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អា ម្ភក្ថា 
          កាលដែលខ្ុ ុំបានរ ៀបរ ៀងរសៀវរៅវនិ័យ ដែលមានរ ម្ ោះថា 
ក្ម្ម្ងសុំនួ ចរម្លើយវនិយ័រនោះ រោយមានកា យល់រ ើញថា វនិ័យគឺ 
ជាចាប់សម្មាប់អប់ ុំពួក្អនក្បួសក្នុងម្ពោះពុទ្ធសាសនានឲ្យមានសុជីវ
ធម្៌លអ នឹងជាគុំ ូសម្មាប់បច្ឆា ជនជាន់រម្កាយផងដែ  ។ មួ្យរទ្ៀតគឺ 
រធវើឲ្យរយើងយល់ែឹងអុំពីក្ិចច ដែលរយើងម្តូវរធវើ និងម្ិនម្តូវរធវើ រ ើយ 
គួ ម្បតិបតតិយ៉ា ងែូចរម្តច ឲ្យសាក្សម្ជាអនក្កាន់ម្ពោះពុទ្ធសាសនា 
ដែលរយើងម្បសិទ្ធនាម្ថា  សាសនាសនតិភាព ដែលនា ុំម្ក្នូវរសចក្តី 
សុខ នឹងភាព កី្ចរម្ម្ើន ុងរ ឿងម្គប់រពលរវលា រៅរលើពិភព   
រលាក្ ។ 
          ម្យ៉ាងរទ្ៀត សម្មាប់បញ្ញា ជន ដែលដម្សក្ឃ្លល ននូវចុំរ ោះវជិាា  
សពវសា រពើទ ុំងអស់ ដែលសថិតរៅក្នុងសម្័យកាលម្តូវម្សាវម្ជាវ 
នឹងរវវងយល់ ពីសម្័យកាលមួ្យ រៅសម្័យកាលមួ្យ រតើវាមាន 
ភាពខុសគ្នន យ៉ា ងែូចរម្តចខលោះ ? ែូចរនោះរយើងម្តូវដតរចោះែឹងឲ្យបាន 
រម្ចើន សម្មាប់បរងកើនបញ្ញា  បស់រយើង ។ 
     អាម្ស័យរ តុរនោះរ ើយ សូម្អនក្អានទ ុំងឡាយ ជួយដក្នូវ 
ក្ុំ ុស ខុសឆ្គងផងដែ  ដែលរក្ើតរ ើងរោយអរចតនារផេងៗរ ើយ 
ក្៏សូម្ជូនព  អនក្សបបុ សទ ុំងអស់ ជួបដតរសចក្តីសុខចរម្ម្ើន ម្គប់  
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រពលរវលាកុ្ុំបីខាន ។ សូម្អនុរមាទ្នា !!! 
 

          ថ្ងៃ១៣រក្ើត ដខអសេុជ ឆ្ន ុំម្ាញ់ បញ្ចស័ក្ ព.ស.២៥៥៧ ។ 
រខតតក្ណ្តត ល,ថ្ងៃទី្១៧ ដខតុលា ឆ្ន ុំ២០១៣ ។ 

 
ភកិ្ខុ រយឿន-សុខរនឿន ប ញិ្ញា បម្តជានខ់ពស់ 

ដផនក្វទិ្យសាស្រសតនរយបាយ ថ្នសាក្លវទិ្យល័យរខ ៈ 
និងជាអតតីនិសេតិថ្នសាក្លវទិ្យល័យម្ពោះសី នុរាជ 

ដផនក្ភាសាបាលី-សុំស្រសកឹត និងភាសាប រទ្ស 
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ម្ពះពុទ្ធសាសនាមនអងគ ៩ គ ឺៈ 

ម្ពោះពុទ្ធសាសនាគ ឺ ម្ពោះធម្វ៌និយ័ដែលម្ពោះែម៏ានម្ពោះ 
ភាគម្ទ្ងស់ុំដែងម្បក្បរោយអងគ ៩ គៈឺ 

១. សុតត គឺបានែល់ម្ពោះសូម្តរផេងៗ មានម្ងគលសូម្ត ជា 
រែើម្ ។ 

២. រគយយ គឺម្ពោះសូម្តទ ុំងអស់ដែលមានគ្នថា មានសគ្នង 
វគគជារែើម្ ។ 

៣. រវយយក្   គឺម្ពោះអភិធម្មបិែក្ម្ពោះសូម្តដែល ម្ិនមាន 
គ្នថាបញ្ចូ លជាមួ្យ និងម្ពោះពុទ្ធវចនៈដែលម្ិនច្ឆត់ចូលក្នុងអងគ៨ ។ 

៤. គ្នថា គឺម្ពោះធម្មបទ្រង គ្នថា រង គី្នថា និងគ្នថាសុទ្ធៗ  
ដែលម្ិនមានរ ម្ ោះថា សូម្តក្នុងសុតតនិបាត ។ 

៥. ឧទន គឺម្ពោះសូម្ត ៨២ សូម្តដែលម្ពោះែ៏មានម្ពោះភាគ 
ម្ទ្ង់ដងលងរោយរសាម្នសេញា  ។ 

៦. ឥតវុិតតក្ គឺម្ពោះសូម្ត ១១០ សូម្តដែលរផតើម្រ ើង រោយ 
ពាក្យថា វុតតុំ រ តុំ ភគវា (ខរនោះសម្ពិតែូចពាក្យ ដែលម្ពោះែ៏មាន 
ម្ពោះភាគម្ទ្ង់ម្ាស់ទុ្ក្ម្ក្រ ើយ ) ។ 



 
 ៧. ជាតក្ គឺរ ឿងអតីតជាតិ បស់ម្ពោះែ៏មានម្ពោះភាគ និងម្ពោះ 
អគគសាវក័្មានអប ណជាតក្ ជារែើម្ ួម្ ៥៥០ ជាតក្ ។ 

៨. អពភូតធម្ ៌គឺម្ពោះសូម្តដែលម្បក្បរោយអចា យិ អពភូ តធម្៌ 
(ធម្៌ដែលថ្ម្ក្ដលងរោយគុ វរិសស ដែលគួ  អសាច  យ) ។ 

៩. រវទ្លល គឺម្ពោះសូម្ត ដែលកាលណ្តសួ រ ើយ ក្៏បាននូវ 
រសចក្តីែឹងនឹងរសចក្តីរម្តក្អ ថ្ម្ក្ដលងរ ើងៗ មានចូ រវទ្លលសូម្ត 
ជារែើម្ ។ 
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ម្បរយជនវ៍និយ័១០យ៉ា ង 
 ម្ពោះប ម្ម្គូ ម្ទ្ង់បានបញ្ាតតិវនិ័យ រម្ពាោះម្ទ្ង់យល់ម្បរយជ-
ន១៍០យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.សងឃសុែឋាយ រែើម្បរីសចក្តីលអែល់សងឃ ។ 
 ២.សងឃផាសុាយ រែើម្បកីា ម្សួលែល់សងឃ ។ 
 ៣.ទុ្ម្មងកូនុំ ភកិ្ខូ  និគគហាយ រែើម្បញីា ុំញីពួក្ភិក្ខុ  ដែលម្ទ្ុសត 
សីល ។ 
 ៤.របសលានុំ ភកិ្ខូនុំ ផាសុវហិារាយ រែើម្បរីៅជាសុខែល់ពួក្ 
ភិក្ខុ  ដែលមានសីលជាទី្ម្សឡាញ់ ។ 
 ៥.ទិ្ែឋធម្មកិានុំ អាសវានុំ សុំវរាយ រែើម្បឃី្លត់នូវអាសវធម្៌ 
ទ ុំងឡាយ ក្នុងបចចុបបនន ។ 
 ៦.សម្បរាយិកានុំ អាសវានុំ បែឃិ្លាយ រែើម្បឃី្លត់នូវអាសវ 
ធម្៌ទ ុំងឡាយក្នុងរលាក្ ។ 
 ៧.អបបសនាន នុំ បសាទយ រែើម្បញុីា ុំងពួក្ជន ដែលម្ិនទន់ 
ម្ជោះថាល  ឲ្យម្ជោះថាល  ។ 
 ៨.បសនាន នុំ ភរិយយភារាយ រែើម្បញុីា ុំងពួក្ជនដែលម្ជោះថាល  
រ ើយ ឲ្យ តិដតម្ជោះថាល រ ើង ។ 
 ៩.សទ្ធម្មែឋភិយិ រែើម្បញុីា ុំងម្ពោះសទ្ធម្មឲ្យសថិតរសថ  ។ 
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 ១០.វនិយនុគគហាយ រែើម្បអីនុរម្គ្នោះ ែល់ម្ពោះវនិ័យ៤យ៉ា ង  
មានសុំវ ៈវនិ័យជារែើម្ ។ 

អានិសងេអនក្ម្ទ្ម្ទ្ងវ់និយ័៥យ៉ា ង 
 ១.អតតរនា សីលក្ខរនាធ  សុគុរាត  រហាត ិ សុ ក្ខរិា វនិ័យធ ភិក្ខុ  
មានសីលក្ខនធ បស់ខលួន ម្គប់ម្គងលអរ ើយ ក្ាម្តឹម្ម្តូវលអរ ើយគឺថា 
ម្ិនបានម្តូវនូវអាបតតិតូច-ធុំ ។ 
 ២.កុ្ក្កុចចបបក្ានុំ បែសិេ  ុំ  រហាត ិវនិ័យធ ភិក្ខុ  នឹងបានជា 
ទី្ពុុំនាក្់កុ្លបុម្តទ ុំងឡាយដែលមានរសចក្តីសងេយ័ ។ 
 ៣.វសិា រទ សងឃម្រជេ រវា  ត ិ វនិ័យធ ភិក្ខុ  នឹងរក្លៀវកាល  
និយយវនិ័យក្នុងក្ណ្តត លថ្នជុុំនុុំសងឃ ។ 
 ៤.បចចតថរិក្ ស ធរម្មន សុនិគគ ិតុំ និគគណ្តា ត ិ វនិ័យធ ភិក្ខុ  
អាចនិងសងកត់សងកិនបុគគល ដែលជាសម្តូវក្នុងសាសនារោយស  
ធម្៌ គឺពាក្យម្បក្បរោយរ តុបាន ។ 
 ៥.សទ្ធម្មែឋតិយិ បែបិរនាន  រហាត ិ វនិ័យធ ភិក្ខុ  បានម្បតិបតតិ 
ម្តឹម្ម្តូវលអរ ើយ រែើម្បញុីា ុំងម្ពោះសទ្ធម្មឲ្យែុំក្ល់នូវមា ុំបាន ។ 
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សរងខបម្ពោះថ្ម្តបែិក្ 
 ម្ពោះវនិ័យបិែក្មាន២វភិងគគឺ ភិក្ខុ វភិងគ និងភិក្ខុ នីវភិងគ ។ វភិងគ 
ទ ុំងពី រនោះរៅថា ឧភរាវភិងគ ។ 
 ១.ភកិ្ខុវភិងគ មាន៨ ក្ ឌ  និងមាន ២២៧ សិកាខ បទ្ ។ 
 ក្.បារាជកិ្ក្ ឌ  មាន ៤ សិកាខ បទ្ ។ 
 ខ.រត សក្ ឌ  មាន ១៣ សិកាខ បទ្ ។ 
 គ.អនិយតក្ ឌ  មាន ២ សិកាខ បទ្ ។ 
  .និសេគគយិក្ ឌ  មាន ៣០ សិកាខ បទ្ ។ 
 ង.សុទ្ធិក្បាចតិតយិក្ ឌ  មាន ៩២ សិកាខ បទ្ ។ 
 ច.រសក្ខយិក្ ឌ  មាន ៧៥ សិកាខ បទ្ ។ 
 ឆ្.អធកិ្  សម្ងក្ ឌ  មាន ៧ សិកាខ បទ្ ។ 
 ជ.បាែរិទ្សនិយ មាន ៤ សិកាខ បទ្ ។ 
 ២.ភកិ្ខុ នីវភិងគ មាន ៧ ក្ ឌ  និងមាន ៣១០ សិកាខ បទ្ ។ 
 ក្.បារាជកិ្ក្ ឌ  មាន ៨ សិកាខ បទ្ ។ 
 ខ.សតត សក្ ឌ  មាន ១៧ សិកាខ បទ្ ។ 
 គ.និសេគគយិក្ ឌ  មាន ៣០ សិកាខ បទ្ ។ 
  .សុទ្ធិក្បាចតិតយិក្ ឌ  មាន ១៦៦ សិកាខ បទ្ ។ 
 ង.បាែរិទ្សនីយក្ ឌ  មាន ៧ សិកាខ បទ្ ។ 
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 ច.រសក្ខយិក្ ឌ  មាន ៧៥ សិកាខ បទ្ ។ 
 ឆ្.អធកិ្  សម្ងក្ ឌ  មាន ៧ សិកាខ បទ្ ។ 

ម្ពោះវនិយ័បែិក្ មាន ៥ គម្ព ី 
 ១.គម្ពី  អាទិ្ក្ម្ម 
 ២.គម្ពី  បាចតិតយិ 
 ៣.គម្ពី  ម្ហាវគគ 
 ៤.គម្ពី  ចុលលវគគ 
 ៥គម្ពី  ប វិា  ។ 
 រែើម្បងីាយម្សួលច្ឆុំគម្ពី ទ ុំង៥រនោះ រគស រស ជាអក្េ កាត់ 
ថា «អា-,បា-,ម្-,ចុ-,ប- »។ ដចក្ជារសៀវរៅមាន១៣ក្ាល ដចក្ជា 
ធម្មក្ខនធ មាន ២១០០០ ធម្មក្ខនធ ។ ច្ឆប់ពីរលខ ០១ ែល់រលខ ១៣ ។ 

ម្ពោះវនិយ័ទ ុំងអស់មានអតថ៣ម្បកា គៈឺ 
 ១.វវិធិនយាត  រម្ពាោះអតថថា មានន័យរផេងៗ ។ 
 ២.វរិសសនយាត  រម្ពាោះអតថថា មានន័យែ៏វរិសស ។ 
 ៣.កាយវាច្ឆនុំ វនិយរាត  រម្ពាោះអតថថា ជារម្គឿងកាត់ឬទូ្នាម ន 
នូវកាយនឹងវាច្ឆ ។ 

ម្ពោះសុតតនតបែិក្ មាន ៥ គម្ព ី 
 ១.គម្ពី  ទី្ និកាយ 
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 ២.គម្ពី  ម្ជេមិ្និកាយ 
 ៣.គម្ពី  សុំយុតតនិកាយ 
 ៤.គម្ពី  អងគុតត និកាយ 
 ៥.គម្ពី  ខុទ្ទក្និកាយ ។ 
 រែើម្បងីាយច្ឆុំ គម្ពី ទ ុំង៥រនោះ ម្តូវបានរគស រស ជាអក្េ  
កាត់ថា «ទី្-,ម្-,សុំ-,អុំ-,ខុ- » ។ ដចក្ជារសៀវរៅ មាន ៦៤ ក្ាល ដចក្ 
ជាធម្មក្ខនធ មាន ២១០០០ ធម្មក្ខនធ ។ ច្ឆប់ពីរលខ ១៤ ែល់រលខ 
៧៧។ 

ម្ពោះសូម្តទ ុំងអស់មានអតថ៦ម្បកា គៈឺ 
 ១.សូចនរា រម្ពាោះសដម្តងរចញនូវម្បរយជន៍ែល់សតវែថ្ទ្។ 
 ២.សុវុតតរា រម្ពាោះសដម្តងអនុរលាម្ាម្អធយម្ស័យនឹងច តិ 
 បស់រវរនយយសតវ ។ 
 ៣.សវនរា រម្ពាោះឲ្យសរម្ម្ចម្បរយជន៍ែល់សពវសតវ ែូច 
ម្សូវសនទូងឲ្យសរម្ម្ចផល ។ 
 ៤.សូទ្នរា រម្ពាោះជាទី្ ូ រចញថ្នផល ែូចរោោះរម្រគ្ន 
ដែលជាទី្ ូ រចញថ្នទឹ្ក្រោោះ ។ 
 ៥.សុតតណ្ត រម្ពាោះ ក្ាទុ្ក្រៅម្បរយជន៍រោយលអែល់សតវ 
អនក្ម្បតិបតតិ ។ 
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 ៦.សុតតសភាតរា រម្ពាោះជាមាគ៌្នែ៏ម្តង់របើក្ឲ្យសតវ អនក្ម្បតិ 
បតតិរែើ រឆ្ព ោះរៅសាថ នម្ពោះនិពាវ ន ែូចដខេបនាទ ត់ថ្នជាងរវើ ។ 

ម្ពោះអភធិម្មបែិក្ មាន ៧ គម្ព ី 
 ១.គម្ពី  សងគ ី 
 ២.គម្ពី  វភិងគ 
 ៣.គម្ពី  ធាតុក្ថា 
 ៤.គម្ពី  បុគគលបបញ្ាតត ិ
 ៥.គម្ពី  ក្ថាវតថុ 
 ៦.គម្ពី  យម្ក្ 
 ៧.គម្ពី  បោឋ ន ។ 
 គម្ពី ទ ុំង៧រនោះ រគស រស ជាអក្េ កាត់ឲ្យងាយច្ឆុំថា 
«សុំ,វ,ិធា,បុ,ក្,យ,ប »។ ដចក្ជារសៀវរៅមាន ៣៣ ក្ាល ដចក្ជា 
ធម្មក្ខនធមាន ៤២០០០ ធម្មក្ខនធ ។ ច្ឆប់ពីរលខ ៧៨ ែល់ រលខ 
១១០។ 

ម្ពោះអភធិម្មមានអតថ៥ម្បកា គៈឺ 
 ១.វុឌ្ឍម្រនាត  មានអតថថា ធម្៌មានរសចក្តីចរម្ម្ើន ។ 
 ២.សលក្ខណ្ត មានអតថថាធម្៌ម្បក្បរោយរសចក្តីក្ុំ ត់ ។ 
 ៣.បូជាិ មានអតថថា ធម្៌គួ បូជា ។ 
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 ៤.ប ចិានិាន  មានអតថថា ធម្៌ជាចុំដ ក្ៗម្ិនម្ច ុំគ្នន  ។ 
 ៥.អធកិា មានអតថថា ធម្៌ែ៏ថ្ម្ក្ដលង ។ 

