






  

��រព�បុព�ក� 

ខ�ុ្ំរពះករុណា ខ�ុបំាទ បានសរេសរេសៀវេភ “�បទីបប���

ម��ភ” ភាគទី១ មាន ២៥៥ទំពរ័ ែដលមានសុភាសិតក�ុង

េសៀវេភភាគ១ េនាះចនំួន ៧៩១ (សុ�សិត) ែតេដយមានត្រម�វ

ករពីអ�កអន េទបខ�ុ្ំរពះករុណា ខ�ុបំាទព្យោយាមសរេសរេសៀវេភ 

“�បទីបប���ម��ភ” ភាគ ២ េនះេឡង េដម្បេីបាះពុម�ែចក

ជាធម�ទន ដល់្រពះសង្ឃ នងិពុទ�បរស័ិទែដលចងអ់ននូវសុភាសិត 

ស្រមាបព់្រងីកនូវចំេណះដឹងទងំផ�ូវេលក និងផ�ូវធម ៌ េដម្បទុីកជា

្របទីបបំភ�ផឺ�ូវេដរេទរកេសចក�ីសុខ ទងំក�ុងបច�ុប្បន�ជាតិ និងអនាគត 

ជាតិ ។     

េដយេសចក�ីព្យោយាម និងករចំណាយ្របាកក់សងេសៀវេភ 

េធ�ជាធម�ទនេនះ ខ�ុ្ំរពះករុណា ខ�ុបំាទសូមឧទ�ិសនូវកងករមហ

កុសល ្របេគនដល់្រពះសង្ឃ ថា� យដល់្រពះមហក្ស្រត មហក្ស្រតីយ ៍

ជូនដល់ឧបាសក ឧបាសិក និងញាតកេនក�ុងសង្សោរវដ�ទងំអស់ 

ក 
 



  

សូមបាននូវចំែណកបុណ្យ េដយករអនុេមាទនា លុះបានអនុេមាទនា 

រចួេហយ សូមឲ្យរចួរេំដះចកទុក�េទសទងំពងួ េហយបាននូវ  

េសចក�ីសុខ និងេសយសុខក�ុងអត�ភាពជាមនុស្ស ឬ េទវតរហូត

ប�� ចស់ក�  បានសេ្រមចមគ�ផលនិព� ន កំុបីេឃ��ងឃា� តេឡយ ។ 

 ក�ុងេសៀវេភេនះ គងម់ានខុសពក្យេពចនខ៍�ះៗជាពំុខនេឡយ 

អ្រស័យេហតុេនះ សូម្រពះករុណាជាមា� ស់ និងអត�េកវតិ បណ�ិ ត 

សប្ុបរសទងំអស់ សូមទនេមត� ជួយ ែកត្រម�វ េដយកុសលេចតនា 

ក�ុងបុណ្យកុសល េហយកនយ់កែតអត�នយ័ និងអត�រសៃន្រពះធម ៌

ស្រមាបជ់ាគតពិចិរណាេទតមេហតុផលផងចុះ េហយខ�ុ្ំរពះករុណា 

ខ�ុ ំបាទ សូមអរ្រពះគុណ និងអរគុណទុកជាមុននូវករ្រប្រពឹត�ល� 

េដយកយ េដយវច េដយចិត� របស់អ�កអនេសៀវេភេនះ្រគប់

្រសទប់វណ� ៈ ឋនៈទំងអស់គា� ក�ុងករជួយ ផ្សព�ផ្សោយអំេពល� 

ដល់េខមរបុ្រតទូេទេនក�ុងសង�មឲ្យមានសទ�  និងមានសីល សមាធ ិ

ប��  េដរតមផ�ូវ្រពះពុទ�សសនា ែដលជាមគ�ដថ៏ា�  ្របហរបងនូ់វ

ទុក� បានេទដល់បរមសុខ គឺ ្រពះនិព� ន្រគប់ៗ ្រពះអង� និង្រគប់ៗ

គា� េទេហង ។ 
ខ 

 



  

 

សូមអរ្រពះគុណ និង អរគុណ ! 

េធ�ើេ�ៃថ� ១៥ េកើត ែខ េជស� ���ំ�ល ច���សក័ .ព.ស. ២៥៦៦  

�ត�វនឹងៃថ� អ���រ ទី ១៤ ែខ មិថុ� ���ំ ២០២២ ។ 

េ�យខ��ំ�ពះករុ�ខ���ំទ 

 

 
                         ឧបាសក េអក បូរ៉ 
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េសៀវេ�  

“�បទីបប���ម��ភ �គ ២”  
េនះេ�ះពុម�េលើកទី ១ ចំនួន ២,០០០ក��ល 

ស��ប់េធ�ើ�ធម��ន 
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1> អ�ករកទទួលទនមានពីរយ៉ាងគឺ៖ 

- អ�កខ�ះរកទទួលទនេ្រចនេកនចំេណញ ។ (បុណ្យឲ្យផល) 

- អ�កខ�ះរកទទួលទនេ្រចនេកនចណុំល ។ (បាបឲ្យផល) 

2> កររកទទួលទនឪពុកសូមផា� កូំនៗថា៖ 

- េបៃថ�ហ�ឹងរក្របាកម់និបានចូលផ�ះេទ សូមកំុនាេំរឿងចូល

ផ�ះកល៏�ែដរ ។ 

- េបេធ�ករអ�មីយួមនិេចញេទ សូមកំុឲ្យេចញដីកពតុីលករ

ឲ្យេសះ ។  

3> ្រពះសង្ឃ្រត�វករជំនួយជាបច�យ័ ៤ ព្ីរគហស� រឯី្រគហស�

វញិ្រត�វករជំនួយផ�ូវចិត� (ករអបរ់ផំ�ូវចិត�) ពី្រពះសង្ឃ ។ 

4> ករផ�ល់ជំនួយមានពីរយ៉ាងគឺ៖ 

- ផ�ល់ជំនួយជាសមា� រៈ និងថវកិ ស្រមាបក់ររស់េននា

េពលបច�ុប្បន� ។ 

- ផ�ល់ជំនួយផ�ូវចិត� េហយជំនួយេនះពិតជាជំនួយធំ ែដល

មនិអចខ�ះបានេឡយ ។ 
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5> អ�កែដលបានកសងសមទិ�ផលនានា ក�ុង្រពះពុទ�សសនា 

និងស្រមាបស់ធារណជនទូេទេនក�ុងសង�ម គឺពតិជា្របេសរ

ខ� ងំណាស់ េ្រពះវជាបុណ្យកុសល ប៉ុែន�ករកសង ចិត�

វញិ ពិតជា្រត�វករចបំាច ់ និងសំខនប់ំផុតេនក�ុង្រពះពុទ�

សសនាេនះ ។ 

6> កូនេអយ ្រចមុះេនជិតែភ�កបំផុតែតេបកូនមនិព្យោយាមេមល 

គឺមនិេឃញវេឡយ យ៉ាងណាមញិ េបចុះជួយ ែតមូលដ� ន 

ែតមនិបានេបក្របាកែ់ខ ្របាកម់ុខតែំណង ្របាកឋ់នន�រស័ក� ិ

និង្របាកម់រណភាព ឲ្យទនេ់ពលេវលេដយរក្សោទុករបឆ់ា�  ំ

កិបេកងយកខ�ួនឯង ែតម�ន�ីធំៗប៉ុនា� ននាកេ់នាះេទ គឺមនិល�

េឡយ េ្រពះម�ន�រីជករថា� កេ់្រកមមា� កម់ាន្រគ�សរមយួ មាន

សមាជិកជាេ្រចនេទៀតេនក�ុងបន�ុក ឬេ្រកមឱវទ ដូេច�ះេប

េធ�ឲ្យម�ន�រីជករមានសតិអរម�ណ៍ (អនចិ់ត�) នឹងម�ន�ីជាន់

ខ�ស់ែដលមនិេស� ះ្រតង ់ នឹងកូនេចេនាះជាេហតុេធ�ឲ្យបាត់

ករគា្ំរទពីម�ន�ីថា� កេ់្រកមេនាះៗ និង្រគ�សររបស់ពកួេគជា

មនិខនេឡយ ។  
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7> កូនេអយ េនក�ុង្របេទសមាននីតរិដ�ច្បោបគឺ់ជាសំណាញ់ែដក

ែថប ែតេបេនក�ុង្របេទសណាែដលគា� ននីតរិដ�វញិ ច្បោប ់ គឺ

ជាសំណាញ់ពងីពង ។ 

8> េភ�ងអចដុតអសុឲ្យេឆះអស់េទបានយ៉ាងងយបំផុត រឯីធម៌

វមិុត�កិអ៏ចដុតកិេលសឲ្យេឆះអស់ដូេច� ះែដរ ។ 

9> ចូរកូនសិក្សោឲ្យយល់ពីឧបាយកលរបស់កិេលស េទបមនិ

្របែហសក�ុងអេំពល�េហយសិក្សោឲ្យយល់ពីមូលេហតុ ែដលនាំ

ឲ្យ្រក េទបេស� ះសរក�ុងករឲ្យទន ។ 

10> េបចងប់ានទំពងំមកស�រកូន្រត�វកបឆ់ា� របនា� ឫស្ស ី េទបអច

ជីកយកទំពងំេនាះមកបានយ៉ាងណាមញិ េបកូនចងស់េ្រមច

នូវភាពេជាគជយ័េលករងរអ�មីយួ ទល់ែតកូនខ្ំរបឹងែ្របង 

េដយេសចក�ីអណំតអ់តធ់�តឲ់្យដល់ក្រមតិ នុះកូននឹងទទួល

បានយ៉ាងពិត្របាកដ ។ 

11> ករកបឆ់ា� របនា� ឫស្សែីដលកូនគិតថាពបិាកេនាះ គឺមនិទន់

ពបិាកដល់ករកបឆ់ា� របនា�  េលភៈ េទសៈ េមាហៈ របស់

ខ�ួនឯងេនាះេឡយ ។ 
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12> ឧបាយកលមនុស្សទុច�រតិ ែដលកូនគិតថាសហវៃ្រពៃផ្ស 

និងពិបាកទបទ់ល់េនាះ គឺេនែតចញ់ ឧបាយកលរបស់

កិេលសខ�ួនឯងេទេទៀត ។ 

13> អ�កមានវជិា� គុនែខ�រ ឬវជិា� គុនដវថាខ� ងំបំផុតស្រមាបក់រពរ

ខ�ួនេនាះ គឺេនែតចញ់ប�� ដែដល េ្រពះប�� ជាអវធុដ ៏

ស័ក�ិសិទ�ិក�ុងេលក ។ 

14> អ�កដឹងអថក៌ំបាងំរបស់ជនពល គឺប៉ូលីស អ�កដឹងអថ៌

កំបាងំប�ីសំគិះ គឺ្របពន� អ�កដឹងអថក៌ំបាងំធម�ជាតិដល៏�ឥត

េខ� ះេនាះ គឺ្រពះពុទ� ។ 

15> កូនេអយ េសចក�ីសុខ និងករមាន្រទព្យ មនិែមនបានមកពី

ករបន្់រសនេ់នាះេទ គឺបានមកពីបុណ្យ និងករខិតខ្ំរបឹង

ែ្របងព្យោយាមរបស់កូនហ�ឹងឯង ។ 

16> សមត�ភាពៃនករគិតក�ុងផ�ូវសុចរតិេហយអចរក្របាកច់ំេណញ

បានគឺពតិជាអ�កជំនួញមា� កដ់ពូ៏ែក ែដលបណ�ិ តែតងសរេសរ 

(សមា� អជីវៈ)។ 
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17> កូនេអយ ស�មរងីៃរេ្រពះមាន្រព�នេនក�ុងខ�ួនេ្រចន ដូេច�ះេប

ចងឲ់្យកយមានសុខភាពល� ្រត�វទំលក្់រព�នេចញ យ៉ាងណា

មញិ កលណាកូនផ�ុកេរឿងមនិល�របស់អ�កដៃទេ្រចនេនក�ុង

ចិត�ជាេហតុេធ�ឲ្យកូនមរួេម៉ េក� ្រកហយមនិសប្បោយចិត� 

មនិ្រសស់្រសយចិត� េពលគឺេ្រក�ម្រកំ ស�ិត្រសេពន ដូេច�ះ

េបចងប់ានសុខសប្បោយ ទល់ែតកូនទំលកេ់រឿង រ៉វមនិល� 

របស់អ�កដៃទេចលឲ្យវេចញផុតពីក�ុងចិត� េទបសនា� នបាន

នូវេសចក�សុីខស�ប ់ ្រតជាក្់រតជំុសុខដុមរមនា និងបានជា

សះេស្បយពីជំងឺផ�ូវចិត�ពិត្របាកដបាន ។ 

18> កូន្រត�វយកសតិេទត្រមងអ់ត�  េទបកិច�ករទទួលបាន

េជាគជយ័ ។ 

19> កររស់េន ្រត�វយកគុណភាពេទេរៀបចំជីវតិឲ្យស�ិតក�ុងគុណ

ធម ៌េទបក� យជាមនុស្សល�េនក�ុងសង�ម ។ 

20> កូនេអយ េបចងឲ់្យេដមេឈធំ វរលំងប ់ េយង្រត�វជីកផា� ច់

ឫសែកវ និងឫសេផ្សងៗ េទៀតឲ្យអស់ពីគល់របស់វ យ៉ាង
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ណាមញិ មនុស្សេយងកដូ៏ចគា�  េបចងឲ់្យកិេលសវងប់

ក្សណិក្សយ័្រត�វជីកផា� ចឫ់សែកវ គឺតណា�  និងឫសេផ្សងៗ

េទៀតដូចជា េលភៈ េទសៈ េមាហៈ វចិិកចិ�  ឧបាទន ឲ្យ

អស់ពីខន� សនា� ន កយ៉៏ាងដូេច� ះែដរ ។ 

21> កូនេអយ ្របេទសមានច្បោប ់សង�មមានវនិយ័ រស់េនសព�ៃថ� 

្រត�វមានសីលធម ៌េទបបានជាមនុស្សល�តេទ ។ 

22> កូនេអយ ពក្យ “េហតុបច�យ័” គឺជាសភាវធម ៌ ឬជាសភាវ

ពិត របស់ច្បោបធ់ម�ជាតិ ែដល្រពះសមា� សម�ុទ�្រទងប់ាន

្រតស់ សែម�ងេនាះ គឺ្រតមឹ្រត�វច្បោស់លស់េទតមអេំពកម�

ែដលសត�េលក ឬបុគ�លមា� ក់ៗ បានសងេរៀងៗខ�ួន ។ ប៉ុែន�

សូមកូនកំុយល់្រចឡថំា ករេបាះេចលស្រមាមតមទីស

ធារណៈ តមសួនច្បោរ តមដងផ�ូវ ក�ុងវត� ក�ុង្របាសទ ក�ុង 

បឹង ទេន� សមុ្រទ េហយនិយាយថាេនះជាេហតុបច�យ័ែដរ

េនាះគឺ មនិ្រតឹម្រត�វេទ េនះេគេហថា គា� នវនិយ័ គា� ន

សណា� បធ់ា� ប ់ គា� នអនាមយ័ ជាមនុស្សអគតិ េនក�ុងសង�ម

អនថ់យ េនក�ុង្រគ�សរចែតេថះ គា� នចំេណះដឹងេឡយ ។ 
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23> កូនេអយ ហូបបាយ ១ចន រស់បាន ១ៃថ� សំុសីល ១ៃថ� រស់

បានអែង�ង។ ចុះេបសំុសីល ១ជីវតិ ពិតជារបម់និបាន

្របមាណមនិអស់េឡយ។ 

24> សម� ១ចន មនិបាន្រត�វមាតទ់ងំអស់គា� េនាះេទ ្រពះពុទ�ល�

ផុតេគ កម៏និ្រត�វចិត�មនុស្សទងំអស់េនាះែដរ ណាកូន! ។ 

25> កូនេអយ អ�កមាន្រទព្យសម្បត�េិ្រចនៗ ជាេសដ�ី ឬជាមហ

េសដ�ីេនាះៗ មនិែមនស�ិតេនេលករសិក្សោបានខ�ងខ់�ស់ែត 

ម្៉យោងេនាះេទ គឺមានកត� េផ្សង េៗទៀតជាេ្រចនដូចខងេ្រកម ៖ 

ទី១. ជាអ�កបានេធ�បណុ្យពីអតតី 

ទី២. ជាអ�កឧស្សោហ៍ព្យោយាម 

ទី៣. ជាអ�កគិតបានហ�តច់ត ់

ទី៤. ជាអ�កស� ល់កល និងស� ល់េហតុ 

ទី៥. ជាអ�ករហ័សរហួន 

ទី៦. ជាអ�កដឹងគុណមាតបតិ និងអ�កដៃទ 

ទី៧. ជាអ�កមនិ្របមាទក�ុងកចិ�ករ  
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ទី៨. ជាអ�កពូែកេរៀបចំរចនាសម�ន័�ករងរ 

ទី៩. ជាអ�កេចះយល់ចិត�មនុស្សេ្រកមឱវទ 

ទី១០. ជាអ�កេចះស� បេ់យាបល់ 

ទី១១. ជាអ�កមានប��  និងយុត�ធិម ៌

ទី១២. ជាអ�ក្រប្រពឹត�អេំពសុចរតិ 

ទី១៣. ជាអ�កេចះបេង�តគំនិតៃច�្របឌិត 

ទី១៤. ជាអ�កមនិ្រចែណនឈ� នីសេគ 

ទី១៥. ជាអ�កេធ�បុណ្យេធ�ទន 

ទី១៦. ជាអ�កទនភ់�នសុ់ភាពរបស 

ទី១៧. ជាអ�កមានចិត�េស� ះ្រតង ់

ទី១៨. ជាអ�កវនិិច�យ័េដយសុ្រកឹត 

ទី១៩. ជាអ�កមនិតេម�ងខ�ួន 

ទី២០. ជាអ�កមនិេឆ�ងៃឆ� 

ទី២១. ជាអ�កមនិេមលងយេគ 

ទី២២. ជាអ�កមនិនិយាយពក្យអសុេរះ 
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ទី២៣. ជាអ�កមនិេឡះេឡាះ 

ទី២៤. ជាអ�កពូែកខងចិត�ស�ស� 

ទី២៥. ជាអ�កពូែកខងទស្សនវជិា�  

ទី២៦. ជាអ�កកវនីិពន� 

ទី២៧. ជាអ�ក្របិតេ្រប�ងករងរ 

ទី២៨. ជាអ�កស� ល់ពីរបតៃ់នសង�ម 

ទី២៩. ជាអ�កឲ្យតៃម�មនុស្សក�ុងករងរសុចរតិ 

ទី៣០. ជាអ�កមនិ្របទូស�នឹង្រពះរតន្រតយ័ 

ទី៣១. ជាអ�កមនិលំេអៀងនូវអគតិទងំ៤ 

ទី៣២. ជាអ�កទទួលស� ល់ករពិត 

ទី៣៤. ជាអ�កមនិេសពគបជ់នពល 

ទី៣៥. ជាអ�កមនិេលងែល្បងភា� ល់ 

ទី៣៦. ជាមនុស្សមានគតិបណ�ិ ត ។ 

26> ្រគ�េពទ្យថាករេមលែថទអំ�កជំងឺពបិាក ឪពុកមា� យថាករ

េមលែថទកូំនេចពិបាក អ�កគង� លសត�ថាករេមលែថទំ
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សត�ពបិាក ប៉ុែន�ករេមលែថទងំេនាះមនិទនពិ់បាកដូចករ

េមលែថទចិំត�ខ�ួនឯងេនាះេឡយ ។ 

27> នគរបាលថា ករហមឃាតម់នុស្សកំុឲ្យបពំនច្បោបច់រចរ

ពបិាក េហយជាងេនះេទេទៀត គឺករហមឃាត ់ ករជួញ 

និងជកេ់្រគ�ងេញ�នេនះែតម�ង ប៉ុែន�ករហមឃាតចិ់ត�ខ�ួន

ឯងែដលស�ុះអេនា� លេទក�ុងផ�ូវខុសេនាះៗ េទបវជាករ

ពបិាកដៃ៏្រកែលងេនក�ុងេលកេនះ ។ 

28> ែមគ៉ាតថ់ា អវែដល្របឡាកជ់រ័េចក ពិបាកលងជ្រមះ

ណាស់ េហយឪពុកថាវត�ុែដលជីកបានពីក�ុងដីយូរឆា�  ំ ពិបាក

លងជ្រមះស�ឹមទងំេនាះខ� ងំណាស់ ប៉ុែន�្រពះពុទ�្រទង់

្រតស់ថា ករលងជ្រមះស�ឹមធូលីែដលជារគៈរបស់ចិត�េទប

ជាករលងជ្រមះដពិ៏បាកបំផុត ។ 

29> ជាងេឈថា ករពតេ់ឈពបិាកណាស់ ែតបណ�ិ តថា ករពត់

ចិត�ខ�ួនឯងែដលញាបញ័់រ ែដលេឃ�ងេឃា� ងេនាះឲ្យ្រតងេ់ទប

ពបិាកយ៉ាងពិត្របាកដ េ្រពះជាករពតប់ានេដយក្រម ។ 
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30> អ�កបាញ់្រព�ញថា ្រព�ញេគេហះបានឆា� យ អ�កបាញ់កេំភ�ង

ថា ្រគាបេ់គេហះបានឆា� យ អ�កេបកយន�េហះ េគថាយន�េហះ

េគេហះបានឆា� យប៉ុែន�ចិត�ជាធម�ជាតិ ែដល្រតចច់រេទបាន

ឆា� យជាងយានទងំេនាះេទេទៀតេហយែថមទងំគា� នកែន�ង 

ឈប ់គា� នកែន�ងចុះចតេទ ្របសិនេបគា� នករអបរ់ទូំនា� នចិត� 

ឲ្យស�ិតក�ុងវបិស្សនាកម�ដ� នេទេនាះ េទប្រពះសស� ្រទង់

្រតស់ថា “ករអបរ់ទូំនា� នចិត� ឲ្យស�ិតេនក�ុងអណំាចរបស់

ខ�ួនបានជាករ្របេសរណាស់” ។ 

31> កេន�លធំបន�ំេដក គួរឲ្យសេង�គណាស់ស្រមាបអ់�កែដលខ�ះ

ប�� េនក�ុង្រពះពុទ�សសនាេនះ ។ 

32> េទវត ែដលពូែកស័ក�ិសិទ�ិអចជួយ កូនឲ្យក� យជាអ�កមានេនាះ 

េឈ� ះ “ ឱ្យទន ” ។ 

33> េទវត ែដលមានមហទិ�ឫិទ�អិចជួយ កូនឲ្យបាននូវេសចក�សុីខ 

េនាះេឈ� ះ “ សន្សបំណុ្យ ” ។ 
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34> េទពធីត មហស័ក�សិិទ�ិ អចជួយ មនុស្ស្រគបគ់ា� ឲ្យមាន

សម្បត�េិនាះេឈ� ះ “ ចគៈ ” ។ 

35> យមបាល ដក៏ំណាចអចចបយ់កមនុស្សេទេធ�ទរណុកម�

េដយមនិញេញតៃដេនាះេឈ� ះ “ ទុច�រតិ ” ។ 

36> ហូបបាយ ១ចន រស់បាន ១ៃថ� ែតេធ�បាប ១ៃថ� ចៃ្រងមយួជាតិ ។ 

37> គូ្របដល់ដខ៏� ងំបផុំតរបស់ខ�ុ ំ ែដលពិបាកទបទ់ល់េនាះមាន 

៣នាក ់ដូចខងេ្រកម៖ 

ទី១. េលភៈ 

ទី២. េទសៈ 

ទី៣. េមាហៈ 

38> គូស្រត�វ្របដបេ់ទេដយអវុធដខ៏� ងំែដលសមា� បខ់�ុ្ំរគប់

ជាតិ គួរឲ្យខ� ចេនាះគឺ “ប��ក�ន�” ។ 

39> យក្សោមហកំណាច ែដលចបម់នុស្សសីុមនិេចះែឆ�តេនាះ 

េឈ� ះ “ តណា�  ” ។ 
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40> ្រគ�ធ�បែ់ដលពូែកេធ�បាបមនុស្សេនាះេឈ� ះ “កិេលស” ។ 

41> បិសចែដលគួរឲ្យខ� ចបំផុតេនាះគឺ “ រគៈ ” ។  

42> បិត្រពះសង្ឃ គឺអង�្រពះពុទ� មាត ល�បំផុត ធម�កយ សស�  

សចញ់ាត្ិរពះសង្ឃ ឧបាសក ឧបាសិក បងប�ូនៃថ�ថា� គឺ

សង្ឃដូចគា�  ។ 

43> េដររស់្រស�ល  ដួលរស់យ៉ាប ់ 

េចញ្របញាប ់ េទបឆាបដ់ល់  

កិេលសនាសំត�  ជួបទុក�កង�ល់  

េលភៈនាខំ�ល់  ស�បន់ាសុំខ ។ 

44> ពពកេហះ ផ�ល់ស្រមស់ឲ្យេមឃ ្រពះធមល៌�ឯកផ�ល់        

ស្រមស់ឲ្យចិត� ។ 

45> អ�កវទិ្យោស�ស�្រសវ្រជាវភពជាេ្រចនេនក�ុងេមឃ អ�កេរៀន

ល�ឯក្រសវ្រជាវធម ៌(េបកេមល) ជាេ្រចនេនក�ុងបិដក ។ 

46> សូ៊ឲ្យេគស�បេ់យងែតេយងមនិ្រត�វស�បខ់�ួនឯងេឡយ ។ 
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47> កូនេអយ សូ៊ឲ្យេគេជរេយង ែតេយងមនិ្រត�វេជរេគេឡយ ។ 

48> កូនេអយ សូ៊ឲ្យេគេធ�បាបេយងែតេយងមនិ្រត�វេធ�បាបេគ

េឡយ ។  

49> កូនេអយ សូ៊ឲ្យឪពុកមា� យស�ីបេនា� សកូន ែតកូនមនិ្រត�វស�ី

បេនា� សគាតេ់ឡយ ។ 

50> រុយ និងត� តសង� តសីុស�ុយ េទះបីឃ�ុ ំ្របាបក់�ុងបំណងល�ក៏

មនិេជឿ េហយស�បឃ់�ុ ំេទៀតផង ។ 

51> ពក្យថា “េទរកលុយ” ប៉ុែន�លុយមានេន្រគបទី់កែន�ង្រគាន ់

ែតេយងមនិដឹងវធិីរកវែតប៉ុេណា� ះ ។ 

52> ពក្យថា “ េទរកធម ៌” ឬ “ េទេធ�ធម ៌” ប៉ុែន�ធមម៌ានេន

្រគបទ់ីកែន�ងទងំអស់ ្រគានែ់តេយងមនិដឹងសភាវពិត ក�ុង

ករបដិបត�េិទតមេហតុែតប៉ុេណា� ះ ។ 

53> ្របយត័� ២ យ៉ាង គឺ៖ 

១-  បព�ជិត  ្រត�វ្របយត័�ពក្យ្រពះពុទ�ថា “េមាឃបរុស” ។ 

២-  ្រគហស� ្រត�វ្របយត័�ពក្យចស់ថា  “អេពតលីង” ។ 
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54> ស- េតអ�កណាែដលេយងគួរ្រសលញ់បំផុតេនាះ ? 

 ច-  អ�កែដលេយងគួរ្រសលញ់បំផុតេនាះ គឺខ�ួនឯង ។ 

55> ស- េតេហតុអ�បីានជា្រសលញ់ខ�ួនឯងេទវញិ ? 

ច- េប្រសលញ់ខ�ួនឯងេទបខតិខេំធ�អេំពល� ឲ្យខ�ួនឯងេដម្បី

បាននូវេសចក�ីសុខទងំបច�ុប្បន� នងិេទបរេលក។ 

56> ស - េតអ�កណាេទែដលេយងគួរអណិតជាងេគេនាះ ?  

 ច - អ�កែដលេយងគួរអណិតជាងេគេនាះគឺ អ�កេធ�អេំពបាប ។ 

57> ស- េតេហតុអ�បីានជាេយង្រត�វអណិតអ�កេធ�បាបេទវញិ ? 

ច- េ្រពះអ�កេនាះ្រត�វេទកនអ់បាយភមូមិាន នរក េ្របត 

តរិច� ន អសុរកយ ែដល្រត�វរកទុក�យ៉ាងេខ� ចផ្សោបំផុត ។ 

58> ស- េតអ�កណាែដលេយងគួរេ្រតកអរតម ? 

