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នមោ តសស្ ភគវមោ អរហមោ សោាសម្ពទុ្ធសស្ 

មទ្េោតកិាបាឡ ិ

ភកិ្ខបុាតមិោក្ខបាឡ ិ

បពុ្ពក្រណ-ំ៤ 

សម្មជ្ជន ីបទ្មីបា ច,   ឧទ្ក្ ំអាសមនន ច; 

 ឧមបាសថសស្ ឯោន,ិ   “បពុ្េក្រណ”នត ិវចុចត។ិ 

បពុ្ពក្ចិច-ំ៥ 

ឆនទ, បារិសទុ្ធ,ិ ឧតកុាាន,ំ   ភកិ្ខគុណនា ច ឱវាមោ; 

ឧមបាសថស្ស ឯោន,ិ   “បពុ្េក្ចិច”នត ិវចុចត។ិ 

បតតក្ល្លអង្គា-៤ 

ឧមបាសមោ, យាវតកិា   ច ភកិ្ខ ូក្ម្មបប្ោា; 

សភាគាបតតមិយា    ច ន វជិ្ជនត;ិ 

វជ្ជនយីា ច បគុគលា តសមិិំ ន មោនត,ិ “បតតក្ល្ល”នត ិវចុចត។ិ 

បពុ្ពក្រណបពុ្េក្ចិ្ចាន ិសោមបោា មទ្សោិបតតកិ្សស្ សម្គគសស្ ភកិ្ខសុងឃ្សស្ 
អនមុ្តយិា បាតមិោក្ខ ំ     ឧទ្ទសិតិុ ំអារាធន ំក្មរាម្។ 

នោិនមុទ្ទមោ 

សណុាត ុមម្ ភមនត សមងោ្? អជ្ជមុបាសមោ បននរមោ, យទ្ ិសងឃ្សស្      
បតតក្ល្ល,ំ សមងោ្ ឧមបាសថ ំ       ក្មរយយ្, បាតមិោក្ខ ំឧទ្ទមិសយយ្។ 

ក្ិិំ សងឃ្សស្ បពុ្ពក្ចិច?ំ បារសិទុ្ធិិំ អាយសមមនាា អាមរាមចថ, បាតមិោក្ខ ំ      
ឧទ្ទសិសិា្ម្,ិ ត ំសមព្ពវ សនាា ោធកុ្ ំសមុណាម្     ម្នសកិ្មរាម្។ យស្ស សិយា 
អាបតត,ិ មោ អាវកិ្មរយយ្, អសនតយិា អាបតតយិា តណុហី ភវតិព្េ,ំ     តណុហភីាមវន មោ 
បនាយសមមនត “បរសិោុា”ត ិមវទ្សិា្ម្។ិ យោ មោ បន បមចចក្បដុ្ឋសស្ មវយា្ក្រណ ំ
មោត,ិ ឯវមម្វ ំឯវរបូាយ បរោិយ យាវតតយិ ំអនោុវតិ ំមោតិ។ មយា បន ភកិ្ខ ុ
យាវតតយិ ំអនោុវយិោមន សរោមនា សនតិិំ អាបតតិិំ នាវកិ្មរយយ្, សម្ប្ជានម្ោុ-
វាទ្សស្ មោត។ិ សម្ប្ជានម្ោុវាមោ មោ បនាយសមមនាា អនតរាយមិកា ធមោា វមុោា 
ភគវោ, តោា សរោមនន ភកិ្ខនុា អាបមននន វសិោុាមបមក្ខន សនត ីអាបតត ិអាវកិាតព្វា, 
អាវកិ្ោ ហសិ្ស ផាស ុមោត។ិ 

ឧទ្ទដិ្ឋ ំមោ អាយសមមនាា នោិន.ំ តោាយសមមនត បចុ្ចាម្ិ, ក្ចចតិថ បរសិោុា, 
ទ្តុយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិោុា,  តតយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិោុា,                   
បរសិមុទ្ធោាយ-សមមនាា, តោា តណុហ,ី ឯវមម្ត ំធារយាម្តី។ិ 

នោិន ំនដិ្ឋតិ។ំ 

បារាជ្កិ្មុទ្ទមោ 

តត្តមិម្ ចោាមរា បារាជ្កិា ធោា ឧមទ្ទស ំអាគចឆនតិ។ 

មម្ថនុធម្ម សកិាាបទ្ ំ
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១.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខនូ ំសកិាាោជ្វីសោបមនាោ សកិ្ខ ំអបប្ចចកាាយ ទ្ពុ្េល្យ្ ំ
អនាវកិ្ោា មម្ថនុ ំធម្ម ំ    បដ្មិសមវយយ្, អនតម្មោ តរិច្ចានគោយប,ិ បារាជ្មិកា 
មោត ិអសវំាមោ។ 

អទ្និាោោនសិកាាបទ្ ំ

២.មយា បន ភកិ្ខ ុគាោ វា អរញ្ញា វា អទ្និន ំមថយយ្សង្គាត ំអាទ្មិយយយ្,    
យោរមូប អទ្និាោោមន រាជាមនា មច្ចរ ំគមហោា ហមនយយ្ុ ំវា ព្មនធយយ្ុ ំវា បព្វាមជ្យយ្ុ ំ
វា មច្ចមរាស ិព្វមលាសិ ម្មូហហស ិមថមនាសតីិ, តោរបូ ំភកិ្ខ ុ    អទ្និន ំអាទ្យិោមនា    
អយម្ប្ ិបារាជ្មិកា មោត ិអសវំាមោ។ 

ម្នសុស្វគិគហសិកាាបទ្ ំ

៣.មយា បន ភកិ្ខ ុសញ្ចចិច ម្នសុស្វគិគហ ំជ្វីោិ មវាមរាមបយយ្, សតថោរក្ ំ    
វាសស្ បរមិយមសយយ្, ម្រណវណណ ំវា សវំមណណយយ្, ម្រណាយ វា សោទ្មបយយ្ 
“អមោោ បរុសិ ក្ិិំ តយុហមិ្និា បាបមក្ន ទ្ជុ្ជវីមិតន, ម្ត ំមត ជ្វីោិ       មសមយា្”ត,ិ ឥត ិ
ចតិតម្មនា ចតិតសងកមបោ្ អមនក្បរយិាមយន ម្រណវណណ ំវា សវំមណណយយ្, ម្រណាយ វា            
សោទ្មបយយ្, អយម្ប្ ិ  បារាជ្មិកា មោត ិអសវំាស។ 

ឧតតរមិ្នសុស្ធម្មសកិាាបទ្ ំ

៤.មយា បន ភកិ្ខ ុអនភជិាន ំឧតតរមិ្នសុស្ធម្ម ំអតតបុនាយកិ្ ំអល្ម្រយិ-
ញាណទ្ស្សន ំសម្ោុចមរយយ្ “ឥត ិជានាម្,ិ ឥត ិបសា្ម្”ីត,ិ តមោ អបមរន    
សម្មយន សម្នគុាាហយីោមនា វា អសម្នគុាាហយីោមនា វា អាបមនាោ វសិុោាមបមកាា 

ឯវ ំវមទ្យយ្ “អជានមម្វ ំអាវមុោ អវច ំជានាម្,ិ អបសស្ំ បសា្ម្,ិ តចុឆ ំម្ោុ        
វលិ្ប”ិនត,ិ អញ្ញត្ត   អធោិនា, អយម្ប្ ិបារាជ្មិកា មោត ិអសវំាមោ។ 

ឧទ្ទដិ្ឋា មោ អាយសមមនាា ចោាមរា បារាជ្កិា ធោា. មយស ំភកិ្ខ ុអញ្ញតរ ំវា     
អញ្ញតរ ំវា អាបជ្ជោិា ន ល្ភត ិភកិ្ខហូ ិសទ្ធិិំ សវំាសំ យោ បមុរ, តោ បច្ចា,           
បារាជ្មិកា មោត ិអសវំាមោ។ តោាយសមមនត បចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិោុា, ទ្តុយិម្ប្ ិ
បចុ្ចាម្,ិ   ក្ចចតិថ បរសិោុា, តតយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិោុា, បរសិមុទ្ធោាយសមមនាា, 
តោា  តណុហី, ឯវមម្ត ំធារយាម្តី។ិ 

បារាជ្កិ្ ំនដិ្ឋតិ។ំ 

សងោ្ទ្មិសសមុទ្ទមោ 

ឥមម្ មោ បនាយសមមនាា មតរស សងោ្ទ្មិសោ ធោា  ឧមទ្ទស ំ អាគចឆនត។ិ 

សកុ្កវសិស្ដ្ឋិសកិាាបទ្ ំ

១.សមញ្ចតនកិា សកុ្កវសិស្ដ្ឋ ិអញ្ញត្ត សបុនិនាា សងោ្ទ្មិសមោ។ 

កាយសំសគគសកិាាបទ្ ំ

២.មយា បន ភកិ្ខ ុឱតមិណាណោ វបិរណិមតន ចមិតតន ោតគុាមម្ន សទ្ធិិំ       
កាយសំសគគ ំសោបមជ្ជយយ្ ហតថគាាហ ំវា មវណិគាាហំ វា អញ្ញតរសស្ វា អញ្ញតរសស្ 
វា អងគសស្ បរាម្សន,ំ សងោ្ទ្មិសមោ។ 

ទ្ដុ្ឋលុ្លវាច្ចសិកាាបទ្ ំ
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៣.មយា បន ភកិ្ខ ុឱតមិណាណោ វបិរណិមតន ចមិតតន ោតគុាម្ ំទ្ដុ្ឋលុាាហិ     
វាច្ចហិ ឱភាមសយយ្ យោ ត ំយវុា យវុតិិំ មម្ថនុបុសំហោិហិ, សងោ្ទ្មិសមោ។ 

អតតកាម្បារចិរយិសកិាាបទ្ ំ

៤.មយា បន ភកិ្ខ ុឱតមិណាណោ វបិរណិមតន ចមិតតន ោតគុាម្សស្ សនតមិក្     
អតតកាម្បារចិរយិាយ វណណ ំភាមសយយ្ “ឯតទ្គគ ំភគនិ ិបារចិរយិាន ំយា ោទ្សិំ  
សីល្វនត ំក្ល្ា្ណធម្ម ំត្ព្ហមច្ចរិិំ ឯមតន ធមម្មន បរចិមរយា្”ត ិ  មម្ថនុបុសហំមិតន, 
សងោ្ទ្មិសមោ។ 

