
 
 

មូលសិក្ខា  - ដីក្ខ  

ព.ស. ២៥៥៨ 

ផ្សាយចេញពីពទុ្ធិកសមាគមសមណនិសសិតកមពុជា-ស្សីលង្កា  



 

ព.ស. ២៥៥៨ 

ប្ស្ែ និងច ៀែច ៀង 

 

ចោយ 

 

ភិកខ ុ ធមមសិ  ី 

 

មូលសិក្ខា  - ដីក្ខ  



 
 

អារមភកថា 

 គម្ពីរមូ្លសិក្ខា  គឺជាគម្ពីរសម្ម្ែងអំពីព្ពះវនិ័យដោយ 

សដងាប សិក្សាក្សនុងរយៈដពលខ្លី សព្ាប់ភិក្សាុ-សាម្ដេរបួសថ្ម ី។ 

រចនាដោយព្ពះម្ហាសាមិ្ដថេរ ជនជាថិព្សីលង្កា  នា ព.ស.៩០០  

 ចមំ្េក្សគម្ពីរមូ្លសិក្ខា -ដកី្ខ គឺជាគម្ពីរអធិបាយពនយល់ 

ន័យគម្ពីរមូ្លសិក្ខា ឱ្យបានទូលទំូលាយ ។  

 អនក្សរចនាគម្ពីរដនះានម្ថិពីរដសេងគ្នន  គឺ៖  

១. តាម្គម្ពីរគនេវងេ ព្បាប់ថា រចនាដោយព្ពះវាចិសេរដថេរ  

២. តាម្គម្ពីរបិដក្សថែមម្៉ៃ ថា រចនាដោយព្ពះវមិ្លសារដថេរ 

ដៅអនរុាធបុរពី្សីលង្កា  ។  

 ទំងពីរអងគដនះ មិ្នព្បាក្សដថាអងគណាមួ្យដទ ។  

 ដោយសារធ្លល ប់បានអានគម្ពីរដនះដរឿយៗម្ក្សដ ើញថា

ជាព្បដោជន៍ដព្ចើនសព្ាប់អនក្សសិក្សាព្ពះវនិ័យ ដទើបក្ខលពី 

ព.ស.២៥៤៨ ខ្្ុដំ្លៀថឱ្ក្ខសអំពីក្ខរសិក្សាដៅពទុធិក្សវទិាលយ័ 

ព្រះសុរាព្រឹត ជាសាលាបាលជីាន់ខ្ពស់នាទីព្កុ្សងភនដំពញ ម្ព្បគម្ពីរ 

ដនះពីបាលភិាសាម្ក្សជាដខ្ម្រភាសាម្ថម្ែង ដដើម្បីង្កយព្សលួក្សនុង 

ក្ខរសិក្សារបស់ភិក្សាុ-សាម្ដេរអនក្សមិ្នដចះភាសាបាល ី។  

 ម្ថក្ខរដធវើរបស់ខ្្ុដំពលដនាះ មិ្នបានម្៉ៃថ់ចថ់ព្សលួបួល 

ដទ ដ ើយក៏្សមិ្នបាននិម្នែដលាក្សអនក្សដចះដងឹឱ្យជយួពិនិថយម្ដរ 



 

ដព្រះចុងឆ្ន ំដនាះ ខ្្ុពំ្ថវូដៅបនែក្ខរសិក្សាដៅព្បដទសព្សីលង្កា  

ម្ថដោយថព្ម្វូក្ខរចំបាច់ ដទើបខ្្ុខំ្វំាយអថេបទ និងដរៀបដរៀង 

បានប៉ៃុដេណ ះ ព្បគល់ដៅសព្ព មចរភីិក្សាុ អគគធីចោ គង ់សុមិ្ថែ 

វថែ និដព្គ្នធវន័ ឱ្យដលាក្សជយួចថ់ម្ចងសង ។ ដលាក្សក៏្សបានព្គ្នន់ 

ម្ថដធវើជាក្សូនដសៀវដៅថ្ថចម្លងម្ចក្សគ្នន ដរៀនប៉ៃុដណាណ ះ មិ្នទន់បាន 

ដបាះពមុ្ពជាសលូវក្ខរដទ ។  

 ដពលដវលា១០ ឆ្ន ំក្សនលងដៅោ៉ៃ ងឆ្ប់រ ័សសឹងម្ថមួ្យ 

ប៉ៃព្បិចម្ភនក្សប៉ៃុដណាណ ះ ខ្្ុបំានដ ើញក្ខរសនទនាគ្នន អំពីព្ពះវនិ័យ ក្សនុង 

បណាែ ញសងគម្ទដំនើប Facebook រដវៀងធម្មវាទី និងអធម្មវាទី 

ភិក្សាុអំពីភិក្សាុសំពះព្គ សេដចូម្ដលអនក្សបួសមួ្យចនំនួដធវើសពវមថ្ៃ។ 

អធម្មវាទីដរលថា ក្ខរសំពះដនះជាសុជវីធម៌្លអមួ្យ ដដូចនះមិ្ន 

ព្ថវូអាបថែិដទ មិ្នដ ើញានក្សនុងវនិ័យដទ ។ ឯធម្មវាទី ដរលថា 

មិ្នសម្គួរនឹងសំពះព្គ សេដដូចនះដទដព្រះានព្ពះពទុធដកី្ខព្ទង ់

ហាម្ក្សនុងព្ពះវនិ័យបិដក្ស ម្ថមិ្នដងឹក្សនុងភាគណាមួ្យដទ ។  

 ដោយដ ើញធម្មវាទីភិក្សាុមិ្នានដគ្នលអាងោ៉ៃ ងដនះ 

ដទើបដធវើឱ្យខ្្ុនំឹក្សដ ើញដល់គម្ពីរមូ្លសិក្ខា  របស់ខ្្ុដំនះម្ថម្ែង ថា 

ដបើដលាក្សបានអានគម្ពីរដនះ ដលាក្សនឹងានដគ្នលអាងចាស់ 

លាស់ ដទះបីមិ្នបានអានព្ពះវនិ័យបិដក្សក៏្សដោយចុះ ។  

 អាព្ស័យដ ថុានព្បាេប៉ៃុដេណ ះ ដទើបខ្្ុពំាោម្ 

សរដសរ និងពិនិថយដសៀវដៅដនះម្ែងដទៀថ ម្ដលដ ើញថា ដៅ 



 
 

ានក្ស ុំសដោយអដចថនាជាដព្ចើនអដនលើដ ើយខ្្ុបំានព្សាវព្ជាវ 

ោក់្សបម្នេម្ព្គប់ទព័ំរព្បាប់ដលខ្ដោងព្ពះមព្ថបិដក្ស ម្ដលាន 

សម្ម្ែងដល់សិក្ខា បទដនាះ ៗ ដទៀថសង ដដើម្បីង្កយព្សលួដល់ 

សិក្ខា ក្ខម្ដៅដបុើងដម្ើលដល់ព្ពះពទុធដកី្ខ ។  

 គម្ពីរដនះ ខ្្ុចំណំាយដពលម្ថ ១៥ មថ្ៃប៉ៃុដណាណ ះ ក្សនុងក្ខរ 

បក្សម្ព្ប ម្ថចណំាយដពលដព្ចើនក្សនុងក្ខរព្សាវព្ជាវរក្សដសចក្សែីក្សនុង 

ព្ពះបាលពី្ពះពទុធដកី្ខ ។ ដ ថុដនះ បុេយណាម្ដលដក្សើថដចញពី 

វរិយិភាព និងក្ខរព្សឡាញ់ព្ពះសាសនារបស់ខ្្ុឯំណា សូម្ឱ្យ 

សពវសថវទំងពងួ បាននវូចមំ្េក្សបុេយដនាះ របស់ខ្្ុដំនាះសងចុះ! 

សូម្បានដព្ក្សបនវូរសមនអម្ថៈក្សនុងក្ខលដឆ៏្ប់ខាងមុ្ខ្ក្សុខំាន!  

 ខ្្ុសូំម្ទទួលដោយរកី្សរាយនវូរាល់ក្ខររះិគន់សាេ បនា ពី 

សំណាក់្សដវយាក្សរេបេឌិ ថទំងឡាយ !!! 

 សូម្ឱ្យព្ពះពទុធសាសនាឋិថដឋរអស់ក្ខលដយូ៏រចុះ!  

ម្េឌ លវបបធម៌្ម្ខ្មរដៅសវីស វថែ សងារាម្ ព្បដទសសវីស 

មថ្ៃចនទ ១៣ ដក្សើថ ម្ខ្បុសេ ព.ស.២៥៥៧ 13.01.2014 

ភិក្សាុ ធមមសិ  ីម្សម្ ចនទធីរ ៍

 

 

 

 



 

នាមលោកអ្នកជួយពិនិត្យ 

១. ព្ពះភិក្សាុ វិរលរុទ្ធិ  ទី ប ុនថា ដៅអធិក្ខរវថែសវីសដខ្ម្រារាម្ 

២. ព្ពះភិក្សាុ ធរមបញ្ញោ  សឹុម្ សំអូន ព្បធ្លនពទុធិក្សសាគម្ 

សម្េៈនិសេិថក្សម្ពុជា-ព្សីលង្កា  និងជានិសេិថថាន ក់្សបេឌិ ថដៅ 

សាក្សលវទិាលយ័ ក្សលាេី ព្បដទសព្សីលង្កា  

 ៣. ភិក្សាុ អគ្គវញ្សោ  ឹម្ ជមីី្ អនបុេឌិ ថទសេនវជិាា ពទុធសាសនា 

៤.ឧបាសិក្ខ ម្៉ៃម្ នរម្   ម្ក្សដសចក្សែីដសទៀងនឹងបាល ី

៥. ឧបាសក្ស ាស សុខ្    ជយួម្ក្សអក្សារាវរិទុធ 

លសៀវលៅដដលខ្ញុំធ្លា ប់លេញផ្សាយ 

១. សីលម្យញ្ញា េក្សថា   ២០០២  

២. ក្សង្កា វថិរេី ភាគ ១  ភាគ ២   ២០០៣  

៣. សរេក្សថា និងព្បវថែិដរធិព្ពឹក្សេព្សីលង្កា  ២០០៤  

៤. មូ្លសិក្ខា  មូ្លសិក្ខា  -ដកី្ខ   ២០០៤  

៥. ឯក្សសារបដព្ងៀនអំពីក្សម្មបទ ១០  ២០០៤  

៦. បូជនីយោា នម្ដនដក្ខះលង្កា    ២០០៩  

៧. អានភុាពមព្ថរថន៍ បទព្ព មគីថ ិ ២០១៣ 

លសៀវលៅដដលនឹងលេញផ្សាយ 

១. សក្សាដទវរាជ ក្សនុងបុពវដ ថុ ម្សវងរក្សទីពឹងដព៏្បដសើរ ក្សណំាពយ  

២. ព្បជុុំដរឿងដសេងៗ ភាគ ១ ដល់ ភាគ ៣  

៣. ក្សិននរភីក្សែីដសន ៍ រក្សយក្ខពយចរំះុ 



 
 

សមាសភាពគណកម្មការនិពនធ 
នន 

ពុទ្ធិកសមាគម្សម្ណនិសសិត កម្ពុជា-ស្សីលង្កា  
 

១. ព្ពះម្ហា ធម្មប្បញ្ញោ  សឹុម្ សំអូន ព្បធ្លន  

២. ព្ពះម្ហា ធម្មសិរី ម្សម្ ចនទធីរ ៍ព្បធ្លនអប់រ ំដៅសវីស 

៣. ព្ពះម្ហា អឹុម្  ុង សាជកិ្ស 

៤. ព្ពះម្ហា ោ៉ៃ ង យួថ សាជកិ្ស 

៥. ព្ពះម្ហា តប្រញ្ោ ដដៀង សីុថ្លុ សាជកិ្ស 

៦. ព្ពះម្ហា ឧប្តិញ្សោ គង ់ច័នទសុភ័ក្តក្សែ សាជកិ្ស  

៧. ព្ពះម្ហា ធម្មញ្កាវិទូ្ ធី ចន់ណា សាជកិ្ស 

 

 

 

 

 

 

 

សនាឹកេងអ ញលប្រាប់មាតិ្ក្ខ 



 

មូ្លសិក្ខា  

១. គនាេ រម្ភក្សថា      ១ 

២. បារាជកិ្សនិដទទស      ២ 

៣. គរកុ្ខបថែិនិដទទស      ៥ 

៤. និសេគគិយនិដទទស      ៧ 

៥. បាចិថែិយនិដទទស      ១១ 

៦. បក្សិេណ ក្សនិដទទស      ១៩ 

៧. វតាែ ទិក្សេឌ និដទទស      ៣៣ 

មូ្លសិក្ខា  ដកី្ខ 

១. គនាេ រម្ភក្សថាវេណ នា      ៤៨ 

២. បារាជកិ្សនដិទទសវេណ នា     ៥៥ 

៣. គរកុ្ខបថែិនិដទទសវេណ នា     ៧២ 

៤. និសេគគិយនិដទទសវេណ នា     ៨៩ 

៥. បាចិថែិយនិដទទសវេណ នា    ១១៣ 

៦. បក្សិេណ ក្សនិដទទសវេណ នា     ១៤១ 

៧. វតាែ ទិក្សេឌ និដទទសវេណ នា     ១៧១ 

និគម្នក្សថា       ១៧៨ 
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។ នញ្ោ តសស ភគ្វញ្ោ អរហញ្ោ សោម សរពទុ្ធសស ។ 

មូលសិក្ខា  

គនាា រមភកថា 

នោា  នាថំ បវក្ខា រិ រូលសិក្ា ំ សោសញ្ោ 

ភិក្ា ុនា នវញ្ក្នាញ្ោ រូលភាសាយ សិក្ាិតំុ ។ 

១. បារាជិក្និញ្ទ្េ ញ្សា 

១. សំ និរិតត ំ  បញ្វសញ្នាត  ភិក្ា ុ រគ្គតត ញ្យ ចុញ្ោ 

បញ្វសនដ្ឋិ តុោធ រ- បវិញ្ដ្ឋ  ញ្ចបិ សាទិ្យំ ។ 

២. អទិ្នន ំ ោនុសំ ភណ្ឌ ំ  ញ្ថយាញ្យញ្ក្ន អាទិ្យំ 

បញ្ចវីសាវហាញ្រសុ គ្រុកំ្ ញ្ច ចុញ្ោ ភញ្វ ។ 

៣. អាទិ្យញ្នាត  ហរញ្នាត វ- ហរញ្នាត បិរិយាបថំ 

វិញ្ក្ខញ្បញ្នាត  តថា ឋានា ចាញ្វញ្នាត បិ បរាជិញ្ក្ខ ។ 

៤. តតថ  នាញ្នក្ភណ្ឌឌ នំ បញ្ចក្ខនំ វសា បន 

អវហារា ទ្សញ្ញ្ចតិ វិញោ តព្វា  វិភាវិនា ។ 
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មូលសិក្ខា  

គនាា រមភកថា 

ខ្្ុពំ្ពះក្សរណុា ដ ម្ ះ ម្ហាសាមិ្ដថេរ សូម្លឱំ្នក្ខយ 

ថាវ យបងគុំ ចដំរះព្ពះដលាក្សនាថ្ ដ ើយសូម្ដរលនវូគម្ពីរ 

មូលសិក្ខា  ដោយបំព្ពញួ ដដើម្បីភិក្សាុខ្ចី បានសិក្សា ក្សនុងព្គ្នដុំបូង 

ដោយមូ្លភាសា ។  

១. បារាជកិ្សនដិទទស 

១. ភិក្សាុក្ខលបញ្ចូលនវូនិមិ្ថែដនាះ ឲ្យរល់ព្ថវូនវូព្បជុុំ ៣ មនម្គគ 

ថាដបើ ានដសចក្សែីដព្ថក្សអរ ក្សនុងក្ខលម្ដលបញ្ចូលដៅ តាំងដៅ 

ដក្សម្ក្សវញិ និងក្ខរចូលដៅស ប់ដ ើយ (មនអងគជាថ) ។ 

២. ព្បសិនដបើ ភិក្សាុក្ខន់យក្សនវូភេឌ ៈជារបស់ម្នសុេ ម្ដលដគ 

មិ្នបានឲ្យ ដោយចមំ្េក្សមួ្យមនចិថែលចួ ក្សនុងអវហារទំង ២៥ 

រម្ម្ងជាអនក្សរល់ព្ថវូគរកុ្ខបថែិ (អាបថែិបារាជកិ្ស) ។ 

៣. ភិក្សាុសូម្បីក្ខលក្ខន់យក្ស ឬនាំយក្សដៅ លចួយក្សដៅ ញុំង 

ឥរោិបថ្ឲ្យក្សដព្ម្ើក្ស ញុំងវថេុឲ្យឃ្លល ថចក្សទី ដោយព្បក្ខរ 

ដដូចន ះ ក៏្សជាបារាជកិ្សម្ដរ ។ 

៤. បណាែ ព្បដោគមនក្ខរលចួទំង ៥ ោ៉ៃ ងដនាះ អវហារ គឺ 

បេឌិ ថគបបីដងឹចាស់ថា ាន ១០ ដព្រះនានាភេឌ បញ្ចក្សៈ និង 

ឯក្សភេឌ បញ្ចក្សៈ ។ 
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៥. សាហោថ ណ្តតិ ញ្ក្ខ ញ្ចវ និសសញ្គគ  ចាតថសាធញ្ក្ខ 

ធុរនិញ្ក្ាបនញ្ញ្ចវ ឥទំ្ សាហតថបញ្ចកំ្ ។ 

៦. បុរាសហបបញ្យាញ្គ ច សំវិធាហរណ្របិ ច 

សញ្សេតក្រមំ និរិតត ំ  បុរាបបញ្យាគ្បញ្ចកំ្ ។ 

៧. ញ្ថយាបសយហ បរិក្បប- បបដិ្ចឆននកុ្សាទិ្ក្ខ 

អវហារា ឥញ្រ បញ្ច វិញោ តព្វា  វិភាវិនា ។ 

៨. រនុសសបាណំ្ បាញ្ណ្ឌតិ ជានំ វធក្ញ្ចតសា 

ជីវិោ ញ្យា វិញ្យាញ្ជតិ សាសនា ញ្សា បរាជិញ្ោ ។ 

៩. ឈានាទិ្ញ្ភទំ្ ហទ្ញ្យ អសនតំ  

អញ្ោបញ្ទ្សញ្ច វិនាធិោនំ 

រនុសសជាតិសស វញ្ទ្យយ ភិក្ា ុ  

ញាតក្ាញ្ណ្ ញ្តន បរាជិញ្ក្ខ ភញ្វតិ ៕ 
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៥. សា ថេិក្សបញ្ចក្សៈ(ាន ៥ )ដនះ គឺ សា ថេិក្សៈ ១ អាេថែិក្សៈ ១ 

និសេគគិយៈ ១ អថេសាធក្សៈ ១ ធរុនិដក្សាបៈ ១ ។ 

៦. បុពវបបដោគបញ្ចក្សៈ ាន ៥ គឺ បុពវបបដោគ ១ ស -

បបដោគ ១ សំវធិ្ល រេៈ ១ សដងាថក្សម្ម ១ និមិ្ថែក្សម្ម ១ ។ 

៧. អវហារទំងឡាយ ៥ ានដថ្យាវហារ ១ បសោា វហារ ១ 

បរកិ្សបាវហារ ១ បដចិឆនាន វហារ ១ និងក្សុសាវហារ ១ ជាដដើម្ដនះ 

គឺបេឌិ ថគបបីសម្ម្ែងបំភលឺ ។ 

៨. ភិក្សាឯុណា ក្ខលដងឹសថវានជាថិជាម្នសុេថា ជាសថវ ដ ើយ 

ានវធក្សចិថែ ម្ថងផ្តែ ច់ចក្សជវីថិ ភិក្សាុដនាះ ដ ម្ ះថា ចលចញ់ 

ចក្សព្ពះសាសនា ។ 

៩. ភិក្សាុដរលនវូគុេធម៌្ ដសេងដោយគុេាន្នជាដដើម្ 

ម្ដលមិ្នានពិថដៅក្សនុងចិថែ (ខ្លួន) ដវៀរម្លងម្ថានដព្គឿងអាង 

ដមទ និងដវៀរម្លងម្ថានពិថ ចដំរះម្នសុេជាថិ ភិក្សាុដនាះជា 

បរាជកិ្ស ក្សនុងខ្េៈម្ដលដងឹម្ថម្ែង ដដូចនះឯង ៕ 
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២. គ្រុក្ខបតតិ និញ្ទ្េ ញ្សា 

១០. ញ្ោញ្ចតុក្ខរចិញ្តតន ឧបក្េរម  វិញ្ោចយំ 

សុក្េរញ្ោព្ត សុបិនា សរញ្ណ្ឌ គ្រុកំ្ ផុញ្ស ។ 

១១. ក្ខយសំសគ្គរាញ្គ្ន  រនុសសិតថឹ  បរារសំ 

ឥតថិសញ្ោី ឧបក្េរម  សរញ្ណ្ឌ គ្រុកំ្ ផុញ្ស ។ 

១២. ទុ្ដ្ឋ ុលល វាចសោញ្ទ្ន រគ្គំ វាររភ ញ្រថុនំ 

ឱភាសញ្នាត  រនុសសិតថឹ   សុណ្ោនំ គ្រុ ំផុញ្ស ។ 

១៣. វណ្ណ ំ  វោា តត ញ្នាក្ខរ- បារិចរិយាយ ញ្រថុនំ 

ឥតថឹ  ញ្រថុនរាញ្គ្ន យាចោញ្នា គ្រុ ំផុញ្ស ។ 

១៤. សញ្នេសំ បដិ្គ្គណ្ហិ ោា  បុរិសសសិតថិយាបិ វា 

វីរំសិោា  ហរបំចាច  សរញ្ណ្ឌ គ្រុកំ្ ផុញ្ស ។ 

១៥. ចាញ្វតុក្ខញ្ោ ញ្ចាញ្ទ្ញ្នាត  អរូលនតិរវតថ ុនា 

ញ្ចាោបយំ វា សរញ្ណ្ឌ សុណ្ោនំ គ្រុ ំផុញ្ស ។ 

១៦. ញ្លសរតតំ  ឧបាោយ អរូលនតិរវតថ ុនា 

ចាញ្វតុក្ខញ្ោ ញ្ចាញ្ទ្ញ្នាត  សុណ្ោនំ គ្រុ ំផុញ្សតិ ៕ 
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២. គរកុ្ខបថែនិដិទទស 

១០. សម្េៈានចិថែចងប់ដញ្ចញ ពាោម្បដញ្ចញនវូទឹក្សសុក្សាៈ 

ដវៀរម្លងម្ថយល់សបែិ រម្ម្ងព្ថវូនវូគរកុ្ខបថែិ (សងាទិដសស)។  

១១. សម្េៈានចិថែដព្ថក្សអរក្សនុងក្ខរសាទ បអម្ងអលក្ខយ (ក្តសែី) 

សាគ ល់ថា ក្តសែី ពាោម្ប៉ៃះរល់នវូម្នសុេព្សី ព្ថវូគរកុ្ខបថែិ ។ 

១២. សម្េៈានថដព្ម្ក្សក្សនុងក្ខរដរលរក្សយអាព្ក្សក់្ស បានព្បារពធ 

នវូម្គគ ដ ើយដរលបង្កគ ប់នវូដម្ថ្នុចដំរះម្នសុេព្សី ម្ដលគួរ 

សាែ ប់បាន ព្ថវូគរកុ្ខបថែិ ។  

១៣. សម្េៈក្ខលដរលនវូគុេមនក្ខរបដព្ម្ើខ្លួនដោយក្ខម្ 

ដ ើយសំុនវូដម្ថ្នុ ចដំរះក្តសែី ដោយដម្ថ្នុរាគ ព្ថវូគរកុ្ខបថែិ ។ 

១៤. សម្េៈទទួលនវូរក្សយបណាែ ំ របស់បុរសក្សែី ឬក្តសែីក្សែី  

ដ ើយដៅនិោយលបងដម្ើល រចួព្ថឡប់ម្ក្សព្បាប់វញិ ព្ថវូ 

គរកុ្ខបថែិ ។ 

១៥. សម្េៈានបំេងចងឲ់្យឃ្លល ថ (ចក្សសាសនា) ក៏្សដចទ 

ដោយខ្លួនឯងក្សែី ដព្បើដគឲ្យដចទក្សែី ដោយអនែិម្វថែុ ម្ដលមិ្នាន 

មូ្លចដំរះសម្េៈសងគ្នន  ម្ដលក្សពំងុសាែ ប់បាន ព្ថវូគរកុ្ខបថែិ ។ 

១៦. សម្េៈានបំេងចងឲ់្យឃ្លល ថ (ចក្សសាសនា) ក៏្សក្ខន់យក្ស 

ដលសបនែិចបនែួច ដចទសម្េៈសងគ្នន  ម្ដលក្សពំងុសាែ ប់បាន 

ដោយអនែិម្វថែុម្ដលមិ្នានមូ្ល ព្ថវូគរកុ្ខបថែិ ដដូចន ះឯង ៕
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៣. និសសគ្គិយនិញ្ទ្េ ញ្សា 

១៧. វិក្បបនរធិដ្ឋឋ ន- រក្ោា  ក្ខលចីវរ ំ

ទ្សាហរតិោញ្បតិ តសស និសសគ្គិ យំ សិយា ។ 

១៨. ភិក្ា ុសរម ុតិយាញ្ោព្ត តិចីវររធិដ្ឋិ តំ 

ឯក្ខហរតិោញ្បតិ និសសគ្គិ  សរយំ វិនា ។ 

១៩. អញោ តិក្ខ ភិក្ា ុនិយា បុរាណ្ចីវរ ំបន 

ញ្ធាវាញ្បតិ រជាញ្បតិ អាញ្ក្ខដ្ឋញ្បតិ តំ សិយា ។ 

២០. អញោ តិក្ខ ភិក្ា ុនិយា ហតថញ្ោ កិ្ញ្ចិ រូលកំ្ 

អទ្ោា  ចីវរាោញ្ន និសសគ្គិយរុទី្រិតំ ។ 

២១. អបបវារិតរញោ តឹ  វិញោ ញ្បនតសស ចីវរ ំ

អញ្ោព្ត សរយា តសស និសសគ្គិយរុទី្រិតំ ។ 

២២. រជតំ ជាតរូបំ វា  ោសកំ្ វា ក្ហាបណំ្ 

គ្ញ្ណ្ហ យយ វា គ្ណ្ឌហ ញ្បយយ និសសគ្គិ  សាទិ្ញ្យយយ វា ។ 

២៣. បរិវញ្តតយយ និសសគ្គិ  រជោទិ្ ចតុរាិធំ 

ក្បបិយំ ក្បបិញ្យនាបិ ឋញ្បោា  សហធរមិ ញ្ក្ ។ 
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៣. នសិេគគយិនដិទទស 

១៧. ភិក្សាមិុ្នដធវើក្ខរវកិ្សបប ឬអធិោា ន ដ ើយញុំងអក្ខលចីវរ 

ឲ្យក្សនលង ួស ១០ មថ្ៃដៅ ព្ថវូនិសេគគិយបាចិថែិយ ។ 

១៨. ភិក្សាុញុំងមព្ថចីវរម្ដលបានអធិោា នឲ្យក្សនលង ១ រាព្ថីដៅ 

ដលើក្សម្លងម្ថភិក្សាុម្ដលសងឃសម្មថិ ព្ថវូនិសេគគិយបាចិថែិយ ដវៀរ 

ម្លងម្ថានសម័្យ ។ 

១៩. ក៏្សឯភិក្សាុណា ដព្បើនាងភិក្សាុនីមិ្នម្ម្នជាញថ ិ ឲ្យលាង 

ឲ្យព្ជលក់្ស ឲ្យដបាក្សនវូចីវរចស់ ចីវរដនាះ ជានិសេគគិយ ។ 

២០. ភិក្សាុមិ្នបានឲ្យវថេុអវ ីមួ្យជាថ្នូរ ដ ើយក្ខន់យក្សចីវរ អំពីមដ 

នាងភិក្សាុនីមិ្នម្ម្នជាញថិ បេឌិ ថដៅចីវរដនាះថា ជានិសេគគិយ  

២១. ភិក្សាុក្ខលសំុចីវរចដំរះជនម្ដលមិ្នបានបវារណា និងមិ្ន 

ម្ម្នជាញថិ ដវៀរម្លងម្ថានសម័្យ បេឌិ ថដៅចីវរដនាះថា 

ជានិសេគគិយ ។ 

២២. ភិក្សាុទទួលខ្លួនឯងក្សែី ដព្បើដគឲ្យទទួលក្សែី នវូាសក្សែី ព្បាក់្សក្សែី 

ាសក្សៈក្សែី ក្សហាបេៈក្សែី ឬមួ្យដព្ថក្សអរចដំរះាសនិងព្បាក់្ស 

ាសក្សៈនិងក្សហាបេៈ ម្ដលដគទុក្សោក់្សសព្ាប់ខ្លួនក្សែី រម្ម្ង 

ជានិសេគែិយ ។ 

២៣. ភិក្សាុផ្តល ស់បែូរនវូអក្សបបិយវថេុ ៤ ោ៉ៃ ង ានាសជាដដើម្ក្សែី 

នវូក្សបបិយវថេុដោយក្សបបិយវថេុ ដលើក្សទុក្សម្ថស ធម្មិក្សទំង ៥ ក្សែ ី

រម្ម្ងជានិសេគែិយ ។ 
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២៤. វិក្បបនរធិដ្ឋឋ ន- រក្ោា ន បោណិ្កំ្ 

ទ្សាហរតិោញ្បតិ បតតំ  និសសគ្គិ យំ សិយា ។ 

២៥. បញ្ចរនធនញ្ោ ឩន- បញ្តត  សតិ បរ ំបន 

វិញោ ញ្បតិ នវ ំបតត ំ តសស និសសគ្គិ យំ សិយា ។ 

២៦. បដិ្គ្គញ្ហោា  ភុញ្្ញ្នាត  សបបិញ្តលាទិ្កំ្ បន 

សោត ហរតិោញ្បតិ តសស និសសគ្គិ យំ សិយា ។ 

២៧. ភិក្ា ុសស ចីវរ ំទ្ោា  អចឆិនេនតសស តំ បុន 

សក្សញោ យ និសសគ្គិ  អចឆិនាេ បយញ្ោបិ វា ។ 

២៨. អបបវារិតរញោ តឹ  សុតត ំ  យាចិយ ចីវរ ំ

វាយាញ្បនតសស និសសគ្គិ  វិនា ញាតិបបវារិញ្ត ។ 

២៩. ជានញ្នាត  ភិក្ា ុ សសឃសស លាភំ បរិណ្តំ បន 

អតតញ្នា បរិណ្ឌញ្រតិ តសស និសសគ្គិ យំ សិយាតិ៕ 
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២៤. ភិក្សាុមិ្នដធវើក្ខរវកិ្សបប ឬអធិោា នដ ើយញុំងបាព្ថព្បក្សប 

ដោយព្បាេឲ្យក្សនលង ួស ១០ មថ្ៃដៅ ព្ថវូអាបថែិនិសេគគិយ 

បាចិថែិយ ។ 

២៥. ភិក្សាុានបាព្ថានចេំងមិ្នទន់ព្គប់ ៥ អដនលើដទ ម្ថដៅ 

សំុបាព្ថថ្មដីមទដទៀថ បាព្ថរបស់ភិក្សាុដនាះ ជានិសេគគិយ ភិក្សាុដនាះ 

ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 

២៦. ក៏្សភិក្សាុក្ខលទទួលដ ើយបរដិភាគនវូដភសជាៈានទឹក្សដោះថាល  

និងដព្បងជាដដើម្ ឲ្យក្សនលង ួស ៧ មថ្ៃដៅ ដភសជាៈរបស់ភិក្សាុ 

ដនាះ ជានិសេគគិយបាចិថែិយ ។ 

២៧. ភិក្សាុក្ខលឲ្យចីវរដល់ភិក្សាុដមទ ដ ើយដដេែើ ម្យក្សដោយខ្លួន 

ឯងក្សែី ឲ្យដគដដេែើ ម្យក្សក្សែី នវូចីវរដនាះម្ក្សវញិ ដោយសាគ ល់ថា 

ជារបស់ខ្លួន រម្ម្ងជានិសេគែិយបាចិថែិយ ។ 

២៨. ភិក្សាុក្ខលសំុនវូអំដបាះអំពីជនម្ដលមិ្នបានបវារណា និងជន 

ម្ដលមិ្នម្ម្នជាញថិ ដ ើយឲ្យជាងថម្ាញថាញចីវរ ព្ថវូ 

និសេគគិយបាចិថែិយ ដលើក្សទុក្សម្ថសំុអំពីជនម្ដលបានបវារណា 

ឬជនម្ដលជាញថិ ។ 

២៩. ក៏្សភិក្សាុក្ខលដងឹ ម្ថងបដង្កអ ននវូលាភម្ដលដគបដង្កអ នដៅ 

ចដំរះសងឃដ ើយ ឲ្យម្ក្សជារបស់ខ្លួនវញិ លាភរបស់ភិក្សាុដនាះ 

ជានិសេគគិយបាចិថែិយ ដោយព្បក្ខរដដូចន ះឯង ៕ 
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៤. បាចិតតិយនិញ្ទ្េ ញ្សា 

៣០. សរបជានរុសាវាញ្ទ្ បាចិតតិយរុទី្រិតំ 

ភិក្ា ុញ្ច ឱរសនតសស ញ្បសុញ្ោហរញ្ណ្បិ ច ។ 

៣១. ឋញ្បោា  ភិក្ា ុនឹ ភិក្ា ុំ អញ្ញ្ោន បិដ្ក្តតយំ 

បទ្ញ្សាធរមំ ភណ្នតសស បាចិតតិយរុទី្រិតំ ។ 

៣២. អនុបសរបញ្ននញ្នវ សយិោា ន តិរតតិ យំ 

បាចិតតិ  សហញ្សយាយ ចតុតថតថសគញ្ត បុន ។ 

៣៣. ឥតថិយា ឯក្រតតរបិ ញ្សយយំ ក្បបយញ្ោបិ វា 

ញ្ទ្ញ្សនតសស វិនា វិញ្ោ ុំ ធរមញ្ច ឆបបទុ្តត រឹ ។ 

៣៤. ទុ្ដ្ឋ ុលល ំ  ភិក្ា ុញ្នា វជំ្ ភិក្ា ុសរម ុតិយា វិនា 

អភិក្ា ុញ្នា វទ្នតសស បាចិតតិយរុទី្រិតំ ។ 

៣៥. ខញ្ណ្យយ វា ខណ្ឌញ្បយយ បឋវិញ្ច អក្បបិយំ 

ភូតគរំ វិញ្ក្ខញ្បយយ តសស បាចិតតិ យំ សិយា ។ 

៣៦. អញ្ជោក្ខញ្ស តុ រញច ទឹ្ ក្ោា  សនថរណ្ឌទិ្កំ្ 

សសឃិកំ្ យាតិ បាចិតតិ  អក្ោា បុចឆនាទិ្កំ្ ។ 
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៤. បាចិថែយិនដិទទស 

៣០. ភិក្សាុដរលក្សុ ក្សទំងដងឹខ្លួនក្សែី ដជរព្បដទចភិក្សាុសងគ្នន ក្សែី 

រំនាំរក្សយញុះញងក់្សែី បេឌិ ថដរលថា ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 

៣១. ភិក្សាដុរលនវូព្ពះមព្ថបិដក្សជាធម៌្បទ ជាមួ្យបុគគលដមទ 

ដវៀរម្ថភិក្សាុនិងភិក្សាុនីដចញ បេឌិ ថដរលថា ព្ថវូអាបថែបិាចិថែិយ ។ 

៣២. ភិក្សាុដដក្សជាមួ្យអនបុសម្បននម្ថមួ្យ (នាក់្ស ឬមួ្យក្សម្នលង) 

អស់ ៣ រាព្ថី ក្ខលសុរោិមថ្ៃទី ៤ អសែងគថដៅដទៀថ ព្ថវូអាបថែិ 

បាចិថែិយ ដព្រះដដក្សរមួ្គ្នន  ។ 

៣៣. ម្ា៉ៃ ងវញិដទៀថ ភិក្សាុក្ខលសដព្ម្ចក្ខរដដក្ស សូម្បីអស់រាព្ថី 

មួ្យជាមួ្យក្តសែីក្សែី សម្ម្ែងធម៌្ដលើសពី ៦ ា៉ៃ ថ់ដឡើងដៅជាមួ្យ 

ក្តសែី ដវៀរម្ថានបុរសដងឹក្សែីដៅជាមួ្យក្សែី ។ 

៣៤. ភិក្សាុក្ខលព្បាប់ដទសដអ៏ាព្ក្សក់្សរបស់ភិក្សាុសងគ្នន  ដល់បុគគល 

ម្ដលមិ្នម្ម្នជាភិក្សាុ ដវៀរទុក្សម្ថភិក្សាុម្ដលបានសម្មថិដចញ 

បេឌិ ថដរលថា ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 

៣៥. ភិក្សាុជកី្សខ្លួនឯងក្សែី ដព្បើដគឲ្យជកី្សក្សែី ក្សដំទចក្សែី នវូបឋវកី្សែី 

ភូថគ្នម្ក្សែី ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 

៣៦. ចមំ្េក្សឯភិក្សាុដធវើក្សិចចានកិ្សរោិព្ក្ខលដោយខ្លួនឯងជាដដើម្ 

នវូដសនាសនៈានម្ព្គជាដដើម្ ម្ដលជារបស់សងឃ ក្សនុងទី 

ក្សណាែ លវាល ដ ើយមិ្នបានដធវើនវូក្សិចចានកិ្សរោិព្បាប់ដគជា 

ដដើម្ដសាះ ព្សាប់ម្ថដដើរដចញដៅ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 
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៣៧. សសឃិក្ខវសញ្ថ ញ្សយយំ ក្ោា  សនថរណ្ឌទិ្កំ្ 

អក្ោា បុចឆនាទឹ្ ញ្យា យាតិ បាចិតតិ  តសសបិ ។ 

៣៨. ជានំ សបាណ្កំ្ ញ្ោយំ បាចិតតិ  បរិភុញ្្ញ្ោ 

អញោ តិក្ខ ភិក្ា ុនិយា ឋញ្បោា  បារិវតត កំ្ ។ 

៣៩. ចីវរ ំញ្ទ្តិ បាចិតតិ  ចីវរ ំសិរាញ្ោបិ ច 

អតិរិតត ំ  អក្ខញ្រោា  បវាញ្រោា ន ភុញ្្ញ្ោ ។ 

៤០. ភិក្ា ុំ អាសាទ្នាញ្បញ្ក្ខា  បវាញ្រតិ បវារិតំ 

អនតិរិញ្តតន ភុញ្តត  តុ បាចិតតិយរុទី្រិតំ ។ 

៤១. សននិធិញ្ភាជនំ ភុញ្ញ្្ វិក្ខញ្ល យាវក្ខលិកំ្ 

ភុញ្្ញ្ោ វាបិ បាចិតតិ  អគិ្លាញ្នា បណី្តកំ្ ។ 

៤២. វិញោ ញ្បោា ន ភុញ្ញ្្យយ សបបិភោត ទិ្ក្របិ ច 

អបបដិ្គ្គហិតំ ភុញ្ញ្្ ទ្នតក្ញ្ដ្ឋឋ ទ្កំ្ វិនា ។ 

៤៣. តិតថិយសស ទ្ញ្ទ្ កិ្ញ្ចិ  ភុញិ្្តរា ំ សហតថញ្ោ 

និសជំ្ វារញ្ហា ក្ញ្បប ោតុគញ្រន ញ្ចក្ញ្ោ ។ 
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៣៧. ភិក្សាុណា ដធវើនវូក្សិចចានក្ខរព្ក្ខលដោយខ្លួនឯងជាដដើម្ 

នវូក្សព្ាលសព្ាប់ដដក្ស ក្សនុងអាវាសជាទីដៅរបស់សងឃ ដ ើយ 

មិ្នដធវើក្សិចចានក្ខរព្បាប់ដគជាដដើម្ ដ ើយដដើរដចញដៅ ភិក្សាុដនាះ 

ក៏្សព្ថវូអាបថែិបាចិថិែយម្ដរ ។ 

៣៨. ភិក្សាុក្ខលដងឹដ ើយ បរដិភាគទឹក្សម្ដលានសថវក្សែី ភិក្សាុតាំង 

ទុក្សវថេុសព្ាប់ផ្តល ស់បែូរដ ើយ (ឲ្យចីវរ) ដល់នាងភិក្សាុនីមិ្នម្ម្ន 

ជាញថិ(ក្សែ)ី ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 

៣៩. ភិក្សាុឲ្យចីវរ (ដល់ភិក្សាុនីមិ្នម្ម្នជាញថិ)ក្សែី ដដរចីវរ (ឲ្យភិក្សាុនី 

មិ្នម្ម្នជាញថិ)ក្សែី ហាម្ភថែដ ើយមិ្នឲ្យដគដធវើឲ្យជារបស់ 

សម្គួរដ ើយបរដិភាគ(អនថិរថិែដភាជន)ក្សែី ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 

៤០. ចមំ្េក្សឯភិក្សាុរមំពរក្សដទស ក៏្សបវារណាបងាុំភិក្សាុម្ដល(ឆ្ន់ 

ដ ើយ) ហាម្ភថែដ ើយ ដោយអនថិរថិែដភាជន និមិ្ថែម្ថភិក្សាុ 

ដនាះឆ្ន់ដ ើយ ដលាក្សដរលថា ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 

៤១. ភិក្សាុបរដិភាគដភាជនម្ដលដធវើក្ខរសនេំ ឬបរដិភាគវថេុជា 

ោវក្ខលកិ្សក្សនុងដពលខ្ុស ឬក៏្សគ្នម នជម្ៃឺសំុដភាជនដព៏្បេីថាន 

សបបិជាដដើម្ ដ ើយឆ្ន់ ។ 

៤២. មួ្យដទៀថ ភិក្សាុបរដិភាគដភាជនម្ដលខ្លួនមិ្នបានទទួល 

ព្បដគន ដវៀរម្លងម្ថទឹក្ស និងដ ើសទន់ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 

៤៣. ភិក្សាុឲ្យវថេុថិចថួច ម្ដលគួរបរដិភាគដល់ពកួ្សថិរ េយិ ដោយខ្លួន 

ឯង ឬសដព្ម្ចក្ខរអងគុយក្សនុងទីសាៃ ថ់ម្ថមួ្យជាមួ្យាថុព្គ្នម្ ។ 
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៤៤. សុរាញ្ររយបាញ្នបិ បាចិតតិយរុទី្រិតំ 

អសគុលិបញ្ោទ្ញ្ក្ ចាបិ ហសធញ្រមបិ ញ្ចាទ្ញ្ក្ ។ 

៤៥. អនាទ្ញ្របិ បាចិតតិ  ភិក្ា ុំ ភីសយញ្ោបិ វា 

ភយានកំ្ ក្ថំ ក្ោា  ទ្ញ្សសោា  វា ភយានកំ្ ។ 

៤៦. ឋញ្បោា  បចចយំ កិ្ញ្ចិ អគិ្លាញ្នា ជញ្លយយ វា 

ញ្ជាតឹ ជលាបញ្យយាបិ តសស បាចិតតិ យំ សិយា ។ 

៤៧. ក្បបរិនេ ុរនាោយ នវចីវរញ្ភាគិ្ញ្នា 

ហសាញ្បក្ាសស បាចិតតិ  ភិក្ា ុញ្នា ចីវរាទិ្កំ្ ។ 

៤៨. អបញ្នោា  និញ្ធនតសស និធាញ្បនតសស វា បន 

ជានំ បាណំ្ ោញ្រនតសស តិរចាឆ នគ្តរបិ ច ។ 

៤៩. ឆាញ្ទ្តុក្ខញ្ោ ឆាញ្ទ្តិ ទុ្ដ្ឋ ុលល ំ  ភិក្ា ុញ្នាបិ ច 

គរនតរគ្តសោបិ សំវិធាយិតថិយា សហ ។ 

៥០. ភិក្ា ុំ បហរញ្ោ វាបិ តលសតតិក្រុគ្គិ ញ្រ 

ញ្ចាញ្ទ្តិ វា ញ្ចាោញ្បតិ គ្រុក្ខរូលញ្ក្នបិ ។ 
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៤៤. និងដព្រះភិក្សាុសកឹ្សទឹក្សព្សវងឹ គឺសុរានិងដម្រយ័ ១ ចក់្ស 

ព្ក្សដឡក្សគ្នន ដោយដព្បើជនលួញ គឺព្ាម្មដ ១ ដលងទឹក្ស ១ បេឌិ ថ 

ដរលថា ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 

៤៥. ដព្រះភិក្សាុមិ្នដអើដពើក្សែី ដព្រះដរលក្សថានាំឲ្យភ័យខាល ច 

ឬយក្សរបូម្ដលគួរឲ្យភ័យខាល ច ម្ក្សបនាល ចភិក្សាុសងគ្នន ឲ្យភ័យខាល ចក្សែី 

ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 

៤៦. ភិក្សាុគ្នម នជម្ៃឺបង្កា ថ់ដភលើងអំាងដោយខ្លួនឯងក្សែី ដព្បើដគឲ្យ 

បង្កា ថ់ក្សែី ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ដវៀរម្លងម្ថានដ ថុណាមួ្យ ។ 

៤៧. ភិក្សាុក្ខលដព្បើព្បាស់នវូចីវរថ្ម ី មិ្នបានដធវើពិនទុក្សបបក្សែី ព្បាថាន  

ដដើម្បីដលងដសើច លចួយក្សបរកិ្ខា រានចីវរជាដដើម្ (របស់ 

ស ធម្មិក្សណាមួ្យ) លាក់្សទុក្សខ្លួនឯង ឬដព្បើដគឲ្យលាក់្សទុក្សក្សែី ។ 

៤៨. មួ្យដទៀថ ភិក្សាុក្ខលដងឹដ ើយ ញុំងសថវានជវីថិ គឺពកួ្ស 

សថវថិរចឆ នឲ្យសាល ប់ក្សែី ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 

៤៩. ភិក្សាុព្បាថាន ដដើម្បីបិទបាងំទុដាុលាល បថែិរបស់ភិក្សាុសងគ្នន ក្សែី ភិក្សាុ 

បបួលគ្នន ដធវើដ ុំដេើ រតាម្សលូវម្ថមួ្យជាមួ្យក្តសែី ដោយដហាចដៅ 

សូម្បីអស់ចដនាល ះព្សុក្សមួ្យក្សែី ។ 

៥០. ម្ា៉ៃ ងដទៀថ ដព្រះវាយភិក្សាុសងគ្នន ក្សែី ង្កដឡើងនវូលមំ្ពង 

គឺបាថមដ (ចដំរះភិក្សាុ) ក្សែី ដចទដោយខ្លួនឯង ឬដព្បើឲ្យដគដចទ 

ដោយគរកុ្ខបថែិមិ្នានមូ្លក្សែី ។ 
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៥១. កុ្ក្េ ុចច ុបាទ្ញ្ន ចាបិ ភណ្ឌ នោថ យុបសសុតឹ 

ញ្សាតំុ ភណ្ឌ នជាោនំ យាតិ បាចិតតិ យំ សិយា ។ 

៥២. សសឃសស លាភំ បរិណ្ឌរិតំ តុ  

នាញ្រតិ ញ្យា តំ បរបុគ្គលសស 

បុចឆ ំ  អក្ោា បិ ច សនតភិក្ា ុំ  

បាចិតតិ  គរសស គ្ញ្ត វិក្ខញ្លតិ  ៕ 
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៥១. ដព្រះភិក្សាុញំុងដសចក្សែីសងេ័យឲ្យដក្សើថដឡើងក្សែី ក្ខលភិក្សាុ-

ទំងឡាយក្សពំងុានដសចក្សែីព្បក្សួថព្បក្ខន់គ្នន  ដៅ រម្អបចំ 

សាែ ប់ដោយបំេងចងប់ងាដសចក្សែីព្បកួ្សថព្បក្ខន់ក្សែី ព្ថវូអាបថែិ-

បាចិថែិយ ។ 

៥២. ចមំ្េក្សខាងលាភម្ដលដគបដង្កអ នដៅចដំរះសងឃដ ើយ 

ភិក្សាុណាមួ្យ បដង្កអ នលាភដនាះ ដល់បុគគលដមទវញិក្សែី (ភិក្សាុណា) 

ក្ខលនឹងចូលដៅក្ខន់ព្សុក្សក្សនុងដវលាវកិ្ខល មិ្នបានព្បាប់ភិក្សាុ 

ម្ដលានដៅក្សែី (ភិក្សាុទំងដនាះ) ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ៕ 
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៥. បកិ្ណ្ណ ក្និញ្ទ្េ ញ្សា 

៥៣. សសឃិកំ្ គ្រុភណ្ឌ ំ  ញ្យា ញ្ទ្តិ អញ្ោសស ឥសសញ្រា 

ថុលល ចចយំ យថាវតថ ុំ  ញ្ថយា បារាជិក្ខទិ្បិ ។ 

៥៤. កុ្សាទិ្រយចីរានិ ក្រពលំ ញ្ក្សវាលជំ 

សរយំ វិនា ធារយញ្ោ លូក្បក្ខា ជិនក្ាិបំ ។ 

៥៥. សតថក្ញ្រម  វតថិក្ញ្រម  សំ និរិតតញ្ច ឆិនេញ្ោ 

ថុលល ចចយំ រនុសោនំ រំសាទិ្ញ្ភាជញ្នបិ វា ។ 

៥៦. ក្ទ្ញ្លរក្ក្េទុ្សោនិ  ញ្បាតថ កំ្ សរានីលកំ្ 

សរាបីោទិ្ក្ញច បិ ធារយនតសស ទុ្ក្េដំ្ ។ 

៥៧. ហតថិសសុរគ្ញ្សាណ្ឌនំ សីហរយគ្ឃចឆ ទី្បិនំ 

តរចឆសស ច រំសាទឹ្ ឧទ្េិ សសក្តក្របិ ច ។ 

៥៨. អនាបុចឆិតរំសញ្ច ភុញ្្ញ្ោ ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

យាោនុបុរា ំ ហិោា ន ទ្ក្តិោថ ទិ្កំ្ វញ្ជ ។ 
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៥. បក្សេិណ ក្សនដិទទស 

៥៣.  ភិក្សាណុាមួ្យ  ជាឥសេរៈ  ឱ្យរបស់ជាគរភុ័េឌ  ម្ដលជា 

របស់មនសងឃ ដល់បុគគលដមទ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិថ្លុលចច័យ ។ 

ដបើឱ្យដោយចិថែលចួ វនិ័យធរគបបីពិន័យអាបថែិ ានបារាជកិ្ស 

ជាដដើម្ តាម្វថេុ។   

៥៤. ដវៀរម្លងម្ថានសម័្យ ភិក្សាុព្ទព្ទងសំ់ពថ់ សដព្ម្ចដោយ 

វថេុានសបូវភាល ំងជាដដើម្ សម្ពថ់ក្សម្ពលថាញអំពីសក់្ស និងដរាម្ 

ក្សនទុយសថវ សម្ពថ់ម្ដលថាញដោយសាល បដម្ៀម្និងម្សបក្សខាល ក្សែី។  

៥៥. ដព្រះភិក្សាុដធវើសថេក្សម្មក្សែី វថេិក្សម្មក្សែី ក្ខលក្ខថ់នវូនិមិ្ថែដនាះក្សែី 

សូម្បីដព្រះបរដិភាគនវូសររីាងគានសាច់ជាដដើម្របស់ម្នសុេ 

ទំងឡាយក្សែី ព្ថវូអាបថែិថ្លុលចច័យ ។ 

៥៦. ភិក្សាុដព្បើសម្ពថ់ម្ដលដគថាញដោយដដើម្ដចក្ស ដដើម្មរទឹក្ស 

និងដដើម្រាក់្សក្សែី សម្ពថ់សំបក្សព្ក្សដៅក្សែី  សម្ពថ់ានពេ៌ដខ្ៀវសុទធ 

ក្សែី សម្ពថ់ានពេ៌ដលឿងសុទធជាដដើម្ក្សែី ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 

៥៧.ភិក្សាុឆ្ន់នវូសររីាងគានសាច់ជាដដើម្របស់សថវដុំរ ីដសះ ពស់ 

ម្ ា្ព្សុក្ស សី ៈ   ខាល ធ ំ   ខាល  ម ុំ    ខាល ដុំបង   និងខាល រខិ្នក្សែី ឆ្ន់ 

សាច់ម្ដលដគឧទទិសចដំរះក្សែី ។ 

៥៨. ឆ្ន់សាច់ម្ដលខ្លួនមិ្នបានសួរដគក្សែី ឬមួ្យដវៀរបងន់វូក្សិចច 

ានកិ្សចចចដំរះក្សពំងទ់ឹក្សជាដដើម្ ម្ដលានម្ក្សជាលោំប់ក្សែី ព្ថវូ 

អាបថែិទុក្សាដ ។ 
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៥៩.  សហសា វុរភជិោា ន បវិញ្ស និក្ាញ្រយយ វា 

