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ឧប្បត្តិកថា 

 បុរវចហ្ត្ខុ លនំឲ្យែ្ញំច ៀបច ៀង សង្គហធម៌ ខ លជាចណំង

សាម្គ្គចីៃះច ើង ចោយែ្ញំមាៃបំណងចងច់លើកសទួយម្ៃសុសព្គ្ប់សញ្ហា ត្ិ

កនញងរិភ្រចលាកទំងម្លូឲ្យចចះព្សឡាញ់រាប់អាៃគ្នន  មាៃកា ទក់ទង ់មួ្

 ស់ជាម្យួគ្នន  ច ើម្បីចជៀសវាងកា ព្បមាងចម្ើលង្កយគ្នន ៃិងគ្នន  ទំងកនញង

បចចញបបៃនៃិងអនគ្ត្ ែ៏លីចនះ។ 

 ែ្ញំមាៃសងឃឹម្ថា កាលចបើធម្មកថាចៃះផ្សាយចចញចៅ ល់ព្ត្មឹ្ណា 

ចគ្នលបំណង បស់ែ្ញំៃឹងបាៃសចព្ម្ច ល់ព្ត្មឹ្ចណាះរំុខលងច ើយ។ 

 ព្សាប់ខត្ចៅចរលងមីៗ ចៃះ ចសមៀៃនលវ អនកចចព្ម្ៀងលបីលាញកនញង

វងច់ភ្លងរៃលក សមីកម្ពញជា បាៃអារាធនឲ្យែ្ញំច ៀបច ៀងអត្ថបទព្សបជាម្យួ

ចោយចគ្យល់ថា ធម្អ៌ាងម៌ាៃចព្ចើៃគ្ ចគ្នកក៏រិត្ខម្ៃ ប ុខៃតមាៃអត្ថៃ័យ

ព្ជាលចព្ៅណាស់ សាម្ញ្ោជៃអនកទៃ់ចែសោយសិកាត្ចិ ម្ៃិអាចសាត ប់

យកចសចកតបីាៃចោយង្កយច ើយ ចគ្មាៃសងឃឹម្ចទៀត្ថាាៈ ចចព្ម្ៀង បស់

ចគ្សរវនងៃមាៃឥទធិរល អាចចធវើជៃសាម្ញ្ោឲ្យយល់ចាស់ៃវូអាៃភុារ ៏

ស័កតសិិទធិនៃព្រះរុទធសាសនៃឹង សមីកម្ពញជា ឯករាជយ អរាព្កតិ្ភារ ខ ល

ជាងវពី្រះហ្សថ បស់ សចមតេព្រះនចោត្តមសីហន ុ ឧប្យុវោជ ព្រះ

០១ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



បិ្តាឯកោជយជាតិ្ ព្រះអងគជាចម្ កឹនំព្រម្ទំងសហ្កា  ី បាៃត្ស ូ

 រាប ល់បាៃសចព្ម្ចចព្កាម្ព្រះរាជសមាា  ាៈនៃ ព្រះបាទនចោត្តម សុោ

ព្មឹត្ និង្សចមតេព្រះមហាកសព្តិ្យានី សាម្ញ្ោជៃអាចៃឹងសាគ ល់

បាៃចោយង្កយផ្សង។ ចនះែ្ញំក៏រាយាម្ច ៀបច ៀងអត្ថបទចៃះ ឲ្យបាៃ

ព្សបតាម្្ៃទាៈ ចូខាងចលើ រាប ល់បាៃចប់ជាចសចកតសីចងេប ច ើម្បីទកុ

ជាកត្ញ្ោូតាកត្ចវទីតា ែ៏ពងែ់ពស់វចិសស បូជាចចំ ះព្រះអងគត្ច ៀងចៅ ឯ

អត្ថបទធម្ច៌ៃះ  ចូមាៃចសចកតតី្ចៅទំរ័ ខាងម្ែុ។ 

 សូម្ចគ្ន រចចំ ះកវទីំងឡាយខ លបាៃជយួរិៃិត្យចសៀវចៅចៃះ

គ្ាឺៈ 

 ១—ព្រះចត្ជគ្ណុព្រះញាណចកាសល ញាណ-ឈឺន ព្កញម្ជៃំុំ

ព្រះនព្ត្បិ ក ខ លែំព្បឹងជយួចផ្សទៀងផ្ទទ ត់្ឲ្យបាៃព្ត្មឹ្ព្ត្ងល់អ ចហ្ើយសុទធ

ខត្មាៃចគ្នលព្រះរុទធសាសនជាចព្គ្ឿងវចិសាធរីកនញងគ្ម្ពី រិត្ៗ តំាងរីច ើម្

 ល់ចប់ ចោយឥត្គ្តិ្កមាល ំងចៃឿយហ្ត់្អវីចសាះ សូម្ៃឹកគ្ណុជាៃិចច។ 

 ២—ព្រះម្ហា ឱម-សុផាត់្ ចៅអធកិា វត្តលួងម្ងគលបូ  ីបាត់្ បំង

ជាអនកឧបត្ថម្ា ត្នម្លចបាះរុម្ពៃិងកា ចផ្សសងៗ។ 

 ៣—ព្រះម្ហា ចរព្ជ-ប្ ៊ូ បាៃជយួចម្លងៃិងជយួរិៃិត្យ កយចរចៃ៍

ែលះ រាប ល់ចប់។ 

០២ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



 ៤—ព្រះម្ហា ស ៊ូ-ង៉ា ន ជយួរិៃិត្យ កយចរចៃ៍ ចូគ្នន ។ 

 ចោយព្រះព្គ្ូបុ ត្ថមិ្វាសី ព្រហ្មចត្ថ បបចញ្ហោ  ជាអនកច ៀបច ៀងចផ្សតើម្

ច ើង។ 

 វត្តលង្កា  ចៅនងៃ៥ ᧵ ៨ ឆ្ន ំក ុឯកស័ក រ.ស.២៥០២ ព្ត្ូវៃឹងនងៃទី 

២៩ កកាោ ១៩៥៩។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

០៣ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



នមត្ថុ រត្នត្តយស្ស 

 សូម្ៃម្សាា  ចចំ ះព្បជុបំីនៃព្រះ ត្ៃាៈ គ្ពឺ្រះរុទធ ព្រះធម្ៃិ៌ងព្រះ

អ យិសងឃ ចោយចសចកតចីគ្ន រ។ 

សង្គហវត្ថកុថា
(១)

 

  កយចរចៃ៍ខ លខងលងអំរីចសចកតសីចរង្កគ ះ ជា កយសព្មាប់ចង

ម្តិ្តភារឲ្យបាៃម្លូម្ត្គិ្នន  ជាព្កញម្ ជារួក ជាគ្ណាៈ ជាសងគម្ សម្គ្ ួតាម្

ធម្ ៌ ចៅថាសងគហ្វត្ថញៗ ចនះមាៃ៤យា ងគ្ាឺៈ ទានៈ កា ោយវាយធៃធាៃ

តាម្កាល១, ចប្យយវជជៈ កា ខងលងកថាជាទីរីចរាះចរញចតិ្ត១, អត្ថេរយិា 

កា ព្បព្រឹត្តចិធវើអំចរើជាព្បចយាជៃ៍១, សមានត្តតា ភារជាអនករាបសាសម្

ៃឹងសម្ត្ថភារ១។ ធម្ទ៌ំង៤ព្បកា ចៃះ  ខម្ងចវញសរវសត្តៃិក ឲ្យចលូ

ធលញងម្យួ  ចូជាខែសសូត្ឬអចម្ាះ ខ លចគ្ចវញបញ្ចូលធលញងចព្ចើៃស នស 

ឲ្យចៅជារួ ចហ្ើយ អាចទញ  ំសីា ឲ្យធាល ក់កនញងចព្ជាះចព្ៅបាៃ។ 

 ម្ា ងចទៀត្ ចូជាចៅល  បស់ចព្ក ខ លអាចញាញ ំងកងចព្កឲ្យវលិចៅ

ម្ៃិមាៃទីបំផ្សតុ្យា ងណាម្ញិ ចបើធម្ស៌ចរង្កគ ះទំង៤ចៃះ  មាៃចសមើគ្នន ចហ្ើយ 

 