សញ្ចរតិតសកិាាបទ្ ំ

៥.មយា បន ភកិ្ខ ុសញ្ចរតិត ំសោបមជ្ជយយ្ ឥតថយិា វា បរុសិម្តិិំ បរុសិសស្ វា 
ឥតថមិ្តិិំ, ជាយតតមន វា ជារតតមន វា, អនតម្មោ តងខណិកាយប,ិ សងោ្ទ្សិមោ។ 

ក្ដុ្កិារសកិាាបទ្ ំ

៦.សញ្ញាចកិាយ បន ភកិ្ខនុា ក្ដុ្ិិំ ការយោមនន អសា្ម្កិ្ ំអតតមុទ្ទស ំ      
បោណិកា កាមរតព្វា, តត្តទិ្ ំបោណ,ំ ទ្ឃីមោ ោាទ្ស វទិ្តថមិយា សគុតវទិ្តថយិា, 
តរិយិ ំសតតនតរា, ភកិ្ខ ូអភមិនតព្វា វតថមុទ្សនាយ, មតហ ិភកិ្ខហូ ិវតថ ុមទ្មសតព្ព ំអនារម្ភ ំ
សបរកិ្កម្ន។ំ ោរមម្ភ មច ភកិ្ខ ុវតថសុមិិំ អបរកិ្កម្មន សញ្ញាចកិាយ ក្ដុ្ិិំ កាមរយយ្, ភកិ្ខ ូវា 
អនភមិនយយ្ វតថមុទ្សនាយ, បោណ ំវា អតកិាាមម្យយ្, សងោ្ទ្មិសមោ។ 

វោិរការសកិាាបទ្ ំ

៧.ម្ហល្លក្ ំបន ភកិ្ខនុា វោិរ ំការយោមនន សសា្ម្កិ្ ំអតតមុទ្ទស ំភកិ្ខ ូ
អភមិនតព្វា វតថមុទ្សនាយ, មតហ ិភកិ្ខហូ ិវតថ ុមទ្មសតព្ព ំអនារម្ភ ំសបរកិ្កម្ន។ំ    
ោរមម្ភ មច ភកិ្ខ ុវតថសុមិិំ អបរកិ្កម្មន ម្ហល្លក្ ំវោិរ ំកាមរយយ្, ភកិ្ខ ូវា អនភមិនយយ្   
វតថមុទ្សនាយ, សងោ្ទ្មិសមោ។ 

ទ្ដុ្ឋមោសសិកាាបទ្ ំ

៨.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខុ ំទ្មុដ្ឋា មោមោ អបប្តមីោ អម្លូ្មក្ន បារាជ្មិក្ន    
ធមម្មន អនទុ្ធមំសយយ្ “អមបប្វ នាម្ ន ំឥម្ោហ ត្ព្ហមចរយិា ច្ចមវយយ្”នត ិ, តមោ      
អបមរន សម្មយន សម្នគុាាហយីោមនា វា   អសម្នគុាាហយីោមនា វា         
អម្លូ្ក្មញ្ចវ ត ំអធកិ្រណ ំមោតិ, ភកិ្ខ ុច មោសំ បតដិ្ឋាត,ិ សងោ្ទ្មិសមោ។ 

អញ្ញភាគិយសកិាាបទ្ ំ

៩.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខុ ំទ្មុដ្ឋា មោមោ អបប្តមីោ អញ្ញភាគយិសស្   
អធកិ្រណសស្ ក្ញិ្ចមិទ្ស ំមល្សម្តត ំឧបាោយ បារាជ្មិក្ន  ធមម្មន អនទុ្ធមំសយយ្  
“អមបប្វ នាម្ ន ំឥម្ោហ ត្ព្ហមចរយិា ច្ចមវយយ្”នត,ិ តមោ អបមរន   សម្មយន        
សម្នគុាាហយីោមនា វា អសម្នគុាាហយីោមនា វា អញ្ញភាគយិមញ្ចវ ត ំអធកិ្រណ ំ
មោត ិមកាចមិទ្មោ មល្សម្មោា ឧបាទ្មិនាោ, ភកិ្ខ ុច មោស ំបតដិ្ឋាត,ិ            
សងោ្ទ្មិសមោ។ 

សងឃ្មភទ្សកិាាបទ្ ំ

១០.មយា បន ភកិ្ខ ុសម្គគសស្ សងឃ្សស្ មភោយ បរក្កមម្យយ្,             
មភទ្នសវំតតនកិ្ ំវា អធកិ្រណ ំសោោយ  បគគយហ តមិដ្ឋយយ្, មោ ភកិ្ខ ុភកិ្ខហូ ិ        



 
 

 
 

4 

4 

ឯវម្សស្ វចនមីយា “ោយោា សម្គគសស្ សងឃ្សស្ មភោយ បរក្កម្,ិ មភទ្នសវំតតនិ
ក្ ំវា អធកិ្រណ ំសោោយ បគគយហ អដ្ឋាសិ, សមម្ោយោា សមងឃ្ន, សម្មគាា ហិ    
សមងោ្ សមោាទ្ោមនា   អវវិទ្ោមនា ឯក្មុទ្ទមោ ផាស ុវហិរតី”ត,ិ ឯវញ្ច មោ ភកិ្ខ ុ
ភកិ្ខហូ ិវចុចោមនា តមថវ បគគមណហយយ្, មោ ភកិ្ខ ុភកិ្ខហូ ិយាវតតយិ ំសម្នភុាសតិមព្វា 
តសស្ បដ្និសិស្គាាយ, យាវតតយិមញ្ច សម្នភុាសយិោមនា ត ំបដ្និសិស្មជ្ជយយ្, 
ឥមចចត ំក្សុល្,ំ មនា មច បដ្និសិស្មជ្ជយយ្, សងោ្ទ្មិសមោ។ 

មភោនវុតតក្សកិាាបទ្ ំ

១១.តមសស្វ មោ បន ភកិ្ខសុស្ ភកិ្ខ ូមោនត ិអនវុតតកា វគគវាទ្កា ឯមកា វា មទ្េ 
វា តមយា វា, មត ឯវ ំវមទ្យយ្ុ ំ“ោយសមមនាា ឯត ំភកិ្ខុ ំក្ញិ្ច ិអវចតុថ, ធម្មវាទ្ ីមចមោ 
ភកិ្ខ,ុ វនិយវាទ្ ីមចមោ ភកិ្ខ,ុ អោហក្មញ្ចមោ ភកិ្ខ ុឆនទញ្ច     រចុញិ្ច អាោយ មវាហរត,ិ 
ជានាត,ិ មនា ភាសត,ិ អោហក្មម្ប្ត ំខម្ត”ីត,ិ មត ភកិ្ខ ូភកិ្ខហូ ិឯវម្សស្ ុវចនយីា         
“ោយសមមនាា ឯវ ំអវចតុថ, ន មចមោ ភកិ្ខ ុធម្មវាទ្,ី ន មចមោ ភកិ្ខ ុវនិយវាទ្,ី         
ោយសមនាានម្ប្ ិសងឃ្មភមោ រចុចតិថ, សមម្ោយសមនាាន ំសមងឃ្ន, សម្មគាា ហិ       
សមងោ្ សមោាទ្ោមនា អវវិទ្ោមនា ឯក្មុទ្ទមោ ផាស ុវហិរតី”ត,ិ ឯវញ្ច មត ភកិ្ខ ូភកិ្ខូ
ហិ វចុចោនា តមថវ បគគមណហយយ្ុ,ំ មត ភកិ្ខ ូភកិ្ខហូ ិយាវតតយិ ំសម្នភុាសតិព្វា         
តសស្ បដ្និសិស្គាាយ, យាវតតយិមញ្ច សម្នភុាសយិោនា ត ំបដ្និសិស្មជ្ជយយ្ុំ,  
ឥមចចត ំក្សុល្,ំ មនា មច បដ្និសិស្មជ្ជយយ្ុ,ំ  សងោ្ទ្មិសមោ។ 

ទ្ពុ្េចសកិាាបទ្ ំ

១២.ភកិ្ខ ុបមនវ ទ្ពុ្ពចជាតមិកា មោត ិឧមទ្ទសបរយិាបមននស ុសិកាាបមទ្ស ុ
ភកិ្ខហូ ិសហធម្មកិ្ ំវចុចោមនា អោាន ំអវចនយី ំក្មរាត ិ“ោ ម្ ំអាយសមមនាា ក្ញិ្ច ិ     

អវចតុថ ក្ល្ា្ណ ំវា បាបក្ ំវា, អហម្ោ្យសមមនត ន ក្ញិ្ច ិវកាាម្ ិក្ល្ា្ណ ំវា បាបក្ ំ
វា,  វរិម្ោយសមមនាា ម្ម្ វចនាយា”ត,ិ មោ ភកិ្ខ ុភកិ្ខហូ ិឯវម្សស្ វចនមីយា        
“ោយោា អោាន ំអវចនយី ំអកាស,ិ វចនយីមម្វាយោា អោាន ំក្មរាត,ុ អាយោាប ិ
ភកិ្ខ ូវទ្ត ុសហធមម្មន, ភកិ្ខបូ ិអាយសមនត ំវក្ខនត ិសហធមម្មន, ឯវ ំសវំោា ហ ិតសស្    
ភគវមោ   បរោិ យទ្ទិ្ ំអញ្ញម្ញ្ញវចមនន អញ្ញម្ញ្ញវុដ្ឋាបមននា”ត,ិ ឯវញ្ច មោ ភកិ្ខ ុ
ភកិ្ខហូ ិវចុចោមនា តមថវ បគគមណហយយ្, មោ ភកិ្ខ ុភកិ្ខហូ ិយាវតតយិ ំសម្នភុាសតិមព្វា 
តសស្ បដ្និសិស្គាាយ, យាវតតយិមញ្ច សម្នភុាសយិោមនា ត ំបដ្និសិស្មជ្ជយយ្, 
ឥមចចត ំ       ក្សុល្,ំ មនា មច បដ្និសិស្មជ្ជយយ្, សងោ្ទ្មិសមោ។ 