គម្ព ីម្ពោះធម្មសងគ ីដចក្ជា ៤ ក្ ឌ គៈឺ 
 ១.ចតិតវភិតតកិ្ ឌ  ដចក្ចិតតរចតសិក្ជារែើម្ ។ 
 ២. ូបវភិតតកិ្ ឌ  ដចក្ ូបជារែើម្ ។ 
 ៣.និរក្ខបរាសក្ ឌ  ដចក្ធម្៌ក្នុងបទ្មាតិការនាោះ ។ 
 ៤.អតថុទធ  ក្ ឌ  ដចក្អតថជារែើម្ ។ 
 គម្ព ីវភិងគ ដចក្វភិងគ១៨ម្បកា មានខនធវភិងគជារែើម្ 
 គម្ព ីធាតុក្ថា រពាលកា សរស្រងាគ ោះធម្៌ ដែលច្ឆត់ជាក្ងធាតុ 
រផេងៗ ជារែើម្ ។ 
 គម្ព ីបុគគលបបញ្ាតត ិ រពាលអុំពីបញ្ាតតិ ៦ ម្បកា មានខនធបបញ្ា-
តតិជារែើម្ ។ 
 គម្ព ីក្ថាវតថុ  ដចក្ម្ពោះសូម្តជាចុំដ ក្ថ្នសក្វាទី្នឹងប វវាទី្ 
ជារែើម្ ។ 
 គម្ព ីយម្ក្ ដចក្ធម្៌រចញជាគូៗ ែូចធម្៌ជាចុំដ ក្កុ្សល 
នឹងមូ្លថ្នធម្៌ជាចុំដ ក្កុ្សលជារែើម្ ។ 
 គម្ព ីម្ហាបោឋ ន ដចក្ធម្៌ម្បក្បរោយរ តុនឹងបចច័យជា 
រែើម្ ។ 
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 ស ុបធម្មវនិយ័ក្នុងម្ពោះថ្ម្តបែិក្មាន ៨៤០០០ ម្ពោះធម្មក្ខនធ 
គតិជារសៀវរៅ មាន ១១០ ក្ាល ។ 
 ពាក្យថា វនិ័យរនោះ មានរគ្នល ៣ ដផនក្គឺៈ បញ្ាតតិ១,អនុញ្ញា ត 
១,អភិសមាច្ឆ ១ ។ ខដែលម្ពោះសពវញ្ាូ ពុទ្ធម្ទ្ង់ហាម្ម្ិនឲ្យបពវជិត 
ម្បម្ពឹតតពាយងាយាម្អុំរពើចិតត ម្ពម្ទ ុំងម្បាប់រទសក្ុំ ុសធៃន់  
ម្សាលផង រៅថាបញ្ាតតិ ឬពុទធ នុញ្ញា ត ។ ខ ដែលម្ទ្ង់យល់ម្ពម្ឲ្យ 
រធវើឲ្យម្បម្ពឹតតបាន រៅថា អនុញ្ញា ត ឬពុទធ នុញ្ញា ត ។ កា ម្បម្ពឹតតរ ៀប 
 យលអ ឬក្ិចចវតតដែលបពវជិតម្តូវម្បម្ពឹតត ម្តូវបុំរពញឲ្យប បូិ ៌ រៅ 
ថា អភិសមាច្ឆ  ។  ួម្ទ ុំង៣ ដផនក្រនោះ រៅថា វនិ័យ ។ 
 ១/សុំនួ  ពាក្យថាវនិយ័ បានែល់អវ ី ? មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? 
វនិយ័ពួក្ណ្តសម្មាបជ់នណ្ត ? ម្ពោះពុទ្ធសាសនា របើគ្នម នវនិយ័រទ្ 
នឹងរៅជាយ៉ា ងណ្ត ? 
 ចរម្លើយ ពាក្យថាវនិ័យ បានែល់ចាប់ជាពុទធ នុញ្ញា តនិងពុទ្ធ- 
បបញ្ាតតិទ ុំងអស់ ដែលម្ពោះពុទ្ធម្ទ្ង់អនុញ្ញា ត និងហាម្ម្បាម្ែល់ 
សាវក័្ម្ពោះអងគ ។ វនិ័យ មានរម្ចើនណ្តស់ ដតរបើនិយយរោយខលីមាន 
ដត២យ៉ា ងគឺៈ 
 ក្.អគ្ន យិវនិ័យ វនិ័យសម្មាប់អនក្រៅម្គប់ម្គងផទោះ គឺម្គ សថ 
 រាវាស ជាឧបាសក្ និងឧបាសិកា ។ 
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 ខ.អនាគ្ន យិវនិ័យ វនិ័យសម្មាប់អនក្ម្ិនរៅម្គប់ម្គងផទោះ គឺ 
ពួក្អនក្បួស មានភិក្ខុ  និងសាម្រ  រនោះឯង ។ 
 ម្ពោះពុទ្ធសាសនា របើគ្នម នវនិ័យរទ្ និងម្តូវសាបសូនយ អតតរាយ 
អតត ធានរៅបាន ។ 
 ២/សុំនួ  ពាក្យថា ថ្ម្តសិកាខ  ធម្វ៌និយ័ និងសាសនាទុំង៣ 
រនោះមានរសចក្តរីផេងៗគ្នន យ៉ា ងណ្ត ? ឬក្ែូ៏ចគ្នន  ? 
 ចរម្លើយ រផេងគ្នន រោយពយញ្ាន ដតជាសភាវៈែូចគ្នន រោយ 
អតថគឺ សីលសិកាខ  នឹងបញ្ញា សិកាខ ជាដផនក្ខាងកាយ និងវាច្ឆបានខាង 
ម្ពោះវនិ័យចិតតសិកាខ  និងបញ្ញា សិកាខ  ដែលជាម្បតិបតតិខាងផលូ វចិតតសិកាខ  
 ួម្ចូលក្នុងផលូ វធម្៌ផង ធម្៌និងវនិ័យរនោះជាឱវាទ្ បស់ម្ពោះពុទ្ធជាមាច ស់ 
ែូចគ្នន   ួម្ទ ុំងអស់រៅថា(សាសនា) ដែលដម្បថា ពាក្យរម្បៀនម្បរៅ 
រនោះឯង ។ 
 ៣/សុំនួ  ពាក្យថា សិកាខ  និងសិកាខ បទ្ ទ ុំងពី មា៉ា តរ់នោះមាន 
រសចក្ត ីអធបិាយែូចរម្តច ? 
 ចរម្លើយ សិកាខ  ដម្បថា កា សិក្ា កា រ ៀនសូម្តសាវ ធយយន៍  
កា រធវើកាយវាច្ឆឲ្យងនឹក្ ឲ្យសាទ ត់ម្ិនឲ្យឆ្គ ុំឆ្គង គឺជាធម្មជាតិដែល 
បុគគលម្តូវរ ៀនសូម្ត ។ 
  ឯីពាក្យថា សិកាខ បទ្វញិ បានែល់វនិយបបញ្ាតតិ ដែលម្ពោះ  
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សមាម សម្ពុទ្ធម្ទ្ង់ហាម្ រលើក្រ ើងជាម្បកា  ឬជាមាម្ាមួ្យៗ រៅថា 
សិកាខ បទ្ៗ រនាោះមានរៅក្នុងបាែិរមាក្ខខលោះ ម្ិនមានរៅក្នុងបាែិរមាក្ខ 
ខលោះ ។ ឯសិកាខ បទ្ដែលមានក្នុងបាតិរមាក្ខរនាោះគឺ បារាជិក្៤,សងាទិ្ 
រសស១៣,អនិយត២,និសេគគិយបាចិតតិយ៣០,សុទ្ធិក្បាចិតតិយ៩២,
បាែិរទ្សនិយ៤,រសក្ខិយវតត៧៥  ួម្ជា ២២០ រាប់អធិក្  សម្ង 
៧ ផង ម្តូវជា ២២៧ ។ 
 ៤/សុំនួ  ចតុបា សុិទ្ធិសីលមានប៉ាុនាម ន ? គអឺវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ ចតុបា សុិទ្ធិសីលមាន ៤ យ៉ា ងគឺ បាតិរមាក្ខសុំវ ៈ 
សីល១,ឥស្រនទីយសុំវ ៈសីល១,អាជីវបា សុិទ្ធិសីល១ និងបចចយសននិសេ ិ
តសីល១ ។ 
 ៥/សុំនួ  ចុោះរៅក្នុងឥស្រនទីយសុំវ ៈសីល ែូចរម្តចរៅថា ឥស្រនទីយ 
? ឥស្រនទីយរនាោះមានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? គអឺវខី លោះ ? កា សម្ងួម្ក្នុង 
ឥស្រនទីយទ ុំងរនាោះម្តូវរធវើែូចរម្តច ? ចូ អធបិាយ ? 
 ចរម្លើយ ឥស្រនទីយ ដម្បថា ធម្មជាតិជាធុំ ែូចមានវគិគ ថា ឥនទតិ 
ប មិ្ិសេ  យិុំ ក្ររាតីតិ = ឥស្រនទីយុំ (ធម្មជាតិ) ធម្មជាតិណ្តជាធុំ គឺរធវើនូវ 
ភាពថ្នខលួនជាយ៉ា ងថ្ម្ក្ដលង ធម្មជាតិរនាោះរ ម្ ោះឥស្រនទីយ ឥស្រនទីយ 
រនាោះមាន ៦ យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.ចក្ខុ ស្រនទិយ ឥស្រនទីយគឺ ដភនក្ 
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 ២.រសាតសិ្រនទិយ ឥស្រនទីយគឺ ម្តរចៀក្ 
 ៣.ឃ្លនិស្រនទិយ ឥស្រនទីយគឺ ម្ចមុ្ោះ 
 ៤.ជវី ាសិ្រនទិយ ឥស្រនទីយគឺ អណ្តត ត 
 ៥.កាយិស្រនទិយ ឥស្រនទីយគឺ កាយ 
 ៦.ម្និស្រនទិយ ឥស្រនទីយគឺ ចិតត 
 អធិបាយថា ពាក្យថា សុំវ ៈ ដម្បថា កា សម្ងួម្បិទ្បា ុំង, វា ុំង 
ម្បយ័តន ម្ិនឲ្យអា ម្ម ៍ទ ុំងឡាយគឺ  ូប សរម្លង ក្លិន  ស និង 
សម្ាសេ ធម្៌ណ្តមួ្យដែលរទសរក្ើតរ ើងបាន  ួម្រសចក្តីម្ក្រៅ  
ថា ឥស្រនទីយសុំវ ៈសីល គឺកា សម្ងួម្នូវ ឥស្រនទីយ ។ 
 ៦/សុំនួ  របើបានសម្ងួម្ឥស្រនទីយរ ើយ រតើភកិ្ខុ  សាម្រ   
បានអានិសងេយ៉ា ងណ្ត ? ចូ ពនយល់ ?  
 ចរម្លើយ របើភិក្ខុ  សាម្រ   បានសម្ងួម្នូវឥស្រនទីយែ៏ម្៉ាត់ចត់ 
រ ើយ ដម្ងបាននូវរសចក្តីសុខរលើសម្បមា  មានសុខក្នុង្ន 
និងសុខក្នុងម្គគផលជារែើម្ ។ ផទុយរៅវញិ របើម្ិនបានសម្ងួម្រទ្ ម្តូវ 
ទ្ទួ្លនូវកា និនាទ តិោះរែៀលអុំពីសុំណ្តក្់វញិ្ាូ ជនក្នុងបចចុបបននរនោះផង,
លុោះែល់រធវើកាលក្ិ យិរៅកាន់រលាក្ខាងមុ្ខ និងបានរៅកាន់ទុ្គគតិ 
ន ក្ រម្បត តិ ច្ឆា ន ជាម្បតយក្េរបើម្ិនមួ្យក្៏មួ្យដែ ខានពុុំបាន  
រ ើយ ។ 
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 ៧/សុំនួ  បចចយ័ ក្នុងបចចយ័សននិសេតសីិលបានរសចក្តថីា ែូច 
រម្តច ? បចចយ័រនាោះមានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? គអឺវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ ពាក្យថា បចច័យបានរសចក្តីថា រម្គឿងដែលបុគគលម្តូវ 
អាម្ស័យ ប រិភាគ រម្បើម្បាស់ រ ើយម្បម្ពឹតតរៅបាន ។ សតវទ ុំង 
ឡាយក្នុងពិភពរលាក្រយើងរនោះសុទ្ធដតពឹងពាក្់អាម្ស័យ រៅរលើ 
បចច័យរនោះទ ុំងអស់ ។ រោយរហាចណ្តស់ក្៏ម្តូវកា បចច័យណ្តមួ្យ 
ដែ  ក្នុងបចច័យទ ុំង៤រនោះ រទ្ើបញុា ុំងច នតអាច ស់រៅបានដែ  ។ 
 បចច័យ ៤ រនាោះគឺៈ 
 ១.ចីវ បបចច័យ 
 ២.បិ ឌ បាតបបចច័យ 
 ៣.រសនាសនបបចច័យ 
 ៤.គិលានរភសជាបបចច័យ ។ 
 ៨/សុំនួ  កា ពិច្ឆ ណ្តនូវបចចយ័ទ ុំងរនាោះ រៅថាអវ ី ? មាន 
នយ័ែូចរម្តច ? ក្នុងបចចយ័និមួ្យៗមានបចចរវក្ខ ៈប៉ាុនាម ន ? គអឺវខី លោះ ? 
ក្នុងបចចរវក្ខ ៈនិមួ្យៗ ? មានរសចក្តែូីចរម្តចខលោះ ? ចូ អធបិាយ ? 
 ចរម្លើយ កា ពិច្ឆ ណ្តនូវបចច័យទ ុំងរនាោះ រៅថា បចចរវក្ខ  
មានន័យថា កា  ុំពឹង,កា  ោិះគិត,កា ម្តិោះ ោិះ,សរងកត,ពិនិតយ រវលចវលី 
លុំអិតរសចក្តីឲ្យយល់ជាក្់ពុុំដម្នម្គ្នន់ដតសូម្តឲ្យម្គ្នន់ដតឮ រ ើយពុុំ  
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យល់រសចក្តីថារម្៉ាចរនាោះរទ្ ។ 
 ក្នុងបចច័យនិមួ្យៗមានបចច័យរវក្ខ ៈ៤គឺៈ 
 ១.ធាតុបបចចរវក្ខ ៈ 
 ២.បែិកូ្លបបចចរវក្ខ ៈ 
 ៣.តុំខ ិបបចចរវក្ខ ៈ 
 ៤.អតីតបបចចរវក្ខ ៈ 
 ក្នុងបចចរវក្ខ និមួ្យៗ មានរសចក្តីអធិបាយតរៅៈ 
 កាលរបើបពវជិតបានទ្ទួ្លនូវបចច័យណ្តមួ្យរទោះចីវ បប-
ចច័យក្តី បិ ឌ បាតបបចច័យក្តី រសនាសនបបចច័យក្តី គិលានរភសជាបបចច័-
យក្តី ម្តូវដតពិច្ឆ ណ្តក្នុងរពលែុំណ្តលគ្នន  និងកា ទ្ទួ្លនូវបចច័យ  
រនាោះឯង ។ 
 ម្យ៉ាងរទ្ៀតអារភាគចិតត គឺ ុំពឹងពិច្ឆ ណ្តក្នុងចិតតមានលក្ខ  
ាម្លក្ខ ៈថ្នបចចយរវក្ខ ៈវធិីរនាោះ ។ 
 ៩/សុំនួ  បចចរវក្ខ កាល គកឺាលដែលម្តូវពិច្ឆ ណ្តមាន  
ប៉ាុនាម ន ? គអឺវខី លោះ ?  ួម្កាលទ ុំងអស់ដែលម្តូវពិច្ឆ ណ្តមានប៉ាុនាម ន ? 
ចូ អធបិាយឲ្យសពវម្គបម់្ក្រម្ើល ? 
 ចរម្លើយ បចចរវក្ខ កាល គឺកាលដែលម្តូវពិច្ឆ ណ្តមាន៣  
យ៉ា ង ។ 
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 ១.បែលិាភកាល គឺកាលក្ុំពុងបាន ឬកាលក្ុំពុងទ្ទួ្លនូវ 
បចច័យ ។ 
 ២.ប រិភាគកាល គឺកាលដែលក្ុំពុងប រិភាគរម្បើម្បាស់ ។ 
 ៣.អតតីកាល គឺកាលដែលបានប រិភាគរម្បើម្បាស់ ួចរ ើយ 
 ួម្កាលទ ុំងអស់មាន១២ ។ 
 បណ្តត កាលទ ុំងបី ែូចបានរពាល ួចម្ក្រ ើយរនោះ ក្នុងបែិ 
លាភកាល គឺកាលក្ុំពុងបាន ក្ុំពុងទ្ទួ្លនូវបចច័យម្តូវពិច្ឆ ណ្ត 
រោយធាតុបបចចរវក្ខ ៈ ក្៏បានរោយបែិកូ្លបបចចរវក្ខ ៈ ។  
 ១០/សុំនួ  ថ្ងៃចូលម្ពោះវសាមានប៉ាុនាម នម្បរភទ្ ? គអឺវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ ថ្ងៃចូលម្ពោះវសាមាន ២ ម្បរភទ្គឺៈ 
 ១.បុ មិ្គិ្ន វសេូបនាយិកា  កា ច្ឆ ុំវសាមុ្នគឺក្ុំ ត់ចូលពីថ្ងៃ 
១ររាជ ដខអាសាធ រៅែល់ថ្ងៃទី្១៥ រក្ើតរពញបូ ៌ម្ីដខអសេុជ ។ 
 ២.បចាមិ្កិា  វសេូបនាយិកា  កា ច្ឆ ុំវសារលើក្រម្កាយគឺក្ុំ  
 ត់ចូលពីថ្ងៃ ១ររាជ ដខម្សាព ៌ រៅរចញរៅថ្ងៃ ១៥រក្ើត ដខ 
ក្តតិក្ ។ 
 ១១/សុំនួ  របើកាលណ្តភកិ្ខុ  សាម្រ  បានចូលវសាម្តមឹ្ 
ម្តូវរោយគ្នម នោចខ់វោះខាតអវរីទ្ រតើម្តូវបានអានិសងេដែ ឬរទ្ ? របើ 
បានរតើអានិសងេរនាោះមានប៉ាុនាម ន ? គអឺវខី លោះ ? ចូ ពនយល់ឲ្យរក្ាោះ  
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ក្ាយម្ក្រម្ើល ? 
 ចរម្លើយ ចុំរពាោះភិក្ខុ ដែលបានគង់ច្ឆ ុំវសាអស់ថ្ម្តមាសរ ើយ 
ម្ពោះពុទ្ធម្ទ្ង់ម្បទនក្ថ្ម្ម្៥យ៉ា ង  ឯីក្ថ្ម្ម្អានិសងេ៥យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.រៅណ្តម្ក្ណ្តម្ិនច្ឆ ុំបាច់លាភិក្ខុផងគ្នន ាម្សិកាខ បទ្ទី្ 
៦ ថ្នអរចលក្វគគបាចិតតិយក្ ឌ  ។ 
 ២.រៅណ្តម្ក្ណ្តម្ិនច្ឆ ុំបាច់យក្ថ្ម្តចីវ ម្គប់ម្បោប់ ។ 
 ៣.ទុ្ក្ោក្់អតិរ ក្ចីវ បានាម្ម្បាថាន  ។ 
 ៤.ឆ្ន់គ ៈរភាជន និងប ម្ប ៈរភាជនបាន ។ 
 ៥.មានសិទ្ធិម្តូវបានចីវ ដែលរក្ើតរ ើងក្នុងដែនរៅច្ឆុំវសា 
រនាោះ ។ 
 សូម្បញ្ញា ក្់ថា អានិសងេទ ុំង៥ យ៉ា ងរនោះម្តូវក្ុំ ត់បាន ១  
ដខ ច្ឆប់ា ុំងពីថ្ងៃរពញបូ ៌ម្ី ដខក្តតិក្រែើម្ ែល់ថ្ងៃដខោច់ ក្តតិក្ 
រនោះ ដងម្ទ ុំងបានរែើម្បមី្កាលក្ឋិន ដែលជួយលាតម្តោងអានិ 
សងេ ៥ រនោះឲ្យបានអាយុដវង ែល់ថ្ងៃរពញបូ ៌ម្ីដខ ផលគុន គឺ 
រពញមួ្យរ ម្នត ែូវរទ្ៀត ។ 
 ១២/សុំនួ  ក្ដនលងែូចរម្តចដែលម្ពោះពុទ្ធម្ទ្ងអ់នុញ្ញា តឲ្យច្ឆ ុំ 
វសាបាន ? ក្ដនលងែូចរម្តចដែលម្ទ្ងហ់ាម្ ? 
 ចរម្លើយ ទី្ដែលមានរសនាសនៈម្បក្់បិទ្បា ុំង និងមានទវ    
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រចញចូលបាន ទី្ដបបរនោះរទ្ើបម្ពោះពុទ្ធម្ទ្ង់អនុញ្ញា តឲ្យច្ឆ ុំវសា 
បាន។ ហាម្ម្ិនឲ្យរៅច្ឆ ុំវសាក្នុងខទម្រខាន ច ក្នុងពាង ក្នុងឆ្ម្ត ក្នុង នធ 
ម្បរហាងរវើ និងម្បគ្នបរវើ ។ 
 ១៣/សុំនួ  ភកិ្ខុ ម្តូវអាបតតបិារាជកិ្ រ ម្ ោះថា ោចសិ់ទ្ធិជាភកិ្ខុ  
ភាព ។ ដតរគចងែ់ងឹថាែល់ថ្ងៃរម្កាយរបើអនក្រនាោះចូលម្ក្សុុំខមា 
រទស និងសងឃ រតើសងឃអាចអតរ់ទសឲ្យរ ើយអនុញ្ញា តឲ្យបពវជាា  
ឬឧបសម្បទបានដែ ឬរទ្ ? (ម្ប ងរចញឆ្ន ុំ ១៩៦៥ ) ។ 
 ចរម្លើយ សងាអាចអនុញ្ញា តឲ្យបពវជាា បាន ដតឧបសម្បទម្ិន 
បានរទ្ ។ 
 ១៤/សុំនួ  ភកិ្ខុមានអាធយម្ស័យ ជាម្បរយជនប៍ានសដម្តង 
ធម្ទូ៌្នាម នមាតុម្គ្នម្ដតពី នាក្ដ់ែលម្និមានបុ សែងឹក្តរីៅជាមួ្យ 
ផង ចុំនួន ២០ មា៉ា ត ់រតើភកិ្ខុ រនាោះម្តូវអាបតតដិែ ឬរទ្ ? របើម្តូវ រតើម្តូវ  
រោយអាបតតអិវ ី? រ ម្ ោះសមុ្ោឋ នអវ ី? 
 ចរម្លើយ ភិក្ខុ រនាោះរ ម្ ោះថា ម្តូវអាបតតិយ៉ា ងពិតម្បាក្ែគឺ អា 
បតតិបាចិតតិយ រោយសមុ្ោឋ នទី្២ រ ម្ ោះធម្មរទ្សនាសមុ្ោឋ ន ។ 
 ១៥/សុំនួ  ក្នុងម្ពោះវនិយ័មានដចក្កា ក្សងឃសម្មាបរ់ធវើសងឃ 
ក្ម្មជាប៉ាុនាម នពួក្ ? អវខីលោះ ? រ ើយពួក្ណ្តមានសម្តថក្ចិចក្នុងសងឃ  
ក្ម្មណ្ត ? 
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 ចរម្លើយ មានដចក្កា ក្សងឃសម្មាម្់រធវើសងឃក្ម្មជា៥ពួក្ ក្នុង 
ម្ពោះវនិ័យ គឺៈ 
 ១.សងឃចតុវគគ មានភិក្ខុ៤ ូប 
 ២.សងឃបញ្ចវគគ មានភិក្ខុ៥ ូប 
 ៣.សងឃទ្សវគគ មានភិក្ខុ១០ ូប 
 ៤.សងឃវសិតវិគគ មានភិក្ខុ២០ ូប 
 ៥.សងឃអតរិ ក្វសិតវិគគ មានភិក្ខុ រលើសពី២០ ូប ។  
 សងឃចតុវគគមានសម្តថក្ិចចក្នុងសងឃក្ម្មទ ុំងអស់រលើក្ដលង 
ដតបវា ណ្តក្ម្ម ក្ឋិនក្ម្ម ឧបសម្បទក្ម្ម និងអពាភ នក្ម្មរចញ ។ 
 សងឃបញ្ច វគគ មានសម្តថក្ិចចក្នុងសងឃក្ម្មម្គប់ទ ុំងអស់រលើក្ 
ដលងដតឧបសម្បទក្ម្មក្នុងម្ធយម្ម្បរទ្ស និងអពាភ នក្ម្មរចញ ។ 
 សងឃទ្សវគគ មានសម្តថភាពរធវើក្ម្មបានទ ុំងអស់ រលើក្ដលង 
ដតអពាភ នក្ម្មមួ្យរចញ ។ 
 សងឃវសីតិវគគទ ុំងពីរនោះមានសម្តថភាពអាចរធវើសងឃក្ម្មបាន 
ទ ុំងអស់ឥតមានហាម្រ ើយ ។ 