១—ម្ងគលត្ថទិបៃី ចត្តុ្ថគ្នថា មាតាបតិ្បុោា ៃកថា ចទវភាត្កិវត្ថញ ទំរ័ ២៤៤ ភាសានង       

ទំរ័ ៣១១។ 

០៤ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



ក៏មាៃកមាល ំងអាចកា   សឹកសព្ត្ូវបាៃព្គ្ប់ជរូំក ទំងអាចឲ្យបាៃសុែ

សាៃតព្តាណព្គ្ប់គ្នន  ចូោន ះខ  ។ 

 សម្ ចូព្រះរុទធត្ព្មាស់ថាាៈ សាមគ្គី សាមគ្គគ នំ ត្បោ ស្ុបោ ចសចកតី

ព្រម្ចព្រៀង បស់អនកមាៃចតិ្តចសាម ះព្ត្ងៃឹ់ងគ្នន ជា ត្ប្គុណ នំម្កៃវូ 

ចសចកតសុីែសាៃតព្តាណយា ងចៃះឯង។ 

 បណឌ ិ ត្ទំងឡាយ ចលាករិោ ណាច ើញចាស់ៃវូសងគហ្វត្ថញចៃះ

ថា ជាគ្ណុមាៃព្បចយាជៃ៍ធទំលូាយ ល់ចមាល ះចហ្ើយ ចទើបចលាករាយាម្

បំចរញសងគហ្ធម្ទ៌ំង៤ចៃះតាម្កមាល ំង ចហ្ើយចលាកបាៃទទលួចសចកតី

សុែៃិង កយស ចសើ ចរញសកលចលាក  ចូៃិទៃច ឿងព្រះម្ចហាសង

ៃិងធៃញ្ាយបណឌ ិ ត្ប ម្ច ធសិត្វជាច ើម្
(១)
។ 

 បនទ ប់រីចៃះ សូម្អធបិាយអំរីសងគហ្ាៈម្យួៗឲ្យង្កយសាត ប់ ចព្ ះ

ធម្ច៌ៃះរួកអនកសិកាចគ្ចចះ ងឹចសទើ ខត្ព្គ្ប់គ្នន ចហ្ើយខ   ប ុខៃតៃវូែវះកា 

អៃវុត្តៃ៍ កា បំចរញម្ៃិទៃ់ព្គ្ប់ព្គ្នៃ់ខត្ប ុចណាណ ះ ជៃួកាលបាៃម្យួចៅ

ែវះ២-៣ក៏មាៃ  ចូចនះចហ្ើយបាៃជាកា ព្សឡាញ់រាប់អាៃគ្នន  ឆ្ប់សាប

 លាបបាត់្បងវ់ញិ យូ ៗចៅខព្បជាសអប់គ្នន ផ្សងក៏សឹងមាៃ ចហ្ត្ចុៃះ ែ្ញំសូម្

អធបិាយរីសងគហ្វត្ថញចនះរិសាត  ត្ចៅ។  

១—សូម្ព្ជាបតាម្ម្ចហាសងជាត្កៃិងគ្ម្ព ីចលាកៃ័យផ្សងចះុ។ 

០៥ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



 ១—ទានៈ ចទះបីមាតាបិតាកត ី កៃូព្បញសព្សីកត ី ព្គ្ូអាោ យកត ី ឥសស 

ជៃណាម្យួកត ី មាៃសនត ៃព្បកបចោយចម្តាត អាណិត្បុព្ត្ធតីា សិសាៃ-ុ

សិសសៃិងក ណុា ល់បណាត រារសតត្ចូតាច ក៏ចលាកទំងចនះលះធៃធាៃ

ទំៃកុបព្ម្ញងបុត្តធីតាព្គ្នៃ់បាៃចិញ្ចឹ ម្ជវីតិ្ ចសលៀក ក់ៃិងច ៀៃសូធយចំចណះ

វជិាា ចផ្សសងៗ  ហូ្ត្ ល់បាៃគ្ពូ្សក  ទីលំចៅបាៃបុណយស័កតតិាម្សម្គ្ ួ

 ល់វាសន បស់ែលៃួៗ លុះ ល់សម្យ័ម្កខាងចព្កាយបុត្តធតីា សិសាៃ-ុ

សិសសៃិងព្បជារារសតអនកត្ចូតាចទំងចនះខព្បជាម្ៃិៃឹកន ម្ៃិខ លម្ក

ចគ្ន រត្បគ្ណុម្តងចសាះ ចចះខត្បាត់្សូៃយចៅ ម្ៃិសូវច ើញមាៃចធវើ      

សងគហ្ធម្ត៌្បវញិ ល់ម្តងចត្ើ ចហ្ត្អុវី? ព្ត្ងច់ៃះចហ្ើយខ លថា ចធវើបាៃ១

ែវះ២-៣ គ្បឺាៃព្ត្ងឲ់្យទៃព្ទរយសម្បត្តោិយវាយម្ា ង ចៅែវះសម្តរីីចរាះ

ជាសងគហ្ាៈទី២ ែវះចធវើព្បចយាជៃ៍ជាសងគហ្ាៈទី៣ ែវះចសចកតរីាបសាចសមើជា

សងគហ្ាៈទី៤។ តាម្កា រិត្ថាចបើបាៃឲ្យទៃជាសងគហ្ាៈទី១ចហ្ើយ ចតាង

ៃិយាយ កយរីចរាះខផ្សអម្ខលាម្ចៅ កផ្សង កុចំ ល កយ ចំលើកចបើកកកាយ

តាម្ចព្កាយឬច លព្ទចគ្នះចបាះចបាកអាព្កក់ចោ ចៅ នំអនកត្ចូតាច

មាៃចសចកតចីអៀៃខាម សច ើយ ព្ត្ូវបំចរញធម្៌២ចទៀត្គ្ ឺចប្យយវជជៈ  កយ

ខផ្សអម្ខលាម្។ ចតាងបំភ្លពឺ្បចយាជៃ៍ ចូចនះថា សំរត់្អាវចកើត្ម្កអំរីចរាង

ត្ម្ាញ ម្ាូបចណីំចកើត្ម្ករីចភាជៃីយសាថ ៃ ខ លនយវចិសសអាព្ស័យ 
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បឹង, សទឹង, ខព្រកកនញងទឹកឬចលើចគ្នក, ចគ្ហ្សាថ ៃចកើត្ម្ករីសមាា  ាៈចផ្សសងៗ 

ខ លនយោំងច ើខសវង កម្កអំរីនព្រឬ ឥ ាសីុម្ ងត់្។៍ ចព្ ះកៃូចៅ

ទំងចនះ កាលណាប ចិភាគ្ចព្បើព្បាស់អំចណាយអស់ចៅ វាៃឹងខសវង ក

ែលួៃឯងចៅចទៀត្បាៃចោយង្កយ, ព្ត្ូវបំចរញធម្ទី៌៣ គ្ ឺអត្ថេរយិា ខងម្

ចទៀត្។ ចទះបីបាៃឲ្យទៃ ៃិយាយ កយរីចរាះចផ្សអម្ខលាម្ ព្បព្រឹត្តជា

ព្បចយាជៃ៍ទំងបីសាថ ៃ ចូចនះចហ្ើយ ប ុខៃតចៅែវះចសចកតរីាបសាចតិ្តចសាម ះ

ព្ត្ង ់ ចៅខត្ចម្ើលង្កយគ្នន បៃតញះបង្កអ ប់គ្នន  អាងែលួៃធ ំចូចនះ។ ក៏ចសចកតទីំង

អម្ាលមា ៃចនះ  ខម្ងសាប លាបសូៃយចៅវញិខ   ចទើបព្ត្ូវបំចរញធម្៌

៤គ្ ឺ សមានត្តតា ខងម្ចទៀត្ឲ្យព្គ្ប់ចៃំៃួសងគហ្ធម្៌ ខ លជាចណំង

សាម្គ្គទីំង៤ ចទើបម្ៃសុសៃិក ព្គ្ប់សញ្ហា ត្ ិ អាចមាៃសនត ៃចតិ្តចទ ទៃ់

 កគ្នន  ព្សឡាញ់រាប់ ក អឹក អឺៃៃិងជយួចធវើកា ង្ក សចព្សាកសព្សាំព្សញះ 

ព្សួលព្រម្ៗគ្នន  ចហ្ើយអាចញាញ ំងក ណីយកចិចឲ្យបាៃសចព្ម្ចយា ងឆ្ប់

 សួរាៃ់ទៃ់ចតិ្តៃិងបាៃចសចកតសុីែចចព្ម្ើៃអស់កាលជាយូ ជាអខងវងចៅ។ 

ព្រះភ្គ្វៃតម្ៃីុនងប ម្ព្គ្ូព្ទងព់្តាស់ថា មាតាបិតា សចរង្កគ ះបុត្តធតីា ព្គ្ូ  

អាោ យសចរង្កគ ះសិសាៃសិុសស ឥសស ជៃមាៃព្រះរាជាជាច ើម្ សចរង្កគ ះ

ព្បជារល  ាទចួៅ សបបញ សទងំឡាយមាៃព្រះរុទធអងគជាច ើម្ សចរង្កគ ះ

សាវកសាវកិា ឲ្យតាងំចៅកនញងសមាម ប បិទ ខបបចៃះបាៃនម្ថា “បុរវកា ”ី 
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ជាធជំាទីចគ្ន រចកាត្ខព្កង ជាទីព្សឡាញ់រាប់អាៃ ជាទីរឹងរំនក់ បស់បុត្ត

ធតីា សិសាៃសិុសស ព្បជាជៃទចួៅៃិងរុទធប ស័ិទទំងឡាយ ជៃទំងអស់

ចនះ ចសាត្ក៏ព្ត្ូវខត្ចធវើប កិា ត្បគ្ណុវញិ ចព្ ះថា “បុរវកា ជីៃ” ជាជៃ

ជាៃ់ែពស់ ជាបុញ្ោចកេត្ ជាបុគ្គលគ្ ួទទលួប កិា គ្ណុអំរីកត្ញ្ោូជៃវញិ ក

ទីបំផ្សតុ្គ្នម ៃ។ អនកទំងឡាយគ្ ួបំចរញសងគហ្វត្ថញទំង៤ព្បកា ចៃះឲ្យបាៃ 

ប បិូណ៌ព្គ្ប់សរវចះុ អនកៃឹងបាៃ ល់ៃវូនទីជាជៃជាៃ់ែពស់ឧត្តម្បំផ្សតុ្ 

ជៃជាៃ់ចព្កាយ ព្គ្នៃ់បាៃជាទីចព្សាចព្សងគ់្នន ត្ៗចៅឲ្យមាៃសាម្គ្គភីារ 

ទំងនំឲ្យបាៃចសចកតសុីែសាៃតព្គ្ប់ៗគ្នន ចៅម្ែុ ព្បកបជយ័ចជាគ្កនញងឥធ

ចលាកៃិងប ចលារំុខាៃច ើយ។ 

 មាៃ កយចោទថាាៈ ចះុចណំងសាម្គ្គទីំង៤ចនះចត្ើច ម្ ះអវីែលះ?  

 ច្លើយាៈ ចណំងសាម្គ្គទីំង៤ចនះគ្ ឺ ១-ទានៈ ២-ចប្យយវជជៈ ៣-

អត្ថេរយិា ៤-សមានត្តតា  ចូចនះឯង។ ចះុទៃាៈ អធបិាយ ចូចម្តច? ច ូ

ខព្បចហ្ើយអធបិាយម្កចម្ើល? ទៃាៈ ខព្បថាឲ្យ, ថាបូជា, ថាជៃូ, ថាផ្សតល់ៃវូ  

សម្បត្ិតព្ទរយទំងរួង មាៃសំរត់្អាវសាវនសបនព្ត្ចវី  បិណឌ បាត្ជាច ើម្

 ល់អនក នទមាៃមាតាបិតាជាអាទិ៍ ច ម្ ះថា ទានៈ ទៃចៃះមាៃ២យា ងគ្ាឺៈ 

ឲ្យចចំ ះបុគ្គលមាន ក់ៗចោយចសចកតពី្សឡាញ់រាប់អាៃ  ចូជៃូចចំ ះមាតា

បិតាឬមាតាបតិាឲ្យព្ទរយ ល់កៃូកចមាល ះព្កម្ុោំយវាយ សីុចកុចសលៀក ក់ 
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ចលាកព្គ្ូឲ្យកៃូសិសស បស់ែលួៃ នយចៅហាវ យឲ្យ ល់ញាត្មិ្តិ្តកម្មក  