ក្លុ្ទ្សូក្សិកាាបទ្ ំ

១៣.ភកិ្ខ ុបមនវ អញ្ញតរ ំគាម្ ំវា នគិម្ ំវា ឧបនសិា្យ វិហរត ិក្លុ្ទ្សូមកា 
បាបសោច្ចមរា, តស្ស មោ បាបកា សោច្ចរា ទ្សិ្សនត ិមចវ សយុយ្នត ិច,  ក្លុាន ិច 
មតន ទ្ដុ្ឋាន ិទ្សិស្នត ិមចវ សយុយ្នត ិច, មោ ភកិ្ខ ុភកិ្ខហូ ិឯវម្សស្ វចនមីយា      
“អាយោា មោ ក្លុ្ទ្ូសមកា បាបសោច្ចមរា, អាយសមមោ មោ បាបកា សោច្ចរា 
ទ្សិស្នត ិមចវ សុយយ្នត ិច, ក្លុាន ិច្ចយសមោ ទ្ដុ្ឋាន ិទ្សិស្នត ិមចវ សុយយ្នត ិច,        
បក្កម្ោយោា ឥម្ោហ អាវាោ, អល្ ំមត ឥធ វាមសនា”ត,ិ ឯវញ្ច មោ ភកិ្ខ ុភកិ្ខហូ ិ  
វចុចោមនា មត ភកិ្ខ ូឯវ ំវមទ្យយ្ “ឆនទគាម្មិនា ច ភកិ្ខ,ូ មោសគាម្មិនា ច ភកិ្ខ,ូ         
មោហគាម្មិនា ច ភកិ្ខ,ូ ភយគាម្មិនា ច ភកិ្ខ ូោទ្សិិកាយ អាបតតយិា ឯក្ចច ំ          
បព្វាមជ្នត,ិ ឯក្ចច ំន បព្វាមជ្នត”ីត,ិ មោ ភកិ្ខ ុភកិ្ខហូ ិឯវម្សស្ វចនមីយា “ោយោា ឯវ ំ
អវច, ន ច ភកិ្ខ ូឆនទគាម្មិនា, ន ច ភកិ្ខ ូមោសគាម្មិនា, ន ច ភកិ្ខ ូមោហគាម្មិនា, ន 
ច ភកិ្ខ ូភយគាម្មិនា, អាយោា មោ ក្លុ្ទ្សូមកា បាបសោច្ចមរា, អាយសមមោ មោ 
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បាបកា សោច្ចរា ទ្សិស្នត ិមចវ សុយយ្នត ិច, ក្លុាន ិច្ចយសមោ ទ្ដុ្ឋាន ិទ្សិស្នត ិមចវ 
សុយយ្នត ិច, បក្កម្ោយោា ឥម្ោហ អាវាោ, អល្ ំមត ឥធ វាមសនា”ត,ិ ឯវញ្ច មោ 
ភកិ្ខ ុភកិ្ខហូ ិវចុចោមនា តមថវ បគគមណហយយ្, មោ ភកិ្ខ ុភកិ្ខហូ ិយាវតតយិ ំ               
សម្នភុាសតិមព្វា តសស្ បដ្និសិស្គាាយ, យាវតតយិមញ្ច សម្នភុាសិយោមនា ត ំ  
បដ្និសិស្មជ្ជយយ្, ឥមចចត ំក្សុល្ំ, មនា មច បដ្និសិស្មជ្ជយយ្, សងោ្ទ្មិសមោ។ 

ឧទ្ទដិ្ឋា មោ អាយសមមនាា មតរស សងោ្ទ្មិសោ ធោា នវ    បឋោបតតកិា, 
ចោាមរា យាវតតយិកា. មយសំ ភកិ្ខ ុអញ្ញតរ ំវា អញ្ញតរ ំវា អាបជ្ជោិា យាវតហី ំជាន ំ 
បដ្ចិ្ចាមទ្ត,ិ ោវតហី ំមតន ភកិ្ខនុា អកាោ បរវិតថព្េ ំបរវិតុថបរវិាមសន ភកិ្ខនុា   ឧតតរ ិ   
ឆារតត ំភកិ្ខោុនោាយ បដ្បិជ្ជតិព្េ,ំ ចណិណោនមោា ភកិ្ខ ុយតថ សយិា វសីតគិមណា    
ភកិ្ខសុមងោ្, តតថ មោ ភកិ្ខ ុអមព្ភតមព្វា។ ឯមក្នប ិមច ឩមនា វសីតគិមណា ភកិ្ខសុមងោ្ 
ត ំភកិ្ខុ ំអមព្ភយយ្, មោ ច ភកិ្ខ ុអនព្ភមិោ, មត ច ភកិ្ខ ូគារយាហ, អយំ តតថ ោម្ចី។ិ     
តោាយសមមនត បចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិោុា, ទ្តុយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ   ក្ចចតិថ បរសិោុា, តតយិម្ប្ ិ
បចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិោុា, បរសិមុទ្ធោាយសមមនាា, តោា តណុហ,ី ឯវមម្ត ំធារយាម្តី។ិ 

សងោ្ទ្មិសមោ នដិ្ឋមិោ។ 

អនយិតមុទ្ទមោ 

ឥមម្ មោ បនាយសមមនាា មទ្េ អនយិោ ធោា ឧមទ្ទសំ អាគចឆនត។ិ 

បឋម្អនយិតសកិាាបទ្ ំ

១.មយា  បន ភកិ្ខ ុោតគុាមម្ន សទ្ធិិំ ឯមកា ឯកាយ រមោ     បដ្ចិឆមនន   
អាសមន អល្កំ្ម្មនមិយ នសិជ្ជ ំក្មបប្យយ្, តមម្ន ំសមទ្ធយយ្វចោ ឧបាសកិា ទ្ោិា 

តណិណ ំធោាន ំអញ្ញតមរន វមទ្យយ្ បារាជ្មិក្ន វា សងោ្ទ្មិសមសន វា បាចតិតមិយន វា,       
នសិជ្ជ ំភកិ្ខ ុបដ្ជិានោមនា  តណិណ ំធោាន ំអញ្ញតមរន កាមរតមព្វា បារាជ្មិក្ន វា 
សងោ្ទ្មិសមសន វា បាចតិតមិយន វា, មយន វា ោ សមទ្ធយយ្វចោ ឧបាសកិា         
វមទ្យយ្, មតន មោ ភកិ្ខ ុកាមរតមព្វា, អយ ំធមោា អនយិមោ។ 

ទ្តុយិអនយិតសកិាាបទ្ ំ

២.ន មហវ មោ បន បដ្ចិឆនន ំអាសន ំមោត ិនាល្កំ្ម្មនយិំ, អល្ញ្ច មោ 
មោត ិោតគុាម្ ំទ្ដុ្ឋលុាាហិ វាច្ចហ ិឱភាសតិុ,ំ មយា បន ភកិ្ខ ុតោរមូប អាសមន    
ោតគុាមម្ន សទ្ធិិំ ឯមកា ឯកាយ រមោ នសិជ្ជ ំក្មបប្យយ្, តមម្ន ំសមទ្ធយយ្វចោ 
ឧបាសិកា ទ្ោិា ទ្េនិន ំធោាន ំអញ្ញតមរន វមទ្យយ្ សងោ្ទ្មិសមសន វា បាចតិតមិយន 
វា, នសិជ្ជ ំភកិ្ខ ុបដ្ជិានោមនា ទ្េនិន ំធោាន ំអញ្ញតមរន កាមរតមព្វា សងោ្ទ្មិសមសន 
វា បាចតិតមិយន វា, មយន វា ោ សមទ្ធយយ្វចោ ឧបាសិកា វមទ្យយ្, មតន មោ ភកិ្ខ ុ
កាមរតមព្វា, អយម្ប្ ិធមោា អនយិមោ។ 

ឧទ្ទដិ្ឋា មោ អាយសមមនាា មទ្េ អនយិោ ធោា. តោាយសមមនត បចុ្ចាម្ិ, ក្ចចតិថ   
បរសិោុា, ទ្តុយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិោុា, តតយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិោុា,       
បរសិមុទ្ធោាយសមមនាា, តោា តណុហ,ី ឯវមម្ត ំធារយាម្តី។ិ 

អនយិមោ នដិ្ឋមិោ។ 

នសិស្គគយិបាចតិតយិា 

        ឥមម្ មោ បនាយសមមនាា តិិំស នសិស្គគយិា បាចតិតយិា  ធោា ឧមទ្ទស ំអាគចឆនត។ិ 

ក្ថនិសកិាាបទ្ ំ
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១.នដិ្ឋតិចវីរសមិិំ  ភកិ្ខនុា ឧព្ភតសមិិំ ក្ថមិន ទ្ោហបរម្ ំអតមិរក្ចវីរ ំធាមរតព្េំ, 
ត ំអតកិាាម្យមោ នសិស្គគយិំ បាចតិតយិ។ំ 

ឧមោសតិសិកាាបទ្ ំ

២.នដិ្ឋតិចវីរសមិិំ ភកិ្ខនុា ឧព្ភតសមិិំ ក្ថមិន ឯក្រតតម្ប្ ិមច ភកិ្ខ ុតចិវីមរន        
វបិប្វមសយយ្, អញ្ញត្ត ភកិ្ខសុម្មតុយិា នសិស្គគយិ ំបាចតិតយិំ។ 

អកាល្ចវីរសិកាាបទ្ ំ

៣.នដិ្ឋតិចវីរសមិិំ  ភកិ្ខនុា ឧព្ភតសមិិំ ក្ថមិន ភកិ្ខមុនា បមនវ អកាល្ចវីរ ំ      
ឧបប្មជ្ជយយ្, អាក្ងខោមនន ភកិ្ខនុា បដ្គិគមហតព្េ,ំ បដ្គិគមហោា ខបិប្មម្វ កាមរតព្េ,ំ 
មនា ចសស្ បារបិរូ,ិ ោសបរម្ ំមតន ភកិ្ខនុា ត ំចវីរ ំនកិ្ខបិតិព្េំ ឩនសស្ បារបិរូយិា   
សតយិា បច្ចាោយ។ តមោ មច ឧតតរ ិនកិ្ខមិបយយ្ សតយិាប ិបច្ចាោយ, នសិស្គគយិ ំ   
បាចតិតយិ។ំ 