១៦/សុំនួ  រតើកាលិក្មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? 
 ចរម្លើយ កាលិក្មាន៤យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.យវកាលិក្ មានក្ុំ ត់កាលពីម្តឹម្រពលម្ពឹក្រៅទ្ល់  
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និងថ្ងៃម្តង់ ែូចជាបាយ ម្តីសាច់ នុំចុំ ីជារែើម្ ។ 
 ២.យម្កាលិក្ មានក្ុំ ត់កាល ពីម្តឹម្១ថ្ងៃ១យប់ែូចទឹ្ក្ 
អែឋបាន ៨ យ៉ា ង មានទឹ្ក្បានរធវើអុំពីដផលសាវ យជារែើម្ ។ 
 ៣.សាត  កាលិក្ មានក្ុំ ត់កាល៧ថ្ងៃបានែល់រភសជា ៥ 
យ៉ា ងមានទឹ្ក្រោោះរាវ ទឹ្ក្ខាប់ រម្បង សក អុំរៅជារែើម្ ។ 
 ៤.យវជវីកិ្ មានក្ុំ ត់កាលលុោះម្ាដតអស់ែូចជារភសជាៈ 
ជាថាន ុំដក្ររាគ ។ 
 ១៧/សុំនួ  រៅក្នុងនិសេគគយិបាចតិតយិនិរទ្ទស មានកា  
និយយជាបទ់ក្ទ់្ងរោយរម្គឿងចវី ជារែើម្ ជារ តុឲ្យមានកា  
ធៃល់ថា អកាលចវី  អរចចក្ចវី  អតរិ ក្ចវី  រនាោះមានរសចក្តរីផេងគ្នន  
ម្ក្យ៉ា ងណ្ត ? សូម្ដវក្ដញក្ឲ្យបានចាស់លាស់ ។ 
 ចរម្លើយ ចវី ដែលភិក្ខុបានម្ក្រៅខាងរម្ៅចីវ កាលរម្ៅថ្ន 
អានិសងេក្ឋិន រលាក្រៅថា «អកាលចីវ » ច្ឆប់ា ុំងពីថ្ងៃ ៥រក្ើតដខ 
អសេុជរៅ ែល់ ១០ថ្ងៃ របើមានទយក្ ទយិកា រគម្បញាប់ម្បញាល់ 
ម្បរគនសុំពត់រោយម្បា ពធ នូវរ តុណ្តមួ្យសុំពត់យ៉ា ងរនោះរៅថា 
«អរចចក្ចីវ » ។ 
 សុំពត់ដែលសល់រលើសពីថ្ម្តចីវ  រៅម្បម្ក្តីតូចបុំផុតមាន  
បរណ្តត យ ៨ ធាន ប់ទ្ទឹ្ង ៤ ធាន ប់រៅថា «អតិរ ក្ចីវ » ។ 
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 សូម្បញ្ញា ក្់ថា អកាលចីវ  និងអតិរ ក្ចីវ  មានន័យែូចគ្នន  
ខុសគ្នន ដតម្តង់បានម្ក្ម្ិនម្សបរពលគ្នន ប៉ាុរណ្តណ ោះ ប៉ាុដនតជាចីវ រម្ៅពី 
ថ្ម្តចីវ  ជាម្បម្ក្តីែូចគ្នន  ។ 
 ១៨/សុំនួ  រតើអនាគ្នវយិវនិយ័មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? 
 ចរម្លើយ អនាគ្នវយិវនិ័យមាន ៤ យ៉ា ងគឺៈ 
 សុំវ វវិនិ័យ១ បហាវនិ័យ១ សម្ងវនិ័យ១ និងបញ្ាតតិវនិ័យ ។ 
 ក្.សុំវ នយ័មាន ៥ យ៉ា ងគៈឺ 
 ១.សីលសុំវ  កា សម្ងួម្ក្នុងបាតិរមាក្ខ ។ 
 ២.សតសិវ  កា សម្ងួម្ក្នុងឥស្រនទីយ៍ទ ុំង៦ ។ 
 ៣.ញា សុំវ  កា សម្ងួម្បិទ្បា ុំងតណ្តា រោយបញ្ញា  ។ 
 ៤.ខនតិសុំវ  កា សម្ងួម្អត់ធន់ និងរៅត ម្តជាក្់ ។ 
 ៥.វ ិយិសុំវ  កា ម្បឹងដម្បងម្ិនឲ្យ វតិក្កចូលរបៀតរបៀន ។ 
 ខ.បហានវនិយ័មាន ៥ យ៉ា ងគៈឺ 
 ១.គទ្ងគបបហាន បានែល់កា លោះក្ិរលសជាខ ៈគឺ ម្តូវ 
លោះរោយកា រធវើទន សីល ភាវនា ។ 
 ២.វកិ្ខម្ពនបបបហាន បានែល់កា រវលចវលីនូវនីវ  ទ ុំង៥ 
ឲ្យសៃប់ មាៃ ប់ គឺម្តូវលោះរោយ សីល សមាធិ បញ្ញា  ។ 
 ៣.សមុ្រចាទ្បបហាន បានែល់អ យិម្គគដែលលោះក្ិរលសគឺ  
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លោះរោយនិររាធបបែិបទ ។ 
 ៤.បែបិបសេទ្វិបបបហាន បានែល់អ យិផលដែលលោះក្ិ 
រលស ។ 
 ៥.និសេ  បបហាន បានែល់ម្ពោះនិពាវ នដែលលោះក្ិរលស។ 
 ១៩/សុំនួ  អានិសងេ បស់ក្ឋនិមានប៉ាុនាម ន ? គអឺវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ អានិសងេ បស់ក្ឋិនមាន៥ម្បកា គឺៈ 
 ១.អនាម្នតច្ឆររា ម្ាច់រៅណ្តម្ិនបាច់លាភិក្ខុផងគ្នន  ឲ្យ ួច 
ច្ឆក្អាបតតិក្នុងច្ឆ កិ្សិកាខ បទ្ទី្៦ក្នុងអរចលក្វគគ សុទ្ធិក្បាចិតតិយ ។ 
 ២.អសមាទនច្ឆររា ម្ាច់រៅណ្តម្ិនបាច់យក្ថ្ម្តចីវ ម្គប់ 
ម្បោប់ ឲ្យ ួចច្ឆក្អាបតតិ ក្នុងទុ្តិយក្ឋិនសិកាខ បទ្ទី្២ ក្នុងចីវ វគគ 
និសេគគិយបាចិតតិយ ។ 
 ៣.គ រភាជនុំ ឆ្ន់គ រភាជនបាន ឲ្យ ួចច្ឆក្អាបតតិ ក្នុង 
គ រភាជនបាន ឲ្យ ួចច្ឆក្អាបតតិក្នុងគ រភាជនសិកាខ បទ្ទី្២ ក្នុង 
រភាជនវគគ សុទ្ធិក្បាចិតតិយ ។ 
 ៤.យវទ្តថចវី ុំ ទុ្ក្ោក្់អតិរ ក្ចីវ បានាម្ម្តូវកា  ឲ្យ ួច 
ច្ឆក្អាបតតិ ក្នុងបឋម្ក្ឋិនសិកាខ បទ្ទី្១ ក្នុងចីវ វគគ និសេគគិយបា  
ចិតតិយ ។ 
 ៥.រយ ច តតថ ចវី បារទ រសា រនសុំ ភវសិេត ិចីវ ណ្តដែល  
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រក្ើតរ ើងក្នុងអាវាសរនាោះចីវ រនាោះម្តូវបានែល់ភិក្ខុទ ុំងរនាោះ, ភិក្ខុ  
ទ ុំងរនាោះមានសិទ្ធិទ្ទួ្លចុំដ ក្លាភដែលរក្ើតរ ើងក្នុងអាវាស
រនាោះ ។ 
 ២០/សុំនួ  រតើមាតកិានា ុំឲ្យក្ឋនិរោោះមានប៉ាុនាម នម្បកា  ? គអឺវ ី
ខលោះ ? 
 ចរម្លើយ មាតនិា ុំឲ្យក្ឋិនរោោះមាន៨ម្បកា គឺៈ 
 ១.បក្កម្ននតិកា មានក្ិ យិរជៀសរចញ ច្ឆក្ដែនក្ឋិនាវាស 
ជាក្ុំ ត់ ។ 
 ២.និោឋ ននតិកា មានក្ិ យិរធវើចីវ សរម្ម្ចជាក្ុំ ត់ ។ 
 ៣.សននិោឋ ននតិកា មានរសចក្តីសននិោឋ នសុក្ចិតតម្ពម្ជាក្ុំ 
 ត់ ។ 
 ៤.នាសននតិកា មានចីវ វនិាសជាក្ុំ ត់ ។ 
 ៥.សវននតិកា មានក្ិ យិឮែុំ ឹក្ជាក្ុំ ត់ ។ 
 ៦.អាសា រចាទិ្កា ោច់រសចក្តីបុំ ងឬអស់រសចក្តីសងឃមឹ្ ។ 
 ៧.សីមាតកិ្កនតិកា មានក្ិ យិក្នលងរខតតក្ឋិនជាក្ុំ ត់ ។ 
 ៨.ស ុពាភ រា សងឃម្ពម្រម្ពៀងគ្នន សូម្តរោោះក្ឋិន ។ 
 ២១/សុំនួ  ពលិរពាធ បស់ក្ឋកិ្មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? គអឺវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ ពលិរពាធ បស់ក្ឋិនមាន២យ៉ា ងគឺៈ 
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 ១.អាវាសពលិរពារធា ក្ងវល់ក្នុងអាវាសគឺភិក្ខុក្នុងអាវាស 
រនាោះក្ត ីមានរសចក្តីអាល័យចុំរពាោះអាវាសរនាោះរ ើយរជៀសរចញរៅ 
រោយបុំ ងថា អាាម អញ និងម្ត ប់វញិក្តី ។ 
 ២.ចវី ពលិរពារធា ក្ងវល់ក្នុងចីវ  គឺចីវ ដែលភិក្ខុម្ិនទន់ 
បានរធវើ ឬបានរធវើរ ើយដតម្ិនទន់រម្សចទ ុំងរសចក្តីម្បាថាន  ចីវ ក្៏ 
ម្ិនទន់ោច់រៅរ ើយ ។ 
 ២២/សុំនួ  រតើអនតថាកា មានប៉ាុនាម ន ? គអឺវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ អនតថាកា មាន ២៤ គឺៈ 
 ១.ឧលិខិតម្រតតន ម្កាលរោយសុំពត់ម្គ្នន់ដតវាសគូសម្ក្ិតចុំ 
ណ្តុំ ។ 
 ២. ធាវនម្រតតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលម្គ្នន់ដតរបាក្គួក្ 
លាង ។ 
 ៣.ចវី វចិ្ឆ  ម្រតតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលម្គ្នន់ដតច្ឆត់ 
ដចងថ្លលក្រធវើជាខ ឌ័ មានបញ្ចខ ័ឌ ជារែើម្ ។ 
 ៤.រឆ្ទ្នម្រតតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលម្គ្នន់ដតកាត់ាម្ 
ដបបដែលបានច្ឆត់ដចង ។ 
 ៥.ពនធនម្រតតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលម្គ្នន់ដតោនភាា ប់  
គ្នន ។ 
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 ៦.ឱវែកិ្ក្  ម្រតតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលម្គ្នន់ដតរែ  
រងន ដវងៗ ឬ រងវើលៗាម្ជួ រជើងរចសដែលោនផគុ ុំ ។ 
 ៧.ក្ ឌូ សក្  ម្រតតន ម្កាលរោយសុំពត់ម្គ្នន់ដតភាា ប់ក្ឌុ ុំ 
និងម្ក្វលិក្ឌុ ុំ ។ 
 ៨.ទ្ ាីក្ម្មក្  ម្រតតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលម្គ្នន់ដត 
ម្តួតសុំពត់ពី ម្សទប់ដែ បញ្ចូ លគ្នន រធវើជាមួ្យ ។ 
 ៩.អនូវាតក្  ម្រតតន ម្កាលដែលសុំពត់ ដែលម្គ្នន់ដត 
រលើក្រ ើងនូវអនុវាតខាងក្នុង (អនុវាតខាងបរណ្តត យ) ។ 
 ១០.ប ភិ ឌ ក្  ម្រតតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលម្គ្នន់ដត 
រលើក្រ ើងនូវអនុវាតខាងរពាោះ (អនុវាតខាងទ្ទឹ្ង) ។ 
 ១១.ឱវរតតយយក្  ម្រតតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលម្គ្នន់ដត 
ជួបគ្នន  ។ 
 ១២.ក្ម្ពលម្ទ្ទនម្រតតន ម្កាលរោយសុំពត់ម្គ្នន់ដតម្ជលក្់ 
ម្តង មានព ៌ែូចភលុក្ែុំ  ីឬែូចសលឹក្រវើទុ្ុំ (ព ៌រលឿងខចី) ។ 
 ១៣.និម្តិតក្រតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលរក្ើតរ ើង រោយ  
សា ភិក្ខុ រធវើនិម្ិតតក្ម្មយ៉ា ងរនោះថា អាាម ម្កាលក្ឋិនរោយនិយយ  
បញ្ាិ តបរញ្ា ៀងឲ្យទយក្ ឬរធវើកាយវកិា ណ្តមួ្យឲ្យទយក្ ។ 
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 ១៤.ប កិ្ថាក្រតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលរក្ើតរ ើងរោយ 
សា ភិក្ខុ និយយបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លយក្យ៉ា ងរនោះថា កា ម្បរគនសុំពត់ 
ក្ឋិនគួ  រម្ពាោះទយក្អនក្ម្បរគនសុំពត់ក្ឋិន  ដម្ងបានជួបម្បសពវ 
និងបុ យយ៉ា ងធុំ ។ 
 ១៥.កុ្ក្កក្រតន ម្កាលរោយសុំពត់ខខីរគ ឬសុំពត់ បស់ខលួន ។ 
 ១៦.សននិធកិ្រតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលម្ិនបានរធវើឲ្យ 
រម្សចក្នុងថ្ងៃរនាោះ ។ 
 ១៧.និសេគគរិយន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលរធវើឲ្យក្នលងរាម្តី ។ 
 ១៨.អក្បបក្រតន ម្កាលរោយសុំពត់ម្ិនបានរធវើពិនទុក្បប ។ 
 ១៩.អញ្ាម្តសងាែយិ ម្កាលរោយសុំពត់ឯរទ្ៀត រម្ៅពី 
សងាែី ។ 
 ២០.អញ្ាម្តឧតតរាសរងគន ម្កាលរោយសុំពត់ឯរទ្ៀត រម្ៅពី 
ឧតតរាសងគ ។ 
 ២១.អញ្ាម្តអនត វាសរក្ន ម្កាលរោយសុំពត់ឯរទ្ៀតរម្ៅពី  
អនត វាសក្ ។ 
 ២២.អញ្ាម្ត បញ្ចរក្នវា អតរិ ក្ បញ្ចរក្នវា តទ្រ វ សញ្ាិ  
រទ្នន សម្ ឌ  លីក្រតន រវៀ ច្ឆក្ចីវ មានម្ ឌ លម្គប់ម្គ្នន់ ដែល 
កាត់ោច់ជាបញ្ចខ ឌ ក្តី រលើសពីបញ្ចខ ឌ ក្តី ក្នុងថ្ងៃរនាោះឯងរ ើយ  
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ម្កាល ។ 
 ២៣.អញ្ាម្ត បុតតលសេ អាថ រា ម្ិនឲ្យបុគគលម្កាល រៅឲ្យ 
សងឃ ឬគ រម្ៅវញិ ។ 
 ២៤.និសេមី្រោឋ  អនុរមាទ្តត ិ ភិក្ខុសថិតរៅរម្ៅ ឧបច្ឆ សីមា 
ដែលជារខតត ភិក្ខុ ចូលវសា ម្កាលអនុរមាទ្នាក្ឋិន ។ 
 ២៣/សុំនួ  រតើអតតាកា ៈមានប៉ាុនាម ន ? គអឺវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ អតតាកា ៈមាន១៧គឺៈ 
 ១.អ រតន ម្កាលរោយសុំពត់ងមី ។ 
 ២.អ តក្របបន ម្កាលរោយសុំពត់ជុំនុំ ។ 
 ៣.បរិលាតកិាយ ម្កាលរោយសុំពត់ច្ឆស់ ។ 
 ៤.បុំសុកូ្រលន ម្កាលរោយសុំពត់បងេុកូ្ល ។ 
 ៥.អាប ិរក្ន ម្កាលរោយសុំពត់ធាល ក្់រទ្ៀបរានផា  ។ 
 ៦.អនិម្តិតក្រតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលរក្ើតរ ើងរោយ 
ម្ិនបានរធវើនិម្ិតតក្ម្ម ។ 
 ៧.អប កិ្ថាក្រតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលរក្ើតរ ើងរោយ  
ម្ិនបាននិយយបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល ។ 
 ៨.អកុ្ក្កក្រតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលម្ិនខចីរគ ។ 
 ៩.អសននិធកិ្រតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលបានរធវើឲ្យរម្សច  
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ក្នុងថ្ងៃរនាោះ ។ 
 ១០.អនិសេគគរិយន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលម្ិនរធវើឲ្យក្នលង  
រាម្តី ។ 
 ១១. ក្បបក្រតន ម្កាលរោយសុំពត់ដែលបានរធវើពិនទុក្បប ។ 
 ១២.សងាែយិ ម្កាលរោយសងាែី ។ 
 ១៣.ឧតតរាសរងគន ម្កាលរោយឧតតរាសងគ ។ 
 ១៤.អនត វាសរក្ន ម្កាលរោយអនត វាសក្ ។ 
 ១៥.បញ្ចរក្នវា អតរិ ក្ បញ្ចរក្ន វា តទ្រ វ សញ្ាិ រននន 
សម្ ឌូ លិក្រតន ម្កាលរោយចីវ មានម្ ឌ លម្គប់ម្គ្នប់ ដែលកាត់ 
ោច់ជាបញ្ចខ ឌ ក្តី រលើសពីបញ្ចខ ឌ ក្តី ក្នុងថ្ងៃរនាោះឯង ។ 
 ១៦.បុគគលសេ អាថ រា ម្កាលរោយក្ិ យិម្កាល បស់ 
បុគគល។  
 ១៧.សីម្រោឋ  អនុរមាទ្ត ិ ភិក្ខុសថិតរៅក្នុងឧបច្ឆ សីមាម្កាល 
អនុរមាទ្នាក្ឋិន ។ 
 ២៤/សុំនួ  វនិយ័ បស់សាម្រ  មានប៉ាុនាម ន ? អវខី លោះ ? វនិយ័  
 បស់ភកិ្ខុមានប៉ាុនាម ន ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ វនិយ័ បស់សាម្រ  មាន៣០គឺ សិកាខ បទ្១០,ទ្ ឌ   
ក្ម្ម១០ និងនាសនងគ ១០។ ចុំដ ក្ខាងវនិ័យ បស់ភិក្ខុមាន ២២០  
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របើរាប់ទ ុំងអធិក្  សម្ង ៧ ផង ម្តូវជា ២២៧ ។ 
 ២៥/សុំនួ  ទ្ ឌ ក្ម្មគអឺវ ី ? មានប៉ាុនាម ន ? សាម្រ  ម្តូវទ្ ឌ  
ក្ម្មរ ើយ រតើម្តូវឲ្យឧបជាយ៍រធវើយ៉ា ងណ្ត ? 
 ចរម្លើយ ទ្ ឌ ក្ម្មគឺរទស ក្ុំ ុសដែលសាម្រ  ម្បម្ពឹតត 
ខុស រ ើយមាន ១០ យ៉ា ង ។ សាម្រ  ម្តូវរទសទ្ ឌ ក្ម្មរ ើយ 
ម្ពោះឧបជាយ៍ម្តូវរធវើរទស មានឲ្យរបាសសុំអាតទី្វតតអារាម្ រោយ 
មានក្ុំ តិធៃន់ជារែើម្ ។ 
 ២៦/សុំនួ  រពលថ្ងៃរម្ជ រៅរ ើយ សាម្រ  សឹងលក្ ់ មាន 
រគយក្បាយរៅបញ្ចុ ក្ សាម្រ  ក្រ៏លបចូលរៅផុតបុំពងក់្រៅ រតើ 
ម្តូវរទសអវ ី? ចូ ទញរ តុផលម្ក្អាង ? 
 ចរម្លើយ ម្តវូទ្ ឌ ក្ម្មរម្ពាោះវកិាលរភាជនរនោះរលាក្ក្ុំ ត់ 
ថាឲ្យដតរលបផុតពីបុំពង់ក្រៅរ ើយ សុទ្ធដតម្តូវរទសទ ុំងអស់រទោះ 
មានចិតតប៉ាងក្តី គ្នម នក្តី ។ 
 ២៧/សុំនួ  អាបតតមិានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? ចូ រាបរ់ ើយ 
ពនយល់ ។ 
 ចរម្លើយ អាបតតិមានរម្ចើនយ៉ា ង ដតរបើនិយយឲ្យខលីម្ក្ មានដត 
២យ៉ា ងគឺៈ 
 ក្.គ ុកាបតត ិអាបតតិដែលមានរទសធៃន់ កាលភិក្ខុ ម្តូវរ ើយ  
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ម្តូវដតលាច្ឆក្រភទ្មានបារាជិក្៤ជារែើម្ ឬក្៏សងឃម្តូវរទសយ៉ា ង 
ធៃន់ បានែល់សងាទិ្រសសខលោះៗ ។ 
 ខ.ល ុកាបតត ិ អាបតតិដែលមានរទសម្សាលកាលភិក្ខុ ម្តូវ 
រ ើយ ម្គ្នន់ដតសដម្តងម្បាប់រទសែល់សងឃជាកា រម្សច ។ 
 ២៨/សុំនួ  ពាក្យថា សិកាខ  និងសិកាខ បទ្ ែូចគ្នន ឬរផេងគ្នន  ? ចូ  
ពនយល់ឲ្យលមម្សាត បប់ាន ? 
 ចរម្លើយ ពាក្យថា សិកាខ  និងសិកាខ បទ្រផេងគ្នន គឺ សិកាខ  
បានែល់កា សិក្ាធម្៌វនិ័យទូ្រៅ ែូចជាថ្ម្តសិកាខ  មានសីលជា 
រែើម្។ សិកាខ កាម្បុំ ងប៉ាងម្បាថាន ក្នុងកា សិកាខ  ។ សិកាខ រនោះមានន័យ 
ទូ្លុំទូ្លាយជាងសិកាខ បទ្ ។ 
 ចុំដ ក្ខាងសិកាខ បទ្វញិ បានែល់បទ្បញ្ាតតិ ដែលម្ពោះ 
សម្ពុទ្ធម្ទ្ង់ហាម្ម្បាម្ទ ុំងអស់ ែូចជាសិកាខ បទ្ ១០  បស់សាម្រ   
ឬសិកាខ បទ្ ២២០  បស់ភិក្ខុជារែើម្ ។ សិកាខ បទ្រនោះមានន័យចរងអៀត 
តូចជាងពាក្យថាសិកាខ  ។ 
 ២៩/សុំនួ  ពាក្យថា វនិយ័ និងសីល ែូចគ្នន  ឬរផេងគ្នន  ? របើ  
រផេងគ្នន  រតើមានរសចក្តពីនយល់យ៉ា ងណ្ត ? 
 ចរម្លើយ ពាក្យថា វនិ័យនិងសីលរផេងគ្នន គឺៈ 
 វនិ័យ បានែល់បទ្បញ្ាតតិ និងពុទធ នុញ្ញា តទ ុំងអស់រាប់ពី  
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សិកាខ បទ្ជារែើម្   ូតរៅែល់ពុទធ នុញ្ញា តមានក្ឋិនក្ម្មជាទី្បុំផុត។ 
វនិ័យរនោះ គឺជារគ្នលចាប់សម្មាប់ម្ពោះសងឃពុទ្ធសាសិក្រគ្ន ពម្បតិ 
បតតិាម្រែើម្បឲី្យមាន របៀបរ ៀប យ ។  
 ចុំដ ក្ខាងសីលវញិ បានែល់វ ីតិរចតនាគឺកា ា ុំងចិតតរវៀ  
ច្ឆក្ាម្សិកាខ បទ្បញ្ាតតិដែលជាវនិ័យរនាោះរ ើង ។ កា កាន់ាម្  
វនិ័យរនោះរ ើយ ដែលអាចនា ុំឲ្យសីលរក្ើតរ ើង ។ ែូរចនោះវនិ័យ និង 
សីលមានន័យរផេងគ្នន  ប៉ាុដនតមានកា អាម្ស័យទក្់ទ្ងគ្នន ជាកា ច្ឆ ុំ 
បាច់កាលណ្តមានន័យ និងអាចមានសីលបាន ។ 
 ៣០/សុំនួ  ភកិ្ខុកាលម្តូវអាបតតបិារាជកិ្រ ើយ ម្តូវដតមាន 
រទសឲ្យសថិតរៅរម្ៅរភទ្ជាអនក្បួស ប៉ាុដនតរបើអនក្រនាោះចងបួ់សវញិ 
រតើអាចបួសបានឬរទ្រម្ពាោះអវ ី? ចូ ពនយល់ ? 
 ចរម្លើយ បុគគលអនក្ម្តូវបារាជិក្រ ើយ ម្តូវដតោច់សុំវាសពី 
ម្ពោះសងឃ ជាកា ច្ឆ ុំបាច់ រទោះជាបុគគលរនាោះមានម្បាថាន ចង់បួសវញិ 
ក្៏ម្ិនអាចបួសជាភិក្ខុ វញិបានដែ  របើម្បម្ពឹតតិឲ្យតឹង ងឹ រ ើយបួសជា 
សាម្រ  វញិបាន ឬកាន់សីល១០ សីល៨ ក្៏បាន ។ រទសបារាជិក្ 
 បស់បុគគលរនាោះអាចឃ្លត់ដតសាថ ននិពាវ នក្នុង១ជាតិរនាោះដតប៉ាុរណ្តណ ោះ 
ដតម្ិនឃ្លត់សាថ នសួគ៌បានរ ើយ ។ របើបុគគលរនាោះ ម្បម្ពឹតតឲ្យលអតរៅ  
មុ្ខរទ្ៀត នឹងអាចសរម្ម្ចសាថ ននិពាវ នបនាទ ប់ពីជាតិរនាោះបាន ។ 
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 ៣១/សុំនួ  សិកាខ បទ្មាន ១០ របើសាម្រ  ម្បម្ពឹតតខុសនិង 
សិកាខ បទ្៥ខាងរែើម្ រតើម្តូវមានរទសអវ ី? ៥ ខាងចុង រតើម្តូវរទស អវ ី
? អនក្ម្តូវរទសទ ុំងពី  រតើម្តូវរធវើរទសយ៉ា ងណ្ត ? ចូ ពនយល់ ? 
 ចរម្លើយ ក្នុងសិកាខ បទ្ទ ុំង១០  បស់សាម្រ  រនាោះ របើ 
សាម្រ  ម្បម្ពឹតតខុសក្នុងសិកាខ បទ្ ៥ ខាងរែើម្សិកាខ បទ្ណ្ត១ ម្តូវ 
មានរទសនាសនងគ ឧបជាយ៍ ឬអាច្ឆ យម្តូវផេកឹ្រចញ ។  
របើសាម្រ  ម្បម្ពឹតតខុស និងសិកាខ បទ្៥ខាងចុង សិកាខ បទ្ណ្ត១ 
ម្តូវមានរទសម្តឹម្ទ្ ឌ ក្ម្មប៉ាុរណ្តណ ោះ រ ើយឧបជាយ៍ ឬអាច្ឆ យ 
ម្គ្នន់ដតរធវើរទស មានឲ្យដ ក្ទឹ្ក្ រម្សាចចា  ឬោក្់ពាងជារែើម្ ។ 
 ៣២/សុំនួ  សាម្រ  និងភកិ្ខុ ម្តូវគុំនិតគ្នន  ក្ស៏មាល បម់្នុសេ 
មាន ក្រ់ច្ឆលរោយរចតនា ។ រតើអនក្ទ ុំងពី ម្តូវទ្ទួ្លែូចគ្នន  ឬរផេង គ្នន  
? របើរផេងគ្នន  រតើរផេងយ៉ា ងណ្ត ? 
 ចរម្លើយ សាម្រ  និងភិក្ខុ  ួម្គ្នន សមាល ប់ម្នុសេ ឲ្យសាល ប់បាត់ 
បង់ជីវតិ ម្តូវមានរទសរផេងគ្នន  គឺសាម្រ  ម្តូវនាសនងគៈ ម្តូវផុត 
ភាពពីសាម្រ  ដតអាចបួសវញិជាសាម្រ  បាន របើមានអាយុ 
ម្គប់២០ឆ្ន ុំ រ ើយអាចបួសជាភិក្ខុបានរទ្ៀត ។ ចុំដ ក្ខាងភិក្ខុ  ម្តូវ 
ោច់ផុតសងាវ សពីសងឃរ ើយម្តូវសឹក្រចញ របើនឹងបួសជាភិក្ខុ វញិ 
ម្ិនបានរទ្ បួសបានម្តឹម្ដតសាម្រ   ដតម្តូវមានកា  ម្បម្ពឹតតធៃន់  
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ណ្តស់ ។ 
 ៣៣/សុំនួ  សីល បស់ភកិ្ខុមានប៉ាុនាម ន ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ សីល បស់ភិក្ខុមាន៤យ៉ា ងគឺ 
 ក្.បាតរិមាក្ខសុំវ សីល កា សម្ងួម្រោយលអ ក្នុងបាតិរមាក្ខ ។ 
 ខ.ឥស្រនទីយសុំវ សីល កា សម្ងួម្ក្នុងឥស្រនទីយ ។ 
 គ.អាជវីបា សុិទ្ធិសីល កា ចិញ្ចឹ ម្ជីវតិឲ្យប សុិទ្ធ ។ 
  .បចចយ័សននិសេតិសីល សីលគឺកា អាម្ស័យនូវបចច័យ៤ ។ 
 ៣៤/សុំនួ  ពាក្យថា អាបតត ិ មាននយ័រសចក្តែូីចរម្តច ? 
អាបតតមិានសមុ្ោឋ នប៉ាុនាម ន ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ ពាក្យថា អាបតតិបានរសចក្តីថា កា ែល់,កា ម្តូវ,កា  
ធាល ក្់ចុោះ គឺែល់នូវរសចក្តីវនិាស, ម្ទ្ូវរទស,កា ធាល ក្់ចុោះក្នុងអនតរាយ ។ 
អាបតតិរនោះមានមានសមុ្ោឋ ន៦យ៉ា ងគឺៈ 
 ក្.កាយ អាបតតិរក្ើតរ ើងពីកាយ ។ 
 ខ.វាច្ឆ អាបតតិរក្ើតរ ើងពីវាច្ឆ ។ 
 គ.កាយវាច្ឆ អាបតតិរក្ើតរ ើងពីកាយវាច្ឆ ។ 
  .កាយចតិត អាបតតិរក្ើតរ ើងពីកាយចិតត ។ 
 ង.វាច្ឆចតិត អាបតតិរក្ើតរ ើងពីវាច្ឆចិតត ។ 
 ច.កាយវាច្ឆចតិត អាបតតិរក្ើតរ ើងពីកាយវាច្ឆចិតត ។ 
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 សមុ្ោឋ នទ ុំង៦រនោះ ខលោះមានអងគ១ ែូចទី្១ និងទី្២,ខលោះមាន 
អងគ២ ែូចម្តង់ទី្៣ ទី្៤និងទី្៥,ខលោះមានអងគ៣ ែូចម្តង់ទី្៦ ។ 
សមុ្ោឋ នទី្១,២,៣ ជាអចិតតក្សមុ្ោឋ ន រម្ពាោះគ្នម នចិតតលាយ ុំ ។ 
 អាបតតិខលោះ រក្ើតរោយសមុ្ោឋ ន១ក្៏មាន,២ក្៏មាន ៣ក្៏មាន, 
៤ក្៏មាន,៦ក្៏មាន ដតគ្នម នរក្ើតរ ើងរោយសមុ្ោឋ ន៥រទ្ ។ អាបតតិ 
ទ ុំងអស់គ្នម នរក្ើតរ ើងរោយចិតតរ ើយ ។ 
 ៣៥/សុំនួ  ភកិ្ខុ និងសាម្រ   ួម្គ្នន សមាល បស់តវក្ តុ  មួ្យ 
ឲ្យបាតប់ងជ់វីតិ រតើមានរទសែូចរម្តច ? ចូ ពនយល់ ? 
 ចរម្លើយ ភិក្ខុ និងសាម្រ   ួម្គ្នន សមាល ប់សតវក្ តុ  មួ្យ ឲ្យ 
សាល ប់ភិក្ខុ ម្តូវអាបតតិបាចិតតិយ ម្គ្នន់ដតសដម្តងម្បាប់សងឃ និងអាច ួច 
ច្ឆក្រទសរនាោះបាន,ចុំដ ក្សាម្រ  វញិ ម្តូវផុតពីសាម្រ   
ភាព ដតអាចបួសជាសាម្រ   ឬបុំរពញឧបសម្បទបាន ។ 
 ៣៦/សុំនួ  វនិយ័គអឺវ ី ? មានរគ្នលប៉ាុនាម នដផនក្ ? អវខី លោះ ? ចូ  
រាបនិ់ងអាថ ធបិាយ ? 
 ចរម្លើយ វនិយ័គឺជាចាប់ជាពុទ្ធបបរវ ី ដែលម្ពោះអងគបាន  
ាុំងទុ្ក្រែើម្បរី ៀបចុំម្គប់ម្គងមានសណ្តត ប់ធាន ប់លអ ។ វនិ័យរនោះ 
រគ្នល៣ដផនក្គឺ បញ្ាតតិ១ អនុញ្ញា ត១ អភិសមាច្ឆ ១ ។ បញ្ាតតិគឺខ 
ដែលម្ពោះពុទ្ធអងគម្ទ្ង់ហាម្ម្ិនឲ្យសងឃ សាវក័្ម្បម្ពឹតតរធវើពាយងាយ 
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ាម្អុំរពើចិតតម្ពម្ទ ុំងម្បាប់រទសធៃន់ម្សាលផង ។ អនុញ្ញា តគឺខ 
ដែលម្ពោះពុទ្ធអងគម្ទ្ង់យល់ម្ពម្ឲ្យរធវើ ។ អភិសមាច្ឆ  កា ម្បម្ពឹតត 
រ ៀប យលអ ឬក្ិចចដែលបពវជិត ម្តូវបុំរពញ ម្បម្ពឹតតឲ្យប បូិ ៌ ។ 
 ៣៧/សុំនួ  អាបតតខិលោះ កាលភកិ្ខុ ម្បម្ពឹតតរធវើក្ម៏្តូវរទស ដតខលោះ 
ម្និម្បម្ពឹតតរធវើក្ម៏្តូវរទសដែ  រតើអាបតតទិ ុំងពី រនោះដបលក្គ្នន យ៉ា ង ណ្ត 
? ចូ  ក្ក្ងអាបតតខិលោះម្ក្អាង ។ 
 ចរម្លើយ អាបតតិដែលរក្ើតរ ើងរោយកាយ ឬរោយវាច្ឆ រៅ 
ថា អាបតតិជាក្ិ យិ គឺភិក្ខុបានម្បម្ពឹតតរធវើឲ្យក្នលង និងម្តូវរទសែូច 
ជាបឋវ ីសិកាខ បទ្ជារែើម្ ។ 
 អាបតតិដែលរក្ើតរ ើងែល់ភិក្ខុអនក្ម្ិនរធវើនូវអុំរពើ ដែលម្តូវរធវើ 
រោយកាយនិងវាច្ឆរ ម្ ោះថា អាបតតិជាអក្ិ យិែូចបឋម្ក្ឋិន សិកាខ  
បទ្ជារែើម្ ។ 
 ៣៨/សុំនួ  អាកា ៈដែលភកិ្ខុ ម្តូវអាបតត ិ មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? 
អវខី លោះ ? ចូ រាបរ់ោយខលី ? 
 ចរម្លើយ អាកា ៈដែលភិក្ខុ ម្តូវអាបតតិ រៅថា អាបតតិបជានាកា   
មាន៦យ៉ា ងគឺៈ 
 ក្.អលជាាិ អាកា ៈម្ិនមានខាម ស ។ 
 ខ.អញ្ញា  ា អាកា ៈម្ិនសាត ប់អាបតតិ ។ 
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 គ.កុ្ក្កុចចបបក្តាត  អាកា ៈសងេយ័រ ើយរចោះដតរធវើ ឬអាកា ៈ 
បុំពានរសចក្តីសងេយ័ ។ 
  .អក្បបរិយ ក្បបយិសញ្ាិា អាកា ៈសមាគ ល់ផទុយថា គួ ក្នុង 
 បស់ដែលម្ិនគួ  ។ 
 ង.ក្បបរិយ អក្បបយិសញ្ាិា អាកា ៈសមាគ ល់ផទុយថាម្ិនគួ  
ក្នុង បស់ដែលគួ  ។ 
 ច.សតសិរមាម សា អាកា ៈដែលរភលចសាម  តី ។ 
 ៣៩/សុំនួ  រលាក្វជាសិកាខ បទ្គអឺវ ី ? មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? 
សាម្រ  ដក្លងទឹ្ក្អសុច ិ ឲ្យក្រម្ម្ើក្ឃ្លល តច្ឆក្ទី្និងសាម្រ  មាន 
តរម្ម្ក្ច្ឆបម់្តូវកាយស្រសតី រតើម្តូវរទសអវ ី ? មានក្នុងសិកាខ បទ្ណ្ត ? 
ចុោះរបើភកិ្ខុ រធវើែូរច្ឆន ោះវញិ រតើម្តូវរទសអវដីែ  ? 
 ចរម្លើយ រលាក្វជាសិកាខ បទ្ គឺសិកាខ បទ្ដែលអនក្ម្បម្ពឹតតខុស 
រ ើយទ្ទួ្លរទសក្នុងរលាក្រនោះឯង ។ សិកាខ បទ្ពួក្រនោះមានចុំនួន 
៤៩ ។ របើសាម្រ  ដក្លងរធវើទឹ្ក្អសុចិឲ្យក្រម្ម្ើក្ឃ្លល តច្ឆក្ទី្ និង 
សាម្រ  មានតរម្ម្ក្ច្ឆប់ពាល់ម្តូវកាយស្រសតី ម្តូវរទសទ្ ឌ ក្ម្ម 
ដែលមានក្នុងរលាក្វជាសិកាខ បទ្ម្តង់សុក្កវសិែឋិនិងកាយសុំសគគ ។ 
សិកាខ បទ្រនោះ របើភិក្ខុ ម្បម្ពឹតតរធវើឲ្យក្នលងវញិម្តូវអាបតតិសងាទិ្រសស។ 
 ៤០/សុំនួ  សាម្រ  ពយយម្បុំដបក្សងឃឲ្យដបក្គ្នន រ ើយ  
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មានភកិ្ខុហាម្ដែ  ដតម្និម្ពម្សាត ប ់ រតើម្តូវរទសអវ ី ? មានរៅក្នុង 
សិកាខ បទ្ណ្ត ? របើសាម្រ  រជ សងឃវញិ រតើម្តូវរទសអវ ី ? រ ើយ 
របើភកិ្ខុពយយម្បុំដបក្សងឃ ួចសងឃក្ដ៏បក្គ្នន  រតើម្តូវរទសអវដីែ  ? 
 ចរម្លើយ សាម្រ  ពយយម្បុំដបក្សងឃឲ្យដបក្គ្នន  រ ើយ 
ភិក្ខុហាម្ដែ  ដតម្ិនម្ពម្សាត ប់ ម្តូវរទសទ្ ឌ ក្ម្ម មានរៅក្នុង 
រលាក្វជាសិកាខ បទ្ ម្តង់សងឃរភទ្ ។ របើសាម្រ  រជ សងឃ ម្តូវមាន 
រទសនាសនងគ ។ របើភិក្ខុពយយម្បុំដបក្សងឃ ួចសងឃក្៏ដបក្គ្នន  ម្តូវ 
អាបតតិសងាទិ្រសស ។ 
 ៤១/សុំនួ  អាបតតទិ ុំងអស់ របើដចក្រៅាម្សញ្ញា  រតើមាន 
ប៉ាុនាម នពួក្ ? អវខី លោះ ? ចូ រាបរ់ ើយពនយល់ឲ្យសាត បប់ាន ? 
 ចរម្លើយ អាបតតិទ ុំងអស់ របើដចក្រៅាម្សញ្ញា មាន២ពួក្គឺ 
សញ្ញា វរិមាក្ខ=អាបតតិដែលភិក្ខុអាច ួចខលួនរោយសញ្ញា ១,រនា សញ្ញា  
វរិមាក្ខ=អាបតតិដែលភិក្ខុម្ិនអាច ួចខលួនរោយសញ្ញា ១ ។ 
 អាបតតិពួក្ណ្តដែលភិក្ខុ  អាច ួចខលួនរោយម្ិនមានសញ្ញា គឺ 
រសចក្តីសាគ ល់ក្នុងកា ម្បម្ពឹតតរលមើសអាបតតិពួក្រនោះរៅថា សញ្ញា  
វរិមាក្ខ ែូចជាអាបតតិក្នុងបឋម្បារាជិក្ជារែើម្ គឺភិក្ខុមានរសវនចិតត   
ផតល់ម្គគនិងម្គគឲ្យែល់គ្នន  ម្តូវបារាជិក្ ដតរបើគ្នម នរសវនចិតតរទ្ គឺ 
គ្នម ន សញ្ញា ក្នុងកា រសពម្ិនម្តូវអាបតតិរ ើយ ។ រនោះរៅថា សញ្ញា   
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វរិមាក្ខ។ 
 អាបតតិពួក្ណ្តដែលភិក្ខុម្ិន ួចខលួន រោយម្ិនសញ្ញា ក្នុងកា  
ម្បម្ពឹតតរលមើស ែូចជាអាបតតិក្នុងសញ្ច  តិសិកាខ បទ្ជារែើម្ អាបតតិពួក្ 
រនោះរ ម្ ោះថា រនា សញ្ញា វរិមាក្ខ ។ 
 ៤២/សុំនួ  ចុោះរបើដចក្រៅាម្ចតិតវញិ រតើមានប៉ាុនាម នដែ  ? អវ ី
ខលោះ ? ចូ រាបនិ់ងពនយល់ ? 
 ចរម្លើយ អាបតតិទ ុំងអស់ របើដចក្ាម្ចិតតវញិ ក្៏មាន២ពួក្ដែ  
គឺ សចិតតកា=អាបតតិម្បក្បរោយចិតត១,អចិតតកា=អាបតតិម្ិនម្បក្ប 
រោយចិតត១ ។ 
 អាបតតិពួក្ណ្តដតងរក្ើតរ ើងរោយសចិតតក្សមុ្ោឋ នសុទ្ធ 
ែូចជាអាបតតិក្នុងបឋម្បារាជិក្សិកាខ បទ្ជារែើម្ អាបតតិពួក្រនោះរ ម្ ោះ 
ថា សចិតតកា ។ 
 អាបតតិពួក្ណ្តរក្ើតរោយអចិតតក្សមុ្ោឋ នផង រោយសចិតត 
ក្ម្សេក្សមុ្ោឋ នផង ែូចជាអាបតតិក្នុងសញ្ច  តិតសិកាខ បទ្ជារែើម្ 
អាបតតិពួក្រនោះរ ម្ ោះថា អចិតតកា ។ 
 ៤៣/សុំនួ  ភកិ្ខុ និងសាម្រ   មានចតិតតរម្ម្ក្បានរៅនិ 
យយលបួងលួងរលាម្ស្រសតីឲ្យបរម្ម្ើខលួនរោយកាម្ រតើម្តូវរទសអវ ី?  
អនក្ណ្តធៃនជ់ាងអនក្ណ្ត ? 
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 ចរម្លើយ ភិក្ខុ និងសាម្រ   មានចិតតតរម្ម្ក្បានរៅនិយយ 
លបួងលួងរលាម្ស្រសតីឲ្យបរម្ម្ើខលួនរោយកាម្ម្តូវមានរទសយ៉ា ងរនោះ 
គឺៈ 
 ក្.ភិក្ខុ ម្តូវអាបតតិសងាទិ្រសសរពញទី្ ។ 
 ខ.សាម្រ  ម្តូវម្តឹម្រទសទ្ ឌ ក្ម្មប៉ាុរណ្តណ ោះ ។ អនក្ទ ុំងពី 
រនោះ ភិក្ខុ ម្តូវរទសធៃន់ជាងសាម្រ   ។ 
 ៤៤/សុំនួ  សាម្រ  បានចូលថ្ែរជើងជាមួ្យភកិ្ខុឆ្កួត រៅ 
លួចម្ទ្ពយអនក្ែថ្ទ្បានម្ក្ រតើសាម្រ  រនាោះម្តូវរទសអវ ី ? ភកិ្ខុ ម្តូវ 
រទសអវ ី? រម្ពាោះអវ ី? 
 ចរម្លើយ សាម្រ  បានចូលថ្ែជាមួ្យភិក្ខុឆ្កួត រៅលួចម្ទ្ពយ 
រគបានម្ក្ សាម្រ  រនាោះម្តូវរទសនាសនងគរពញទី្ ឯភិក្ខុ វញិឥត 
ម្តូវរទសអវីរទ្ រម្ពាោះខលួនឆ្កួត ។ 
 ៤៥/សុំនួ  អាបតតភិកិ្ខុអទិ្នាន ទនសិកាខ បទ្ រតើមានប៉ាុនាម ន ? អវ ី
ខលោះ ? 
 ចរម្លើយ អាបតតិភិក្ខុក្នុងអទិ្នាន ទនសិកាខ បទ្មាន ៣ ពួក្គឺៈ 
 ក្.ម្តូវបារាជិក្ រោយកា លួច បស់មានតថ្ម្លា ុំងពី៥ មាសក្ 
រ ើងរៅ ។ 
 ខ.ម្តូវអាបតតិងុលលចច័យ រោយកា លួច បស់មានតថ្ម្លតិចជាង  
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៥មាសក្ ។ 
 គ.ម្តូវអាបតតិទុ្ក្កែ កា លួច បស់ខលោះពីមួ្យមាសក្ ។ 
 ៤៦/សុំនួ  អាបតតទិ ុំងអស់ របើដចក្ាម្ម្បរភទ្ថ្នក្ម្ម មាន 
ប៉ាុនាម នពួក្ ? អវខី លោះ ? ចូ រាបនិ់ងពនយល់ ? ចុោះដចក្ាម្ម្បរភទ្ថ្នវជិា 
វញិ រតើមានប៉ាុនាម ន ? អវខី លោះ ? ចូ រាបនិ់ងពនយល់ផង ? 
 ចរម្លើយ អាបតតិទ ុំងអស់ របើដចក្ាម្ម្បរភទ្ថ្នក្ម្មមាន ៣ 
ពួក្គឺៈ 
 ក្.កាយក្ម្ម អាបតតិជាកាយក្ម្មម្បម្ពឹតតរៅក្នុងកាយទវ   ែូច 
ជា អាបតតិក្នុងបារាជិក្ជារែើម្ ។ 
 ខ.វចកី្ម្ម អាបតតិជាវចីក្ម្ម ម្បម្ពឹតតរៅក្នុងកាយទវ   ែូចជា 
អាបតតិក្នុងបទ្រសាធម្មសិកាខ បទ្ជារែើម្ ។ 
 គ.តទុ្ភយក្ម្ម អាបតតិជាក្ម្មទ ុំងពី ម្បម្ពឹតតរៅក្នុងកាយក្ម្ម 
វចីក្ម្ម ែូចជាអាបតតិក្នុងអទិ្នាន ទនាសិកាខ បទ្ជារែើម្ ។ 
 អាបតតិទ ុំងអស់របើដចក្ាម្ម្បរភទ្ថ្នវជាមាន ២ ពួក្គឺៈ 
 ក្.រលាក្វជិា អាបតតិមានរទសាម្ផលូ វរលាក្ ែូចជាអាបតតិក្នុង 
បឋម្បារាជិក្ជារែើម្ ។ 
 ខ.ប ណតតវិជា អាបតតិមានរទសក្នុងពុទ្ធបបញ្ាតតិ ែូចជាអាបតតិ  
ក្នុងសញ្ច  តិសិកាខ បទ្ជារែើម្ ។ 



