
២៥. ភិក្ខុ វគ្គ 
 

៣៦០.  ចក្ខុ នា សំវរោ សាធុ,   សាធុ រសារេន សំវរោ; 
ឃារនន សំវរោ សាធុ,   សាធុ ជិវ្ហា យ សំវរោ។ 

ការសររួមភ្ភនករបពព  ការសររួមររច ៀករបពព  ការសររួមរ មុះរបពព  ការសររួម
អណ្ដា ររបពព។ 
 

៣៦១.  ការយន សំវរោ សាធុ,   សាធុ វ្ហចាយ សំវរោ; 
មនសា សំវរោ សាធុ,   សាធុ សព្វេថ សំវរោ; 
សព្វេថ សំវុរោ ភិក្ខុ ,   សព្វទុកាខ  បមុចចេិ។ 

ការសររួមកាយរបពព  ការសររួមវាចារបពព  ការសររួម ិរតរបពព  ការសររួមទាំរអស់
របពព ភិកខុសររួមច ើយកនុរទាវ រទំារអស់ ភ្រររ ួស្សឡះចាកទុកខទាំរពួរ។ 
 

៣៦២.  ហេថសញ្ញរោ បាទសញ្ញរោ, វ្ហចាយសញ្ញរោ សញ្ញេុេតរោ; 
អជឈេតររោ សោហិរោ, ឯរកា សនតុ សិរោ េោហុ ភិក្ខុ ំ ។ 

ជនណ្ដ សររួមពៃ សររួមចជើរ សររួមវាចា សររួមអរតភាព ជាអនកចរររអរកនុរការ ំចរ ើ
នកមមដ្ឋា នភ្ៃលមានកនុរខ្លួន ជាច រុមាន ិរតរមកល់មំា ជាអនកចៅឯកឯរ ភ្ររមាន ិរត
ចរររអរកនុរធម៌ បណ្ឌិ រទំារឡាយចៅជនចោះថាភិកខុ។ 
 

៣៦៣.  រោ មុខសញ្ញរោ ភិក្ខុ ,   មនតភាណី អនុទធរោ; 
អេថំ ធមមញ្ច  ទីរបេិ,   មធុរ ំេសស ភាសិេំ។ 



ភិកខុណ្ដ សររួមមារ់ ជាអនកចោលចដ្ឋយបញ្ញា  មាន ិរតមិនរាយមាយ  សំភ្ៃរអរថផរ 
ធម៌ផរ បានភាសិររបស់ភិកខុចោះចទើបចមម ះថាពីចរាះ។ 
 

៣៦៤.  ធោម ោរោ ធមមររោ,   ធមមំ អនុវចិិនតយ;ំ 
ធមមំ អនុសសរ ំភិក្ខុ ,    សទធោម  ន បរហិាយេិ។ 

ភិកខុមានធម៌ជាទីចរររអរ  ចរររអរច ើយកនុរធម៌  ពិចារណ្ដធម៌ រឭកធម៌ចរឿយៗ  រភ្មរ
មិនសាបសូនយចាករពះសទធមមចឡើយ។ 
 

៣៦៥.  សលាភំ នាេិមរញ្ញយយ,   នារញ្ញសំ បិហយ ំចររ; 
អរញ្ញសំ បិហយ ំភិក្ខុ ,   សោធិ ំនាធិគ្ចឆេិ។ 

ភិកខុមិនគបបីចមើលងាយលាភរបស់ខ្លួន  មិនគបបីរបរពឹរត រ់បានលាភរបស់ភិកខុៃពទ  ចបើ
 រ់បានលាភរបស់ភិកខុៃពទរភ្មរមិនបានសមាធិចឡើយ។ 
 

៣៦៦.  អបបលារភាបិ រច ភិក្ខុ ,   សលាភំ នាេិមញ្ញេិ; 
េំ រវ រទវ្ហ បសំសនតិ,   សុទ្ធធ ជីវ ិ ំ អេនទិេំ។ 

ចបើភិកខុសូមបីមានលាភរិ  មិនចមើលងាយលាភរបស់ខ្លួន  ចទវតានិរមនុសសទំារឡាយ  
ភ្ររសរចសើរភិកខុចោះឯរ  ភ្ៃលជាអនកមានពាយាមជាចរគឿរអាស្ស័យរស់ចៅ  ចដ្ឋយ
បរសុិទធិ ជាអនកមិនខ្ជិលរ អូស។ 
 

៣៦៧.  សព្វរសា នាមរបូសមិ,ំ   យសស នេថិ មោយិេំ; 
អសោ ច ន រសាចេិ,   ស រវ ភិក្ខូ េិ វុចចេិ។ 



បុគគលណ្ដមិនមានចស កាីរបកាន់កនុរោមនិររបូជារបស់អញ  ចដ្ឋយរបការទំារពួរ  
មួយចទៀរ  បុគគលណ្ដ មិនចសាកសាា យ  ចរោះោមនិររបូមិនមាន  បុគគលចោះឯរ
រថាគរចៅថា ភិកខុ។ 
 