ច- អ�កែដលេយងគួរេ្រតកអរតមេនាះគឺ អ�កេធ�អេំពល�្រគប់

យ៉ាង ទងំកំបាងំមុខ ទងំចំេពះមុខ។ 
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59> ពក្យ “ មាន ” ែដលរបថ់ាល�េនាះគឺ  

 -ទី១  មាន សុខភាពល�  

 -ទី២  មាន រូបសម្បត�លិ� 

 -ទី៣  មាន ប�� សម្បត� ិ

 -ទី៤  មាន ្រទព្យសម្បត� ិ

 -ទី៥  មាន ញាតមិតិ� 

 -ទី៦  មាន សតិ  

 -ទី៧  មាន សទ�   

 -ទី៨  មាន ចគៈ 

 -ទី៩  មាន ករអតធ់�ត ់ 

 -ទី១០  មាន ករព្យោយាម 

 -ទី១១  មាន ករេស� ះ្រតង ់ 

 -ទី១២  មាន ជំេនឿេលខ�ួនឯង 

 -ទី១៣  មាន ទន សីល ភាវនា 

 -ទី១៤  មាន េមត�  ករុណា  
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 -ទី១៥  មាន ចិត� សេនា� ស  

 -ទី១៦  មាន អភយ័ ទន  

 -ទី១៧  មាន ធម�ទន  

 -ទី១៨  មាន សង្ឃទន  

 -ទី១៩  មាន ឃរវសទន  

 -ទី២០  មាន ហិរនិិង ឧតប្បៈ 

 -ទី២១  មាន ប�� ចក�ុ  

 -ទី២២  មាន ទីពងឹក�ុង្រពះរតន្រតយ័ 

 -ទី២៣  មាន ចិត�ស�ប ់

 -ទី២៤  មាន គុណធម ៌ 

 -ទី២៥  មាន កត��ូ  និងកតេវទីត  

 -ទី២៦  មាន កូនេច ្របកបេដយធម ៌ 

 -ទី២៧  មាន សុភមង�លក�ុង្រគ�សរ 

 -ទី២៨  មាន បុណ្យកុសល  

 -ទី២៩  មាន មុខរបរសុចរតិ  

 -ទី៣០  មាន ចំេណះដឹងទងំផ�ូវេលក និងផ�ូវធម ៌។ 
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60> េបចងេ់ទេន្របេទសអេមរកិ ទល់ែតមានបងប�ូនធានា    

េបចងេ់ទឋនសួគ ៌ ឬ ្រពះនិពន�ទល់ែតមានបុណ្យធានា

េទបេទេនបាន ។ 

61> អ�កធាកេ់យងឲ្យធា� កន់រកេនាះេឈ� ះ “ បាប ” ។ 

62> កូនេអយ អ�កធានាេធ�ទិដ� ករឲ្យកូនេទេនឋនសួគេ៌នាះ

េឈ� ះ “ បុណ្យ ” ។ 

63> សន�ិភាពេកតេឡងដំបងូបង�ស់ គឺេនក�ុងចិត�បណ�ិ តែដលមាន

េសចក�ីស�ប ់េហយេបចងប់ានសន�ភិាពេនះេនក�ុង្រគ�សរ េន

ក�ុងមន�ីរ្រកសួង េនក�ុងវត� េនក�ុង្របេទសទល់ែតព្រងីកនូវ

វសិលភាពៃនេសចក�សី�បឲ់្យបានេ្រចន េលសលបៃ់នចំនួន

មនុស្សទងំអស់ ។ 

64> ខ�ុសូំមអធិដ� នដល់ទស្សបារមៃីន្រពះមហក្ស្រត មហក្ស្រត ី

និងបុព�បុរសរបស់ែខ�រទងំអស់ ្រពមទងំវត�ុស័ក�ិសិទ�ិទងំឡាយ 

េដយមាន្រពះពុទ� ្រពះធម ៌ ្រពះសង្ឃ ផងេនាះ េមត�  

្របទនពរ បវរ សួស�ី ឲ្យ្រគ�សរខ�ុ ំនិង េខមរបុ្រត ទងំអស់ 
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ជួបែតេសចក�ីសុខ ចេ្រមន រុងេរឿង មានអភមិង�លវបិុលសិទ�ី 

លភមហរតនៈ្រតជាក្់រតជំុដូចទឹកអ្រមតឹតេរៀងេទេហង ។ 

65> អ�កដឹកនាខំ�ស់ៗ េបមានគុណធម ៌ េទបបវរសមស័ក� ិ នឹង    

ឋនៈរបស់ខ�ួន។ 

66> េបមាននរណាមា� កយ់កអណំាចេទគាបសង�ត្់របជាជនេនាះ 

ៃថ�េ្រកយគឺធ�នខ់�ួនឯងេទវញិេទ ។ 

67> េសរភីាពរបស់្របជាជន គឺជាេឈ� ះៃនលទ�្ិរបជាធិបេតយ្យ 

ែតេបគា� នេសរភីាពេនាះេទ លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យកគ៏ា� នែដរ ។ 

68> គា� នេសចក�ីស�ប ់គឺគា� នសន�ភិាព គា� នសន�ិភាព គឺគា� នេសចក�ី

សុខ គា� នេសចក�ីសុខ គឺគា� នកររកីចេ្រមនេនាះេឡយ ។ 

69> ករលផ�តអ់ត�  (អញ) មាននយ័ថាករផា� ស់ប�ូរទស្សនៈ 

មេនាសេ��តនា និងឥរយិាបទរបស់មានះ េនាះឯង ។ 

70> ឥស្សោមានចំេពះបគុ�លណាែតង្របហរបុគ�លេនាះ ដូចយក

េភ�ងេទដុតឲ្យេឆះងំេនក�ុងសនា� នមនិបានសុខេឡយ ។ 
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71> េបមានករ្រចែណនេនក�ុងចិត�ពិតជាដូចយកេភ�ងេទដុតផ�ះ

ែដលខ�ួនកំពុងរស់េនដូេច� ះែដរ ។ 

72> េមេរៀនដំបងូបង�ស់របស់េលក្រគ� អ�ក្រគ�្រគបរ់ូប ្រត�វចប ់ 

េផ�មពីសុចរតិ េ្រពះសុចរតិេនះជា្រគឹះរបស់មនុស្សល�េន

ក�ុងេលក ។ 

73> េសចក�ីទុក�វជាផលរបស់បាប ែតវកជ៏ាបទពិេសធនេ៍ធ�ឲ្យ

មានភាពរងឹមាផំងែដរ ។ 

74> ករទញជំពមេកសូ៊យតឺបានប៉ុនណា ្រគាប្់រគ�សកេ៏ហះ

បានឆា� យេទតមេនាះែដរ យ៉ាងណាមញិអេំពអ្រកកែ់ដល

បុគ�លបានសងដល់ក្រមតិណា ផលរបស់បគុ�លេនាះកម៏ាន

ក្រមតិៃនេសចក�ីទុក�ដល់្រតមឹេនាះដូចគា�  ។ 

75> ្រគាបម់សីុីលបាញ់១្រគាបអ់ចងបម់នុស្សរបរ់យនាក ់ រឯី

កមា� ងំសទ� វញិ េពលបាញ់ម�ងៗងបព់កួខ� ងំកំណាញ់រប់

លនឯេណាះ ។ 
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76> ធម�ជាតិបានផ�ល់អណំាចឲ្យមនុស្ស្រគបគ់ា�  េពលគឺអណំាច

ស�ិតេនក�ុងៃដមនុស្សមា� ក់ៗ  េបេយងយកវេទេ្របក�ុងផ�ូវ

្រត�វ វនឹងផ�ល់េសចក�សុីខ ែតេបេយងយកវេទេ្របក�ុងផ�ូវ

អ្រកក ់វនងឹផ�ល់េសចក�ីទុក�េទសមកវញិ ។ 

77> ចងក់� យជាអ�កមាន្រត�វ្របឹងែ្របងរក និងសន្សលុំយកក ់ ែត

េបចងក់� យជាេមដឹកនា ំ្រត�វ្របឹងេរៀនសូ្រត និងសន្សចំំេណះ

ដឹងឲ្យបាន្រគប្់រគាននិ់ងទនស់មយ័កលផង ។ 

78> ជីវតិមនុស្សរស់េនេ្រប�បដូចជាកូនបំណុល េ្រពះនឹង្រត�វ

សងេទមា� ស់បណុំលវញិទងំអស់ េហយក�ុងរយៈេពលខ�េីគ

យកមកេធ�េដមទុនេបេចះេ្របបានចេំណញ (បានបុណ្យ)  

ែតេបមនិេចះេ្របេទគឺខត  (បានបាប)។ 

79> កូនេអយ េសរភីាពេ្រប�បដូចជា មាស ជាេព្រជ យ៉ាងដូេច� ះ 

នរណាកច៏ងប់ានវែដរ ។ 

80> អ�កមានគុណធម ៌ មនិអចយកសេម�ងគា្ំរទរបស់្របជាជន 

របស់ពុទ�បរស័ិទេទេធ�ទុនរកសីុេនាះេឡយ។ 

81> សម្បត�មិនិអចកតៃ់ថ�បានរបស់មនុស្ស គឺគុណធម ៌។ 
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82> េបឲ្យេគដឹក្រចមុះ គឺមនិខុសពីេគាេនាះេឡយ ។ 

83> កូនេអយ សំុ្រជកផ�ះរបស់េគ េទះធំប៉នុណាកម៏និដូចជាផ�ះ

ខ�ួនឯងែដរ (ពងឹបុណ្យរបស់េគ)។ 

84> ពក្យ “បេ�� តធំសំុតូច” មាននយ័ថា េគេបាកេយងបាន

េដយសរករចងប់ានេដយខ�ះករពិចរណាេនាះឯង ។    

( ដូចជាេឆា� ត ។ល។ )  

85> ករជួយ ដល់មនុស្ស្រកី្រក និងអ�កែដលជួបេ្រគាះថា� កអ់�មីយួ

េដយគុណធម ៌គឺជាសម្បត�មិនិអចកតៃ់ថ�បានេឡយ ។ 

86> ែ្រចះវសីុែដកែខ�រេ្រចន ណាស់ចូរកូន្របយត័�ខូចែដកអស់ ។ 

87> សូមកូនែខ�រទងំអស់េមលមុខគា� េដយញញឹម េចះ្រសលញ់គា�  

របួរមួគា�  សមគ�ីគា�  េទបសសនន៍ានាមនិហ៊នេមលងយ ។ 

88> ពន�ឺ្រតស់ដឹងនឹង្របាកដេឡងេនេពលែដល៖  

-អស់េលភៈ 

-អស់េទសៈ 

-អស់េមាហៈ 



2 3 

 

89> កិេលសជាអ�កពន�ងស់ត�េទក�ុងអន�ងទ់ងំ ៤គឺ ៖ 

-ទី១ អន�ងក់ម 

-ទី២  អន�ងភ់ព 

-ទី៣ អន�ងទិ់ដ�ិ 

-ទី៤ អន�ងអ់វជិា�  

90> កូនេអយ ករឲ្យតៃម�មនុស្សខុសៗគា� ដូចខងេ្រកម៖ 

-ខ�ះឲ្យតៃម�មនុស្សេទេលចំេណះដឹងផ�ូវេលក 

-ខ�ះឲ្យតៃម�មនុស្សេទេលករេចះសូធ្យធម ៌ដូចអចរ្យ 

-ខ�ះឲ្យតៃម�មនុស្សេទេល្រទព្យសម្បត�ិ 

-ខ�ះឲ្យតៃម�មនុស្សេទេលយសស័ក�ិ 

-ខ�ះឲ្យតៃម�មនុស្សេទេលមាស្របាក ់

-ខ�ះឲ្យតៃម�មនុស្សេទេលតនួាទី 

-ខ�ះឲ្យតៃម�មនុស្សេទេលរូបរងនិងស្រមស់ 

-ខ�ះឲ្យតៃម�មនុស្សេទេលករខិតខេំធ�ករ 

-ខ�ះឲ្យតៃម�មនុស្សេទេលករខិតខរំកលុយ 



2 4  

 

-ខ�ះឲ្យតៃម�មនុស្សេទេលអំណាចប៉ុែន�បណ�ិ តវញិេលកឲ្យ

តៃម�មនុស្សេទេលគុណធមែ៌តប៉ុេណា� ះ ។  

91> ស�រក្រមបន�ំខ�ួនេធ�ជាអបិំលណាស់ មានែតអបិំលេទែដល

ចូលចិត�បន�ំខ�ួនេធ�ជាស�រេនាះ ។ 

92> កូនេអយ កំុេ្របសំណាញ់ច្បោបសំ់បុកពងីពងចូរេ្របសំណាញ់

ែដកវញិ ។ 

93> េបចងជី់កផា� ចឫ់សេឈ េយងយកចបធម�តកអ៏ចជីកផា� ច់

ឫសរបស់វឲ្យអស់បាន ប៉ុែន�េបចងជ់ីកឫសតណា� វញិទល់

ែតេ្របចបជីកែដកែថប (អរយិមគ�អង�៨) េទបអចជីកផា� ច់

ឫសតណា� បាន ។ 

94> ពក្យ “េម” ទងំ១០ ្របសព�នយ័គឺ៖ 

-េម្រត�វេចះ្រសលញ់កូន 

-េម្រត�វេចះែថរក្សោកូន 

-េម្រត�វេចះ្រគប្់រគងកូន 

-េម្រត�វេចះផ�ល់ភាពកកេ់ក� ឲ្យកូន 
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-េម្រត�វេចះករពរកូន 

-េម្រត�វេចះេធ�ឆ្រតបាងំឲ្យកូន 

-េម្រត�វេចះផ�ល់ក�ីសង្ឃមឹឲ្យកូន 

-េម្រត�វេចះផ�ល់ភាពញញឹមដល់កូន 

-េម្រត�វេចះេលកទឹកចតិ�ដល់កូន 

-េម្រត�វេចះេធ�ក្ូបនចម�ងកូនេច ។ 

95> អណំាចជាអហរដឆ៏ា� ញ់របស់េលភៈ េហយេលភៈជាេខ� ះ

របស់គុកវដ�ៈ។ 

96> ចិត�ល� និងចិត�អ្រកក ់ 

-ចិត�ល� គឺចិត�ែដលមនិេសហ�ងេដយេលភៈ េទសៈ េមាហៈ ។ 

-ចិត�អ្រកក ់គឺចិត�ែដលេសហ�ងេដយេលភៈ េទសៈ និងេមាហៈ ។ 

97> អ�កសងបាប គឺជាអ�កស�បខ់�ួនឯង អ�កសងបុណ្យ គឺជាអ�ក

្រសលញ់ខ�ួនឯង ។ 

98> ទឹក ស�ឹង បឹង ទេន� សមុ្រទ ថាពបិាកេធ�ឲ្យរងីស�ួត ប៉ុែន�      

តណា� វញិរតឹែតពិបាកេធ�ឲ្យរងីស�ួតៃ្រកែលងេទេទៀត ។ 
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99> យមបាលបានែ្រសកខ� ងំៗថា ៖ អចរ្យល្បោខ�ចិ េគចមនិ 

ផុតពីទុក�េនាះេឡយ ។ 

100> ពន�ឺមានេនែតក�ុងផ�ះណាែដលអជុទន អជុចេង��ង និងេបក

េភ�ងែតប៉ុេណា� ះ យ៉ាងណាមញិចំេណះដឹងមានែតចំេពះ

បុគ�លណាែដលខិតខេំរៀន រឯីបុណ្យកដូ៏េច� ះែដរ ។ 

101> នរណាលួចយកគរុភណ�  អ�កេនាះនឹងមានគរុេទស ។ 

102> េភ�ងេឆះផ�ះេយងអចយកទឹកេទពន�ត ់ ែតេបេភ�ងេឆះ្របេទស

វញិេនាះ ទល់ែតយកទឹកចិត�េទពន�តេ់ទបអចពន�តប់ាន ។ 

103> បណ�ិ តេលកគិតែតពីយករបស់ធ�ន(់េទយ្យវត�ុ) េទដូរយក

របស់្រសល(បុណ្យ) មកទុករល់ៃថ� ។ 

104> កំុសន្យរំបស់ធ�ន ់(បាប) យកមកទុកេនាះេឡយ ។ 

105> របស់របរេនក�ុងេលកេនះ មនិអចយកេទេលកខងមុខ

បានេទ េ្រពះវសុទ�ែតជារបស់ធ�ន ់ដូេច�ះេបចងយ់កេទបាន

ទល់ែតយករបស់ធ�ន ់ េទដូរយករបស់្រសលមកទុកឲ្យេហយ

េទ ។ 
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106> មានអ�កបេ្រមពរីនាកដ់េ៏ស� ះ្រតងប់ំផុតេនក�ុងេលកេនះ ពួក

េគតមបេ្រមមា� ស់របស់េគេរៀងៗខ�ួនគឺ៖ 

-ទី១  កម�ស (បុណ្យ) 

-ទី២  កម�េខ�  (បាប) ។ 

107> ច្បោស់ដូចយបម់ាននយ័ថា៖ 

មានែភ�កដូចែឆ� ឆា�  និងេគា ែតមនិអចេមលេឃញមាស 

េព្រជ ែដលជារបស់មានតៃម�េនាះេឡយ ។ 

108> ងងឹតទងំៃថ�មាននយ័ថា “េមលមនិេឃញអេំពល�” ។ 

109> េសចក�ីសុខេកតពីករេ្រប�នខ�ួនឯងឲ្យេធ�អេំពល�េនះឯង ។ 

110> ករអបរ់ខំ�ួនឯងឲ្យេធ�អេំពល�ជា្រគឹះៃនេសចក�សុីខ ។ 

111> កិត�យិសក�ុង្រពះពុទ�សសនា ជាកិត�យិសពិតែដលបណ�ិ ត

សរេសរ គកឺរ្រប្រពឹត�ល�ទងំចំេពះមុខ ទងំកំបាងំមុខ ។ 

112> អ�កលងទឹ់ក ទេន� សមុ្រទ ស� បតិ់ចជាងអ�កលងទ់ឹកក�ុងែកវ

្រស េហយលងគ់ួរេអយេខ� ចផ្សោេនាះគឺ “លងទឹ់កចិត�” ។ 
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113> បុរណបណ�ិ តេពលថា “េតកៗសឹកមាត ់ ្រតេដកែឆ�ត

េពះ្រកបី” ្រតងច់ំណុចេនះេលកចងនិ់យាយ្របាបកូ់នេច

ថាមានពីរ អត�នយ័ដចពី់គា� ដូចខងេ្រកម៖  

ទី១. េតកៗសឹកមាត្់រតេដក គឺេលកចងសំ់េដេទេល

អ�ក្របកូក្របកសឲ្យេគចូលបុណ្យ ឲ្យេគលះ្រទព្យ 

ឲ្យេគេធ�ទន ែតខ�ួនឯងវញិ មនិចូលបុណ្យ មនិេធ�

ទន មនិលះ្រទព្យ ែតែបរជាខ្ំរបមូលលួចលកយ់ក

របស់េគ របស់រដ� របស់សង្ឃ េទេធ�ជារបស់ខ�ួនឯង

េដយងេងលមនិេខ�មបាប ឬខ� សបាបេនាះេឡយ ។ 

ទី២. ែឆ�តេពះ្រកបី គឺេលកចងនិ់យាយថា អ�កមា� ស់ទន

នានា េ្រកយពីបានស� បក់រ្របកូក្របកសរចួមក 

ពកួគាតក់ន៏ាគំា�  េធ�បុណ្យ េធ�ទន ្របេគនចង� នដ់ល់

្រពះសង្ឃ េធ�កុដិ េធ�សល សង្រពះវហិរ ចូល

ផ្សោយធម ៌ ចូលចកដី់ េធ�របងវត� េធ�សលឆាន ់

។ល។ េទតមករអពំវនាវេនាះៗេទបអ�កទងំេនាះ 
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បានបុណ្យបានកុសលេទតមក្រមតិៃនសទ�  និង

ចំនួនធនធានែដលបានបរចិ� គបានលះេនាះេទ ។ 

114> កូនេអយ ទម�នរ់បស់បាបធ�នជ់ាងភ�េំទេទៀត ។ 

115> បាបែតងសង�តស់ត�េលកឲ្យធ�នេ់ទក�ុងេសចក�ីទុក� ។ 

116> រស់បាន ១ៃថ�ក�ុងអេំពល� បវរជាងរស់បាន ១០០ឆា�  ំ ក�ុង

អេំពអ្រកក ់។ 

117> ៃដ េជង ្រចមុះ មាត ់ ្រតេចៀក អណា� ត និងកយ មនិយូរ

ប៉ុនា� ន នឹង្រត�វេគដុតេចលទងំអស់ ដូេច�ះមុនេពលេគដុត

េចលេនាះ េយង្រត�វយកវមកេ្របក�ុងអេំពល�ឲ្យបានរល់

ៃថ�េដម្បឲី្យេកតជា្របេយាជនស៍្រមាបខ់�ួនឯងផង ស្រមាប់

្រគ�សរផងស្រមាបស់ង�មជាតិផង េដយមនិ្របមាទ ។ 

118> បុណ្យែតងជួយ ្រទ ជួយ េលកតេម�ងសត�េលកឲ្យខ�ងខ់�ស់ ។ 

119> បុណ្យែតងជួយ ទញសត�េលក ឲ្យេចញពីខងទុក�មកេន

ខងសុខវញិ ។ 
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120> “ ភ�ទុំក� ” ែតងសង�តស់ត�េលកណាែដលមានបាប ។ 

121> េទវតែតងជួយ សត�េលកណាែដលមានបណុ្យ ។ 

122> មានលុយចញ់មានសទ�   មានគា� ចញ់មានសតិ ។ 

123> មានសទ� ្របេសរជាងមាន្របាក ់ មានេគថ�មថា� ក ់ ្របេសរ

ជាងមានេគេជរស�ី មានខន�ី ្របេសរជាងមានេ្រកធ មានេគ 

េកត ្របេសរជាងមានេគខ� ច ។ 

124> កូនេអយ “ ពក្យថាមានមនិេចះខ�ះ គឺមានចិត�បុណ្យ ” ។ 

125> អ�កមានមនិេចះ្រកេនាះ គឺមានសទ�  អ�កមានេហយេវទនា 

គឺមានបាប  ។ 

126> កូនេអយ អ�កមានែដលេគមនិចូលចិត�េនាះ គឺអ�កមានអនំួត

អតួអំណាចេនះឯង ។ 

127> រឯីអ�កមានែដលេគចូលចិត�វញិេនាះគឺ អ�កមានេមត�  ករុណា 

មុទិត និងឧេបក�  ។ 
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128> អ�កមានដូចស�រ គឺជាអ�កមាន្របេហងក�ុង មាននយ័ថា 

មានែតមុខប៉ុេណា� ះ ( សុខមនិមានេនាះេឡយ ) ។ 

129> ចង�ូតរថយន�ខុសពីចង�ូត្របេទស េ្រពះចង�ូតរថយន�កច់

បានែតមា� កឯ់ងេទ េបហ៊នកចពី់រនាក្់របាកដជាេ្រគាះ

ថា� ក ់ចំែណកចង�ូត្របេទសវញិទល់ែតកចគ់ា� េ្រចនេទបល�

បវររុងេរឿង ែតេប្របឹងកចែ់តមា� កឯ់ងេនាះ នឹងមានេ្រគាះ

ថា� កជ់ាកជ់ាមនិខនេឡយ ( កចគ់ា� េ្រចន = េដយសភា 

និង្រពឹទ�សភា ) ។ 

130> ៃតកុងឡានមនិចណំាប ់ េបកឡានដឹកកម�ករេរងច្រក ដឹក

អ�កដំេណ រ េបេ្រគាះថា� កអ់�កជិះមានចនំួនេ្រចននាក ់ចំែណក

ៃតកុង្របេទសជាតិវញិ េបមនិ្របយត័�នឹងមានេ្រគាះថា� ក់

្របជាជនរបសិ់បលននាក ់ឬដល់េទមយួ្របេទសឯេណាះ ។  

131> កូនេអយ ករចយវយលុយកក្់រត�វ្របយត័�្របែយងបន�ិច 

េទបគា� នទុក� រឯីករចយវយេពលេវលវញិេនាះ គឺ្រត�វ

្របយត័�បំផុត ។ 
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132> ផា� ឈូកដុះេចញពីភក ់ែតមនិ្របឡាកភ់កេ់ទ យ៉ាងណាមញិ

មនុស្សល�េទះបីេនក�ុងភមូ្ិរស�កជាមយួមនុស្សអ្រកក ់ ក៏

មនិ្រប្រពឹត�អេំពអ្រកកែ់ដរ ។ 

133> សត�ស� បតូចៗ វេធ�អ�ី េត ខ�  មនិបានែមន ប៉ុែន�វអចជុះ

អចមដ៌កេ់លក្បោល េត ខ�  បាន ។ 

134> កុលបុ្រតណាបានសងអេំពល�ជាបជ់ា្របច ំ េហយខិតខំ

ស� បឱ់វទ្រពះពុទ�អង�កុលបុ្រតេនាះនឹងចកធ់�ុះនូវធម ៌េ្រពះ

បាន្របល័យអសវៈកិេលសឲ្យក្សយ័ ។ 

135> ជិះ្រកបីឆ�ងទឹកនឹកដល់ឪពុក  

ជិះឡានឆ�ង្រស�កនឹកដល់មា� យ  

េ្រពះេចញពី្រស�កេទេធ�ករឆា� យ  

ជិះដស៏ប្បោយជិះកយឆ�ងទុក� (ក�ុងវដ�ៈ)។ 

136> អ�កេចះតិចមនិេភ�ចសន្សអំេំពល� គឺបវរជាងអ�កេចះខ�ងខ់�ស់

ែតរស់ក�ុងករេបៀតេបៀន ។ 



33 

 

137> កូនេអយ ករងរអ�កីេ៏ដយឲ្យែតសុចរតិ ពិតជាមានតៃម�

ណាស់ស្រមាបម់នុស្សល�ដូចជាសប្ុបរស និងបណ�ិ ត ។ 

138> សមុ្រទ ជាធនាគារផ�ល់មាសផ�ល់្របាកដ់ល់ជន្រគបថ់ា� ក់

្រគប ់សសនទ៍ងំអស់ ឯសប្ុបរសផ�ល់នូវេសចក�ីសុខ ។ 

139> មនុស្ស ជាេ្រចនេនក�ុងពិភពេលកេនះមានបានេដយសរ

សមុ្រទ រឯី្រពះពុទ�េ្របាសមនុស្សេ្រចនបំផុតេនក�ុងេលក 

េដយករឧេទ្យោគរបស់្រពះអង� ។  

140> សមុ្រទ បានផ�ល់្របេយាជនជ៍ាេ្រចនដល់មនុស្សេលក ។ 

141> ្រពះធម ៌េ្រប�បដូចជា ទឹកដូង  

អវជិា�  េ្រប�បដូចជា សត�កុក ។ 

142> សប្ុបរស េ្រប�បដូចជាេត� ត រឯីមនុស្សេឆាតេ្រប�បដូចជា

មាន ់( មនិស� ល់តៃម�របស់មាស,េព្រជ ) ។  

143> ខងឹនាឲំ្យល�ង ់ លងន់ាឲំ្យហ៊ន 

មាននាឲំ្យចង ់ ផូរផងន់ាឲំ្យឈប ់។ 
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144> រកទុក មនិ្របាកដថា ល�ជាងរកចយ ចំណាយមនិ្របាកដ

ថាល�ជាងចគៈេនាះេឡយ ។ 

145> ពេីដមមាន្រទពីរ្របេភទ គឺ៖ 

ទី១. ្រទេសរ ទី២. ្រទអ៊ ូ េហយ្រទទងំ ២ េនះ េគេ្របក�ុង

ពធិីបុណ្យ ឬពិធីមង�លករ ែតឥឡូវេគនិយមេ្រប្រទមយួ

្របេភទេទៀត គឺ “្រទពង” េហយ្រទពងេនះេគនិយមេ្របេន

ក�ុងសង�មៃហេអៗ  គឺេនេពលេគថាអជយ័ធា� កទឹ់កពួក្រទ

ពងេនះេគែ្រសកថា “ៃហេអៗ ” ។ 

146> ខ� ចេភ�ចបុណ្យជាកិច�របស់អ�កឆា� ត 

ខ� ចខតជាកិច�របស់អ�កជំនួញ ។ 

147> េបដឹងថាខ�ួនជាទី្រសលញ់ ្រត�វរក្សោចិត�របស់ខ�ួនឲ្យបានល� ។ 

148> ព្យោយាមេបាសស្រមាមក�ុងផ�ះ ក�ុងវត� គឺបានស� ត ែតេប

ព្យោយាមេបាសសមា� តស្រមាមេនក�ុងចិត�វញិគឺបានសុខ ។  

149> កូនេអយ កំុចបក់ំហុសតិចតចួរបស់អ�កដៃទនាឲំ្យល�កក់ករ 

ចិត�របស់ខ�ួនឯង ។ 
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150> កូនេអយ េបថា� យបង�ំ្រពះេពធិ្រពកឹ្ស ្រត�វនឹកដល់មគ�ទងំ 

៤ ែដល្រពះពុទ�បានសេ្រមចេនគល់្រពះេពធិ្រពកឹ្ស ។ 

151> ដំណាំ៖ អ�កដបំានផល អ�កលួចមានេទស បុណ្យកដូ៏ចគា�  ។ 

152> អ�កខ� ច្រត�វបទ គឺ្របាកដជាខ� ចបាប  

អ�កខ� ងំ្រត�វបទ គឺ្របាកដជាអ�កសន្សបំុណ្យ ។ 

153> េពលកម�ឲ្យផលដល់េវនខ�ួនឯង េចញេភ�ង េចញែផ្សង 

េ្រពះខ�ួនឯងជាអ�ក្រប្រពឹត� ។ 

154> កុលបុ្រតណាេចញចកផ�ះេទកនផ់�ួស បានបសួេដយសទ�

ជាបព�ជិតពិត្របៃពណាស់ េហយ្រពះពុទ�្រតស់សរេសរ

េទៀតផង ។ 

155> កុលបុ្រតណាេចញចកផ�ះ េទកនផ់�ួស េហយរសួរនេ់រៀន

ធមព៌តិជាសវក័ល�ក�ុង្រពះពុទ�សសនាេនះ ។ 

156> កុលបុ្រតណាេចញចកផ�ះ េទកនផ់�ួសបសួលះនូវកិេលស

ជាបព�ជិតវេិសសអស� រ្យេនក�ុង្រពះពុទ�សសនាេនះ ។  
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157> កុលបុ្រតណាេចញចកផ�ះ េទកនផ់�ួស បសួេហយ ព្យោយាម

បដិបត�ធិមន៌ឹងបានេសចក�ីសុខទងំបច�ុប្បន� និងបរេលក ។ 

158> កុលបុ្រតណាេចញចកផ�ះ េទកនផ់�ួសបសួជាសង្ឃ េហយ

ផ�ិតផ�ងត់្រមងចិ់ត�ឲ្យស�ិតេនក�ុងវបិស្សនាកម�ដ� ន នឹងបាន

សុខស�បច់បប់��  ។  

159> កុលបុ្រតណាេចញចកផ�ះ េទកនផ់�ួសបសួជាសង្ឃ េហយ

្រទ្រទងវ់និយ័ នឹងបានផុតភយ័ផុតទុក� ។  

160> កុលបុ្រតណាេចញចកផ�ះ េទកនផ់�ួសបសួជាសង្ឃ េហយ 

េស� ះ្រតងនឹ់ង្រពះពុទ� នឹងបានផុតភយន�រយ ។ 

161> កុលបុ្រតណាេចញចកផ�ះ េទកនផ់�ួសបសួជាសង្ឃ េហយ 

ផ្សព�ផ្សោយធមអ៌ថ ៌ នងិ្របាថា� តិច នឹងបានេគចរចួពីអបាយ

ភូម ិ។ 

162> អ�កបេ្រមែដលអ្រកក់បំផុតេនក�ុងេលកគឺ “អ�កបេ្រម

កិេលសខ�ួនឯង” ។ 
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163> សុចរតិជាែខ្សេយាងមនុស្ស ពទីីទបឲ្យេទទីខ�ស់ េហយ

រស់េនបានក�ីសុខ ។ 

164> ករឲ្យទនវមាន្របេយាជនខ៍�ស់ េទបមា� ស់ទនមានមនិ

ខ�ះខត ។ 

165> សីលធម ៌ជាបបរសំចូក ស្រមាបម់នុស្សទទលួទន ។ 

អសីលធម ៌ជាបបរដីខ្សោច ់ស្រមាបម់នុស្សទទួលទន ។ 

166> មនុស្ស និងេទវត មានវសនាបណុ្យមនិដូចគា� េទ ។  

167> ពន�ឺ អ�េីស�េដយ ពន�ឺប��  មនិមាន (្រពះពុទ�ដីក) 

ផ�ូវ អ�លី�េស�នឹង ផ�ូវមគ� មនិមាន ។  

168> សត�រុយ និងឃ�ុ ំ បក្សធខុំសគា�  

រុយ ដូច ែផ�ល�  ឃ�ុ ំ ដូច ទនា� ប ់

សត�រុយ នឹងឃ�ុ ំ សីុផ�ុយគា� ជាប ់

រុយេនះ េទះងប ់កម៏និសីុល� ។  
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169> ឃ�ុ ំ ថា រុយ ឯង សីុ មនិល�  

រុយ កេ៏ឆ�យ វ ៉ថា ឆា� ញ់ណាស់ 

ឃ�ុ ំឯង និយាយ ែតេផ�សផា� ស 

ខ�ុ ំសីុ ឆា� ញ់ណាស់ េ្រគ�ងេឆ�ះឆា� ប ។ 

170> ឃ�ុ ំ ថា រុយ ឯង ឈប ់សីុ េទ 

រុយ ឯង សីុ នូវ ែត េ្រគ�ង ស�ុយ 

រុយ េឆ�យ ថា ខ�ុ ំសីុ មនិ ្របថុយ 

ពកួ ខ�ុ ំ សីុ ស�ុយ េទប វ ឆា� ញ់ ។  

171> ចុម ឃ�ុ ំ េន េស��ម េបៀម សម� ី 

មនិ ហ៊ន ថា អ� ីនិយាយ ស�ី េទៀត 

េ្រពះ រុយ មនិ ្រពម ែក នូវ មារ យាទ 

មនិ ឆា� យ មនិ ឃា� ត ធម�ជាតិ មាន បាប ។  

172> បក្ស ពីរ រក សីុ មនិ ្រត�វ គា�   

េណ� យ ចុះ សូម ល សូម ែចក ផ�ូវ 

ទងំ ពីរ បក្ស េនះ េត មយួ ណា ្រត�វ ? 

