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2   មង្គលសូររ 

អារមភកថា 

 រេតុរែើមដែលន ាំឱ្យរ ើត រសៀវរៅអធិបាយមងគលសូរត 
សរងេបរនេះរ ើង ម ពីឧបាស  គិម-ស ុយ ឧបាសិកា េីុម ជា 
ម្ចច ស់រោងពុមពរេមររែឋ រៅភនាំរពញ, និយាយនឹងេ្ុ ាំថាៈ ម្ចន 
មនុសសរររើនគ្នន រតូវការរង់ែឹងពីររឿងមងគល ៣៨ របការ,  ៏ 
អាោធនេ្ុ ាំឱ្យររៀបររៀងធម៌រនេះរ ើង រែើមបឱី្យបានជារបរយាជន៍ 
ែល់ពួ ពុទធបរស័ិទទ ាំងឡាយរនេះៗផង រតូវនឹងបាំណងេ្ុ ាំរង់ 
ររៀបររៀងធម៌រនេះរធវើជាធមមទនផងដែរ រទើបេ្ុ ាំេាំរ្លៀតយ  
ឱ្កាសេលេះម ររៀបររៀងធម៌រនេះរ ើង ។ 
 កាលដែលេ្ុ ាំនឹងរធវើរនេះ េ្ុ ាំបានយ គមពីរមងគលតថទីបនី 
អែឋ ថមងគលសូរតម ត ាំងទុ ជារគ្នល រេើយេ្ុ ាំររៀបររៀង់  ់ 
ឱ្យម្ចន ងធម៌ រពមទ ាំងនិទនររៀងេលីៗ រែើមបទីញយ  
បុគគលាធិ់ ឋ នរនេះ ម ជាជាំនួយធម្ចម ធិ់ ឋ ន, ប ុដនែេ្ុ ាំមិនបាន 
និយមយ តមដបប នុងគមពីររនេះរ់ យសពវរគប់រទ េ្ុ ាំរសង់ 
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3   មង្គលសូររ 

យ ដតរតង់ណា ដែលម្ចនសាររបរយាជន៍រររើនែល់អន រមើល-
អន សាែ ប់ រេើយរតូវតមបាំណងរបស់េ្ុ ាំអន ររៀបររៀងរនេះផង ។ 
 រ់ យរេតុរនេះ េ្ុ ាំសូមអភ័យរទសអាំពីសាំណា ់ននរលា  
អន ជាបណឌិ តទ ាំងឡាយ  ុាំរបកាន់រទសរររេះេ្ុ ាំរធវើកាត់ររូត 
េលីៗ  រែើមបឱី្យតិររាំនួនសនលឹ រ ់ ស នុងរសៀវរៅរនេះផង ។ 
 រៅទីបាំផុតរនេះ េ្ុ ាំសូមរផ្ើរសរ ែីភ្ល ាំងភ្ល ត់េុស្គងរលើ 
រលា -អន បណឌិ ត របើរ ើញទស់េុសរតង់ណា សូមរមតែ ជួយ 
ដ តរមូវឱ្យេ្ុ ាំផង, ធមមតការងារទ ាំងពួង រដមងម្ចនេុសរររេះ 
រធវើ របើគ្នម នរធវើការអវីរទ  ៏គ្នម នទ ាំងេុស គ្នម នទ ាំងរតូវផងដែរ ។ 
ប ុដនែ េ្ុ ាំម្ចនសងឃមឹថាៈ ការពាយាមរបស់េ្ុ ាំរនេះ គង់នឹងបាន 
សររមររបរយាជន៍ែល់ជនរររើនគ្នន ជាមិនខាន រ់ យបានរមើល 
បានសាែ ប់ បានគិត បានសួរ បាន ត់រគ្នលទុ  រតង់ ដនលងណា 
មួយ ដែលេលួនរតូវការរង់ររេះរង់ច ាំធម៌រនេះៗ ពុាំដលងរ ើយ ។ 

រពេះវនិ័យធរ អនុគណ 
ធមមិសសរោ ឯក - ញឹម 



 

4 
 

4   មង្គលសូររ 

មង្គលបបវត្ដ ិ
 ររឿងមងគលសូរតរនេះ រេតុរែើមរ ើតម អាំពីអាចរយបីន ់ 
គឺាៈ អាចរយទិែឋរបកាន់ថាៈ រ ើញជាមងគល ១, អាចរយសុត 
របកាន់ថាៈ ឮជាមងគល ១, អាចរយមុតរបកាន់ថាៈ លិទធភល ស 
ជាមងគល ១ ។ 
 លុេះអាចរយទ ាំង ៣ ន ់ជដជ គ្នន  រាំដណ អាចរយទិែឋថាៈ 
មងគលរនេះររសរនឹងដភន រ ើញរូបលអៗ  រទើបជាមងគលរបរសើរ ។ 
 អាចរយសុតថាៈ ដភន រ ើញរូបលអេលេះអារ  ់េលេះ នឹងយ  
ការរ ើញរនេះជាមងគលពុាំបានរ ើយ ។ រាំដណ េ្ុ ាំថាៈ ការឮ 
សាំរ ងពីរោេះគ្នប់រិតែេលួន រទើបបានជាមងគលរបរសើរពិតដមន ។ 
 អាចរយមុតថាៈ ការឮសាំរ ងរនេះនឹងយ ជាមងគល ៏ពុាំ 
បាន រររេះរតររៀ រយើងដតងឮសូរសរមលងអារ  ់េលេះ លអេលេះ របើ 
ឮសុទធដតលអរៅរទើបជាមងគលដមន, រាំដណ េ្ុ ាំថាៈ ររសរនឹង 
អណាែ តលិទធភល សរតូវរលើមហូបរាំណីឆ្ងង ញ់ពិសារទើបជាមងគល 
របរសើរ ។ 
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5   មង្គលសូររ 

 អាចរយទិែឋ និងអាចរយសុត រគន ាំគ្នន តបរត ប់ម ឱ្យ 
អាចរយមុតវញិថាៈ អន ឯងថរនេះ ៏មិនរតូវរទៀត រយើងមិនយល់ 
រពមតមរ យអន ថរនេះរទ រររេះការលិទធភល សរនេះ ជួនកាល 
រតូវរលើមហូបរាំណីឆ្ងង ញ់ពិសា ជួនកាលរតូវរលើមហូបរាំណីមិន 
ឆ្ងង ញ់ម្ចនរសខាររត់ជូរលវីងជារែើម នឹងថការលិទធភល សរ់ យ 
អណាែ តរនេះ ជាមងគល ៏ពុាំបានរ ើយ ។ រម្ច ល េះរេើយពួ មនុសស 
អន សាែ ប់  ៏ចប់រិតែរូលរិតែរ់ យរសឡាញ់រផសងៗគ្នន  អន េលេះ 
រូលរិតែរជឿតមរ យអាចរយទិែឋ, អន េលេះរូលរិតែរជឿតមរ យ 
អាចរយសុត, អន េលេះ ៏រូលរិតែរជឿតមរ យអាចរយមុត, មនុសស 
រនេះ ៏ដប គ្នន ជាបីពួ  មិនដប ដតមនុសស ៏ដប ែល់ពួ រទពត 
ដែលជាមិរតគ្នន នឹងមនុសសផង ចប់ត ាំងពីភុមមរទវតជារែើម 
រ ើងរៅែល់សាថ នរពេមរលា  រ ម្ េះអ និែឋកា រ ើតជា 
រកាលាេលជដជ គ្នន រជួលររជើមអស់ ១២ ឆ្ងន ាំ ។ ទុ ជាពួ  
មនុសសនិងរទពតទ ាំងឡាយ ទ ាំង ១ មុឺនររ វា ន ាំគ្នន ាំគិតរ  
មងគលអស់កាលយូរអដងវងែល់រៅ ១២ ឆ្ងន ាំែូរចន េះរេើយ  ៏រៅ 
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6   មង្គលសូររ 

ដតរ មងគលមិនរ ើញរ ើយ រទើបន ាំគ្នន រៅសួររ មងគលនឹងរពេះ 
ឥន្រ្នា ធិោជៗ  ៏សួរបញ្ជា  ់ថាៈ ការណ៍រ ល្ េះទស់ដទងដេវង 
គាំនិតគ្នន  ពីការណ៍រ មងគលរនេះរ ើតពីសាថ នណាម  ? រទពត 
ទ ាំងឡាយរនេះ  ៏រ្លើយទូលតបរៅរពេះឥនាវញិថាៈ រ ើតម ពី 
សាថ នមនុសសរលា  ។ រទើបរពេះឥនារបាប់ឧបាយែល់រទពត 
ទ ាំងឡាយរនេះថាៈ របើរ ើតពីសាថ នមនុសសរលា ម  រពេះពុទធជា 
ម្ចច ស់រពេះអងគបានរតស់រេើយ សពវនថងគង់រៅនឹងវតែរពេះ 
រជតពន នសាថ នមនុសសរលា រនេះរសាប់, អន ទ ាំងឡាយ រូរ 
ន ាំគ្នន រុេះរៅរកាបថវ យបងគាំទូលសួររ មងគលរនេះ នឹងរពេះពុទធជា 
ម្ចច ស់រនេះរុេះ រពេះអងគនឹងសដមែងមងគលរនេះ របាប់អន  
ទ ាំងឡាយ; រទើបរទពតទ ាំងឡាយរនេះ  ៏ន ាំគ្នន រុេះម កាន់ 
សាថ នមនុសស រេើយរូលរៅទូលសួររពេះសាសាែ , រពេះបរម-
រលា នថ ៏រទង់សាំដែងនូវមងគល ៣៨ របការ ដែលជាររគងង 
ញុ ាំងបាបធម៌ទ ាំងពួងឱ្យវនិសរៅ ែល់នរជនទ ាំងឡាយ 
ទ ាំងមនុសសទ ាំងរទពត ែ៏រររើននរ ដលងនឹងោប់រាំនួនពុាំបាន, 
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7   មង្គលសូររ 

ឯពួ រទពតទ ាំងឡាយរនេះ លុេះរររើនេួសរព  វតែរជតពន 
ដែលជាវតែធាំបាំផុត នុងរគ្ន ពុទធសម័យ ម្ចនទាំេាំ ៣ រយាជន៍ ៤ 
រជុង របើរបម្ចណនិងគី ូដម រតដែលររបើសម័យរនេះ រតូវជា ២១ 
គី ូដម រត ៤ រជុងរសមើ  ៏ររងអៀត, រទើបរទពតទ ាំងឡាយរនេះ 
 ៏និមមិតេលួនតូរៗទាំេាំប ុន រគ្នប់េារ់ រេើយរៅផែុ ាំគ្នន ជាពួ ៗ 
 នុងមួយពួ ៗ រាំនួន ១០ េលេះ ២០ េលេះ ៣០ េលេះ ៤០ េលេះ ៥០ េលេះ 
។ល។ រៅច ាំសាែ ប់រពេះពុទធ អងគសាំដែងមងគល នុងរគ្នរនេះឯង 
ែូរម្ចន នុងររឿងែាំណាលរបស់រពេះអាននា ទុ  នុងខាងរែើម 
សូរត តរៅរនេះ ។ 
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8   មង្គលសូររ 

(បញ្ជីមាតិកា) 
៙៙៙ 

សារបណ័ណររឿង ទាំព័រ សារប័ណណររឿង ទាំព័រ 
មង្គលទី ១ ពាលកថា... ១១ មង្គលទី ២១ អបបមាទកថា... ៨២ 
មង្គលទី ២ បណ្ឌិ តកថា... ១៦ មង្គលទី ២២ គារវកថា... ៨៦ 
មង្គលទី ៣ បូជនីយកថា... ១៩ មង្គលទី ២៣ និវាតកថា... ៩២ 
មង្គលទី ៤ បដិរបូទទសវាសកថា... ២១ មង្គលទី ២៤ សនដុដឋិកថា... ៩៦ 
មង្គលទី ៥ បុញ្ញកថា... ២៥ មង្គលទី ២៥ កតញ្ញុ តាកថា... ៩៩ 
មង្គលទី ៦ អតដសមាា បណី្ធិកថា... ៣៣ មង្គលទី ២៦ ធមាសសវនកថា... ១០៦ 
មង្គលទី ៧ ពាហុសច្ចកថា... ៣៦ មង្គលទី ២៧ ខនដិកថា... ១១១ 
មង្គលទី ៨ សិបបកថា... ៣៩ មង្គលទី ២៨ ទោវច្សសតាកថា... ១១៦ 
មង្គលទី ៩ វនិយកថា... ៤៣ មង្គលទី ២៩ សមណ្ទសសនកថា... ១១៩ 
មង្គលទី ១០ សុភាសិតកថា... ៤៦ មង្គលទី ៣០ ធមាោកច្ឆា កថា... ១២២ 
មង្គលទី១១-១២ មាតាបិតុឧបដ្ឋឋ នកថា... ៤៩ មង្គលទី ៣១ តបកថា... ១២៦ 
មង្គលទី ១៣ បុតដទារសង្កហកថា... ៥៤ មង្គលទី ៣២ ព្រហាច្រយិកថា... ១៣០ 
មង្គលទី ១៤ អនាកុលាកមានដកថា... ៥៨ មង្គលទី ៣៣ អរយិសច្ចទសសនកថា ១៣៤ 
មង្គលទី ១៥ ទានកថា... ៦២ មង្គលទី ៣៤ និពាា នសច្ាិកិរយិាកថា ១៤០ 
មង្គលទី ១៦ ធមាច្រយិាកថា... ៦៦ មង្គលទី ៣៥ អកមបតិច្ិតដកថា... ១៤៦ 
មង្គលទី ១៧ ញាតកាសង្គហកថា... ៦៩ មង្គលទី ៣៦ អទោកច្ិតដកថា... ១៤៩ 
មង្គលទី ១៨ អនវជជកមាកថា... ៧៣ មង្គលទី ៣៧ វរិជច្ិតដកថា... ១៦០ 
មង្គលទី ១៩ បាបវរិតិកថា... ៧៧ មង្គលទី ៣៨ ទខមច្ិតដកថា... ១៦៥ 
មង្គលទី ២០ មជជបានសញ្ញមកថា... ៧៩    
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9   មង្គលសូររ 

មងគលសូរត 
ឯវម្មេ សុត្ំ (សូលរន េះន យ្ េះមងគលសូលរ) គឺខញុ ុំន យ្ េះ 

អា  ធ ប ស្ដឋ បម់កន ើយយ៉ា ងន េះថាៈ 
 សមយ័មយួ លពេះដម៏ លពេះភគ លរងគ់ងន់ៅកបុងវរឋលពេះ 
នជរព  ជាអារមរបស់អនថបណិ្ឍិ កនសដឌី ស្ដងថឝ យនរៀប 
លកុងស្ដវរទ ី លាននេះឯងនរពតាទុំងឡាយ ចារឱ់្រនរពតាអងគ 
មយួម នម ងិនាលរពុុំលបកដ កាលនវលរលរបីឋមយម 
ក វងនៅន ើយ ម រសយីដល៏អញុុំងវរឋនជរព ជុុំវញិទុំងអស់ឱ្រ 
ភវសឺ្ដឝ ងន ើយ លពេះដម៏ លពេះភគលរងគ់ងក់បុងរីណា កចូ៏លនៅ 
កា រ់ីននេះ លុេះចូលនៅដល់ន ើយ នរើបថឝ យបងគុំចុំនពេះលពេះដ ៏
ម លពេះភគ ន ើយឈរកបុងរដីស៏មគួរ កាលនរពតាននេះឈរ 
កបុងរដីស៏មគួរន ើយ នរើបលកាបរូលលពេះដម៏ លពេះភគនោយ 
ពករជាាថយ៉ា ងន េះថាៈ 
 ពហ ូម្េវា មនុសា ច មង្គលានិ អចិនដយុ ំ
 អាកង្ខមានា ម្ោត្ថា នំ ព្ពូហិ មង្គលមុត្ដមំ 
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 នរវតា ិងម ុសសទុំងឡាយជានលចើ  លបថប  ូវនសចកឋ ី
សួសឋី ប គិររក ូវមងគលទុំងឡាយ (ជាយូរអង្ងឝងអស់១២ ឆ្ប ុំ 
ករ៏កពុុំនឃើញនស្ដេះន ើយ) សូមលពេះអងគលរងល់ពេះនមតាឋ នលបស 
សុំង្ដងលបប ូ់វមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 (លពេះដម៏ លពេះភគលរងល់តាស់សុំង្ដងរបពករនរវតាននេះ 
នោយពករជាាថយ៉ា ងន េះថ) 
 អម្សវនា ច ពាលានំ    បណ្ឌិ ត្ថនញ្ច  ម្សវនា 
 បជូា ច បជូនីយានំ    ឯត្មេង្គលមុត្ដមំ 
 កិរយិម ិនសពគប ូ់វបគុគលពលទុំងឡាយ ១ កិរយិ 
នសពគប ូ់វបុគគលជាបណ្ឍិ រទុំងឡាយ ១ កិរយិបជូាដល់ 
បុគគលង្ដលគួរបជូាទុំងឡាយ ១ ទុំងបីន េះជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
កបុងាថរី ១ ន េះ ម  ៣ មងគល ឯពករថមងគលន េះង្លបថ 
នសចកឋីចុំនរ ើ នោយសុខសួសឋី ។ 
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11   មង្គលសូររ 

មងគលទី ១ 
 អធិបាយថាៈ អម្សវនា ច ពាលានំ កិរយិម ិនសពគប ់
 ូវបុគគលទុំងឡាយ ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ លា ង់្រម ិនសពគប ់
 ឹងបគុគលពលរុកជាមងគលរ ី ១ ប ននេះ នលពេះថម ិប  
ខូចចិរឋ ម ិប ខូចខវួ  ម ិប បងខ់ារខូចលរពរសមផរឋអិឝី 
នស្ដេះ នរើបឱ្រន យ្ េះថជាមងគលរី ១, ឯពលននេះម នលចើ  
លបការណាស់ ម ិងាយ ងឹចុំណាុំរបូពលប ; ពលន េះម ិ 
ង្ម នៅនលើលគ សទ ឬនៅនលើរបូបពឝជិរណាមយួៗ ន ើយ 
នលសចន ើយង្របុគគលណាការល់បនយជ  ៍ ២ លបការ គឺ 
លបនយជ ខ៍វួ   ិង លបនយជ ជ៍ ដទរនចាល នៅថពល, 
បុគគលពលននេះ ឥរស្ដគ ល់គុណ្នទស ឥរស្ដគ ល់ខុសលរូវអឝនីរ 
ម ង្រដនងហើមដកនចញចូល ដូចជាសបបឃូ់រៗ ឥរនចេះដឹងធម ៌
បណ្ឍិ រអឝបី ឋិចប ឋួចនស្ដេះន ើយ ន ើយបុគគលពលននេះ រង្មង 
ការល់បនយជ ក៍បុងជារនិ េះផង ការល់បនយជ ក៍បុងជារខិាងមុខ 
ផង ការល់បនយជ ក៍បុងលពេះ ពិឝ  ផង បុគគលពលម  
លកខណ្ាៈឱ្រចុំណាុំប នោយសណាឌ   ៣ យ៉ា ងគឺាៈ គុំ ិរ 



 

12 
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អាលកក ់១ នធឝើអុំនពើអាលកកន់ោយកាយ ១ នោយវចា ១ ទុំង ៣ 
ន េះជាលកខណ្ាៈពល; ឯរបូបគុគលពលននេះ ម ិង្ម អាលកក ់
នសយើាប ប៉ាុ ាប ដូចាប ទុំងអស់នរ ម ធង ល់ស្ដលនលើសខឝេះាប ជា 
៣ លបការគឺាៈ ពាម្លា បុគគលលា ង់្រលងងក់ន៏ៅថពលង្ដរ, 
ពាម្លាម្ោ បុគគលលងងន់ ើយនធឝើអាលកក ់ នោយកាយវចាចរិឋ 
នរៀរ នៅថពលពរិម ពសិន ើយ, អត្ិពាម្លាម្ោ បុគគល 
លងងផ់ង នធឝើអុំនពើអាលកកន់ោយកាយវចាចិរឋ ដន៏កវៀវកាវ យ៉ា ង 
ទលកង្លងផង នៅថមហាពល ឬនៅថមហាពលពរិនពក 
ណាស់; ម ពសិទលកង្លងជាងពស់ង្វក គួរឱ្រខាវ ចគួឱ្រនចៀស 
វងនចញឱ្រឆ្ង យ អបកលបជញទុំងឡាយម អកិរឋតិាបសជានដើម 
នលកផឋ ុំកូ ថាៈ នបើរុកជាម ុសសនៅកបុងជមភូរឝបីន េះ ម ង្រពរី 
នក ់ងឹជ ពលននេះកន៏ោយ នលកថ កុុំឱ្រនៅជាមយួ ងឹ 
បុគគលពលននេះនស្ដេះន ើយ ប ជាខាវ ចជ ពលខាវ ុំងនមវ៉ាេះ 
នលពេះពលននេះ នបើនសពគបន់ៅកាលណាន ើយ ពលននេះ 
វនុំឱ្រនធឝើអុំនពើពលនផសងៗ ម សមវ ប ់ លួចបវ យ់កលរពរ-
សមផរិឋ  ិងលួចកូ លបព នជ ដទរ ភរូកុ កផកឹរឹកលសវងឹ 
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ជានដើម កុុំថន ើយអបកដទរ សូមផងី្រមតាបិតាបនងកើរខវួ  កជ៏  
ពលននេះ វនុំកូ ឱ្រសមវ បន់ចាលប ង្ដរ, ដូចនរឿងអជារ-
សរឋុកុមរ នៅនសពគប ់ឹងភកិខុនរវររឋជាបុគគលពលៗ ននេះ 
ញុេះញងឱ់្រសមវ បល់ពេះបរពមិភសិ្ដរជាបិតា នោយោកល់រុងង្ដក 
ពុេះលពេះបទ បងអរអ់ាហារទល់ង្ររិវងគរនៅ នដើមផងី្លជកយក 
រជសមផរិឋ សូមផលីពេះនងនវនរ ិកានរវជីាលពេះមតា សូម 
អងឝរករយ៉ា ងណាថដូចនមឋចៗកឋី គពុ៏ុំលពមតាមនស្ដេះន ើយ, ន េះ 
ន ើយការនសពគប ់ឹងពលៗ នុំឱ្រនធឝើបិរុឃារ គឺសមវ បប់ិតា 
ន ើយខវួ លរូវធវ កន់ៅនស្ដយរុកខនវរន នៅកបុងនល កុមម ីរក 
ដរបដល់មកសពឝទថងន េះពុុំទ រ់ចួន ើយ ។ ការនសពគបន់ េះធុំ 
បុំផុរ កុុំចាុំបច ់ិយយថឝីដល់ជារមិ ុសស ិងម ុសស សូមផងី្រ 
សរឝររិចាឆ   ិងម ុសស លុេះអាលស័យាប ន ើយ កល៏បលពរឹឋយក 
រលមបត់ាមាប នៅប  ដូចនរឿងនសកន យ្ េះសរឋគុិមភាៈ ិងបុបពកាៈ 
នសកទុំងពរីន េះបងបអូ បនងអើរ ងឹាប  នៅនវលសរឝនសកទុំងពរី 
ន េះដុេះស្ដវ បលកាស់ន ើយ ម ខរល់កុំបុររផូងកួចយកនសក 
ទុំងពរីន េះ នបុើងន ើងតាមខរល់នៅ នសកមយួធវ កន់ៅនៅ ងឹ 
ជុំរ ុំលុំង្ពងនចារៗ នរ ើសយកនៅង្ថរកា នសកននេះន យ្ េះថ 
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14   មង្គលសូររ 

សរឋគុិមភាៈៗ ន េះ នចេះ ិយយភស្ដម ុសសអសបផុរសតាមនចារ 
ម កាយវចាចរិឋជានចារ ។ ឯនសកមយួនរៀរ ខរល់កួចធវ ក ់
នៅនៅ ឹងសួ ផក ឥសីៗ នរ ើសយកនៅចិញ្ច ឹងង្ថរកា នសកននេះ 
ន យ្ េះថបុបពកាៈៗ ន េះ នចេះ ិយយភស្ដម ុសសសបផុរស តាម 
ឥសី ម កាយវចាចិរឋជាអបកម សីល ម ធមអ៌ាថត៌ាមឥសី 
ទុំងអស់ ន េះនលពេះអាលស័យធមន៌សពគប ់ មលិរពល មលិរ 
បណ្ឍិ រ សរនសចកឋឱី្រនឃើញចាស់ប ថាៈ អសបបុរមិ្ោ 
អសបបុរសិកម្ោ ការនសពគបស់្ដយ គម របួរមួរបរ់កម ុសសជា 
អសបផុរសៗ ននេះ  ឹងនធឝើខវួ ឱ្រនៅជាម ុសសអសបផុរសផង 
ប , សបបុរមិ្ោ សបបុរសិកម្ោ ការនសពគបស់្ដយ គមរបួរមួ 
របរ់កម ុសសជាសបផុរសៗ ននេះ ឹងនធឝើខវួ ឱ្រនៅជាម ុសស 
សបផុរសផងប នោយពរិ ។ 
 ការនសពគបន់ េះ កុុំថន ើយដល់របូម ុសស ិងសរឝ សូមផ ី
ង្ររកុខជារជិា ិជជីវវរទុគឺរបស់ាយ  ជីវរិនស្ដេះ លា ង់្រចនលមើ ន ើង 
 ិងវនិសនៅវញិនោយធរុ ៤ ប៉ាុនណាត េះ នលកសមយរឱិ្រន យ្ េះ 
ថរស់ថងាប ់ ដូចជានដើមស្ដឝ យរបស់នសឋចរធិវ  ាៈននេះ 
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15   មង្គលសូររ 

ពនីដើមង្ផវមកម រសជារឆិ្ង ញ់ពិស្ដដូចជាផលរពិឝ, លុេះលា 
នលកាយលរូវនគយកនដើមនដឋ ង្ដលម ជារលិឝីង នៅោុំង្អបឱ្រ 
ឫសនដឋ  ិងឫសស្ដឝ យឱ្បាប  នគយកវលវិបណ្ឋូ លនពច ង្ដល 
ម ជារលិឝីងណាស់ននេះ នៅោុំោកប់ុំពកឱ់្រពរ័នពសនពញ 
ង្មកស្ដឝ យៗ ននេះ លុេះម ង្ផវនចញមកកល៏ឝីដូចជាបណ្ឋូ លនពច 
ពរិៗ ង្ផវស្ដឝ យង្ដលអ ឋរយន េះ នោយនសចកឋីពាបររបស់ 
នសឋចដទរ នលពេះង្រនសឋចរធិវ  ាៈននេះ ម ិង្ចកពូជស្ដឝ យរិពឝ 
ដល់នសឋចជិរខាងផង; កបុងបុំណ្ងន េះ នុំនរឿងមកបញ្ជជ កឱ់្រ 
នឃើញថាៈ ការនសពគបម់លិរពល ិងបណ្ឍិ រ កបុងមងគលរី ១ 
ចបន់ោយសនងខបប៉ាុនណ្ត េះ ។ 

________________ 
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16   មង្គលសូររ 

មង្គលេី ២ 
 បណ្ឌិ ត្ថនញ្ច  ម្សវនា កិរយិនសពគប ូ់វបគុគលជា 
បណ្ឍិ រទុំងឡាយជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ បណ្ឍិ រទុំងឡាយកបុងនលក ម លពេះពុទន -
រិបណ្ឍិ រជានដើម នទេះបីកាលនលកនៅម សនឋ  ជានបថុជជ  
នៅន ើយកឋី នលកម សនឋ  ដប៏រសុិរនផុរកិនលសអស់ន ើយ 
កឋី នលកម ិង្ដលការល់បនយជ ខ៍វួ នលក  ងិលបនយជ អ៍បក 
ដទរន ើយ នលកង្រងលបកបនោយ ិរ ិ  ិងឱ្រឋបផាៈ លពមទុំង 
លបកបនោយ សទ្ធា  សីលៈ សុត្ៈ ចាគៈ បញ្ញា  នលកង្រង 
លបលពរឹឋនធឝើលបនយជ  ៍ ៣ លបការគឺាៈ លបនយជ ជ៍ារនិ េះ  ិង 
លបនយជ ជ៍ារខិាងមុខ  ងិលបនយជ ដ៍ទ៏លកង្លងគឺលពេះ ិពឝ   
បុគគលង្ដលចូលនៅនសពគប ់ឹងបណ្ឍិ រទុំងឡាយ ម ពុទន រ-ិ
បណ្ឍិ រជានដើមននេះ រង្មងប ផលលបនយជ  ៍ ដូចនរឿង 
ឧបរសិសាៈ ិងនកាលិរាៈ ទុំងពរីនកន់ េះជាមលិរសមវ ញ់ ឹងាប  
ប ចូលនៅសិកាកបុងសុំណាកអ់ាចាររសញ្ជ ័យ នឃើញលរនិធម ៌
របស់អាចាររសញ្ជ ័យថ ម ិម ខវមឹស្ដរ កល៏អាចាររនដើម 
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17   មង្គលសូររ 

បុំង្បកាប ង្សឝងរកស្ដរធម ៌ឬនមកខធម,៌ ឯឧបរសិសាៈនៅកា ល់កុង 
រជលគឹេះ កប៏ ជួប ងឹលពេះអសសជិរនរទរ ង្ដលជារួអងគលពេះ 
នសអានមលរ(ី1) នលកនរើប ងឹបសួថយីៗ ផង ន ើយសួររកបុំណ្ង 
ធមថ៌ម របីុំផុរលរមឹណា  ិងសួររកលពេះស្ដស្ដឋ ចាររថ វរាៈ 
ដូចនមឋច? លាននេះ អសសជិរនរទរ នលកនពលថាៈ 
   ម្យ ធមាេ  ម្ហតុ្បបពភវា  ម្ត្សំ ម្ហតុ្ំ ត្ថាគម្ត្ថ 
   ម្ត្សញ្ច  ម្យា និម្ោម្ោ ច  ឯវ ំវាេី មហាសមម្ោ 
 ធមទ៌ុំងឡាយឯណា ម ន រុជាង្ដ នកើរន ើង លពេះ 
រថគរនពល ូវន រុទ ធមទ៌ុំងឡាយននេះផង  ិងនពល ូវ 
នសចកឋីរ ុំលរល់ពមទុំងឧបយជានលគឿងរ ុំលរ ់  ូវធមទ៌ុំងឡាយ 
ននេះផង លពេះមហាសមណ្ាៈ ជាលគូអាតាយ លពេះអងគម វរាៈយ៉ា ង 
ន េះជាលបលករ ី។ 
 ឯឧបរសិសមណ្ព លា ង់្រប ស្ដឋ បប់៉ាុនណ្ត េះ កប៏  
សនលមចនស្ដតាបរិឋផល ន ើយថឝ យបងគុំលលពេះអសសជិរនរទរ 
នៅសុំង្ដងធមល៌បបន់កាលិរាៈជាសុំឡាញ់ៗ ននេះស្ដឋ បន់ ើយក ៏

                                    
1 -ររះអរយិមមរតយយៈ (ររះសិរអីារយមមររី) ។ 
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18   មង្គលសូររ 

ប សនលមចនស្ដតាបរិឋផលដូចាប  កន៏ុំាប ចូលមកបសួជា 
ឯ ិបពឝជាជ កបុងលពេះពុរនស្ដសន លានលកាយរមក កប៏ សនលមច 
លពេះអរ រឋ ន ើយឧបរសិសាៈ គឺលពេះស្ដរបីុរឋនរទរ ប ជាបឋម-
ស្ដវក័លពេះពុរនជាមច ស់នយើង ឯនកាលិរាៈ គឺលពេះនមគគលវ  នរទរ ក ៏
ប រីជារុរយិស្ដវក័លពេះពុរនជាមច ស់នយើងន េះង្ដរ, ឯការនសព 
គប ់ងឹបណ្ឍិ រ កន៏ឃើញថប  ូវនសចកឋីចនលមើ នោយពរិ ។ 
ម នរឿងនចារ ៥០០ នកដ់ទរនរៀរ ភយ័ ឹងរជបុរសនលើករព័ 
នដញតាម ករ៏រចូ់លនៅសូមសមទ សីល ៥ អុំពសីុំណាក ់
អរញ្ដ ិកនរទរៗ កឱ៏្រសមទ សីល ៥ ចប ់រជបុរសមកទ ច់ាប ់
យកនៅសមវ បស់្ដវ បន់ៅ ប នៅនកើរស្ដទ  សួគន៌ យ្ េះតាវរឋងិស 
នស្ដយសុខកបុងរពិឝវមិ ទុំងអស់ នោយការនសពគប ់ឹង 
បណ្ឍិ រននេះឯង ។  

______________ 
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19   មង្គលសូររ 

មង្គលេី ៣ 
 បជូា ច បជូនិយានំ កិរយិបូជាដល់បគុគលង្ដលគួរបជូា 
ទុំងឡាយ ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ បគុគលង្ដលគួរបូជាននេះ បុគគលជា ខ់ភស់ គឺ 
លពេះពុរន លពេះបនចចកពុរន លពមទុំងលពេះធម ៌  ិងលពេះសងឃ, បុគគល 
ជា ក់ណាឋ ល គឧឺបជាយ ៍មតាបិតា បងលបុស បងលសី ជីដូ  
ជីតា  ងិសមណ្លព យណ៍្ទុំងឡាយឯណា ង្ដលម សីល 
ទុំងអមាលន េះជាបុគគលគួរបូជា, បុគគលជា ទ់បគឺស្ដឝ ម ី កជ៏ា 
បុគគលគួរបូជារបស់ភរិយង្ដរ, ឯបុគគលង្ដលប បូជាលពេះពុរន 
 ឹងនុំឱ្រម នរជេះនលចើ , នបើប បូជាលពេះធម ៌  ឹងនុំឱ្រម  
បញ្ជដ នលចើ , នបើប បូជាលពេះសងឃ  ឹងនុំឱ្រម នភគសមផរ័ 
នលចើ  តាមអា ុភពលរយ័ររ័បននេះៗ ការង្ញកផល ិសងសបជូា 
ន េះ លា ង់្រឱ្រនឃើញគុណា ុភពលពេះលរយ័ររ័បប៉ាុនណាត េះ, ឯលពេះ 
ពុរន លពេះធម ៌  ិងលពេះសងឃននេះ នលករុកដូចជាបតិាមតា ងិ 
បុលរ នៅកបុងប ធុកលគួស្ដរ ិមយួៗ ម ិប ោចឆ់្ង យពាីប នពក 
នរ, ឯអបកនធឝើបជូាលពេះពុរន  ឹងប លបនយជ ក៍បុងជារនិ េះផង 
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កបុងជារខិាងមុខផង ដូចនរឿងនយមលការន យ្ េះសុម ាៈ 
ង្រងង្រនបេះផក មវេិះយកពសួី ផក នៅថឝ យលពេះបរពមិភសិ្ដរ រល់ៗ 
ទថង ទថងមយួននេះ ប ជួប ឹងលពេះស្ដស្ដឋ ចាររនកើរចិរឋលជេះថវ  ក ៏
យកផក មវេិះននេះ បចថឝ យលពេះស្ដស្ដឋ ចាររ នៅពកក់ណាឋ លផវូវ 
នៅ, ឯផក មវេិះននេះម ិម លជុេះមកដល់ដីន ើយ នកើរជាផក កលមង 
ដល៏អអស្ដច ររ ម រងខាធ ស់ជាបា់ប បីដូចជាលកឡាសុំណាញ់ចាក ់
ង្លសេះជាបជ់ាផធ ុំងពរីផធ ុំង គឺផធ ុំងមយួអង្ណ្ឋ រពខីាងនឆឝង ផធ ុំង 
មយួនរៀរអង្ណ្ឋ រពខីាងស្ដឋ ុំ ន ើយអង្ណ្ឋ រតាមលពេះពុរននៅ, ឯ 
នយសុម មលការននេះ កាលនបើប នឃើញដូនចាប េះន ើយ ក ៏
ររឹង្រនកើរចិរឋលជេះថវ ខាវ ុំងន ើងណាស់ លុេះនៅដល់ផធេះន ើយ ក ៏
លបបដ់ុំនណ្ើ រននេះដល់ភរយិៗ ននេះជាលសីពល ភយ័នពកខាវ ច 
ជាបន់ទសដល់ខវួ រផរិាយ  ផក ថឝ យលពេះបរពមិភសិ្ដរ កប៏ននធ ស 
ស្ដឝ ម ី ិយយសុុំង្លងលេះាប កបុងនវលននេះ ន ើយចុេះនចញពផីធេះ 
នៅលកាបរូលពរម៌ ននេះ ដល់លពេះបរពមិភសិ្ដរៗ លជាបន ើយ 
កល៏រងល់ពេះបនណ្ឋ ញលសីននេះឱ្រនចញចាករជធ ី ន ើយឱ្រនៅ 
នយមលការមកសួរបញ្ជជ ក ់ លរងល់ជាបន រុសពឝលគបន់ ើយ 
លពេះអងគលជេះថវ  ឹងនយមលការ នរើបលរងល់ពេះរជទ របស់ 
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ឱ្រនយមលការកបុងមយួមុខៗ លបុំបីៗ គឺមស លបក ់ នា 
លកបី ដុំរ ី នសេះ ខញុ ុំលបុស ខញុ ុំលសី  ិងលសុកសួយលបុំបីលសុកនរៀរ 
ឱ្រជារងាឝ  ដ់ល់នយមលការៗ ន េះ ម ិង្ម ម ផល ិសងស 
លរមឹង្រប៉ាុនណាត េះ  ឹងម ិធវ កន់ៅ រកអស់មយួង្ស កបផនរៀរ 
ន ើយលុេះជារជិារីបុំផុរ  ឹងប លតាស់ជាលពេះបនចចកពុរន ១ 
លពេះអងគម នមថសុម ាៈ នោយផលបូជាផក មវេិះននេះឯង ។ 