រ ៀបរ ៀងរោយ                                                           ភិក្ខុ រយឿន-សុខរនឿន 
 

- 44 - 

 

 ៤៧/សុំនួ  ភកិ្ខុ រម្កាធខឹងនឹងភកិ្ខុែថ្ទ្ រ ើយដក្លងរច្ឆទ្រោយ 
អាបតតបិារាជកិ្ រោយម្និមានមូ្ល រតើម្តូវរទសអវ ី? មានរៅក្នុង ណ្ត 
? ចុោះរបើសាម្រ  ម្បម្ពឹតតែូរច្ឆន ោះវញិ រតើម្តូវរទសអវ ី ? មានរៅ 
ក្នុងណ្ត ? 
 ចរម្លើយ ម្តវូសងាទិ្រសស មានរៅក្នុងក្ងអាបតតិសងាទិ្ 
រសស ម្តង់អមូ្លក្ ។ របើសាម្រ  ម្បម្ពឹតតែូរចនោះវញិ នឹងម្តូវរទស 
ទ្ ឌ ក្ម្មមាន រៅក្នុងរលាក្វជិាសិកាខ បទ្ម្តង់អមូ្លក្ដែ  ។ 
 ៤៨/សុំនួ  ភកិ្ខុ និងសាម្រ   និយយកុ្ ក្រោយរចតនា 
ែូចគ្នន  រតើម្តូវរទសអវ ី? 
 ចរម្លើយ ភកិ្ខុ និងសាម្រ   និយយកុ្ ក្រោយអរចតនា 
ែូចគ្នន  ភិក្ខុ ម្តូវអាបតតិបាចិតតិយ ឯសាម្រ  វញិម្តូវនាសនងគ ។ 
 ៤៩/សុំនួ  អនាបតតកិ្ភកិ្ខុក្នុងអទិ្នាន ទនសិកាខ បទ្មានប៉ាុនាម ន 
យ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ អនាបតតិក្ភិក្ខុ  ក្នុងអទិ្នាន ទនសិកាខ បទ្មាន ៨ ពួក្គឺៈ 
 ក្.កាន់យក្រោយសមាគ ល់ថាជា បស់ខលួន ។ 
 ខ.កាន់យក្រោយរសចក្តីសនិទ្ធសាន លនឹងគ្នន  ។ 
 គ.កាន់យក្ជា បស់ខចីគ្នន  ។ 
  .កាន់យក្ បស់ដែលពួក្រម្បតដង ក្ា ។ 
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 ង.កាន់យក្រោយសមាគ ល់ថាជា បស់បងេុកូ្ល ។  
ច.ភិក្ខុឆ្កួត ។ 
ឆ្.ភិក្ខុ រែើម្បញ្ាតតិ ។ 

  ៥០/សុំនួ  ភកិ្ខុ និងសាម្រ  ជាបងបអូនគ្នន  បានច្ឆបរ់លើក្ 
រញាម្ម្សីដែលមានជុំង ឺរតើម្តូវរទសអវដីែ  ? 
 ចរម្លើយ ភកិ្ខុ និងសាម្រ  ជាបងបអូនគ្នន  បានច្ឆប់រលើក្ 
រញាម្ម្សីដែលមានជុំងឺ គ្នម នម្តូវរទសអវីរទ្ ។ 
 ៥១/សុំនួ  វនិយ័ឲ្យរទសែូចរម្តចខលោះ ែល់អនក្ដែលម្បតបិតត ិ
ម្និលអ ? ចូ អធបិាយ ? 
 ចរម្លើយ វនិយ័ឲ្យរទសអនក្ម្បតិបតតិម្ិនលអយ៉ា ងរនោះគឺៈ 
 .ម្តូវឃ្លល តច្ឆក្រភទ្ពីអនក្បួស ។ 
 .ម្បាសច្ឆក្ពីសងឃសុំវាស ។ 
 .ទ្ទួ្លអាមា៉ា ស់មុ្ខរៅក្ណ្តទ លជុំនុុំសងឃ និងចុំរពាោះសាធា 
  ជន ។ 
 ៥២/សុំនួ  រ តុែូចរម្តចបានជាម្ពោះសម្ពុទ្ធម្ទ្ងម់្ាស់ថា 
វនិយ័ជាឬសគល់ថ្នម្ពោះពុទ្ធសាសនា ? ចូ អធបិាយ ?  
 ចរម្លើយ បានជាម្ពោះសម្ពុទ្ធម្ទ្ង់ម្ាស់ថា វនិ័យជាឬសគល់ថ្ន  
ម្ពោះពុទ្ធសាសនា រម្ពាោះវនិ័យរនោះទុ្ក្ែូចជាឬសដក្វថ្នរវើ១រែើម្ របើ  
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កាលណ្តដក្វថ្នរវើរនាោះោច់ឬពុក្ឬក្៏មានសតវសីុអស់រ ើយ រែើម្ 
រវើរនាោះក្៏និងងាប់រៅភាល ម្ ម្បសិនរបើរៅ ស់វញិ ក្៏ម្ិនងាយនិង  
ជាប់ ងឹពឹងបានរ ើយ ។ 
 ចុំដ ក្ខាងម្ពោះពុទ្ធសាសនាវញិ របើគ្នម នអនក្ម្បតិបតតិវនិ័យ 
រទ្ ម្ពោះវនិ័យក្៏ម្តូវសាបសូនយ ម្ពោះពុទ្ធសាសនា ក្៏ម្តូវសាបសូនយដែ  
រម្ពាោះវនិ័យជាឬសដក្វថ្នម្ពោះពុទ្ធសាសនា ។ ម្យ៉ាងរទ្ៀតក្នុងចុំ 
រណ្តម្ម្ពោះថ្ម្តបិែក្ទ ុំង៣ របើម្ពោះសូម្តឬ ម្ពោះអភិធម្មវនិាសសាប 
សូនយរៅ រោយគ្នម នអនក្ម្ទ្ម្ទ្ង់ រ ើយរៅដតម្ពោះវនិ័យមានអនក្ម្បតិ 
បតតិម្ពោះពុទ្ធសាសនាក្៏អាចរៅគង់វង់បានដែ  ។ ផទុយរៅវញិរបើម្ពោះ 
សូម្ត និងម្ពោះអភិធម្មរៅគង់វង់ ដតម្ពោះវនិ័យវនិាសសាបសូនយរៅ 
ម្ពោះពុទ្ធសាសនាក្៏គង់ម្ិនរៅគង់វង់ ឬ ុងរ ឿងរក្ើតរ ើយ ។ 
 ៥៣/សុំនួ  សាម្រ  មានជាតជិាអនក្បងឹ ងឹ ូស ម្បរៅម្ក្ 
ភកិ្ខុឯរទ្ៀតហាម្ម្និសាត ប ់ និងសាម្រ  ម្ទុ្សតម្តកូ្ល គសឺាម្រ   
ដែលម្បចុបម្បដចង ផាគ បផ់គនម់្គ សថ សងឃបានបរ ត ញរចញអុំពីវតត  
រតើម្តូវរទសអវ ី? របើភកិ្ខុ ម្បម្ពឹតតែូរចនោះវញិ រតើម្តូវរទសអវ ី? 
 ចរម្លើយ សាម្រ  ម្បម្ពឹតតែូរចនោះនិងម្តូវរទសម្តឹម្ទ្ ឌ ក្ម្ម 
ប៉ាុរណ្តណ ោះ ។ 
 ផទុយរៅវញិ របើភិក្ខុ ម្បម្ពឹតតែូរចនោះវញិ នឹងម្តូវអាបតតិសងាទិ្  
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រសសរពញទី្ ។ 
 ៥៤/សុំនួ  ភកិ្ខុបងាគ បស់ាម្រ  ឲ្យរសពរម្ងុនធម្ម រតើភកិ្ខុ  
រនាោះម្តូវរទសអវ ីឯសាម្រ  ដែលបានរសពរោយចតិតរម្តក្អ ដែ   
រតើភកិ្ខុ ម្តូវរទសអវ ី? 
 ចរម្លើយ ភិក្ខុអនក្បងាគ ប់រនាោះ គ្នម នរទសអវីរ ើយ ចុំដ ក្ខាង 
សាម្រ  ដែលបានរសពរម្ងុនធម្ម រោយចិតតរម្តក្អ  ម្តូវរទស 
នាសនងគ ។ 
 ៥៥/សុំនួ  អាបតតកិ្ភកិ្ខុ  ក្នុងរម្ងុនធម្មសិកាខ បទ្ មានប៉ាុនាម ន ? 
អវខី លោះ ? ចូ រាប ់? 
 ចរម្លើយ អាបតតិក្ភិក្ខុ  ក្នុងរម្ងុនធម្មសិកាខ បទ្ មាន៣យ៉ា ងគឺៈ 
 ក្.ម្តូវបារាជិក្រម្ពាោះរសពរម្ងុនធម្ម ក្នុងស  ីៈដែលសតវម្ិន 
ទន់សីុ ។ 
 ខ.ម្តូវអាបតតិងុលលចច័យ រម្ពាោះរសពរម្ងុនធម្ម ចុំរពាោះស  ីៈ 
ដែលសតវសីុអស់រម្ចើនអរនលើ ។ 
 គ.ម្តូវអាបតតិទុ្ក្កែ រោយបានបញ្ចូ លអងគជាតិរៅក្នុងមាត់ 
ដែលរបើក្ ដតម្ិនប៉ាោះម្តូវមាត់រនាោះ ។ 
 ៥៦/សុំនួ  រតើអក្បបយិម្ុំស ដែលម្ពោះ សម្ពុទ្ធម្ទ្ងហ់ាម្ម្និឲ្យ  
ភកិ្ខុ  សាម្រ  ឆ្នស់ាច ់មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? 
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 ចរម្លើយ អក្បបយិម្ុំស ១០ យ៉ា ង ដែលម្ពោះសម្ពុទ្ធម្ទ្ង់ហាម្ 
ម្ិនឲ្យភិក្ខុ  សាម្រ  ឆ្ន់សាច់ ១០ យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.ម្នុសេម្ុំស សាច់ម្នុសេ 
 ២. តថមិ្ុំស សាច់ែុំ  ី
 ៣.អសេម្ុំស សាច់រសោះ 
 ៤.សុនខម្ុំស សាច់ដឆ្ក 
 ៥.អ ិម្ុំស សាច់ពស់ 
 ៦.សី ម្ុំស សាច់សី ៈ 
 ៧.ពយគេម្ុំស សាច់ខាល ធុំ 
 ៨.ទី្បម្ុំស សាច់ខាល ែុំបង 
 ៩.ត ចាម្ុំស សាច់ដឆ្កម្សុក្ 
 ១០.អចាម្ុំស សាច់ខាល  មុ ុំ ។ 
 ៥៧/សុំនួ  កាយប ហិា  មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ កាយប ហិា មាន១៤យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.ម្ិនម្តូវទុ្ក្សក្់ដវង នឹងបានម្តឹម្ដត២ដខ ឬ២ធាន ប់ ។ 
 ២.ម្ិនម្តូវទុ្ក្ ពុក្មាត់ ពុក្ចងាក  ។ 
 ៣.ម្ិនម្តូវទុ្ក្ ម្ក្ចក្ដវង ម្តូវកាត់រចញឲ្យរសមើនឹងសាច់ ។ 
 ៤.ម្ិនម្តូវទុ្ក្ររាម្ម្ចមុ្ោះដវង ម្តូវែក្រចញរោយចនាទ ស ។ 
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 ៥.ម្ិនម្តូវឲ្យរគនា ុំរចញនូវររាម្ក្នុងទី្ចរងអៀត គឺក្នុងសុំពត់ 
និងរក្លៀក្ រវៀ ដលងដតមានអាពាធ ។ 
 ៦.ម្ិនម្តូវផាត់មុ្ខ ែុសខាត់មុ្ខ លាបមុ្ខ ម្បស់មុ្ខ ចឹម្មុ្ខ 
រវៀ ដលងដតអាពាធ ។ 
 ៧.ម្ិនម្តូវដតងរម្គឿងម្បោប់រផេងៗ មានទ្ុំ ូដខេខលួនជា  
រែើម្។ 
 ៨.ម្ិនម្តូវឆ្លុោះ រម្ើលម្សរមាលមុ្ខ ក្នុងក្ញ្ចក្់ ឬក្នុងវតថុែថ្ទ្ របើ 
ម្ិនអាពាធ ែុំរៅមុ្ខ ឆ្លុោះរែើម្បលីាបថាន ុំ ឬម្តួតរម្ើលបាន ។ 
 ៩.ម្ិនម្តូវអាម្កាតកាយ ក្នុងទី្ម្ិនសម្គួ  ក្នុងរវលាម្ិនគួ  ។ 
 ១០.ម្ិនម្តូវរសលៀក្ែ ត ប់ែូចម្គ សថ ។ 
 ១១.បរនាទ  បង់ឧច្ឆច  រ ើយ កាលរបើមានទឹ្ក្នឹងម្ិនរលៀងជុំ 
 ោះម្ិនបាន រវៀ ដលងទឹ្ក្គ្នម ន ។ 
 ១២.ម្ិនម្តូវរធវើសតថក្ម្ម (កា កាត់ឬវោះ) វតថិក្ម្ម (កា ចង តឹ) 
ក្នុងចរងអៀត ឬជិតទី្ចរងអៀតម្តឹម្២ធាន ប់ របើរធវើខលួនឯង ឬរម្បើរគរធវើ  
ម្តូវងុលលចច័យ ។ 
 ១៣.ទ្ុំរនៀម្ បស់ភិក្ខុ  ម្តូវរម្បើរវើជម្ម្ោះរធមញ ។ 
 ១៤.ទឹ្ក្ដែលរម្បើម្បាស់ ម្តូវម្តងសិន ។  
 ៥៨/សុំនួ  ភ ឌ  បស់សងឃមានប៉ាុនាម នម្បរភទ្ ? 
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 ចរម្លើយ ភ ឌ  បស់សងឃមាន២ម្បរភទ្គឺៈ 
 ១.ល ុភ ឌ   បស់ម្សាល១ 
 ២.គ ុភ ឌ   បស់ធៃន់១។ 
 គ ុភ ឌ ក្នុងបាលីច្ឆត់ថាមាន ៥ ដផនក្ ួប ួម្ាម្រ ម្ ោះ  បស់ 
រនាោះៗ មាន ២៥ ែូរចនោះគឺ 
 ១ទី្ែីនិង បស់ដែលសង់ ឬដែលសាងក្នុងអារាម្មានរ ម្ ោះ  
២គឺៈ 
 ក្.អារារមា  បស់ដែលមានក្នុងអារាម្គឺ សួនចា ១ ។ 
 ខ.អារាវតថុ  ទី្ែីោ ុំសួនចា  ។ 
 ២.ទី្ែីនិង បស់ដែលសង់ ឬសាងជាវហិា  មាន២យ៉ា ងែូចគ្នន  
គឺៈ 
 ១.វហិាររា កុ្ែិដែលរៅ១ ។ 
 ២.វហិា វតថុ  ទី្ែីសម្មាប់សង់លុំរៅ១ ។ 
 ៥៩/សុំនួ  សម្ ក្បបគអឺវ ី? មានប៉ាុនាម នពួក្គអឺវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ សម្ ក្បប គឺវតថុ ដែលគួ ែល់សម្ អាចឆ្ន់ 
បានាម្សបាយ មាន៥យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.អគគបិ ចិតិុំ វតថុ ដែលបុគគលចុំអិន រោយក្ុំរៅរភលើង ។ 
 ២.សតថប ចិតិុំ វតថុ ដែលបុគគលចិតរច្ឆោះឆ្កិោះរោយកាុំបិត ។ 
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 ៣.នខប ចិតិុំ វតថុ ដែលបុគគលរក្ោះរកាសចុចរោយម្ក្ចក្ ។ 
 ៤.អពីជុំ វតថុម្ិនែុោះតរៅរទ្ៀត គឺដផលរវើខចី ។ 
 ៥.និពវជពីជុំ វតថុ ដែលរគយក្ពូជ (គឺម្គ្នប់) រចញបានលមុតជា 
រែើម្ ។ 
 ៦០/សុំនួ  ម្ពោះសមាម សម្ពុទ្ធម្ទ្ងហ់ាម្ ភកិ្ខុសាម្រ  ម្និឲ្យ 
របៀតរបៀនពូជ៥យ៉ា ងគៈឺ 
 ១.មូ្លវជីុំ ពូជរក្ើតអុំពីរម្ើម្ ខ្ី, ុំរែង,ែុំ ូង... ។ 
 ២.ខនធវជីុំ ពូជរក្ើតអុំពីរែើម្ រពាធិ៍,ថ្ម្ជ,រលៀប... ។ 
 ៣.ផ វជីុំ ពូជរក្ើតអុំពីថាន ុំង អុំរៅ,ឬសេ.ី.. ។ 
 ៤.អគគពីជុំ ពូជរក្ើតអុំពីគល់ ឬចុង,ជី លីងលាក្់,រចក្,ជីនាង 
វង... ។ 
 ៥.វជីុំវជីុំ ពូជរក្ើតអុំពីពូជ ម្សូវ,រពាត...។  
 ៦១/សុំនួ  សាម្រ  ម្តូវម្បក្បរោយអងគប៉ាុនាម ន ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ សាម្រ  ម្តូវម្បក្បរោយអងគ ៣ គឺៈ 
 ១.រក្សរចាទ្នុំ រកា សក្់ ។ 
 ២.កាសាយអច្ឆា ទ្នុំ រសលៀក្សុំពត់កាសាយ ។ 
 ៣.ស  ទ្នុំ ឲ្យថ្ម្តស  គម្ន៍ ។ 
 ៦២/សុំនួ  សាម្រ   បានឲ្យចវី ែល់សាម្រ  ឯរទ្ៀត  
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លុោះរម្កាធខឹងក្រ៏ៅែរ តើ ម្ចវី យក្ម្ក្រោយខលួនឯងក្តរីម្បើរគឲ្យរៅ 
ែរ តើ ម្យក្ម្ក្វញិក្ត ីរតើម្តូវរទសអវ ី? មានរៅក្នុងសិកាខ បទ្ណ្ត ? 
រ ម្ ោះអវ ី? 
 ចរម្លើយ សាម្រ   បានឲ្យចីវ ែល់សាម្រ  ឯរទ្ៀត 
លុោះរម្កាធខឹងក្៏រៅែរ តើ ម្ចីវ យក្ម្ក្រោយខលួនឯងក្តីរម្បើរគឲ្យរៅ 
ែរ តើ ម្យក្ម្ក្វញិក្តី ម្តូវទ្ ឌ ក្ម្មរពញទី្ មានរៅក្នុងរលាក្វជិា 
សិកាខ បទ្ ម្តង់ចីវ ចិនទនៈ ។ 
 ៦៣/សុំនួ  ភកិ្ខុបងាគ បឲ់្យសាម្រ  ផកឹ្សុរា,សាម្រ  ក្ផ៏កឹ្ 
រោយមានចតិតម្បាថាន ដែ  រតើភកិ្ខុ រនាោះម្តូវរទសអវ ី ? សាម្រ  ម្តូវ 
រទសអវ ី? 
 ចរម្លើយ ភកិ្ខុ រនាោះម្ិនម្តូវរទសអវីរទ្ ឯសាម្រ  វញិម្តូវ 
រទសនាសនងគៈ ។ 
 ៦៤/សុំនួ  អនាបតតកិ្ភកិ្ខុ  ក្នុងរម្ងុធម្មសិកាខ បទ្មានប៉ាុនាម ន ? 
អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ អនាបតតិក្ភិក្ខុ  (ភិក្ខុ ដែលម្បម្ពឹតតរ ើយម្ិនម្តូវរទស) 
ក្នុងរម្ងុនធម្មសិកាខ បទ្៥ពួក្គឺៈ 
 ១.ភិក្ខុម្ិនែឹងខលួន 
 ២.ភិក្ខុឆ្កួត 
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 ៣.ភិក្ខុ  រវ ើ វាយចិតត 
 ៤.ភិក្ខុមានទុ្ក្រវទ្នាម្គបសងកត់ 
 ៥.ភិក្ខុ រែើម្បញ្ាតតិ ។ 
 ៦៥/សុំនួ  សាម្រ  ែងឹថារលាក្ដែលទយក្បម្មុ្ងនិង ម្ប 
រគនែល់សងឃ រ ើយបរងាអ នសងឃលាភរនាោះ ម្ក្រែើម្បខីលួនវញិ រតើ 
ម្តូវរទសអវ ី? មានរៅក្នុងណ្ត ? 
 ចរម្លើយ  សាម្រ  ែឹងថារលាក្ដែលទយក្បម្ម្ុងនិង ម្ប 
រគនែល់សងឃ រ ើយបរងាអ នសងឃលាភរនាោះ ម្ក្រែើម្បខីលួនវញិ ម្តូវ  
ទ្ ឌ ក្ម្មរពញទី្ មានរៅក្នុងរលាក្វជាសិកាខ  ម្តង់ប  ិត ។ 
 ៦៦/សុំនួ  អាបតតកិ្ភកិ្ខុ  ក្នុងម្នុសេវគិគ សិកាខ បទ្មានប៉ាុនាម ន 
យ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ អាបតតិក្ភិក្ខុ  ក្នុងម្នុសេវគិគ សិកាខ បទ្មាន ៣ យ៉ា ង 
គឺៈ 
 ១.ម្តូវអាបតតិទុ្ក្កែ រោយរធវើ រតត  ឬអវីមួ្យប៉ាងនឹងសមាល ប់  
ម្នុសេ ។ 
 ២.ម្តូវអាបតតិងុលលចច័យ របើម្នុសេប៉ាោះនឹងរម្គឿងសមាល ប់រនាោះ 
រ ើយ រក្ើតទុ្ក្ខរវទ្នា ។ 
 ៣.ម្តូវអាបតតិបារាជិក្ របើម្នុសេរនាោះសាល ប់ ។ 
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 ៦៧/សុំនួ  ពូក្ប៉ាុនាម នយ៉ា ងដែលម្ពោះសមាម សម្ពុទ្ធម្ទ្ងអ់នុ 
ញ្ញា តឲ្យភកិ្ខុសាម្រ  រម្បើម្បាស់ ? អវខី លោះ ? ចូ រាប ់? 
 ចរម្លើយ ពូក្ដែលម្ពោះសមាម សម្ពុទ្ធម្ទ្ង់អនុញ្ញា តឲ្យភិក្ខុ  សាម្- 
រ  រម្បើម្បាស់មាន៥យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.ឧ ណភសិិ ពូក្ញាត់រោយររាម្ដក្ស ។ 
 ២.រច្ឆ ភសិិ ពូក្ញាត់រោយសុំពត់ ។ 
 ៣.វាក្ភសិិ ពូក្ញាត់រោយសុំបក្រវើ ។ 
 ៤.ត ិភសិិ ពូក្ញាត់រោយរមម  ។ 
 ៥.ប ណភសិិ ពូក្ញាត់រោយសលឹក្រវើ ។ 
 ៦៨/សុំនួ  សាម្រ  ប៉ាុនាម នពួក្ ដែលរសពរម្ងុធម្មរ ើយ 
ម្និម្តូវរទស ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ សាម្រ  ប៉ាុនាម នពួក្ ដែលរសពរម្ងុធម្មរ ើយ 
ម្ិនម្តូវរទសមាន៥ពួក្គឺៈ 
 ១.អជាននតសេ អសាទិ្យនតសេ សាម្រ  ម្ិនែឹងខលួន ទ ុំង  
ម្ិនរម្តក្អ ជាមួ្យ ។ 
 ២.ឧម្មតតក្សេ សាម្រ  ឆ្កួត ។ 
 ៣.ខិតតចតិតសេ សាម្រ  មានចិតត រវ ើ វាយ ។ 
 ៤.រវទ្នែតសេ សាម្រ  ដែលរវទ្នាម្គបសងកត់ ។ 
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 ៥.អាទិ្ក្ម្មកិ្សេ សាម្រ  រែើម្បញ្ាតតិ ។ 
 ៦៩/សុំនួ  អនាបតតកិ្ភកិ្ខុ  ក្នុងម្នុសេវគិគ សិកាខ បទ្ មាន 
ប៉ាុនាម នពួក្ ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ អនាបតតិក្ភិក្ខុ  ក្នុងម្នុសេវគិគ សិកាខ បទ្មាន៧ពួក្គឺ 
 ១.ភិក្ខុម្ិនដក្លង 
 ២.ភិក្ខុម្ិនែឹង 
 ៣.ភិក្ខុម្ិនម្បាថាន ឲ្យសាល ប់ 
 ៤.ភិក្ខុឆ្កួត 
 ៥.ភិក្ខុ រែើម្បញ្ាតត ិ
 ៦.ភិក្ខុ  រវ ើ វាយចិតត 
 ៧.ភិក្ខុ ម្តូវរវទ្នាម្គបសងកត់ ។ 
 ៧០/សុំនួ  សាម្រ  រជ ម្បរទ្ច ឬរពាលពាក្យច្ឆតរ់ោត 
សាម្រ  ផងគ្នន  រតើម្តូវរទសអវ ី? រៅក្នុងសិកាខ បទ្ណ្ត ? 
 ចរម្លើយ សាម្រ  រជ ម្បរទ្ច ឬរពាលពាក្យច្ឆត់រោត  
សាម្រ  ផងគ្នន  ម្តូវរទសទ្ ឌ ក្ម្មរពញទី្ មានរៅក្នុងរលាក្វជា 
សិកាខ បទ្ម្តង់ឱម្លវាទ្ៈ ។ 
 ៧១/សុំនួ  ពាក្យថា វនិយ័និងបញ្ាតត ិ ែូចគ្នន  ឬរផេងគ្នន  ? របើ 
រផេងគ្នន  ចូ ពនយល់ឲ្យលមម្សាត ប ់? 
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 ចរម្លើយ ពាក្យថា វនិ័យនិងបញ្ាតតិ រផេងគ្នន គឺៈ 
 .វនិ័យបានែល់បញ្ាតតិ,អនុញ្ញា តនិងអភិសមាច្ឆ  ួម្ទ ុំង៣ 
ពួក្រនោះរៅថា វនិ័យ ។ 
 .ចុំដ ក្ខាងបញ្ាតតិវញិគឺជាខ១ ក្នុងចុំរណ្តម្ខទ ុំង៣ រៅ 
ក្នុងម្ពោះវនិ័យរនាោះឯង ។ 
 ៧២/សុំនួ  សាម្រ  និយយញុោះញងរ់គ និងសាម្រ   
និយយកុ្ ក្ រតើម្តូវរទស ែូចគ្នន  ឬរផេងគ្នន  ? រ ើយរបើរផេងគ្នន  
រតើម្តូវរទសអវខីលោះ ? 