៣៦៨.  រមោត វហិារ ីរោ ភិក្ខុ ,   បសរនាន  ពុ្ទធសាសរន; 
អធិគ្រចឆ បទំ សនតំ,   សង្ខខ របូសមំ សុខំ។ 

ភិកខុណ្ដចៅចដ្ឋយអំណ្ដ ចមតាត  រជះថាល កនុររពះពុទធសាសោ  ភិកខុចោះរភ្មរបានបទៃ៍
សងប់ ជាទីរមាង ប់នូវសងាខ រ ោំមកនូវចស កាីសុខ្។ 
 

៣៦៩.  សិញ្ច  ភិក្ខុ  ឥមំ នាវ,ំ   សិោត  រេ លហុរមសសេិ; 
រេោវ  ោគ្ញ្ច  រទ្ធសញ្ច ,   េរោ និព្វវ នរមហិសិ។ 

មាន លភិកខុ  ូរអនកសាា រទូកគឺអរតភាពចនះ  ទូកភ្ៃលអនកសាា រច ើយ  នឹរៃល់ចររើយឆាប់  
អនកការ់រាគៈ និរចទាសៈបានច ើយ អំពីចោះនឹរអា ៃល់នូវរពះនិោវ ន។ 

 

៣៧០.  បញ្ច  េិរនទ បញ្ច  ជរហ,   បញ្ច  ចុេតរ ិភាវរយ; 
បញ្ច  សង្ខគ េិរោ ភិក្ខុ ,   ឱឃេិរណោ េិ វុចចេិ។ 

ភិកខុគាប់ការ់ ឱរមាា គិយសំចយាជនៈ ៥ ផរ គបបីលះបរ់ឧទធមាា គិយសំចយាជនៈ ៥ ផរ 
គបបី ំចរ ើនឥន្ទនទិយ ៥ រចៅ ភិកខុអនកកនលរកិចលសជាចរគឿរ ំការ់ ៥ (រាគៈ ចទាសៈ     
ចមា ៈ មានៈ ទិៃាិ) បានច ើយ ចទើបរថាគរចៅថា អនកឆ្លរអនលរ់បាន។  
 

៣៧១.  ឈាយ ភិក្ខុ  ោ បោរទ្ធ , ោ រេ កាមគុ្រណ ភមសសុ ចិេតំ; 
ោ រលាហគុ្ឡំ គ្ិលី បមរោត , ោ ក្នទិ ទុក្ខ មិទនតិ ឌយាោរនា។ 



មាន លភិកខុ  ូរអនកពិនិរយផរ   ូរជាអនកកំុរបមាទផរ   ិរតរបស់អនក   ូរកំុវលិចៅរកកាម
គុណ្ចឡើយ អនក ូរកំុរបមាទ  ទំោសីុនូវៃំុចលា ៈ  កំុចអាយជាអនកកាលចភលើរចឆ្ះច ើយ  
កនទក់កចនទញថា ចនះទុកខ ៃូច នះចឡើយ។ 
 

៣៧២.  នេថិ ឈានំ អបញ្ញសស,   បញ្ញញ  នេថិ អឈាយិរនា ; 
យមាិ ឈានញ្ច  បញ្ញញ  ច,   ស រវ និព្វវ នសនតិរក្។ 

ការពិនិរយមិនមានៃល់បុគគលអនកមិនមានរបាជាា  រជាជាា មិនមានៃល់បុគគលអនកមិន       
ពិនិរយ ការពិនិរយនិររបាជាា  មានកនុរបុគគលណ្ដ បុគគលចោះឯរ ចមម ះថា ឋិរចៅកនុរទី
ជិរពនរពះនិោវ ន។ 

 

៣៧៣. សុញ្ញញ ោរ ំបវដិ្ឋសស,   សនតចិេតសស ភិក្ខុ រនា; 
អោនុសី រេិ រហាេិ,   សោម  ធមមំ វបិសសរោ។ 

ចស កាីចរររអរ  ភ្ៃលមិនមានជារបស់មនុសស  រភ្មរមានៃល់ភិកខុអនក ូលចៅកាន់ផទះ
សាង រ់ អនកមាន ិរតរមាង ប់ អនកច ើញធម៌ចដ្ឋយរបពព។ 
 

៣៧៤.  យរោ យរោ សមមសេិ,   ខនាធ នំ ឧទយព្វយ;ំ 
លភេី បីេិបារោជជំ,   អមេំ េំ វជិានេំ។ 

ភិកខុពិចារណ្ដការចកើរចឡើរនិរការវោិសខ្នធទំារឡាយ កនុរកាលណ្ដ កនុរកាលចោះ 
ភិកខុចោះរភ្មរបានបីរិនិរបាចមាជជៈ បីរិនិរបាចមាជជៈចោះ ចមម ះថា ជាអមរធម៌ របស់
បណ្ឌិ រ អនកៃឹរធម៌ទំារឡាយ។ 
 

៣៧៥.  េរោយោទិ ភវេិ,   ឥធ បញ្ញសស ភិក្ខុ រនា; 
ឥន្ទនទិយគុ្េតិ សនតុ ដ្ឋិ,   បាេិរោរក្ខ  ច សំវរោ។ 