___________________ 
 

មង្គលេី ៤ 
 បដិរបូម្េសវាម្ោ ច កិរយិនៅកបុងលបនរសដស៏មគួរ 
រុកជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ លបនរសដស៏មគួរននេះ សុំនៅយកលបនរស 
ង្ដលបរបិូរណ៍្នៅនោយធមវ៌ ិយ័ នបើលាពុរនសមយ័ សុំនៅយក 
មជឈមិលបនរស ជាលបនរសបរបិូណ៌្នោយធមវ៌ ិយ័ន ើយសទិរ 
នៅពកក់ណាឋ លង្ផ ដី រុកថជាបដិរបូលបនរស នលពេះលបនរស 
ននេះម លពេះពុរន  ិងលពេះបនចចកពុរន  ងិលពេះអគគស្ដវកលពេះពុរន 
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ង្រងនកើរង្រងសទិរនៅកបុងរីននេះ បុគគលង្ដលនៅកបុងមជឈមិ-
លបនរសននេះ រង្មងប អ ុរថរយិធម ៌ គឺធមដ៌ល៏បនសើរនលើសលប ់
៦ លបការគ ឺេសសនានុត្ដរយិៈ នឃើញលបនសើរ គឺនឃើញលពេះពុរន 
លពេះបនចចកពុរន  ងិអគគស្ដវកលពេះពុរន ១ សវនានុត្ដរយិៈ ស្ដឋ ប ់
លបនសើរគឺ ស្ដឋ បធ់មល៌ពេះពុរនជានដើម ១ លាភានុត្ដរយិៈ ប  
លបនសើរ គឺប  ូវសទន ចិរឋ នជឿកមយនជឿផល នជឿគុណ្លពេះររ -
លរយ័ជានដើម ១ សិក្ខខ នុត្ដរយិៈ សិកានរៀ សូលរលបនសើរ គឺ 
សិកាធមអ៌ាថ ៌ឬធមយវ ិយ័ពុរនស្ដសន ១ បារចិរយិានុត្ដរយិៈ 
បនលមើលបនសើរ គបឺ បនលមើនធឝើជាឧបោឌ កាៈ ឬឧបោឌ យិកាលពេះពុរន 
ឬកជ៏ានវយាវចចករលពេះសងឃ ១ អនុសសត្ថនុត្ដរយិៈ រឭក 
លបនសើរ គឺរឭកដល់គុណ្ ១០ យ៉ា ង ម រឭកពុរនគុណ្ ធមយ-
គុណ្ សងឃគុណ្ជានដើម ១ (រមួជា ៦ លបការ) ន ើយបុគគលននេះ 
ម សទន  ម នសចកឋីនសបហាជាបម់ ិោចន់ោយចុំង្ណ្កមយួ 
ដូចនរឿងលព យណ៍្មប កន់ យ្ េះវគគលិ នៅកបុងលកងុស្ដវរទ ី ប  
នឃើញរបូលពេះពុរនជាមច ស់ន ើយ កម៏ ចិរឋលជេះថវ នកើរនសចកឋី 
នសបហាជាបច់ិរឋសអិរកបុងលពេះពុរនរបូននេះ ចងង់្រនមើលលពេះរបូម ិ 
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នចេះង្ឆអរឆអ ន់ស្ដេះ នរើបដល់ខវួ នចញពផីធេះនៅបសួកបុងសុំណាក ់
លពេះស្ដស្ដឋ  លុេះបសួន ើយកាលណា ាយ  គិរសិកានរៀ សូលរ 
ធមអ៌ាថអ៌ឝនីស្ដេះ គិរង្រពតីាមនមើលលពេះបរមរបូរបស់លពេះពុរនអងគ 
ននេះ លុេះឧប ិសសយ័ង្ដលអាលស័យ ឹងនសចកឋអីបរ់ ុំកបុងលពេះ 
ស្ដស្ដឋ ចាស់កាវ ន ើយ នរើបលពេះអងគម លពេះពុរនដីកាថ ង្ ! 
វគគលិ អបកឯងកុុំនមើលរបូរថគរនោយមុំសចកខុអបកន ើយ អបកចូរ 
នមើលធម ៌ ចូរពចិារណាឱ្រនឃើញធមរ៌ថគរវញិចុេះ អបកណា 
នឃើញធម ៌ អបកននេះន យ្ េះថនឃើញរថគរ អបកណានឃើញ 
រថគរអបកននេះន យ្ េះថនឃើញធម ៌ ឯអបកឯងន េះគិរនមើល 
លរមឹង្ររបូរថគរប៉ាុនណាត េះ ម ិនមើលធមរ៌ថគរនោយមុំសចកខុ 
នស្ដេះន ើយ នណ្ហើ យចុេះអបកឯងចូលនចៀសនចញពរីីន េះនៅ, 
វគគលិភកិខុននេះ កាលឮលពេះពុរនជាមច ស់លរងប់នណ្ឋ ញនចញដូនចាប េះ 
ន ើយ ក ៏កឹរូចចិរឋណាស់ង្លសកលរនហាយុំ ន ើយនដើរន ើងនៅ 
នលើភបុំដរបដ់ល់កុំពូល គិរថអាតាយ អញរស់នៅនធឝើអឝនីរៀរន ើយ 
នបើខា នឃើញលពេះស្ដស្ដឋ ន ើយ ស្ដវ បន់ៅលបនសើរជាងរស់នៅ 
ន ើយលបុង ងឹផថួលខវួ  លបនមៀលរមវ កម់កពនីលើកុំពូលភបុំឱ្រ 
ស្ដវ ប ់ លាននេះ លពេះស្ដស្ដឋ លរងល់ជាបន ើយ កល៏ពេះអងគនធឝើ 
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បដិហាររ ហាកប់ីដូចជាលពេះអងគយងនៅគងច់ុំនពេះភក្រកឋវគគលិ-
ភកិខុននេះ ន ើយបនញ្ចញលពេះរសយី ៦ លបការ នបយលពេះ សទនៅ 
ភកិខុវគគលិថ ង្ ! វគគលិៗ ន ើយលរងល់បទ ធមន៌រសនចុំនពេះ 
មុខវគគលិៗ កម៏ ចិរឋលជេះថវ នកើរឧនពឝងាគ បីរ ិ អង្ណ្ឋ រខវួ ន ើង 
នៅនលើអាកាស ន ើយនលឿ នឆ្ភ េះនៅកា វ់រឋនជរព  កបុងលា 
ននេះ លបជាញ កចុ៏េះនឃើញចាស់ ូវចរុររយិសចច ប សនលមចលពេះ 
អរ រឋការក់ិនលសជាសមុនចឆរបផហារ នោយស្ដរប នៅ 
កបុងលបនរសដស៏មគួរ បរបិូណ៌្នោយវរទុសកឋិសិរន ិ ម លពេះពុរន 
ជានដើម ដូចប អធិបាយមកខាងនដើមននេះឯង ។ 

________________ 
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មង្គលេី ៥ 
 បុម្ពេ ច កត្បុញ្ាត្ថ ភវាៈទ បុគគលប នធឝើបណុ្ររុក 
ន ើយកបុងកាលម ុ ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ ការនធឝើទ កឋី ការរកាសីល ៥ សីល ៨ 
ជានដើមកឋី ការនធឝើភវនខាងផវូវសមថាៈ ឬវបិសសនកឋី ការនធឝើកង 
ការកុសលដទរៗ ម នធឝើពុរនបូជា ធមយបជូា សងឃបជូា ឬកន៏រៀ  
ធមស៌្ដឋ បធ់មន៌រសនជានដើមកឋី នៅថនធឝើបុណ្រទុំងអស់ បុណ្រ 
ង្ដលបុគគល ឹងនធឝើប ននេះ នកើរមកអុំពនី រុ ៣ យ៉ា ង គ ឺ     
១-បោម្ទ្ធ នកើរមកអុំពងី្ភបកនឃើញរបូ លរនចៀកឮសុំន ង 
ជានដើម ន ើយចរិឋកន៏កើរលជេះថវ ន ើង នធឝើបុណ្រម ទ ជានដើម 
ននេះៗ នៅ, ២-សំម្វម្ោ នកើរមកអុំពងី្ភបកនឃើញរូបម ុសសចាស់ 
ឈសឺ្ដវ បជ់ានដើម ន ើយរកស់វុររ នរក់បុងចិរឋកន៏ធឝើបុណ្រននេះៗ 
នៅ ៣-ម្ត្សុចរតិ្ថ នកើរមកអុំពបីញ្ជដ ពចិារណានឃើញនទស 
កបុងអុំនពើរុចចររិ នឃើញគុណ្កបុងអុំនពើសុចររិន ើយនធឝើបុណ្រ ម  
ទ  ងិសីលជានដើមននេះៗ នៅ ។ អុំនពើបុណ្រទុំងអស់ននេះ 
បុណ្រណាមយួកឋ ី ង្ដលបុគគលលបសុ-លសី ប នធឝើប ស សុំរុក 
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26   មង្គលសូររ 

មកន ើយកបុងកាលមុ  គឺាៈ តាុំងអុំពជីារមិុ ៗ មក បុណ្រន េះ 
ឯងម ិនភវចបុគគលននេះន ើយ  ឹងតាមរកបគុគលននេះឱ្រផល 
សុខ-ចុំនរ ើ តាមលុំោបភ់ពលគប់ៗ ជារពុិុំនឃវៀងឃាវ រ; ដូចនរឿង 
លពេះបរកប ិរជ  ិងលពេះនងអននជានរវជីានដើម, ម នសចកឋ ី
ដុំណាលនរឿងន េះរុកបុងគមភរីមងគលរទរីប ីថាៈ លាននេះជាចននវ េះ 
លពេះពុរនស្ដសន ម លសុកមយួន យ្ េះថ នបសកលាម គឺជា 
លសុកជាងរមាញម ម ុសស ១០០០ លគួនៅកបុងលសុកននេះ 
ឯនមជាងង្ដលជាធុំជាងនគននេះ ជាអបកម សទន លជេះថវ កបុងការ 
បុណ្រ លាននេះ ម លពេះបនចចកពុរនមយួព អ់ងគមកអុំពទីលព 
 ិមព ឋ ន ើយប ជួប ឹងនមជាងរមាញៗ ង្ដលជាធុំជាងនគ 
ននេះនឃើញន ើយកល៏ជេះថវ  ពរិ ិម ឋលពេះបនចចកពុរនទុំង ១០០០ 
អងគននេះ សូមឱ្រគងន់ៅចាុំវសាកបុងលសុកននេះ លុេះលពេះបនចចក-
ពុរនររួល មិ ឋន ើយ ម ុសសកបុងលសុកននេះទុំងអស់ាប  កម៏  
សទន លជេះថវ កា អ់ងគ មយួនកម់យួអងគៗលគបទ់ុំង ១០០០ អងគ, 
លុេះដល់ទថងនចញវសា កន៏ុំាប លបនគ សុំពរស់្ដដកចុំណាុំវសា 
ដល់លពេះបនចចកពុរនទុំងឡាយននេះលគប់ៗ ាប  ឯនមជាងរមាញ 
ង្ដលជាធុំជាងនគលពមទុំងភរយិ ជាអបកម លបជាញ ជាងនគ នៅ 
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27   មង្គលសូររ 

នវលលបនគ សុំពរច់ុំណាុំវសាននេះ ម ិលបនគ រនរៗ ដូចនគនរ 
ភរយិនមជាងរមាញននេះ ប នបេះផក  ននងទលពម ពណ៌្ 
នលឿងៗ លសស់លអចុំ ួ ពរីបី យកមកោកន់លើសុំពរន់នេះន ើយ 
លបនគ , ន ើយដុំកល់នសចកឋីលបថប ថាៈ នកើរជារកិាលណានៅ 
ឯអនគរនរៀរ សូមឱ្រប ជាធុំជាងនគ នធឝើង្រនមនគជាដរបនៅ 
ន ើយសូមឱ្រប នមថ អននជា (ផក  ននងទលព) លពមទុំង 
សមផុរកាយ  ិងនលគឿងនសវៀកពកក់ឱ៏្រម ពណ៌្សុរនង្រនលឿងៗ 
ដូចជាពណ៌្ផក  ននងទលពដូនចបេះផង, លពេះបនចចកពុរននលកក ៏
ររួលនធឝើអ ុនមរនថាៈ ‹‹ឥចឆិត្ំ បដឋិត្ំ តុ្យហ ំ ខិបបម្មវ 
សមិជឈតុ្›› នសចកឋីលបថប ង្ដលអបកលបថប ន ើយប រមកល់រុក 
ន ើយកបុងចិរឋ ចូរឱ្រប សនលមចឆ្បរ់សួរ ទ់ ច់ិរឋដល់អបក 
ចុេះ (កុុំបីឃាវ រន ើយ) ន ើយកន៏លកនចៀសនចញពរីីនៅនហាេះ 
នៅកា ទ់លព ិមព ឋវញិនៅ ឯពួកជាងរមាញទុំងឡាយននេះ 
លុេះដល់នធឝើកាលកិរយិស្ដវ បន់ៅ កប៏ នៅនកើរជានរវបុរឋនៅ 
កបុងស្ដទ  សួគន៌ យ្ េះតាវរឋងិសទុំងអស់ាប  ជាគណ្ាៈនរវបុរឋ ម  
វមិ នៅជួបជុុំាប  ឯវមិ នរវបុលរង្ដលជានមជាងរមាញជាធុំ 
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28   មង្គលសូររ 

ជាងនគននេះនៅចុំកណាឋ ល ន ើយវមិ នរវបុលរង្ដលជាកូ ជាង 
រមាញទុំង ៩៩៩ អងគនរៀរននេះ នៅនចាមនរមជុុំវញិជាបរវិរ 
វមិ ទ នរវបុរឋជានមជាងរមាញង្ដលធុំជានគននេះ, ឯភរយិទ  
នរវបុលរង្ដលជាធុំជាងនគននេះ កម៏ សមផុរនលឿង នលគឿងនលបើ- 
លបស់កសុ៏រនង្រនលឿងដូចជាផក  ននងទលពទុំងអស់ ។ លុេះដល់ 
មកស្ដសនលពេះពុរនកសសបាៈ នរវបុលរទុំងឡាយននេះ កចុ៏រមិក 
នកើរកបុងស្ដទ  ម ុសសនលក ប ស្ដងកុសលនផសងៗ ជាថយីង្ថម 
នរៀរ លុេះអស់អាយុនៅប នៅនកើរជានរវបុរឋ កបុងនរវនលក-
សួគន៌យនរៀរ លុេះដល់មកស្ដសនលពេះសមយ សមភុរន លរងល់ពេះ 
នមនារមបរមលគូជាមច ស់ទ នយើងន េះ នរវបុរឋទុំងឡាយននេះ 
កចុ៏រមិកនកើរជាម ុសសទុំងអស់ាប  ឯនរវបុរឋជាធុំជាងនគននេះ 
មកនកើរកបុងលរកូលកសលរប ជានសឋចនស្ដយរជរ លពេះនមលពេះ 
បរមហាកបិ រជ ឯភរយិនរវបលុរង្ដលជាធុំជាងនគននេះ ក ៏
ចុរមិកនកើរជាម ុសសកបុងលរកូលលព យណ៍្ ន ើយម នមថ 
អននជា ទុំងប ជាអគគមន សីទ លពេះបរកប ិរជននេះផង។  
 ឯពួកនរវបុរឋទុំង ៩៩៩ អងគនរៀរននេះ កចុ៏រមិកនកើរកបុង 
លរកូលអមររ លុេះធុំន ើងកប៏ នធឝើជាអមររមហាកប ិរជ 



 

29 
 

29   មង្គលសូររ 

ទុំងអស់ាប  ឯលពេះមហាកសលរ ិងអមររទុំងអស់ន េះ រង្មងង្រ 
នុំាប ង្សឝងរកស្ដសនង្ដលនុំមក ូវនសចកឋីសុខ លុេះសមយ័ 
មយួ លពេះមហាកសលរលពមទុំងរជអមររទុំងអស់ននេះ ង្  
នសឋចយងនៅលកស្ដលឧរា  កប៏ ជួប ឹងនយឈយួញរនរេះ 
ង្ដលនុំរុំ ញិនចញព ីគរស្ដវរទមីកជួញ លុេះជួបន ើយលរងសួ់រ 
ថ នយឈយួញនអើយ អបកមកព ីគរននេះ ប ដឹងដុំណឹ្ងអឝងី្បវក 
ង្ដលនុំមក ូវនសចកឋីសុខដល់លរនចៀកខវេះង្ដរ? នយឈយួញ 
ននេះ កល៏កាបរូលថប ដងឹខវេះង្ដរ ន ើយលពេះអងគឱ្រនយ 
ឈយួញថថឝ យលរងល់ពេះសណាឋ ប ់នយឈយួញកល៏កាបរូលថាៈ 
 ‹‹ពុម្ទ្ធា  ឧបបម្នាោ  ម្លាម្ក ធម្មាេ  ឧបបម្នាោ  ម្លាម្ក 
សម្ង្ោ ឧបបម្នាោ  ម្លាម្ក›› លពេះពុរនជាមច ស់ លតាស់ន ើង 
ន ើយកបុងនលក, លពេះធមន៌កើរន ើងន ើយកបុងនលក, លពេះសងឃ 
ម ន ើងន ើយកបុងនលក, ។ 
 ង្រពករ ៣ ម៉ា រ ់ ឬ ៣ បរប៉ាុនណ្ត េះ លពេះមហាកសលរលពម 
ទុំងរជអមររលរងល់ពេះសណាឋ ប ់ ន ើយនកើរបីរទិុំង ៥ លបការ 
លពលឺពួចសពឝលពេះកាយ ន ើយលពេះអងគបូជានយឈយួញននេះ កបុង 
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30   មង្គលសូររ 

ពករមយួម៉ា រ ់១ ង្ស កហាប ណ្ាៈ ៣ ម៉ា រ ់លរូវជា ៣ ង្ស  
កហាបណ្ាៈ, ន ើយបញ្ជូ  នយឈយួញននេះនៅនបើកលបក ់ លពម 
ទុំងនុំស្ដរនៅថឝ យដុំណឹ្ងលពេះនងអននជានរវ ី ជាលពេះអគគ-
មន សីឱ្រប លជាបផង, ចុំង្ណ្កលពេះអងគ ិងរជអមររទុំង 
៩៩៩ នកន់នេះ កន៏ ើងនសេះបរនឆ្ភ េះនៅកា ស់ុំណាកល់ពេះ 
ស្ដស្ដឋ ៗ លរងល់ជាបន ើយកល៏ពេះអងគលរងយ់ងនៅគងច់ាុំររួល 
នៅនរៀបនឆបរសធឹង ន ើយលរងប់នញ្ចញ ូវលពេះរសយីទុំង ៦ ពណ៌្ ភវ ឺ
លអឱ្ភសនលពងលពយកបុងរីននេះ ។ ឯលពេះរជាលពមទុំងរជ-
បរវិរ លុេះនធឝើគមនការនៅលរូវឆវងសធឹង ៣ សងាក រន់រើបដល់ កបុង 
សធឹង មិយួៗ រុំ ុំ ៣ ាវរុកម៏  រុំ ុំធុំដល់នៅក វេះនយជ  ៍
កម៏  រុំ ុំធុំដល់នៅ ១ នយជ ក៍ម៏  លពេះអងគលរងអ់ធិោឌ   
ន ើយ ឹកដល់ពុរនគុណ្ ធមយគុណ្ សងឃគុណ្ រចួន ើយកប៏រ 
នសេះជា ន់លើខបងរឹកននេះៗ ករ៏ងឹដូចង្ផ ដី អាចឱ្រនសេះជា ន់ដើរ 
ឆវងការន់ៅប រ ូរទុំង ៣ សងាក រ ់ឥរផុងនជើងនសេះន ើយ។ 
លុេះនៅដល់ន ើយនសឋចកចុ៏េះចាកអសសររ លពមទុំងអមររជា 
បរវិរ ថឝ យបងគុំលពេះអងគន ើយ កគ៏ងស់្ដឋ បធ់មន៌រសន លុេះចប ់
ន ើយកប៏ សនលមចនស្ដតាបរិឋផលលគប់ៗ  ាប  កបុងលាននេះ  
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ឯង ។ រឯីនយឈយួញរនរេះ នុំដុំណឹ្ងននេះនៅលកាបរូលលពេះ 
នងអននជាៗ ប លជាបន ើយករ៏រឹង្រនកើរនសចកឋីលជេះថវ ជា 
ទលរគុណ្ គឺកបុងពករ ១ ម៉ា រល់ពេះនងបូជា ៣ ង្ស កហាបណ្ាៈ 
រមួពករទុំង ៣ ម៉ា រ ់ គឺាៈ លពេះពុរន ១ លពេះធម ៌១ លពេះសងឃ ១ 
លរូវជា ៩ ង្ស កហាបណ្ាៈ នបើរមួទុំងលបកល់ពេះរជា ៣ ង្ស  
ផង នយឈយួញរនរេះននេះលរូវប  ១២ ង្ស កហាបណ្ាៈ កបុង 
លាននេះឯង ។ ឯលពេះនងនរវនីៅលបព នអមររទុំង ៩៩៩ 
នក ់ មកន ើយលរូវជា ១០០០ នក ់ងឹលពេះនង កន៏ុំាប ន ើង 
នលើរជរថរូចៗ នរៀងខវួ  បរការស់ុំនៅនៅកា ស់ុំណាកល់ពេះ 
ស្ដស្ដឋ  លុេះនៅដល់សធឹងរី ១ រ ី២ រី ៣ ង្ដលនៅជាសងាក រ់ៗ  
រ ុំងផវូវននេះន ើយ លពេះនងនរវកីអ៏ធិោឌ   ន ើយ កឹដល់គុណ្ 
លពេះពុរន លពេះធម ៌  ិងលពេះសងឃ ម រុំ ងដូចាប  ឹងលពេះរជា 
ន ើយបរលពេះរជរថឆវងការរ់ឹកននេះនៅប ដូចាប  ឥរម  
ររឹកស្ដប មដល់កងល់ពេះរជរថ  ិងនជើងនសេះដល់ប ឋិចប ឋួច 
នស្ដេះន ើយ ។ លុេះលពេះនងនរវលីពមទុំងភរយិរជអមររ 
ទុំងអស់ាប  ចូលនៅដល់ន ើយ, លាននេះលពេះស្ដស្ដឋ  លពេះអងគ 
សុំង្ដងបដិហាររបុំងបរិជិរ ម ិឱ្រពួកជ ទុំងពរីលកុមន េះ 
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នមើលាប នឃើញន ើយ នដើមផកុីុំឱ្រនកើរកាមរណាហ កបុងការនឃើញ 
របូននេះ លុេះលពេះនងអននជានរវរីមួទុំងភរយិអមររលរូវជា 
១០០០ នកន់នេះ ថឝ យបងគុំលពេះស្ដស្ដឋ ន ើយអងគុយនៅស្ដឋ ប ់
ធមន៌រសនចប ់ប សនលមចមគគផលជាលពេះអរយិបុគគលកបុងលពេះ 
ពុរនស្ដសន, នរើបលពេះស្ដស្ដឋ លស្ដយឥរនិបដិហាររ ឱ្រជ ទុំង 
២ ពួកន េះប នឃើញាប  ។ 
 ឯបុគគលង្ដលប នធឝើបុណ្រពកីបុងលាមុ រុកមក  ឹងប  
រមកល់នសចកឋីលបថប លរូវលអជាមូលបណិ្ធិរុកមុំន ើយ កប៏  
ផលលអដូច យ័អធិបាយមកន េះឯង ។ 

________________________ 
 

មង្គលេី ៦ 
 អត្ដសមាេ បណី្ធិ ច កិរយិដុំកល់ខវួ រុកនោយលបទព 
ជា មងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ បគុគលង្ដលប រមកល់ខវួ រុកនៅកបុងសទន  
គឺការនជឿកមយនជឿផល នជឿគុណ្លពេះពុរន, លពេះធម,៌ លពេះសងឃ 
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ជានដើម  ងឹរមកល់ខវួ រុកនៅកបុងសីល ៥ សីល ៨ ឬកបុងកមយបថ 
១០ លបការ ឬដុំកល់ខវួ រុកនៅកបុងការស្ដឋ បធ់មន៌រសន កបុងការ 
បរចិាច គលរពរនធឝើទ  កបុងការពចិារណាបញ្ចកខ នឱ្រនឃើញថ 
អនិចចំ ជារបស់ម ិនរៀង េុកខំ  ជារបស់ង្រងជួបលបរេះង្រ ងឹ 
នសចកឋីរុកខ អនត្ថដ  ជារបស់ម ិង្ម ខវួ លបណ្ ម ិនៅកបុង 
អុំណាចនសចកឋីអងឝរករ ឬបងាគ បប់ញ្ជជ ជ ណាន ើយ យ៉ា ងន េះ 
ជានដើមន ើងនៅន ើយ នរើបនលកឱ្រន យ្ េះថ រមកល់ខវួ រុក 
នោយលបទព ។ 
 ម នសចកឋដីុំណាល ដូចនរឿងលព យណ៍្មប កជ់ាម ុសស 
មចិាឆ រដិឌិខាងនលៅលពេះពុរនស្ដសន នបើារឮ់ពករនគនពលថ 
លរមឹង្រលពេះពុរន លពេះធម ៌ លពេះសងឃដូនចបេះកម៏ ិប  ារម់ ចិរឋ 
ខងឹភវ មមយួរ ុំនពច នលពេះារស់អបល់ពេះពុរន លពេះធម ៌ លពេះសងឃ 
ណាស់ ប៉ាុង្ ឋនងលព យណី្ជាភរយិារន់នេះ ជាម ុសសសមយ -
រិដឌិ យល់លរូវលអលជេះថវ កបុងសីលធមល៌ពេះពុរនស្ដសន ។ សមយ័ 
ទថងមយួននេះ ារល់បឹកា ងឹភរយិថ នយើង ឹង មិ ឋពួក 
លព យណ៍្មកនធឝើបុណ្រកបុងផធេះនយើង, នងលព យណី្ជាភរយិក ៏
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លពមតាមបុំណ្ងស្ដឝ មឥីរររងឹទស់ ។ ឯលព យណ៍្ជាស្ដឝ ម ី
ននេះ ិយយនបឋជាញ  ឹងភរយិថ នបើកាលណាពួកលព យណ៍្ទុំង 
ននេះមកដល់ផធេះនយើងន ើយ ចូរនងឯងលបយរ័បមរកុ់ុំនពលថ 
លពេះពុរន លពេះធម ៌ លពេះសងឃន ើយ នបើនងឯងនពលន ើយ អញ 
 ឹងកាបស់មវ បន់ងឯងនោយោវម ិខា , ថន ើយកន៏ុំាប  
ចារង់្ចងនភជនហារ លុេះលព យណ៍្ចូលមកអងគុយកបុងផធេះ 
ជួបជុុំាប ន ើយ ងឹបរនិភគ នងលព យណី្ង្ដលកុំពុងង្រខឝល់ 
ខាឝ យបុំនរ ើ លស្ដបង់្រចុំពបន់ជើងភវ រម់រថ់ នម្មា ត្សស 
ភគវម្ត្ថ ដូនចបេះជានដើម ។ ពួកលព យណ៍្ឮពករន េះន ើយ ក ៏
ខងឹលចនឡារ នុំាប នជរលបនរចលព យណ៍្ជាមច ស់ផធេះ ន ើយ 
នលកាកនដើរបរអ់ស់នៅ ។ ឯលព យណ៍្ជាស្ដឝ មនីលកាធខងឹ ឹង 
ភរយិនពកណាស់ នជរលបនរចផឋ ស្ដនោយលបការនផសងៗ ន ើយ 
ចូលនៅាល់សនមឋចលពេះបរមស្ដស្ដឋ  រូលសួរអុំពនី រុជានលគឿង 
កុំចារប់ង ូ់វនសចកឋីនស្ដយនស្ដក  ិងនដកលកជ់ាសុខ ។ នរើប 
លពេះអងគលរងល់តាស់ថ មប លលព យណ៍្ បុគគលសមវ ប ូ់វកិនលស 
គឺនសចកឋីនដ យងម នទសាៈជានដើម នោយអរយិមគគញ្ជដ ណ្ 
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រង្មងនដកលកជ់ាសុខ  ិង ម ិម នសចកឋីនស្ដយនស្ដកកបុង 
នលកខាងមុខ ។ លព យណ៍្ប ស្ដឋ បធ់មយនរសនន ើយ ម  
នសចកឋីលជេះថវ  រូលសុុំបពឝជាជ ឧបសមផទ កបុងសុំណាកល់ពេះ 
បរមស្ដស្ដឋ  ខុំចនលមើ វបិសសនម ិយូរប៉ានយ   កប៏ សនលមច 
លពេះអរ រឋការក់ិនលសជាសមុនចឆរបផហារ ដូចវសិជជនមកន េះ 
ឯង ៕   

____________________ 
 

មង្គលេី ៧ 
 ពាហុសចច ការប ស្ដឋ ប ់ ប នរៀ នចេះចាុំនលចើ ជា 
មងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ ការប ស្ដឋ បប់ នរៀ នចេះចាុំនលចើ   ូវធម ៌
របស់លពេះពុរនជាមច ស់ ឬស្ដវករបស់លពេះអងគ ឬកជ៏ ជាសបផុរស 
ណាមយួ នទេះជាបពឝជិរកឋី លគ សទកឋី ង្ដលជាអបកអាចនរសន 
ចងអុលបងាហ ញផវូវសួគផ៌វូវ ិពឝ  ប  នៅថ ពាហុសចចៈ ។ នបើ 
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ជាបុគគលធោិឌ   នៅថ ព ូសសូរ (2) ។ ព ូសូរន េះ ម  ២ 
យ៉ា ងគឺាៈ លគ សទជាអបកប សិកានរៀ សូលរនចេះចាុំនលចើ  អាច 
ញុុំងលបនយជ  ៍ិងនសចកឋីសុខឱ្រនកើរន ើង  ិងអាចនោេះរុកខ 
នទសរបស់ខវួ   ិងអបកដទរប  ដូចជាលពេះនពធសិរឝ កាល 
នកើរជាម ិសាសកុមរ ។ 
 ម នសចកឋដីុំណាលថាៈ កបុងអរីរកាល, កាលលពេះបរ 
លព យររឋនស្ដយរជសមផរឋកិបុងលកងុពរណ្សី លពេះនពធិសរឝ 
ប នស្ដយលពេះជារ ិ ជាលពេះរជបុលររបស់លពេះរជាអងគននេះ ។ 
នដើមផរីងច់ាុំកាល ឹងលគងរជសមផរិឋ លពេះនពធិសរឝកដ៏កលពេះអងគ 
ថយនៅគងន់ៅកបុងទលពសិ  ជាមយួ ឹងលពេះអ ុជ ២ លពេះអងគ ។ 
លុេះយងចូលនៅជិរលសេះមយួ លពេះនពធិសរឝនលសករឹក កន៏លបើ 
ច ធកុមរជាលពេះអ ុជបនធ ប ់ឱ្រនៅដងរកឹខចប ់ងឹសវឹកឈូកយក 
មកថឝ យ ។ ង្រកបុងលសេះននេះ ម អារកសរកឹមយួ ួងង្ ង  
រកា ។ ច ធកុមរឥរពចិារណាកចុ៏េះភវ មនៅកបុងលសេះ លរូវអារកស 
រឹកននេះចាបប់ងាខ ុំងរុកម ិឱ្រលរ បម់កវញិ ។ លពេះនពធិសរឝ 

                                    
2 -ពាក្យ ‹‹រហូសសូរ និង្ រហូសូរ›› មររើបានទាំង្រីរ ។ 
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ដល់បរច់ ធកុមរយូរនពកម ិនឃើញមក កល៏រងន់លបើសុរយិកុមរ 
ជាលពេះអ ុជនៅឱ្រនៅតាម ។ អារកសរឹកកច៏ាបសុ់រយិកុមរននេះ 
លករុ់កនរៀរ ។ លុេះបរល់ពេះអ ុជទុំងពរីម ិនឃើញលរ ប ់
វញិ លពេះនពធិសរឝកល៏រងយ់ងនៅកា ល់សេះនោយលពេះអងគឯង 
លរងព់ចិារណានោយវចិារណ្ញ្ជដ ណ្លជាបចាស់ថាៈ លបកដជា 
ម អារកសរកឹអាលស័យនៅកបុងលសេះ នោយលរងន់ឃើញង្រស្ដប ម 
នជើងម ុសសចុេះ ឯស្ដប មនជើងម ុសសន ើងមកវញិាយ   លរងក់សួ៏រ 
នៅអារកសរឹកង្ដលចូលមកកា ស់ុំណាកល់ពេះអងគថាៈ បអូ នយើង 
ទុំងពរី នរើអបកឯងចាបរុ់កឬ? អារកសរឹកកន៏ឆវើយតាមពរិថ ខញុ ុំ 
ប ចាបរុ់កង្ម  ។ នរើបលពេះនពធិសរឝលតាស់សួរនៅនរៀរថាៈ 
អបកឯងអាចចាបម់ ុសសសរឝទុំងអស់ ង្ដលចុេះមកកបុងលសេះន េះ 
ឥរនរ ើសមុខ ឬកម៏ នលើកង្លងបគុគលង្បបណាង្ដរ? លុេះលរង ់
លជាបថ អារកសរកឹម ិហា៊ា  ចាបប់គុគលង្ដលនចេះនរវធម ៌ លរងក់ ៏
សុំង្ដងនរវធមន៌នេះ លបបអ់ារកសរឹកកបុងកាលននេះឯង ។ អារកស 
រឹកប ស្ដឋ បធ់មយនរសនន េះន ើយ កម៏ នសចកឋលីជេះថវ  នរើប 
នុំលពេះរជកុមរទុំងពរីលពេះអងគ មកថឝ យលពេះនពធិសរឝវញិ ។ 
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លពេះនពធិសរឝជាព ូសូរ នរើបអាចនោេះលពេះអងគ ឹងលពេះអ ុជ 
ទុំងពរីឱ្ររចួអុំពីអ ឋរយប  ។ 
 មយួនរៀរ បពឝជិរជាព ូសូរជាអបកនចេះចាុំលពេះពុរនវច ាៈ 
នលចើ  ករ៏ង្មងប លភសកាក រាៈនលចើ  ដូចលពេះអា  ធនរទរ ។  
 ម នសចកឋដីុំណាលថាៈ ម លព យណ៍្មប កម់ សទន ចង ់
បូជាលពេះធម ៌ នរើបចូលនៅាល់លពេះបរមស្ដស្ដឋ ន ើយរូលថ 
បពលិរលពេះអងគដច៏នលមើ  លពេះពុរន ឹងលពេះសងឃ ខញុ ុំលពេះអងគប បូជា 
ន ើយ នៅង្រលពេះធមម៌ ិទ ប់ បូជានៅន ើយ នរើខញុ ុំលពេះអងគ 
 ឹងបជូាលពេះធមន៌នេះកបុងរីណា? នរើបលពេះដម៏ លពេះភគជា 
មច ស់របថាៈ មប លលព យណ៍្នបើអបកចងប់ូជាលពេះធម ៌ ចូរបជូា 
ចុំនពេះភកិខុជាព ូសូរចុេះ, លព យណ៍្កន៏ដើរនៅសួរភកិខុសងឃៗ 
កល៏បបថ់ាៈ លពេះអា  ធជាព ូសូរ នរើបនុំចរុបផចចយ័នៅបជូា 
លពេះអា  ធន ើយចូលនៅាល់លពេះរសពល លកាបរូលន រុ 
លគបល់បការ លពេះស្ដស្ដឋ កល៏រងល់បទ ស័ពធស្ដធុការពរសរនសើរ 
ធមយបជូារបស់លព យណ៍្ ជាអន កលបការ ។ ឯពួកជ ដទរនរៀរ 
កន៏ុំាប យកចរុបផចចយ័ មកបូជាលពេះអា  ធនរទរ ជាបជ់ា ចិចម ិ 
ោច ់នោយន រុលពេះអា  ធជាព ូសូរននេះឯង ។ 
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មង្គលេី ៨ 
 សិបបៈ នសចកឋីនឆវៀវឆ្វ សកបុងសិលផស្ដក្រសថវជិាជ ការ 
ទុំងពួង ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ សិបផាៈ ម  ២ យ៉ា ងគឺាៈ អារសិបផាៈ ១ 
អនារសិបផាៈ ១ ។ អារសិបផាៈ គឺសិបផាៈរបស់លពេះលគ សទអបក 
លគបល់គងផធេះសង្មផង, ង្ចកនៅម  ២ យ៉ា ងគឺាៈ សិបផាៈសលមប ់
បុរសម សិកានរៀ សូលរសិលផស្ដក្រសថនផសងៗ ម អកសរ-
ស្ដក្រសឋ គណិ្រស្ដក្រសឋ វរិាស្ដក្រសថជានដើម ឬកក៏ិចចការចិញ្ច ឹម 
ជីវរិម ការជាងនឈើជាងផធេះ ឬពណិ្ជកមយជានដើម ១, សិបផាៈ 
សលមបក់្រសឋីគ ឺ ការនរៀបចុំផធេះសុំង្បងចារង់្ចងនភជនហារជា 
នដើម ១ ។ នសចកឋីនឆវៀវឆ្វ សកបុងសិបផាៈទុំងពរីន េះជានដើម ចារ ់
ថជាមងគល នលពេះជាន រុនុំមក ូវលភសកាក រាៈមកឱ្រ ។ 
មា៉ាងនរៀរ សិបផាៈ សូមផងី្រមយួ ង្ដលបុគគលប នរៀ យ៉ា ង 
ស្ដធ រជ់ុំនញន ើយ រង្មងញុុំងឧរឋមលបនយជ ឱ៍្រសនលមចប , 
សិបផាៈ សូមផនីលចើ ង្រម ិស្ដធ រជ់ុំនញ កឥ៏រប ការ កាវ យនៅ 
ជាថប ុំពសិ នុំឱ្រនៅឋ លកហាយឥរអុំនពើ ។ ដូចនរឿងបុរសខឝ ិមប ក ់
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ជារួយ៉ា ង ង្ដលប យសសកឋិនោយសិបផាៈដស៏្ដធ រជ់ុំនញរបស់ 
ខវួ  ។ 
 នសចកឋីដុំណាលថាៈ ម បុរសខឝ ិមប ក ់ ជាអបកបុិ លបសប ់
ផធ រល់ាបល់គួសរមវុេះសវឹកនឈើនកើរជារបូដុំរ ី របូនសេះ ពួកនកយង 
គងាឝ លនា ង្រង ិយយឱ្រផធ រល់ាបល់គួសរមវុេះសវឹកទលជលកឹម 
មយួនដើមឱ្រនកើរជារបូសរឝននេះនផសងៗ ន ើយវឱ្របយរកឹ 
បរនិភគ ។ ទថងមយួលពេះរជាលកងុពរណ្សី នសឋចយងនៅ 
លកស្ដលឧរា  លុេះនសឋចនៅដល់នដើមទលជលកឹមននេះន ើយលរង ់
ររនឃើញរបូនសេះ-ដុំរជីានដើម នៅនលើសវឹកនឈើ កល៏តាស់សួររក 
ជ អបកនធឝើ ។ បុរសខឝ ិននេះ កល៏កាបបងគុំរូលថាៈ ខញុ ុំលពេះអងគនធឝើ ។ 
នរើបលរងឱ់្រនុំបុរសខឝ ិននេះមកន ើយលតាស់សួរថាៈ អបកអាច 
ផធ រអ់ាចមព៍ង្ព ១ ន ិ បញ្ចូ លកបុងមរប់ុនរ ិរប នរ នលពេះ 
បុនរ ិរននេះមររ់ងឹណាស់ លុេះលរងល់ពេះសណាឋ បថ់ បុរសខឝ ិ 
អាចនធឝើប  លរងក់ឱ៏្រនគនុំបុរសខឝ ិននេះចូលនៅកបុងលពេះបរម-
រជវុំង ឱ្រអងគុយខាងកបុងវុំង   ។ កាលបុនរ ិរននេះហាមរ ់
 ិយយ ឹងលពេះរជា បុរសខឝ ិកផ៏ធ រអ់ាចមព៍ង្ពមយួដុុំចូលកបុង 
មរ ់ ន ើយផធ រដ់របដល់អាចមព៍ង្ព ១ ន ិ រចួន ើយក ៏
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អលងួ វុំង  ឱ្រសញ្ជដ ថាៈ អាចមព៍ង្ពអស់ន ើយ ។ លពេះរជា 
ម លពេះរជឱ្ងាក រ ឹងបុនរ ិរថាៈ នលកអាចាររ! ខញុ ុំម ិអាច 
 ិយយ ឹងនលកប នរៀរនរ នលពេះនលកអាចនលបអាចម ៍
ពង្ព អស់ ១ ន ិប , បនុរ ិរកខ៏ាយ សង្លងន ើបមរ ់
 ិយយរនៅនរៀរប  ។ លពេះរជាម លពេះរយ័នស្ដម សស 
 ឹងបុរសខឝ ិណាស់ លរងល់បទ ខញុ ុំលបុស-លសីជានលចើ  លពមទុំង 
លសុកសួយ ៨ នរៀរ ។ បុរសខឝ ិប យសប សកឋិន េះ មកព ី
សិបផាៈដស៏្ដធ រជ់ុំនញរបស់ខវួ ននេះឯង ។ 
 ឯអនារសិបផាៈ ប ដល់សិបផាៈរបស់ពួកបពឝជិរអបកម ិ 
ម កងឝល់នោយផធេះសង្មផង ម ការការច់ីវរជានដើម តាមកិចច 
លពេះវ ិយ័ ។ បុគគលង្ដល វ្ សទវកបុងកចិចននេះ ន យ្ េះថប  ូវ 
មងគលដឧ៏រឋម នលពេះជាន រុប  ូវគុណ្ ម នសចកឋីសរនសើរ 
ជានដើម ដូចលពេះអា  ធនរទរ ។ 
 ម នសចកឋដីុំណាលថាៈ កាលទថងមយួ លពេះដម៏ លពេះភគ 
ជាមច ស់លរងពុ់រនដុំនណ្ើ រនៅកា ល់កុងរជលគឹេះ លរងប់ ររនឃើញ 
ខធងង់្លសរបស់អបកង្ដ មគធាៈម រនបៀបនរៀបរយលអ កល៏រងល់តាស់ 
 ឹងលពេះអា  ធថាៈ មប លអា  ធ! ចូរអបកការច់ីវរខធងដូ់ចខធងង់្លស 
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របស់អបកង្ដ មគធាៈន េះចុេះ  ឹងរចួនសចកឋីអ ឋរយអុំពនីចារ ។ 
លពេះអា  ធររួលលពេះពុរនដីកាន ើយ កច៏ារង់្ចងការច់ីវរឱ្រជា 
បញ្ចកខ ននដរលជលកន់ ើយ នុំចូលនៅថឝ យលពេះដម៏ លពេះភគ 
លពេះអងគលរងស់រនសើរជាអន កបផការ ។ 
 ការ វ្ សទវកបុងសិបផាៈទុំងពួង ចារថ់ជាមងគលដឧ៏រឋម 
នលពេះជាន រុនុំមក ូវគុណ្ម បសុំស្ដជានដើម ដូចប  
អធិបាយមកន េះឯង ៕ 