វចចបសោវកុ្ដិ្កំ្ វិនា ឧក្ខេ សិកំ្ វិញ្ស ។ 

៦០. និតថ ុនញ្នាត  ក្ញ្រ វចច ំ  ទ្នតក្ដ្ឋញ្ច ខាទ្យំ 

វចចបសោវញ្ោណី្នំ រហិ វចាច ទិ្កំ្ ក្ញ្រ ។ 

៦១. ខញ្រន ចាវញ្លញ្ខយយ ក្ដ្ឋំ បាញ្តយយ កូ្បញ្ក្ 

ឩហតញ្ច ន ញ្ធាញ្វយយ ឧក្ខល បញ្ច ន ញ្សាធញ្យ ។ 

៦២. ទ្ក្កិ្ចច ំ ក្ញ្រានតសស ក្ោា  ចបុចបូតិ ច 

អនជឈិញ្ដ្ឋឋ វ ញ្ថញ្រន បាតិញ្ោក្ារបិ ឧទ្េិ ញ្ស ។ 

៦៣. អនាបុចាឆ យ បញ្ហសស ក្ថញ្ន វិសសជ្ញ្នបិ ច 

សជោយក្រញ្ណ្ ទី្ប- ជាលញ្ន វិជោបញ្នបិ ច ។ 

៦៤. វាតបានក្វាដ្ឋនិ វិវញ្រយយ ថញ្ក្យយ វា 

វនេនាទឹ្ ក្ញ្រ នញ្គគ  គ្រនំ ញ្ភាជនាទិ្កំ្ ។ 

៦៥. បរិក្រម ំ ក្ញ្រ ក្ខញ្រ តិបដិ្ចឆននកំ្ វិនា 

ក្ខយំ នហាយំ ឃំញ្សយយ  កុ្ញ្ដ្េ  ថញ្រភ  តរុរហិ  វា ។ 
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៥៩. ភិក្សាដុបាះដៅដ ើយ (នវូសបង)់ ដោយរ ័ស ដ ើយចូលដៅ 

ក្សែី ដចញម្ក្សក្សែ ី (ម្៉ៃាងដទៀថ) មិ្នបានក្សអក្សព្គម្ ម្ ចូលដៅវចចកុ្សដ ិ

និងបសាវក្សុដកិ្សែី ។ 

៦០. ភិក្សាុក្ខលព្បឹងរាថ់ដធវើវចចៈក្សែី ក្សពំងុទរំដ ើសទន់(ដធវើវចចៈ)ក្សែី 

ដធវើនវូក្សិចចានបដនាទ បងវ់ចចៈជាដដើម្ខាងដព្ៅសនូក្សវចចៈឬបសាវក្សែី  

៦១. ភិក្សាុក្សិថដោយវថេុដមុ៏្ថក្សែី ទលំាក់្សដ ើក្សិថដៅក្សនុងរដតែ  

លាម្ក្សក្សែី មិ្នលាងជព្ម្ះនវូវចចកុ្សដមិ្ដលព្បឡាក់្សដ ើយក្សែី មិ្ន 

បានសំអាថសំបុក្សពីងរងក្សែី ។ 

៦២. ភិក្សាុក្ខលដធវើនវូក្សិចច គឺក្ខរលាងជព្ម្ះឲ្យឮសំដលងផ្តល ច់ ៗ 

ដដូចនះក្សែី ព្ពះដថ្រៈមិ្នបានបង្កគ ប់ដសាះ ក៏្សសម្ម្ែងសូម្បីបាថិដាក្សា 

ក្សែី  ។ 

៦៣. ភិក្សាុក្ខលមិ្នសំុឱ្ក្ខស ក៏្សដរល ឬដោះព្សាយបញ្ញា ក្សែី  

ដធវើក្ខរសាវ ធាយក្សែី អុជព្បទីប ឬពនលថ់ព្បទីបក្សែី  ។ 

៦៤. ដបើក្សឬបិទនវូទវ រនិងបងអួចក្សែី  ជាអនក្សអាព្ក្ខថដធវើនវូក្សិចចាន 

ក្ខរថាវ យបងគុំជាដដើម្ក្សែ ី ដធវើក្ខរដដើរចូលដៅក្ខន់ព្សុក្សក្សែី ដធវើក្សិចច 

ានក្ខរបរដិភាគដភាជនជាដដើម្ក្សែី ។ 

៦៥. ដធវើបរកិ្សម្មដោយខ្លួនឯងក្សែី ឬឲ្យដគដធវើឲ្យ ដវៀរម្លងម្ថាន 

ទីបិទបាំង ៣ ោ៉ៃ ងក្សែី ក្ខលងថូទឹក្សព្ថដសុក្ខយនឹងជញ្ញា ំង សសរ 

ឬដដើម្ដ ើក្សែី  ។ 
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៦៦. កុ្រុវិនេក្សុញ្តតន  អញ្ោរញ្ោសស ក្ខយញ្ោ 

អគិ្លាញ្នា រហារាញ្រ ចញ្រយយ សឧបាហញ្នា ។ 

៦៧. ឧបាហនំ ញ្យា ធាញ្រតិ សរានីលាទិ្ក្របិ ច 

និរិតត ំ  ឥតថិយា រញ្ោត  រុខ ំវា ភិក្ាោយិយា ។ 

៦៨. ឧជោនសញ្ោី អញ្ោសស បតតំ  វា អតត ញ្នា រុខ ំ

អាោសាទិ្រហិ  បញ្សសយយ ឧចាច សនរហាសញ្ន ។ 

៦៩. និសជ្ាទឹ្ ក្ញ្រានតសស ទុ្ក្េដំ្ វនេញ្នបិ ច 

ឧក្ាិោត នុបសរបនន - នានាសំវាសក្ខទិ្នំ ។ 

៧០. ឯក្ញ្ោ បណ្ឌ កិ្តថី ហិ ឧភញ្ោរយញ្្ញ្នន វា  

ទី្ឃាសញ្ន និសីញ្ទ្យយ អទី្ញ្ឃ អាសញ្ន បន ។ 

៧១. អសោនាសនិញ្ក្ន រញ្ចបីញ្ឋ សញ្យយយ វា 

កុ្លសសគហតថំ  ទ្ទ្ញ្ោ ផលបុបាា ទិ្ក្របិ ច ។ 

៧២. គ្នថិោទឹ្ ក្ញ្រ ក្ខញ្រ ជិនវារិតបចចញ្យ 

បរិភុញ្ញ្្យយ អរយញ្ោត  អនិសោយ វញ្សយយ វា ។ 

៧៣. អនុញោ ញ្តហិ អញ្ោសស ញ្ភសជំ្ វា ក្ញ្រ វញ្ទ្ 

ក្ញ្រ សាបតតិ ញ្ក្ខ ភិក្ា ុ ឧញ្បាសថបបវារណំ្ ។ 
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៦៦. ដោយដ ើក្សុរវុនិទក្សៈ និងដុុំអំដបាះក្សែ ី(ព្ថដសុ)ក្ខយគ្នន ដៅវញិ 

ដៅម្ក្សក្សែី គ្នម នជម្ៃឺរក់្សម្សបក្សដជើងដដើរដៅខាងដព្ៅអារាម្ក្សែី  ។ 

៦៧. ភកិ្សាុណា រក់្សម្សបក្សដជើងពេ៌ដខ្ៀវសុទធជាដដើម្ក្សែី ានចិថែ 

ថដព្ម្ក្សដម្ើលនិមិ្ថែរបស់ក្តសែីក្សែី ដម្ើលមុ្ខ្ក្តសែីម្ដលព្បដគនភិក្ខា ក្សែី  

៦៨. ភិក្សាុព្បុងដលើក្សដទស ដ ើយសម្លឹងដម្ើលបាព្ថរបស់ភិក្សាុ 

ដមទក្សែី ្លុះដម្ើលមុ្ខ្របស់ខ្លួន ក្សនុងក្សញ្ចក់្សក្សែី ដធវើក្សិចចអងគុយជាដដើម្ 

ដលើអាសនៈដខ៏្ពស់ និងអាសនៈដព៏្បដសើរក្សែ ី។ 

៦៩. សំពះអវនទិយបុគគល គឺភិក្សាុម្ដលសងឃដលើក្សវថែ អនបុសម្បនន 

និងភិក្សាុម្ដលានសង្កវ សដសេងគ្នន ក្សែ ីព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 

៧០.  ភិក្សាុអងគុយដលើអាសនៈម្វង ឬក៏្សអាសនៈខ្លីម្ថមួ្យ ជាមួ្យ 

នឹងម្នសុេដខ្ទើយ ក្តសែី និងឧភដតាពយញ្ានៈក្សែី ។ 

៧១. ដដក្សដលើម្ព្គ និងតាំងជាមួ្យនឹងភិក្សាុានអាសនៈមិ្នដសមើគ្នន  

ក្សែ ីឱ្យនវូវថេុានផ្តា និងម្សលដ ើជាដដើម្ ដដើម្បីសដក្តង្កគ ះព្ថក្សូលក្សែី ។ 

៧២. ភិក្សាពុ្ក្សងដោយខ្លួនឯង ឬដព្បើឱ្យដគព្ក្សងនវូក្សព្ម្ងផ្តា ជាដដើម្ 

ក្សែី បរដិភាគបចច័យម្ដលព្ពះជនិព្សីព្ទងហ់ាម្ដ ើយក្សែ ី ជាអនក្ស 

មិ្ន ល្ សរស់ដៅដោយគ្នម ននិសេ័យក្សែី ។ 

៧៣. ភិក្សាុដធវើ ឬព្បាប់នវូថាន សំព្ាប់ម្ក្សដរាគ ដល់បុគគលដមទ ដព្ៅ 

ពីបុគគលម្ដលព្ពះដា៏នព្ពះភាគអនញុ្ញា ថដ ើយក្សែី ជាអនក្សាន 

អាបថែិចូលដធវើឧដបាសថ្ និងបវារណាក្សែី ។ 

 



25                             មូ្លសិក្ខា  
 

៧៤. ោា ររនាធ ទិ្ញ្ក្ ឋាញ្ន បរិវតតក្វាដ្កំ្ 

អបិធាយ វិនាញ្ភាគំ្ និញ្យាគំ្ វា សញ្យ ទិ្វា ។ 

៧៥. ធញ្ោិតថិ រូបរតនំ  អាវុធិតថិបសាធនំ 

តូរិយភណ្ឌ ំ  ផលំ រុញ្ក្ា បុរាណ្ឌណ ទិ្ញ្ច អារញ្ស ។ 

៧៦. សសិញ្ោថ ទ្ក្ញ្តញ្លហិ ផណ្ហតថផញ្ណ្ហិ វា 

ញ្ក្សញ្ោសណ្ឋ ញ្នក្សមឹ  ភាជញ្ន ញ្ភាជញ្នបិ ច ។ 

៧៧. ឯក្តថ រណ្បាវុរណ្ឌ សញ្យយយុំ ញ្ទ្ា ក្រញ្ចញ្ក្ 

ទ្នតក្ដ្ឋញ្ច ខាញ្ទ្យយ អធិកូ្នំ បោណ្ញ្ោ ។ 

៧៨. ញ្យាញ្ជតិ វា ញ្យាជាញ្បតិ នចច ំ គី្តញ្ច វាទិ្តំ 

ទ្សសនំ សវនំ ញ្តសំ ក្ញ្រានតសស ច ទុ្ក្េដំ្ ។ 

៧៩. វីហាទិ្ញ្រាបិញ្រ ចាបិ រហិបាក្ខរកុ្ដ្េញ្ក្ 

វចាច ទិ្ឆឌ្ឌនាទិ្រហិ   ទី្ឃញ្ក្សាទិ្ធារញ្ណ្ ។ 

៨០. នខរដ្ឋក្រណ្ឌទិ្រហិ  សោព ញ្ធ ញ្លារហារញ្ណ្ 

បរិក្រមក្តំ ភូរឹ  អក្េញ្រ សឧបាហញ្នា ។ 
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៧៤. ភិក្សាុមិ្នបានបិទនវូសនទះទវ រម្ដលគួរបងវលិបាន ក្សនុងទីានទី 

ព្បក្សបទវ រ ានទវ រពនធជាដដើម្ ឬទីមិ្នម្ម្នជាទីដៅដ ើយដដក្ស 

ក្សនុងដវលាមថ្ៃ ដោយព្បាសចក្សអាដភាគចិថែ ។ 

៧៥. ភិក្សាុប៉ៃះរល់នវូអនាាសវថេុ គ ឺធញ្ាជាថិ របូមនក្តសែី រថនវថេុ 

អាវធុ ដព្គឿងសអិថសាអ ងរបស់ក្តសែី ដព្គឿងថូរយថក្តនែី ដដើម្ដ ើ  

ានម្សល និងបុពវេណ ជាថិជាដដើម្ ។ 

៧៦. ដព្រះក្សិរោិសិថនវូសក់្សដោយដព្បងមនម្សលព្សគ ំ និងដព្បង 

លាយទឹក្ស ឬដោយព្ក្ខស និងព្ក្ខសគឺមដក្សែី ដព្រះក្សិរោិបរដិភាគ 

ក្សនុងភាជនៈម្ថមួ្យក្សែី ។ 

៧៧. ភិក្សាុពីរអងគដដក្សដលើក្សព្ាលម្ថមួ្យ និងដេែ ប់ម្ថមួ្យ ឬ 

ដលើម្ព្គម្ថមួ្យក្សែី ទរំដ ើសទន់ម្ដលដលើស ឬខ្វះព្បាេក្សែី ។ 

៧៨. ភិក្សាុព្បក្សបខ្លួនឯងក្សែី ដព្បើដគឲ្យព្បក្សបក្សែី នវូក្ខររាំ ដព្ចៀង 

និងព្បគកំ្សែី ដធវើក្ខរដម្ើល ឬសាែ ប់ក្ខររាំ ដព្ចៀង ព្បគ ំ

ទំងឡាយដនាះក្សែី (ទំងអស់ដនះ) ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ (ដចូគ្នន ) ។ 

៧៩. និមិ្ថែម្ថក្សិចចានក្សិរោិដបាះដចលជាដដើម្ នវូក្ខក្សសំេល់ 

ានវចចៈជាដដើម្ ក្សនុងទីខាងដព្ៅរបង ឬជញ្ញា ំង ម្ដលដគោំវថេុ 

ានពេ៌ដខ្ៀវានព្សវូជាដដើម្ក្សែ ីទុក្សសក់្សម្វងជាដដើម្ក្សែី ។ 

៨០. និមិ្ថែក្សិចចានក្ខរខាថ់ព្ក្សចក្សឱ្យរដលាងជាដដើម្ក្សែី ក្ខរដក្ខរ 

ដរាម្ក្សនុងទីចដងអៀថក្សែី ភិក្សារុក់្សម្សបក្សដជើងដដើរជាន់ទីសាេ នម្ដលដគ 

ដធវើបរកិ្សម្មដ ើយក្សែី ។ 
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៨១. អញ្ធាតអលល បាញ្ទ្ហិ សសឃិកំ្ រញ្ចបីឋកំ្ 

បរិក្រមក្តំ ភិតតឹ   អារសនតសស ទុ្ក្េដំ្ ។ 

៨២. សសាដិ្យាបិ បលល ញ្តថ  ទុ្បបរិភុញ្ញ្្យយ ចីវរ ំ

អក្ខយរនធញ្នា គរំ វញ្ជ ក្ោា ន វចច កំ្ ។ 

៨៣. នាចញ្រយយ ទ្ញ្ក្ សញ្នត សោញ្ទ្យយ អក្បបិញ្យ 

ញ្ទ្សនាញ្រាចនាទិ្រហិ  សភាគបតតិយាបិ ច ។ 

៨៤. ន វញ្ស វសសំ វិសំវាញ្ទ្ សុទ្ធ ចិញ្តត  បដិ្សសវ ំ

វសសំ វសិោា  គ្រញ្ន អននុញោ តកិ្ចចញ្ោ ។ 

៨៥. វិនាបទំ្ តរុសសុទ្ធ ំ  ញ្បារិសោហ ភិរូហញ្ណ្ 

អបរិសោវញ្នាោធ នំ វញ្ជ តំ យាចញ្ោ ន ញ្ទ្ ។ 

៨៦. អតតញ្នា ឃាតញ្ន ឥតថិ - រូបាទឹ្ ក្ខរញ្យយយ វា 

ហិោា  ោលាទិ្កំ្ ចិតត ំ  ជាតក្ខទឹ្ សយំ ក្ញ្រ ។ 

៨៧. ភុញ្្នតរុដ្ឋញ្ប តសស សាលាទី្សុ និសីទ្ញ្ោ 

វុឌ្ានំ បន ឱក្ខសំ អទ្ោា  វាបិ ទុ្ក្េដំ្ ។ 
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៨១. ភិក្សាុក្ខលជាន់ម្ព្គ និងតាំងជារបស់សងឃដោយដជើងម្ដល 

មិ្នបានលាង និងដជើងម្ដលដសើម្ក្សែី ម្សអក្សនវូជញ្ញា ំងម្ដលដគដធវើ 

បរកិ្សម្មដ ើយក្សែី ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 

៨២. ដព្រះព្ថដបាម្ក្សាលជងគង ់ដោយសំពថ់សងាដ ិ១ ភិក្សាុដព្បើ 

ព្បាស់ចីវរមិ្នបានលអ ១ មិ្នព្ក្សវាថ់ក្ខយពនធ ដដើរដៅក្ខន់ព្សុក្ស១។ 

៨៣. ក្ខលទឹក្សក៏្សាន ដធវើនវូវចចក្សិចចដ ើយមិ្នលាងជព្ម្ះ ១ 

សាទន (ក្ខន់យក្ស) នវូពកួ្សអក្សបបិយបុគគល ដព្រះម្ថក្សិចច 

ានកិ្សរោិព្បាប់នវូក្ខរសំម្ដងជាដដើម្ ដោយសភាគ្នបថែិ ១ ។ 

៨៤. ភិក្សាុមិ្នដៅចំវសា ១ ានចិថែបរសុិទធទទួលដបែជ្ាចំវសា 

១ ដៅចំវសាដដើរដៅដោយគ្នម នក្សិចចម្ដលព្ទងអ់នញុ្ញា ថ ១ ។ 

៨៥. ភិក្សាុគ្នម នអនែរាយដឡើងដដើម្ដ ើព្បាេមួ្យជរួបុរស ១ 

ភិក្សាុគ្នម នសំពថ់ថព្ម្ងទឹក្ស ដដើរដៅក្ខន់សលូវឆ្ៃ យ ១ ក្ខលភិក្សាុសង 

គ្នន សំុខ្ចីសំពថ់ថព្ម្ងទឹក្សដនាះមិ្នឱ្យ ១ ។ 

៨៦. ភិក្សាុសាល ប់ខ្លួនឯង ១ គូរខ្លួនឯង ឬឲ្យដគគូររបូក្តសែីជាដដើម្ ១ 

គូរនវូដរឿងជាថក្សជាដដើម្ដោយខ្លួនឯង ដវៀរម្ថក្សបូរក្សាច់វចិិព្ថ 

ានផ្តា ភ្ីជាដដើម្ ១ ។ 

៨៧. ភិក្សាុបដេែ ញភិក្សាុម្ដលក្សពំងុឆ្ន់ឲ្យដព្ក្ខក្សដឡើង១ មិ្នម្ថ 

ប៉ៃុដណាណ ះ មិ្នសំុឱ្ក្ខសពកួ្សភិក្សាុចស់ដ ើយអងគុយក្សនុងទីទំងឡាយ 

ានសាលាឆ្ន់ជាដដើម្ ១  (ភិក្សាុទំងដនាះ) ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ។ 
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៨៨. យានាទិ្រភិរូញ្ហយយ ក្លល ញ្ក្ខ រតនតតយំ 

អាររភ វញ្ទ្ ទ្វញ្ោ- បរិសាញ្យាបលាលញ្ន ។ 

៨៩. ក្ខយាទឹ្ វិវរិោា ន ភិក្ា ុនីនំ ន ទ្សសញ្យ 

វាញ្ច ញ្លាក្ខយតំ បលិតំ គ្ញ្ណ្ហ យយ គ្ណ្ឌហ ញ្បយយ វា ។ 

៩០. យតថ  ក្តថ ចិ ញ្បឡាយំ ភុញ្្ញ្ោ បតតហតថ ញ្ក្ខ 

វាតបានក្វាដំ្ វា បណ្ឌញ្រ ញ្សាទ្ក្របិ ច ។ 

៩១. ឧញ្ណ្ហ យយ បដិ្សាញ្រយយ អតិឧញ្ណ្ហ យយ ញ្វាទ្កំ្ 

ឋញ្បយយ ភូរិយំ បតត ំ  អញ្សេ វា រញ្ចបីឋញ្ក្ ។ 

៩២. រិឌ្ឍញ្នត បរិភណ្ឌ ញ្នត បាញ្ទ្ ឆញ្តត  ឋញ្បតិ វា 

ចលក្ខទឹ្ ឋញ្ប បតត ំ បញ្តត  វា ហតថ ញ្ធាវញ្ន ។ 

៩៣. បញ្តតន នីហរនតសស ឧចឆិដ្ឋ រុទ្ក្របិ ច 

អក្បបិយរបិ បតត ំ  វា បរិភុញ្ញ្្យយ ទុ្ក្េដំ្ ។ 

៩៤. វញ្ទ្ ជីវាតិ ខិបិញ្ត ន សិក្ាតិ អនាទ្ញ្រា 

បរិរណ្ឌ លក្ខទិ្រហិ  ញ្សខិញ្យ ទុ្ក្េដំ្ សិយា ។ 
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៨៨. ភិក្សាុគ្នម នជម្ៃឺដឡើងជះិោនជាដដើម្ ១  និោយដលងព្បារពធ 

ព្ពះរថនព្ថ័យ ១ និោយលងួដលាម្ដក្សៀរគរបរស័ិទអនក្សដមទ១ ។ 

៨៩. ភិក្សាមិុ្នព្ថវូដបើក្សនវូអវយវៈានក្ខយជាដដើម្ បង្កា ញដល់ 

ភិក្សាុនីដទ មិ្នព្ថវូបដព្ងៀនគម្ពីរដលាក្ខយថៈដទ មិ្នព្ថវូដក្សខ្លួនឯង 

ឬដព្បើឲ្យដគដក្សសក់្សសាូវដទ ។ 

៩០. ភិក្សាុក្ខលឆ្ន់ក្សនុងវថេុដល៏បំាក្សណាមួ្យដចូជា ិប ១ ភិក្សាុាន 

បាព្ថដៅក្សនុងមដព្ចនសនទះទវ រ និងបងអួច ១  ។ 

៩១. ភិក្សាុហាល ឬសាទុក្សនវូបាព្ថម្ដលានទឹក្ស ១ ហាលបាព្ថ 

ម្ដលសៃួថដ ើយឲ្យដៅែ ដពក្ស ១ ោក់្សបាព្ថដលើម្សនដ ី ដលើដៅល  

ទំងម្ភនន ឬដលើម្ព្គ ឬក៏្សតាំង ១ ។ 

៩២. ភិក្សាុោក់្សបាព្ថដលើទីបំសថុមនម្សនក្ខែ រតាំង ដលើទីបំសថុមនថាន ក់្ស 

ដលើដជើង ឬក្សនុង្័ព្ថ ១ ោក់្សនវូក្ខក្សសំេល់ានសព្ាម្ជាដដើម្ 

ក្សនុងបាព្ថ ១ ដព្បើបាព្ថសព្ាប់ោក់្សទឹក្សលាងមដ ១ ។ 

៩៣. ភិក្សាោុក់្សទឹក្សជាម្ដល (ទឹក្សមិ្នលអ) ក្សនុងបាព្ថយក្សដៅដចល ១ 

ភិក្សាុដព្បើព្បាស់បាព្ថ ម្ដលជាអក្សបបិយ ១ ភិក្សាុទំងអស់ដនាះ 

ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 

៩៤. ក្ខលព្ពះានព្ពះភាគព្ទងព់្ពះក្សណាែ ស់ដ ើយ ភិក្សាុដរល 

ថា សូម្ព្ទងគ់ងព់្ពះជនមដៅ (ដសបើយដៅ) ដដូចនះ ១ ភិក្សាុមិ្នដអើដពើ 

មិ្នសិក្សាក្សនុងដសក្សាិយវថែានក្ខរដសលៀក្សឲ្យជាបរមិ្េឌ លជាដដើម្ 

១ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
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៩៥. ញ្យា ភណ្ឌ គញ្រ បយុញ្ោវ ភណ្ឌ កំ្ 

ោតូន បាចិតតិយរសស ញ្គបញ្យ 

ទ្វាយ ហីញ្ននបិ ជាតិអាទិ្នា 

វញ្ទ្យយ ទុ្ព្វភ សិតរុតតររបិ ញ្យាតិ ៕ 
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៩៥. ភិក្សាណុា ជាអនក្សខ្វល់ខាវ យឃ្លល ំង (របស់សងឃ) ដសាះ ម្បរដៅ 

រក្សាព្ទពយរបស់ាតាបិតាដៅវញិ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ 

ភិក្សាុណា ដរលបង្កអ ប់ភិក្សាសុងគ្នន  ដោយអដក្ខា សវថេុានជាថិ 

ដដ៏ថាក្សទបជាដដើម្ ដោយក្ខរចអំក្សដលង ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិ-

ទុរភ សិថ ដដូចនះឯង ៕ 
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៦. វោត ទិ្ក្ណ្ឌ និញ្ទ្េ ញ្សា 

៩៦. ឧបជោចរិយវតតញ្ច គ្រិក្ខគ្នត ុក្របិ ច 

ញ្សនាសនាទិ្វតតញ្ច ក្ខតរាំ បិយសីលិនា ។ 

៩៧. ហតថបាញ្ស ឋិញ្ោ កិ្ញ្ចិ គ្ហិតរា ំ ទ្ញ្ទ្ តិធា 

គ្ញ្ហតុក្ខញ្ោ គ្ញ្ណ្ហ យយ ទ្ាិ ធាយំ សរបដិ្គ្គញ្ហា ។ 

៩៨. សសាដិ្រុតតរាសសគ ំ តថា អនតរវាសកំ្ 

ឯតំ ឥរំ អធិដ្ឋឋ រិ តថា បចច ុទ្ធ រារីតិ ។ 

៩៩. ឥរំ ឥោនិ ឯោនិ ឯតរបិ ចីវរនតិ  វា 

បរិក្ខា រញ្ចាឡានីតិ តថា បចច ុទ្ធ រារីតិ ។ 

១០០. ឯតំ ឥរំ អធិដ្ឋឋ រិ បតតំ  បចច ុទ្ធ រារីតិ 

ឯវ ំបចច ុទ្ធ ញ្រធិញ្ដ្ឋ  ចីវរាទឹ្ យថាវិធិ ។ 

១០១. សញ្ចរិតត ំ  វិនា ញ្សសា សចិោត  គ្រុក្នតិោ 

អចឆិនន ំ បរិណ្តំ ហិោា  និសសគ្គិយរចិតត កំ្ ។ 
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៦. វតាែ ទកិ្សេឌ នដិទទស 

៩៦. ភិក្សាុានសីលជាទីព្សឡាញ់ គបបីដធវើនវូឧបជាយវថែ 

អាចរយិវថែ គមិ្ក្សវថែ អាគនែុក្សវថែ និងដសនាសនវថែជាដដើម្ ។ 

៩៧. ទយក្សឋិថដៅក្សនុង ថេបាស ១ ដទយយវថេុណាមួ្យ 

ម្ដលម្ជឈិម្បុរសដលើក្សរចួ ១ ទយក្សបដង្កអ នចូលម្ក្សព្បដគន 

ដោយអាក្ខរៈបីោ៉ៃ ងណាមួ្យ ១ ភិក្សាុព្បាថាន នឹងទទួល ១ ទទួល 

ដោយអាក្ខរៈពីរោ៉ៃ ងណាមួ្យ ១  ។ 

៩៨. ភិក្សាុគបបីអធិោធ ននវូសងាដ ិឧថែរាសងគៈ និងអនែរវាសក្សៈ ថា 

ខ្្ុអំធិោធ ននវូសងាដ ិ ឧថែរាសងគៈ និងអនែរាវាសក្សៈនុ ះ ឬដនះ 

ដដូចនះ និងគបបីដក្សថា ខ្្ុដំក្ស ដោយព្បក្ខរដដូចន ះម្ដរ ។ 

៩៩. ភិក្សាុគបបីអធិោធ នថា ចីវរដនះ ចីវរទំងឡាយដនះ ចីវរ 

ទំងឡាយនុ ះ ចីវរនុ ះ ដដូចនះ ឬថា សំពថ់បរកិ្ខា រទំងឡាយ ដដូចនះ 

គបបីដក្សថា ខ្្ុដំក្ស ដដូចនះ ដោយព្បក្ខរដចូគ្នន ដនាះចុះ ។ 

១០០. ភិក្សាុគបបីដក្ស ឬអធិោធ ននវូបរកិ្ខា រានចីវរជាដដើម្ តាម្ 

សម្គួរដល់វធិីោ៉ៃ ងដនះ គឺខ្្ុអំធិោធ ននវូចីវរនុ ះ ចីវរដនះ ខ្្ុដំក្ស 

នវូបាព្ថនុ ះ បាព្ថដនះ ដដូចនះ ។ 

១០១. ដវៀរទុក្សម្ថសញ្ចរថិែសិក្ខា បទដចញ គរកុ្សសិក្ខា បទ (សងា-

ទិដសស) និងបារាជកិ្សដដ៏សស ជាសចិថែក្សៈ ដវៀរអចឆនិនសិក្ខា បទ 

និងបរេិថសិក្ខា បទដចញ សិក្ខា បទក្សនុងនិសេគគិយដដ៏សស 

ជាអចិថែក្សៈ ។ 
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១០២.  បទ្ញ្សាធរមំ ទុ្ញ្វ ញ្សយា ឥតថិយា ធរមញ្ទ្សនា 

ទុ្ញ្វ ញ្សនាសនានីបិ សិរានំ ចីវរសសបិ ។ 

១០៣. បវារិតំ សុរាបានំ បញ្ចសននិធិអាទិ្កំ្ 

ញ្ជាតិនុជ្ាលនញ្ញ្ចវ ក្បបរិនេ ុរនាទិ្កំ្ 

គរបបញ្វសនញ្នតញ្ត បាចិតតី សុ អចិតតក្ខ ។ 

១០៤. បកិ្ណ្ណ ញ្ក្សុ ឧទ្េិ សស- ក្តំ ហិោា ញ្ោរំសកំ្ 

ឯក្តថ រណ្បាវុរណំ្ ឯក្រញ្ញ្ច តុវដ្េ នំ 

ឯក្ញ្ោ ភុញ្្នញច បិ នចច គី្ោទិ្សតត បិ ។ 

១០៥. អក្ខយរនធនញច បិ  បតតហតថក្វាដ្កំ្ 

អចិតតក្រិទំ្ សរា ំ  ញ្សសញ្រតថ  សចិតត កំ្ ។ 

១០៦. វីតិក្េរនចិញ្តតន  សចិតតក្រចិតត កំ្ 

បញ្ោតតិជានញ្ននាបិ វទ្នាត ចរិយា តថា ។ 

១០៧. បុរាក្រណ្ឌទិ្កំ្ ក្ោា  ឧញ្បាសថបបវារណំ្ 

នវធា ទី្បិតំ សរា ំ ក្ខតរាំ បិយសីលិនា ។ 
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១០២. ក្សនុងបាចិថែិយទំងឡាយ សិក្ខា បទទំងឡាយដនះ គឺ 

បទដសាធម្មសិក្ខា បទ ១ ស ដសយយសិក្ខា បទ ២ សិក្ខា បទ 

ដរលពីក្ខរសំម្ដងធម៌្ដល់ក្តសែី ១ ដសនាសនសិក្ខា បទ ២ 

ចីវរសិពវនសិក្ខា បទ ១ ។ 

១០៣. បវារថិសិក្ខា បទ ១ សុរាបានសិក្ខា បទ ១ សិក្ខា បទទំង ៥ 

ានសននិធិសិក្ខា បទជាដដើម្ ដជាថិនជុាា លនសិក្ខា បទ ១ ក្សបបពិនទុ 

សិក្ខា បទជាដដើម្ ១ គ្នម្បបដវសនសិក្ខា បទ ១ ជាអចិថែក្សៈ ។ 

១០៤. ក្សនុងបក្សិេណ ក្សទំងឡាយ ដវៀរម្ថឧទទិសេក្សថម្ំសសិក្ខា បទ 

ដចញ ម្ំសសិក្ខា បទ និងសិក្ខា បទដមទដទៀថ ឯក្សថេរេសិក្ខា បទ  

បាវរុេសិក្ខា បទ សិក្ខា បទដដក្សដលើម្ព្គម្ថមួ្យ បរដិភាគក្សនុង 

ភាជន៍ម្ថមួ្យ និងសិក្ខា បទ ៧ ាននចចគីថសិក្ខា បទជាដដើម្ ។ 

១០៥. អក្ខយពនធនៈ និងបថែ ថេក្សវាដក្សសិក្ខា បទ ទំងអស់ដនះ 

ជាអចិថែក្សៈ សិក្ខា បទដដ៏សសក្សនុងបក្សិេណ ក្សៈដនះ ជាសចិថែក្សៈ ។ 

១០៦. អាចរយទំងឡាយ ដរលថា សចិថែក្សៈ និងអចិថែក្ស-

សិក្ខា បទ ជាសិក្ខា បទម្ដលភិក្សាុានចិថែព្បព្ពឹថែ និងដរលដោយ 

ព្បក្ខរដដូចនះថា ជាសិក្ខា បទសូម្បីម្ដលភិក្សាុដងឹបញ្ាថែិ ។ 

១០៧. ភិក្សាុអនក្សានសីលជាទីព្សឡាញ់ គបបីដធវើនវូក្សិចចទំងអស់ 

ានបុពវក្សរេៈជាដដើម្ ម្ដលព្ទងស់ម្ម្ែងដ ើយដោយព្បក្ខរ ៩ 

ោ៉ៃ ង ដ ើយសឹម្ដធវើឧដបាសថ្ ឬបវារណាចុះ ។ 
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១០៨. សរមជ្នី បទី្ញ្បា ច ឧទ្កំ្ អាសញ្នន ច 

ឧញ្បាសថសស ឯោនិ បុរាក្រណ្នតិ វុចច តិ ។ 

១០៩. ឆនេបារិសុទ្ធិ ឧតុក្ខា នំ  ភិក្ា ុគ្ណ្នា ច ឱវាញ្ោ 

ឧញ្បាសថសស ឯោនិ បុរាកិ្ចចនតិ  វុចច តិ  ។ 

១១០. ឧញ្បាសញ្ថា យាវតិក្ខ  ច ភិក្ា ូ ក្រមបបោត  

សភាគបតតិ ញ្យា ច ន វិជ្នតិ 

វជ្នីយា ច បុគ្គលា តសមឹ  ន ញ្ហានតិ បតតក្លល នតិ  វុចច តិ ។ 

១១១. បុរាក្រណ្បុរាកិ្ចាច និ សោញ្បោា  ញ្ទ្សិោបតតិក្សស 

សរគ្គសស ភិក្ា ុសសឃសស អនុរតិយា បាតិញ្ោក្ាំ ឧទ្េិ សិតំុ 

អារាធនំ ក្ញ្រារ ។ 

១១២. បារិសុទ្ធិ អធិដ្ឋឋ ន- សុតត ុញ្ទ្េ សវសា តិធា 

គ្ណ្បុគ្គលសសា ច តំ ក្ញ្រយយុំ យថាក្េរំ ។ 

១១៣. ចាតុទ្េ ញ្សា បណ្ណ រញ្សា សារគ្គី  ទិ្នញ្ោ តិធា 

ទិ្នបុគ្គលក្តតព្វា - ក្ខរញ្ោ ញ្ត នញ្វរិោ ។ 

១១៤. តញ្យា តញ្យាតិ ក្ោា ន ទិ្នបុគ្គលញ្ភទ្ញ្ោ 
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១០៨. ក្សិរោិដបាសដរាងឧដបាសថ្ ១ អុជព្បទីប ១ ថម្ាល់ទឹក្ស ១ 

ព្ក្ខលអាសនៈ ១ ក្សិចចមនឧដបាសថ្ទំងដនះ ដលាក្សដរលថា 

បុពវក្សរេៈ ។ 

១០៩. ក្ខរនាំ្នទៈ១ នាំបារសុិទធិ១ ព្បាប់រដវូ១ រាប់ភិក្សាុ១ ឲ្យឱ្វាទ 

ដល់ភិក្សាុនី ១ ក្សិចចមនឧដបាសថ្ទំងដនះ ដលាក្សដៅថា បុពវក្សិចច ។ 

១១០. មថ្ៃឧដបាសថ្ ១ ភិក្សាាុនព្បាេប៉ៃុណាណ គួរដល់ក្សម្ម ១ 

សភាគ្នបថែិមិ្នាន ១ វជានីយបុគគលទំងឡាយមិ្នានក្សនុងពកួ្ស 

ភិក្សាុទំងដនាះ ១ ដលាក្សដៅថា ឧដបាសថ្ានក្ខលដស៏ម្គួរ ។ 

១១១. ដយើងទំងឡាយ សំអាថបុពវក្សរេៈ និងបុពវក្សិចចទំងឡាយ 

ដ ើយដធវើនវូក្ខរអារាធនាដដើម្បីសម្ម្ែងបាថិដាក្សា តាម្អនមុ្ថិ 

មនសងឃម្ដលព្ពម្ដព្ពៀងគ្នន  ានអាបថែិសម្ម្ែងដចញដ ើយ ។ 

១១២. មួ្យដទៀថ គេៈ បុគគល និងសងឃ គបបីដធវើនវូបាថិដាក្សា 

ដនាះ តាម្សម្គួរដល់ក្សម្មដោយព្បក្ខរ ៣ ោ៉ៃ ង ដព្រះអំណាច 

មនបារសុិទធិឧដបាសថ្ អធិោា នដុបាសថ្ និង សុថែុដទទសុដបាសថ្ ។   

១១៣. ឧដបាសថ្ាន ៣ ដោយមថ្ៃ គឺ ឧដបាសថ្ានក្សនុងមថ្ៃទី ១៤ 

ឧដបាសថ្ានក្សនុងមថ្ៃទី ១៥ និងឧដបាសថ្ានក្សនុងមថ្ៃម្ដលសងឃ 

ព្ពម្ដព្ពៀងគ្នន  ឧដបាសថ្ទំងឡាយដនាះ ាន ៩ ដមទដទៀថ 

ដព្រះមថ្ៃ បុគគល និងដព្រះអាក្ខរៈម្ដលគបបីដធវើ ។ 

១១៤. បវារណាដលាក្សដរលដ ើយ ាន ៩ ោ៉ៃ ង ដព្រះដធវើ ឲ្យជា ៣ 

ៗ ដដូចនះ នវូបវារណា គឺ ដថវាចកិ្ខបវារណា ដទវវាចកិ្ខបវារណា 
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ញ្តវាចីញ្ទ្ា ក្វាចីតិ នវ វុោត  បវារណ្ឌ ។ 

១១៥. ក្តតិក្នតិរបក្ាោហ   ញ្ហរំ ផគ្គ ុនបុណ្ណ ោ 

តសស អនតិរបក្ាោហ  គិ្រហ ំ អាសាឡ្ហិបុណ្ណ ោ 

វសសក្ខលំ តញ្ោ ញ្សសំ ចតុវីសតុញ្បាសថា ។ 

១១៦. ចាតុទ្េ សា ឆ ឯញ្តសុ បក្ខា  តតិយសតតោ 

ញ្េយា បណ្ណ រសា ញ្សសា អដ្ឋឋ រស ឧញ្បាសថា ។ 

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

ឆនេំ ោតរា ំ។ 

១១៨.  បារិសុទ្ធឹ  ទ្រមិ ,  បារិសុទ្ធឹ  ញ្រ ហរ, បារិសុទ្ធឹ  ញ្រ 

អាញ្រាញ្ចហីតិ  បារិសុទ្ធិ  ោតព្វា  ។ 

១១៩. បវារណំ្ ទ្រមិ ,  បវារណំ្ ញ្រ ហរ,  បវារណំ្ ញ្រ 

អាញ្រាញ្ចហិ, ររោថ យ បវាញ្រហីតិ បវារណ្ឌ ោតព្វា  ។ 

១២០. អាបតតិ ញ្ទ្សញ្ក្ន, អហំ ភញ្នត សរពហុលា នានាវតថកុ្ខ 

អាបតតិ ញ្យា អាបជឹ្, ោ តុរហរូញ្ល បដិ្ញ្ទ្ញ្សរីតិ វោា  

បដិ្គ្គណ្ហ ញ្នតន, បសសសិ អាវុញ្សា ោ អាបតតិ ញ្យាតិ វុញ្តត  អារ 

ភញ្នត បសោរីតិ វោា  
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និងឯក្សវាចិក្ខបវារណា ដោយព្បដភទមនមថ្ៃ និងបុគគល ។ 

១១៥. ឧដបាសថ្ទំងឡាយ ២៤ គឺ ដ ម្នែរដវូចប់ពីបក្សាខាងចុង 

មនម្ខ្ក្សថែិក្ស រ ូថដល់មថ្ៃដពញបូេ៌មី្ម្ខ្សលគុន, គិម្ារដវូ ចប់ 

ពីបក្សាខាងចុងមនម្ខ្សលគុន រ ូថដល់មថ្ៃដពញបូេ៌មី្ម្ខ្អាសាឡា, 

វសេក្ខលរដវូ គឺសល់ពីរដវូទំងដនាះ ។ 

១១៦. ចថុទទសឧដបាសថ្ាន ៦ គឺ បណាែ រដវូទំង ៣ ដនាះ 

ឧដបាសថ្ក្សនុងបក្សាទី ៣ និងបក្សាទី ៧ (ក្សនុងរដវូនីមួ្យៗ) ឧដបាសថ្ 

១៨ ដដ៏សស ជាបេណ រសីឧដបាសថ្ អនក្សសិក្សាគបបីព្ជាប ។ 

១១៧. ្នទៈ គឺភិក្សាុគបបីឲ្យថា ខ្្ុឲំ្យ្នទៈ, ដលាក្សចូរនាំ្នទៈ 

របស់ខ្្ុដំៅ, ដលាក្សចូរព្បាប់្នទៈ របស់ខ្្ុសំង ដដូចនះ ។ 

១១៨. បារសុិទធិ គឺភិក្សាុគបបីឲ្យថា ខ្្ុឲំ្យបារសុិទធិ, ដលាក្សចូរនាំ 

បារសុិទធិរបស់ខ្្ុដំៅ, ដលាក្សចូរព្បាប់បារសុិទធិរបស់ខ្្ុសំង ដដូចនះ ។ 

១១៩. បវារណា គឺភិក្សាុគបបីឲ្យថា ខ្្ុឲំ្យបវារណា, ដលាក្សចូរនាំ 

បវារណារបស់ខ្្ុដំៅ, ដលាក្សចូរព្បាប់បវារណារបស់ខ្្ុសំង ដដូចនះ 

ដលាក្សចូរបវារណាដដើម្បីខ្្ុសំង ។ 

១២០. ភិក្សាអុនក្សសម្ម្ែងអាបថែិគបបីដរលថា បពិព្ថដលាក្សាច ស់ 

ដច៏ដព្ម្ើន ខ្្ុពំ្ពះក្សរណុាព្ថវូដ ើយ នវូអាបថែិទំងឡាយដដ៏ព្ចើន 

ានវថេុដសេងៗគ្នន  ខ្្ុសូំម្សម្ម្ែងនវូអាបថែិទំងដនាះ ក្សនុងសំណាក់្ស 

ដលាក្សាច ស់ ដដូចនះ ក្ខលភកិ្សាអុនក្សទទួលដរលថា ាន លដលាក្សដា៏ន 

អាយុ ដលាក្សដ ើញអាបថែិទំងដនាះឬ ? គបបីដរលថា 

បពិព្ថដលាក្សដច៏ដព្ម្ើន ក្សរណុា ខ្្ុដំ ើញ ។ 
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បុន បដិ្គ្គណ្ហ ញ្នតន អាយតឹ អាវុញ្សា សំវញ្រយាសីតិ វុញ្តត  សាធុ 

សុដ្ឋ  ុភញ្នត សំវរិសោរីតិ តិក្ាតត ុំ  វោា  ញ្ទ្ញ្សតរាំ។ 

១២១. ញ្វរតឹ អាញ្រាញ្ចញ្នតន អហំ ភញ្នត សរពហុលាសុ 

នានាវតថកុ្ខសុ អាបតតីសុ ញ្វរតិញ្ក្ខ យោ និញ្រារតិញ្ក្ខ ភវិសោរិ 

តោ ោ អាបតតិ ញ្យា បដិ្ក្រិសោរីតិ តិក្ាតត ុំ  វោា  អាញ្រាញ្ចតរា ំ ។ 

១២២. អជ្ ញ្រ ឧញ្បាសញ្ថា បណ្ណ រញ្សា ចាតុទ្េ ញ្សាតិ វា 

អធិដ្ឋឋ រីតិ តិក្ាតត ុំ  វោា  បុគ្គញ្លន អធិដ្ឋឋ នុញ្បាសញ្ថា ក្ខតញ្ព្វា ។ 

១២៣. ទ្ាី សុ បន ញ្ថញ្រន បរិសុញ្ោធ  អហំ អាវុញ្សា បរិសុញ្ោធ តិ 

រំ ធាញ្រហីតិ តិក្ាតត ុំ  វតតរា ំ ។ នវញ្ក្នបិ តញ្ថវ វតតរា ំ ។ ភញ្នត 

ធាញ្រថាតិ វចនំ វិញ្សញ្សា។ 

១២៤. តីសុ បន សុណ្នត ុ ញ្រ អាយសម នាត  អជ្ញុ្បាសញ្ថា 

បណ្ណ រញ្សា យោយសម នាត នំ បតតក្លលំ រយំ អញ្ោរញ្ោ ំ

បារិសុទ្ធិ ឧញ្បាសថំ ក្ញ្រយាោតិ េតតឹ  ឋញ្បោា  បដិ្បាដិ្យា 

វុតតនញ្យន បារិសុទ្ធិ ឧញ្បាសញ្ថា ក្ខតញ្ព្វា  ។ 
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ក្ខលភិក្សាុអនក្សទទួលដរលដទៀថថា ម្នដលាក្សដា៏នអាយុ ដលាក្ស 

ចូរសព្ងមួ្ថដៅ គបបីសម្ម្ែងអស់វារៈបីដងថា បពិព្ថដលាក្សដ ៏

ចដព្ម្ើន ព្បមពដ ើយ លអដ ើយ ខ្្ុពំ្ពះក្សរណុានឹងសព្ងមួ្ថដៅ ។ 

១២១. ភិក្សាុក្ខលព្បាប់អាបថែិម្ដលសងេ័យ គបបីដរលព្បាប់អស់ 

វារៈ ៣ ដងថា បពិព្ថដលាក្សដច៏ដព្ម្ើន ខ្្ុពំ្ពះក្សរណុាានដសចក្សែី 

សងេ័យក្សនុងអាបថែិទំងឡាយានវថេុដសេង ៗ គ្នន  ក្សនុងក្ខលណា ខ្្ុ ំ

អស់ដសចក្សែីសងេ័យខ្្ុនំឹងសម្ម្ែងដចញនវូអាបថែិក្សនុងក្ខលដនាះ។ 

១២២. អធិោា នដុបាសថ្ គឺបុគគលគបបីដរលអស់វារៈ ៣ ដង 

ក្សេំថ់ថា មថ្ៃដនះ ជាមថ្ៃឧដបាសថ្របស់អញ មថ្ៃទី ១៥ ឬទី ១៤, 

ខ្្ុសូំម្អធិោា ន ដដូចនះ ។ 

១២៣. ដបើបណាែ ភិក្សាុពីររបូ ព្ពះដថ្រៈគបបីដរលអស់វារៈបីដងថា 

ាន លដលាក្សដា៏នអាយុ ខ្្ុជំាបុគគលបរសុិទធ ដលាក្សចូរចំទុក្សនវូខ្្ុ ំ 

ថា ជាបុគគលបរសុិទធ ដដូចនះ ។ សូម្បីភិក្សាុខ្ចីក៏្សគបបីដរលដោយ 

ព្បក្ខរដដូចន ះម្ដរ ។ រក្សយម្ដលដសេងគ្នន ព្គ្នន់ម្ថថា បពិព្ថ 

ដលាក្សដច៏ដព្ម្ើន ដលាក្សាច ស់ចូរចំទុក្ស ដដូចនះប៉ៃុដណាណ ះ ។ 

១២៤. ម្ថចដំរះភិក្សាុបីរបូ គបបីតាំងញថែិថា ាន លដលាក្សដា៏ន-

អាយុទំងឡាយ សូម្ដលាក្សទំងឡាយ សាែ ប់រក្សយខ្្ុ ំដបើក្សម្មាន 

ក្ខលដស៏ម្គួរ ដល់ដលាក្សដា៏នអាយុទំងឡាយដ ើយ ដយើង 

គបបីដធវើបារសុិទធិឧដបាសថ្ដល់គ្នន និងគ្នន ដដូចនះ ដ ើយគបបីដធវើ 

បារសុិទធិឧបាសថ្ តាម្ន័យម្ដលដរលដ ើយ តាម្លោំប់ចុះ ។ 
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១២៥. អជ្ ញ្រ បវារណ្ឌ ចាតុទ្េ សី បណ្ណ រសីតិ វា អធិដ្ឋឋ រីតិ 

តិក្ាតត ុំ  វោា  ឯញ្ក្ន បវាញ្រតរា ំ ។ 

១២៦. ទ្ាី សុ បន ញ្ថញ្រន អហំ អាវុញ្សា អាយសម នត ំ បវាញ្ររិ 

ទិ្ញ្ដ្ឋន វា សុញ្តន វា បរិសង្កេ យ វា វទ្តុ រំ អាយសាម  អនុក្រប ំ

ឧបាោយ បសសញ្នាត  បដិ្ក្រិសោរីតិ តិក្ាតត ុំ  វោា  បវាញ្រតរា ំ។ 

នវញ្ក្នាបិ តញ្ថវ វតតរា ំ ។ ភញ្នតតិ វចនំ វិញ្សញ្សា ។ 

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

បវារណ្ឌ បណ្ណ រសី យោយសម នាត នំ បតតក្លលំ រយំ អញ្ោរញ្ោំ 

បវាញ្រយាោតិ េតតឹ  ឋញ្បោា  ញ្ថញ្រន អហំ អាវុញ្សា អាយសម ញ្នត 

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

អនុក្រប ំ ឧបាោយ បសសញ្នាត  បដិ្ក្រិសោរីតិ តិក្ាតត ុំ  វោា  

បវាញ្រតរា ំ ។ នវញ្ក្ហិបិ តញ្ថវ បដិ្បាដិ្យា បវាញ្រតរា ំ។ ភញ្នតតិ 

វចនំ វិញ្សញ្សា ។ 
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១២៥. ភិក្សាុមួ្យរបូដរលបវារណាអស់វារៈបីដងថា មថ្ៃដនះ ជា 

មថ្ៃបវារណារបស់អញ មថ្ៃទី ១៤ ឬមថ្ៃទី ១៥ ខ្្ុសូំម្បវារណា ។ 

១២៦. ម្ថដបើភិក្សាុពីររបូ ភិក្សាុជាដថ្រៈគបបីដរលអស់វារៈបីដងថា 

ាន លដលាក្សដា៏នអាយុ ខ្្ុសូំម្បវារណាចដំរះអនក្សដា៏នអាយុ 

ដោយក្ខរដ ើញ ឮ និងក្ខររដងាៀស សូម្ដលាក្សដា៏នអាយុ 

អាព្ស័យនវូដសចក្សែីអនដុព្គ្នះដរលចដំរះខ្្ុ ំ ខ្្ុដំ ើញដ ើយ 

នឹងសម្ម្ែងដចញ ។ សូម្បភីិក្សាុខ្ចី ក៏្សគបបីដរលដដូចន ះ ដចូគ្នន  ។ 

រក្សយម្ដលម្បលក្សគ្នន ព្គ្នន់ម្ថថា បពិព្ថដលាក្សដច៏ដព្ម្ើន ។ 

១២៧. ម្ថដបើភិក្សាុបីរបូ ឬបួនរបូ ព្ថវូភិក្សាុជាដថ្រៈតាំងញថែិថា 

ាន លដលាក្សដា៏នអាយុទំងឡាយ សូម្ដលាក្សដា៏នអាយុទំង-

ឡាយ សាែ ប់រក្សយខ្្ុ ំ ដបិថមថ្ៃដនះ ជាមថ្ៃបវារណាទ ី ១៥, ដបើក្សម្ម 

ានក្ខលដស៏ម្គួរ ដល់ដលាក្សដា៏នអាយុទំងឡាយដ ើយ 

ដយើងទំងឡាយ គបបីបវារណាដល់គ្នន និងគ្នន  ដ ើយគបបី 

បវារណាអស់វារៈបីដងថា ាន លដលាក្សដា៏នអាយុទំងឡាយ 

ខ្្ុសូំម្បវារណាចដំរះដលាក្សានអាយុទំងឡាយ ដោយក្ខរ 

ដ ើញ ក្ខរឮ និងក្ខររដងាៀស, សូម្ដលាក្សដា៏នអាយុទំងឡាយ 

អាព្ស័យនវូដសចក្សែីអនដុព្គ្នះដរលចដំរះខ្្ុ ំ ខ្្ុដំ ើញដ ើយ 

នឹងដធវើឲ្យជាក់្សចាស់ ។ សូម្បីភិក្សាុខ្ចីទំងឡាយ ក៏្សគបបីបវារណា 

តាម្លោំប់ដចូគ្នន ម្ដរចុះ ។ រក្សយម្ដលម្បលក្សគ្នន ព្គ្នន់ម្ថថា 

បពិព្ថដលាក្សដច៏ដព្ម្ើន ។ 
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១២៨. ចតូហិ អធិញ្ក្សុ បន សុណ្ឌតុ ញ្រ អាវុញ្សា សញ្សា អជ្ 