ចរម្លើយ សាម្រ  និយយញុោះញង់រគ ម្តូវរទសទ្ ឌ ក្ម្ម 
ឯសាម្រ  និយយកុ្ ក្វញិ ម្តូវរទសនាសនងគៈ រផេងគ្នន ែូច 
រនោះ។ 

៧៣/សុំនួ  បញ្ាតតមិានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? ចូ រាបនិ់ង 
ពនយល់ ? 

ចរម្លើយ បញ្ាតតិមាន៩យ៉ា ងគឺៈ 
១.បឋម្បបញ្ាតត ិ ឬមូ្លបបញ្ាតត ិ បានែល់សិកាខ បទ្ដែលម្ទ្ង់ 

ហាម្ជាែុំបូងបុំផុត ចុំរពាោះអាទិ្ក្ម្មិក្បុគគល ។ 
២.អនុបបញ្ាតត ិ បានែល់សិកាខ បទ្ដែលម្ទ្ង់ហាម្ម្បាម្បដនថម្ 

បនាទ ប់ពីបឋម្បបញ្ាតតិ ។ 
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៣.អនុបបននបបញ្ាតត ិ បានែល់សិកាខ បទ្ដែលម្ទ្ង់ហាម្ម្បាម្ 
មុ្នរទសដែលរក្ើតរ ើង ឬបម្មាម្ដែលម្ទ្ង់ហាម្ទុ្ក្ឲ្យរម្សច បាន  
ែល់គ ុរទស៨ម្បកា  ។ 

៤.សពវតថបបញ្ាតត ិ បានែល់សិកាខ បទ្ដែលម្ទ្ង់ហាម្ទូ្រៅទ ុំង 
ម្ជេម្ម្បរទ្ស ទ ុំងបចចនតម្បរទ្ស ។  

៥.បរទ្សបបញ្ាតត ិ បានែល់សិកាខ បទ្ដែលម្ទ្ង់ហាម្ចុំរពាោះ 
ដតភិក្ខុក្នុងម្ជេមិ្ម្បរទ្សប៉ាុរណ្តណ ោះ ។សិកាខ បទ្រនោះមាន៤គឺៈ 

ក្.កា បុំរពញឧបសម្បទរោយគ ៈសងឃមានវនិ័យធ ភិក្ខុ  
(ម្គូសូម្ត) ជាគម្ម្ប់៥ម្ិនបាន ។ 

ខ.ម្ិនឲ្យភិក្ខុ រម្បើដសបក្រជើង៤ជាន់ ។ 
គ.ម្ិនឲ្យភិក្ខុ ម្សង់ទឹ្ក្ជានិចច ។ 
 .ម្ិនឲ្យភិក្ខុ រម្បើម្បាស់ក្ម្មាលដសបក្ ។ 
៦.សាធា  បបញ្ាតត ិបានែល់សិកាខ បទ្ដែលម្ទ្ង់បញ្ាតតិទ ុំង 

ភិក្ខុទ ុំងភិក្ខុ នី ។ 
៧.អសាធា  បបញ្ាតត ិបានែល់សិកាខ បទ្ដែលម្ទ្ង់ បញ្ាតតិ  

ចុំរពាោះដតភិក្ខុ  ឬភិក្ខុ នី ។ 
 ៨.ឯក្រាបញ្ាតត ិែូចគ្នន នឹងអសាធា  បបញ្ាតតិ ។ 
 ៩.ឧភរាបញ្ាតត ិែូចគ្នន និងសាធា  បបញ្ាតតិ ។ 
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 ៧៤/សុំនួ  អា តត ិ មាននយ័រសចក្តថីារម្៉ាច ? មានប៉ាុនាម ន 
យ៉ា ង ? អវខី លោះ ? ចូ រាបនិ់ងពនយល់ ? 
 ចរម្លើយ អា តតិ បានរសចក្តីថាកា បងាគ ប់បញ្ញា រម្បើឲ្យរគរធវើ។ 
អា តតិរនោះមាន២យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.សា តតកិ្ បានែល់កា រធវើខលួនឯង ឬរម្បើរគឲ្យរធវើក្៏ម្តូវ 
រទសែូចគ្នន  ។ សិកាខ បទ្ដែលសរស្រងាគ ោះចូលក្នុងសា តតិក្រនោះមាន 
៣៨ សិកាខ បទ្ មានអទិ្នាន ទនសិកាខ បទ្ជារែើម្ ។ 
 ២.អនា តតកិ្ បានែល់សិកាខ បទ្ដែលរធវើខលួនឯង រទ្ើបម្តូវ 
រទស របើរម្បើរគឲ្យរធវើម្ិនម្តូវរទសរ ើយ សិកាខ បទ្ពួគរនោះមាន 
១៨២ ។ 
 ៧៥/សុំនួ  ម្ពោះពុទ្ធជាមាច ស់ម្ទ្ងប់ញ្ាតតមិ្និឲ្យភកិ្ខុបុំបួសកុ្ល 
បុម្ត ៣២ ជុំពូក្មានក្ុំបុតថ្ែរជើងជារែើម្ ។ ចុោះរបើភកិ្ខុ រៅដតបុំបួស 
រតើម្តូវរទសឬរទ្ ? រ ើយរតើកុ្លបុម្តរនាោះបានរ ើងជាសាម្រ    
ដែ  ឬម្និរ ើង ? 
 ចរម្លើយ របើភិក្ខុ រៅដតបុំបួសកុ្លបុម្ត ៣២ ជុំពូក្នឹងម្តូវ 
អាបតតិទុ្ក្កែ ប៉ាុដនតកុ្លបុតតរនាោះនិងរៅដតរ ើងជាសាម្រ  រពញ 
ទី្។ 
 ៧៦/សុំនួ  ម្ពោះសមាម សម្ពុទ្ធម្ទ្ងអ់នុញ្ញា តឲ្យភកិ្ខុ  សាម្រ    
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សឹងនិងអងគុយបានរលើដម្គប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? ចូ រាប ់? 
 ចរម្លើយ ម្ពោះសមាម សម្ពុទ្ធម្ទ្ង់អនុញ្ញា តឲ្យភិក្ខុ  សាម្រ   
សឹងនិងអងគុយបានរលើដម្គ៤យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.ម្សា ក្ ដម្គដែលរគបញ្ចូ លរម្រៅក្នុងែុំណ្តប់រជើង ។ 
 ២.ពុទ្ធិកាពទ្ធ ដម្គដែលមានរម្ជាប់និងរជើង ។ 
 ៣.កុ្លិ បាទ្ក្ ដម្គដែលមានរជើងែូចជារជើងកាត ម្ ។ 
 ៤.អា ចចបាទ្ក្ ដម្គដែលមានរជើងចុច ឬដម្គដែលរគបញ្ចូ ល 
រជើងក្នុងែុំណ្តប់រម្ ។  
 ៧៧/សុំនួ  សាម្រ  ម្បាបអ់ាបតតអិាម្ក្ក្ ់ គអឺាបតតសិងាទិ្ 
រសស បស់ភកិ្ខុែថ្ទ្ ែល់សាម្រ  ផងគ្នន  រតើម្តូវរទសអវដីែ  ? 
 ចរម្លើយ សាម្រ  ម្បាប់អាបតតិអាម្ក្ក្់ បស់ភិក្ខុែថ្ទ្ែល់ 
សាម្រ  ផងគ្នន  ម្តូវរទសទ្ ឌ ក្ម្ម ។ 
 ៧៨/សុំនួ  អាបតតកិ្ភកិ្ខុក្នុងឧតត មិ្នុសេធម្មសិកាខ បទ្មាន 
ប៉ាុនាម ន ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ អាបតតិក្ភិក្ខុឧតត មិ្នុសេធម្មសិកាខ បទ្មាន៣យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.ម្តូវអាបតតិក្ភិក្ខុបារាជិក្រម្ពាោះរពាលអួតឧតត មិ្នុសេធម្ម 
ដែលម្ិនមានក្នុងខលួន រោយរសចក្តីម្បាថាន  ៣ ម្ក្ម្គបសងកត់ ។ 
 ២.ម្តូវអាបតតិងុលលចច័យ របើភិក្ខុ និយយកុ្ ក្ថា ភិក្ខុ រៅក្នុង  
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វហិា  បស់ខលួន ជាម្ពោះអ  នតម្បាប់ែល់អនក្ែថ្ទ្ រ ើយរគម្ិនបាន 
ែឹងចាស់រទ្ ។ 
 ៣.ម្តូវអាបតតិទុ្ក្កែ របើរគម្ិនបានែឹងចាស់រទ្ ។ 
 ៧៩/សុំនួ  ឧតត មិ្នុសេធម្មសិកាខ បទ្ មានអងគប៉ាុនាម ន ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ ឧតត មិ្នុសេធម្មសិកាខ បទ្មានអងគ៥គឺៈ 
 ១.ឧតត មិ្នុសេធម្មម្ិនមានក្នុងខលួន ។ 
 ២.អួតឧតត មិ្នុសេធម្ម រម្ពាោះម្បាថាន លាភ ។ 
 ៣.គ្នម នអនក្ែថ្ទ្ ឬគ្នម នរម្គឿងសមាគ ល់ ។ 
 ៤.រពាលអួតម្បាប់ែល់ម្នុសេជាតិ ។ 
 ៥.រគែឹងចាស់នូវរសចក្តីរនាោះ ។ 
 ៨០/សុំនួ  សុរានិងរម្ យ័ ែូចគ្នន  ឬរផេងគ្នន  ? របើរផេងគ្នន  រតើ 
រផេងយ៉ា ងណ្ត ? អវរីៅថាសុរា ? អវរីៅថារម្ យ័ ? មានប៉ាុនាម ន 
យ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ សុរានិងរម្ យ័រផេងគ្នន  គឺសុរាបានែល់វតថុ  ដែលរគ  
រធវើរោយរម្ៅជារែើម្,ឯរម្ យ័រគរធវើរោយវតថុមានផាក រវើជារែើម្ ២ 
សុរាមាន ៥ យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.បែិឋសុរា សុរារធវើរោយរម្ៅ ។ 
 ២.បូវសុរា សុរារធវើរោយនុំ ។ 
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 ៣.ឱទ្នសុរា សុរារធវើរោយបាយ ។ 
 ៤.ក្ ិណបក្ខាិត  សុរាដែលរគោក្់ពូជសុរា ។ 
 ៥.សមាភ  សុំយុាត  សុរាដែលរគម្បក្បរោយរម្គឿងផេ ុំរផេងៗ 
មានម្គ្នប់រម្ម្ចនិងម្គ្នប់ថ្សពជារែើម្ ។ 
 ឯរម្ យ័ ជារម្គឿងម្សវងឹមាន៥យ៉ា ងដែ គឺៈ 
 ១.បុច្ឆា សរវា ទឹ្ក្ម្ា ុំរធវើពីផាក រវើ ។ 
 ២.ផលាសរវា ទឹ្ក្ម្ា ុំរធវើពីដផលរវើ ។ 
 ៣.ម្ធាវ សរវា ទឹ្ក្ម្ា ុំរធវើពីដផលចនទន៍ ឬទឹ្ក្ មុ ុំ ។ 
 ៤.គុឡាសរវា ទឹ្ក្ម្ា ុំដែលរធវើពីទឹ្ក្អុំរៅ ។ 
 ៥.សមាភ  សុំយុរាត  ទឹ្ក្ម្ា ុំដែលរគម្បក្បរម្គឿងផេ ុំរផេងៗ 
មានដផលសម្៉ា និងដផលក្នទួតថ្ម្ពជារែើម្ ។ 
 សុរា៥យ៉ា ងរនោះ និងរម្ យ័៥យ៉ា ងរនោះ របើភិក្ខុសាម្រ   
ឆ្ន់ និងម្តូវរទសទ ុំងអស់ ។ 
 ៨១/សុំនួ  បាម្តប៉ាុនាម នយ៉ា ង ដែលម្ពោះពុទ្ធម្ទ្ងអ់នុញ្ញា តឲ្យ  
ភកិ្ខុ  សាម្រ  រម្បើម្បាស់ ? បាម្តប៉ាុនាម នយ៉ា ង ដែលម្ពោះអងគម្ទ្ង ់
បញ្ាតត ិ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ ម្បាម្តែីែុតនិងបាម្តដែក្ ដែលម្ពោះពុទ្ធម្ទ្ង់អ  
នុញ្ញា តឲ្យភិក្ខុ  សាម្រ  រម្បើម្បាស់ ។ បាម្ត១០យ៉ា ងរទ្ៀតគឺៈ 
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 ១.បាម្តមាស  
 ២.បាម្តម្បាក្់ 
 ៣.បាម្តដក្វម្ ី 
 ៤.បាម្តដក្វផលិត 
 ៥.បាម្តដក្វពិទូ្ យ 
 ៦.បាម្តដក្វក្ញ្ចក្់ 
 ៧.បាម្តសុំ ទិ្ធិ 
 ៨.បាម្តសុំ បាហាុំង 
 ៩.បាម្តសុំ ភក្់ 
 ១០.បាម្តរវើ ។ 
 ទុំង១០យ៉ា ងរនោះ ម្ពោះពុទ្ធម្ទ្ង់ហាម្ម្ិនឲ្យភិក្ខុ  សាម្រ   
រម្បើម្បាស់រ ើយ ។ 
 ៨២/សុំនួ  ពាក្យថាប រិភាគមាននយ័រសចក្តយី៉ា ងណ្ត រៅ 
ក្នុងម្ពោះវនិយ័ ? មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? ចូ រាបនិ់ងអធបិាយ ? 
 ចរម្លើយ ពាក្យថា ប រិភាគ មានន័យកា រម្បើម្បាស់ កា សីុចុក្។ 
ប រិភាគមាន ៤ យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.រងយយប រិភាគ ប រិភាគរោយកា លួច បានែល់កាលប  ិ 
រភាគ រម្បើម្បាស់នូវបចច័យ បស់ភិក្ខុសាម្រ  ម្ទ្ុសតសីល ។ 



រ ៀបរ ៀងរោយ                                                           ភិក្ខុ រយឿន-សុខរនឿន 
 

- 63 - 

 