គុណ្៣របការចនះ គឺការរកាឥន្ទនទិយ១ ចស កាីសចោា ស១ ការសររួមកនុរបារិចមាកខ១ 
ជាខារចៃើមពនរពះនិោវ នចោះ ភ្ររមានៃល់ភិកខុអនកមានបញ្ញា កនុរសាសោចនះ ។ 

 

៣៧៦.  មិរេត ភជសសុ ក្លារណ,  សុទ្ធធ ជីរវ អេនទិរេ; 
បដ្ិសនាថ រវុេយសស ,   អាចារកុ្សរលា សិោ; 
េរោ បារោជជព្ហុរលា,   ទុក្ខ សសនតំ ក្រសិសសិ។ 

មាន លភិកខុ អនក ូរគប់រកកលាណ្មិរត  អនកមានពាយាមជាចរគឿររស់ចដ្ឋយបរសុិទធិ  ជា
អនកមិនខ្ជិលរ អូស ភិកខុគបបីជាអនករបរពឹរតចធវើបៃិសោថ រៈ  គបបីជាអនកមល សកនុរអាចារៈ  
ចរោះច រុទំារពីរចោះ អនកនឹរមានបាចមាជជៈចរ ើន នឹរចធវើទីបំផុរទុកខបាន។ 

៣៧៧. 

វសសកិា វយិ បុបាផ និ,   មទទវ្ហនិ [មជជវ្ហនិ បមុញ្ច េិ; 
ឯវ ំោគ្ញ្ច  រទ្ធសញ្ច ,   វបិបមុរញ្ច ថ ភិក្ខ រវ្ហ។ 

មាន លភិកខុទំារឡាយ អនកទំារឡាយ គបបីជំរះុរាគៈ និរចទាសៈច ញ ៃូ មលិះជំរះុផ្កក មលិះ
ទំារឡាយ ភ្ៃលសវិរច ើយ ៃូចចាន ះ។ 
 

៣៧៨.  សនតការោ សនតវ្ហរចា,   សនតមរនា សុសោហិរោ ; 
វនតរលាកាមិរសា ភិក្ខុ ,   ឧបសរនាត េិ វុចចេិ។ 

ភិកខុអនកមានកាយរមាង ប់ច ើយ  មានវាចារមាង ប់ច ើយ  មាន ិរតរមាង ប់ច ើយ  មាន ិរត
រមកល់មំាច ើយ  មានអាមិសៈកនុរចលាក  ខាជ ក់ចចាលច ើយ  ចទើបរថាគរចៅថា  អនក
សងប់រមាង ប់។ 

 
 



៣៧៩.  អេតនា រចាទយោត នំ,   បដ្ិមំរស េមេតនា ; 
រសា អេតគុ្រោត  សេិោ,   សុខំ ភិក្ខុ  វហិាហិសិ។ 

អនក ូរដ្ឋស់ចរឿនខ្លួនឯរចដ្ឋយខ្លួនឯរ   ូរពិនិរយខ្លួនចដ្ឋយខ្លួនឯរ  មាន លភិកខុ អនកចោះ
ចបើមាន សាម ររី រកាខ្លួនទុកច ើយ នឹរចៅជាសុខ្។ 
 

៣៨០.  អោត  ហិ អេតរនា នារោ,   អោត  ហិ អេតរនា គ្េិ; 
េសាម  សញ្ញមអោត នំ ,   អសស ំភរទំវ វ្ហណិរជា។ 

ភ្មនពិរខ្លួនជាទីពឹររបស់ខ្លួន  ខ្លួនឯរជាគរិរបស់ខ្លួន  ចរោះច រុចោះ  អនក ូររវារំខ្លួន 
ៃូ ោណិ្ជរវារំចសះៃ៏លអ។ 
 

៣៨១.  បារោជជព្ហុរលា ភិក្ខុ ,   បសរនាន  ពុ្ទធសាសរន; 
អធិគ្រចឆ បទំ សនតំ,   សង្ខខ របូសមំ សុខំ។ 

ភិកខុអនករកាស់ចដ្ឋយចស កាីរកីរាយ រជះថាល កនុររពះពុទធសាសោ រភ្មរបាននូវបទៃ៏សងប់
ជាទីរមងប់នូវសងាខ រ ោំមកនូវចស កាីសុខ្។ 
 

៣៨២.  រោ ហរវ ទហរោ ភិក្ខុ , យុញ្ជ េិ ពុ្ទធសាសរន; 
រសាម ំរលាកំ្ បភារសេិ, អព្វា  មុរោត វ ចនទិោ។ 

ភិកខុណ្ដចៅកចមាល ះ របឹរភ្របរ កនុររពះពុទធសាសោ ភិកខុចោះរភ្មរញុ៉រំចលាកចនះ    
ចអាយភលឺ សាវ របាន ៃូ រពះ នទភ្ៃលរះផុរអំពីពពក។ 
 

ចប់ភិក្ខុវគ្គ។ 
 

 