បវារណ្ឌ បណ្ណ រសី យទិ្ សសឃសស បតតក្លលំ សញ្សា 

បវាញ្រយាតិ េតតឹ  ឋញ្បោា  វុឌ្ឍតញ្រន សសឃ ំអាវុញ្សា បវាញ្ររិ 

ទិ្ញ្ដ្ឋន វា សុញ្តន វា បរិសង្កេ យ វា វទ្នត ុ រំ អាយសម ញ្នាត  

អនុក្រប ំ ឧបាោយ បសសញ្នាត  បដិ្ក្រិសោរីតិ តិក្ាតត ុំ  វោា  

បវាញ្រតរា ំ ។ នវញ្ក្ហិបិ តញ្ថវ បដិ្បាដិ្យា សសឃ ំភញ្នត បវាញ្ររិ 

ទិ្ញ្ដ្ឋន វា សុញ្តន វា បរិសង្កេ យ វា វទ្នត ុ រំ អាយសម ញ្នាត  

អនុក្រប ំ ឧបាោយ បសសញ្នាត  បដិ្ក្រិសោរីតិ តិក្ាតត ុំ  វោា  

បវាញ្រតរា ំ ៕ 

មូលសិក្ខខ  និដ្ ឋតិា ។ 
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១២៨. ដបើភិក្សាុដព្ចើនដលើសពីបួនរបូដឡើងដៅ ព្ថវូភិក្សាុម្ដលចស់ 

ជាងតាងំញថិែថា ាន លដលាក្សដា៏នអាយុទំងឡាយ សងឃសូម្ 

សាែ ប់រក្សយខ្្ុ ំ មថ្ៃដនះ ជាមថ្ៃបវារណាទី ១៥, ដបើក្សម្មានក្ខល 

ដស៏ម្គួរដល់សងឃដ ើយ សងឃគបបីបវារណា ដ ើយដរល 

បវារណាអស់វារៈបីដងថា ាន លដលាក្សដា៏នអាយុទំងឡាយ 

ខ្្ុសូំម្បវារណានឹងសងឃដោយក្ខរដ ើញ ក្ខរឮ និងក្ខររដងាៀស, 

សូម្ដលាក្សដា៏នអាយុទំងឡាយ អាព្ស័យនវូដសចក្សែីអនដុព្គ្នះ 

ដរលចដំរះខ្្ុ ំ ខ្្ុដំ ើញដ ើយនឹងដធវើឲ្យជាក់្សចាស់ ។ សូម្បីភិក្សាុ 

ខ្ចីទំងឡាយ ក៏្សគបបីបវារណាអស់វារៈបីដង តាម្លោំប់ដចូគ្នន  

ម្ដរថា បពិព្ថដលាក្សដច៏ដព្ម្ើន ខ្្ុសូំម្បវារណានឹងសងឃ ដោយ 

ក្ខរដ ើញ ក្ខរឮ និងក្ខររដងាៀស, សូម្ដលាក្សដា៏នអាយុ 

ទំងឡាយ អាព្ស័យនវូដសចក្សែីអនដុព្គ្នះដរលចដំរះខ្្ុ ំ ខ្្ុ ំ 

ដ ើញដ ើយនឹងសម្ម្ែងដចញ ៕ 

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

មូលសិក្ខា  ដីក្ខ 

គនាា រមភកថា 

សរាក្ខរទ្ទំ្   សរារតញ្ន រតនតតយំ 

ឧតត រំ ឧតតរតរ ំ  វនេិោា  វនេនារហំ  ។ 

 បណាែ រថនៈព្គប់ោ៉ៃ ង ខ្្ុពំ្ពះក្សរណុាសូម្ថាវ យបងគុំ 

ចដំរះព្ពះរថនព្ថ័យ ជារថនៈដឧ៏ថែម្ខ្ពងខ់្ពស់ជាងរថនៈទំងពងួ 

ម្ដលឱ្យនវូដសចក្សែីព្បាថាន ព្គប់ោ៉ៃ ង គួរដល់ក្ខរថាវ យបងគុំ ។  

ចរញ្ណ្ ព្រហមចារីនំ អាចរិយានំ សិរ ំររ 

ឋញ្បោា ន ក្រិសោរិ រូលសិក្ាតថ វណ្ណ នំ ។ 

 បណាែ បុគគលអនក្សព្បព្ពឹថែលអទំងឡាយ ខ្្ុសូំម្ថម្ាល់នវូ 

សិរសារបស់ខ្្ុចំដំរះ ព្ពះអាចរយទំងឡាយ អនក្សានព្បព្ក្សថី 

ព្បព្ពឹថែនវូព្ព មចរយិធម៌្ ដ ើយដធវើនវូក្ខរពេ៌នាដសចក្សែីមន 

មូលសិក្ខា  ថដៅ ៖  
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គនាា រមភកថាវណ្ណ នា 

នោា  នាថំ បវក្ខា រិ រូលសិក្ា ំ សោសញ្ោ 

ភិក្ា ុនា នវញ្ក្នាញ្ោ រូលភាសាយ សិក្ាិតំុ ។ 

បណាែ រក្សយក្សនុងគនាេ រម្ភក្សថាដនាះ ដសចក្សែីបំព្ពញួដចូ 

ដម្ែច? ព្ពះម្ហាសាមិ្ដថេរ ក្ខលសម្ម្ែងនវូដសចក្សែីឱ្នលដំទន 

ចដំរះព្ពះសាសាែ  ព្ទងជ់ាអនក្សអាចក្សនុងដ ថុព្គប់ោ៉ៃ ង ព្ទងឧ់ថែម្ 

ជាងសថវទំងពងួខាងដដើម្សិន ដទើបដរលថា នោា  នាថំ ដដូចនះ 

ជាដដើម្ ។ នោា  គឺថាវ យបងគុំចដំរះព្ពះានព្ពះភាគព្ទងជ់ានាថ្ៈ 

ព្ពះអងគដល់ព្ពម្ដោយអងគមនទីពឹង ៤ ោ៉ៃ ង ។ រក្សយថា អាញ្ោ 

គឺ ក្សនុងក្ខលជាខាងដដើម្តាងំអំពីឧបសម្បទម្ក្ស ។ ពីរបទថា 

នវញ្ក្ន ភិក្ានុា គឺ ភិក្សាុ សាម្ដេរ ម្ដលបានបពវជាា  

ឧបសម្បទថ្ម ីៗ ។ រក្សយថា រូលភាសាយ គឺដដើម្បីសិក្សាដោយ 

ភាសារបស់អនក្សព្សុក្សម្គធៈ ។ រក្សយថា សោសញ្ោ គ ឺ ខ្្ុ ំ

សូម្ដរលនវូគម្ពីរ មូលសិក្ខា  ដោយសដងាបដដូចនះឯង ។   

លសេកតី ពិស្តត រននមូលសិក្ខា  ានដចូថដៅដនះ ៖ 

រក្សយថា នោា  គឺ ជាអនក្សានក្ខយបនាទ បចុះដ ើយ 

អធិបាយថា ថាវ យបងគុំ ដោយទវ រទំង ៣ គឺ ក្ខយទវ រ វចីទវ រ 

និងម្ដនាទវ រ ។ នាថតីតិ នាញ្ថា បុគគលណា ម្ថងជាទីពឹង 
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បុគគលដនាះ ដ ម្ ះថា នាថ្ៈ អធិបាយថា ម្ថងានបំេង គឺ 

ព្បាថាន នវូព្បដោជន៍ និងដសចក្សែីសុខ្ដល់ដវដនយយសថវទំងឡាយ 

ដោយអំណាចមនក្ខរព្បក្ខន់ខាា ប់នវូដម្តាែ  ។ ម្ា៉ៃ ងដទៀថ ដសចក្សែី 

ថា ព្ទងម់្ថងជាទីពឹង គឺព្ទងម់្ថងចូលដៅដថុបំផ្តល ញក្សិដលស 

ទំងឡាយក្សនុងសនាែ នចិថែមនដវដនយយសថវទំងឡាយ ឱ្យអស់ដៅ 

ឬថា ព្ទងជ់ាទីពឹង គឺព្ទងម់្ថងទទូចសំុ ។ ពិថណាស់ ព្ពះដា៏ន-

ព្ពះភាគព្ទងា់នដសចក្សែីឧសា ៍ ដល់ព្ពម្ដោយដសចក្សែី 

ក្សរណុា ម្ថងទទូចសំុឱ្យសថវទំងឡាយព្បថិបថែិជាព្បដោជន៍ 

ពិថ ៗ ដោយានព្ពះពទុធដកី្ខជាដដើម្ថា សាធុ ភិក្ាញ្វ ភិក្ា ុ 

ក្ខញ្លន ក្ខលំ អតតសរបតតឹ  បចចញ្វញ្ក្ាយយ ាន លភកិ្សាទុងំឡាយ 

ភកិ្សាជុាអនក្សពិចរណាសម្បថែមិនខ្លនួសពវ ៗ  ក្ខលជាក្ខរព្បមព
1 

ដដូចនះ ដ ើយព្ទងន់ាំសថវទំងដនាះឱ្យដដើរម្ក្ស ក្សនងុដសចក្សែី 

ព្បថិបថែមិ្ដលជាព្បដោជន៍ដនាះ ។ ព្ពះដា៏នព្ពះភាគព្ទងជ់ា 

ក្សពំលូ និងជាធ ំ ដព្រះព្ទងដ់ល់ព្ពម្ដ ើយដោយភាពជាក្សពំលូ 

និងភាពជាធដំលើចិថែ ម្ថងម្សវងរក្ស គឺព្គបដេែ ប់ដលើសថវទំងពងួ 

ដព្រះដដូចន ះ ដទើបដលាក្សដរលថា នាថ្ៈ ដដូចនះ ។ 

ក៏្សដសចក្សែីទំងអស់ដនះ អនក្សសិក្សាគបបីព្បក្សបដោយលអំានមន 

សពទថា សោថ  ម្ព្បថា ព្ពះដលាក្សនាថ្ ព្ទងជ់ាព្គ ូ ។ បទថា 

                                                           
1
 សុតតនតប្ិដក អង្គុតតរនិកាយ អដឋកនិបាត នវម្ភាគ ៤៨ ទ្ំព័រ ២០   
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បវក្ខា រិ ដសចក្សែីថា នឹងសម្ម្ែងដោយព្បក្ខរ ។ រក្សយថា 

រូលសិក្ខា  សំដៅដល់សិក្ខា សូម្បីទំង ៣ គឺ អធិសីលសិក្ខា  

អធិចិថែសិក្ខា  និងអធិបញ្ញា សិក្ខា សង ដព្រះជាមូ្ល គឺឫសគល់ 

ដោយអថេមនភាវសាធនៈ ម្ដលឧបសម្បននភិក្សាុថម្ាល់ទុក្សស ប់ 

ដ ើយសង ដព្រះភិក្សាុ សាម្ដេរគបបីសិក្សាសង ដទើបដ ម្ ះថា 

រូលសិក្ខា  ។ គម្ពីរម្ដលបំភលឺនវូដសចក្សែីមនសិក្ខា ដនាះ ដលាក្សឱ្យ 

ដ ម្ ះថា មូលសិក្ខា  ដដូចនះ ដព្រះដលាក្សដរលទុក្សជាគម្ពីរ 

ោ៉ៃ ងសដងាបក្សនុងទីនុ ះ ។  

   បណាែ សិក្ខា ទំងឡាយដនាះ សីលដចូដម្ែច ? អធិសីល 

ដចូដម្ែច ? ចិថែដចូដម្ែច ? អធិចិថែ ដចូដម្ែច ? បញ្ញា  ដចូដម្ែច ? 

អធិបញ្ញា  ដចូដម្ែច ? ខ្្ុនំឹងដរលដចូថដៅ ៖  

សីលម្ដលានអងគ ៥ អងគ ៨ និងអងគ ១០ ដ ម្ ះថា 

សីល ម្ថម្ា៉ៃ ងប៉ៃុដណាណ ះ ។ ម្ថបាថិដាក្សាសំវរសីល ដលាក្សដៅ 

ថា អធិសីល ។ ពិថណាស់ សីលដនាះព្បដសើរដលើស និងឧថែម្ 

ជាងដលាក្សិយសីលទំងពងួ ដចូជាព្ពះអាទិថយព្បដសើរឧថែម្ជាង 

ពនលឺទំងឡាយ ដចូជាភនពំ្ពះសុដនរពុ្បដសើរឧថែម្ជាងភនទំំងឡាយ 

ោ៉ៃ ងដនាះឯង ។ ម្ា៉ៃ ងដទៀថ ដព្ៅអំពីបាថិដាក្សាសំវរសីល សីល 

ម្ដលសម្បយុថែដោយម្គគនិងសល ក៏្សដ ម្ ះថា អធិសីលម្ដរ ម្ថ 

សីលដនាះ ដលាក្សមិ្នព្បាថាន បក្សព្សាយក្សនុងទីដនះដទ ។ ពិថម្ម្ន 

ភិក្សាុក្ខលសិក្សានវូសីលដនាះរម្ម្ងមិ្នដសពនវូដម្ថ្នុធម្ម ។ ក៏្សឯ 
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ក្សុសលចិថែជាក្ខាវចរៈ ៨ ដងួ និងដលាក្សិយសាបថែិទំង ៨ 

ដ ម្ ះថា ចិថែ ប៉ៃុដណាណ ះ ដព្រះដធវើឱ្យជាចមំ្េក្សមួ្យ ។ 

រឯីសាបថែិ ៨ ម្ដលជាបាទមនវបិសេនា ដទើប ដៅថា អធិចិថែ ។ 

ពិថម្ម្ន ចិថែដនាះ មព្ក្សម្លង និងឧថែម្ជាង ដលាក្សិយចិថែ 

ទំងអស់ ។ ម្ា៉ៃ ងដទៀថ ដព្ៅពីចិថែទំងដនាះ ម្គគចិថែ និងសលចិថែ 

ក៏្សជាអធិចិថែម្ដរ ម្ថចិថែដនាះ ដលាក្សមិ្នព្បាថាន យក្សក្សនុងទីដនះដទ ។ 

ពិថម្ម្ន ភិក្សាុក្ខលរក្សានវូចិថែដនាះ រម្ម្ងមិ្នដសពដម្ថ្នុធម្ម ។ 

ក្សម្មសេក្សតាញេម្ដលព្បព្ពឹថែដៅដោយ ន័យជាដដើម្ថា ក្ខរ 

ឱ្យទនានសល ក្ខរបូជាថូចានសល ដ ម្ ះថា បញ្ញា  ម្ថ 

វបិសេនាញេម្ដលក្សេំថ់នវូអាក្ខរៈមនមព្ថលក្សាេ៍ ដ ម្ ះថា 

អធិបញ្ញា  ។ ពិថណាស់ បញ្ញា ដនាះ មព្ក្សម្លង និងឧថែម្ជាង 

ដលាក្សិយបញ្ញា ទំងពងួ ។ ក៏្សដព្ៅពីបញ្ញា ដនាះ ម្គគសលបញ្ញា  

ក៏្សដ ម្ ះថា អធិបញ្ញា  ម្ដរ ម្ថបញ្ញា ដនាះ ដលាក្សមិ្នព្បាថាន  

យក្សក្សនុងទីដនះដទ ។ ពិថម្ម្ន ភិក្សាុក្ខលសិក្សាបញ្ញា ដនាះ រម្ម្ង 

មិ្នដសពដម្ថ្នុធម្មដទ ។  

បណាែ សិក្ខា ទំង ៣ ដនាះ ភកិ្សាុក្ខលបដបិថែិនវូសីលសូម្បី 

ានព្បក្ខរពីរោ៉ៃ ង ដោយអំណាចចរថិែសីល និងវារថិសីល 

តាម្សម្គួរដល់រក្សយដព្បៀនព្បដៅ (និង) ក្ខលលះបងន់វូ 

ក្សិដលសទំងឡាយម្ដលជាបដបិក្សានឹងសីលដនាះ ដោយអំណាច 

មនថទងគបបហានៈ គបបីសិក្សាអធិសីលសិក្ខា  ។ ភិក្សាុក្ខលដធវើនវូ 
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វកិ្សាម្ភនបបហានៈចដំរះពកួ្សនីវរេៈទំងឡាយ ម្ដលជាបដបិក្សា 

ចដំរះ្ន ដោយអំណាចអភិ្ន ក្សនុងអារម្មេ៍ទំងឡាយ 

តាម្ម្ដលដរលដ ើយ គបបីសិក្សាអធិចិថែសិក្ខា  ។ ម្ថថា 

ភិក្សាុក្ខលក្ខថ់ផ្តែ ច់នវូក្សិដលសទំងឡាយ ព្ពម្ទំងអនស័ុយ 

ដោយថទងគបបហានៈ និងសមុ្ដចឆទបបហានៈ តាម្សភាពដស៏ម្ 

គួរ គបបីសិក្សាអធិបញ្ញា សិក្ខា  ។ ដព្រះដ ថុដនាះ មូ្លា ដោយ 

អថេថា ជាភាវសាធនៈម្ដលថម្ាល់ស ប់ដ ើយសង សិក្ខា ដនាះ 

ដព្រះជាធម៌្ម្ដលភិក្សាុសាម្ដេរគបបីសិក្សាសង ដព្រះដ ថុ 

ដដូចន ះ ដទើបដ ម្ ះថា មូលសិក្ខា  ។ មូ្លសិក្ខា  (ដនះ) 

ដលាក្សដរលដ ើយដព្រះដសចក្សែីព្បាថាន ក្សិរោិដរលនវូក្សម្ម ។  

គឺដគម្ថងរបួរមួ្ គឺថាម្ថងបំព្ពញួចូលគ្នន  ដព្រះដ ថុ 

ដនាះ ដទើបដ ម្ ះថា សោញ្សា ឬសោសញ្ោ ដោយដសចក្សែី 

បំព្ពញួដនាះ ។ បុគគលម្ដលសងឃព្ពម្ដព្ពៀងគ្នន  (ឱ្យ)ឧបសម្បទ 

ដោយញថែិចថុថេក្សម្មមិ្នក្សដព្ម្ើក្សគួរដល់ដ ថុ ដដូចន ះ ដទើបដ ម្ ះ 

ថា ភកិ្សាុ ។ ក្សនុងឧបសម្បទដនាះ ក្សនុងក្សម្មម្ដលគបបីដធវើដោយសងឃ 

បញ្ចវគគ ភិក្សាុទំងឡាយានព្បាេប៉ៃុណាណ  គួរដល់ក្សម្មដោយ 

បរោិយោ៉ៃ ងទបបំសថុ ភិក្សាុទំងដនាះម្ក្សដ ើយ, ្នទៈមនពកួ្ស 

ភិក្សាុម្ដលគួរដល់្នទៈ បាននាំម្ក្សដ ើយ, ភាពមនក្សម្មមិ្នគបបី 

ក្សដព្ម្ើក្ស ដព្រះានវថេុសម្បថែិ ញថែិសម្បថែិ អនសុាវនាសម្បថែិ 

សីាសម្បថែិ និងបរសិសម្បថែិ ដល់ព្ពម្ដ ើយដោយវនិ័យក្សម្ម 
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ព្បក្សបដោយធម៌្ ានញថែិជាគព្ម្ប់ ៤ ដរលគឺ ក្សម្មម្ដលសងឃ 

ចូលដៅក្ខន់ភាពព្ពម្ដព្ពៀងគ្នន ក្សនុងក្សម្មម្ថមួ្យ ដព្រះមិ្នហាម្ 

នវូពកួ្សភិក្សាុម្ដលានចដំរះមុ្ខ្ គបបីដធវើដោយអនសុាវនា ៣ 

ញថែិ ១, បុគគលដនាះ ដ ម្ ះថា ឧបសម្បនន តាម្សម្គួរដល់ឋាន 

តាម្សម្គួរដល់ដ ថុ តាម្សម្គួរដល់សថេុសាសនា ម្ដលចូល 

ដៅក្ខន់ភាពមនក្សម្មម្ដលមិ្នគបបីហាម្ឃ្លថ់ដល់ព្ពម្ដ ើយ គឺ 

ថា ដល់ដ ើយនវូភាពដខ៏្ពស់ ។  ពិថម្ម្ន ភិក្សាុភាវៈ គឺភាវៈដខ៏្ពស់ ។ 

ក៏្សភិក្សាុភាវៈដនាះ ដលាក្សដៅថា ឧបសម្បនន ដព្រះភាពមនភាវៈ 

ដនាះ ព្បក្សបដោយក្សម្មតាម្ម្ដលដរលទុក្សដ ើយ ញ្តន ភិក្ានុា 

គឺភិក្សាដុនាះ ។ ដ ម្ ះថា ភកិ្សាខុ្ចី ដព្រះភាពមនវសា ៥ មិ្នព្គប់, 

ភិក្សាុខ្ចីដនាះ គឺភិក្សាុបួសថ្ម ី អធិបាយថា បួសមិ្នទន់បានយូរដៅ 

ដឡើយ ។ រក្សយថា អាញ្ោ ព្គ្នដុំបូង ដសចក្សែីថា ក្សនុងខាងដដើម្ដនាះ 

ឯង ឬថា តាងំពីដុំបូងដនាះឯង ។ ម្ា៉ៃ ងដទៀថ ព្ពះដថ្រៈញុំង 

ដសចក្សែីសដងវគឱ្យដក្សើថដឡើងដល់ក្សុលបុព្ថទំងឡាយ ម្ដលបួស 

ដោយសទធ  ដោយដទស គឺ ភាពជាអនក្សខ្ាិលព្ចអូស ជាអនក្សមិ្ន 

បដបិថែិ ដោយដទស គឺក្ខរមិ្នដងឹ និងអនក្សបដបិថែិ ដោយព្បក្ខរ 

ដមទ ដោយរក្សយថា អាញ្ោ (ខាងដដើម្, ដុំបូង) ។  

សួរថា ដព្រះដ ថុអវី?  
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ដ្លើយថា ខ្េៈម្ដលដគបានដោយក្សព្ម្ ភិក្សាុមិ្នព្ថវូបាន 

ម្ក្សព្បជុុំគ្នន (ដធវើដទ)  ញុំងខ្េៈដនាះឱ្យក្សនលងដៅដោយក្ខរខ្ាិល 

ឬក្ខរខ្វល់ខាវ យដោយរក្សយគ្នម នព្បដោជន៍ដៅវញិ ។  

សួរថា គបបីដធវើនវូអវ ី?  

ដ្លើយថា គបបីញុំងដសចក្សែីដអើដពើឱ្យដក្សើថជាប់មិ្នោច់ 

ម្ថម្ែង ក្សនុងសិក្ខា ទំង ៣ តាងំម្ថពីដដើម្ ដដូចនះឯង ។   

រក្សយថា រូលភាសាយ គឺ ដោយភាសាដដើម្របស់ 

អនក្សព្សុក្សម្គធៈ អធិបាយថា ដោយភាសាជាភាវនិរថុែ ិ ដព្រះ 

រក្សយថា ៖  

សា ោគ្ធី រូលភាសា  នរា យាយាទិ្ក្បបិក្ខ 

ព្រហាម ញ្នា ចសសុោលាបា សរព ុោធ  ចាបិ ភាសញ្រតិ  

មូ្លភាសាដនាះ ានក្សនុងម្ដនម្គធៈ នរជនទំងឡាយ 

សដព្ម្ចកិ្សចច ានដៅជាដដើម្ គបបីបរោិយគ្នន  ព្ព មក្សែី 

សូម្បីព្ពះសម្ពុទធក្សែី ព្ទងម់្ថងដរល(ដោយភាសាដនាះ) ។ 

រក្សយថា សិក្ាិ តំុ គឺ ដដើម្បីដរៀនយក្ស ៕ 
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១. ារាជិកនិលទេសវណ្ណ នា 

លមថុនធមមសិក្ខា បទ 2 

១. ក្សនុងដពលដនះ អធិសីលសិក្ខា ម្ថម្ា៉ៃ ង ម្ដលដលាក្ស 

ដរលទុក្សមុ្ន ដព្រះជាឫសគល់មនសិក្ខា ទំងពងួ ។ ក៏្សក្សនុង 

អធិសីលសិក្ខា ដនាះ ដលាក្សអាចរយក្ខលសម្ម្ែងថា អនក្សសិក្សា 

គបបីសាគ ល់អាបថែិបារាជកិ្សមុ្នដគបងអស់ ដព្រះជាអាបថែិធ ំ និង 

ដព្រះព្បព្ពឹថែដៅដោយអំណាចក្ខរក្ខថ់ផ្តែ ច់នវូឫសគល់ ដទើប 

ដរលនវូរក្សយថា សំ និរិតត ំ ដដូចនះ ជាដដើម្ ។  

ក្សនុងអធិក្ខរដនាះ ានអធិបាយថា ភិក្សាុក្ខលបញ្ចូល 

នវូនមិិ្ថែដនាះ ក្សនងុព្បជុុំ ៣ មនម្គគ ជាអនក្សចយុថដ ើយ (ព្ថវូអាបថែិ 

បារាជកិ្ស) ។ ពីរបទថា សំ និរិតត ំ បានដល់ អងគជាថរបស់ខ្លួន សូម្បី 

ានព្បាេប៉ៃុនមួ្យព្គ្នប់លៃ ដោយក្សេំថ់ោ៉ៃ ងទបបំសថុ ។ 

រក្សយថា ភកិ្សា ុគឺ បុគគលអនក្សានសិក្ខា មិ្នោច់ដ ើយ ។  

វនិិចឆ័យក្សនុងរក្សយថា រគ្គតតញ្យ ព្បជុុំបីមនម្គគ ដនះ 

គបបីព្ជាបដដូចនះ ៖  

                                                           
2
 វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ១ ទព័ំរ ៣៥ ដល់ ១៣៤  
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ានសថវ ១២ ពកួ្ស ម្ដលអាព្ស័យនិមិ្ថែជាវថេុមនអាបថែិ 

បារាជកិ្ស ដោយអំណាចមនម្នសុេ អម្នសុេ និងសថវថិរចឆ ន គឺ 

ក្តសែី ៣ ពកួ្ស  ឧភដតាពយញ្ានៈ ៣ ពកួ្ស  បេឌ ក្សៈ ៣ ពកួ្ស  បុរស ៣ 

ពកួ្ស ។ សថវទំងដនាះ ានម្គគ ៣ ដោយអំណាចមនវចចម្គគ 

បសាវម្គគ និងមុ្ខ្ម្គគ ។ ក្សនុងអធិក្ខរដនាះ ានម្គគ ៣០ ដោយ 

អំណាចមនសថវទំងអស់ គឺ ម្គគរបស់ពកួ្សម្នសុេព្សី និងម្នសុេ 

ានដភទពីរជាដដើម្ ាន ៩ ដចូគ្នន  គឺ ម្នសុេព្សី ានម្គគ ៣ 

អម្នសុេព្សីានម្គគ ៣ សថវថិរចឆ នញីានម្គគ ៣ ។ ឯម្គគ 

របស់ពកួ្សម្នសុេព្បុស និងដខ្ទើយជាដដើម្ាន ៦ គឺ (រាប់ម្គគ) ពីរៗ 

ដោយអំណាចវចចម្គគ និងមុ្ខ្ម្គគ ។ ម្គគរបស់អម្នសុេព្បុស 

ជាដដើម្ ក៏្សដចូគ្នន  ។ ដលាក្សអាចរយសដក្តង្កគ ះយក្សម្គគទំងពងួដនាះ 

ដ ើយដរលក្សនុងទីដនះថា រគ្គតត ញ្យ ដដូចនះ ។ ក្សនុងព្បជុុំបីមនម្គគ 

ដនាះ អធិបាយថា ក្សនុងម្គគណាមួ្យ បណាែ ម្គគទំង ៣ របស់ 

សថវទំង ១២ ។ រក្សយថា ចុញ្ោ គឺ ជាអនក្សចយុថដ ើយ ចក្ស 

ព្ពះសាសនា ដចូជាសថវចយុថដ ើយចក្សភាពជា(សក្សាៈ) អនក្សអង់ 

អាច ឬភាពជា(ព្ព ម) អនក្សព្បដសើរ អធិបាយថា បារាជិញ្ក្ខ 

ញ្ហាតិ គឺ ជាអនក្សចលចញ់ដ ើយ ។  

ឥឡូវដនះ ដសចក្សែីពាោម្របស់ខ្លួនម្ថម្ា៉ៃ ង ដ ម្ ះថា 

បញ្ចូលក៏្សដទម្ដរ សូម្បីក្ខរពាោម្របស់អនក្សដមទ (ក៏្សដ ម្ ះថា 
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ក្ខរបញ្ចូលម្ដរ) ។ ម្ម្ន! ក្សនុងដសចក្សែីដនាះ ដលាក្សអាចរយដរល 

រក្សយថា បញ្វសនា (បញ្ចូល) ជាដដើម្ ដដើម្បីសម្ម្ែងថា ក្ខលាន 

ចិថែគិថនងឹដសព ព្ថវូអាបថែិបារាជកិ្ស ។  

ដសចក្សែីមនរក្សយដនាះ គឺ ភិក្សាុណា ក្ខលដព្ថក្សអរ ចដំរះ 

ខ្េៈណាមួ្យ បណាែ ខ្េៈក្សពំងុចូល សេិថដៅ ដក្សដចញ និង 

ចូលដៅស ប់ដ ើយ ញ្ចបិ សាទិ្យំ ថាដបើ ញុងំដសវនចិថែឱ្យតាំង 

ដឡើងក្សនុងខ្េៈដនាះ ចុញ្ោ រល់ព្ថវូដ ើយ គឺជាអនក្សព្ថវូអាបថែិ 

បារាជកិ្ស ។ ម្ថភិក្សាុណា ក្ខលមិ្នដព្ថក្សអរដោយព្បក្ខរទំងពងួ 

ម្ថងសំគ្នល់ដចូជាបញ្ចូលដៅក្ខន់ាថ់អាសីរ ពសិ ឬដៅក្ខន់ 

រដតែ រដងើក្សដភលើង ភិក្សាុដនាះ រម្ម្ងជាអនក្សមិ្នានដទសដទ។ ក៏្សឯ 

អងគជាថដល់ដ ើយនវូសម័្យមនសុក្សាវសិេដា ិ ដ ម្ ះថា ឋិតំ សេិថ 

ដៅ ក្សនុងទីដនះ។      

ែឋមបាោជិកសិក្ខខ ែទ្ េែ់ 
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អ្ទិនាន ទានសិក្ខា បទ 3 

 ២-៧. ឥឡូវដនះ ដដើម្បីសម្ម្ែងនវូសិក្ខា បទទី ២ ដលាក្ស 

អាចរយដទើបដរលរក្សយថា អទិ្នន ំ ោនុសំ ភណ្ឌ ំ  ព្ទពយជារបស់ 

ម្នសុេម្ដលដគមិ្នបានឱ្យ ដដូចនះ ជាដដើម្ ។ 

ក្សនុងគ្នថាដនាះ អនក្សសិក្សាគបបីសម្ពនធថា៖  

ញ្យា ភិក្ា ុ អទិ្នន ំ ោនុសំ គ្រុកំ្ ភណ្ឌ ំ  បញ្ចវីសាវហាញ្រសុ 

ញ្យន ញ្ក្នចិ អវហាញ្រន អាទិ្យញ្នាត  ចុញ្ោ ភញ្វ ភិក្សាុណាមួ្យ 

ក្ខលក្ខន់យក្សនវូភេឌ ៈដធ៏ៃន់ ជារបស់ម្នសុេម្ដលដគមិ្នបានឱ្យ 

ដោយបណាែ អវហារ ២៥ ណាមួ្យ គបបីជាអនក្សរល់ព្ថវូនវូ 

គរកុ្ខបថែិ (អាបថែិបារាជកិ្ស) ។  

រក្សយថា អទិ្នន ំ គ ឺ ភេឌ ៈណាមួ្យម្ដលានាច ស់ដគ 

 ួងម្ ងម្ថ្រក្សា, ព្ទពយដនាះ ម្ដលាច ស់ទំងឡាយដនាះ មិ្ន 

បានឱ្យដោយក្ខយ ឬវាច ដដូចន ះ ដទើបដ ម្ ះថា អទិ្នន ំ

គឺមិ្នបានឱ្យ ដសចក្សែីថា ដគមិ្នបានដបាះបង ់ មិ្នបានលះបង ់ គឺ 

ដគដៅរក្សាព្គប់ព្គង ដៅព្បក្ខន់យក្សថា ជារបស់អញ គឺថា 

អនក្សដមទដៅ ួងម្ ងម្ថ្រក្សា, ព្ទពយដនះ ជារបស់មនម្នសុេ 

ដទើបដ ម្ ះថា ោនុសំ ម្ព្បថា ជារបស់មនម្នសុេ ។ 

                                                           
3
 វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ១ ទព័ំរ ១៣៥ ដល់ ២២១ 
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ដលាក្សអាចរយដធវើឱ្យដសមើគ្នន ដោយរក្សយដនះថា ភណ្ឌ ំ  (ព្ទពយ) ។ 

បទថា ញ្ថយាញ្យញ្ក្ន ក្ខថ់បទជា ញ្ថយាយ+ឯញ្ក្ន ម្ព្បថា 

ដោយអវហារមួ្យ ។ ដលាក្សអាចរយដធវើនវូលងិគដភទ ដរលទុក្ស 

ដ ើយ ។ មួ្យដទៀថបាលថីា ញ្ថយា ញ្ក្នចិ ដដូចនះវញិក៏្សាន ។ 

ក្សនុងគ្នថាដនាះ បទថា ញ្ថញ្នា ម្ព្បថា ដចរ, ភាវៈមនដចរ ដ ម្ ះ 

ថា ញ្ថយា, ក៏្សរក្សយដនះ ជាបឋាវភិថែិ ចុះក្សនុងអថេមនថថិោវភិថែិ 

ដព្រះដ ថុដនាះ ព្ថវូសរដសរថា ញ្ក្នចិ ញ្ថញ្យយន ដោយភាព 

ជាដចរណាមួ្យ គឺថា អវហាញ្រន ដោយវធិីលចួណាមួ្យ ។ 

បទថា អាទិ្យំ ម្ព្បថា ចប់ក្ខន់យក្ស ។ រក្សយថា បញ្ចវីសាវហា-

ញ្រសុ បានដល់ អវហារ ២៥ ដព្រះព្បមូ្លនវូពកួ្ស ៥ ៗ (មន 

បញ្ចក្សៈមួ្យៗ) ។ ជុំនុអំវហារទំង ២៥ ដនាះ គរឺាប់នានាភេឌ -

បញ្ចក្សៈ ១ ឯក្សភេឌ បញ្ចក្សៈ ១ សា ថេិក្សបញ្ចក្សៈ ១ 

បុពវបបដោគបញ្ចក្សៈ ១ ដថ្យាវហារបញ្ចក្សៈ ១ ដ ម្ ះថា 

បញ្ចបញ្ចក្ខនិ អវហារ ៥ ៗ មនបញ្ចក្សៈនីមួ្យៗ ដដូចនះ ។  

 បណាែ បញ្ចក្សៈទំង ៥ ដនាះ អនក្សសិក្សាគបបីព្ជាបដសចក្សែី 

អធិបាយដចូថដៅដនះ ៖  

នានាភេឌ បញ្ចក្សៈ (បាន) ដោយអំណាចភេឌ ៈម្ដល 

លាយដោយព្ទពយានវញិ្ញា េ និងព្ទពយឥថវញិ្ញា េ ឯក្សភេឌ -
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បញ្ចក្សៈ (បាន) ដោយអំណាចព្ទពយានវញិ្ញា េ ។ បណាែ  

បញ្ចក្សៈពីរដនាះ គបបីព្ជាបោ៉ៃ ងដនះសិន ដោយអំណាចភេឌ ៈ  

ដសេងៗគ្នន  ៖  

  ភិក្សាុណាមួ្យ បនលយំក្សសួន ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ ញុងំ 

ដសចក្សែសីងេ័យឱ្យដក្សើថដឡើងដល់ាច ស់របស់ព្ថវូអាបថែិថ្លុលចច័យ 

ាច ស់របស់ោក់្សធរុៈចុះថា សួននឹងមិ្នជារបស់ដយើងដទៀថដទ 

ព្ថវូអាបថែិបារាជកិ្ស ។  

 ភិក្សាុក្ខលនាំដៅនវូភេឌ ៈរបស់អនក្សដមទ ានដថ្យយចិថែ 

សាទ បអម្ងអលភារៈដលើក្សាល ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ញុំងភេឌ ៈដនាះឱ្យ 

ក្សដំរើក្សព្ថវូអាបថែិថ្លុលចច័យ ោក់្សភារៈម្ក្សដល់ក្ស ព្ថវូអាបថែិបារាជកិ្ស 

ក្ខលាច ស់ព្ទពយទរយក្សភេឌ ៈម្ដលដគដស្ើទុក្សថា ដលាក្សចូរឱ្យ 

ភេឌ ៈម្ក្សខ្្ុវំញិ ភិក្សាុក៏្សដរលថា អាតាម មិ្នបានក្ខន់យក្សដទ ព្ថវូ 

អាបថែិទុក្សាដ ញុំងដសចក្សែីសងេ័យឱ្យដក្សើថដឡើងដល់ាច ស់ព្ទពយ 

ព្ថវូអាបថែិថ្លុលចច័យ ាច ស់ព្ទពយោក់្សធរុៈថា ដលាក្សនឹងមិ្នឱ្យដល់ 

អញវញិដទ ព្ថវូអាបថែិបារាជកិ្ស ។ ភិក្សាុគិថថា អញនឹងនាំយក្សដៅ 

នវូភេឌ ៈព្ពម្ទំងអនក្សទូល ឬក្ខន់ដៅ ញុំងជុំហានទី ១ ឱ្យ្ន 

ដៅ ព្ថវូអាបថែិថ្លុលចច័យ ឱ្យជុំហានទី ២ ្នដៅ ព្ថវូអាបថែិ 

បារាជកិ្ស ។ ភិក្សាុានដថ្យយចិថែចប់រល់ភេឌ ៈដលើដគ្នក្ស ព្ថវូ 

អាបថែិទុក្សាដ ។ ញុំងភេឌ ៈឱ្យក្សដព្ម្ើក្ស ព្ថវូអាបថែិថ្លុលចច័យ ឱ្យ 
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ឃ្លល ថចក្សឋាន ព្ថវូអាបថែិបារាជកិ្ស ។ ដនះជាដោជនាដោយ 

អំណាចមនភេឌ ៈដសេង ៗ គ្នន ក្សនុងទីដនះ ។  

ក៏្សដសចក្សែីវនិិចឆ័យដោយអំណាចមនភេឌ ៈម្ថមួ្យ 

គបបីព្ជាបដចូដនះ ៖  

 ភិក្សាុក្ខន់យក្ស នាំយក្ស លចួយក្ស ញុំងឥរោិបថ្ឱ្យក្សដំរើក្ស 

ឬញុំងឱ្យឃ្លល ថចក្សទី នវូទសៈ ឬសថវថិរចឆ នម្ដលានាច ស់ 

តាម្ន័យានក្ខរបនលយំក្សជាដដើម្ តាម្ម្ដលដរលដ ើយោ៉ៃ ង 

ណា ។ ដនះជាដោជនាដោយអំណាចមនភេឌ ៈម្ថមួ្យក្សនុងទីដនះ 

 អវហារ ៥ គឺ សា ថេិក្សៈ អាេថែិក្សៈ និសេគគិយៈ អថេ-

សាធក្សៈ ធរុៈនិដក្សាបៈ។ បណាែ អវហារទំង ៥ ដនាះ ភកិ្សាុលចួភេឌ ៈ 

របស់អនក្សដមទដោយមដរបស់ខ្លួន ដ ម្ ះថា សា ថេកិ្សៈ ។ ភិក្សា ុ

បង្កគ ប់អនក្សដមទថា អនក្សចូរលចួភេឌ ៈរបស់ម្នសុេដ ម្ ះឯដណាះ 

ដ ម្ ះថា អាេថែកិ្សៈ ។ ភិក្សា ុរដៅព្ថងគ់យខាងក្សនុង ដ ើយឱ្យ 

ភេឌ ៈធ្លល ក់្សរលំងដៅខាងដព្ៅម្ដនគយព្ថវូអាបថែិបារាជកិ្ស ដ ម្ ះ 

ថា នសិេគគយិៈ ។ ភិក្សាុបង្កគ ប់អនក្សដមទថា ដលាក្សចូរលចួយក្ស 

ភេឌ ៈ(របស់ជន)ដ ម្ ះឯដណាះ តាម្ដពលណាម្ដលដលាក្សអាច 

យក្សបានដ ម្ ះថា អថេសាធក្សៈ, ក្សនងុដសចក្សែីថា ដបើភិក្សាុជាអនក្សលចួ 

គ្នម នអនែរាយលចួយក្សភេឌ ៈបានម្ក្ស ភិក្សាុអនក្សបង្កគ ប់ ព្ថវូអាបថែិ 

បារាជកិ្ស ក្សនុងខ្េៈបង្កគ ប់ដនាះម្ថម្ែង ម្ថជាអវហារ ក្សនុងក្ខល 

ម្ដលលចួបានម្ក្សដ ើយ ដនះដ ម្ ះថា អថេសាធក្សៈ ។ ក៏្សឯ 
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ចដំរះធរុនដិក្សាបៈ គបបីព្ជាបដោយអំណាចភេឌ ៈម្ដលដគដស្ើ 

ទុក្ស ។ ដនះជាសា ថេកិ្សបញ្ចក្សៈ ។  

 អវហារ ៥ ដទៀថ គឺ បុពវបបដោគ ស បបដោគ 

សំវធិ្លវហារ សដងាថក្សម្ម និមិ្ថែក្សម្ម ។ បណាែ អវហារទំង ៥ ដនាះ 

បុពវបបដោគ គបបីព្ជាបដោយអំណាចក្ខរបង្កគ ប់ ស បប-

ដោគ គបបីព្ជាបដោយអំណាចក្ខរឱ្យឃ្លល ថចក្សទី ។ ពកួ្សភិក្សាុ 

ដព្ចើនរបូបបួលគ្នន ដដើរដៅថា ដយើងដៅក្ខន់សទះដ ម្ ះឯដណាះ 

ដ ើយទម្លុះដុំបូល ឬទលំាយជញ្ញា ំង ដ ើយលចួយក្សព្ទពយ 

បណាែ ភិក្សាុទំងដនាះ ភិក្សាុមួ្យរបូលចួយក្សព្ទពយ, ក្ខលព្ទពយម្ដល 

ភិក្សាុដនាះ ដលើក្សដឡើងដ ើយ ជាអាបថែិបារាជកិ្ស ដល់ភិក្សាុទំងអស់ 

ដ ម្ ះថា សំវធិ្លវហារ ។  

 ម្ដលដ ម្ ះថា សដងាថក្សម្ម គឺ ក្សម្ម គឺថា ក្សិរោិដងឹចាស់ 

បានដល់ ក្ខរដធវើដសចក្សែីសាគ ល់ដោយអំណាចក្ខលបរដិចឆទ ។ 

ក្សនុងដសចក្សែីដនះ អាណាបក្សភិក្សាុដរលបង្កគ ប់ថា ដលាក្សចូរលចួក្សនុង 

បុដរភថែ ភិក្សាុលចួក្សនុងបុដរភថែនាមថ្ៃនុ ះ បុដរភថែមថ្ៃម្សអក្ស ឬបុដរភថែ 

ឆ្ន ំដព្ក្ខយក៏្សដោយ រម្ម្ងមិ្នខ្ុសសដងាថដឡើយ, ក្សនុងខ្េៈម្ដល 

ដធវើក្ខរក្សេំថ់បង្កគ ប់ភិក្សាុដព្ៅពីដនះ ម្ថដធវើឱ្យឃ្លល ថចក្សទីដោយ 

ព្បក្ខរោ៉ៃ ងដនះ ភិក្សាុពីររបូ រម្ម្ងព្ថវូអាបថែិបារាជកិ្សដចូគ្នន  ។  

 ក្ខរដធវើនវូនិមិ្ថែណាមួ្យ ដដើម្បីឱ្យជាដព្គឿងសាគ ល់ បាន 

ដ ម្ ះថា នមិិ្ថែក្សម្ម បានដល់ ព្បក្ខរមិ្នម្ថមួ្យ ដោយន័យាន 
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ក្ខរប៉ៃព្បិចម្ភនក្ស បក់្សមដ ទះមដ ផ្តទ ថ់ព្ាម្មដ ងក់្សក្សាល ឬក្សអក្ស 

ព្គម្ ម្ជាដដើម្ ។ អវហារក្សភិក្សាុ (អនក្សលចួ)ម្ដលអាណាបក្សភិក្សាុ 

(អនក្សដព្បើ)បង្កគ ប់ដ ើយ ក្ខលសាគ ល់នវូព្ទពយតាម្ម្ដលដធវើនិមិ្ថែ 

សញ្ញា ព្បាប់ទុក្សដនាះថា នុ ះ ក៏្សលចួយក្សព្ទពយដនាះឯង ជាអាបថែិ 

ទំងពីររបូ, ក្ខលសាគ ល់នវូព្ទពយម្ដលដគដរលថា ចូរលចួ 

ដនាះថា នុ ះ ម្ថលចួយក្សព្ទពយដមទម្ដលសេិថដៅក្សនុងទីដនាះម្ដរ 

ដៅវញិ រម្ម្ងមិ្នជាអាបថែិដល់ភិក្សាុអនក្សបង្កគ ប់ដទ ។ ដនះ ជា 

បុពវបបដោគបញ្ចក្សៈ ។  

 អវហារ ៥ ដមទដទៀថ គឺ ដថ្យាវហារ បសោា វហារ 

បរកិ្សបាវហារ បដចិឆនាន វហារ ក្សុសាវហារ ។ បណាែ អវហារទំង 

៥ ដនាះ ភិក្សាុណា បដញ្ញឆ ថដគក្ខន់យក្សដោយវថេុម្ក្សលងក្ខល យ ដោយ 

ដព្គឿងរង្កវ ស់ដក្ខង នងិក្សហាបេៈបនលមំ្ក្សលងក្ខល យជាដដើម្ ភិក្សាុ 

ដនាះ ក្ខលក្ខន់យក្សោ៉ៃ ងដនះ អវហារ ដ ម្ ះថា ដថ្យាវហារ ។ 

ភិក្សាុណា សម្លុថគព្ាម្ក្សមំ្ ងឱ្យខាល ច ដ ើយក្ខន់យក្សព្ទពយជា 

របស់អនក្សទំងដនាះក្សែី ឬភិក្សាុណា ក្ខន់យក្សនវូព្ទពយដដ៏លើសជាង 

សួយអាក្សរម្ដលព្ថវូបានដល់ខ្លួនដោយពលក្ខា រ ដចូពកួ្សឥសេរជន 

ានដសែចនិងម្ហាាថយរបស់ដសែចក្សែី ភិក្សាុដនាះ ក្ខលក្ខន់យក្ស 

ោ៉ៃ ងដនះ អវហារ ដ ម្ ះថា បសោា វហារ ។ ម្ថភិក្សាុក្ខល 

ក្សេំថ់ដ ើយដទើបក្ខន់យក្ស អវហារ ដ ម្ ះថា បរកិ្សបាវហារ ។ 

បរកិ្សបាវហារដនាះ ាន ២ ោ៉ៃ ង ដោយអំណាចភេឌ បរកិ្សបប 
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និងឱ្ក្ខសបរកិ្សបប ។ ក្សនុងភេឌ បរកិ្សបប និងឱ្ក្ខសបរកិ្សបប ២ 

ោ៉ៃ ងដនាះ ភិក្សាុក្សេំថ់ថា ដបើជាសំពថ់សាដក្ស ដយើងនឹងក្ខន់យក្ស 

ដបើជាអំដបាះដយើងនឹងមិ្នក្ខន់យក្សដទ ដ ើយក៏្សចប់យក្សក្ខរងុ 

ក្សនុងទីងងថឹ ដបើវថេុក្សនុងក្ខរងុដនាះ ជាសំពថ់សាដក្ស ភិក្សាុព្ថវូអាបថែិ 

បារាជកិ្ស ក្សនុងដពលដលើក្សដឡើងម្ថម្ែង។ ដបើជាអំដបាះ ដៅរក្សាសិន 

ដនះ ដ ម្ ះថា ភេឌ បរកិ្សបប ។  

          ភិក្សាុក្សេំថ់ទីក្សម្នលងដ ើយលចួយក្សព្ទពយ ព្ថឹម្ម្ថភិក្សាុដនាះ 

្នក្សនលងទីក្សេំថ់ ម្ដលខ្លួនក្សេំថ់ដ ើយដនាះប៉ៃុដណាណ ះ ព្ថវូ 

អាបថែិបារាជកិ្ស ។ ដនះដ ម្ ះថា ឱ្ក្ខសបរកិ្សបប ។ ភិក្សាុក្ខល 

ក្សេំថ់ដ ើយលចួយក្សដោយអំណាចបរកិ្សបបទំង ២ ដនះ ោ៉ៃ ង 

ដនះ អវហារ ដ ម្ ះថា បរកិ្សបាវហារ ។  

 ភិក្សាុបិទបាំងដ ើយលចួយក្សព្ទពយរបស់អនក្សដមទ អវហារ 

ដ ម្ ះថា បដចិឆនាន វហារ ។ បែូរសាល ក្សលចួយក្សដៅ ដ ម្ ះថា 

ក្សសុាវហារ ។ ភិក្សាុណា ោក់្សសាល ក្សចុះដ ើយ ក្ខលសងឃក្សពំងុម្ចក្ស 

ចីវរ ដ ើញចមំ្េក្សរបស់ភិក្សាុដមទានថមម្លថិចជាង ឬានថមម្ល 

ដព្ចើនជាង ឬដសមើគ្នន ម្ដលសេិថដៅជថិចមំ្េក្សរបស់ខ្លួន ព្បសិនដបើ 

ដលើក្សសាល ក្សដឡើងអំពីចមំ្េក្សភិក្សាុដមទមុ្ន ក្សនុងខ្េៈដលើក្សដឡើង 

មិ្នទន់ព្ថវូអាបថែិដទ ដព្រះានព្បាថាន នឹងោក់្សចុះក្សនុងចមំ្េក្ស 

របស់ខ្លួន សូម្បីក្សនុងខ្េៈោក់្សចុះ ក៏្សមិ្នទន់ព្ថវូអាបថែិម្ដរ ។ 

ដបើដទះបីដពលដលើក្សសាល ក្ស អំពីចមំ្េក្សរបស់ខ្លួនដឡើង ក្សនុងខ្េៈ 
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ដលើក្សដឡើង មិ្នទន់ព្ថវូអាបថែិដឡើយ ។ ម្ថក្ខលភិក្សាុដលើក្សសាល ក្ស 

របស់ខ្លួនដឡើងដ ើយទលំាក់្សចុះដៅក្សនុងចមំ្េក្សភិក្សាុដមទ ព្គ្នន់ម្ថ 

សថុអំពីមដ ព្ថវូអាបថែិបារាជកិ្ស ។ ដនះ ដ ម្ ះថា ក្សុសាវហារ ។ 

ដដូចនះ ភិក្សាុក្ខលលចួយក្សដោយអវហារ ២៥ ដនះ អវហារ ណា 

មួ្យ ព្ថវូអាបថែិបារាជកិ្ស ។  

 រក្សយថា គ្រុកំ្ ដធ៏ៃន់ គឺ ៥ ាសក្សៈ ។ ពិថម្ម្ន ាសក្សៈ 

២០ ព្ថវូជាមួ្យក្សហាបេៈ, មួ្យភាគបួនមនក្សហាបេៈ ដ ម្ ះ 

ថា ១ បាទ ។ ដព្រះដ ថុដនាះ ាសក្សៈ ៥ ក្សែី មួ្យបាទក្សែី ដ ម្ ះ 

ថា គ្រុកំ្ ។ ក្សនុងាសក្សៈដនាះ គបបីព្ជាបដដូចនះ (រាប់)ដោយ 

អំណាចព្សវូ ដព្រះរក្សយថា ៤ ព្គ្នប់ព្សវូ ព្ថវូជា ១ គុញ្ញា , ២ 

គុញ្ញា  ព្ថវូជា ១ ាសក្សៈ, ដដូចនះ ៤០ ព្គ្នប់ព្សវូ ព្ថវូជា ១០ 

គុញ្ញា  គឺ ដសមើ ៥ ាសក្សៈ ។ ក៏្សឯរក្សយណា ម្ដលដលាក្សដរលថា 

២០ ព្គ្នប់ព្សវូ ក្សនុងសាម្ដេរសិក្ខា , រក្សយដនាះមិ្នព្ថឹម្ព្ថវូ 

តាម្ព្ពះបាល ី មិ្នានក្សនុងព្ពះអដាក្សថា ។ រក្សយដនាះ អនក្សសិក្សា 

គបបីពិចរណាដម្ើលសងចុះ ។  

ទ្តិុយបាោជិកសិក្ខខ ែទ្ េែ់ 
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មនុសសវិគគហសិក្ខា បទ 4 

  ៨. ឥឡូវដនះ ដដើម្បីសម្ម្ែងសិក្ខា បទទី ៣ ដលាក្សអាចរយ 

ដទើបដរលរក្សយជាដដើម្ថា រនុសសបាណំ្ បាញ្ណ្ឌ ដដូចនះ ។  

ក្សនុងគ្នថាដនាះ ដសចក្សែីជាពកួ្សដដូចនះ ៖  

ញ្យា ភិក្ា ុ រនុសសបាញ្ណ្ឌ ឥតិ ជានញ្នាត  វធក្ចិញ្តត ន 

រនុសសបាណំ្ ជីវិោ វិញ្យាញ្ជតិ ញ្សា ភិក្ា ុ សាសនា បារាជិញ្ក្ខ 

ញ្ហាតិ ភិក្សាុឯណា ក្ខលដងឹថាសថវានជាថិជាម្នសុេ ដ ើយ 

ានវធក្សចិថែ ញុំងសថវានជវីថិានជាថិជាម្នសុេ ឱ្យឃ្លល ថ 

ចក្សជវីថិ ភិក្សាុដនាះ រម្ម្ងជាអនក្សចលចញ់ចក្សព្ពះសាសនា ។  

 រក្សយថា រនុសសបាណំ្ ដសចក្សែីថា សថវានជវីថិាន 

ជាថជិាម្នសុេ រាប់ពីដដើម្ ចប់ពីក្សលលរបូ ម្ដលលអថិមព្ក្សម្លង 

ព្ពម្ជាមួ្យក្ខរដក្សើថដឡើងដោយបដសិនធិចិថែ ក្សនុងមសទមនាតា 

រ ូថដល់សថវដធវើម្រេក្ខល ម្ដលព្បក្សបដោយអាយុ ១២០ 

តាម្ព្បព្ក្សថី អថែភាពម្ដលដល់ដ ើយនវូដសចក្សែីចដព្ម្ើនតាម្ 

លោំប់ក្សនុងចដនាល ះដនះ អថែភាពនុ ះ ដ ម្ ះថា រនុសសបាញ្ណ្ឌ 

សថវានជាថិជាម្នសុេដដូចនះឯង ។ ពីរបទថា បាញ្ណ្ឌតិ ជានំ 

ដសចក្សែីថា ក្ខលដងឹថា សថវានជវីថិ អធិបាយថា ក្ខលដងឹថា 

                                                           
4
  វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ១ ទព័ំរ ២២២ ដល់ ២៨៤ 
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អញញំុងសថវានជវីថិ ានជាថិជាម្នសុេដនាះឱ្យោច់ចក្ស 