មយួ ែ្រសក ឡូវៗ ថា សីុ ្រត�វ េហយ ។ 
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173> សីុេឆ�ះ សីុស�ុយ រុយ ែ្រសកថា ្រត�វ 

ឃ�ុ ំ េ្រកបផា� ្រស�វ រុយ ែ្រសកថា ខុស  

រុយ េហយ និង ឃ�ុ ំ ដូច ជន ្រសី ្រប�ស 

ខ�ះ ្រប្រពឹត� ខុស ខ�ះ ្រប្រពឹត� ្រត�វ ។  

174> រសៃនេសចក�ីេស�ហ េ្រប�បដូចជាករហូបអេំពពីខងគល់

េទខងចុង ប៉ុែន�រសៃន្រពះធមវ៌ញិ េ្រប�បដូចជាករហូប

អេំពពខីងចុងេទគល់យ៉ាងដូេច� ះែដរ ។ 

175> លុយ កក ់ មាស ្របាក ់ ្រទព្យសម្បត�គិឺ ពិបាករកណាស់ 

ប៉ុែន�មតិ�ល� ែដលជាសប្ុបរសគឺ រតឹែតពិបាករកជាងលុយ

កក ់មាស្របាកេ់ទេទៀត ។  

176> េមេរគែដលធំេហយពិបាកព្យោបាលជាងេគបផុំតេនាះគឺ 

ចំណងែ់ដលេហថា “តណា� េនះឯង” ។ 

177> កូនសរតណា� គឺជាអវធុដស៏ហវេនក�ុងេលក ។ 

178> ែខ្សចំណងដែ៏សនមា ំ ែដលអចចងមនុស្ស្រគបឋ់នៈបាន

េដយងយ េហយពិបាក្រសយ និងមនិងយកតេ់ចញ

បានេនាះគឺ “ឧបាទន” េនះឯង ។ 
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179> េជឿខ�ួនឯង្របេសរជាងេជឿេគ  

េជឿកម�បុេព�្របេសរជាងេជឿេហរ ។  

180> អន�ងែ់ដលមនុស្សេលកសព�ៃថ�ខ� ចធា� កគឺ់ អន�ងប់ំណុល 

ប៉ុែន�្រពះសមា� សម�ុទ�្រទង្់រតស់ថា អន�ងែ់ដលគួរខ� ចបំផុត

េនាះគឺអន�ងឱ់ឃៈ ។  

181> ្រពះច�នា�  បំភ� ឺភពផានេ់នេពល រ្រតី 

្រពះធម ៌ល�ៃ្រកបំភ� ឺទងំៃថ� ទងំយប ់។ 

182> េបជា កូនេច េគេហ េ្រប 

េបជា េក� េគេហ ផឹក 

េបជា ្រមកឹ េគេហ សីុ  

េបជា តជី ដូនជី េគេហថា ល� ( អ�កមានសីល ) ។ 

183> រុក�ជាតិទងំឡាយ កលណាវចកឫ់សចូលេ្រជេទក�ុងដី

រចួេហយគឺ ខ្យល់មនិអចបកឲ់្យវរលំបានេឡយ ចំែណក

មនុស្សេយងវញិ កលណាមានសទ� រងឹមាេំហយ គឺ្រប្រពឹត�
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ែតអេំពល�ប៉ុេណា� ះ មនិអចនរណាមា� កម់កអសូទញឲ្យ

េទេដរខុសផ�ូវ ្រប្រពឹត�នូវអេំពអ្រកកេ់នាះបានេឡយ ។ 

184> មនុស្សក�ី សត�ក�ី កលេបមានខ�ួនមយួ ក្បោលមយួ គឺ

្របេសរជាងមានខ�ួន ១ ក្បោល ២ ដូេច�ះទងំមនុស្ស ទងំ

សត� កលេបមានក្បោលកនែ់តេ្រចនគឺកនែ់តយ៉ាប។់ 

185> កូនេអយ អណំាចជាអហរដឆ៏ា� ញ់របស់េលភៈ េទសៈ 

និងេមាហៈ េហយអហរទងំ ៣មុខេនះ ជាចំណីដឆ៏ា� ញ់

របស់អវជិា� េហយអវជិា� េនះ វជាអហរដឆ៏ា� ញ់របស់អបាយ

ភូម ិ៤ ។ 

186> សូម្រពះពុទ� ្រពះធម ៌ ្រពះសង្ឃ េមត� ជួយ កូនែខ�រ ឲ្យេចះ

្រសលញ់គា� ដូចបងប�ូន និងបានេសចក�ីសុខតេរៀងេទ ។ 

187> កូនេអយ េបាសស្រមាមកំុឲ្យសល់ សងកុសល កំុឲ្យឈប ់។ 

188> កូន្រត�វ យកបទពិេសធន ៍ពីអតីតកលេធ�ជាថា� ល បច�ុប្បន� 

េដម្បបីណ�ុ ះពូជឲ្យបានល�បន�េទអនាគត ។ 
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189> កូនេអយ េសចក�ីសុខ េកតមកពីបុណ្យ េហយេសចក�ីល�

លន ់េកតមកពីគុណធមយ៉៌ាងពិត្របាកដ ។ 

190> កូនេអយ េសចក�ីទុក�េកតមកពីេទស េហយមានេ្រគាះេកត

មកពីបាប ។ 

191> កូនេអយ សុខបានពីស�ប ់ ១០ បានព ី ១ ជួយ បានពីទន 

េហយមានបានមកពរីកេនះឯង ។ 

192> កូនណាេមលែថទមំាតបិតសព�េទវតជួយ រក�ន�ុ ។ 

193> សព�េទវត ជួយ ែថរក្សោ កូនណាែដល្រជះថា� ក�ុងបុណ្យ ។ 

194> សព�ពុទ� នុភាេវន គុណំ សូមមានពលំ ទងំកយ ទងំចិត� ។ 

195> សព�ធមា� នុភាេវន គុណំ សូមមាន ធនំ េភាគំ ហូរ ចូល ។ 

196> សព� សង្ឃោនុភាេវន គុណំ សូមមានយសំ កមា� ងំ ប��  ។ 

197> េមែដលឆា� តេគសង� តរកអ�ក្របាជ� េមេកងកច េឆ�ចឆា� ច 

រកអ�កកំណាចមកេនែក្បរ ។  
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198> ទេង�របស់ឃ�ុ ំ េ្រប�បដូចជាសប្ុបរស េហយទេង�របស់រុយ 

េ្រប�បដូចជាអសប្ុបរស ។ 

199> អ�កមាន្រទព្យេ្រចនែតមនិ្រពមល�ម គឺចញ់អ�កមាន្រទព្យ

តចិ ែត្រពមល�មនូវអ�ែីដលខ�ួនកំពុងមាន កំពុងបាន ។  

200> សុខ ១០ ្រតឡបច់ញ់ សុខចិត� បានមនិេចះស�ប្់រតឡប់

ចញ់នូវករលះ ។ 

201> េកតទុក� ្រតឡបច់ញ់ ចិត�ស�ប ់។ 

202> អវជិា�  វ ចញ់ ប��   

ឥស្សោ វ ចញ់ េមត�  ធម ៌

្រក វ ចញ់ ចគៈ ។ 

203> តណា�  ្របហរ េទ េដយ ឈប ់ចង ់

ចំណង ់្របហរ េទ េដយ ករ លះ ។ 

204> មានះ ្របហរ េទ េដយ ករ ដក ់ចុះ 

ខុស ្របហរ េទ េដយ សត ិ។ 
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205> េបកូន រលំតនូ់វកំហឹងបានចំេពះអ�កែដលេធ�អេំពអ្រកក ់

មកេលកូន េហយអ�កែដលមានេសចក�សុីខ គឺកូនហ�ឹងឯង ។  

206> មនុស្សឥឡូវេនះ លងទឹ់កក�ុងែកវ្រសស� ប ់ េ្រចនជាងលង់

ទឹកបឹង ទឹកស�ឹង ទឹកទេន� និងទឹកសមុ្រទេទេទៀត ។ 

207> លង់អ�ី មិនេស� នឹងលង់គំនិតក�ុងទុច�រតិ្រប្រពឹត�តមជន

អសប្ុបរសេនាះេឡយ ។ 

208> កូនេអយ កំុេធ�ខ�ួនឲ្យេទជាធុងស្រមាម ្រត�វេធ�ខ�ួនឲ្យេទជា 

េជងពនវញិ ។ 

209> េធ�បុណ្យ នងឹ្រពះ ឈ�ះចិត� កំណាញ់ 

េធ�បុណ្យ បានក�ី្រសលញ់ គឺបរចិ� គ្រទព្យ ។  

210> មនុស្សេលកមានករេភ�ចភា� ងំជាធម�ត ែតក�ីមរណាវញិ

មនិេភ�ចេនាះេឡយ។ 

211> ស្រត�វបីែដលែតងែតផ�ល់ទុក�េទសេ្រគាះចៃ្រងមកឲ្យេយង

េនាះគឺ “ េលភៈ េទសៈ និងេមាហៈ “ ។ 
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212> ជួយ ឲ្យមានចំេណះ្របេសរជាងជួយ ឲ្យលុយកក ់ េ្រពះ

ចំេណះចយមនិេចះអស់េនាះេឡយ។ 

213> ពក្យជនពលេដៀលជនល�េ្រប�បដូចសរបាញ់ទម�ុះ    េបះដូង

ខ�ួនឯងអ៊ីចឹង ។ 

214> អ�កែដលគួរអនុេមាទនា គឺអ�ក្រប្រពឹត�អេំពល�ខ� បខ់�ួន ។ 

215> អ�កែដលគួរសទរ គឺអ�កដឹងកំហុសេហយែកខ�ួនមក្រប្រពឹត�

សុចរតិ (ដូចជាអង�ុលីមាល) ។ 

216> អ�កែដលគួរឲ្យអណិតេនាះគឺ អ�កេធ�អេំពអ្រកកម់និ្រពម

ឈប ់(ដូចជាេទវទត�) ។ 

217> រលកសមុ្រទរុញបន�បនា� បគ់ា�  ចំែណកេវលេទមុខមនិបក

េ្រកយ ៃថ�យប់ៗ មនិ្រពមឈបេ់ឡយ ចុងេ្រកយលេហយ

្រទព្យធន ។ 

218> អ�កែដលគួរ្របេដឲ្យបានរល់ៃថ�េនាះគឺខ�ួនឯង ។ 

219> ខ�ះបុណ្យ ្របេសរជាង ខ�ះបាប 

បំេពញបុណ្យ ្របេសរជាង បំេពញបាប ។ 
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220> ខ�ះបីយ៉ាងែដល្រត�វបំេពញគឺ៖  

ទី១. ខ�ះចំេណះដឹង 

ទី២. ខ�ះគុណធម ៌

ទី៣. ខ�ះបុណ្យ ។ 

221> នឹកគុណនរណាមនិេស�នឹងនឹកគុណ្រពះ                     

េហយឈ�ះនរណាមនិេស�នឹងឈ�ះខ�ួនឯង ។ 

222> ផលរបស់កម�ែដលេយងមនិអចហមឃាតប់ានេនាះគឺ៖ 

ទី១.  ផលរបស់បុណ្យ 

ទី២.  ផលរបស់បាប ។ 

223> កងម់៉ូតូ សីុក�ូ ឡាន ទបឱ់្យឈបប់ានេដយសរ�ហ� ងំ រ ី

ឯបុណ្យ បាប មានកមា� ងំ គឺទបឱ់្យឈបម់និបានេឡយ ។ 

224> មតិ�ភ�័ក� ប�ី ្របពន� កូន អ�កទងំអស់េនះអចរតេ់ចលេយង

បាន ែតបុណ្យមនិអចរតេ់ចលេយងេនាះេឡយ ។ 

225> មាស និងេព្រជ េទះបីេគយកេទដកក់ែន�ងមនិល�កត៏ៃម�

របស់វេនែតៃថ�ដែដល ែតេបស្រមាមវញិ េទះបីខយំកេទ

ដកេ់លក្រមាល្រពកំេ៏នែតគា� នតៃម�ែដរ ។ 
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226> េដរមនិ្រតងផ់�ូវេទបបាបនាខំ�ួនេទរកេសចក�ទុីក� ។ 

227> ឱកសមាសស្រមាបកូ់ន្រប�ស្រសី 

-េពលែមឪ៉េនរស់ជូនអ�កីគ៏ាតទ់ទួលបានែដរ ែតេនេពល

ែដលគាតស់� បេ់ទកូនេច េធ�បុណ្យ េធ�ទន ឧទ�ិសមគ�

ផលជូនេទគាត ់មនិដងឹថាបានដល់ ឬកអ៏តេ់នាះេទ ដូេច�ះ

ចូរកូនជូនេទយ្យវត�ុដល់គាតទ់នេ់ពលគាតេ់នរស់ គឺអច 

ទទួលពីកូនផា� ល់េហយកូនៗ បានេឃញផា� ល់ែភ�កគឺពតិជា

ល�ណាស់ ។ 

228> អ�កខ� ងំពូែកពិត្របាកដ គឺជាអ�កែដលទបទ់ល់នឹងកិេលស

របស់ខ�ួនឯងបាន ។ 

229> ្របកដំ់បូលឲ្យផ�ះ េទបផ�ះផ�ល់ម�បម់កឲ្យេយង យ៉ាងណា  

មញិ េបេយងឲ្យសុខេទអ�កដៃទ េទបេយងទទួលបាន   

េសចក�ីសុខ្រតឡបម់កវញិដូចគា�  ។ 

230> ចិត�មានេ្រចនដួងណាស់រហូតេទដល់ ១២១ ដួង ែតេបេយង

យកែតពីរមកបដិបត�កិប៏ានែដរគឺ៖ 
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ទី១. ចិត�បាប (នាេំទកនអ់បាយភូម)ិ 

ទី២. ចិត�បុណ្យ (នាេំទកនសុ់គត)ិ 

231> អ�កខ� ងំពូែកប៉ុនណាកេ៏ដយ ចុងេ្រកយចញ់អុសទងំអស់។ 

232> ្រពះអគ�ី និង្រពះធរណី សីុមនុស្សមនិេរ សមុខថា ធំ តូច

រ�ស� ម�ន�ី អ�េីនាះេឡយ ។ 

233> មានលុយ ទិញផ�ះ េគថា ល�លន ់

មានលុយ ចូលបុណ្យ េគថា ល�អស� រ្យ  ។ 

មានលុយ ចូលបា េគថា វនិាស្រទព្យ ។ 

234> កូនេអយ េបេភ�ងេឆះផ�ះ្រត�វយកទឹកេទពន�ត ់ ែតេបេភ�ង

េឆះ្របេទសវញិ ទល់ែតយកទឹកចិត�េទពន�ត ់ េទបអច

រលតប់ាន ។ 

235> អ�កឆា� ត ែតងសង� ត េធ�នូវអេំពល� 

អ�ក្រក ែតងសង� ត ខងែល្បងភា� ល់ ។  

236> អ�កស� ល់មរណ៍ មាន ឬ្រក េ្រពះមនិ្របមាទ ។ 
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237> េមដឹកនាមំាន្រពហ�វហិរ ជានាវដឹកកូនេចេទរកេសចក�ី

សុខ ។ 

238> េមដឹកនាែំដលគា� នធមស៌ កូនេចដូចបានបបរដីខ្សោច ់។ 

239> ឧបាសក ឧបាសិក ណាមានសីលទនេទបបានឆ�ងស� ន

េទកនឧ់ទ្យោនសុខ ។ 

240> េគ្របេគនបច�យ័៤ចំេពះសង្ឃ ែតចំបុគ�លមនិេស� ះ្រតង់

នឹង្រពះពុទ�សសនា េគថាលួចរបស់សង្ឃយកេទេ្រប្របាស់

េហយ ។ 

241> អ�កមានចិត�បាប េទះបីេទកែន�ងបុណ្យ កយ៏កបាបបាន

ែដរ ។ 

242> អ�កមានចិត�បុណ្យ េទះបីេទកែន�ងបាប កយ៏កបុណ្យបាន

ែដរ េ្រពះបានពិចរណានូវអកុសធមេ៌នាះៗេដយសេង�គ

ធមជ៌ាេដម ។ 

243> អរយិធម ៌ ជាធម ៌ ឬជាវនិយ័សណា� បធ់ា� បរ់បស់អរយិជន

(មនុស្សខ�ងខ់�ស់) រស់េន ។ 
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244> បាបធម ៌ជាធមេ៌ថាកគា� នសណា� បធ់ា� បរ់បស់ជនពលស្រមាប់

កររស់េន្រប្រពឹត�េទក�ុងទុច�រតិេផ្សងៗ ។ 

245> ងងឹត ដូចយប ់ពិតជាមនិអ ី

ងងឹត ទងំៃថ� គឺអវជិា�  

ងងឹត ែបបេនះ នាទុំក� នាេំពៀរ 

ចូរកូន្រគបគ់ា� ្របយត័�ឲ្យណាស់ ។ 

246> ឪពុកមា� យ អចបេង�តកូនបាន ប៉ុែន�ឪពុកមា� យ មនិអច

ហមឃាតឲ់្យកូនមនិស� បប់ានេឡយ ។  

247> ឪពុកមា� យ អចបេង�តកូន្រសី្រប�សបាន ប៉ែុន�ឪពុកមា� យ

មនិអចបេង�តចិត�ឲ្យកូន្រសី្រប�សបានេឡយ ។ 

248> ឪពុកមា� យ អចបេង�តកូនបាន ប៉ុែន�ឪពុកមា� យ មនិអច

ទបស់� ត ់ឬហមឃាតកំុ់ឲ្យកូន្រកលំបាកបានេឡយ ។ 

249> ឪពុកមា� យ អចបេង�តកូនបាន ប៉ុែន�ឪពុកមា� យ មនិអច

បេង�តបុណ្យវសនាឲ្យកូនបានេឡយ ។ 
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250> ឪពុកមា� យ មនិបានេហកូនណាឲ្យមកេកតជាមយួគាត់

េនាះេទ គឺបណុ្យ និងបាបេទ ែដលជាអ�កនាកូំនមកឲ្យេកត

ជាមយួគាត ់។ 

251> េសចក�ីស� ប្់របាបថ់ា េគមនិែដលខ� ចនរណាមា� កេ់ឡយ ។  

252> េសចក�ីទុក�បុករុកចំេពះអ�កែដលមានបាបប៉ុេណា� ះ ។ 

253> េសចក�ីទុក�មនិយល់មុខធំតូចេនាះេឡយ ។ 

254> េសចក�ីសុខស្រម�កេទរក ែតអ�កមានបុណ្យប៉េុណា� ះ ។  

255> េសចក�ីសុខយល់មុខ ែតអ�ក្រប្រពឹត�សុចរតិ មានចិត�េស� ះ

្រតងែ់តប៉ុេណា� ះ ។  

256> េសចក�ីស� ប ់ ខ្សបឹ្របាបខ់�ុថំា ១០០ឆា� េំទៀត វនឹងឆកយ់ក

ជីវតិមនុស្ស និងសត�ែដលមានជីវតិរស់េនេលែផនដីេនះ

ឲ្យ អស់េដយមនិទុកសូម្បែីតមា� ក ់។ 

257> េគថាទឹកហូរមនិ្រតឡបម់និសព�អត�នយ័េឡយ េពលេវល 

មនិថយេ្រកយ េទប្រតឹម្រត�វ ។ 
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258> ដំរងីបេ់គយកភ�ុកទុកតងំលម� មនុស្សមានធមស៌ទុកេករ �ិ៍

េឈ� ះ ល�េ្រកយពីស� ប ់។ 

259> សត� ពស់ ទុកេករ �េ៍ឈ� ះអ្រកកេ់្រកយពីងប ់ កម�េខ� វ

តមឲ្យផលជាបអ់�កណាមានបាប ។ 

260> សត� កែង�ប ស�ុយេឈ� ះេពលរស់េន មនុស្សេឃារេឃ

ស� បេ់ទេគសធុ ។ 

261> ស� បេ់ទជាមយួអេំពល� ្របេសរជាងរស់េនជាមយួអេំព

អ្រកករ់ល់ៃថ� ។ 

262> កបិំតរលឹមនិមុត េគអចសំេលៀងឲ្យមុត ដូេច�ះមនុស្ស

ែដលធា� ប្់រប្រពឹត�ទុច�រតិ កអ៏ចែកខ�ួនមកេធ�ល�វញិបានែដរ ។ 

263> ពូេថ អចពុះបំែបកអុស ្រពះធមល៌�ឥតេខ� ះេនាះអចពុះ

បំែបកបាប ។ 

264> មនុស្ស និងសត�េកតរល់ៃថ� េហយកស៏� បេ់ទវញិរល់ៃថ� 

េទតមអេំពកម�េរៀងៗខ�ួន ។ 
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265> សត� រុយ មនិែដលខ� ចេត ខ� ចខ� េឡយ បាបកម៏និែដល

ខ� ចអណំាចអ�កធំែដរ ។ 

266> មនិគួរយេំសកេបាកខ�ួន ចំេពះអ�កែដលស� បេ់ទជាមយួ 

នឹងអេំពល�េនាះេទ ែតគួរយេំសកស� យចំេពះអ�កែដល

ស� បេ់ទជាមយួនឹងអេំពអ្រកកវ់ញិេទប្រត�វ ។ 

267> មនិគួរអណិតអ�កេធ�បុណ្យេនាះេទគួរែតអណិតចំេពះអ�ក

េធ�បាបវញិេទប្រត�វ ។ 

268> មនុស្សេយងមនិអចសំុប�ូរផា� ស់ពី ចស់ឲ្យមកេក�ងវញិបាន

េឡយ ដូេច�ះអេំពបាបឧ្រកិដ�ែដលបាន្រប្រពឹត�េហយមនិអច

្រតឡបេ់្រកយបានដូចគា�  ។ 

269> អ�ករស់ក�ុងបុណ្យធ�នេ់ដយសម្បត� ិ 

អ�កេធ�ទនលះកតរ់ស់េនបានសុខ ។ 

270> អ�ករស់ក�ុងបាបដុនដបេដយទុក� 

អ�ករស់ក�ុងគុកដុនដបេដយេទស ។  
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271> ផ�ះេឆះ្រត�វេធ�ថ�ី មនុស្ស្រក្រកី្រត�វខរំក ។ 

272> កប៉ាល់លិច េទបេនា� សសមុ្រទ ខ�ួនឯងមនិបរសុិទ�េទ

បេនា� ស្រពះ ។ 

273> ទូកលិចេទបេនា� សបឹង ខ�ួនមនិខំ្របឹងេទបេនា� ស្រគ� ។ 

274> ខ�ួនមនិេចះែហលទឹកេទបេនា� សទេន� ខ�ួនមនិបានេធ�េថែក 

េទបេនា� សែមឪ៉ ។  

275> េសចក�ីស� បអ់វត�មាន េ្រពះេនមានបុណ្យ  ។ 

276> េសចក�ីស� បម់និគរួឲ្យភយ័រន�តេ់នាះេទចំេពះសប្ុបរស ែត

គួរឲ្យភយ័រន�តច់ំេពះកររស់េនរបស់អសប្ុបរស ។ 

277> ខ�ួនេនរស់េឈ� ះបានស� ប ់ ្រតងេ់នះេទបយ៉ាបជ់ាងស� ប់

េទេទៀត ។ 

278> ខ�ួនេនេរៀនេញ�ន្រសី្រស េទបករសិក្សោមនិបានខ�ងខ់�ស់ ។ 

279> ជីវតិមនុស្សេយងខ�ណីាស់ ប៉ុែន�មនិខ�រីហូតដល់េយងរក

េពលបំេពញបុណ្យសងកុសលមនិបានេនាះេឡយ ។ 
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280> ស�ឹកេឈទំុ្រជ�ះ វជាសរមយួ្របាបអ់ពីំេសចក�ីស� បរ់បស់

មនុស្ស្រគបរ់ូប (ពចិរណានូវមរណសត)ិ ។ 

281> ជីវតិជាតំណៃនកររស់  េ្រពះបុណ្យ  

ឃាតចិ់ត�េលភលនេ់ទបចេ្រមន ។ 

282> ជីវតិរស់េន្រត�វឲ្យតៃម�ខ�ួនឯងដល់្រតឹមណា េគកឲ៏្យតៃម�

ដូចេនាះែដរ ។ 

283> ជីវតិរស់េនមនិឲ្យតៃម�ខ�ួនឯងដល់ក្រមតិ្រតឹមណា អ�កដៃទ

កម៏និឲ្យតៃម�ដល់ក្រមតិ្រតឹមេនាះែដរ ។ 

284> អ�ក្រសលញ់ជីវតិគឺជាអ�កេធ�អេំពល� េហយអ�កស�បជី់វតិគឺ

ជាអ�កេធ�អេំពអ្រកក ់។ 

285> គា� ននរណា្រសលញ់ជីវតិជាងខ�ួនឯងេនាះេឡយ េហយក៏

គា� ននរណាស�បជី់វតិជាងខ�ួនឯងេនាះែដរ ។  

286> ក�ុងជីវតិមនុស្ស្រគបគ់ា� ្រត�វែបងែចកជា ៣ វយ័គឺ វយ័េក�ង    

វយ័កណា� ល វយ័ចស់ វនឹងផ�ល់ភព័�សំណាងេនវយ័ណា

មយួជា្របាកដ ្របសិនេបេយងស� ល់ឱកស ។ 
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287> ជីវតិមនុស្សគិតជាមធ្យម្របែហលជា ៧៤ឆា�  ំ ក�ុងព.ស.

២៥៦៥េនះ ែតវដូចជាែវងខ� ងំណាស់ស្រមាបអ់�កទល័្រក 

ែតវដូចជាខ�សី្រមាបអ់�កមានធំៗ ។ 

288> ជីវតិពិតជាមានរសេ្រចនែបបេ្រចនយ៉ាងណាស់ប៉ុែន�ស្រមាប់

បណ�ិ តេលកេ្រជសេរ សយកែត ២ប៉ុេណា� ះគឺ ធម�រស ១ 

និងសច�រស ១ ។ 

289> ជីវតិែដល្រប្រពឹត�េទក�ុងអកុសលធមគឺ៌ជា ជីវតិែដលស� ប់

មុនអយុ និងស�ុយទងំរស់ ។ 

290> េនក�ុងសំបុ្រតកំេណ ត និងសំបុ្រតមរណភាពបានសរេសរ 

ពេីឈ� ះ និងទីកែន�ងេកត និងកែន�ងស� ប ់ ប៉ុែន�មនិបាន 

សរេសរពីកែន�ងែដលបុគ�លេនាះមកេកត នងិទីកែន�ងែដល

បុគ�លេនាះេទេ្រកយពសី� បេ់នាះេឡយ ( បុណ្យ និងបាប

ជាអ�កេរៀបចំឲ្យ )។ 

291> មានែត្រពះពុទ�ប៉ុេណា� ះ ែដលបានដឹងពទីីកែន�ងែដលសត�

មកេកត និងទីកែន�ងែដលសត�បានេទ េ្រកយពសី� ប ់។ 
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292> េបមនិចងឲ់្យសចស់�ុយ ្រត�វដកប់ង�ក(ក� សេស) ក�ុងទូរ

ទឹកកក រឯីជីវតិមនុស្ស េយងេបមនិចងឲ់្យវស�ុយ ឬជូរផ�ូម

េនាះ ្រត�វបង�កក�ុងអេំពល� (េធ�អេំពល�) ។ 

293> រសជាតិៃនេសចក�ទុីក�មានេ្រចនអេនកេនក�ុងជីវតិ ែតរស

ជាតិៃនេសចក�ីសុខវញិមានតិចតចួប៉ុេណា� ះ ។ 

294> ឫស្សេីដម្រតងរ់ហូតដល់ចស់េទបេកងចុងបន�ិច រឯីបុគ�ល

ខ�ះកយ៉៏ាងដូេច�ះែដរ ( េធ�បុណ្យែតបន�ចិេពលចស់ )។ 

295> េដមេឈែតងផ�ល់ម�បដ់ល់មនុស្សសត� ឪពុកមា� យែតងផ�ល់

ម�បដ់ល់កូនេច អ�កដឹកនា្ំរបេទសែតងផ�ល់ម�បឲ់្យរ�ស� ។ 

296> េមេរៀនជីវតិពិតជាមានេ្រចនណាស់ប៉ុែន�យកល�គួរែត េ្រជស

េរ សយកេមេរៀនជីវតិែដលស�ិតក�ុងធម�ជាតិ ែដល្រពះពុទ�្រគប់

្រពះអង�បានបេ្រង�នដល់សវក័របស់្រពះអង� ។ 

297> ពូជជីវតិមានរសជូរ ចត ់ ផ�ូម ឬែផ�ម វអ្រស័យេល

មា� ស់ជីវតិេនាះជាអ�កដ ំ។ 
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298> សត�ពងីពង រកសីុ នឹងគូថ ដូេច�ះេយងជាមនុស្សកំុេធ�ដូចវ

ឲ្យេសះ ។ 

299> ចំណងរបស់ជីវតិពិតជាជាបខ់� ងំណាស់ មនិអចេរ ប្រមាស់

បានេឡយ ្របសិនេបគា� នកបំិត គឺប��  យកេទកតែ់ខ្ស

ឧបាទនេទេនាះ ។ 

300> េបចង្់រសយចណំងជីវតិពិតជាអច្រសយបាន ្របសិនេប

េយងេសពគបប់ណ�ិ តសប្ុបរសេហយេស� ះ្រតងនឹ់ង្រពះពុទ�

សសនា ។ 

301> ជីវតិពិតដូចក្ូបនេនក�ុងទឹក ជួបភយ័វរវកឹេពលទឹកេបាកបក ់។  

302> ក�ុងជីវតិមា� ក់ៗ  េ្រចនែតឧស្សោហ៍យកក��កម់កឆ�ុះមុខជា

េរៀងរល់ៃថ� ែតមនិមានអ�កែដលឧស្សោហ៍ឆ�ុះេមលចិត�ខ�ួន

ឯងេនាះេទ ។ 

303> អ�កែដលឧស្សោហ៍ឆ�ុះេមលចិត�ខ�ួនឯងជាេរៀងរល់ៃថ� េនាះ

គឺជាបណ�ិ ត ។ 
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304> សូម្រត�តពិនិត្យេមលចិត�ខ�ួនឯងឲ្យបានេ្រចន ជាងេមលចិត�

អ�កដៃទ ។ 

305> េ្រកយពី្រត�តពិនិត្យេមលចិត�ខ�ួនឯងរចួេហយ្រត�វេធ�ប�� ី

សរុបលទ�ផលថា េតក�ុងៃថ�េនះចិត�ខ�ួនឯងវ ...? 

 ចិត�ឈបឺ៉ុនា� នដង...? 

 ចិត�្រចែណនប៉ុនា� នដង...? 

 ចិត�ស�បប់៉ុនា� នដង...? 

 ចិត�ឈ� នីសប៉ុនា� នដង...? 

 ចិត�គំនំុប៉ុនា� នដង...? 

 ចិត�រេវ រវយប៉ុនា� នដង...? 

 ចិត�ខឹងប៉ុនា� នដង...? 

 ចិត�មានកមវតិ�កប៉ុនា� នដង...? 

 ចិត�មានព្យោបាទវតិ�កប៉ុនា� នដង...? ។ល។ 

306> រុក�ជាតិមានខ�ស់ មានទប មនិរបេស�វអ្រស័យេទតម

្របេភទពូជរបស់វ រឯីមនុស្សវញិមានធ ំ មានតូច មានខ�ស់
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មានទប មានអ�ក្រក មានអ�កមានអ្រស័យេទតមផល

ែដលខ�ួនបានេធ� ។ 

307> ត្ូបងថ�ខ�ះមានតៃម� និងត្ូបងថ�ខ�ះេទៀតគា� នតៃម�អ�េីនាះេទ

យ៉ាងណាមញិមនុស្សេយងកដូ៏ចគា�  ។ 

308> ត្ូបង ទទឹម កេណ� �ង មរកត និងេព្រជេ្រប�បដូចជា្រពះពុទ�

្រពះធម ៌្រពះសង្ឃ និងអ�កែដលមានសីលអ៊ីចឹង ។ 

309> ថ�ធម�តេ្រប�បដូចជាមនុស្សឥតសីល គឺមនិសូវមានតៃម�អ�ី

េនាះេទ ។ 

310> ទឹកប�ូរផា� ស់រូបរងេទតមែកវ មនុស្សេយងប�ូរផា� ស់រូបរង

េទតមកម� ។ 

311> ចិត�បុថុជ�នធ�នដូ់ចដំុថ� ចិត�មនុស្សល�្រសលដូចសំឡី  ។ 

312> ចិត�ជនពលរងឹដូចដំុថ� ចិត�អ�កេស� ះសរទនដូ់ចទឹក ។ 

313> ដរបណាេនែតមានជីវតិ ដរបេនាះេនែតមានសង្ឃមឹក�ុង

អេំពល�របស់កូន ។ 
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314> េនមានែ្រសដរបណា ដរបេនាះេនែតមាន្រស�វ , ដរបណា

េនមាន្រពះសង្ឃ ដរបេនាះេនែតមានផលពសីង្ឃទន ។ 

315> ដរបណាេនែតេកត ដរបេនាះេនែតស� ប ់ េហយដរប

ណាេនែតជួប ដរបេនាះេនែត្រពត ់។ 

316> មនុស្សល�្រកនឹងេធ�បាន ែតមនុស្សសមាន្យេធ�បានេដយ

ងយ ។ 

317> កយវមនិដឹង ខ្ំរបឹងេទតមចិត� ដល់្រត�វេគកបពី់របី

កបិំតចិត�េធ�មនិដឹង ។ 

318> កំុេធ�ផ�ះត្រម�វចិត� ែត្រត�វេធ�ចិត�ត្រម�វផ�ះវញិ ។ 

319> ជាងកតេ់ដរែដលល្ប ី គឺជាងកតេ់ខអវត្រម�វអ�កេស��កនិង

ជាងេធ�ផ�ះែដលល្ប ីគឺេធ�ត្រម�វអ�កេន រឯីឧបាសក ឧបាសិក 

ែដលល�្រត�វេដរតមផ�ូវមគ�អង� ៨ ។  

320> ចិត�អ�កខូចែបរ ជាេទបណ�ូ ចែភ�កនឹង្រចមុះ ឲ្យខុសេទវញិ 

(េទសេកតេឡងពកីរមនិស្រង�ម) ។ 
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321> សត�្រជ�កអតួពសីចស់ មានល់�អតួពេីជងេខ�  អ�កេខ� អតួពី

ចំេណះ  រឯីអ�កេចះ្រតិះរះិពីចំណុចខ�ះខតរបស់ខ�ួនឯង។ 

322> ្រសីៗេ្រចនអតួពីេឡថាសចស់ អ�កេធ�កបិំតល�ែតងអតួថា

មុត (ទុកឲ្យេគសរេសរ្រគានេ់បជាងអតួខ�ួនឯង) ។ 

323> េឈ្រចតេ់ចះនាខំ�ុេំដរ ្រគានេ់បជាងកូនអកត��ូ េទេទៀត ។ 

324> មនុស្សខ� កម់និ្រត�វករក��កឆ់�ុះមុខ មនុស្សចងប់ានសុខ

មនិ្រត�វករបាប ។ 

325> សត�ែឆ�មនិស� ល់ដំុមាស ពលេពញពសមនិស� ល់េហតុ

នាឲំ្យមានទុក� ។ 

326> សត�ែឆ�ែស�ងរកែតឆ�ឹង អសប្ុបរសេគខំ្របឹងែស�ងរកែតបាប ។ 

327> សត�មានែ់ស�ងរកែតចំណី មនុស្សផិតប�ីែស�ងរកែត្រប�ស ។ 

328> អេំពក�ុងឃា� បេខ្សោះអស់ទឹក ពលេ្រចនសន�កឹេខ្សោះអស់បុណ្យ ។ 

329> េដមបបុសងបេ់ដយសរផា�  យាយតងបេ់ដយសរេកត ។ 

330> ្រពឹកេឡងេធ�ចិត�សប្បោយក�ុងអេំពល� េហយញញឹមឲ្យ្រសស់

មុននឹងេចញដំេណ រ អ�ីៗ នឹងបាន្របេសរេទតមេនាះ ។ 
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331> ្រពឹកេឡងមេួម៉េក� ្រកហយ មុខ្រកញូវ េជរកូន េជរេចមុន