ចោយចយាគ្យល់យា ងចៃះចៅថា ប្ដបុិ្គគលិកទាន ឬ អសាធារ-

ណទាន ចព្ ះជាទៃសចរង្កគ ះចចំ ះបុគ្គលមាន ក់ៗ។ ឲ្យព្ទរយសម្បត្តមិ្ៃិ

ចចំ ះ  ចូសាថ បនសាលាច ៀៃ ជកីព្សះ អណត ងូ សាងម្ៃទី ចរទយ សាងក ុ ិ

សាលា វហិា  សព្មាប់ព្បជាជៃចៅអាព្ស័យច ៀៃសូធយឬសព្មាប់បរវជតិ្

ទចួៅ យា ងចៃះចៅថា សង្ឃគតាទាន ឬ សាធារណទាន ចព្ ះជា

ទៃនងលងនូ ឧត្តញងគឧត្តម្ព្បចសើ ណាស់ ខត្ងផ្សាយចសចកតសុីែ ល់ម្ហាជៃ 

ជាសាធា ណ៍ម្ៃិចចំ ះច ើយ។ 

 ចលាកអនកព្បាជរិ្ោ ណាច ើញថា ប បិុគ្គលិកទៃឬអសាធា ណ

ទៃចនះឲ្យលទធផ្សលផ្សតល់ចសចកតសុីែត្ចូតាចចរក ម្ិៃចសមើ ល់ផ្សលសងឃ

គ្តាទៃឬសាធា ណទៃ ចទើបចលាកលះបងសុ់ែត្ចូ បតូ យកសុែ ធ៏ំ

ទលូាយវញិ សម្ ចូព្រះរុទធភាសិត្ថាាៈ 

  មត្តត ស្ុខបរិច្ចា គ្គ បបស្ស បេ វិបុលំ ស្ុខំ(១) 

  េបជេ មត្តត ស្ុខំ ធបីោ ស្មបស្ស ំវិបុលំ ស្ុខំ។ 

 អនកព្បាជច្បើច ើញសុែធទំលូាយ ចព្ ះខត្លះសុែត្ចូតាចចចញ 

ចទើបចលាកលះសុែត្ចូតាចចនះ  ចហ្ើយបតូ យកសុែធទំលូាយវញិ។  ម្ា ង 

១—បកណិណ កវគ្គ អត្តចនបរុវកម្មវត្ថញ ធម្មបទ ភ្.៧ ទំរ័ ១៤៧។ 
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ចទៀត្សិសាៃសិុសស បុត្តធតីា ញាត្កាឬកម្មក កនញងចចំណាម្រុទធប ស័ិទ 

អនកមាៃចតិ្តកត្ញ្ោូកត្ចវទី លះព្ទរយចធវើប កិា ាៈត្បគ្ណុចចំ ះមាតាបតិា, 

ព្គ្ូអាោ យ, នយចៅហាវ យឬបូជាព្រះ ត្ៃព្ត្យ័យា ងចៃះជាទៃែពងែ់ពស់

បំផ្សតុ្ គ្ ួបណឌ ិ ត្ទំងឡាយ  រឹំងជញ្ាឹ ងចម្ើលតាម្ព្រះរុទធភាសិត្ចៃះផ្សង

ចះុ។ គ្ ួយកត្ព្មាប់ មញំ កុយំកត្ព្មាប់ខ្ាញាញ ំង ខ្ាញាញ ំងវាមាៃរាយាម្ខាល ំង

ណាស់ខ   វាែំចធវើសំបុកវាចៅ ប ុខៃតែំព្បឹងខព្បងខត្មាន ក់ឯង ព្បឹង ំនំយក

 ភី្ក់ម្កចធវើជាសំបុកបាៃត្ចូៗ ចៅចះុខត្ែលួៃឯងៃិងកៃូម្យួរី ប ុចណាណ ះ 

បាៃចៅជាសុែខ   ខត្បាៃសុែត្ចូតាចចរក ម្ៃិចសមើ ល់ មញំៗ វានំគ្នន

រាយាម្ចហ្ើ  ចៅ ំនំយកទឹកខផ្សអម្អំរីនព្រច ើ អំរីព្សះព្គ្ប់ត្បំៃ់ព្សញះ

គ្នន ណាស់ ឥត្មាៃព្បោំគ្នន បៃតិចច ើយ ចចះខត្ចហ្ើ  ចចញចៅម្កចព្ ង

ព្ ត្ ចធវើកា ច្វៀលឆ្វ ត់្ ែលះចៅែលះម្កគ្នម ៃ ប់   ខត្ងចធវើលំចៅបាៃ

ធំៗ  ផ្សទញកកៃូចៅចៅសនត ៃបាៃចៃំៃួចព្ចើៃគ្នន  បាៃសុែសបាយសាយ

ភាយទំងហ្វ ូង។ យា ងចៃះម្ែុគ្ ួឲ្យស ចសើ ណាស់ បាៃជាចលាក អនក

ព្បាជ ្ ខត្ងចធវើទៃណាខ លបាៃសុែសបាយ ល់ម្ហាជៃទចួៅចព្ចើៃ បូ

 ចូោន ះឯង។ លុះ ល់ចវលាខ លចលាកទទលួលទធផ្សលវញិ ក៏ធទំលូាយ

ណាស់ខ   គ្ឺបាៃលាភ្សកាា  ាៈៃិងចសចកតីស ចសើ  កនញងចលាកចៃះៃិងចលាក

ខាងម្ែុ ន៏ព្កខលងចទៀត្។  

១០ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



 កា វសិជានចោះព្សាយម្កកនញងសងគហ្ាៈទី១ចោយសចងេបប ុចណណ ះ។ 

 ចះុ ចប្យយវជជៈ ទី២ចនះចត្ើខព្ប ចូចម្តច? អធបិាយយា ងណា? ច ូ

ចោះព្សាយម្កចម្ើល។ 

 ច្លើយាៈ ចប្យយវជជៈ ខព្បថា ច ល កយជាទីគ្នប់ចតិ្តគ្ៃិឺយាយសម្តី

រីចរាះខផ្សអម្ខលាម្ចចំ ះមាតាបតិាជាអាទិ៍ ទំងនំឲ្យអនកសាត ប់ កីរាយជាប់

ចតិ្ត បាៃសាត ប់កាលណាក៏ញា ម្ចងខ់ត្សាត ប់ចទៀត្។ 

 ចប្យយវជជៈ ចៃះមាៃ២យា ងគ្ ឺ ១-បិ្យវាចា បាៃខាងវាោរីចរាះ

ទៃ់ភ្លៃ់ ជាទីជាប់ចតិ្តអនកសាត ប់។ ២-អត្ថសញ្ហិតាវាចា បាៃខាងវាោ

ព្បកបចោយព្បចយាជៃ៍។ អនកច្លៀសនវខាងចវាហា  ខត្ងចៅ កចគ្ចោយ

 កយចបា ភីារថា ចលាកតា, ចលាកឪរុក, ចលាកយាយ, ចលាកមាត យ, 

ចលាកបង, ចលាកបអូៃ, ចលាកកៃូ, ចលាកកមួយ, ចលាកចៅ, ចលាកម្ងី, 

ចលាករូ, ចលាកអ ុំ, អនកនងជាច ើម្  ងឹទបែពស់ តាម្ជាៃ់ ឋាៃាៈ  ចូចនះគ្ ួ

ជាទីព្សឡាញ់ចរញចតិ្ត ល់អនកសាត ប់ លុះសាត ប់ចហ្ើយអាចជយួចធវើកា ង្ក 

ម្ៃិខាល ចចៃឿយហ្ត់្ច ើយ  ចូជាចគ្នៃៃទវសិាលបាៃសាត ប់ឮសម្តពី្ ហ្មណ៍

ជាមាច ស់ស ចសើ  ចៅ កចោយ កយថា កៃូព្បញសអញលអណាស់ កៃូអញ

ខាល ំងរូខកណាស់ កៃូអញសលូត្ព្ត្ងណ់ាស់ ចមាល ះចហ្ើយចគ្នៃៃទវសិាលចព្ត្ក

អ មាៃកមាល ំងអាចអូស ចទះខ លចងភាា ប់គ្នន ទំង៥០០ចព្គ្ឿងឲ្យ នះ រួក

១១ 
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ចគ្នភាន ល់ទំងប ុនម ៃ ចធវើឲ្យព្ ហ្មណ៍ជាមាច ស់បាៃព្បាក់ទំង ៃ់កហាបណាៈ

ផ្សង ទំងែលួៃឯងក៏មាៃចតិ្តចសាម្ៃសស កីរាយ ចោយសា បាៃសងគ្ណុ

មាច ស់ផ្សង។ ចៃះបាៃខាងចៅហាវ យនយចចះៃិយាយ លួងចលាម្យកចតិ្ត

អនកចៅចព្កាម្បង្កគ ប់ ឲ្យមាៃកមាល ំងចធវើកា ង្ក  ឲ្យបាៃសចព្ម្ច ចូចគ្នល

បំណង យា ងចៃះចៅថា បិ្យវាចា។ ឯវាោព្បកបចោយព្បចយាជៃ៍ចនះ 

គ្អឺនកៃិយាយចលូចតិ្តោស់គ្ៃិំត្ឲ្យអនកសាត ប់ព្បញងោំសាត ប់ ចលូចតិ្តរៃយល់

អនកសាត ប់ឲ្យច ើញព្បចយាជៃ៍ជាក់ខសតង គ្ ួខត្ព្បព្រឹត្តតាម្ចោយរិត្។ 

 ចូព្រះអាៃៃទចត្ថ  ចបើរុទធប ស័ិទទំង៤ មាៃភ្កិេញជាច ើម្ចលូម្កបាៃឮ

 កយអាៃៃទចត្ថ ចហ្ើយ អនកសាត ប់ក៏ព្ជះថាល  កីរាយទំងអស់គ្នន  មាៃចវលា

ម្យួ ព្រះអាៃៃទបាៃបចព្ងៀៃធម្ ៌ល់ព្សីសនំ៥០០ បូនៃព្រះបាទបចសៃទិ-

ចកាសល រួករសតីទំងចនះព្ជះថាល ព្បចគ្ៃសំរត់្លអៗ មាៃសាច់ម្  ា ចចំ ះ

ព្រះអាៃៃទចត្ថ ចៃំៃួ៥០០ផ្សនត់្ខ  ។ លុះ ល់រសតីទំងចនះច ើងគ្នល់ព្រះ   

រាជាៗ ព្ទងសួ់ ចព្ ះម្ៃិច ើញសំរត់្បងក់ ល់មាន ក់ចសាះ រសតីទំងអស់

ចនះព្កាបបងគទំលូថា ែ្ញំមាច ស់ព្បចគ្ៃព្រះអាៃៃទចត្ថ ទំងអស់គ្នន ចៅចហ្ើយ។ 

ព្រះរាជាព្ទងព់្ជាប ចូោន ះ ក៏ចកើត្ចទម្ៃសសថា ម្ៃិគ្ ួចបើព្រះអាៃៃទហា ៃ

ទទលួសំរត់្ចព្ចើៃ យផ្សនត់្ ល់ចមាល ះចសាះ។ លុះព្រឹកច ើង ព្រះអងគចសតច

យាងចៅកាៃ់វត្តចជត្រៃ សំចៅចៅ កព្រះអាៃៃទចត្ថ ៗ ក៏ចធវើប សិណាា  ាៈ

១២ 
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រាក់ទក់ចោយចង វាោ រី៏ចរាះថា សូម្ថាវ យព្រះរ  ម្ហារាជព្ទងច់សតច