ជវីថិ ។ បទថា វធក្ញ្ចតសា គឺ ដោយវធក្សចិថែ ។ បទដនះ 

ជាថថិោវភិថែិចុះក្សនុងអថេឥថេម្ភូថ អធិបាយថា ានវធក្សចិថែ 

គឺានបំេងឱ្យសាល ប់ ។ រក្សយថា ជីវិោ គឺ ចក្សជវីថិិក្តនទិយ ។ 

រក្សយថា ញ្យា ជារក្សយម្ដលមិ្នក្សេំថ់ ភកិ្សាណុាមួ្យ ។ អនក្ស 

សិក្សាគបបីព្ជាបក្សិរោិក្សេំថ់ដោយរក្សយថា ញ្សា ភកិ្សាដុនាះ ។  

 រក្សយថា វិញ្យាញ្ជតិ ដសចក្សែីថា ភិក្សាុញុំងរបូក្ខយមន 

ម្នសុេានព្បក្ខរដចូដរលដ ើយ ដោយដសចក្សែីពាោម្ដ ៏

សម្គួរដល់ក្សម្មដនាះ ដោយក្ខរក្សដំៅ និងក្ខរគក់្សព្ចបាច់ក្សែី 

ដោយក្ខរសេំថាន ំក្សែី វធិីសូម្បីដដ៏លើសជាងដនាះក្សែី សូម្បកី្សនុងក្ខល 

មនក្សលលរបូ5 ឱ្យឃ្លល ថចក្សជវីថិ ។ រក្សយថា សាសនា ជាបញ្ចមី្ 

                                                           
5
  ានដសចក្សែីពនយល់ក្សនុងគម្ពីរ ព្ពះអភធិម្មតាេ ធិបាយ របស់សដម្ែចព្ពះធម្មលខិិ្ថ 
ឧថែម្ព្កុ្សម្ព្បឹក្សា លវី ឯម ោ៉ៃ ងដនះ ៖ ព្ថវូយក្សសក់្សរបស់ម្នសុេក្សនុងជម្ពូទវីប 

មួ្យសរមសម្ក្សដព្ចៀក្សជា ៨ ចដព្ម្ៀក្ស ដ ើយដចល ៧ ចដព្ម្ៀក្សដចញ យក្សម្ថមួ្យ 

ចដព្ម្ៀក្សោ៉ៃ ងលអថិថូចឆ្ម របសំថុបានប៉ៃុនសក់្សរបស់ម្នសុេក្សនុងឧថែរក្សុរទុវីបមួ្យសរមស 

ដ ើយយក្សសក់្សរបស់ម្នសុេក្សនុងឧថែរក្សុរទុវីបមួ្យសរមសោ៉ៃ ងលអថិថូចឆ្ម របសំថុដនាះ 

ម្ក្សដព្ចៀក្សជា ៨ ចដព្ម្ៀក្សដទៀថ ដ ើយដចល ៧ ចដព្ម្ៀក្សដចញ យក្សម្ថមួ្យចដព្ម្ៀក្ស 

ម្ក្សព្ជលក់្សនឹងដព្បងលៃដថ៏ាល សាអ ថជាប់នឹងចដព្ម្ៀក្សសក់្សដនាះប៉ៃុនាម ន ក៏្សរក្សយម្ដល 

បេឌិ ថដរលឱ្យដ ម្ ះថា ក្សលលរបូដនាះ ានចនំនួោ៉ៃ ងថិចដភ៏លឺថាល សាអ ថប៉ៃុដណាណ ះឯង 

របូដនះ ដក្សើថដឡើងព្ពម្ជាមួ្យនឹងបដសិនធិចិថែជាបឋម្ រ ូថវារៈ ៧ មថ្ៃ ។ ព្បសាន ទី 

៧៦ ទព័ំរ ២៣២ 
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វភិថែិចុះក្សនុងព្បដោគមនបរាបុពវជធិ្លថុ ដសចក្សែីថា ចក្សសាសនា 

មនព្ពះសាសាែ ដនាះ ។ រក្សយថា បរាជិញ្ោ ម្ព្បថា ចញដ់ ើយ គ ឺ

ដល់ដ ើយនវូបរាជយ័ ។ រក្សយថា ដហាថ ិជាបាលដីសសសល់ ។  

តតិយបាោជិកសិក្ខខ ែទ្ េែ់ 



69                           មូ្លសិក្ខា  ដកី្ខ 

ឧត្តរមិនុសសធមមសិក្ខា បទ 6 

 ៩. ឥឡូវដនះ ដដើម្បីសម្ម្ែងសិក្ខា បទទី ៤ ដលាក្សអាចរយ 

ដទើបដរលថា ឈានាទិ្ញ្ភទំ្ ជាដដើម្ ។  

ក្សនុងគ្នថាដនាះ ានដសចក្សែីអធិបាយដដូចនះ ៖  

ញ្យា ភិក្ា ុ អញោ បញ្ទ្សញ្ច អធិោនញ្ច វញ្ជ្ោា  ហទ្ញ្យ 

អសនតំ ឈានាទិ្ញ្ភទំ្ ធរម ំ រនុសសជាតិក្សស សតតសស វញ្ទ្យយ 

តសមឹ  ខញ្ណ្ ញាញ្ត ញ្សា តញ្ោ សាសនា បារាជិញ្ក្ខ ឯវ ញ្ហាតិ 

ភិក្សាុណា ដវៀរនវូដព្គឿងអាងដមទ ឬដវៀរម្ថានពិថ ក៏្សដរលអួថនវូ 

ធម៌្ដសេងដោយព្បដភទាន្នជាដដើម្ ម្ដលមិ្នានក្សនុងចិថែ 

ចដំរះសថវានជាថិជាម្នសុេ ក្ខលដគដងឹក្សនុងខ្េៈដនាះ ភិក្សាុ 

ដនាះ រម្ម្ងជាអនក្សចលចញ់ចក្សព្ពះសាសនាពិថ ដព្រះក្ខរ 

ដរលអួថដនាះ ។  

 រក្សយថា ឈានាទិ្ញ្ភទំ្ គឺ ឧថែរមិ្នសុេធម៌្ ដសេងដោយ 

ព្បដភទាន្នជាដដើម្ ម្ដលព្ពះដា៏នព្ពះភាគព្តាស់ទុក្ស 

ដ ើយោ៉ៃ ងដនះថា7 ឈាន(គេុជាថសព្ាប់ដថុបងន់វូក្សិដលស) 

១ វិញ្ោក្ា (គុេធម៌្ម្ដលសថុព្សឡះចក្សរាគៈជាដដើម្) ១ សោធិ 

                                                           
6
 វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ១ ទព័ំរ ២៨៥ ដល់ចប់ 
7
  វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ១ ទព័ំរ ៣០០ 
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(សភាពម្ដលដុំក្សល់ចិថែដសមើាំលអក្សនុងអារម្មេ៍) ១ សោបតតិ  

(គុេជាថម្ដលដល់ព្ពម្) ១ ញាណ្ទ្សសនៈ (ក្សិរោិដ ើញ 

ដោយបញ្ញា ) ១ រគ្គភាវនា (ក្សិរោិចដព្ម្ើននវូម្គគ) ១ 

ផលសចឆិ កិ្រិយា (ដុំដេើ រដធវើឱ្យចាស់លាស់នវូសល) ១ 

កិ្ញ្លសបបហាន (ក្សិរោិលះបងក់្សិដលស) ១ វិនីវរណ្ោ 

ចិតតសស ភាពមនចិថែព្បាសចក្សនីវរេធម៌្ ១ សុញោ គញ្រ អភិរតិ 

ដសចក្សែីដព្ថក្សអរក្សនុងសទះដស៏ាៃ ថ់ ១ ។ បទថា ហទ្ញ្យ គឺ ក្សនុងចិថែ ។ 

រក្សយថា អសនតំ គឺមិ្នានព្ពម្ ។ រក្សយថា អញោ បញ្ទ្សំ ដសចក្សែី 

ថា ដវៀរដព្គឿងអាងដមទ ដោយន័យជាដដើម្ថា ភិក្សាុណា គងដ់ៅ 

ក្សនុងវហិាររបស់អនក្ស ភិក្សាុដនាះ បានបឋម្្ន ។ សពទថា វិនា 

ជានិបាថចុះក្សនុងអថេថា ដវៀរ ដសចក្សែីថា ដវៀរដ ើយនវូដព្គឿងអាង 

ដនាះ ។ រក្សយថា អធិោនំ ដសចក្សែីថា ានធម៌្ម្ដលដក្សើថដឡើង 

ដ ើយោ៉ៃ ងដនះថា អាតាម អញបានព្តាស់ដងឹដ ើយ ។ វគិគ ៈថា ៖ 

អធិគ្ញ្ោ ោញ្នា បានព្តាស់ដងឹដ ើយ ដសចក្សែីថា ដវៀរដ ើយនវូ 

ក្ខរព្តាស់ដងឹដនាះ ។  

 រក្សយថា រនុសសជាតិសស គឺ ព្បក្សបដោយជាថិជា 

ម្នសុេ ។ អធិបាយថា មិ្នម្ម្នជាអនក្សណាាន ក់្ស ក្សនុងបណាែ សថវ 

ានដទវតា និងព្ព មជាដដើម្ ។ រក្សយថា វញ្ទ្យយ ដរលអួថ គឺ 
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អួថព្បាប់ ។ បទថា ញាតក្ាញ្ណ្ ក្ខថ់បទជា ញាញ្ត + ខញ្ណ្ 

ដសចក្សែីថា ក្ខលសថវានជាថិជាម្នសុេដងឹក្សនុងខ្េៈម្ដលភិក្សាុ 

ដនាះព្បាប់ដ ើយដនាះ ។ បទថា ញ្តន ជាថថិោវភិថែិ ចុះក្សនុងអថេ 

បញ្ចមី្វភិថែិ ។ ដសចក្សែីថា ចលចញ់ចក្សព្ពះសាសនាដនាះ ។  

េតុតថបាោជិកសិក្ខខ ែទ្ េែ់ 

េែ់ បាោជិកនិចទ្េសវណណ នា 
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២. គរកុ្ខបត្តិ និលទេសវណ្ណ នា 

សុកកវិសសដឋិសិក្ខា បទ 8 

 ១០. ឥឡូវដនះ ដដើម្បីព្បក្ខសនវូអាបថែិសងាទិដសស 

ដលាក្សអាចរយដទើបព្បារពធរក្សយជាដដើម្ថា ញ្ោញ្ចតុក្ខរចិញ្តតន 

ដដូចនះ ។  

ក្សនុងគ្នថាដនាះ ានបទវគិគ ៈថា ចងដ់ដើម្បីបដញ្ចញ 

ដព្រះដដូចន ះ ដទើបដ ម្ ះថា ញ្ោញ្ចតុក្ខរំ ។ ចងប់ដញ្ចញសង 

ចិថែដនាះសង ដដូចន ះ ដ ម្ ះថា ញ្ោញ្ចតុក្ខរចិតត ំ ដសចក្សែីថា ាន 

ចិថែដព្ថក្សអរនឹងក្ខរបដញ្ចញដនាះ ។ ពិថម្ម្ន អាបថែិរម្ម្ងាន 

ដោយដសចក្សែីដព្ថក្សអរនឹងក្ខរបដញ្ចញណាមួ្យ បណាែ ដសចក្សែី 

ដព្ថក្សអរទំង ១១ ព្បក្ខរ ។ 

     ក្សនុងអធិក្ខរដនាះ ដនះជាដសចក្សែីដព្ថក្សអរទំង ១១ ព្បក្ខរគឺ ៖  

១. ញ្ោចនសោញ្ោ ដព្ថក្សអរនឹងក្សិរោិបដញ្ចញទឹក្សអសុចិ  

២. រុចចនសោញ្ោ  ដព្ថក្សអរនឹងក្ខរម្ដលអសុចិក្សពំងុដចញ  

៣. រុតតសោញ្ោ          ដព្ថក្សអរនឹងក្ខរម្ដលអសុចិដចញដ ើយ  

                                                           
8
 វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទព័ំរ ១ 
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៤. ញ្រថុនសោញ្ោ  ដព្ថក្សអរនឹងដម្ថ្នុ  

៥. ផសសសោញ្ោ  ដព្ថក្សអរនឹងសម្ផសេ  

៦. ក្ណ្ឌ ូវនសោញ្ោ  ដព្ថក្សអរនឹងក្ខរដអះ  

៧. ទ្សសនសោញ្ោ  ដព្ថក្សអរនឹងក្ខរដម្ើល  

៨. និសជ្សោញ្ោ  ដព្ថក្សអរនឹងក្ខរអងគុយ  

៩. វាចសោញ្ោ   ដព្ថក្សអរនឹងក្ខរនិោយ  

១០. ញ្គ្ហសិតញ្បរំ ព្សឡាញ់អាព្ស័យសទះ  

១១. វនភសគិយំ  ក្ខរក្ខច់ដ ើក្សនុងមព្ព ។  

 បណាែ ដសចក្សែីដព្ថក្សអរទំងដនាះ ភិក្សាុក្ខលឱ្យដចញ ឬ 

ដព្ថក្សអរដោយដចថនាដព្ថក្សអរក្សនុងក្ខរបដញ្ចញ ពាោម្ដចញ 

ម្ក្ស ព្ថវូអាបថែិសងាទិដសស ដបើមិ្នដចញ ព្ថវូអាបថែិថ្លុលចច័យ 

ក៏្សដបើក្សនុងក្ខលជាទីដដក្សភិក្សាាុនរាគៈព្គបសងាថ់ដ ើយ ក៏្សដថបៀថ 

ឬក្ខែ ប់អងគជាថោ៉ៃ ងាំដោយដៅល  ឬដោយក្សណាែ ប់មដ ជាអនក្ស 

ានឧសា ៍ដដើម្បីឱ្យដចញដ ើយដដក្សលក់្សដៅ ក៏្សក្ខលភិក្សាុដនាះ 

ដដក្សលក់្សដៅដ ើយ ទឹក្សអសុចិម្ថងឃ្លល ថដចញ ព្ថវូអាបថែិ 

សងាទិដសស ។  

      ក្សនុងដសចក្សែីដព្ថក្សអរនឹងអសុចិក្សពំងុដចញគបបីព្ជាបដដូចនះ៖ 

អសុចិក្ខលដចញតាម្ធម្មតារបស់ខ្លួន ភិក្សាុម្ថងដព្ថក្សអរ ម្ថមិ្ន 

ពាោម្មិ្នជាអាបថែិ ។  
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        ក្សនុងដសចក្សែីដព្ថក្សអរនឹងក្ខលម្ដលអសុចិដចញដ ើយ៖ 

ទឹក្សអសុចិដចញដ ើយ សថុចក្សឋានដ ើយតាម្ធម្មតារបស់ខ្លួន 

ភិក្សាុដព្ថក្សអរដពលដព្ក្ខយដវៀរដសចក្សែីពាោម្ មិ្នជាអាបថែិ ។  

ក្សនុងដសចក្សែីដព្ថក្សអរនឹងដម្ថ្នុ៖ ភិក្សាុចប់ាថុព្គ្នម្ 

ដោយថដព្ម្ក្សក្សនុងដម្ថ្នុ ដពលដនាះ អសុចិម្ថងឃ្លល ថដចញ 

មិ្នជាអាបថែិ (សងាទិដសស) ម្ថព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។   

 ដសចក្សែីដព្ថក្សអរនឹងសម្ផសេាន ២ ោ៉ៃ ងគឺ សម្ផសេ 

ខាងក្សនុង ១ ខាងដព្ៅ ១ ។ បណាែ សម្ផសេទំង ២ ោ៉ៃ ងដនាះ 

ភិក្សាុក្ខលដលងនវូនិមិ្ថែ(អងគជាថ)របស់ខ្លួនដោយបំេងថា អញ 

នឹងដងឹថា រងឹឬទន់ក្សែី ក្ខលឱ្យដគដលងដោយភាពជាអនក្សដឡះ 

ដឡាះក្សែី អសុចិដចញ មិ្នជាអាបថែិ ។  ម្ថក្សនុងដសចក្សែីដព្ថក្សអរនឹង 

សម្ផសេខាងដព្ៅ ភិក្សាុក្ខលចប់រល់ព្ថវូក្តសែី ដោយថដព្ម្ក្សក្សនុង 

ក្ខរសាទ បអម្ងអលក្ខយ ក៏្សដពលចប់ទញម្ក្សអសុចិដចញ មិ្នជា 

សុក្សាវសិេដាសិងាទិដសស ម្ថព្ថវូក្ខយសំសគគសងាទិដសស ។ 

 ក្សនុងដសចក្សែីដព្ថក្សអរនឹងក្ខរដអះ៖ ភិក្សាុដអះនិមិ្ថែម្ដល 

ក្សពំងុរាស់ដោយបណាែ ក្ខរដបៀថដបៀនានដរាគ លង ់ រាស់ 

និងសថវលអថិដបៀថដបៀនជាដដើម្ណាមួ្យ ដោយដសចក្សែីដព្ថក្សអរ 

ក្សនុងក្ខរដអះ អសុចិដចញ មិ្នព្ថវូអាបថែិ ។  

 ក្សនុងដសចក្សែីដព្ថក្សអរនឹងក្ខរដម្ើល៖  
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ភិក្សាុក្ខលសំឡឹងដម្ើលទីមិ្នម្ម្នជាឱ្ក្ខស (អងគជាថ)របស់ក្តសែី 

អសុចិដចញម្ក្ស មិ្នព្ថវូសងាទិដសសដទ ម្ថព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។  

 ក្សនុងដសចក្សែីដព្ថក្សអរនឹងក្ខរអងគុយ៖ ភិក្សាុក្ខលអងគុយក្សនុង 

ទីសាៃ ថ់ជាមួ្យាថុព្គ្នម្ សូម្បីអសុចិឃ្លល ថដចញ មិ្នព្ថវូអាបថែិ 

សងាទិដសស ម្ថព្ថវូរដហានិសជាា បថែិ (អាបថែិបាចិថែិយ)។  

 ក្សនុងដសចក្សែីដព្ថក្សអរនឹងក្ខរនិោយ៖ ភិក្សាុក្ខលសាសង 

នឹងាថុព្គ្នម្ដោយវាច ម្ដលព្បក្សបដោយដម្ថ្នុ សូម្បីអសុចិ 

ដចញម្ក្ស ក៏្សមិ្នជាអាបថែិសុក្សាវសិេដាសិងាទិដសស ម្ថព្ថវូទុដាុ-

លលវាចសងាទិដសស ។  

 ក្សនុងដសចក្សែីព្សឡាញ់អាព្ស័យសទះ៖ ភិក្សាុក្ខលដធវើក្សិចចឃ្លថ់ 

ចប់ទញជាដដើម្ ដោយដសចក្សែីព្សឡាញ់បុគគលានាតាជា 

ដដើម្ថា ាតាជាដដើម្ម្ម្ន សូម្បីអសុចិដចញម្ក្ស មិ្នជាអាបថែិ។ 

ភិក្សាុក្ខលសាទ បអម្ងអលនវូបណាណ ក្ខរម្ដលានដ ម្ ះមនក្ខរក្ខច់

ដ ើមព្ពានផ្តា ជាដដើម្ ម្ដលដគបញ្ាូនដៅក្តសែីដដើម្បីដធវើសនេវៈ 

ដសចក្សែដីព្ថក្សអរថា ផ្តា បណាណ ក្ខរដនះ គឺដគបញ្ាូនដៅក្តសែីដ ម្ ះ 

ដនះ សូម្បីអសុចិដចញម្ក្ស មិ្នជាអាបថែិ ដនះដ ម្ ះថា ក្ខរក្ខច់ 

ដ ើក្សនុងមព្ព ។ ដដើម្បសីម្ម្ែងថា អាបថែិានដោយដសចក្សែី 

ដព្ថក្សអរនឹងក្ខរបដញ្ចញក្សនុងដសចក្សែីដព្ថក្សអរទំង ១១ ោ៉ៃ ងនុ ះ 

ោ៉ៃ ងដនះ ដទើបដរលរក្សយថា ញ្ោញ្ចតុក្ខរចិញ្តតន ដដូចនះ ។ 

ម្ា៉ៃ ងដទៀថ ចិថែចងប់ដញ្ចញឯណា របស់ភិក្សាុណា ភិក្សាុដនាះ 
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ដ ម្ ះថា ញ្ោញ្ចតុក្ខរចិញ្ោត  ភិក្សាុានចិថែចងប់ដញ្ចញ, រក្សយ 

ញ្ោញ្ចតុក្ខរចិញ្តតន ដនាះ ជាថថិោវភិថែិ ចុះក្សនុងអថេឥថេម្ភូថ, 

ម្ដលានរបូន័យថា ញ្ោញ្ចតុក្ខរចិញ្ោត  ជាអនក្សានចិថែចង់ 

បដញ្ចញ ។  

 រក្សយថា ឧបក្េរម  ដសចក្សែីថា ពាោម្ដ ើយព្ថងន់ិមិ្ថែ 

ដោយអវយវៈណាមួ្យ ានមដជាដដើម្ ។  

 រក្សយថា វិញ្ោចយំ ដសចក្សែីថា ក្ខលបដញ្ចញទឹក្សសុក្សាៈ 

ណា ដោយដហាចដៅសូម្បីានព្បាេប៉ៃុនម្ដលសថវរយុថូច 

មួ្យសកឹ្សបាន ។ រក្សយថា សុក្េ ំ គឺ ទឹក្សសុក្សាៈណាមួ្យ បណាែ  

សុក្សាៈាន ១០ ោ៉ៃ ង ដរលគឺទឹក្សសុក្សាៈពេ៌ដខ្ៀវ ដលឿង ព្ក្ស ម្ 

ស ពេ៌ដចូទឹក្សដោះដគ្នានពពះុ ដព្បង ទឹក្ស ទឹក្សដោះព្សស់ 

ទឹក្សដោះជរូ ទឹក្សដោះថាល ។ ពីរបទថា អញ្ោព្ត សុបិនា ដវៀរម្លងម្ថ 

យល់សបែិ ដសចក្សែីថា សុក្សាវសិេដាណិាានក្សនុងសុបិន, ដវៀរទុក្សម្ថ 

សុក្សាវសិេដាដិនាះ ។ បុគគលណាមួ្យ ម្ដលបានឧបសម្បទដ ើយ 

ដ ម្ ះថា សរញ្ណ្ឌ ។ អាបថែិសងាទិដសស ដ ម្ ះថា គ្រុកំ្ ។ 

រក្សយថា ផុញ្ស ម្ព្បថា ព្ថវូ ។  

ក្សនុងសិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៣ ដនះគឺ ៖  

១. ញ្ចតនា  ានដចថនា  
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២. ឧបក្េញ្ោ  ពាោម្  

៣. រុចច នំ  អសុចិដចញ ដដូចនះឯង ។  

សុកាវសិសដ្ ឋសិិក្ខខ ែទ្ទី្ ១ េែ់ 

ក្ខយសុំសគគសិក្ខា បទ 
9
 

 ១១. ឥឡូវដនះ ដដើម្បីសម្ម្ែងក្ខយសំសគគសិក្ខា បទ 

ដលាក្សអាចរយដទើបព្បារពធរក្សយជាដដើម្ថា ក្ខយសំសគ្គរាញ្គ្ន ។ 

គបបីដោជនាដដូចនះថា ៖  

ភិក្ា ុ រនុសសិតថិយា រនុសសិតថិសញ្ោី ហុោា  ក្ខយសំសគ្គ -

រាញ្គ្ន ឧបក្េរិោា  រនុសសិតថឹ  បរារសញ្នាត  សសាទិ្ញ្សសំ 

អាបញ្ជ្យយ ភិក្សាុានដសចក្សែីសំគ្នល់ម្នសុេព្សីថា ជាម្នសុេ 

ព្សី ដ ើយពាោម្ប៉ៃះរល់ម្នសុេព្សី ដោយថដព្ម្ក្សក្សនុងក្ខរ 

សាទ បអម្ងអលក្ខយ ព្ថវូអាបថែិសងាទិដសស ។  

 ក្សនុងគ្នថាដនះ រក្សយថា ក្ខយសំសគ្គរាញ្គ្ន ដសចក្សែីថា 

ដព្ថក្សអរដ ើយដោយសម្ផសេក្ខយានក្ខរចប់មដជាដដើម្ គឺ 

ថា ថដព្ម្ក្សលាយឡំដោយក្ខយ ។  

រក្សយថា រនុសសតិថឹ  បានដល់ ម្នសុេព្សីម្ដលដៅរស់ 

សូម្បីម្ថដក្សើថដ ើយក្សនុងមថ្ៃដនាះ ។ បទថា បរារសំ ម្ព្បថា 

                                                           
9
  វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទព័ំរ ៥៣  
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ក្ខលប៉ៃះរល់, ដសចក្សែីសាគ ល់ថា ព្សី ដ ម្ ះថា ឥតថិសញោ , 

ឥតថិសញោ ដនាះ ានដល់ភិក្សាុដនាះ ដដូចន ះ ដទើបដ ម្ ះថា 

ឥតថិសញ្ោី ដសចក្សែីថា ជាអនក្សានដសចក្សែីសំគ្នល់ថា ព្សី ។  

ក្សនុងសិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៥ ដនះគឺ៖ 

១. រនុសសតិថី    ម្នសុេព្សី  

២. ឥតថិសញ្ោិោ   ភិក្សាុានដសចក្សែីសំគ្នល់ថា ព្សី  

៣. ក្ខយសំសគ្គរាញ្គ  ដព្ថក្សអរក្សនុងក្ខរសាទ បអម្ងអលក្ខយ  

៤. ញ្តន រាញ្គ្ន វាយាញ្ោ  ពាោម្ដោយថដព្ម្ក្សដនាះ  

៥. ហតថគគ ហាទិ្សោបជ្នំ  ដល់ព្ពម្ដោយក្សម្មានចប់មដ 

ជាដដើម្ ។  

ក្ខយសំសគគសិក្ខខ ែទ្ទី្ ២ េែ់ 

ទុដឋញលាវាេសាទសិក្ខា បទ 
10 

 ១២. ឥឡូវដនះ ដដើម្បីសម្ម្ែងទុដាុលលវាចសិក្ខា បទ ដលាក្ស 

អាចរយដទើបព្បារពធរក្សយថា ទុ្ដ្ឋលុលវាចសោញ្ទ្ន ជាដដើម្ ។ 

ក្សនុងគ្នថាដនាះ ានសម្ម្ែងបំភលឺដដូចនះ៖  

រក្សយថា ទុ្ដ្ឋលុលវាចសោញ្ទ្ន     ថដព្ម្ក្សក្សនុងក្ខរដរល  

                                                           
10  វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទព័ំរ ៨៦ 
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រក្សយអាព្ក្សក់្ស គឺ ថដព្ម្ក្ស និងដសចក្សែីដព្ថក្សអរដោយវាច ម្ដល 

សំដៅចដំរះវចចម្គគ បសាវម្គគ និងដម្ថ្នុធម្ម ។ ដព្ចើនរក្សយថា 

រគ្គំ វាររភ ញ្រថុនំ ដសចក្សែីថា ព្បារពធនវូម្គគណាមួ្យ បណាែ វចចម្គគ 

និងបសាវម្គគ ឬដម្ថ្នុ ។ បទថា ឱភាសញ្នាត  ម្ព្បថា ដរល 

បង្កគ ប់។ រក្សយថា រនុសសតិថឹ  គឺ ម្នសុេព្សីដងឹក្សែី ល្ សព្បថិពល 

សាគ ល់រក្សយជាសុភាសិថ និងទុរភ សិថ សាគ ល់រក្សយលអ និងរក្សយ 

អាព្ក្សក់្ស ជាអនក្សានលក្សាេៈអងអ់ាច ។ បទថា សុណ្ោនំ 

ម្ព្បថា គួរសាែ ប់បាន ។ ភិក្សាុក្ខលព្បាប់ដល់ព្សីសូម្បីម្ដល ល្ ស 

ព្បថិពលដនះ ម្ដល រដៅព្ថងថ់្នល់ មិ្នដចញសែី ដោយទូថ 

ឬដោយសំបុព្ថ រម្ម្ងមិ្នព្ថវូទុដាុលលវាចបថែិដទ ។  

ក្សនុងសិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៥ ដនះគឺ៖ 

១. រនុសសតិថី    ម្នសុេព្សី  

២. ឥតថិសញ្ោិោ   ភិក្សាុានដសចក្សែីសាគ ល់ជាព្សី  

៣. ទុ្ដ្ឋលុលវាចសោទ្រាញ្គ ានថដព្ម្ក្សដព្ថក្សអរក្សនុងក្ខរដរល 

រក្សយអាព្ក្សក់្ស  

៤. ញ្តន រាញ្គ្ន ឱភាសនំ    ដរលបង្កគ ប់ដោយថដព្ម្ក្សដនាះ  

៥. តសាណ្វិជាននំ  ព្សីដងឹដសចក្សែីក្សនុងខ្េៈដនាះ ។  

ទ្ដុ្ ឋលុលវាេសាទ្សិក្ខខ ែទ្ទី្ ៣ េែ់ 
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អ្ត្តក្ខមារេិរយិសិក្ខា បទ 
11

 

 ១៣. ឥឡូវដនះ ដដើម្បីសម្ម្ែងអថែក្ខម្បារចិរយិសិក្ខា បទ 

ដលាក្សអាចរយដរលរក្សយជាដដើម្ថា វណ្ណ ំ  ។ ក្សនុងគ្នថាដនះ 

គបបីព្ជាបសម្ពនធដដូចនះ៖ 

ញ្យា ភិក្ា ុ អតត ញ្នា ក្ខរបារិចរិយាយ វណ្ណ ំ  វោា  

ញ្រថុនរាញ្គ្ន ឥតថឹ  ញ្រថុនំ យាចោញ្នា គ្រុ ំ ផុញ្ស ភិក្សាុដរល 

សរដសើរគុេមនក្ខរបដព្ម្ើខ្លួនដោយក្ខម្ ដ ើយសំុដម្ថ្នុធម្ម 

នឹងក្តសែី ដោយថដព្ម្ក្សក្សនុងដម្ថ្នុ ព្ថវូអាបថែិសងាទិដសស ។  

ពីរបទថា វណ្ណ ំ  វោា  បានដល់ ក្ខរព្បក្ខសគុេ គឺ 

អានិសងេ។ រក្សយថា អតតញ្នាក្ខរបារិចរិយាយ ដសចក្សែីថា 

ក្សិរោិបដព្ម្ើខ្លួនដោយក្ខម្ ដរលគឺ ដម្ថ្នុធម្ម ដ ម្ ះថា 

ក្ខរបារិចរិយា ក្ខរបដព្ម្ើដោយក្ខម្ដដើម្បីព្បដោជនដ៍ល់ខ្លួន 

ឯង ដ ម្ ះថា អតតក្ខរបារិចរិយា, សពទដនះ ជាអលថុែសាស ។ 

ម្ា៉ៃ ងដទៀថ រក្សយដនះ ជា្ដាវីភិថែិ ចុះក្សនុងអថេគឺដសចក្សែីព្បាថាន ថា 

អតតញ្នា របស់ខ្លួន,  ដសចក្សែីថា បំេង គឺដសចក្សែីព្បាថាន របស់ខ្លួន 

ដ ម្ ះថា អតតញ្នាក្ខោ ដសចក្សែីព្បាថាន របស់ខ្លួន បានដល់ ដសចក្សែី 

ព្បាថាន ដោយអំណាចថដព្ម្ក្សក្សនុងដម្ថ្នុដោយខ្លួនឯង, ដសចក្សែី 
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ព្បាថាន របស់ខ្លួនសង ក្ខរបដព្ម្ើដនាះសង ដព្រះដដូចន ះ ដទើបដ ម្ ះ 

ថា អតតញ្នាក្ខរបារិចរិយា ដោយក្ខរបដព្ម្ើខ្លួនដោយក្ខម្ដនាះ 

អធិបាយថា ភិក្សាុណា ដរលសរដសើរគុេោ៉ៃ ងដនះថា ាន ល 

បអូនព្សី ព្សីណា គបបីបដព្ម្ើបុគគលអនក្សានសីល ានក្សលាេ-

ធម៌្ ព្បព្ពឹថែព្ព មចរ ី ព្បម្ លដចូជាអាតាម ដនះ ក្ខរបដព្ម្ើនុ ះ 

របស់ក្តសែីនុ ះ ជាក្ខរបដព្ម្ើដព៏្បដសើរ ។ បីបទថា ឥតថឹ  ញ្រថុនំ 

យាចោញ្នា សំុដម្ថ្នុនឹងក្តសែី គឺ ដលាក្សដរលដ ើយដព្រះ យាច 

ធ្លថុ ព្បព្ពឹថែដៅក្សនុងក្សម្មពីរោ៉ៃ ង ។ បណាែ បទទំងដនាះ បទថា 

ឥតថឹ  បានដល់ ព្សីានព្បក្ខរដចូបានដរលដ ើយក្សនុងទុដាុដលាល -

ភាសនសិក្ខា បទ (ទុដាុលលវាចសាទសិក្ខា បទ) ។  

ក្សនុងសិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៥ ដនះគឺ ៖ 

១. រនុសសតិថី    ម្នសុេព្សី  

២. ឥតថិសញ្ោិោ   ភិក្សាុានដសចក្សែីសាគ ល់ថាជាព្សី  

៣. អតតក្ខរបារិចរិយាយ រាញ្គ ដព្ថក្សអរក្សនុងក្ខរបដព្ម្ើខ្លួន 

ដោយក្ខម្ ។ ៤. ញ្តន រាញ្គ្ន វណ្ណ ភាសនំ ដរលសរដសើរ 

គុេដោយថដព្ម្ក្សដនាះ  

៥. តសាណ្វិជាននំ  ព្សីដងឹដសចក្សែីក្សនុងខ្េៈដនាះ ។  

អតតក្ខមបា េិ យិសិក្ខខ ែទ្ទី្ ៤ េែ់ 
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សញ្ច រតិ្តសិក្ខា បទ 
12

 

 ១៤. ឥឡូវដនះ ដដើម្បីសម្ម្ែងសញ្ចរថិែសិក្ខា បទ ដលាក្ស 

អាចរយព្បារពធនវូរក្សយថា សញ្នេសំ ដដូចនះជាដដើម្ ។ ក្សនុងគ្នថា 

ដនាះ គបបីព្ជាបសម្ពនធ ដដូចនះ ៖  

ភិក្ា ុ បុរិសសស វា សញ្នេសំ, ឥតថិយា វា សញ្នេសំ 

បដិ្គ្គញ្ហោា  វីរំសិោា  បចាច ហរញ្នាត  គ្រុកំ្ ផុញ្ស ភកិ្សាុទទួលនវូ 

រក្សយបណាែ ំរបស់បុរសក្សែី រក្សយបណាែ ំរបស់ក្តសែីក្សែី ដ ើយដៅ 

លបងដម្ើល រចួព្ថឡប់ម្ក្សវញិ ព្ថវូអាបថែិសងាទិដសស ។  

 ក្សនុងគ្នថាដនាះ រក្សយថា សញ្នេសំ គឺ ដុំេឹងរបស់បុរស 

ម្ដលដរលពឹងរក់្សដដូចនះថា គ្ចឆ  ភញ្នត ឥតថនាន រំ ោតុរក្ាិតំ ព្រូហិ 

ញ្ហាហិ កិ្រ ឥតថនាន រសស ភរិយា ធនក្េីោ បពិព្ថដលាក្សដច៏ដព្ម្ើន 

សូម្ដលាក្សដៅនិោយនឹងព្សីដ ម្ ះដនះ ម្ដលានាតារក្សា 

ដដូចនះថា ដគថានាងឯង ចូរជាធនក្សាតីាភរោិរបស់បុរសដ ម្ ះ 

ដនះដៅ 13 ។ ដុំេឹងរបស់ក្តសែីម្ដលដរលព្បាប់ោ៉ៃ ងដនះ ថា គ្ចឆ  

ភញ្នត ឥតថនាន រំ បុរិសំ ព្រូហិ អហំ តសស ភរិយា ភវិសោរិ 

បពិព្ថដលាក្សដច៏ដព្ម្ើន សូម្ដលាក្សដៅព្បាប់បុរសដ ម្ ះដនះថា 
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 វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ២ ទព័ំរ ១២០ 
13

  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ២ ទព័ំរ ១៣៦ 
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ខ្្ុនំងឹជាភរោិរបស់គ្នថ់ ។ រក្សយថា បដិ្គ្គណ្ហិ ោា  ដសចក្សែីថា 

ភិក្សាុដធវើវចីដភទដោយអាក្ខរណាមួ្យថា លអដ ើយឧបាសក្ស ឬថា 

មិ្នអីដទ ឬថា អាតាម នឹងព្បាប់ឱ្យក្សែី, ទទួល គឺថា ព្ពម្ទទលួដោយ 

ក្ខយក្សម្មានងក់្សក្សាលជាដដើម្ក្សែី ។ រក្សយថា វីរំសិោា  ដសចក្សែីថា 

ទទួលដុំេឹងតាម្ក្ខរម្ដលដរលដ ើយ ដ ើយព្បាប់បុរសក្សែី 

ព្សីែក្សែី ព្បាប់ដល់បុគគលទំងឡាយានាតាបិតា បងបអូនព្បុស 

និងបងបអូនព្សីជាដដើម្ ម្ដលនឹងព្បាប់ដោយពិថ ដល់អនក្សទំង 

ដនាះក្សែី ។ គបបីព្ជាបក្សនុងរក្សយថា ហរបំចាច  ដនះដដូចនះ សពទថា ហរ 

គឺ ដលាក្សដធវើជាបុពវនិបាថ ដរលទុក្សដ ើយដព្រះខាល ចអំពីក្ខរបាថ់ 

បង់្ នទៈក្សនុងរក្សយម្ដលគបបីដរលថា បចាច ហរ ំ គឺថា ព្ថឡប់ម្ក្ស 

ដដូចនះ ។ បុរសបញ្ាូនដៅក្សនុងទីណា ភិក្សាុក៏្សដៅក្សនុងទីដនាះ ដ ើយ 

ព្បាប់តាម្រក្សយបុរសដនាះ ព្សីដនាះ ទទួលថា សាធកុ្សែី ព្បម្ក្សក្សក្សែី 

ដៅដសៃៀម្ដព្រះខាម សក្សែី ដ ើយព្ថឡប់ម្ក្សវញិ នាំដុំេឹងដៅ 

ព្បាប់បុរសដនាះ ដោយដ ថុានព្បាេប៉ៃុដណាណ ះ ភិក្សាុដនាះ 

ព្ថវូអាបថែិសងាទិដសស ដព្រះអងគ ៣ ោ៉ៃ ង ដរលគឺ ទទួល 

រក្សយ ដៅព្បាប់ និងព្ថឡប់ម្ក្សព្បាប់វញិដនះ ។  

ក្សនុងសិក្ខា បទដនះានអងគ ៥ ដនះគឺ៖ 

១. ញ្តសំ រនុសសជាតិក្ោ បុរស ឬក្តសែីដនាះានជាថិជាម្នសុេ 

២. អលំវចនីយោ  លមម្អាចសាែ ប់សំដបីានតាម្ធម្មតា  
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៣. បដិ្គ្គណ្ហ នំ   ទទួលរក្សយ  

៤. វីរំសនំ   ដៅលបងដម្ើល  

៥. បចាច ហរណំ្   ព្ថឡប់ម្ក្សព្បាប់វញិ ។  

សញ្ច តិតសិក្ខខ ែទ្ទី្ ៥ េែ់ 

អ្មូលកសិក្ខា បទ 14 

 ១៥. ឥឡូវដនះ ដដើម្បីសម្ម្ែងអមូ្លក្សសិក្ខា បទ ដលាក្ស 

អាចរយព្បារពធរក្សយថា ចាញ្វតុក្ខញ្ោ ជាដដើម្ ។ គបបីព្ជាបសម្ពនធ 

ដដូចនះ ៖ 

ចាញ្វតុក្ខញ្ោ ភិក្ា ុ អរូលនតិរវតថ ុនា អញ្ោំ សុណ្ោនំ 

ភិក្ា ុំ ញ្ចាញ្ទ្ញ្នាត  វា ញ្ចាោញ្បញ្នាត  វា គ្រុ ំផុញ្ស  ភិក្សាុានបំេង 

ចងឱ់្យឃ្លល ថ ដចទដោយខ្លួនឯងក្សែី ដព្បើដគឱ្យដចទក្សែី នវូភិក្សាុដមទ 

ម្ដលក្សពំងុសាែ ប់បានដោយអនែិម្វថេុមិ្នានមូ្ល ព្ថវូអាបថែិ 

សងាទិដសស ។  

 វនិិចឆ័យក្សនុងគ្នថាដនាះ គបបីព្ជាបដដូចនះ៖  

    រក្សយថា ចាញ្វតុក្ខញ្ោ បានដល់ ចងឱ់្យឃ្លល ថចក្សព្ព មចរយិ។ 

រក្សយថា ញ្ចាញ្ទ្ញ្នាត  ដសចក្សែីថា ភិក្សាុក្ខលដចទដោយខ្លួនឯង 

ដោយរក្សយទំងឡាយានរក្សយថា ដលាក្សឯងព្ថវូអាបថែិបារាជកិ្ស 
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  បឋម្ទុដាដទសសិក្ខា បទ វិ. ម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទព័ំរ ២៣៩ 
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មិ្នម្ម្នជាសម្េៈ មិ្នម្ម្នជាសក្សយបុព្ថជាដដើម្ ។ ភិក្សាុក្ខល 

ដចទោ៉ៃ ងដនះ ព្ថវូអាបថែិសងាទិដសស ព្គប់ ៗ វាច ។ បទថា 

អរូលនតិរវតថនុា ដសចក្សែីថា ដបើអនែិម្វថេុណា ម្ដលភិក្សាុអនក្សដចទ 

មិ្នបានដ ើញ មិ្នបានឮ មិ្នបានរដងាៀសចដំរះបុគគលម្ដលព្ថវូ 

ដចទដទ មូ្លដនះ មិ្នានដល់ភិក្សាុដនាះ ដដូចន ះ ដទើបដ ម្ ះថា 

អរូលំ ដព្រះមិ្នានមូ្ល ដរលគឺក្ខរដ ើញ ក្ខរឮ ក្ខររដងាៀស 

ទំងដនះ,វថេុម្ដលដធវើនវូទីបំសថុមនអាបថែិបារាជកិ្សណា បារាជកិ្សដនះ 

ដនាះ ដ ម្ ះ អនែិម្វថេុ, អមូ្លសង អនែិម្វថេុដនាះសង ដដូចន ះ 

ដទើបដ ម្ ះថា អមូ្លនែិម្វថេុ, ដោយអនែិម្វថេុមិ្នានមូ្លដនាះ 

អធិបាយថា ដោយបណាែ អាបថែិបារាជកិ្ស ១៩ ដស៏ម្គួរ ដល់ភិក្សាុ 

អាបថែិណាមួ្យ ។ រក្សយថា ញ្ចាោបយំ អធិបាយថា ភិក្សាុក្ខល 

បង្កគ ប់ភិក្សាុដមទ ម្ដល រដៅជថិភិក្សាុដនាះឱ្យដចទ ភិក្សាុអនក្ស 

បង្កគ ប់ព្ថវូអាបថែិសងាទិដសសព្គប់ ៗ វាច មនភិក្សាុម្ដលព្ថវូ 

បង្កគ ប់ដ ើយដនាះ ។ ដោយបទថា សុណ្ោនំ ដនះ ានសម្ម្ែង 

បំភលឺដដូចនះ ភិក្សាុក្ខលដចទក្សនុងទីក្សបំាំងមុ្ខ្ដោយទូថ ឬសំបុព្ថ ក្ខរ 

ដចទដនាះ រម្ម្ងមិ្នដឡើងដទ ។ ម្ថថា ភិក្សាកុ្ខលដរលដោយក្សង 

មនអាបថែិទំង ៧ ក្សនុងទីក្សបំំាងមុ្ខ្ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។  

សិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៥ ដនះគឺ ៖ 

១. យំ ញ្ចាញ្ទ្តិ តសស ឧបសរបញ្នាន តិ សសាយូបគ្រនំ  
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ដចទបុគគលណា បុគគលដនាះ ជាឧបសម្បនន  

២. តសមឹ  សុទ្ធ សញ្ោិោ សាគ ល់បុគគលដនាះថា បរសុិទធ 

៣. ញ្យន បារាជិញ្ក្ន ញ្ចាញ្ទ្តិ តសស ទិ្ដ្ឋឋ ទិ្វញ្សន 

អរូលក្ោ ដចទដោយអាបថែិបារាជកិ្សណា អាបថែិបារាជកិ្សដនាះ 

មិ្នានមូ្លដោយអំណាចមូ្លានក្ខរដ ើញជាដដើម្ ។ 

៤. ចាវនាធិបាញ្យន សរម ុខា ញ្ចាទ្នា ានបំេង 

ឱ្យឃ្លល ថ ដចទចដំរះមុ្ខ្ ។ 

៥. តសស តសាណ្វិជាននំ   ភិក្សាុម្ដលព្ថវូដចទដនាះ ដងឹ 

ដសចក្សែីក្សនុងខ្េៈដនាះ ។  

អមូលកសិក្ខខ ែទ្ទី្ ៨ េែ់ 

អ្ញ្ញ ភាគិយសិក្ខា បទ 15 

 ១៦. ឥឡូវដនះ ដដើម្បីសម្ម្ែងអញ្ាភាគិយសិក្ខា បទដឡើង 

ដលាក្សអាចរយដរលរក្សយជាដដើម្ថា ញ្លសរតតំ ដដូចនះ ។  

ក្សនុងគ្នថាដនាះ ានអធិបាយថា៖ 

រក្សយថា ញ្លសរតតរុបាោយ គឺ ចូលដៅក្ខន់យក្សដលសបនែិច 

បនែួច ដសចក្សែីថា បណាែ ដលសទំង ១០ ដរលដល់ដលស គឺ 

ជាថិ នាម្ ដគ្នព្ថ ដភទ អាបថែិ បាព្ថ ចីវរ ឧបជាយ៍ អាចរយ 
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ដសនាសនៈ ដលសណាមួ្យ ម្ថងព្បាក្សដក្សនុងបុគគលដនាះ ភិក្សាុាន 

ព្បាថាន ឱ្យឃ្លល ថចក្សព្ព មចរយិៈចូលដៅក្ខន់យក្ស គឺអាព្ស័យ 

ដលសបនែិចបនែួចដនាះដ ើយ ដចទភិក្សាុម្ដលក្សពំងុសាែ ប់បាន 

ដោយអនែិម្វថេុម្ដលមិ្នានមូ្ល ព្ថវូអាបថែិសងាទិដសស។  

សួរថា ក្ខរដចទដោយដលស គឺជាថិ ដថើដចូដម្ែច ? 

អនក្សសិក្សាគបបីព្ជាបសូម្បីដលសគឺនាម្ជាដដើម្ោ៉ៃ ងដនះ ៖  

ភិក្សាុអនក្សដចទដនះ បានដ ើញភិក្សាុដមទ ម្ដលានជាថិជា 

ក្សេព្ថ ព្ថវូអាបថែិបារាជកិ្ស ដចទក្សភិក្សាដុនាះ បានដ ើញភិក្សាុាន 

ជាថិជាក្សេព្ថដមទដទៀថម្ដលានដពៀរនឹងខ្លួន ក៏្សក្ខន់យក្សដលស 

គឺខ្ថែិយជាថិដនាះ ដ ើយដចទោ៉ៃ ងដនះថា ខ្្ុដំ ើញភិក្សាុជាក្សេព្ថ 

ព្ថវូអាបថែបិារាជកិ្ស ដលាក្សឯងជាក្សេព្ថព្ថវូអាបថែិបារាជកិ្សដ ើយ 

ឬដចទថា ដលាក្សឯងដនាះជាក្សេព្ថ មិ្នម្ម្នអនក្សដមទដទ ព្ថវូ 

អាបថែិបារាជកិ្សដ ើយ ។  

 ក៏្សក្សនុងសិក្ខា បទដនះ អងគទងំឡាយព្បាក្សដដសមើដោយអងគ 

ក្សនុងសិក្ខា បទជាបនាទ ប់ម្ក្ស ដនាះឯង ។  

អញ្ញភាគិយសិក្ខខ ែទ្ទី្ ៩ េែ់ 

េែ់ គ កុ្ខែតតិនិចទ្េសវណណ នា16 
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ដព្រះសិក្ខា បទទំង ៦ ដមទដទៀថដនាះ ដព្ចើនជាប់ទក់់្សទងដ ើយដោយ 

អធិក្សរេ៍ជាក្សម្មម្ដលសងឃគបបីដធវើអស់វារៈ៣ ដង ដទើបព្បព្ពឹថែដៅជាដទស 

ម្ថអដំពើម្ដលភិក្សាុព្បព្ពឹថែខុ្សក្សនុងសិក្ខា បទទំងដនាះ ានដៅតាម្ក្សរំថិ ដចូ 

សិក្ខា បទដមទដទៀថម្ដរ ។ អនាចរទំងដនាះ នឹងានសម្ម្ែងដៅក្សនុងបកិ្សេណ ក្ស 

និដទទសខាងមុ្ខ្ពិថ ។  

សិក្ខា បទសងាទិដសស ៦ ម្ដលដសសដនាះគឺ៖  

៦. កុ្សដកិ្ខរសិក្ខា បទ  ភិក្សាុសូម្ ថេក្សម្មដធវើកុ្សដសិព្ាប់ខ្លួន មិ្នឱ្យសងឃ 

សម្ម្ែងទីឱ្យជាដដើម្ ។  វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទព័ំរ ១៧៩ 

៧. វហិារក្ខរសិក្ខា បទ  ភិក្សាុដធវើវហិារ ឬកុ្សដធិ ំវ.ិម្ហាវ.ិភាគ ២ ទ.ំ ២២៣ 

១០. បឋម្សងឃដភទសិក្ខា បទ  ភិក្សាុបមំ្បក្សសងឃ  វិ.ម្ហាវ.ិភាគ ២ ទ.ំ ២៩១ 

១១. ទុថិយសងឃដភទសិក្ខា បទ  ភិក្សាុព្បព្ពឹថែតាម្ភិក្សាុអនក្សបំម្បក្សសងឃ ទ.ំ៣០៤ 

១២.ទុពវចសិក្ខា បទ    ភិក្សាុានទិដាលិាម្ក្ស ជាអនក្សព្បដៅបានដោយព្ក្ស  ទ.ំ៣១៣ 

១៣. កុ្សលទូសក្សសិក្ខា បទ  ភិក្សាុព្ទសូែព្ថកូ្សលព្បក្សបដោយបាបធម៌្ជាដដើម្។ 

វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទព័ំរ ៣២២  

ដមទអពីំសងាទិដសសដនាះដៅ ក៏្សដៅានអនិយថសិក្ខា បទចនំនួពីរ 

ដទៀថ ម្ដលទក់្សទងដោយព្ពះអរិយបុគគលជាដសាតាបនន ដចទដទសដល់ភិក្សាុ 

អនក្សព្បព្ពឹថែខុ្ស ដោយក្ខរដៅទីសាៃ ថ់ និងនិោយម្ថពីរនាក់្សក្តសែី ។ 

ម្ថសិក្ខា បទទំងពីរដនះ មិ្នព្បាក្សដនាបចចុបបននដនះដទ ។  

១. បឋានិយថសិក្ខា បទទី ១  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ២ ទព័ំរ ៣៥០  

២. ទុថិោនិយថសិក្ខា បទទី ២  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ២ ទព័ំរ ៣៦១ 
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៣. និសសគគិយនិលទេសវណ្ណ នា 

បឋមកឋិនសិក្ខា បទ 

 ១៧. ឥឡូវដនះ ដដើម្បីសម្ម្ែងសិក្ខា បទក្សនុងចីវរ ដលាក្ស 

អាចរយដលើក្សដឡើងនវូរក្សយថា វិក្បបនំ ជាដដើម្ ។ រមួ្ដសចក្សែី 

ម្ក្សថា៖  

ញ្យា ភិក្ា ុ អក្ខលចីវរ ំ វិក្បបនញ្ច អធិដ្ឋឋ នញ្ច អក្ោា  

ទ្សាហំ អតិក្ខេ ញ្រតិ, តសស ភិក្ា ុញ្នា និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្សាុណា 

មិ្នដធវើវកិ្សបប ឬអធិោា ន ដ ើយញុំងអក្ខលចីវរឱ្យក្សនលង ១០ 

មថ្ៃដៅ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូនិសេគគិយ(បាចិថែិយ) ។  

ក្សនុងព្បដោគដនាះ គបបីព្ជាបដដូចនះ ៖  

រក្សយថា អក្ខលចីវរ ំគឺចីវរក្សនុងក្ខលខ្ុស បានដល់ ចីវរ៦ 

ព្បដភទ ពីក្សដំេើ ថ គឺ៖ 

១. ញ្ខារំ   សំបក្សដ ើ   

២. ក្បាសិកំ្   ក្សបាស  

៣. ញ្ក្ខញ្សយយំ   សូព្ថ  

៤. ក្រពលំ   ដរាម្សថវ  
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៥. សាណំ្   សំបក្សមធម  

និង ៦. ភសគ ំ   វថេុ ៥ លាយគ្នន ,  

ក៏្សសំពថ់ចីវរទំង ៦ ព្បដភទដនះ ម្ដលជាចីវរអនដុលាម្ 

(ដល់ចីវរទំង ៦ ដនាះ) គឺ ទុ្កូ្លំ សំពថ់សំបក្សដ ើ  បដ្េ ុណ្ណ ំ  

សំពថ់ដរាម្សថវ ញ្សាោរបដ្តំ សំពថ់ដសាារ ចីនបដ្ត ំ សំពថ់ 

ព្បដទសចិន ឥទ្ធិ ជំ សំពថ់ដក្សើថដោយឫទធិ និង ញ្ទ្វទិ្នន ំ សំពថ់ 

ម្ដលដទវតាថាវ យឱ្យ ។ បណាែ សំពថ់ទំងដនាះ សំពថ់សំបក្សដ ើ  

អនដុលាម្ចូលសំពថ់សំបក្សមធម ដព្រះសដព្ម្ចដោយព្ក្សដៅ ។ 

សំពថ់ទំង ៣ ានសំពថ់ដរាម្សថវជាដដើម្ អនដុលាម្ចូលសំពថ់ 

សូព្ថ ដព្រះសដព្ម្ចដោយអំដបាះម្ដលដគដធវើអំពីពកួ្សសថវលអថិៗ  

សំពថ់ពីរានសំពថ់សដព្ម្ចដោយឫទធិជាដដើម្ អនដុលាម្ចូល 

សំពថ់ទំង ៦ ានសំពថ់សម្បក្សដ ើជាដដើម្ ដព្រះជាសំពថ់ 

ណាមួ្យ បណាែ សំពថ់ទំង ៦ ដនាះ ។ អក្ខលចវីរណាមួ្យ 

បណាែ ចីវរទំង ៦ ដនះ។  

 វនិិចឆ័យក្សនុងរក្សយថា វិក្បបនរធិដ្ឋឋ នំ ដនះ គបបីព្ជាប 

ដដូចនះ៖ ក៏្សអនក្សសិក្សាគបបីព្ជាបចីវរម្ដលគួរដល់ក្ខរវកិ្សបប 
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និងចីវរម្ដលគួរដល់ក្ខរអធិោា នោ៉ៃ ងដនះ ។ ដនះជាបាលកី្សនុង 

ដសចក្សែីដនាះ អនុជានារិ ភិក្ាញ្វ អាយាញ្រន អដ្ឋសគុលំ 

សុគ្តសគុញ្លន ចតុរសគុលវិតថ តំ បចឆិរចីវរ ំ វិក្ញ្បបតំុ 17 

ាន លភិក្សាុទំងឡាយ ថថាគថអនញុ្ញា ថឱ្យភិក្សាុវកិ្សបបចីវរោ៉ៃ ងថូច 

បំសថុ បដណាែ យព្ថឹម្ ៨ ធ្លន ប់ ទទឹងព្ថឹម្ ៤ ធ្លន ប់ ដោយធ្លន ប់ 

ព្ពះសុគថ ។ គឺ បដណាែ យ ២ ចអំាម្ ទទឹង ១ ចអំាម្ របស់ 

ម្ជឈិម្បុរស ។  

       ក្ខរវកិ្សបបានពីរោ៉ៃ ងគឺ ក្ខរវកិ្សបបចដំរះមុ្ខ្ ១ ក្ខរវកិ្សបប 

ក្សបំាំងមុ្ខ្ ១ ។ សួរថា (វកិ្សបបទំងដនាះ) ដថើដចូដម្ែច ?  