េពលេចញេទេធ�ករគឺមនិល�េឡយ ។ 

332> មាតស់�ុយចិត�េក� េទេធ�ករអ�កីម៏និបានសេ្រមចែដរ ។ 

333> និយាយេឡះេឡាះេរយរយឥតបានករដំេណ រករកដូ៏ចគា� ។ 

334> ទឹកឃ�ុ ំេគស� ល់េ្រកយពីបានភ�កវ់ មនុស្ស្រគបគ់ា� េគស� ល់

ឫកពរតងំពីេក�ង ។ 

335> យុវវយ័កន�ងផុតដូចខ្យល់កំបុតត្ូបង ( ចូរកំុ្របមាទ ) ។ 

336> វយ័ចស់ជរវជាសរស្រមាប្់របាបដ់ល់េក�ងៗ ។ 

337> ខ�ួនចស់ែតចិត�េនេក�ង ្របែលងនឹងទុក�េហយទន ។ 

338> សូមកំុចស់ែតអយុ្រត�វឲ្យចិត�វចស់ផងទន ។ 

339> ចស់ចិត�្របេសរជាងចស់អយុ ។ 

340> ចស់េហយេនែតខែំកខ�ួនឲ្យស� តេទៀត ែតកំុេភ�ចែកចិត�ផង ។ 

341> ចស់េហយកមា� ងំចុះេខ្សោយ ែតកំហឹងេនខ� ងំដែដល សូម

ឲ្យកំហឹងចុះេខ្សោយជាងកមា� ងំេទបល� ។ 
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342> ចស់េហយេខ្សោយ្រគប់យ៉ាង ែតចិត�អងយ៉ាងមិន្រពម

េខ្សោយេសះ ។ 

343> េក�ងេងបក្បោលមុនគូថ រឯីចស់េងបគូថមុនក្បោល ( េទស

របស់កយ ) ។ 

344> េក�ងេកតមកគា� នេធ�ញ េពលចស់អស់េធ�ញេទវញិដូចគា�  ។ 

345> េពលេហេគហូបបាយ សូមកំុេភ�ចហូបខ�ួនឯងផង មាននយ័

ថា េបេហេគចូលបណុ្យ សូមកំុេភ�ចចូលបុណ្យខ�ួនឯងផង ។ 

346> េតកៗ សឹកមាត្់រតេដកែឆ�តេពះ្រកបី មាននយ័ថាអចរ្យ

េវហពីេរះ ពូែកឲ្យពរដល់េឈ� ះអ�កចូលបុណ្យ ែត

្របយត័�កុនដូច្រតេដក ។ 

347> េកតមកយខំ�ួនឯង  េនេពលស� បេ់ទវញិេគយឲំ្យ ។ 

348> គួរអណិតចំេពះអ�កេធ�អេំពបាប គួរេ្រតកអរចំេពះអ�កេធ�

អេំពល� ។ 

349> អ�កែដលកូន្រត�វស� ប់ និងេធ�តមេនាះមិនសំេដេទេល    

វយ័េក�ង ឬវយ័ចស់េនាះេទ ែត្រត�វស� បអ់�ក្របាជ�ែដលមាន

គតិបណ�ិ តល�ៗ  ។ 
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350> ព្យោយាមស� បប់ណ�ិ តពិតេកតប��  ព្យោយាមស� ប្់រពះសស�

ពិតសេ្រមចមគ�ផល ។ 

351> េដមស� យធំមានដង�ូវ មនុស្សចស់េទមានជំងឺ ( ខេំធ�

បុណ្យទនជ់ីវតិរស់េន ) ។ 

352> មនុស្សចស់មនិែមនសំគាល់នូវវយ័ និងសកស់�ូវរបស់គាត់

េនាះេទ ែត្រត�វសំគាល់នូវចិត�គំនិតនូវគុណធម ៌ សីលធម៌

របស់គាតេ់ទប្រត�វ ។ 

353> អយុជាង ៦០ េទបស្រម�កទិញថា� ែំកសម�ស្សេនាះគឺគា� ន

្របេយាជនអ៍�េីឡយ (េពលេដរមនិរចួេទបចងេ់ទវត�) ។ 

354> គិតេ្រចនចេ្រមនខ�ល់គិតដន៏ិមលគិតមយួេធ�មយួ ។ 

355> េដមេកងកង្រច�ង្រចងេទេដយឫស រឯីមនុស្សចស់ខ�ង

កំពសឹ្រច�ង្រចងេទេដយសរៃស (ពិចរណានូវរូបមនិេទៀង) ។ 

356> មនុស្សភាគេ្រចនេនក�ុង ព.ស.២៥៦៥ េនះេ្រចនភយ័ខ� ច

ពរីូបកយចស់ ែតេបភយ័ខ� ចពចីិត�ែដលេនេក�ងេនាះវញិ

េទប្រត�វ ។ 
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357> រូបកយចស់មនិគួរភយ័ខ� ចេនាះេឡយ ែតគួរភយ័ខ� ចនូវ

ទេង�អ្រកកែ់ដល បាន្រប្រពឹត�ដល់ចស់េហយមនិទនឈ់ប់

េទៀតេនាះេទបជាករខ� ចពិត្របាកដ ។ 

358> ខ�កីនែ់តចស់កនែ់តហិរ រឯីឪពុកមា� យកនែ់តចស់កន់

ែតមានបទពិេសធនេ៍្រចនក�ុងជីវតិ ដូេច�ះកូនៗឧស្សោហ៍

ចូលជិតសកសួរពគីាតេ់ទបល�។ 

359> េដរផឹក្រសេហយរក្រសីក�ុងរ្រតីគិតថាសប្បោយ ែតក�ី

អន�រយវលកក់យរងចទំទួល ។ 

360> មនុស្សេចះែតចស់ ែតសីលមនិេចះចស់េនាះេទ ។ 

361> សព�សត�េចះែតចស់ ែត្រពះធមម៌និេចះចស់េទ ។ 

362> ្រគ�េពទ្យជំនាញៗ ពូែកខងរកថា� ែំកសម�ស្សេនែតមនិអច

ែកជរភាពរបស់ខ�ួនបានេឡយ ។ 

363> មនុស្សេយងមនិែមនល�េន្រតងអ់យុែវង េហយអ្រកកេ់ន 

្រតងអ់យុខ�េីនាះេទ គឺេន្រតងេ់ធ�ល�ជាបុណ្យេនាះឯង ។ 
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364> ែល្បងជាេខ� ះ្រចវក់ស្រមាប់ដក់អ�កេលង ឲ្យដល់នូវ

េសចក�ីទុក� ។ 

365> ពេីក�ងអងយដំល់ចស់ចងទ់ំអងេពទ្យ ។ 

366> អ�ែីដលរកេមលមនិេឃញរកសុខមនិបាន រក្រស�លមនិេកត

េនាះគឺជំងឺ ។ 

367> ល�ស្រមាបេ់គ មនិល�ស្រមាបខ់�ួនឯងមាននយ័ថា េចះ្របកូក

្របកសឲ្យេគចូលបណុ្យែតខ�ួនឯងមនិបានចូល ។ 

368> អ�កមានជាបេ់ទេដយបំណុល មានេទ្រគានអី់ អ�ក្រកមនិ

ជាបេ់ទេដយ្របាកក់ម�គីឺ្របេសរណាស់ ។ 

369> អ�កមានជំងឺេដកេពទ្យៃថ�ៗគា� នអ�អីស� រ្យ អ�ក្រកេម�ចមា� ែត

កយាគា� នជំងឺេទប្របេសរ ។ 

370> កំុេមលងយសរៃសអេំបាះតូចឆា� រ រមួគា� េ្រចនកលណា

អចចងអធំឲ្យជាបប់ាន ។ 

371> ទុក�ចូលតមចិត�គិតមនិល� សុខដប៍វរចូលតមចិត�គិត្រត�វ ។ 
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372> ស៊យ១០០មុខចូលតមមាតស់�ុយ លុយ១០០មុខចូលតម

មាតល់� ។ 

373> ្រគបគ់ា� មនិចងឮ់ពក្យ “ ឈ ឺ ” េនាះេឡយ េបសុខសន�

បានេស្បយេទបចងស់� ប ់។ 

374> អ�កេ្រតកអរនឹងបានថា� េំលប ថា� ចំក ់ គឺេ្រប�បដូចជាេគចង់

បានជំងយ៉ឺាងអ៊ីចឹង ។ 

375> ស� បេ់ទដូចជាជំងឺខ�ះេឈ� ះទុក� េហយខ�ះេទៀតេឈ� ះ្រស�ល

យ៉ាងអ៊ីចឹង “ឈអឺឈីេឺទកំុឲ្យែតឈេឺធ�ញ” (មានរូបមាន

ជំងឺ មានរូបមានទុក�) ។ 

376> អ�កមានសុខភាពជាលភដ្៏របេសរ អ�កបាន្រគានេ់បគឺគា� ន

ជេមា� ះ អ�កមានេករ �ិ៍េឈ� ះេ្រពះែត្រប្រពឹត�ល� អ�ក្រតង់

េស� ះសរល�ដល់សង�ម ។ 

377> ជំងឺវងបេ់ទតមមនុស្ស េករ �ិ៍េឈ� ះវមនិងបេ់ទតម

មនុស្សេនាះេឡយ ។ 

378> មុខធាត ់ខ�ួនស�ម ្រទម ដូចេគាចស់  

ចំណង ់េស�កស�ះ ខ�ះេហយ ខ�ះេទៀត (េ្រពះចញ់េលភៈ)។ 
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379> ែមឪ៉ឈេឺលបចូលែលងបាន េទបបុ្រត្រគប្់របាណសួរចង់

ពសិអ ី( សូមេមត� កំុ្រតបត់មនូវទេង�ដូចេនះ )។ 

380> ក� មឈូសជាបន�បេ់គងចុងេ្រកយរបស់មនុស្ស្រគបរ់បូ ។ 

381> ឆវ្រគឹះជាផ�ះចុងេ្រកយរបស់សព�ជនាេពលលេលកីយ ៍។ 

382> អ�កេមលងយជំងឺ នឹងឮសំេឡងយរំបស់សចញ់ាតិ ។ 

383> មានេស�ហ៍ចូលក�ុងខ�ួន ពួនចសំង្សោក�ុងេចតិយកម៏និខ� ច 

(អវជិា� នាមំុខសូម្បកី�ីទុក�កម៏និខ� ច) ។  

384> េបះដូងរបស់សប្ុបរសនិងបណ�ិ ត ៃថ�ដូចែកវចរៃណ  

េបះដូងរបស់ជនអ្របីយ ៍ៃថ�ដូចស្រមាម ។ 

385> េស�ហ ែ្របថា្រសលញ់ ទុក�េសកេពរេពញ េ្រពះ

្រសលញ់េដយេលភៈេនះឯង ។ 

386> េស�ហ មនិែដលស� ល់ថាេអៀនខ� ស ឬចស់េក�ងអ�េីឡយ

ចូរកំុបេណា� យេទបៃថ�េ្រកយបានសុខ។ 

387> េរៀបករែ្របថា “នឹម” េបកូនណា្រពមេរៀបករគឺ្រពមចូល

នឹម ្រពមចូលនឹម=្រពមអសូរេទះ=្រពមទទួលបន�ុកដធ៏�ន១់។ 
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388> េ្រពះែត្រសលញ់េទបចញ់ល្បចិេគ 

េ្រពះែតមាសេមេមាហៈបាងំមុខ ។ 

389> លំហអកសគា� ន្រពែំដន េសចក�ី្រចែណនគា� នទីប��ប ់។ 

390> សមុ្រទធំេហយឆា� យមនិេឃញេកះេ្រតយ តណា� េនះេហយ

មនិដឹងេ្រតយេនទីណាេនាះេទ ។ 

391> ករសមា� បរ់បស់សត�ខ� មនិងយេបាះបង ់ រឯីចំណងម់និ

ងយឈបេ់ស��ម ។ 

392> េស�ហេ្រប�បដូចជាករហូបអំេពពីគល់េទចុងយ៉ាងដូេច� ះ

ឯង ។  

393> ្រពះធមម៌ានតៃម�េលសកំណប្់រទព្យទងំឡាយ ។ 

394> ជយ័ជម�ះែតមយួគតេ់លតណា� គឺ ឈបច់ង ់។ 

395> ជីវតិសប្ុបរសជាបបុា�  ជីវតិធមា� ចរ្យជាផា� ឈូក។ 

396> ជីវតិអ�កមាន ជាត្ូបងមរកត ជីវតិអ�កខ្សតជ់ាត្ូបងកៃឡ ។ 

397> ជីវតិបព�ជិតជាែកវមុនី ជីវតិេវទីជាមាសសុទ� ។ 



7 1 

 

398> សំណាងែតងរតេ់ទរកអ�កមានបុណ្យ សំណល់ែតងរតេ់ទ

រកអ�កមានបាប។ 

399> េចះស�បស់�ល់េទបស� ល់ក�ីសុខ េចះគិតល�េទមុខេទបទុក�

វគា� ន ។ 

400> េចះ្រស េចះ្រសី នាខំ�វីជិា�  េចះដល៏�ជាគឺេចះធម្៌រពះពុទ� ។ 

401> េដរយបេ់ហយេសពគបម់តិ�អ្រកកដូ់ចនាទឹំកស�ុយកខ�កចូ់ល

ផ�ះយ៉ាងដូេច� ះែដរ ។ 

402> គា� នអ�កដៃទេគារព្រសលញ់គា� នអ�គីួរឲ្យែ្រកង ែតេបខ�ះ

ករេគារព្រសលញ់ខ�ួនឯងេទបគួរឲ្យភយ័ ។ 

403> សុចរតិ ពិតជា េធ�ឲ្យ មនុស្សៃថ�ថ�ូរ  

ទុច�រតិ ពិតជា េធ�ឲ្យ មនុស្សេថាកទប ។ 

404> កមា� ងំតិច ល្បចិេ្រចនបេង�នឥស្សោ គឺជា�ស�ីអគតិ គា� នហរិ ិ

េទៀតផង ។ 

405> ធម�ជាតិបានផ�ល់ឱកសឲ្យមនុស្សេស�ៗគា�  ្រគានែ់តអ�កខ�ះ

េចះទញយក្របេយាជន៍ពីវ េហយខ�ះេទៀតមិនស� ល់ពី

្របេយាជនរ៍បស់វប៉ុេណា� ះ ។ 
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406> សច�ភាពបូក នឹងទន េទបមានភាពខ�ងខ់�ស់ និង្រទព្យ

យសឧត�ុង�ឧត�ម ។ 

407> ភាពេស� ះ្រតង ់ជួយ ត្រមងផ់�ូវេយងឲ្យេដរេទរកេសចក�ីសុខ ។ 

408> ក�ុង្រគ�សរណាែដលេរៀនបានខ�ងខ់�ស់ ្រគ�សរេនាះនឹងរកី

ចេ្រមនេទេដយ្រទព្យនឹងយសស័ក�។ិ 

409> ្រពះពុទ�ជាេស�ចអ�ក្របាជ�បាននយ័ថាអ�ក្របាជ�ចម្បងេលអ�ក

្របាជ�ទំងឡាយមិនែមនអ�ក្របាជ�េលមនុស្សធម�តេនាះ

េឡយ ។ 

410> សប្ុបរសរក្សោចណំង ់អ�ក្រតងរ់ក្សោសច�ៈ អ�កមានរក្សោលុយ

កក ់្រពះសង្ឃសវករ័ក្សោវនិយ័ ។ 

411> អ�កសច�ំរក្សោពក្យ្រតង ់្រពះសង្ឃរក្សោពក្យពិត បណ�ិ តរក្សោ

សុចរតិ ពលចូលចិត�រក្សោកំហុស ។ 

412> ល�ីងែតអចជាេរគ ្របេសរជាងែផ�មបែន�មេរគ មាននយ័ថា

ពក្យទូនា� នឪពុកមា� យ ជួនកលេ្រគាត្រគាតបន�ិច ប៉ុែន�ពុក

ែមច៉ងឲ់្យកូនល�វ្របេសរជាងពក្យល�ែតគា្ំរទកូនេធ�ខុស ។ 
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413> ជីវតិមានអត�នយ័ ្រគបវ់យ័ែដលេធ�ទនរក្សោសីល េហយ  

ផា� ចផ់�ិលអេំពបាបឲ្យអស់។ 

414> អ�កីក៏� យេទជាមាន្របេយាជនប៍ានែដរ ្របសិនេបកូនចង់

េធ�វឲ្យេកតេទជា្របេយាជន ៍ េទះបីវជាស្រមាមកេ៏ដយ ។ 

415> សូម្បលីមកសត� ឬមនុស្សកេ៏គអចយកេទេធ�ឲ្យេកតជា

្របេយាជន៍បាន ែតេបនរណាមា� ក់មិនអចេធ�ខ�ួនឲ្យមាន

្របេយាជនស៍្រមាបខ់�ួនឯង ស្រមាប្់រគ�សរស្រមាបស់ង�ម

េទេនាះ គឺអនជ់ាងលមកេទេទៀត ។ 

416> សូម្បសីត�ែឆ� កេ៏ចះដឹងគុណមា� ស់ ឬអ�កែដលបានេអយ

ចំណីវបន�ចិបន�ួច ែតស្រមាបម់នុស្សែដលរមលិគុណវញិ

េនាះគឺអនជ់ាងវេទេទៀត ។ 

417> គា� នហិរេិ្រពះសតិចុះេខ្សោយ គា� នអេំណាយេ្រពះសទ� ចុះ

អន ់។ 
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418> គា� នេមត�  េ្រពះេទសេកតមាន មនិេចះខ� សេអៀនេ្រពះ

គា� នសីលធម ៌។ 

419> ចុងេភល�ទុកឲ្យអ�កហូបសរេសរ អ�កនិពន�្រគានេ់បទុកឲ្យ

អ�កអនេគនិយាយ ។ 

420> ធម�ជាតិគា� នេស��តេទ ែតេគចេំមលទេង�របស់មនុស្សែដល

បាន្រប្រពឹត� េហយ្រកឹតកំរតិផលរបស់បុគ�លេនាះែដល្រត�វ

ទទួល ។ 

421> ធម�កវនីយិាយស�ីតចិ ែតបានរេំលចនូវេទពេកសល្យក�ុង

មេនាគតិេ្រចនេទេដយគុណ្រពះរតន្រតយ័ ។ 

422> គុណសម្បត�ពិរីយ៉ាងរបស់សប្ុបរស ទីមយួចតិ�េស� ះចំេពះ

ខ�ួនឯង និងអ�កដៃទ , ទីពរីេនាះៃន្រប្រពឹត�សុចរតិ។ 

423> េទពេកសល្យរបស់បណ�ិ ត ពិតជាមនិេនេស��មក�ុងករ 

អនុវត�នស៍មត�ភាពផា� ល់ខ�ួនក�ុងអេំពល� េធ�ឲ្យខ�ួនឯង និង

អ�កដៃទបានេសចក�ីសុខ ។ 



7 5  

 

424> ពក្យសម� ីរបស់ធម�កវនីាជំន្រប�ស្រសីេដរផ�ូវែដលគា� នបនា�  

ពក្យសម� ីរបស់អចរ្យ នាេំខមរ េដរផ�ូវសុចរតិ ។ 

425> េខ� ៃដ ឬ ប៊ចិ ជាឧបករណ៍ស្រមាបស់រេសរធម�តរបស់

មនុស្សទូេទប៉ុែន�វជាអវុធដស៍ហវបផុំតស្រមាបអ់�កមាន

្របាក ់ និងអ�កមានអណំាចែដលគា� នគុណធម ៌ គា� ន េមត�  

និងគា� នហរិ ិឱត�ប្បៈ ។ 

426> គំនិតរបស់ធម�កវែីតង្របាបនូ់វអ�ែីដលជាករពិត និងករមនិ

ពិតក�ុងដំេណ រជីវតិ្រប្រពឹត�េទតមផ�ូវសច�ភាព ។ 

427> គតិបណ�ិ ត ដល៏�បំផុតេនាះ គឺជាផា� ងំគំនូរែដលឆ�ុះប�� ំង

នូវអត�នយ័អបរ់លំ�ៗ េនក�ុងសង�ម និង្របវត�សិ�ស� ។ 

428> កវទុីល�ភៈអ�ក្រប្រពឹត�ខ�ួនឯងឲ្យបានល� បន�េធ�ទន រក្សោសីល 

មនិខ�លិក�ុងករែតងនិពន� ពក្យទូនា� នេ្រប�ន្របេដឲ្យកុល

បុ្រតេដរេទក�ុងផ�ូវៃនេសចក�ីសុខសុភមង�លេនាះេឡយ ។ 

429> ចំេណះដឹង នងិប�� ជា្របាកេ់រៀល និង្របាកដុ់ល� រេនក�ុង

ធនាគារែដលចយមនិេចះអស់ ។ 
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430> េល� នជីវតិក�ុង្រគ�សរនឹង្រប្រពឹត�េទបានសុខ េបតួអង�

ស្រម�កេធ�អេំពល�េរៀងៗខ�ួន ។ 

431> េល� នជីវតិ នឹង្រប្រពឹត�េទដល់នូវេសចក�ីទុក� ្របសិនេបតួ

អង�្រប្រពឹត�អេំពអ្រកកម់និ្រពមឈប ់។ 

432> េបេធ�ឲ្យ្របជាជនស�ប ់បានេសចក�ីថា យល់្រពមកបខ់�ួនឯង

ទងំរស់េហយ ។ 

433> អេំពល�េស� ះសរអចពឹងពកប់ាន រឯីអង�រក្ស ជាអ�កករពរ   

ែតមនិធានាបាន ១០០% េនាះេឡយ ។ 

434> េសចក�ី្រសលញ់ េដយេមត� បាញ់្របហរេសចក�ីស�ប ់

្រកលំបាក្រត�វចប ់េ្រពះបានកំណបប់ុណ្យ ។  

435> េមលអ�កដៃទក�ុងផ�ូវល� េទបល�កក់ករ ែ្របថា� បវរេនក�ុងចិត� ។  

436> អ�កដឹកនាកំ្រមតិខ�ស់ហួសមនុស្ស និងេទវត មានេឈ� ះ   

“្រពះពុទ�” ញុាំងសវក័ឲ្យដល់វមិុត�បិានរចួផុតចកទុក�ទងំពួង។  
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437> ទស្សនវទូិ ណាែដលបក្រសយនូវទស្សនវជិា� ល�ដូចែផ�ល�

ច្បោស់ជា “ អញនិយម ” េនះេហយ ។ 

438> ្រពះសង្ឃយកបុណ្យឲ្យដល់មុខផ�ះ ែតគាត់ច្បោំងមិនឈ�ះ

ស្រត�វកំណាញ់ ( េទបមនិបានដកប់ា្រត ) ។ 

439> សម�ងឹេមល េមឃ េឃញហ�ូង តរ  

សម�ងឹេមលកយា េឃញករ មនិេទៀង 

សម�ងឹេមលេឈ� ះ ក េឃញែត រូបរង 

សម�ងឹេឃញ នាង ដី ទឹក េភ�ង ខ្យល់ ។ 

440> ចូរសេង�តេមលអ�ែីដលបានេធ�េហយ េទបមានចេម�យថា

្រត�វ ឬ ខុស ។  

441> សង្ឃមឹ េជឿជាក ់េលអំេពល� 

ៃថ�េ្រកយផុត្រក បវរ បានសុខ ។ 

442> េដមេឈខ�ស់ េ្រពះមាេំនខងគល់ 

កូនល�និមល េ្រពះេចះស� បឱ់វទ (ឪពុកមា� យ) ។  
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443> េប្រសលញ់ភាពេស� ះ្រតង ់្រត�វត្រមងខ់�ួនឯង 

េបស�បែ់ផ្សង សូមកំុបង� តេ់ភ�ង ។ 

444> ស� បស់េម�ង្របជាជនមនិឮ ជាេមដឹកនាមំនិល� 

ស� បស់េម�ង្របជាជនបវរ ជាេមដឹកនាកំំពូល ។  

445> អ�កមានប�� ចក�ុ នងិមានឧត�មគតិេទបក� យជាេមដឹកនាំ

ល�បាន ។  

446> ករ្របហរកិេលស គជឺាករ្របហរមយួជួយ ឲ្យចិត�ស�ិតក�ុង

សិទ�ីេជាគ ។ 

447> សមា� បេ់ដយគា� នេមត�  គឺ្រត�វសមា� បចិ់ត�បាបរបស់ខ�ួនឯង

េនះេហយ ។ 

448> ចស់ជាសប្ុបរសគឺចស់ចិត�  

ចស់មាន វបិរតិ គឺចស់ែតអយុ ។ 

449> ចស់ចិត�្របេសរជាងចស់ែតអយុ ។ 
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450> ចស់គំនិត េ្រចនគិតក�ុង ធម ៌

ចស់បវរ េ្រចនគិត ្រតឹម្រត�វ 

ចស់មានអ្រស�វ េ្រចនគិត ផ�ូវខុស 

ចស់មានកំហុស េ្រចនែត ចស់េ្រពល ។ 

451> ពក្យថា “រមួសុខ រមួទុក�” មាននយ័ថា រមួសុខផង និងរមួ

ទុក�ផង េនេពលមានេសចក�ីសុខករ៏ស់េនជាមយួគា� េហយ

េពលមានទុក�ករ៏ស់េនជាមយួគា� ែដរ េពលគឺមនិ្រត�វរត់

េចលគា� េនាះេឡយ ។ 

452> េបកូនចងប់ានេសចក�សុីខ ចូរកូនឲ្យេសចក�ីសុខេទអ�កដៃទ ។ 

453> េបកូនមនិចូលចិត�អំេពណា ចូរកូនកំុេធ�អេំពេនាះដកអ់�ក

ដៃទេ្រពះអ�កដៃទេគមនិចូលចិត�អេំពេនាះ ដូចជាកូនអ៊ចីឹង

ែដរ ។ 

454> សូមកូនកំុរស់េន ឬេធ�ករជាមយួមនុស្សែដលេគមនិឲ្យ

តៃម�ៃនគុណធមរ៌បស់កូន ។ 
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455> បសួយូរ មនិ្របាកដថាបានបុណ្យជាងបសួឆាប ់ ឆាបស់� ប ់

មនិ្របាកដថា អ្រកកជ់ាងរស់យូរេនាះេឡយ គឺវអ្រស័យ

េទេលទេង�របស់បុគ�លេនាះៗែដលបានសងសន្សំែត

ប៉ុេណា� ះ ។ 

456> េបកូនចងឆ់�ងអរូមយួ ែដលមានទំហំធំជាងជំហនរបស់កូន

គឺកូន្រត�វថយេ្រកយបន�ិចេហយរតេ់ផា� ះរលំងអរូេនាះ េទប

ឆ�ងបានយ៉ាងណាមញិករងរកដូ៏ចគា� អ៊ចីឹងែដរ ។ 

457> កំពូលអង�រក្ស អ�កស� បប់ង� បម់ា� ស់ េនាះេឈ� ះ “ លុយ ”

េនះឯង ។ 

458> អ�កលករ់បថ់ាយ៉ាបគ់អឺ�កលក”់មុខ” ។ 

- លកម់ុខអស់កិត�យិស 

- លកម់ានេ្រគាះគឺលកេ់្រគ�ងេញ�ន 

- លកឲ់្យអ�កេរៀនមានជាេសៀវេភ 

- លកម់ានអ្រស�វគឺលកទ់� រមាស 

- លកគ់ួរឲ្យរេង��សគឺលកខ់�ួន 
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- លកម់និសមសួនគឺលកេ់ករ �េ៍ឈ� ះ 

- លកេ់ហយស� បទ់ងំរស់គឺលកជ់ាតិ 

- លកេ់ហយមានវវិទគឺលកអ់វុធ 

- លកេ់ទមានេ្រគាះបផុំតគឺលកម់សីុីល 

- លកម់ានស�ីលគឺលកម់៉ូត 

- លកេ់ហយេគេពលបូតគឺលកកូ់ន 

- លកេ់ហយរលយសូន្យគឺលកែ់្រសចូលបា 

- លកេ់ហយេគតវគឺលកស់ម្បត�រិដ� ។ 

459> លកប់ានចំេណញ គឺលកម់ាសេព្រជ 

លកេ់ហយរតេ់គច គឺលក្់រទព្យេគ ។ 

460> អវជិា�  ជាេដមេហតុនាឲំ្យសត�រងទុក� ។ 

461> ប��  ជារ៉ដនាផំ�ូវសត�េទរកេសចក�ីសុខ ។ 

462> លះេលភៈ  ធាកក់ំណាញ់ 

េដញឥស្សោ  ្របហរកិេលស  

សម�ះិបាប  ប�ង� បេទសៈ  
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រចួេហយ  ថ�មថា� កទ់នសីលភាវនា ។ 

(េទប្រគបគ់ា� បាននូវេសចក�ីសុខ) 

463> កូនស� ប ់បណ�ិ ត េ្រចនចេ្រមនប��  

កូនស� ប ់េលកេទសនា ្រជះថា� េធ�បណុ្យ 

កូនស� ប ់ពលេពលសុ៊ន នាស៊ំយអត�  

កូនស� ប ់អចរ្យ ឪថាបានចំេណះ 

កូនស� ប ់អ�កមនិេខ�ះ េចះែតខងេខ�  

កូនស� បែ់មឪ៉ ្រត�វេហយបានសុខ ។ 

464> ស� បែ់ដលស�ុយបំផុតេនាះ គឺស� បទ់ងំរស់ ។ 

465> ស� បែ់ដលសប្ុបរស នងិបណ�ិ តេលកខ� ច បផុំតេនាះ  

គឺ ស� ប ់“ អេំពល� ” ។ 

466> បាតរ់បស់អ� ីមនិេស�នងឹបាតស់ទ� េនាះេឡយ ។ 

467> េភ�ចអ� ីមនិេស� និងេភ�ចខ�ួន 

ពនួអ� ីមនិេស� នឹងពនួ ពបីាបេនាះេឡយ ។ 

468> មានអ� ីមនិេស� នឹងមានបុណ្យ 
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ធ�នអ់� ីមនិេស� នឹងធ�នេ់ដយបាប ។ 

469> កូនេអយ េបខ�ួន្របាណ្របឡាកេ់ដយេ្រគ�ងេសហ�ង េនាះ

េយងអចលងជ្រមះេដយសប៊ូបាន ប៉ុែន�េបចិត�្របឡាក់

េដយបាបវញិ គឺមនិអចលងជ្រមះបានេឡយ ។ 

470> បុរណបណ�ិ តនិយាយថា“ទឹក្រតជាក្់រតីកំុ ទឹកេក� ្រតី្របាស”

មាននយ័ថាឪពុកមា� យក�ី េមដឹកនា្ំរគបស់� បន័រដ�និងឯក

ជនក� ី េបដឹកនាេំដយចិត�្រតជាកម់ានគុណធម ៌ សីលធម ៌

េធ�ឲ្យកូនេច្រសលញ់ចូលចិត� េធ�ករឲ្យេដយយកអស់

កមា� ងំកយេហយេស� ះ្រតងេ់ទៀតផង ែតេបដឹកនា្ំរគប្់រគង

េដយចិត�េក� េដយកំហឹងនិងេដយេមាហៈេនាះកូនេចពិត

ជារត្់របាសេចញអស់េហយេបេនកម៏និេស� ះ្រតងែ់ដរ ។ 

471> ពក្យមយួឃា� េទៀតថា “ ទឹកេក� ្រតរីស់ ទឹក្រតជាក្់រតីងប ់”

មាននយ័ថា ឪពុកមា� យក�ី ្រគ�បេ្រង�នក�ី េមដឹកនាកំ�ី េបមាន

វនិយ័តងឹរងឹច្បោស់លស់ចំេពះកូនេច ចំេពះសិស្ស េទប

េធ�ឲ្យកូនេច ឬសិស្សេនាះមានជីវតិខ�ងខ់�ស់ រស់ៃថ�ថ�ូរ ែត
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េបឪពុកមា� យ ្រគ�បេ្រង�ន ឬេមដឹកនាែំដលមានច្បោបធូ់រលង ់

បែណ� តបេណា� យឲ្យកូនេចេធ�អ�ីៗតមទំេនងចិត�្រប្រពឹត�

ខុសេហយមនិ្របាប ់ មនិ្រពមែណនាេំទបេធ�ឲ្យកូនេចេដរ

េទរកេសចក�ីទុក� ជាបគុ់ក ជាប្់រចវក ់ ដល់ថា� កស់� បខ់�ួន

េទៀតកម៏ានែដរ ។ 

472> សំពតស់ែដលកខ�កេ់្រពះ្របឡាកធូ់លី រុយេរមមូលមរីក�ុង

ទីក�ិនស�ុយ  (រុយ=ពល, ក�ិនស�ុយ=អេំពបាប )។ 

473> ចិត�េសហ�ង េ្រពះ្របឡាកកិ់េលស ជនែដលេធ�ស្របែហស

នឹង្របឡាកនូ់វបាប ។ 

474> រគៈ េទសៈ េមាហៈ ជាធូលីេនក�ុងចិត�  

រគៈ្រជះពិត គឺចិត�វមិុត�ិ ។ 

475> េលកិយ្រទព្យគាប្់របេសរស្រមាបស់ប្ុបរសេធ�ទនមានចិត�

្រតងេ់ស� ះេទបមានរបស់មនិខ�ះេ្រប ។ 

476> េលកុត�រ្រទព្យជាបត់មអរយិបុគ�ល រឯីបំណុលជាបត់ម

អ�កខ�្ីរបាកេ់គ ។ 
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477> រេជាហរណំ សូមកំុេភ�ចភា� ងំសមា� តកិេលសរចួស� បេ់លក