យាងទំងចរលចងមើ ចៃះ ចត្ើព្ទងព់្រួយព្រះរាជហ្ឫទ័យយា ងណា? ព្រះប ម្

កសព្ត្ ព្គ្នៃ់ខត្ព្ទងស់ណាត ប់ចង វាោព្រះអាៃៃទប ុចណាណ ះ ខប ជាមាៃព្រះ

បៃទូលថា ក ណុាចលាកមាច ស់ ែ្ញំព្រះក ណុាម្ក សូម្សួ ចលាកមាច ស់ ខព្កង

ព្រះសម្ពញទធប ម្ព្គ្ូព្ទងប់ញ្ោត្តឲ្យភ្កិេញចព្បើព្បាស់ខត្ចវី ៣ប ុចណាណ ះចទឬ?  ចូ

ចម្តចបាៃជាចលាកមាច ស់ហា ៃទទលួសំរត់្អំរីព្សីសនំចព្ចើៃ ល់ចមាល ះ ចត្ើ 

យកចៅចធវើអវី? ម្ៃិែុសៃឹងរុទធបបញ្ោត្ិតចហ្ើយឬ? ព្រះអាៃៃទចត្ថ ត្បថា 

បរិព្ត្ម្ហារាជ សូម្ព្រះអងគព្ទងស់វនកា ចោយចគ្ន រចះុ អាតាម ភារ

សូម្ថាវ យព្រះរ  ចូមាៃត្ចៅាៈ ព្រះសមាម សម្ពញទធព្ទងប់ញ្ោត្តភ្កិេញចព្បើព្បាស់

ខត្ចវី ៣ព្បោប់ ក៏រិត្ខម្ៃចហ្ើយ ខត្ព្រះអងគឥត្មាៃបញ្ោត្តហាម្ព្ត្ង់

ទទលួវត្ថទៃប ុនម ៃៗចនះក៏ចទខ   បាៃជាអាតាម ភារអាចហា ៃទទលួសំរត់្

ចព្ចើៃ ល់ចមាល ះ ច ើម្បី កាសទធ ទយកអនកព្បចគ្ៃប ុចណាណ ះចទចត្ើ។ ឯអាតាម

ភារបាៃទទលួសំរត់្៥០០ផ្សនត់្ចនះម្ក អាតាម ភារព្បចគ្ៃចៅព្រះសងឃ

ខ លមាៃចវី ោស់ៗព្បមាណ៥០០អងគអស់ចៅចហ្ើយ សូម្បីព្រះសងឃខ ល

បាៃសំរត់្ងមីៗ ម្ក ចលាកក៏យកសំរត់្ចវី ោស់ចៅចធវើកព្មាល ចហ្ើយយក

កព្មាលោស់រីម្ុៃចៅចធវើជាព្ទនប់ជតូ្ចជើងែលះ យកចៅចរិញ្ហច ំលាយ ីសអិត្

បូកក ុែិលះ។ ព្រះចង ាៈទំងចនះមាៃចសចកតចីព្ត្កអ ណាស់ ខត្ងែំព្បឹងចធវើ

១៣ 
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សងឃក ណីយកចិចសរវអចៃលើទំងែំរាយាម្ចធវើសម្ណធម្៌ព្គ្ប់អងគផ្សង សូម្

ព្រះអងគព្ទងព់្ជាប។ លុះព្រះរាជាព្ទងព់្រះសណាត ប់ចង វាោ បស់ព្រះអាៃៃទ

ចត្ថ ចហ្ើយ  ព្ទងព់្រះត្ព្ម្ះិថា យីចអើ! រីចរាះអីរីចរាះចម្ល ះ។ ព្រះម្ហាកសព្ត្

ព្ទងព់្ជះថាល ក៏ចព្បើរាជបុ សឲ្យចៅនំយកសំរត់្ខ លមាៃសាច់ម្  ា ព្បមាណ 

៥០០ផ្សនត់្រីកនញងរាជវាំង ម្កព្បចគ្ៃព្រះអាៃៃទចត្ថ ចទៀត្ ចទើបព្ទងយ់ាងចលូ

កាៃ់ព្រះរាជវៃិចវសៃោា ៃវញិ ព្ទងោ់ស់ចត្ឿៃ រាជប ស័ិទឲ្យសាត ប់ធម្ព៌្រះ

អាៃៃទចត្ថ ព្គ្ប់ៗគ្នន ព្រម្ទំងស ចសើ ថា មាៃព្បចយាជៃ៍ណាស់។ អនកសាត ប់ 

ទំងឡាយម្ៃិចចះខ្អត្ៃឹងចង វាោ បស់ព្រះអាៃៃទច ើយ ចព្ ះចហ្ត្ចុនះ 

សបបញ សអនកឲ្យទៃ ព្ត្ូវច ល កយរីចរាះជាទីព្សឡាញ់រាប់អាៃផ្សង ចទើប

ចងម្តិ្តចម្ព្ត្ភីារបាៃសថិត្ចសថ ។ ចបើព្គ្នៃ់ខត្ឲ្យព្បាក់មាសោយវាយគ្ 

ចគ្នកចហ្ើយ ប ុខៃតៃិយាយព្ទចគ្នះចខាម ះែមួ តាម្ចព្កាយចៅ ម្ែុជាៃឹងខបក

សាម្គ្គ ី យា ងឆ្ប់ ហ័្សម្ៃិខាៃច ើយ។ កា វសិជានចោះព្សាយម្កកនញង

សងគហ្វត្ថញទី២ចោយសចងេបប ុចណណ ះ។  

 ចះុ អត្ថេរយិា ទី៣ចនះ ចត្ើខព្បព្សាយ ចូចម្តច? ច ូខព្បចហ្ើយ

អធបិាយឲ្យង្កយសាត ប់ម្កចម្ើល? 