ភិក្សាុគបបីដរលរក្សយថា ឥរំ ចីវរ ំ តុយហំ  វិក្ញ្បបរិ ខ្្ុ ំ

ក្សរណុាវកិ្សបបចីវរដនះដល់ដលាក្ស, ដនះដ ម្ ះថា វកិ្សបបចដំរះមុ្ខ្ 

ភិក្សាុគបបីដរលថា រយហំ  សនតកំ្ បរិភុញ្្ វា វិសសញ្ជ្ហិ វា 

យថាបចចយំ វា ក្ញ្រាហីតិ ឯក្សស សនតិញ្ក្ ឥរំ ចីវរ ំ តិសសសស 

ភិក្ា ុញ្នា វិក្ញ្បបរិ ខ្្ុវំកិ្សបបចីវរដនះ ចដំរះភិក្សាុថិសេៈក្សនុងសំណាក់្ស 

បុគគលាន ក់្សថា ដលាក្សចូរដព្បើព្បាស់ ចូរលះបង ់ ចូរដធវើឱ្យសម្គួរ 

ដល់បចច័យនវូចីវរជារបស់ខ្្ុ,ំ ដនះជាវកិ្សបបចដំរះមុ្ខ្ដមទដទៀថ ។  

                                                           
17

  វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៨ ទព័ំរ ១៤៣ 
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ភិក្សាុដនាះគបបីដរលថា តិសសសស ភិក្ា ុញ្នា សនតកំ្ 

បរិភុញ្្ វា វិសសញ្ជ្ហិ វា យថាបចចយំ វា ក្ញ្រាហិ 

ដលាក្សចូរដព្បើព្បាស់ក្សែី ចូរលះបងក់្សែី ចូរដធវើឱ្យសម្គួរដល់បចច័យក្សែី 

នវូចីវរជារបស់ភិក្សាុថិសេៈចុះ ដ ើយដរលថា ឥរំ ចីវរ ំ តុយហំ  

វិក្បបនោថ យ ទ្រមិ  ខ្្ុឱំ្យចីវរដនះដល់ដលាក្សដដើម្បីវកិ្សបប, ភិក្សាុដនាះ 

គបបីសួរភិក្សាុ(ដព្ៅដនះ)ថា ញ្ក្ខ ញ្ត រិញ្ោត  វា សនេិញ្ដ្ឋឋ  វា 

សរភញ្ោត  វា  អនក្សណាជាមិ្ព្ថ ឬមិ្ព្ថធ្លល ប់សាគ ល់គ្នន ម្ែងាា ល ឬ 

មិ្ព្ថរមួ្រស់ដៅជាមួ្យគ្នន របស់ដលាក្ស ? ភិក្សាុដមទដព្ៅពីភិក្សាុដនាះ 

គបបីដរលថា តិញ្សោ ភិក្ា ុ ភិក្សាុដ ម្ ះថិសេៈ ដ ើយគបបីដរល 

ដទៀថថា អហំ តិសសសស ភិក្ា ុញ្នា ទ្រមិ  ខ្្ុឱំ្យដល់ភិក្សាុថិសេៈ ដដូចនះ 

ដ ម្ ះថា វកិ្សបបក្សបំាំងមុ្ខ្ ។  

ក្ខលដរលរក្សយថា តិសសសស ភិក្ា ុញ្នា សនតកំ្ បរិភុញ្្ 

វា វិសសញ្ជ្ហិ វា យថាបចចយំ វា ក្ញ្រាហិ ដលាក្សចូរដព្បើព្បាស់ក្សែី 

ចូរលះបងក់្សែី ចូរដធវើឱ្យសម្គួរដល់បចច័យក្សែី នវូចីវរជារបស់ថិសេ 

ភិក្សាុចុះ រម្ម្ងបានដ ម្ ះថា ក្ខរដក្ស ។  

ចដំរះចីវរដព្ចើនព្ថវូដរលថា ឥោនិ ចីវរទំងឡាយដនះ 

មួ្យដទៀថ ដបើចីវរមិ្នដៅក្សនុង ថេបាសព្ថវូដរលថា ឯតំ ចីវរនុ ះ 
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ឬថា ឯោនិ ចីវរទំងឡាយនុ ះ (ក៏្សដសចក្សែីសំខាន់ក្សនុងទីដនះ) គឺភិក្សាុ 

មិ្នដធវើដ ើយនវូវកិ្សបបោ៉ៃ ងដនាះ ។  

        ក៏្សឯព្បាេមនមព្ថចីវរម្ដលថូចជាងចីវរព្ពះសុគថ ដោយ 

ក្សេំថ់ោ៉ៃ ងឧព្ក្សិដា ដទើបគួរ, សងាដ ិ (ព្បាេដនាះឯង) ដោយ 

ក្សេំថ់ោ៉ៃ ងទប, ចដំរះឧថែរាសងគៈ (ចីពរ) បដណាែ យ ៥ 

 ថេក្ខែ ប់(៥គក់្ស), ទទឹង ៣  ថេក្ខែ ប់ (៣ គក់្ស), អនែរវាសក្សៈ 

(សបង)់បដណាែ យ ៥  ថេក្ខែ ប់ (៥ គក់្ស), ទទឹង សូម្បី ២  ថេ ឬ 

២  ថេក្សនលះ ក៏្សគួរ ។ មព្ថចីវរម្ដលដលើស ឬខ្វះចក្សព្បាេ 

ម្ដលដរលដ ើយ គបបីអធិោា នជាសំពថ់បរកិ្ខា រ ។  

          គបបីព្ជាបក្ខរអធោិា នចីវរានពីរោ៉ៃ ង គឺ  អធិោា នដោយ 

ក្ខយ ១ អធិោា នដោយវាច ១ ។ ភិក្សាុក្ខលអធិោា នមព្ថចីវរព្ថវូ 

ព្ជលក់្ស ឱ្យក្សបបពិនទុ (យក្សវថេុានពេ៌ដមម ជាដដើម្ ម្ក្សវងឱ់្យជា 

ដព្គឿងសំគ្នល់ចីវរ) ដ ើយដក្សសងាដចិស់ថា ឥរំ សសាដឹ្ 

បចច ុទ្ធ រារិ អាតាម អញដក្សសងាដដិនះ! រចួយក្សមដចប់សងាដថិ្ម ី

ដធវើអាដភាគចិថែថា ឥរំ សសាដឹ្ អធិដ្ឋឋ រិ អាតាម អញអធិោា ន 

សងាដដិនះ! ក្ខលដធវើដោយក្ខយវកិ្ខរអធិោា នដោយក្ខយ 

ោ៉ៃ ងដនះ ដ ម្ ះថា ក្ខរអធិោា នដោយក្ខយ ។ ចដំរះក្ខរ 

អធិោា នដោយក្ខយដនះ (ដបើ) ភិក្សាុមិ្នប៉ៃះរល់មព្ថចីវរដនាះ 

ដោយសររីាវយវៈណាមួ្យដទ មិ្នគួរដឡើយ ។ 
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បដញ្ចញវចីដភទចដំរះចីវរដនាះ គបបីដរលអធិោា ន 

ដោយវាច, ដបើសងាដដិៅក្សនុង ថេបាសព្ថវូដរលថា ឥរំ 

សសាដឹ្ អធិដ្ឋឋ រិ អាតាម អញអធិោា នសងាដដិនះ! ព្បសិនដបើ 

មិ្នដៅក្សនុង ថេបាសដទ គបបីក្សេំថ់ក្សម្នលងម្ដលទុក្សោក់្សដ ើយ 

បដញ្ចញវាចថា ឯតំ សសាដឹ្ អធិដ្ឋឋ រិ អាតាម អញអធិោា ន 

សងាដនិុ ះ!, ចដំរះឧថែរាសងគៈ និងអនែរវាសក្សៈ ក៏្សន័យនុ ះឯង ។ 

បរកិ្ខា រទំងពងួានមព្ថចីវរជាដដើម្ ភិក្សាុសូម្បីព្បមូ្លទុក្សក្សនុង 

ក្សម្នលងម្ថមួ្យ ដ ើយអធិោា នថា ឥោនិ ចីវរានិ បរិក្ខា រញ្ចាឡានិ 

អធិដ្ឋឋ រិ អាតាម អញអធិោា ននវូចីវរទំងឡាយដនះ ឱ្យជាសំពថ់ 

បរកិ្ខា រ ដដូចនះ ក៏្សគួរម្ដរ ។ ក៏្សដសចក្សែី(សំខាន់ទីដនះ) គឺ ភិក្សាុមិ្ន 

ដធវើក្ខរអធិោា នោ៉ៃ ងដនាះដទ ។  

 រក្សយថា ទ្សាហំ ម្ព្បថា ១០ មថ្ៃ ។ រក្សយថា អតិោញ្បតិ 

គឺឱ្យក្សនលង ួសដៅ ។ រក្សយថា តសស គឺភិក្សាុដនាះ ។ ក្សរិោិលះ 

គឺគួរលះ ដ ម្ ះថា និសសគ្គិយ ។ រក្សយដនះ ជាដ ម្ ះវនិ័យក្សម្ម 

ម្ដលភិក្សាុព្ថវូដធវើក្សនុងចមំ្េក្សខាងដដើម្, របស់គួរលះានដល់ភិក្សាុ 

ដនាះ ដដូចន ះ ភិក្សាុដនាះ ដទើបដ ម្ ះថា និសសគ្គិយ ានរបស់គួរ 

ម្ថលះដចញ ។   

 សួរថា និសេគគិយដនាះ ជាអាបថែិអវ ី ?  

 ដ្លើយថា និសេគគិយដនាះ ជាអាបថែិបាចិថែិយ  
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 ដនះជាដសចក្សែីសដងាបក្សនុងរក្សយនុ ះ គឺ អាបថែិបាចិថែិយ 

មួ្យអដនលើដោយវនិ័យក្សម្ម គឺក្ខរលះ គបបីាន ដព្រះទុក្សឱ្យក្សនលង 

 ួសក្ខលក្សេំថ់ដនាះដៅ ។ ក៏្សឯចីវរដនះដនាះ ដក្សើថដឡើងដ ើយ 

ក្សនុងមថ្ៃណា អរេុរះណាមនចីវរដនាះ អរេុដនាះអាព្ស័យ 

ដ ើយនវូមថ្ៃម្ដលចីវរដក្សើថដឡើង, ដព្រះដ ថុដនាះ ចីវរព្ថវូក្សនលង 

១០ មថ្ៃ ក្សនុងក្ខលអរេុមថ្ៃទី ១១ រះដឡើង ។  

 ក្សនុងសិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៥ ដនះគឺ ៖   

១. ចីវរសស អតត ញ្នា សនតក្ោ  ចីវរជារបស់ខ្លួន 

២. ជាតិបបោណ្យុតតោ      ចីវរព្ថឹម្ព្ថវូតាម្ជាថិ និងព្បាេ  

៣. ឆិននបលិញ្ព្វធភាញ្វា   ភិក្សាុានបលដិរធោច់ដ ើយ  

៤. អតិញ្រក្ចីវរោ   ជាអថិដរក្សចីវរ  

៥. ទ្សាហាតិក្េញ្ោ   ទុក្សក្សនលង ១០ មថ្ៃ ។  

ែឋមកឋិនសិក្ខខ ែទ្ េែ់ 

ទុតិ្យកឋិនសិក្ខា បទ 

 ១៨. ឥឡូវដនះ ដដើម្បីសម្ម្ែងសិក្ខា បទទី ២ ដលាក្ស 

អាចរយក៏្សព្បារពធរក្សយជាដដើម្ថា ភិក្ាសុរមតិយា ដដូចនះ ។ 

ព្ថវូដចះសម្ពនធដចូដនះ ៖  
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ញ្យា ភិក្ា ុសរម ុតឹ វញ្ជ្ោា  ក្ខលញ្ច វិនា អធិដ្ឋិ តំ តិចីវរ ំ

ឯក្ខហំ អតិក្េោញ្បតិ តសស និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្សាុណា 

ដវៀរទុក្សម្ថភិក្សាុម្ដលសងឃសនមថ ឬដវៀរទុក្សម្ថានក្ខលដចញ រចួ 

ញុំងមព្ថចីវរម្ដលបានអធិោា នដ ើយឱ្យក្សនលងមួ្យមថ្ៃ ភិក្សាុដនាះ 

ព្ថវូអាបថែិនិសេគគិយបាចិថែិយ ។  

ក្សនុងគ្នថាដនាះ រក្សយថា ភិក្ាសុរមតិយាញ្ោព្ត ដសចក្សែីថា 

សងឃម្ថងឱ្យសម្មថិ ដដើម្បីដៅព្បាសចក្សមព្ថចីវរណា ដល់ភិក្សាុ 

 ឺ, ដវៀរម្លងសម្មថិដនាះដចញ ។ រក្សយថា តិចីវររធិដ្ឋិ តំ 

ជាទុថិោវភិថែិចុះក្សនុងអថេមនថថិោវភិថែិ ដសចក្សែីថា ភិក្សាញុុំងចីវរ 

ណាមួ្យ បណាែ ចីវរានសងាដជិាដដើម្ម្ដលបានអធិោា នដ ើយ 

តាម្ន័យមនក្ខរអធិោា នមព្ថចីវរដនាះ ។ រក្សយថា ឯក្ខហំ មួ្យមថ្ៃ 

គឺមួ្យយប់ ។ រក្សយថា អតិោញ្បតិ គឺដៅព្បាស ដសចក្សែីថា 

មិ្នព្បក្សបចីវរដៅដ ើយ ។ អធិបាយថា ភិក្សាុម្ដលមិ្នបាន 

សម្មថិពីសងឃដនាះ ក្ខលដៅព្បាសចក្សមព្ថចីវរ សូម្បីអស់មួ្យ 

រាព្ថី ព្ថវូនិសេគគិយបាចិថែិយ ។ ពីររក្សយថា សរយំ វិនា 

គឺដវៀរទុក្សម្ថចីវរក្ខល ។  

ក្សនុងសិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៤ ដនះគឺ ៖  

១. អធិដ្ឋិតចីវរោ   ចីវរម្ដលបានអធោិា នដ ើយ 

២. អនតថតក្ឋិនោ  ភិក្សាុមិ្នបានព្ក្ខលក្សឋិន 
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៣. អលទ្ធ សរម ុតិោ មិ្នបានសម្មថិ 

៤. រតតិ វិបបវាញ្សា  ដៅព្បាសចក្សរាព្ថី ។  

ទ្តិុយកឋិនសិក្ខខ ែទ្ េែ់ 

បុរាណ្េីវរសិក្ខា បទ 

 ១៩. ឥឡូវដនះ ដដើម្បីសម្ម្ែងបុរាេចីវរសិក្ខា បទ ដលាក្ស 

អាចរយក៏្សព្បារពធរក្សយជាដដើម្ថា អញោ តិក្ខ ។  

ានដសចក្សែីថា បណាែ បទទំងដនាះ រក្សយថា អញោ តិក្ខ 

បានដល់ ភិក្សាុនីមិ្នម្ម្នជាញថិ ដចូក្សនុងព្បដោគទំងឡាយាន 

ព្បដោគថា បដិ្សង្កា  ញ្យានិញ្សា គបបីពិចរណាដោយឧបាយ 

មនព្បាជ្ា ជាដដើម្ អធិបាយថា ភិក្សាុនីមិ្នម្ម្នជាញថិ គឺមិ្ន 

ជាប់ទក់្សទងដោយក្ខររក់្សព័នធដោយាតា (ាថុសម្ពនធ) ដោយ 

ក្ខររក់្សព័នធដោយបិតា (បិថុសម្ពនធ) ទល់ម្ថដសាះ ។ រក្សយថា 

ភិក្ានិុយា គឺ ក្តសែីម្ដលបានឧបសម្បទដោយអដាវាចិក្សក្សម្ម ។ 

រក្សយថា អាញ្ក្ខដ្ឋញ្បតិ គឺ ឱ្យដបាក្សគក់្ស ។ រក្សយថា តំ គឺ គបបីជា 

និសេគគិយបាចិថែិយ ។  

 ក្សនុងសិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៣ ដនះគឺ ៖ 

១. បុរាណ្ចីវរោ ជាចីវរចស់ 



                                    និសេគគិយនិដទទសវេណ នា                              98 

 

២. ឧបចាញ្រ ឋោា  អញោ តិក្ខយ ភិក្ា ុនិយា អាណ្ឌបនំ 

 រដៅក្សនុងឧបចរៈ បង្កគ ប់ភិក្សាុនី មិ្នម្ម្នជាញថិ 

៣. តសោ ញ្ធាវនាទី្និ  ភិក្សាុនីដនាះដធវើក្សិចចានក្ខរលាងជាដដើម្។  

ែុោណេីវ សិក្ខខ ែទ្ េែ់ 

េីវរបបដិគគហណ្សិក្ខា បទ 

          ២០. ពីរបទថា កិ្ញ្ចិ រូលកំ្ គឺនាំម្ក្សនវូវថេុអវ ីថិចថួចជាថ្នូរ។ 

រក្សយថា ចីវរាោញ្ន ដសចក្សែីថា ក្ខន់យក្សនវូចីវរ គឺ ទទួលចីវរ ។  

ក្សនុងសិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៣ ដនះគឺ៖ 

១. វិក្បបនូបគ្ចីវរោ  ចីវរគួរដល់ក្ខរវកិ្សបប 

២. បារិវតតក្ខភាញ្វា មិ្នានអវីថិចថួចជាថ្នូរ 

៣. អញោ តិក្ខយ ហតថញ្ោ គ្ហណំ្ ក្ខន់យក្សអំពីមដនាងភិក្សាុន ី

មិ្នម្ម្នជាញថិ ។  

េីវ ែបដ្គិគហណសិក្ខខ ែទ្ េែ់ 

អ្ញ្ញញ ត្កវិញ្ញ ត្តិ សិក្ខា បទ 

 ២១. រក្សយថា អបបវារិតំ ដសចក្សែីថា ដសចក្សែីព្បាថាន  

ម្ដលដគព្បាថាន ដ ើយ ដសចក្សែីគ្នប់ចិថែម្ដលដក្សើថដឡើងដ ើយ 

ដោយរក្សយថា បពិព្ថដលាក្សដច៏ដព្ម្ើន ដលាក្សាច ស់ព្ថវូក្ខរ 

ដោយវថេុណា សូម្ដលាក្សាច ស់ព្បាប់ម្ក្សចុះ! គឺដគមិ្នបានដលើក្ស 
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ឱ្យដទ ដចូដនាះ ដទើបដ ម្ ះថា ដគមិ្នបានបវារណា ។ រក្សយថា 

វិញោ ញ្បនតសស ម្ព្បថា ក្ខលសូម្ ។ រក្សយថា អញ្ោព្ត សរយា 

គឺដលើក្សទុក្សម្ថក្ខលម្ដលចីវរវនិាសបាថ់ ។  

ក្សនុងសិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៤ ដនះគឺ ៖  

១. វិក្បបនូបគ្ចីវរោ ចីវរគួរដល់ក្ខរវកិ្សបប 

២. សរយាភាញ្វា មិ្នានសម័្យ 

៣. អញោ តក្វិញ្ោតតិ  សូម្ជនមិ្នម្ម្នជាញថិ 

៤. ោយ ច បដិ្លាញ្ភា  បានម្ក្សដោយក្ខរសូម្ដនាះ ។  

អញ្ញញ តកវញិ្ញតតិសិក្ខខ ែទ្ េែ់ 

របិូយបបដិគគហណ្សិក្ខា បទ 

 ២២. រក្សយថា រជតំ ម្ព្បថា ព្បាក់្ស ។ រក្សយថា ជាតរូបំ 

ម្ព្បថា ាស ។ រក្សយថា ោសកំ្ បានដល់ ដលា ាសក្សៈ 

ទរាុសក្សៈ និងជថុាសក្សៈ ។ បណាែ ាសក្សៈទំង ៣ ោ៉ៃ ងដនាះ 

ាសក្សៈដធវើដោយដលា ធ្លថុានសាព ន់ជាដដើម្ ដ ម្ ះថា 

ដលា ាសក្សៈ ។ ាសក្សៈម្ដលដគឆ្ល ក់្សដធវើជារបូដោយដ ើ  

ានខ្លឹម្ ឬដោយបនទះឫសេី ដោយដហាចដៅសូម្បីដោយសលឹក្ស 

ដតាន ថ ដ ម្ ះថា ទរាុសក្សៈ ។ ាសក្សៈម្ដលដគសូនដធវើឱ្យជារបូ 

ដឡើង ដោយអាចម៍្លក័្សែ ឬដោយជរ័ដ ើ  ដ ម្ ះថា ជថុាសក្សៈ 
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ក្សហាបេៈសដព្ម្ចដោយាសក្សែី សដព្ម្ចដោយព្បាក់្សក្សែី 

ក្សហាបេៈព្បព្ក្សថីធម្មតាក្សែី ដ ម្ ះថា ក្ហាបណ្ៈ ។ រក្សយថា 

គ្ញ្ណ្ហ យយ ដសចក្សែីថា ភិក្សាុដ ើញព្ទពយម្ដលដគឱ្យដដើម្បី 

ព្បដោជន៍ដល់ខ្លួនឯងក្សែី ព្ទពយម្ដលគ្នម នដគរក្សា សេិថដៅក្សនុងទី 

ណាមួ្យក្សែី ដ ើយក៏្សក្ខន់យក្សដោយខ្លួនឯង ។ រក្សយថា 

គ្ណ្ឌហ ញ្បយយ គឺ បង្កគ ប់អនក្សដមទឱ្យក្ខន់យក្សព្ទពយដនាះឯង ។ 

រក្សយថា និសសគ្គិ  ដសចក្សែីថា ភិក្សាុដធវើក្សិចចណាមួ្យ បណាែ ក្សិចចាន 

ទទួលខ្លួនឯងជាដដើម្ ព្ថវូនសិេគគិោបថែិដោយរាប់វថេុ ក្សនុងបងវចិ 

ម្ដលចងទុក្សមិ្នថឹង គឺធរូៗ ។ រក្សយថា សាទិ្ញ្យយយ វា 

ដសចក្សែីថា ភិក្សាុមិ្នបានទទួលដោយក្ខយនិងវាចដទ ម្ថទទួល 

ដោយចិថែ ។  

ក្សនុងសិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៣ ដនះគឺ ៖ 

១. ជាតរូបរជតភាញ្វា ព្ទពយជាាសនិងព្បាក់្ស 

២. អតត ុញ្ទ្េ សិក្ោ ព្ទពយដនាះជាចដំរះខ្លួន 

៣. គ្ហណ្ឌទី្សុ អញ្ោតរភាញ្វា បណាែ ក្សិចចានទទួលខ្លួនឯង 

ជាដដើម្ ក្សិចចណាមួ្យ ។  

 ែិូយែបដ្គិគហណសិក្ខខ ែទ្ េែ់ 
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របិូយបរវិត្តនសិក្ខា បទ 

 ២៣. រជោទិ្ចតុរាិធំ អក្បបិយំ ក្បបិញ្យនាបិ 

បរិវញ្តតយយ សហធរមិ ញ្ក្ ឋញ្បោា  និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្សាុផ្តល ស់បែូរ 

នវូអក្សបបិយវថេុ ៤ ព្បដភទ ានាសជាដដើម្ សូម្បីដោយ 

ក្សបបិយវថេុក៏្សដោយ ព្ថវូនិសេគគិយបាចិថែិយ ដលើក្សម្លងម្ថដរូ ជា 

មួ្យពកួ្សស ធម្មិក្ស ។  

 ក្សនុងគ្នថាដនាះ រក្សយថា អក្បបយំិ គ ឺនវូវថេុជាអក្សបបិយ។ 

រក្សយថា ក្បបញិ្យន គ ឺ ដោយវថេុជាក្សបបិយ ។ រក្សយថា 

សហធរមិញ្ក្ បានដល់ ពកួ្សស ធម្មិក្សទំង ៥ ដរលគឺ ភិក្សាុ ភិក្សាុនី 

សាម្ដេរ សាម្ដេរ ីនិងសិក្សាានា ។  

ក្សនុងសិក្ខា បទដនះ ានអងគ ២ ដនះគឺ ៖  

១. រូបិយភាញ្វា  ជារបិូយវថេុ  

២. បរិវតត នំ  ផ្តល ស់បែូរគ្នន  ។  

 ែិូយែ វិតតនសិក្ខខ ែទ្ េែ់ 

បឋមបត្តសិក្ខា បទ 

២៤. គបបីព្ជាបដសចក្សែី(សំខាន់ក្សនុងសិក្ខា បទដនះ)ថា៖ ភិក្សាុមិ្ន 

បានដធវើក្ខរវកិ្សបបដោយន័យានន័យជាដដើម្ថា ឥរំ បតត ំ  តុយហ ំ  

វិក្ញ្បបរិ ខ្្ុវំកិ្សបបបាព្ថដនះដល់ដលាក្ស! និងមិ្នបានអធិោា ន 
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ដោយន័យានន័យជាដដើម្ថា ឥរំ បតត ំ  អធិដ្ឋឋ រិ ខ្្ុអំធិោា នបាព្ថ 

ដនះ! ដដូចនះ ។ 

ដនះជាដសចក្សែីវនិិចឆ័យក្សនុងរក្សយថា បោណិ្កំ្ ដនះ ៖  

 គបបីយក្សអងារព្សវូសាលចីស់ម្ដលមិ្នបាក់្ស គឺដគបុក្ស 

បានសាអ ថលអចនំនួ ២ នាឡិ ម្គធៈ ដ ើយយក្សដៅចម្អិនជាបាយ 

មិ្នជាថ់ទឹក្សសាអ ថលអ កុ្សឱំ្យព្ជាយដពក្ស កុ្សឱំ្យព្សយួដពក្ស ឱ្យដចូជា 

គនំរផ្តា ម្លិះព្ក្សពុំក្សនុងឆ្ន ំងដោយអងារដនាះ ដ ើយោក់្សចុះក្សនុងបាព្ថ 

ទំងអស់ក្សុឱំ្យសល់ ដ ើយោក់្សម្ថ្ម្នវូសម្លសម្េែ ក្សបាយម្ដល 

ដគសេដំោយដព្គឿងសេំទំងពងួ មិ្នខាប់ដពក្សមិ្នរាវដពក្ស ម្ដលជន 

អាចនាំដៅដោយមដបាន ព្បាេជាចមំ្េក្សទី ៤ មនបាយដនាះ 

បនាទ ប់ពីដនាះដៅ គបបីោក់្សម្ាូបដព្ក្សៀម្ានព្ថីសាច់ជាដដើម្ ឱ្យ 

លមម្នឹងពំនថូបាយមុ្ន រ ូថដល់លមម្សម្គួរដល់ពំនថូបាយ ។ 

ចមំ្េក្សទឹក្សដោះថាល  ដព្បង ទឹក្សដោះជរូ ទឹក្សដោះរាវ និងទឹក្ស 

ព្ជលក់្សជាដដើម្ មិ្នគួររាប់ ។ ពិនម្ម្ន ទឹក្សដោះថាល ជាដដើម្ដនាះ 

ានគថិដចូបាយដនាះឯង មិ្នអាចដដើម្បីបនេយចុះ ឬបម្នេម្ដឡើង 

ដទ ។ សូម្បីរបស់ទំងពងួដនាះ ម្ដលដគោក់្សដ ើយោ៉ៃ ងដនាះ 

រម្ម្ងតាំងដៅដសមើសាន ម្គនំសូខាងដព្ក្ខម្ក្សណាែ ប់ាថ់បាព្ថ និង 

រល់ព្ថវូខាងដព្ក្ខម្មនអំដបាះ ឬចមំ្េក្សថូចៗម្ដលធលុះដោយ 

អំដបាះ ឬបំម្េក្សថូចៗ បាព្ថដនះ ដ ម្ ះថា បាព្ថខាន ថធ ំ ដបើ 

ក្សនលងសាន ម្គនំសូដនាះ ដ ើយក្សពំងុដឡើងដៅ បាព្ថដនះ ដ ម្ ះថា 
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បាព្ថខាន ថធោំ៉ៃ ងថូច ។ ដបើមិ្នដល់សាន ម្គនំសូដនាះ ព្សក្សចុះដៅ 

ខាងក្សនុងប៉ៃុដណាណ ះ បាព្ថដនះ ដ ម្ ះថា បាព្ថខាន ថធោំ៉ៃ ងធ ំ ។ 

ព្បាេរក់្សក្សណាែ លបាព្ថខាន ថធ ំ ដ ម្ ះថា បាព្ថខាន ថក្សណាែ ល 

ព្បាេរក់្សក្សណាែ លបាព្ថខាន ថក្សណាែ ល ដ ម្ ះថា បាព្ថខាន ថ 

ថូច។ អនក្សសិក្សាគបបីព្ជាបព្បដភទសូម្បីមនបាព្ថទំងឡាយដនាះ 

តាម្ន័យម្ដលដរលដ ើយដនាះឯង ។ បណាែ បាព្ថទំង ៩ 

ោ៉ៃ ងដនាះ បាព្ថពីរគឺបាព្ថខាន ថធោំ៉ៃ ងធ ំ១ បាព្ថខាន ថថចូោ៉ៃ ងថូច 

១ មិ្នម្ម្នជាបាព្ថដោយព្បក្ខរដដូចនះ ។ បាព្ថព្បក្សបដោយ 

ព្បាេោ៉ៃ ងដនះគឺ បាព្ថ ៧ ដដ៏សស ដ ម្ ះថា ព្បក្សបដោយ 

ព្បាេ តំ បោណិ្កំ្ បាព្ថម្ដលព្បក្សបដោយព្បាេដនាះ 

(ម្ដលដលាក្សព្បាថាន យក្សក្សនុងទីដនះ) ។ រក្សយថា បតតំ គឺ បាព្ថទំង 

៧ ណាមួ្យ ។ សិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៥ ដនះ គឺ ៖  

១. បតតសស អតត ញ្នា សនតក្ោ បាព្ថជារបស់ខ្លួន 

២. បោណ្យុតតោ ជាបាព្ថព្បក្សបដោយព្បាេ 

៣. អធិដ្ឋឋ នូបគ្ោ ជាបាព្ថម្ដលគួរអធិោា ន 

៤. អតិញ្រក្បតតោ ជាអថិដរក្សបាព្ថ 

៥. ទ្សាហាតិក្េញ្ោ  ក្សនលង ួស ១០ មថ្ៃ ។  

ែឋមែតតសិក្ខខ ែទ្  េែ់ 
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ឩនបញ្ច ពនធនសិក្ខា បទ 

  ២៥. គបបីព្ជាបសម្ពនធដដូចនះ ៖  

ញ្យា ភិក្ា ុ បញ្ចរនធនញ្ោ ឩនបញ្តត  សតិ បរ ំបន នវ ំបតត ំ 

វិញោ ញ្បតិ តសសបិ ភិក្ា ុញ្នា និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្សាុណា ក្ខលដៅ 

ានបាព្ថខ្វះចេំងព្បាំដៅដឡើយព្សាប់ម្ថសូម្បាព្ថថ្មដីមទដទៀថ 

សូម្បីភិក្សាុដនាះ ក៏្សព្ថវូនិសេគគិយម្ដរ ។ ក្សនុងព្បដោគដនាះ 

រក្សយថា បរ ំម្ព្បថា ដមទ, ដសមើគ្នន នឹងរក្សយថា នវ ំបតត ំ បាព្ថថ្ម ី។  

សិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៤ ដនះគឺ ៖ 

១. អធិដ្ឋឋ នូបគ្បតតសស ឩនបញ្ចរនធនោ បាព្ថានចេំង ៥ 

មិ្នទន់ព្គប់ 

២. អតត ុញ្ទ្េ សិក្ោ បាព្ថចដំរះជារបស់ខ្លួន 

៣. ក្តវិញ្ោតតិ   ដចញាថ់សំុ 

៤. ោយ ច បដិ្លាញ្ភា  បានម្ក្សដោយក្ខរសំុដនាះ ។  

ឩនែញ្ចពនធនសិក្ខខ ែទ្ េែ់ 
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លេសជជវិធ្លនសិក្ខា បទ 

         ២៦. គបបីព្ជាប(វនិិចឆ័យក្សនុងដភសជាវធិ្លនសិក្ខា បទ)ដដូចនះ ៖  

ញ្យា សបបិញ្តលាទិ្កំ្ បន ញ្ភសជំ្ បដិ្គ្គញ្ហោា  

សោត ហបររំ សននិធិក្ខរកំ្ ភុញ្្ញ្នាត  សោត ហំ អតិក្ខេ ញ្រតិ តសស 

និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ ក្ខលទទួលដភសជាៈាន 

ទឹក្សដោះថាល  នងិដព្បងជាដដើម្ ទុក្សឱ្យក្សនលង ៧ មថ្ៃដៅ ដ ើយ 

បរដិភាគដភសជាៈជាសននិធិក្ខរក្សៈ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូជានិសេគគិយ ។  

ក្សនុងព្បដោគដនាះ អនក្សសិក្សាគបបីព្ជាបដដូចនះ ៖ សពទថា 

អាទិ្ ក្សនុងរក្សយថា សបបញិ្តលាទិ្កំ្ ដលាក្សអាចរយម្ថងសដក្តង្កគ ះ 

យក្សទឹក្សដោះខាប់ ទឹក្ស ម ុំ  សារអំដៅសងម្ដរ ។  

ក្សនុងដភសជាៈ ៥ ោ៉ៃ ងដនាះ អនក្សសិក្សាគបបីសាគ ល់ដចូដនះ៖ 

ទឹក្សដោះថាល មនសថវព្មឹ្គទំងឡាយានដគ្នជាដដើម្ ដ ម្ ះថា 

សបប,ិ សាច់មនសថវទំងឡាយណាសម្គួរ សបបិ (ទឹក្សដោះថាល ) 

មនសថវទំងដនាះ ក៏្សគួរម្ដរ, ចដំរះនវនីតំ ទឹក្សដោះខាប់ក៏្សដចូគ្នន ។  

ដព្បងម្ដលដក្សើថអំពីព្គ្នប់មសព ព្សគ ំ លាុងម្ខ្្រ និងខាល ញ់ជាដដើម្ 

ដ ម្ ះថា ញ្តលំ ។ ទឹក្សម្សអម្ម្ដលដក្សើថដចញពីដម្ ម ុំ នឹងឯង 

ដ ម្ ះថា រធុ ។ ទឹក្សអាព្ស័យមនដដើម្អំដៅ ដ ម្ ះថា ទឹក្សអំដៅ, 

ក៏្សឯរសម្ដលដក្សើថអំពីដដើម្អំដៅ សូម្បីទំងពងួម្ដលមិ្នបាន 
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រងំ្កស់ក្សែី រងំ្កស់ព្បាសចក្សវថេុ គឺក្ខក្សក្សែី គបបីព្ជាបថា ផាណិ្តំ 

សារអំដៅ ។  

ចភសជជវិធានសិក្ខខ ែទ្ េែ់ 

អ្េឆិនេនសិក្ខា បទ 

 ២៧. គបបីព្ជាបដោជនាក្សនងុសិក្ខា បទដនះ ដចូដនះ ៖  

ភិក្ា ុសស ចីវរ ំ ទ្ោា  បុន តំ ចីវរ ំ សក្សញោ យ 

អចឆិនេនតសស វា អចឆិនាេ បយញ្ោបិ វា និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្សាុក្ខល 

ឱ្យចីវរដល់ភិក្សាុសងគ្នន  ដ ើយដដេែើ ម្យក្សខ្លួនឯងក្សែី ពុំដនាះដសាថ 

ឱ្យដគដដេែើ ម្យក្សក្សែី នវូចីវរដនាះ ដោយសំគ្នល់ថា ជារបស់ខ្លួន 

ព្ថវូអាបថែនិិសេគគិយបាចិថែិយ ។ ក្សនុងព្បដោគដនាះ បទថា ទ្ោា  

គឺព្បាថាន ថបនវូក្សិចចទំងឡាយ ានក្ខរបំដរើជាដដើម្ ដ ើយឱ្យ ។ 

បទថា អចឆិនេនតសស ដសចក្សែីថា ភិក្សាុដ ើញភិក្សាុដនាះ ក្ខលមិ្នដធវើ 

ក្ខរបដព្ម្ើជាដដើម្ ក៏្សក្ខន់យក្សដោយពលក្ខា រ ។ អចឆិនាេ បយញ្ោ 

ចដំរះក្ខរដព្បើដគឱ្យដដេែើ ម្យក្សក៏្សដចូគ្នន  ។  

សិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៥ ដនះគឺ ៖ 

១. វិក្បបនូបគ្ចីវរោ ចីវរគួរដល់ក្ខរវកិ្សបប 

២. សារំទិ្ននោ  ឱ្យដោយខ្លួនឯង 

៣. សក្សញ្ោិោ  សំគ្នល់ថា ជារបស់ខ្លួន 



107                            មូ្លសិក្ខា  ដកី្ខ                                         
 

៤. ឧបសរបននោ អនក្សទទួលជាឧបសម្បនន 

៥. ញ្ក្ខធវញ្សន អចឆិនេនំ វា អចឆិនាេ បនំ វា ដដេែើ ម្យក្សដោយ 

ខ្លួនឯងក្សែី ឱ្យដគដដេែើ ម្យក្សក្សែី ដោយអំណាចដសចក្សែីដព្ក្ខធ ។  

អេឆិនេនសិក្ខខ ែទ្ េែ់ 

សុត្តវិញ្ញ ត្តិ សិក្ខា បទ 

 ២៨. គបបីព្ជាបដសចក្សែីបំព្ពញួ(ក្សនុងសិក្ខា បទដនះ)ដដូចនះ៖  

អបបវារិតំ អញោ តឹ គ្ហបតឹ សុតត ំ  យាចិោា  

ញាតិបបវារិញ្ត វញ្ជ្ោា  តនតវាញ្យហិ ចីវរ ំ វាយាញ្បនតសស 

និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្សាុក្ខលសំុ (អំដបាះ) ចដំរះគ បថីម្ដល 

មិ្នបានបវារណា មិ្នម្ម្នជាញថិ ដវៀរម្លងម្ថជនជាញថិ និង 

អនក្សបវារណាដចញ ញុំងជាងថម្ាញឱ្យថាញចីវរ ជានិសេគគិយ  

ក្សនុងព្បដោគដនាះ រក្សយថា សុតត ំ បានដល់ អំដបាះ ៦ 

ព្បដភទ ានអំដបាះសដព្ម្ចដោយសំបក្សដ ើជាដដើម្ ឬអំដបាះ 

ម្ដលអនដុលាម្ចូលអំដបាះ ៦ ោ៉ៃ ងដនាះ ។ រក្សយថា យាចិយ គ ឺ

សំុដដើម្បីព្បដោជន៍ចីវរ ។  

 សិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៣ ដនះគឺ៖ 

១. ចីវរោថ យ វិញោ បិតសុតត ំ   ភិក្សាុសំុអំដបាះដដើម្បីព្បដោជន៍ចីវរ 

២. អតត ុញ្ទ្េ សិក្ោ ចដំរះចីវរជារបស់ខ្លួន 
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៣. អក្បបិយតនតវាញ្យន អក្បបិយវិញ្ោតតិយា វាយាបនំ  ញុំង 

ជាងថម្ាញជាអក្សបបិយ ឱ្យថាញអំដបាះជាអក្សបបិយវញិ្ាថែិ ។  

សុតតវិញ្ញតតិសិក្ខខ ែទ្ េែ់ 

បរណិាមនសិក្ខា បទ 

 ២៩. គបបីព្ជាបដសចក្សែីវនិិចឆ័យ(ក្សនុងសិក្ខា បទដនះ)ដដូចនះ៖  

ញ្យា ភិក្ា ុ សសឃសស បរិណ្តំ លាភំ ជានញ្នាត  អតត ញ្នា 

បរិណ្ឌញ្រតិ តសស និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្សាុណា ក្ខលដងឹលាភ 

ម្ដលដគបដង្កអ នដៅដដើម្បីសងឃដ ើយ បដង្កអ នម្ក្សដដើម្បីខ្លួនវញិ 

ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូនិសេគគិយបាចិថែិយ ។  

ក្សនុងគ្នថាដនាះ រក្សយថា ជានំ ម្ព្បថា ក្ខលដងឹ ។ 

រក្សយថា លាភំ គឺ វថេុានចីវរជាដដើម្ម្ដលសងឃគបបីបាន ។ 

រក្សយថា បរិណ្តំ គឺ វថេុម្ដលដគបនាទ បដៅដដើម្បីព្ពះសងឃ 

បនទន់ដៅដដើម្បីសងឃ ដទរដៅដដើម្បីសងឃ ដ ើយ ប់ដៅ ។ 

រក្សយថា អតតញ្នា បរិណ្ឌញ្រតិ គឺ ភិក្សាកុ្ខលដរលនវូរក្សយាន 

រក្សយជាដដើម្ថា អនក្សទំងឡាយ ចូរព្បដគនដល់អាតាម  ដដូចនះជា 

ដដើម្ ។ ដ ម្ ះថា ដធវើក្ខរបដង្កអ នម្ក្សដដើម្បីខ្លួន ។  

 សិក្ខា បទដនះ ានអងគ ៣ ដនះគឺ ៖ 

១. សញ្សឃ បរិណ្តភាញ្វា ដគបដង្កអ នដៅដដើម្បីសងឃ 
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២. តំ េោា  អតត ញ្នា បរិណ្ឌរនំ   ដងឹដសចក្សែីដនាះម្ដរ 

ម្ថបដង្កអ នម្ក្សដដើម្បីខ្លួន 

៣. បដិ្លាញ្ភា  បានម្ក្ស ។  

ែ ណិាមនសិក្ខខ ែទ្ េែ់ 

េែ់ និសសគគិយនិចទ្េសវណណ នា 18 

                                                           
18
  ក៏្សក្សនុងនិសេគគិយបាចិថែិោបថែិដនះ ានសិក្ខា បទចនំនួ ៣០ គថ់ ម្ថងដឡើង 

ក្ខន់ឧដទទស គឺព្ពះភិក្សាុបាថិដាក្សា ានក្សនុងព្ពះវនិយបិដក្សម្ហាវភិងគ ថថិយភាគ 

៣ ម្ថក្សនុងនិសេគគិយនិដទទសដនះ ដលាក្សអាចរយដលើក្សយក្សម្ថ ១៣ សិក្ខា បទ 

ប៉ៃុដណាណ ះម្ក្សអធិបាយ គឺ ៥ សិក្ខា បទ ក្សនុងចីវរវគគ ២ សិក្ខា បទក្សនុងដក្ខសិយវគគ 

និង ៦ សិក្ខា បទក្សនុងបថែវគគ។ ដនះ គឺសិក្ខា បទនិសេគគិយទំង ៣០, សិក្ខា បទ 

ម្ដលានក្សនុងទីដនះដ ើយ ខ្្ុមិំ្នពនយល់ដទ ម្ថ្ម្ទំងក្សដំ ៉ៃ អក្សេរសងម្ដរ ៖   

១. េីវ វគគ  

១. បឋម្ក្សឋិនសិក្ខា បទ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ១ 

២.ឧដទទ សិថសិក្ខា បទ  (ទុថិយក្សឋិនសិក្ខា បទ) វ.ិម្ហាវ.ិ ៣ ទព័ំរទី ៩ 

៣. ថថិយក្សឋិនសិក្ខា បទ  សម្ម្ែងអពីំអក្ខលចីវរ គឺចីវរម្ដលដក្សើថដឡើង 

ក្សនុងឱ្ក្ខស ១១ ម្ខ្ រាប់តាំងពីព្ថឹម្មថ្ៃ ១ ដរាច ម្ខ្ក្សថែិក្ស ដៅដល់មថ្ៃ ១៥ ដក្សើថ 

ម្ខ្អសេុជ ដនះជាអក្ខលចីវររបស់ភិក្សាុម្ដលឥថបានព្ក្ខលក្សឋិន ។ ឯភិក្សាុម្ដល 

បានព្ក្ខលក្សឋិន អក្ខលចីវរានក្សេំថ់ ៧ ម្ខ្ រាប់តាំងពីព្ថឹម្មថ្ៃ ១ ដរាច ម្ខ្ 

សលគុនដៅដល់មថ្ៃ ១៥ ដក្សើថម្ខ្អសេុជ ។ ក្សនុងក្សឡំុងដនះ ដបើ ានចីវរដក្សើថ ដល់ 

ភិក្សាុ ៗ គួរទទួលដធវើចុះ ម្ថកុ្សទុំក្សឱ្យដលើស ១ ម្ខ្ដឡើយ ។ វ.ិម្ហាវ.ិ៣ ទ.ំ២៤ 

៤. បុរាេចីវរសិក្ខា បទ  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរទី ៣២ 
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៥. ចីវរបបដគិគ េសិក្ខា បទ  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរទី ៤០ 

៦. អញ្ញា ថក្សវញិ្ាថែសិិក្ខា បទ   វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរទី ៤៨ 

៧. ថទុថែរសិិក្ខា បទ      ដបើគ បថីក្សែី គ បតានីក្សែី បវារណាព្បាថាន ឱ្យភិក្សាុក្ខន់ 

យក្សចីវរដដ៏ព្ចើន ភិក្សាុគួរដព្ថក្សអរ ព្ថឹម្ម្ថអនែរវាសក្សៈ (សបង់) និង ឧថែរាសងគៈ 

(ចីពរ)ប៉ៃុដណាណ ះ មិ្នព្ថវូដព្ថក្សអរដលើសក្សេំថ់ដឡើយ ។ វ.ិម្ហាវ.ិ ៣ ទព័ំរ ៥៩ 

៨. បឋម្ឧបក្សាដសិក្ខា បទ ានដគចងទិ់ញចីវរព្បដគនភិក្សាុ ម្ថមិ្នទន់បាន 

បវារណាដទ ភិក្សាុឮោ៉ៃ ងដនាះ ដោយានចិថែចងប់ានចីវរលអ ក៏្សដៅបង្កគ ប់ថា 

លអដ ើយដញម្ម្ដលដញម្ចងព់្បដគនចីវរដល់អាតាម  ដញម្ចូរទិញចីវរម្បប 

ដនះៗ ដចូដនះ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរទី ៦២ 

៩. ទុថិយឧបក្សាដសិក្ខា បទ ដចូសិក្ខា បទទី ៨ មុ្នដនះម្ដរ ម្ថសិក្ខា បទដនះ 

ានាច ស់ទនពីរនាក់្ស ចងជ់ាវចីវរព្បដគន ដលាក្សក៏្សឱ្យដគចូលលយុគ្នន ទិញដៅ 

ដព្រះចងប់ានចីវរលអ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរទី ៧០ 

១០. រាជសិក្ខា បទ  ានដគយក្សលយុម្ក្សបវារណាភិក្សាុសព្ាប់ទិញចីវរ ទុក្ស 

ោក់្សក្សនុងមដដវយាវចចក្សរ ភិក្សាុអាចថឹងទរឱ្យដគទិញចីវរបាន ៣ ដងោ៉ៃ ងដព្ចើន 

ដបើមិ្នបានអាចដៅ រដសៃៀម្បាន ៦ ដងោ៉ៃ ងដព្ចើន កុ្សឱំ្យដលើសពីដនាះ ។ 

ឯកិ្សចចម្ដលព្ថវូដធវើដនាះ គឺ ភិក្សាុដៅព្បាប់ដោយខ្លួនឯង ឬឱ្យដគដៅព្បាប់ាច ស់ 

លយុវញិ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ៨០ 

២. ចក្ខសិយវគគ 

១. ដក្ខសិយសិក្ខា បទ ភិក្សាុឱ្យដគដធវើសនេ័ថ(សម្ពថ់ព្ទប់អងគុយ) លាយ 

ដោយសូព្ថ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ៨៩ 

២. សុទធក្ខឡក្សសិក្ខា បទ ភិក្សាុឱ្យដគដធវើសនេ័ថលាយដោយដរាម្ដចៀម្ដមម  

សុទធ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ៩២ 
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៣. ដទវភាគសិក្ខា បទ ដបើចងឱ់្យដគដធវើសនេ័ថព្ថវូដធវើលាយពេ៌គឺ យក្សដរាម្ 

ដចៀម្ដមម សុទធ ២ ភាគ, ស ១ ភាគ និងព្ក្ស ម្ ១ ភាគ ។ វ.ិម្ហាវ.ិ៣ ទព័ំរ ៩៥ 

៤. ្ពវសេសិក្ខា បទ  ភិក្សាុព្ថវូដព្បើសនេ័ថថ្មមី្ដលឱ្យដគដធវើរ ូថ ៦ ឆ្ន ំ 

មិ្នព្ថវូឱ្យដគដធវើដទៀថដឡើយ ដលើក្សម្លងម្ថភិក្សាុម្ដលបានសម្មថិអពីំសងឃ ។ 

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ១០០ 

៥. និសីទនសនេថសិក្ខា បទ ដបើភិក្សាុដធវើសនេ័ថសព្ាប់ព្ទប់អងគុយថ្ម ីព្ថវូយក្ស 

សនេ័ថចស់ ១ ចអំាម្ព្ពះសុគថម្ក្សសេំ ដបើមិ្នយក្សម្ក្សសេំដទ សនេ័ថដនាះ 

ជានិសេគគិយ ភិក្សាុដនាះព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ១១២ 

៦. ឯឡក្សដលាម្សិក្ខា បទ ភិក្សាុដដើរសលូវឆ្ៃ យ ដបើានដគព្បដគនដរាម្ដចៀម្ 

ទទួលយក្សដដើរដៅដទៀថ បានព្ថឹម្ ៣ ដោជន៍ោ៉ៃ ងឆ្ៃ យ ដបើចងទុ់ក្សព្ថវូឱ្យ 

ដគយក្សដៅព្បដគន ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ១១៧ 

៧. ឯឡក្សដលាម្ដធ្លវាបនសិក្ខា បទ ភិក្សាុដព្បើនាងភិក្សាុនីឱ្យលាង ព្ជលក់្ស 

សិថ ឬព្ថដោះដរាម្ដចៀម្ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ១២២ 

៨. របិូយសិក្ខា បទ  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ១២៨ 

៩. របិូយសំដវាហារសិក្ខា បទ (របិូយបបរវិថែនសិក្ខា បទ) វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ 