េទសន្៍រតះិរះិឲ្យយល់ េទបខ�ល់ែលងមានេរៀនធម្៌រពះពុទ�

រចួផុតទុក�េសកែលងចញ់េបាកមារ(កិេលសរបស់ខ�ួនឯង)។ 

478> អ�កធំ ឬឧកញ៉ា មហេសដ�ីខ�ះគាតម់ានអង�រក្សករពរគាត់

ទងំយបទ់ងំៃថ� េដម្បសុីវត�ភិាពផា� ល់ខ�ួនរបស់គាត ់អ�កខ�ះ

កម៏ានសុវត�ភិាព ែតអ�កខ�ះកគ៏ា� នសុវត�ភិាព េ្រពះអង�រក្ស

ទងំេនាះមានខ�ះកេ៏ស� ះ្រតង ់ េហយខ�ះេទៀតកម៏និេស� ះ

្រតងន់ឹងមា� ស់របស់ខ�ួន ប៉ុែន�មានអង�រក្សមយួពកួ គឺមាន  

េសចក�ីេស� ះ្រតងនឹ់ងមា� ស់របស់េគជានិច� មនិេភ�ចករពរ

មយួនាទីណាេឡយេហយអង�រក្សេនាះេឈ� ះ “ បុណ្យ “ ។ 

ឧ. ដូចជាមាតរបស់ទព�មល�បុ្រត ្រត�វស� បេ់ហយេគយក

សពេទបូជាទងំទព�បល�បុ្រត េនរស់ក�ុងេពះមាតេន

េឡយ ែតេដយអំណាចអង�រក្សដេ៏ស� ះ្រតងេ់ឈ� ះបុណ្យ

ករពរមនិឲ្យេភ�ងេឆះបានេឡយ េ្រកយមកមានអយុ ៧ឆា�  ំ

កសំុ៏យាយែដលបានចិ�� ឹមខ�ួនេទបសួេហយបានសេ្រមច
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ជា្រពះអរហន�ក�ុងៃថ�េករសកប់សួេនាះេទ គអឺស� រ្យណាស់    

“ បុណ្យ ” ដូេច�ះសូមកូន្រគបគ់ា� សងបុណ្យឲ្យបានេ្រចន ។ 

479> េនក�ុង្រពះពុទ�សសនាមានបុគ�ល ៣ ពកួគឺ៖ 

ទី១ បុគ�លណាមនិដឹងធមខ៌ងក�ុងទងំមនិេឃញធមខ៌ង

េ្រកបុគ�លេនាះឯងជាមនុស្សពល េ្រពះមានធមជ៌ា

េ្រគ�ងររងំជំុវញិែតង្រត�វសំេឡងនាបំន្សោតេ់ទ ។ 

ទី២ បុគ�លែដលមនិដឹងធមខ៌ងក�ុង ប៉ុែន�េឃញច្បោស់ខង

េ្រកបុគ�លេនាះឯងជាមនុស្សពល េ្រពះមានធមជ៌ា

េ្រគ�ងររងំជំុវញិែតង្រត�វសំេឡងនាបំន្សោតេ់ទ ។ 

ទី៣ បុគ�លណាដឹងច្បោស់នូវធមខ៌ងក�ុង ទងំេឃញច្បោស់

នូវធមខ៌ងេ្រកបគុ�លេនាះេឈ� ះថា ជាអ�កេឃញធម៌

គា� នអ�រីរងំ ែតងមនិ្រត�វសំេឡងបន្សោតេ់ទេឡយ ។ 

480> មនុស្សេយង ែតងេ្រតកអរ្រគប់ៗ គា� មនិថាអ�កេនាះ ជាអ�ក្រក

អ�កមាន ឧកញ៉ា េសដ�ី មហេសដ� ី ម�ន�ីរជករ ឧបាសក 

ឧបាសិក ្រពះរជាឬ ្រពះសង្ឃអ�េីឡយ ្រគានែ់តករេ្រតកអរ
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េនាះវខុសៗគា� ែតប៉ុេណា� ះ េពលគឺមានេ្រចនែបបេ្រចន

យ៉ាងណាស់ ប៉ុែន�េបេយងសេង�បមាន ៤ យ៉ាង ដូចខង

េ្រកម៖ 

ទី១ ករេ្រតកអររបស់មនុស្សពល គឺក�ុងអេំពទុច�រតិដូចជា

េ្រតកអរនឹងករលួចបាន េ្រតកអរនឹងករផឹក្រសេហយ

រក្រសី េ្រតកអរនឹងករប�នប់ាន េ្រតកអរនឹងករជក់

េ្រគ�ងេញ�ន ឬ ជួញេ្រគ�ងេញ�ន ។ល។ 

ទី២ ករេ្រតកអររបស់បុថុជ�ន គឺេ្រតកអរនឹងករ្របលង

ជាបប់ានករងរេធ�បាន្របាកែ់ខេ្រចនេឡងបណុ្យស័ក�ិ

េឡងតនួាទីបានមាសបាន្របាកប់ានផ�ះធ ំ បានវត�ធំ

បានេគសរេសរជាេដម ។ 

ទី៣ ករេ្រតកអររបស់សប្ុបរស និងបណ�ិ ត គឺេ្រតកអរក�ុង

បុ��កម�(អេំពល�) ែដលខ�ួនបានេធ�េហយ ។ 
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ទី៤ ករេ្រតកអររបស់្រពះអរយិបុគ�ល គឺេលកេ្រតកអរែត

ក�ុង្រពះពុទ� ្រពះធម ៌និង្រពះសង្ឃែតប៉ុេណា� ះ ( េពល

គឺក�ុងមហកុសល ) ។ 

481> ករ្របកន ់មាេំទបមានតណា�  មានះ ទិដ�ិថាជាេយង ។ ករ

មនិ្របកនម់ា ំេទបមនិមានតណា�  មានះ ទដិ�ថិាជាេយង ។  

ដូេច�ះក�ុងនាមេយងជាពុទ�បរស័ិទ គួរេសពគបនឹ់ងសប្ុបរស

ជាបណ�ិ តេទបេឃញ្របេយាជន ៍ េ្រពះអ�ក្របាជ�ទងំឡាយ

ជាអ�កមាន្របាជា� ឈ� សៃវ មនិ្របមាទែតងបានជា្របេយាជន៍

េ្រចន េ្រជល�ិត ហ�តច់តែ់ដលេឃញបានេដយ្រក ។ 

482> កូនេអយ ទទឹកេជាគេដយទឹកេភ��ង ្របេសរជាងទទឹក

េជាគេដយបាប។ 

483> េបកូនេដរជានភ់ក ់ េហយ្របឡាកភ់ក ់ ្របឡាកល់មកេនាះ

្របេសរជាង្របឡាកេ់ដយបាប ។ 

484> េបកូនរកសីុធា� ក(់ខត) ឬ ធា� កអ់ន�ងទឹ់កស�ុយ ្របេសរជាង

ធា� កចូ់លក�ុងអន�ងប់ាប ។ 
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485> េបមាននរណាមា� កេ់ឆះខ�ួន្របាណេដយេភ�ងច�ង� ន េភ�ង

េឆះៃ្រព េភ�ងេឆះផ�ះ េឆះសំង ្របេសរជាងេឆះក�ុងេភ�ង

នរកេនាះឆា� យណាស់ ។ 

486> េបកូនបាត្់រទព្យរបស់មាន មាស ្របាក ់ លុយ កក ់ រហូត

ដល់បាត ់កូន ្របពន� ប�ី ែម ៉ឪ េទេទៀត ែតករបាតប់ងទ់ងំ

េនាះ មនិេស�នងឹករបាតប់ងទ់នសីលភាវនាមានសទ� ក�ុង

្រពះពុទ�សសនាេនាះេឡយ ។ 

487> េបកូនវេង�ងផ�ូវេនក�ុងៃ្រពធំ េហយរកផ�ូវេចញមនិរចួរហូត

ដល់ស� បប់ាតប់ងជី់វតិ កេ៏នែត្របេសរជាងករវេង�ងក�ុង

ប��កមគុណេនាះែដរ ។ 

488> កូនេអយ ្រកមាស ្រក្របាក ់ ្រក កិត�យិស ែតវ្របេសរជាង

្រក សទ� ឆា� យណាស់ ។ 

(�កស����ំេពៀរ �ំ�បចលូ) 
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489> េបកូនរកលុយមនិបានចូលផ�ះេទ សូមកំុនាេំរឿងចូលផ�ះក៏

ល�ែដរ េហយេបៃថ�ណាែដលកូនមនិបានេធ�បុណ្យ េធ�ទន

េទ សូមកូនកំុេធ�បាបកល៏�ែដរ ។ 

490> កូនេអយ បុបា� ណាល�មានក�ិន្រកអបូ េទបឃ�ុចំងេ់្រកបយក 

លំអងែតេបបុបា� ណាែដលមានក�ិនមនិល�វញិ ឃ�ុ ំមនិ្រត�វករ

េឡយ ។  

ឧ.ដូចជាផា� ពុ្រទ ផា� វល�៍េផាម ជាេដមគមឺានែតសត�រុយេទ

ែដល្រត�វករ យ៉ាងណាមញិ កូន្រសីក�ុង្រតកូលណាែដល

មានចរយិាធម ៌ មានគុណធម ៌ មានសុជីវធម ៌ ែដលជាកុល

�ស�ីែខ�រពិតៗ េទបកំេលះខ�ងខ់�ស់រស់េនក�ុង្រតកូលអភជិន

្រត�វករចងប់ានេធ�ជាគូអនាគតែតេប�ស�ីណាេធ�ឲ្យខ�ួនឯងជា

បុបា� ពុ្រទ�ស�ីេនាះជួបែតបុរសឬកំេលះផា� ពុ្រទឬែផ�ល� ដូច

គា� ែតប៉ុេណា� ះ ។ 
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491> ផ�ះណាែដលមានដំបលូលិច ផ�ះេនាះ្រត�វលិចចូលនូវទឹក

េភ��ង េធ�ឲ្យពុកខូចសមា� រៈក�ុងផ�ះអស់ យ៉ាងណាមញិផ�ះ

កយរបស់េយងេនះ េបមនិបានអបរ់ចិំត�ឲ្យល�ក�ុងធម ៌  

សតិប្បដ� ន៤េទេនាះនឹងលិចចូលនូវរគៈ េធ�ឲ្យខូចនូវ

កុសលយ៉ាងដូេច�ះែដរ ។ 

492> ជនពល មានដូចជា េចរលួច េចរឆក ់ េចរប�ន ់អ�កជញួ

េ្រគ�ងេញ�នព្យោយាមរតេ់គចពនីគរបាល(ប៉ូលីស) រឯីបណ�ិ ត

សប្ុបរសក�ុង្រពះពុទ�សសនាវញិ េលកព្យោយាមរតេ់គច

េចញពីបាប ។ 

493> បេច�កវទិ្យោែដលល�កូន្រត�វេរៀនឲ្យេចះដឹង រចួេហយខ្ំរបឹង

យកវមកេ្រប ឲ្យេកតជា្របេយាជនស៍្រមាបម់នុស្សេលក

ប៉ុែន�េបបេច�កវទិ្យោដូចជាបរមាណូ មសីុីល ែដលជាបេច�ករទិ្យោ

មនិល� មនិមាន្របេយាជន ៍ ែថមទងំជាអវុធ្របល័យជីវតិ

មនុស្សសត�ដស៏ហវេនាះ សូមកូនកំុេរៀន កំុចងេ់ចះ េ្រប

្របាស់វឲ្យេសះ េ្រពះវជាអេំពបាបដៃ៏្រកែលង ។ 
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494> មនុស្សអវជិា� ែតងមានទស្សនវស័ិយចេង��តចង�ល់ គឺចូលចិត�

រះិគនេ់គ ្រចែណនេគ ែដលមានបានជាង ល�ជាង និងមាន

េសចក�ីសុខជាង ប៉ុែន�សប្ុបរស និងបណ�ិ តអសូរ ចំេពះ

អ�ក្រក អ�កមានទុក� េហយេ្រតកអរ នឹងអ�កមាន្រទព្យមាន

យសេ្រពះែតផលរបស់បុគ�លេនាះបានសងទុក�មកពីអតីត

េរៀងៗខ�ួន ។ 

495> អ�កចមា� រែដលចូលចិត�ដដំំណាំមនិរងច់រំដូវ េហយអភបិាល

្រគបេ់ពលេវលេនាះគឺមនិខុសអ�ពីីពុទ�បរស័ិទ ែដលខលំះ

កតនូ់វេសចក�ីកណំាញ់ បំេពញនូវទនេរៀនធមក៌នសី់ល 

រល់ៃថ�េនាះេឡយ ។ 

496> នគរបាល ព្យោយាមេដញតមចបេ់ចរជាេរៀងរល់ៃថ�េដយ

មនិឈបេ់ឡយ រឯីមនុស្សសមយ័ទំេនបកម�សព�ៃថ�េនះវញិ 

េ្រចនែតេដញតមចណំងរ់បស់ចិត�មនិ្រពមឈបេ់ទបេធ�ឲ្យ

បុគ�លពកួេនាះ េចះែតខ�ះរហូតដល់ៃថ�ស� ប ់(េលភៈ) ។ 
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497> បុគ�លណាែដលមានអរម�ណ៍ អវជិ�មានេ្រចនេទេលអ�ក

ដៃទ េដយេសចក�ី្រចែណន ឈ� នីសេទបេធ�ឲ្យបុគ�លេនាះ

គា� នេសចក�ីសុខក�ុងចតិ� េទះបីបុគ�លេនាះមាន្រទព្យេ្រចន

យ៉ាងណាកេ៏ដយ ។ 

498> អ�កែដលមានសតិជាបជ់ានិច� មនិេភ�ចខ�ួន េ្រចនរតព់នួពី

បាប ពទុីក�េសក ពទីំនាស់ បានេដយេជាគជយ័។ 

499> េយងជាែខ�រ គួរែតនាគំា� បណ�ុ ះពូជេសចក�្ីរសលញ់្របកប

េដយេមត� ករណុាេទរកគា� ឲ្យបានេ្រចន រវងអ�កមាននិង

អ�ក្រក រវងម�ន�ីថា� កេ់លនិងម�ន�ីថា� កេ់្រកម រវងេស�ចនិង

រ�ស�រវង្រគហស�និងបព�ជិត េទបជីវតិេយងមាននយ័ េហយ

អ�ីៗ កដំ៏េណ រករេទមខុបានរលូន ្របកបេទេដយេសចក�ី

សុខសុភមង�លក�ុងសង�ម ។ 

500> សប្ុបរសនិងបណ�ិ ត េលកព្យោយាមរតេ់គច ពទុីក�េទស 

ចំែណកពលវញិ ព្យោយាមរតេ់ទរកទុក�េទសេដយេពញ

ចិត�េទៀតផង ។ 
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501> ករេពញចិត� ករេ្រតកអរ ក�ុងចិត�ដេ៏ស� ះអស់ពីេបះដូងេទ

េលបុគ�លណាែដលបានេធ�នូវអេំពល� េនាះគឺជាគុណសម្បត�ិ

ៃនមនុស្សល� េហយបុគ�លេនាះ នឹងទទលួបាននូវវត�ុទិព�

មយួគឺេសចក�ីសុខស�បក់�ុងចិត� ។ 

502> អ�កស្រមាន�មនិលក ់ េ្រចនែតជាអ�កគិតេ្រចន គិតរេវ រវយ 

េដយខ�ះសតិេហយេបេចះែតបេណា� យែបបេនះតេទេទៀត

នឹងមានប�� ធ�នធ់�រេកតេឡង រហូតដល់អចពិករសតិផង

កថ៏ាបានែដរ។ ដូេច�ះ្រត�វ្របញាបរ់កថា� សំតិប្បដ� ន៤ មក

េលបឲ្យទនេ់ពលេវលេទបជាសះេស្បយវញិ ។ 

503> កម�មានជេណ� រពរីគឺ៖ 

ទី១ ជេណ� រប�ុ� កម� គជឺាជេណ� រស្រមាបេ់ឡងេទកន់

មនុស្សខ�ងខ់�ស់េទកនេ់ទវត រហូតដល់្រពះនិព� ន

េទៀតផង ។ 

ទី២ ជេណ� របាបកម� គជឺាជេណ� រស្រមាបចុ់ះេទកនអ់បាយ

ភូម៤ិ ។ 
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504> េពលេវលបានផ�ល់ឲ្យមនុស្សេស�ៗគា�  គ១ឺៃថ� ២៤េម៉ាង   

១ឆា�  ំ៣៦៥ៃថ� ប៉ុែន�មនុស្សភាគេ្រចនមនិខ�ល់នឹកដល់េពល

េវលេនាះេទ គឺទុកេពលេវលេចល ឬកប៏ំផា� ញេពលេវល

េដយ្របករេផ្សងៗ តមគំនិតយល់ខុសរបស់ខ�ួន ហក់

ដូចជាខ�ួនមានេពលែវង របសិ់បេកដិឆា� យ៉ំាងអ៊ីចឹង ប៉ុែន�

សប្ុបរស នងិបណ�ិ តវញិ េលកយល់ថាេពលេវលមានខ�ី

ណាស់ េទបេលកព្យោយាមេ្រប្របាស់េពលេវលេទក�ុង

បុ�� ្របេយាជនឲ៍្យអស់ពីលទ�ភាពទងំៃថ�ទងំយប ់។ 

505> ករចយលុយខ�ះខ� យ ្របេសរជាងករេ្រប្របាស់ េពល

េវលខ�ះខ� យ េ្រពះេពលេវលមនិេចះរងច់នំរណាមា� ក់

េឡយេហតុដូេច� ះេហយេទបគា� នអ�កណាអចេហៃថ�ែដល

កន�ងផុតេទ ឲ្យ្រតឡបម់កវញិបានេនាះេឡយ ។ 

506> េម៉ាងមុន ៃថ�មុន ែខមុន ឆា� មំុន នងិេពលបច�ុប្បន�េនះគឺមនិ

ដូចគា� េឡយ យ៉ាងណាមញិ រុក�ជាតិ មនុស្ស និងសត�កដូ៏ច

គា� ែដរេបេយងេចះពិនតិ្យេមលេទតមសច�ធម ៌។ 
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507> “ េពលេមឃ្រសឡះ អ�កមនិបានេមលផា� យ អ�កនឹងស� យ

េនេពលណាេមឃងងឹត ”  

ទី១ មាននយ័ថា្រពះពុទ�សសនាេនមាន អ�កមនិបានេធ�

ទន េរៀនធម ៌ កនសី់ល េសពគបស់ប្ុបរស ដល់

េពលសសនាអស់អ�កនឹងស� យេ្រកយ ។ 

ទី២ មាននយ័ថាឪពុកមា� យេនរស់ កូនេចមនិបានេមល

ែថទគំាត ់មនិបានផ�តផ់�ងគ់ាត ់េដយករជូនលុយកក ់

សំេលៀកបំពក ់ នំចណីំ ដល់េពលជីវតិគាតក់្សយ័  

កូននឹងស� យេ្រកយ ។ 

508> ែផ�េឈខុសរដូវមនុស្សេគ្រត�វករ ែតេបកូន្រសីណាែផ�មុនផា�  

ែមឪ៉គាតថ់ា មនិ្រត�វករេនាះេឡយ ។ 

509> េពលេវល វេសចចំអកដល់បុគ�លណាែដល្របមាទេហយ

យកវេទេ្របក�ុងអេំពអ្រកកែ់តវែបរជាសរេសរដល់បុគ�ល

ណាែដលមនិ្របមាទេហយយកវេទេ្របក�ុងអំេពល�េទវញិ ។ 
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510> ែខ្សខ�ែីតល�អចេ្របជា្របេយាជនប៍ាន គឺ្របេសរជាងែខ្សែវង

ែតផុយមនិអចេ្របជា្របេយាជនប៍ាន មាននយ័ថាអយុខ�ី

រស់ក�ុងអេំពល�េហយអយុែវងរស់ក�ុងបាប ។ 

511> ្រត�វបិទរន� េហយបាចទឹកេចញពីទូកែដលេយងកំពុងជិះឆ�ង

ទេន�េនាះ េទបេយងអចជិះវេទដល់េ្រតយបាន ។ ទូក

េ្រប�បដូចជាកយ បទិរន� និងបាចទឹកេចញ មាននយ័ថា

េពលឈ្ឺរត�វព្យោបាលតមធម�ត កំពុងជិះឆ�ងគឺេយងកំពុង

េ្របយានកយេនះ េធ�ទនរក្សោសីលចេ្រមនេមត� ភាវនា

េនាះឯង ។ 

512> អ�កែហលទឹកេប្របឹងែហលឲ្យដល់េ្រតយេទបល� មាននយ័

ថា េបេយងបានជាពុទ�បរស័ិទេហយ្រត�វខ្ំរបឹងេធ�បណុ្យេធ�

ទនរក្សោសីលរហូតអស់ជីវតិេទបល� េពលេនាះនឹងបានជា

ពុទ�បរស័ិទពិត្របាកដក�ុង្រពះពុទ�សសនា ។ 

513> ផ�ូវវងេហយឆា� យ ្របេសរជាងគា� នផ�ូវេទ មាននយ័ថា ករ

សន្សបំណុ្យតិចៗរល់ៃថ�្របេសរជាងមនិបានេធ� ។ 
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514> រសជាតិដែ៏ផ�មឆា� ញ់ របស់ជីវតិ គឺអេំពល� េហយរសជាតិ

ល�ីង ជូរចតប់ំផុតរបស់ជីវតិ គឺអេំពអ្រកក ់។ 

515> មនុស្សេយងមាន ៣ វយ័គឺ វយ័េក�ង វយ័កណា� ល និងវយ័

ចស់ ។ 

ស. េតវយ័មយួណាែដលល�ជាងេគ? 

ច.  វយ័ែដលល�ជាងេគ គឺវយ័ណាែដលមានសទ� ក�ុង្រពះ

ពុទ�សសនាេពល គឺេចះេធ�បុណ្យ េធ�ទន រក្សោសីល

ចេ្រមនេមត� ភាវនាេនាះឯង ។ 

516> កូនេអយ របអ់នជាមយួអ�ក្រកី្រកមានសីល ល�ជាង

របអ់នជាមយួេសដ�ី្រទ�ស�សីល្រប្រពឹត�អេំពបាប ។ 

517> ជនពលមនិខ� ចបាប េ្រប�បដូចជាទរកមនិខ� ចសត�ខ�

យ៉ាងដូេច� ះែដរ (ទរកមនិខ� ចខ�  ដូចអចរ្យមនិខ� ចបាប)។ 

518> ចុងេភល� ្រគានែ់តភ�កស់ម�បន�ចិកដឹ៏ងពរីសជាតិរបស់សម�

េនាះេទេហយ យ៉ាងណាមញិអ�កែដលមានប�� ចស់ក�
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្រគានែ់តបានស� បឱ់វទ្រពះពុទ�ែតបនិ�ច កប៏ាន្រតស់ដឹង

នូវអរយិសច�ធមេ៌នាះភា� មែដរ ។ 

519> កូនេអយ មច�ុរជវគា� ន បងប�ូន កូនេច ឪពុកមា� យ ម្ិរត

ភក�ិ េមេកយ អ�ទីងំអស់ េទបវមនិស� ល់ មនិេយាគយល់

មនិអនុេ្រគាះ ដល់នរណាមា� កឲ់្យរចួខ�ួនបានេឡយេនក�ុង

េលកេនះ ។ 

520> មនុស្សេយង្រគបគ់ា� មានគូមា� ក់ៗ ចំនួនពីរគឺ៖ 

ទី១ េកតគូនិងស� ប ់គ ឺេកតម�ងស� បម់�ង ។ 

ទី២ ជួបគូនិង្រពត ់គឺ ជួបម�ង្រពតម់�ង ។ 

521> េយងេធ�បុណ្យ ករកូន េឡងផ�ះថ�ី ពធិីជបេ់លៀង បង�កសិ់រ ី

កូន្រប�ស្រសី ខបួកំេណ ត។ល។គឺទល់ែតអេ�� ញេភ��វ

េទបេភ��វទងំេនាះមកចូលរមួក�ុងពធិីរបស់េយង ប៉ុែន�មាន 

េភ��វមា� កម់ុខ្រកស់ណាស់ េទះបីជានរណាមនិេហ មនិរក

មនិអេ�� ញកម៏កែដរ េហយេភ��វមុខ្រកស់មនិេចះខ� ស

េអៀនេនាះេឈ� ះ “ មរណៈ ” ។ 
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522> ចេង��ងរលតេ់ពលអស់េ្របង េទៀនរលតេ់ពលអស់្រកមនួ  

ច�ង� នរលតេ់ពលអស់ហ� ស ឬអស់អសុ ជីវតិរលតេ់ពល

អស់បុណ្យ (ែដល្រត�វរស់បន�) ។ 

523> មានកែន�ងជាេ្រចនដូចជា ហងលកទ់ំនិញ ហងបាយ   

ផ�ះសំណាក ់សណា� គារ ្រក�មហុ៊ន អង�ករេគេបកទ� រទទួល

េភ��វមានេម៉ាងកណំតរ់បស់េគ ប៉ុែន�មានកែន�ងមយួេបកទ� រ

ចំហទទួលេភ��វ្រគបវ់យ័ ២៤េម៉ាង រល់ៃថ� រល់ែខ រល់ឆា� ំ

កែន�ងេនាះេឈ� ះ ឈបនដ� ន (ប៉ាឆា) ។ 

524> េសចក�ីស� បរ់បស់មនុស្ស្រគបរ់បូ េទះបីស� បេ់ដយសរអ�ី

កេ៏ដយ គឺវមានេហតុផលឬមូលេហតុរបស់វច្បោស់លស់

្របសិនេបេយងេចះពិចរណាេទតមច្បោបធ់ម�ជាតិ ។ 

525> េកតម�ង ស� បម់�ង វគជឺាច្បោបធ់ម�ជាតិ ែតសូមឲ្យស� បក់�ុង

បុណ្យ កំុឲ្យស� បក់�ុងបាបេនាះេឡយ ។ 
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526> ស� បែ់ដលគួរឲ្យភយ័ខ� ចបំផុតេនាះ គសឺ� បទ់ងំរស់ េហយ

រស់េនែដលគួរឲ្យភ័យខ� ចបំផុតេនាះ គឺរស់ក�ុងបាប

េនាះេហយ ។ 

527> កូនេអយពក្យថា “ វជិ�ប��  ” គឺជាប�� របស់វជិ�បណ�ិ ត

(បណ�ិ តេពទ្យ) ឲ្យចកថ់ា� េំនះ ឬទិញថា� េំនាះេទេលបេទប

អ�កជំងឺេនាះបានជាសះេស្បយពីេរគាេផ្សងៗ ។ រឯីសព�

សត� ្រពមទងំមនុស្សែដលបានេកតមកក�ុងេលកីយេ៍នះគឺ

មាន “ កម�ប��  ” គជឺាប�� របស់កម�ឬអចេហថា “ កម�

លិខិត” កប៏ានេ្រពះអេំពកម�ទងំឡាយមានកុសលកម�និង

អកុសលកម�ែដលបុគ�លបានសងេហយៗ អេំពកម�េនាះវ

ប�� ឬេចញលិខតិបង� បឲ់្យមា� ស់កម� (សមកីម�) បានជា

អ�កមាន្រទព្យមានយសបានជាេសដ�ី បានជាេស�ច ឬេទជា

អ�ក្រកខ្សត ់ មានរូបខ�ស់ទប េខ� -ស ល�អ្រកក ់ ខ� កខ់�និ    

គ-ថ�ង ់មានផ�ះ អតផ់�ះ មានយាន អតយ់ាន ។ល។ េហយ

កម�ប�� េនះគា� ននរណាអចររងំ ឃាតឃ់ាងំនូវអណំាច

ដខ៏� ងំមហមិារបស់វបានេឡយ ។ 
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528> េទះបីមានម់និរងវ ក្៏រពះអទិត្យេនែតរះែដរ មាននយ័ថា 

ករេធ�បណុ្យេធ�ទន េទះបីអចរ្យមនិឲ្យពរកេ៏នែតបាន

បុណ្យែដរ ។ 

529> អេំពល�្របកបេដយសទ� យ៉ាងមុតមារំបស់កូន នឹងបានជា

្របសិទ�ិផលដម៏ានកមា� ងំ អចយតិេយាងកូនពចីំណុចទប

បំផុតេទកនទី់ខ�ងខ់�ស់បានយ៉ាងពិត្របាកដ ។ 

530> កូនេអយ ភាពឈ� សៃវេដម្ប្ីរបេយាជនរ៍មួគឺជាមនសិករ

េស�ហជាតិរបស់កុលបុ្រតែខ�រ ។ 

531> ក�ីសង្ឃមឹរបស់ឪពុកមា� យ គឺចងេ់ឃញកូនក� យជាបុគ�លគំរូ

របស់្របេទស និងជាអ�កមានសទ� ក�ុង្រពះពុទ�សសនា ។ 

532> េ្រតកអរនឹងអេំពល� ែដលបានេធ�េហយេដយេមត� ករុណា

ចំេពះអ�ក្រកខ្សត្់របាកដ ជាបាននូវេសចក�សុីខក�ុងចិត�របស់

កូន ។ 

533> កូន្រត�វព្យោយាម្រគប្់រគងខ�ួនឯងក�ុងសុចរតិធម ៌ េទបអច

េគចផុតពីេសចក�ីទុក�បាន ។ 
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534> េពលកូនចូលហងេហសម�មកហូបកលេបេឃញសត�រុយ

េនក�ុងសម�េនាះ កន៏ាគំា� ឈបហូ់បភា� ម េតេហតុអ�បីាន

ឈបហូ់ប ? 