 ច្លើយថាាៈ អត្ថេរយិា ខព្បថា កា ព្បព្រឹត្តឲិ្យជាព្បចយាជៃ៍គ្ចឺធវើកចិច

កា ជៃំសួមាតាបិតា ចៅចវលាគ្ ួឬជយួកចិចធ ុាៈ ល់គ្នន ៃិងគ្នន  កនញងព្គ្នខ ល

១៤ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



មាៃអាសៃន ចៅថា អត្ថេរយិា បគុ្គលចបើព្គ្នៃ់ខត្ឲ្យទៃៃិយាយ កយ

រីចរាះប ុចណាណ ះ ប ខុៃតម្ៃិជយួកា   ផ្សលព្បចយាជៃ៍ ល់គ្នន ៃិងគ្នន ផ្សងចទ 

ចសចកតសីនិទធសាន លក៏គ្ង ់យាលចៅខ   ចហ្ត្ចុៃះ ចទើបព្ត្ូវបំចរញ អត្ថ-

េរយិា ជាសងគហ្ធម្ទី៌៣ចៃះចទៀត្។ អត្ថេរយិា ខចកចចញជា២យា ង  

គ្ ឺ ចវយាវេចៈ កា ជយួែវល់ខាវ យកនញងកចិចធ ុាៈ  រាប ល់បាៃសចព្ម្ច១។ 

សមាទប្នា កា  កឹនំកនញងផ្សលូវធម្៌១។ 

 (ក) ចវយយវេចៈ មាៃឧទហ្ ណ៍ ចូមាតាបិតាែវល់ខាវ យចធវើកចិចធ ុាៈ

ផ្សគត់្ផ្សគងឲ់្យបុត្តធតីា  ចូបាៃឲ្យទទលួកា សិកា ឲ្យតាំងព្គ្ួសា ៃិងចគ្ហ្-

សាថ ៃទីលំចៅជាច ើម្កតី ឯបុត្តធីតាបាៃជយួែវល់ខាវ យកនញងកិចចកា  បស់មាតា

បិតាវញិកត។ី ឥសស ជៃបាៃជយួកចិចធ ុាៈ  ចូបាៃរណ៌នចហ្ើយខាងច ើម្

 ល់អនករឹង ក់ ចោយបាៃរាបាលចៅចវលា ឺថាា ត់្ឬទំៃកុបព្ម្ញងឲ្យ

មាៃចក ិ៍ តច ម្ ះយសស័កតពិ្បាក កនញងព្បជុជំៃកត ី ព្បជារល  ាចសាត្ បាៃ

តាំងចតិ្តជយួចធវើកា  បស់ឥសស ជៃ ឲ្យសចព្ម្ចតាម្ចគ្នលបំណង បស់

ចលាក ព្រម្ទំងែលួៃឲ្យចលាកចជឿជាក់ទកុចតិ្តបាៃ លមម្ជាទីព្សឡាញ់ចរញ

ចតិ្ត បស់ចលាកកត។ី ម្តិ្តសមាល ញ់ ជយួែវល់ខាវ យកចិចធ ុាៈ វាងគ្នន ៃិងគ្នន ចៅ

វញិចៅម្កចោយកមាល ំងកាយែលះ កមាល ំងវាោែលះ កមាល ំងចតិ្ចែលះ ឲ្យសម្តាម្

រុទធភាសិត្ថា អត្ថមហិ ជាត្មហិ ស្ុោស្ហាយា ខព្បថាាៈ កាលណាមាៃព្ប-

១៥ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



ចយាជៃ៍ចកើត្ច ើង ល់ែលួៃ ម្តិ្តសមាល ញ់ទំងឡាយ ខម្ងជយួឲ្យបាៃចសចកតី

សុែកត ីទំងអស់ចៃះច ម្ ះថា ចវយាវេចៈ ឯកា ចម្ព្ត្រីាប់អាៃគ្នន យា ងជតិ្

សនិទធបាៃចនះ គ្ជឺយួកចិចធ ុាៈ វាងគ្នន ៃិងគ្នន តាម្លំោប់សងគម្ញាត្ ិ ចៅរី

 បំូងចទើបរាប់ កគ្នន  ស់ចៅបាៃយឺត្យូ  ចបើទកុជាសងគម្ញាត្មិាៃរូជរងស

សាច់្ម្ជាប់គ្នន ក៏ចោយ ប ុខៃតចបើម្ិៃខ លបាៃជយួកចិចធ ុាៈគ្នន  ល់ម្តង

ណាចទ ក៏ម្ៃិអាចៃឹងបាៃសនិទធសាន លយូ ប ុនម ៃខ   ម្ៃិចសមើៃឹងបាៃជយួ

កចិចធ ុាៈគ្នន ច ើយ សម្ ចូរុទធភាសិត្១បទចទៀត្ថា  វិស្សាសា បរញាតត្ ី

កា សនិទធសាន លរាប់អាៃគ្នន ទកុថាជាញាត្ ិព៏្បចសើ ។ 

 (ែ) សមាទប្នា កា  កឹនំកនញងផ្សលូវធម្៌ចនះ មាៃឧទហ្ ណ៍ ចូជា

ចយើងបបួលចគ្ឲ្យសិកាធម្៌អាង៌ឬនំឲ្យសាងកុសលណាម្ួយ ឲ្យព្សញះគ្ៃិំត្

ព្រម្គ្នន  មាៃសាម្គ្គៃឹីងគ្នន  ជាម្តិ្តចម្ព្ត្តី្ចៅ គ្ ឺកឹនំអនកឥត្មាៃសទធ ឲ្យ

មាៃសទធ ច ើង អនកឥត្មាៃសីលឲ្យមាៃសីលច ើង អនកខ លករុំង លក់

លងក់នញងអបាយម្ែុ៤យា ងគ្លឺងៃឹ់ងព្សី, លងៃឹ់ងព្សា, លងៃឹ់ងខលបង 

លា, លងៃឹ់ងបាបម្តិ្ត  កឹនំគ្នន ឲ្យលះបងអ់បាយម្ែុចនះៗចចញ ទំងអស់

ចៃះច ម្ ះថា សមាទប្នា កា ព្បព្រឹត្តពិ្បចយាជៃ៍ខ លចធវើឲ្យសម្ ល់

កាលាៈចទសាៈ  ល់បគុ្គលព្គ្ប់ជាៃ់ថាន ក់ ឲ្យបាៃសចព្ម្ចសុភ្ម្ងគល ចូបាៃ

វសិជានចោះព្សាយម្កកនញងសងគហ្ាៈទី៣ចោយសចងេបខត្ប ុចណណ ះ។ 

១៦ 
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 ចះុ សមានត្តតា ទី៤ចនះ ចត្ើខព្បព្សាយ ចូចម្តច? ច ូខព្បចហ្ើយ

អធបិាយម្កចម្ើល? 

 ច្លើយថាាៈ សមានត្តតា ខព្បថា កា ព្បព្រឹត្តបិនទ បបៃទៃ់ ម្ៃិច្មើង

ន្ម, ម្ៃិព្បកាៃ់ែលួៃ, ម្ៃិវាយឫកែពស់ចរក  ចូមាៃអធបិាយត្ចៅថាាៈ កា 

ខចកធៃធាៃឲ្យ កា ៃិយាយ កយរីចរាះខផ្សអម្ខលាម្ៃិងជយួែវល់ខាវ យចធវើ

កចិចធ ុាៈគ្នន ៃិងគ្នន ប ុចណណ ះរិត្ខម្ៃចហ្ើយ ប ុខៃតចបើម្ៃិចចះច ៀបចែំលួៃឲ្យសម្-

 ម្យ ល់មាឌ ខប ជាវាយឫកព្កអឺត្ព្កចអាង  ចូសុភាសិត្ថាាៈ បងច់បាយ

ម្ៃិចម្ើលព្បាណ ោចំរង្កា ៃម្ៃិព្បមាណឆ្ន ំង  ចូចនះវញិ ចសចកតរីាប់អាៃគ្នន

ចនះក៏គ្ង ់យាលចៅវញិខ   លុះខត្ចសចកតពី្បព្រឹត្តលិមម្គ្ ួ ល់មាឌផ្សង 

ចទើបកា សនិទធសាន លចនះកាៃ់ខត្ ងឹបុឹងច ើង ចហ្ើយតាំងចៅជាសាថ រ  បាៃ 

ចហ្ត្ចុៃះព្តូ្វបំចរញ សមានត្តតា សងគហ្វត្ថញទី៤ចៃះចទៀត្។ សមា-     

នត្តតា ខព្បថា ភារជាអនកចសមើមាៃអាកបបក ិយិារាបសាកនញងធម្ច៌នះៗ។ 

សមានត្តតា ខចកចចញជា២យា ងគ្ាឺៈ បុ្គគលាធិដ្ឋា ន មាៃបុគ្គលជាទី

តាំង១។ ធមាា ធិដ្ឋា ន មាៃធម្ជ៌ាទីតាំង១។  

 (ក) បុ្គគលាធិដ្ឋា ន មាៃឧទហ្ ណ៍ថា សូម្បីញាត្មិាៃសភារ

ចថាកងយជាង ឯចំខណកខាងែលួៃមាៃគ្ុណវចិសសែពងែ់ពស់ចោយឥសស យិ

យស ចោយចភាគ្សម្បត្ត ិចោយប វិា  ក៏ម្ិៃព្តូ្វចធវើមាៃះចកអងកាអ ងព្បមាង

១៧ 
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ចម្ើលង្កយច ើយ ព្ត្ូវខត្ចធវើឥ យិាទៃ់ភ្លៃ់ឱៃលំចទៃ សំរះគ្នំប់ ល់