 ២.ឥ ប រិភាគ ប រិភាគរោយជាប់បុំ ុល បានែល់កា  
ប រិភាគរម្បើម្បាស់នូវបចច័យ បស់ភិក្ខុ  សាម្រ  មានសីល ដតពុុំបាន 
ពិច្ឆ ណ្តរោយបចច័យរវក្ខ ៈ១ ។ 
 ៣.ទយជាប រិភាគ បានែល់កា ប រិភាគរម្បើម្បាស់នូវបចច័យ 
 បស់រសក្ខបុគគល៧ពួក្មានរសាាបននបុគគលជារែើម្ ។ 
 ៤.សាម្កិ្ប រិភាគ ប រិភាគជនជាមាច ស់ បានែល់កា ប រិភាគ 
រម្បើម្បាស់នូវបចច័យ បស់អរសក្ខបុគគលគឺម្ពោះខីណ្តម្សព ។ 
 ៨៣/សុំនួ  សាម្រ  ែងឹថា កុ្ែជិា បស់សងឃ មានភកិ្ខុ ចូល 
រៅរៅមុ្នរ ើយ ដក្លងយក្សុំពតរ់ៅរែក្រ ើយបានអងគុយ ឬរម្ជៀត 
របៀនក្នុងទី្រនាោះ រែើម្បនិីងឲ្យភកិ្ខុ ដែលរៅមុ្នរនាោះ មានរសចក្ត ី
ចរងអៀតចងអល់ទ្ញ់ទល់ចតិត រ ើយនឹងរជៀសរចញរៅ រតើម្តូវរទស អវ ី
? មានរៅក្នុងសិកាខ បទ្ណ្ត ? រ ម្ ោះអវ ី? 
 ចរម្លើយ សាម្រ  ែឹងថា កុ្ែិជា បស់សងឃ មានភិក្ខុ ចូល 
រៅរៅមុ្នរ ើយ ដក្លងយក្សុំពត់រៅរែក្រ ើយបានអងគុយ ឬរម្ជៀត 
របៀនក្នុងទី្រនាោះ រែើម្បនិីងឲ្យភិក្ខុ ដែលរៅមុ្នរនាោះ មានរសចក្តី 
ចរងអៀតចងអល់ទ្ញ់ទល់ចិតត រ ើយនឹងរជៀសរចញរៅ សាម្រ   
រនាោះម្តូវទ្ ឌ ក្ម្មរពញទី្ ។ មានរៅក្នុងរលាក្វជាសិកាខ បទ្ ម្តង់អ  
នុបបខជាសិកាខ បទ្ ។ 
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 ៨៤/សុំនួ  អនាបតតកិ្ភកិ្ខុក្នុងឧតត មិ្នុសេធម្មសិកាខ បទ្មាន 
ប៉ាុនាម ន ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ អនាបតតិក្ភិក្ខុក្នុងឧតត មិ្នុសេធម្មសិកាខ បទ្មាន ៦ពួក្ 
គឺៈ 
 ១.ភិក្ខុ និយយសាម នថា ខលួនបានម្គគផលដម្ន ។ 
 ២.ភិក្ខុ និយយពីម្គគផល រោយឥតម្បាថាន និងរពាលអួត ។ 
 ៣.ភិក្ខុឆ្កួត ។ 
 ៤.ភិក្ខុ  រវ ើ វាយចិតត ។ 
 ៥.ភិក្ខុ ម្តូវរវទ្នាម្គបសងកត់ ។ 
 ៦.ភិក្ខុ រែើម្បញ្ាតតិ ។ 
 ៨៥/សុំនួ  អវដីែលរៅថា អតរិ ក្លាភ ? សុំពតជ់ាអតរិ ក្ 
លាភមានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ ដែលរក្ើតរ ើងែល់សងឃ ។ សុំពត់ជាអតិរ ក្លាភ  
ដែលរក្ើតរ ើងែល់សងឃ ។ សុំពត់ជាអតិរ ក្លាភមាន ៦ យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.រខាម្ុំ សុំពត់រធវើពីសុំបក្រវើ ។ 
 ២.ក្បាសិក្ុំ សុំពត់រធវើពីអរម្ាោះ ។ 
 ៣.រការសយយ ុំ សុំពត់រធវើពីសូម្ត ។ 
 ៤.ក្ម្ពលុំ សុំពត់រធវើពីររាម្សតវ ។ 
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 ៥.សា ុំ  សុំពត់រធវើពីកា តាញលាយចម្ម្ុោះរោយសូម្ត និង 
អរម្ាោះ ។ 
 សុំពត់ទ ុំង៦យ៉ា ងរនោះ របើរក្ើតរ ើងជាអតិរ លាភ ម្ពោះសម្ពុទ្ធ 
ម្ទ្ង់អនុញ្ញា តឲ្យភិក្ខុ  សាម្រ  រម្បើម្បាស់បាន ។ 
 ៨៦/សុំនួ  ចុោះប ិឌ បាតបបចចយ័ជាអតរិ ក្លាភវញិ មាន 
ប៉ាុនាម នយ៉ា ងដែ  ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ ប ិឌ បាតបបចច័យជាអតិរ ក្លាភមាន៧យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.សងឃភតតុំ ភតតម្បរគនចុំរពាោះសងឃ ។ 
 ២.ឧរទ្ទសភតតុំ ភតតដែលសងឃសដម្តងចុំរពាោះភិក្ខុ  ១ ូប ឬ២ ូប។ 
 ៣.និម្នតនភតតុំ ភតតដែលទយក្និម្នតឆ្ន់ាម្សទធ  ។ 
 ៤.សលាក្ភតតុំ ភតតដែលរគម្បរគនរោយច្ឆប់សាល ក្ ។ 
 ៥.បក្ខកិ្ភតតុំ ភតតដែលរគម្បរគនខាងរខនើតឬខាង រនាច ។ 
 ៦.ឧរបាសងកិ្ភតតុំ ភតតដែលរគម្បរគនក្នុងថ្ងៃឧរបាសង ។ 
 ៧.បាែបិទិ្ក្ភតតុំ ភតតដែលរគម្បរគនក្នុងថ្ងៃ១រក្ើត ឬ១ររាច ។ 
 ភតតទ ុំង៧យ៉ា ងរនោះ របើរក្ើតជាអតិរ ក្លាភម្ពោះសម្ពុទ្ធម្ទ្ង់ 
អនុញ្ញា តឲ្យភិក្ខុ  សាម្រ  ឆ្ន់បាន ។ 
 ៨៧/សុំនួ  សាម្រ  ឆ្នស់ម្លដែលរគលាយរោយម្សារធវើ 
ជាថាន ុំបនាប រតើម្តូវរទសអវ ី? រម្ពាោះរ តុអវ ី? 
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 ចរម្លើយ សាម្រ  រនាោះម្ិនម្តូវរទសអវីរទ្ រម្ពាោះម្សារនាោះ  
លាយសាបជាតិម្សវងឹរៅរ ើយ ។ 
 ៨៨/សុំនួ  អងគថ្នអទិ្នាន ទនសិកាខ បទ្ ក្នុងបារាជកិ្មាន 
ប៉ាុនាម ន? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ អងគថ្នអទិ្នាន ទនសិកាខ បទ្ ក្នុងបារាជិក្មាន៥យ៉ា ងគឺ 
 ១.ម្ទ្ពយមានមាច ស់ជាម្នុសេ(ម្ិនដម្នជារម្បត ឬសតវតិ ច្ឆា ន) 
ដង ក្ា ។ 
 ២.ែឹងថាម្ទ្ពយរនាោះមានមាច ស់ដង ក្ា ។ 
 ៣.ជាម្ទ្ពយមានតថ្ម្ល១បាតរ ើងរៅ ។ 
 ៤.មានចិតតគុំនិតនឹងលួច ។ 
 ៥.លួចបានម្ក្ ។ 
 ៨៩/សុំនួ  ចុោះសមុ្ោឋ នក្នុងអទិ្នាន ទនសិកាខ បទ្មានប៉ាុនាម ន 
យ៉ា ងដែ  ? អវខី លោះ ? ចូ រាបរ់ ើយពនយល់ ? 
 ចរម្លើយ សមុ្ោឋ នក្នុងអទិ្នាន ទនសិកាខ បទ្មាន៣គឺៈ 
 ១.កាយចតិត មានកាយម្បក្បរោយចិតត ។ 
 ២.វាច្ឆចតិត មានវាច្ឆម្បក្បរោយចិតត ។ 
 ៣.កាយវាច្ឆចតិត មានកាយម្បក្បរោយវាច្ឆនិងចិតត ។ 
 ៩០/សុំនួ  រសនាសនៈជាអតរិ ក្លាភ មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ?  
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អវខីលោះ ? 
 ចរម្លើយ រសនាសនៈជាអតិរ ក្លាភមាន៥យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.វហិាររា កុ្ែិធុំ ឬសាលា ។ 
 ២.អឌ្ឍរយរគ្ន បងាា  ។ 
 ៣.បាសារទ ម្បាសាទ្ ឬកុ្ែិដងវ មានជាន់រម្ចើន ។ 
 ៤. ម្មយិុំ ម្បាសាទ្មានក្ុំពូល ឬឥតក្ុំពូល ឬដងវទប ។ 
 ៥.គូហា  ូងភនុំ ។ 
 ៩១/សុំនួ  ចុោះរភសជាបបចចយ័ជាអតរិ ក្លាភមានប៉ាុនាម នដែ  ? 
អវខីលោះ ? 
 ចរម្លើយ រភសជាបបចច័យជាអតិរ ក្លាភក្៏មាន៥យ៉ា ងដែ គឺៈ 
 ១.សបប ិទឹ្ក្រោោះរាវ ។ 
 ២.នវនីតុំ ទឹ្ក្រោោះខាប់ ។ 
 ៣.រតលុំ រម្បង ។ 
 ៤.ម្ធុ ទឹ្ក្ មុ ុំ ។ 
 ៥.ផា ិតុំ សក អុំរៅ ។ 
 ៩២/សុំនួ  សាម្រ  រ ើញលលក្មួ្យគូ គតិនឹងសមាល ប ់
ប៉ាុដនតម្សាបដ់តលលក្រនាោះរ ើ រៅប៉ាោះនិងជញ្ញា ុំងវហិា សាល បរ់ៅ រតើ 
សាម្រ  រនាោះម្តូវរទសអវដីែ  ? រម្ពាោះរ តុអវ ី? 



រ ៀបរ ៀងរោយ                                                           ភិក្ខុ រយឿន-សុខរនឿន 
 

- 68 - 

 

 ចរម្លើយ សាម្រ  រនាោះម្ិនម្តូវរទសអវីរទ្ រម្ពាោះខវោះអងគ១ គឺ 
រតនម្  ុំ  សតវសាល ប់រោយពយយម្បានរសចក្តីថា សតវរនាោះសាល ប់ 
ម្ិនដម្នរោយសាម្រ  រនាោះសមាល ប់រ ើយ គឺវាសាល ប់រោយខលួនឯង 
រម្ពាោះរ ើ រៅប៉ាោះនឹងជញ្ញា ុំងវហិា  ។ 
 ៩៣/សុំនួ  អងគថ្នម្នុសេវគិគ ៈសិកាខ បទ្មានប៉ាុនាម ន ? អវខី លោះ? 
ចូ រាប ់? 
 ចរម្លើយ អងគថ្នម្នុសេវគិគ ៈសិកាខ បទ្មាន៥គឺៈ 
 ១.ជាម្នុសេជាតិ ។ 
 ២.ែឹងថាមានជីវតិ ។ 
 ៣.គិតនឹងសមាល ប់ ។ 
 ៤.ពយយម្នឹងសមាល ប់ ។ 
 ៥.ម្នុសេសាល ប់រោយពយយម្រនាោះ ។ 
 ៩៤/សុំនួ  ម្នុសេវគិគ ៈសិកាខ បទ្ មានសមុ្ោឋ នប៉ាុនាម ន ? អវខី លោះ 
? 
 ចរម្លើយ ម្នុសេវគិគ ៈសិកាខ បទ្ មានសមុ្ោឋ ន៣គឺៈ 
 ១.កាយចតិត ម្តូវរទសរម្ពាោះមានកាយម្បក្បរោយចិតតប៉ាង ។ 
 ២.វាច្ឆចតិត ម្តូវរទសរម្ពាោះមានវាច្ឆម្បក្បរោយចិតតប៉ាងឲ្យ 
រគសាល ប់ ។ 
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 ៣.កាយវាច្ឆចតិត មានរទសរម្ពាោះម្បក្បម្ពម្រោយអងគ៣ ។ 
 ៩៥/សុំនួ  រតើថាន ុំផេ ុំពីសលឹក្រវើមានប៉ាុនាម ន ? អវីខលោះ ? 
 ចរម្លើយ ថាន ុំផេ ុំពីសលឹក្រវើមាន៥យ៉ា ងគឺៈ 

ក្.និម្ពប ណុំ  សលឹក្រមត  ។ 
 ខ.កុ្ែជប ណុំ  សលឹក្ដសលងគង់ ។ 
 គ.បរោលប ណុំ  សលឹក្អដម្បងថ្ងៃ ។ 
  .សុលសិប ណុំ  សលឹក្ម្ម្ោះរម្ៅ ឬជី លីងលាក្់ ។ 
 ង.ក្បាសិក្ប ណុំ  សលឹក្ក្បាសជារែើម្ ។ 
 ៩៦/សុំនួ  ពាក្យថា កាលិក្ មាននយ័រសចក្តយី៉ា ងណ្តក្នុង 
ម្ពោះវនិយ័ ? មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? ក្នុងកាលិក្នីមួ្យៗ បានែល់ 
អវខីលោះ ? 
 ចរម្លើយ ពាក្យថា កាលិក្ មានន័យរសចក្តីថា វតថុ ដែលប  ិ
រភាគបានក្នុងកាល ឬវតថុ ដែលម្បក្បរោយកាល ។ កាលិក្រនោះមាន 
៤យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.យវកាលិក្  បស់ដែលភិក្ខុ  សាម្រ  ទ្ទួ្លយក្ រ ើយ 
អាចទុ្ក្ឆ្ន់បានា ុំងពីអ ុ  ោះែរាបែល់ថ្ងៃម្តង់ បានែល់ខាទ្ 
នីយនិងរភាជនីយហា រផេងៗ មានបដងអម្ចុំអាបម្តីសាច់ អងក ជា 
រែើម្ ។ 
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 ២.យម្កាលិក្  បស់ដែលភិក្ខុ  សាម្រ  ទ្ទួ្លម្ក្រ ើយ 
អាចទុ្ក្ឆ្ន់បានមួ្យថ្ងៃ១យប់បានែល់ទឹ្ក្ ៨យ៉ា ង (អែឋបាន)គឺៈ 
 ក្.អម្ពបានុំ ទឹ្ក្រធវើពីដផលសាវ យ ។ 
 ខ.ជម្ពូបានុំ ទឹ្ក្រធវើពីដផលម្ពីង ។ 
 គ.រច្ឆចបានុំ ទឹ្ក្រធវើពីដផលរចក្មានម្គ្នប់ ។ 
  .ម្ធុបានុំ ទឹ្ក្រធវើពីដផលម្សគុំ ។ 
 ង.រមាចបានុំ ទឹ្ក្រធវើពីដផលរចក្ឥតម្គ្នប់ ។ 
 ច.មុ្ទ្ទិក្បានុំ ទឹ្ក្រធវើពីដផលចនទន៍ ។ 
 ឆ្.សលុក្បានុំ ទឹ្ក្រធវើពីដផលម្ក្ឳវូក្ ។ 
 ជ.ជា ុសក្បានុំ ទឹ្ក្រធវើពីដផលមាក្់ម្បា ុំង ។ 
 ពុុំរនាោះរសាតរទ្ បានែល់ទឹ្ក្ដែលរធវើពីដផលរវើ ៨ យ៉ា ងរទ្ៀត 
 ក្.រកាសម្ពបានុំ ទឹ្ក្ដផលស័ងឃ  ។ 
 ខ.រកាលបានុំ ទឹ្ក្ដផលពុម្ទតូច ។ 
 គ.ពម្ទ្ បានុំ ទឹ្ក្ដផលពុម្ទធុំ ។ 
  . គបានុំ ទឹ្ក្រោោះរាវ -ថាល  ។ 
 ង.រតលបានុំ ទឹ្ក្រធវើពីម្គ្នប់លៃជារែើម្ ។ 
 ច.បរយបានុំ ទឹ្ក្រោោះម្សស់ ។ 
 ឆ្.យគុបានុំ ទឹ្ក្បប  ។ 
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 ជ. សបានុំ ទឹ្ក្រធវើពី ស ុក្ខជាតិរផេង មាន សសលឹក្ និងផាក ជា 
រែើម្ ។ 
 ៩៧/សុំនួ  សាត  កាលិក្  បស់ដែលភកិ្ខុសាម្រ  ទ្ទួ្ល 
ម្ក្រ ើយ អាចទុ្ក្ឆ្នប់ានប៉ាុនាម នថ្ងៃ ? បានែល់រភសជាៈអវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ សាត  កាលិក្  បស់ដែលភិក្ខុសាម្រ  ទ្ទួ្ល 
ម្ក្រ ើយ អាចទុ្ក្ឆ្ន់បាន៧ថ្ងៃ បានែល់រភសជាៈ៥យ៉ា ងគឺៈ 
 ក្.សបប ិទឹ្ក្រោោះរាវ ។ 
 ខ.នវនីតុំ ទឹ្ក្រោោះខាប់ ។ 
 គ.រតលុំ រម្បង ។ 
  .ម្ធុ ទឹ្ក្ មុ ុំ ។ 
 ង.ផា ិតុំ សក អុំរៅ ។ 
 ៩៨/សុំនួ  រតើយវជវីតិ  បស់ដែលភកិ្ខុសាម្រ  ទ្ទួ្លបាន 
ម្ក្រ ើយអាចទុ្ក្ឆ្នទ់ល់ដតអស់បានែល់ថាន ុំដក្ររាគរផេងៗ ឬថាន ុំ 
ផេ ុំពីរម្ើម្រវើមានអវខីលោះ ? 

ចរម្លើយ យវជីវតិ  បស់ដែលភិក្ខុសាម្រ  ទ្ទួ្លបានម្ក្ 
រ ើយអាចទុ្ក្ឆ្ន់ទល់ដតអស់បានែល់ថាន ុំដក្ររាគរផេងៗ ឬថាន ុំផេ ុំ 
ពីរម្ើម្រវើគឺៈ 
 ក្. លិទ្ទុំ រម្ើម្ រម្ៀត ។ 



រ ៀបរ ៀងរោយ                                                           ភិក្ខុ រយឿន-សុខរនឿន 
 

- 72 - 

 

 ខ.សិងគរវ ុំ រម្ើម្ខ្ី ។ 
 គ.វចុំ រម្ើម្សុំពាន់ ។ 
  .វចតថុំ រម្ើម្ម្បស់ ។ 
 ង.អតវិសិុំ រម្ើម្អាចម្៍ឆ្កឹស ។ 
 ច.ក្ែុក្ររា ិ ី រម្ើម្ ុំរែង ។ 
 ឆ្.ឧ សីុំ រម្ើម្សបូវភាល ុំង ។ 
 ជ.ភទ្ទមុ្តតក្ រម្ើម្រមម ម្ក្វាញម្ជូក្ ។ 
 ៩៩/សុំនួ  រតើថាន ុំដែលរគផេ ុំពីដផលរវើមានអវីខលោះ ? 
 ចរម្លើយ ថាន ុំដែលរគផេ ុំពីដផលរវើមានែូចជាៈ 
 ក្.វលិងគុំ ដផលពិលិងគ ។ 
 ខ.បបិាលិ ដផលែីបលី ។ 
 គ.ម្ ចិុំ ដផលរម្ម្ច ។ 
  .  តីក្ុំ ដផលសម្៉ា ។ 
 ង.វភិតីក្ុំ ដផលសម្៉ាពិរភក្ ។ 
 ច.អាលម្ក្ុំ ដផលក្នទួតថ្ម្ព ។ 
 ឆ្.រគ្នងផលុំ ដផលម្ក្វាញជារែើម្ ។ 
 ែថ្ទ្ពីរនោះ មានកាលិលាយចម្ម្ុោះគ្នន  គឺកាលិក្ខលោះលាយនិង 
កាលិក្ែថ្ទ្ មានក្ុំ ត់ឲ្យរម្បើបានម្តឹម្ កាលថ្ន បស់កាលិក្ដែល 
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មានកាលខលី តួយ៉ា ងែូចជាថាន ុំបុក្ផង ជាយវជីវកិ្ យក្រៅម្ចបល់ 
លាយនិងទឹ្ក្ មុ ុំជាសាត  កាលិក្ ថាន ុំរនាោះក្៏មានកាលម្តឹម្៧ថ្ងៃរៅ 
ាម្គ្នន  ។ រម្គឿងរទ្សខលោះែូចជាម្ក្វាញកាន់ភលូជាយវជីវកិ្ រគាក្់ 
ដតងផេ ុំនិងបាយដែលោុំរោយខទិោះែូង ក្៏កាល យរៅជាយវកាលិក្ 
ាម្គ្នន  ។ 
 ១០០/សុំនួ  សាត ហាកាលិក្ និងយវជវីកិ្ ដែលភកិ្ខុ  
សាម្រ  ទ្ទួ្លម្បរគនមួ្យយបរ់ ើយ រលាក្ហាម្ម្និឲ្យយក្រៅ 
លាយនិងយវជវីកិ្រទ្ តួយ៉ា ងែូចជាយក្សក ដែលទ្ទួ្លម្បរគនទុ្ក្ 
មួ្យយបរ់ ើយ ឆ្នជ់ាមួ្យនុំ ។ បម្មាម្រនោះរលាក្មានរ ម្ ោះអវ ី ? 
ក្នុងសងាគ យនាទី្ប៉ាុនាម ន ? ក្នុងគម្ព ីរ ម្ ោះអវដីែ  ? 
 ចរម្លើយ សាត ហាកាលិក្ និងយវជីវកិ្ ដែលភិក្ខុ  សាម្រ   
ទ្ទួ្លម្បរគនមួ្យយប់រ ើយ រលាក្ហាម្ម្ិនឲ្យយក្រៅ លាយនិង 
យវជីវកិ្រទ្ តួយ៉ា ងែូចជាយក្សក ដែលទ្ទួ្លម្បរគនទុ្ក្ មួ្យយប់ 
រ ើយឆ្ន់ជាមួ្យនុំ ។ បម្មាម្រនោះរលាក្មានរ ម្ ោះថា សតតសតតិ- 
ក្ខនធក្ៈ ក្នុងម្គ្នរធវើទុ្តិយសងាគ យនា ។ ក្នុងគម្ពី ចុលលវគគម្បាប់ ថាម្តូវ 
រទស រម្ពាោះឆ្ន់ បស់ជាសននិធិលាយជាមួ្យទឹ្ក្អែឋបាន ។ 
 ១០១/សុំនួ  ដផលរវើម្ពោះសមាម សម្ពុទ្ធម្ទ្ង់អនុញ្ញា តឲ្យរធវើទឹ្ក្ 
អែឋបាន ចុោះមានដផលអវីម្ទ្ង់ហាម្ម្បាម្ដែ  ? របើមានរតើបានែល់អវីខលោះ?  
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ចូ រាប់ ? 
 ចរម្លើយ រវើម្ពោះសមាម សម្ពុទ្ធម្ទ្ង់អនុញ្ញា តឲ្យរធវើទឹ្ក្ អែឋបាន 
មានដផលម្សូវម្ទ្ង់ហាម្ម្ិនឲ្យរធវើទឹ្ក្អែឋបាន គឺម្សូវ៧យ៉ា ងគឺៈ 
 ក្.សាលី ម្សូវសាលី ។ 
 ខ.វ ីិ ម្សូវខាយ ។ 
 គ.យរវា ម្សូវែុំរ ើ ប ។ 
  .រគ្នធុរមា ម្សាង ។ 
 ង.ក្ន រៅ ។ 
 ច.វ រកា រពាលសកួយ ឬក្នទុយែុំ  ី។ 
 ឆ្.កុ្ម្ទូ្សរកា រមម ដគលលក្ ។ 
 ១០២/សុំនួ  រតើម្ទ្ងហ់ាម្ចុំរពាោះម្ហាផល (ដផលរវើធុំ) មាន 
ប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ ម្ទ្ងហ់ាម្ចុំរពាោះម្ហាផល (ដផលរវើធុំ) មាន៩យ៉ា ង 
គឺៈ 
 ក្.នា ិរក្ ផលុំ ដផលែូង ។ 
 ខ.ាលផលុំ ដផលរាន ត ។ 
 គ.បនសុំផលុំ ដផលខនុ  ។ 
  .លពុជផលុំ ដផលខនុ សម្ល ។ 
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 ង.តបុិសផលុំ ដផលឳ ឹក្ ។ 
 ច.បុសេផលុំ ដផលម្តសក្់ ។ 
 ឆ្.ឯឡាលុក្ផលុំ ដផលម្តឡាច ។ 
 ជ.កុ្ម្ភ ឌ ផលុំ ដផលរពព  ។ 
 វ.អឡាពុផលុំ ដផលរឃ្លល ក្ ។ 
 ១០៣/សុំនួ  អាបតតសិងាទិ្រសសគអឺវ ី ? ចូ ពនយល់ឲ្យលមម្ 
សាត ប ់? 
 ចរម្លើយ អាបតតិសងាទិ្រសសគឺជារទសជាតដែលភិក្ខុ ម្តូវរធវើ 
ខលួនឲ្យមានសងឃជាខាងរែើម្ ក្ណ្តត លនិងខាងចុង ។ របើភិក្ខុ ម្តូវ 
រទសរនោះរ ើយម្តូវចូល ួម្ប វិាសក្ម្មចុំរពាោះសងឃជាខាងរែើម្ម្តូវ
សូម្មានតតចុំរពាោះសងឃឲ្យសងឃោក្់មូ្លាបតតិជាក្ណ្តត ល  ួចម្តូវសូម្ 
អពាភ សនៈ ម្ិនម្តូវបានទ្ទួ្លអភិវាទ្ក្ម្មជារែើម្ អពីបតក្កភិក្ខុ  
រ ើយ។ រនោះចុំរពាោះក្នុងរពលរលើក្វតត របើោក្់វតតរចញរ ើយអាច 
ទ្ទួ្លបាន ។   
 ១០៤/សុំនួ  សុក្កវសិែឋសិិកាខ បទ្ គអឺវ ី? អាបតតរិនោះជាសីលវ ិបតត ិ
ឬអានាច្ឆ វបិតត ិ? 
 ចរម្លើយ សុក្កវសិែឋិសិកាខ បទ្ គឺជារ ម្ ោះអាបតតិសងាទិ្រសស 
សិកាខ បទ្ទី្១ ។ អាបតតិរនោះជាសីលវបិតតិ ។  
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 ១០៥/សុំនួ  សុក្កវសិែឋសិិកាខ បទ្រនោះមានអងគប៉ាុនាម ន ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ សុក្កវសិែឋិសិកាខ បទ្រនោះមានអងគ ៣ គឺៈ 
 ក្.មានចិតតម្បាថាន នឹងឲ្យទឹ្ក្អសុចិរចញ ។ 
 ខ.ពយយម្រធវើឲ្យទឹ្ក្អសុចិរចញ ។ 
 គ.ទឹ្ក្អសុចិបានឃ្លល តរចញម្ក្រោយពយយម្រនាោះ ។ 
 ១០៦/សុំនួ  វតត បស់ភកិ្ខុ  សាម្រ  គអឺវ ី ? មានប៉ាុនាម ន ? 
អវខី លោះ? 
 ចរម្លើយ វតត បស់ភិក្ខុ  សាម្រ  គឺម្បថ្ព ី ទ្ុំរនៀបទ្មាល ប់ 
ដែលភិក្ខុ  សាម្រ  ម្តូវរធវើ ម្បម្ពឹតតចុំរពាោះទី្ក្ដនលង ឬបុគគលមាន៣ 
យ៉ា ងគឺៈ 
 ១.ក្ចិចវតត វតតគឺក្ិចចដែលម្តូវរធវើ ។ 
 ២.ច យិវតត វតតមា យទ្ដែលគួ ម្បម្ពឹតតកាន់ ។ 
 ៣.វធិវីតត វតតគឺម្បថ្ព ី  របៀបដែលរចោះែឹង ។ 
 ១០៧/សុំនួ  សាម្រ  ែងឹថាភកិ្ខុ  ឯរទ្ៀតម្តូវទុ្ែឋលាល បតតគិ ឺ 
អាបតតសិងាទិ្រសស រ ើយក្ជួ៏យបទិ្បា ុំងអាបតតរិនាោះ រតើម្តូវរទស អវ ី
? 
 ចរម្លើយ សាម្រ  ែឹងថាភិក្ខុ  ឯរទ្ៀតម្តូវទុ្ែឋលាល បតតិគឺ  
អាបតតិសងាទិ្រសស រ ើយក្៏ជួយបិទ្បា ុំងអាបតតិរនាោះ ម្តូវរទស  
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ទ្ ឌ ក្ម្មរពញទី្ ។ 
 ១០៨/សុំនួ  អាបតតនិិសេគគយិបាចតិតយិ មាននយ័រសចក្តយី៉ា ង 
ណ្ត ? មានប៉ាុនាម ន ? អវខី លោះ ? ចូ អធបិាយពនយល់ ? 
 ចរម្លើយ អាបតតិនិសេគគិយ មានន័យរសចក្តីថា របើភិក្ខុ ម្តូវ 
រទសរនាោះៗរ ើយ ម្តូវលោះនូវវតថុ ដែលម្បម្ពឹតតខុសជាមុ្ន រទ្ើប 
សដម្តងអាបតតិោច់ ឧទហា  ៍ ែូចក្នុងបឋម្ក្ឋិនសិកាខ បទ្ថាៈ 
 កាលរបើអស់អុំណ្តចអានិសងេក្ឋិនរ ើយ ភិក្ខុអាចទុ្ក្អតិ 
រ ក្ចីវ បាន១ថ្ងៃយ៉ា ងយូ  របើឲ្យ ួសពីរនោះរៅ ម្តូវអាបតតិនិសេគគិយ 
បាចិតតិយែូរចនោះ រែើម្បនឹីងសដម្តងអាបតតិរនោះឲ្យោច់ម្តូវលោះអតិរ ក្ចី 
វ រនាោះជាមុ្នសឹម្សដម្តងអាបតតិរទ្ើបោច់ ។ របើរៅដតទុ្ក្ចីវ រនាោះ 
ែដែ ម្ិនអាចសដម្តងអាបតតិោច់រ ើយ ។ និសេគគិយបាចិតតិយរនោះ 
មាន៣០ ដចក្រចញរៅាម្វតតមាន៣គឺៈ 
 ១.ចវី វតត មានសិកាខ បទ្ ១០ ។ 
 ២.រកាសិយវតត មានសិកាខ បទ្១០ ។ 
 ៣.បតតវតត មានសិកាខ បទ្ ១០ ។ 
 ១០៩/សុំនួ  អាបតតបិារាជកិ្ និងអាបតតសិងាទិ្រសសមានក្ង 
អាបតតអិាណ្តខលោះដែលទ្ទួ្ល ង ? រម្ពាោះរ តុអវ ី? ចូ ពនយល់ ? 
 ចរម្លើយ អាបតតិបារាជិក្ និងអាបតតិសងាទិ្រសសមានក្ង  
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អាបតតិ២ សម្មាប់ទ្ទួ្ល ងគឺ អាបតតិងុលលចច័យ និងអាបតតិទុ្ក្កែ រម្ពាោះ 
ថា របើកាលណ្តភិក្ខុ ម្បម្ពឹតតខុស រទ្ើបម្តូវអាបតតិសងាទិ្រសស របើម្ិន 
ម្គប់អងគរទ្ ក្៏ម្តូវអាបតតិរាយ ងតៗម្ក្ ឧទ   ៍ ក្នុងអទិ្នាន ទន 
សិកាខ បទ្ របើលួច បស់មានតថ្ម្លា ុំងពី៥ មាសក្រ ើងរៅ ម្តូវអាបតតិ 
បារាជិក្ របើលួច បស់តិចជាង៥មាសក្ ម្តូវអាបតតិងុលលចច័យ,របើលួច 
 បស់ខវោះពី១មាសក្ ម្តូវអាបតតិទុ្ក្កែ ។ 
 ១១០/សុំនួ  អាបតតនិិងអនាបតតកិ្ភកិ្ខុក្នុងសុក្កវសិែឋសិិកាខ បទ្ 
មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 
 ចរម្លើយ អាបតតិក្ភិក្ខុក្នុងសុក្កវសិែឋិសិកាខ បទ្មាន ៣ពួក្គឺៈ 
 ១.ម្តូវសងាទិ្រសស របើរគពយយម្  ូតទឹ្ក្អសុចិឃ្លល ត 
រចញ ។ 
 ២.ម្តូវអាបតតិងុលលចច័យ របើគិតពយយម្ដតទឹ្ក្អសុចិម្ិនឃ្លល ត 
រចញ ។ 
 ៣.ម្តូវអាបតតិទុ្ក្កែ របើម្គ្នន់ដតពយយម្ ។ ចុំដ ក្អនាបតតិ 
ក្ភិក្ខុសុក្កវសិែឋិសិកាខ បទ្មាន៦គឺៈ 
 ១.ភិក្ខុយល់សបតិ 
 ២.ភិក្ខុគ្នម នបុំ ងពយយម្ 
 ៣.ភិក្ខុឆ្កួត 
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 ៤.ភិក្ខុមានចិតត រវ ើ វាយ 
 ៥.ភិក្ខុ ម្តូវរវទ្នាម្គបសងកត់ 
 ៦.ភិក្ខុ រែើម្បញ្ាតតិ ។ 