-ពីេ្រពះេខ�មសត�រុយ  

-ពីេ្រពះខ� ចឆ�ងេរគពសីត�រុយ 

-ពីេ្រពះសត�រុយជាសត�កខ�ក។់ល។  

្រតមឹ្រត�វេហយ រឯីទេង�របស់កូនកដូ៏ចគា� កលេបដឹងថាអេំព

ណាមយួ ជាអេំពទុច�រតិ ជាអេំពខុសច្បោបរ់ដ� ជាអេំពបាប

កូន្រត�វឈបភ់ា� ម េហយមកេធ�ែតអេំពល�វញិ េទបជាកូន

របស់ឪពុកមា� យែដល្របេទសជាតិ្រត�វករេហយ្រគ�សរចង់

បាន ។ 

535> បណ�ិ តែដលស� ល់ពីច្បោបធ់ម�ជាតិពតិ្របាកដ េទដល់ទី

ណាែតងផ�ល់សុខដល់ទីេនាះ ។ 
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536> អ�កឆា� តក�ុងអេំពល� េគែតងសទរ្រគបទី់កែន�ង េគេកត

ែ្រកង្រគបេ់ពលេវល េគវនា� ្រគបគ់ា� ជានិច� េគមនិបំេភ�ច

គុណេឡយ ។  

537> េបកូនឲ្យមនុស្សងងឹតែភ�កដឹកៃដឆ�ងផ�ូវ កូននឹង្រត�វេ្រគាះ

ថា� កច់រចរ េបកូនយកអ�កគា� នគុណធមេ៌ធ�េម កូននឹងខ� ស

េគេពញ្រស�កភមូជិាមនិខនេឡយ  ។ 

538> េបកូន្រកពីេក�ងវមិនសូវជាអីេទ គឺខ� ចែតចស់េទ្រក  

មាននយ័ថា េបពេីក�ងគា� នទនសីលភាវនាវមនិសូវជាអ្រកក់

េមលេនាះេទ ែតេរឿងអ្រកក់េមលនិងគួរឲ្យខ� ចេនាះគឺ

ចស់េហយេនែតគា� នទនសីលភាវនាេទៀត ។ 

539> មនុស្សអស� រ្យ បណ�ិ តេពលថា “ មនិ្រប្រពឹត�ខុស ” ។ 

540> អ�កែដលចង�ុលផ�ូវ្រត�វឲ្យេដរេទរកេសចក�ីសុខ គឺជាេមដឹក

នាពិំត្របាកដែដលរ�ស�ចងប់ាន ។ 
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541> របកគំេហញ ៃនច្បោបធ់ម�ជាតិរបស់្រពះពុទ�វសុិទ�អស� រ្យ

គា� ននរណាដូច គា� ននរណាដឹង គា� ននរណាយល់ គា� ន

នរណាអច្របាប ់គា� ននរណាអចបង� ញ គា� ននរណាអច

ពន្យល់បានដូច្រពះអង�េឡយ ។ 

542> មានែតចិត�ស�បប់៉ុេណា� ះ (ចិត�វមិុត�)ិ ែដលអចឆ�ុះេមល

េឃញនូវអថក៌ំបាងំបាន ។ 

543> េភ�ងមនិអចពន�តេ់ភ�ងបានេទ មានែតទឹកេទែដលអច

ពន�តេ់ភ�ងបាន យ៉ាងណាមញិកំហឹងេឆវឆាវមនិអចេដះ

្រសយប�� បានេឡយ មានែតចិត�្រតជាកប់៉ុេណា� ះេទប

អចេដះ្រសយបានេដយេជាគជយ័ ។ 

544> អ�កខ�ះថាករ្រគប្់រគងកូនពិបាកណាស់ 

អ�កខ�ះថាករ្រគប្់រគង្របជាជនពិបាកណាស់ 

អ�កខ�ះថាករ្រគប្់រគងម�ន�ីរជករពិបាកណាស់ 

អ�កខ�ះថាករ្រគប្់រគងកងកមា� ងំពិបាកណាស់ 

ប៉ុែន�ករ្រគប្់រគងែដលពិបាកជាងេគបំផុតេនាះគឺករ

្រគប្់រគងចិត�របស់ខ�ួនឯង ។ 
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545> អ�ក្រគប្់រគងែដលទទលួបានរង� នណូ់ែបលសុគតិ គឺជាអ�ក

្រគប្់រគងបាននូវអរម�ណ៍េលភៈរបស់ខ�ួនឯង ។ 

546> ជីវតិនាមំកនូវករផា� ស់ប�ូរេដយសុចរតិ តសូ៊នាមំកនូវេជាគ

ជយ័េដយករយល់្រត�វ គិត្រត�វ េធ�្រត�វ ។ 

547> អ�កែដលចង្់រគប្់រគងពិភពេលកទងំមូលសូមេមត� ្រគប្់រគង

ខ�ួនឯងផង េ្រពះអីខ�ួនឯងមា� កេ់នះវពិបាក្រគប្់រគងជាង

ពិភពេលកេទេទៀត។ 

548> អ�កែដលកូន្រត�វផ�ល់ដំបូនា� នមុនេគេនាះគឺខ�ួនឯង មាននយ័

ថា េបកូន្របាបេ់គឲ្យ្រប្រពឹត�ល� េធ�ទនរក្សោសីល ដូេច�ះខ�ួន

ឯង្រត�វជាអ�កេធ�មុនេគ ឬេធ�គំរូេគ ។ 

549> ្របសិនេបកូនេចះនិយាយេលកទឹកចិត�នរណាមា� ក ់ ែដល

បាកទឹ់កចិត�ធ�នធ់�រ ឲ្យទបជំ់ហរឈរេដរេទមុខបានេដយ

េជាគជយ័វញិេនាះ គឺពិតជា្របេសរខ� ងំណាស់េហយទេង�

ល�របស់កូនមនិសបសូន្យេឡយ  (ដូចជាបដចេថរ)ី ។ 

550> កុសលមនិផ�ល់ឱកសឲ្យអ�ក្រប្រពឹត�ខុសជាមយួមនុស្សនិង

សត�បានយូរេនាះេទ ។ 
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551> អ�កែដលេចះែចករែំលកេសចក�សុីខរបស់ខ�ួន ជូន្របជាជន

ទូេទេដយចិត�េស� ះ គឺជាកំពូលេមដឹកនា ំ។ 

552> កំពូលសិស្សកំហូចែដលពិបាកបេ្រង�នជាងេគបំផុតេនាះគឺ

ខ�ួនឯងេនះេហយទន ។ 

553> េបកូនចងេ់ឃញ ្រត�វេបកែភ�កេមល 

េបកូនចងប់ានថ�ី ្រត�វប�ូរចស់េចល 

េបកូនចងប់ានស� ត ្រត�វសង� តងូតទឹក   

េបកូនចងប់ានល�ពន�ឹក ្រត�វហតហ់�ឹកក�ុងសតិប្បដ� ន៤ ។ 

554> សត�ហុីង និងកែង�បមនិែដលេឃញមនិែដលស� ល់សមុ្រទ

េឡយេទបវគិតថាថ�ុក ឬ្រតពងំែដលវេនេនាះធំជាងេគ ។ 

555> កូនេអយ េធ�ខ�ួនឲ្យជាទី្រសលញ់េចញពកី�ុងចិត�របស់្របជា

ជន េទបបានជាអ�កដឹកនាដំអ៏ស� រ្យក�ុង្របវត�សិ�ស� ។ 

556> កូនេអយ ស� រតីភា� ករ់លឹកេដយខ�ួនឯង េហយែស�ងយល់

នូវរបកគំេហញែដល្រពះពុទ�បាន្រតស់ដឹងេហយបាន្រតស់

ទុកក�ុងបិដកេទប្របៃពក�ុងជីវតិ ។ 
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557> អ�កដឹកនាដំក៏ំពូលេលអ�កដឹកនា ំ

អ�កេចះដក៏ំពូលេលអ�កេចះ 

អ�កដឹងដក៏ំពូលេលអ�កដឹង  

អ�ក្របាជ�ដក៏ំពូលេលអ�ក្របាជ� 

អ�កខ�ងខ់�ស់ដក៏ំពូលេលអ�កខ�ងខ់�ស់ 

គឺជាអ�កែដលេធ�ខ�ួនមនិឲ្យេគភយ័ខ� ច និងអណំាចរបស់

ខ�ួន េហយេគហ៊នចូលមកជិតេដម្បសួីរឬ្របាបនូ់វអ�ែីដល

ជាចម�ល់របស់ពកួេគដូចជា្រពះសមា� សម�ុទ�ជាគំរូ្រសប ់។ 

558> េបកូន្រគប្់រគងដំេណ រជីវតិឲ្យស�ិតក�ុងសុចរតិធម្៌របកបេទ

េដយសទ�  ចគៈ ប�� េនាះ េទវតនឹងបង� ញកំណបេ់ន

ខងមុខ ។ 

559> េបអភវិឌ្ឍខ�ួនឯងមនិបានេទ ចងេ់ទអភវិឌ្ឍអ�កីម៏និបាន  

ែដរ ។ 
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560> កូន្រត�វចថំា ឥទ�ិពលៃនករដឹកនាដំអ៏ស� រ្យ មនិែមនជា

អណំាចេនាះេទ គជឺាករដឹកនាពំន្យល់ឲ្យមនុស្សមានជំេនឿ

េលខ�ួនឯងេដយសមា� ទិដ�ិ ។ 

561> កូនេអយ អណំាចែដលល�បំផុតរបស់េមដឹកនាគំ ឺ “ ទំនុក

ចិត� ” ព្ីរបជាជនមនិែមនសរុង ឬ្រកមាេនាះេទ ។ 

562> េមដឹកនាែំដលទទួលបានេមៃដមាសពី្របជាជន គឺជាអ�ក

មានេហតុផលច្បោស់លស់េដយមនិលំេអៀង(ក�ុងអគតិ) ។  

563> ករេ្រសកឃា� នមានេ្រចន្របករ ស្រមាបម់នុស្សដូចជា៖

បាយសម�្រតីសចន់ំចំណីទឹក។ល។ ប៉ុែន�ករេ្រសកឃា� ន

របស់្របជាជនសព�ៃថ�េនះគឺយុត�ធិម ៌និងសន�ិភាព ។ 

564> គុណធមជ៌ា្រគះឹ ឬជាសសរ្រគឹះដ៏រងឹមារំបស់េមដឹកនាំក�ុង

្របេទសនីមយួៗ ក�ុងពភិពេលក ។ 

565> គុណធមន៌ាមំកនូវេសចក�ីៃថ�ថ�ូររបស់សង�ម ក�ុងអណត�ដិឹក

នារំបស់បគុ�លណាមា� ក ់ ែដលេធ�ឲ្យបុគ�លេនាះមានគុណ  

តៃម�។ 
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566> េបមានយុត�ធិមេ៌ទបមានេសរភីាព  េបមានរេបៀបេទបេរៀប

បានស� ត ។ 

567> សន�ិភាព និងយុត�ធិមជ៌ាស� មញញឹមេចញពីក�ុងចិត�របស់

្របជាជន ។ 

568> មានយុត�ធិម ៌ េទបមានេសចក�ីទុកចិត� មានេសចក�ីទុកចិត� 

េទបជីវតិនេយាបាយរបស់េមដឹកនា ំ ទទួលបានេជាគជយ័

ពិត្របាកដ ។ 

569> េមដឹកនាេំធ�គំរូល� េហយមានចិត�េស� ះសរចំេពះជាតិ េទប

មនិឃា� តពីទំនុកចិត�របស់្របជាជន ។ 

570> ករបង� តប់េ្រង�នឲ្យមានចំេណះ ្របេសរជាងេចះែតបេនា� ស

នូវកំហុសឆ�ងតិចតចួ ។ 

571> កូនេអយ េចះេលកកំពស់ឲ្យ្របជាជនរស់េនបានសមរម្យ

គឺជាភារកិច�ចបំាចរ់បស់េមដឹកនា ំ។ 

572> កូនេអយ េគាលករណ៍ខ� បខ់�ួនែដលខ�ួនមនិ្រត�វេភ�ចរបស់

េមដឹកនាគឺំ សីលធម ៌សុជីវធម ៌មនុស្សធម ៌និងគុណធម ៌។ 
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573> សេម�ងែ្រត ែហរហមអបដំេណ រអ�កធំ គឺេចញពីខ្យល់ដេង�ម

ែដលខ្ំរបឹងផ�ុ ំ ប៉ុែន�សេ្រមងែ្រតែដលេចញពីទឹកចិត�របស់

្របជាជនធ�នេ់ដយករេជឿជាកេ់លេមដឹកនាវំញិេនាះេទបជា

សេម�ងេភ�ងទិព� ។ 

574> សេម�ងអបអរសទរេចញពីទឹកចិត�របស់្របជាជនែដលគាត់

្រជះថា� េលបុគ�លណាមា� កជ់ាបណ�ិ ត ្របេសរជាងសេម�ងែ្រត

ែហរហមអបដំេណ រេដយម�ន�ីែអបអបេនាះៗេទេទៀត ។ 

575> បុគ�លអ�កបាន្រប្រពឹត�អេំពល� ឬអ្រកកេ់នាះៗអចេភ�ចវ

បាន ែតអេំពកម�ស ឬកម�េខ� ែដលបុគ�លបាន្រប្រពឹត�េហយ

េនាះមនិែដលេភ�ចបុគ�លេនាះេឡយ ។ 

576> អ�កដឹកនាែំដលមានអណំាចដអ៏ស� រ្យ េលមនុស្សឥន�្រពហ�

េទវតគឺ្រពះពុទ� ែត្រពះអង� ទនភ់�ន ់ សម��បំផុតេដយ

មនិេធ�ឲ្យនរណាមា� កភ់យ័ខ� ចនឹងអណំាច្រពះអង�េឡយ ។ 

577> អ�កែដលយកកណុងកេំភ�ងេធ�ជាេកអីអង�ុយ គឺមនិអច

អង�ុយបានយូរេឡយ ។ 
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578> អ�កល�ងក់ំពុងសិក្សោយកចំេណះ ្របេសរជាងអ�កេចះមាន

ស�� ប្រតកិត�យិស ។ 

579> អ�កមានចំេណះតិចតចួ បូកនឹងគំនិត បូកនឹងេសចក�ី

ព្យោយាម បូកនឹងសុចរតិ ពតិជា្របេសរជាងអ�កមានចំេណះ

ខ�ងខ់�ស់រស់ក�ុងទុច�រតិ្របកបេទេដយេសចក�្ីរបមាទ ។ 

580> អ�កមានគំនិត គិតេធ�ែតអេំពល�បវរជាងអ�កមានចំេណះែត

្របែហសខ�ួនក�ុងអេំពអ្រកក ់។ 

581> ឪពុកមា� យមនិ្រត�វេជរកូនេដយេ្របពក្យថា “អែឆ� អឈម

េថាក អចុយ្រមាយ” េនាះេឡយ េ្រពះពក្យអ្រកកែ់បប

េនះអចដិតជាបក់�ុងខរួក្បោលរបស់កូនេនាះ ដូចេគថតចូល

ក�ុងអង�ចងច ំ(Memory) យ៉ាងដូេច� ះែដរ ។ 

582> ភាព្រកខ្សតរ់តខ់� តខ់� យឆា� យចក្របាណ េ្រពះែតបាន

បំេពញបុណ្យធ�នក់�ុងទន េទបអតឃ់ា� នែលងេកតមានត

េទេទៀត ។ 
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583> កូនេអយមនុស្សេយងទងំអស់គា� មានភាពេស�គា� ្រគបវ់ណ� ៈ 

ែដលថាែប�កគា�  េផ្សងគា�  ឬខ�ស់ទបេនាះ េដយសរអេំព

ល� និងអេំពអ្រកករ់បស់អ�កេនាះ និងគុណធមរ៌បស់េគ ។ 

584> មនុស្សល� ឬអ្រកកម់និែមនឋតិេនេលពក្យរបស់អ�កដៃទ

េនាះេទ បុគ�លអ�ក្រប្រពតឹ�ដឹងខ�ួនឯងយ៉ាងណា សូម្បពីកួ

េទវតកដ៏ងឹយ៉ាងេនាះដូេច� ះែដរ ។ 

585> អ�កមានសទ�  េហយបរចិ� គ្រទព្យេធ�ជាទន្របកបេទេដយ

ប��  េទះបីអស់្រទព្យសម្បត�ពិខី�ួនរលីងេធង កេ៏ឈ� ះថា  

“ អ�កមាន ” ែដរ ។ 

586> អ�កគា� នសទ�  េហយកំណាញ់មនិ្របកបេដយប��  េទះ

មាន្រទព្យសម្បត�េិ្រចនេម�ចមា� កេ៏ឈ� ះថា “ ្រក ” ែដរ ។ 

587> កូនេអយ ចេ្រម�ងែដលពេីរះជាងេគក�ុងេលក េ្រកយពី

បានស� បេ់ហយមានសប្ុបរសនិងបណ�ិ ត េលកសរេសរថា

ល�ណាស់េនាះ គឺេនេពលនរណាមា� កនិ់យាយអ្រកក ់ ឬ

េជរកូនែតកូនយកពក្យេជរេនាះៗ ស� បជ់ាចំេរៀងេដយយក
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េយានិេសមនសិករៈ ជាបទេភ�ងេហយយកសំេឡងមក

ពចិរណាក�ុងអភធិម� ។ 

588> េដរជាមយួេតនិងខ�  ទល់ែតេចះ្របហរ េហយសីុសច់

េឆ េដរជាមយួពលល�ងេ់ខ� ទល់ែតេចះឆកប់�ន ់ ។ (បាប

ធ�នណ់ាស់) ចូរេវៀរចកនូវបាបធម ៌។ 

589> េដរជាមយួត� ត និងរុយទល់ែតេចះសីុស�ុយេដរជាមយួពល

ស� ល់ែតលុយទល់ែតេចះសីុដច ់។ (បាបធ�ន)់ ចូរេវៀរចក

នូវបាបធម ៌។ 

590> េដរជាមយួសប្ុបរសល�្រសស់េនក�ុងចិត� 

េដរជាមយួបណ�ិ តពិតេកតប��  ។ 

591> េដរជាមយួពកួវទូិយូរេទក� យជាអ�ក្របាជ�  

េដរជាមយួពកួេកងកចមនិខ� ចច្បោប ់ មនិយូរមនិឆាបេ់គ

ចបដ់កគុ់ក មានទុក�ដល់្រគ�សរ ។ 

592> េដរជាមយួធមា� ចរ្យល�អស� រ្យដូចផា� ឈូក  

េដរជាមយួ្រជ�កអ៊កូៗសង� តសីុរល់ៃថ�សង� តក្សយ័រល់ែខ ។ 
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593> ឪពុកមា� យណាែដលបេ្រង�នកូនឲ្យេធ�ខុស ឬគា្ំរទ នឹង

កំហុសឆ�ងរបស់កូន ៃថ�េ្រកយអេំពេនាះនឹង្រតឡបម់ករក

អ�កេនាះវញិយ៉ាងស័ក�សិិទ� ិ។ 

594> អ�កដឹកនា្ំរត�វមានភាពជាអភជិន ្របកបេទេដយគុណធម៌

សីលធម ៌ គឺដកខ់�ួនឲ្យទនភ់�ន ់ សុភាពរបស ែតរងឹមាមំនិ

ទន្់រជាយេឡយ េទបទទួលបាននូវភក�ីភាពពិត្របាកដពី

កូនេចថា� កេ់្រកមរបស់ខ�ួន ។ 

595> អ�កដឹកនា ំ ែដលព្យោយាមដុតកេម� កិេលសរបស់ខ�ួនឯងឲ្យ

កនែ់តេឆះសេនា� សេន� េឡងជាេរៀងរល់ៃថ�បុគ�លេនាះ គឺ

កំពុងែតដុតបំផា� ញេសចក�ីសុខរបស់ខ�ួនឯង ឲ្យឆាបរ់លយ

អស់ ។ 

596> អ�កដឹកនា ំ មនិ្រត�វបេ��ញកំហឹងមកខងេ្រកទងំកំេរល

េហយវនិិច�័យអ�ីមួយភា� មេនាះេទ គឺ្រត�វព្យោយាមសង�ត់

កំហឹងេនាះកំុឲ្យេចញមកេ្រកេទះបីជាមានេនក�ុងខ�ួនខ�ះក៏

េដយកអ៏ចមានេពលក�ុងករ្រតិះរះិឲ្យបានល�ិតល�នេ់ហយ
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ទុកេពលឲ្យកំេដក�ុងចតិ�ចុះ្រតជាកសិ់ន េទប្រប្រពឹត�បាន

សុ្រកឹតពិត្របាកដ ។ 

597> ច្បោបេ់នក�ុង្របេទសណាែដលគា� ននីតរិដ� េ្រប�បដូចជា

សំបុកពីងពង គចឺបប់ានែតរុយ និងមូសប៉ុេណា� ះ ែតមនិ

អចចបែ់ក�ក និងត� តបានេឡយ ។ ែតេបច្បោបេ់នក�ុង

្របេទសែដលមាននីតរិដ�វញិ េ្រប�បដូចជាសំណាញ់ែដក

ែថបយ៉ាងអ�� ឹង កំុថាេឡយសត�ែក�ក ឬត� ត សូម្បសីត�ខ�

ឬេតកអ៏ចចបប់ានែដរ ។ 

598> ច្បោបេ់នក�ុង្របេទសមាននីតរិដ� ក� ហន អងអ់ច មនិខ� ច

សំណូកេឡយ ប៉ុែន�ច្បោបេ់ន្របេទសែដលគា� ននីតរិដ�វញិ

ខ� ចសំណូកញ័រខ�ួនពូនេនកេន��តជ�� ងំ េពលេឃញ

សំណូកចូលមកដល់មាតទ់� ភា� ម ច្បោបក់្៏របញាបសូ់មល

េទតមបង�ួចបាត ់។ 

599> េធ�ជាេមដឹកនា ំ ្រត�វេចះស� បេ់យាបល់មនិខ�ល់ពីសំបកេ្រក

េទបស្រមចេគាលេដបានល�បវររុងេរឿង ។ 
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600> េដមេឈ និងសំណងអ់គារ េទះបីខ�ស់ប៉ុនណាក្៏រត�វករ 

ចកឫ់ស ឬបុក្រគឹះេទក�ុងដីែដរ រឯីមនុស្សឆា� តឈ� សៃវឬ

េធ�ធំប៉ុនណា កម៏និ្រត�វេបាះបងជ់ន្រកី្រកតូចទបសម��

យ៉ាងដូេច� ះែដរ ។ 

601> ទូកធំេក� ងធំ មាននយ័ថាកនែ់តមានឬកនែ់តេធ�ធំ គឺ

ចំណាយកនែ់តេ្រចន ដូេច�ះ្រត�វរកចំណូលឲ្យបានកនែ់ត

េ្រចនជាងមុន ។ ចំែណក្របេទសជាតិវញិ េបចងឲ់្យរកី

ចេ្រមនលូតលស់ និងរងឹមាេំនាះ ្រត�វរកអ�ក្របាជ�ឲ្យបាន

កនែ់តេ្រចនមកបេ្រមជាតិ។  

602> អហឹង្សោ នរណាកច៏ងប់ាន ទងំេនក�ុងសង�ម្រគ�សរ 

សង�មជាតិ និងពភិពេលក េ្រពះអហឹង្សោជាធមន៌ាមំកនូវ

ស�ិរភាពៃនសន�ិភាព ស្រមាបម់នុស្ស្រគបរ់ូបេនក�ុងេលក

េនះ េហយធមអ៌ហឹង្សោេនះមាន្រគប្់រពះអរយិបុគ�លក�ុង

្រពះពុទ�សសនា ។ 
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603> កូនេអយ ករស� ប ់ករ្រតិះរះិ ករពិចរណាគឺជាអង�ចងចំ

(Memory) របស់អ�ក្របាជ� ។ 

604> ធម�ជាតិបានផ�ល់អច�រយិភាពដល់មនុស្ស្រគបរ់ូបមនិថាេក�ង

មនិថាចស់មនិថាមានមនិថា្រកអ�េីឡយ ឲ្យែតអ�កេនាះ

មានពុទ� ភាវៈជាអ�ក្របកនខ់� បនូ់វអេំពល� ។ 

605> េបកូនេធ�េមេគ ្រត�វេចះវនិិច�យ័មនុស្ស ឲ្យបានសុ្រកឹត      

េបវនិិច�យ័មនិ្រតឹម្រត�វ េ្រប�បដូចជាកូននាជំំងឺេអដស៍ ឬ

អសន�េរគ កូវដីចូលផ�ះយ៉ាងដូេច� ះែដរ ។ 

606> េពលមានស�ិរភាពសង�ម កូន្រត�វដឹកនា្ំរគប្់រគងមនុស្ស

េដយគុណធម ៌ ែតេបមានចលចល្រត�វ្រគប្់រគងមនុស្ស

េដយច្បោបស់្រមាប្់របេទសេដយមនិលំេអៀង ។ 

607> អ�កេធ�ែ្រសចមា� រ ែដលទទួលបានផលេ្រចន មកពីគាតពូ់ែក

េ្រជសេរ សយកពូជដំណាំឲ្យ្រត�វនឹងដីរបស់គាត ់ រឯីអ�ក

ដឹកនាែំដលេធ�ឲ្យ្របេទសមានសន�ិភាព មានករអភវិឌ្ឍន៍

េជឿនេលឿន េដយសរេចះេ្រជសេរ សយកអ�កេចះមកេធ�
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ករឲ្យ្រត�វជំនាញពិត្របាកដរបស់េគមា� ក់ៗ  េ្រពះេគយល់

ថាអ�កេចះដឹងគឺជាត្ូបងេព្រជដម៏ានតៃម�របស់ជាតិ ។ 

608> ចងប់ានែផ�ផា�  ែតមនិ្រពមដ ំចងប់ានស� យ្រត ំែតមនិ្រពម

្រជក ់ចងប់ានបុិគត ់ែតមនិ្រពមដក គឺេ្រប�បដូចជាអ�កែដល

្រសលញ់អេំពល� ែតមនិ្រពមេធ�េហយស�បអ់េំពអ្រកក ់ ែត

មនិ្រពមលះយ៉ាងដូេច� ះែដរ ។ 

609> សប្ុបរស នងិបណ�ិ តពិត្របាកដក�ុង្រពះពុទ�សសនា េលក

ែតងែតពិចរណានូវកម�របស់ខ�ួនឯងជាមុនរហូត េនេពល

មានេហតុករណ៍អ�មីយួេកតេឡងចំេពះរូបេលកេដយមនិ

ទមា� កអ់េំពកម�េនាះេទេលអ�កដៃទេឡយេទបេធ�ឲ្យគាតម់ាន

េសចក�ីសុខស�ប ់ មានជីវតិរស់េនមនិេក� ្រកហយមានចិត�

សប្បោយរកីរយ េដយ្រពមទទួលយកេហតុផលពិតៃន

ច្បោបធ់ម�ជាតិ ។ 

610> អ�កេចះេស�រ េ្រចនេល�េជឿអ�កញុះញង ់ េហយលងគ់ំនិតគិត

ផ�ូវខុស រចួដកេ់ទសមនុស្សេដយគំនិតខ� ី ែដលខ�ះករ
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ពចិរណារកេហតុផលឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ េទបមានករស� យ

េ្រកយនូវទេង�អគតិរបស់ខ�ួន ។ 

611> អ�កដឹកនាែំដលគា� នគុណធមកូ៌នេចដូចបានហូបបបរដខី្សោច ់

ប៉ុែន�េបេមដឹកនាមំានគុណធម ៌កូនេចដូចបានបបរសំចូក ។ 

612> េមដឹកនា្ំរត�វមានគុណធមកូ៌នេចល�្រត�វ្របឹងែ្របងេធ�ករ ។ 

613> ឪពុកមា� យ្រត�វមាន្រពហ�វហិរធម ៌កូនល�្រត�វមានកត��ូ  ។ 

614> កូនេអយ អ�កខ�ះខ�ស់ែតទប េហយអ�កខ�ះេទៀតទបែត

ខ�ស់មាននយ័ថា អ�កខ�ស់េនាះគឺខ�ស់ែតកំពស់ខ�ស់ែតឋនៈ

បុណ្យស័ក�ិ ែតករ្រប្រពឹត�និងករយល់ដឹងរបស់បុគ�លេនាះ

អេំពមនុស្សធមេ៌នទបេនេឡយ។ ប៉ុែន�អ�កខ�ះេទៀតមាន

កំពស់ទប ឬឋនៈបណុ្យស័ក�ទិបែតគាតម់ានករយល់ដឹង

អំពីមនុស្សធមសី៌លធមប៌ានល�្របៃពណាស់ ។ 

615> អ�កខ�ះធាតែ់តស�ម ប៉ុែន�អ�កខ�ះេទៀតស�មែតធាតម់ាននយ័

ថា អ�កខ�ះមាន្រទព្យេ្រចនណាស់ែតេធ�បណុ្យេធ�ទនតិច

តចួបំផុតជួនកលមនិេធ�កម៏ានែដរ េដយសរែតភាព
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កំណាញ់របស់ខ�ួន រឯីអ�កខ�ះេទៀតគាតម់ាន្រទព្យតិចតចួេទ 

ែតសទ� របស់គាតធ់ំធាតណ់ាស់ គឺគាតខ់ិតខសំន្សបំុណ្យ

រល់ៃថ� ។ 

616> ពក្យចស់េពលថា អល�ិតចិត�ធំ គឺេលកចងនិ់យាយ

ចំេពះមនុស្សខ�ះតូចែតមាឌេទ ប៉ុែន�ចិត�ធណំាស់្រប្រពឹត�

អេំពអ្រកក ់ លួច ឆក ់ ប�ន ់ សមា� បម់នុស្សេដយគា� ន

ញេញតៃដអ�េីឡយ េហយគា� ននរណា្របេដបាន េហយ

នឹកស� នថាខ�ួនឯងបាន្រគាន ់ ដល់េពលបាបតមទនេ់ទប

លនម់ាតថ់ា “ អញុ ” បាបមានែមន ។ 

617> អ�កខ�ះេទបុណ្យ បានបុណ្យ អ�កខ�ះេទបុណ្យ បានបាប

េទវញិ ។ 

618> អ�កខ�ះេនវត�បានេទសុគតិសួគ ៌ ប៉ុែន�អ�កខ�ះេទៀតេនវត�

បានេទទុគ�តិមានអបាយភមូជិាេដមេទវញិ ។ 

619> ករេធ�ទន គមឺានផលេ្រចនណាស់ដូចជា ធម�ទន និង

ទនេផ្សងៗេទៀតែដល្របកបេដយប��  ប៉ុែន�មានទនខ�ះ
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េទៀតគា� នផលេទដូចជា សុរ និងទនខ�ះេទៀតមានេទស

េទៀតផងដូចជា ថា� ពំសិ ថា� ពុំល ថា� េំញ�ននិងេ្រគ�ង

ស�ស� វុធ ។ 

620> កូនេអយ េធ�បុណ្យ េធ�ទន កំុស� យេទប្រកវខ� ត់       

ខ� យចិត�ស�បសុ់ខកយ សប្បោយក�ុងអេំពល� េហយអ�ក

ែដលសប្បោយក�ុងអេំពល�  េទះបីជា្រកឬមានគជឺាបណ�ិ ត ។ 

621> ករចុតិពមីនុស្សេទបដិសន�ិេនឋនេទវត េ្រប�បដូចជាេគ

េផ�រូបពីកម�ុជាេទអេមរកិតមេហ�សប៊ុក (FACEBOOK)

យ៉ាងដូេច� ះែដរ ែតខុសគា� េន្រតង់ថារូបែដលេផ�តម    

េហ�សប៊ុកវេនរក្សោរូបភាពេដមដែដល ប៉ុែន�រូបែដលបាន

ស� បពី់ឋនមនុស្សេទេកតេនឋនេទវតេនាះ គឺមនិរក្សោ

រូបេដមេទ េ្រពះវេកតេដយសរកម�ជាអ�កវចិិ្រតេឡង ។ 

622> េបកូនេរ សយក ត្ូបងេព្រជខុសអចេរ សយកថ�ីេទៀតបានែត

េបេរ សយក ប�ី ឬ្របពន�ខុសវញិេនាះ គឺខុសេហយ   

ខុសេទៀត។  រឯីករេ្រជសេរ សេមដឹកនាកំដូ៏ចគា� ។ 
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623> បទកំណាព្យអចយកតមលំនាេំដម ឬែកៃច�បទថ�ីេទតម

ចំេណះ និងជនំាញរបស់កវជីនំានេ់្រកយបាន ប៉ុែន�ពក្យ

េពចន ៍ ែដល្រពះពុទ�បាន្រតស់សែម�ងទុកក�ុង្រពះៃ្រតបិដក

េនាះមនិអចែកៃច�បានេឡយ ។ 

624> កូន្រត�វសួរខ�ួនឯងថា េហតុអ�បីានជាខ�ុដំកលុយពធីនាគារ

មនិបានដូចេគ? េទបកូនរកចេម�យេឃញថា “ គា� នលុយ ” 

ពក្យថាគា� នលុយេស�នឹងពក្យថា “ ខ�ះបុណ្យ ” ដូេច�ះកូន

្រត�វែតខិតខេំធ�បុណ្យេធ�ទនេទបមានលុយដូចេគ ។ 

625> កំហុសខ�ួនឯង ១០ កបេ់ចលបាត ់កំហុសេគ ១ ស�ួយស�ូច

េឡងតេម�ងធំ (ជាបាបធម)៌ ។ 

626> ចូរសេង�តពិនិត្យចិត�របស់ខ�ួនឯង ្របកបេដយសតិ ថាចិត�

េម៉ាងេនះៃថ�េនះជាចិត�អ�ដីឹងឮអ� ី? 