បរុាណចវីរសកិាាបទ្ ំ

៤.មយា បន ភកិ្ខ ុអញ្ញាតកិាយ ភកិ្ខនុយិា បរុាណចវីរ ំមធាវាមបយយ្ វា          
រជាមបយយ្ វា អាមកាដ្ឋមបយយ្ វា, នសិស្គគយិ ំបាចតិតយិ។ំ 

ចវីរបដ្គិគហណសិកាាបទ្ ំ

៥.មយា បន ភកិ្ខ ុអញ្ញាតកិាយ ភកិ្ខនុយិា ហតថមោ ចវីរ ំបដ្គិគមណហយយ្ 
អញ្ញត្ត បារវិតតកា, នសិស្គគយិ ំបាចតិតយិ.ំ 

អញ្ញាតក្វញិ្ញតតសិកិាាបទ្ ំ

៦.មយា បន ភកិ្ខ ុអញ្ញាតក្ ំគហបតិិំ វា គហបោនិិំ វា ចវីរ ំវញិ្ញាមបយយ្ 
អញ្ញត្ត សម្យា, នសិស្គគយិ ំបាចតិតយិ.ំ តោាយំ សម្មយា, អចឆនិនចវីមរា វា មោត ិ
ភកិ្ខ,ុ នដ្ឋចវីមរា វា, អយ ំតតថ សម្មយា។ 

តតតុតរសិកិាាបទ្ ំ

៧.តមញ្ច អញ្ញាតមកា គហបត ិវា គហបោន ីវា ព្ហូហ ិចវីមរហ ិអភហិដ្ឋុ ំ 
បវាមរយយ្, សនតរតុតរបរម្ ំមតន ភកិ្ខនុា តមោ ចវីរ ំោទ្តិព្េំ. តមោ មច ឧតតរ ិ         
ោទ្មិយយយ្, នសិស្គគយិំ បាចតិតយិ។ំ 

បឋម្ឧបក្ខដ្សកិាាបទ្ ំ

៨.ភកិ្ខុ ំបមនវ ឧទ្ទសិស្ អញ្ញាតក្សស្ គហបតសិស្ វា គហបោនយិា វា     
ចវីរមចោបនន ំឧបក្ខដ្ ំមោត ិ“ឥម្និា ចវីរមចោបមននន ចវីរ ំមចោមបោា ឥតថនាោម្ ំភកិ្ខុ ំ
ចវីមរន អច្ចាមទ្សា្ម្”ីត,ិ តត្ត មច មោ ភកិ្ខ ុបមុព្េ អបប្វារមិោ ឧបសងកម្ោិា ចវីមរ 
វកិ្បប្ ំអាបមជ្ជយយ្ “ោធ ុវត ម្ ំអាយោា ឥម្និា ចវីរមចោបមននន ឯវរបូ ំវា ឯវរបូ ំវា 
ចវីរ ំមចោមបោា អច្ចាមទ្ហ”ីត ិក្ល្ា្ណក្ម្យ្ត ំឧបាោយ, នសិស្គគយិ ំបាចតិតយិ។ំ 

ទ្តុយិឧបក្ខដ្សកិាាបទ្ ំ

៩.ភកិ្ខុ ំបមនវ ឧទ្ទសិស្ ឧភនិន ំអញ្ញាតកាន ំគហបតនី ំវា គហបោននី ំវា     
បមចចក្ចវីរមចោបនាោន ិឧបក្ខដ្ឋន ិមោនត ិ“ឥមម្ហ ិម្យំ បមចចក្ចវីរមចោបមននហ ិ    
បមចចក្ចវីរាន ិមចោមបោា ឥតថនាោម្ ំភកិ្ខុ ំចវីមរហ ិអច្ចាមទ្សា្ោ”ត,ិ តត្ត មច មោ 
ភកិ្ខ ុបមុព្េ អបប្វារមិោ ឧបសងកម្ោិា ចវីមរ វកិ្បប្ ំអាបមជ្ជយយ្ “ោធ ុវត ម្ ំ         
អាយសមមនាា ឥមម្ហ ិបមចចក្ចវីរមចោបមននហ ិឯវរបូ ំវា ឯវរបូំ វា ចវីរ ំមចោមបោា      
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អច្ចាមទ្ថ ឧមភាវ សនាា ឯមក្នា”ត ិក្ល្ា្ណក្ម្យ្ត ំឧបាោយ, នសិ្សគគយិ ំ         
បាចតិតយិ។ំ 

រាជ្សកិាាបទ្ ំ

១០.ភកិ្ខុ ំបមនវ ឧទ្ទសិស្ រាជា វា រាជ្មភាមគាា វា ត្ព្វហមមណា វា គហបតមិកា 
វា ទ្មូតន ចវីរមចោបនន ំបហមិណយយ្ “ឥម្និា ចវីរមចោបមននន ចវីរ ំមចោមបោា    
ឥតថនាោម្ ំភកិ្ខុ ំចវីមរន អច្ចាមទ្ហី”ត.ិ មោ មច ទ្មូោ ត ំភកិ្ខុ ំឧបសងកម្ោិា ឯវ ំវមទ្យយ្ 
“ឥទ្ ំមោ, ភមនត, អាយសមនត ំឧទ្ទសិស្ ចវីរមចោបនន ំអាភតំ, បដ្គិគណាហត ុអាយោា 
ចវីរមចោបនន”នត.ិ មតន ភកិ្ខនុា មោ ទ្មូោ ឯវម្សស្ វចនីមយា “ន មោ ម្យ,ំ 
អាវមុោ, ចវីរមចោបនន ំបដ្គិគណាហម្, ចវីរញ្ច មោ ម្យ ំបដ្គិគណាហម្ កាមល្ន          
ក្បប្យិ”នត។ិ មោ មច ទ្មូោ ត ំភកិ្ខុ ំឯវ ំវមទ្យយ្ “អតថ ិបនាយសមមោ មកាច ិ  
មវយា្វចចក្មរា”ត។ិ ចវីរតថមិក្ន, ភកិ្ខមវ, ភកិ្ខនុា មវយា្វចចក្មរា នទិ្ទសិតិមព្វា អារាម្មិកា 
វា ឧបាសមកា វា “ឯមោ មោ, អាវមុោ, ភកិ្ខនូ ំមវយា្វចចក្មរា”ត.ិ មោ មច ទ្មូោ ត ំ
មវយា្វចចក្រ ំសញ្ញាមបោា ត ំភកិ្ខុ ំឧបសងកម្ោិា ឯវ ំវមទ្យយ្ “យ ំមោ, ភមនត, អាយោា 
មវយា្វចចក្រ ំនទិ្ទសិ,ិ សញ្ញមោា មោ ម្យា, ឧបសងកម្ោយោា កាមល្ន, ចវីមរន ត ំ
អច្ចាមទ្សស្ត”ីត.ិ ចវីរតថមិក្ន, ភកិ្ខមវ, ភកិ្ខនុា មវយា្វចចក្មរា ឧបសងកម្ោិា ទ្េតតកិ្ខតតុ ំ 
មច្ចមទ្តមព្វា ោមរតមព្វា “អមោា មម្, អាវមុោ, ចវីមរនា”ត,ិ ទ្េតតកិ្ខតតុ ំមច្ចទ្យោមនា 
ោរយោមនា ត ំចវីរ ំអភនិបិាាមទ្យយ្, ឥមចចត ំក្សុល្ំ, មនា មច អភនិបិាាមទ្យយ្,    
ចតកុ្ខតតុ ំបញ្ចក្ខតតុ ំឆក្ខតតបុរម្ ំតណុហភីមូតន ឧទ្ទសិស្ ឋាតព្ព,ំ ចតកុ្ខតតុ ំបញ្ចក្ខតតុ ំ           
ឆក្ខតតបុរម្ ំតណុហភីមូោ ឧទ្ទសិស្ តដិ្ឋោមនា ត ំចវីរ ំអភនិបិាាមទ្យយ្, ឥមចចត ំក្សុល្,ំ 
តមោ មច ឧតតរ ិវាយម្ោមនា ត ំចវីរ ំអភនិបិាាមទ្យយ្, នសិ្សគគយិ ំបាចតិតយិ.ំ មនា មច 

អភនិបិាាមទ្យយ្, យតសស្ ចវីរមចោបនន ំអាភត,ំ តតថ ោម្ ំវា គនតព្េ,ំ ទ្មូោ វា        
បាមហតមព្វា “យ ំមោ តមុម្ហ អាយសមមនាា ភកិ្ខុ ំឧទ្ទសិ្ស ចវីរមចោបនន ំបហណិតិថ, ន ត ំ
តសស្ ភកិ្ខមុនា ក្ញិ្ច ិអតថ ំអនមុភាត,ិ យុញ្ជនាាយសមមនាា សក្,ំ ោ មវា សក្ ំវនិសា្”ត,ិ 
អយ ំតតថ ោម្ចី។ិ 

ក្ថនិវមគាា បឋមោ។ 

មកាសយិសកិាាបទ្ ំ

១១.មយា បន ភកិ្ខ ុមកាសយិម្សិស្ក្ ំសនថត ំការាមបយយ្, និសស្គគយិ ំ       
បាចតិតយិ។ំ 

សទុ្ធកាឡក្សកិាាបទ្ ំ

១២.មយា បន ភកិ្ខ ុសទុ្ធកាឡកាន ំឯឡក្មលាោន ំសនថត ំការាមបយយ្, 
នសិស្គគយិំ បាចតិតយិ។ំ 

មទ្េភាគសកិាាបទ្ ំ

១៣.នវ ំបន ភកិ្ខនុា សនថត ំការយោមនន មទ្េ ភាគា សទុ្ធកាឡកាន ំ        
ឯឡក្មលាោន ំអាោតព្វា, តតយិ ំឱោោន,ំ ចតតុថ ំមគាចរយិាន.ំ អនាោ មច ភកិ្ខ ុ
មទ្េ ភាមគ សទុ្ធកាឡកាន ំឯឡក្មលាោន,ំ តតយិ ំឱោោន,ំ ចតតុថ ំមគាចរយិាន,ំ នវ ំ
សនថត ំការាមបយយ្, នសិ្សគគយិ ំបាចតិតយិ។ំ 