_________ 
 

មង្គលេី ៩ 
 វនិម្យា ច សុសិកខិ ម្ត្ថ វ ិយ័ង្ដលបុគគលសិកានោយ 
លបទពន ើយ ជាមងគលដរ៏ឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ វ ិយ័ម  ២ យ៉ា ងគឺាៈ អារយិវ ិយ័ វ ិយ័ 
សលមបពួ់កលគ សទ ១, អនារយិវ ិយ័ វ ិយ័សលមបពួ់ក 
បពឝជិរ ១ ។ អារយិវ ិយ័ សុំនៅយកសីល ៥ សីល ៨  ិង 
កមយបថ ១០ ។ អនារយិវ ិយ័ សុំនៅយកការលបលពរឹឋកបុង 
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បរសុិរនិសីលទុំង ៤ របស់ភកិខុ សិកាខ បរ ១០ រណ្ឍ កមយ ១០ 
នស ងគាៈ ១០ នសខយិវរឋ ៧៥  ិងសិកាខ បរកបុងនលកវជជាៈ 
៤៩  ិងកបុងវរឋទុំងឡាយម ខ នកវរឋជានដើម របស់ពួក 
ស្ដមនណ្រ ។ 
 បុគគលង្ដលម នសចកឋីលបមរ ម ិរកាវ ិយ័របស់ខវួ  
នលកនៅថ បុគគលលរុសឋសីល ង្រងរងរុកខកបុងអបយជា 
លបកដ ដូចម បលីថាៈ េុសសមី្លា អបាយគម្ត្ថ អាហុ 
បុគគលលរុសឋសីល នលកនពលថ ង្រងនៅកា អ់បយ 
ជាលបកដ ។ ឯបុគគលម សីល រង្មងប ររួល ូវអា ិសងស 
ទ សីលរបស់ខវួ ៗ  ឹងររួលយក ូវផលនផសងៗ ាប ដូនចបេះ ៖ 
ការម ិសមវ បស់រឝ រង្មងម របូលអ ម អាយុង្វង, ការម ិ 
លួចលរពររបស់នគ រង្មងម នភគសមផរ័គងវ់ងឋ់រិនថរ ម ិ 
វនិសអ ឋរយនៅនោយន រុនផសងៗ ម អ ឋរយអុំពនីចារ 
ជានដើម ការម ិលបលពរឹឋខុសកបុងកាម រង្មងប លគបល់គង 
លគួស្ដរនោយសុវរទភិព, ការម ិនពលមុស្ដវរ រង្មងម  
សុំន ងពនីរេះ ម ិលរូវពករនចារ នពលបងាក ចរ់បស់អបកដទរ, 
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ការម ិផកឹសុរ ងិនមរយ័ រង្មងម សរបិញ្ជដ  ម ិឆកួរនលល 
នផឋសផឋ ស ។ ន េះជាផលរបស់បគុគលង្ដលរកាសីល ៥ ។ 
មា៉ាងនរៀរ បុគគលអបកម សីល រង្មងប នៅនកើរកបុងស្ដទ   
សួគជ៌ាលបកដ ដូច ិទ អុំពឈីយួញសុំនៅទុំង ៧០០ នក ់។  
 ម នរឿងដុំណាលថាៈ ម ពណិ្ជ ៧០០ នក ់ ន ើងជេិះ 
សុំនៅឆវងការស់មុលរ នដើមផនីធឝើពណិ្ជកមយ លុេះដល់ទថងគុំរប ់ ៧ 
សុំនៅកធ៏វ យនកណាឋ លមហាសមុលរ ។ ពណិ្ជទុំងឡាយ 
ស្ដឋ យជីវរិខាវ ចនសចកឋីស្ដវ ប ់ នុំាប លកាបសុំពេះប ល់ស ន់រវតា 
ង្ដលខវួ របអ់ា លគប់ៗ  ាប  ។ លាននេះ លពេះនពធិសរឝនកើរជា 
នយសុំនៅ កាលទថង ឹងចុេះសុំនៅននេះ ប ថឝ យទ ដល់លពេះ 
សងឃ ិងររួលរកាសីល ។ លពេះនពធិសរឝននេះអងគុយកណាឋ ល 
សុំនៅ ពចិារណា ូវទ  ងិសីលរបស់ខវួ  ឥរម នសចកឋីរក ់
សវុរន ើយ ។ ពណិ្ជទុំងឡាយនឃើញង្បវកដូនចាប េះន ើយ នរើប 
សួរអុំពនី រុង្ដលម ិម ភយ័ លពេះនពធិសរឝលបបថ់នោយ 
ន រុង្ដលខញុ ុំប រកាសីល ។ ពណិ្ជទុំងននេះកប៏ សុុំសីល 
កបុងសុំណាកល់ពេះនពធិសរឝៗ កច៏ារម់ ុសសជា ៧ ពួក កបុង ១ 
ពួក ១ រយនក ់ រចួនរើបឱ្រសីលមយួពួកមឋងៗ ។ ពួករី ១ 
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ររួលសីលន ើយរឹកលិចន ើងដល់កនជើង, ពួករី ២ លរមឹ 
ជងគង,់ ពួករី ៣ លរមឹចនងកេះ, ពួករ ី៤ លរមឹផចិរ, ពួករី ៥ លរមឹ 
នោេះ, ពួករ ី ៦ លរមឹក, ពួគរ ី៧ រឹកដល់លរមឹមរ ់។ លុេះឱ្រ 
សីលរចួន ើយ លពេះនពធិសរឝកង៏្លសកលបកាសថាៈ សីល ៥ ន េះ 
ឯងជារីពងឹពករ់បស់អបករល់ាប  ម ិម វរទុដទរជារីពងឹន ើយ 
ចូរអបកទុំងឡាយតាុំងចិរឋខាជ បក់បុងសីលចុេះ ។ លុេះជ ទុំងននេះ 
នធឝើកាលកិរយិនៅប នៅនកើរកបុងស្ដទ  សួគទ៌ុំងអស់ាប  ដូច 
វសិជជនមកន េះឯង ៕ 

___________ 
 

មង្គលេី ១០ 
 សុភាសិត្ថ ច យា វាចា វចាង្ដលបគុគលនពល 
នោយលបទព លបកបនោយលបនយជ  ៍ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ វចាង្ដលបគុគលនពលនោយលបទពននេះ 
សុំនៅយកវចារ ង់្ផអម ម ិបងាក ចប់ងក ិអបកដទរ នពលពករ 
ជារីនស្ដម សសរកីរយរបស់មហាជ  នពលពករម ិលច ុំនៅ 
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នោយបបម មសុ្ដវរជានដើម ឬនពលកថវរទុ ១០ យ៉ា ងគឺាៈ 
អបបចិឆកថា នពលអុំពនី រុនុំឱ្រម នសចកឋីលបថប រចិ ១, 
សនដុដឋិកថា នពលអុំពនីសចកឋីសននឋ ស ១, បវមិ្វកកថា 
នពលអុំពនីសចកឋីស្ដង រក់ាយស្ដង រច់ិរឋ ១, អសំសគគកថា 
នពលអុំពកីារម ិនៅលច ូកលច ុំនោយពួក ១ , វរីយិារមភកថា 
នពលអុំពកីារតាុំងលបរពននសចកឋីពាយម ១, សីលកថា 
នពលអុំពសីីល ១, សមាធិកថា នពលអុំពសីមធិ ១, 
បញ្ញា កថា នពលអុំពបីញ្ជដ  ១, វមុិត្ដិកថា នពលអុំពលីពេះ 
 ិពឝ   ១, វមុិត្ដិញ្ញា ណ្េសសនកថា នពលអុំពីនសចកឋីដងឹ-
នឃើញ ូវធមជ៌ានលគឿងរ ុំលររុ់កខ គឺលពេះ ិពឝ   ១, រមួជា ១០ ។ 
ការនពលវចាម ិង្ម ជាសុភសិរ រង្មងស្ដបសូ រចាកលភ-
សកាក រាៈង្ដលលរូវប  ។ ឯការនពលវចាជាសុភសិរវញិ រង្មង 
ប  ូវលភសកាក រាៈ ិងនសចកឋរីបអ់ា យ៉ា ងនពញចិរឋ ដូច 
លព យណ៍្ជាមច ស់នាន យ្ េះ  ធវសិ្ដល ។  
 ម នសចកឋដីុំណាលថាៈ កបុងអរីរកាល លពេះនពធិសរឝ 
នស្ដយលពេះជារិជានាន យ្ េះ  ធវសិ្ដល កបុងលរកូលលព យណ៍្ 
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មយួ ជានាម កមវ ុំងខាវ ុំងអស្ដច ររ ។ ទថងមយួនាន យ្ េះ  ធ-
វសិ្ដល ម នសចកឋីអាណិ្រលព យណ៍្មច ស់ កម៏ វចាឱ្រនៅ 
ភប ល់ ឹងនសដឌីថាៈ ខវួ ម នាម កមវ ុំងមុេះមុរ អាចអសូរនរេះ 
មយួរយនពញនោយប ធុកប  ។ លព យណ៍្កម៏ នសចកឋីនលរក-
អរន ើយនៅភប ល់ ឹងនសដឌ ីោកល់បក ់ ១ ព ដ់ុំ ឹង ។ កាល 
លព យណ៍្ដឹកនា  ធវសិ្ដលនៅ ងឹរឹម ូវរនរេះខាងមុខ កន៏ពល 
ពករលរនាេះជួជារថិ អានានកៀច! ចូរអសូរនរេះនៅ! នាឮ 
ពករននេះន ើយកអ៏ស់កមវ ុំងអសូង្លងរចួ រលស់ ឹមនចញពកី 
នបលនៅ ។ លព យណ៍្ចាញ់នសដឌី រូចចិរឋណាស់លរ បន់ៅ 
វញិ ។ នា  ធវសិ្ដលនឃើញលព យណ៍្លពួយចិរឋដូនចាប េះ ម  
នសចកឋីអាណិ្រ ក ៏ិយយ ងឹលព យណ៍្មឋងនរៀរ ឱ្រនៅភប ល់ 
 ឹងនសដឌីោកល់បកព់រីព ដ់ុំ ឹង ន ើយផឋ ុំថាៈ កុុំឱ្រ ិយយ 
ពករអាលកកដូ់ចមុ នរៀរ ។ លព យណ៍្កន៏ធឝើតាមដូនចាប េះនៅ 
នពលង្ដលដឹកនាចូលនៅរមឹ កន៏ពលពករជារីលសឡាញ់ថ 
នអើនាដច៏ុំនរ ើ  ចូរអបកអសូរនរេះនៅ! នាឮសមឋរី ង់្ផអមននេះ 
ន ើយ ម កមវ ុំងខាវ ុំងកាវ ទលកង្លង អាចអសូរនរេះននេះប  
នោយយ៉ា ងធូរ ។ លព យណ៍្ម ជុំ េះឈបេះនសដឌបី ចុំនណ្ញ 
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លបកម់យួព ដ់ុំ ឹង នោយការនពលពករង្ផអមង្លហមមននេះ 
ឯង ៕ 

________________ 
 

មង្គលេី ១១-១២ 
 មាត្ថបិតុ្ឧបដ្ឋឋ នំ ការបនលមើមតា ិងបិតា ជាមងគល 
ដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ បុលរធីតាង្ដលជាអបកករញ្ដូ ករនវរី លរូវផគរ-់
ផគងប់ុំនរ ើមតាបិតានោយស្ដទ   ៥ យ៉ា ងគឺាៈ ចញិ្ច ឹមមតាបតិា 
នោយបយរឹកសុំពរន់សវៀកដណ្ឋ បជ់ានដើម  ិងនោយការគក ់
លចបចន់ោយនារព ១, ររួលភរាៈនធឝើកិចចការជុំ ួស ១, ដុំកល់ 
រុកវងសលរកូលង្ដលខភងខ់ភស់  ិងនលើករនមកើងវងសលរកូលង្ដល 
ខសរន់ខាយ ១, លបរបិរឋឱិ្រគួរនដើមផរីរួលមរក៌ ១, កាលមតា 
បិតានធឝើកាលកិរយិនៅ លរូវខឝល់ខាឝ យនធឝើកុសលឧរធិសផលជូ  
នៅនលក ១ ។ មា៉ាងនរៀរ នបើមតាបិតាម ិម សទន  ដកឹនុំ 
ឱ្រម សទន ន ើង ១, ម ិម សីល ដកឹនុំឱ្ររកាសីល ១, 
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ម ិម ការស្ដឋ បធ់ម ៌ដឹកនុំឱ្រស្ដឋ បធ់ម ៌១, ម ិនចេះបរចិាច គទ  
នុំឱ្របរចិាច គទ  ១, ម ិម បញ្ជដ  នុំឱ្រម បញ្ជដ  ១ ។ អបក 
ង្ដលបនលមើមតាបិតា រង្មងប ររួលផល សិងសនលចើ ណាស់ 
នទេះលរូវររួលរុកខនទសយ៉ា ងណាកឋី ក ៏ឹងអាចរចួចាករុកខននេះ 
ប  ដូច ិទ ង្ដល ងឹនុំមកសុំង្ដង ជាឧទ រណ៍្ន េះ 
លស្ដប ់។ 
 កបុងអររីកាល លពេះនពធិសរឝនកើរជាលពេះរជបុលររបស់ 
កសលរ កាលលរងគ់ងន់ៅកបុងលពេះឧររលពេះមតានៅន ើយ ម  
កសលរមយួអងគ លពេះនម វនិលកាៈ នលើករព័មកដនណ្ឋើ មរជ-
សមផរិឋ ។ លពេះមហាកសលរកន៏ុំលពេះរជនរពនីភៀសលពេះអងគនៅគង ់
នៅកបុងទលព លុេះកាលខាងនលកាយមក លពេះបរវនិលកលជាបនរឿង 
ននេះន ើយ កឱ៏្រនគនៅនចាមចាបល់ពេះរជាអងគននេះប មក ។ ឯ 
លពេះអគគនរព ី កគ៏ងន់ៅកបុងទលពង្រមយួលពេះអងគឯង លុេះលគបរ់ស-
មស្ដន ើយ លពេះនងកល៏បសូរលពេះរជឱ្រស ម របូនស្ដភគ ឺ
នពធិសរឝននេះឯង ។ លុេះលពេះនពធិសរឝម លពេះជ យ ១៧ ឆ្ប ុំ ក ៏
រូលសួររកលពេះបតិា លពេះនងកល៏បបន់ រុលគបល់បការ ។ នរើប 
លពេះរជកុមរ រូលលលពេះវរជ  ីថ ឹងនៅតាមលពេះបិតា ។ 
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កាលលពេះអងគយងចូលដល់ គរន ើយ រជបុរសកន៏ុំលពេះបិតា 
នៅកា ឃ់ារោឌ   នរើបលពេះអងគលេះបងជ់ីវរិទ ដល់លពេះបិតា 
ររួលនទស្ដ ុនទសលគបល់បការ នពជឈឃារកន៏ុំលពេះរជកុមរ 
នៅសមវ បក់ាបន់ោយោវ ៣ ដង កម៏ ិមុរនុំនៅឱ្រដុំរនីលពច 
ផលករញ្ដូ ដខ៏ាវ ុំងកាវ  ដុំរសី្ដរកម៏ ិហា៊ា  ចូលនលពចន ើយ នរើបនុំ 
នៅនបេះកបុងរនដឋ រនងើកនភវើង ម ផក ឈូកមសធុំផុសន ើង 
ររួលរងលពេះកាយម ិឱ្រលរូវចុំហាយកុំនៅទ លពេះអគគីប ន ើយ 
រចួកន៏ុំនៅនបេះកបុងមហាសមុលរនរៀរ នគរជមកររួលយក 
នៅនធឝើសកាក រាៈ លពេះនពធិសរឝរចួចាកមរណ្ភយ័ នោយស្ដរផល 
ទ ការផគរផ់គងជ់ីវរិរបស់លពេះបិតាននេះឯង ។ 
 ចុំង្ណ្កអបកង្ដលម ិរុំ ុងបុំរងុមតាបិតា លរ បជ់ា 
លបរូសរ៉ាយនលកនៅវញិននេះ រង្មងប ររួលនសចកឋរុីកខ 
នវរនដខ៏ាវ ុំងកាវ កបុងអបយភមូ ិ កបុងជារខិាងមុខជាលបកដ ឬខវេះ 
ម ររួលរុកខនទសកបុងបចចុបផ បជារនិ េះទ  ់ ក់ម៏  ដូច 
 ិទ នរឿងមរិថវ ិធុកកុមររនៅន េះ ៖ 
 មរិឋវ ិធុកកុមរននេះ ជាបុលរជារីលសឡាញ់ទ លរកូលនសដឌ ី
មយួ លុេះបតិាស្ដវ បន់ចាលនៅ ទថងមយួក ៏ិយយលមតាថ ងឹ 
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នៅជួញសុំនៅ មតាកឱ៏្បចាបទ់ដកូ ឃារម់ ិឱ្រនៅ នោយ 
នសចកឋីអាណិ្រលសឡាញ់កូ  ។ មរិឋវ ិធុកកុមរម ិស្ដឋ ប ់ នរើប 
រលស់ទដមតាង្ដលចាបឱ់្បខវួ នចញ រេះរបល់ចា ដួលផក បផ់ង រ 
ន ើយនលររ ុំលងររន់ ើងសុំនៅនៅ នោយអុំណាចង្ដល 
លបរូសឋចុំនពេះអបកម គុណ្ននេះ សុំនៅនបើកដល់ពកក់ណាឋ ល 
សមុលរ កន៏កឿង ឹងថកល់នោយឥរន រុ ។ នយសុំនៅកន៏ធឝើ 
ស្ដវ កឱ្រចាបល់គបា់ប  ។ សលកកា កិណ្តី កធ៏វ កម់កនលើទដមរិឋ-
វ ិធុកកុមរ លគបទ់ុំង ៣ ដង នរើបនយសុំនៅបនណ្ឋ ញមរិឋវ ិធុក-
កុមរ ឱ្រចុេះចាកសុំនៅន ើងនពងពយ ន ើយបង្ណ្ឋ រនចាល 
កបុងមហាសមុលរននេះនៅ ឯសុំនៅកប៏រន់កឿង ។ មរិឋវ ិធុកកុមរ 
កង៏្ណ្ឋ រនៅដល់នកាេះមយួ នកាេះននេះគឺជាឧសសរ រក ពួកសរឝ 
 រកជានលចើ កុំពុងរងរុកខនទសនៅរីននេះ ។ មរិឋវ ិធុកកុមរដល់ 
នកាេះននេះន ើយ កន៏កើរនសចកឋីនលរកអរ ឹកកបុងចិរឋថាៈ  គរន េះ 
សបាយថកុ ុំនថកើងរងុនរឿងណាស់ អញ ឹងប ជានសឋចនស្ដយរជរ 
នៅ គរន េះ ។ លុេះនដើរប ឋចិនៅប នឃើញសរឝ រកមយួកុំពុង 
រងរុកខនវរនរូលកងចលក វលិខាញ ល់បុំង្បកអុំង្បងកាល ម  
្ម ូរនលស្ដចនពញខវួ  ង្លសកយុំថងូរយ៉ា ងខាវ ុំងៗ នោយ 



 

52 
 

52   មង្គលសូររ 

នទសទ ការលបហាររេះរបអ់បកម គុណ្ កប៏ណាឋ លឱ្រមរិឋវ ិធុក-
កុមរនឃើញសរឝ រកននេះន ើយយល់ថ ជាម ុសសអបកម  
បុណ្រម យសសកឋិ លបោបន់ោយមកុដនលើកាល នឃើញ 
្មង្ដល ូរនលស្ដចទុំងខវួ  យល់ថជាសងាឝ រម ព វឺភវ ឺ
ពណ្ត រយនពកណាស់, ឮសនមវងង្ដលសរឝ រកននេះលរនហាយុំ 
កយ៏ល់ថជាសុំន ងនលចៀងពនីរេះព ន់ពក នរើបចូលនៅជិរសរឝ 
 រកននេះន ើយ អងឝរសុុំនលគឿងអាភរណ្ាៈទុំងននេះមក ឹងពក ់
កុំស្ដ ឋនលងសបាយ ។ សរឝ រកននេះ កម៏ នសចកឋីនលរកអរ 
ណាស់ ដឹងថបបរបស់ខវួ អស់ន ើយ នរើបម ម ុសសង្ដល 
លបរូសឋចុំនពេះមតាដូចខវួ ង្ដរ មកររួលរងនទសជុំ ួសខវួ  ក ៏
នលើកកងច់លកននេះបុំពកន់លើកាលមរិឋវ ិធុកាៈ ។ កងច់លកកវ៏លិ 
ខាញ ល់ខារបុំង្បងកាលមរិឋវ ិធុកាៈ ូរ្មសលស្ដក ់។ មរិឋវ ិធុកាៈ 
ង្លសកលរនហាយុំ រងរុកខនវរនជាយូរអង្ងឝងកបុងឧសសរ រកននេះ 
នលពេះការលបរូសឋចុំនពេះមតាននេះឯង ។ នលពេះន រុននេះ ការ 
ផគរផ់គងរ់ុំ ុងបលមងុបនលមើមតាបិតា រង្មងនុំមក ូវនសចកឋីសុខ 
 ិងនសចកឋីចនលមើ កបុងនលកន េះ ងិនលកនយ នរើបនលកចារ ់
ជាមងគលដឧ៏រឋម នោយលបការដូនចបេះឯង ៕ 
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មង្គលេី ១៣ 
 បុត្ដទ្ធរសស សង្គម្ហា ការសនក្រងាគ េះចុំនពេះបុលរ ិងភរយិ 
ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ កិចចង្ដលមតាបតិាលរូវសនក្រងាគ េះបុលរននេះ 
លរូវសនក្រងាគ េះនោយស្ដទ   ៥ យ៉ា ងគឺាៈ ១-លបនៅហាមឃារប់ុលរ-
ធីតាម ិឱ្រនធឝើអុំនពើអាលកក ់ ម សមវ បស់រឝជានដើម, ២-ដឹកនុំ 
បុលរធីតាឱ្រនធឝើអុំនពើលអ ម ការឱ្រទ រកាសីលជានដើម,      
៣-ញុុំងបុលរធីតា ឱ្រសិកានរៀ សូលរម ឋវជិាជ នផសងៗ តាម 
សមយ័ ិយម, ៤-នរៀបចុំផសុំផគុ ុំឱ្រម ស្ដឝ ម-ីភរយិ ម លរកូល 
នសយើាប , ៥-ង្ចកចាយលរពរសមផរិឋដល់បុលរធីតាកបុងសមយ័ ២ 
យ៉ា ងគឺាៈ  ចិចសមយ័លរូវង្ចកឱ្រប ឋិចៗ ជា ិចចកបុងកាលង្ដល 
កូ នៅរូចៗ កុំពុងសិកានរៀ សូលរ ១, កាលសមយ័ លរូវឱ្រកបុង 
កាលង្ដលកូ នធឝើកាលកិរយិនៅ គឺនធឝើបុណ្រឧរិធសជូ ផលនៅ 
ឱ្រ ឬកបុងកាលង្ដលកូ ម គូរលសករន ើយ បុំរងុ ងឹង្បកនចញ 
អុំពីខវួ  ១ ។ បុលរននេះម  ៣ ពួកគឺាៈ អត្ិជាត្បុត្ដ បុលរជា  ់
ខភស់ ម  ិសសយ័វសនលបនសើរជាងមតាបតិា អាចដកឹនុំ 



 

54 
 

54   មង្គលសូររ 

មតាបិតាជាអបកកុំណាញ់សឝិរស្ដឝ ញឱ្រនចេះនធឝើទ  នុំមតាបិតា 
ង្ដលជាអបកលរុសឋសីលឱ្ររកាសីល នុំមតាបតិាង្ដលលងងន់លវ  
ឱ្រនចេះដងឹម បញ្ជដ ស្ដគ ស់នទសគុណ្ បបបុណ្រជានដើម ១, 
អនុជាត្បុត្ដ បុលរជា ម់ធរម ម  ិសសយ័វសននសយើ ងឹ 
មតាបិតា លុេះកបុងអុំណាចទ ការរូនយ  នលបៀ លបនៅ  ិងការដកឹ 
នុំទ មតាបិតា ១, អវជាត្បុត្ដ បុលរជា ទ់បជាបុលរគុំរក ់ម ិ 
លុេះកបុងដុំបនូយ  នលបៀ លបនៅទ មតាបិតា ១ ។ បុលរទុំង ៣ 
ពួកន េះ គួរមតាបិតាសនក្រងាគ េះនោយស្ដទ   ៥ យ៉ា ងននេះឯង ។ 
ឯភរយិម ៧ ពួកគឺាៈ អយាភរយិា ភរយិវរអុំណាចសងករ ់
សងកិ ស្ដឝ មដូីចជាមច ស់ ១, វធក្ខភរយិា ភរយិនបៀរនបៀ នធឝើ 
រុកខស្ដឝ មដូីចជាអបកសមវ ប ់ ១, ម្ចារភីរយិា ភរយិដូចជានចារ 
លួចលរពររបស់ស្ដឝ ម១ី, មាត្ថភរយិា ភរយិង្ដលផគរផ់គងស់្ដឝ ម ី
ដូចមតា១, ភគនិិភរយិា ភរយិង្ដលនចេះរុំ ុកបុំរងុ ិងចិរឋពរិ 
លរងន់ស្ដយ េះសរចុំនពេះស្ដឝ មដូីចជាបអូ លសី ១, ទ្ធសីភរយិា 
ភរយិង្ដលនារពលបរបិរឋសិ្ដឝ មដូីចជាទសី ១, សខីភរយិា 
ភរយិង្ដលលបរិបរិឋនការខាវ ចចិរឋស្ដឝ ម ី នស្ដយ េះលរង ់ិងម ិនវៀច 
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នវរ ដូចជាមលិរសមវ ញ់ ។ ភរយិទុំង ៧ ពួកន េះ គួរស្ដឝ ម ី
សនក្រងាគ េះនោយស្ដទ   ៥ យ៉ា ងគឺាៈ នពលសុំដីពនីរេះង្ផអមង្លហម 
រ ភ់វ  ់ នោយការរបអ់ា ដន៏ស្ដយ េះចុំនពេះភរយិ ១, ម ិនមើល 
ងាយភរយិនធឝើរុកខបុកនមបញដូចជាទសី ១, ម ិលបលពរឹឋកផរច់ិរឋ 
ភរយិ ១, ផគរផ់គងផ់គ បច់ិរឋនោយនលគឿងង្រងរួលគបល់បោប ់ ១, 
លបគល់នលគឿងឥសសរយិយសោចម់ុខជានមផធេះ ១ ។ នបើបគុគល 
ណាប សនក្រងាគ េះបុលរ ិងភរយិនោយស្ដទ   ដូចប នរៀបរប ់
មកន ើយន េះ រង្មងង្រងប លគបល់គងលគួស្ដរនស្ដយសុខសួសឋី 
ឥរម ទស់ង្រងង្ខឝងគុំ ិរាប  រ ូរដល់រីបុំផុរជីវរិនរៀងខវួ  
ទុំងប នសចកឋសីរនសើរអុំពជី ជាបណ្ឍិ រទុំងឡាយ សូមផពួីក 
នរវតា កស៏រនសើរម ិខា   ងិប ជារីនារពរបអ់ា  ទ ពួក 
ម ុសស ងិនរវតាទុំងឡាយ ម លពេះឥក្រនធ ធិរជជានដើម ដូច 
ម  ិទ ជារួយ៉ា ង ង្ដល ឹងសុំង្ដងរនៅន េះថាៈ ម កាល 
មយួទថង សនមឋចលពេះឥក្រនធ ធិរជ លរងគ់ងន់លើនវជយ ័ឋរថ យង 
នៅលកស្ដលឧរា  ។ ម ុ ងឹនសឋចយងនៅ លពេះអងគប  
នលើក រទ មសសការរិសទុំង ១០ សិ  ។ មរលីនរវបុលរជា 
ស្ដរថី ប នឃើញដូនចាប េះ កម៏ នសចកឋីសងសយ័ នរើបលកាបបងគុំ 
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រូលសួរនរឿងននេះ ឹងលពេះអងគ នរើបលពេះអងគលរងល់តាស់ថាៈ 
‹‹មប លមរលី! បុគគលណាជាអបកម សីល នារពលបរបិរិឋ 
មតាបិតា សនក្រងាគ េះបុលរ-ភរយិនោយធម,៌ នយើងថឝ យបងគុំ ូវ 
បុគគលននេះ›› ។ មរលីនរវបុលរដឹងនរឿងន េះន ើយ កថ៏ឝ យបងគុំ 
ដូចលពេះឥក្រនធ ធរិជង្ដរ ។ ដូនចបេះនឃើញថការសនក្រងាគ េះបុលរ  ិង 
ភរយិ លរមឹលរូវតាមស្ដទ  ការណ៍្ ង្ដលប ពណ៌្នមក 
ខាងនដើម ន យ្ េះថជាមងគល នលពេះជាន រុនុំនសចកឋីសុខ-
ចុំនរ ើ មកលបគល់ឱ្របុគគលននេះៗ ង្រង ឹងប ររួល ូវគុណ្ 
ម នសចកឋសីរនសើរ នារពរបអ់ា អុំពជី ដទរៗ ដូចនសចកឋ ី
ង្ដលប អធិបាយមកន េះឯង ៕ 

__________ 
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មង្គលេី ១៤ 
 

 អនាកុលា ច កមេនាដ  ការងារម ិលចបកូលចបល់ 
គឺជាការងារ ោចន់លសច ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ កបុងមងគលន េះ នលកសុំនៅយកនសចកឋ ី
ពាយមនធឝើការងារទុំងពួង នោយមុងឺមរដ់របដល់រីបុំផុរ 
ម ិខជលិលចអសូនបេះបងន់ចាលការងារ ង្ដលកុំពុងនធឝើម ិទ  ់
សនលមចននេះន ើយ នោយម ិម នសចកឋធុីញលទ ន់សចកឋ ី
លបកា ខ់វួ ថ លពកឹនពក, លង ចនពក, រងានពក, នៅឋ នពក, នលសក 
នពក, ឃាវ  នពក  ិងនធឝើការងារទុំងពួងម ិនកើរ ។ ង្ម ពរិ កិចច 
ការទុំងអស់កបុងនលក ង្ដល ងឹសនលមចនៅប  កន៏លពេះ 
អាលស័យពាយមជាន រុ ។ ការនរៀ សូលរ នបើលបសចាក 
ពាយមន ើយ នធឝើនមឋចន ើយ ឹងប នចេះដឹង  ឹងប ចមវងខវួ  
ឱ្រផុរពមីូ ហភពនៅកា ប់ណ្ឍិ រភពប  នបើលងងឥ់រវជិាជ ន ើយ 
នធឝើនមឋច ងឹរកនសចកឋីសុខនឃើញ សមដូចលពេះដម៏ លពេះភគ 
លតាស់ថាៈ ‹‹វរីមិ្យន េុកខ មម្ចចត្ិ នគអាចឆវងនសចកឋរុីកខប  
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នោយពាយម›› ។ ការង្សឝងរកលរពរសមផរិឋ នបើលបសចាក 
ពាយមន ើយ នធឝើនមឋចធ ធ ម មសលបកជ់ានដើម  ងឹររ ់
ចូលមកងាយៗ ប  នធឝើនមឋច ឹងរចួចាករុគគរភពនៅកា  ់
សុគរភពប  លុេះង្រលបឹងង្លបងយ៉ា ងនពញរុំ ឹងឥរសុំទច 
កមវ ុំង ម ិស្ដគ ល់យបស់្ដគ ល់ទថង នរើបនឃើញលសនមលទ លរពរខវេះ 
សមដូចពុរនភសិរថាៈ ‹‹ឧដ្ឋឋ នា វនិទម្ត្ ធនំ អបកម  
ពាយមលបឹងង្លបង រង្មងប  ូវលរពរ››។ ការង្សឝងរកធមជ៌ារ ី
ពងឹពកព់ុំនកអ់ាលស័យកបុងនលកខាងមុខ កល៏រូវលបកបនោយ 
ពាយមង្ដរ សូមផលីពេះបរមលគូជាមច ស់ ង្ដល ឹងប លតាស់ដងឹ 
សពឝញ្ដុ រញ្ជដ ណ្ លផលីពេះនមថជាសពឝញ្ដុ ពុរនកបុងនលករូនៅ 
ប  កន៏ោយស្ដរលពេះអងគរមកល់ពាយមយ៉ា ងរងឹរុងឹបុំផុរ កបុង 
ការង្ដលលពេះអងគកុំពុងនធឝើរុកករកិរយិ ង្ដលនៅថ មហាបធ  
គឺពាយមលបកបនោយអងគ ៤ ថាៈ 
 ក្ខមំ ត្ម្បា នហារ ូច អដឋិ ច អវសិសសតុ្ 
 អវសុសសតុ្ ម្ម សរមី្រ សពេនដំ មំ សម្លាហិត្ំ ។ 
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 សូមឱ្រង្រង្សផក, សរទស  ិងឆអឹងរបស់អាតាយ អញសល់នៅ 
ប ន ើយ, ឯស្ដច ់ិង្មទុំងអស់កបុងសររីាៈរបស់អាតាយ  ក ៏
សូមឱ្រលជួញសឝិររងីខេះអស់នៅចុេះ ។ 
 មា៉ាងនរៀរ បុគគលអបកម ពាយមម ិប នូរប ទយ សូមផ ី
កបុងកចិចការម ិជារីសងឃមឹកកន់ៅឋ កន៏ោយ រង្មងប ជារីនារព 
របអ់ា  ជារនីលបសលបណ្ ទ ពួកនរវតាទុំងឡាយកបុង 
បចចុបផ បជារនិ េះ ដូចជាលពេះមហាជ កនពធិសរឝជានដើម ។ 
 កបុងកាលង្ដលក វងនៅន ើយ លពេះនពធិសរឝលរងន់យ  
យកកុំនណ្ើ រឧបផរិឋនកើរន ើងកបុងខរឋយិលរកូលមយួ ម នមថ 
លពេះមហាជ កាៈ ។ នៅនវលង្ដលលពេះអងគនសឋចយងមកនដើមផ ី
ររួលរជសមផរិឋ លរងប់ នធឝើរជដុំនណ្ើ រតាមសុំនៅ លុេះមក 
ដល់ពកក់ណាឋ លមហាសមុលរសុំនៅកធ៏វ យ អ ឋរយជីវរិអបក 
សុំនៅទុំងអស់ ប ជាចុំណី្ទ ឆ្វ មមករ ិងលកនពើទុំងឡាយ ។ 
ឯលពេះនពធិសរឝលរងន់ ើងនលើដងនកាឋ ងសុំនៅ ន ើយនលរផុរ 
ពនីសចកឋីអ ឋរយអុំពសីរឝស្ដហាវទុំងននេះ ន ើយលពេះអងគខុំ 
ពាយមង្ លរកឹទលប ឆវងមហាសមុលរទុំងយបទ់ុំងទថងឥរ 
បងអង ់ នទេះបីសមវងឹរកនកាេះរកនលរើយម ិនឃើញកន៏ោយ អស់ ៧ 
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ទថង នរើបនកើរនសចកឋីអស្ដច ររនលៅលកហាយដល់នរវតាង្ដលនៅ 
រកាសមុលរ ។ នរវតាននេះ កម៏កកា ស់ុំណាកល់ពេះនពធិសរឝ 
មុ  ងឹសនក្រងាគ េះជវីរិលពេះអងគ កសួ៏រអុំពនីសចកឋីពាយមឥរ 
លបនយជ ន៍នេះចុំនពេះលពេះនពធិសរឝ ។ នរើបលពេះអងគលរងល់តាស់ 
ថាៈ 
 វាយម្មម្េវ បុរមិ្ោ យាវ អត្ាសស និបផនា  
 ‹‹នកើរមកជាកូ លបុស លរូវង្រពាយម ដរបដល់សនលមច 
លបនយជ ›៍› ។ នរវតាកម៏ ចរិឋនស្ដម សសចុំនពេះវចាលពេះ 
នពធិសរឝ កន៏ុំលពេះអងគនៅោកដ់ល់សកោឌ  គរឺីលុំនៅរបស់ 
លពេះអងគនហាង ។ នសចកឋីពាយម កបុងកចិចការលគបជ់ុំពូកម ិប នូរ 
ប ទយ ដុំអករ់លម ន់ធឝើទល់ង្រសនលមច ម ិបណាឋ កប់ងអងថ់រុក 
ង្សអករុកទថងនលកាយ ឬឥរម នសចកឋធុីញលទ ន់ ឿយណាយ 
រស្ដយចិរឋចាកការងារ ចារថ់ជាមងគល នលពេះជាន រុញុុំង 
លបនយជ ទ៍ុំងពួងឱ្រសនលមចប  ដូចអធិបាយមកន េះឯង ៕ 

____________ 
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មង្គលេី ១៥ 
 ទ្ធនំ ការឱ្រទ  ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ ទ ម នលចើ លបការណាស់, ប៉ាុង្ ឋលបការ 
ង្ដលសុំខា ជ់ាងនគម  ២ គឺាៈ អាមសិទ  ១, ធមយទ  ១ ។ 
 ការង្ចករ ុំង្លកបចចយ័ទុំង ៤ គាឺៈ នលគឿងនសវៀកដណ្ឋ ប,់ 
នលគឿងបរនិភគ, នលគឿងរីសុំណាកអ់ាលស័យ  ិងថប ុំសលមប ់
ពាបលនរគ លបនគ សមណ្ាៈលព យណ៍្អបកម សីល ឬឱ្រ 
ដល់បរជ ណាមយួ នៅថ អាមសិទ  ។ ការនឃាសន 
ព រល់មហាជ ឱ្រស្ដគ ល់ចាស់ថ ធមន៌ េះជាកុសល, ធមន៌ េះ 
ជាអកុសល, ធមន៌ េះនុំឱ្រម នទស, ធមន៌ េះម ិម នទស, 
ធមន៌ េះពួកអបកលបជញង្រងរេិះនដៀល, ធមន៌ េះអបកលបជញសរនសើរ, 
ធមន៌ េះលបលពរឹឋនៅនដើមផនីសចកឋសី្ដបសូ រ, នដើមផនីសចកឋរុីកខ, 
ធមន៌ េះលបលពរឹឋនៅនដើមផលីបនយជ ,៍ នដើមផនីសចកឋីចនលមើ , នដើមផ ី
នសចកឋីសុខ នៅថធមយទ  ។ បណាឋ ទ ទុំង ២ លបការន េះ 
ធមយទ លបនសើរទលកង្លងជាងអាមសិទ  ។ លពេះដម៏ លពេះភគ 
ជាមច ស់លតាស់នរសនថាៈ សពេទ្ធនំ ធមេទ្ធនំ ជិនាត្ិ 
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‹‹ធមយទ ឈបេះទ ទុំងអស់›› ។ នសចកឋីអធិបាយថាៈ លបសិ  
នបើទយក អាចលបនគ ចីវរដម៏ ស្ដចម់៉ាដឌលអដូចបណ្ឋូ លនចក 
ដល់លពេះពុរន លពេះបនចចកពុរន លពេះខណីាលសពទុំងឡាយ ង្ដល 
គងក់កកុញកបុងទផធចលកវ  រ ូរដល់រល់លព យនលកកន៏ោយ 
ការអ ុនមរន នោយាថ ៤ បររបស់នលកទុំងននេះ កបុង 
សមគមននេះលបនសើរជាង ។ ការនធឝើចីវរទ ននេះ ម ផលម ិ 
ដល់មយួចុំណិ្រអុំពចីុំង្ណ្ក ១៦ ទ អ ុនមរនាថននេះ   
ផង ។ ការសង្មឋងធមក៌ឋី ការបនលងៀ ធមក៌ឋី ការស្ដឋ បធ់មក៌ឋ ី
រង្មងប បុំណាចធ់ុំយ៉ា ងន េះ ។ បិណ្ឍ បរទ ដល៏បនសើរង្ដល 
ទយកោកប់ុំនពញបលរលបនគ នោយនារពកឋី នភសជជាៈទុំង-
ឡាយម រកឹនោេះ ិងនលបងជានដើមកឋី នសនស ទ ដល៏បនសើរ 
ដូចជាមហាវហិាររបស់អនថបិណ្ឍិ កនសដឌី ឬនល លបស្ដរ 
របស់មហាឧបសិកាន យ្ េះវសិ្ដខាកឋី កន៏ យ្ េះថម ិលបនសើរ 
ដល់ធមយទ ន ើយ ។ ធមយទ ន េះនោយនហាចនៅ សូមផងី្រការ 
អ ុនមរននោយាថ លបកបនោយបរ ៤ ប៉ានុណាត េះ រង្មង 
លបនសើរជាងអាមសិទ  ។ នលពេះន រុអឝី? នលពេះថ សរឝទុំង-
ឡាយ ង្ដល ងឹនធឝើបុញ្ដ កមយទុំងន េះនៅប អាលស័យការស្ដឋ ប ់
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ធមជ៌ាន រុ, ម ិង្ម ម ិស្ដឋ បធ់មន៌ ើយ នធឝើបុញ្ដកមយទុំងន េះ 
នកើរន ើយ ។ លបសិ នបើសរឝទុំងន េះម ិប ស្ដឋ បធ់មន៌រ នមវ៉ាេះ 
ម ិអាច ឹងឱ្រ ូវបបរមយួនបយ ឬបយមយួង្វកប ន ើយ ។ 
មយួវញិនរៀរ នលើកង្លងលពេះពុរន ិងលពេះបនចចកពុរននចញ លពេះ 
អរ  ឋទុំងឡាយ ម លពេះស្ដរបីុរឋនរទរជានដើម ង្ដលម បញ្ជដ  
នលើសលបអ់ាចរបដ់ុំណ្ករ់ឹកនភវៀង ង្ដលបងអុរធវ កចុ់េះអស់កបផ 
ទុំងមូលប  កម៏ ិអាចលុេះមគគផលម នស្ដតាបរឋមិគគជានដើម 
តាមធមយតារបស់ខវួ ប ង្ដរ លុេះង្រប ស្ដឋ បធ់មរ៌បស់លពេះនថរាៈ 
ទុំងឡាយម លពេះអសសជិរនរទរជានដើម នរើបនធឝើឱ្រជាកច់ាស់ 
 ូវនស្ដតាបរឋផិលប  ទុំងនធឝើឱ្រជាកច់ាស់ ូវស្ដវកបរម-ី
ញណ្ប  នលពេះធមយនរសនរបស់លពេះបរមស្ដស្ដឋ ជាមច ស់ ។ 
នោយន រុទុំងអមាលន េះ ន ើយធមយទ នរើបឱ្រន យ្ េះថ 
ជាទ លបនសើរទលកង្លង ។ នលពេះន រុននេះ ប ជាលពេះដម៏  
លពេះភគ លរងល់តាស់ថាៈ សពេទ្ធនំ ធមេទ្ធនំ ជិនាត្ិ 
‹‹ធមយទ ឈបេះទ ទុំងពួង›› ។ 
 ទយកអបកនធឝើទ រង្មងប ររួលអា ិសងស ៥ យ៉ា ងគឺាៈ 
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 ១-រង្មងប ជារលីសឡាញ់នពញចិរឋទ ជ នលចើ របូ 
 ២-ម ុសសលអង្រងរបរ់ក 
 ៣-កិរិឋស័ពធពនីរេះលផខីធរខាធ រនៅ 
 ៤-នបើចូលនៅកា ច់ុំនណាមណាមយួ ជាអបកនកវៀវកាវ  ម ិ 
អមឹនអៀម  
 ៥-លុេះរ ុំលយរងកាយន េះនៅ ង្រងនៅនកើរកបុង 
សុគរភិព ។ 
 នោយន រុន េះ ការឱ្រទ នរើបលពេះដម៏ បណុ្រលរង ់
លតាស់ថជាមងគល នលពេះជាន រុទ នសចកឋីចុំនរ ើ   ិងនសចកឋ ី
សុខកបុងនលកន េះ  ងិនលកខាងមុខលបកដជាកង់្សឋង ដូចប  
អធិបាយមកន េះឯង ។ 