ទព័ំរ ១៣៤ ទិញដរូដោយព្បាក់្ស 

១០. ក្សយវកិ្សាយសិក្ខា បទ  ភិក្សាុទិញដរូដោយរបស់ានព្បក្ខរដសេង ៗ 

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ១៤១ 

៣. ែតតវគគ  

១. បឋម្បថែសិក្ខា បទ  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ១៤៥ 

២. ឩនបញ្ចពនធនសិក្ខា បទ  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ១៥៣ 

៣. ដភសជាវធិ្លនសិក្ខា បទ  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ១៦៧ 
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៤. វសេិក្សសាដកិ្សសិក្ខា បទ ភិក្សាពុ្ថវូរក្សសំពថ់វសេិក្សសាដក្សសព្ាប់ងថូទឹក្ស 

ដភលៀង ១ ម្ខ្ខាងចុងគិម្ារដវូ គឺពី ១ ដរាចម្ខ្ដជសាដល់ដពញបូេ៌មី្ម្ខ្អាសាឡា 

ដ ើយដធវើឱ្យដ ើយក្សនុងក្សនលះម្ខ្ខាងចុងគិម្ារដវូ គឺរដវូដៅែ  រាប់ពីមថ្ៃៃ្ មួ្យដក្សើថ 

ម្ខ្អាសាឡារ ូថដល់ដពញបូេ៌មី្ ។  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ១៨០ 

៥. ចីវរអចឆិនទនសិក្ខា បទ  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ១៨៥ 

៦. សុថែវញិ្ាថែសិិក្ខា បទ  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ១៩០ 

៧. ម្ហាដបសក្ខរសិក្ខា បទ  ានដគចងឱ់្យថាញចីវរព្បដគនភិក្សាុ 

ម្ថដគមិ្នបវារណាដទ ក៏្សចូលដៅបង្កគ ប់ជាងថម្ាញឱ្យថាញឱ្យលអជាដដើម្ 

ចំដលាក្សម្ថ្ម្រង្កវ ន់ខ្លះដទៀថ ។ វិ.ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ១៩៩ 

៨. អដចចក្សចីវរសិក្ខា បទ ដៅមថ្ៃ ៥ ដក្សើថម្ខ្អសេុជ ដបើានដគព្បដគន 

ចីវរ គបបីទទួលទុក្ស កុ្សឱំ្យដលើសក្សេំថ់ឱ្យដសាះ គឺដបើភិក្សាុមិ្នបានព្ក្ខលក្សឋិន 

ទុក្សបាន ១ ម្ខ្ ១១ មថ្ៃ ។ ដបើបានព្ក្ខលក្សឋិនទុក្សបាន ៥ ម្ខ្ ១១ មថ្ៃ ។ 

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ២០៥ 

៩. សាសងាសិក្ខា បទ ភិក្សាុរស់ដៅក្សនុងដសនាសនៈវថែឯមព្ព ឬទីម្ដល 

មិ្នានសុវថេិភាពព្គប់ព្គ្នន់ អាចទុក្សចីវរណាមួ្យ បណាែ ចីវរទំង ៣ 

ដៅតាម្ចដនាល ះព្សុក្សភូមិ្បាន ម្ថព្ថវូដៅពិនិថយ ៦ មថ្ៃោ៉ៃ ងយូរ មិ្នឱ្យដលើស 

ដឡើយ ដវៀរម្ថភិក្សាុម្ដលបានសម្មថិពីសងឃ ។ វិ.ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ២១១ 

១០. បរេិថសិក្ខា បទ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ២១៦ 
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៤. ាេិត្តិយនិលទេសវណ្ណ នា 

មុស្តវាទវគគ ទី ១  

៣០. ឥឡូវដនះ ដដើម្បីសម្ម្ែងបាចិថែិយសិក្ខា បទដឡើង 

ដលាក្សអាចរយដទើបព្បារពធរក្សយថា សរបជានរុសាវាញ្ទ្ ជាដដើម្។  

ក្សនុងគ្នថាដនាះ រក្សយថា សរបជានរុសាវាញ្ទ្ ជាសថែមី្ 

វភិថែិចុះក្សនុងអថេនិមិ្ថែ ដសចក្សែីថា តសាម  ញ្យា ភិក្ា ុ សរបជានញ្នាត  

រុសា វទ្តិ តសស តននិរិតត ំ  តំញ្ហតុ តបបចចយា បាចិតតិ យំ ឧទី្រិតំ 

ម្ព្បថា ដព្រះដ ថុដនាះ ភិក្សាុណា ក្ខលដងឹខ្លួនដរលក្សុ ក្ស, 

ភិក្សាុដនាះ បេឌិ ថដរលថា ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ដព្រះនិមិ្ថែដនាះ 

ដព្រះដ ថុដនាះ ដព្រះបចច័យដនាះ ។ 19 

រក្សយថា ភិក្ាញុ្ច ឱរសនតសស ដសចក្សែីថា ជាតិនារញ្គតត -

ក្រមសិបបវយអាព្វធលិសគកិ្ញ្លសាបតតិអញ្ក្ខេ ញ្សសុ ភូញ្តន វា 

អភូញ្តន វា ញ្យន ញ្ក្នចិ រុខសតតិនា ភិក្ា ុំ ឱវិជឈនតសស ភិក្ា ុញ្នា 

បាចិតតិ យំ ឧទី្រិតំ 20 ភិក្សាុក្ខលចក់្សដោថភិក្សាុសងគ្នន ដោយលមំ្ពង 

គឺាថ់ ដោយបណាែ អដក្ខា សវថេុ គឺ ជាថិ ដ ម្ ះ ដគ្នព្ថ ក្ខរង្ករ 

                                                           
19
 មុ្សាវាទសិក្ខា បទ ទី ១  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ២២១ 

20
 ឱ្ម្សវាទសិក្ខា បទ ទី ២   វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ២៣៦ 
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សិបបៈ វយ័ អារធ ដភទ ក្សិដលស និងអាបថែិណាមួ្យ ដទះពិថក្សែី 

មិ្នពិថក្សែី ដលាក្សដរលថា ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 

រក្សយថា ញ្បសុញ្ោហរញ្ណ្បិ ច គឺ រំនាំរក្សយញុះញង ់

របស់ភិក្សាុសងគ្នន  អធិបាយថា ជាតិអាទី្ហិ អញ្ក្ខេ សវតថ ូហិ ភិក្ា ុំ 

អញ្ក្ខេ សនតសស ភិក្ា ុញ្នា សុោា  ភិក្ា ុញ្នា បិយក្រយោយ វា 

ញ្ភោធិបាញ្យន វា ញ្យា អក្េ ុញ្ោធ  តសស ភិក្ា ុសស ក្ខញ្យន វា 

វាចាយ វា ញ្បសុញ្ោហរណ្វចញ្ន បាចិតតិ យំ ឧទី្រិតំ ភិក្សាុណា 

ជាអនក្សមិ្នដព្ក្ខធដទ ដពលឮរក្សយរបស់ភិក្សាុក្សពំងុដជរព្បដទចភិក្សាុ 

សងគ្នន  ដោយបណាែ អដក្ខា សវថេុទំងឡាយ ានជាថិជាដដើម្ 

ដោយភាពជាអនក្សចងឱ់្យភិក្សាុដនាះព្សឡាញ់ខ្លួន ឬចងឱ់្យដគម្បក្ស 

បាក់្សគ្នន  ដលាក្សដរលថា ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ដព្រះរំ 

នាំរក្សយញុះញងដ់ោយក្ខយ ឬដោយវាច ។21  

 ៣១. គបបីព្ជាបដសចក្សែីសរបុ(ក្សនុងគ្នថាដនះ)ដចូដនះ ៖ 22 

សសគីតិតតយោរុឡ្ហ ំ បិដ្ក្តតយំ ធរម ំ ភិក្ា ុញ្ច ភិក្ា ុនិញ្ច 

ឋញ្បោា  អញ្ញ្ោន បុគ្គញ្លន សទ្ធឹ  ឯក្ញ្ោ បទំ្ បទំ្ ភណ្នតសស 

ភិក្ា ុញ្នា បទ្គ្ណ្នាយ បាចិតតិ យំ ឧទី្រិតំ ភិក្សាុក្ខលដរលធម៌្ គឺ 

                                                           
21
 ដបសុញ្ាសិក្ខា បទ ទី ៣    វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ២៧២ 

22
 បទដសាធម្មសិក្ខា បទ ទី ៤  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ២៨៥ 
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ព្ពះមព្ថបិដក្សម្ដលដឡើងក្ខន់សងគថីិទំងបីព្គ្នជាបទៗ ក្សនុងដពល 

ម្ថមួ្យជាមួ្យបុគគលដមទ ដលើក្សទុក្សម្ថភិក្សាុ និងភិក្សាុនីដចញ 

ដលាក្សដរលថា ព្ថវូបាចិថែិយ ដោយរាប់បទ ។  

 ៣២. រក្សយថា អនុបសរបញ្ននញ្នវ គបបសីម្ពនធដចូដនះ៖ 23 

ភិក្ា ុំ ឋញ្បោា  អនតរញ្សា បារាជិក្វតថ ុភូញ្តន តិរចាឆ ន-

គ្ញ្តនាបិ សហ តិរតតិ យំ សយិោា  ចតុតថ ទិ្វញ្ស អតថសគញ្ត 

សូរិញ្យ បុន សហញ្សយាយ បាចិតតិ  សិយា ដវៀរម្ថភិក្សាុដចញ 

ភិក្សាុដដក្ស(ជាមួ្យអនបុសម្បនន)ដោយដហាចដៅ សូម្បីជាមួ្យ 

សថវថិរចឆ នម្ដលជាវថេុមនអាបថែិបារាជកិ្សអស់បីរាព្ថី ក្ខលព្ពះ 

សុរោិមថ្ៃទី ៤ អសែងគថដៅ ដដក្សម្ែងដទៀថ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។  

ក្សនុងគ្នថាដនាះ បទថា សហញ្សយាយ គបបីព្ជាបដោយក្ខរ 

ដដក្ស គឺដោយក្ខរដដក្សមិ្នប៉ៃងទុក្សមុ្នក្សែី ក្សនុងខ្េៈម្ថមួ្យជាមួ្យ 

គ្នន ក្សែី ដលើដសនាសនៈម្ដលព្បក់្ស និងបិទបាំងទំងអស់ក្សែី ព្បក់្ស និង 

បិទបាំងដោយដព្ចើនក្សែី។ បណាែ ដសនាសនៈទំងដនាះដសនាសនៈ 

ម្ដលមិ្នានជញ្ញា ំងទល់ដល់ដុំបូល សូម្បីបិទបាំងដោយដព្គឿង 

បិទបាំងានក្សមំ្សងជាដដើម្ ានក្សពំស់មួ្យ ថេក្សនលះ គបបីព្ជាប 

ថា ដសនាសនៈបិទបាំងទំងអស់ ដដូចនះពិថ ។  

 ៣៣. គបបីព្ជាបដសចក្សែី(ក្សនុងគ្នថាដនះ)ថា ៖ 24  

                                                           
23
 បឋម្ស ដសយយសិក្ខា បទ ទី ៥  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ២៨៩ 
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ឯក្រតតរបិ ឥតថិយា សទ្ធឹ  ញ្សយយំ ក្បបយញ្ោ តសស 

ភិក្ា ុញ្នាបិ បាចិតតិ  សិយា ភិក្សាុក្ខលសដព្ម្ចនវូទីដដក្សជាមួ្យក្តសែី 

សូម្បីអស់មួ្យរាព្ថីក៏្សដោយ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយម្ដរ ។ 

ក្សនុងគ្នថាដនាះ រក្សយថា ឥតថិយា គឺដោយដហាចដៅសូម្បីដក្សើថ 

ដ ើយក្សនុងមថ្ៃដនាះ ។  

ពីរបាទគ្នថាថា ញ្ទ្ញ្សនតសស វិនា វិញ្ោ ុ ំ ធរមញ្ច ឆបបទុ្តត រឹ 

ដសចក្សែីថា វិញ្ោ ុំ បុរិសំ វិនា ឥតថិយា ឆបបទ្ញ្ោ ឧតត រឹ ធរម ំ 

ញ្ទ្ញ្សនតសស ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ  សិយា ភិក្សាុក្ខលសម្ម្ែងធម៌្ 

ដលើសពី ៦ ា៉ៃ ថ់ដឡើងដៅដល់ក្តសែី ដវៀរម្ថានបុរសដងឹក្សែីដៅ 

ជាមួ្យក្សែី ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ បណាែ រក្សយទំងដនាះ ក្សនុងរក្សយថា 

ឆបបទុ្តត រឹ អនក្សសិក្សាគបបីព្ជាបព្បាេមនបទក្សនុងទីទំងពងួ 

ោ៉ៃ ងដនះថា បាទមនគ្នថាមួ្យ ដ ម្ ះថា ១ បទ (១ ា៉ៃ ថ់) ។ 

បទទំងឡាយ ៦ ដ ម្ ះថា ៦ បទ (៦ ា៉ៃ ថ់), ដលើសជាង ៦ ា៉ៃ ថ់  

ដៅ ដ ម្ ះថា ដលើសពី ៦ ា៉ៃ ថ់ដឡើងដៅ។25  

 ៣៤. គបបីព្ជាបដសចក្សែីដចូដនះ ៖  

                                                                                                                
24
 ទុថិយស ដសយយសិក្ខា បទ ទី ៦ វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ៣ ទព័ំរ ២៩៥ 

25
 ធម្មដទសនាសិក្ខា បទ ទី ៧  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ៣០៣ 
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ភិក្ា ុសរម ុតឹ ឋញ្បោា  ភិក្ា ុញ្នា ទុ្ដ្ឋ ុលល ំ  វជំ្ អភិក្ា ុញ្នា 

វទ្នតសស បាចិតតិ យំ ឧទី្រិតំ ភិក្សាុក្ខលព្បាប់នវូដទសដអ៏ាព្ក្សក់្ស 

ដល់បុគគលមិ្នម្ម្នជាភិក្សាុ ដវៀរម្លងម្ថបានភិក្សាុសម្មថិ ដលាក្ស 

ដរលថា ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ ក្សនុងគ្នថាដនាះ រក្សយថា ទុ្ដ្ឋលុល ំ 

ក្សនុងទីដនះ គឺដលាក្សបំេងយក្សអាបថែិសងាទិដសស ។ រក្សយថា 

ភិក្ាសុរមតិយា គឺ ដលើក្សទុក្សម្ថក្សថិក្ខម្ដលសងឃដធវើ ឬមិ្នដធវើនវូទី 

បំសថុមនអាបថែិទំងឡាយ និងព្ថក្សូលទំងឡាយ ដទើបអបដលាក្ស 

អស់វារៈ ៣ ដង ចដំរះភិក្សាុម្ដលព្ថវូអាបថែិដរឿយៗ ដដើម្បីឱ្យ 

សព្ងមួ្ថដៅ ។ រក្សយថា អភិក្ាញុ្នា គឺ ដល់អនបុសម្បនន ។ 

រក្សយថា វទ្នតសស ម្ព្បថា ព្បាប់ ។ 26 

 ៣៥. ញ្យា អក្បបិយំ បឋវឹ ខញ្ណ្យយ វា ខណ្ឌញ្បយយ 

វា តសស បាចិតតិ យំ សិយា27 ភិក្សាុណា ជកី្សឯងក្សែី ឱ្យដគជកី្សក្សែ ី

នវូម្សនដជីាអក្សបបិយ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។  បណាែ បទ 

ទំងដនាះ បទថា អក្បបយំិ បានដល់ ម្សនដមី្ដលដគមិ្នដថុ 

ដោយអំណាចក្ខរដថុចម្អិនក្សនុងចក្តង្កា នជាដដើម្ក្សែី មិ្នដថុផ្តទ ល់ 

ដោយព្បក្ខរោ៉ៃ ងដនះៗក្សែី ដលាក្សដៅថា ជាថបឋវ ី ជាថបឋវ ី

                                                           
26
 ទុដាុលាល ដរាចនសិក្ខា បទ ទី ៩  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ៣៣៦ 

27
 បឋវខី្ននសិក្ខា បទ ទី ១០ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ៣៤២ 
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ដនាះ ាន ៣ ដោយអំណាចដសុីទធ (សុទធបឋវ)ី ដលីាយព្ក្សសួ ជា 

ដដើម្ (មិ្សេក្សបឋវ)ី និងគនំរអាចម៍្ដ ី(បុញ្ាបឋវ)ី ។ បណាែ  ជាថ-

បឋវទីំងដនាះ អាចម៍្ដសុីទធតាម្ព្បព្ក្សថី ឬដសីអិថសុទធ ដ ម្ ះថា 

សុទ្ធបឋវី ។ ចមំ្េក្សដទីី ៣ មនដុុំថ្ម ព្ក្សសួ អំម្បង ព្ក្សសួរវាន និង 

ខ្ាច់ណាមួ្យ អំពីអាចម៍្ដ ី ឬដសីអិថានក្សនុងទីណា ដកី្សនុងទីដនាះ 

ដ ម្ ះថា រិសសក្បឋវី គនំរអាចម៍្ដ ី ឬដសីអិថម្ដលដភលៀងបងអុរ 

ព្ថវូដ ើយដលើសជាង ៤ ម្ខ្ដឡើងដៅ ដ ម្ ះថា បុញ្្បឋវី ។ 

ក៏្សតាម្លក្សាេៈម្ដលដរលដ ើយដនះ សូម្បីគនំរមិ្សេក្សបឋវ ី

ម្ដលដភលៀងរល់ព្ថវូសូម្បីនវូធលូដីស៏អិថតាំងដៅ ដលើម្សនថ្មអស់ 

វារៈ ១ ដង ដបើធលូដីសើម្ ឱ្ក្ខសម្ដលដសើម្តាំងដៅរ ូថដល់ 

បួនម្ខ្ក្សនលងដៅ រម្ម្ងដល់ក្ខររាប់ថា បុញ្ាបឋវ ីពិថ28។  

មុសាវាទ្វគគ ទី្ ១ េែ់29 

                                                           
28

 ធលូមី្ដលគរទុក្សដលើថ្ម ដ ម្ ះថា មិ្សេក្សបឋវ ី ម្ថដបើានដភលៀងព្ថវូដដីនាះ 

ម្ថម្ែងក៏្សដោយ ដបើដសើម្រ ូថដល់ ៤ ម្ខ្ ក៏្សរាប់ជាបុញ្ាបឋវដីៅវញិ ដបើភិក្សាុ 

ទលំាយ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 

29
  រក្សយដនះ មិ្នានក្សនុងទីដនះដទ ម្ថខ្្ុោំក់្សម្ក្ស ដព្រះចងដ់ដើម្បីសម្ម្ែង 

សិក្ខា បទបាចិថែិយសូម្បីទំងអស់តាម្វគគដោយពិថ ។ ក៏្សឯបាចិថែិយសិក្ខា បទ 

ទំងឡាយាន ៩២ ម្ថងដឡើងក្ខន់ឧដទទសរាល់ៗក្សនលះម្ខ្ម្ែង ម្ដលានក្សនុង 

ភិក្សាុបាថិដាក្សា និងវនិយបិដក្ស ម្ហាវភិងគ ថថិយភាគ ៣ និងចថុថេភាគ ៤ ។ 

ម្ថក្សនុងទីដនះ ដលាក្សអាចរយដលើក្សយក្សម្ថ ៤១ សិក្ខា បទប៉ៃុដណាណ ះ ដឡើងក្ខន់ 
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េូត្គាមវគគ ទី ២ 

ដសចក្សែីសម្ពនធអនក្សសិក្សាគបបីព្ជាបដដូចនះ៖ 30 

ញ្យា ភិក្ា ុ ភូតគរំ វិញ្ក្ខញ្បយយ តសស បាចិតតិ យំ សិយា 

ភិក្សាុណា ក្សដំទចនវូភូថគ្នម្ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថិែបាចិថែិយ ។ 

ក្សនុងអធិក្ខរដនាះ រក្សយថា ភូតគរំ ានវដិព្គ្នះដចូដនះ ៖ 

ធម្មជាថិណា ម្ថងដក្សើថ និងគបបីដក្សើថ ដព្រះដដូចន ះ ធម្មជាថិដនាះ 

ដ ម្ ះថា ភូោ, អធិបាយថា ម្ថងដក្សើថ ម្ថងចដព្ម្ើន 

គឺដក្សើថដ ើយចដព្ម្ើនដ ើយ, គនំរ ដ ម្ ះថា គញ្ោ គនំរមន 

ភូថគ្នម្ទំងឡាយ ឬភូថដនាះឯងជាគនំរ ដដូចនះ ដ ម្ ះថា 

ភូតគរ, រក្សយដនះ ជាដ ម្ ះមនធម្មជាថិានដមម  និងដ ើម្ដល 

ានពេ៌ដខ្ៀវដះុដៅស ប់ដ ើយជាដដើម្ ។ ដលាក្សសំដៅយក្ស 

                                                                                                                

និដទទស ដដូចនះ ដដើម្បីសិក្ខា ក្ខម្ទំងឡាយមិ្នលបំាក្សម្សវងរក្ស ដទើបខ្្ុនំាំយក្ស 

សិក្ខា បទសូម្បី ៥១ ដមទដទៀថ ដោយរក្សយថា មុ្សាវាទវគគទី ១ ជាដដើម្ ។ 

មុ្សាវាទវគគដនះ ដលាក្សអាចរយសម្ម្ែងដ ើយដោយដព្ចើន ដសសម្ថសិក្ខា បទ 

ទី ៨ មួ្យប៉ៃុដណាណ ះ ដព្រះានន័យ ដចូបានដរលដ ើយក្សនុងចថុថេបារាជកិ្ស 

សិក្ខា បទម្ម្នពិថ ។  សិក្ខា បទដដ៏សសដនាះគឺ  

៨. ភូតាដរាចនសិក្ខា បទ ទី ៨   ភិក្សាុដរលព្បាប់ឧថែរមិ្នសុេធម៌្ ម្ដល 

ានពិថក្សនុងខ្លួន ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ៣១១ 

30
 ១. ភូថគ្នម្សិក្ខា បទ ទី ១   វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ៣៤៧ 
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ភូថគ្នម្ដនាះ ។ រក្សយថា វិញ្ក្ខញ្បយយ គឺ ដធវើក្សិចចានក្ខរក្ខថ់ 

និងក្ខរបំម្បក្សជាដដើម្ ។  

 ៣៦. គបបីព្ជាបដសចក្សែីព្បក្សបដដូចនះ ៖ 31 

ញ្យា ភិក្ា ុ សសឃិកំ្ រញច ទឹ្ អញ្ជោក្ខញ្ស សនថរណ្ឌទិ្កំ្ 

ក្ោា  អាបុចឆនាទិ្កំ្ អក្ោា  យាតិ តសស បាចិតតិ  សិយា ភិក្សាុណា 

ដធវើក្សិចចានក្ខរព្ក្ខលជាដដើម្ នវូដសនាសនៈានម្ព្គជាដដើម្ជា 

របស់សងឃ មិ្នដធវើក្សិចចានកិ្សរោិព្បាប់ជាដដើម្ដទដ ើយដៅ 

ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ ក្សនុងគ្នថាដនាះ រក្សយថា សសឃកំិ្ 

គឺវថេុជារបស់មនសងឃ។ ដោយអាទិ្សពទ ក្សនុងរក្សយថា រញច ទឹ្ 

ដនះ ដលាក្សអាចរយម្ថងសដក្តង្កគ ះយក្សអាសនៈានតាំង ពកូ្ស និង 

ដខ្នើយ ជាដដើម្ ។ រក្សយថា សនថរណ្ឌទិ្កំ្ ដសចក្សែីថា ដធវើដោយខ្លួន 

ឯងក្សែី ដព្បើដគឱ្យដធវើក្សែី នវូក្សិចចានក្ខរព្ក្ខលជាដដើម្ ។ បទថា 

អាបុចឆនាទិ្កំ្ ដសចក្សែីថា ក្សរិោិព្បាប់ក្សែី ដរើយក្សម្ក្សទុក្សដោយខ្លួន 

ឯងក្សែី ដព្បើដគឱ្យដរើយក្សម្ក្សទុក្សឱ្យក្សែី។ បទថា យាតិ ម្ព្បថា ដៅ ។  

 ៣៧. គបបីព្ជាបដសចក្សែីោ៉ៃ ងដនះថា៖ 32 

ញ្យា ភិក្ា ុ សសឃិក្ខវសញ្ថ ញ្សយយំ សនថរណ្ឌទិ្កំ្ ក្ោា  

                                                           
31
 ៤. បឋម្ដសនាសនសិក្ខា បទ ទី ៤  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ៣៦៨ 

32
 ៥. ទុថិយដសនាសនសិក្ខា បទ ទី ៥   វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ៣៧៥ 
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អាបុចឆនាទិ្កំ្ អក្ោា  យាតិ តសស ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ  សិយា 

ភិក្សាុណា ដធវើនវូក្សិចចានក្ខរព្ក្ខលជាដដើម្នវូទីដដក្ស ក្សនុងសំណាក់្ស 

ជាទីដៅរបស់សងឃ មិ្នដធវើក្សិចចានក្ខរព្បាប់ជាដដើម្ ព្សាប់ម្ថ 

ដចញដៅ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។  

ក្សនុងគ្នថាដនាះ រក្សយថា សសឃកិ្ខវសញ្ថ បានដល់ បនទប់ 

ក្សនុងវហិារជាទីដៅអាព្ស័យរបស់សងឃក្សែី ដសនាសនៈម្ដលសងឃ 

ព្គប់ព្គងម្ដលបិទបាំងទំងអស់ដមទក្សែី ។ រក្សយថា ញ្សយយ ំ បាន 

ដល់ ទីដដក្សានជាដដើម្ោ៉ៃ ងដនះថា ពកូ្ស ក្សព្ាល ព្ទនាប់ សំពថ់ 

សព្ាប់ដេែ ប់ (ភួយ) ក្សព្ាលសព្ាប់ម្ព្គ ឬតាំង ក្សព្ាល 

ម្សនដ ីក្សដនទលទន់ ព្ចម្ខ័្េឌ  សំពថ់សព្ាប់ព្ទប់អងគុយ ដព្គឿង 

ក្សព្ាល ក្សព្ាលដធវើអំពីដមម  ក្សព្ាលដធវើអំពីសលឹក្សដ ើ  ។ បទថា 

សនថរណ្ឌទិ្កំ្ ដសចក្សែីថា ភិក្សាុដធវើខ្លួនឯងក្សែី ដព្បើដគឱ្យដធវើក្សិចចាន 

ក្ខរព្ក្ខលជាដដើម្ ដោយបទទំងដនាះណាមួ្យ ។  

 ៣៨-៣៩. គបបីព្ជាបដោជនាដដូចនះ៖  

ញ្យា បន ភិក្ា ុ ជានំ សបាណ្កំ្ ញ្ោយំ បរិភុញ្្ញ្យ 

តសស ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ  សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ ក្ខលដងឹដ ើយ 

ដព្បើព្បាស់ទឹក្សម្ដលានសថវក្សែី ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ បណាែ បទ 

ទំងដនាះ ពីរបទថា ជានំ សបាណ្កំ្ ដសចក្សែីថា ភិក្សាុក្ខលដ ើញ 

ក្សែី ឮក្សែី ដងឹដ ើយ ដោយអាក្ខរណាមួ្យក្សែី ថា ទឹក្សដនះានសថវ ។ 
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បទថា ញ្ោយំ ម្ព្បថា ទកឹ្ស ។ រក្សយថា បរិភុញ្្ញ្យ ម្ព្បថា 

គបបីបរដិភាគដព្បើព្បាស់់ ។ 33  

ភូតគាមវគគ ទី្ ២ េែ់34 

                                                           
33
 ១០. សបាេក្សសិក្ខា បទ ទី ២  ានក្សនុងសបាេក្សវគគទី ៧ ឯដណាះ  

ម្ដលនិោយអពីំភិក្សាុដងឹថាទឹក្សានសថវដ ើយដៅម្ថឆ្ន់ទឹក្សដនាះ ។ 

វ.ិម្ហាវ.ិ ភាគ ៤ ទព័ំរ ២៥២  ម្ថក្សនុងទីភូថគ្នម្វគគដនះ ជាសិញ្ចនសិក្ខា បទ ទី 

១០ និោយពីភិក្សាុដងឹថា ទឹក្សានសថវដ ើយ ដងយក្សដៅដព្សាចដុំណាំជាដដើម្  

វ.ិម្ហាវ.ិ ៤ ទព័ំរ ២០ 

34
  ក្សនុងភូថគ្នម្វគគដនះ ាន ១០ សិក្ខា បទ ម្ថដលាក្សអាចរយដលើក្សម្ថ ៤ 
សិក្ខា បទដឡើងក្ខន់និដទទស ឯសិក្ខា បទដដ៏សសគឺ៖ 

 ២. អញ្ាវាទសិក្ខា បទ ទី ២  ភិក្សាុដធវើឱ្យសងឃលបំាក្ស ព្បដៅបាន 

ដោយព្ក្ស ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ៣៥៣ 

 ៣. ឧជាបនសិក្ខា បទ ទី ៣  ភិក្សាុបង្កគ ប់ភិក្សាុសងគ្នន  ឱ្យដរលដទស 

ភិក្សាុសងគ្នន  ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទព័ំរ ៣៦២ 

៦. អនបុបខ្ជាសិក្ខា បទ ទី ៦  ភិក្សាុរខំានភិក្សាុដមទម្ដលដៅមុ្នក្សនុងវហិារ 

របស់សងឃ ។ វ.ិម្ហាវ.ិ ភាគ ៤ ទព័ំរ ១ 

៧. និក្សាឌ្ឍនសិក្ខា បទ ទី ៧  ភិក្សាុខឹ្ងដព្ក្ខធដ ើយទងទ់ញភិក្សាុសងគ្នន ដចញ 

ពីវហិារសងឃដោយខ្លួនឯង ឬដព្បើដគ ។ វិ. ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ៥  

៨.ដវហាសកុ្សដសិិក្ខា បទ ទី ៨  ភិក្សាុអងគុយ ឬដដក្សដោយរ ័សដលើម្ព្គឬតាំង 

ម្ដលដគព្គ្នន់ម្ថស ក្សដជើងទុក្ស ។ វិ.ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ១១ 

៩. ម្ លលក្សវហិារសិក្ខា បទ ទី ៩ ភិក្សាុព្បក់្សកុ្សដធិពំ្ថវូ រដៅក្សនុងទីគ្នម នដុំណាំ 

ឬដមម ដខ្ៀវ បានពីរបីជាន់។ វ.ិម្ហាវ.ិ ភាគ ៤ ទព័ំរ ១៥ 
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ឱវាទវគគ ទី ៣  

ញ្យា ភិក្ា ុ បារិវតត កំ្ ឋញ្បោា  អញោ តិក្ខយ ភិក្ា ុនិយា ចីវរំ 

ញ្ទ្តិ តសស ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ  សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ ឱ្យចីវរដល់ 

ភិក្សាុនីមិ្នម្ម្នជាញថិ ដវៀរម្លងម្ថក្ខរផ្តល ស់បែូរគ្នន  ព្ថវូបាចិថែិយ 

ដសចក្សែីម្បលក្សគ្នន ព្ថឹម្ម្ថប៉ៃុដេណ ះ គឺ ក្សនុងចីវរបបដគិគ េសិក្ខា បទ 

ភិក្សាុជាអនក្សទទួល ម្ថក្សនុងសិក្ខា បទដនះ ភិក្សាុនីជាអនក្សទទួល ។ 35  

អញោ តិក្ខយ ភិក្ា ុនិយា ចីវរ ំ សិរាញ្ោបិ តសស ភិក្ា ុញ្នា 

បាចិតតិ  សិយា36  ភិក្សាុដនាះ សូម្បីម្ថដដរចីវរឱ្យដល់នាងភិក្សាុនី 

មិ្នម្ម្នជាញថិ ក៏្សព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ រក្សយថា ចីវរ ំបានដល់ 

ចីវរម្ដលសម្គួរដល់ក្ខរដសលៀក្សដេែ ប់ ។ រក្សយថា សិរាញ្ោ 

ដសចក្សែីថា ភិក្សាុក្ខលដដរដោយខ្លួនឯង ក្ខលស ក្សម្ាលុចូលដៅ 

ដ ើយដក្សដចញ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ដោយរាប់ព្បដោគ ។ ប៉ៃុម្នែ 

ចដំរះភិក្សាអុនក្សដព្បើឱ្យដដរព្បាប់ដគថា ចូរដដរ សូម្បីដបើដគឱ្យ 

សដព្ម្ចសូចនកិ្សចចទំងអស់ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយម្ថមួ្យប៉ៃុដណាណ ះ 

ក្ខលបង្កគ ប់(ញយៗ) ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយដោយរាប់ព្បដោគ ។  

ឱវាទ្វគគ ទី្ ៣ េែ់ 37 

                                                           
35
 ៥. ចីវរទនសិក្ខា បទ ទី ៥  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ៥៤  

36  ៦. ចីវរសិពវនសិក្ខា បទ ទី ៦  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ៥៩ 
37

 ដនះជាសិក្ខា បទដដ៏សស ក្សនុងឱ្វាទវគគទី ៣ ដនះ   
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លភាជនវគគ ទី ៤  

គបបីព្ជាបដសចក្សែីថា៖ បវាញ្រោា ន អតិរិតត ំ  អក្ខញ្រោា  

ភុញ្្ញ្ោ បាចិតតិ  សិយា ភិក្សាុហាម្ភថែដ ើយ មិ្នឱ្យដគដធវើឱ្យជា 

អថិរថិែដភាជន ដ ើយបរដិភាគ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 38 

ដនះជាដសចក្សែីវនិិចឆ័យក្សនុងរក្សយដនាះគឺ ៖  

                                                                                                                

១. ឱ្វាទសិក្ខា បទ ទី ១ ភិក្សាុមិ្នបានសម្មថិពីសងឃមិ្នព្ថវូឱ្យឱ្វាទដល់ភិក្សាុនី ។ 

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២៤ 

២. អថេងគថសិក្ខា បទ ទី ២  ដទះជាបានសងឃសម្មថិក៏្សដោយ ភិក្សាុមិ្នព្ថវូ 

ដៅព្បដៅភិក្សាុនីក្សនុងវកិ្ខល ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ៣៩ 

៣. ភិក្សាុនីឧបសេយសិក្ខា បទ ទី ៣  ភិក្សាុចូលដៅព្បដៅភិក្សាុនីដល់លដំៅ ។ 

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ៤៤ 

៤. អាមិ្សសិក្ខា បទ ទី ៤  ភិក្សាុដរលដទសភិក្សាុសងគ្នន ថា ដទសន៍ព្បដៅ 

ភិក្សាុនីដព្រះម្ថអាមិ្ស ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ៥០ 

៧. សំវធិ្លនសិក្ខា បទ ទី ៧ បបួលភិក្សាុនីដដើរសលូវជាមួ្យគ្នន  ។ វ.ិម្ហាវ.ិ៤ ទ ំ៦៣ 

៨. នាវាភិរ ុនសិក្ខា បទ ទី ៨  បបួលភិក្សាុនីជះិទូក្សជាមួ្យគ្នន  ។  

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ៦៩ 

៩. បរបិាចនសិក្ខា បទ ទី ៩ ភិក្សាុដងឹដ ើយឆ្ន់ចង្កា ន់ម្ដលនាងភិក្សាុនីចថ់ម្ចង  

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ៧៤ 

១០. រដហានិសជាសិក្ខា បទ ទី ១០  អងគុយក្សនុងទីសាៃ ថ់ម្ថពីរនាក់្សភិក្សាុនី ។ 

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ៨០    

38  ៥. បឋម្បបវារណាសិក្ខា បទ ទី ៥  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ១១៨    
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ឱទ្ញ្នា សតត ុ កុ្ោម ញ្សា រញ្ចាឆ  រំសនតិ បញ្ចនន ំ ញ្ភាជនានំ 

អញ្ោតរ ំ សាសបរតតរប ិ អញ្ជោហរិោា  ញ្ភាជនំ បដិ្ញ្ក្ាបំ ក្ោា  

អញ្ញ្ោន ឥរិយាបញ្ថន អលញ្រតំ សរានតិ  អតិរិតត ំ  អក្ខញ្រោា  

បរិភុញ្្ញ្ោ បាចិតតិ  ញ្ហាតិ ភិក្សាុក្ខលដលបចូលនវូដភាជនណា 

មួ្យ បណាែ ដភាជនទំង ៥ គឺ បាយ នពំ្សស់ នដំព្ក្សៀម្ ព្ថី សាច់ 

សូម្បីព្បាេប៉ៃុនព្គ្នប់មសព ដ ើយដធវើក្ខរបដដិសធចដំរះ 

ដភាជន មិ្នបានឱ្យដគដធវើឱ្យជាអថិរថិែដភាជនថា របស់ទំងអស់ 

ដនះគួរដ ើយ ដដូចនះដទ ក៏្សឆ្ន់ក្សនុងឥរោិបថ្ដមទ (អំពីឥរោិបថ្ 

ហាម្ភថែ) ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។  

៤០. គបបីព្ជាបដសចក្សែីដចូដនះ៖ 39 

ញ្យា ភិក្ា ុ អាសាទ្នាញ្បញ្ក្ខា  ភុោត វឹ បវារិតំ ភិក្ា ុំ ហនេ  ភិក្ា ុ ខាទ្ វា 

ភុញ្្ វាតិ អនតិរិញ្តតន បវាញ្រតិ ញ្ភាជញ្ន ភុញ្តត  តសស បាចិតតិ យំ 

ឧទី្រិតំ ភិក្សាុណា សំឡឹងដម្ើលដទស បវារណាបងាុំភិក្សាុម្ដលឆ្ន់ 

ដ ើយហាម្ភថែដ ើយ ដោយអនថិរថិែដភាជនថា  ៏ភិក្សាុ! ដលាក្ស 

ចូរទរំសីុក្សែី ចូរបរដិភាគក្សែី ក្ខលភិក្សាុដនាះឆ្ន់រចួ ភិក្សាុអនក្សបងាុំដនាះ 

ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ។ ក្សនុងព្បដោគដនាះ រក្សយថា អាសាទ្នា-

                                                           
39  ៦. ទុថិយបបវារណាសិក្ខា បទ ទី ៦  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ. ១២៥    
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ញ្បញ្ក្ខា  ដសចក្សែីថា ចងអាឃ្លថ ដចទ សម្លឹងរមំពរក្សនវូភាពមន 

ក្ខរដធវើឱ្យខាម ស ។  

៤១.៤២. គបបីព្ជាបដសចក្សែីវនិិចឆ័យដចូដនះ៖ 
40 

 

ញ្យា ភិក្ា ុ សននិធិញ្ភាជនំ ភុញ្ញ្្យយ តសស ភិក្ា ុញ្នា 

បាចិតតិ  សិយា ភិក្សាុណា ឆ្ន់ដភាជនម្ដលខ្លួនដធវើក្ខរសនេំទុក្ស 

ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ បណាែ បទទំងដនាះ រក្សយថា 

សននិធិញ្ភាជនំ បានដល់ ដភាជនម្ដលភិក្សាុទទួលដ ើយទុក្សឱ្យក្សនលង 

មួ្យរាព្ថីដៅ ។  

ដោជនាដដូចនះ 
41
 ៖ វិក្ខញ្ល យាវក្ខលិកំ្ ភុញ្្ញ្ោ វាបិ 

បាចិតតិ  សិយា សូម្បីភិក្សាុឆ្ន់វថេុជាោវក្ខលកិ្ស ក្សនុងដវលាវកិ្ខល 

ក៏្សព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយម្ដរ ។  

បណាែ បទទំងដនាះ បទថា វិក្ខញ្ល គឺ ក្ខលដៅព្បាស 

ដ ើយ ដសចក្សែីថា រយៈដពលក្សនលងមថ្ៃព្ថងដ់ៅរ ូថដល់អរេុ 

រះដឡើង ។ រក្សយថា យាវក្ខលិកំ្ គឺអាមិ្សដភាជន ានដម្ើម្ដ ើ  

ម្សលដ ើក្សនុងមព្ពជាដដើម្ ។  

ដោជនាដនះគឺ ៖ 
42 
 អគិ្លាញ្នា ភិក្ា ុ បណី្តកំ្ សបបិ  

                                                           
40  ៨. សននិធិក្ខរក្សសិក្ខា បទ ទី ៨  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ. ១៣៥    
41

  ៧. វកិ្ខលដភាជនសិក្ខា បទ ទី ៧  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ. ១៣១    
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ភោត ទិ្ក្របិ វិញោ ញ្បោា ន ភុញ្ញ្្យយ តសស ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ  សិយា 

ភិក្សាុគ្នម នជម្ៃឺ សំុដភាជនដព៏្បេីថ ានភថែលាយដោយសបបិជា 

ដដើម្ក៏្សដោយ ដ ើយបរដិភាគ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 

បណាែ បទទំងដនាះ ភិក្សាុមិ្នាន ឺថាា ថ់ ដ ម្ ះថា អគិ្លាញ្នា ។ 

បទថា បណី្តកំ្ បានដល់ ដភាជនោ៉ៃ ងព្បេីថម្ដលដក្សើថដចញ 

អំពីធញ្ាជាថិ ៧ ព្បដភទ លាយដោយដភសជាៈ ដរលគឺ ទឹក្សដោះ 

ថាល  ដព្បង ទឹក្ស ម ុំ  សារអំដៅ ព្ថី សាច់ ទឹក្សដោះព្សស់ ទឹក្សដោះជរូ  

ដសចក្សែីថា  ញ្យា ភិក្ា ុ ទ្នតក្ញ្ដ្ឋឋ ទ្កំ្ វញ្ជ្ោា  

អបបដិ្គ្គហិតកំ្ ភុញ្ញ្្យយ បាចិតតិ  សិយា  ភិក្សាុណា បរដិភាគវថេុ 

ម្ដលដគមិ្នបានព្បដគន ដវៀរម្លងម្ថទឹក្សនិងដ ើសទន់ ភិក្សាុដនាះ 

ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។  

បណាែ បទទំងដនាះ បទថា អបបដិ្គ្គហិតំ គឺ ភិក្សាុយក្សដោយក្ខយ 

ឬវថេុជាប់ដោយក្ខយនវូវថេុម្ដលដគ រក្សនុង ថេបាសម្ដរ ម្ថ 

មិ្នបានឱ្យដោយក្ខយ ឬវថេុជាប់នឹងក្ខយ ឬដបាះឱ្យណាមួ្យ 

ដឡើយ (ោ៉ៃ ងដនះ) ដ ម្ ះថា មិ្នបានព្បដគន ។ 
43

 

ចភាជនវគគ ទី្ ៤ េែ់ 44 

                                                                                                                
42  
៩. បេីថដភាជនសិក្ខា បទ ទី ៩  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ. ១៣៩    

43  ១០. ទនែដបានសិក្ខា បទ ទី ១០  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ. ១៤៥    
44
 ដនះជាសិក្ខា បទដដ៏សស ក្សនុងវគគដនះ ៖  
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អ្លេលកវគគ ទី ៥  

៤៣. ានសម្ពនធដដូចនះ៖ ញ្យា ភិក្ា ុ តិតថិយសស 

សហតថញ្ោ កិ្ញ្ចិ ភុញិ្្តរា ំ ទ្ញ្ទ្យយ តសស បាចិតតិ  សិយា ភិក្សាុណា 

គបបីឱ្យវថេុថិចថួចម្ដលគួរបរដិភាគដោយមដខ្លួនឯង ដល់ថិរ េយិ 

ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 45  

បណាែ បទទំងដនាះ បទថា តិតថិយសស បានដល់ ជនអនក្ស 

ានលទធិដមទ ។ ពីរបទថា កិ្ញ្ចិ ភុញិ្្តរា  ំបានដល់ វថេុម្ដលគួរ  

បរដិភាគណាមួ្យ រក្សយថា សហតថញ្ោ គឺ អំពីមដខ្លួនឯង។  

                                                                                                                

   ១. អាវសថ្បិេឌ សិក្ខា បទ ទី ១  ភិក្សាុគ្នម នជម្ៃឺ ឆ្ន់បិេឌ បាថក្សនុងដរាង 

ទនបានម្ថម្ែង ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ៨៤ 

  ២. គេដភាជនសិក្ខា បទ ទី ២  ភិក្សាុមិ្នានសម័្យគឺមិ្នបានព្ក្ខល 

ក្សឋិនជាដដើម្ ឆ្ន់ដភាជនម្ដលដគនិម្នែដោយដចញដ ម្ ះភថែណាមួ្យ ាន 

បាយ ន ំជាដដើម្ ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ៨៩  

   ៣. បរម្បរដភាជនសិក្ខា បទ ទី ៣  ភិក្សាុមិ្នបានព្ក្ខលក្សឋិនជាដដើម្ ទទួល 

និម្នែឯដេះ ដ ើយដៅទទួលនិម្នែឆ្ន់ចង្កា ន់ របស់ទយក្សដសេងដទៀថ ។ 

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ១០០ 

៤. ក្ខេាតាសិក្ខា បទ ទី ៤   ភិក្សាុទទួលបវារណាឱ្យទទួលនតំាម្ព្បាថាន  គបបី 

យក្សព្ថឹម្ម្ថពីរបីបាព្ថប៉ៃុដណាណ ះ ដ ើយព្ថវូយក្សម្ក្សម្ចក្សគ្នន ឆ្ន់ចុះ មិ្នព្ថវូ 

ព្បាប់គនីគ្នន ឱ្យដៅបិេឌ បាថដៅសទះដនាះដទៀថដទ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ១១០  

45
 អដចលក្សសិក្ខា បទ ទី ១ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ. ១៥០   
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សម្ពនធថា 
46 

ញ្យា ភិក្ា ុ ោតុគញ្រន ឯក្ញ្ោ រញ្ហា និសជំ្ 

ក្ញ្បបយយ តសស បាចិតតិ  សិយា ភិក្សាុណា សដព្ម្ចនវូក្ខរអងគុយ 

ក្សនុងទីសាៃ ថ់ម្ថមួ្យជាមួ្យនឹងាថុព្គ្នម្ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិ 

បាចិថែិយ ។ បទថា រញ្ហា ម្ព្បថា ក្សនុងទីសាៃ ថ់ ។ បទថា ក្ញ្បប 

ម្ព្បថា គបបីសដព្ម្ច ។ បទថា ឯក្ញ្ោ គឺជាមួ្យគ្នន  ។  

អចេលកវគគ ទី្ ៥ េែ់ 
47

 

                                                           
46 
៤.៥. រដហានិសជាសិក្ខា បទ  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ. ១៦៥  និង ទព័ំរ ១៦៩  

47  ដនះជាសិក្ខា បទដដ៏សស ក្សនុងវគគដនះ៖  

     ២. ឧដយាជនសិក្ខា បទ ទី ២     ភិក្សាុបបួលភិក្សាុសងគ្នន ដៅព្សុក្សបិេឌ បាថ 

មិ្នឱ្យដគឱ្យអវ ីថិចថួចដដញគ្នន ម្ក្សវញិ ។ វិ.ម្ហាវ.ិភាគ ៤  ទ.ំ ១៥៦ 

     ៣. សដភាជនសិក្ខា បទ ទី ៣  ភិក្សាុដៅអងគុយក្សនុងសទះម្ដលដគដៅ ម្ថ 

ពីរនាក់្សបែីព្បពនធដគ ។ វិ.ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ១៦១ 

     ៦. ចរថិែសិក្ខា បទ ទី ៦  ភិក្សាុមិ្នបានព្ក្ខលក្សឋិនជាដដើម្ដទ ទទួលនិម្នែ 

ដគដ ើយ ក៏្សចូលដៅក្ខន់ព្ថកូ្សលដមទ ឱ្យភិក្សាុសងគ្នន រង់ចំឯសទះអនក្សនិម្នែឆ្ន់ ។  

វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ១៧៣ 

     ៧. ម្ហានាម្សិក្ខា បទ ទី ៧ ភិក្សាុគ្នម នជម្ៃឺ ព្ថវូដព្ថក្សអរក្ខរបវារណា 

បានព្ថឹម្ ៤ ម្ខ្ ដវៀរម្លងម្ថដគបវារណាម្ថ្ម្ដទៀថ ឬដគបវារណាជានិចច ។  

វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ១៨៣ 

៨. ឧយយុថែសិក្ខា បទ ទី ៨  ភិក្សាុដៅដម្ើលក្សងទ័ពម្ដលដគដលើក្សដចញដៅចាំង។  

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ១៩២ 
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សុរាានវគគ ទី ៦  

៤៤. វនិិចឆ័យក្សនុងរក្សយថា សុរាញ្ររយបាញ្នបិ ដនះ គបបីព្ជាប 

ដចូដនះ៖ 
48 

        ទឹក្សព្សវងឹម្ដលដគដធវើដោយវថេុទំងឡាយានដម្ៅជាដដើម្ 

ដ ម្ ះថា សុរា ។ ដព្គឿងព្តាំម្ដលដគដធវើសេំដោយដព្គឿងសេំ 

ទំងឡាយ ានផ្តា ដ ើជាដដើម្ ដ ម្ ះថា ដម្រយ័ អធិបាយថា 

ញ្យា ភិក្ា ុ តទុ្ភយរបិ រីជញ្ោ បដ្ឋឋ យ កុ្សញ្គ្គនាបិ បិវតិ តសស 

តបានបចចយា បាចិតតិ យំ ឧទី្រិតំ ភិក្សាុណា សកឹ្សនវូសុរា និងដម្រយ័ 

សូម្បីទំងពីរដនាះ តាំងពីពជូដៅ (គឺតាំងពីសេំដ ើយដៅ) សូម្បី 

ប៉ៃុនចុងសបូវ ភិក្សាុដនាះ ដលាក្សដរលថា ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ 

ដព្រះបចច័យ គឺក្ខរសកឹ្សដនាះ ។  

រក្សយថា អសគលិុបញ្ោទ្ញ្ក្ ចាបិ ដសចក្សែីថា អសគុលីហិ 

                                                                                                                

    ៩. ដសនាវាសសិក្ខា បទ ទី ៩ ដបើានដ ថុអវ ីព្ថវូដៅទីក្សងទ័ព អាចដៅបាន 

ព្ថឹម្ពីរបីរាព្ថី ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ១៩៧ 

    ១០. ឧដយាធិក្សសិក្ខា បទ ទី ១០   ដៅក្សនុងក្សងទ័ពពីរបីរាព្ថីដ ើយ ដដើរ 

ដៅក្ខន់ទីចាំងគ្នន  ព្ថថួពលជាដដើម្។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២០០ 
48  ១. សុរាបានសិក្ខា បទ ទី ១  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២០៤  
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 ឧបក្ចឆក្ខទី្នំ ឃដ្េនបចចយា បាចិតតិ  សិយា ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ 

ដព្រះបចច័យ គឺក្ខរចក់្សដលងដៅដលើរាងក្ខយានដក្សលៀក្សជាដដើម្ 

ដោយព្ាម្មដ (ចក់្សព្ក្សដឡក្សគ្នន ដលង) ។ 
49
 

រក្សយថា ហសសធញ្រមបិ ញ្ចាទ្ញ្ក្ ដសចក្សែីថា 

ឧបរិញ្គបាញ្ក្ ឧទ្ញ្ក្ ហសសធញ្រម  កី្ឡានិរិតត ំ  តសស បាចិតតិ  

សិយា និមិ្ថែដព្រះក្ខរដលងធម៌្ គឺក្ខរដសើចក្សនុងទឹក្សានជដព្  

ព្បាេដលើម្ភនក្សដគ្នរ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 
50
 

៤៥. ពីររក្សយថា អនាទ្ញ្របិ បាចិតតិ  ដសចក្សែីថា 

បុគ្គលសស វា ធរមសស វា អនាទ្រក្រញ្ណ្បិ បាចិតតិ  សិយា ភិក្សាុ 

ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ សូម្បីដព្រះក្ខរដធវើដសចក្សែីមិ្នដអើដពើចដំរះ 

បុគគល ឬចដំរះធម៌្ ។ អធិបាយថា ភិក្សាុណា ក្ខលម្ដល 

ឧបសម្បននភិក្សាុតាម្ម្ដលព្ទងប់ញ្ាថែបានដរលោស់ដថឿនដ ើយ 

ដព្រះជាអនក្សមិ្នចងដ់ធវើតាម្រក្សយរបស់ភិក្សាុដនាះក្សែី ដព្រះជាអនក្ស 

មិ្នចងដ់ដើម្បីសិក្សាធម៌្ដនាះក្សែី ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែបិាចិថែិយ 

ដព្រះដសចក្សែីមិ្នដអើដពើដនាះ ។ 
51
 

ភយានកំ្ ក្ថំ ក្ោា  វា ភយានកំ្ រូបំ ទ្ញ្សសោា  វា ភិក្ា ុំ  

                                                           
49  ២. អងគុលបិបដតាទក្សសិក្ខា បទ ទី ២  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២១១ 
50  ៣.  សេធម្មសិក្ខា បទ ទី ៣  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២១៤ 
51  ៤. អនាទរយិសិក្ខា បទ ទី ៤  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២១៨ 
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ភីសយញ្ោបិ បាចិតតិ  សិយា ភិក្សាុសូម្បីក្ខលដរលក្សថាគួរឱ្យ 

ភ័យខាល ចក្សែី បនាល ចភិក្សាុសងគ្នន ឱ្យភ័យខាល ចដោយបង្កា ញរបូដគ៏ួរឱ្យ 

ភ័យខាល ចក្សែី ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 
52

 