ញាត្ខិ លមាៃវយ័ចចព្ម្ើៃជា រាប គ្ឺរីច ើម្ម្កធាល ប់មាៃកា រាប់អាៃយា ង

ណា ចព្កាយម្កក៏ព្ត្ូវខត្រាប់អាៃយា ងចនះ។ លុះញាត្ិទំងឡាយបាៃទទលួ

កា ចគ្ន រចកាត្ខព្កងយា ងចនះចហ្ើយ  ខម្ងព្សឡាញ់ចលូចតិ្តសខម្តង  

ចសចកតសីនិទធសាន លត្បវញិ អាចចធវើសាម្គ្គធីម្ឲ៌្យកាៃ់ខត្មំាច ើងវងសព្ត្កលូ

ចនះ ខម្ងតាំងចៅជាសងគម្ជាព្កញម្ធ ំ ជាសម័ព្គ្សាម គ្ម្ចៅយឺៃយូ ចៅបាៃ

ចៃះជាសមាៃត្តតាកនញងធម្៌។ ឯ អប្ចាយនៈ មាៃចសចកតីព្សច ៀងគ្នន  បាៃ

ខាងកា ចគ្ន រចកាត្ខព្កងទចួៅចចំ ះញាត្ិសាចលាហិ្ត្ ម្ិត្តសមាល ញ់ ខ ល

ចសមើគ្នន ចោយជនំៃ់កត ី ក៏សខម្តងចសចកតរីាប់អាៃគ្នន ចោយចរញចតិ្ត ម្ៃិ

ចម្ើលង្កយគ្នន  ចទះញាត្ខិ លជាអនកធកំត ី អនកត្ចូកត ី ក៏ព្តូ្វចធវើចសចកតសីនិទធ

សាន លចៅម្ក មាៃចសចកតចីសាម ះចសមើចចំ ះញាត្ចិនះៗ  ខម្ងញាញ ំងសុែ

សាៃតឲ្យចកើត្មាៃទចួៅព្គ្ប់ៗគ្នន ។ ព្រះប ម្ព្គ្ូព្ទងព់្តាស់ថាាៈ ធីបោ េ ស្ុខ-

ស្ំវាបសា តត្ីនំវ ស្ញាគ្បញា អនកព្បាជម្ាៃកា ចៅ មួ្ ស់ជាម្យួ ខម្ងនំ

ម្កចៅចសចកតសុីែសបាយ  ចូបាៃចៅជបួជុគំ្នន នៃរួកញាត្ ិចូោន ះខ   

កលាណជៃអនកធាល ប់រាប់អាៃគ្នន យា ងណា ម្តិ្តមាេ ងក៏ម្ៃិ វាត្ខបកចចញរី

គ្នន ចោយសា កា ទក់ទងចនះច ើយ គ្ងខ់ត្ចៅរាប់អាៃ ខ ល ម្តិ្តមាេ ង

ចទៀត្ខ លធាល ប់រាប់អាៃតាម្ទមាល ប់រីច ើម្ម្កក៏ម្ៃិខព្បព្បលួ ម្តិ្តទំងរី 

១៨ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



ខាងខត្ងបាៃ កាៃវូសាម្គ្គីម្ិត្តឲ្យមំាម្ួៃជាសាថ រ ត្ចៅ សូម្បីម្ិៃខម្ៃញាត្ិ

សាចលាហិ្ត្ចសាះ គ្ងម់ាៃសមាៃត្តតាធម្ច៌នះ អាចញាញ ំងព្បចយាជៃ៍ឲ្យ

សចព្ម្ច ចូគ្នន  យា ងចៃះជាបុគ្គលាោា ៃ មាៃបុគ្គលជាទីតាំង។ (ែ—ធមាា - 

ធិដ្ឋា ន មាៃឧទហ្ ណ៍ថាាៈ ជៃអនកតាងំចៅកនញងគ្ណុធម្ ៌  ចូរួកបរវជតិ្

 ខម្ងតាំងចៅបាៃចោយអំណាចមាៃសីលធម្ច៌សមើគ្នន  ចបើម្ៃិមាៃសីលធម្៌ 

ម្ៃិមាៃកា ព្រម្ចព្រៀងគ្នន ចទ ចចះខត្ព្បណាំងព្បខជងព្បកាៃ់មាៃះខត្ច ៀង

ែលួៃ ចព្ៅរីសីលធម្ច៌ហ្ើយសាម្គ្គបីរវជតិ្ ចូគ្នន  ក៏ម្ៃិអាចតាំងចៅបាៃ

ច ើយ ចព្ ះចហ្ត្ចុនះ ចលាកខ លជាព្បធាៃនៃគ្ណាៈសងឃកនញងសងគម្វត្ត

ៃីម្យួៗ ព្ត្ូវរាយាម្បំភ្លរឺៃយល់អំរីផ្សលនៃសាម្គ្គធីម្ៃិ៌ងចទសនៃកា 

ខបកសាម្គ្គ ី ឲ្យសព្រហ្មោ ជីៃបាៃសាត ប់ច ឿយៗ ច ើម្បីៃិយម្ចធវើតាម្     

សណាត ប់ធាន ប់ បស់សងគម្វត្តចនះៗកនញងឋាៃាៈជាឧត្តម្គ្ត្ ិ ទំងច ើម្បី កា

សាម្គ្គឲី្យ ងឹបុឹងចរញជហំ្ ច ើង យា ងចៃះោត់្ជាធមាម ធោិា ៃ មាៃធម្ជ៌ាទី

តាំង)។ 

 សមាៃត្តតាធម្ច៌ៃះ  ខម្ងយឹត្ចយាងបុគ្គលឬគ្ណាៈៃិងសងឃចនះៗ

ឲ្យតាំងចៅកនញងធម្ស៌ាម្គ្គបីាៃ សងគហ្វត្ថញទំង៤ព្បកា  ខ លបាៃរណ៌ន

ម្កចៃះ  ខម្ងចងសាម្គ្គ ីបស់សាធា ណជៃកនញងរិភ្រចលាក ឲ្យខាា ប់ែាួៃ 

ឲ្យព្បព្រឹត្តចៅម្លូព្ត្កលូគ្នន  ចូជាចៅល  ង ជាសនូលញាញ ំង ងឲ្យវលិចៅម្ក

១៩ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



 ចូោន ះឯង។ ព្បសិៃចបើម្ៃិមាៃជៃណាបាៃបំចរញៃវូសងគហ្វត្ថញទំង៤ចៃះ

ចទ គ្ថឺាម្ៃិមាៃៃ ណាចអើចរើៃឹងៃ ណាច ើយ សូម្បីមាតាបិតាចបើម្ៃិចអើ 

ចរើៃឹងសចរង្កគ ះបុត្តធតីាចទ ចនះក៏ម្ៃិអាចៃឹងបាៃទទលួប កិា គ្ណុ ត្ប

អំរីបុត្តធតីាខ  ។ ញាត្មិ្តិ្តនយចៅហាវ យចបើម្ៃិចអើចរើៃឹងប វិា  បស់ែលួៃ

ចទ ក៏ម្ៃិអាចៃឹងបាៃទទលួប វិា សម្បត្តខិ   លុះចវលាែលួៃមាៃទកុេធ ុាៈភ្យ័

អាសៃនម្ក ល់ ក៏ កគ្នគី្នន ជយួម្ៃិបាៃ ៃឹងចសាយចវទនខត្មាន ក់ឯងជតិ្

 ល់សាល ប់ លុះសាល ប់ចៅចហ្ើយក៏ចៅ ងទកុេកនញងអបាយភ្មូ្ខិងម្ចទៀត្  ចូ

ច ឿងអាៃៃទចស ា ី គ្នត់្មាៃចសចកតកីណំាញ់ម្ៃិចណំាយព្ទរយចធវើបុណយឲ្យ

ទៃ ល់អនកកម្សត់្ទគុ្ត៌្ណាចសាះ លុះសាល ប់ចៅៗចកើត្កនញងព្ត្កលូចណាឌ ល

អនកទ័លព្ក ចហ្ម្ ហាម្ចញិ្ចឹ ម្ជវីតិ្បាៃចោយលំបាកចរក មាត យព្ទំម្ៃិ

បាៃយកចៅចបាះចោលចលើគ្ៃំ សព្មាម្ ចោយៃឹកច ើញថា ខត្ទកុកៃូ

ឲ្យចៅជាប់ជាម្យួៃឹងែលួៃ ម្ែុជាសាល ប់ទំងែលួៃឯងផ្សង ចព្ ះខត្បាបកម្ម

 បស់កូៃចៃះ
(១)
។ មាៃច ឿងចតាចទយយព្ ហ្មណ៍មាន ក់ចទៀត្ គ្នត់្ចៅអាព្ស័យ

កនញងត្ទិុព្គ្នម្ ជតិ្ព្កញងសាវត្ថ ី គ្នត់្មាៃព្ទរយចព្ចើៃព្បមាណ៤៥ចកា  ិ ប ុចៃត

គ្នត់្ជាអនកកណំាញ់សវិត្សាវ ញ ម្ៃិខ ល ខំលកព្ទរយខចកទៃ ល់ៃ ណា 

ចសាះ ខត្ងទនូម ៃបុត្តធតីាថា  កុឲំ្យៗព្ទរយសម្បត្តចិៅៃ ណាៗច ើយ  ចហ្ើយ 

១—ធម្មបទ ាកថា បរុវភាគ្ ភាគ្ទី៣ ទំរ័ ២០២។ 

២០ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



គ្នត់្បាៃកប់ព្ទរយទកុ៤ ចតត  ខសបកចជើងមាស១ខសៃ ំ ឹង១ ចតត  ភាជៃ៍

មាស១ខសៃ  ំឹង១ ចតត   បូកហាបណាៈ១ខសៃ១ ចតត ខ   គ្នត់្ម្ៃិ

ព្បាប់ ល់បុត្តធតីាណាមាន ក់ច ើយ លុះ ល់នងៃសាល ប់ ចោយវចងវងសាម  ត្ី

ចហ្ើយ ក៏ចៅចកើត្ជាសុៃែកនញងផ្សទះ បស់ែលួៃចនះចោយបាបកម្ម គ្កឺណំាញ់

សវិត្សាវ ញចនះឯង
(១)
។ ៃិទៃខ លសខម្តងបំភ្លបឺ ុចណណ ះ សូម្វញិ្ោ ូជៃជា

សបបញ សែំលះកាត់្ចសចកតកីណំាញ់ចចញឲ្យបាៃ ចហ្ើយបំចរញសងគហ្វត្ថញ

ទំង៤ចៃះ ឲ្យបាៃព្គ្ប់ព្គ្នៃ់ច ើង ច ើម្បីចងសាម្គ្គ ីបួ មួ្ម្តិ្តសមាល ញ់កនញង

សងគម្ ចទះគ្ណាៈសងឃឬព្គ្ហ្សថកត ី ឲ្យបាៃសុែភារៃិងវឌឍៃភារ ជាទី

 កីរាយសបាយ វាងគ្នន ៃិងគ្នន  ព្រម្ទំងជយួទកុេធ ុាៈគ្នន  តាំងរីឥ ូវចៃះចៅ

 ហូ្ត្ ល់អនគ្ត្ ក៏ៃឹងបាៃ កីរាយសបាយកនញងសាថ ៃសួគ្ ៌រាប ល់ព្រះ

ៃិ វ ៃ។ 

 សាធសុបបញ សទំងឡាយ! វញិ្ោ ូជៃជាៃ់ម្ៃុចលាកបាៃបំចរញៃវូ  

សងគហ្ធម្ទ៌ំង៤យា ង តាម្សម្គ្ ួ ល់កមាល ំង លុះចលាកមាៃភ្យ័អាសៃន

ចកើត្ច ើងម្ួយ ងម្ួយកាល សឹងមាៃញាត្សិនត ៃជយួ ឺឆ្អ ល ជយួកា 

   ជយួរាបាលចរាគ្ចព្ចើៃ ូ្ គ្កិកង រំង ឧបសគ្គៃិងសព្ត្ូវផ្សងទំង 

១—សភុ្សពូ្ត្ទ១ី០ ទី ៃកិាយ សលីកេៃធវគ្គ ភាគ្១៥ ទំរ័ ១៦១ ព្រម្ទងំអ ាកថា សមុ្ងគល 

វឡិាសិៃី  ទំរ័ ៤៣៧  ខ លខងលងរីចតាចទយយព្ ហ្មណ៍ចៅចកើត្ជាខ្ាជាអាទិ៍។ 

២១ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



រួង ម្ៃិអាចម្កចបៀត្ចបៀៃជតិ្ព្បាណចលាកបាៃចោយង្កយច ើយ។ ចៃះ

ឯងជាផ្សលនៃសងគហ្វត្ថញខ លចលាកបាៃបំចរញចនះ  ល់ទមាល យសង្កេ  

ចហ្ើយ ខត្ងចៅចកើត្កនញងសួគ្ន៌ល័យ ងឹ តឹ្ខត្ កីរាយសបាយ ន៏ព្កខលង

កនញងចទវចលាកចទៀត្។ ញាត្មិ្តិ្តៃិងប វិា ខ លចៅឯម្ៃសុសចលាកចៃះ ចគ្

នំគ្នន សាត យព្សចណាះឥត្ព្សាកព្សាៃត អនកែលះនំគ្នន ោ កឹព្រះនម្ស័កតិយស

ទកុជាទិោា ៃគុ្ត្ ិជាឧត្តម្ព្បចយាជៃ៍ ល់បោា ជៃតាជាៃ់ចព្កាយ សូម្បីរួក

ម្ិត្តៃិងប វិា កនញង្កាមាវច សួគ្៌ ក៏នំគ្នន ខហ្ហ្ម្ជាឱឡា កិចទៀត្។ ច ូចម្ើល

ជាត្កព្រះចៃម្ិរាជជាច ើម្ផ្សងចុះ កាលខ លព្រះប ម្ច ធិសត្វកំរុងសាង 

អធោិា ៃបា ម្ចីនះ។ 

ចប់សងគហ្វត្ថញ 

 

 

 

 

 

 

 