_______________ 
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មង្គលេី ១៦ 
 ធមេចរយិា ការលបលពរឹឋ ូវធម ៌ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ ការលបលពរឹឋ ូវធមក៌បុងរីន េះ សុំនៅយកការ 
លបលពរឹឋកបុងកុសលកមយបថទុំង ១០ យ៉ា ង ។ ការលបលពរឹឋធម ៌
ននេះន យ្ េះថជាមងគល នលពេះជាន រុនុំឱ្រប នកើរកបុងសុគរ-ិ
ភពជានដើម ។ នលពេះន រុននេះ លពេះដម៏ លពេះភគលរងល់តាស់ 
រុកកបុងស្ដនលយរកសូលរ លរងប់ញ្ចមវគគ ទ មលូបណាត សកាៈថ 
‹‹សរឝពួកខវេះកបុងនលកន េះ ប នៅកា សុ់គរសួិគន៌រវនលក 
នលកាយអុំពកីាលកិរយិ នលពេះង្រន រុ ទ ការលបលពរឹឋធមន៌ េះ 
ឯង›› ។ ការលបលពរឹឋធមន៌ េះ នោយកាយម  ៣ យ៉ា ងគឺាៈ ម ិ 
នបៀរនបៀ ផឋ ចផ់ឋលិជីវរិសរឝ ១, ម ិលួចលរពរសមផរឋរិបស់ 
បរជ  ១, ម ិលបលពរឹឋខុសកបុងកាមទុំងឡាយ១ ។ នោយវចា 
ម  ៤ យ៉ា ងគឺាៈ ម ិនពលមុស្ដវរ ១, ម ិនពលចាកន់ោរ១, 
ម ិនពលពករអាលកកជួ់ជារ ិ ឬពករអាសលាម ១, ម ិនពល 
ពករនរយរយអស្ដរឥរការណ៍្ ឥរលបនយជ  ៍ ១ ។ នោយ 
ចិរឋម  ៣ យ៉ា ងគឺាៈ ម ិនលយ ភលរពររបស់អបកដទរ ១, ម ិ 
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ពាបរនគ ១, ម រិដឌយិល់លរូវ ១ ។ អបកលបលពរឹឋធមល៌បថប ចង ់
នកើរកបុងលរកូលខរឋយិមហាស្ដលកប៏ , លព យណ្មហាស្ដល 
កប៏ , គ បរមីហាស្ដលកប៏ , កបុងនរវនលកជា  ់   
ចារុមយហារជិកាកប៏ , ជា ត់ាវរឋងិសកប៏ , ជា យ់មកប៏ , 
ជា រុ់សិរកប៏ , ជា  ់មិយ  ររកីប៏ , ជា ប់រ ិមយរិសវរឋ ី
កប៏ , កបុងលព យនលកទុំង ១៦ ជា  ់ជា ណ់ាមយួកប៏  ។ 
មយួវញិនរៀរ អបកលបលពរឹឋធម ៌ លបថប ចងន់ធឝើឱ្រជាកច់ាស់ ូវ 
នចនតាវមិុរឋ ិ  ិង បញ្ជដ វមិុរឋ ិ ជាន រុអស់នៅទ អាសវធម ៌
កស៏នលមចតាមបុំណ្ង ។ 
 អបកលបលពរឹឋធម ៌ រង្មងប នៅជាសុខកបុងនលកន េះ  ិង 
នលកខាងមុខ ទុំងប ជារីនពញចិរឋទ ម ុសស ិងនរវតា ដូច 
ម នរឿងធមយកិឧបសកជានដើមជាឧទ រណ៍្ រនៅាៈ 
 ធមយកិឧបសកជាអបកលបលពរឹឋធម ៌ម សីល ម កលាណ្ 
ធម ៌នលរកអរកបុងការនធឝើទ  ប កស្ដងកុសលជានលចើ  កបុងលពេះ 
ពុរនស្ដសន ។ មុ នពលនលក ឹងររួលមរណ្ភព កូ នៅ 
ប  មិ ឋលពេះសងឃមកស្ដឝ ធាយសរបិោឌ  សូលរ ។ កបុង 
ឱ្កាសង្ដលនលកកុំពុងផចងស់្ដយ ររសី្ដឋ បល់ពេះសូលរ លស្ដបង់្រម  
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នរវតាមកពនីរវនលកទុំង ៦ ជា  ់តាកង់្រងរជរថលអវនិសស ភវ ឺ
ចិង្ញ្ច ងចិញ្ជច ច រឹមនោយនសេះស នព ១០០០ៗ ឋរិនៅនលើ 
អាកាសរងច់ាុំររួលឧបសក ន ើយង្លសកអនញ្ជ ើញនលក ឱ្រ 
ន ើងនៅឋរិនៅកបុងរថរបស់ខវួ ៗ ។ ឧបសកប លកន ក 
នឃើញនរវតាទុំងននេះ ផធ ល់មុំសចកខុរបស់ខវួ   ងឹប ឮសនមវង 
លបររកសដល់លរនចៀក ន ើយកង៏្លសកលបបន់ៅវញិថាៈ ចូររងច់ាុំ 
សិ  រុំរ ុំស្ដឋ បធ់មច៌ប ់។ រចួន ើយឧបសកន ើងនៅឋរិនៅកបុង 
រថរបស់នរវតា ង្ដលមកពឋីា រុសិរ នលកាយអុំពីកាលកិរយិ 
របស់ខវួ  ប នស្ដយរិពឝសមផរិឋជាសុខទលកង្លងកបុងនរវនលក 
ននេះឯង ។ 
 ការលបលពរឹឋធម ៌ ចារជ់ាមងគលអាលស័យន រុដូចប  
អធិបាយមកន េះឯង ៕ 

_____________ 
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មង្គលេី ១៧ 
 ញាត្ក្ខនញ្ច  សង្គម្ហា ការសនក្រងាគ េះញរទិុំងឡាយ 
ជាមងគលដឧ៏រថម ។ 
 អធិបាយថាៈ ជ ង្ដលបគុគលគួរស្ដគ ល់ នៅថញរ ិ ។ 
ញរនិនេះ របត់ាុំងពដូី តារី ៧ ខាងមតា ងិខាងបិតាចុេះ    
មក ។ ការជួយ សនក្រងាគ េះរុកខលកមុញរងិ្ដលកុំពុងស្ដបសូ រ 
 ិ នហាចចាកលរពរសមផរឋ ិ នោយការផឋល់លរពរសមផរិឋឱ្រ 
លកុមញរងិ្ដលកុំពុងង្រឈចឺាបរុ់ ុំទរ ៉ា នោយការជួយ អភបិល 
រកា នរាពាធិននេះជានដើមន យ្ េះថ ការសនក្រងាគ េះញរ ិ។ ការ 
សនក្រងាគ េះញរនិនេះ លពេះបរមលគូជាមច ស់លតាស់ថជាមងគល នលពេះ 
ជាន រុប  ូវគុណ្វនិសសកបុងជារខិាងមុខផង ជួ កាលប  
នៅកា ឋ់ា សួគទ៌ុំងបចចុបផ បជារនិ េះផងកម៏  ។ ន រុន េះ 
ការសនក្រងាគ េះញរិននេះ ជាកចិចគបឺគុគលលគបរ់បូលរូវង្រនធឝើ គួរយក 
រលមបត់ាមលពេះនពធិសរឝ ។ ធមយតាលពេះនពធិសរឝទុំងឡាយ 
លរងង់្រងលបលពរឹឋលបនយជ ច៍ុំនពេះញរ ិ សនក្រងាគ េះញរដិរប 
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សូមផលីរងឋ់ ិនៅកបុងលពេះជារជិាសរឝររិចាឆ  កន៏ោយ ដូចម  
នរឿងដុំណាលថាៈ 
 កាលពនីលពងនយ លពេះនពធិសរឝលរងន់ស្ដយលពេះជារជិា 
សុ ខ ម  ឝូងទ សុខ ដធ៏ុំជាបរវិរ អាលស័យនៅកបុងទលព 
សយស្ដ  ។ កបុងកាលមយួ លពេះរជាពរណ្សីលរងយ់ង 
លកស្ដលឧរា នពញមយួទថង លុេះលពេះអារិររអសឋងគរន ើយ 
នរើបលរងគ់ងន់លើលពេះរជរថយងលរ បន់ៅកា រ់ជធ ីវញិ ។ 
កបុងនពលយបន់នេះ នភវៀងបងអុរចុេះមកររកឹរជរថ ង្ដលម ុសស 
ទុំងឡាយោកក់បុងលពេះល នសឋច ។ ង្ឆកទុំងឡាយង្ដលរជ 
លរកូលចិញ្ច ឹមកសីុ៏ ូវង្ខសលជាមង្សផកទ រជរថននេះអស់រលីង ។ 
លពកឹន ើង ពួកម ុសសរូលលពេះរជាថាៈ ម ង្ឆកចូលតាមរ នលូ 
ន ើយរុំពសីុង្ខសលជាមង្សផកទ រជរថ ។ លពេះរជាលរងខ់ាញ ល់ក ៏
បងាគ បឱ់្រពឃិារង្ឆកទុំងអស់ង្ដលលបរេះនឃើញ ។ នពលននេះ 
មហាភយ័ប ន ើងដល់ង្ឆកទុំងឡាយ ។ លពេះនពធិសរឝម  
នសចកឋីនមតាឋ ចងស់នក្រងាគ េះញរ ិ កល៏បថុយជីវរិសុខចិរឋចូលនៅ 
ាល់លពេះរជាផធ ល់ខវួ  ន ើយសួរដុំនណ្ើ រនរឿងននេះ ចុំនពេះ 
លពេះរជាថាៈ បពលិរមហារជ លរងប់ញ្ជជ ការឱ្រពឃិារង្ឆកទុំង 
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អស់តាមង្រលបរេះឬ? ឬនលើកង្លងង្ឆកពួកណាង្ដរ? លុេះឮថ 
លពេះរជានលើកង្លងង្ឆកកបុងខរឋយិលរកូល លពេះនពធិសរឝកន៏ពល 
ថ នបើដូនចបេះលរង ់ឹងលុេះកបុងអគរនិ ើយ ការលុេះកបុងអគរមិ ិគួរ 
នរ ម ិជារជធមន៌រ ធមយតានសឋចលរូវនធឝើឱ្រដូចជញ្ជ ីងថវងឹឱ្រនសយើ 
ជាដរប ។ លពេះរជាលរងសួ់រថាៈ មប លបណ្ឍិ រអបកដឹងឬ 
ង្ឆកណាង្ដលសីុង្ខសលជាមង្សផក? លពេះនពធិសរឝលុេះរូលលពេះ 
រជាថ ង្ឆកកបុងខរិឋយលរកូលសីុង្ខសននេះន ើយ បងាគ បឱ់្រនគយក 
រកកាៈ ិងនដយ ចិនញ្ច ៀ លចបចល់យាប  ពូរយករឹកឱ្រង្ឆកទុំង 
ននេះផឹក ។ ង្ឆកទុំងននេះ កក៏អួរមកសុរនង្រង្ខសង្សផក ។ លពេះ 
រជាលរងន់ស្ដម សសចុំនពេះពាករណ៍្ននេះ នរើបបជូាលពេះនពធិ-
សរឝនោយនសឝរចឆល័រ លពេះនពធិសរឝសុំង្ដងធម ៌ ន ើយថឝ យ 
នសឝរចឆល័រដល់លពេះរជា នរើបលរ បន់ៅកា ក់ង្ វងរបស់ខវួ   
វញិ ។ លពេះរជាលរងល់បទ អភយ័ដល់សរឝទុំងអស់ ផគរផ់គង ់
 ិចចភរឋដម៏ រទមវ ដូចជាលកយនស្ដង យរបស់លពេះអងគ ចុំនពេះ 
សុខ ទុំងឡាយ ម លពេះនពធិសរឝជានដើម ។ 
 ចុំង្ណ្កខាងបុគគលណា ង្ដលលបមូលលរពរស សុំរុកប  
នលចើ  ម ិបរនិភគនលបើលបស់ខវួ ឯង ម ិសនក្រងាគ េះពួកញរ ិ
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បុគគលននេះនលកនពលថ នសយើាប  ឹងសរឝស្ដវ បន យ្ េះ 
មយហកាៈ(3) សមដូចលពេះនពធិសរឝសុំង្ដងធមច៌ុំនពេះមុខបអូ របស់ 
នលក ង្ដលសមវ បប់ុលររបស់នលក នលពេះន រុទ លរពរថាៈ 
 បកសនី យ្ េះមយហកាៈ ន ើរនៅកា ន់ដើមនលៀបម ង្ផវរុុំ 
ន ើយគិរង្រយុំថ ‹‹របស់អញៗ›› បកសឯីនរៀរមកដល់ន ើយ 
សីុង្ផវនលៀបន ើយន ើរនៅវញិអស់កឋី កន៏ៅង្រក ធកក់ន ធញថ 
‹‹របស់អញ›› ដង្ដល យ៉ា ងណាមញិ, បុគគលពួកខវេះកបុងនលក 
ន េះ ស សុំលរពរប នលចើ  ម ិហា៊ា  ចាយវយនលបើលបស់នោយ 
ខវួ ឯង ម ិគិរសនក្រងាគ េះ ូវញរទិុំងឡាយ កាលបុគគលននេះ 
កុំពុង ួងង្ ងរការន ធញថ ‹‹របស់អញៗ›› លស្ដបង់្រពួក 
រជការ ឬនចារទុំងឡាយមកកុំង្ ងយកលរពរននេះអស់រលីង 
នៅ កន៏ៅង្ររន ធញថ ‹‹របស់អញៗ›› ដង្ដល នោយឥរ 
លបនយជ យ៍៉ា ងននេះឯង ។ ចុំង្ណ្កខាងបណ្ឍិ រទុំងឡាយម ិ 
ដូនចាប េះន ើយ នបើម នភគសមផរ័ន ើយ នលកម ិស សុំរុក 
ង្រងសនក្រងាគ េះញរទិុំងឡាយ ន រុន េះនរើបនលកម កិរឋស័ិពធ 

                                    
3 -ម ម្ ះរក្សីមួយរួក្ ដែលយាំថា មយហក្ៈៗ ‹‹ររស់អញៗ›› ។ 
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ពនីរេះពសិ្ដលផខីចរខាច យនៅកបុងនលកខាងមុខ ។ ដូច យ័ង្ដល 
ប អធិបាយមកន េះឯង ៕ 

______________ 
 

មង្គលេី ១៨ 
 អនវជាជ និ កមាេ និ ការងារទុំងឡាយ ង្ដលម ិម  
នទសជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ ការងារទុំងឡាយង្ដលម ិម នទស 
សុំនៅយកការសមទ  ូវអងគទ ឧនបសថទុំង ៨ ម  
បណារបិតា នវរមណី្ ជានដើម ម ឧចាច សយ មហាសយន 
នវរមណី្ជារីបុំផុរ, ការខឝល់ខាឝ យបនលមើចាស់លពទឹន ចាររ ិងអបក 
ម សីលជានដើម ការោុំសួ នឈើម ផក  សួ នឈើម ង្ផវ សង ់
ស្ដភ   ជីកអណ្ឋូ ង ជីកលសេះឱ្រទ រឹក  ងិសងស់្ដលសលមប ់
សុំណាកជ់ានដើម ទុំងអស់ន េះន យ្ េះថ អុំនពើម ិម នទស ។ 
ង្ម ពរិ បុគគលអបកលបថប  ូវនសចកឋីសុខសួសឋី ន ើយសមទ  
 ូវអងគទ ឧនបសថនោយលបទព ខុំរកាម ិឱ្រនដ យង នរើអបក 
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ណា ឹងអាចនៅចាបន់ទសអសូដុំនណ្ើ របុគគលននេះប ? បុគគល 
ននេះ រង្មងប ររួលយក ូវអា ិសងសទ ឧនបសថសីលង្រ 
មា៉ាង ។ បុគគលង្ដលឈឆឺ្អ លខឝល់ខាឝ យបនលមើបគុគលអបកចុំនរ ើ  
នោយគុណ្ ម សីលគុណ្ជានដើម ករ៏ង្មងប  ូវសុខង្រមា៉ាង 
ដូចាប  ។ បគុគលង្ដលជាអបកោុំសួ ផក  សួ ង្ផវ សងស់្ដភ   ជកី 
លសេះអណ្ឋូ ង ឱ្រទ រកឹ ឱ្ររីនដកសុំណាកអ់ាលស័យជានដើម ក ៏
សុរនង្រជាអបកឥរម នទសទុំងអស់ ម ង្រគុណា ិសងស 
មា៉ាង ដូចលពេះពុរនភសិរថាៈ 
 អាោមម្ោបា វនម្ោបា  ម្យ ជនា ម្សតុ្ក្ខរក្ខ 
 បបញ្ច  ឧេបានញ្ច    ម្យ េេនដិ ឧបសសយ ំ
 ម្ត្សំ េិវា ច រម្ត្ថោ  ច  សទ្ធ បុញ្ាំ  បវឌ្ឍត្ិ 
 ធមេដ្ឋឋ  សីលសមបនាោ   ម្ត្ ជនា សគគោមិម្នា 
 ជ ទុំងឡាយណា ោុំសួ នឈើម ផក -សួ នឈើម ង្ផវ 
សងស់្ដភ   ជីកលសេះ អណ្ឋូ ង ឱ្ររសីុំណាកអ់ាលស័យ បុណ្ររង្មង 
ចនលមើ ទុំងទថងទុំងយបល់គបន់វល ដល់ជ ទុំងឡាយននេះ, ជ  
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ទុំងននេះន យ្ េះថជាអបកឋ ិនៅកបុងធម ៌ បរបិណ៌ូ្នោយសីល 
រង្មងប នៅនកើរកបុងឋា សួគជ៌ាលបកដ ។ 
 បុគគលណា លបលពរឹឋនធឝើ ូវការងារម ិម នទសន េះ រង្មង 
ប  ូវលបនយជ  ៍ិងនសចកឋីសុខ-ចនលមើ  ទុំងប នៅនកើរកបុង 
នរវនលកនរៀរ ដូចអររី ិទ ដុំណាលថាៈ 
 កបុងបរុណ្សមយ័ ម បុរសមប កប់បលួមរិថសមវ ញ់ប  
៣៣ នក ់នុំាប ជលមេះផវូវ សងស់្ដលសលមបស់ុំណាក ់ដងរកឹ 
ោកព់ងរុកសលមបអ់បកដុំនណ្ើ រ ង្ថមទុំងបុំនរ ើអបកជមង ឺម នមតាឋ  
ករណុាចុំនពេះអបកដទរម ិនរ ើសមុខ ។ ម ឥសសរជ មប កម់  
នសចកឋី ប្  ីសចុំនពេះពួកជ ទុំងននេះ កចូ៏លនៅាល់លពេះ 
រជាលកាបបងគុំរូលបងាក ចថ់ាៈ ជ ទុំងននេះបញ្ចុ េះបញ្ចូ លមហា-
ជ  ងឹមកដនណ្ឋើ មរជរ ។ លពេះរជាលរងខ់ាញ ល់នោយឥរ 
ពចិារណា កល៏តាស់បងាគ បឱ់្រនៅជ ទុំងននេះមកឱ្រដុំរនីលពច ។ 
នោយនរជេះទ នមតាឋ ចិរឋ ិងសុចររិធមទ៌ ជ ទុំងននេះ ដុំរមី ិ 
អាច ងឹនលពចន ើយ លរ បជ់ាថយនលកាយនៅវញិ ។ លពេះរជា 
ររនឃើញដូនចាប េះ កល៏តាស់សួរ លុេះលជាបថជ ទុំងននេះ ជាអបក 
លបលពរឹឋលរមឹលរូវលអនរ កល៏រងល់បទ ដុំរនីនេះ  ងិឥសសរជ អបក 
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នពលបងាក ចន់នេះ លពមទុំងលគួស្ដរ ឱ្រជាអបកបនលមើទ ជ ទុំង 
ននេះ ។ ពួកជ ទុំងននេះ ករ៏ងឹររឹខុំនធឝើអុំនពើដល៏បទពននេះយ៉ា ងមុងឺ 
ម៉ា រ ់ ឥរនធឝសលបង្ ស រ ូរដល់អស់ជីវរិនរៀងខវួ  កប៏ នៅ 
នកើរជាលពេះឥ ធ ជានរវបុរឋ នស្ដយសមផរិឋរិពឝកបុងឋា សួគ ៌
ទុំងអស់ាប  ។ ឯបុរសជានយជានមគុំ ិរ ប ជាលបធ ទ  
នរវតាទុំងននេះ ម នមថ សកកនរវរជ គឺលពេះឥ ធ នស្ដយ 
រិពឝសមផរិឋអស់កាលជាយូរអង្ងឝង ។ 
 ការងារង្ដលម ិម នទស ចារជ់ាមងគល នលពេះជាន រុ 
ឱ្រប  ូវនសចកឋសុីខចនលមើ  ម ការនកើរកបុងនរវនលកជានដើម 
ដូចប អធិបាយមកយ៉ា ងន េះឯង ៕ 

_________________ 
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មង្គលេី ១៩ 
 អារត្ី វរិត្ិ បាបា ការម ិនលរកអរកបុងបប  ិងករិយិនវៀរ 
ចាកបប ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ អារត្ិ ង្លបថ នសចកឋមី ិនលរកអរនោយ 
ចិរឋ ។ វរិត្ ិ ង្លបថ ការនវៀរនោយកាយ ិងវចា នោយអុំណាច 
ទ កមយ ិងទឝ រ ។ វរិរនិនេះម  ៣ យ៉ា ងគឺាៈ 
 ១-សមបត្ដវរិត្ិ ការនវៀរចុំនពេះវរទុង្ដលដល់មកលពមរបស់ 
បុគគលង្ដលឥរប សមទ សីល នោយប ពចិារណា ូវ 
ជារ ិ វយ័  ិងនសចកឋីនចេះដឹងរបស់ខវួ ថ ម ិគួរ ឹងនធឝើអុំនពើង្បប 
ននេះ ន ើយអាកខ់ា ង្លងនធឝើអុំនពើលមកននេះនៅវញិ នោយ 
ឯងៗ ង្រមឋង ។ 
 ២-សមាទ្ធនវរិត្ិ ការនវៀរចាកអុំនពើដល៏មក ម  
បណារបិរជានដើម នោយប សមទ សីល ។ 
 ៣-សមុម្ចឆេវរិត្ិ ការនវៀរោចល់ស េះ ម ិនធឝើបបកមយតាុំង 
ពកីុំនណ្ើ រ របស់លពេះអរយិបុគគលង្ដលប សនលមចមគគផល ។ 
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 បប គឺអុំនពើដល៏មក ជានលគឿងញុុំងសរឝឱ្រនដ យង កបុង 
រីន េះសុំនៅយកកមយកកិនលស ៤ យ៉ា ងគឺាៈ បាណាតិបាត ការ 
សមវ បស់រឝ ១, អទិន្នាទាន ការលួចលរពររបស់នគ ១, 
កាមមសុមិច្ឆារ ការលបលពរឹឋខុសកបុងកាម ១, មុសាវាទ ការ 
នពលពករកុ ក ១ ។ 
 ការម ិនលរកអរកបុងបប  ិងការនវៀរចាកបប ម ិលបលពរឹឋ 
នធឝើអុំនពើអកុសលនផសងៗ សូមផនីលពេះន រុទ ជីវរិ រង្មងប  
នសចកឋីសុខកបុងនលកន េះ  ងិនលកខាងមុខ ជួ កាលអាចរចួ 
ចាកនលាេះថប ក ់ ង្ដលម លបកដកបុងរចីុំនពេះមុខផង ដូចម  
 ិទ ដុំណាលថាៈ 
 ម ឧបសកមប ក ់ ប សមទ សីលកបុងសុំណាកល់ពេះ 
ពុរនរកខិរនរទរ ន ើយនៅភជួរង្លស ារប់ ន ើងនៅនលើភបុំ នដើមផរីក 
នារបស់ារង់្ដលបរ ់ ។ លស្ដបង់្រម ពស់ថវ  ម់យួធុំ 
សនមផើម សធុេះមកររឹារជ់ាប ់ ។ ឧបសកនរៀប ងឹការក់ាល 
ពស់ថវ  ន់នេះ  ងឹកាុំបិរលពនៅន ើយ នលង្រ ឹកនឃើញសីល 
ង្ដលារប់ សមទ ដម៏៉ារច់រ ់អុំពលីពេះនថរាៈននេះទ ,់ កគ៏ិរ 
ថាៈ អញម ិគួរនធឝើអុំនពើបណារិបរន ើយ នទេះបីពស់ថវ   ់



 

78 
 

78   មង្គលសូររ 

ននេះសមវ បអ់ញកន៏ោយ ន ើយកល៏គង្វងកាុំបិរង្ដលលីនលើស្ដយ  
នចាលនៅដី ឱ្រផុរលស េះពទីដនៅ ។ នោយអុំណាចទ ចិរឋដ ៏
បរសុិរននវៀរចាកអុំនពើបបទ ឧបសកននេះ កល៏ស្ដបង់្រពស់ថវ   ់
លខវួ នោេះង្លងកបុងខណ្ាៈននេះនៅ ។ 
 ការម ិនលរកអរ ិងការនវៀរចាកបប ន យ្ េះថជាមងគល 
នលពេះជាន រុឱ្រប  ូវលរនផលដូចអធិបាយមកន េះឯង ៕ 

_____________ 
 

មង្គលេី ២០ 
 មជជបានា ច សញ្ាម្មា នសចកឋីសលងួមចាកកិរយិផឹក ូវ 
រឹកលសវងឹ ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈរកឹលសវងឹម  ២ យ៉ា ងគឺាៈ សុរ  ងិនមរយ័ 
សុរម  ៥ យ៉ា ងគឺាៈ បដិឌសុរ សុរនធឝើនោយនមៅ ១, បូវសុរ 
សុរនធឝើនោយ ុំ ១, ឱ្រ សុរ សុរនធឝើនោយបយ ១, កិណ្ត -
បកខិរឋសុរ សុរនធឝើនោយោកជ់ារសុិរចាស់ ១, សមម រ-
សុំយុរឋសុរ សុរង្ដលនធឝើនោយនលគឿងផសុំនផសងៗ ម ង្ផវ 



 

79 
 

79   មង្គលសូររ 

សម៉ាជានដើម ១, នមរយ័ម  ៥ យ៉ា ងគឺាៈ បុបព សវាៈ រកឹលតាុំនោយ 
ផក នឈើ ១, ផលសវាៈ រឹកលតាុំនោយង្ផវនឈើ ១, មធឝ សវាៈរឹក 
លតាុំនោយរឹកឃយុ ុំ ១, គុឡាសវាៈ រឹកលតាុំនោយរកឹអុំនៅ ១, 
សមម រសុំយុតាឋ សវាៈ រឹកលតាុំលបកបនោយនលគឿងផសុំនោយរសទ  
ង្ផវនឈើម ង្ផវសម៉ាជានដើម ១ ។ ការផឹក ូវរកឹលសវងឹគឺសុរ ិង 
នមរយ័ន េះ ជាន រុនុំឱ្រនកើរនទសទ  ់ ក់បុងបចចុបផ ប ។ 
បុគគលអបកផកឹ ូវរឹកលសវងឹ ង្រងជាអបកម នសចកឋីលបមរនធឝស 
លបង្ ស កាវ ហា ម ិសមរុំ ង ហា៊ា  នធឝើអុំនពើបបនផសងៗ នធឝើ 
ខវួ ឱ្រស្ដបសូ រចាកលបនយជ  ៍ ង្ដលលរូវប កបុងបចចុបផ បជារ ិ
ន េះ ។ អបកផកឹរកឹលសវងឹលរូវររួលនទស ៦ យ៉ា ងជាលបកដកបុង 
ជារនិ េះគឺាៈ 
 ១-សនទិដឋិក្ខ ធនជានី វនិស ិ នហាចលរពរសមផរិឋ 
ទ  ់ ន់ឃើញជាកង់្សឋង ងឹង្ភបកនគឯង  
 ២-កលហបបវឌ្ឍនី នុំបងកបនងកើរជនមវ េះ 
 ៣-ម្ោោនំ អយត្នំ ជាសមផុកទ នរគនផសងៗ ម ងងឹរ 
ង្ភបកជានដើម 
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 ៤-អកិត្ដិសញ្ជ ននី នធឝើឱ្រអនស្ដចិ៍នករ ឋិ៍ន យ្ េះ 
 ៥-ម្ក្ខបិននិេាំសនី នបើកបងាហ ញនករខាយ សនោយឥរនអៀ  
 ៦-បញ្ញា យ េុពេលីករណី្ នធឝើឱ្រនខាយលបជាញ ស្ដយ ររ ី។ 
លុេះរុំលយរងកាយន េះនៅលរូវនៅនស្ដយរុកខកបុង រកនរៀរ ។ 
នោយនសសសល់ផលបបកមយននេះ ប មកនកើរជាម ុសស 
វកិលចររិឆកួរនលលនផឋសផឋ ស ម ិដូចជ ទុំងពួង ។ ចុំង្ណ្ក 
ខាងការសលងួម នវៀរចាកការផឹក ូវរឹកលសវងឹ រង្មងប អា -ិ
សងសម ិនៅឋ លកហាយស្ដឋ យនលកាយ ដូចលពេះរជាង្ដល ងឹ 
 ិទ រនៅន េះ៖ 
 កបុងអររីកាល ម លពេះរជាមយួលពេះអងគ កបុងលកងុ 
ពរណ្សី លរងម់ ិអាចនស្ដយលកយ ង្ដលឥរម ស្ដច ់ងិ 
សុរន ើយ ។ ទថងមយួ នយពនិសសរករិញស្ដចម់ ិប , លរង ់
ង្ដលកុំពុងង្រងុលងបន់ោយសុរ កប៏ងាគ បឱ់្រយកលពេះរជបុលរ 
ជារីលសឡាញ់មកពឃិារ យកលពេះមុំស្ដនធឝើជាលកយថឝ យលរង ់
លុេះលរងស់្ដឝ ងសុរន ើយ កម៏ នសចកឋីនស្ដកស្ដឋ យលពេះរជ-
បុលរទលកនពក នរើបលរងន់ឃើញនទសសុរ ន ើយង្លងលបលពរឹឋ 
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តាុំងពកីាលននេះមក ។ ការនវៀរចាករកឹលសវងឹ រង្មងម ិនៅឋ  
លកហាយស្ដឋ យនលកាយ ដូច ទិ ង្ដលនុំមកន េះ រង្មងប  ូវ 
អា ិសងស គឺនសចកឋីសុខកាយសបាយចិរឋ ចនលមើ លរពរសមផរិឋ 
ម ិភវ ុំងភវ រវ់នងឝងស្ដយ ររ ី ម ិនធឝើនករ ឋិ៍ន យ្ េះឱ្រអលបីយ ៍ ម  
នសចកឋីទថវថបូរជាដរប នលពេះន រុននេះប លពេះដម៏ លពេះភគ 
លតាស់ថជាមងគលដឧ៏រឋមដូចប អធិបាយមកយ៉ា ងន េះឯង ។ 

______________ 
 

មង្គលេី ២១ 
 អបបមាម្ទ្ធ ច ធម្មេសុ នសចកឋមី ិលបមរកបុងធម ៌
ទុំងឡាយ ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ ការម ិលបមរគមឺ ិនធឝសលបង្ សកបុង 
កុសលធមទ៌ុំងពងួ ន េះជាកុំពូលទ កុលសធមទ៌ុំងអស់ 
អបបមាម្ទ្ធ អមត្ំ បេំ នសចកឋីម ិលបមរន េះ ជាឧបយនុំ 
ខវួ នៅកា ល់ពេះ ិពឝ   ង្ដលម ិម នសចកឋីស្ដវ បន់រៀរន ើយ 
អបកង្ដលម ិលបមរ គឺអបកង្ដលម ិស្ដវ បស់្ដយ ររីៗ  នៅរស់រនវ ើក 
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ជា ិចចទុំងយបទ់ុំងទថងឥររលរន់ ើយ រង្មងម សរោិស់ 
នរឿ ចិរឋឱ្ររឭកដល់ការកុសល ង្ដលខវួ ប នធឝើមកន ើយ 
នរឿយៗផង កុលសឯណាង្ដលខវួ ម ិធវ បន់ធឝើ សរោិស់នរឿ  
ចិរឋឱ្រលបញបល់បញល់នធឝើន ើង កុុំបង្ងអបងអងរុ់កថ ចាុំទថងន េះ 
ទថងននេះ ង្ខន េះង្ខននេះ ឆ្ប ុំន េះឆ្ប ុំននេះសឹមនធឝើ នលពេះនៅលកយ៉ា ង 
ន េះជានដើម នៅថម ិលបមរ អបកង្ដលម ិលបមររង្មងប  
កស្ដងកុសល ១០ យ៉ា ងគឺាៈ 
 ទានំ ទេតិ ឱ្រទ ដល់ពួកសយូមលគបល់បនភរឥរនរ ើសមុខ ១ 
 សលី ំរក្ខតិ រកាសីល ៥ សីល ៨ ជានដើម ១ 
 ភាវនំ ភាទវតិ ចុំនរ ើ កមយោឌ   ៤០ ម ពុទន  ុសសរ ិ
ជានដើម ១ 
 អបចាយនំ ក្ទោតិ នារពនការខាវ ចលរកូលនរៀមចផង 
ជានដើម ១ 
 ទវយាវច្ចំ ក្ទោតិ នធឝើការខឝល់ខាឝ យបុំនរ ើសងឃ ១ 
 បតដិទានំ ទេតិ ផាយង្ចកចុំង្ណ្កផលដល់អបកដទរ ១ 
 ធម្មទេសនំ ទេទសតិ សុំង្ដងធមដ៌ល់អបកដទរស្ដឋ ប ់១ 
 ធម្មសសវនំ សណុាតិ ស្ដឋ បធ់មអ៌បកដទរសុំង្ដងដល់ខវួ  ១ 
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 អនុទោេនំ ក្ទោតិ នធឝើអ ុនមរននលរកអរតាមបុណ្រ 
នគឱ្រ ១ 
 េិដ្ឋុជុក្ម្មំ ក្ទោតិ នធឝើរិដឌគិឺនសចកឋីយល់នឃើញឱ្រលរូវផវូវ 
ធម១៌   (រមួជា ១០ លបការ នៅថបុញ្ដកិរយិវរទុ) ។ 
 ឯអបកង្ដលម ិលបមរន េះ រង្មងប នៅកា ល់ពេះ ិពឝ   
ន យ្ េះអមរាៈ ដូចនរឿងលពេះនថរាៈន យ្ េះអា  ធនលកម ិលបមរ គឺ 
តាុំងពនីលកាយទថងង្ដលលពេះស្ដស្ដឋ នសឋចចូលបរ ិិពឝ  នៅ នលក 
ពុុំហា៊ា  សឹងខុំចុំនរ ើ ធម ៌ លុេះដល់ទថងនរៀប ងឹបឋមសងាគ យន 
លពេះសងឃទុំងឡាយ ោស់នរឿ នលកៗ កម៏ ពាយមររឹង្រ 
ខាវ ុំងកាវ  ខុំចនលមើ កាយ ុសសរកិមយោឌ   យបន់នេះតាុំងពលីពលប ់
នៅរល់ាប  ងឹទថងង្បកបចចូសសមយ័ភវលឺស្ដងៗ នលកកម៏ ិទ  ់
ប សនលមចលពេះអរ រឋរកកល់ង្រអស់សងឃមឹ នរើបនលកគិរ 
 ឹងសឹងសលមកកាយ ង្រលពេះរយ័នលកម ិប លេះបងល់ពេះ 
កមយោឌ   ន ើយង្បរភក្រកឋនឆ្ភ េះនៅកា វ់ហិារ ករ៏ុំនររកាយចុេះ ងឹ 
សឹង លពេះបរទុំងពរីោកម់ ិទ ដ់ល់ង្ផ កាឋ រ លពេះសិរស្ដក ៏
ោកម់ ិទ ដ់ល់នខបើយ កន៏លង្រប សនលមចន ើយ ូវលពេះ 
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អរ រឋផលលពមទុំងបដិសមមទិ លេះកិនលសជាសមុនចឆរលបហារ 
ោចច់ាកសនឋ   ។ 
 លពេះអា  ធនរទរ ង្ដលប សនលមចលពេះអរ រឋផលន េះ ក ៏
ប នលពេះអាលស័យនសចកឋីម ិលបមរ ម ិង្រលពេះអា  ធនរទរមយួ 
អងគនរ នៅម នលចើ រនៅនរៀរ ដូចនរឿងអញ្ដររភកិខុមយួអងគ 
នលកម ិលបមរខុំពាយមនដើរចក្រងកមនៅកបុងទលព តាុំងពលីពលប ់
ដល់ពកក់ណាឋ លអាលធលរ នលកកន៏រយជងគងន់ ើយវរចក្រងកម 
ខុំចនលមើ លពេះកមយោឌ  កបុងរីចក្រងកមណ៍្ ។ លាននេះម លព យណ៍្ 
លមគឹមប កន់ដើរបញ់សរឝ លុេះនៅដល់រីននេះ នឃើញភកិខុននេះគិរ 
ស្ដយ  ថជាលមគឹ កពួ៏យលុំង្ពងនៅលរូវនពេះភកិខុននេះៗ កង៏្លសក 
នោយសង្លមកយ៉ា ងខាវ ុំង ឯនយលព ទលពលុេះដឹងថលរូវម ុសស 
នរ កភ៏រិភយ័នគចររប់រន់ៅ ភកិខុននេះខុំដកលុំង្ពងនចញអុំព ី
កាយ ន ើយយកនដយ សងួរមកចុកលរងម់ុខអាវធុ ចងរុ ុំនោយ 
សុំពរជ់ាប ់ កត៏ាុំងសរចុិេះកបុងលពេះវបិសសនញណ្ ខុំវរចក្រងកម 
នៅ កប៏ សនលមចលពេះអរ រឋផល ន ើយកចូ៏លលពេះ ិពឝ  កបុង 
លាននេះឯង ។ 
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 ឯអបកម ិលបមរ រង្មងប នៅកា ល់ពេះ ិពឝ  ដូចប  
អធិបាយមកន េះឯង ៕ 