627> ចងេ់ធ�ជីវតិខ�ួនឯងឲ្យេទជាអ្រកក ់ ល� េថាកទប ខ�ងខ់�ស់

មានតៃម� ឬគា� នតៃម�អ្រស័យេលបុគ�លខ�ួនឯងហ�ឹងេហយ ។ 
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628> គុណធម ៌ជា្រទព្យដម៏ានតៃម�បំផុតរបស់មនុស្សេហយេបេម

ដឹកនាណំាមា� កជ់ាមនុស្ស មានគុណធម ៌ អ�កេនាះជា្រគាប់

េព្រជរបស់្របជាជន ។ 

629> េមដឹកនាំណាែដលមានសច�ភាព ជាលភដ៏ឧត�មរបស់

្របជាជន ។ 

630> េដរតមមាន ់គឺមាន ់ េដរតមែក�ក គឺែក�ក េដរតមហង្ស គឺ

ហង្ស មាននយ័ថាកូនេដរតមពលគឺក� យជាមនុស្សពល 

ែតេបកូនេដរតមបណ�ិ តកូន និងក� យជាបណ�ិ ត ។ 

631> ទេង�ែដលខុស ែតែបរជាគិតថាខ�ួនឯងេធ�្រត�វ វជាកំហុសដ៏

ធំបំផុតរហូតមនិអចជយួ បានេឡយ ។ 

632> ែផ�េឈៈ អ�កសំុសចជ់ាមនុស្សល�ង ់ អ�កសំុ្រគាបេ់ធ�ពូជជា

មនុស្សឆា� ត ។ 

633> ករឲ្យអភយ័ដល់នរណាមា� កប់ាន គជឺាអ�កខ� ងំនិងខ�ងខ់�ស់

េហយរស់បានសុខ ។ 
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634> ករឲ្យអភ័យដល់នរណាមា� ក់មិនបាន គឺជាអ�កេខ្សោយ    

ចុងេ្រកយេសយទុក�េវទនា ។ 

635> អ�កដឹកនា ំមាននយ័ថាអ�កទទួលខុស្រត�វ មនិែមនមាននយ័

ថា្រត�វប៉ានស់�ីេនាះេទ ។ 

636> អ�កល�ង ់អសូទញ្របជាជនេដយសរងុនិង្រកមា អ�កមាន

ប��  អសូទញ្របជាជនេដយករស� បេ់ហតុផលរបស់

គាត ់។ 

637> េមទព័ែដលពូែក មនិែមនគិតែតពីជយ័ជម�ះែតមយួមុខេនាះ

េទ ែត្រត�វគិតពបីរជយ័ផងែដរ េហយអ�កេធ�ជំនួញកដូ៏ចគា�  ។ 

638> ចងវ់និិច�យ័ឪពុកមា� យណា ្រត�វសម�ងឹេមលកូនេចរបស់គាត ់

ចងវ់និិច�យ័េមដឹកនាឲំ្យ្របាកដ ្រត�វសម�ងឹេមលអ�កេនជំុវញិ

ខ�ួនរបស់េគ ។ 

639> ពក្យថា “ ល្បេីឈ� ះ ” ្រត�វែចកេចញជាពីរគឺ៖ 

ទី១.ល្បេីឈ� ះរស់មាននយ័ េទះស� បប់ាតពី់ែផនដី ែតេករ �៍

េឈ� ះ្រកអបូសយរហូតេទ។ 
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ទី២.ល្បេីឈ� ះរស់ឥតនយ័េពលស� បដូ់ចពស់េពលរស់ដូច

កែង�ប ។ 

640> អ�កដឹកនាេំមលបានជិត គិតបានខ�េីធ�អ�ីៗ ស្រមាបែ់តបច�ុប្បន�

មនិ្រគានេ់បេទ។ ចូរ្រតិះរះិគិតពនិិត្យឲ្យយូរ េមលឲ្យឆា� យ

េទក�ុងអនាគតេទបល� ។ 

641> មនុស្សអវជិា�  យកមារក�ុងចិត�េធ�ជាមតិ� រឯីបណ�ិ តែតង       

ពនិិត្យកំចតម់ារក�ុងចិត�េនាះេចល។ 

642> អ�កមានគុណធម ៌ េទបមានគុណតៃម� េហយគុណទងំពរី

េនះ នឹងនាអំ�កេនាះឲ្យេទដល់េគាលេដៃនេសចក�ីសុខ ។ 

643> អ�កមានបាបធម៌ េទបគា� នគុណតៃម�ជាមនុស្សេនក�ុង

សង�ម ។ 

644> អ�កដកជ់េណ� រេឡងេទេល ្រត�វេមលទីបែង�កឲ្យបានច្បោស់ 

េទបមនិរអិលធា� កចុ់ះេ្រគាះថា� កខ់�ួនឯង ។ រឯីអ�កដឹកនាវំញិ 

្រត�វេមលពីសម�ន័�មតិ�របស់ខ�ួនឲ្យបានច្បោស់លស់ េទបមនិ

េ្រគាះថា� កដ់ល់្របេទសជាតិ ។ 
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645> ឈបផ់�ល់ភាពភយ័ខ� ច និងឈបេ់ធ�ឲ្យ្របជាជន្រសកទឹ់ក

ែភ�ក េហយផ�ល់នូវភាពញញឹម្រសស់្រសយេទបក� យជា

េមដឹកនាលំ�។ 

646> អ�កេធ�ផ�ូវឲ្យេគេធ�ដំេណ រេទបពបិាក ែតអ�កេធ�ដំេណ រតម

ផ�ូវែដលេគេធ�រចួេហយគឺមនិពបិាកេនាះេទ យ៉ាងណាមញិ

ករ្រតស់ដឹងជា្រពះពុទ�េទបពបិាក ែតអ�កេដរតមេធ�តម

ស� បត់មឱវទ្រពះអង� គឺមនិពបិាកេទចំេពះបណ�ិ ត ។ 

647> ភាពឧស្សោហ៍ព្យោយាម គឺជាែខ្សទម អចទញមនុស្សេទ

រកភាពេជាគជយ័េដយអនុភាពៃនសុចរតិផង ។ 

648> ឆន�ៈខ�ស់រស់ក�ុងសុចរតិ ពតិជាសេ្រមចបានេជាគជយ័នូវអ�ី

ែដលកូនចងប់ាន ។ 

649> មានេសចក�ីព្យោយាម នងិករអតធ់�តេ់ទបរចួផុតពីទុក�លំបាក ។ 

650> េបកូនស� ល់ពីបរជយ័ កូននឹងទទួលេជាគជយ័េនៃថ�េ្រកយ  

(្រត�វស� ល់េហតុនាឲំ្យបរជយ័ និងេជាគជយ័ ) ។ 
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651> អ�កដឹកនាដំអ៏ស� រ្យ េលអ�កដឹកនាអំស� រ្យក�ុងេលកគឺ្រពះ

ពុទ� េ្រពះ្រពះអង�បានេធ�ឲ្យសវក័របស់្រពះអង�ក� យជា

មនុស្សអស� រ្យដូច្រពះអង�ែដរ ។ 

652> េចះដកសំ់នរួ សួរខ�ួនឯងអពីំជីវភាព និងកររស់េនរបស់

្របជាជន គជឺាគុណសម្បត�រិបស់េមដឹកនាលំ� ។  

653> កូនេអយ េមេរគដធ៏ំបំផុតរបស់ស�ង� ម្របល័យេលកគឺ    

“ ចិត�បាប ” ។ 

654> កូនេអយ ែខល (របាងំ) ករពរមុសីុីលដពូ៏ែកសក�ិសិទ�ិេនាះ

កជ៏ាចិត�ែដរ គឺ “ ចិត�បុណ្យ្របកបេដយេមត�  ” ។ 

655> ពិភពេលកមានស�ង� ម ឬមានសន�ិភាពកេ៏ដយសរចិត�។

ដូេច�ះសុខនិងទុក�េកតេឡងពចីិត�ទងំអស់ ។ 

656> យកលុយេទេផ�ទុកក�ុងធនាគារ េពលស� បេ់ទ មនិអច

េបកយកលុយេនាះមកចយបានេឡយ ែតេបយកេទេផ�

ធនាគារបណុ្យវញិេទបអចេបកយកមកេ្រប្របាស់បាន ។ 
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657> នាឡិកតៃម�ប៉ុនា� នកេ៏ដយ គឺវបង� ញេពលេវលដូចគា�

ទងំេពលេកត ទងំេពលស� ប ់ទងំេពលសងកុសល ។ 

658> ចំនួនលុយេនក�ុងកបបូ គឺេនែតដែដល មនិថាេយងកន់

កបូបៃថ�ប៉នុណាេនាះេទ េហយេសចក�ីស� បគ់ឺេនែតស� ប់

ដែដលមនិថាអ�កមានអ�កធំប៉ុនណាេនាះេឡយ (ចូរកំុ្របមាទ)។ 

659> ្របាសទអង�រ ជាអច�រយិពុទ�ស� ន្របវត�សិ�ស�របស់កម�ុជា

បានបង� ញពភិពេលកថាដូនតែខ�រេនែតមានជីវតិអមតៈ ។ 

660> កំុល�េមលែតែភ�ក  កំុពីេរះែត្រតេចៀក  សូមឲ្យមានគុណ

ភាពផងទន ។ 

661> ខ�ីខ�មឹចនិំយាយ ែវងគា� ននយ័និយាយឥត្របេយាជន ៍។ 

(ខ�ខី�មឹ = េពលធម ៌, ែវងគា� ននយ័ = និយាយេរយរយ )  

662> អ�កណាកអ៏ចជា្រគ�របស់េយងបានែដរ ្របសិនេបេយងចង់

េចះចងដឹ់ងពអី�ីៗ េនជំុវញិខ�ួនេយងេនាះ ប៉ុែន�្រគ�វវិដ�ៈ មាន

ែត្រពះពុទ� ១្រពះអង�គត ់។ 
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663> ្រពះធម�កយរបស់្រពះពុទ� ជា្រគ�ពិត្របាកដស្រមាបស់ព�  

ជនាជាេខមរបុ្រត ែដលមានបំណងចងេ់ចះ ចងដឹ់ងនូវ

កំពូលវជិា� ទុក�និេរធ ។ 

664> ប�� ជាក��កស់្រមាបឆ់�ុះេមលរល់ទេង�ខុស និង្រត�វ េទប

អចសេ្រមចបាននូវផលល�ស្រមាបជី់វតិ ។ 

665> សមុ្រទទងំឡាយពិបាកឆ�ង ចំេពះអ�កែដលគា� នទូកកណូត 

សំេព កប៉ាល់ ឬយន�េហះជាេដម ែតវងយឆ�ងស្រមាប់

អ�កែដលមានយានទងំេនះ មាននយ័ថាវពិបាកឆ�ងពទុីគ�ត ិ

េទកនសុ់គតិ ែតវងយឆ�ងស្រមាបអ់�កែដលមានបុណ្យ ។ 

666> មហសមុ្រទដធ៏ំល�ឹងេល�យ េមលមនិេឃញេកះេ្រតយេនាះ 

េនែតងយឆ�ងជាងសមុ្រទវដ�សង្សោរឆា� យណាស់ ។ 

667> េពលេធ�ដំេណ រឆ�ងមហសមុ្រទ មានភយ័ខ� ងំណាស់ប៉ុែន�

ដំេណ រឆ�ងវដ�ៈទុក� េទបមានភយ័េលសអ�ទីងំអស់ ។ 

668> អ�កខ�ះែស�ងរកកំណប្់រទព្យ េនក�ុងសម្ុរទ ក�ុងទេន� ក�ុងដ ី

ប៉ុែន�កំណបែ់មនែទនេនាះេនក�ុង្រពះ្រតយ័បិដកឯេណាះេទ ។ 
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669> េដម្បឲី្យមានសុវត�ភិាព អ�កខ�ះយក្រទព្យេទកបក់�ុងដី ទុក

ក�ុងផ�ះ េផ�ធនាគារក�ុង្រស�ក រហូតមានអ�កខ�ះេទៀតប��ូ ន

េទេផ�េន្របេទសស�ីស និង្របេទសេផ្សងៗេទៀត ប៉ុែន�េន

ែតរក្សោមនិបានគងវ់ង១់០០%េនាះេទ គមឺានែតករយក

្រទព្យទំងេនាះេទរក្សោទុកក�ុងបុណ្យកុសលប៉ុេណា� ះេទប

អចធានាបាន១០០%។ 

670> ្រសេមាចចូលចិត�ស�រ អ�ក្រតងេ់ស� ះសរចូលចិត�្រពះរតន្រតយ័ ។ 

671> ដំរេីស�ចសត�ពិតមានកមា� ងំ អ�កមនិតតងំពិតមានខន�ី អ�ក

ខេំធ�ទនពិតមានសិរ ីបានេធ�កុង្សយីេ៍្រពះអីមានបុណ្យ ។ 

672> រុក�ជាតទិងំឡាយ សត�េឃញែផ�ផា�  ផលទនអស� រ្យ សត�

េមលមនិេឃញ (េ្រពះែតអវជិា� បិទបាងំ) ។ 

673> េបជីវតិេនរស់កំុេដរហសួបុណ្យ 

េបជីវតិឈធឺ�នកំុ់េដរហសួេពទ្យ ។ 

674> េបជីវតិេនមានខេំធ�ទនបន� 

តងំចិត�េស� ះសរបវរក�ុងសីល 
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អេំពអបាយព្យោយាមផា� ចផ់�ិល 

េទបអចរកិំលេចញពីក�ីទុក� ។ 

675> យល់្រត�វ គិត្រត�វ េធ�្រត�វេទបបាននូវេសចក�សុីខ 

យល់ខុស គិតខុស េធ�ខុសជាបេ់ទសមានេ្រគាះេ្រពះវ ។ 

676> ផា� ឈូកល�េលសបុបា�  ប�� ល�េលសកមា� ងំ ។ 

677> មានកមា� ងំេ្រពះសុខភាព មានលភេ្រពះបុណ្យ ។ 

678> មានទុក� មានេ្រគាះ េ្រពះបាបឲ្យផល 

មាន្រទព្យផុតខ�ល់ េ្រពះកុសលេកតមាន ។ 

679> មនុស្សេកតរល់ៃថ� ក្សយ័រល់េពលេវល 

មានឈមឺានជា  មានសុខមានទុក� 

្រប្រពឹត�សុចរតិ  កូននឹងបានសុខ 

ដំេណ រេទមុខ  ពិតមានសំណាង ។ 

680> កមា� ងំកងទព័េគថាខ� ងំអស� រ្យ 

កមា� ងំបាបេនាះណាេទបខ� ងំក� េលសេគ ។ 
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681> ដំរមីានកមា� ងំអស� រ្យ បុណ្យេនាះខ� ងំក� ជាងដំរសីេទ

េទៀត ។ 

682> សប្ុបរស នងិបណ�ិ តមានចិត�ផូរផង ់ បណុ្យនិងបាបេស� ះ

្រតងម់និសីុសំណូក ។ 

683> េបេយងេផ�្របាក ់ ព្ីរបេទសមយួ េទ្របេទសមយួេទៀត   

តមរយៈធនាគារ ែតេបេផ�្របាកពី់ភ�េំពញេទឲ្យសចញ់ាតិ

េនតមបណា� េខត� ្រត�វេផ�តមរយៈភា� កង់រេវរលុយេផ្សងៗ 

េដយដកេ់ឈ� ះអ�កេផ� និងអ�កទទួលឲ្យបានច្បោស់លស់ 

យ៉ាងណាមញិករឧទ�សិបុណ្យេទឲ្យសចញ់ាតរិបស់ខ�ួនក៏

មានរេបៀបដូចគា� អ៊ីចឹងែដរ ។ 

684> ផា� ជាទីេពញចិត�របស់សត�ឃ�ុ ំ (េ្រប�បេទសប្ុបរស)  

ក�ិនស�ុយរហុ៊មជាទីេពញចិត�របស់សត�រុយ (េ្រប�បេទពល)។ 

685> ទនសីលជាទីេពញចិត�របស់បព�ជិត 

បាបេខ� ងងឹតជាទីេពញចិត�របស់ពកួទុច�រតិ ។ 
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686> កូនមានជ់ាទីេពញចិត�របស់សត�ែខ�ង 

និយាយមនិេចះេកតែ្រកងជាទីេពញចិត�របស់អ�កល�ង ់។ 

687> សកសពជាទីេពញចិត�របស់សត�ត� ត 

ដកប់ា្រត្រពះសង្ឃជាទីេពញចិត�របស់ពុទ�បរស័ិទ ។ 

688> សត�កណ�ុ រជាទីេពញចិត�របស់សត�ែខ�ង 

សីុកូនខ�ួនឯងជាទីេពញចិត�របស់្រតីេឆា�  ។ 

689> ពកួសត�្រមកឹជាទីេពញចិត�របស់សត�ខ�  

ករវយ្របហរជាទីេពញចិត�របស់ពកួបាបមតិ� ។ 

690> រូបកយជាទីេពញចិត�របស់ជំង ឺ

ឈជឺាទីេពញចិត�របស់េមេរគ ។ 

691> អ�កនិពន�ែដលរបថ់ាល� ថាពូែកេនាះគឺជាអ�កសរេសរបាន

ល�នូវពក្យេពចន ៍ និងអត�បទអបរ់េំ្រប�ន្របេដេហយែថម

ទងំបាន្រប្រពឹត�អេំពល�ខ� បខ់�ួនខ�ួនឯងផងែដរ ។ 

692> អ�កនិពន�្រត�វធ�នក់�ុងគុណធម ៌ទងំអបរ់េំគ ទងំេធ�ខ�ួនឯង ។ 
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693> អ�កព្យោយាម្រប្រពឹត�ល� ្រកមនិយូរ អ�កគិតមុនគូេធ�អ�កី្៏រត�វ ។ 

694> សប្ុបរស ែតងសែម�ង្របាបនូ់វអេំពល�របស់អ�កដៃទ ែតមនិ

និយាយស�ីពទីេង�ល�របស់ខ�ួនេនាះេទ ។ 

695> បុគ�លណាបានេធ�អេំពល�ៗ  នឹងជួយ ឲ្យបុគ�លេនាះបាននូវ

ក�ីសុខ ែតេបបុគ�លណាេធ�អេំពអ្រកក់ៗ  នឹងនាបំុគ�លេនាះ

េទរកក�ីទុក�េសក ។ 

696> មតិ�ល�បំផុតរបស់ពុទ�បរស័ិទគឺបណុ្យកុសល មតិ�ល�របស់

ទុក�កង�ល់គឺបាប ។ 

697> េបមនិបានេធ�អេំពល�ក�ុងៃថ�េនះេទ ែតេបមនិបានេធ�អេំព

បាបកល៏�ែដរ ។ 

698> េបកូនសេ្រមចចិត�ឈបេ់ធ�អេំពបាបចបព់ៃីថ�េនះតេទេហយ

ចបេ់ផ�មេធ�អេំពល�ចបពី់ៃថ�ែស�កេទគឺ្របេសរណាស់ ។ 

699> អេំពល�ចំហេជងេមឃ ដូេច�ះេទះបីអ�កេនាះខ� ក ់ អ�កេនាះ

ខ�និ អ�កេនាះគ អ�កេនាះថ�ង ់ អ�កេនាះពិករកអ៏ចេធ�បាន

ទងំអស់ ។ 
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700> អ�កណាេជឿស៊បេ់លអេំពល�ៗ  នឹងជួយ អ�កេនាះេដយេពញ

ទំហឹង្របឹងផ�ល់នូវេសចក�ីសុខសុភមង�ល្រតឡបវ់ញិ ។ 

701> េទះបីមានម់និរងវ ក្៏រពះអទិត្យេនែតរះែដរ មាននយ័ថា 

េបបានេធ�បុណ្យ េធ�ទន រក្សោសីលេហយ េទះបីមនិចង់

បានសុគតិកវ៏បានែដរ ឬេគមនិសរេសរកប៏ានបុណ្យ ។ 

702> ករេ្រតកអរអនុេមាទនាបុណ្យរបស់អ�កដៃទ បាននយ័ថា

បានបេង� នចិត�េគារពសរេសរនូវអេំពល�េដយសុទ�ចិត� គឺ

េ្រប�បដូចជាបានចូលរមួយ៉ាងសកម�ក�ុងអេំពល�េនាះៗ ។ 

703> ទនរបស់អ�កមានសីល មានធារផល េ្រប�បដូចជាមហ  

សមុ្រទ ។ 

704> ្រពះសង្ឃឈរខ�ស់ហួសពីឃរវស សីលមានេតជះឈរ

ខ�ស់ហួសពសីម្បត�កិ�ុងេលក ។ 

705> ពក្យពីេរះស� បស់្រមាបស់ប្ុបរស គឺអេំពល�  

ពក្យពិតេស� ះសរ ល�េហយមាន្របេយាជនេ៍នាះ គឺឱវទ

្រពះពុទ� ។ 
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706> អ�កណាមា� ក ់ែដលព្យោយាមយកអគុយខូចេទប��ូ លេភ�ង

ឬព្យោយាមដងទឹកដកឲ់្យេពញសមុ្រទេនាះ គឺមនិអចេទ

រចួេឡយ យ៉ាងណាមញិអ�កែដលព្យោយាមផា� បចិ់ត�្របពន�

ែដលមានេលភៈជំពកច់ិត� ចងប់ានឥតឈបេ់នាះគឺដូចគា�

នឹងឧទហរណ៍ខងេលអ៊ីចឹងែដរ ។ 

707> របស់របរទងំអស់េនក�ុងេលក េ្របយូរេទចស់ ប៉ុែន�អេំព

ល�វញិគឺេ្របមនិេចះចស់េទ ។ 

708> មនុស្សេយងមនិែមនល� ឬៃថ�ថ�ូរេនេលករេស��កពកេ់ខ

អវៃថ�ៗ ែខ្សក ែខ្សៃដ ្រកវលិ េនាះេទ ែដលល�ពិត ៃថ�ថ�ូរ

ពិតេនាះ េន្រតងម់ានសីលបរសុិទ� ។ 

709> អ�កខ�ងខ់�ស់មានកិត�យិសឧត�ុង�ឧត�មេនាះ កម៏និែមនសំេដ

េទេលអ�កមាន្រទព្យសម្បតិ�េ្រចន ឬឋនៈខ�ស់េនាះេទ

ែដលរបថ់ាខ�ងខ់�ស់មានកិត�យិសពិត្របាកដេនាះ គឺបាន

េធ�នូវអេំពល�ខ� បខ់�ួនទងំចំេពះមុខ ទងំកបំាងំមុខ ។ 
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710> ម៉ូតូ ឬឡានអស់សំង េយង្រត�វចកសំ់ងភា� មេដយមនិ

ទុកចៃំថ�ែស�កេឡយ រឯីករេធ�អេំពល�េនះកដូ៏ចគា�  ។ 

711> ករេធ�ទូក កណូត កប៉ាល់ ផ�ះ កង ់ម៉ូតូ ឡាន យន�េហះគឺ

ពបិាកេធ� ដូេច�ះទល់ែតមានេសចក�ីព្យោយាមេទបេធ�បាន

សេ្រមច ែតេបចងប់ផំា� ញវញិ គឺងយដូចបកេចកមាននយ័

ថាអេំពល�ពិបាកេធ� ដូេច�ះទល់ែតព្យោយាមេធ� ។ 

712> សេម��កបំពក ់កលេបេ្របេហយ វនឹងចស់ រឯីកយកល

េបេ្របេហយកច៏ស់ដូចគា�  េលកែលងែតអេំពល�ប៉ុេណា� ះ

ែដលេ្របេហយមនិេចះចស់គឺេនថ�ីរហូត ។ 

713> ចិត�ល�បវរជាងរូបកយ  ដឹងគុណមា� យល�ឆា� យជាងសម្បតិ�។ 

714> ភាពៃថ�ថ�ូរគួរឲ្យេគារពរបស់មនុស្សទូេទមាន ៤ គឺ ៖ 

ទី១. ជាអ�កមានសីល ៥េឡងេទ 

ទី២.  ជាអ�កេធ�អេំពល� ខ� បខ់�ួន 

ទី៣.  ជាអ�កកនព់ក្យសច�ៈ ្របកបេដយគុណធម ៌

ទី៤. ជាអ�កមានសង�ហធម ៌មនិចំេពះបគុ�ល 
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715> ផ�ះសំណាក ់ ឬ សណា� គារែដលរបថ់ាល�គឺជាកែន�ងែដល

េភ��វចូលចិត� េហយេភ��វទងំេនាះជាេភ��វល�ៗ មនិបង�រេរឿង

យ៉ាងណាមញិរូបកយេយងកដូ៏ចគា�  េបទទួលបានេភ��វ

បុណ្យមកស� កេ់នគឺល�ណាស់ ែតេបទទួលបានែតេភ��វ

បាបមកស� កេ់នវញិេនាះគឺយ៉ាបេ់ហយ ។ 

716> អេំពល� និងស� ៃដល�របស់សប្ុបរស ែដលមានសទ� ក�ុង

ករងរធម�ទន នងិអមសិទន ែតងមានជីវតិរស់េនជាអែង�ង 

េហយមានក�ិន្រកអបូសយ  េទឆា� យ្រគបទិ់សទីេទៀតផង ។ 

717> អេំពអ្រកកជ់ាក�� កឆ់�ុះមុខយក្ស 

អេំពល�ជាក��កឆ់�ុះមុខេទវត ។ 

718> បុគ�លែដលរបថ់ាអ្រកកៃ់្រកែលងេនាះ គជឺាបុគ�លែដល

បាន្រប្រពឹត�អេំពទុច�រតិមនិ្រពមឈបអ់ស់មយួជីវតិ ។ 

719> េមឃេខ� ងងឹតអកសធាតុមនិល� កគ៏ងែ់្របក� យមកល�វញិ

បាន ដូេច�ះអ�កបាន្រប្រពតឹ�អេំពអ្រកកក់អ៏ចែកខ�ួនេធ�អេំព

ល�បានដូចគា� ្របសិនេបចងេ់ធ� ។ 
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720> ខេំគម�ងេគថាែឆ�កច ែតដល់េទមនុស្សកំណាចខេំគ

រហូតេនែតថាស�ូតេទៀត ( ែតកម�វនឹងវចិិ្រតជាផលេទ

តមទេង�របស់បុគ�លែដលបានសង គឺមនិអចបន�បំាន

េនាះេឡយ )។ 

721> ឃ�ុ ំសប្បោយ នឹងបានេ្រកបផា�  ឧបាសក ឧបាសិកសប្បោយ

នឹងបានសងបណុ្យ ។ 

722> ត� តសប្បោយនឹងបានសកសព ពល្រគប្់រសទបស់ប្បោយ

នឹងបានសងបាប ។ 

723> ឫស្សកី្សយ័្របាណេដយសរផា�  

េចកក�ុងចកំរក្សយ័េដយសរែផ� ។ 

រកសីុមនិបានេដយសររមលិគុណែម ៉

រកសីុបានផលហូរែហេដយសរចគៈ (លះ្រទព្យេធ�ទន)។ 

724> ឫស្សេីចញផា� ្របហរខ�ួនឯង 

សងបាបមនិែ្រកង  គឺ្របល័យខ�ួនឯងដូចគា�  ។ 
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725> ជួបពលេដរេគច ជបួេស�ចេដរត្រមង ់ជួបសង្ឃេដរឱន ជួប

មនីេតនេដរឲ្យឆា� យ ជួបមា� យ្រត�វេគារព ជួបល�ទងំៃថ�

ទងំយប ់គឺជួប្រពះរតន្រតយ័ ។ 

726> អ�កែដលពូែកចបេ់ចរខងេ្រកគឺនគរបាល ( police ) 

ប៉ុែន�អ�កពូែកចប់េចរខងក�ុងចិត�គឺ បណ�ិ តក�ុង្រពះពុទ�

សសនា ។ 

727> េចរលួច េចរប�ន ់ អសន�ដល់នគរបាល ចិត�មនិអភបិាល

អសន�ដល់ខ�ួនឯង ។ 

728> ចិត�អ្រកកវ់កខ�កជ់ាងភក្់រជា ំ

ចិត�មនិបានែថទកំខ�កជ់ាងសកសព 

ចិត�ស�បគ់ឺប��បទុ់ក�ទងំឡាយ ។ 

729> ែឆ�ចចកេសចចំអកេត និងខ�   

អមសិៈក�ុងេលក េសចចំអកឲ្យអ�កេលភៈនិយម ។ 

730> អ�កេធ�អ្រកកដ់ល់ក្រមតិណា បាបខ� ងំក� ដល់ក្រមតិេនាះ ។ 

731> អ�កេធ�ល�ដល់កំរតិណា ផលេនាះអស� រ្យដល់កំរតិេនាះ ។ 
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732> ជនកំណាចមនិខ� ចទុក�ភយ័ 

ជនអ្របិយមនិខ� ចេវទនា ( គឺជាអ�កស�បខ់�ួនឯង )។ 

733> េខ� ចលងមនិគួរឲ្យខ� ចេនាះេទ 

ែតេបអេំពអ្រកកល់ងវញិ េទបគួរឲ្យខ� ចបំផុត ។ 

734> ជនេឃារេឃ្រត�វគា� នឹងជនងងឹត 

បាបេនក�ុងចិត�ពិតជា្រត�វគា� នឹងេលភៈ ។ 

735> គុកទុកស្រមាបដ់កអ់�ក្រប្រពឹត�ខុស នឹងរជករ វដ�សង្សោរ

ទុកដកអ់�កអវជិា�  ែដលសងេពៀរមនិឈប ់។ 

736> ទឹកែតងហូរេទរកទីទប រឯីលភែតងហូរេទរកទីែដល

មនុស្សសងបណុ្យ ។ 

737> ឥ�ន�ីែតងសមា� បស់ត�ស� ប រឯីបាបែតងសមា� បកុ់សលធម។៌ 

738> ចុងេភចូលចិត�េទផ្សោរ   រឯីឧបាសកឧបាសិកចូលចិត�េទវត� ។ 

739> កុលបែតងមានបនា�  តណា� ែតងមានអន�រយ ។ 
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740> អេំពអ្រកកេ់ទះបីកន�ងផុតេទ ែតបាបឋតិេនក�ុងចិត�

រហូត ។ 

741> ែក�កនិងត� តបានបន�ំខ�ួនេធ�ហង្ស ែតបាបេស� ះ្រតងច់ំេពះ

អេំពអ្រកកែ់ដលែក�ក និងត� តបានសង គឺមនិែ្រប្រប�ល

េឡយ ។ 

742> េបមនិចងម់ានទុក�ភយ័ចូរៃលកំុេធ�អ្រកក ់។ 

743> អ�កសបេ្រពះពូជ្រស�វនឹងបាន្រស�វជាផល អ�កសបេ្រពះ

ពូជបាបនឹងបានទុក�ជាផល ។ 

744> ជីវតិខ�ីអ្របិយេ្រពះបាប ជីវតិល�ដូចកុលបេ្រពះបុណ្យ ។ 

745> សីលជារបងករពរេចរ េលភៈ េទសៈ នងិេមាហៈ។ 

746> ៃដឬេជងែដល្របឡាកវ់ងយលងឲ្យ្រជះេទ ែតេបចិត�

្របឡាកវ់ញិេទបពបិាកលងឲ្យ្រជះណាស់ ។ 

747> មានែតអេំពល� និងអេំពអ្រកកប់៉ុេណា� ះ ែដលស� ល់មា� ស់

របស់េគច្បោស់ (េរៀងៗខ�ួន) ។ 
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748> អេំពអ្រកក ់ និងអេំពល�េគ្រសលញ់ចូលចិត�មា� ស់របស់េគ

េរៀងៗខ�ួន ។ 

749> អេំពអ្រកកម់ានកូនសិស្សរបស់េគេឈ� ះ េឃារេឃ មាន

ចុងេភេឈ� ះអវជិា�  មានគា� េឈ� ះតណា�  មានអចរ្យ

េឈ� ះ្រចែណន ។ 

750> អ�កែដលបានេធ�អ្រកក ់ គឺវអ្រកកេ់ទេហយ (បាបេ្រចន)

ែតអ�កែដលសរេសរេលកេជងមនុស្សអ្រកកេ់នាះ គឺមហ

អ្រកកៃ់្រកែលងេទេទៀត (បាបធ�នធ់ា� កន់រកដូចេគចបេ់ទ

ដក ់) ។ 

751> េបេលកស�ប្់របជាជនេម�ចមនិយកែឆ�េធ�្របជាជនេទ....។ 

752> េបកទ� របង�នវ់ងយ្រស�លេទ ែតេបកទ� រឃា� ងំមាស ឃា� ងំ

្របាកវ់ញិេទបពបិាក ។ 

753> សម�ងឹេមលេទ មាស្របាក ់លុយកក ់ត្ូបងេព្រជេនក�ុងទូរ

េគលកវ់ងយេទ ែតេទយកេទបពបិាក (ស្រមាបអ់�កែដល

ខ�ះបុណ្យ) ។ 
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754> អ�កមានបុណ្យេនាះៗេគមានចង�ុលៃដទិព� (ចង�ុលមាស

បានមាស, ចង�ុល្របាកប់ាន្របាក,់ចង�ុលេព្រជបានេព្រជ

ចង�ុលឡានបានឡាន,ចង�ុលផ�ះបានផ�ះ ។ 

755> េបចងប់ានសុខភាពល� ្រត�វព្យោយាមេបកបំពងក់េលបជាតិ

ល�ីង  ( េបចងប់ានសុខស�ប្់រត�វខំអតធ់�តនូ់វពក្យនិយាយ

អ្រកកពី់អ�កដៃទ ) ។ 

756> េពលបុណ្យរតចូ់លក�ុងខ�ួន បាបរតព់នួេទណាបាត ់។ 

757> ្រពះពុទ�យាងចុះពីតវតិង្សោ ្រទងឲ់្យ្របស� មានជេណ� របី េប

អ�កណាយល់អត�នយ័ពិតមាននិស្សយ័បានរចួផុតទុក� ។ 

758> ស� បេ់ទជាមយួនឹងអេំពល�្របេសរជាង 

រស់េនជាមយួនឹងអេំពអ្រកក ់។ 

759> មនុស្សអវជិា�  អចេធ�អ្រកកប់ានរបរ់យដងក�ុងមយួៃថ� ែត

ជួនកលក�ុងមយួឆា� េំគអចេធ�ល�បានែតម�ងប៉េុណា� ះ ។ 

760> សប្ុបរសេស� ះ្រតង ់ នឹង្រពះពុទ�សសនាមានប�� ចក�ុអច

េមលេឃញឋនសួគ ៌ រឯីពលជនធ�នេ់ដយបាបវញិ េមល

មនិេឃញេឡយ ។ 
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761> អេំពអ្រកក ់និងអេំពល�ជាប��ត�រិបស់ធម�ជាតិយ៉ាងសុ្រកឹត

េហយអំេពទងំពីរេនះ េកតេចញពីេទមនស្សចិត� និង

េសមនស្សចិត�ៃនបុគ�លអ�ក្រប្រពឹត�។ 

762> ដឹកេគា្រកបីដំរេីសះឲ្យេដរតមផ�ូវ្រត�វ ផ�ូវ្រតងវ់ងយេទ ែត

េបេយងដឹកនាមំនុស្សអ្រកក ់ ឲ្យមកេដរផ�ូវ្រត�វ ផ�ូវ្រតងវ់ញិ

េទបពបិាក ។ 

763> ្រពះពុទ�ជា្រតីវស័ិយ ្រពះធមល៌�ៃ្រកជានាវ ្រពះសង្ឃ ជាែ្រស

បុណ្យរបស់បរស័ិទ្រគបគ់ា�  េកតចស់ជរជាេទសរបស់វដ�ៈ ។ 

764> អ�ក្រសវងឹ្រសេគថាគួរឲ្យខ� ច ែតអ�ក្រសវងឹអណំាចេទបគួរ

ឲ្យខ� ចបំផុត ។ 

765> អ�ក្រសវងឹ្រសេគថាកច 

ែតអ�ក្រសវងឹអណំាចេទបកចបផុំត ។ 

766> ចិត�េ្រគាត្រគាតនាឲំ្យេ្រក�ម្រក ំ

ចិត�ស� តស�ំនាឲំ្យរកីរយ 

ចិត�ស�បព់ណ� រយសយភាយវមិុត�ិ 

ចិត�េ្រគាះថា� កប់ំផុតគឺគនំុំ  ។ 



147  

 