ឆព្ពសស្សិកាាបទ្ ំ
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១៤.នវ ំបន ភកិ្ខនុា សនថត ំការាមបោា ឆព្ពសា្ន ិធាមរតព្ពំ, ឱមរន មច ឆនន ំ
វសា្ន ំត ំសនថត ំវសិស្មជ្ជោា វា អវសិស្មជ្ជោា វា អញ្ញំ នវ ំសនថត ំការាមបយយ្ អញ្ញត្ត 
ភកិ្ខសុម្មតុយិា, នសិស្គគយិ ំបាចតិតយិ។ំ 

នសិទី្នសនថតសកិាាបទ្ ំ

១៥.នសិទី្នសនថត ំបន ភកិ្ខនុា ការយោមនន បរុាណសនថតសស្ ោម្នាា 
សគុតវទិ្តថ ិអាោតព្វា ទ្ពុ្េណណក្រណាយ. អនាោ មច ភកិ្ខ ុបរុាណសនថ តសស្      
ោម្នាា សគុតវទិ្តថិិំ, នវ ំនសិទី្នសនថត ំការាមបយយ្, នសិស្គគយិ ំបាចតិតយិ។ំ 

ឯឡក្មលាម្សកិាាបទ្ ំ

១៦.ភកិ្ខមុនា បមនវ អោានម្គគបប្ដ្បិននសស្ ឯឡក្មលាោន ិឧបប្មជ្ជយយ្ុ,ំ   
អាក្ងខោមនន ភកិ្ខនុា បដ្គិគមហតព្វានិ, បដ្គិគមហោា តមិយាជ្នបរម្ ំសហោា    
ហរតិព្វាន ិអសមនត ោរមក្។ តមោ មច ឧតតរ ិហមរយយ្, អសមនតប ិោរមក្, នសិស្គគយិ ំ
បាចតិតយិ។ំ 

ឯឡក្មលាម្មធាវាបនសកិាាបទ្ ំ

១៧.មយា បន ភកិ្ខ ុអញ្ញាតកិាយ ភកិ្ខនុយិា ឯឡក្មលាោន ិមធាវាមបយយ្ វា 
រជាមបយយ្ វា វជិ្ដ្ឋមបយយ្ វា, នសិ្សគគយិ ំបាចតិតយិ។ំ 

របូយិសិកាាបទ្ ំ

១៨.មយា បន ភកិ្ខ ុជាតរបូរជ្ត ំឧគគមណហយយ្ វា ឧគគណាហមបយយ្ វា ឧបនកិ្ខតិត ំ
វា ោទ្មិយយយ្, នសិស្គគយិ ំបាចតិតយិ។ំ 

របូយិសមំវាោរសិកាាបទ្ ំ

១៩.មយា បន ភកិ្ខ ុនានបប្ការក្ ំរបូយិសមំវាោរ ំសោបមជ្ជយយ្, នសិស្គគយិ ំ
បាចតិតយិ។ំ 

ក្យវកិ្កយសិកាាបទ្ ំ

២០.មយា បន ភកិ្ខ ុនានបប្ការក្ ំក្យវកិ្កយ ំសោបមជ្ជយយ្, នសិស្គគយិំ    
បាចតិតយិ។ំ 

មកាសយិវមគាា ទ្តុមិយា។ 

បតតសកិាាបទ្ ំ

២១.ទ្ោហបរម្ ំអតមិរក្បមោា ធាមរតមព្វា, ត ំអតកិាាម្យមោ នសិស្គគយិ ំ
បាចតិតយិ។ំ 

ឩនបញ្ចព្នធនសកិាាបទ្ ំ

២២.មយា បន ភកិ្ខ ុឩនបញ្ចព្នធមនន បមតតន អញ្ញ ំនវ ំបតត ំមចោមបយយ្, 
នសិស្គគយិំ បាចតិតយិ.ំ មតន ភកិ្ខនុា មោ បមោា ភកិ្ខបុរោិយ នសិ្សជ្ជតិមព្វា , មយា ច 
តសា្ ភកិ្ខបុរោិយ បតតបរយិមនាា, មោ តសស្ ភកិ្ខមុនា បោតមព្វា “អយ ំមត ភកិ្ខ ុ   
បមោា យាវ មភទ្នាយ ធាមរតមព្វា”ត,ិ អយ ំតតថ ោម្ចី។ិ 

មភសជ្ជសកិាាបទ្ ំ
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២៣.យាន ិមោ បន ោន ិគលិានាន ំភកិ្ខនូ ំបដ្ោិយនយីាន ិមភសជាានិ, 
មសយយ្ថទិ្ ំ– សបប្ ិនវនតី ំមតល្ ំម្ធ ុផាណតិ,ំ ោន ិបដ្គិគមហោា សោាហបរម្ ំ  
សននធិកិារក្ ំបរភិញុ្ជតិព្វាន,ិ ត ំអតកិាាម្យមោ នសិ្សគគយិ ំបាចតិតយិ។ំ 

វសស្កិ្ោដ្កិ្សកិាាបទ្ ំ

២៤.“ោមោ មសមោ គោិហន”នត ិភកិ្ខនុា វសស្កិ្ោដ្កិ្ចវីរ ំបរមិយសតិព្េំ, 
“អទ្ធោមោ មសមោ គោិហន”នត ិក្ោា នវិាមសតព្ព.ំ ឱមរន មច “ោមោ មសមោ      
គោិហន”នត ិវស្សកិ្ោដ្កិ្ចវីរ ំបរមិយមសយយ្, ឱមរន“ទ្ធោមោ មសមោ គោិហន”នត ិ
ក្ោា   នវិាមសយយ្, នសិ្សគគយិ ំបាចតិតយិ។ំ 

ចវីរអចឆនិទនសកិាាបទ្ ំ

២៥.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខសុស្ ោម្ ំចវីរ ំទ្ោា ក្បុមិោ អនតតម្មនា អចឆមិនទយយ្ 
វា អចឆនិាាមបយយ្ វា, នសិស្គគយិ ំបាចតិតយិ។ំ 

សតុតវញិ្ញតតសិិកាាបទ្ ំ

២៦.មយា បន ភកិ្ខ ុោម្ ំសតុត ំវញិ្ញាមបោា តនតវាមយហ ិចវីរ ំវាយាមបយយ្, 
នសិស្គគយិំ បាចតិតយិ។ំ 

ម្ោមបសការសិកាាបទ្ ំ

២៧.ភកិ្ខុ ំបមនវ ឧទ្ទសិស្ អញ្ញាតមកា គហបត ិវា គហបោន ីវា តនតវាមយហ ិ
ចវីរ ំ វាយាមបយយ្, តត្ត មច មោ ភកិ្ខ ុបមុព្េ អបប្វារមិោ តនតវាមយ ឧបសងកម្ោិា ចវីមរ 
វកិ្បប្ ំអាបមជ្ជយយ្ “ឥទ្ ំមោ, អាវមុោ, ចវីរ ំម្ ំឧទ្ទសិ្ស វយិយ្ត,ិ អាយតញ្ច ក្មរាថ, 

វតិថតញ្ច, អបប្តិញ្ច, សវុតីញ្ច, សបុប្វាយតិញ្ច, សវុមិល្ខតិញ្ច, សវុតិចឆតិញ្ច  ក្មរាថ, 
អមបប្វ នាម្ ម្យម្ប្ ិអាយសមនាាន ំក្ញិ្ចមិ្តត ំអនបុទ្មជ្ជយា្ោ”ត.ិ ឯវញ្ច មោ ភកិ្ខ ុ
វោា ក្ញិ្ចមិ្តត ំអនបុទ្មជ្ជយយ្ អនតម្មោ បណិឌបាតម្តតម្ប្,ិ នសិស្គគយិ ំ   បាចតិតយិ។ំ 

អមចចក្ចវីរសកិាាបទ្ ំ

២៨.ទ្ោោនាគត ំ ក្តតកិ្មតោសកិ្បណុណម្ ំភកិ្ខមុនា បមនវ អមចចក្ចវីរ ំ
ឧបប្មជ្ជយយ្, អមចចក្ ំម្ញ្ញោមនន ភកិ្ខនុា បដ្គិគមហតព្េំ, បដ្គិគមហោា យាវ     
ចវីរកាល្សម្យ ំនកិ្ខបិតិព្េ។ំ តមោ មច ឧតតរ ិនកិ្ខមិបយយ្, និសស្គគយិ ំបាចតិតយិ។ំ 

ោសងកសកិាាបទ្ ំ

២៩.ឧបវសស្ ំមោ បន ក្តតកិ្បណុណម្ ំយាន ិមោ បន ោន ិអារញ្ញកាន ិ    
មសនាសនាន ិោសងកសម្មោន ិសបប្ដ្ភិយានិ, តោរមូបស ុភកិ្ខ ុមសនាសមនស ុ   
វហិរមនាា អាក្ងខោមនា តណិណ ំចវីរាន ំអញ្ញតរ ំចវីរ ំអនតរឃមរ នកិ្ខមិបយយ្, សិយា ច    
តសស្ ភកិ្ខមុនា មកាចមិទ្វ បចចមយា មតន ចវីមរន វបិប្វាោយ, ឆារតតបរម្ ំមតន ភកិ្ខនុា 
មតន ចវីមរន វបិប្វសតិព្េ។ំ តមោ មច ឧតតរ ិវបិប្វមសយយ្ អញ្ញត្ត ភកិ្ខសុម្មតុយិា,  
នសិស្គគយិំ បាចតិតយិ។ំ 

បរណិតសកិាាបទ្ ំ

៣០.មយា បន ភកិ្ខ ុជាន ំសងឃ្កិ្ ំលាភ ំបរណិត ំអតតមនា បរណិាមម្យយ្, 
នសិស្គគយិំ បាចតិតយិ។ំ 

បតតវមគាា តតមិយា។ 
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ឧទ្ទដិ្ឋា មោ អាយសមមនាា តិិំស នសិស្គគយិា បាចតិតយិា ធោា. តោាយសមមនត 
បចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិោុា, ទ្តុយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិុោា, តតយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ 
បរសិោុា, បរសិមុទ្ធោាយសមមនាា, តោា តណុហ,ី ឯវមម្ត ំធារយាម្តី។ិ 