________________ 
 

ម្ង្គលេី ២២ 
 ម្ោរម្វា ច នសចកឋីនារព កបុងបុគគលង្ដលគួរនារពជា 
មងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ ឯពករថនារពននេះ គឺនធឝើកាយវចាចិរឋឱ្រ 
ធង  ់ គឺការឱ្ លុំនទ នៅរកបុគគលជាបុពឝការ ី ឬបុពឝបុរសរបស់ 
ខវួ  ម មតាបតិាជានដើម បគុគលគួរនារពននេះ ង្ចកជា ៣ ពួក 
គឺាៈ លពេះពុរន លពេះបនចចកពុរន  ិងលពេះអរ រឋស្ដវកលពេះពុរន ជា 
បុគគលជា ខ់ភស់, មតាបិតាលគូជាបគុគលជា ក់ណាឋ ល, បងលបសុ 
បងលសីកបុងលរកូលជាបុគគលជា ទ់ប ។ ឯបគុគលគួរនារពននេះ 
ម នលចើ លបការរនៅនរៀរ ង្រម ិប នលើកមកសុំង្ដងឱ្រអស់ 
នជើងទដកបុងរីន េះនរ  ងឹសុំង្ដងង្រអុំពនីាលារវធម ៌គឺធមង៌្ដល 
លយនោយបុគគលគួរនារពននេះ ម ៧លបការ ដូចរនៅន េះគឺាៈ 
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 ពុេាោរវត្ថ នារពកបុងលពេះពុរនមយួ 
 ធមេោរវត្ថ នារពកបុងលពេះធមម៌យួ 
 សង្ឃោរវត្ថ នារពកបុងលពេះសងឃមយួ 
 សិក្ខខ ោរវត្ថ នារពកបុងសិកាខ មយួ 
 សមាធិោរវត្ថ នារពកបុងសមធមិយួ 
 អបបមាេោរវត្ថ នារពកបុងអបផមរមយួ 
 បដិសោឋ រោរវត្ថ នារពកបុងបដិសណាឌ រមយួ ។ 
 ឯការនារពកបុងលពេះពុរនននេះ គឺលរូវនារពកបុងលពេះពុរនរបូ 
លពេះនចរយិ លពេះស្ដររីកិធរុ មហានពធិលពកឹស រីង្ដលលពេះអងគ 
លបសូរ រីង្ដលលពេះអងគលតាស់ដឹង រីង្ដលលពេះសុំង្ដងធមយចលក 
រីង្ដលលពេះអងគោកប់ង ូ់វអាយុសងាខ រ រីង្ដលលពេះអងគចូល 
 ិពឝ   រីទុំងអស់ន េះ នៅថបជូ ីយស្ដទ   ។ នារពកបុងលពេះ 
ធមន៌នេះ គឺនារពកបុងវ ិយ័ លពេះសូលរ លពេះបរមរទអភធិមយ នបើ 
នពលនលកសុំង្ដងធម ៌ លរូវអងគុយស្ដឋ បឱ់្រលអ កុុំជង្ជកាប  កុុំ 
 ិយយាប  កុុំនដើរចុេះន ើង កុុំនដកស្ដឋ បធ់ម ៌ កុុំជួរកាល កុុំបុំង 



 

87 
 

87   មង្គលសូររ 

ឆល័រ កុុំបុំងតាុំងយូ កុុំអងគុយលរនបមកាលជងគងស់្ដឋ បធ់ម ៌ កុុំ 
នដកលទលស្ដឋ បជ់ានដើម ។ 
 នារពកបុងលពេះសងឃននេះ គឺម កាយវចាចិរឋឱ្ លុំនទ  
លកាបថឝ យបងគុំ  ងិម ិនពលពករអាលកកជួ់ជារ ិម ិនមើលងាយ 
ម ិរយេះរេិះនដៀលដល់លពេះសងឃ ។ 
 នារពកបុងសិកាខ ននេះ គឺខុំសិកានរៀ សូលរធមវ៌ ិយ័ឱ្រដងឹ 
ជាកច់ាស់តាមភមូរិបស់ខវួ ជាលគ សទ ឬបពឝជរិ ម ចិរឋ 
សលងួមកបុងសីលសិកាខ របស់ខវួ  ។ 
 នារពកបុងសមធនិនេះ គឺតាុំងសរ ិឹករឭកដល់សមថ-
កមយោឌ  ទុំង ៤០ ម អ ុសសរ ិ ១០ ជានដើម ន ើយនធឝើអងគ 
្ ឱ្រនកើរន ើងនរឿយៗ ផង ។ 
 នារពកបុងនសចកឋមី ិលបមរននេះ គឺឱ្រម សរលិបឹងលេះ 
បបនចញ ន ើយខុំបុំនពញបុណ្រ ខុំរកាបុណ្ររុក  ិងនធឝើសីល 
សមធិបញ្ជដ ឱ្រផូរផងជ់ា ចិច ។  
 នារពកបុងបដិសណាឌ រាៈននេះ គឺលរូវនធឝើបដិសណាឌ រាៈដល់ 
នភញៀវនោយនលគឿងអាមសិាៈ ១, បដសិណាឌ រាៈនោយធម ៌គឺង្ណ្នុំ 
លបបព់ រល់ផវូវនៅកា ល់ពេះ ិពឝ   ១ ។ 
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 មា៉ាងនរៀរ បុគគលង្ដលគួរ ឹងនារពម  ៣ ពួកគឺាៈ 
 អាយុវនុឌោ បុគគលង្ដលចុំនរ ើ នោយអាយុ គឺម ុសសចាស់ 
ជាងខវួ មយួ ។ 
 គុណ្វនុឌោ បុគគលង្ដលចនលមើ នោយគុណ្ គឺមតាបិតា 
 ិងអបកម សីលជានដើមមយួ ។ 
 បុញ្ដ វនុឌោ បគុគលង្ដលចុំនរ ើ នោយបុណ្រ ម កសលរ ិង 
លព យណ៍្ជានដើមមយួ ។ 
 ឯបុគគល ៣ ពួកន េះ  យ័ខវេះនលករបថ់ វយវុម្ឌ្ោ 
គុណ្វុម្ឌ្ោ ជាត្ិវុម្ឌ្ោ ដូនចបេះវញិកម៏  ។ នបើនារពនលកអបក 
ម បុណ្រឱ្រគិរថ នលកន េះពនីដើមនលកម សទន  ម  
សីលាៈ ម សុរាៈ ម ចាគាៈ ម បញ្ជដ  នរើបនលកប នកើរកបុង 
លរកូលខភងខ់ភស់ នបើគិរដូនចបេះជាមុ  នរើបនារពនកើរនៅជា 
បុណ្រ ។ 
 ឯការនារពដល់ាប  ឹងាប  តាមលុំោបវ់សាចាស់ខចជីានដើម 
ន េះ នលកចាររុ់កថជាមងគលដឧ៏រឋម  ឹងប នសចកឋីសុខ 
នសចកឋីចុំនរ ើ  កបុងនលកន េះ ងិនលកខាងមុខប  ដូចម នរឿង 
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 ដុំណាលកបុងគមភរីមងគលរទរីប ីថាៈ 
 លពេះពុរនសមណ្នារមបរមលគូជាមច ស់នយើង លពេះអងគ 
នស្ដយលពេះជារិជាសរឝរទ នៅកបុងទលព ិមព ឋ រុំអាលស័យនៅ 
 ឹងនដើមទលជធុំមយួនដើមជារលីុំនៅ លាននេះម សរឝជា 
សុំឡាញ់ ឹងាប ពរីនរៀរគឺាៈ ដុំរ១ី, ស្ដឝ ១ រមួជាប ីឹងនពធិសរឝ ។ 
សរឝទុំងបីន េះនៅជាមយួាប  លានលកាយមក រទនពធិសរឝសួរ 
ដុំរ ីិងស្ដឝ ថាៈ មប លសមវ ញ់ទុំងពរី នយើងទុំងបីនកន់ េះ នរើ 
អបកណាចាស់ជាងអបកណា នបើអបកណាចាស់នយើងលរូវនុំាប  
នារពអបកននេះ ដុំរនីឆវើយថាៈ មប លសុំឡាញ់ កាលខញុ ុំនៅពរូីចខញុ ុំ 
នដើរតាមនមខញុ ុំមក នដើមទលជននេះនៅនលកាមនពេះខញុ ុំនៅន ើយ ខញុ ុំចាុំ 
ប ម ិនភវច, ឯស្ដឝ កន៏ឆវើយថាៈ មប លសមវ ញ់កាលខញុ ុំនៅជាកូ  
ស្ដឝ រូចនៅន ើយននេះ ខញុ ុំមកជាមយួ ឹងនមខញុ ុំ នដើមទលជន េះនៅ 
កុំពស់នសយើ ឹងកាលខញុ ុៗំ  ប នបេះលរួយសីុជាអាហារ, រទនពធ-ិ
សរឝនឆវើយថ មប លសុំឡាញ់ទុំងពរី កបុងរីឯនណាេះម នដើមទលជ 
មយួធុំ ខញុ ុំប ពុំង្ផវទលជននេះមកសីុជាអាហារ ន ើយមកបននធ បង ់
ឧចាច រាៈកបុងរីន េះឯង នដើមទលជន េះដុេះពវីចចាៈទ ខញុ ុៗំ  លរូវចាស់ជាង 
អបកទុំងពួង គឺរទចាស់ជាងស្ដឝ ៗ ចាស់ជាងដុំរ ី ន ើយសរឝ 
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ទុំងបីននេះ នារពាប  ឹងាប តាមលុំោបវ់សាចាស់ខច ី នពធិសរឝ 
កឱ៏្រសរឝស្ដឝ  ិងដុំរសីមទ សីល ៥ សរឝទុំងពរីននេះ កន៏ារព 
សរឝរទ លុេះនធឝើកាលកិរយិនៅសរឝទុំងបីកប៏ នៅនកើរកបុង 
ស្ដទ  សួគ ៌ នោយនសចកឋីនារពាប  ិងាប   ិងរកាសីល ៥ 
លបការជាបជ់ា ចិច ។ 
 មយួវញិនរៀរ ឯលកខណ្ាៈនារពន េះម  ៣ លបការគឺាៈ 
 ក្ខយបោម នារពនោយកាយម ថឝ យបងគុំលកាប 
សុំពេះជានដើមមយួ, វចីបោម នារពនោយវចា ម នពល 
ពករសរនសើរគុណ្ជានដើមមយួ, មម្នាបោម នារពនោយ 
ចិរឋ ម ចិរឋម ិលបមថនមើលងាយជានដើមមយួ ។ (រមួជាបីលបការ) 
 លពេះពុរនស្ដសនង្ដល ងឹតាុំងនៅមុំម ួប  កអ៏ាលស័យ 
 ឹងនារព ៧ លបការន េះៗ សទិរនៅលរមឹណា លពេះពុរនស្ដសន 
កស៏ទិរនៅលរមឹននេះ នបើនារព ៧ លបការន េះអស់ន ើយ លពេះពុរន-
ស្ដសនករ៏លរផ់ងង្ដរ ដូចអធិបាយមកន េះឯង ៕ 

__________ 
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មង្គលេី ២៣ 
 និវាម្ត្ថ ច កិរយិលបលពរឹឋបនធ បខវួ  ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ ឯពករថបនធ បខវួ ន េះ ប ដល់ការោក ់
បង ូ់វសកាក យរដិឌិ ិងអសយិម ាៈនចញចាកសនឋ   ឬលា ង់្រនធឝើ 
ឱ្រលស្ដលនសឋើងកជ៏ាមងគល អបកង្ដលម ិលបកា ជ់ារលិរកូលថ 
នយើងជាជារកិសលរ នយើងជាជារលិព យណ៍្ នយើងជាជារនិសដឌ ី
គ បរ ី ឬថនយើងជាមហាលរកូល នយើងម យសសកឋិនលចើ  
នយើងម បរវិរនលចើ  នយើងម លរពរនលចើ  ឬម ិម ម ាៈ 
នោយរិដឌិថ ខវួ នយើង ខវួ នគ របស់នយើង របស់នគ ឬកម៏ ិ 
លបកា ថ់ សរឝនលកនរៀងទរស់ទិរនសទរចីរកាលម ិង្លបលបួល 
ននេះន ើយ ។ 
 ឯម ាៈ  ិងរិដឌទិុំងពរីន េះ ជាធមន៌ុំឱ្រម នសចកឋីវនិស 
ទុំងជារនិ េះផងជារមិុខផង, ឯវនិសជារនិ េះននេះ ដូចនរឿង 
សរឝចចក ប ឮម ឋបុនរ ិរមប កន់ៅកបុង គរពរណ្សីកុំពុង 
ស្ដឝ ធាយ ចចកចាុំប ន ើយនុំយកម ឋននេះ នៅសុំង្ដង 
កណាឋ លទលព ពួកសរឝទុំងឡាយម រជសី ៍ជានដើម ខាវ ច 
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អុំណាចម ឋកន៏ុំាប ចុេះចូលចចកៗ កត៏ាុំងខវួ ជានសឋច នធឝើសរឝ 
ទុំងឡាយននេះឱ្រជាបរវិរ លុេះចុំនណ្ររមកននេះ នសឋចចចកក ៏
កា ង់្រម ម ាៈនលចើ ន ើងៗ រណាហ  ិងរិដឌកិក៏ា ង់្រនកើរនលចើ  
ន ើងង្ដរ ន ើយគិរ ឹងដនណ្ឋើ មយករជសមផរិឋនសឋចពរណ្សី 
នសឋចចចក កល៏បជុុំពួកសរឝជានលចើ លបមណ្ ១២ នយជ  ៍
ន ើយចចកកន៏ ើងជិេះនលើខបងរជសី ៍ធុំ នុំាប ចូលនៅនចាម 
នរមពរ័នជុុំវញិលកងុពរណ្សី ។ ឯម្ក្ខ ព្ពាហេម្ោ ម  
លព យណ៍្មប ក ់ ម លបជាញ ន ើងនៅនលើនឈើខភស់ន ើយសួរថាៈ 
អបកនចាមនរមលពេះ គរន េះលបថប ចងប់ អឝ?ី នសឋចចកកល៏បបថ់ 
នយើងចងប់ រជសមផរិឋ នធឝើជាកសលរនស្ដយរជរកបុង គរ 
ពរណ្សីន េះ លព យណ៍្ននេះ សួរថ ចុេះអបក ងឹគិរនធឝើដូច 
នមឋច នរើប ងឹយករជសមផរឋកិបុង គរពរណ្សីប ? ចចកថ 
នយើង ឹងឱ្ររជសី ៍ធុំង្ដលនយើងជិេះន េះង្លសកន ើង ម ុសស 
ទុំងឡាយ ងឹស្ដវ បអ់ស់ទុំង គរ នយើង ឹងប រជសមផរិឋ នធឝើ 
ជាកសលរ គរពរណ្សី, លព យណ៍្សួរនរៀរថាៈ ចុេះអបក ងឹឱ្រ 
រជសី ៍ង្លសកសង្លមកកបុងនវលណា? ចចកលបបថ់ នៅង្រ ៧ 
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ទថងនរៀរនរ អបកចូរលបជុុំាប ចាុំស្ដឋ បចុ់េះ ។ លុេះលព យណ៍្ននេះដឹង 
ចាស់កយ៏កនសចកឋីលកាបរូលលពេះបរមកសលរៗ នសឋចឱ្រប៉ា វគង 
លបបអ់បកលសុកកបុង គរទុំងអស់ ឱ្រយកនមៅសង្ណ្ឋ កបុកលយ 
 ឹងសុំ ី ន ើយចុកលរនចៀកឱ្រជរិលគប់ៗ  ាប  ដរបដល់សរឝ 
ម ង្ឆកឆ្យ ជារីបុំផុរ លុេះដល់ទថងជាគលមប ់ ៧ ជ ទុំងឡាយ 
កន៏ធឝើដូនចាប េះលគប់ៗ  ាប  ។ លាននេះ លព យណ៍្កន៏ៅកា រ់ីង្ដល 
ចចកនៅននេះន ើយ បងាគ បឱ់្រនសឋចចចកនធឝើសក្រងាគ ម នសឋចចចក 
កន៏ ើងឈរនលើខបងរជសី ៍ ន ើយរក្រ ឋុំនជើង ៣ ដងឱ្ររជសី ៍ 
ង្លសក រជសី ៍កង៏្លសកនោយសង្លមកយ៉ា ងខាវ ុំង ពួកសរឝទុំង 
អស់ភញ កន់ផអើល ដុំរកីន៏បលធវ កន់សឋចចចកចុេះចាកខបងរជសី ៍ 
សរឝទុំងឡាយកជ៏ា ច់ចកកសយ័ជវីរិនៅ សរឝនលៅពនីនេះនរៀរ 
កន៏បលជា ា់ប លបគរនលើង្ផ ដ ី លរ បជ់ាប ទដអបក គរ 
ពរណ្សី នធឝើនងៀរនៅវញិ ។ 
 ជ ទុំងឡាយ បបលួាប យករនរេះមកដឹកអសូជញ្ជូ  សរឝ 
ទុំងឡាយម ឈវូស រមុំងជានដើម ន ើយអារស្ដចប់ នលចើ  
យកនៅលបឡាកអ់ុំបិលហាលទថង នធឝើនងៀររុកអាលស័យប យូរ 



 

94 
 

94   មង្គលសូររ 

ឯអបកលសុកពរណ្សី កន៏ធឝើនងៀរតាុំងពលីាននេះជាបម់កដរប 
ដល់សពឝទថងន េះ ។ 
 ពួកជ ម ិម សកាក យរិដឌិ អសយិម ាៈ ង្រងប សុខ អបក 
លបកា ខ់វួ  នលើករនមកើងខវួ ង្រប រុកខ ដូចអធិបាយមកន េះ 
ឯង ។ 

__________ 
 

មង្គលេី ២៤ 
 សនដុ ដឋី ច នសចកឋីនលរកអរ ចុំនពេះរបស់ង្ដលម  
ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ នសចកឋីនលរកអរចុំនពេះរបស់ង្ដលម  គ ឺ
ប ដល់អបកង្ដលម ចិរឋសននឋ សៗ ន េះ ង្ចកនោយបុគគល 
ម  ២ យ៉ា ងគឺាៈ បពេជិត្សម្នាដ ស ១, គហដឋសម្នាដ ស ១ ។ 
ឯបពឝជិរសននឋ សននេះ ប ដល់នលកអបកបសួង្ដលនលរកអរ 
កបុងរីស្ដង រន់ៅកបុងទលព ឬកបុងកុដកិបុងគុហាស្ដង រង់្រមប កឯ់ង ម ិ 
លរូវការ ឹងឥរររិរបចចយ័ គបឺចចយ័ង្ដលនលចើ នលើសលប ់ នលរក-
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អរង្រកបុងបចចយ័ ៤ តាមម តាមប  គបឺ មកយ៉ា ងណាក ៏
បរនិភគយ៉ា ងននេះ ម ិនលយ ភកបុងអាហារជាអាការនុំឱ្រលជេះថវ  
ដល់បគុគលង្ដលម ិទ ល់ជេះថវ  ដូចម នរឿងដុំណាលព ី
លព យណ៍្មប ក ់ ម ិទ ល់ជេះថវ កបុងលពេះពុរនស្ដសន សមយ័ទថង 
មយួ លព យណ៍្ននេះគិរថ ភកិខុន េះជាអបកម ិលរូវការចងប់  
របស់នលចើ កបុងអាហារ អញលផងនលកនមើលប ឋិចចុេះ គិរន ើយ 
កយ៏កបយមយួផឋិលនៅកា រ់ីវហិារ លាននេះភកិខុសងឃ ៣០ របូ 
កុំពុងលបជុុំាប ឆ្ ,់ លព យណ៍្កន៏លើកផឋិលបយចូលនៅលបនគ  
លពេះនថរាៈៗ កច៏ាបប់ ឋិចន ើយ ុចផឋិលបយននេះរៗ នៅ 
លបនគ ភកិខុដទរនរៀរដរបដល់លគបភ់កិខុសងឃទុំង  ៣០ របូ លុេះ 
លព យណ៍្ននេះប នឃើញដូនចាប េះន ើយកន៏កើរលជេះថវ  បរចិាច គ 
លរពរស្ដងវហិារស្ដងនចរយិជានលចើ  នធឝើឱ្ររងុនរឿងកបុងលពេះពុរន-
ស្ដសន ។ ឯការសននឋ សន េះ នលកង្ចកនចញនៅនរៀរម  
៣ លបការគឺាៈ 
 ១-យថា លាភសម្នាដ ស សននឋ សគឺនលរកអរតាមប  
តាមម  ។ 
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 ២-យថា ពលសម្នាដ ស សននឋ សតាមកមវ ុំងខវួ  
នលបើលបស់ប  ។ 
 ៣-យថា ោរបូសម្នាដ ស សននឋ សតាមសមគួរដល់ 
ឋា ាៈរបស់ខវួ  គនឺបើប របស់លអ ឬរបស់ង្បវកនថយ ងថយី ម ិហា៊ា   
នលបើលបស់ ម ិហា៊ា  ឆ្ ខ់វួ ឯង ស៊ាូយកនៅលបនគ នលក 
ង្ដលម គុណ្នលើខវួ  ។ 
 នបើចុំង្ណ្កខាងលគ សទ សននឋ សភរយិស្ដឝ មរីបស់ខវួ  គឺ 
 ម ង្រមយួ ឹងមយួ ម ិនលយ ភកបុងកាម នបើម ិសននឋ សនរ ងឹ 
នុំឱ្រម នសចកឋវីនិស ដូចនរឿងដុំណាលពខីរឋយិបុលរ ១ អងគ 
ម នទសលរូវបិតាបនណ្ឋ ញនចញចាក គរ ន ើយនុំភរយិចូល 
នៅនៅកបុងទលព ទថងមយួខរឋយិបុរថននេះ ប នឃើញនងក ិបរមីយួ 
ម របូលអកល៏េះបងភ់រយិខវួ  ន ើយនដើរតាមនងកិ បរនីនេះ 
នោយនសចកឋីលសឡាញ់ចងប់ នងកិ បរ,ី ឯភរយិ ឹករូចចិរឋ 
ណាស់ នលពេះនឃើញនគលេះបងន់ចាលខវួ ន ើយ កចូ៏លនៅកា  ់
សុំណាកឥ់សី សូមនរៀ កសិណ្កប៏ សនលមចអភញិ្ជដ នហាេះនៅ 
កា អ់ាកាស ចុំង្ណ្កខរឋយិបុលរង្ដលនដើរនៅតាមកិ បរនីនេះ 
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លុេះនរៀប ឹងជិរកិ បរ ីៗ  ននេះកស៏ធុេះន ើរន ើងនៅតាមអាកាស 
បរន់ៅ ខរឋយិបុរថននេះ កខុ៏សបុំណ្ងម ិប សនលមចដូច 
នសចកឋីលបថប  ន ើយកល៏រ បម់ករកភរយិវញិកម៏ ិនឃើញ នរើប 
 ឹកស្ដឋ យនលកាយរូចចិរឋណាស់ កអ៏ងគុយយុំនៅកបុងទលពមប កឯ់ង, 
នរឿងខរថយិបុរឋង្ដលនុំមកសុំង្ដងន េះ ជាបុគគលធោិឌ   នដើមផ ី
សរឱ្រនឃើញថអបកធវ យសននឋ សន ើយ រង្មងប នសចកឋ ី
វនិស ង្រងនកើរវបិផដិស្ដរនីៅឋ លកហាយ ឹកស្ដឋ យនលកាយ ។ ឯ 
សននឋ សននេះនបើថឱ្រខវចុីេះ បពឝជិរលរូវម ចិរឋសននឋ សកបុង 
បចចយ័ ៤ គឺនលបើលបស់តាមប តាមម តាមកមវ ុំងកាយខវួ  
តាមសមគួរដល់កមវ ុំងបុណ្រ ឬឋា ាៈរបស់ខវួ  ។ នបើលគ សទ 
វញិ លរូវឱ្រម ចិរឋសននឋ សកបុងកាមគុណ្ ៥ គឺ របូ, សនមវង, 
កវិ , រស, សមពសស, នលបើលបស់តាមប តាមម ដូចាប  កុុំឱ្រ 
ម ចិរឋអ ធេះស្ដនៅឋ លកហាយកបុងកាមគុណ្អបកដទរ  ិងធវ យ 
សននឋ សន ើយ ដល់ ូវនសចកឋីវនិស ដូចនរឿងង្ដលប  
អធិបាយខាងនលើន េះឯង ៕ 

______________ 
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មង្គលេី ២៥ 
 កត្ញ្ាុ ត្ថ ភពទ បុគគលជាអបកដឹង ូវឧបការគុណ្ 
ង្ដលអបកដទរនធឝើន ើយដល់ខវួ  ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ បុគគលណាមយួង្ដលដឹង ូវឧបការគុណ្ 
អបកដទរនគនធឝើដល់ខវួ  បុគគលននេះន យ្ េះថករញ្ដូ បុគគលៗ ន េះ 
លរូវនធឝើករនវរីរបឧបការគុណ្នគវញិ នរើបបគុគលននេះប  
ន យ្ េះថ ករញ្ដូ ករនវរីបុគគល នបើនៅជាធមថ៌ ករញ្ដូ ករនវរិ-
តាធម ៌ នបើនៅនោយបុគគលលកម ពរីយ៉ា ងកបុងនលកគឺាៈ បុពឝ-
ការបីុគគល ៗ ង្ដលនធឝើឧបការគុណ្នលើនគមុ  ១, ករញ្ដូ ករនវរី-
បុគគលៗ ង្ដលដងឹថ នគម គុណ្ន ើយនធឝើរបឧបការគុណ្នគ 
វញិ ១ បុគគលទុំងពរីន េះលកដូចាប  ។ 
 ឯបុពឝការបីុគគលននេះ រ ី១ គឺលពេះពុរនជាមច ស់ នលពេះលពេះអងគ 
ខុំកស្ដងជានលចើ អសនងខយរកបផ នរើបប លតាស់ជាលពេះពុរន 
ន ើយលរងល់បនៅសរឝកបុងផវូវសួគ ៌ងិលពេះ ិពឝ  , រ ី ២ លគូ 
ឧបជាយចាររ នលកជាអបកបុំបសួខវួ ន ើយជាអបកលបនៅ ជា 
អបកព រល់ចងអុលលបបម់គគផល កបុងផវូវសួគ ៌ងិលពេះ ិពឝ  ផង, 
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រី៣ មតាបិតា នលកជាអបកបនងកើរបុលរន ើយចិញ្ច ឹមបីបចង់្ថ 
រកាឱ្រជីវរិបុលរផង, រ៤ី ជីដូ ជតីា  ងិលកុមញរសិ្ដនល ិរ 
នលកជាអបកជួយ ចិញ្ច ឹមង្ថរកាខវួ  ជួយ ឧបរទមមរុំ ុកបលមងុខវួ  
ជួសមតាបតិាង្ដលម ិនៅ ឬស្ដវ បន់ចាលខវួ នៅផង, រី ៥ អបក 
ដទរនរ ប៉ាុង្ ឋនគប ឧបរទមមខវួ  នោយជួយ ចញិ្ច ឹមង្ថរកាតាុំងព ី
រូចមកកឋ ី ធុំន ើយកឋី នោយនគឱ្រនលគឿងនសវៀកពកជ់ានដើម, 
បុគគលទុំង ៥ ពួកន េះ ន យ្ េះថបុពឝការបីុគគល គបឺុគគលង្ដល 
ប នធឝើឧបការគុណ្មុ  ។ 
 ឯករញ្ដូ ករនវរីបគុគល  ិងបុពឝការបីុគគល ង្ចកនៅម  ២ 
លកុមដូចាប គឺ នលកជាអបកបសួ ១, ជាលគ សទ ១ ។ នបើជាអបក 
បសួលរូវនារពកបុងស្ដទ   ៧ លបការ ម ពុរនារវតាជានដើម រ ូរ 
ដល់ឧបរទមមនលកនោយបចចយ័ ៤ ផង  ិងនធឝើវរឋនផសងៗ ដល់ 
នលកបុងវរឋទុំង ១៤ ម ឧបជាយវរឋ  ិងអាចរយិវរឋជានដើម 
ផង ។ ឯកចិចវរឋង្ដលសិសា ុសិសសលរូវនធឝើដល់លគូឧបជាយ ៍ឬ 
អាចាររននេះ គឺនបើនឃើញនលកមកលរូវនលកាកររួល នបើនលក 
លរ បន់ៅវញិ លរូវជូ ដុំនណ្ើ រ ិងនធឝើការបុំនរ ើនលកនោយរឹកនៅឋ  
រឹកលរជាក ់ គកល់ចបចប់ទ ិងកិចចននម គកល់ងលជលក ់
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ចីវរជានដើម ។ មា៉ាងនរៀរ បុគគលកបុងនលកន េះ លពេះពុរនជាមច ស់ 
លរងល់តាស់នរសនថាៈ ចត្ថដ ម្ោម្ម ភិកខ ម្វ បុគគលា មប លភកិខុ 
ទុំងឡាយ បគុគលកបុងនល ន េះម  ៤ ពួកគឺាៈ 
 ១-ត្ម្មាត្មបោយម្នា បគុគលងងឹរន ើយង្រងងងឹរនៅ គ ឺ
បុគគលលងងម់ ចរិឋអាលកកល់ស្ដបន់ ើយ នធឝើអុំនពើបបង្ថមនរៀរ,  
 ២-ត្ម្មាជាត្បិោយម្នា បគុគលងងឹរន ើយលរ បជ់ាភវវឺញិ 
គឺបុគគលននេះពនីដើមលងង ់ ន ើយលរ បន់ៅជាភវវឺញិ ឬពនីដើម 
អាលកកន់ ើយនលកាយមកលរ បជ់ាលអវញិ, 
 ៣-ម្ជាត្តិ្មបោយម្នា បគុគលភវនឺ ើយលរ បន់ៅជាងងឹរ 
វញិ គឺបុគគលននេះពនីដើមនចេះនលកាយមកលរ បន់ៅជាលងងវ់ញិ 
ឬពនីដើមលអនលកាយមកលរ បជ់ាម ុសសអាលកកវ់ញិ, 
 ៤-ម្ជាត្ិម្ជាត្ិបោយម្នា បុគគលភវនឺ ើយភវរឺ ូរ គឺបុគគល 
ននេះ ពនីកយងនចេះន ើយចាស់ខវួ នៅ នៅង្រនចេះចាុំចាបសី់លធម ៌
ស្ដសនដង្ដល ឬពនីកយងជាម ុសសលអម សីលធម ៌ កល៏អរ ូរ 
ដល់ទថងស្ដវ ប ់។ 
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 ឯបុគគលងងឹររ ូរអស់មយួជីវរិ ដូចនរឿងនយច ធសូករកិ 
ជាអបកចិញ្ច ឹមជីវរិនោយការសមវ បល់ជូកលក ់ ឬដូចនរឿងនយ 
នាឃារកាៈចិញ្ច ឹមជីវរិនោយការសមវ បន់ាលក ់បុគគលកបុងនរឿង 
ទុំងពរីន េះ ស្ដវ បន់ៅៗ នស្ដយរុកខនវរនកបុងអវចីិមហា រក 
ទុំងអស់ាប  ។ 
 ឯបុគគលងងឹរន ើយលរ បន់ៅជាភវវឺញិននេះ ដូចនរឿងនង 
ខុជជុរឋរ ពនីដើមនងង្រងកបិលិបសីុលបកន់ងស្ដមវរជីានៅ 
ហាឝ យ នលបើឱ្ររិញផក អុំពផីធេះនយសុម មលផក  ទថងនលកាយប  
ស្ដឋ បធ់មន៌រសន លពេះសមយ សមភុរននៅកាលណា កដ៏ឹងថខវួ  
ខុសម នទសធង ណ់ាស់ កសូ៏មខមនទស ឹងលពេះនងជានៅ 
ហាឝ យ ន ើយកល៏េះបងអ់ុំនពើខុសននេះរ ូរនៅ ។  
 ឯបុគគលភវនឺ ើយលរ បន់ៅជាងងរឹវញិននេះ ដូចនរឿងភកិខុ 
នរវររឋពនីដើមលសឡាញ់លពេះពុរន លជេះថវ លពេះពុរននធឝើលរូវលអ ន ើយ 
នរើបនៅបសួតាមលពេះអងគ នលកាយមកលរូវលភលគបសងករ ់ ក ៏
លរ បជ់ាសអបល់ពេះពុរន រកនរឿងនធឝើឱ្រលពេះពុរនវនិសលពេះអងគនៅ 
វញិ ទល់ង្រលពេះធរណី្លសូបខវួ ធវ កន់ៅនស្ដយរុកខនវរន 
កបុង រកន យ្ េះមហាអវចីិ ។ 
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 ឯបុគគលភវនឺ ើយភវរឺ ូរននេះ ដូចនរឿងនងលជនរវធីតា 
កាលពខីវួ នៅជាក្រសឋីចាុំង្លសលសូវ ប យកលជនៅោកប់លរ 
លពេះមហាកសសប លុេះពស់ចកឹស្ដវ បប់ នៅនកើរជានរវធីតា 
ន យ្ េះនងលជា នៅកបុងរិពឝវមិ ពនដស៏្ដទ  ទលរលរិងសសួា៌ ក ៏
ពចិារណានមើលបុណ្រខវួ ដឹងចាស់ថ សមផរិឋង្ដលខវួ ប ន េះ 
មកពយីកលជនៅោកប់លរលពេះមហាកសសប ន ើយកចុ៏េះមក 
លបនធឝើវរឋលបនគ លពេះមហាកសសប ម នបសសលមម ងិដង 
រឹកោកព់ងជានដើម លបនគ នលករល់ៗយប ់ លុេះលពេះនថរាៈ 
លជាបកហ៏ាមឃារម់ ិឱ្រនធឝើវរឋរនៅ, នងកន៏ៅង្រររូចសូមនធឝើ 
វរឋ ទល់ង្រលពេះនថរាៈគលមមបនណ្ឋ ញចងអុលមុខឱ្រនចៀសនចញ 
នៅ កង៏្លសកយុំង្កឋងៗ ន រុន េះលជាបដល់លពេះពុរនជាមច ស់ៗ 
លពេះអងគសុំង្ដងធមដ៌ល់នងលជនរវធីតាថ ការសលងួមជាភរាៈ 
របស់កសសបាៈ ង្ដលម ិចងឱ់្រជាបន់មថម លសីបនលមើ, ឯការ 
នធឝើវរឋជាភរាៈរបស់នងអបកលបថប បុណ្រ លុេះចបធ់មន៌រសន 
នងលជនរវធតីាកប៏ សនលមចនស្ដតាបរឋផិល ន ើយថឝ យ 
បងគុំលនៅកា ស់្ដទ  នរវនលកវញិ ។ 
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 នបើរមួនរឿងបុគគលទុំង ៤ ពួកបញ្ចូ លមកង្រកបុងនរឿងមយួ ឱ្រ 
នឃើញរបូបុគគលអាលកក ់ងិលអននេះ កគួ៏រគិរឱ្រយល់ដូចកបុងទផធ 
នរឿងឆរ ឋជារកង្ដលដុំណាលថាៈ នរវររឋជាបុគគលអាលកកទ់លក 
ង្លងអាលកក ់ នលពេះថនរឿងនរវររឋសរនសចកឋីឱ្រនឃើញរបូបុគគល 
អករញ្ដូ  នរឿងដុំរឆីរ ឋាៈសរនសចកឋឱី្រនឃើញរបូបុគគលលអខាង 
ម ចិរឋនមតាឋ ករណុាធុំទលកង្លង នោយលពេះអងគង្សឝងរកបរមធីម ៌
កបុងទផធនរឿងននេះង្វងណាស់ ង្ររមួឱ្រខវនីៅថនរវររឋកាលននេះ 
ជាលព  មកលបថប នដើមផសីមវ បល់ពេះនពធិសរឝយកភវុក លពេះអងគ 
ការភ់វុកឱ្រជាទ  ន ើយជូ បងាហ ញផវូវ នរវររឋលព ននេះប  
ភវុកនៅលកសីុ់ចាយអស់ ន ើយមកសូមការភ់វុកលពេះអងគនរៀរ 
លពេះអងគកន៏ចេះង្រឱ្រការយ់កប ឋិចមឋងៗ ដរបដល់ជាបភ់វុកង្ដល 
នៅកបុងស្ដចន់រៀរ កន៏ចេះង្រឱ្រឥរម លពេះរយ័រញួរ ដរបដល់ 
នស្ដយលពេះវលិល័យនៅ, ឯនរវររឋលព ជាម ុសសពល 
អករញ្ដូ  កដ៏ល់ ូវនសចកឋីវនិសកបុងលាននេះ គឺលពេះធរណី្លសូប 
នៅៗនកើរកបុងអវចីិ រក នស្ដយរុកខនវរនជាអង្ងឝងឆ្ប ុំ គួរឱ្រ 
នឃើញថលពេះអងគលអទលកង្លងលអ, ឯនរវររឋអាលកកទ់លកង្លង 
អាលកក ់ បុគគលអបកលបថប លអគួរយករលមបត់ាមលពេះនពធិសរឝ កុុំ 
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យករលមបត់ាមនរវររឋលព ននេះន ើយ នោយ យ័ដូចប  
អធិបាយមកន េះឯង ៕ 