២២ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



សមបទាកថា 

 តាម្ចយាបល់យល់ច ើញថា ចបើព្បសិៃជាសបបញ សរុទធប ស័ិទទំង

ឡាយបាៃបំចរញសងគហ្វត្ថញទំង៤ព្បកា  ព្បកបចោយសទធ ៃិងបញ្ហោ ព្គ្ប់

អចៃលើ  ចូបាៃរណ៌នម្កខាងចលើចហ្ើយ ៃឹងព្ត្ូវបាៃទទលួសម្បទទំង៧ 

ព្បកា ជាផ្សលាៃិសងសរំុខាៃច ើយ។ 

សមបទាទាាំង្៧ព្ប្ការចនាះគឺៈ 

 ១—អាយុសមបទា បាៃអាយុយឺៃយូ  ហូ្ត្អស់កាលកណំត់្ជា 

សម្ប័ទ។ 

 ២—រ ៊ូប្សមបទា មាៃ បូរាងលអចរញចលញព្គ្ប់លកេណាៈ ជា       

សម្ប័ទ។ 

 ៣—អាចោគសមបទា ម្ៃិមាៃចរាគ្ន ធចផ្សសងៗ ជាសម្ប័ទ។ 

 ៤—អានភុាវសមបទា មាៃឫទធអណំាចម្ៃិមាៃៃ ណាហា ៃទទឹង 

ជាសម្ប័ទ។ 

 ៥—ចភាគសមបទា មាៃចភាគ្សម្បត្តបិ បិូណ៌ម្ៃិទ័លច ើយ ជា 

សម្ប័ទ។ 

 ៦—ប្រវិាសមបទា មាៃម្តិ្តភ្ក័តចិោម្ចរាម្ខហ្ហ្ម្ជាកតិ្តយិស ជា

២៣ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



សម្ប័ទ។ 

 ៧—ប្ញ្ញា សមបទា មាៃព្បាជ្ាប បិណ៌ូសព្មាប់្លញះផ្សលូវចលាកយិ

ចលាកតុ្ត ាៈ ជាសម្ប័ទ។ 

ឧទាហរណ៍កនងុ្ប្េចបុ្បននចនះ 

  ចូជា សចមតេព្រះនចោត្តម សីហន ុ ឧប្យុវោជ ព្រះបិ្តា

ឯកោជយជាតិ្ ខ លព្ទងម់ាៃព្រះរាជហ្ឫទ័យចម្តាត ក ណុា ល់ព្បជា

ៃិក ទចួៅ ព្ទងច់ោះទកុេព្បជារារសតឲ្យបាៃច ើងជាខែម អនកជាព្គ្ប់គ្នន ចៃះ ជា

កា ព្កជាទីបំផ្សតុ្ម្ៃិង្កយៃឹងមាៃឥសស ជៃណាកនញងចលាកចធវើបាៃ ចហ្ើយ

ព្រះអងគអាចចធវើបាៃចោយសៃតិវធិ ី ចូចនះគ្ ួោត់្ចូលកនញងសងគហ្វត្ថញទី១ ខ ល

ចៅថា ទានៈ ឬចៅថា អភយទាន  បស់ព្ទងប់ាៃ។ 

 ព្ត្ងព់្ទងម់ាៃព្រះហ្ឫទ័យយកកត្ញ្ោញតា ចចំ ះបុរវបុ ស បស់ព្រះ

អងគ មាៃចលើករាជសម្បត្ិត ថាវ យត្បព្រះគ្ណុធៃៃ់វចិសសចចំ ះព្រះវ រាជ

បិតាៃិងព្រះវ រាជជៃៃីនង ព្រះទំងព្បចគ្ៃសម្ណស័កត ិល់ព្រះសងឃ

ៃិងព្ទងព់្រះរាជទៃស័កតយិស ល់ម្រៃតីណា ខ លព្ទំត្ស ូជាម្យួៃឹងព្រះ

អងគម្កចនះ ឲ្យមាៃអំណាចចលើសខលងតាម្លំោប់ហូ្ ខហ្ម្កចៃះ ជា

ទៃថាន ក់ែពស់ខផ្សនកខាងបូជាសងគហ្លកេណាៈ បស់ព្ទង ់ ទៃខបបចៃះក៏ម្ៃិ

ង្កយៃឹងមាៃៃ ជៃណាចធវើបាៃច ើយ ចហ្ើយព្រះអងគអាចចធវើបាៃចោយ

២៤ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



សៃតិភារ ចៃះគ្ ួឲ្យអសាច  យណាស់។ ទំងមាៃព្រះឱង្កា  រីចរាះចកាះកាយ 

ខផ្សអម្ខលាម្ព្បកបចោយអងគអនកព្បាជ៥្ព្បកា ចទៀត្គ្ាឺៈ 

 ១—សុចោ េ ព្ទងម់ាៃព្រះសូ ចសៀងចកាះកាយឥត្អាក់។ 

 ២—មហិទិធចកា េ មាៃព្រះសូ ចសៀងគ្ ួខត្ព្រឺចស្ើបចកាត្ខាល ច 

អនកសាត ប់ៃឹងត្ក់សលត់្ព្គ្ប់គ្នន ។ 

 ៣—ប្រមទទចនា េ មាៃព្រះសូ ចសៀងធៃៃ់ៗម្តុ្ៗចសមើព្រះែ័ៃចរព្ជ

នំឲ្យអនកសាត ប់ព្បាប់ចទសែុសឯងៗ គ្ ឺចូជាច ើញចទសកហុំ្សលាក់បិទ

បាំងម្ៃិចកើត្ លាៃ់ព្បាប់ែលួៃឯង។ 

 ៤—វេនសទទហភ៊ូចតា េ មាៃព្រះឱង្កា  កម្ាៃតព្រហ្ឫទ័យចទ 

ប ុខៃតអនកសាត ប់គ្ ួខត្ចជឿជាក់ថា សុទធខត្មាៃព្បចយាជៃ៍ទំងអស់។ 

 ៥—មធចុោ េ ចបើទកុជាព្ទងច់ព្កាធរិចរាធៃឹងៃ ណាណាស់ក៏ចោយ 

ក៏ចៅខត្មាៃព្រះសូ ចសៀង រីចរាះចផ្សអម្ខលាម្ ចូទឹក មញំ ចហ្ើយសុទធខត្

ចាប់រិត្ៗខត្ម្តង។ 

 សចមតេព្រះបិ្តាឯកោជយជាតិ្ ព្រះអងគព្បកបចោយអងគអនក

ព្បាជទ្ំង៥ព្បកា ចៃះឥត្ែវះម្យួច ើយ ព្ត្ងច់ៃះគ្ ួរាប់បញ្ចូលទកុថាជា 

ចប្យយវជជសង្គហវត្ថ ុ ទី២រិត្។ ម្ៃិខត្ប ចណាណ ះចសាត្ ព្ទងម់ាៃព្រះ

ហ្ឫទ័យចព្សាចព្សងរ់ៃយល់បំភ្លអឺត្ថព្បចយាជៃ៍ចទៀត្ផ្សង គ្ពឺ្ទងព់្បព្រឹត្តឲ្យ

២៥ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



ជាព្បចយាជៃ៍ទចួៅខវងឆ្ៃ យ  ចូជាព្ទង ់កឹនំព្បជាៃិក ជារល  ា បស់

ព្រះអងគ ឲ្យចណំាយព្ទរយធៃកសាងសលាច ៀៃ សាលាសមាន ក់ សាងសាព ៃ 

ចលើកងនល់ ជកីព្សះ ជកីអណត ូង ចលើកព្ទៃប់ទឹកច ើម្បីកសិក ចធវើខព្សចមាា   

ោំសួៃចា  សងម់្ៃទី ចរទយ ខចកថាន ំឱសងរាបាលចរាគ្ចោយកមាល ំងព្រះ

រាជព្ទរយៃិងចោយកមាល ំងព្រះកាយរល ឥត្គ្តិ្ ល់កា ចៃឿយព្រួយព្រះ

អងគច ើយ ព្ទងព់្បាថាន ឲ្យព្បជារល  ា បស់ព្រះអងគចចះចធវើកា  ចចះ កផ្សល

ព្បចយាជៃ៍ ច ើម្បីញាញ ំងជវីភារសម្បូ ណភារព្គ្ប់ៗឋាៃាៈ ហូ្ត្ ល់គ្ណាៈ

  ាម្រៃតីអនករាជកា ព្គ្ប់ព្បចភ្ទអត់្ព្ទំរំុបាៃ ក៏ោល ត្ោកចៅអីចះុចៅជយួ

ចធវើព្សះអណត ូងកាប់គ្នស់  ីខ ក ចីលើកព្ទៃប់ ចលើកងនល់ជាច ើម្ ចោយចតិ្ត

ចសាម្ៃសសព្ជះថាល  កីរាយព្រម្គ្នន   ល់ព្ត្ ប់ម្ករីព្បកបកា ព្បចយាជៃ៍

ចនះវញិ ចធវើម្ែុញញឹម្ញខញម្ព្សស់បំព្រងអួត្ព្បាប់គ្នន ថា សបាយ

ណាស់ គ្នម ៃអស់កមាល ំងចទ ទទលួទៃបាយបាៃ ទទលួ ំចណកក៏លក់ព្សួល

ែលួៃណាស់ បណាត រារសតក៏ចោម្ចរាម្ព្សឡាញ់រាប់អាៃ ចហ្ើយខាល ចឯងជាង

រីច ើម្ចនះចៅចទៀត្ ែចៃះ  ចូជាព្រះអងគនំម្ៃសុសទំងអស់ចនះឲ្យព្ស-

ឡាញ់រាប់ កគ្នន  ជួយចធវើកា ឲ្យជាព្បចយាជៃ៍ ល់គ្នន ៃិងគ្នន ចោយសាម្គ្គីធម្៌

យា ងចៃះ ចយើងមាៃចសចកតចីជឿជាក់ៃិងចសចកតសីងឃឹម្ថា ចបើព្បជារល 

  ានំគ្នន ចគ្ន រព្បត្បិត្ត ិ ខហ្តាម្ព្រះរាជៃចយាបាយ វ៏ចិសសសចព្សាក

២៦ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



សព្សំាខត្យា ងចៃះ រាបចៅព្បចទសចយើងម្ុែជាបាៃសុែសម្បូណ៌ សបាយ

ចព្ម្ញងចចព្ម្ើៃត្ព្ម្ះិវជិាា សរវព្គ្ប់ ៃឹងមាៃរលភាររូខករិត្ម្ៃិោញ់ព្ប-

ចទសជតិ្ខាងច ើយ ព្រះរាជៃចយាបាយជយួ កឹនំព្បជារលៃិក ឲ្យបាៃ

សចព្ម្ចយា ងចៃះ គ្ ួរាប់បញ្ចូលជា អត្ថេរយិា សងគហ្វត្ថញទី៣រិត្។ 

អត្ថេរយិាចេកចេញជា៣ព្ប្ការគឺៈ 

 ១—ទិដ ាធមាិកត្ថៈ ព្បចយាជៃ៍បចចញបបៃនចៃះ។ 

 ២—សមបោយិកត្ថៈ ព្បចយាជៃ៍ចៅប ចលាកនយ។ 

 ៣—ប្រមត្ថៈ ព្បចយាជៃ៍ព្រះៃិ វ ៃ។ 

 ក) ព្បចយាជៃ៍បចចញបបៃនចៃះខចកចចញជា៤យា ងគ្ាឺៈ 

 ១—ឧដ្ឋា នៈ កា ព្បឹងច ៀៃ ព្បឹង ក ព្បឹងចធវើឥត្ ប់  ។ 

 ២—អារកខៈ កា  កាព្ទរយខ លបាៃចហ្ើយឬចបើចចះ ងឹវជិាា ចផ្សសងៗ

ចហ្ើយ កាទកុឲ្យគ្ងវ់ងស ម្ៃិកញ្ាះកញ្ហា យ។ 