នសិស្គគយិបាចតិតយិា នដិ្ឋោិ។ 

សទុ្ធបាចតិតយិា 

ឥមម្ មោ បនាយសមមនាា មទ្េនវតុ ិបាចតិតយិា  ធោា ឧមទ្ទស ំអាគចឆនត។ិ 

ម្ោុវាទ្សកិាាបទ្ ំ

១.សម្ប្ជានម្ោុវាមទ្ បាចតិតយិ។ំ 

ឱម្សវាទ្សកិាាបទ្ ំ

២.ឱម្សវាមទ្ បាចតិតយិ។ំ 

មបសញុ្ញសកិាាបទ្ ំ

៣.ភកិ្ខមុបសមុញ្ញ បាចតិតយិ។ំ 

បទ្មោធម្មសកិាាបទ្ ំ

៤.មយា បន ភកិ្ខ ុអនបុសម្ប្នន ំបទ្មោ ធម្ម ំវាមចយយ្, បាចតិតយិ។ំ 

បឋម្សហមសយយ្សកិាាបទ្ ំ

៥.មយា បន ភកិ្ខ ុអនបុសម្ប្មននន ឧតតរទិ្រិតតតរិតត ំសហមសយយ្ ំក្មបប្យយ្, 
បាចតិតយិ។ំ 

ទ្តុយិសហមសយយ្សិកាាបទ្ ំ

៦.មយា បន ភកិ្ខ ុោតគុាមម្ន សហមសយយ្ ំក្មបប្យយ្, បាចតិតយិ។ំ 

ធម្មមទ្សនាសកិាាបទ្ ំ

៧.មយា បន ភកិ្ខ ុោតគុាម្សស្ ឧតតរឆិបប្ញ្ចវាច្ចហិ ធម្ម ំមទ្មសយយ្ អញ្ញត្ត 
វញិ្ញុនា បរុសិវគិគមហន, បាចតិតយិ។ំ 

ភោូមរាចនសកិាាបទ្ ំ

៨.មយា បន ភកិ្ខ ុអនបុសម្ប្ននសស្ ឧតតរមិ្នសុស្ធម្ម ំអាមរាមចយយ្, ភតូសមិិំ   
បាចតិតយិ។ំ 

ទ្ដុ្ឋលុាាមរាចនសកិាាបទ្ ំ

៩.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខសុស្ ទ្ដុ្ឋលុ្ល ំអាបតតិិំ អនបុសម្ប្ននសស្ អាមរាមចយយ្ 
អញ្ញត្ត ភកិ្ខសុម្មតុយិា, បាចតិតយិ។ំ 

បថវខីណនសកិាាបទ្ ំ

១០.មយា បន ភកិ្ខ ុបថវិិំ ខមណយយ្ វា ខណាមបយយ្ វា បាចតិតយិំ។ 

ម្ោុវាទ្វមគាា បឋមោ. 

ភតូគាម្សកិាាបទ្ ំ
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១១.ភតូគាម្បាតព្យ្ោយ បាចតិតយិ។ំ 

អញ្ញវាទ្ក្សកិាាបទ្ ំ

១២.អញ្ញវាទ្មក្, វមិហសមក្ បាចតិតយិ។ំ 

ឧជ្ា្បនក្សកិាាបទ្ ំ

១៣.ឧជ្ា្បនមក្ , ខយិយ្នមក្ បាចតិតយិ។ំ 

បឋម្មសនាសនសកិាាបទ្ ំ

១៤.មយា បន ភកិ្ខ ុសងឃ្កិ្ ំម្ញ្ច ំវា បឋី ំវា ភសិិិំ វា មកាចឆ ំវា អមជ្ា្កាមស 
សនថរោិា វា សនថរាមបោា វា ត ំបក្កម្មនាា មនវ ឧទ្ធមរយយ្, ន ឧទ្ធរាមបយយ្, អនាបចុឆ ំវា 
គមចឆយយ្, បាចតិតយិ។ំ 

ទ្តុយិមសនាសនសកិាាបទ្ ំ

១៥.មយា បន ភកិ្ខ ុសងឃ្មិក្ វោិមរ មសយយ្ំ សនថរោិា វា សនថរាមបោា វា ត ំ 
បក្កម្មនាា មនវ ឧទ្ធមរយយ្, ន ឧទ្ធរាមបយយ្, អនាបចុឆ ំវា គមចឆយយ្, បាចតិតយិ។ំ 

អនបុខជ្ជសកិាាបទ្ ំ

១៦.មយា បន ភកិ្ខ ុសងឃ្មិក្ វោិមរ ជាន ំបពុ្េបុគត ំភកិ្ខុ ំអនបុខជ្ជ មសយយ្ ំ 
ក្មបប្យយ្ “យសស្ សោាមធា ភវសិស្ត,ិ មោ បក្កម្សិ្សត”ីត ិឯតមទ្វ បចចយ ំក្រោិា  
អនញ្ញ,ំ បាចតិតយិ។ំ 

នកិ្កឌឍ្នសកិាាបទ្ ំ

១៧.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខុ ំក្បុមិោ អនតតម្មនា សងឃ្កិា វោិរា នកិ្កមឌឍ្យយ្ វា 
នកិ្កឌា្មបយយ្ វា, បាចតិតយិ។ំ 

មវោសក្ដុ្សិកិាាបទ្ ំ

១៨.មយា បន ភកិ្ខ ុសងឃ្មិក្ វោិមរ ឧបរមិវោសក្ដុ្យិា អាហចចបាទ្ក្ ំ    
ម្ញ្ច ំវា បឋី ំវា អភនិសិមីទ្យយ្ វា អភនិបិមជ្ជយយ្ វា, បាចតិតយិ។ំ 

ម្ហល្លក្វោិរសិកាាបទ្ ំ

១៩.ម្ហល្លក្ ំបន ភកិ្ខនុា វោិរ ំការយោមនន យាវ ោារមកាោ           
អគគឡដ្ឋបនាយ អាមលាក្សនធបិរកិ្ោាយ ទ្េតតចិឆទ្នសស្ បរយិាយ ំអបប្ហរមិត ឋមិតន      
អធដិ្ឋាតព្េ,ំ តមោ មច ឧតតរ ិអបប្ហរមិតប ិឋមិោ អធដិ្ឋមហយយ្, បាចតិតយិ។ំ 

សបោ្ណក្សកិាាបទ្ ំ

២០.មយា បន ភកិ្ខ ុជាន ំសបោ្ណក្ ំឧទ្ក្ ំតណិ ំវា ម្តតកិ្ ំវា សមិញ្ចយយ្ វា 
សិញ្ញាមបយយ្ វា, បាចតិតយិ។ំ 

ភតូគាម្វមគាា ទ្តុមិយា. 

ឱវាទ្សកិាាបទ្ ំ

២១.មយា បន ភកិ្ខ ុអសម្មមោ ភកិ្ខនុមិយា ឱវមទ្យយ្, បាចតិតយិ។ំ 

អតថងគតសកិាាបទ្ ំ

២២.សម្មមោប ិមច ភកិ្ខ ុអតថងគមត សរូមិយ ភកិ្ខនុមិយា ឱវមទ្យយ្, បាចតិតយិ។ំ 
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ភកិ្ខនុបុសស្យសកិាាបទ្ ំ

២៣.មយា  បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខនុបុសស្យ ំឧបសងកម្ោិា ភកិ្ខនុមិយា ឱវមទ្យយ្ 
អញ្ញត្ត សម្យា, បាចតិតយិ.ំ តោាយ ំសម្មយា, គលិានា មោត ិភកិ្ខនុ,ី អយ ំតតថ 
សម្មយា។ 

អាម្សិសកិាាបទ្ ំ

២៤.មយា បន ភកិ្ខ ុឯវ ំវមទ្យយ្ “អាម្សិមហត ុមថរា ភកិ្ខ ូភកិ្ខនុមិយា          
ឱវទ្នត”ីត,ិ បាចតិតយិ។ំ 

ចវីរោនសកិាាបទ្ ំ

២៥.មយា បន ភកិ្ខ ុអញ្ញាតកិាយ ភកិ្ខនុយិា ចវីរ ំទ្មទ្យយ្ អញ្ញត្ត បារវិតតកា, 
បាចតិតយិ។ំ 

ចវីរសពិ្ពនសកិាាបទ្ ំ

២៦.មយា បន ភកិ្ខ ុអញ្ញាតកិាយ ភកិ្ខនុយិា ចវីរ ំសមិព្ពយយ្ វា សិព្វាមបយយ្ 
វា, បាចតិតយិ។ំ 

សវំិធានសកិាាបទ្ ំ

២៧.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខនុយិា សទ្ធិិំ សវំិធាយ ឯក្ោានម្គគ ំបដ្បិមជ្ជយយ្   
អនតម្មោ គាម្នតរម្ប្ ិអញ្ញត្ត សម្យា, បាចតិតយិ។ំ តោាយំ សម្មយា,                
សតថគម្នមីយា មោត ិម្មគាា, ោសងកសម្មមោ, សបប្ដ្ភិមយា, អយ ំតតថ          
សម្មយា។ 

នាវាភរិហុនសកិាាបទ្ ំ

២៨.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខនុយិា សទ្ធិិំ សវំធិាយ ឯក្ ំនាវំ អភរិមុហយយ្        
ឧទ្ធគំាម្និិិំ វា អមធាគាម្និិិំ វា អញ្ញត្ត តរិយិ ំតរណាយ, បាចតិតយិ។ំ 

បរបិាចតិសកិាាបទ្ ំ

២៩.មយា បន ភកិ្ខ ុជាន ំភកិ្ខនុបិរបិាចតិ ំបណិឌបាត ំភមុញ្ជយយ្ អញ្ញត្ត   
បមុព្េ គហិសិោរោោ, បាចតិតយិ។ំ 

រមោនសិជ្ជសកិាាបទ្ ំ

៣០.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខនុយិា សទ្ធិិំ ឯមកា ឯកាយ រមោ នសិជ្ជ ំក្មបប្យយ្, 
បាចតិតយិ។ំ 