___________ 
 

មង្គលេី ២៦ 
 ក្ខម្លន ធមេសសវនំ បគុគលប ស្ដឋ បធ់មន៌រឿយៗ តាមកាល 
ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ កាលទ ធមម៌  ៤ យ៉ា ងគឺាៈកាលង្ដល 
បុគគលគួរសុំង្ដងធមន៌ៅថ ក្ខម្លន ធមេម្េសនា ១, កាល 
ង្ដលបុគគលគួរស្ដឋ បធ់មន៌រសននៅថ ក្ខម្លន ធមេសសវនា ១, 
កាលង្ដលបគុគលគួរស្ដកសួរធម ៌ ឬស ធនធមា៌ប នៅថ 
ក្ខម្លន ធមេោកចាឆ  ១, កាលង្ដលបគុគលគួរពចិារណាធម ៌
នៅថ ក្ខម្លន វបិសសនា ១ ( រមួជា ៤ ) ។ 
 ឯពករថស្ដឋ បធ់មត៌ាមកាលកបុងរនី េះ សុំនៅកាលឧនប-
សថសីលកបុង ១ ង្ខម  ៦ ដង តាមបលីគឺទថង ៨ នកើរ ៨ នរច 
១៤ នកើរ ១៤ នរច ១៥ នកើរ ១៥  នរច រមួជា ៦ ទថង, នបើតាម 
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អដឌកថ កបុង ១ ង្ខម  ៨ ដង គឺទថង ៥ នកើរ ៥ នរច ៨ នកើរ ៨ 
នរច ១៤ នកើរ ១៤ នរច ឬ ១៣ នរចនបើង្ខខឝេះ ១៥ នកើរ ១៥ 
នរច (រមួជា ៨ ទថង) ។ នបើបុគគលណាប ស្ដឋ បធ់មន៌រឿយៗ តាម 
កាលន េះ ងឹប អា ិសងស ៥ យ៉ា ងគឺាៈ 
 ១-អសុត្ំ សុោត្ិ រង្មងប ស្ដឋ ប ូ់វធមណ៌ាង្ដលខវួ  
ម ិធវ បស់្ដឋ ប,់ 
 ២-សុត្ំ បរមិ្យា េម្បត្ិ រង្មងនធឝើធមង៌្ដលខវួ ធវ បស់្ដឋ ប ់
ន ើយ ឬនរើប ឹងស្ដឋ បថ់យីៗ ឱ្រផូរផងប់  គឺររឹង្រម បញ្ជដ ចាុំ 
ចាស់លស់ន ើង, 
 ៣-កង្ខំ វមិ្នាម្េត្ិ រង្មងការប់ង ូ់វនសចកឋីសងសយ័កបុង 
ចិរឋប , 
 ៤-េិដឋឹ ឧជុំ កម្ោត្ិ រង្មងនធឝើរដិឌិរបស់ខវួ ឱ្រលរង ់កបុងលពេះ 
ពុរនស្ដសនប , 
 ៥-ចិត្ដមសស បសីេត្ិ រង្មងញុុំងចិរឋរបស់ខវួ ឱ្រលជេះថវ  
 ឹងនកើរបញ្ជដ នឃើញកងរុកខទុំងពួងប  ។ 
 ឯការស្ដឋ បធ់មន៌ េះ  ឹងម អា ិសងស ៤ យ៉ា ងនផសងពនី េះ  
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នរៀរគឺាៈ 
 ១-ពុេាោសនំ វមិ្ោម្ចត្ិ ការស្ដឋ បធ់មរ៌ង្មងញុុំងលពេះ 
ពុរនស្ដសនឱ្ររងុនរឿងអស់កាលជាអង្ងឝងរនៅ, 
 ២-សុគត្ិបោយម្នា នវលស្ដវ ប ់ឹងប នៅនកើរកបុង 
ស្ដទ  សួគន៌រវនលកនយ, 
 ៣-បដិម្វធ ំ ឹងប លតាស់ដងឹ ូវមគគ ងិផល, 
 ៤-ពហុសុម្ត្ថ  ឹងប ជាព ូសូរ អបកលបជញនលពេះស្ដឋ ប ់
ធម ៌(រមួជា ៤ លបការ) ។ 
 ឯអបកស្ដឋ បធ់មន៌រសនន េះ ម ិង្ម លា ង់្រម អា ិសងស 
៥ ឬ ៤ យ៉ា ងប៉ាុនណាត េះនរ  ឹងម  ិសសយ័កបុងធម ៌៤ យ៉ា ងរនៅ 
នរៀរគឺាៈ 
 ១-ម្ោត្ំ ោវត្ិ លកង្សធមស៌ធុេះចូលកា ល់រនចៀក, 
 ២-ឧគគណ្ហ ត្ិ នកើរនរៀ សូលររន ធញធម ៌ លពេះវ ិយ័ 
លពេះសូលរ លពេះបរមរទ, 
 ៣-វាចន ំក ៏ឹងប លបបធ់ម ៌សុំង្ដងធមដ៌ល់អបកដទរផង, 
 ៤-សជាយ ំប នរៀ សូលររន ធញស្ដឝ ធាយធមន៌ោយ  
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ខវួ ឯង  ិសសយ័ ៤ យ៉ា ងន េះ ជាភវបូ ិសសយ័  ឹងនកើរម  
ន ើងដល់អបកនធឝើបុណ្រអបកស្ដឋ បធ់មន៌ោយពរិ ។ 
 មា៉ាងនរៀរ លពេះពុរនស្ដសន ឹងស្ដបសូ រអ ូថយនៅជា 
នថកទបប មកអុំពពុីរនបរស័ិរទុំង ៤ ពួកម ិលបរបិរឋធិម ៌
នោយនារព ១, ម ិនរៀ ធមន៌ោយនារព ១, ម ិលរលរងធ់ម ៌
នោយនារព ១, ម ិពចិារណាធមន៌ោយនារព ១ ។ ឯការ 
ស្ដឋ បធ់មន៌ េះ រង្មងនុំឱ្រម ឧប ិសសយ័ដល់ចិរឋ នទេះបីជារ ិ
ជាម ុសសកឋី ជានរពតាកឋី ជាសរឝររិចាឆ  កឋី  ឹងប ឧប ិសសយ័ 
ដូចាប  ដូចនរឿងកុកកុដនមម ញី់មយួ អាលស័យនដកនៅជិររី 
ស្ដលធមយសភ លាននេះ ម ភកិខុស្ដឝ ធាយធម ៌ម ប ស្ដឋ ប ់
ន ើយម ចិរឋនលរកអរកបុងធម ៌ ។ អបរភាម្គ លុេះកាលជាខាង 
នលកាយមក ម ង្ខវងមយួមកឆ្បយកនមម ន់នេះ នៅសីុជា 
អាហារ ម ន់នេះលុេះនធឝើកាលកិរយិស្ដវ បន់ៅ ប នៅនកើរជា 
កូ កសលរ លុេះម វយ័វឌណនការចុំនរ ើ ធុំន ើង ប នចញបពឝជាជ  
ជាឥសិ ីនៅកបុងទលព ន ើយចនលមើ ប ្ ជានលកីយ ៍ លុេះ 
នធឝើកាលកិរយិនៅប នៅនកើរកបុងលព យនលក លុេះដល់ចុរអិុំព ី
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លព យនលកប មកនកើរជាកូ នសដឌី លុេះស្ដវ បអ់ុំពកូី នសដឌីនៅ 
នកើរជាកូ លជូកលសុក ប នឃើញលពេះពុរនអងគម ចិរឋ 
នស្ដម សសនលរកអរ លុេះស្ដវ បអ់ុំពកូី លជកូ ប នៅនកើរជាកូ  
កសលរ ស្ដវ បអ់ុំពកូី កសលរ ប នៅនកើរកបុងលសកុវសិលាម 
លុេះស្ដវ បអ់ុំពនីនេះនរៀរ ប នៅនកើរជាកូ ពណិ្ជ, ស្ដវ បអ់ុំព ី
កូ ពណិ្ជ ប នៅនកើរជាកូ នយសុំនៅ, ស្ដវ បអ់ុំពកូី នយ 
សុំនៅ ប នៅនកើរជាកូ អបកលសកុអ ុរធបុរ,ី លុេះស្ដវ បអ់ុំពរីី 
ននេះនៅនរៀរ ប នៅនកើរជាកុដុមភ ិីន យ្ េះនងសុមន ឯនង 
សុមនននេះ លុេះចនលមើ វយ័ធុំន ើង នងកប៏ ជាភរយិទ  
អមររនសឋច ។ ឯកសេឹ សមម្យ សមយ័ទថងមយួ លពេះឧរឋរនរទរ 
នុំលពេះសងឃចូលបិណ្ឍ បរ ប នឃើញនងសុមន កល៏បបភ់កិខុ-
សងឃទុំងពួងថ កូ លជកូប មកនកើរកបុងរីន េះន ើយ ឯនង 
សុមនប ស្ដឋ បន់ថរវចាថ ខវួ ជាកូ លជកូដូនចាប េះ នងននេះ 
កម៏ ចិរឋសនងឝគព ល់បមណ្ណាស់ ន ើយនងកម៏ ចិរឋ 
ន ឿយណាយចាកឃរវស នរើបលស្ដឝ មនីចញនៅបសួៗ 
ជាភកិខុ ីរចួន ើយ ប ស្ដឋ បធ់មន៌រសន នលកសុំង្ដងអុំព ី
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សរបិោឌ  ទុំង ៤ លបការគឺាៈ កាយ, នវរន, ចិរឋ, ធម ៌ ខុំផចង ់
សរបិញ្ជដ ចុេះកា វ់បិសសនញណ្ ន ើយប សនលមចលពេះ 
អរ រឋ ការក់ិនលសជាសមុនចឆរលបហារ ផុរចាកកងរុកខ 
ទុំងពួងអស់ពខី នសនឋ   លុេះដល់រីបុំផុរទ អាយុសងាខ រ រ ុំលរ ់
បញ្ចកខ នចូលកា ល់ពេះ ិពឝ  នៅ ។ នលកអបកង្ដលប ស្ដឋ ប ់
ធមន៌រសនបរមរទសចចន ើយ យកចិរឋរុកោកខ់ុំនរៀ ឱ្រចាុំ 
ខុំគិរពចិារណាតាមឱ្រចូលចិរឋជាកច់ាស់  ិងប ជា 
ភវ ូប ិសសយ័ សនលមចលពេះអរ រឋ ការន់ចាលជារភិពជានដើម 
នចញប , ដូចវរទុ ិទ  ង្ដលប នុំមកអធិបាយយ៉ា ងន េះ 
ឯង ៕ 

____________ 
 

មង្គលេី ២៧ 
 ខនដិ ច នសចកឋីអរធ់ ជ់ាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយាៈ នសចកឋីអរធ់  ់ គឺម ិម ចរិឋនលកាធខងឹ 
អាឃារពាបរចងនពៀរដល់ម ុសសសរឝណាន ើយ, ឯនសចកឋ ី
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នលកាធខងឹនកើរន ើងនោយន រុ ៩ យ៉ា ងគឺាៈ នកើរនោយន រុ 
ខវួ ឯង ៣ នកើរនោយន រុលសឡាញ់ ៣ នកើរនោយន រុសអប ់
៣ (រមួជា ៩) នៅថ អាឃារវរទុ ៩ ន េះ ថតាមបលីគ ឺ
ពុរនដីការបប់ញ្ចូ ល អោឌ  នកាបាៈ ១ នរៀរនៅជា ១០ នៅតាម 
អដឌកថថន រុឱ្រនកើរនទសម  ១០ យ៉ា ង ឬន រុឱ្រនកើរ 
នសចកឋីនលកាធខងឹម  ១០ យ៉ា ង ។ 
 ឯនសចកឋីនលកាធនកើរន ើងនោយន រុខវួ ឯង ៣ ននេះគឺាៈ 
ខវួ គិរថ អបកន េះឯងប លបរូសឋដល់អញកបុងកាលង្ដលក វង 
នៅន ើយ ១, អបកន េះឯងប លបរូសឋដល់អញកបុងលាឥ ូវន េះ 
១, អបកន េះឯង ងឹលបរូសឋដល់អញនៅខាងមុខ ១ ។ 
 នសចកឋីនលកាធខងឹង្ដលនកើរន ើងនោយន រុលសឡាញ់ ៣ 
ននេះគឺាៈ គិរថអបកន េះឯងប លបរូសឋដល់របស់ជារីលសឡាញ់ 
ទ អញក វងនៅន ើយ ១, អបកន េះឯងប លបរូសឋដល់របស់ជា 
រីលសឡាញ់ទ អញកបុងលាឥ ូវន េះ ១, អបកន េះឯង ងឹលបរូសឋ 
ដល់របស់ជារីលសឡាញ់ទ អញនៅខាងមុខ ១ ។ 
 នសចកឋីនលកាធខងឹង្ដលនកើរន ើងនោយន រុសអប ់៣ ននេះ 
គឺាៈ គិរថ អបកន េះឯងប លសឡាញ់របស់ង្ដលអញសអបក់ វង 
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នៅន ើយ ១, អបកន េះឯងប លសឡាញ់របស់ង្ដលអញនរើប ឹង 
សអបថ់យីៗ ១, អបកន េះឯង ឹងលសឡាញ់ដល់របស់ង្ដលអញសអប ់
នៅខាងមុខ ១ (រមួជា ៩) របប់ញ្ចូ លអោឌ  នកាបវរទុ គឺវរទុម ិគួរ 
ខងឹ ដូចដ,ី រកឹ, នភវើង, ខរល់ ជានដើមចូល ១ នរៀរ លរូវជាន រុ 
នលកាធម  ១០ យ៉ា ង ។ 
 ន រុង្ដលឱ្រនកើរសអប-់លសឡាញ់ន េះ នបើនពលនោយ 
សនងខបម លរមឹង្រពរីកបុងន រុមយួៗ ដូចន េះគឺាៈ 
 ១-ម្បមា ម្ទ្ធម្ោ ជាយត្ិ សអបន់កើរពលីសឡាញ់ ។ 
 ២-ម្ទ្ធោ ម្ទ្ធម្ោ ជាយត្ិ សអបន់កើរពសីអប ់។ 
 ន រុង្ដលឱ្រនកើរលសឡាញ់ម ពរីយ៉ា ងគឺាៈ 
 ១-ម្ទ្ធម្ោ ម្បមំ ជាយត្ិ លសឡាញ់នកើរពសីអប ់
 ២-ម្បមា ម្បមំ ជាយត្ិ លសឡាញ់នកើរពលីសឡាញ់ ។ 
 មា៉ាងនរៀរ លកខណ្ាៈទ នសចកឋីនលកាធខងឹសអបម់  ៣ គឺាៈ 
 ១-បេុសសត្ិ ម្ទ្ធម្ោ ខងឹសអបល់បរូសឋដល់សរឝ ងិសងាខ រ 
ន ើយរលរន់ៅ, 



 

112 
 

112   មង្គលសូររ 

 ២-បហរត្ិ ម្ទ្ធម្ោ ខងឹសអបល់បហារដល់សរឝ ិងសងាខ រ 
ង្ដលក វងនៅ, 
 ៣-ម្វោនុម្វរវម្សន ម្ទ្ធម្ោ ខងឹសអបន់ោយអុំណាចចងនពៀរ  
លបរូសឋដល់សរឝ ិងសងាខ ររនៅ ។ 
 ឯនទនស្ដ នសចកឋសីអបខ់ងឹលបរូសឋន េះ នលកង្ចកជាពរីគឺាៈ 
 ១-អត្ដនាបិ េុសសត្ិ លបរូសឋដល់ខវួ នោយខវួ ឯងផង 
 ២-បរសសបិ េុសសត្ិ លបរូសឋដល់អបកដទរផង ។ 
 នទសាៈន េះម ឧបមបដូីចនភវើងនឆេះ កបុងរីន េះន ើយរល 
នៅនឆេះកបុងរីដទរៗ នរៀរ រៗ នៅ ឥរកុំណ្ររ់ីនភវើងឈបន់ឆេះ 
ននេះប ន ើយ ។ ឯនភវើងគឺនទសាៈង្ដលនកើរន ើងន ើយន េះ 
 ឹងរលរន់ៅវញិប នោយខ ឋី គឺនសចកឋីអរធ់  ់ ឬអរស់ងករ ់
ចិរឋខងឹប នោយស្ដរការហារច់ិរឋរុកមកនលចើ ជារ ិ ដូចនរឿង 
ខ ឋិវរីតាបស គអឺងគលពេះពុរនជាមច ស់ស្ដសនរបស់នយើង កាល 
នៅជានពធិសរឝប នឃើញនទសកបុងនគ សិរ ន ើយលេះ 
សមផរិឋនចញបសួជាតាបសឥសីនៅកបុងទលព ិមព ឋ ខុំចនលមើ  
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្ ប កន៏ហាេះមកនោយអាកាស មកនៅកបុងឧរា នសឋច 
ពរណ្សី ។ 
 ទថងមយួនសឋចពរណ្សី យងនៅលកស្ដលកបុងឧរា  
ប រសសនររនឃើញតាបសន ើយសួរថ លពេះករណុាខាជ បខ់ជួ  
កបុងអឝ?ី តាបសកន៏ឆវើយថ អាតាយ ភពខាជ បខ់ជួ កបុងខ ឋ ី នសឋចលរង ់
សួរថខ ឋីគឺអឝ?ី តាបសនឆវើយថខ ឋីគឺនសចកឋីអរស់ងករច់ិរឋម ិ 
ខងឹ ម ិលបរូសឋរបដល់អបកង្ដលលបរូសឋដល់ខវួ  នសឋចលរងល់ពេះ 
សណាឋ បន់ ើយ នរើបលតាស់បងាគ បថ់ នបើដូនចាប េះចូរអបកទុំងឡាយ 
ចាបត់ាបសមកលបហារន ើយសួររកធមខ៌ ឋ ី ជ ទុំងឡាយកន៏ធឝើ 
តាមលពេះរជបងាគ បន់ ើយសួររកខ ឋី តាបសកន៏ឆវើយដូចពករនដើម  
ថ ខ ឋីគឺនសចកឋអីរធ់  ់ ឬនសចកឋីអរស់ងករច់ិរឋម ិនលកាធខងឹ 
 ឹងអបកឯណា នសឋចកឱ៏្រការទ់ដការន់ជើងការល់ចមុេះន ើយសួររក 
ខ ឋី តាបសកន៏ឆវើយដូចពករនដើមថ ខ ឋីម ិប សទិរនៅ ឹងទដ 
 ឹងនជើង ឹងលចមុេះន េះនរ គឺសទិរនៅកបុងចិរឋនរនរើ នសឋចកល៏រង ់
ខាញ ល់ខាវ ុំង នលើកលពេះបរន ើងធកល់រងក់ណាឋ លនដើមលរូង 
តាបសឱ្រដួលផង រនៅ នសឋចពរណ្សីលរ បព់ីធកល់ពេះនពធ-ិ
សរឝ មកដល់នកាវ ងទឝ រឧរា នវលណា ង្ផ ដកីង៏្បកសង្ញ្ជក 
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លសូបនសឋចពលននេះ នៅកា អ់វចីិមហា រកកបុងនវលននេះឯង 
ចុំង្ណ្កលពេះនពធិសរឝនោយលរងន់ស្ដយរុកខនវរនខាវ ុំង កន៏ធឝើ 
កាលកិរយិនៅនកើរកបុងលព យនលកនោយផលទ ្  ដូច 
ប អធិបាយខាងនដើមននេះឯង ៕ 

______________ 
 

មង្គលេី ២៨ 
 ម្ោវចសសត្ថ ភពទ ខវួ ជាបុគគលគឺនគលបនៅងាយ 
ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ ភពទ ខវួ ជាបុគគលង្ដលនគលបនៅងាយ 
ននេះ គឺម ុសសននេះជាអបកស្ដឋ បប់ងាគ ប ់ ជាអបកនធឝើតាមឱ្វរ ជា 
អបកម ិលបកា ខ់វួ  ជាអបកម លបជាញ  ជាអបក វ្ ស កបុងកចិច 
ពចិារណាន រុ ិងផល ជាអបកម ិងងឹរងងល់លជុលលជបន់ៅកបុង 
អុំណាចអវជិាជ  គឺជាអបកររួលឱ្វរនននោយនារព ដូចនរឿង 
ពួកឈយួញសុំនៅ ៥០០ នក ់ នចញនៅជួញ លុេះនៅដល់ពក ់
កណាឋ លសមុលរកធ៏វ យសុំនៅ ជ ទុំងអមាលននេះកប៍បលួាប  
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ង្ លរឹកន ើងនៅអាលស័យនៅកបុងនកាេះលងាក , លាននេះ ម  
នងយកខ ិីទុំងឡាយ ង្កវងខវួ នុំាប នដើររកលបុសបនញ្ជឆ ររុកនធឝើ 
ជាស្ដឝ ម ីនោយឧបយលបជាញ ទ ខវួ  ។ ឯយកខ ិីទុំងឡាយង្ដល 
ង្រងង្រនដើរនបកបនញ្ជឆ រលបុសយកមករុកនធឝើជាស្ដឝ មនីនេះ លុេះ 
ប លបុសថយមីកនធឝើជាបឋី កន៏ុំាប សីុលបុសចាស់ននេះអស់នៅ ង្ដល 
នធឝើមកដូនចបេះន េះ ជាយូរអង្ងឝងឆ្ប ុំណាស់មកន ើយ ទថងមយួ 
យកខិ ីទុំងឡាយននេះ ប មកជួបលបរេះ ឹងលបុស ៥០០ នក ់
ង្ដលធវ យសុំនៅន ើយង្ លនៅនៅ ឹងនកាេះលងាក ននេះ ក ៏
យកខិ ីទុំងអមាលននេះ  ិយយបនញ្ជឆ រថាៈ ស្ដឝ មនីយើងទុំង-
ឡាយនៅជួញនោយសុំនៅៗ ធវ យកណាឋ លសមរុធ ារក់ស៏្ដវ ប ់
អស់ន ើយ នយើងទុំងអមាលន េះ ជាក្រសឋីនមម៉ា យ ៣ ឆ្ប ុំន ើយ 
អនញ្ជ ើញអបកទុំងឡាយមកនៅនៅជាមយួ ងឹនយើងចុេះ ពួកឈយួញ 
ទុំង ៥០០ ននេះ ប ឮដូនចាប េះន ើយកម៏ ចិរឋនស្ដម សស 
នលរកអរ ន ើយនុំាប នៅនៅមូលរមួសងាឝ ល ងឹនងយកខ ិីននេះ 
លុេះយូរប ឋចិនៅ ពណិ្ជជាធុំប នឃើញអាការម ិលសួល នរើប 
លបឹកា ឹងជ ពួកឈយួញទុំងអមាលននេះថ អបកទុំងឡាយពួក 
នយើង ឹងនៅកបុងរីន េះមុខជាម ិលសួល ន ើយយល់នឃើញថ 
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 ឹងម អ ឋរយដល់ជីវរិនៅទថងមខុម ិង្លងន ើយ នលពេះលសី 
ទុំងអស់ន េះសុរនង្រជាយកខិ ីង្កវងនធឝើកលឧបយបនញ្ជឆ រនយើង 
នរ ម ិង្ម ម ុសសនរ ។ ពួកឈយួញទុំងអមាលននេះ ជ ណា 
ង្ដលលបនៅងាយ កន៏ជឿតាមស្ដឋ បយ់ល់តាមពករពណិ្ជជាធុំ 
លពមនលពៀងាប ប  ២៥០ នក ់ នៅសល់ ២៥០ នកន់រៀរ ជា 
ម ុសសម ិយល់ការណ៍្ នោយស្ដរចិរឋជាបក់បុងកាមជាម ុសស 
លបនៅលក ម ិលពមយល់តាមកល៏កាញនៅកបុងរីននេះនៅ, ឯ 
ពណិ្ជជាធុំកន៏ុំម ុសសលបនៅងាយ ២៥០ នក ់ ររន់គចខវួ  
នចញពរីីននេះនៅ លាននេះ លពេះនពធិសរឝនៅនកើរជានសេះ 
ពល កាៈ នៅកបុងនកាេះលងាក  ប នឃើញពណិ្ជទុំងអមាល 
ននេះនដើរមកកសួ៏រថាៈ អបកទុំងឡាយនុំាប នៅណា ពណិ្ជ 
ទុំងឡាយលបបថ់នយើងខញុ ុំទុំងអស់ាប  ឹងនៅជមភូរឝីប នសេះ 
ពល កាៈននេះកន៏ពលថ នបើដូនចាប េះអបកទុំងឡាយចូរមកនៅ 
ជាមយួ ងឹនយើងខញុ ុៗំ   ឹងនុំនៅជូ នៅឱ្រដល់នលរើយសមុលរ ឱ្រ 
ដល់ជមភូរឝីបដូចបុំណ្ង ។ ពណិ្ជទុំងឡាយននេះនលរកអរ 
ណាស់ ខវេះន ើងជិេះនលើខបង ខវេះនតាងក ធុយនសេះពល កាៈ 
ននេះៗ កន៏ហាេះនចញអុំពនីកាេះលងាក ការម់សុលរ មកដល់នឆបរ 
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នកាេះជមភូរឝីប ន ើយនុំជូ នៅោកដ់ល់នគ ស្ដទ  រីទរៗ, ឯ 
ម ុសសង្ដលលកាញនៅទុំង ២៥០ នកន់នេះ កប៏ នៅជាចុំណី្ 
យកខិ ីទុំងអស់ាប  ។ ឯម ុសសង្ដលនគលបនៅងាយ ករ៏ង្មងប  
រចួខវួ ពនីសចកឋីស្ដវ បដូ់នចបេះ, ចុំង្ណ្កពួកម ុសសង្ដលនគលបនៅ 
លកករ៏ង្មងប នសចកឋីអ ឋរយដល់ជីវរិ នៅជាអាហាររបស់ 
យកខិ ដូីចនសចកឋអីធិបាយនុំនរឿងនរៀបរបម់កយ៉ា ងន េះឯង ៕ 

______________ 
 

មង្គលេី ២៩ 
 សមោនញ្ច  េសសន ំកិរយិប នឃើញ ប ជួប ូវ 
សមណ្ាៈទុំងឡាយ ង្ដលម ឥក្រ ធយីសងបរ់មង បន់ ើយ 
ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ ការនឃើញការនមើលន េះម  ២ យ៉ា ងគឺ 
ចកខុរសសន ការនមើលរបូនោយចកខុ ១, ញណ្រសស ុំ កិរយិ 
នឃើញនោយលបជាញ គឺនឃើញធម ៌ ជាផវូវលបរបិរឋឱិ្រផុរចាករុកខ គ ឺ
សីល, សមធ,ិ បញ្ជដ ១ ។ ឯការនមើលសមណ្ាៈនលកជាអបក 
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ម សីលម ធមន៌ោយបញ្ជដ ចកខុ ង្ភបកគឺលបជាញ ននេះ រង្មងនកើរ 
 ិសសយ័ចិរឋគិរដល់មគគផល ិពឝ  , ដូចម នរឿងដុំណាលថាៈ 
 សមយ័ទថងមយួ លពេះពុរនអងគគងន់ៅឥ ធស្ដលគុហា លា 
ននេះ ម សរឝនមៀមមយួអាលស័យនៅកបុងលបនរសននេះ លុេះប  
នឃើញលពេះពុរនជាមច ស់ កន៏កើរចិរឋលជេះថវ កបុងលពេះអងគ កាលនបើលពេះ 
ពុរនជាមច ស់នសឋច ិម ឋនៅបិណ្ឍ បរ សរឝនមៀមននេះកន៏ ើរជូ  
តាមលពេះអងគនៅ លុេះដល់ពកក់ណាឋ លផវូវនរើបលរ បម់កវញិ 
ម កាលមយួននេះ នមៀមនឃើញលពេះពុរនអងគគងន់ៅជាមយួ ងឹ 
ភកិខុសងឃកបុងនពលលង ច នមៀមកន៏ ើរចុេះចូលនៅកណាឋ លជុំ ុុំ 
សងឃ ន ើយសលមបស្ដវ បទុំងនឆឝងស្ដឋ ុំនធឝើអញ្ជ លិកមយ ថឝ យបងគុំ 
នោយស្ដវ បលបណ្មរកាលឱ្ ចុេះនលកាម នធឝើ មសសការសនមឋច 
លពេះស្ដស្ដឋ ចាររ  ិងភកិខុសងឃនោយនារព ។ សនមឋចលពេះ 
ពុរនអងគ លរងរ់រនឃើញអាការាៈសរឝនមៀមនធឝើដូនចាប េះន ើយ កល៏ពេះ 
អងគលរងន់ធឝើលពេះឱ្សឌញញឹមឱ្រលបកដ ។ លាននេះ លពេះអា  ធ 
នឃើញលពេះអងគញញឹមន ើយ កល៏កាបរូលសួរន រុញញឹមឱ្រ 
លបកដ លពេះអងគកល៏រងស់ង្មឋងពាករណ៍្លបបថ់ាៈ មប លអា  ធ 
សរឝនមៀមន េះ ម ចិរឋលជេះថវ កបុងនយើងទុំងឡាយ ជាអបកម  
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សីល ម ធម ៌ នោយនារព នមៀមន េះលុេះរុំលយខ នពសីរឝ 
នមៀមនៅ  ឹងប នៅនកើរកបុងសុគរភិព ន ើយអននធ លជារនិៅ 
មកង្រកបុងម ុសស  ិងនរពតានៅនស្ដទ  សួគន៌ េះ អស់មយួ 
ង្ស កបផ លុេះដល់រីបុំផុរជារ ិ ឹងប លតាស់ជាលពេះបនចចកពុរន 
មយួអងគម នមថ នស្ដម សសាៈ នោយផលង្ដលប នឃើញ 
លពេះអរយិាៈន ើយលជេះថវ  នធឝើ មសសការនោយនារពន េះឯង ។ 
 សុំង្ដងមកកបុងសមណា ញ្ច  រសស មងគល អុំពកីារនឃើញ 
លពេះអរយិាៈជាសមណ្ាៈទុំងឡាយ ង្ដលម ចិរឋសងបរ់មង ប ់
លបកបនោយសីល ិងធមដ៌ប៏រសុិរនលបទព ន ើយប នធឝើនសចកឋ ី
លជេះថវ កបុងសមណ្ាៈទុំងឡាយននេះ ករ៏ង្មងប សនលមចផល 
លបនយជ ក៍បុងជារនិ េះ ិងជារខិាងមុខ ដូចនរឿងង្ដលប  
អធិបាយមកយ៉ា ងន េះឯង ៕ 
 

មង្គលេី ៣០ 
 ក្ខម្លន ធមេោកចាឆ  កិរយិស ធនស្ដកសួរ ូវធម ៌
តាមកាល ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
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 អធិបាយថាៈ ធមយស្ដកចាឆ កិរយិស ធនស្ដកសួរធមដ៌ល់ 
ាប  ឹងាប នៅវញិនៅមក នដើមផរីេិះរកនសចកឋីលបរបិរឋឱិ្រប លរមឹ 
លរូវតាមផវូវលពេះពុរនស្ដសន  ិងនធឝើកាយវចាចិរឋឱ្របរសុិរន ផុរ 
ចាកនសចកឋីនដ យង ន ើយនធឝើឱ្រលរូវតាមកាលនវលផង ននេះ 
នលកកុំណ្រព់ករង្ដលលរូវនពលកបុងធមន៌ េះគ ឺ រសកថវរទុ 
១០ យ៉ា ង ពករង្ដលម ិលរូវយកមកនពលននេះគឺ ររិចាឆ  កថ 
៣២ លបការ, ឯកាលង្ដលគួរនពលគួរស ធនស្ដកសួរធមា៌ប  
ននេះ នលកុំណ្រយ់កកាលឧនបសថកបុង១ង្ខម ៨ទថងជានដើម 
រុកជាកាលគួរនធឝើធមយស្ដកចាឆ  ពុរនបរស័ិរអបកម លបថប ចងប់  
នសចកឋីចនលមើ  នោយការនចេះដឹងធមវ៌ ិយ័ ចាបល់ពេះពុរន-
ស្ដសនកឋី លបថប ដុសខារក់ាយវចាចិរឋរបស់ខវួ  ឬសីលង្ដល 
ខវួ ប សមទ ន ើយកបុងទថងននេះកឋ ី ឬកល៏បថប បុំនពញកចិច 
ឧនបសថនោយការស្ដកសួរធម ៌ នោយការស្ដឋ បធ់មក៌បុងទថង 
ឧនបសថននេះ ឬទថងដទរនលៅអុំពទីថងឧនបសថននេះកឋី គបផ ី
ណារក់ាលនវល គឺនពលង្ដលលរូវមកលបជុុំាប  ិងរកីង្ វងង្ដល 
លរូវចូលនៅលបជុុំាប  ម រីវរឋអារមជានដើម លពមទុំងលរូវនរ ើសរក 
របូនលកអបកលបជញ ង្ដលនចេះដឹងផវូវធមអ៌ាថក៌បុងលពេះពុរនស្ដសន 
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មកលបជុុំជាមយួផង, នបើនធឝើយ៉ា ងន េះ នរើបនៅថ លបជុុំនធឝើ 
ធមយស្ដកចាឆ ប  ។ 
 ឯពួកនលកអបកស្ដឋ បធ់មន៌នេះទុំងអមាលម៉ា   កន៏កើរ 
លបជាញ  នលពេះលបជាញ  ឹងការនចេះដឹង នកើរមកពសី្ដឋ បន់គ ិយយ 
លបប ់ ១, នកើរមកពកីារគិរតាមពករនគ ិយយព រល់ ១, 
នកើរមកពសី្ដកសួរបញ្ជជ ករ់កន រុ-ផលឱ្រនឃើញចាស់លបដក 
១, នកើរមកពបី ករល់តារុកបងាក រង្លកងនភវចភវ ុំងនៅវញិ ១ 
ទុំង ៤ យ៉ា ងន េះ នលករុកជាសមផទទ វជិាជ  ។ 
 មា៉ាងនរៀរ នលកថន រុង្ដលឱ្រនកើរលបជាញ ម  ៣ 
យ៉ា ងគឺាៈ ឧសា ៍ស្ដឋ បន់គ ិយយនរឿយៗ ម ិខជលិស្ដឋ ប ់ ១, 
ឧសា ៍គិរតាមឮតាមនឃើញនរឿយៗ ម ិខជលិគិរ ១, ឧសា ៍ 
នធឝើភវនកបុងការកុសលនរឿយៗ ម ិខជលិនធឝើ ១, ទុំង ៣ យ៉ា ង 
ន េះ ជាថប លសុំណាបបណ្ឋុ េះពូជបញ្ជដ ឱ្រនកើរន ើងប  អាច 
 ឹងយកនៅផឋ ចប់ង ូ់វកងវចិកិិចាឆ  គឺនសចកឋសី ធិេះសងសយ័ 
ម ិនចេះោចន់លសច ឱ្រោចល់ស េះប , ឯការស្ដកសួរធមា៌ប  
ន េះជាការលបទព សូមផលីពេះនមគគលវ  កម៏ ស្ដកសួរធមល៌ពេះ 
ស្ដរបីុលរៗ កម៏ ការស្ដកសួរបញ្ជហ ធម ៌ឹងលពេះនមគគលវ   
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នោយនរឿងង្ដលសរឝស្ដវ បន់ៅនស្ដយសុខ-រុកខកបុងស្ដទ  សួគ ៌
ស្ដទ   រកជានដើម ឱ្រអបកស្ដឋ បអ់ស់សងសយ័ ។ 
 ឯធមយស្ដកចាឆ ន េះ រង្មងការប់ង ូ់វនសចកឋីសងសយ័ប ផង 
រង្មងនុំឱ្រម លបជាញ ប លតាសដឹង ូវមគគ ងិផលប ផង ដូច 
នរឿងលព យណ៍្មប កន់ យ្ េះអរិ បបុពឝកាៈ ម នសចកឋសីងសយ័កបុង 
ពុរនគុណ្ ករូ៏លសួរលពេះស្ដស្ដឋ ថ បុគគលម ិង្ដលប ឱ្រទ  
ម ិង្ដលប រកាសីល ម ិង្ដលប នធឝើភវនមឋងណានស្ដេះ 
ន ើយលា ង់្រម ចិរឋលជេះថវ កបុងគុណ្លពេះស្ដស្ដឋ ប៉ាុនណាត េះ លុេះ 
ស្ដវ បប់ នៅនកើរស្ដទ  សួគខ៌វេះឬនរ? លពេះស្ដស្ដឋ សុំង្ដងថ 
មប លលព យណ៍្ បុគគលលា ង់្រម ចិរឋលជេះថវ កបុងរថគរ 
ន ើយស្ដវ បប់ នៅនកើរកបុងស្ដទ  សួគន៌នេះ  ឹងរបថ់ដបថ់ទមម 
ថមយួរយ ថមយួព  ់ ថមយួមុ ឺ ថមយួង្ស ដូនចបេះពុុំប  
ន ើយ គឺម នលចើ ជាអន កដូចជាមដឌកុណ្ឍ លីកូ អបកឯង ង្ដល 
ញុុំងចិរឋឱ្រលជេះថវ កបុងរសយីរថគរ ន ើយស្ដវ បន់ៅនកើរកបុងស្ដទ   
លរយ័លរងិស ម វមិ មសកុំពស់ ៣០ នយជ  ៍ម លសីនរព-
អបសរមយួព ជ់ាបរវិរននេះង្ដរ ។ កាលលពេះស្ដស្ដឋ លតាស់ 
នរសនលបបល់ព យណ៍្ង្រប៉ាុនណ្ត េះ កល៏រងអ់ធិោឌ  ឱ្រមដឌកុណ្ឍ លី 
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នរវបុលរននេះចុេះមកទុំងវមិ យ៉ា ងលអអស្ដច ររ ន ើយចាកវមិ  
ចូលនៅថឝ យបងគុំាល់លពេះស្ដស្ដឋ ៗ សួរថ មប លនរវបុលរពជីារិ 
មុ ននេះអបកប នធឝើបុណ្រដូចនមឋច នរើបប វមិ  ិងលសីនរព-
អបសរដប៏វរដូនចបេះ ។ នរវបុលរននេះ កន៏លើក រទន ើងលបណ្មរ 
ថឝ យបងគុំរូលលពេះស្ដស្ដឋ ថ បពលិរលពេះអងគដច៏នលមើ  ខញុ ុំលពេះអងគ 
ន េះលា ង់្រម ចិរឋលជេះថវ កបុងរសយីលពេះអងគប៉ាុនណាត េះ លុេះរមវ យ 
បញ្ចកខ ននៅ កន៏ៅនកើរកបុងស្ដទ  លរយ័លរងិសសួគន៌ស្ដយរិពឝ-
សមផរិឋដូចន េះឯង លុេះលពេះអងគស្ដកសួរចបធ់មយស្ដកចាឆ  
លព យណ៍្ជាបិតាលពមទុំងនរវបុលរ កប៏ សនលមចនស្ដតាបរិឋ-
ផល ពួកមហាជ កប៏ ដល់ ូវធមយ ភសិមយ័ជានលចើ ាប , ឯ 
ផលទ ការនធឝើធមយស្ដកចាឆ  ដូប អធិបាយមកន េះឯង ៕ 

____________ 
 

មង្គលេី ៣១ 
 ត្ម្បា ច នសចកឋីពាយមដុរ ូវបបធម ៌គឺញុុំងកិនលស 
ង្ដលនៅកបុងខ នសនឋ  ឱ្រនៅឋ រងីសងួរប ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 



 