៤៦. ញ្យា ភិក្ា ុ អគិ្លាញ្នា កិ្ញ្ចិ បចចយំ ឋញ្បោា  ញ្ជាតឹ 

ជញ្លយយ វា ជលាញ្បយយ វា តសស បាចិតតិ យំ សិយា ភិក្សាុណា ជា 

អនក្សគ្នម នជម្ៃឺបង្កា ថ់ឯងក្សែី ឱ្យដគបង្កា ថ់ក្សែី នវូដភលើង ដវៀរម្លងម្ថាន 

ដ ថុណាមួ្យ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ បណាែ បទទំង 

ដនាះ ពីរបទថា កិ្ញ្ចិ បចចយំ ដសចក្សែីថា ដលើក្សទុក្សម្ថានដ ថុ 

ានសភាពដដូចនះ គឺ អុចព្បទីប ឬបង្កា ថ់ដភលើងក្សនុងទទីំងឡាយ 

ានក្សម្នលងដថុបាព្ថជាដដើម្ ។ បទថា ញ្ជាតឹ ម្ព្បថា ដភលើង ។ 
53 

៤៧-៤៨. ក្បបរិនេ ុំ អនាោយ នវចីវរញ្ភាគិ្ញ្នា នវ ំចីវរ ំ

ភុញ្្នតសស បាចិតតិ  សិយា   ភិក្សាុដព្បើព្បាស់ចីវរថ្មគីឺមិ្នបានដធវើ 

ក្សបបពិនទុដទ ដ ើយដព្បើព្បាស់ចីវរថ្ម ី ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ។
54
 

បទថា ក្បបរិនេ ុំ បានដល់ ក្សិរោិក្សេំថ់ឱ្យានសាន ម្ព្បាេ 

ប៉ៃុនរងវងម់្ភនក្សដក្ខៃ ក្ស ឬខ្នងព្ក្សចក្សណាមួ្យ ។ បទថា អនាោយ 

គឺមិ្នក្ខន់យក្ស ។  

                                                           
52  ៥. ភឹសាបនសិក្ខា បទ ទី ៥   វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២២១ 
53  ៦. ដជាថិសាទ នសិក្ខា បទ ទី ៦  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២២៤ 
54  ៨. ទុពវេណ ក្សរេសិក្ខា បទ ទី ៨  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២៣៧ 
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ភិក្ា ុញ្នា ចីវរាទិ្កំ្ បរិក្ខា រំ អបញ្នោា  និញ្ធនតសស វា 

និធាញ្បនតសស វា ហសាញ្បក្ាសស ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ  សិយា ភិក្សាុ 

ានបំេងនឹងដលងដសើច នាំយក្សលាក់្សដោយខ្លួនឯងក្សែី ឱ្យដគ 

យក្សលាក់្សក្សែីនវូបរកិ្ខា រានចីវរជាដដើម្របស់ភិក្សាុសងគ្នន  ព្ថវូអាបថែិ 

បាចិថែិយ ។ ដោយអាទិ្-សពទថា ចីវរាទិ្កំ្ ដលាក្សអាចរយម្ថង 

សដក្តង្កគ ះយក្សបរកិ្ខា រានបាព្ថ និសីទនៈ បំពងម់្ាុល និងក្ខយពនធ 

ជាដដើម្ម្ដរ ។ រក្សយថា និញ្ធនតសស គឺ យក្សដៅលាក់្សទុក្ស ។ 

រក្សយថា ហសាញ្បក្ាសស គឺ ប៉ៃុនប៉ៃងចងឱ់្យបានដសើចដលង 

សបាយ ។ 
55
 

សុោបានវគគ ទី្ ៦ េែ់ 
56 

សបាណ្កវគគ ទី ៧ 

រក្សយថា ជានំ បាណំ្ ហញ្ន ភិក្ា  ុ តិរចាឆ នគ្តរប ិ ច 

ដសចក្សែីថា ញ្យា ភិក្ា ុ បាញ្ណ្ឌតិ ជានញ្នាត  តិរចាឆ នគ្តំ បាណំ្ 

                                                           
55  ១០. ចីវរាបនិធ្លនសិក្ខា បទ ទី ១០  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២៤៥ 
56

  ដនះជាសិក្ខា បទដដ៏សសក្សនុងវគគដនះ៖   

     ៧. នហានសិក្ខា បទ ទី ៧   មិ្នទន់ដល់ក្សនលះម្ខ្ភិក្សាុមិ្នព្ថវូងថូទឹក្សដទ 

ដវៀរម្លងម្ថានសម័្យ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២២៨  

     ៩. វកិ្សបបនសិក្ខា បទ ទី ៩   ភិក្សាុវកិ្សបបចីវរចដំរះស ធម្មិក្សណាមួ្យ 

ដ ើយដព្បើព្បាស់ចីវរម្ដលមិ្នទន់ឱ្យដក្សវកិ្សបបដចញ ។ វិ. ម្ហាវ.ិ ៤ ទ ំ២៤១ 
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ខុទ្េ ក្របិ រហនតរបិ ហញ្នយយ តសស បាចិតតិ យំ សិយា ភិក្សាុណា 

មួ្យ ក្ខលដងឹថា សថវានជវីថិ ដ ើយសាល ប់សថវថិរចឆ នម្ដល 

ានជវីថិរស់ដៅថូចក៏្សដោយ ធក៏ំ្សដោយ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 
57

 

៤៩. ក្សនលះគ្នថាថា ឆាញ្ទ្តុក្ខញ្ោ ឆាញ្ទ្តិ ទុ្ដ្ឋលុល ំ  

ភិក្ាញុ្នាបិ ច ដសចក្សែីថា ញ្យា ភិក្ា ុ ភិក្ា ុញ្នា ទុ្ដ្ឋ ុលល សង្កា តំ 

សសាទិ្ញ្សសំ ឆាញ្ទ្តុក្ខញ្ោ ហុោា  ឆាញ្ទ្តិ តសស បាចិតតិ យំ 

សិយា ភិក្សាុណា ព្បាថាន ដដើម្បីបិទបាំងនវូអាបថែិសងាទិដសស 

ដរលគឺទុដាុលាល បថែិរបស់ភិក្សាុសងគ្នន  ដ ើយបិទបាំងទុក្ស ភិក្សាុដនាះ 

ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 
58 

ឥតថិយា សហ សំវិធាយ គរនតរគ្តសស ភិក្ា ុញ្នា 

បាចិតតិ យំ សិយា ភិក្សាុបបួលគ្នន ដដើរដៅក្ខន់ចដនាល ះព្សុក្សជាមួ្យ 

ក្តសែី ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 
59
 

សែាណកវគគ ទី្ ៧ េែ់ 
60 

                                                           
57  ១. សញ្ចិចចបាេសិក្ខា បទ ទី ១  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២៤៩ 
58  ៤. ទុដាុលលសិក្ខា បទ ទី ៤   វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២៥៧ 
59  ៧. សំវធិ្លនសិក្ខា បទ ទី ៧   វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២៧២ 
60  ដនះជាសិក្ខា បទដដ៏សស ក្សនុងវគគដនះ ៖  

     ២. សបាេក្សសិក្ខា បទ ទី ២  ានសម្ម្ែងដ ើយក្សនុងភូថគ្នម្វគគ 

សិក្ខា បទទី ១០ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២៥២ 
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សហធមមិកវគគ ទី ៨ 

៥០. បាទគ្នថាថា ភិក្ា ុំ វា បហញ្រយាថ គបបីព្ជាប  

ដោជនាដចូដនះថា  

ញ្យា ភិក្ា ុ ភិក្ា ុំ បហញ្រយយ តសស បាចិតតិ យំ សិយា ភិក្សាុ 

ណា វាយព្បហារភិក្សាុសងគ្នន  ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 
61
 

បាទគ្នថាថា តលសតតិក្រុគ្គិ ញ្រ ដសចក្សែីថា ញ្យា ភិក្ា ុ 

បហរណ្ឌក្ខរ ំទ្ញ្សសញ្នាត  ក្ខយំ វា ក្ខយបបដិ្រទ្ធ ំ  វា ឧគ្គិ ញ្រយយ 

                                                                                                                
     ៣. ឧដក្ខា ដនសិក្ខា បទ ទី ៣  ភិក្សាុដងឹថាអធិក្សរេ៍ម្ដលសងឃដធវើដព្សចតាម្ធម៌្ 

ដ ើយ ដសើដរើដទៀថ ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ២៥៤ 

     ៥. ឩនវសីថិសិក្ខា បទ ទី ៥ ភិក្សាុឱ្យឧបសម្បទដល់បុគគលានអាយុមិ្នទន់ព្គប់ 

២០ ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ២៦១ 

     ៦. ដថ្យយសថេសិក្ខា បទ ទី ៦  បបួលគ្នន ដដើរសលូវឆ្ៃ យជាមួ្យពកួ្ស មញួដចរ 

(រក្សសីុខ្ុសចាប់) ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ២៦៨ 

    ៨. អរដិាសិក្ខា បទ ទី ៨  ភិក្សាុានទិដាថិា ធម៌្ម្ដលព្ពះានព្ពះភាគព្តាស់ ថា 

ានអនែរាយ មិ្នអាចានអនែរាយដទ គឺដលាក្សដងឹចាស់ោ៉ៃ ងដនះ ។ 

សងឃគបបីហាម្ភិក្សាុដនាះ មិ្នឱ្យបង្កា ច់ព្ពះពទុធដកី្ខ ដ ើយមិ្នលះ ។  

វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ២៧៦ 

    ៩. ឧក្សាិថែសំដភាគសិក្ខា បទ ទី ៩  ភិក្សាុដៅរមួ្ជាមួ្យភិក្សាុានព្បព្ក្សថី 

ដរលោ៉ៃ ងដនាះ មិ្នដធវើតាម្ធម៌្... ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ២៨៨ 

    ១០. ក្សេឌ ក្សសិក្ខា បទ ទី ១០  ភិក្សាុដៅរមួ្ជាដដើម្ជាមួ្យ 

សម្េុដទទសម្ដលសងឃឱ្យវនិាសដ ើយ ។ វិ.ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ២៩៣  

61  ៤. បហារសិក្ខា បទ ទី ៤   វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ៣២១ 
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 តសស បាចិតតិ យំ សិយា ភិក្សាុណា ក្ខលសម្ម្ែងនវូអាក្ខរព្បហារ 

ដ ើយង្កដឡើងនវូក្ខយ(មដ) ឬវថេុជាប់ដោយក្ខយ(វថេុដៅក្សនុងមដ) 

ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ 
62

 

ក្សនលះគ្នថាថា ញ្ចាញ្ទ្យយ វា ញ្ចាោញ្បយយ ភិក្ា ុំ 

អរូលញ្ក្ន ច ដសចក្សែីថា ញ្យា ភិក្ា ុ ភិក្ា ុំ អរូលញ្ក្ន 

សសាទិ្ញ្សញ្សន ញ្ចាញ្ទ្យយ វា ញ្ចាោញ្បយយ វា តសស 

បាចិតតិ យំ សិយា   ភិក្សាុណាមួ្យ ដចទឯងក្សែី ឱ្យដចទក្សែី នវូភិក្សាុសង 

គ្នន ដោយអាបថែិសងាទិដសសមិ្នានមូ្ល ព្ថវូបាចិថែិយ ។ 
63
  

បណាែ បទទំងដនាះ បទថា អរូលញ្ក្ន គឺ ដវៀរដ ើយ 

ចក្សមូ្លានមូ្លគឺក្ខរដ ើញជាដដើម្ ។  

៥១. បាទគ្នថាថា កុ្ក្េចុច បុាទ្ញ្ន ច  ដសចក្សែីថា  

ឩនវីសតិវញ្សោ តា ំ  រញ្ញ្ោតិអាទី្និ ភណ្ញ្នាត  កុ្ក្េ ុចច ំ  ឧបាញ្ទ្យយ 

តសស កុ្ក្េ ុចច ុបាទ្នបចចយា បាចិតតិ យំ ញ្ហាតិ ភិក្សាុក្ខលនិោយ 

ឱ្យានដសចក្សែីសងេ័យឱ្យដក្សើថដឡើងដោយរក្សយានជាដដើម្ថា 

ដលាក្សានវសាមិ្នទន់ព្គប់ ២០ ដទដងឹ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ 

ដព្រះក្ខរញុំងដសចក្សែីសងេ័យឱ្យដក្សើថដឡើងជាបចច័យ ។ 
64 

 

                                                           
62  
៥. ថលសថែិក្សសិក្ខា វទ ទី ៥  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ៣២៤ 

63  ៦. អមូ្លក្សសិក្ខា បទ ទី ៦  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ៣២៧ 
64  ៧. សញ្ចិចចសិក្ខា បទ ទី ៧   វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ៣៣០ 
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ញ្យា ភិក្ា ុ ភណ្ឌ នោថ យ ភណ្ឌ នជាោនំ វចនំ ញ្សាតំុ 

ឧបសសុតឹ យាតិ តសស បាចិតតិ យំ សិយា ភិក្សាុណា ដៅ រ 

ម្អបចំសាែ ប់ ដដើម្បីឮរក្សយរបស់ភិក្សាុទំងឡាយ ម្ដលព្បក្សួថ 

ព្បក្ខន់គ្នន ដដើម្បីក្ខរព្បក្សួថព្បក្ខន់ ភិក្សាុដនាះព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ។ 

បណាែ បទទំងដនាះ បទថា ភណ្ឌ នោថ យ គឺដដើម្បីជដាល ះ ។ បទថា 

ភណ្ឌ នជាោនំ ដសចក្សែីថា របស់ពកួ្សភិក្សាុម្ដលដ ល្ ះគ្នន  ។ 

រក្សយថា ឧបសសតឹុ គឺ  រម្អបក្សនុងទីជថិដដើម្បីសាែ ប់ ។ 
65 

 

៥២. ញ្យា ភិក្ា ុ សសឃសស បរិណ្ឌរិតំ យំ លាភំ តំ  

បរបុគ្គលសស នាញ្រតិ តសស បាចិតតិ យំ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ 

បដង្កអ នលាភម្ដលដគបដង្កអ នដៅដដើម្បីសងឃដ ើយ ម្ក្សដដើម្បី 

បុគគលដមទវញិ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ បណាែ បទទំងដនាះ បទថា 

នាញ្រតិ ម្ព្បថា បដង្កអ នដៅ ។ 
66
 

សហធមមិកវគគ ទី្ ៨ េែ់ 
67 

                                                           
65

  ៨. ឧបសេុថិសិក្ខា បទ ទី ៨  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ៣៣៤ 
66

  ១២. បរណិាម្នសិក្ខា បទ ទី ១២  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទព័ំរ ៣៤៩ 
67

  ដនះជាសិក្ខា បទដដ៏សស ក្សនុងវគគដនះ ៖ 

     ១. ស ធម្មិក្សសិក្ខា បទ ទី ១ ក្ខលភិក្សាុសងគ្នន ដរលរក្សយព្បក្សបដោយធម៌្ 

ភិក្សាុក៏្សថា ដបើមិ្នទន់បានសួរដលាក្សអនក្សដចះដងឹដរាបណា មិ្នដរៀនយក្សដទ ។  

 វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ៣០៦ 
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រត្នវគគ ទី ៩ 

ពីរបទថា បុចឆ ំ អក្ោា  ដសចក្សែីថា ភិក្សាុមិ្នបានលាថា ខ្្ុ ំ

ព្បាប់លានវូក្សិរោិចូលដៅក្ខន់ព្សុក្សក្សនុងដវលាវកិ្ខល ឬថា ខ្្ុនំឹង 

ចូលដៅក្ខន់ព្សុក្ស ។ រក្សយថា សនតភិក្ា ុំ ដសចក្សែថីា ភកិ្សាុដ ើញ 

ភិក្សាុណា ក្សនុងឧបចរៈមនក្ខរដ ើញក្សនុងខាងក្សនុងឧបចរសីា ជា 

អនក្សអាចដដើម្បីព្បាប់ដោយរក្សយជាព្បព្ក្សថីបាន ភិក្សាុានសភាព 

ដចូដនះ ដ ម្ ះថា ភិក្សាុម្ដលានដៅ ។ បទថា គរសស ម្ព្បថា 

ក្ខន់ព្សុក្ស រក្សយដនះ ជា្ដាវីភិថែិចុះក្សនុងអថេមនក្សម្ម ។ បទថា គ្ញ្ត 

ជាទុថិោវភិថែិចុះក្សនុងអថេមនសម្បទន ានរបូជា គ្តសស វញិ ។ 

                                                                                                                

     ២. វដិលខ្នសិក្ខា បទ ទី ២  ដពលភិក្សាុក្សពំងុសម្ម្ែងបាថិដាក្សា ក៏្សដរល 

បង្កអ ប់សិក្ខា បទថូចៗ ថា ានព្បដោជន៍អវ ី ដលើក្សម្ក្សនាំម្ថដៅែ ព្ក្សហាយ 

លបំាក្ស រដសម្រសាម្ចិថែដទ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ៣១១ 

     ៣. ដា នសិក្ខា បទ ទី ៣  ភិក្សាមុ្ក្សលងដធវើដពើ មិ្នដងឹសិក្ខា បទ ថា ានក្សនុង 

ព្ពះបាល ីជាដដើម្ ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ៣១៤ 

     ៩. ក្សម្មបបដរិ នសិក្ខា បទ ទី ៩ ភិក្សាុឱ្យ្នទៈក្សនុងក្សម្មព្បក្សបដោយធម៌្ 

ដ ើយព្ថឡប់ថិះដដៀលវញិ ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ៣៣៧ 

   ១០. ្នទ ំ អទតាវ  គម្នសិក្ខា បទ ទី ១០ សងឃក្សពំុងវនិិចឆ័យក្សែី 

មិ្នឱ្យ្នទៈព្សាប់ម្ថដព្ក្ខក្សដចញ ។  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ៣៤១ 

   ១១. ទពវសិក្ខា បទ ទី ១១   ក្ខលដបើសងឃព្ពម្ដព្ពៀងគ្នន ព្បគល់ចីវរ 

ក៏្សថិះដដៀលជាដព្ក្ខយថាដធវើតាម្ម្ថចិថែ ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ៤ ទ.ំ ៣៤៥ 
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រមួ្ដសចក្សែីម្ក្សថា សនតំ ភិក្ា ុំ អនាបុចឆិោា  វិក្ខញ្ល គរំ គ្តសស 

ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ យំ សិយា អាបថែិបាចិថែិយ គបបីានដល់ភិក្សាុ 

ក្ខលមិ្នព្បាប់លាភិក្សាុម្ដលានដៅ ដ ើយចូលដៅក្ខន់ព្សុក្ស 

ក្សនុងដវលាវកិ្ខល ។ រក្សយដដ៏សស ានអថេន័យង្កយយល់ពិថ 

ដ ើយដដូចន ះដហាង ។ 
68

 

 តនវគគទី្ ៩ េែ់ 

េែ់ បាេិតតិយនិចទ្េសវណណ នា 
69
 

                                                           
68  ៣. វកិ្ខដល គ្នម្បបដវសនសិក្ខា បទ ទី ៣  វ.ិ ម្ហាវ.ិ៤ ទ.ំ ៣៧៣  
69  ដនះជាសិក្ខា បទដដ៏សស ក្សនុងវគគដនះ ៖ 

     ១. អដនែបុរសិក្ខា បទ ទី ១   ភិក្សាុចូលដៅក្សនុងព្ក្សឡាបនទរំបស់ដសែច ។  

វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ៣៥៤ 

     ២. រថនសិក្ខា បទ ទី ២  ភិក្សាុដរើសរថនៈ ឬវថេុម្ដលដគសនមថថា រថនៈ 

ដវៀរទុក្សម្ថរបស់ម្ដលដគដភលចក្សនុងវថែ ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ៤ ទ.ំ ៣៦៥ 

    ៤. សូចិ រសិក្ខា បទ ទី ៤      ភិក្សាុឱ្យដគដធវើបពំងម់្ាុលពី អ្ឹង ម្សនង ភលុក្ស ។ 

ព្ថវូក្សដំទចដចលសិន ដទើបសម្ម្ែងអាបថែិបាន។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ៣៨១  

    ៥. ម្ញ្ចសិក្ខា បទ ទី ៥  ភិក្សាុឱ្យដគដធវើម្ព្គានដជើងដលើសជាង ៨ ធ្លន ប់ 

ព្ពះសុគថ ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ៣៨៥  

    ៦. ថូដលានទធសិក្ខា បទ ទី ៦  ភិក្សាឱុ្យដគដធវើម្ព្គ ឬតាំងញថ់ដោយសំឡី ។  

វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ៣៨៨ 

    ៧. និសីទនសិក្ខា បទ ទី ៧   ភិក្សាុឱ្យដធវើនិសីទនៈដលើស បដណាែ យ ២ ចអំាម្ 

ទទឹង ១ ចអំាម្ក្សនលះ ដោយចអំាម្ព្ពះសុគថ ។ វិ. ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ៣៩២  
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    ៨. ក្សេឌ ុបបដចិឆ ទិសិក្ខា បទ ទី ៨  ភិក្សាុឱ្យដធវើសំពថ់ព្គបក្សម្ដលើស 

បដណាែ យ ៤ ចអំាម្ ទទឹង ២ ចអំាម្ ដោយចអំាម្ព្ពះសុគថ ។ វ.ិ ៤ ទ.ំ ៣៩៦ 

    ៩. វសេិក្សសាដកិ្សសិក្ខា បទទី ៩ ភិក្សាុឱ្យដគដធវើសំពថ់វសេិក្សសាដក្ស 

ដលើសព្បាេបដណាែ យ ៦ ចអំាម្ ទទឹង ២ ចអំាម្ក្សនលះ ដោយចអំាម្ 

ព្ពះសុគថ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ៣៩៩ 

   ១០. ននទដថេរសិក្ខា បទទី ១០ ភិក្សាុឱ្យដធវើចីវរប៉ៃុន ឬធជំាងចីវរព្ពះសុគថ 

គឺបដណាែ យ ៩ ចអំាម្ ទទឹង ៦ ចអំាម្ ដោយចអំាម្ព្ពះសុគថ ។  

វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ.ំ ៤០២  

 បាដដិទសនីយសិក្ខា បទ ចនំនួ ៤, ដសខិ្យៈ ៧៥ និងអធិក្សរេសម្ថ្ៈ 

៧ មិ្នានម្ក្សក្សនងុទីដនះដោយចដំរះដទ ។  
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៥. បកិណ្ណ កនិលទេសវណ្ណ នា  

         ៥៣. ឥឡូវដនះ ដដើម្បសីម្ម្ែងបក្សិេណ ក្សនិដទទសដឡើង ដលាក្ស 

អាចរយដទើបព្បារពធនវូរក្សយថា សសឃកំិ្ ដចូដនះជាដដើម្ ៖ 
70

 

 ក្សនុងគ្នថាដនះ ានរក្សយអធិបាយថា ញ្យា ភិក្ា ុ 

ឥសសញ្រា ហុោា  សសឃិកំ្ គ្រុភណ្ឌ ំ  អញ្ោសស ញ្ទ្តិ តសស ថុលល ចចយំ 

សិយា ភិក្សាុណា តាំងខ្លួនជាធឱំ្យវថេុជាគរភុេឌ ជារបស់សងឃដល់ 

បុគគលដមទ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិថ្លុលចច័យ ។ ដបើឱ្យដល់អនក្សដមទ 

ដោយចិថែលចួ ព្ថវូអាបថែិបារាជកិ្សជាដដើម្តាម្វថេុ គឺវថេុទុក្សាដ 

ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ វថេុថ្លុលចច័យ ព្ថវូអាបថែិថ្លុលចច័យ វថេុបារាជកិ្ស 

ព្ថវូអាបថែិបារាជកិ្ស ។  

 ៥៤. អាទិ្-សពទក្សនុងរក្សយថា កុ្សាទិ្រយចីរានិ ដលាក្ស 

អាចរយម្ថងសដក្តង្កគ ះយក្សសំបក្សដ ើ  និងម្សនក្ខែ រម្ដរ គឺថា 

សំពថ់សដព្ម្ចដោយសបូវភាល ំង សំពថ់សដព្ម្ចដោយសំបក្ស 

ដ ើ  សំពថ់សដព្ម្ចដោយម្សនក្ខែ រ ។ បណាែ សំពថ់ទំង ៣ 

ព្បដភទដនាះ សំពថ់ម្ដលដគព្ក្សងនវូសបូវភាល ំងទំងឡាយ ដ ម្ ះ 

ថា សំពថ់សដព្ម្ចដោយសបូវភាល ំង ។ សំបក្សដ ើរបស់តាបស 

ទំងឡាយ ដ ម្ ះថា សំពថ់សដព្ម្ចដោយសម្បក្សដ ើ  ។ 

                                                           
70

  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ៣៣៩ 
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សំពថ់ម្ដលដគម្រងនវូម្សនក្ខែ រ ដ ម្ ះថា សំពថ់សដព្ម្ចដោយ 

ម្សនក្ខែ រ ។ ពីរបទថា ក្រពលំ ញ្ក្សវាលជំ ដសចក្សែថីា សំពថ់ 

ក្សម្ពលម្ដលថាញពីសក់្ស សំពថ់ក្សម្ពលម្ដលថាញពីដរាម្ក្សនទុយ 

សថវ ដ ម្ ះថា សំពថ់ដក្សសក្សម្ពល សំពថ់វាលក្សម្ពល អធិបាយ 

ថា សំពថ់ម្ដលដគថាញអំដបាះលាយដោយសក់្សទំងឡាយ 

ដ ម្ ះថា ដក្សសក្សម្ពល ។ សំំពថ់ម្ដលដគថាញអំដបាះលាយ 

ដោយដរាម្ក្សនទុយសថវចម្រទីំងឡាយ ដ ម្ ះថា វាលក្សម្ពល ។ 

ពីរបទថា សរយំ វិនា គដឺលើក្សទុក្សម្ថក្ខលចីវរខ្ូច ។ បទថា 

ធារយញ្ោ ដសមើនឹង ធារយនតសស ក្ខលព្ទព្ទង ់ ។ រក្សយថា 

លូក្បក្ខា ជិនក្ាិបំ ដសចក្សែថីា សាល បមនសថវដម្ៀម្ នងិម្សបក្សមន 

សថវខាល  ។ បណាែ សំពថ់ពីរោ៉ៃ ងដនាះ សំពថ់ម្ដលដធវើដោយសាល ប 

មនសថវដម្ៀម្ ដ ម្ ះថា ឧលូបក្ាិ ។ ម្សបក្សមនព្មឹ្គ គឺខាល រខិ្នទំង 

ដរាម្ទំងព្ក្សចក្ស ដ ម្ ះថា អជិនក្ាិប 
71 
។ ដសចក្សែីរមួ្ថា 

នដ្ឋចីវរក្ខលំ ឋញ្បោា  ឥញ្រសុ សតតសុ វតថ ូសុ យំ កិ្ញ្ចិ  

ធារយញ្ោ ថុលល ចចយំ សិយា អាបថែិថ្លុលចច័យ គបបីានដល់ភិក្សាុ 

ក្ខលព្ទព្ទងន់វូវថេុគឺសំពថ់ណាមួ្យ បណាែ សំពថ់ទំង ៧ ព្បដភទ 

ដលើក្សទុក្សម្ថក្ខលមនចីវរខ្ូចបាថ់ ។  

                                                           
71  វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៨ ទព័ំរ ១៦៦-៧ 
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 ៥៥. ក្សម្មម្ដលដគគបបីដធវើដោយក្សូនក្ខំបិថ ដ ម្ ះថា 

សថេក្សម្ម ដព្រះសថេក្សម្មដនាះ ។ ក្សម្មម្ដលដគគបបីដធវើព្ថងក់្សាល 

មនឫសដងូបាថ ដ ម្ ះថា វថេកិ្សម្ម ដព្រះវថេិក្សម្មដនាះ ។ 
72 

 

ពីរបទថា សំ និរិតត ំ បានដល់ អងគជាថរបស់ខ្លួន ។ 

ដសចក្សែីរមួ្ថា តំ ឆិនេញ្ោ ថុលល ចចយំ សិយា អាបថែិថ្លុលចច័យ 

គបបីានដល់ភិក្សាុក្ខលក្ខថ់នវូអងគជាថដនាះ ។ 
73

 

អាទិ្-សពទក្សនុងរក្សយថា រំសាទិ្ញ្ភាជញ្ន ដនះ ដលាក្ស 

អាចរយម្ថងសដក្តង្កគ ះយក្សនវូ្អឹង ្ម្ ម្សបក្ស និងដរាម្ទំង-

ឡាយសងម្ដរ ។ ដព្រះដ ថុដនាះ អនក្សសិក្សាគបបីព្ជាបដសចក្សែី 

រមួ្ថា រនុសោនំ រំសអដ្ឋិ ញ្លាហិតចរមញ្លារញ្ភាជនបចចយា 

ថុលល ចចយំ សិយា អាបថែិថ្លុលចច័យ គបបីានដព្រះបចច័យ គឺក្ខរ 

ឆ្ន់សាច់ ្អឹង ្ម្ ម្សបក្ស និងដរាម្របស់ម្នសុេទំងឡាយ 
74

 

៥៦. វនិិចឆ័យក្សនុងរក្សយថា ក្ទ្ញ្លរក្ក្េទុ្សោនិ ដនះ 

គបបីព្ជាបដចូដនះ៖ 
75 

 

                                                           
72 
វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទព័ំរ ២៧២-៣   

សថេក្សម្ម = ក្ខថ់ឫសដងូបាថ  វថេកិ្សម្ម = ចងរថឹក្សាលឫសដងូបាថ  

73  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ១៤២ 
74  វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទព័ំរ ២៧៩ 
75 
វ.ិម្ហាវគគ ភាគ ៨ ទព័ំរ ១៦៦ - ១៧០   រាប់ចីវរដខ្ៀវសុទធជាដដើម្សង  
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ក្ទ្លិឯរក្អក្េវាញ្ក្ហិ ក្ោនិ វោថ និ ធារយនតសស ទុ្ក្េដំ្  ភិក្សាុ 

ក្ខលព្ទព្ទងន់វូសម្ពថ់ម្ដលថាញដោយដដើម្ដចក្ស ដដើម្មរទឹក្ស 

និងដដើម្រាក់្ស ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ សំពថ់ម្ដលដគដធវើដោយសំបក្ស 

ព្ក្សដៅ ដៅថា ញ្បាតថកំ្ ។  

ដោយអាទិ្-សពទក្សនុងរក្សយថា សរាបីោទិ្កំ្ ដលាក្ស 

អាចរយម្ថងសដក្តង្កគ ះយក្សសម្ពថ់ពេ៌ដខ្ៀវសុទធ ព្ក្ស ម្សុទធ ដមម  

សុទធ និងពេ៌ ងេបាទសុទធ ។ បណាែ ពេ៌ទំងដនាះ ពេ៌ដខ្ៀវ 

ទំងអស់ដនាះឯង ដ ម្ ះថា សរានីលកំ្ ។ សូម្បីក្សនុងពេ៌ 

ដដ៏សសក៏្សោ៉ៃ ងដនាះម្ដរ ។ ពេ៌ដខ្ៀវ គឺ ដខ្ៀវដចូពេ៌មនផ្តា  

ព្ថដក្សៀថ ។ ពេ៌ដលឿង គឺដលឿងដចូពេ៌មនផ្តា ក្សេិក្ខរ ។ ពេ៌ 

ព្ក្ស ម្ គឺព្ក្ស ម្ដចូពេ៌មនផ្តា ចា ។ ពេ៌ដមម  គឺដមម ដចូពេ៌ 

មនផ្តា ផ្តគ ំ ។ ពេ៌ ងេបាទ គឺដចូពេ៌ក្ខក្សលក័្សែ ។ ដសចក្សែីរមួ្ថា 

ឥញ្រសុ អដ្ឋសុ វតថ ូសុ យំ កិ្ញ្ចិ ធារយនតសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

អាបថែិទុក្សាដ គបបីានដល់ភិក្សាុក្ខលព្ទព្ទងវ់ថេុ គឺសំពថ់ណាមួ្យ 

បណាែ វថេុ គឺសំពថ់ទំង ៨ ោ៉ៃ ងដនះ ។  

៥៧-៥៨. រក្សយថា ហតថិសសរុគ្ញ្សាណ្ឌនំ បានដល់ សាច់ 

្អឹង ្ម្ ម្សបក្ស និងដរាម្ទំងឡាយ មនសថវដុំរ ី ដសះ ពស់ 

និងម្ ា្ព្សុក្សទំងឡាយ ។ រក្សយថា សីហរយគ្ឃចឆទី្បិនំ គឺសាច់ 

ជាដដើម្មនសថវសី ៈ ខាល ធ ំ ខាល  ម ុំ  និងខាល ដុំបងទំងឡាយ ។ 
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តរចឆសស ច រំសាទឹ្ ឧទ្េិ សសក្តរំសញ្ច អនាបុចឆិតរំសញ្ច 

ភុញ្្ញ្ោ ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុឆ្ន់នវូសររីាងគានសាច់ជាដដើម្មនខាល  

រខិ្នក្សែី ឆ្ន់សាច់ម្ដលដគដធវើចដំរះខ្លួនក្សែី ឆ្ន់សាច់ម្ដលខ្លួន 

មិ្នបានសាក្សសួរក្សែី ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
76

 

          អាទិ្-សពទក្សនុងរក្សយថា ទ្ក្តិោថ ទិ្កំ្ ជាដដើម្ ដលាក្សអាចរយ 

ម្ថងសដក្តង្កគ ះយក្សវចចកុ្សដ ិ និងបសាវក្សុដមិ្ដរ ។ ដព្រះដ ថុដនាះ 

អនក្សសិក្សាគបបីព្ជាបដសចក្សែីថា ភិក្សាុលះបង ់គឺ ដវៀរបងន់វូលោំប់ 

ភិក្សាុម្ដលដៅមុ្ន គឺលោំប់មនភិក្សាុម្ដលម្ក្សដល់ដ ើយ វញ្ជ គបប ី

ដវៀរ គឺថា ភិក្សាុណា ដៅក្ខន់ក្សពំងទ់ឹក្សក្សែី វចចកុ្សដកិ្សែី បសាវក្សុដកិ្សែី 

ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 77 

៥៩. បទថា សហសា ដសមើនឹង ញ្វគ្សា ញ្វញ្គ្ន ម្ព្បថា 

ដោយរ ័ស ។ រក្សយថា វុរភជិោា ន គ ឺ ដលើក្សសបងដ់បាះដៅឆ្ៃ យ 

ម្ម្នពិថ, វ អក្សេរ ានម្ក្សដោយអំណាចសនធិ ។ បទថា បវិញ្ស 

ម្ព្បថា គបបីចូលដៅ ។ វចចក្សុដ ិ និងបសាវក្សុដ ិ ដ ម្ ះថា 

វចចបសោវកុ្ដិ្ ។ បទថា វិញ្ស ម្ព្បថា គបបីចលូដៅ ។ 

                                                           
76 

 វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទព័ំរ ២៧៩ ដល់ ២៨៤ អពីំសាច់ ៩ ោ៉ៃ ង ។ 

មិ្នពិចរណាឆ្ន់សាច់ និងសាច់ចដំរះ ដៅ ទព័ំរ ៣៣៧ 
77  វ.ិ ចុ. ភាគ ១១ ទព័ំរ ១៣២ ដល់ ១៣៥ រាប់ដល់បដនាទ បងឮ់ផ្តល ច់ៗ  
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គបបីដោជនាដចូដនះ ៖ ញ្យា ភិក្ា ុ វចចបសោវកុ្ដិ្កំ្ សហសា 

បវិញ្សយយ វា និក្ាញ្រយយ វា ឧរភជិោា  វា បវិញ្សយយ វា 

និក្ាញ្រយយ វា ឧក្ខេ សិកំ្ វញ្ជ្ោា  តំ បវិញ្សយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ 

សិយា ភិក្សាុណា ចូលដៅក្សែី ដចញម្ក្សក្សែី ដោយរ ័សក្ខន់វចចកុ្សដ ិ

និងបសាវក្សុដ ិ ឬក៏្សដបាះសបងដ់ៅដ ើយ គបបីចូលដៅដចញម្ក្ស 

ក្សែី មិ្នក្សអក្សព្គម្ ម្ចូលដៅវចចកុ្សដ ិនិងបសាវក្សុដដិនាះក្សែី ភិក្សាុដនាះ 

ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។  

៦០. និតថ ុនញ្នាត  វចច ំ  ក្ញ្រយយ ទ្នតក្ដ្ឋញ្ច ខាទ្ញ្នាត  តសស 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុក្ខលព្បឹងរាថ់ និងក្សពំងុទរំដ ើសទន់ បដនាទ -

បងវ់ចចៈ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ វចចបសោវញ្ោណី្នំ រហិ 

វចាច ទិ្កំ្ វចចបសោវ ំ ក្ញ្រយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុបដនាទ បង ់

វចចៈ និងបសាវៈ ឱ្យវចចៈជាដដើម្ធ្លល ក់្សដចញដព្ៅទវចចៈ ឬបសាវៈ 

ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។  

៦១. បាទគ្នថាថា ខញ្រន ចាវញ្លញ្ខយយ ដសចក្សែីថា 

គបបីក្សិថដោយចណំាំងដ ើ  ម្ដលម្បក្សដ ើយក្សែី ដោយពដូៅក្សែី 

ដោយថាន ំងដ ើក្សែី ដោយដដើម្ព្សល់ក្សែី ដោយដដើម្ដ ើាន 

ព្បដហាងក្សែី ។ បទថា ក្ដ្ឋំ គឺក្សណំាថ់ដ ើសព្ាប់ក្សិថ ។ បទថា 

កូ្បញ្ក្ គឺ រដតែ មនវចចៈ ។ បទថា ឩហតញ្ច គ ឺ ព្បឡាក់្ស 
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ដ ើយដោយគូថ្ ។ រក្សយថា ន ញ្ធាញ្វយយ ដសចក្សែីថា ភិក្សាុមិ្ន 

លាងដោយខ្លួនឯងក្សែី មិ្នដព្បើដគឱ្យលាងក្សែី ។ រក្សយថា ឧក្ខល បញ្ច 

សំបុក្សពីងរង គឺ សព្ាម្ ។ រក្សយថា ន ញ្សាធញ្យន គឺមិ្ន 

ដបាសជព្ម្ះ ។  

៦២. ចបុចបូតិ សទ្េំ  ក្ោា  ឧទ្ក្កិ្ចច ំ ក្ញ្រានតសស 

អាចរនតសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុក្ខលដធវើឧទក្សកិ្សចចលាងជព្ម្ះ 

ក៏្សដធវើឱ្យឮសដម្លងថា ចបុ ចបុ (ផ្តល ច់ៗ) ដដូចនះ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។  

រក្សយថា អនជឈញិ្ដ្ឋឋ វ គឺ មិ្នបានអារាធនាទល់ម្ថដសាះ  

រក្សយថា ញ្ថញ្រន គ ឺ ភិក្សាជុាដថ្រៈក្សនុងសងឃ ។ បាថិដាក្សាុដទទស 

ដ ម្ ះថា បាតិញ្ោក្ា ។ ឧញ្ទ្េ ញ្ស គ ឺ គបបីសម្ម្ែងដឡើង, 

ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
78
  

៦៣. បាទគ្នថាថា អនាបុចាឆ យ បញ្ហសស ក្ថញ្ន 

ដសចក្សែីថា ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ដព្រះដ ថុ ៤ ោ៉ៃ ងដនះគឺ ៖  

អនាបុចាឆ យ បញ្ហសស វិសសជ្ញ្ន មិ្នសំុឱ្ក្ខសដោះ 

ព្សាយនវូបញ្ញា  ១ អនាបុចាឆ យ សជោយក្រញ្ណ្ មិ្នសំុឱ្ក្ខស 

ដធវើក្ខរសាវ ធាយ ១ អនាបុចាឆ យ បទី្បជាលញ្ន មិ្នសំុឱ្ក្ខស 
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អុជព្បទីប ១ អនាបុចាឆ យ បទី្បវិជោបញ្ន មិ្នសំុឱ្ក្ខសពនលថ់ 

ព្បទីប ១ ។ 

៦៤. សម្ពនធថា អនាបុចាឆ  វាតបានក្វាដ្ឋនិ វិវញ្រយយ វា 

ថញ្ក្យយ វា តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុមិ្នបានសំុឱ្ក្ខស 

(មិ្នបានព្បាប់) គបបីដបើក្សក្សែី បិទក្សែី នវូទវ រ និងបងអួច ភិក្សាុដនាះ 

ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។  

អាទិ្-សពទក្សនុងរក្សយថា វនេនាទឹ្ 
79
 ដនះ ដលាក្សអាចរយ 

ម្ថងសដក្តង្កគ ះយក្សក្ខរបង្កគ ប់ឱ្យដគថាវ យបងគុំខ្លួនចូលសង ។ 

ដសចក្សែីសម្ពនធជាព្បដោគដដូចនះ៖  ញ្យា ភិក្ា ុ នញ្គគ  វនេនំ 

ក្ញ្រយយ វនាេ បនំ ក្ញ្រយយ គ្រនំ ក្ញ្រយយ ញ្ភាជនំ ក្ញ្រយយ បិវនំ 

ក្ញ្រយយ ខាទ្នំ ក្ញ្រយយ គ្ហណំ្ ក្ញ្រយយ ោនំ ក្ញ្រយយ តសស 

សរាតថ  ទុ្ក្េដំ្ ភិក្សាុណា ជាអនក្សអាព្ក្ខថក្ខយ ដធវើក្ខរថាវ យបងគុំក្សែី 

ឱ្យដគថាវ យបងគុំក្សែី ដធវើដ ុំដេើ រដៅ(ក្ខន់ព្សុក្ស)ក្សែី ដធវើក្ខរបរដិភាគ 

(ឆ្ន់ចង្កា ន់)ក្សែី សកឹ្សក្សែី ទរំឆ្ន់(ម្សលដ ើជាដដើម្)ក្សែី ដធវើទទួលក្សែី 

ឱ្យក្សែី ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ក្សនុងទីទំងពងួ ។  

៦៥. ពីរបទថា តិបដិ្ចឆននកំ្ វិនា គឺ ដលាក្សអាចរយបាន 

ដលើក្សយក្សដព្គឿងបិទបាំងទំង ៣ ព្បក្ខរ ម្ដលព្ពះានព្ពះភាគ 
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ព្ទងអ់នញុ្ញា ថទុក្សោ៉ៃ ងដនះថា អនុជានារិ ភិក្ាញ្វ តិញ្សោ 

បដិ្ចាឆ ទិ្ញ្យា ជនាត ឃរបបដិ្ចាឆ ទឹ្ ឧទ្ក្បបដិ្ចាឆ ទឹ្ វតថ បបដិ្ចាឆ ទឹ្ 

ាន លភិក្សាុទំងឡាយ ថថាគថអនញុ្ញា ថដព្គឿងបិទបាំង ៣ ោ៉ៃ ង គឺ 

បិទបាំងដោយដរាងដភលើង បិទបាំងដោយទឹក្ស បិទបាំងដោយសំពថ់ 

ដដូចនះ ដ ើយក៏្សដរលថា ដព្គឿងបិទបាំង ៣ ោ៉ៃ ង ដដូចនះ ។ 

អធិបាយថា តិបដិ្ចឆននកំ្ ឋញ្បោា  បរិក្រម ំ សយំ ក្ញ្រយយ បរ ំ

ក្ខរាញ្បយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ដវៀរម្ថដព្គឿងបិទបាំង ៣ ោ៉ៃ ង 

ដចញ ភិក្សាុដធវើបរកិ្សម្មដោយខ្លួនឯងក្សែី ដព្បើដគឱ្យដធវើក្សែី ព្ថវូអាបថែិ 

ទុក្សាដ ។ 
 80 

បទថា នហាយំ ដសចក្សែីថា ញ្យា ភិក្ា ុ នហាយញ្នាត  កុ្ញ្ដ្េ  

វា ថញ្រភ  វា តរុរហិ  វា ក្ខយំ ឧបឃំញ្សយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្សាុណា ក្ខលងថូទឹក្សព្ថដសុក្ខយនឹងជញ្ញា ំងក្សែី សសរក្សែី ដដើម្ 

ដ ើក្សែី ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។  

៦៦. ញ្យា ភិក្ា ុ នហាយញ្នាត  កុ្រុវិនេក្សុញ្តតន ក្ខយំ 

ឃំញ្សយយ ក្ខយញ្ោ ក្ខញ្យន អញ្ោរញ្ោំ ឃំញ្សយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ 

សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ ងថូទឹក្សព្ថដសុក្ខយដោយដ ើ  ដ ម្ ះ 
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ក្សុរវុនិទក្សៈ និងដុុំអំដបាះក្សែី ព្ថដសុគ្នន និងគ្នន ដោយក្ខយក្សែី ព្ថវូអាបថែិ 

ទុក្សាដ ។ 
81

 

ញ្យា អគិ្លាញ្នា សឧបាហញ្នា រហារាញ្រ រហិអារាញ្រ 

ចញ្រយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ មិ្នានជម្ៃឺដទ 

រក់្សម្សបក្សដជើងដដើរដៅខាងដព្ៅអារាម្ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។  

៦៧. អាទិ្-សពទក្សនុងរក្សយថា សរានីលាទិ្ក្រប ិ ច ដនះ 

ដលាក្សអាចរយម្ថងសដក្តង្កគ ះយក្សនវូម្សបក្សដជើងទំងឡាយ ាន 

ម្សបក្សដជើងានពេ៌ព្ក្ស ម្ ស ដលឿង ដមម   ងេបាទ ដលឿងទុ ំ

និងព្ក្ស ម្ព្ក្សដ ជាដដើម្សង ។ សម្ពនធដចូដនះ ៖ ញ្យា ភិក្ា ុ 

សរានីលសរាញ្លាហិោទិ្កំ្ ឧបាហនំ ធាញ្រតិ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្សាុណាមួ្យ រក់្សនវូម្សបក្សដជើងានពេ៌ដខ្ៀវសុទធ និងពេ៌ 

ព្ក្ស ម្សុទធជាដដើម្ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
82

 

ញ្យា ភិក្ា ុ រញ្ោត  រតត ចិញ្ោត  តទ្ហុជាោយបិ ឥតថិយា 

និរិតត ំ  បញ្សសយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ ាន 

ចិថែថដព្ម្ក្សសម្លឹងដម្ើលនិមិ្ថែរបស់ក្តសែី សូម្បីដក្សើថក្សនុងមថ្ៃដនាះ  

ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
83 

 

                                                           
81  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ១២៣ ដល់ ១២៧ រាប់ពីព្ថដសុនឹងជញ្ញា ំងម្ក្ស 
82

 វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទព័ំរ ១៧៥ 
83 
វិ  .ម្ហាវិ .ភាគ ២ ទព័ំរ ៤៧
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ញ្យា ភិក្ា ុ ភិក្ាោយិយា ភិក្ាោយិក្ខយ ឥតថិយា រុខ ំ

បញ្សសយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ សម្លឹងដម្ើលមុ្ខ្ 

របស់ទយក្ស ទយិក្ខ (បុរស ក្តសែី) ម្ដលក្សពំងុព្បដគនភិក្ខា  

(ចង្កា ន់) ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
84 

 

៦៨-៦៩. ញ្យា ភិក្ា ុ ឧជោនសញ្ោី ហុោា  អញ្ោសស ភិក្ា ុញ្នា 

បតត ំ  វា បញ្សសយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ ជាអនក្ស 

ព្បាថាន ដដើម្បីដលើក្សដទស ដ ើយសំឡឹងដម្ើលបាព្ថរបស់ភិក្សាុដមទ 

ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
85 

 

អាោសាទិ្រហិ  ឧទ្ក្បញ្តត  អតត ញ្នា រុខ ំបញ្សសយយ តសស 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ សម្លឹងដម្ើលមុ្ខ្របស់ខ្លួនក្សនុងដព្គឿង 

្លុះានក្សញ្ចក់្សជាដដើម្ ឬក្សនុងភាជន៍ទឹក្ស ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
86

 

ឧចាច សនរហាសញ្ន និសជ្ាទឹ្ និសីទ្នសយនាទឹ្ 

ក្ញ្រានតសស ភិក្ា ុញ្នា ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុដធវើក្សិចចានអងគុយ និងដដក្ស 

ជាដដើម្ ដលើអាសនៈដខ៏្ពស់ ួសព្បាេ និងអាសនៈដព៏្បដសើរ 

ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
87

 

                                                           
84  វ.ិ ចុ. ភាគ ១១ ទព័ំរ ១១៧ និង ១២២ 
85  វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ៤ ទព័ំរ ៤៦២ (សិក្ខា បទដនះ ានក្សនុងដសខិ្យ ៧៥ ដ ើយ) 
86

 វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ២៧២  
87

  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ២៧២  និង ៣១៨  វ.ិម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទព័ំរ ១៩៦ 
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        ឧក្ាិោត នុបសរបនននានាសំវាសក្ខទី្នំ វនេញ្នបិ ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

សូម្បីដព្រះដ ថុម្ថក្ខរថាវ យបងគុំចដំរះភិក្សាុម្ដលសងឃដលើក្សវថែ 

និងភិក្សាុានសង្កវ សដសេងគ្នន ជាដដើម្ ក៏្សព្ថវូអាបថែិទុក្សាដម្ដរ ។ 

បណាែ បទទំងដនាះ បទថា ឧក្ាិញ្ោត  បានដល់ ភិក្សាុម្ដលសងឃ 

ដលើក្សវថែ ៣ ពកួ្ស ម្ដលដលាក្សព្បាថាន យក្សក្សនុងទីដនះ គឺ៖ 
88

 

អាបតតិយា អទ្សសញ្ន ឧក្ាិតត ញ្ក្ខ  ភិក្សាុម្ដលសងឃដលើក្ស 

វថែ ដព្រះមិ្នដ ើញអាបថែិ ១ អាបតតិយា អបបដិ្ក្ញ្រម  ឧក្ាិតត ញ្ក្ខ 

ភិក្សាុម្ដលសងឃដលើក្សវថែ ដព្រះមិ្នសម្ម្ែងអាបថែិ ១ បាបិក្ខយ 

ទិ្ដ្ឋិយា អបបដិ្និសសញ្គ្គ  ឧក្ាិតត ញ្ក្ខ ភិក្សាុម្ដលសងឃដលើក្សវថែ 

ដព្រះមិ្នលះបងទ់ិដាដិល៏ាម្ក្សដចល ១ ។ ដោយរក្សយថា 

អនុបសរបញ្នាន  ដនះ ដលាក្សអាចរយសំដៅយក្សទំងភិក្សាុនី 

សាម្ដេរ សាម្ដេរ ី សិក្សាានា ដខ្ទើយ ក្តសែី និងបពវជថិ 

ម្ដលដរលលាសិក្ខា ដ ើយសង ។ រក្សយថា នានាសំវាសញ្ក្ខ គ ឺ

ដលាក្សរាប់យក្សបុគគលម្ដលានសំវាសដសេងគ្នន  គឺ លទធិ ។ 

បុគគលម្ដលានមូ្លោច់ដ ើយ (ភិក្សាុព្ថវូអាបថែិបារាជកិ្ស) ក៏្ស 

ដលាក្សរាប់ចូលដ ើយដោយអាទិ្-សពទម្ដរ ។  

                                                           
88

 វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ៣១៤ អវនទិយបុគគល ១០ ពកួ្ស និងវនទិយបុគគល ៣ ពកួ្ស  



153                        មូ្លសិក្ខា  ដកី្ខ                              

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

វា ឧភញ្ោរយញ្្ញ្នន វា ឯក្ញ្ោ និសីញ្ទ្យយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្សាុណា អងគុយដលើអាសនៈម្វងម្ថមួ្យជាមួ្យនឹងម្នសុេដខ្ទើយ 

ក្សែី ក្តសែីក្សែី ឧភដតាពយញ្ានៈ(បុគគលានដភទពីរ)ក្សែី ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូ 

អាបថែិទុក្សាដ។ ពីរបទថា អទី្ញ្ឃ អាសញ្ន គឺ ដលើអាសនៈខ្លី ។  

ញ្យា ភិក្ា ុ រសោសញ្ន រញ្ញ្ច វា បីញ្ឋ វា 

អសោនាសនិញ្ក្ន ឯក្ញ្ោ សញ្យយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្សាុណាមួ្យ ដដក្សដលើអាសនៈខ្លី គឺ ម្ព្គក្សែី តាំងក្សែី ម្ថមួ្យជាមួ្យ 

នឹងភិក្សាុម្ដលានអាសនៈមិ្នដសមើគ្នន  ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
89
   

ដោយអាទិ្-សពទក្សនុងរក្សយថា ផលបុបាា ទិ្កំ្ ដនះ ដលាក្ស 

អាចរយម្ថងសដក្តង្កគ ះយក្សវថេទុំងឡាយ ានឫសេី លអិំថដ ើ  

សទន់ (ព្ចសនិងថាន ំដសុដធមញ) និងដសីអិថជាដដើម្សង ។ ភាា ប់ 

ដសចក្សែីថា កុ្លសសគហោថ យ ផលបុបាា ទិ្កំ្ ទ្ទ្ញ្ោ ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្សាុឱ្យនវូវថេុានម្សលដ ើ  និងផ្តា ដ ើជាដដើម្ ដដើម្បសីដក្តង្កគ ះ 

ព្ថកូ្សល ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 90 

៧២-៧៣. វនិិចឆ័យក្សនុងគ្នថាទី ៧២ និង ៧៣ អនក្សសិក្សា 

គបបីព្ជាបសម្ពនធដចូដនះ ៖  

                                                           
89 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ៣៣៦ 

90  ានក្សនុងកុ្សលទូសក្សសិក្ខា បទ  
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ញ្យា ភិក្ា ុ គ្នថិោទឹ្ សយំ ក្ញ្រយយ បរ ំ ក្ខរាញ្បយយ 

តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណា ដធវើនវូក្សិចចានក្ខរព្ក្សងផ្តា ជាដដើម្ 

ដោយខ្លួនឯងក្សែី ដព្បើដគឱ្យដធវើក្សែី ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 91   

ញ្យា ភិក្ា ុ ជិញ្នន វារិតបចចញ្យ បរិភុញ្ញ្្យយ តសស 92 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណា បរដិភាគដព្បើព្បាស់នវូបចច័យទំងឡាយ 

ម្ដលព្ពះជនិព្សីព្ទងហ់ាម្ដ ើយ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។  