ឱវាទ្វមគាា តតមិយា។ 

អាវសថបណិឌសកិាាបទ្ ំ

៣១.អគលិាមនន ភកិ្ខនុា ឯមកា អាវសថបមិណាឌ ភញុ្ជតិមព្វា។ តមោ មច  
ឧតតរ ិភមុញ្ជយយ្, បាចតិតយិ។ំ 

គណមភាជ្នសកិាាបទ្ ំ

៣២.គណមភាជ្មន អញ្ញត្ត សម្យា បាចតិតយិ.ំ តោាយ ំសម្មយា,   
គលិានសម្មយា, ចវីរោនសម្មយា, ចវីរការសម្មយា, អោានគម្នសម្មយា,      
នាវាភរិហុនសម្មយា, ម្ោសម្មយា, សម្ណភតតសម្មយា, អយំ តតថ សម្មយា។ 
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បរម្ប្រមភាជ្នសកិាាបទ្ ំ

៣៣.បរម្ប្រមភាជ្មន អញ្ញត្ត សម្យា បាចតិតយិ.ំ តោាយំ សម្មយា, 
គលិានសម្មយា, ចវីរោនសម្មយា, ចវីរការសម្មយា, អយ ំតតថ សម្មយា។ 

កាណោតសុិកាាបទ្ ំ

៣៤.ភកិ្ខុ ំបមនវ ក្លុ្ ំឧបគត ំបមូវហ ិវា ម្មនថហ ិវា អភហិដ្ឋុ ំបវាមរយយ្,     
អាក្ងខោមនន ភកិ្ខនុា ទ្េតតបិតតបរូា បដ្គិគមហតព្វា។ តមោ មច ឧតតរ ិបដ្គិគមណហយយ្,    
បាចតិតយិ.ំ ទ្េតតបិតតបមូរ បដ្គិគមហោា តមោ នហីរោិា ភកិ្ខហូ ិសទ្ធិិំ សវំភិជ្តិព្េ,ំ អយ ំ  
តតថ ោម្ចី។ិ 

បឋម្បវារណាសកិាាបទ្ ំ

៣៥.មយា បន ភកិ្ខ ុភោុាវ ីបវារមិោ អនតរិតិត ំោទ្នយី ំវា មភាជ្នយី ំវា ោ
មទ្យយ្ វា ភមុញ្ជយយ្ វា, បាចតិតយិ។ំ 

ទ្តុយិបវារណាសកិាាបទ្ ំ

៣៦.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខុ ំភោុាវិិំ បវារតិ ំអនតរិមិតតន ោទ្នមីយន វា        
មភាជ្នមីយន វា អភហិដ្ឋុ ំបវាមរយយ្ “ហនទ ភកិ្ខ ុោទ្ វា ភញុ្ជ វា”ត ិជាន ំ          
អាោទ្នាមបមកាា, ភតុតសមិិំ បាចតិតយិ។ំ 

វកិាល្មភាជ្នសកិាាបទ្ ំ

៣៧.មយា បន ភកិ្ខ ុវកិាមល្ ោទ្នយី ំវា មភាជ្នយីំ វា ោមទ្យយ្ វា          
ភមុញ្ជយយ្ វា, បាចតិតយិ។ំ 

សននធិកិារក្សកិាាបទ្ ំ

៣៨.មយា បន ភកិ្ខ ុសននធិកិារក្ ំោទ្នយី ំវា មភាជ្នយី ំវា ោមទ្យយ្ វា     
ភមុញ្ជយយ្ វា, បាចតិតយិ។ំ 

បណតីមភាជ្នសកិាាបទ្ ំ

៣៩.យាន ិមោ បន ោន ិបណតីមភាជ្នាន,ិ មសយយ្ថទិ្ ំ– សបប្,ិ នវនតី,ំ 
មតល្,ំ ម្ធ,ុ ផាណតិ,ំ ម្មច្ចា, ម្សំ,ំ ខរី,ំ ទ្ធ។ិ មយា បន ភកិ្ខ ុឯវរបូាន ិ            
បណតីមភាជ្នាន ិអគលិាមនា អតតមនា អោាយ វញិ្ញាមបោា ភមុញ្ជយយ្, បាចតិតយិ។ំ 

ទ្នតមបានសកិាាបទ្ ំ

៤០.មយា បន ភកិ្ខ ុអទ្និន ំម្ខុោារ ំអាោរ ំអាហមរយយ្ អញ្ញត្ត             
ឧទ្ក្ទ្នតមបានា, បាចតិតយិ។ំ 

មភាជ្នវមគាា ចតមុោា។ 

អមចល្ក្សកិាាបទ្ ំ

៤១.មយា បន ភកិ្ខ ុអមចល្ក្សស្ វា បរពិ្វាជ្ក្សស្ វា បរពិ្វាជ្កិាយ វា 
សហោា ោទ្នយី ំវា មភាជ្នយី ំវា ទ្មទ្យយ្, បាចតិតយិ។ំ 

ឧមយា្ជ្នសកិាាបទ្ ំ

៤២.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខុ ំ“ឯោវមុោ, គាម្ ំវា នគិម្ ំវា បណិាឌយ             
បវសិសិា្ោ”ត ិ តសស្ ោមបោា វា អោមបោា វា ឧមយា្មជ្យយ្ “គច្ចាវមុោ, ន មម្ 
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តយា សទ្ធិិំ ក្ោ វា នសិជាា វា ផាសុ មោត,ិ ឯក្ក្ស្ស មម្ ក្ោ វា នសិជាា វា ផាស ុ
មោត”ីត ិឯតមទ្វ បចចយ ំក្រោិា អនញ្ញ,ំ បាចតិតយិ។ំ 

សមភាជ្នសកិាាបទ្ ំ

៤៣.មយា បន ភកិ្ខ ុសមភាជ្មន ក្មុល្ អនបុខជ្ជ នសិជ្ជ ំក្មបប្យយ្,           
បាចតិតយិ។ំ 

រមោបដ្ចិឆននសកិាាបទ្ ំ

៤៤.មយា បន ភកិ្ខ ុោតគុាមម្ន សទ្ធិិំ រមោ បដ្ចិឆមនន អាសមន នសិជ្ជ ំ      
ក្មបប្យយ្, បាចតិតយិ។ំ 

រមោនសិជ្ជសកិាាបទ្ ំ

៤៥.មយា បន ភកិ្ខ ុោតគុាមម្ន សទ្ធិិំ ឯមកា ឯកាយ រមោ នសិជ្ជ ំក្មបប្យយ្
, បាចតិតយិ។ំ 

ច្ចរតិតសិកាាបទ្ ំ

៤៦.មយា បន ភកិ្ខ ុនមិ្នតមិោ សភមោា សោមនា សនត ំភកិ្ខុ ំអនាបចុ្ចា 
បមុរភតត ំវា បច្ចាភតត ំវា ក្មុល្ស ុច្ចរតិត ំអាបមជ្ជយយ្ អញ្ញត្ត សម្យា, បាចតិតយិ។ំ     
តោាយំ សម្មយា, ចវីរោនសម្មយា, ចវីរការសម្មយា, អយ ំតតថ សម្មយា។ 

ម្ោនាម្សិកាាបទ្ ំ

៤៧.អគលិាមនន ភកិ្ខនុា ចតោុសបប្ចចយបវារណា ោទ្តិព្វា អញ្ញត្ត បនុ
បវារណាយ, អញ្ញត្ត នចិចបវារណាយ. តមោ មច ឧតតរ ិោទ្មិយយយ្,   បាចតិតយិ។ំ 

ឧយយ្តុតមសនាសកិាាបទ្ ំ

៤៨.មយា បន ភកិ្ខ ុឧយយ្តុត ំមសន ំទ្សស្នាយ គមចឆយយ្ អញ្ញត្ត                
តោរបូបប្ចចយា, បាចតិតយិ។ំ 

មសនាវាសសិកាាបទ្ ំ

៤៩.សយិា ច តសស្ ភកិ្ខមុនា មកាចមិទ្វ បចចមយា មសន ំគម្នាយ, ទ្រិតតតរិតត ំ
មតន ភកិ្ខនុា មសនាយ វសតិព្េ។ំ តមោ មច ឧតតរ ិវមសយយ្, បាចតិតយិ។ំ 

ឧមយា្ធកិ្សកិាាបទ្ ំ

៥០.ទ្រិតតតរិតត ំមច ភកិ្ខ ុមសនាយ វសោមនា ឧមយា្ធកិ្ ំវា ព្ល្គគ ំវា មសនា
ព្យ្ហូ ំវា អនកី្ទ្សស្ន ំវា គមចឆយយ្, បាចតិតយិ។ំ 

អមចល្ក្វមគាា បញ្ចមោ។ 

សរុាបានសកិាាបទ្ ំ

៥១.សរុាមម្រយបាមន បាចតិតយិ។ំ 

អងគលុ្បិមោទ្ក្សកិាាបទ្ ំ

៥២.អងគលុ្បិមោទ្មក្ បាចតិតយិ។ំ 

ហសធម្មសកិាាបទ្ ំ

៥៣.ឧទ្មក្ ហសធមម្ម បាចតិតយិ។ំ 
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អនាទ្រយិសិកាាបទ្ ំ

៥៤.អនាទ្រមិយ បាចតិតយិ។ំ 

ភិិំោបនសកិាាបទ្ ំ

៥៥.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខុ ំភិិំោមបយយ្, បាចតិតយិ។ំ 

មជាតសិិកាាបទ្ ំ

៥៦.មយា បន ភកិ្ខ ុអគលិាមនា វសិពិ្េនាមបមកាា មជាតិិំ សោទ្មហយយ្ វា    
សោទ្ោមបយយ្ វា អញ្ញត្ត តោរបូបប្ចចយា, បាចតិតយិ។ំ 

នោនសកិាាបទ្ ំ

៥៧.មយា បន ភកិ្ខ ុឱមរនទ្ធោស ំនោមយយយ្ អញ្ញត្ត សម្យា,            
បាចតិតយិ។ំ តោាយ ំសម្មយា “ទ្យិមឌា្ ោមោ មសមោ គោិហន”នត ិ“វសា្នសស្  
បឋមោ      ោមោ” ឥមចចមត អឌឍ្មតយយ្ោោ ឧណហសម្មយា, បរហិហសម្មយា,         
គលិានសម្មយា, ក្ម្មសម្មយា, អោានគម្នសម្មយា, វាតវដុ្ឋសិម្មយា, អយំ តតថ   
សម្មយា។ 