124 
 

124   មង្គលសូររ 

 អធិបាយថាៈ នសចកឋីពាយមនធឝើកងការកុសលនផសងៗ គ ឺ
នធឝើទ រកាសីល នធឝើភវនកឋី ស្ដឋ បធ់មន៌រសននធឝើពុរនបូជា ធមយ-
បូជា សងឃបជូាកឋ ី ឬនចញបសួជាបពឝជិរកបុងលពេះពុរនស្ដសនកឋ ី
នៅថ ត្ម្បា ង្លបថពាយមញុុំងកិនលសឱ្រនៅឋ  គឺពាយម 
ដុរបុំផវ ញនចាល ូវបបធមទ៌ុំងឡាយ ម រគាៈជានដើម ឬថ 
ចលមញ់ ូវខាវ ញ់គឺកិនលសឱ្រនចញចាកចិរឋបប បីដូចជានគ 
ចលមញ់ខាវ ញ់លជកូ ឱ្រនចញចាកលកនស្ដមខាវ ញ់ប  នោយកុំនៅ 
នភវើងដូនចាប េះង្ដរ, ឯពករង្ដលនៅថកិនលសៗននេះ ម នលចើ  
លបការ ប៉ាុង្ ឋរួកិនលសធុំៗ ង្ដលជានមនគម លរមឹង្រ ៣ គឺរគាៈ 
១, នទសាៈ ១, នម ាៈ ១ ។ បណាឋ កិនលសទុំងអស់ន េះ នកើរ 
មកអុំពសុីភ ិមរិឋអុំពសុីភសញ្ជដ  នរើបញុុំងសមុរយ័គឺរណាហ  
ទុំង ១០៨ ឱ្រនកើរន ើងលពមផង ។ 
 បុគគលង្ដលពាយម ឹងរ ុំលរក់ិនលសរណាហ ទុំងអស់ន េះ 
ប  លរូវពាយមតាមផវូវសមផទ ៤ យ៉ា ងគឺាៈ ពាយមបិរភជរិ 
បបថយមី ិឱ្រនកើរន ើងកបុងសនឋ  ប  នោយការម សរ ិ
សលងួមរវុំងនទសកបុងឥក្រ ធិយទុំង ៦ គឺ ង្ភបកនឃើញរបូកឋ ី
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លរនចៀកឮសនមវងកឋី លចមុេះធុុំកវ ិកឋ ី អណាឋ រដឹងរសកឋី កាយដងឹ 
សមពសសកឋី ចិរឋដងឹធមក៌ឋី នធឝើចិរឋឱ្រនៅ ឹងជាកណាឋ លម ិឱ្រសអប ់
ម ិឱ្រលសឡាញ់ន ើយ គឺលរូវម សរសិុំវរាៈនៅលគបទ់ឝ រទុំង ៦ 
សលងួមបរិម ិឱ្របបថយចូីលមកនរៀរប  នៅថសុំវរបផធ  
១, ពាយមបចស្ដឋ របបចាស់ង្ដលធវ បម់ ដកល់តាុំនៅកបុង 
ចិរឋលស្ដបម់កយូរន ើយ ឱ្រនចញចាកចិរឋប  នៅថ 
បហា បផធ  ១, ពាយមនធឝើបុណ្រថយីង្ដលម ិទ ម់ ដូច 
ទ -សីលជានដើម នធឝើឱ្រនកើរម ន ើង នៅថភវនបធ  ១, 
ពាយមរកាបណុ្រកុសលចាស់ង្ដលធវ បម់ មកលស្ដប ់  ិង 
ង្ថរកាបុណ្រថយ ី ង្ដលនរើប ងឹម ឱ្រគងន់ៅប  នៅថ 
អ ុរកខនបធ  ១ (រមួជា ៤) ពាយម ៤ យ៉ា ងន េះឯងនៅថ 
រនប ង្ដលង្លបមកន ើយថ ពាយមដុរកុំនៅបប ឬកិនលស 
ឱ្ររងីសងួរចាកខ នសនឋ  ប  ។ 
 មា៉ាងនរៀរបប គឺអុំនពើអាលកកទ់ុំងអមាលម៉ា   ង្ដលនកើរ 
ន ើងម ិប  នោយស្ដរបុគគលននេះម   ិរ ិ  ងិ ឱ្រឋបផាៈ គឺ 
នសចកឋីខាយ ស ិងនសចកឋីរកស់វុរខាវ ចកបុងការបប ប ពចិារណា 
នោយឧបយទ បញ្ជដ  គឺសមថាៈ ងិវបិសសន ។ កាលនបើ ិរ ិិង 
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ឱ្រឋបផាៈម ិម ន ើយ ឥក្រ ធិយសុំវរាៈកម៏ ិម ផង នបើឥក្រ ធយិ-
សុំវរាៈម ិម ន ើយ សីលកម៏ ិម ផង  ឹងោចច់ាក ិសសយ័ 
កបុងលពេះពុរនស្ដសន ។ មា៉ាងនរៀរថ នបើសីលម ិម ន ើយ 
សមយ សមធមិ ិម ផង នបើសមយ សមធិម ិម ន ើយ វបិសស-
នបញ្ជដ កម៏ ិម ផង ននេះ ងឹោចច់ាក ិសសយ័មគគផលលពេះ 
 ិពឝ  , នលកអបកង្ដលម របាៈគឺពាយមលអ រង្មងប  
សនលមចមគគផលម ិខា  ដូចវរទុ ិទ ពនីរឿងលព យណ៍្មប ក ់
ប នឃើញភកិខុសងឃទុំងឡាយឃវុ ុំចីពរៗ ករ៏រកឹនៅនោយរឹក 
សន សើម ង្ដលជាបន់ៅនលើចុងនដយ  លព យណ៍្កជ៏លមេះនដយ នៅ 
រីននេះឱ្រស្ដអ ររលីងឥរនដយ  លុេះលពកឹន ើង នឃើញភកិខុឃវុ ុំចីពរៗ 
លបឡាកចុ់ងជាយនោយធុលីដី លព យណ៍្ននេះ កយ៏កខាចម់ក 
ចាករ់យវចឱ្រនពញរបនសយើ, លុេះទថងនលកាយមកនរៀរ លព យណ៍្ 
នឃើញភកិខុទុំងឡាយគងឆ់្ ច់ងាហ  ល់រូវនៅឋ  លព យណ៍្កន៏ធឝើ 
ស្ដលសលមបឆ់្ ល់បកស់វឹកមយួលបនគ  លុេះយូរនៅស្ដល 
ននេះចាស់លាុំលា នភវៀងមកនលចររឹកចីពរលពេះសងឃ លព យណ៍្ 
ករ៏កនឈើមកនធឝើស្ដលថយីមយួនរៀរលពេះនគ លពេះសងឃ នៅនវល 
នធឝើបុណ្រឆវងស្ដល លព យណ៍្ក ៏ិម ឋលពេះស្ដស្ដឋ  ិងលពេះសងឃ 
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នធឝើភរឋកិចចរចួនលសច លពេះស្ដស្ដឋ លរងន់រសនសរនសើរអា ិសងស 
ស្ដល ង្ដលលព យណ៍្លជេះថវ នធឝើលបនគ លពេះសងឃថ ម ផល 
នលចើ ទលកង្លង លុេះចបធ់មន៌រសន លព យណ៍្ននេះ កប៏  
សនលមចនស្ដតាបរិឋផល នោយអុំណាចកុសលពបីពុឝជារ ិ  ិង 
បចចុបផ បផសុំាប ជួយ ាុំពរលព យណ៍្ឱ្រប សុខចុំនរ ើ ៗ ន ើង 
រល់ៗ ជារ ិដរបដល់ប សនលមចមគគផលលពេះ ិពឝ   ។ នលក 
អបកង្ដលម ពាយមម ិោកធុ់រាៈនចាល កបុងការកុសលណា 
មយួៗ ង្ដលខវួ កា  ់ រង្មងប សនលមចមគគផលលពេះ ិពឝ   ដូច 
អធិបាយមកន េះឯង ៕ 

___________ 
 

មង្គលេី ៣២ 
 ព្ពហេចរយិញ្ច  កិរយិលបលពរឹឋ ូវធមដ៌ល៏បនសើរ ជាមងគល 
ដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ ធមដ៌ល៏បនសើរនៅថលព យចរយិាៈៗ ននេះ 
ម  ២ យ៉ា ងគឺាៈ ស្ដស លព យចរយិាៈ ប ដល់សីល សមធ ិ
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បញ្ជដ  ១, មគគលព យចរយិាៈ ប ដល់មគគ-ផល ១ ។ លព យចរយិាៈ 
ង្ដលង្លបថលបនសើរ នលពេះម ិនធឝើអសរនមយជានដើម រួយ៉ា ងដូច 
ពុរនបរស័ិរអបករកាឧនបសថសីលទុំង ៣ កាលណាមយួគឺាៈ  
 ១-បកត្ិឧម្បាសេ ឧនបសថលបលករ ី កបុង ១ ង្ខម  
កាលរកា ៨ ទថង គឺទថង ៥ នកើរ ៨ នកើរ ១៤ នកើរ ១៥ នកើរ 
 ិងទថង ៥ នរច ៨ នរច ១៤ នរច ១៥ នរច រមួជា ៨ ទថង 
(ខាងរននចនបើង្ខ ខឝេះទថង ១៤ នរចថយមកនៅលរមឹទថង ១៣ វញិ 
ទថង ១៥ នរចថយ មកនៅលរមឹទថង ១៤ វញិ ) ។ 
 ២-បដិជាគរឧម្បាសេ ឧនបសថរលឹករបតាមអមទថង 
អងគទ បករនិនេះ កបុង ១ ង្ខ ម កាល ១១ ទថង គឺទថង ៤ នកើរ ៧ 
នកើរ ១៣ នកើរ  ិងទថង ៤ នរច ៧ នរច ១៣ នរច ទុំង ៦ ទថង 
ន េះនៅខាងនដើមបករ ិនៅថទថងររួលរកាសិកាខ បរ ៨ អស់ ១ 
ទថង ១ យប ់ដូចបករងិ្ដរ ប៉ាុង្ ឋ ម ិម កចិចសមទ នរ, ទថង ៦ 
នកើរ ៩ នកើរ  ិងទថង ១ នរច ៦ នរច ៩ នរច ទុំង ៥ ន េះនៅ 
ខាងចុងទថងបករ ិ នៅថជូ ដុំនណ្ើ រ លរូវរកាសិកាខ បរលគបទ់ុំង 
៨ ង្ថម ១ ទថង ១ យបន់រៀរ ។ 
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 ៣-បាដិហារយិបកខ ឧម្បាសេ នលកកុំណ្រយ់កង្ខ 
កបុងរដូវនភវៀង ៥ ង្ខជាកាល គឺរបព់ទីថង ១ នរចង្ខអាស្ដធនៅ 
រល់ ងឹ ១៥ នកើរង្ខករឋកិ នបើរបជ់ាទថងប ១១៨ទថងប៉ាុនណាត េះ ។  
 ឯបដិហារយិបកខឧនបសថន េះ ម ិម កិចចសមទ  
ន ើយ ។ កបុងវណ្ត នទ រជសូលរលបបថ់ បាដហិារយិបម្ក្ខខ  
នាម អម្នាដ វម្សស ម្ត្មាសំ នពិនាុ ម្បាសម្ថា ឧនបសថង្ដលបគុគល 
រកាជាបម់ ិោចអ់ស់ ៣  ង្ខកបុងវសា ន យ្ េះថបដិហារយិ-
បកខឧនបសថ, នបើបុគគលម សទន រកាអស់កាល ៥ ង្ខកល៏បទព 
នពក នបើម ិអាចរកានរ  ឹងរកាង្រ ១ ង្ខ គឺរបព់ទីថង ១ នរច 
ង្ខអសសុជនៅរល់ ឹងទថងនពញបណុ្ត មងី្ខករឋកិកប៏  ឬ ឹងរកា 
ង្រក វេះង្ខរបព់ទីថង ១ នរចង្ខអសសុជនៅរល់ ងឹទថង ១៤ នរច 
ង្ខអសសុជប៉ាុនណាត េះកប៏  ន យ្ េះថបដិហារយិបកខឧនបសថ 
ដូចាប  តាមសយ័លគចិរឋអបកម សទន ចងរ់កា ម ិនឃើញម ចាប ់
បងាគ បថ់លរូវរកាសិកាខ បរទុំង ៨ លគបទ់ថងទុំងអស់នរ, ឯចាប ់
ហាមឃារក់ា៏យ  ង្ដរ នបើតាម យ័ខាងនលើន េះ លា ង់្ររកាបដ-ិ
ជាគរាៈឧនបសថជាបរ់ល់ទថងលគប ់ ៣ ង្ខ កន៏ ើងនៅជាបដ-ិ
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ហារយិបកខឧនបសថន ើយ ។ រមួសីលកបុងឧនបសថទុំងអស់ 
ន េះឱ្រន យ្ េះថស្ដស លព យចរយិាៈ ។ ឯមគគលព យចរយិាៈននេះ 
ប ដល់មគគ ៤ ផល ៤ ង្ដលរ ុំលរន់ភវើងរុកខ គឺជារ ិជរ ពាធិ 
មរណ្ាៈ  ិងនភវើងកិនលសគឺរគាៈ នទសាៈ នម ាៈប  ឯផលទ  
លព យចិរយាៈទុំង ២ ន េះ រួយ៉ា ងដូច ិទ កូ ឈបួលអនថ-
បិណ្ឍិ កនសដឌីមប ក ់ បុរសននេះប រកាង្រអឌណុនបសថប៉ាុនណាត េះ 
លុេះស្ដវ បប់ នៅនកើរជាអារកុខនរវតា នៅ ឹងនដើមទលជមយួនដើម 
លបបផវូវ ។ ទថងមយួម ពួកឥសីមកពទីលព ិមព ឋចូលមកលជក 
មវបទ់លជននេះ ន ើយសូមរកឹនោយពករថាៈ ទលជន េះរុំ ងជា 
ម នរវតាអាលស័យនៅ នបើម ង្ម  សូមឱ្របណាឋ លរររឹក ូរ 
នចញមក ង្ចកនយើងទុំងឡាយបរនិភគផង នរវតាននេះឮន ើយ 
កអ៏ធិោឌ  ទលជឱ្រម រររកឹ ូរនចញមកតាមង្មក លបនគ ពួក 
ឥសីនោយឫទន  ុភពខវួ  ប ពផីលទ ឧនបសថ រររឹកក ូ៏រ 
នចញតាមង្មកទលជជាលបកដ ។ កាលនបើពួកឥសីលបថប អាហារ 
នរវតាននេះកប៏ណាឋ លឱ្រនកើរអាហារ, កាលនបើពួកឥសីទុំង-
ឡាយននេះ លបថប សុំពរន់សវៀកដណ្ឋ ប ់ នរវតាកប៏ណាឋ លឱ្រ 
នកើរសុំពរន់សវៀក-ដណ្ឋ ប ់ លបនគ ដល់ពួកឥសីប តាមលបថប , 
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លុេះពួកឥសីទុំងឡាយននេះ ចងន់ឃើញរបូនរវតាៗ កប៏ណាឋ ល 
ឱ្រនឃើញរបូដល៏អប , ពួកឥសីសួរចងដ់ងឹផលបញុ្ដ កមយដូចនមឋច 
ង្ដលខវួ ប នធឝើមកពជីារមិុ ? នរវតាននេះ កម៏ លញ្ជម -
ភព លបបដ់ល់ពួកឥសីថាៈ បុញ្ដ កមយទ ខញុ ុំន េះប ឋិចប ឋួចណាស់ 
គឺពជីារមិុ  កាលនៅជាម ុសសកមយករអនថបណិ្ឍិ កនសដឌី ខញុ ុំ 
លា ង់្រប រកាសីលឧនបសថក វេះទថង កបុងសុំណាកន់សដឌី 
ន ើយស្ដវ បម់កនកើរជានរវតាន េះ ។ 
 នលពេះន រុននេះ ពុរនបរស័ិរទុំងឡាយ គួរពចិារណាឱ្រ 
នឃើញផលអស្ដច ររទ ឧនបសថ អាចនផធរជារមិ ុសសនៅនកើរជា 
នរវតាប , គួរណាស់ន ើយង្រនយើងរល់ាប ខុំនឆវៀរយកឱ្កាស 
លអ ង្ដលខវួ នកើរមកប ជួបលបរេះ ឹងលពេះពុរនស្ដសន រុកថ 
ខវួ ម ភព័ឝសុំណាង នលពេះនសចកឋីស្ដវ បស់លមបរ់បូ នៅលបចាុំ 
ការលគបដ់នងហើមនចញ-ចូល រល់ទថង ិងយបល់គបន់វល គួរនលក 
រល់ាប នទេះជាអបកនធឝើង្លសចមក រកឋី អបកនធឝើរបរជុំ ួញកឋី អបកនធឝើការ 
ឈបួលកឋី អបកនធឝើការបនលមើរជការង្ផ ដកីឋី ទលលករកឧបយនធឝើ 
កុលស គឺសីលជាយ  ទ ជានសផៀង រុកបងាក រផវូវនៅមុខឱ្រ 
ន ើយ នទេះបីរចិនលចើ កុុំឱ្រខកខា ខូចនវល នធឝើទ  សីល 
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ភវន នដើមផ ីងឹប ជាឧប ិសសយ័នៅកា ល់ពេះ ពិឝ   ជាស្ដទ   
បរមសុខនកសមកា ឋ ដូចប អធបិាយមកន េះឯង ។ 

____________ 
 

មង្គលេី ៣៣ 
 អរយិសចាច ន េសសនំ កិរយិនឃើញ ូវអរយិសចច 
ទុំងឡាយ ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ អរយិសចចម  ៤ លបការគឺាៈ រុកខសចច ១, 
សមុរយសចច ១,  ិនរធសចច ១, មគគសចច ១ (លរូវជា៤លបការ)។ 
 ឯរុកខសចចននេះ ជាផលប ដល់ជាររុិកខ ជររុកខ ពាធិរុកខ 
មរណ្រុកខជានដើម ចារជ់ា ិព នរុកខ ឬចារជ់ានភវើងរុកខ, ពួករុកខ 
ន េះម  ១២ លបការ នបើថឱ្រខវចុីេះម ង្រ ១ គឺសងខិនរឋ  
បញ្ចុ បទ កខនន បិរុកាខ  ជាកុំពូលរុកខធុំ ង្ដលលបជុុំចុេះ ូវរុកខទុំង-
ពួង នលកសុំនៅយកឧបទ កខ នទុំង ៥ ន េះគឺាៈ របូូបទ កខ ន 
១, នវរ ូបទ កខ ន ១, សញ្ដូ បទ កខ ន ១, សងាខ របូទ កខ ន 
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១, វញិ្ជដ ណូ្បទ កខ ន ១ (រមួជា ៥) រុកខទុំង ៥ កងន េះ 
ជាកុំពូលទ រុកខទុំងពួង ឬជានមរុកខធុំជាងរុកខទុំងអស់ ។ 
 ឯសមរុយសចចន េះ ជាន រុប ដល់រណាហ ទុំង ៣ គឺាៈ 
កាមរណាហ  ១, ភវរណាហ  ១, វភិវរណាហ  ១ (រមួជា ៣) ។ ឯកាម-
រណាហ ននេះ គឺនសចកឋីលបថប កបុងកាមភព ១១ ជា  ់ ង្ដលនលបើ 
កាមគុណ្ ៥ គឺាៈ របូ ១, សនមវង ១, កវិ  ១, រស ១, សមពសស ១ 
(រមួជា ៥) ។ ភវរណាហ  គឺនសចកឋីលបថប កបុងរបូភព ១៦ ជា  ់គ ឺ
លព យង្ដលម របូ ។ វភិវរណាហ  គឺនសចកឋីលបថប នៅកបុងអរបូភព 
៤ ជា  ់គឺលព យង្ដលម ិម របូ ។ រណាហ ន េះ ចារជ់ាខាងកបុង 
ម  ៦ គឺាៈ ង្ភបក ១, លរនចៀក ១, លចមុេះ ១, អណាឋ រ ១, កាយ 
១, ចិរឋ ១ ។ ខាងនលៅម  ៦ គឺាៈ របូ ១, សនមវង ១, កវ ិ ១, 
រស ១, សមពសស ១, ធម ៌១ (រមួជា ១២ ) ។ នលកយករណាហ  
ទុំងកបុងទុំងនលៅ ១២ ន េះគុណ្ ឹងកាល ៣ គឺាៈ អរីរកាល 
ម រណាហ  ១២, បចចុបផ បកាលម រណាហ  ១២, អនគរកាល 
ម រណាហ  ១២ បូករមួចូលាប ជា ៣៦, ចារជ់ាកាមរណាហ  ៣៦ 
ភវរណាហ  ៣៦ វភិវរណាហ  ៣៦ (បូករមួចូលាប លរូវជា ១០៨) 
នៅថរណាហ  ១០៨ ។ រណាហ ន េះជាន រុ គឺនដើមញុុំងរុកខជា 
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ផល គឺង្ផវឱ្រនកើរន ើង នលបៀបដូចជាង្ផវនឈើទុំងពួងនតាងជាប ់
នៅពងី្មកពនីដើម, កាលនបើបគុគលកាបា់ស់នដើមលពមទុំងឫស 
អស់ន ើយ ង្ផវនឈើននេះកា៏យ  ង្ដរ, ឯផលគឺរុកខទុំងពួង កន៏តាង 
ជាបន់ៅពសីមុរយាៈដូនចាប េះង្ដរ, កាលនបើសមរុយាៈ គឺរណាហ  
ទុំង ១០៨ អស់ន ើយ រុកខករ៏លរ ់។ 
 ឯ ិនរធសចច គឺនសចកឋីរលរ ់ ឬរងី្ដលរលររុ់កខគ ឺិពឝ   
ឬរីង្ដលនុំនចញ ូវរណាហ ទុំង ១០៨ ឱ្រអស់នោយសចឆ-ិ
ការពឝកិចចធម ៌គអឺរ រឋផលវមិុរឋ ិការឫ់សរណាហ ឱ្រផុរចាកចិរឋ 
នចញប  ។ 
 ឯមគគសចច ប ដល់មគគង្ដលលបកបនោយអងគ ៨ លបការគឺាៈ  
 ១-សមាេ េដិឋិ បញ្ជដ នឃើញលរូវ ៤ យ៉ា ង គឺនឃើញផលទ រុកខ 
ទុំង ១២ កង ១, នឃើញន រុង្ដលនុំឱ្ររុកខនកើរន ើង ១, 
នឃើញផលគ ឺិពឝ  ជារីរលររុ់កខ ១, នឃើញន រុគឺ សីល 
សមធិ បញ្ជដ  ជានសចកឋីលបរបិរឋងិ្ដលនធឝើឱ្ររុកខរលរ ់១ (រមួជា 
៤ លបការ) ។ 
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 ២-សមាេ សង្ កបបៈ នសចកឋីលរេិះរេិះលរូវលអលបទពម  ៣ យ៉ា ង 
គឺាៈ រេិះគិរ ឹងនចញចាកកាម ១, នសចកឋីរេិះគិរ ងឹម ិពាបរ 
ដល់សរឝដទរ ១, រេិះគិរ ឹងម ិនបៀរនបៀ ដល់សរឝដទរ ១ 
(រមួជា ៣) ។ 
 ៣-សមាេ វាចា នពលពករលរូវម  ៤ យ៉ា ងគឺាៈ ម ិ 
 ិយយកុ ក ១, ម ិ ិយយស៊ាកនសៀរញុេះញងអ់បកដទរ ១, 
ម ិ ិយយពករអាលកកជួ់ជារ ិ ១, ម ិ ិយយនរយរយឥរ 
លបនយជ  ៍១ (រមួជា ៤) ។ 
 ៤-សមាេ កមេនដៈ នធឝើការងារលរូវលបទពម  ៣ យ៉ា ងគាឺៈ ម ិ 
សមវ បស់រឝ ១, ម ិលួចលរពរអបកដទរ ១, ម ិលួចលបព នកូ នគ 
១ (រមួជា ៣) ។ 
 ៥-សមាេ អាជីវៈ ចិញ្ច ឹមជីវរិលរូវម  ៥ យ៉ា ងគឺាៈ ម ិលក ់
ម ុសស ១, ម ិលកស់រឝម ជីវរិ ១, ម ិលកន់លគឿងសក្រស្ដឋ វធុ 
១, ម ិលករ់ឹកលសវងឹឬនលគឿងលសវងឹ ១, ម ិលកថ់ប ុំពសិសុំរប ់
បុំពុលនគឱ្រស្ដវ ប ់១ (រមួជា ៥) ។ 
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 ៦-សមាេ វាយាមៈ ពាយមលរូវលអលបទពម  ៤ យ៉ា ងគឺាៈ 
រវុំងបបថយីង្ដលម ិទ ន់កើរម ិឱ្រនកើរន ើងប  ១, បប 
ចាស់ង្ដលម ន ើយ ពាយមលេះបងប់បននេះនចញ ១, 
កុសលង្ដលម ិទ ន់កើរ ពាយមនធឝើឱ្រររឹង្រចុំនរ ើ ន ើង ១ 
(រមួជា ៤) ។ 
 ៧-សមាេ សត្ិ រលឹកលរូវម  ៤ យ៉ា ងគឺាៈ រលឹកដល់កាយ 
ខាងកបុង ងិកាយខាងនលៅ ១, រលឹកដល់នវរនខាងកបុង  ងិ 
នវរនខាងនលៅ១, រលឹកចិរឋខាងកបុង ិងចិរឋខាងនលៅ ១, រលឹក 
ដល់ធមខ៌ាងកបុង ិងធមខ៌ាងនលៅ ១ (រមួជា ៤) ។ 
 ៨-សមាេ សមាធិ ចិរឋខាជ បខ់ជួ  បឹងនៅកបុងអារមយណ៍្ទ  
កមយោឌ   នបើជាបឋមជា លបកបនោយអងគ ៥ គឺាៈវរិកកាៈនកៀងចិរឋ 
នលើកផគងន ើងកា ក់មយោឌ  ១, វចិារាៈ ពចិារណាអងគកមយោឌ   ១, 
បីរ ិ នសចកឋីនលរកអរង្ឆអរកាយង្ឆអរចិរឋ ១, សុខាៈ នសចកឋីសុខ 
លសួលកាយលសួលចិរឋ ១, ឯកគគតា ភពចិរឋតាុំងនៅ បឹងខាជ ប ់
ខជួ កបុងអារមយណ៍្ជាសមធិ ១ (រមួជា ៥) ។ 
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 ឯមគគលបកបនោយអងគ ៨ ដល៏បនសើរជាដុំនណ្ើ រនៅកា រ់គី ឺ
លពេះ ិពឝ   តាមលុំអា ផវូវ សីល សមធិ បញ្ជដ ន េះ ម នៅកបុង 
ទផធអរយិសចច ៤ អាចនធឝើខវួ ឱ្រអបកលបរបិរិឋតាមឱ្រលតាស់ដឹងប  
ដូចម ដុំណាលពនីរឿងយសកុលបុលរ នៅកបុង គរពរណ្សី 
ម ិម នសចកឋីនលរកអរកបុងកាមគុណ្ ន ើយររន់ចញពផីធេះទុំង 
យប ់នៅកា ស់ុំណាកល់ពេះស្ដស្ដឋ  កបុងទលពឥសិបរ មគិទយវ ័ 
លាននេះលពេះស្ដស្ដឋ លពេះអងគនរសននលបសយសកុលបុរឋ ឱ្រ 
នកើរបញ្ជដ ពចិារណាអរយិសចចធម ៌៤ កប៏ សនលមចនស្ដតាបរឋ-ិ
ផល លុេះលពកឹន ើងនសដឌីជាបតិានៅតាមរកបុលរកបុងរីននេះ ប  
ជួប ងឹលពេះអងគៗ កស៏ង្មឋងធមន៌រសន ញុុំងនសដឌជីាបិតាយស-
កុលបុលរននេះឱ្រដល់ ូវទលរសរណ្គម ន៍ យ្ េះនចវចកិសរណ្-
គម  ៍ ជាបឋមម ុនគបុំផុរកបុងលពេះពុរនស្ដសន, លុេះចបធ់ម-៌
នរសនន ើយ លពេះអងគលស្ដយឫរិននចញនៅកាលណា នសដឌីជា 
បិតា កន៏ឃើញយសកុលបុលរជាកូ  អងគុយនៅជិរង្កផរខវួ , 
ន ើយយសកុលបុលរននេះ ប សូមបពឝជាជ ជាឯ ិឧបសមផទ 
កបុងលពេះពុរនស្ដសន នោយនលកប ពចិារណាអរយិសចច ៤ 
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លបការ រមកកប៏ សនលមចលពេះអរ រឋផលជាខិបាភញិ្ជដ  ជា 
លពេះអរ  ឋយ៉ា ងលបនសើរកបុងលពេះពុរនស្ដសន ។ 
 នលកអបកចនលមើ ធមអ៌រយិសចចននេះ រង្មង ឹងប សនលមច 
មគគផលលពេះ ិពឝ   ដូចនរឿងង្ដលប អធិបាយមកយ៉ា ងន េះ 
ឯង ។ 

___________ 
មង្គលេី ៣៤ 

 និពាេ នសចឆិកិរយិា ច កិរយិនធឝើ ូវលពេះ ិពឝ  ឱ្រជាកច់ាស់ 
ប នោយបញ្ជដ ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ បុគគលង្ដល ឹងនធឝើលពេះ ិពឝ  ឱ្រជាកច់ាស់ 
ប នោយបញ្ជដ ននេះ លរូវនធឝើដុំនណ្ើ រចិរឋលបរបិរិឋឱ្រលរងត់ាមផវូវ 
អរយិមគគទុំង ៨ លបការគឺ សីល សមធិ បញ្ជដ  នរើប ឹងនធឝើលពេះ 
 ិពឝ  ឱ្រជាកច់ាស់ប ; ឯបញ្ជដ កបុងរីន េះ នលកសុំនៅយក 
បញ្ជដ ង្ដលនកើរអុំពវីបិសសន ១០ យ៉ា ងគឺាៈ  
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 ១-សមនញ្ញា ណ្ បញ្ជដ ពចិារណានឃើញសងាខ រថជាអ ិចចុំ 
ម ិនរៀង, រុកខុំ លបកបនោយរុកខ, អ តាឋ  ម ិង្ម ជារបស់ខវួ  
ដូនចបេះជានដើម រួនៅលគបស់ងាខ រទុំងអស់ ។ 
 ២-ឧេយពេយញ្ញា ណ្ បញ្ជដ ពចិារណានឃើញរីនកើររីរលរ ់
ទ សងាខ រ គឺនឃើញថ ខ នទុំង ៥ ន េះកបុងខ នមយួៗ នកើរន ើង 
នោយធម ៌ ៥ រលរន់ៅវញិនោយរលរធ់ម ៌ ៥ ជាមុ  របូនកើរ 
នោយធម ៌៥ ន េះមកលបជុុំលពមាប គាឺៈ អវជិាជ  ១, រណាហ  ១, កមយ១, 
អាហារ ១, ឧបទ  ១, នរើបរបូនកើរន ើងប  កាលរបូកខ ន ងឹ 
រលរន់ៅលុេះង្ររលរធ់ម ៌៥ ន េះជាមុ  ។ ឯរបូកខ នទុំង ៤ នកើរ 
ឬរលរន់ោយធម ៌៥ៗ ដូចាប គឺាៈ អវជិាជ  ១, រណាហ  ១, កមយ ១, 
សមពសស ១, ឧបទ  ១ ។ នបើយកខ ន ៥ មកគុណ្ ិងញណ្ 
១០ នឃើញនៅជាញណ្ ៥០ គឺញណ្ង្ដលនឃើញរីនកើរទ  
ខ នម  ២៥, ញណ្ង្ដលនឃើញរីរលរទ់ ខ នម  ២៥ (រមួ 
ជា ៥០)បញ្ចកខ ន ិងធម ៌៥ សលមបប់នងកើរខ នន េះ នលបៀបដូចជា 
នភវើង ិងអសុ គឺអសុម នៅដរបណា នភវើងកម៏ នៅដរបននេះ 
លុេះអសុអស់រលីងន ើយ នភវើងាយ  វរទុអឝជីារីអាលស័យនឆេះនៅក ៏
រលរន់ៅតាមអុសអស់ននេះផងង្ដរ, ដូចធម ៌ ៥ ង្ដលជានម 
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បនងកើរខ នៗ ជានមបនងកើររុកខៗ ជានមបនងកើរនទសននជា 
អន កលបការ គជឺារួនភវើងរុកខនភវើងកិនលស នឆេះជាបក់បុងសនឋ   
ចិរឋទ សរឝទុំងយប-់ទថងឥរម លស្ដកលស្ដ ឋន ើយ ។ 
 ៣-ភង្គញ្ញា ណ្ បញ្ជដ ពចិារណានឃើញរីង្បកធវ យទ សងាខ រ 
ដូចជាដុុំទ ពពុេះរឹកង្ដកនប៉ា ងន ើងន ើយង្បកនៅវញិ ។ 
 ៤-ភយតុ្បដ្ឋឋ នញ្ញា ណ្ បញ្ជដ ពចិារណានឃើញនទសកបុង 
សងាខ រថ ម ភយ័នលចើ គួរខាវ ចបដូីចជារនងើកនភវើងង្ដលនៅឋ  ។ 
 ៥-អាេនីវញ្ញា ណ្ បញ្ជដ ពចិារណានឃើញនទសកបុងសងាខ រ 
ថម នរគនលចើ នបៀរនបៀ ជា ិចច ដូចជាដុំបកូជារីនៅទ សរឝ 
កនណ្ឋ ៀរ ។ 
 ៦-និពេិទ្ធញាណ្ បញ្ជដ ពចិារណានឃើញនទសកបុងសងាខ រ 
ន ើយនកើរនសចកឋីជិ ឆអ ធុ់ញលទ ន់ ឿយណាយ ដូចជាស្ដឝ ម ី
 ិងភរយិនឃើញនទសាប  ន ើយលបថប  ិងង្លងលេះាប ឱ្រ   
ោច ់។ 
 ៧-មុញ្ចិ តុ្កមយត្ថញាណ្ បញ្ជដ ពចិារណារកឧបយង្ដល 
 ឹងនចញឱ្ររចួចាកសងាខ រ ដូចជាសរឝរទរផុលលរុងចងន់ចញឱ្រ 
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រចួពលីរុង ឬដូចលររីលុរផុលសុំណាញ់ចងន់ចញឱ្ររចួពកីបុង 
សុំណាញ់ ។ 
 ៨-សង្ខខ រមូ្បក្ខខ ញាណ្ បញ្ជដ ពចិារណានឃើញគុណ្ ងិ 
នទសកបុងសងាខ រ ន ើយនធឝើចិរឋតាុំងនៅជាកណាឋ លម ិលសឡាញ់ 
ម ិសអបស់ងាខ រ ដូចជាស្ដឝ ម ីិងភរយិង្ដលលេះង្លងាប ោច ់
លស េះន ើយ ។ 
 ៩-អនុម្លាមិកញ្ញា ណ្ បញ្ជដ ពចិារណានឃើញអរយិសចច 
ទុំង ៤ លពមទុំងសងាខ រ ជាអ ុនលមបដិនលមនៅមកៗ កបុង 
ញណ្ ៨ ខាងនដើម នដើមផរី ុំលរអ់វជិាជ -រណាហ -កមយជានដើម នលបៀប 
ដូចជាសរឝលបនចៀវសួរនៅមកៗ នដើមផរីកង្ផវលសគុំកបុងង្មក    
ទុំង ៥ ។ 
 ១០-ម្ោព្ត្ភញូាណ្ បញ្ជដ ពចិារណានលើកចិរឋន ើងកា  ់
អរយិមគគ តាមឧប សិសយ័វសនបរម ី របស់ខវួ ពបីុពឝជារ ិ
កស្ដងស សុំមក ផសុំាប  ងឹន រុ-ផលទ ការនសពគបម់លិរកបុង 
បចចុបផ បជារនិ េះផង ដូចនរឿងលពេះបរអជារសលរូវរលរម់គគ-
ផលនលពេះលរូវនសពគប ់ឹងនរវររឋជាមលិរខុស ន េះជានទស 
ន រុផលកបុងបចចុបផ ប ។ 
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 វបិសសនបញ្ជដ  ឬវបិសសនញណ្ ទុំង ៩ ឬទុំង ១០ 
លបការន េះ ជាធមស៌លមបន់ធឝើឱ្រជាកច់ាស់ ូវលពេះ ពិឝ   ។ លពេះ 
 ិពឝ  ននេះម  ២ យ៉ា ងគឺាៈ សឧបាេិម្សសនិពាេ ន រ ុំលរ ់
ធមយធរុង្ដលជានលកិយ គឺនស្ដម សសនទម សសរួកិនលសឱ្រ 
ស្ដវ បអ់ស់ ន ើយចិរឋជាឆ ងគុនបកាខ  ធមយដឌិរញិណ្ បញ្ជដ តាុំង 
នៅខាជ បខ់ជួ កបុងធម ៌ ម ិប ញបញ័់រគឺជារួលពេះអរ រឋផល១។ 
អនុបាេិម្សសនពិាេ ន រ ុំលរន់ភវើងរុកខនភវើងកិនលសម ជារ-ិជរ 
ពាធិ-មណ្រាៈ  ិងរគាៈ នទសាៈ នម ាៈ ជានដើមឱ្រអស់នៅ  
ប  ១ ។ 
 មា៉ាងនរៀរលពេះ ិពឝ  ននេះ លពេះបរមស្ដស្ដឋ លរងន់រសន 
ថាៈ អត្ាិ ភិកខ ម្វ ត្ទ្ធយត្នំ មប លភកិខុទុំងឡាយ អាយរ ាៈម  
នៅ ន យ្ េះថសងខរធរុ ម ិម បចចយ័លបជុុំតាកង់្រង ូវធរុ 
អាយរ ាៈ ិងនមរបូកបុងរីណា គឺ ឹងថជាដជីារឹកជានភវើងជា 
ខរល់ជាវញិ្ជដ ណ្ អង្ណ្ឋ រនៅកបុងអាកាស គរឺីវលរនរៗ ននេះ 
កន៏រង្ដរ លពេះ ិពឝ  លា ង់្រជាររី ុំលររុ់កខ ិងរ ុំលរន់ រុឱ្រនកើរ 
រុកខគឺរណាហ ទុំង ១០៨  ងិកិនលសទុំង ១៥០០ ឱ្រអស់រលីង 
នៅង្រប៉ាុនណាត េះ នរើបប ន យ្ េះថលពេះ ិពឝ   ដូចប អធិបាយ 
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សនងខបមកយ៉ា ងន េះឯង ។ សូមបណ្ឍិ រជារជាអបកម លបជាញ  
ពចិារណាឱ្រយល់ង្វងឆ្ង យរនៅ ៕ 

__________ 
 

មង្គលេី ៣៥ 
 ផុដឋសស ម្លាកធម្មេហិ ចិត្ដំ យសស ន កមបត្ិ ចិរឋ 
របស់បុគគលឯណា ម ិញបញ័់រនោយនលកធមទ៌ុំងឡាយ 
ពល់លរូវ ន ើយជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ នលកធមម៌  ៨ លបការគឺាៈ ម លភ ១, 
ឥរលភ ១, ម យស ១, ឥរយស ១,  ិនធ  ១, សរនសើរ ១, 
សុខ ១, រុកខ ១ (រមួជា ៨ លបការ) នលកធមទ៌ុំង ៨ ន េះ ប  
ជានៅថនលកធម ៌ នលពេះជាសភពនធឝើចិរឋរបស់សរឝនលក 
ង្ដលម សនឋ  ជាបុថុជជ នៅន ើយ ឱ្រញបញ័់រជា ិចច ។ 
នវៀរង្លងង្រអងគលពេះអរ រឋ ង្ដលនលកការក់ិនលសអស់ចាក 
សនឋ   សមវ បធ់មយធរុទុំង ៧ លបការប  លពេះរយ័នលកាយ   
នស្ដម សសនទម សស ជាឆ ងគុនបកាខ  គឺតាុំងនៅជាកណាឋ ល 
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ធមយដឌិរញិណ្ នលកម បញ្ជដ ខាជ បខ់ជួ ពចិារណាកបុងសងខរធម ៌
 ិងអសងខរធម ៌ប ជានលកម ិញបញ័់រនោយនលកធមទ៌ុំង 
៨ ន េះន ើយ ។ 
 ឯបុគគលង្ដលម សនឋ  ចិរឋជាបថុុជជ  នបើអាលស័យនោយ 
បញ្ជដ ពចិារណានលកធមទ៌ុំង ៨ ន េះថ ម លភ ម យស 
ម សរនសើរ ម សុខ  ិងសូ រលភ បងយ់ស ប  ិនធ  ម  
រុកខ ទុំងអមាលន េះជារបស់ម ិនរៀង ជារុកខ ម ិង្ម ជារបស់ 
ខវួ  រង្មងង្លបលបលួនៅតាមសភពនលកជាធមយតា កាលនបើប  
ពចិារណាដូនចបេះនរឿយៗ ន ើយ នសចកឋីនលរកអរ ឬរូចចិរឋ 
នស្ដយនស្ដក ខសកឹខសួលជានដើម កន៏សឋើងសឋួចចាកកាយសនឋ   
ប នោយស្ដរបញ្ជដ  ពចិារណា ូវសងាខ រនរឿយៗ ននេះ ឹងកុំចារ ់
បងឧ់បទ ប ខវេះៗ ម ិខា  ។ 
 ឯបុគគលង្ដលម សនឋ  ចិរឋជាបថុុជជ នៅន ើយ នបើម  
លភ យស សរនសើរ សុខន ើយ រង្មងនលរកអរ ចិរឋកក៏ា យ់ក 
នោយនម ុបទ  ។ នបើាយ  លភ ាយ  យស ប  ិនធ  ប  
រុកខវញិ រង្មងនទម សសរូចចិរឋ នកើរនសចកឋីនដនស្ដកជា 
ធមយតា នលពេះអវជិាជ គឺនម ាៈលគបសងករ ់ ម ិឱ្រដងឹលបមណ្កបុង 
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សងាខ រ ដូចម នរឿងដុំណាលពនីងមគ ធីយ ង្ដលប ជាអគគ-
មន សីលពេះបរឧនរ  ប លភ-យសជានដើម  នលរកអរនភវច 
ខវួ ន ើងម ាៈ នកើរលបរូសឋ ងឹនងស្ដមវរ ី កល៏រ បន់ៅជា 
វនិសខវួ វញិ ឬដូចនរឿងសរឝចចកសគមនដើរតាមលព ទលពគិរថ 
ង្លកងប ស្ដចង់្ដលនសសសល់ លុេះដល់លព ននេះនឃើញដុំរ ី
ម ិនឃើញពស់ កឈ៏រជិរសរឝពស់បញ់ដុំរទីលព នៅនវលស្ដប ជរ័ 
ថវស់ទកនៅលរូវដុំរសី្ដវ ប ់ ពស់ននេះវភយ័ភញ កច់កឹនជើងលព ៗ 
កដួ៏លវរ ់ស្ដប នៅលរូវចុំកាលពស់ៗ កស៏្ដវ បផ់ងង្ដរ ។ 
 ឯង្ឆកចចកននេះ កង៏្លសកថមហាលនភ អញម លភធុំ 
ណាស់នពលន េះ នលពេះដុំរកីស៏្ដវ បម់ ុសសកស៏្ដវ បព់ស់កស៏្ដវ ប ់
ប ជាអាហារអញទុំងអស់ ប៉ាុង្ ឋអាតាយ លរូវសុំទចរុកសីុទថង 
នលកាយរៗ នៅ នពលន េះលរូវអញសីុង្សផកបននវ េះស្ដប ជាមុ  នបើ 
ម ិង្ឆអរសឹមសីុស្ដចព់ស់នរៀរ ចចកននេះលុេះគិរដូនចាប េះន ើយ 
កអ៏នងគៀមបននវ េះស្ដប ៗ នៅនវលោចប់ននវ េះកវ៏រម់កលរូវចុំកាល 
ចចកៗ កស៏្ដវ បក់បុងនពលននេះផងង្ដរ ។ 
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 ឯអបកង្ដលនលយ ភលភ-យស-សរនសើរ-សុខ ជានដើមន េះ 
រង្មងង្រងប ជួបលបរេះ ឹងនលាេះថប កធ់ុំៗ ដល់ខវួ ដូចសរឝ 
ចចក ង្ដលប អធិបាយមកយ៉ា ងន េះឯង ៕ 