767> ចិត�េឆវឆាវដូចអវេឆះេភ�ង 

ចិត�វល�៍េឡងេ្រទងេរឿងតមវតិក� 

គំនំុគំស�ប ់េ្រពះចិត�្របឡាក ់

ចិត�្រតងេ់ស� ះស�័្រគល�ដូចកកម់ាស ។ 

768> ចិត�អ្រកកស់�ុយដកដូ់ចទឹក្រជា ំ

ចិត�ស� តែថទេំទេដយសតិ 

ចិត�បណ�ិ តពិតជាមានហិរ ិ

ចិត�ជិត ចុតិ ្រតិះរះិឲ្យល� ។  

769> មានសទ� ដរ៏ងឹមា ំេ្រប�បដូចជា ្រចងំសមុ្រទ 

មានជំេនឿដេ៏មាះមុត េទបរចួផុតចកនូវទុក� ។  

770> មនុស្សខ�លិ េឃញែត ឧបសគ� 

មនុស្សឧស្សោហៈ េឃញែតឱកស ។ 

771> ចង ់្រក ្រតបត់ម មនុស្សកម�លិេផះ 

ចង ់េចះ ្រតបត់ម អ�ក្របាជ� 

ចង ់មាន េធ�បណុ្យ េធ�ទន កំុខ� ច 

ចង ់បានអណំាច កំកចដករ់�ស� ។ 
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772> ្រតបត់មអ�កល�ង ់លងខ់�ួនក�ុងបាប 

ល�ដូចកុលប ្រតបត់មសប្ុបរស 

្រតបត់ម បណ�ិ ត អ�ីៗ ល�្រសស់ 

្រតបល់�ឥតេខ� ះ ្រតបត់ម្រពះពុទ� ។  

773> ឧស្សោហ៍សម�ងឹេមលេទេជងេមឃ 

េទប្រកេឡកេឃញករពិត ៃនធម�ជាតិ ។ 

ឧស្សោហ៍សម�ងឹេមលេទចិត� (ខ�ួនឯង) 

េទបដឹងថាអត� អញេនខ�ះខត្រតងណ់ាខ�ះ ។  

774> ឲ្យ េបះដូង ្របេសរជាងឲ្យ ្រកមា 

ឲ្យ វជិា� ករ ្របេសរជាងឲ្យ លុយកក ់។ 

775> ឲ្យ ទឹកសុទ� ្របេសរជាងឲ្យ សុរ  

ឲ្យ ប��  ្របេសរជាងឲ្យពលកម� ។  

776> ឲ្យ គំនិត ្របេសរជាងឲ្យ គំនំុ 

ឲ្យ ជួបជំុ ្របេសរជាងឲ្យ ករ្រពត្់របាស ។ 

777> អ�កមនិយល់ រវល់ែតរអ៊រូទ ំពីេភ��ង និងខ្យល់ 

អ�កគិតដិតដល់ មនិឆ�ល់ពីធម�ជាតិេឡយ ។  
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778> េមឃមានរន�ះ    ្រពះមានបារម ី

ក�ុងេលកមានអ� ី  ្រពះពុទ�្រទងញ់ាណ 

បានេកតជាមនុស្ស  កូនេអយ្របឹងេរៀន  

េគចពីេ្រគ�ងេញ�ន  និងអបាយមុខ ។  

779> និយាយកុហកេគឯង វេចះែតបាន ( េគមនិដឹង ) 

ែតេបកុហកសមុ្ីរបាណ គឺមនិបានេឡយ ( ខ�ួនឯងដឹង )។ 

780> លួចេគបានម�ង អចរចួខ�ួន 

លួចេគផ�ួនៗ មនិរចួខ�ួនេឡយ។  

781> បុគ�ល ក្រមតិទប ស� បអែង�លែត ទំនាស់ 

បុគ�ល ក្រមតិខ�ស់ រស់ក�ុងេសចក�សី�ប ់។ 

782> មានះ រងឹត�ងឹ តឹងដូចអូសឫស្ស ីប��� ស់ចុង 

ប៉ុែន�ករអតធ់�ត ់នឹងចុះស្រម�ងមានមង�លសួស�ី ។ 

783> រស់េនក�ុងផ�ះ ្របេសរជាងរស់េនក�ុងគុក 

រស់េនក�ុងសុខ ្របេសរជាងរស់េនក�ុងទុក� ។  

784> ពក្យថា “ កតទ់ឹកមនិដចក់តស់ចម់និបាន ” គឺអ�កដឹក

នា្ំរគប្់របាណមនិអចកតផ់ា� ចពី់្របជាជន ។  
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785> មានេមត�  េទប ករងរ រកីចេ្រមន 

មានេមត�  េទប កុសល េកតេកន  

មានេមត�  េទប ប��  ភ�ថឺា�  

មានេមត�  េទប ្រសស់ថា�  ក�ុងចិត� ។ 

786> ពក្យខ�៤ីម៉ាត ់ េទះេយង្របយត័� កវ៏មកែដរ 

ខិតខរំក្សោ រល់ៃថ�រល់ែខ តជាបហូ់រែហ 

 េកតចស់ឈសឺ� ប ់។ 

787> កូនេអយ គា� នអ�ីពបិាកជាងខ�ះបុណ្យេនាះេឡយ ។ 

788> េបេធ�ល�េចញពីក�ុងចិត� េគ្រសលញ់េពញេបះដូង ែតេបល�

ែតេ្រកេហយេឆខងក�ុង គឺដូចលតស់រុងកណា� លផ្សោរ ។ 

789> អ�កណាេធ�អ� ី េគដឹងខ�ួនេគេហយៗផលកេ៏គនឹងទទួលេទ

តមអេំពកម�របស់េគែដរ ដូេច�ះចូរកូនេធ�ែតអេំពល�ឲ្យបាន

ខ� បខ់�ួនខ�ួនឯងេទបានេហយ ។ 

790> ថា� ពុំលេទះបីពនួផឹកមា� កឯ់ង មនិឲ្យនរណាដឹងកេ៏នែត

ពុលែដរ យ៉ាងណាមញិ អ�កែដលលួចលកេ់ធ�អេំពអ្រកក ់

មនិឲ្យេគដឹងយ៉ាងណាកេ៏ដយកម៏ានបាបែដរ ។ 
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791> អ�កដេំចកែតមា� កឯ់ងេដយគា� ននរណាមា� កដឹ់ង កគ៏ងប់ាន

ែផ�េចក ១ស�ងែដរ យ៉ាងណាមញិអ�កេធ�អំេពល� េហយ

េទះបីជាគា� ននរណាមា� កដឹ់ងកប៏ានបណុ្យែដរ ។ 

792> ឥស្សោ នាឱំរឲ្យផ្សោេពត 

-្រចែណនេធ�ឲ្យចុកែណនក�ុងឱរអត� ខ�ួនឯង  

793> មុខរបរែដល្រត�វ្របយត័�បំផុតេនាះគឺ 

មុខរបរស�ូច្រតីក�ុងវត�េនះឯង ។ 

794> ចងប់ានសុខភាព េមលកំេដឲ្យបានរល់ៃថ� ចងប់ានល�

្របៃព េមលចិត�ឲ្យបានរល់េម៉ាង ។ 

795> 100Km (គីឡូែម្៉រត) មានចមា� យដូចគា�  េទះបីេយងជះិ  

រថយន� ជិះម៉ូតូ ជិះកង ់ ឬេដរ កេ៏ដយមាននយ័ថា្រពះធម៌

ែដល្រពះពុទ�្រតស់ដឹងមានេនក�ុង្រពះ្រតយ័បិដក ១១០ភាគ 

េយងអចេបកេមលបានដូចគា�  េទះបីអ�កមាន អ�ក្រក ម�ន� ី

េសដ�ី េស�ចែផនដីកេ៏ដយ ។ 
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796> កុសលកម� ជាវចិិ្រតករគូររូបឲ្យេទជាមនុស្សស� តឲ្យេទជា

មនុស្សខ�ងខ់�ស់ ឬឲ្យេទជាេទវត ែតេបអកុសលកម�វញិជា

វចិិ្រតករគូររូបឲ្យេទជាមនុស្សខ�និខ�ងពិ់ករៃដេជង ពកិរែភ�ក 

ទបេតឿ ឲ្យេទជាសត� ឬេ្របតជាេដម ។ 

797> ថ�ដូចគា�  េបេគយកេទឆា� កេ់ធ�្រពះពុទ�រូបេគនឹងថា� យបង�ំែត

េបេគយកេទ្រកលផ�ូវេគនឹងេដរជានព់េីល យ៉ាងណាមញិ

េបកូនេធ�ខ�ួនឲ្យៃថ�ថ�ូរ ខ�ងខ់�ស់េដយអេំពសុចរតិេគនឹងេគារព 

ែតេបកូនបេណា� យខ�ួនឲ្យេថាកទបេទក�ុងអេំពទុច�រតិេផ្សងៗ

េគនឹងេមលងយកូនមនិឲ្យតៃម�កូនេនាះេឡយ ។ 

798> ករពន្យល់្របាបឲ់្យពកួរុយឈបសីុ់ស�ុយេឆ�ះឆា� ប វជាេរឿង

មយួពបិាកណាស់ េ្រពះរុយេនះវបានេជឿសុ៊បក�ុងផ�ូវខុស

ដល់ក្រមតិ(មចិ� វមិុត�)ិែដលែក ឬជួយ ែលងបានេទេហយ។

( រឯីមនុស្សេយងកដូ៏ចគា� អ៊ីចឹងែដរ ) 

799> េដះ្រសយប�� េលភៈគឺពបិាកដូចក� មជាបម់ងអ៊ីចឹង ។ 
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800> េលភៈ និងតណា� េដះ្រសយេដយប�� ក�ុងសតិប្បដ� ន៤ 

េទបអចេទរចួទន ។ 

801> លុយអចនាមំនុស្សឲ្យេដរខុសផ�ូវ និង្រត�វផ�ូវ ដូេច�ះេន

េពលេ្របវ្រត�វមានសតិជាបជ់ានិច�ទន ។ 

802> អ�កមានេសចក�ីសុខេនក�ុងេលកេនះ មនិែមនេដយសរ

្រទព្យសម្បត� ិ ឋនៈ បុណ្យស័ក� ិ េនាះេទគឺ បានមកពីករ

អបរ់ចំិត�ឲ្យ្រពម ឲ្យល�ម ឲ្យេចះទទួលយកករពតិៃនជីវតិ

របស់ខ�ួនេនះឯង ។ 

803> ភយ័អ�មីនិេស�នឹងភយ័ក�ុងេសចក�ីខ�លិនិងេសចក�ី្របមាទក�ុង

អេំពល�េនាះេឡយ។ 

804> ្រសលញ់ខ�ួនពិត្របាកដ គឺជាបុគ�លែដលនាខំ�ួនេធ�បុណ្យ

េធ�ទន រក្សោសីល ចេ្រមនេមត� ភាវនា ។ 

805> ្របាបេ់គ ្របាបឯ់ងថាគាត្់រសលញ់ខ�ួនណាស់ ែតែបរជានាំ

ខ�ួនេទ្រប្រពឹត�ទុច�រតិរល់ៃថ�េនះមនិេឈ� ះថា្រសលញ់ខ�ួន

េទគឺស�បខ់�ួនយ៉ាងច្បោស់្រកែឡតេ្រពះចងឲ់្យខ�ួនមានទុក�។ 
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806> ្រសលញ់ខ�ួនខុស គឺករ្រសលញ់ខ�ួនែតពួនសន្សបំាបរល់

ៃថ� ។ 

807> អន�រយែដលគួរ្របយ័ត�បំផុតេនាះ គឺអន�រយខងក�ុង        

( អន�រយកុសលធម ៌) ។ 

808> អន�រយខងេ្រក គឺជាអន�រយតមធម�ត ធមែ៌ដលេកតពី

េហតុក�ុងផលរបស់អកុសលកម�គឺវមនិធ�នធ់�រដល់ថា� កធ់ា� ក់

េទកនអ់បាយភមូេិនាះេទ ។ 

809> ្រគបធ់មែ៌ដលមានបច�យ័តកែ់តងគឺមនិមានអត� េនាះេទ ។ 

810> ករសំគាល់ថាមានខ�ួនអ�កេធ�នូវកម�ទងំឡាយេនាះ វ្រប្រពឹត�

េទេដយករវេង�ង េ្រពះេមាហៈកនយ់កវបិរតិគឺេដយ

តណា� វបិរតិេនះឯង ។ 

811> ដំណាំកលេបដបំានេ្រចន្របេភទ នឹងទទួលបានផល

េ្រចនមុខ េហយេបដបំានេ្រចនចមា� រ នឹងទទួលបានផល

េ្រចនរហូតដឹកឡានេហយេនែតមនិអស់េទៀត រឯីបុណ្យក៏

ដូចគា�  ។ 
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812> ពកួឃ�ុ ំនិយាយែតករពិត ប៉ុែន�ពកួរុយ្របឌិតនិយាយែត

ករពរ (េ្រប�បដូចជាសប្ុបរស នងិអសប្ុបរស) ។ 

813> អ�កណាយកប�� នាមំខុ សុខមកតមេ្រកយ ែតេបបុគ�ល

ណាយកអវជិា� នាមំុខទុក�មកតមេ្រកយ េហយវជាករពិត

ៃនច្បោបធ់ម�ជាតិ ។ 

814> អ�កមានប�� េគេផ�វសនាេលបុណ្យ  

អ�កខ�ះប�� េគេផ�វសនាេលបាប ។ 

815> សុគតិ ជាកែន�ងរបស់បុគ�លែដលមានសទ� មុតមាកំ�ុង្រពះ

រតន្រតយ័ ។ 

816> ទុគ�តិជាឋនរបស់បុគ�ល ែដលមានេសចក�ី្របមាទក�ុងសុចរតិ

េដយកយ េដយវច េដយចិត�េនះឯង ។ 

817> ពន�តេ់ភ�ង៣យ៉ាងបានសុខសន�រហូត  េភ�ងេនាះគឺ៖ 

១- េភ�ងរគៈ 

២- េភ�ងេទសៈ 

៣- េភ�ងេមាហៈ 
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818> អ�កពូែកេបាក្របាស េយងេហយនាេំយងឲ្យេទកនអ់បាយ

ភមូជិាេ្រចនដងេនាះគឺកិេលសខ�ួនឯងហ�ឹងេហយ ។ 

819> អត� អញចងប់ានសុខទុក�យ៉ាងណាអ�កដៃទកច៏ងប់ានសុខ

ទុក�ដូេច� ះែដរ សូមឲ្យសព�សត�កំុមានេពៀរនឹងគា� េឡយ ។ 

820> េសចក�ីទុក�នឹងរលតេ់ទេដយករមនិចងឈ់�ះចញ់គា�  មនិ

េបៀតេបៀនគា�  មនិឈ� នីសគា�  ។ 

821> កិេលសវមនិស� ល់ថាអ�កេនាះជាអ�កណា ជា្រគហស� ឬ  

បព�ជិតអ�េីឡយ ឲ្យែត្របែហសវនឹងនាបំុគ�លេនាះេទកន់

អបាយភមូភិា� ម ។ 

822> ចិត�េ្រប�បដូចជាបាល់ែដលេគេលងេនក�ុងតរង ឬក�ុង   

ស� តអូឡាពិំកយ៉ាងដូេច� ះែដរ គឺម�ងេទេនះ ម�ងេទេនាះ

ឥតឈប់ឈរេទ ទល់ែតព្យោយាម្រគប់្រគងវេទបល�    

្រពះពុទ�្រតស់ថា អ�កែដល្រគប្់រគងចិត�បានគឺជាបណ�ិ ត ។ 

823> ផលរបស់បុណ្យមានលុយរបល់នហូរចូល ែតផលរបស់

បាបកម៏ានទុក�របល់នហូរចូលែដរ ។ 
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824> អេំពល�េធ�េនទីណាកែន�ងណាកប៏ានែដរ ប៉ុែន�អេំពអ្រកក់

វញិេទះបីេនក�ុងវត� ក�ុងវងំ កែន�ង្របណីតែបបណាកម៏និ

្រត�វេធ�ែដរ ។ 

825> ទឹកសុទ�ចងផឹ់កេនមុខេគកប៏ាន ផឹកេនទសី� តក់ប៏ាន មាន

នយ័ថាអេំពល�េធ�េនចំេពះមុខេគកប៏ាន េធ�កំបាងំមុខេគក៏

បាន គឺសេ្រមចបានជាបុណ្យកុសលទងំអស់ ។ 

826> ថា� ពំសិ ថា� ពុំលចងផឹ់កេនចំេពះមុខេគកពុ៏ល លួចផឹកក�ុង

ទីស� តក់ពុ៏លែដរ មាននយ័ថា អេំពបាបេធ�េនទីណាកែន�ង

ណាេគបានដឹង េគមនិបានដឹងយ៉ាងណា ែតបាបមានពិត

្របាកដដល់បុគ�លអ�ក្រប្រពឹត�េនាះមនិបាតេ់ឡយ ។ 

827> អ�កសងបុណ្យេទវតកត្់រត អ�កសងទុច�រតិណា អ�កកត់

្រតគឺយមបាល ។ 

828> េបអ�កមនិចូលចិត�អេំពណា សូមកំុេធ�អេំពេនាះដកអ់�កដៃទ 

េ្រពះេគកម៏និចូលចិត�អេំពេនាះដូចេយងែដរ ។ 
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829> អ�កសែម�ងធមរ៌យមាយ កំប�ុកកំែប�ងេ្រប�បដូចជាមនុស្ស

ែដលចូលចិត�យកចំេបង ឬែខ�រមកេធ�អវពកយ៉់ាងដូេច� ះ

ែដរ ។ 

830> គា� នអ�លី� េស�នឹងខ�ួនឯងជាមនុស្សមានសទ� េនាះេឡយ

ទន ។ 

831> េធ�ខ�ួនឯងឲ្យមានគុណធម ៌ គឺ្របេសរជាងអ�ីៗ ែដលមានេន

ក�ុងេលកេនះេទេទៀត ។ 

832> បណ�ិ តលះបងក់យេនះ េ្រប�បដូចជាេគលះបងនូ់វលមក

យ៉ាងដូេច� ះែដរ ។ 

833> អណំាចពិេសសរបស់ចិត�គឺ “ បុណ្យ ” ។ 

834> ជំនួញអ�ែីដលមានទុក�េស�េដយជំនួញបាបេនះមនិមានេនាះ

េឡយ ។ 

835> េបកូន្រកខ្សតវ់អតលុ់យែតមយួ្រគា ែតេបកូនអតស់ទ�  

ច្បោស់ជា្រកេហយរងររហូតេហយ ។ 
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836> ស� ល់នរណាេធ�ធមំានស័ក�ិយសប៉ុនណា មនិេស�នឹងស� ល់

កិេលសរបស់ខ�ួនឯងេនះេឡយ ។ 

837> កំចតន់រណាេនក�ុងេលក ឬឲ្យអស់ពីក�ុងេលកេនះេទក៏

មនិបានសុខដូចជាករកំចតនូ់វកិេលសក�ុងខ�ួនឯងេនះេឡយ ។ 

838> េបាសធូលីខងេ្រកបានស� តផ�ះ វត� វងំ ។ល។ ែតេប

េបាសធូលីខងក�ុងែដលជារគៈវញិបានស� តសនា� នចិត� ។ 

839> ស�ឹកចរ្រជ�ះបាតផ់ាតចូ់លស�ឹកេចក 

ចនមាសសត�ែក�កយកជុះអចមដ៌ក ់(សព�ៃថ�) ។ 

840> បានរបស់ថ�ីែលងគិតអ�ីេចលរបស់ចស់ 

េគគិតច្បោស់ថាល�ល�ះទិញយកអស់ (សព�ៃថ�) ។  

841> ស�ឹកេចកផា� រ ស�ឹកចរផា� ប ់

ែផនដី្រកឡាប ់ឆាប់ៗ េនះេហយ (ស�ង� មេលក) ។ 

842> េបាះេចលឆា� ងំស� ន ់ វណ�័ កឆា� ងំេភ�ង 

វល�ិ៍េផាមេឡងេ្រទង េឈ�ងចូលផ�ះ (សព�ៃថ�) ។ 

843> រក្សោេស� ឲ្យគងរ់ងច់េំគា  ដែង�ពុេទ� ជេយាសុេខ ។ 
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844> េបចងព់ន�តេ់ភ�ង្រត�វដកអសុេចញ េបចងប់ានេសចក�ីសុខ

្រត�វដកគំនំុគំុស�បេ់ចញពីសនា� ន ។ 

845> េរគក�ុងកយ អចដុតេឆះក� យជាេផះេទតមសកសព 

ប៉ុែន�បាបេរគ គឺេរគែដលេកតពចីិត�បាបវញិ មនិអចដុត

េឆះេនាះេឡយ ។ 

846> ចំណងឥតែខ្សែដលេយងគួរែតខ� ចបំផុតេនាះគឺ “ ឧបាទន ” ។ 

847> ផ�ះែដលេបកេភ�ងេហយេនែតមិនភ�ឺេទៀតេនាះ គឺជាផ�ះ

របស់អសប្ុបរស ។ 

848> េជាគជយ័មានភយន�រយ ៥ គឺ៖ 

១- លួច្រទព្យេគបានេដយេជាគជយ័ 

២- ប�នយ់ក្រទព្យសមា� បម់ា� ស់េគបានេដយេជាគជយ័ 

៣- កុហកេបាក្របាសេគបានេដយេជាគជយ័ 

៤- លួចយក្របពន�កូនេគបានេដយេជាគជយ័ 

៥- បន�ំឯកសរ បំពនឈ�ះ យកផ�ះ យកដីេគបានេដយ

េជាគជយ័ ។ 
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849> េជាគជយ័មានសិរ ី៨ ្របករគឺ៖ 

១- ខិតខេំរៀនេហយ្របលងជាបេ់ដយេជាគជយ័ ។ 

២- ព្យោបាលជំងឺជូនមាតបិតបានជាសះេស្បយេដយ 

េជាគជយ័ ។ 

៣- បានកសងផ�ូវ កសងស� ន ឲ្យេគេដរ ឲ្យេគឆ�ង បាន

េដយេជាគជយ័ ។ 

៤- បានកសង្រពះវហិរថា� យ្រពះរតន្រតយ័េដយេជាគជយ័ 

៥- បានកសងកុដិ្របេគន្រពះសង្ឃបានគងេ់នេដយ

េជាគជយ័ ។ 

៦- បានកសងសលេរៀនឲ្យេក�ងេរៀនេដយេជាគជយ័។ 

៧- បានកសងមន�ីរេពទ្យទុកព្យោបាលអ�កជំងឺទូេទេដយ

េជាគជយ័។ 

៨- បានបេ្រម្រពះពុទ� ្រពះធម ៌្រពះសង្ឃេដយេជាគជយ័ ។ 
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 ខ�ុ ំ្រពះករុណា ខ�ុ ំបាទបានបរចិ� គឈមេធ�ីជាទន 

េលីកទី ០៧ េនមជ្ឈមណ� លជាតិផ�ល់ឈម េនៃថ�     

១៤េរច ែខេជស� ចត� ស័ក ព.ស.២៥៦៦ ្រត�វនិង          

ៃថ� អង� រ  ទី ២៨ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០២២។ 

Tel: (855) 81 713 777 

សមូអនុេមាទនាបុណ្យទន! 

 

 េសៀវេភ្របទីបប�� មហលភភាគ ២ េនះ េបាះពុម� 

េនេរងពុម� គីម ឡុង អសយដ� ន៖ ផ�ះេលខ 1A-4A,   

ផ�ូវេលខ ៤៣២ (បរូឈីកូវ៉ III) សង� ត់កកប II 

ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ រជធានីភ�ំេពញ ។ 

Tel: (855) 12 77 44 40 / 11 81 81 14 

rs 
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េឈា� ះសប្ប�រសជនែដលមានសទា� ចូល្របាក់ 
ក��ងការេបាះពុម�េសៀវេ� “្របទីបប�� មហាលាភ ” ភាគ ២ 

ស្រមាប់េធ� ើជធម�ទាន 
 

ល.រ េឈា� ះសប្ប�រសជន ចំនួនទឹក្របាក ់ ឣស័យដ� ន 

១ ឧ�សក េ�ក បូ��� 500ដុ���រ ភ�ំេពញ 

២ ឧ�សិ� ញ៉�ក �ចឹក 500ដុ���រ ភ�ំេពញ 

៣ ឧ�សិ� សួន សុគ��� 500ដុ���រ ភ�ំេពញ 

៤ �កុមឧ�សិ� េពទ�� នី 100ដុ���រ កំពង់េ�ម 

៥ ឧ.ស � សុខុម និងឧ.សិ េខៀវ ចិ��� 50ដុ���រ ភ�ំេពញ 

៦ េ�ក ឃិន សីុផុន និងេ�ក�សី  

េ�ពឿង សីហៈ សុភ័គ 
50ដុ���រ ភ�ំេពញ 

៧ 
េ�ក � ងួនេសង និងអ�ក�សី 

េ�ពឿង សីហៈ សុគន� �ពម�ំងបុ�ត 
50ដុ���រ ភ�ំេពញ 

៨ 
េ�ក ែកវ វ�បុល និងេ�ក�សី 

េ�ពឿង សីហៈ សុពណ៌ �ពម�ំងបុ�ត 
50ដុ���រ ភ�ំេពញ 

៩ 
េ�ក ងួន វណ�ថន និងអ�ក�សី 

េ�ពឿង សីហៈ ប��េទវ�  
50ដុ���រ ភ�ំេពញ 

១០ ក��� េ�ពឿង ពិេ�រ សួគ៌�ជិនី 25ដុ���រ ភ�ំេពញ 

១១ ក��� េ�ពឿង សីហៈ េទពរ�ដួល 25ដុ���រ ភ�ំេពញ 

១២ េ�ពឿង សីហៈ ច�កព�� 25ដុ���រ ភ�ំេពញ 

១៣ អ�ក�ស ីណឹប ច�ិ�� និង���មី �ពម�ំងបុ�ត 25ដុ���រ ភ�ំេពញ 
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១៤ អ�ក�សី ណឹប ផ��� និង���មី �ពម�ំងបុ�ត 25ដុ���រ ភ�ំេពញ 

១៥ ក��� ណឹប �ន់ធី 25ដុ���រ ភ�ំេពញ 

១៦ ឧ�សិ� �ំង េ�សៀង 25ដុ���រ ក���ល 

១៧ 
េ�ក �ទីន ឡ�ង និងឧ�សិ� 

�ំង �នី �ពម�ំងបុ�ត  
25ដុ���រ ភ�ំេពញ 

១៨ 
ឧ�សក យិច ឈីន និងឧ�សិ� 

ែត សុ���លី (បួ៊យ) �ពម�ំងបុ�ត  
25ដុ���រ ភ�ំេពញ 

 

សូមសប្ប�រសទាងំអស់ អនុេមាទននូវបុណ្យធម�ទានទាងំអស់គា�  េដើម្បី 
បានជបច�័យរួចផុតចាកទុក� េហើយបានេ�ដល់្រពះនគរបរមសុខ  

គឺ្រពះនិពា� ន្រគប់ៗគា� េ�េហាង ។ 
( សាធុ សាធុ សាធុ ) 

 

េសៀវេភ “្របទីបប�� មហាលាភ ភាគ២” ែដលនិពន� និង េរៀបេរៀង 

េដយខ�ុ ំ្រពះករុណាខ�ុ ំបាទ េអក បូរ៉ បានេបាះពុម�េលកទី ១ ចំននួ ២០០០

ក្បោល េនៃថ� ១៥េកត ែខ េជស� ឆា� ខំល ចក� ស័ក ព.ស ២៥៦៦ ្រត�វនឹងៃថ� 

អង� រ ទី ១៤ ែខ មថុិនា ឆា�  ំ២០២២ ស្រមាបេ់ធ�ជាធម�ទន ។ 

េសចក�ីជនូដំណឹង 

េខមរបុ�ត�ំងអស់�ចចូលេមើលេសៀវេ� “្របទីបប�� មហាលាភ ភាគ ២” 

និងេសៀវេ�កំ�ព��ធម៌�គប់�គ ក��ងេវប�យ ៥០០០ �� ំ 

(www.5000-years.org) និងយូធូប (Youtube) (កំ�ព��ធម៌) 
 

NNN 

http://www.5000-years.org/


�ៀវ�� កំ�ព�ធម៌�គ  ១
�ះពុម�����ច័ន� ១១�ើត �� ភ��បទ ព.ស ២៥៤៣ 

���វនឹង���ទី ២០ �� ក��� ���ំ ១៩៩៩

�ៀវ�� កំ�ព�ធម៌�គ ២
�ះពុម�������ហស��ត�� ៨�ើត �� មិគសិរ ព.ស ២៥៤៦

���វនឹង���ទី ១២ �� ធ�� ���ំ ២០០២

�ៀវ�� កំ�ព�ធម៌�គ  ៣
�ះពុម������រ� ៨�ើត �� ពិ�ខ ���ំម�� ព.ស ២៥៤៧

���វនឹង���ទី ០៧ �� ឧស� ���ំ ២០០៣

�ៀវ�� កំ�ព�ធម៌�គ ៤
�ះពុម�����ពុធ ៩�ើត �� មិគសិរ ព.ស ២៥៥៧ 

���វនឹង���ទី ១១ �� ធ�� ���ំ ២០១៣

�ៀវ�� កំ�ព�ធម៌�គ ៥
�ះពុម�������ហស��ត�� ១៥�ើត �� ��ស� ព.ស ២៥៥៨

���វនឹង���ទី ១២ �� មិថុ� ���ំ ២០១៤

�ៀវ�� កំ�ព�ធម៌�គ ៦
�ះពុម�������ហស��ត�� ៦�ើត ��ពិ�ខ ព.ស ២៥៥៩

���វនឹង���ទី ២៣ �� ��� ���ំ ២០១៥
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�ៀវ���លខ��ំ��ះករុ� ខ��ំ�ទ �ក បូ��� �ននិពន� 
និង�ៀប�ៀង�នដូច�ង���ម៖



�ៀវ�� កំ�ព�ធម៌�គ ៧
�ះពុម�����សុ�� ១�ច �� ���� ព.ស ២០៦០

���វនឹង���ទី ២២ �� ��� ���ំ ២០១៦

�ៀវ�� កំ�ព�ធម៌�គ  ៨
�ះពុម�������ហស��ត�� ១៥�ើត ������ ព.ស ២៥៦០ 

���វនឹង���ទី ២១ �� ��� ���ំ ២០១៦

�ៀវ�� កំ�ព�ធម៌�គ ៩
�ះពុម�����ពុធ ១�ើត ��ពិ�ខ ព.ស ២៥៦១

���វនឹង���ទី ២៦ �� ��� ���ំ ២០១៧

�ៀវ�� កំ�ព�ធម៌�គ  ១០
�ះពុម�����ពុធ ១�ច ��ភ��បទ ព.ស ២៥៦១

���វនឹង���ទី ១៧ �� ក��� ���ំ ២០១៧

�ៀវ�� កំ�ព�ធម៌�គ ១១
�ះពុម�����អ���រ� ១៥�ើត ����ស� ព.ស ២៥៦២

���វនឹង���ទី២៩ ��ឧស� ���ំ២០១៨

�ៀវ�� កំ�ព�ធម៌�គ ១២
�ះពុម����� ច័ន� ១៥�ើត ����ស� ព.ស ២៥៦៣ 

���វនឹង���ទី ១៧ ��មិថុ� ���ំ ២០១៩ 
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�ៀវ�� ��ទីបប���ម��ភ �គ ១
�ះពុម�����ច័ន� ១�ើត ��បុស�� ព.ស ២៥៦១ 

���វនឹង���ទី ១២ �� មិថុ� ���ំ ២០១៧

�ៀវ�� �នពិ�រ�ប���ភ�ឺ�គ ១
�ះពុម�����ពុធ ១�ើត ���ឃ ព.ស ២៥៦១

���វនឹង���ទី ១៧ �� មក� ���ំ ២០១៨

�ៀវ�� �នពិ�រ�ប���ភ�ឺ�គ ២
�ះពុម����� ១៥�ើត �� ��ស� �សក័ ព.ស ២៥៦៤ 

���វនឹង��� សុ�� ទី ៥ �� មិថុ� ���ំ ២០២០ 

( សូមអនុ�ទ�បុណ�� )

�ៀវ�� ��ទីបប���ម��ភ �គ ២
�ះពុម�����អ���រ ១៥�ើត ����ស� ព.ស. ២៥៦៦ 

���វនឹង���ទី ១៤ �� មិថុ� ���ំ ២០២២ ។

�ៀវ�� ប���ំឪពុក���យ
�ះពុម������ទិត�� ១៥�ើត ��ផល��ន ព.ស ២៥៦១

���វនឹង���ទី១២ �� មី� ���ំ២០១៧

�ៀវ�� ក��នត�����ំ��ួ�រ
�ះពុម������រ� ១៥�ើត ��កត�ិក ព.ស ២៥៦៤

���វនឹង���ទី ៣១ �� តុ� ���ំ២០២០
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