១១១/សុំនួ  ភកិ្ខុ-សាម្រ  ោចសី់លរោយរ តុប៉ាុនាម ន 
យ៉ា ង ? អវខី លោះ ? រតើម្តូវរទសទ ុំងអស់ ឬយ៉ា ងណ្ត ? រម្ពាោះអវ ី? 

ចរម្លើយ ភិក្ខុ-សាម្រ  ោច់សីលរោយរ តុ២យ៉ា ងគឺៈ 
១.ោច់រោយកា ម្បម្ពឹតតក្នលងសិកាខ បទ្ ។ 
២.ោច់រោយរធវើម្  កាល ។ 
កា ោច់សីលទ ុំង២រនោះ, កា ោច់រោយកា ម្បម្ពឹតតក្នលង 

សិកាខ បទ្ រទ្ើបមានរទស ឯកា ោច់រោយរធវើម្  កាល គ្នម នម្តូវ 
រទសអវីរទ្ ។ 

១១២/សុំនួ  ក្ចិចវតតគអឺវ ី? មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 
ចរម្លើយ ក្ិចចវតតគឺកា ម្បម្ពឹតតម្បតិបតតិជានិចច ដែលភិក្ខុ  

សាម្រ  ម្តូវរធវើ ។ ក្ិចចវតតរនោះមាន១០យ៉ា ងគឺៈ 
១.ភិក្ខុ -សាម្រ  ជាសទ្ធិវហិា កិ្ គួ យលចិតតទុ្ក្ោក្់បរម្ម្ើ 

ឧបជាយ៍ បស់ខលួន អស់កាលដែលអាម្ស័យរៅនឹងរលាក្ ។ 
២.ភិក្ខុជាឧបជាយ៍ គួ មានចិតតរអើរពើតបសទ្ធិវហិា កិ្វញិអស់ 

កាលដែលសទ្ធិវហិា កិ្រៅជាមួ្យ ។ 
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៣.ភិក្ខុ -សាម្រ  ជាអាគនតុក្ ម្តូវម្បម្ពឹតតឲ្យសម្គួ ថ្នខលួនជា 
រភៀ្វ ។ 

៤.ភិក្ខុ -សាម្រ  ជាមាច ស់ទី្ក្ដនលង កាលរបើមានអាគនតុក្ ម្តូវ 
រធវើបែិសណ្តឋ  រោយសម្គួ  ។ 

៥.ភិក្ខុ -សាម្រ   មុ្ននឹងរចញរៅទី្ែថ្ទ្ ម្តូវរ ៀបចុំទុ្ក្ោក្់ 
រម្គឿងសមាភ  ៈឲ្យបានសាអ ត ។ 

៦.មុ្ននឹងចូលប ិឌ បាតក្នុងលដងវក្ភូម្ិ ភិក្ខុសាម្រ  ម្តូវ 
ម្បម្ពឹតតខលួនឲ្យម្តឹម្ម្តូវាម្ទ្ុំរនៀម្ ។ 

៧.រពលឆ្ន់អាហា  ភិក្ខុ -សាម្រ  គួ ឲ្យម្បម្ពឹតតឲ្យម្តឹម្ម្តូវ 
៨.ភិក្ខុ -សាម្រ  មានម្លប់រវើជារសនាសនៈ ដតរបើក្នុង ែូវ 

វសាម្តូវ ក្ទី្រសនាសនៈដែលជាគ្នម នទ្ទឹ្ក្រភលៀង ដែលម្នុសេរធវើ 
រ ើង ឬរធវើរោយខលួនឯង ។ 

៩.ភិក្ខុ-សាម្រ  ម្តូវ ក្ាវចចកុ្ែិ (បងគន់) ឲ្យសាអ ត ។ 
១០.ភិក្ខុ -សាម្រ  គួ ជួយពយបាលភិក្ខុ  សាម្រ  ែថ្ទ្ 

ដែលមានអាពាធាម្កាលគួ  ។ 
១១៣/សុំនួ  អនាច្ឆ គអឺវ ី ? សាម្រ  ម្បម្ពឹតតអនាច្ឆ  សងឃ 

ក្ប៏ានរៅខលួនម្ក្សាក្សួ  ក្ដ៏ក្លងនិយយម្ត បម់្ត ិនក្ត ី រសៃៀម្ 
ម្និនិយយក្ត ីរបើសងឃបានសូម្តម្បកាសរសចក្តរីនាោះចប ់រៅដតរធវើ  
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ែូរចនោះរទ្ៀត រតើម្តូវរទសអវ ី? មានរៅសិកាខ បទ្ណ្ត ? 
ចរម្លើយ អនាច្ឆ  គឺកា ម្បម្ពឹតតអុំរពើម្ិនគួ គបបជីារ តុនា ុំឲ្យ 

ទស់ដភនក្អនក្ែថ្ទ្ទ ុំងពួង ។ 
របើសាម្រ  ម្បម្ពឹតតអនាច្ឆ  សងឃបានរៅខលួនម្ក្សាក្សួ  

ក្ដ៏ក្លងនិយយម្ត ប់ម្ត ិន ឬរៅរសៃៀម្ រ ើយរបើសងឃសូម្តម្ប 
កាសរសចក្តីរនាោះចប់ ក្៏រៅដតរធវើែូរចនោះរទ្ៀត និងម្តូវរទសទ្ ឌ ក្ម្ម 
មានរៅក្នុងអញ្ាវាទ្ក្សិកាខ បទ្ ។ 

១១៤/សុំនួ  អាបតតនិិសេគគយិបាចតិតយិែូចគ្នន  ឬរផេងគ្នន  ? របើ 
រផេងគ្នន  រតើរផេងយ៉ា ងណ្ត ? សុទ្ធិក្បាចតិតយិមានប៉ាុនាម នយ៉ា ងដែ  ? 
អវខី លោះ ? 

ចរម្លើយ អាបតតិទ ុំងពីរនោះរផេងគ្នន គឺ មានរទសប៉ាុនគ្នន ,រផេង 
គ្នន គឺ និសេគគិយបាចិតតិយ កាលរបើម្តូវរ ើយ ម្តូវលោះ ឬទ្មាល យនូវវតថុ  
រនាោះរចញសិនរទ្ើបសដម្តងោច់ ចុំដ ក្ខាងសុទ្ធិក្បាចិតតិយវញិ ជា 
ក្ងអាបតតិមានរ ម្ ោះ២រៅរទ្ៀតគឺៈ 

ក្.បក្តបិាចតិតយិ របើភិក្ខុ ម្តូវសដម្តងអាបតតិរចញ ដតម្តងនឹង 
បាន ួចរទសគ្នម នវនិ័យក្ម្មជាបុពវក្ិចចរ ើយ ។ 

ខ.រភទ្កាទិ្បាចតិតយិ របើភិក្ខុ ម្តូវរទសរ ើយ ម្តូវទ្ុំលាយ 
ភ ឌ រនាោះរច្ឆលរចញ រទ្ើបសដម្តងអាបតតិ ួច ។ 
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១១៥/សុំនួ  កាយសុំសគគសិកាខ បទ្ ជាវបិតតអិវ ី? មានអងគ ប៉ាុនាម ន 
? អវខី លោះ ? 

ចរម្លើយ កាយសុំសគគសិកាខ បទ្ ជាសីលវបិតតិ មានអងគ៥គឺៈ 
១.ស្រសតីជាម្នុសេ ។ 
២.ភិក្ខុែឹងថាជាស្រសតី ។ 
៣.ច្ឆប់ពាល់រោយចិតតរម្តក្អ  ។ 
៤.ពយយម្ាម្តរម្ម្ក្ ថ្នកា ច្ឆប់ពាល់រនាោះ ។ 
៥.បានច្ឆប់ពាល់នូវកាយស្រសតីរនាោះ ។ 
១១៦/សុំនួ  ក្នុងបណ្តត នាសនងគៈទ ុំង១០ កាលរបើម្តូវរទស 

រ ើយ ម្ពោះឧបជាយ៍ ឬអាច្ឆ យម្តូវផេកឹ្សាម្រ  រនាោះរចញ ។ រតើ 
មានសិកាខ បទ្ណ្តដែលអនុញ្ញា តឲ្យបួសវញិបានអត ់ ? រតើមានសិកាខ  
បទ្ណ្តដែលម្ពោះហាម្ម្និឲ្យបួសវញិជាោចខ់ាតឬរទ្ ? រម្ពាោះអវ ី? 

ចរម្លើយ របើសាម្រ  ម្បម្ពឹតតខុសក្នុងសិកាខ បទ្ថ្ននាសនងគៈ 
ពីបាណ្តតិបាតែល់ម្ជាបាយ ម្តូវផុតសាម្រ  រភទ្ ដតរបើចង់បួស 
វញិក្៏បាន ។ ប៉ាុដនតរបើសាម្រ  ម្បម្ពឹតតក្នលងរ ើយៗម្បាប់ែល់ឧប-
ជាយ៍ៗ ក្៏ម្គ្នន់ដតឲ្យស  គម្ន៍ និងសីលទុ្ក្ជាកា រម្សច ។ ចុំ 
រពាោះអងគទី្៦,៧,៨ (ពុទ្ធសេ ធម្មសេ និងសងឃសេ អវ ណុំ  ភាសិតិ) របើ 
សាម្រ  ម្បម្ពឹតតខុសរ ើយ ឧបជាយ៍ច្ឆ យម្តូវសដម្តងរទសម្បាប់ 
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ែល់សាម្រ  រនាោះថាកុ្ុំម្បម្ពឹតតែូរចនោះរទ្ៀត របើសាម្រ  រៅដតម្ប 
ម្ពឹតត ម្តូវរធវើទ្ ឌ ក្ម្មឲ្យសដម្តងរទសក្ណ្តត លជុំនុុំសងឃ ួចឲ្យសីល 
និងស  គម្ន៍ក្៏ជាកា រម្សចដែ  ។ 

ចុំដ ក្ខាងសិកាខ បទ្ទី្៩ ក្៏ម្តូវរធវើែូចក្នុងសិកាខ បទ្ទី្៦,៧ 
និង៨ដែ  ដតរបើម្ិនសាត ប់ម្តូវផេកឹ្រចញ ដតអាចឲ្យបួសវញិបាន ។ 

ចុំដ ក្អងគទី្១០ ម្តូវឧបជាយ៍ច្ឆ យរចញ រ ើយម្ិនម្តូវបុំ 
បួសវញិរ ើយ ។ 

១១៧/សុំនួ  វតតែូចរម្តច ដែលរៅថាច យិវតត ? មានប៉ាុនាម ន 
យ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 

ចរម្លើយ ច យិវតត គឺកា រធវើសណ្តត ប់ធាន ប់ឲ្យលអសម្ ម្យ និង 
សាម្រ  រភទ្ ។ ច យិវតតរនោះមាន១០យ៉ា ងរោយសរងខបគឺៈ 

១.ម្ិនឲ្យជាន់ផនត់សុំពត់ ដែលរគលាតក្នុងទី្និម្នត ។ 
២.កុ្ុំឲ្យអងគុយរលើអាសនៈរោយពុុំទន់បានពិច្ឆ ណ្តជាមុ្ន 
៣.ម្ិនម្តូវអងគុយរលើអាសនៈជាមួ្យស្រសតី ឬម្នុសេរខទើយ រតើ 

របើអងគុយជាមួ្យមានអាសនៈម្ិនរសនើគ្នន បាន ។ 
៤.ម្ិនម្តូវរម្កាក្រច្ឆលភិក្ខុ-សាម្រ  ក្ុំពុងឆ្ន់ ។ 
៥.ម្តូវបិទ្ទវ  ឲ្យជិតមុ្ននិងសម្មាក្ក្នុងរវលាថ្ងៃ ។ 
៦.ម្ិនម្តូវបរនាទ  បង់ឧច្ឆច  ៈ បសាវៈ រច្ឆលសម្មាម្ ឬ បស់  
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ជាសុំ ល់រៅរម្ៅជញ្ញា ុំង ឬរម្ៅក្ុំដពង ។ 
៧.ម្ិនម្តូវរ ើងរែើម្រវើ រវៀ ដលងដតមានក្ិចចធុ ៈ ែូចជា 

វរងវងផលូ វជារែើម្ ។ 
៨.ម្ិនម្តូវរៅរម្ើលរគរា ុំសាត ប់ចរម្ម្ៀង ឬម្បគុំរភលងរផេងៗ ។ 
៩.ម្ិនម្តូវសូម្តធម្៌ រោយសរម្លងរម្ចៀងែ៏ដវងៗ ។ 
១០.ម្ិនម្តូវច្ឆប់វតថុជាអនាមាស៦យ៉ា ងគឺៈ 
ក្.ស្រសតីម្ពម្ទ ុំងរម្គឿងដតងខលួន បស់ស្រសតី និង ូបដែលរធវើមាន 

ម្ទ្ង់ម្ទយជាស្រសតី ។ 
ខ.មាសម្បាក្់និង តនៈ ។ 
គ.សាស្រសាត វុធរផេងៗ ជារម្គឿងម្បទូ្សតែល់រាងកាយ ជារម្គឿង 

រធវើកា ងា  ែូចជាពូរៅជារែើម្ ម្ិនរាប់បញ្ចូ លក្នុងសាស្រសាត វុធរនោះ 
រទ្។ 

 .រម្គឿងច្ឆប់សតវរលើរគ្នក្ ឬក្នុងទឹ្ក្ ។ 
ង.រម្គឿងម្បគុំម្គប់ដបបយ៉ា ង ។ 
ច.ម្គ្នប់ម្សូវនិងដផលរវើដែលជាប់រៅនិងរែើម្ ។ 
១១៨/សុំនួ  សាម្រ  សមាល បស់តវឲ្យបាតប់ងជ់វិតិម្តូវឧប-

ជាយ៍ច្ឆ យផេកឹ្រចញ ដតអាចបួសវញិបាន ។ ចុោះមានកា សមាល បអ់វ ី
រផេងពីរនោះរ ើយបួសវញិម្និបានដែ  ? របើមានរតើសមាល បអ់វខី លោះ ?  
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ចូ រាបម់្ក្រម្ើល ? 
ចរម្លើយ មាន សាម្រ  សមាល ប់ជន៣ពួក្គឺៈ មាា១ បិា១ 

ម្ពោះអ  នត១ កាលរបើផេកឹ្រ ើយ ម្ិនអាចឲ្យបួសជាសាម្រ  វញិ 
រ ើយ ។ 

១១៩/សុំនួ  អាបតតកិ្ភកិ្ខុ  ក្នុងកាយសុំសគគសិកាខ បទ្មាន 
ប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 

ចរម្លើយ អាបតតិក្ភិក្ខុ  ក្នុងកាយសុំសគគសិកាខ បទ្មាន៣យ៉ា ងគឺ 
១.ម្តូវអាបតតិសងាទិ្រសស របើអដងអលម្សីរោយកាយ បស់ 

ខលួន ។ 
២.ម្តូវអាបតតិងុលលចច័យ របើច្ឆប់ពាល់សាទ ប បស់ដែលជាប់និង 

កាយ ។ 
៣.ម្តូវអាបតតិទុ្ក្កែ របើយក្វតថុ ដែលជាប់រៅនឹងខលួន រៅសាទ ប 

អដងអលវតថុ ដែលជាប់និងកាយស្រសតី ។ 
១២០/សុំនួ  ចុោះអានាបតតកិ្ភកិ្ខុក្នុងសិកាខ បទ្រនោះមានប៉ាុនាម ន 

យ៉ា ងដែ  ? អវខី លោះ ? 
ចរម្លើយ អានាបតតិក្ភិក្ខុក្នុងសិកាខ បទ្រនោះមាន៨គឺៈ 
១.ភិក្ខុម្ិនដក្លង ។ 
២.ភិក្ខុ រភលចភាល ុំងសាម  តី ។ 
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៣.ភិក្ខុម្ិនែឹង ។ 
៤.ភិក្ខុម្ិនមានចិតតរម្តក្ ។ 
៥.ភិក្ខុឆ្កួត ។ 
៦.ភិក្ខុ  រវ ើ វាយចិតត ។ 
៧.ភិក្ខុមានរវទ្នាម្គបសងកត់ ។ 
៨.ភិក្ខុ រែើម្បញ្ាតតិ ។ 
១២១/សុំនួ  ភកិ្ខុឲ្យរគរធវើសនថត័លាយរោយសូម្ត រតើម្តូវ 

រទសអវ ី? រែើម្បឲី្យ ួចរទស រតើម្តូវរធវើរោយវធិណី្ត ? 
ចរម្លើយ ភិក្ខុឲ្យរគរធវើសនថ័តលាយរោយសូម្ត ម្តូវអាបតតិនិ -

សេគគិយបាចិតតិយ គឺសនថ័តជាវតថុ និសេគគិយ ភិក្ខុ រនាោះម្តូវអាបតតិបាចិតតិ-
យ ។ របើចង់ឲ្យ ួចរទសសដម្តងអាបតតិោច់ ម្តូវលោះបង់វតថុ រនាោះជាមុ្ន 
សិន ។ 

១២២/សុំនួ  អងគថ្នទុ្ែឋុលលវាច្ឆសិកាខ បទ្មានប៉ាុនាម នអវខីលោះ ? 
ចរម្លើយ អងគថ្នទុ្ែឋុលលវាច្ឆសិកាខ បទ្ (ភិក្ខុ និយយ ពាក្យអា 

ម្ក្ក្់រោយមានតរម្ម្ក្ចុំរពាោះនិម្ិតតម្សី) មាន៥យ៉ា ងគឺៈ 
១.ម្នុសេជាស្រសតី ។ 
២.ែឹងថាជាស្រសតី ។ 
៣.រម្តក្អ នឹងកា និយយសម្តីអាម្ក្ក្់ ។ 
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៤.និយយដចចង់ចុំរពាោះម្គគ ម្សីណ្តមួ្យាម្តរម្ម្ក្ ។ 
៥.ស្រសតីរនាោះបានែឹងចាស់ភាល ម្ៗ ។ 
១២៣/សុំនួ  រពលណ្តជារពលច្ឆុំវសា ? កា ច្ឆ ុំវសាមាន 

ប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? ក្នុងដផនក្និមួ្យៗម្តូវចូលពីរពលណ្តែល់ 
រពលណ្ត ? 

ចរម្លើយ វសា ែូវជារពលច្ឆុំវសា ។ ម្ពោះសមាម សម្ពុទ្ធម្ទ្ង់អនុ 
ញ្ញា តឲ្យភិក្ខុសាម្រ  ចូលកាន់វសា ច្ឆប់ពីថ្ងៃ១ររាច ដខអាសាធ 
  ូតទ្ល់ថ្ងៃ១៥រក្ើត ដខអសេុជ មាន យៈរពល៣ដខ ។ របើឆ្ន ុំជាអធិ 
ក្មាសគឺមានកា រលើក្ដខអាសាធពីែង ជាបឋម្សាធនិងទុ្តិយ 
សាធ ម្តូវឲ្យចូលវសាពីថ្ងៃ១ររាច ដខទុ្តិយសាធរៅ ។ កា ច្ឆ ុំវសា 
មាន២យ៉ា ងគឺ ១ មុ្ មិ្ិកាវសា ភិក្ខុ  សាម្រ  ម្តូវចូលវសាពីថ្ងៃ ១ 
ររាចដខអាសាធ (បឋមាសាធ ឬទុ្តិយសាធ) រៅទ្ល់និងថ្ងៃ១៥រក្ើត 
ដខអសេុជ ។ ២ បចាិម្កាវសា ភិក្ខុ  សាម្រ  ម្តូវចូលវសារៅថ្ងៃ១ 
ររាជ ដខម្សាព ៍   ូតរៅទ្ល់និងថ្ងៃ១៥រក្ើត ដខក្តតិក្ ។ 

១២៤/សុំនួ  សាម្រ  លួចម្ទ្ពយរគ ម្តូវឧបជាយ៍ ឬអាច្ឆ យ 
ផេកឹ្រចញ ដតរបើអនុញ្ញា តឲ្យបួសវញិក្ប៏ាន ចុោះមានកា លួចដបប 
ណ្តដែលម្និអាចឲ្យបួសវញិបាន ? 