អរយញ្ោត  ព្វញ្លា ញ្យា ភិក្ា ុ អាចរិយុបជោញ្យ 

អនិសោយ និសសយំ អគ្គញ្ហោា  វញ្សយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្សាុណា ជាអនក្សមិ្ន ល្ ស ជាបុគគលលៃង ់ មិ្នអាព្ស័យអាចរយ 

និងឧបជាយ៍ ដ ើយដៅទំងមិ្នក្ខន់និសេ័យ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូ 

អាបថែិទុក្សាដ ។  

     ញ្យា ភិក្ា ុ អនុញោ ញ្តហិ ោោបិតុអាទី្ហិ បុគ្គញ្លហិ អញ្ោសស 

បុគ្គលសស ញ្ភសជំ្ ក្ញ្រយយ វា វញ្ទ្យយ វា តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្សាុណាមួ្យ ដធវើក្សែី ព្បាប់ក្សែី នវូថាន ំចដំរះបុគគលដមទ ដព្ៅពីបុគគល 

ម្ដលព្ពះដា៏នព្ពះភាគ ព្ទងអ់នញុ្ញា ថដ ើយានាតាបិតា ជា 

ដដើម្  ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។  

                                                           
91  កុ្សលទូសក្សសិក្ខា បទ និងខាងចុងមនខុ្ទទក្សវថេុខ្នធក្សៈ  
92  បចច័យម្ដលម្សវងរក្សដោយមិ្នព្ថឹម្ព្ថវូ 
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សាបតតិ ញ្ក្ខ ញ្យា ភិក្ា ុ ឧញ្បាសថបបវារណំ្ ក្ញ្រយយ 

តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុានអាបថែិជាប់ខ្លួន មិ្នគួរដធវើឧដបាសថ្ 

ឬបវារណាដទ ភិក្សាុណាដធវើ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 93  

 បណាែ បទទំងដនាះ ដសចក្សែីវនិិចឆ័យគបបីព្ជាបដដូចនះ ៖  

     ព្ពះជនិព្សីដា៏នព្ពះភាគព្ទងហ់ាម្ដ ើយ ដ ម្ ះថា 

ជិនវារិោ, ជិនវារិោ សង បចច័យទំងឡាយដនាះសង ដទើបដ ម្ ះ 

ថា ជិនវារិតបបចចយា ដព្រះបចច័យម្ដលព្ពះជនិព្សីដា៏នព្ពះ 

ភាគព្ទងហ់ាម្ដ ើយដនាះ ។ ដ ម្ ះថា ជាអនក្សមិ្ន ល្ ស 

អរយញ្ោត  ដព្រះជាអនក្សានាថិក្ខទំងពីរសាទ ថ់ដោយថិចថួច ។ 

៧៤. ញ្យា ភិក្ា ុ អាញ្ភាគំ្ វា និញ្យាគំ្ វា វញ្ជ្ោា  

ោា ររនាធ ទិ្ញ្ក្ ឋាញ្ន បរិវតតក្វាដ្កំ្ អបិធាយ ទិ្វា សញ្យយយ 

តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ ព្បាសចក្សអាដភាគចិថែ ឬទីមិ្ន 

ម្ម្នជាទីដៅរបស់ខ្លួនមិ្នបានបិទនវូសនទះទវ រម្ដលគួរបងវលិបាន 

ក្សនុងទីម្ដលានទីព្បក្សបទវ រានទវ រពនធជាដដើម្ (ដរាងានទវ រ) 

ដ ើយដដក្សក្សនុងដវលាមថ្ៃ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ។94  បទថា ោា ររនាធ ទិ្ញ្ក្ 

ដសចក្សែីថា សូម្បីដៅទីលានលាដលាវម្ដលានចងបិទបាំងទុក្សាន 

                                                           
93 
វ.ិ ម្ហាវគគ. ភាគ ៧ ទព័ំរ ១២៥ បវារណា  

94
  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ១ ទព័ំរ ១២៨ 
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ទវ រ ដោយលក្សាេៈដនះ ដោយដហាចដៅសូម្បីទីវាល និងព្ថង ់

គល់ដ ើម្ដលដគបិទបាំងណាមួ្យក៏្សដោយ ។ បទថា អបិធាយ 

ម្ព្បថា មិ្នបានបិទដ ើយ ។ បទថា វិនាញ្ភាគំ្ ដសចក្សែីថា ព្បាស 

ចក្សអាដភាគចិថែដដូចនះថា ទវ រនុ ះគថ់ម្ថ់ដ ើយ ។ បទថា 

និញ្យាគំ្ ម្ព្បថា ទីមិ្នម្ម្នជាទីដៅ គឺថា មិ្នម្ម្នជាទដីៅរបស់ 

ខ្លួន ដសចក្សែីង្កយយល់ថា ដវៀរម្លងម្ថទីសាធ្លរេៈទួដៅ ។ 

ម្ា៉ៃ ងបាលថីា សវញ្សា វញិក៏្សាន ម្ដលានដសចក្សែីថា ជាទីដៅ  

(របស់ខ្លួន) ។ បទថា ទិ្វា ម្ព្បថា ដពលមថ្ៃ ។ 

        ៧៥. បទថា ធញ្ោំ បានដល់ ធញ្ាជាថិ (ព្សវូ) ៧ ព្បដភទ គឺ ៖  

១. សាលី  ព្សវូសាល ី 

២. វីហិ   ព្សវូខ្ាយ  

៣. យញ្វា  ព្សវូដុំដេើ ប  

៤. ញ្គធុញ្ោ  ព្សម្ង  

៥. ក្សេ ុ  ដៅព  ឬព្បយងាុ  

៦. វរញ្ក្ខ  ព្សវូសគួយ ឬដរថក៏្សមព្ប  

៧. កុ្ព្ទ្សូញ្ក្ខ  ព្សវូម្គលលក្ស ឬដមម ម្គលលក្ស 
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បទថា ឥតថិ រូបំ បានដល់ របូព្សីម្ដលដគដធវើដោយដ ើ  

ឬសាព ន់ជាដដើម្ ។ បទថា រតនំ បានដល់ រថនៈ ១០ ព្បក្ខរ 

ានម្ក្សវមុ្ក្ខែ ជាដដើម្ ។ បទថា អាវុធំ បានដល់ ដព្គឿងសរវ វធុ 

ព្គប់ោ៉ៃ ងានក្ខំបិថ លមំ្ពងជាដដើម្ ។ បទថា ឥតថិបសាធនំ 

បានដល់ ដព្គឿងលម្អព្គប់ោ៉ៃ ងានអលង្កា រសព្ាប់លម្អក្សាល 

ជាដដើម្របស់ម្នសុេព្សី ។ បទថា តូរិយភណ្ឌ ំ  បានដល់ ដព្គឿង 

ថូរយថក្តនែីព្គប់ោ៉ៃ ងានខ្លុយ និងស័ងាជាដដើម្ ។ បទថា ផលរុញ្ក្ា 

សំដៅដល់ដ ើម្ដលានម្សល ។ បទថា បុរាណ្ឌណ ទិ្កំ្ បានដល់ 

បុពវេណ ជាថិានសម្េែ ក្សដខ្ៀវ និងសម្េែ ក្សរាជាសជាដដើម្ ។ 

ដព្គឿងចប់សថវទំងឡាយ ានសំណាញ់ និងលបជាដដើម្ ក៏្ស 

ដលាក្សរាប់ចូលម្ដរដោយអាទិ្-សពទ ។ រមួ្ដសចក្សែីថា ឯញ្តសុ យំ 

កិ្ញ្ចិ អារញ្សយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ ប៉ៃះរល់ 

នវូបណាែ វថេុទំងឡាយដចូម្ដលបានដរៀបរាប់ម្ក្សដ ើយនុ ះ ណា 

មួ្យ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
95

 

៧៦. បាទគ្នថាថា សសិញ្ោថ ទ្ក្ញ្តញ្លហិ ដសចក្សែីថា 

ភិក្សាុណាមួ្យ សិថសក់្សដោយដព្បងព្សគឬំព្ក្សមួ្នក្សែី ដោយដព្បង 

                                                           
95  សូម្អានក្ខយសំសគគសិក្ខា បទ វ.ិម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទព័ំរ ៨២ និងអដាក្សថា 

ចុះ ។ ថូរយថក្តនែី វចនានពុ្ក្សម្ ជា ថូយ៌ថក្តនែី  
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លាយទឹក្សក្សែី ឬដោយដព្គឿងរអិំលណាមួ្យក្សែី ។ បាទគ្នថាថា 

ផណ្ហតថផញ្ណ្ហិ វា ដសចក្សែីថា ដព្រះភិក្សាុសិថសក់្សដោយ 

ព្ក្ខសានព្ក្ខសដធវើអំពីភលុក្សជាដដើម្ក្សែី ព្ជងសក់្សដោយព្ាម្មដ 

ឱ្យសក់្សដរៀបសាអ ថជុំនសួព្ក្ខសក្សែី សិថសក់្សដោយសនិថក្សែី ព្ថវូ 

អាបថែិទុក្សាដ ។ 
96   

 

ឯក្សមឹ  ភាជញ្ន ញ្ភាជននិរិញ្តត  ទុ្ក្េដំ្ សិយា ដព្រះម្ថ 

ភិក្សាុឆ្ន់ក្សនុងភាជនៈម្ថមួ្យជាមួ្យគ្នន  ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 

៧៧. គបបីសម្ពនធោ៉ៃ ងដនះ៖  

ញ្ទ្ា  ភិក្ា ូ ឯក្តថ រណ្ឌ សញ្យយយុំ ញ្ទ្ា  ភិក្ា ូ ឯក្បាវុរណ្ឌ 

សញ្យយយុំ ញ្ទ្ា  ភិក្ា ូ ឯក្រញ្ចញ្ក្ សញ្យយយុំ ញ្តសំ ទុ្ក្េដ្ឋនិ 

ញ្ហានតិ ភិក្សាុពីរអងគសិងដលើក្សព្ាលជាមួ្យគ្នន  ភិក្សាុពីរអងគសិង 

ដេដ ប់ជាមួ្យគ្នន  ភិក្សាុពីរអងគសិងដលើម្ព្គជាមួ្យគ្នន  ភិក្សាុទំងដនាះ 

ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
97

 

បោណ្ញ្ោ អធិកំ្ វា ឩនំ វា ទ្នតក្ដ្ឋ ំ ខាញ្ទ្យយ តសស 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុទរំដ ើសទន់ម្ដលដលើស ឬខ្វះជាងព្បាេ 

ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
98
  

                                                           
96  
វ.ិ ចុ.ភាគ ១០ ទព័ំរ ១៣១ 

97  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ១៨៥ (ឯក្សភាជនសិក្ខា បទសង) 
98 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ២២៧-៨ 
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បណាែ បទទំងដនាះ បទថា អធិកំ្ គឺម្វងជាង ៨ធ្លន ប់ ។ 

បទថា ឩនំ គឺខ្លីជាង ៤ធ្លន ប់។ 

 ៧៨. ញ្យា ភិក្ា ុ នចចញ្ច គី្តញ្ច វាទិ្តញ្ច ញ្យាញ្ជតិ វា 

ញ្យាជាញ្បតិ វា តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ ព្បក្សបខ្លួនឯង 

ក្សែី ដព្បើដគឱ្យព្បក្សបក្សែី នវូកិ្សរោិរាំ ដព្ចៀង និងព្បគ ំ ព្ថវូអាបថែិ 

ទុក្សាដ ។ អធិបាយថា ភិក្សាុក្ខលដម្ើលនវូក្ខររាំរបស់អនក្សរបាំទំង-

ឡាយដនាះ ដព្ចៀង ឬសាែ ប់នវូចដព្ម្ៀងមនអនក្សចដព្ម្ៀងទំងឡាយ 

ដនាះ និងសាែ ប់នវូក្ខរព្បគរំបស់ពកួ្សថក្តនែីក្សរ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
99
 

         ៧៩. រក្សយថា វីហាទិ្ញ្រាបិញ្រ បានដល់ ទជីាទីដះុដឡើង មន 

ធញ្ាជាថិ បុពវេណ ជាថិ និងថេិជាថិទំងឡាយានព្សវូជាដដើម្។ 

រក្សយថា រហិបាក្ខរកុ្ដ្តញ្ក្ គឺខាងដព្ៅមនក្សមំ្ពងរបង ឬជញ្ញា ំង។ 

រក្សយថា វចាច ទិ្ឆឌ្ឌឌ ទិ្រហិ  ដសចក្សែីថា វចចបសោវសង្កេ រចលក្ខទី្នំ 

ឆឌ្ឌនវិសសជ្នបចចយា ទុ្ក្េដំ្ សិយា ដព្រះបចច័យគឺក្ខរដបាះ ឬជះ 

ដចលនវូវចចៈ (លាម្ក្ស) បសាវៈ (ទឹក្សដនាម្) សព្ាម្ និងក្ខក្ស 

សំេល់ដសេង ៗ ជាដដើម្ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
100

 

                                                           
99  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ១៣៤ 
100 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ២៣៥ 
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រក្សយថា ទី្ឃញ្ក្សាទិ្ធារញ្ណ្ ដសចក្សែីថា ទី្ឃញ្ក្ស-

ធារញ្ណ្ ទី្ឃនខធារញ្ណ្ ទុ្ក្េដំ្ សិយា ដព្រះក្សិរោិទុក្សសក់្សម្វង 

ដព្រះកិ្សរោិទុក្សព្ក្សចក្សម្វង ភិក្សាុព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
101

 

៨០. ក្ខរលាបថាន ំព្ក្សចក្ស គឺដលាក្សរាប់ចូលដ ើយដោយ 

អាទិ្-សពទ ក្សនុងរក្សយថា នខរដ្ឋក្រណ្ឌទិ្រហិ  ដនះ ។ ពីរបទថា 

សោព ញ្ធ ញ្លារហារញ្ណ្ បានដល់ ក្ខរដក្សដរាម្ក្សនុងទីចដងអៀថ 

គឺព្ថងព់្បអប់ដក្សលៀក្ស និងទីបដនាទ បងទ់ឹក្សមូ្ព្ថ ។ 
102 

 

សឧបាហញ្នា ភិក្ា ុ បរិក្រមក្តំ ភូរឹ អក្េញ្រយយ ភិក្សាុរក់្ស 

ម្សបក្សដជើង មិ្នព្ថវូដដើរជាន់ទីដមី្ដលដគដធវើបរកិ្សម្មដទ ។ 
103

 

៨១. រក្សយថា អញ្ធាតអលលបាញ្ទ្ហិ ដសចក្សែីថា ញ្យា ភិក្ា ុ 

អញ្ធាតបាញ្ទ្ហិ វា អលល បាញ្ទ្ហិ វា សសឃិកំ្ រញ្ចំ វា បីឋំ វា 

អក្េញ្រយយ បរិក្រមក្តំ ភិតតឹ  វា ក្ខយញ្ោ អារសនតសស ទុ្ក្េដំ្ 

សិយា ភិក្សាុណា ដដើរជាន់នវូម្ព្គក្សែី តាំងក្សែី ម្ដលជារបស់សងឃ 

                                                           
101

 វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ១៣១ (ទុក្សសក់្សម្វង) វ.ិចុ.ភាគ ១០ ទព័ំរ ២១៤-៥ 

(ទុក្សព្ក្សចក្សម្វង) 
102

 វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ២១៦ 
103 
វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទព័ំរ ២០៣ 



161                        មូ្លសិក្ខា  ដកី្ខ                              

ដោយដជើងម្ដលឥថបានលាងក្សែី ដោយដជើងម្ដលទទឹក្សដសើម្ក្សែី 

ឬក៏្សម្សអក្សជញ្ញា ំងម្ដលដគបរកិ្សម្មដ ើយក្សែី ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
104

 

៨២-៨៣. ពីរបទថា សសាដិ្យាបិ បលលញ្ក្ ដសចក្សែីថា 

ភិក្សាុព្ថដបាម្ក្សាលជងគងក់្សនុងវហិារ(វថែ)ក្សែី ក្សនុងចដនាល ះព្សុក្សក្សែី 

ដោយចីវរម្ដលបានអធិោា នដ ើយ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 

បាទគ្នថាថា ទុ្បបរិភុញ្ញ្្យយ ចីវរ ំ ដសចក្សែីថា ភិក្សាុដព្បើព្បាស់នវូ 

បណាែ ចីវរទំងបីណាមួ្យ ដោយក្ខរដព្បើព្បាស់មិ្នលអ ។ បទថា 

អក្ខយរនធញ្នា ដសចក្សែីថា ភិក្សាុមិ្នបានព្ក្សវាថ់ក្ខយពនធ (ម្ខ្េ 

ព្ក្សវាថ់ចដងាះ) ដដើរដៅក្ខន់ភូមិ្ព្សុក្ស ។ 
105

 

   ញ្យា ភិក្ា ុ វចចកំ្ ឧចាច រ ំក្ោា ន ឧទ្ញ្ក្ សញ្នត នាចញ្រយយ 

ឧទ្ក្សុទ្ធឹ  ន ក្ញ្រយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណា បដនាទ បង់ 

ឧចច រៈដ ើយ ដបើទឹក្សានម្ថមិ្នលាងជព្ម្ះឱ្យសាអ ថ ភិក្សាុដនាះ 

ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
106

 

បាទគ្នថាថា សោញ្ទ្យយ អក្បបញិ្យ ដសចក្សែីថា ភិក្ា ុំ វា 

សារញ្ណ្រាទិ្ញ្ក្ ញ្សសសហធរមិ ញ្ក្ វា អក្បបិញ្យ 

និញ្យាញ្ជយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុរាប់អានជាមួ្យភិក្សាុក្សែី 

                                                           
104 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ៣៥៧-៨ (រាប់ភិក្សាុរក់្សម្សបក្សដជើងសង) 

105 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ២២០-១ 

106
 វ.ិ ចុ. ភាគ ១១ ទព័ំរ ១៣២ 
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ស ធម្មិក្សដដ៏សសានសាម្ដេរជាដដើម្ក្សែី ម្ដលជាអក្សបបិយ 

ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
107 

       សភាគបតតិយា ញ្ទ្សនាញ្រាចនបចចយា ទុ្ក្េដំ្ សិយា ដព្រះ 

បចច័យគឺក្ខរសម្ម្ែងព្បាប់នវូអាបថែិានភាគដសមើគ្នន ភិក្សាុព្ថវូអាបថែិ 

ទុក្សាដ ។ ក្សនុងទីដនះ គឺវថេុសភាគៈម្ថម្ា៉ៃ ងប៉ៃុដណាណ ះ ម្ដលដលាក្ស 

បំេងយក្ស ក្សនុងរក្សយថា សភាគ នុ ះ មិ្នសំដៅយក្សអាបថែិ 

សភាគៈដទ ។ 
108 

 

៨៤. រក្សយថា ន វញ្ស វសស ំដសចក្សែីថា ញ្យា ភិក្ា ុ វសសំ 

ន វញ្សយយ ន ឧបគ្ញ្ចឆយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណា 

មិ្នចូលវសា ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
109 

ក្សនុងពីរបទថា វិសំវាញ្ទ្ សុទ្ធ ចិញ្តត  ដនះ ជាទុថិោវភិថែិ 

ចុះក្សនុងអថេមនចថុថេីវភិថែិ ព្ថវូម្ព្បថា បដិ្សសវ ំ វិសំវាញ្ទ្នតសស 

                                                           
107  
បានដល់ បុគគលម្ដលសងឃដលើក្សវថែជាដដើម្  

108
 វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៦ ទព័ំរ ៤០៤   (សូម្បីក្ខរទទួលអាបថែិដនះ ក៏្សដចូគ្នន ) 

109 
វ.ិ ម្ហាវគគ. ភាគ ៧ ទព័ំរ ៤ 

 ចដំរះក្ខរទទួលដបែជ្ាថា ចូលចំវសាទីដ ើយ ដដើរសលូវដ ើញវថែ 

លអក៏្សចំវសាទីដនាះដទៀថជាដដើម្ អនក្សសិក្សាគបបីពិនិថយដម្ើលដៅទព័ំរទី ៥២ 

ថដៅ ។ ឯសតាែ  ក្សរេីយកិ្សចចម្ដលព្ពះានព្ពះភាគព្ទងអ់នញុ្ញា ថដនាះ 

គបបីអានពី ទព័ំរទី ៧ ដរៀងដៅចុះ ។ 
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សុទ្ធ ចិតតសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា អាបថែិទុក្សាដ គបបីានដល់ភិក្សាុាន 

ចិថែបរសុិទធដរលដបែជ្ា (ទទួលចំបុរមិិ្ក្ខវសាដ ើយ) ។   

វសសំ វសិោា  អននុញោ តកិ្ចចញ្ោ អននុញោ តកិ្ញ្ចចន 

ភិក្ា ុញ្នា គ្រញ្ន ទុ្ក្េដំ្ សិយា ដព្រះម្ថភិក្សាុម្ដលចូលចំវសា 

ចក្សដចញដៅដោយគ្នម នក្សិចចម្ដលព្ពះានព្ពះភាគព្ទងអ់នញុ្ញា ថ 

ដ ើយដទ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។  

៨៥. អាបទំ្ វញ្ជ្ោា  តរុសស ឧទ្ធ ំ  ញ្បារិសោហ  អភិរុហញ្ណ្ 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុមិ្នានអនែរាយដឡើងដដើម្ដ ើខ្ពស់ជាងមួ្យ 

ជរួបុរស ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ បទថា អាបទំ្ ម្ព្បថា អនែរាយ ។ 

បទថា តរុសស ម្ព្បថា ដដើម្ដ ើ  ។ បទថា ញ្បារិសោហ  ម្ព្បថា 

ព្បាេមួ្យជរួបុរស បានដល់ ក្សពំស់ព្បាំ ថេរបស់ម្ជឈិម្ 

បុរស ។ 
110

 

អបរិសោវញ្នា ញ្យា ភិក្ា ុ អោធ នំ គ្ញ្ចឆយយ ញ្យា ច ភិក្ា ុ 

តំ បរិសោវនំ យាចញ្ោ ន ទ្ញ្ទ្យយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្សាុណាមួ្យ មិ្នានសំពថ់ថព្ម្ងទឹក្សដដើរដៅក្ខន់សលូវឆ្ៃ យក្សែី ដបើ 

ភិក្សាុសងគ្នន សំុខ្ចីសំពថ់ថព្ម្ងទឹក្សមិ្នឱ្យក្សែី ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ បទថា 

                                                           
110  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ២២៩ 
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អោធ នំ បានដល់ សលូវឆ្ៃ យានក្សេំថ់ព្ថឹម្ក្សនលះដោជន៍ដឡើង 

ដៅម្ម្នពិថ ។ 
111

 

៨៦. អតតញ្នា ឃាតញ្ន ទុ្ក្េដំ្ សិយា ដព្រះក្សិរោិសាល ប់ 

ខ្លួនឯង ភិក្សាុព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 112  

ញ្យា ភិក្ា ុ ឥតថិ រូបាទិ្រូបំ ក្ញ្រយយ វា ក្ខរាញ្បយយ វា តសស 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ គូរដោយខ្លួនឯងក្សែី ដព្បើដគឱ្យគូរក្សែី 

នវូគនំរូានរបូគនំរូម្នសុេព្សីជាដដើម្ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 

រមួ្ដសចក្សែីថា ោលាទិ្កំ្ វិចិតត ំ  ឋញ្បោា  ជាតក្ខទិ្វតថ ុំ  សយំ 

ក្ញ្រយយ ទុ្ក្េដំ្ សិយា ដវៀរម្ថវចិិព្ថក្សម្មានក្សាច់ផ្តា ភ្ីជាដដើម្ 

ភិក្សាុគូរដោយខ្លួនឯងនវូដរឿងជាថក្សជាដដើម្ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
113
  

៨៧. រក្សយថា ភុញ្្នតរុដ្ឋញ្ប ដសចក្សែីថា ញ្យា ភិក្ា ុ ភុញ្្នត ំ 

ឧដ្ឋឋ ញ្បយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ បដេែ ញភិក្សាុសង 

គ្នន ម្ដលក្សពំងុឆ្ន់ដៅដឡើយឱ្យដព្ក្ខក្សដចញ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ។ 
114 

 

                                                           
111  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ១៦៨ 
112 វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ១ ទព័ំរ ២៦៧-៨ 
113 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ២៧៨-៩ 

114
  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ៣២៤ 
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ភតតសាលាទី្សុ វុឌ្ានំ ឱក្ខសំ អទ្ោា  និសីទ្ញ្ោ ទុ្ក្េដំ្ 

សិយា ក្ខលដបើភិក្សាុចស់ទំងឡាយមិ្នទន់បានឱ្យឱ្ក្ខសដទ ភិក្សាុ 

អងគុយក្សនុងសាលាឆ្ន់ជាដដើម្ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។  

៨៨. បទថា យានានិ បានដល់ ោនទំងឡាយ គឺ វ 

ឬម្ព្គម្សនង រថ្ រដទះ និងរថ្ព្ទងដ់ព្គឿងជាដដើម្ ។ បទថា 

ក្លលញ្ក្ខ ម្ព្បថា គ្នម នជុំង ឺ។ អធិបាយថា អគិ្លាញ្នា ញ្យា ភិក្ា ុ 

យានានិ អភិរុញ្ហយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណា មិ្នានជុំង ឺ

ដឡើងជះិនវូោនទំងឡាយ ភិក្សាុដនាះ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
115 

ពីរបទថា វញ្ទ្ ទ្វ ំ ដសចក្សែីថា និោយដលង គឺថា 

រតនតតយំ អាររភ ញ្ក្ឡ្ឹ វញ្ទ្យយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

និោយដលងព្បារពធព្ពះរថនព្ថ័យ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។  

អញ្ោបរិសាយ ឧបលាលញ្ន ទុ្ក្េដំ្ ញ្ហាតិ ដព្រះម្ថក្ខរ 

ព្បដលាម្យក្សបរស័ិទអនក្សដមទ ភិក្សាុព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
116 

 

                                                           
115

 វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទព័ំរ ១៩៤ ោនជុំនិះម្ដលដគព្បក់្សដុំបូលខាងដលើាន 

សណាា នដចូម្េឌ ប ដៅថា វ ។ ឯរថ្ព្ទងដ់ព្គឿងដនាះ គឺទំងពីរខាងមនរថ្ 

ដនាះ ដគរក់្សបងាងសុ់ទធសឹងម្ថដធវើពីរបស់លអ ៗ ានាសព្បាក់្សជាដដើម្ ាន 

ព្ទងព់្ទយដចូជាសាល បព្គុឌ្ ។ រថ្ទំង ៦ ដនាះ ានក្សនុង វ.ិម្ហាវ.ិ ៤ ទ.ំ៤៨៣ 
116  វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៦ ទព័ំរ ២៨១ 
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៨៩. អាទិ្-សពទ ក្សនុងរក្សយថា ក្ខយាទឹ្ ដនះ ម្ថងសដក្តង្កគ ះ 

យក្សដៅល  និងនិមិ្ថែសងម្ដរ ។ អធិបាយថា ក្ខយំ វា ឩរុ ំវា និរិតត ំ  

វា វិវរិោា  ភិក្ា ុនីនំ ន ទ្សសញ្យ ន ទ្ញ្សសយយ ភិក្សាុដបើក្សក្ខយក្សែី 

ដៅល ក្សែី និមិ្ថែ គឺអងគជាថក្សែី  បង្កា ញដល់ពកួ្សនាងភិក្សាុនី ។ 
117 

 

ញ្លាក្ខយតំ តិរចាឆ នាទិ្វិជំ្ ន ច សយំ វាញ្ចយយ បរញ្ច ន 

វាចាញ្បយយ ភិក្សាុមិ្នព្ថវូបដព្ងៀនគម្ពីរដលាក្ខយថៈ ឬថិរចឆ នវជិាា  

ជាដដើម្ដោយខ្លួនឯង ទំងមិ្នគួរឱ្យអនក្សដមទបដព្ងៀនខ្លួនដទ ។ 
118

 

          បលិតំ គ្ញ្ណ្ហ យយ វា គ្ណ្ឌហ ញ្បយយ វា តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្សាុដក្សសាូវដោយខ្លួនឯង ឬដព្បើដគឱ្យដក្ស ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
119

 

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

សិយា ភិក្សាុោក់្សភថែឆ្ន់ក្សនុង ិបណាមួ្យ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 

បតតហតថ ញ្ក្ខ ញ្យា ភិក្ា ុ វាតបានំ វា ក្វាដំ្ វា បណ្ឌញ្រ 

បណ្ឌញ្រយយ ញ្សាទ្កំ្ បតត ំ  ឧញ្ណ្ហ យយ ឧញ្ណ្ហ  ឱោញ្បយយ វា 

បដិ្សាញ្រយយ វា ញ្វាទ្កំ្ បតត ំ  អតិឧញ្ណ្ហ យយ អតិឋញ្បយយ តសស 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ ានបាព្ថក្សនុងមដ បណ្ញ្រ រញុដបើក្ស 

                                                           
117 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១១ ទព័ំរ ២៨៧ 

118
  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ២៣១-២ 

119  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ២១៨ 
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បងអួចក្សែី ទវ រក្សែី ឧញ្ណ្ហ យយ ភិក្សាុហាល ឬសាទុក្សនវូបាព្ថ ញ្សាទ្កំ្ 

ទំងទឹក្សដសើម្ក្សែី អតិឧញ្ណ្ហ យយ ហាលបាព្ថឱ្យដៅែ ដពក្សក្សែី ព្ថវូ 

អាបថែិទុក្សាដ ។  

ញ្យា ភិក្ា ុ បតត ំ  ភូរិយំ វា អញ្សេ វា រញ្ញ្ច វា បីញ្ឋ វា 

រិឌ្ឍញ្នត វា បរិភណ្ឌ ញ្នត វា បាញ្ទ្ វា ឆញ្តត  វា ឋញ្បយយ តសស 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ ោក់្សបាព្ថផ្តទ ល់ដលើម្សនដកី្សែី ដលើដៅល  

ទំងម្ភននក្សែី ដលើម្ព្គក្សែី តាំងក្សែី ដលើទីបំសថុមនម្សនក្ខែ រតាំងក្សែី 

ដលើទីបំសថុមនថាន ក់្សក្សែី ោក់្សដលើដជើងក្សែី ក្សនុង្័ព្ថក្សែី ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ។ 

បទថា ភូរិយំ បានដល់ ម្សនដមី្ដលលាយដោយអាចម៍្ដ ី ព្ក្សសួ 

ណាមួ្យម្ដលមិ្នដក្សើថព្បដោជន៍ដល់បាព្ថ ។ បទថា អញ្សេ គឺ 

ព្ថងក់្សណាែ លមនដៅល ទំងពីរ ។ បទថា រិឌ្ឍញ្នត ម្ព្បថា ទីបំសថុ 

ខាងចុងម្សនក្ខែ រតាងំ ។ បទថា បរិភណ្ឌ ញ្នត គឺ ព្ថងទ់ីបសំថុថាន ក់្ស 

ម្សនក្ខែ រដសែើងម្ដលដគដធវើលយដចញដព្ៅ ។  

ញ្យា ភិក្ា ុ ចលក្ខទឹ្ វា បញ្តត  ឋញ្បយយ បញ្តត  វា 

ហតថ ញ្ធាវញ្ន ហតថសស ញ្ធាវនបបចចយា តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុ 

ណាមួ្យ ោក់្សវថេុជាម្ដលានក្ខក្សសំេល់ជាដដើម្ ក្សនុងបាព្ថក្សែី 

លាងមដក្សនុងបាព្ថក្សែី ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ដព្រះក្ខរលាងមដជាបចច័យ។  
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៩៣. ឧចឆិដ្ឋ ំ រុខញ្ធាវនំ ឧទ្ក្របិ បញ្តតន នីហរនតសស 

ភិក្ា ុញ្នា ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុនាំដៅនវូទឹក្សជាម្ដល ឬក៏្សទឹក្សលបុមុ្ខ្ 

ដោយបាព្ថ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
120

 

         ញ្យា ភិក្ា ុ អក្បបិយំ បតត ំ  បរិភុញ្ញ្្យយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្សាុណាមួ្យ ដព្បើព្បាស់បាព្ថជាអក្សបបិយ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 

បណាែ បទទំងដនាះ បទថា បតតំ បានដល់ បាព្ថ ៣ ោ៉ៃ ង ាន 

បាព្ថដ ើជាដដើម្ ។ 
121 

 

   ៩៤. ញ្យា ភិក្ា ុ ខិបិញ្ត ជីវាតិ វញ្ទ្ វញ្ទ្យយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្សាុណាមួ្យ ក្ខលម្ដលព្ពះានព្ពះភាគព្ទងព់្ពះក្សណាែ ស់ ក៏្ស 

ដរលថា សូម្ព្ពះានព្ពះភាគព្ទងគ់ងព់្ពះជនមដៅ ដដូចនះ ព្ថវូ 

អាបថែិទុក្សាដ ។ 
122

 

ញ្យា ភិក្ា ុ បរិរណ្ឌ លក្ខទិ្រហិ  បញ្ចសតត តិ ញ្សខិញ្យ 

អនាទ្ញ្រា ហុោា  ន សិក្ាតិ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ 

                                                           
120  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ១៥០ ដល់ ១៥៦ រាប់ពីានបាព្ថក្សនុងមដ រ ូថដល់ 

ទឹក្សជាម្ដល ។ 
121

  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ១៤៨ ព្ទងអ់នញុ្ញា ថបាព្ថពីរ គឺបាព្ថដ ីនិងបាព្ថម្ដក្ស  
122

  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទព័ំរ ២៣៣ 



169                        មូ្លសិក្ខា  ដកី្ខ                              

ជាអនក្សមិ្នដអើដពើមិ្នសិក្សាដសខិ្យវថែទំង ៧៥ ានក្ខរដសលៀក្ស 

ឱ្យជាបរមិ្េឌ លជាដដើម្ ព្ថវូអាបថែិទុក្សាដ ។ 
123

 

៩៥. ញ្យា ភិក្ា ុ ភណ្ឌឌ គញ្រ បយុញ្ោ ោតុយា បិតុញ្នា ច 

ភណ្ឌ កំ្ ញ្គញ្បយយ អសស ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ យំ សិយា 

ភិក្សាុណាមួ្យ ជាអនក្សព្បក្សបក្សនុងឃ្លល ំង (អនក្សរក្សាឃ្លល ំង) ម្ថដៅជា 

រក្សាព្ទពយាតាបិតាវញិ ព្ថវូអាបថែិបាចិថែិយ ។ បណាែ បទទំង 

ដនាះ បទថា បយុញ្ោ ដសចក្សែីថា ជាអនក្សខ្វល់ខាវ យដោយអំំណាច 

ក្ខររក្សាព្ទពយក្សនុងឃ្លល ំង ។ បទថា ញ្គបញ្យ ម្ព្បថា គបបរីក្សា ។  

  ញ្យា ភិក្ា ុ ទ្វាយ ហីញ្នន ជាតិអាទិ្នា ឧតតររបិ វញ្ទ្យយ 

ទុ្ព្វភ សិតំ សិយា ភិក្សាុណាមួ្យ ដរលបង្កអ ប់ភិក្សាុសងគ្នន  សូម្បីាន 

ជាថិខ្ពងខ់្ពស់ដោយអដក្ខា សវថេុ ១០ ានជាថិជាដដើម្ដដ៏ថាក្សទប 

ព្ថវូអាបថែិទុរភ សិថ ។  

វនិិចឆ័យក្សនុងក្ខរដរលបង្កអ ប់ដនាះ គបបីព្ជាបដចូដនះ ៖  

ភិក្សាុព្បាថាន នឹងដសើចដលងប៉ៃុដណាណ ះ គ្នម នបំេងនឹងដជរដទ 

ក៏្សដរលបង្កអ ប់ឧបសម្បនន ឬក៏្សអនបុសម្បននម្ដលានជាថិខ្ពង ់

ខ្ពស់ ឬជាថិដថាក្សទបដោយបណាែ អដក្ខា សវថេុទំង ១០ ាន 

ជាថិជាដដើម្ដដ៏ថាក្សទប ឬខ្ពងខ់្ពស់ក្សែី ដរលតាម្ព្ថងដ់ោយន័យ 

                                                           
123

   វ.ិម្ហាវ.ិ ភាគ ៤ ទព័ំរ ៤៣៥ ដល់ ៤៩៧ ក្សនុងដសខិ្យទំង ៧៥ សិក្ខា បទ 

សុទធានរក្សយថា អនាទ្រិយំ ‹មិ្នដអើដពើ› ទំងអស់ ។  
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ថា ដលាក្សជាម្នសុេចណាឌ ល ដដូចនះក្សែី និោយបម្ងវរដៅរក្ស 

ដព្គឿងអាងដមទដោយន័យថា ក្សនុងទីដនះានភិក្សាុពកួ្សខ្លះជាម្នសុេ 

ចណាឌ ល អនក្សថាញម្សង អនក្សដនសាទ ដដូចនះក្សែី ព្ថវូអាបថែិ 

ទុរភ សិថ ។ 
124

 

ែកិណណ កនិចទ្េសវណណ នា េែ់ 

                                                           
124

  វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ៣ ទព័ំរ ២៦៧ 
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វត្តត ទិកណ្ឌ និលទេសវណ្ណ នា  

 ៩៦. ឥឡូវដនះ ដដើម្បីសម្ម្ែងដឡើងនវូវថែ ១៤ ដលាក្ស 

អាចរយដទើបព្បារពធរក្សយថា ឧបជោចរិយវតត ំ ដចូដនះ ៖ 
125

 

 ក្សនុងព្ពះគ្នថាដនាះ អនក្សសិក្សាគបបីព្បមូ្លដសចក្សែីថា ៖ 

ឧបជោយវតតញ្ច អាចរិយវតតញ្ច គ្រិក្វតតញ្ច អាគ្នត ុក្វតតញ្ច 

ញ្សនាសនាទិ្វតតញ្ច បិយសីញ្លន ភិក្ា ុនា ក្ខតរា ំ ភិក្សាុម្ដលាន 

សីលជាទីព្សឡាញ់ គបបីដធវើឧបជាយវថែ អាចរយិវថែ គមិ្ក្សវថែ 

អាគនែុក្សវថែ និងដសនាសនវថែជាដដើម្ ។ បទថា គ្រិក្ខគ្នតកំុ្ 

ក្ខថ់បទជា គ្រិកំ្ អាគ្នត ុកំ្ ម្ព្បដសចក្សែីថា គមិ្ក្សវថែ ១ 

អាគនែុក្សវថែ ១ ។   

៩៧. វនិិចឆ័យក្សនុងគ្នថាដនះ គបបីព្ជាបដចូដនះ៖  

 ក្ខរទទួលព្បដគនានអងគ ៥ ដនះ គឺ៖  

 ១. ោតុក្ខញ្ោ ហតថបាញ្ស ឋិញ្ោ ទយក្សានបំេង 

នឹងព្បដគនឋិថដៅក្សនុង ថេបាស 

                                                           
125

 ឧបជាយវថែ សទធិវហិារកិ្សវថែ អាចរយិវថែ និងអដនែវាសិក្សវថែ 

ានក្សនុងបិដក្សដលខ្ ៦ វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៦ ទព័ំរ ១៧៧ ដល់ ២១១ 

ឯវថែក្សានធក្សៈទំង ១៤ ានក្សនុងបិដក្សដលខ្ ១១ វ.ិ ចុ. ភាគ ១១ ទព័ំរ ៩៣ ដល់ 

១៦៧  
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 ២. ឯញ្ក្ន បុរិញ្សន គ្ហិតរា ំ ឧក្ាិបនក្ារំ វតថ ុំ  

ដទយយវថេុម្ដលបុរសាន ក់្សអាចចប់ដលើក្សោក់្សរចួ (កិ្ញ្ចិ គ្ហិតរា ំ) 

 ៣. តីសុ បក្ខញ្រសុ ឯញ្ក្នាក្ខញ្រន ទ្ញ្ទ្យយ បណាែ  

បក្ខរៈ ៣ ោ៉ៃ ង ទយក្សព្បដគនដោយអាក្ខរណាមួ្យ (តិធា)។ 

 ៤. គ្ញ្ហតុក្ខញ្ោ ភិក្ា ុ ភិក្សាុានព្បាថាន នឹងទទួល  

 ៥. ទ្ាី សុ ឯញ្ក្ន គ្ញ្ណ្ហ យយ  បណាែ ព្បក្ខរ ២ ោ៉ៃ ង 

ភិក្សាុទទួលដោយអាក្ខរណាមួ្យ  (ទ្ាិ ធា) ។ 

 ៩៨-១០០. ចីវរម្ដលដៅទីឆ្ៃ យ ភិក្សាុគបបីក្សេំថ់ឱ្ក្ខស 

ម្ដលទុក្សោក់្សដ ើយព្ថវូដរលថា ឯតំ ចីវរនុ ះ ។ (ដបើ)ចីវរឋិថដៅ 

ក្សនុង ថេបាស ភិក្សាុគបបីយក្សមដសាទ បអម្ងអលដ ើយ ព្ថវូដរលថា 

ឥរំ ចីវរដនះ ។ អធិបាយថា ភិក្សាុគបបីអធិោា នមព្ថចីវរ ដោយ 

ព្បក្សបោក់្សបញ្ចូលរក្សយមួ្យៗ បណាែ មព្ថចីវរានសងាដជិា 

ដដើម្ ព្ថងក់្សណាែ លបទទំងដនះថា ឯតំ ......អធិដ្ឋឋ រិ អាតាម អញ 

អធិោា ន ...នុ ះ ឥរំ.... អធិដ្ឋឋ រិ អាតាម អញអធិោា ន....ដនះដដូចនះ ។ 

 សួរថា ោក់្សបញ្ចូលោ៉ៃ ងដចូដម្ែច ?  

 ដ្លើយថា ភិក្សាុគបបីអធិោា នោ៉ៃ ងដនះ៖  

ឯតំ សសាដឹ្ អធិដ្ឋឋ រិ អាតាម អញអធិោា នសងាដនិុ ះ, ឥរំ 

សសាដឹ្ អធិដ្ឋឋ រិ អាតាម អញអធិោា នសងាដដិនះ ។ ចដំរះក្ខរ 
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អធិោា នឬដក្សចីវរដសេងដទៀថក៏្សោ៉ៃ ងដនះម្ដរ ។ ភិក្សាុគបបីអធិោា ន 

បចចុទធរ (ដក្ស) សូម្បីបាព្ថទំងឡាយ តាម្វធិីដចូម្ដលដធវើចដំរះ 

ចីវរម្ដរ ។  

 ១០១. ដវៀរម្ថសញ្ចរថិែសិក្ខា បទដចញ សងាទិដសស 

សិក្ខា បទដដ៏សស និងបារាជកិ្សសិក្ខា បទទំង ៤ ជាសចិថែក្ស 

សិក្ខា បទ ។ បទថា អនតិោ បានដល់ អាបថែិបារាជកិ្ស ។ ពីរបទថា 

អចឆិននសិក្ខា បទំ្ បរិណ្តសិក្ខា បទ្ញ្ច ដសចក្សែីថា ដវៀរម្លងម្ថ 

សិក្ខា បទពីរដនះដចញ និសេគគិយសិក្ខា បទដដ៏សស ជាអចិថែក្ស 

សិក្ខា បទ ។    

 ១០២-៣. រក្សយថា គរបបញ្វសនញ្នតញ្ត ម្ញក្សបទជា 

គរបបញ្វសនំ ឥតិ ឯញ្ត ។ ម្ដលានដសចក្សែីថា បណាែ សិក្ខា បទ 

ក្សនុងបាចិថែិយទំងឡាយនុ ះ សិក្ខា បទចនំនួ ១៧ ាន បទដសាធម្ម-

សិក្ខា បទជាខាងដដើម្ ានគ្នម្បបដវសនសិក្ខា បទជាខាងចុង 

ជាអចិថែក្សៈ ។ 

 ១០៤-៥. បណាែ សិក្ខា បទទំងឡាយក្សនុងបក្សិេណ ក្សនិដទទស 

ដវៀរម្ថឧទទិសេក្សថម្ំសសិក្ខា បទដចញ ម្ំសសិក្ខា បទដដ៏សស ជា 

អចិថែក្សៈ ។ អធិបាយថា សិក្ខា បទចនំនួ ១៣ ដនះ ានអញ្ាម្ំស-

សិក្ខា បទជាដដើម្ ានបថែ ថេក្សវាដក្សសិក្ខា បទជាខាងចុង ក្សនុង 

បក្សិេណ ក្សនិដទទសទំងឡាយនុ ះជាអចិថែក្សៈ រឯីសិក្ខា បទដដ៏សស 

ទំងអស់ជាសចិថែក្សៈ ។ 
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 ១០៦. អាចរយទំងឡាយដរលថា សចិថែក្សៈ អចិថែក្សៈ 

ដោយសំដៅដល់ចិថែព្បព្ពឹថែក្សនលង ដសចក្សែីថា អាចរយទំងឡាយ 

ដរលថា សចិថែក្សៈ អចិថែក្សៈ ដដូចន ះ សំដៅយក្សចិថែម្ដលដងឹ 

ព្ពះបញ្ាថែិ ។ រក្សយថា សចិតតកំ្ អចិតត កំ្ ដនះ គឺដលាក្សក្ខន់យក្ស 

ដ ើយដោយ តថា-សពទ ។ 

 ១០៧-៩. អាទិ្-សពទ ក្សនុងរក្សយថា បុរាក្រណ្ឌទិ្ នុ ះ ម្ថង 

សដក្តង្កគ ះយក្សទំងបុពវក្សិចចសង អនក្សសិក្សាគបបីព្ជាបដសចក្សែីក្សនុង 

គ្នថាដនាះដចូដនះ៖ 
126

 

 ភិក្សាុអនក្សានសីលជាទីព្សឡាញ់គបបីដធវើឧដបាសថ្ និង 

បវារណាទំងអស់ ម្ដលព្ទងព់្តាស់សម្ម្ែងទុក្សដ ើយាន 

ព្បក្ខរ ៩ ានបុពវក្សរេៈជាដដើម្ោ៉ៃ ងដនះគឺ ៖  

សរមជ្នី បទី្ញ្បា ច ឧទ្កំ្ អាសញ្នន ច 

ឧញ្បាសថសស ឯោនិ បុរាក្រណ្នតិ វុចច តិ ។ 

 ក្ខរដបាសដរាងឧដបាសថ្ ១ អុជព្បទីប ១ ដម្ាល់ទឹក្សឆ្ន់ 

ទឹក្សដព្បើព្បាស់ ១ ព្ក្ខលអាសនៈ ១ ទំង ៤ ដនះ ដៅថា 

បុពវក្សរេៈ មនឧដបាសថ្ក្សម្ម ។  
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  អនក្សសិក្សាគបបីព្សាវព្ជាវដម្ើលទំងអស់ចុះ វិ. ម្ហាវគគ ភាគ ៦ 

ចប់ពីទព័ំរ ៣៦៥ ដល់ ៣៩៩។ ឧដបាសថ្ក្សានធក្សៈទំងអស់ ចប់ពីទព័ំរ ៣៣៧ 

ដល់ ៤៤១  
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ឆនេបារិសុទ្ធិ ឧតុក្ខា នំ ភិក្ា ុគ្ណ្នា ច ឱវាញ្ោ 

ឧញ្បាសថសស ឯោនិ បុរាកិ្ចចនតិ  វុចច តិ  ។ 

 ក្ខរនាំ្នទៈ (របស់ភិក្សាុម្ដលគួរដល់្នទៈ) ១ ក្ខរនាំ 

បារសុិទធិ ១ ក្ខរព្បាប់រដវូ ១ ក្ខររាប់ភិក្សាុ ១ ក្ខរឱ្យឱ្វាទដល់ 

នាងភិក្សាុនី ១ ទំង ៥ ដនះ ដៅថា បុពវក្សិចចរបស់ឧដបាសថ្ក្សម្ម ។  

 ១១២. អធិបាយក្សនុងរក្សយថា យថាក្េរំ ដនះ អនក្សសិក្សា 

គបបីព្ជាបដដូចនះ ៖  

១. គ្ញ្ណ្ឌ បារិសុទ្ធិ ឧញ្បាសថំ ក្ញ្រយយ គេៈគបបីដធវើបារសុិទធិ 

ឧដបាសថ្   

២. បុគ្គញ្លា អធិដ្ឋឋ នឧញ្បាសថំ ក្ញ្រយយ បុគគលគបបីដធវើអធិោា ន 

ឧដបាសថ្  

៣. សញ្សា សុតត ុញ្ទ្េ សឧញ្បាសថំ ក្ញ្រយយ សងឃគបបីដធវើ 

សុថែុដទទសឧដបាសថ្ ។  

 ១១៣. ក្សនលះគ្នថាថា ចាតុទ្េ ញ្សា បណ្ណ រញ្សា សារគ្គី  

ទិ្នញ្ោ តិធា ដសចក្សែីថា ឧដបាសថ្ាន ៣ ដព្រះមថ្ៃគឺ ៖  

 ១. ចាតុទ្េ ញ្សា ឧញ្បាសញ្ថា  ឧដបាសថ្មថ្ៃទី ១៤  

 ២. បណ្ណ រញ្សា ឧញ្បាសញ្ថា  ឧដបាសថ្មថ្ៃទី ១៥  
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 ៣. សារគ្គីឧញ្បាសញ្ថា ឧដបាសថ្ក្សនុងមថ្ៃម្ដលសងឃ 

ព្ពម្ដព្ពៀងគ្នន  ។  

អធិបាយថា ឧដបាសថ្ាន ៩ ដព្រះរាប់ឱ្យជាបីៗ គឺ ៖  

 ទិ្នញ្ោ   រាប់ដោយមថ្ៃ  

 បុគ្គលញ្ោ  រាប់ដោយបុគគលអនក្សដធវើ  

 ក្តតរាក្ខរញ្ោ  រាប់ដោយក្សម្មម្ដលព្ថវូដធវើ ។ 

 ១១៤. ពីរបទថា ញ្តវាចី ញ្ទ្ា វាចី ដសចក្សែីថា បវារណា 

ាន ៩ ដលាក្សដរលទុក្ស ដចូ ដនះ គឺ ៖ 
127 

 ញ្តវាចិក្បវារណ្ឌ   បវារណា ៣ ៗ ដង  

ញ្ទ្ា វាចិក្បវារណ្ឌ   បវារណា ២ ៗ ដង  

ឯក្វាចិក្បវារណ្ឌ   បវារណាម្ែង ៗ ។ 

១១៥. បទថា តសស បានដល់ ម្ខ្សលគុេ ។ ពីរបទថា 

តញ្ោ ញ្សសំ គឺវសានរដវូ បានដល់ រដវូដភលៀងរាប់ពីបក្សាខាងចុង 

គឺ ១ ដរាចម្ខ្អាសាឡា ដល់ដពញបូេ៌មី្ម្ខ្ក្សថែិក្ស ។ ដព្រះដ ថុ 

ដនាះ ក្សនុងអធិក្ខរដនះ ឧដបាសថ្ាន ២៤ មថ្ៃក្សនុងមួ្យឆ្ន ំ ។  
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  វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទព័ំរ ១១៩ ។ បវារណាខ្នធក្សៈទំងមូ្ល រាប់ពីទព័ំរ ៦៦ 

ដល់ ១៥២ 
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១១៦. បទថា ឯញ្តសុ ដសចក្សែីថា ក្សនុងរយៈ ៤ ៗ ម្ខ្ 

ក្សនុងរដវូទំង ៣ នុ ះ ចថុទទសីឧដបាសថ្ានក្សនុងបក្សាទី ៣ បក្សាទី ៧ 

ក្សនុងរដវូមួ្យៗ ។ បទថា ចាតុទ្េសា ដសចក្សែីថា ចថុទទសី 

ឧដបាសថ្ាន ៦ ។ រក្សយដដ៏សសជារក្សយង្កយយល់ម្ម្នពិថ ៕         

វតាត ទិ្កណឌ និចទ្េសវណណ នា េែ់ 
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និគមនកថា 

         មូ្លសិក្សាថេវេណ នាណា ម្ដលខ្្ុរំចនាដ ើយដោយសដងាប 

ប៉ៃុដេណ ះ មូ្លសិក្សាថេវេណ នាដនាះ ចប់បរបូិរដ ើយដោយអំេឹះ 

ដៅមនរយៈក្ខលក្សនលះម្ខ្ប៉ៃុដណាណ ះ ។ បុេយណា ម្ដលខ្្ុបំានដធវើ 

ឱ្យសដព្ម្ចដ ើយ ដព្រះម្ថក្ខរពេ៌នាអថេដនះដោយសដងាប 

ដដើម្បីព្បដោជន៍ដល់ក្សុលបុព្ថម្ដលបានឧបសម្បទថ្ម ី ។ ដោយ 

សារបុេយដនាះ សូម្សពវសថវបានសដព្ម្ចនវូព្ពះនិរវ នមិ្នាន 

ជរាដោយបទដស៏ៃប់ ដព្រះក្ខរបដបិថែិដប៏រសុិទធសរូសង(់របស់ខ្លួន)  

ភិក្សាុព្បាេ ១០០ របូ គងដ់ៅក្សនុងព្ពះវហិារជាទីរកី្សរាយដដ៏ដរ 

ោស់ ដោយពកួ្សដ ើដសេងៗ ជាអនក្សព្សឡាញ់ក្សុសលធម៌្ដសេងៗ 

ជាាច ស់មនចម្ាំង ។ (ជុំនុពំ្ពះភិក្សាុទំង ១០០ អងគដនាះ) ភិក្សាុជា 

បេឌិ ថម្ដលបានសដព្ម្ចនវូសិទធិប័ព្ថក្សនុងសាសនាមនព្ពះជនិព្សី 

គឺថាសដព្ម្ចដោយញេបានរចនាដ ើយនវូមូ្លសិក្សាថេវេណ នា

នុ ះ ។   

មូលសិក្ខខ -ដ្កី្ខ េែ់ 
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