 ៣—កលាណមិត្តតា ភារជាអនកមាៃម្តិ្តភ្ក័តលិអសុច តិ្រិត្ព្ត្ង់

ជាគ្នន ។ 

 ៤—សមជីវិតា ភារជាអនក ស់ចៅចសមើៃឹងកលាណជៃផ្សងគ្នន ។ 

 ទំង៤ចៃះចៅថា ទិដ ាធមាិកត្ថព្ប្ចយាជន៍ ព្ត្ូវបាៃកនញងបចចញបបៃន។ 

២៧ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



 ែ) ព្បចយាជៃ៍ចលាកខាងនយមាៃ៥ព្បកា គ្ាឺៈ 

 ១—សទាធ  ចសចកតចីជឿកម្មចជឿផ្សលៃិងចជឿព្បាជ្ាព្តាស់ ងឹនៃព្រះ

រុទធ ចជឿគ្ណុព្រះធម្ៃិ៌ងព្រះសងឃថាជាស ណាៈ ឧ៏ត្តម្។ 

 ២—សីលៈ កា ព្បព្រឹត្តកិាយវាោរាបសាចវៀ ោកចទស។ 

 ៣—សុត្ៈ កា សូធយសាវ ធាយ សាត ប់ធម្ច៌ព្ចើៃជារហុ្សសូត្។ 

 ៤—ចាគៈ កា ម្ៃិកណំាញ់ លះព្ទរយឲ្យទៃទកុជារូជ។ 

 ៥—ប្ញ្ញា  ធម្មជាត្ ិងឹចាស់ ល់កងសង្កេ  ឥត្សងស័យ។ 

 ទំង៥ចៃះចៅថា សមបោយិកត្ថព្ប្ចយាជន៍ ព្ត្ូវបាៃចៅកនញង

ប ចលាកនយ។ 

 គ្) ឯប ម្ត្ថព្បចយាជៃ៍ សំចៅយកសាថ ៃព្រះៃិ វ ៃ ជាទីសុែចកសម្

កាៃតផ្សតុ្ោកចលាកខត្១ប ុចណាណ ះ។ 

 សចមតេព្រះបិ្តាឯកោជយជាតិ្ ព្រះអងគបាៃជយួសចរង្កគ ះចោះ

ទកុេធ ុាៈ ល់ម្ហាជៃចព្ចើៃព្បចភ្ទ ឲ្យព្បជាជាត្បិាៃសចព្ម្ចព្បចយាជៃ៍

ទំង៣ព្បកា ព្គ្ប់ព្បាណ ខ លរាប់បញ្ចូលថា អត្ថេរយិា គ្ាឺៈ ច ម្ ះថា 

ព្រះអងគព្ទងប់ាៃបំចរញសងគហ្វត្ថញទី៣ចហ្ើយចោយចរញចលញ។ 

 ចហ្ត្ខុ លព្ទងប់ាៃសចរង្កគ ះព្បជាៃិក  ចោយចណំងសាម្គ្គធីម្៌

យា ងចៃះ ចទើបព្បជាជៃទំងឡាយសូម្បីជាត្ ិនទ ក៏ចោម្ចរាម្ព្សឡាញ់

២៨ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



រាប់អាៃចគ្ន រចកាត្ខព្កងព្រះអងគ ចហ្ើយនំលាភ្សកាា  ាៈ ត្ង្កវ យចផ្សសងៗ

ម្កថាវ យ ម្កបូជា ជាប កិា ត្បគ្ណុឥត្គ្ណនព្តារាប់បាៃច ើយ។ 

សមដ៊ូេព្រះរទុធភាសិត្ថាៈ 

  ស្បធោ  ស្បីលន ស្មបបនោ  យបសា បោគ្ស្មមបបិបត្ត 

  យំយំ   បបេស្ំ   ភជេត្ិ   ត្ត្ថ   ត្បត្ថវ   បូជិបត្ត។ 

 បុគ្គលអនកមាៃសទធ ១ មាៃសីល១ មាៃយសស័កត១ិ មាៃចភាគ្

សម្បត្តចិព្ចើៃ១ (ទំង៤រួកចៃះ) ចងច់ងសាព ៃចម្ព្ត្ៃឹីងព្បចទសធំៗ ណាៗ 

ម្ៃសុសកនញងព្បចទសធំៗ ចនះៗ ចោម្ចរាម្ចគ្ន ររាប់អាៃ បូជាចោយលាភ្

សកាា  ាៈ (ចព្ចើៃឥត្ចបើគ្ណនបាៃច ើយ)។ ចយើងទំងឡាយច ើញចាស់ 

ៃឹងខភ្នករាល់គ្នន ចហ្ើយ  ចូផ្សលូវងនល់ចៅកាៃ់ខផ្សករំងច់សាម្ ខ លចៅថាទី

ព្កញងព្រះសីហ្ៃ ុជាច ើម្ចៃះ។ ម្ា ងចទៀត្ សូម្បីព្រះអងគជាវសុិទធិរងសជាអគ្គ

បុ ស  ា ជាព្រះបតិាឯករាជយជាត្ចិម្ល ះចហ្ើយ ក៏គ្ងព់្ទងច់ព្បើព្រះឥ យិាបង

ចសមើជា រាប  ូចជាព្ទងច់ចញសាងព្រះផ្សនួសភាល ម្ព្ទងច់ចះចទសនទនូម ៃម្ហា

សបបញ សបាៃ សាត ប់រីចរាះអសាច  យ  ចូជាអងគព្រះប ម្ច ធសិត្វខ លករុំង

សាងបំចរញបា ម្ ី ជតិ្ៃឹងបាៃព្តាស់ ចូោន ះខ   ព្ទងប់ំចរញទសរិធរាជ

ធម្១៌០យា ងគ្ាឺៈ
(១)

 ១-ទានៈ  ព្ទងព់្រះរាជទៃសាលាច ៀៃទំង៦។  ២-សីលាំ 

១—ចម្ើលកនញងគ្ម្ព ីចលាកៃ័យរិសាត  ចះុ។  

២៩ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



ព្ទងប់ញ្ចសីលជាប់ជាៃិចច។ ៣-ប្រចិាច គាំ ព្ទងល់ះសម្បត្ិតៃិងលះកមាល ងំព្រះ

កាយរលជាច ើម្បចព្ម្ើជាត្ឥិត្ធញុព្ទៃ់ឬសាត យព្សចណាះច ើយ។ ៤-

អាជជវំ ព្ទងម់ាៃព្រះហ្ឫទ័យចសាម ះព្ត្ងច់សមើៃឹងរារសត។ ៥-មទទវំ ព្ទងម់ាៃ

ព្រះហ្ឫទ័យព្ត្ជាក់ជាទីព្ជករឹង ក់សត្វ។ ៦-ត្ប្ាំ ព្ទងឧ់ចបាសងសីល 

ឬរាយាម្ តុ្កចិលសឲ្យចៅត សរវជាធម្មតា។ ៧-អចកាធាំ ព្ទងម់្ៃិចព្កាធ

វចិរាធ ខត្ងមាៃព្រះចម្តាត ។ ៨-អវិហឹសា ព្ទងផ់្សាយក ណុាចោះទកុេសត្វ

ចោយឥត្ទ យកកនព្ម្។ ៩-ខនតិ ព្ទងអ់ំណត់្ធៃ់ព្ទំៃឹង កយច លម្លួ 

បង្កា ច់។ ១០-អវិចោធនាំ ព្ទងព់្រះចម្តាត ចព្បាសចោះខលងម្ៃសុសជាប់     

ចទស។ 

  ឯបត្ េស្វិធា ធញាម  ោជូនំ ោជធមមិកា 

 ធម្ទ៌ំង១០ព្បកា ចៃះ ព្រះរាជាអងគណាបាៃព្ទព្ទងព់្គ្ប់ទំង១០ ព្រះ

រាជាអងគចនះព្ទងព់្រះនម្ថា ព្រះបាទធម្មកិាៈចោយរិត្។ គ្ចឺសតចទសរិធ

ខ លចៅថា ចសតចព្ទងធ់ម្១៌០ព្បកា ចនះឯង។ សចមតេព្រះបិ្តាឯក

ោជយជាតិ្ ចសតចព្ទព្ទងធ់ម្១៌០ព្បកា ចៃះខម្ៃរិត្ចហ្ើយ ចទើបព្រះកតិ្តិ

គ្ណុព្រះអងគ លបី ៃទឺ លាៃ់ឮសាយភាយព្កអូប ៃញយ ៃប់ចរញទំងរិភ្រ

ចលាកៗ ចគ្ទទលួសាគ ល់ឯករាជយ អារាព្កតិ្ប បិូណ៌ចោយសៃតិភារនៃ

៣០ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



ព្បចទសកម្ពញជា បស់ព្រះអងគ ព្បចទសម្ហាអំណាចទំងប នុម ៃក៏ នំគ្នន ចះុ

ចលូព្សឡាញ់ចគ្ន ររាប់អាៃ ចលើកត្ចម្ាើងឲ្យចងាើងចសមើៃឹងចគ្ខ   ចបើទកុជា

ព្រះអងគមាៃអំណាចប ុនម ៃកត ី ក៏ព្ទងច់ៅកនញងធម្រ៌ាបសាជាធម្មតា ព្ទងម់្ៃិ

ចចះវាយឫកសច្មើងន្មឬព្បកាៃ់មាៃះ ព្បមាង ធាចៅចលើោស់ចកមងឬឥសស 

ជៃណាម្យួច ើយ ចបើជៃណាព្បព្រឹត្តចលមើសែុសចាប់ព្ត្ូវចទសទណឌ កម្ម 

ក៏ព្ទងម់្ៃិព្បកាៃ់ថាចព្សចៃឹងព្រះអងគច ើយ គ្ពឺ្ទងច់លើកខលងឬព្ទងច់ផ្សទ 

ឲ្យចៅម្ហាសៃនិបាត្ជៃំុំជព្ម្ះ សចព្ម្ចចោយអៃចុព្គ្នះជា រាប។ ព្ត្ង់

ចៃះចហ្ើយចទើបព្រះកតិ្តគិ្ណុ បស់សចម្តចកាល យចៅជាព្រះបាទធម្មកិរាជ ជា

ចសតចព្បកបចោយធម្៌, ច ម្ ះថាព្រះអងគបាៃបំចរញសងគហ្វត្ថញទំង៤ ខ ល

ចៅថា សមានត្តតា ទំងធមាម ធោិា ៃៃិងបុគ្គលាធោិា ៃចរញទំហឹ្ង។ ចបើ

អស់ចលាកទំងឡាយរាយាម្ព្បព្រឹត្ត តាម្មាគ្ន៌ៃចយាបាយ សងគហ្វត្ថញ

ទំង៤ព្បកា ចៃះឲ្យ ចូជាសចម្តចខ លព្ទងប់ាៃព្ត្ួសព្តាយទកុឲ្យ ចនះ 

ចយើងរាល់គ្នន ម្ែុជាៃឹងជបួព្បទះចសចកតសុីែ ចសចកតចីចព្ម្ើៃកនញងរុទធចព្ក

ៃិងអាណាចព្ក ទំងបាៃជួបព្បសរវៃឹងគ្ណុព្រះ ត្ៃព្ត្័យជាឧត្តម្ស ណាៈ

រាល់ៗចវលា រាប ល់ព្រះៃិ វ ៃរំុោល ត្ច ើយ។ 

 ១—អធបិាយអំរីសងគហ្វត្ថញ៤ព្បកា  

 ២—សម្បទ៧ព្បកា  

៣១ 

សងគហ្វត្ថញកថា 



 ៣—ព្បចយាជៃ៍៣ព្បកា  

 ៤—ព្រម្ទំងឧទហ្ ណ៍ចព្បៀបចធៀបៃឹងព្រះព្បិយម្ហាកសព្ត្។ 

សូម្បញ្ចប់ចោយសចងេបប ចុណណ ះឯង 

ព្សាវព្ជាវចោយាៈ ថាេ់ សុតឹ្ម 

៣២ 

សងគហ្វត្ថញកថា 