ចរម្លើយ មាន គឺរងយយសុំវាស សាម្រ  លួច ួម្សុំវាស គឺខលួន  
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ម្ិនដម្នជាភិក្ខុបានឧបសម្ាទ ដតដក្លងខលួនជាភិក្ខុ រៅរធវើសងឃក្ម្មជា 
មួ្យភិក្ខុែថ្ទ្ ។ សាម្រ  ម្បម្ពឹតតខុសដបបរនោះ កាលរបើឧបជាយ៍ 
ឬអាច្ឆ យផេកឹ្រចញរ ើយម្ិនម្តូវបុំបួស ឬឲ្យបួសវញិរ ើយ ។ 

១២៥/សុំនួ  អាបតតកិ្ និងអនាបតតកិ្ភកិ្ខុក្នុងទុ្ែឋុលលវាច្ឆ មាន 
ប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 

ចរម្លើយ អាបតតិក្ភិក្ខុក្នុងសិកាខ បទ្រនោះមាន៣គឺៈ 
១.ម្តូវអាបតតិសងាទិ្រសស របើនិយយស រសើ  ឬតិោះរែៀល 

នូវទវ  ម្គគម្សីណ្តមួ្យ ។ 
២.ម្តូវអាបតតិងុលលចច័យ របើភិក្ខុ និយយ ឬតិោះរែៀលនូវស  ីៈ 

ស្រសតីរម្ៅពីទវ  ម្គគរចញ ។ 
៣.ម្តូវអាបតតិទុ្ក្កែ របើភិក្ខុ និយយស រសើ  ឬតិោះរែៀលវតថុ  

ដែលជាប់និងកាយស្រសតី ។ 
អនាបតតិក្ភិក្ខុក្នុងសិកាខ បទ្រនោះមាន៥យ៉ា ងគឺៈ 
១.ភិក្ខុក្ុំពុងរធវើអាថ ធិបាយរ ឿងអវី១ ។ 
២.ភិក្ខុ ដែលក្ុំពុងរម្បៀនម្បរៅធម្៌ ។ 
៣.ភិក្ខុឆ្កួត ។ 
៤.ភិក្ខុ ដែលក្ុំពុងរម្បៀនម្បរៅ ។ 
៥.ភិក្ខុ រែើម្បញ្ាតតិ ។ 
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១២៦/សុំនួ  បួសមានប៉ាុនាម នយ៉ា ងក្នុងម្ពោះពុទ្ធសាសនា ? 
ចរម្លើយ បួសមាន២យ៉ា ងរៅក្នុងម្ពោះពុទ្ធសាសនាគឺៈ 
១.ពា ិបពវជាា  បួសខាងរម្ៅម្ពោះពុទ្ធសាសនា ។ 
២.ធម្មវនិយបពវជាា  បួសក្នុងធម្៌វនិ័យ បស់ម្ពោះពុទ្ធ ។ 
១២៧/សុំនួ  ធម្មវនិយ័បពវជាា របើដចក្ាម្រគ្នលរែើម្មាន 

ប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? 
ចរម្លើយ ធម្មវនិ័យបពវជាា របើដចក្ាម្រគ្នលរែើម្មាន២យ៉ា ងគឺ 
១.បួសជាសាម្រ   រៅថា បពវជាា  ។ 
២.បួសជាភិក្ខុ  រៅថា ឧបសម្បទ ។ 
១២៨/សុំនួ  បួសរបើដចក្ាម្ម្បរភទ្មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? 
ចរម្លើយ បួសរបើដចក្ាម្ម្បរភទ្មាន៦យ៉ា ងគឺៈ 
១.ឧបក្ ិីកា បួសដលងដលបង ។ 
២.ឧបជវីកិា បួសម្គ្នន់ដតចិញ្ចឹ ម្ជីវតិ ។ 
៣.ឧបមុ្យយកិា បួសខាិលរ ៀនសូម្ត ។ 
៤.ឧបទូ្សេកិា បួសម្គ្នន់ដតម្បទូ្សតសាសនា ។ 
៥.ឧបច ិណិ កា បួសរែើម្បសីនេ ុំម្ទ្ពយ ។ 
៦.ឧបនិសេ ណ្ត បួសរែើម្បរីចញច្ឆក្កាម្ ។ 
១២៩/សុំនួ  រទសប៉ាុនាម នយ៉ា ងដែលភកិ្ខុ ចូលរៅកានម់្តកូ្ល  
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 ួសរវលា ?អវខីលោះ ? 
ចរម្លើយ រទស៥យ៉ា ងដែលភិក្ខុ ចូលរៅកាន់ម្តកូ្ល  ួស 

រវលាគឺៈ 
១.មាតុគ្នម្សេ អភ ិណទ្សេនុំ បានរ ើញមាតុម្គ្នម្ញយៗ។ 
២.ទ្សេរន សត ិសុំសរគ្នគ  កាលរបើរ ើញរ ើយនា ុំឲ្យមានចិតត 

ជាប់ជុំពាក្់ចុំរពាោះមាតុម្គ្នម្រនោះ ។ 
៣.សុំសរគគ សតវិសិារសា កាលរបើមានចិតតជាប់ជុំពាក្់រ ើយ 

រសចក្តីសនិទ្ធសាន លក្៏រក្ើតមានរ ើង ។ 
៤.វសិារសា សត ិ ឱាររា កាលរបើមានរសចក្តីសនិទ្ធសាន ល 

រ ើយកា ពុោះរពា រ ើងថ្នរាគក្៏មាន ។ 
៥.ឱគ ិណចតិតរសេតុំ ភកិ្ខុ រនា បាែកិ្ងខុំ រទសរនោះ ដម្ងម្បាក្ែ 

ែល់ភិក្ខុ ដែលមានចិតតម្តូវរាគម្តូវម្គបសងកត់ ។ 
១៣០/សុំនួ  ម្តកូ្លម្បក្បរោយអងគប៉ាុនាម ន ដែលបពវជតិម្និ 

ម្តូវរៅ ? អវខី លោះ ? 
ចរម្លើយ ម្តកូ្លម្បក្បរោយអងគ៩ដែលបពវជិតម្ិនម្តូវរៅ 

រនាោះគឺៈ 
១.ន ម្នារបន បចចុ រែឋនតិ ម្និរម្កាក្ទ្ទួ្លរោយរសចក្តីរគ្ន ព 
២.ន ម្នារបន អភវិារទ្នតិ ម្ិនថាវ យបងគុំរោយរគ្ន ព ។ 
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៣.ន ម្នារបន អាសនុំ រទ្នតិ ម្ិនឲ្យអាសនៈរោយរពញចិតត។ 
៤.សទ្ទម្សេ ប គិគយានតិ លាក្់រលៀម្ បស់ឆ្ន់ ។ 
៥.ប ីតម្ប ិលូខុំ រទ្នតិ ឲ្យ បស់រថាក្ទបម្ិនឲ្យ បស់ថ្ងលងនូ   
៦.ព ុសម្ប ិរថាក្ុំ រទ្នតិ មានរម្ចើនឲ្យតិច ។ 
៧.អសក្កចចុំ រទ្នតិ អសក្ចចុំ ឲ្យរោយម្ិនរគ្ន ពម្ិនឲ្យរោយ 

រគ្ន ព ។ 
៨.ន ឧបនីសីទ្នតិ ធម្មសេវនាយ ម្ិនអងគុយរែើម្បសីាត ប់ធម្៌ ។ 
៩.ភាសិតសេ ន  ម្សិេនតិ ម្ិនរម្តក្អ ចុំរពាោះភាសិតថ្នបពវ 

ជិត ។ 
១៣១/សុំនួ  រតើ បស់ោចម់្បរគនមានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? គអឺវខី លោះ? 
ចរម្លើយ  បស់ោច់ម្បរគនមាន៧យ៉ា ងគឺៈ 
១.ភិក្ខុ រម្កាក្ច្ឆក្អាសនៈ 
២.ភិក្ខុអនិចចធម្ម 
៣.ភិក្ខុលាច្ឆក្សិកាខ បទ្ 
៤.ភិក្ខុ ចូលសាសនានិម្គនថ 
៥.ភិក្ខុ  អនុសម្បននកាន់យក្ 
៦.ភិក្ខុ  សតវតិ ច្ឆា នពា ុំយក្ 
៧.ភិក្ខុ  ម្នុសេមានរភទ្ពី  ។ 
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១៣២/សុំនួ  សីមាដែលបាតប់ងម់ានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 
ចរម្លើយ សីមាដែលបាត់បង់មាន២យ៉ា ងគឺៈ 
ក្.សងឃសូម្តែក្រៅសីមារនាោះ 
ខ.អស់សាសនាម្ពោះពុទ្ធ ។ 
១៣៣/សនួ  អាហា មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 
ចរម្លើយ អាហា មាន៤យ៉ា ងគឺៈ 
ក្.ក្ល ីរាហា  គឺ បាយ 
ខ.រចតនារាហា  គឺចិតតរម្តក្អ  
គ.ផសារាហា  គឺកា ប៉ាោះពាល់ 
 .វញិ្ញា  រាហា  គឺកា ែឹង ។ 
១៣៤/សុំនួ  រ ម្ ោះ បស់ចវី មានប៉ាុនាម នខ ឌ  ? គអឺវខី លោះ ? 
ចរម្លើយ រ ម្ ោះ បស់ចីវ មាន៤ខ ឌ គឺៈ 
១.បញ្ចខ ឌ  (ខ ឌ ម្បា ុំ) 
២.សតតខ ឌ  (ខ ឌ ម្បា ុំពី) 
៣.នវខ ឌ  (ខ ឌ ម្បា ុំបួន) 
៤.ឯក្ទ្សខ ឌ  (ខ ឌ ែប់មួ្យ) ។ 
១៣៥/សុំនួ  ររាគមានសមុ្ោឋ នប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 
ចរម្លើយ ររាគមានសមុ្ោឋ ន៤យ៉ា ងគឺៈ 
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ក្.ររាគរក្ើតអុំពីក្ម្ម 
ខ.ររាគរក្ើតអុំពីឧតុ ( ែូវ) 
គ.ររាគរក្ើតអុំពីអាហា  
 .ររាគរក្ើតអុំពីចិតត ។ 
១៣៦/សុំនួ  ឧរបាសងមានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 
ចរម្លើយ ឧរបាសងមាន៤យ៉ា ងគឺៈ 
ក្.សងឃឧរបាសង មានភិក្ខុ៤អងគរ ើងរៅ 
ខ.គ ឧរបាសង មានភិក្ខុ៣អងគ 
គ.បា សុិទ្ធិឧរបាសង មានភិក្ខុ២អងគ 
 .អធិោឋ នឧរបាសង មានភិក្ខុ១អងគ ។ 
១៣៧/សុំនួ  បុពវក្  មានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 
ចរម្លើយ បុពវក្  មាន៤យ៉ា ងគឺៈ 
១.សម្មជានី (របាសសុំអាត) 
២.បទី្ប (ម្បទី្ប អុជបុំភលឺ) 
៣.ឧទ្ក្ (ែម្កល់ទឹ្ក្សម្មាប់ឆ្ន់) 
៤.អាសនៈ (ម្កាលក្រនទល,ម្ពុំ) ។ 
១៣៨/សុំនួ  រតើបុពវក្ចិចមានប៉ាុនាម ន ? អវខី លោះ ? 
ចរម្លើយ បុពវក្ិចចមាន៥គឺៈ 
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១.នា ុំឆ្នទៈ (ម្បាប់ពីភិក្ខុមានអាពាធ) 
២.បា សុិទ្ធិ (ម្បាប់រសចក្តីប សុិទ្ធ) 
៣.ឧតុកាខ ន (ម្បាប់អុំពី ែូវ) 
៤.គ នា (រាប់ចុំនួនភិក្ខុ ) 
៥.ឱវាទ្ (ឲ្យវាទ្ែល់ភិក្ខុ នី, ឥ ូវអត់មានភិក្ខុ នីរទ្) ។ 
១៣៩/សុំនួ  ធម្ដ៌ែលគួ បូជាមានប៉ាុនាម ន ? អវខី លោះ ? 
ចរម្លើយ ធម្៌ដែលគួ បូជាមាន៣គឺៈ 
១.រសក្ខធម្៌ 
២.អរសក្ខធម្ ៌
៣.រលាកុ្តត ធម្៌ ។  
១៤០/សុំនួ  រតើរសក្ខធម្ម៌ានអវខីលោះ ? 
ចរម្លើយ រសក្ខធម្៌មាន៧គឺៈ 
ក្.រសាាបតតិម្គគ 
ខ.រសាាបតតិផល 
គ.សគទគ្នម្ិម្គគ 
 .សគទគ្នម្ិផល 
ង.អណ្តគ្នម្ិម្គគ 
ច.អនាគ្នម្ិផល 
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ឆ្.អ  តតម្គគ ។ 
អរសក្ខធម្ ៌រនាោះមានដត អ  តតផល១រទ្ ។ 
១៤១/សុំនួ  របើភកិ្ខុ រៅច្ឆ ុំវសារ ើយ របើអាចរចញរៅរោយ 

សាត  ក្  ីក្ចិចមានប៉ាុនាម នយ៉ា ង ? អវខី លោះ ? 
ចរម្លើយ របើភិក្ខុ រៅច្ឆ ុំវសារ ើយ របើអាចរចញរៅរោយ 

សាត  ក្  ីក្ិចចមាន៤យ៉ា ងគឺៈ 
១.ស ធម្មិក្ ឬមាាបិាវឺ របើែឹងរ ើយ និម្នតរៅបាន។ 
២.ស ធម្មិក្ អផេុក្ចង់សឹក្ របើែឹងរ ើយអាចរចញរៅ 

រែើម្ប ីមាៃ ប់បាន ។ 
៣.មានក្ិចចសងឃរក្ើតរ ើង ែូចជាវហិា ម្ទ្ុឌ្រម្ទម្,រម្គ្នោះទឹ្ក្ 

ជុំនន់ ក្នុងរវលារនាោះជារែើម្ អាចរចញរៅរែើម្បដីសវង ក្សមាភ  ៈ 
យក្ម្ក្ជួសជុលបាន ។ 

៤.ទយក្រគនិម្នត បុំរពញកុ្សល រម្បើម្នុសេឲ្យរៅនិម្នត 
រចញរៅរែើម្បបីុំរពញបុ យកុ្សលបាន ។ 

បាលីចូលវសា 
ឧកាស ឥម្សមឹ អាវារស ឥម្ុំ រត មាសុំ វសេ ុំ ឧរបម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិឥម្សមឹ អាវារស ឥម្ុំ រត មាសុំ វសេ ុំ ឧរបម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្សមឹ អាវារស ឥម្ុំ រត មាសុំ វសេ ុំ ឧរបម្ ិ។ 
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បាលីរចញវសា 
សងឃ ុំ ភរនត បវារ ម្ ិទិ្រែឋន វា សុរតន វា ប សិងាក យ វា វទ្នតុ  ម្ុំ 

អាយសមរនាត  ។ អនុក្ម្ប ុំ ឧបាទយ បសេរនាត  បែកិ្ សិាម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិសងឃ ុំ ភរនត បវារ ម្ ិទិ្រែឋន វា សុរតន វា ប សិងាក យ 

វា វទ្នតុ  ម្ុំ អាយសមរនាត  ។ អនុក្ម្ប ុំ ឧបាទយ បសេរនាត  បែកិ្ សិាម្។ិ 
តតយិម្ប ិសងឃ ុំ ភរនត បវារ ម្ ិទិ្រែឋន វា សុរតន វា ប សិងាក យ 

វា វទ្នតុ  ម្ុំ អាយសមរនាត  ។ អនុក្ម្ប ុំ ឧបាទយ បសេរនាត  បែកិ្ សិាម្។ិ 
បាលីរលើក្សតត ៈ 

សរច រម្ អនតរារយ នតថ ិសាត  ពានតរ រយវ បុន និវតតសិាម្។ិ 
ទុ្តយិម្ប ិ សរច រម្ អនតរារយ នតថ ិ សាត  ពានតរ រយវ បុន 

និវតតសិាម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិ សរច រម្ អនតរារយ នតថ ិ សាត  ពានតរ រយវ បុន 

និវតតសិាម្ ិ។ 
ពិធីអនុរមាទ្នាក្ឋិន 

(ភិក្ខុច្ឆស់) អតថតុំ អាវុរសា សងឃសេ ក្ឋនិុំ ធម្មរិកា ក្ឋនិាថ ររា 
អនុរមាទ្ង ។ 

(ភិក្ខុខចី) អតថតុំ ភរនត សងឃសេ ក្ឋនិុំ ធម្មរិកា ក្ឋនិាថ ររា 
អនុរមាទម្ ិ។ 
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ពីធីម្កាលក្ឋិន 
ឥមាយ សងាែយិ ក្ឋនិុំ អតថរាម្ ិ។ 
ខ្ុ ុំម្កាលក្ឋិន រោយសងាែីរនោះ ។ 
ឥមានិ ឧតតរាសរងគន ក្ឋនិុំ អតថរាម្ ិ។ 
ខ្ុ ុំម្កាលក្ឋិន រោយចីព រនោះ ។ 
ឥម្និា អនត វាសរក្ន ក្ឋនិុំ អតថរាម្ ិ។ 
ខ្ុ ុំក្ ុណ្តម្កាលក្ឋិន រោយសបង់រនោះ ។ 

ធម្៌ពិនទុសងាែី,ចីវ  និងសបង់ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 

ឥម្ុំ ពិនទុ  ក្បប ុំ ក្ររាម្ ិ។ 
ទុ្តុយម្ប ិឥម្ុំ ពិនទុ  ក្បប ុំ ក្ររាម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ ពិនទុ  ក្បប ុំ ក្ររាម្ ិ។ 

ធម្៌អធិោឋ នសងាែី 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
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ឥម្ុំ សងាែ ឹអធោិឋ ម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិឥម្ុំ សងាែ ឹអធោិឋ ម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ សងាែ ឹអធោិឋ ម្ ិ។ 

ធម្៌អធិោឋ នចីវ  
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 

ឥម្ុំ ឧតតរាសងគុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិឥម្ុំ ឧតតរាសងគុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ ឧតតរាសងគុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 

ធម្៌អធិោឋ នសបង់ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 

ឥម្ុំ អនត វាសក្ុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិឥម្ុំ អនត វាសក្ុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ អនត វាសក្ុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
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ធម្៌អធិោឋ នបាម្ត 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 

ឥម្ុំ អយ បតតុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិឥម្ុំ អយ បតតុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ អយ បតតុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 

ធម្៌អធិោឋ ន ងាក្់  
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 

ឥម្ុំ អងកសិក្ុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិឥម្ុំ អងកសិក្ុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ អងកសិក្ុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 

ធម្៌អធិោឋ នវទ្ធពនធ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
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 ឥម្ុំ អងាក យពនធនុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិឥម្ុំ អងាក យពនធនុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ អងាក យពនធនុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 

ធម្៌អធិោឋ នឧតតខុត 
 ឥម្ុំ  អងកពនធនុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិឥម្ុំ  អងកពនធនុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ  អងកពនធនុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 

ធម្៌អធិោឋ នក្ម្មាល 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
 ឥម្ុំ បចចតថ  ុំ  អធោិឋ ម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិឥម្ុំ បចចតថ  ុំ  អធោិឋ ម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ បចចតថ  ុំ  អធោិឋ ម្ ិ។ 

ធម្៌អធិោឋ នក្ដនេងជូតមុ្ខ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
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 ឥម្ុំ មុ្ខបុញ្ានរច្ឆ ុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិឥម្ុំ មុ្ខបុញ្ានរច្ឆ ុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ មុ្ខបុញ្ានរច្ឆ ុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 

ធម្៌អធិោឋ នសុំពត់ងូតទឹ្ក្រភលៀង 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។  

ឥម្ុំ វសេកិ្សាែក្ុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិឥម្ុំ វសេកិ្សាែក្ុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ វសេកិ្សាែក្ុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 

ធម្៌អធិោឋ នសុំពត់ងូតទឹ្ក្ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
 ឥម្ុំ ឧទ្ក្សាជកិ្ុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិឥម្ុំ ឧទ្ក្សាជកិ្ុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ ឧទ្ក្សាជកិ្ុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
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ធម្៌អធិោឋ នសុំពត់សម្មាប់ម្ទប់អងគុយ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
 ឥម្ុំ និសីទ្នុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិឥម្ុំ និសីទ្នុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ និសីទ្នុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 

ធម្៌អធិោឋ នសុំពត់ ុ ុំែុំរៅ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
 ឥម្ុំ ក្ ឌុ បបែចិ្ឆា ទឹ្ អធោិឋ ម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិ ឥម្ុំ ក្ ឌុ បបែចិ្ឆា ទឹ្ អធោិឋ ម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ ក្ ឌុ បបែចិ្ឆា ទឹ្ អធោិឋ ម្ ិ។ 

ធម្៌អធិោឋ នសម្ពត់សម្មាប់ម្តងទឹ្ក្ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
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 ឥម្ុំ ប សិាវនុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិឥម្ុំ ប សិាវនុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ ប សិាវនុំ អធោិឋ ម្ ិ។ 

ធម្៌ែក្អធិោឋ ន សងាែី,ចីវ ,សបង់...........។ 
រយើងម្គ្នន់ដតថា បចចុទ្ធរាម្ិ ជុំនួសនូវពាក្យថា អធិោឋ ម្ិ ដត 

ប៉ាុរណ្តណ ោះ ។ (រម្ៅពីរនាោះរៅែូចរែើម្ទ ុំងអស់) ។ 
រម្ើលឧទ   ៍ខាងរម្កាម្ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 

ឥម្ុំ សងាែ ឹបចចុទ្ធរាម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិឥម្ុំ សងាែ ឹបចចុទ្ធរាម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិឥម្ុំ សងាែ ឹបចចុទ្ធរាម្ ិ។ 
ធម្៌សដម្តងអាបតតិ (ភិក្ខុខចីសដម្តងមុ្ន ភិក្ខុច្ឆស់អនក្សួ ) 

នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។  
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
(ភិក្ខុខចី) ឧកាស សពាវ ា អាបតតរិយ អាររារចម្ ិ។ 
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សពាវ ា អាបតតរិយ អាររារចម្ ិ។ 
សពាវ ា អាបតតរិយ អាររារចម្ ិ។ 

សពាវ  ល ុកា អាបតតរិយ អាររារចម្ ិ។ 
សពាវ  ល ុកា អាបតតរិយ អាររារចម្ ិ។ 
សពាវ  ល ុកា អាបតតរិយ អាររារចម្ ិ។ 
អ ុំ ភរនត សម្ព ុនានា វតថុការយ និសេគគយិយរយ បាចតិត-ិ 

យយរយ ទុ្ពាភ សិាយរយ ទុ្ក្កោយរយ ងុលលចចយរយ  
អាបរនាន ា តុម្ាមូ្រល បែរិទ្រសម្ ិ។ 

(ភិក្ខុច្ឆស់) បសេសិ អាវុរសាា អាបតតរិយ ។ 
(ភិក្ខុខចី) ឧកាស អាម្ ភរនត បសាម្ ិ។ 
(ភិក្ខុច្ឆស់) អាយត ឹអាវុរសា សុំវរ យយសិ ។ 
(ភិក្ខុខចី) សាធុ សតថុ  ភរនត សុំវរ យយម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិសាធុ សតថុ  ភរនត សុំវរ យយម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិសាធុ សតថុ  ភរនត សុំវរ យយម្ ិ។ 
នបុរនវ ុំ ក្ សិាម្ ិនបុរនវ ុំ ភាសិសាម្ ិនបុរនវ ុំ ចនិត យិសាម្។ិ 
(ភិក្ខុខចី) ឧកាស អ ុំ ឯក្ុំ ទុ្ក្កែុំ អាបរនាន តុំ តុម្ាមូ្រល 

បែរិទ្រសម្ ិ។ 
(ភិក្ខុច្ឆស់) បសេសិ អាវុរសាា អាបតតរិយ ។ 
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(ភិក្ខុខចី) ឧកាស អាម្ ភរនត បសាម្ ិ។ 
(ភិក្ខុច្ឆស់) អាយត ឹអាវុរសា សុំវរ យយសិ ។ 
(ភិក្ខុខចី) សាធុ សតថុ  ភរនត សុំវរ យយម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិសាធុ សតថុ  ភរនត សុំវរ យយម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិសាធុ សតថុ  ភរនត សុំវរ យយម្ ិ។ 
នបុរនវ ុំ ក្ សិាម្ ិនបុរនវ ុំ ភាសិសាម្ ិនបុរនវ ុំ ចនិតយិសាម្។ិ  
ធម្៌សដម្តងអាបតតិ (ភិក្ខុច្ឆស់សដម្តងមុ្ន ភិក្ខុខចីអនក្សួ ) 

នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។  
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
នរមា តសេ ភគវរា អ  រា សមាម សម្ពុទ្ធសេ ។ 
(ភិក្ខុច្ឆស់) សពាវ ា អាបតតរិយ អាររារចម្ ិ។ 
សពាវ ា អាបតតរិយ អាររារចម្ ិ។ 
សពាវ ា អាបតតរិយ អាររារចម្ ិ។ 
អ ុំ អាវុរសា សម្ព ុនានា វតថុការយ និសេគគយិយរយ 

បាចតិតយិយរយ ទុ្ពាភ សិាយរយ ទុ្ក្កោយរយ ងុលលចចយរយ  
អាបរនាន ា តុម្ាមូ្រល បែរិទ្រសម្ ិ។ 

(ភិក្ខុខចី) ឧកាស បសេង ភរនតា អាបតតរិយ ។ 
(ភិក្ខុច្ឆស់) អាម្ អាវុរសា បសាម្ ិ។ 
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 (ភិក្ខុខចី) អាយត ឹភរនត សុំវរ យយង ។ 
 (ភិក្ខុច្ឆស់) សាធុ សតថុ  អាវុរសា សុំវរ យយម្ ិ។ 
 ទុ្តយិម្ប ិសាធុ សតថុ  អាវុរសា សុំវរ យយម្ ិ។ 
 តតយិម្ប ិសាធុ សតថុ  អាវុរសា សុំវរ យយម្ ិ។  
 នបុរនវ ុំ ក្ សិាម្ ិនបុរនវ ុំ ភាសិសាម្ ិនបុរនវ ុំ ចនិតយិសាម្។ិ 

(ភិក្ខុខចី) ឧកាស អ ុំ ឯក្ុំ ទុ្ក្កែុំ អាបរនាន តុំ តុម្ាមូ្រល  
បែរិទ្រសម្ ិ។ 

(ភិក្ខុច្ឆស់) បសេសិ អាវុរសាា អាបតតរិយ ។ 
(ភិក្ខុខចី) ឧកាស អាម្ ភរនត បសាម្ ិ។ 
(ភិក្ខុច្ឆស់) អាយត ឹអាវុរសា សុំវរ យយសិ ។ 
(ភិក្ខុខចី) សាធុ សតថុ  ភរនត សុំវរ យយម្ ិ។ 
ទុ្តយិម្ប ិសាធុ សតថុ  ភរនត សុំវរ យយម្ ិ។ 
តតយិម្ប ិសាធុ សតថុ  ភរនត សុំវរ យយម្ ិ។ 
នបុរនវ ុំ ក្ សិាម្ ិនបុរនវ ុំ ភាសិសាម្ ិនបុរនវ ុំ ចនិតយិសាម្។ិ 
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ម្ពោះសទ្ធម្មជាសគ ជយ័ ម្ពោះវនិយ័ជារាងធុំ 
ម្ពោះសូម្តជាដខេ ៉ាុ ុំ ម្ពោះអភធិម្មជាដសបក្ោស ។ 

 
សូម្អនុរមាទ្នាបុ យ !!! 