__________________ 
 

មង្គលេី ៣៦ 
 អម្ោកំ នសចកឋីម ិនស្ដយនស្ដក នោយន រុង្ដល 
នកើរន ើងនផសងៗ ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ នសចកឋីនស្ដយនស្ដក ិងភយ័ទុំងឡាយ 
ង្ដលនកើរន ើងប ននេះ មកអុំពីពួកសរឝម រណាហ ជាន រុ 
ពុរនដីកាសុំង្ដងលបបន់ រុទ នសចកឋីនស្ដក  ិងភយ័ជានដើមថាៈ 
ត្ោហ  ជាយម្ត្ ម្ោម្ក្ខ ត្ោហ  ជាយម្ត្ ភយ ំ ត្ោហ  
វបិបមុត្ដសស នត្ាិ ម្ោម្ក្ខ គុម្ត្ថ ភយ ំ នសចកឋីនស្ដកនកើរមកព ី
រណាហ  ភយ័កន៏កើរមកពរីណាហ  នបើបុគគលម ចិរឋផុរលស េះអុំពី 
រណាហ ន ើយ នសចកឋីនស្ដក ិងភយ័ម ិម មកអុំពរីីណានរៀរ 
ន ើយ ។ ឯកិចច ឹងរ ុំលរន់សចកឋីនស្ដក ិងភយ័ជានដើមន េះ លរូវ 
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រ ុំលរន់ោយកមយោឌ   ២ លបការគឺាៈ សមថកមយោឌ    ិងវបិសសន-
កមយោឌ   នរើបរលរប់ , ឯសមថកមយោឌ  ននេះគឺាៈ អ ុសសរ ិ
១០, អសុភ ១០, កសិណ្ ១០, អរបូជា  ៤ លព យវហិារ ៤, 
ធរុវវតាទ   ១, អាហារបផដិកូលសញ្ជដ  ១ (រមួជា ៤០) ។ 
 

អនុសសតិ១០គ ឺៈ 
១-ពុទាធានុសសតិ រឭកដល់ពុរនគុណ្ម អរ ុំជានដើម ។ 
២-ធមាមានុសសតិរឭកដល់ធមយគុណ្ម  ស្ដឝ កាខ នតាជានដើម 
៣-សង្ឃានុសសតិ រឭកដល់សងឃគុណ្ម សុបដិបននប  

ជានដើម ។ 
៤-សីលានុសសតិ រឭកដល់សីលគុណ្ម អដឌងគិកសីល 

ជានដើម ។  
៥-ច្គានុសសតិ រឭកដល់គុណ្ទ ង្ដលខវួ ប បរចិាច គ 

ន ើយ ។ 
៦-មទវតានុសសតិ រឭកដល់គុណ្ធមរ៌បស់នរវតាម  

សទន ជានដើម ។ 
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៧-ឧបសមានុសសតិ រឭកដល់គុណ្លពេះ ិពឝ   ម  
វដឋូបរនិចឆនទ ជានដើម ។ 

៨-មរណានុសសតិ រឭកដល់នសចកឋីស្ដវ បថ់ ‹‹អញ ឹង 
ស្ដវ ប›់›ជានដើម ។ 

៩-អាន្បានសសតិ រឭកដល់ខរល់ដកដនងហើមនចញ-ចូល 
លគបដ់នងហើម ។ 

១០-កាយគតាសតិ រឭករូនៅកបុងកាយឱ្រនឃើញថម ិ 
ស្ដអ រជារបស់គួរនខភើម ។ 
 

អសុភ១០គ ឺៈ 
 ១-ឧទធមាទកំអសុភង្ដលន ើមនប៉ា ងន ើង 
 ២-វិនីលកំអសុភន ើមន ើងពណ៌្នខៀវ 
 ៣-វិបុពវកំអសុភង្ដលម រឹកខធុេះ ូរនចញ 
 ៤-វិច្ឆិទទកំ អសុភង្ដលនគការោ់ចព់កក់ណាឋ លខវួ  
 ៥-វិកាខាយិតដកំអសុភង្ដលសរឝខាុំជង្ញ្ជងសីុ 
 ៦-វិកខិតដកំ អសុភង្ដលម ឆអងឹរររ់យកបុងរីនផសងៗ 



 

149 
 

149   មង្គលសូររ 

 ៧-ហតវិកខិតដក ំ អសុភង្ដលនគកាបច់ិក្រញ្ជច ុំោចជ់ាកុំណារ ់
រូច-ធុំ 
 ៨-មលាហិតកំ អសុភង្ដលលបឡាកន់ោយ្ម 
 ៩-បុឡវកំ អសុភង្ដលម ដងកូវវរនចញរនវ ើក 
 ១០-អដ្ឋិកំ អសុភង្ដលនៅសល់ង្ររងឆអងឹរនរ  
 

កសិណ១០គ ឺៈ 
 ១-បឋវីកសិណំ សមវងឹនមើលដីយកជាអារមយណ៍្ 
 ២-អាមបាកសិណំសមវងឹនមើលរកឹយកជាអារមយណ៍្ 
 ៣-មតមោកសិណំ សមវងឹនមើលនភវើងយកជាអារមយណ៍្ 
 ៤-វាមោកសិណំសុំ ឹងនមើលខរល់យកជាអារមយណ៍្ 
 ៥-នីលកសិណំសុំ ឹងនមើលពណ៌្នខៀវយកជាអារមយណ៍្ 
 ៦-បីតកសិណំសមវងឹនមើលពណ៌្នលឿងយកជាអារមយណ៍្ 
 ៧-មលាហិតកសិណំ សមវងឹនមើលពណ៌្លក មយក 
ជាអារមយណ៍្ 
 ៨-ឱទាតកសិណំសមវងឹនមើលពណ៌្សយកជាអារមយណ៍្ 

៩-អាមលាកកសិណំ សមវងឹនមើលអាកាសយកជាអារមយណ៍្ 
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 ១០-អាកាសកសណិំសុំ ឹងនមើលអាកាសយកជាអារមយណ៍្ 
 

អរូបជ្ឈាន៤ 
 ១-អាកាសានញ្ចាយតនឺៈ សមវងឹនមើលអាកាសគឺរវីល 
ង្ដលជាចននវ េះរនរយកជាអារមយណ៍្ ន ើយបរកិមយថាៈ (អនម្នាដ  
អាក្ខម្ោ) ។ 
 ២-វិញ្ញាណញ្ចាយតនឺៈ លស្ដវយកអរបូវញិ្ជដ ណ្រី ១ 
ង្ដលលអិរមកនធឝើជាអារមយណ៍្របស់ចិរឋ ន ើយបរកិមយថាៈ 
(បរតិ្ដកំ វញិ្ញា ណំ្) ។ 
 ៣-អកិញ្ចញ្ញាយតនឺៈ កុំណ្រយ់កអរបូវញិ្ជដ ណ្រី ១ ង្ដល 
ផាយនៅនោយម ិម កងឝល់រចិរួចជាអារមយណ៍្ ន ើយបរកិមយ 
ថាៈ (នត្ាិ កិញ្ចិ  វត្ាុ ) ។ 
 ៤-មនវសញ្ញាន្សញ្ញាយតនឺៈ កុំណ្រយ់កនសចកឋីលអិរ 
របស់អរបូចិរឋរី ៣ ង្ដលម នសធើរង្រម ិម  មកជាអារមយណ៍្។ 
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ព្ពហមវិហារ៤គ ឺៈ 
 ១-មមតាដាមច្មតា ផាយនមតាឋ ចិរឋដល់សរឝទុំងពួង 
 ២-ករុណាមច្មតា ផាយករណុាចិរឋដល់សរឝទុំងពួង 
 ៣-មុទុតាមច្មតា ផាយមុរិតាចិរឋដល់សរឝទុំងពួង 
 ៤-ឧមបកាខាមច្មតាផាយឧនបកាខ ចិរឋដល់សរឝទុំងពួង 
 

ធាតុវវតាថាន១គ ឺៈ 
 ១-ធាតុវវតាថានឺៈ ពចិារណាធរុ ៤ គឺ ដ-ីរឹក-នភវើង-ខរល់ 
ខាងកបុងខវួ ថាៈ ធរុកបុងអាលស័យ  ិង ធរុនលៅនរើបរស់នៅ  
ប  ។ 

អាហារបបដ្ិកលូសញ្ញា១គ ឺៈ 
 ១-អាហារបបដ្ិកូលសញ្ញា ពចិារណាអាហារទុំងពួង ឱ្រ 
នឃើញថជារបស់បដិកូលគួរនខភើមរនអើម រមួលរូវជា ៤០ នៅថ 
សមថកមមដ្ឋាន៤០ ។ 
 សមថកមយោឌ  ន េះ សលមបន់យាវចរកុលបុលរអបកម  
សទន  ម ិថលគ សទម ិថបពឝជរិសិកាប ដូចាប  នបើអបកម  
សទន លពមទុំងពាយមខុំចុំនរ ើ កមយោឌ  ន េះណាមយួ គង ់ងឹ 
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ប ររួលកទលមផលពកីារចនលមើ ននេះខវេះៗ ម ិខា , ដូចម  
នរឿងដុំណាល ពលីពេះសមណ្នារមបរមលគូជាមច ស់ស្ដសនទ  
នយើង កាលលពេះអងគនៅជាលពេះនពធិសរឝនៅន ើយ លរងន់កើរកបុង 
លរកូលលព យណ៍្មយួ កបុងលគួស្ដរន េះម ាប  ៦ នកគ់ឺាៈ លពេះ 
អងគ ១, ភរយិ ១, កូ លបុស ១, កូ លសី ១, កូ លបស្ដលសី ១, 
ខញុ ុំលសី ១ លរូវជា ៦ នក ់ ។ ឯលពេះនពធិសរឝលរងង់្រងឱ្រឱ្វរ 
ដល់ជ  ៥ នក ់ ង្ដលនៅកបុងសុំណាកល់ពេះអងគននេះនរឿយៗ ថ 
អបកទុំងឡាយលរូវខុំចនលមើ មរណា ុសសរកិមយោឌ   អបក ឹងប  
ដឹងចាស់ ូវសងាខ រន េះថាៈ ‹‹សរឝទុំងឡាយង្ដលនកើរមក 
ន ើយ រង្មងលរូវស្ដវ បន់ៅវញិជាធមយតា›› ម ិនរ ើសមុខសរឝពួក 
ណាមយួន ើយ ឱ្រង្រពួកសរឝង្ដលម ជារនិកើរមកន ើយ 
រង្មងនធឝើដុំនណ្ើ រនៅជួប ឹងនសចកឋសី្ដវ បវ់ញិ ដូចាប ទុំងអស់ ។ 
នោយន រុន េះ ចូរអបកទុំងឡាយកុុំលបមរនមើលងាយនសចកឋ ី
ស្ដវ បថ់នៅឆ្ង យ ម ិទ ចូ់លដល់នយើងទុំងឡាយន ើយ 
នសចកឋីស្ដវ បន់ េះ នៅលបចាុំជីវរិនយើងរល់ាប លគបវ់រាៈខរល់ដក 
ដនងហើមនចញ-ចូល ជាធមយតាចាុំផវ ស់នវ ាប  ងឹនសចកឋីនកើរ 
នលបៀបបីដូចជាទថងរេះលរូវផវ ស់នវ  ឹងយប ់ គឺទថងលិចបរន់ៅវញិ 
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ដូនចាប េះង្ដរ, ន រុន េះ គួរណាស់ន ើយង្រនយើងលរូវ ឹកដល់ 
នសចកឋីស្ដវ បឱ់្រលគបវ់រាៈដនងហើមនចញ-ចូល កុុំនលរកលរអាលកបុង 
កាមនភវចខវួ ន ើយ ។ ម្ត្ បញ្ច  ជនា ជ ទុំងឡាយ ៥ នក ់
ននេះ កស៏ទិរនៅកបុងឱ្វររបស់លពេះបរមនពធិសរឝលគបល់បការ 
នុំាប ចនលមើ មរណា ុសសរកិមយោឌ  លគបរ់ិវរលរកីាល ម ិម  
នសចកឋីលបមរន ើយ ។ ឯកេិវសំ សមយ័ទថងមយួ លពេះនពធិ-
សរឝ ២ នក ់ឹងកូ លបស្ដនុំាប រមឹ ងគល័នៅភជួរពលីពកឹលពហាម 
ឯមណ្ពជាកូ  ប កា ក់ាុំបិរលពមបមីប នដើរនៅនបចនដយ នៅភវ ឺ
ង្លសយកមកគរដុរ ង្ផសងកប៏កល់រ បចូ់លនៅកបុងស៊ាុ ៊ុំលរុុំនដយ  ឯ 
ស៊ាុ ៊ុំលរុុំននេះ ម ពស់ង្វកមយួវរនព នៅកបុងរីននេះ លុេះលរូវង្ផសង 
វកលូ៏ នចញមកនឃើញមណ្ពកុំពុងង្រដុរនភវើងវខងឹនឃារនៅ 
ម ិម កវ៏នលរនៅចឹកមណ្ព លរូវដួលនដកស្ដវ បក់បុងរីននេះ 
នៅ នោយកមវ ុំងនឃារនៅ ិងពសិដក៏ាវ ហា  ។ ឯលពេះបរម-
នពធិសរឝ កាលនបើប នឃើញកូ ដួលនដកស្ដវ បដូ់នចាប េះន ើយ 
នលកកម៏បមីប ររន់ៅនលើកសពកូ ន ើង នុំយកនៅនផឋកនៅ 
នលកាមមវបន់ឈើធុំមយួនៅនភវងឺ្លស ន ើយនលកម ិប យុំ 
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នស្ដកអឝ ីឹងកូ ង្ដលស្ដវ បន់នេះន ើយ, នោយនលកពចិារណា 
ថ កូ អញង្ដលស្ដវ បន់ េះ លេះបង ូ់វរងកាយនចាល បីដូចជា 
សរឝពស់ង្ដលសកលេះបងស់ុំណ្កន ើយនចញនចាលនៅ ធមយតា 
ពស់ង្ដលសក ម ិលសឡាញ់ម ិជាបច់ិរឋ ងឹសុំណ្កវយ៉ា ង 
ណា ឯកូ អញង្ដលវស្ដវ បន់ៅន េះកដូ៏នចាប េះង្ដរ នបើអញយុំ 
នស្ដកស្ដឋ យម ិម លបនយជ អ៍ឝដីល់អញ ឬដល់កូ ង្ដល 
ស្ដវ បន់ៅននេះ ប ឋិចប ឋួចនស្ដេះន ើយ ។ លុេះនពធិសរឝគិរ 
ដូនចាប េះន ើយ កល៏រ បន់ៅភជួរង្លសរនៅនរៀរ លាននេះ ម  
បុរសមប កន់ដើរមកជិរនលកៗ កង៏្លសកផឋ ុំថ ង្  អបក នបើអបកនៅ 
ដល់លសុកន ើយ អាណិ្រចូលនៅលបបអ់បកផធេះខញុ ុំឱ្រមកទុំងអស់ 
ាប  ន ើយឱ្រយកបយង្រមយួចុំង្ណ្កមកន ើយ កុុំយកពរី 
ចុំង្ណ្កដូចសពឝដងន ើយ, ឯបុរសននេះករ៏រួលយកអាស្ដ 
ន ើយនៅលបបភ់រយិ ិងធីតានពធិសរឝតាមបណាឋ ុំ ជ ទុំង ៤ 
នកន់រៀរននេះ លុេះឮន ើយកន៏ុំាប នៅទុំងអស់ាប  យកអាហារ 
ង្រមយួចុំង្ណ្កនៅ លុេះនៅដល់នឃើញមណ្ពស្ដវ បន់ៅនលកាម 
មវបន់ឈើដូនចាប េះន ើយ កន៏ុំាប ពចិារណានសចកឋីស្ដវ បន់ផសងៗ ាប , 
ឯនងលព យណី្ជាមតា នងពចិារណាថ កូ អញកាលនគមក 
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នកើរកបុងទផធអញន េះ អញកម៏ ិប នៅនគមក កាលនគវលិ 
លរ បន់ៅម ិមកវញិយ៉ា ងន េះ នគកម៏ ិប លអញៗ កម៏ ិ 
អ ុញ្ជដ រឱ្រនគនៅន ើយ, កាលនគមកកា ទ់ផធអញយ៉ា ងណា នគ 
នៅវញិកយ៏៉ា ងននេះង្ដរ ចូរនៅតាមអធាលស័យចុេះ នបើអញយុំ 
នស្ដកស្ដឋ យនគ កឥ៏រម ផលលបនយជ អ៍ឝនី ើយ មតាពចិារ-
ណាដូនចាប េះន ើយ កម៏ ិប យុំនស្ដយនស្ដក ។ ឯបអូ លកមុុំ 
ពចិារណាថ បងអញង្ដលស្ដវ បន់ េះ នបើអញយុំនស្ដកនៅកឥ៏រ 
លបនយជ ន៍រ នលពេះនគម ិប ឮអញយុំនស្ដកស្ដឋ យនគន ើយ, 
បអូ លកមុុំពចិារណាដូនចាប េះន ើយ កម៏ ិប យុំនស្ដយនស្ដក ។ ឯ 
នងលព យណី្ជាភរយិមណ្ពននេះពចិារណាថ នបើអញយុំ 
នស្ដកលសនណាេះស្ដឝ មងី្ដលស្ដវ បន់ េះ  ងឹនៅជាម ុសសនឆ្រ 
 ួសនពក បីដូចជាកូ នកយងរូច លកន កនឃើញដួងលពេះច ធរេះភវ ឺ
នលើនមឃកង៏្លសកយុំទ នបើរុកជានកយងននេះយុំទយ៉ា ងណា ក ៏
ាយ  អបកណា ឹងចាបយ់កដួងលពេះច ធ ពនីលើនមឃមកឱ្រនកយង 
ននេះកា ន់លងប ន ើយ ភរយិពិចារណាដូនចាប េះន ើយ កម៏ ិ 
ប យុំនស្ដក ។ ឯខញុ ុំលសីពចិារណាថ កូ មច ស់អញង្ដលស្ដវ ប ់
ន េះ បដូីចជាឆ្ប ុំងង្បកជា ៧ ភគ អបកណា ឹងអាចផារឆ្ប ុំងដ ី
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ង្ដលង្បកនខធចននេះជាបន់ ើងវញិប  នបើអញយុំនស្ដកនៅមច ស់ 
អញន េះកម៏ ិរស់ន ើងវញិន ើយ, ខញុ ុំលសីននេះលុេះពចិារណា 
នឃើញដូនចាប េះន ើយ កម៏ ិប យុំនស្ដក ។ ជ ទុំង ៥ នក ់
ននេះ ពចិារណានឃើញនសចកឋីស្ដវ បល់ពមាប ដូនចបេះន ើយ កា៏យ   
 រណាមប កយ់ុំនស្ដយនស្ដកន ើយ សូមផងី្រលសករ់ឹកង្ភបកមយួ 
ដុំណ្កក់ា៏យ  នស្ដេះ ។ 
 ត្សាវម្សន នោយអុំណាចមរណា ុសសរនិនេះ ក ៏
បណាឋ លឱ្រនៅឋ ដល់បណ្ឍុ កមភលនសនស ាៈ ទ សនមឋចអលមកិ្រនធ -
ធិរជៗ កន៏បើកស សស យ័ន លរររនមើលមកនឃើញចាស់ ូវ 
ន រុការណ៍្សពឝលគបន់ ើយ នរើបចុេះចាកនរវស្ដទ   ិមិយរខវួ ជា 
លព យណ៍្ចាស់ ន ើយនដើរចូលនៅកា រ់ីននេះសួរថ ង្  អបក 
ទុំងឡាយ កូ អបកពស់ចឹកស្ដវ បដូ់នចបេះន ើយ នរើន រុដូចនមឋចក ៏
ប ជាម ិម អបកណាមប ក ់រួញយុំនស្ដកស្ដឋ យកូ ននេះន ើយ 
លពេះនពធិសរឝនឆវើយរបថ មប លលព យណ៍្នអើយ អបកណាង្ដល 
រួញយុំនស្ដកស្ដឋ យអានឡាេះអាល័យ ម ុសសស្ដវ បន់ េះ អបកននេះ 
ជាម ុសសអ នពល ម សនឋ  ចិរឋនលវ  នៅនឆ្រលងិរលងង ់
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នោយអវជិាជ លគបសងករ ់ ម ុសសននេះ ម ិដឹងគុណ្ទ លពេះធម ៌
ង្ដលនុំនចញ ូវនសចកឋីនស្ដកវនិយគលពរល់បសចាកសរឝ ិង 
សងាខ រ ង្ដលជារលីសឡាញ់នពញចិរឋន ើយ ។ ត្ំ សុត្ថេ  លពេះ 
ឥក្រនធ ធិរជលរងល់ពេះសណាឋ បព់ករននេះន ើយ កម៏ លពេះរយ័ 
នស្ដម សសឱ្រពរសពធស្ដធុការ ដល់ជ ទុំង ៥ នក ់រចួកន៏ហាេះ 
ន ើងកា អ់ាកាស បណាឋ លឱ្រនភវៀងង្កវ ៧ លបការ ធវ កចុ់េះមក 
នពញផធេះឥរសល់ង្លឝងណាមយួន ើយ ឯអបកង្ដលប ចនលមើ  
មរណា ុសសរកិមយោឌ   រង្មងម ិនស្ដយនស្ដក ង្រងប  
លបនយជ ន៍លចើ លបការ ដូច យ័ង្ដលអធិបាយមកយ៉ា ងន េះ 
ឯង ។ 

___________ 
 

មង្គលេី ៣៧ 
 វរិជំ ចិរឋង្ដលលបសចាកធុលី គឺកិនលសកបុងសនឋ   
ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ រគាៈនទសាៈ នម ាៈ ទុំង ៣ ន េះ នលក  
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ចារជ់ានមកិនលសធុំៗ នលបៀបដូជាភបុំ អ ុសយកិនលស ជា 
កិនលសលអិរង្ដលដិរជាបក់បុងខ នសនឋ  ម  ៧ យ៉ា ងនរៀរគឺាៈ 
 ១-កាមរាគានុស័យ នសចកឋីរនលមកនលរកលរអាលកបុង 
កាមគុណ្ ៥ គឺាៈ របូ ១, សនមវង ១, កវិ ១, រស១, សមពសស១ ។ 
 ២-ភវរាគានុស័យ នសចកឋីរនលមកនលរកអរកបុងភព ង្ដល 
ជារីនកើរ ៣ កង្ វងគឺាៈ កាមភព ១, របូភព១, អរបូភព  ១ ។ 
 ៣-បដ្ិឃានុស័យ ប ដល់នទនស្ដង្ដលម បដឃិាៈ គឺាៈ 
នសចកឋីថប ុំងថប កច់ិរឋជាបជ់ា ចិច លបរូសឋកបុងសរឝគរឺបូង្ដលម  
ជីវរិ  ិងលបរូសឋកបុងសងាខ រគឺរបូង្ដលឥរជីវរិ ឥរគរិពចិារណា 
រកគុណ្នទសន ើយ ។ 
 ៤-មាន្នុស័យ នសចកឋីលបកា ខ់វួ លបណ្ថនយើងថនគ 
ថអញ ថឯង ម លបកា ជ់ារលិរកូល ថខរឋយិាៈ, លព យណ្ាៈ, 
នវសសាៈ, សូលរាៈ ជានដើម ។ 
 ៥-ទិដ្ឋានុស័យ នសចកឋីយល់ខុសនឃើញថសរឝនរៀង នបើ 
សរឝណាធវ បន់កើរជាសរឝអឝ ី កន៏ៅជាសរឝននេះដង្ដល ឬយល់ 
នឃើញថសូ រៗ បរ់ៗ  នៅនៅនវលស្ដវ ប ់ម ិនឃើញម នកើរ 
នរៀរ ឬមកលបបឱ់្រដឹងផងន ើយ ។ 
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 ៦-វិច្ិកិច្ឆានុស័យ នសចកឋីសងសយ័កបុងធមទ៌ុំងពួង ម  
សងសយ័កបុងសុររិរុចចររិថឱ្ររុកខដល់សរឝជានដើម ។ 
 ៧-អវិោជានុសយ័ ប ដល់នម ាៈនសចកឋីវនងឝងឬភ ល់ច ុំ 
ម ិដងឹកបុងសងាខ រង្ដលជាអររីាៈអនគរ ិងបចចុបផ បជានដើម ។ 
 

វិច្ិកិច្ឆាមន្ោះមាន៨ោ ាង្ឃគ ឺៈ 
 បុពវមនដ អញ្ញាណំ ម ិដងឹកបុងខ នធរុអាយរ ាៈខាងនដើម 
គឺម ិដឹងថជារមិុ ខវួ នកើរជាអឝ ី ជាម ុសស ឬជាសរឝកម៏ ិ   
ដឹង ១ ។ 
 បរមនដអញ្ញាណំ ម ិដងឹកបុងខ នធរុអាយរ ាៈខាងចុង គ ឺ
ម ិដងឹថខវួ ស្ដវ បព់នី េះ ឹងនៅនកើរជាអឝ ី ជាម ុសស ឬជាសរឝ 
កម៏ ិដឹង ១ ។ 
 អបរាបរមនដអញ្ញាណំ ម ិដឹងកបុងខ នធរុអាយរ ាៈ ទុំង 
អរីរាៈ អនគរ បចចុបផ ប គឺម ិដងឹទុំងជារមិុខជារនិលកាយ  ិង 
ជារនិ េះ ១ ។ 
 ទុមកខ អញ្ញាណំ ម ិដងឹចាស់ ូវរុកខទុំង ១២ កង ម  
ជាររុិកខជានដើម ១ ។ 
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 ទុកខសមុទមយ អញ្ញាណំ ម ិដឹងចាស់ ូវន រុង្ដល 
នុំឱ្រនកើររុកខគឺរណាហ ទុំង ៣ ម កាមរណាហ ជានដើម ១ ។ 
 ទុកខនិមរាធគាមិនីបដ្ិបទា អញ្ញាណំ ម ិដឹងចាស់ ូវ 
បដិបទ គឺសីល សមធិ បញ្ជដ  ជាផវូវលបរបិរឋឱិ្ររលររុ់កខ ១ ។ 
 បដ្ិច្ចសុបាមទអញ្ញាណំ ម ិដឹងចាស់ ូវន រុទ ធមជ៌ា 
បចចយ័ឱ្រនកើរន ើងរៗ ាប  ម  ១២ គឺអវជិាជ ជាបចចយ័ឱ្រនកើរ 
សងាខ រៗ ជាបចចយ័ឱ្រនកើរវញិ្ជដ ណ្ៗ ជាបចចយ័ឱ្រនកើរនមរបូៗ 
ជាបចចយ័ឱ្រនកើរអាយរ ាៈៗ ជាបចចយ័ឱ្រនកើរផសសាៈៗ ជា 
បចចយ័ឱ្រនកើរនវរនៗ ជាបចចយ័ឱ្រនកើររណាហ ៗ ជាបចចយ័ឱ្រ 
នកើរឧបទ ៗ ជាបចចយ័ឱ្រនកើរភពៗ ជាបចចយ័ឱ្រនកើរជារិៗ  
ជាបចចយ័ឱ្យនកើរជរ មរណ្ាៈ នស្ដកាៈ បរនិរវាៈ រុកខាៈ នទម សស 
ជានដើមនរៀងៗ នៅ ។ 
 បដ្ិសនធិអទិដ្ឋសច្ចសស ពួកសរឝង្ដលម អវជិាជ បិរបុំងនៅ 
ន ើយននេះម ិអាចនឃើញ ឬដងឹចាស់ ូវបដិស នឱិ្រពរិលបកដ 
ប  ដូចម នរឿងដុំណាលពនីបសការធីតា កាលលពេះសមយ -
សមភុរនគងន់ៅកណាឋ លរីលបជុុំពុរនបរស័ិរ កបុងង្ដ អា វ ី នឃើញ 
នងនបសការធតីាននេះនដើរមក លពេះអងគលតាស់នៅថ ង្  នង 
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ន េះនៅណា? នងននេះនឆវើយថ ខញុ ុំលពេះអងគម ិដងឹជានៅណា 
នរ, លពេះអងគសួរនរៀរថាៈ ចុេះនងមកពណីា? នងននេះនឆវើយថ 
ខញុ ុំលពេះអងគម ិដងឹជាមកពណីានរ ។ ឯពួកពុរនបរស័ិរង្ដលនៅ 
អងគុយាល់លពេះអងគនលរៀបលតាកបុងរនីនេះ កន៏កើរនសចកឋីនងឿង 
ឆងល់ដល់ធីតាននេះថ ន រុដូចនមឋចកប៏ ជានងន េះ  ិយយ 
ពករដូនចបេះមកកា ល់ពេះអងគ, នរើបលពេះអងគសួរថ មប លនបសការ- 
ធីតា ង្ដលនងនឆវើយថម ិដងឹជានៅណា នរើនងម ិដងឹ ូវអឝ?ី 
នងននេះនឆវើយរបថ ខញុ ុំលពេះអងគម ិដងឹ ូវដុំនណ្ើ រវញិ្ជដ ណ្កខ ន 
ង្ដលនៅកា យ់កបដសិ និកបុងភពថយីនរៀរ គឺខញុ ុំលពេះអងគម ិដងឹជា 
ខវួ ស្ដវ បព់នី េះនៅៗ នកើរជាសរឝ ឬជាម ុសសនរៀរន ើយ ចុេះ 
នងថម ិដងឹជាខវួ នងមកពណីា? នងនឆវើយថ ននេះកខ៏ញុ ុំលពេះ 
អងគ ម ិដឹងថខវួ មកពណីាមកនកើរកបុងរីន េះប ន ើយ គឺខញុ ុំ 
លពេះអងគម ិអាចដងឹប ថ ខវួ មកពមី ុសស ឬនរពតាមកនកើរ 
កបុងរីន េះ នរើបលកាបរូលលពេះអងគតាមការពរិ លពេះអងគកល៏បទ  
សពធស្ដធុការពរដល់នងននេះ ន ើយលរងស់ុំង្ដងអុំពធីម ៌ ង្ដល 
ម ិដងឹដល់ាប  ងឹាប  ម អវជិាជ  ិងសងាខ រជានដើម លុេះចបធ់ម-៌
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នរសនន ើយពុរនបរស័ិរកបុងរីលបជុុំននេះ ម នងជានដើម 
កប៏ សនលមចនស្ដតាបរឋផិល ។ 
 ឯនរឿងង្ដលនុំមកសង្មឋងព រល់អុំពីអវជិាជ  ៨ លបការន េះ ក ៏
លយមស្ដឋ បប់ ន ើយនោយ យ័ង្ដលវសិជជនមកដូចន េះឯង ។ 

_________ 
 

មង្ឃគលទី៣៨ 
 ម្ខមំ អបកង្ដលម នសចកឋីនកសមចាកនយគាៈ ជានលគឿង 
លបកបចងររឹររួកបុងសនឋ   ជាមងគលដឧ៏រឋម ។ 
 អធិបាយថាៈ នយគាៈម  ៤ លបការគឺាៈ 
 កាមមោគឺៈ នសចកឋីរនលមកនលរកលរអាលកបុងកាមគុណ្ ៥ 
គឺាៈ របូ, សនមវង, កវិ , រស, សមពសស ង្ដលជានលគឿងលបកបសរឝ 
ឬចងចិរឋសរឝ ១ ។ 
 ភវមោគឺៈ ភពគឺកង្ វងនកើរទុំង ៣ កង្ វង គកឺាមភព, 
របូភព, អរបូភព ទុំង៣ន េះជានលគឿងលបកបចងចិរឋសរឝរុក១ ។ 
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 ទិដ្ឋិមោគឺៈ រិដឌិគឺនសចកឋីយល់ខុស គឺនឃើញថសរឝនរៀង 
នលកនរៀង ឬយល់ថសរឝស្ដវ បន់ៅសូ រ នលកសូ រជានដើម 
ជានលគឿងលបកបចរិឋសរឝរុក ១ ។ 
 អវិោជាមោគឺៈ ការម ិដងឹដល់នដើមកុំនណ្ើ រទ សងាខ រ ជា 
នលគឿងលបកបចិរឋសរឝរុក ១ (រមួជា ៤ លបការ) ។ 
 ធមជ៌ានលគឿងរ ុំលរន់យគាៈ ៤ លបការន េះឱ្រអស់នៅលរូវនធឝើ 
សីល សមធ ិ បញ្ជដ  ឱ្រនកើរចាស់កាវ ន ើងកបុងសនឋ   នរើប ងឹ 
សមវ បន់យគាៈទុំង ៤ ន េះប  ចរិឋកល៏ជេះថវ បរសុិរនស្ដអ រផូរផង ់
កបុងសនឋ   នោយម ធមជ៌ានលគឿងនធឝើឱ្រនកើរនសចកឋីសុខនកសម-
កា ឋ  រិសលបសចាកនសចកឋីរុកខភយ័អ ឋរយទុំងឡាយលគប ់
លបការ សូមផមី ុសសណា ឹងគិរលបរូសឋនធឝើការអាលកកដ់ល់ខវួ  
កម៏ ិប ន ើយ, ដូចម នរឿងដុំណាលពមីហាកា នរទរថាៈ 
នលកជាអបកម សទន  ររន់ចាលភរយិទុំង ៨ នក ់ នៅបសួ 
កបុងសុំណាកល់ពេះពុរនស្ដសន ន ើយម ពាយមខុំចនលមើ  
សមថវបិសសន ម ិយូរប៉ានយ   កប៏ សនលមចលពេះអរ រឋផល, 
ឯភរយិចិរឋចងឱ់្រនលកសឹកមកវញិ នរើបនលបើម ុសសឱ្រនៅ 
 ិម ឋនលកង្ដលជាស្ដឝ មនីនេះ មកឆ្ ក់បុងផធេះខវួ  នលកក ៏
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ររួល ិម ឋមក លុេះនលកឆ្ រ់ចួន ើយ ភរយិទុំង ៨ នក ់
កប៏បលួាប នចាមនរមនលកជុុំវញិ លបថប  ឹងចាបផ់សកឹ លពេះនថរាៈ 
នឃើញអាការាៈម ិលសួលដូនចាប េះន ើយ នលកកចូ៏ល្  នហាេះ 
ន ើងកា អ់ាកាសនៅកា អ់ារមវញិ រចួចាកនសចកឋីអ ឋរយ 
នោយន រុនលកប កុំចារប់ងន់យគាៈទុំងឡាយ ឱ្រអស់ 
ពសីនឋ   ដូចប វសិជជនមកន េះឯង ៕ 

(ចបម់ងគល ៣៨ លបការ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

165 
 

165   មង្គលសូររ 

 ឯតាទិសានិ កតាវាន បុគគលង្ដលប លបលពរឹឋនធឝើ ូវមងគល 
ទុំងឡាយន េះ ឱ្រនពញបរបិូណ៌្កបុងសនឋ   ន ើយជាអបកម ិ 
ចាលចាញ់កបុងរទីុំងពួង ង្រងដល់ ូវសិរសួីសឋីកបុងរទីុំងពួង 
មងគលទុំង ៣៨ លបការ ម កិរយិម ិនសពគប ូ់វបុគគលពល 
ជានដើមននេះ ជារបស់នរវតា ងិម ុសសទុំងអមាលនណាេះសុរន 
ង្រជាមងគលដឧ៏រឋមទុំងអស់ ។ 
 អធិបាយនសចកឋសីរបុថាៈ មងគលទុំង ៣៨ លបការន េះ នបើ 
បុគគលណាប នធឝើឱ្រលគបល់ា ន់ ើយ បុគគលននេះ ឹងប សុំនរច 
មគគផល លពេះ ពិឝ  ជាស្ដទ  នកសមផុរចាករុកខទុំងពួង នបើម ិ 
ទ ប់ ដល់ ពិឝ  នរ នៅវលិវល់កបុងវដឋសងារកគ៏ងម់ ិធវ ក ់
នៅនស្ដយរុកខនវរនកបុងអបយភមូនិ ើយ នោយអុំណាចកមយជា 
កុសលននេះជួយ ឧបរទមម កមយន េះង្លបថនធឝើ នាលនដើមម  ២ 
យ៉ា ងគឺាៈ កុសលកមយ ១ អកុសលកមយ ១ កមយទុំងពរីន េះង្ចក 
នចញនៅជាកមយ ១១ ឬ១២ យ៉ា ងគឺាៈ 
 ១-ទិដ្ឋធមមមវទនីយកមម កមយជាបុណ្រកឋី ជាបបកឋ ី
ឱ្រផលកបុងបចចុបផ បជារនិ េះ ។ 
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 ២-ឧបបជ្ឈជមវទនយីកមម កមយជាបណុ្រ ឬបបឱ្រផលនៅកបុង 
ជារមិុខ ។ 
 ៣-អបរាបរមវទនីយកមម កមយជាបុណ្រ ឬបបឱ្រផលកបុង 
ជាររិី ២ ន ើងនៅ ។ 
 ៤-គរុកមម កមយធង  ់ នបើបុណ្រប ដល់្  ៤, សមបរឋ ិ
៨, នបើបបប ដល់អ  ឋរយិកមយ ៥ គឺាៈ សមវ បម់តា, បតិា, 
លពេះអរ  ឋ, នធឝើនល ិរុបារ, សងឃនភរ ។ 
 ៥-អាច្ណិណកមម បណុ្រឬបប ង្ដលខវួ នធឝើន ើយ ឹកញយៗ 
 ៦-អាសននកមម បុណ្រឬបប ង្ដលខវួ នធឝើជិរនពលមរណ្ាៈ 
នទេះបីរ ន់ខាយប ឋិចប ឋួចកន៏ោយ អាចឱ្រផលម ុប  ដូច 
នាចាស់នៅជិរមរន់លកាល ។ 
 ៧-កដ្តាដាវាបនកមម បុណ្រឬបបលស្ដលម កមវ ុំងរចិ នបើ 
បុណ្រឬបបដទរម ិឱ្រផលនរ កអ៏ាចឱ្រផលកបុងចននវ េះនគដូច 
ម ុសសឆកួរបញ់សរ ។ 
 ៨-ជ្ឈនកកមមបុណ្រឬបបង្ដលនុំបដិស និវញិ្ជដ ណ្ឱ្រនកើរ 
កបុងភព ។ 
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 ៩-ឧបតថមភកកមម បុណ្រឬបបង្ដលជួយ នលជាមង្លជងកមយ 
ចាស់ឱ្យម កមវ ុំង ។ 
 ១០-ឧបបឡីិកកមម បុណ្រឬបបង្ដលចូលមកនបៀរនបៀ  
កមយចាស់ឱ្រម កមវ ុំងនខាយ ន ើយឱ្រផលនោយខវួ ឯង នបើ 
បបនលបៀបដូចង្ឆកនដញសរឝ នបើបុណ្រនលបៀបដូចពនលៀងកូ នកយង 
នដញទ ល់រងរ់ណីា កច៏ាបល់រកងបីពន ើងកបុងរីននេះ ។ 
 ១១-ឧបឃាដ្កកមម បុណ្រឬបបង្ដលកាវ ហា អាចសមវ ប ់
បុណ្រឬបបង្ដលម កមវ ុំងអ រ់ ន់ខាយប  ដូចអបកង្ដល 
ស្ដវ បន់ោយនលបថប ុំពសិជានដើម ។ នបើរបក់មយម  ១២ ន េះ 
លរូវង្ថមល ុកមយ ១ នរៀរបនធ បគ់រកុមយរី ៤ ននេះ ។ 
 អធិបាយសនក្រងាគ េះកមយ ១១ កបុងខាងចុងមងគល ៣៨ លបការ 
ចបន់ោយសនងខបប៉ាុនណ្ត េះឯង ៕ 

ចបអ់ធិបាយមងគល ៣៨ លបការ 
______________ 
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