ទ្ពុ្ពណណក្រណសកិាាបទ្ ំ

៥៨.នវ ំបន ភកិ្ខនុា ចវីរលាមភន តណិណ ំទ្ពុ្ពណណក្រណាន ំអញ្ញតរ ំ          
ទ្ពុ្េណណក្រណ ំអាោតព្ព ំនលី្ ំវា ក្ទ្ទម្ ំវា កាឡោម្ ំវា. អនាោ មច ភកិ្ខ ុតណិណ ំ         
ទ្ពុ្េណណក្រណាន ំអញ្ញតរ ំទ្ពុ្េណណក្រណ ំនវ ំចវីរ ំបរភិមុញ្ជយយ្, បាចតិតយិ។ំ 

វកិ្បប្នសកិាាបទ្ ំ

៥៩.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខសុស្ វា ភកិ្ខនុយិា វា សកិ្ខោនាយ វា ោម្មណរសស្ 
វា ោម្មណរយិា វា ោម្ ំចវីរ ំវកិ្មបប្ោា អបប្ចចោុារណំ បរភិមុញ្ជយយ្,   បាចតិតយិ។ំ 

អបនធិានសកិាាបទ្ ំ

៦០.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខសុស្ បតត ំវា ចវីរ ំវា នសិទី្ន ំវា សចូឃិរ ំវា        
កាយព្នធន ំវា អបនមិធយយ្ វា អបនធិាមបយយ្ វា អនតម្មោ ហោមបមកាាបិ,          
បាចតិតយិ។ំ 

សរុាបានវមគាា ឆមដ្ឋា។ 

សញ្ចចិចសកិាាបទ្ ំ

៦១.មយា បន ភកិ្ខ ុសញ្ចចិច បាណ ំជ្វីោិ មវាមរាមបយយ្, បាចតិតយិ។ំ 

សបោ្ណក្សកិាាបទ្ ំ

៦២.មយា បន ភកិ្ខ ុជាន ំសបោ្ណក្ ំឧទ្ក្ ំបរភិមុញ្ជយយ្, បាចតិតយិ។ំ 

ឧមកាាដ្នសកិាាបទ្ ំ

៦៣.មយា បន ភកិ្ខ ុជាន ំយោធម្ម ំនហិោធកិ្រណំ បនុក្ោាយ ឧមកាាមដ្យយ្
, បាចតិតយិ។ំ 

ទ្ដុ្ឋលុ្លសិកាាបទ្ ំ

៦៤.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខសុស្ ជាន ំទ្ដុ្ឋលុ្ល ំអាបតតិិំ បដ្ចិ្ចាមទ្យយ្, បាចតិតយិ។ំ 

ឩនវសីតវិសស្សកិាាបទ្ ំ
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៦៥.មយា បន ភកិ្ខ ុជាន ំឩនវសីតវិសស្ ំបគុគល្ ំឧបសម្ោ្មទ្យយ្, មោ ច 
បគុគមលា អនបុសម្ប្មនាោ, មត ច ភកិ្ខ ូគារយាហ, ឥទ្ ំតសមិិំ បាចតិតយិ។ំ 

មថយយ្សតថសិកាាបទ្ ំ

៦៦.មយា បន ភកិ្ខ ុជាន ំមថយយ្សមតថន សទ្ធិិំ សវំធិាយ ឯក្ោានម្គគ ំ         
បដ្បិមជ្ជយយ្ អនតម្មោ គាម្នតរម្ប្,ិ បាចតិតយិ។ំ 

សវំិធានសកិាាបទ្ ំ

៦៧.មយា បន ភកិ្ខ ុោតគុាមម្ន សទ្ធិិំ សវំិធាយ ឯក្ោានម្គគ ំបដ្បិមជ្ជយយ្ 
អនតម្មោ គាម្នតរម្ប្,ិ បាចតិតយិ។ំ 

អរដិ្ឋសកិាាបទ្ ំ

៦៨.មយា  បន ភកិ្ខ ុឯវ ំវមទ្យយ្ “តោហ ំភគវោ ធម្ម ំមទ្សតិ ំអាជានាម្ិ, 
យោ មយមម្ អនតរាយកិា ធោា វោុា ភគវោ, មត បដ្មិសវមោ នាល្ ំអនតរាយាយា”ត,ិ 
មោ ភកិ្ខ ុភកិ្ខហូ ិឯវម្សស្ វចនមីយា “ោយោា ឯវ ំអវច, ោ ភគវនត ំអព្វោចកិ្ខ,ិ ន ហ ិ
ោធ ុភគវមោ អព្ភកាាន,ំ ន ហ ិភគវា ឯវ ំវមទ្យយ្, អមនក្បរយិាមយនាវមុោ      
អនតរាយកិា ធោា អនតរាយកិា វុោា ភគវោ, អល្ញ្ច បន មត បដ្មិសវមោ អនតរាយា
យា”ត.ិ ឯវញ្ច មោ ភកិ្ខ ុភកិ្ខហូ ិវចុចោមនា តមថវ បគគមណហយយ្, មោ ភកិ្ខ ុភកិ្ខហូ ិយាវ
តតយិ ំសម្នភុាសតិមព្វា តសស្ បដ្និសិស្គាាយ. យាវតតយិមញ្ច សម្នភុាសិ
យម្មនា ត ំបដ្និសិស្មជ្ជយយ្, ឥមចចត ំក្សុល្។ំ មនា មច បដ្និសិស្មជ្ជយយ្, បាចតិតយិ។ំ 

ឧក្ខតិតសមោោគសកិាាបទ្ ំ

៦៩.មយា បន ភកិ្ខ ុជាន ំតោវាទ្និា ភកិ្ខនុា អក្ដ្ឋនធុមម្មន ត ំទ្ដិ្ឋិិំ     
អបប្ដ្និសិស្មដ្ឋន សទ្ធិិំ សម្ភមុញ្ជយយ្ វា, សវំមសយយ្ វា, សហ វា មសយយ្ ំក្មបប្យយ្,         
បាចតិតយិ។ំ 

ក្ណដក្សកិាាបទ្ ំ

៧០.សម្ណមុទ្ទមោប ិមច ឯវ ំវមទ្យយ្ “តោហំ ភគវោ ធម្ម ំមទ្សតិ ំ     
អាជានាម្,ិ យោ មយមម្ អនតរាយកិា ធោា វោុា ភគវោ, មត បដ្មិសវមោ នាល្ ំ   
អនតរាយាយា”ត,ិ មោ សម្ណមុទ្ទមោ ភកិ្ខហូ ិឯវម្សស្ វចនមីយា “ោវមុោ,     
សម្ណមុទ្ទស ឯវ ំអវច, ោ ភគវនត ំអព្វោចកិ្ខ,ិ ន ហ ិោធ ុភគវមោ អព្ភកាាន,ំ ន ហិ 
ភគវា ឯវ ំវមទ្យយ្, អមនក្បរយិាមយនាវមុោ, សម្ណមុទ្ទស អនតរាយកិា ធោា    
អនតរាយកិា វោុា ភគវោ, អល្ញ្ច បន មត បដ្មិសវមោ អនតរាយាយា”ត,ិ ឯវញ្ច មោ 
សម្ណមុទ្ទមោ ភកិ្ខហូ ិវចុចោមនា តមថវ បគគមណហយយ្, មោ សម្ណមុទ្ទមោ ភកិ្ខហូ ិ
ឯវម្សស្ វចនមីយា “អជ្ជតមគគ មត, អាវមុោ, សម្ណមុទ្ទស ន មចវ មោ ភគវា  សោា 
អបទ្សិតិមព្វា, យម្ប្ ិចមញ្ញ សម្ណមុទ្ទោ ល្ភនត ិភកិ្ខហូ ិសទ្ធិិំ ទ្រិតតតរិតត ំ       
សហមសយយ្,ំ ោប ិមត នតថ,ិ ចរ បមិរ, វនិសា្”ត.ិ មយា បន ភកិ្ខ ុជាន ំតោនាសតិ ំ
សម្ណមុទ្ទស ំឧបលាមបយយ្ វា, ឧបដ្ឋាមបយយ្ វា, សម្ភមុញ្ជយយ្ វា, សហ វា មសយយ្ ំ
ក្មបប្យយ្, បាចតិតយិ។ំ 

សបោ្ណក្វមគាា សតតមោ។ 

សហធម្មកិ្សកិាាបទ្ ំ
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៧១.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខហូ ិសហធម្មកិ្ ំវចុចោមនា ឯវ ំវមទ្យយ្ “ន ោវាហំ, 
អាវមុោ, ឯតសមិិំ សិកាាបមទ្ សកិ្ខសិា្ម្,ិ យាវ ន អញ្ញ ំភកិ្ខុ ំព្យ្តត ំវនិយធរ ំ             
បរបិចុ្ចាម្”ីត,ិ បាចតិតយិ។ំ សកិ្ខោមនន, ភកិ្ខមវ, ភកិ្ខនុា អញ្ញាតព្េ ំបរបិចុឆតិព្េ ំ           
បរបិញ្ហតិព្េ,ំ អយ ំតតថ ោម្ចី។ិ 

វមិល្ខនសកិាាបទ្ ំ

៧២.មយា បន ភកិ្ខ ុបាតមិោមក្ខ ឧទ្ទសិស្ោមន ឯវ ំវមទ្យយ្ “ក្ិិំ បនមិម្ហ ិ
ខោុានខុទុ្ទមក្ហ ិសកិាាបមទ្ហ ិឧទ្ទមិដ្ឋហិ, យាវមទ្វ ក្កុ្កចុ្ចាយ វមិហោយ វមិល្ោយ 
សវំតតនត”ីត,ិ សកិាាបទ្វវិណណមក្ បាចតិតយិ។ំ 

មោហនសកិាាបទ្ ំ

៧៣.មយា បន ភកិ្ខ ុអនេទ្ធោស ំបាតមិោមក្ខ ឧទ្ទសិស្ោមន ឯវ ំវមទ្យយ្  
“ឥោមនវ មោ អហ ំជានាម្,ិ អយម្ប្ ិក្រិ ធមោា សោុាគមោ សតុតបរយិាបមនាោ          
អនេទ្ធោស ំឧមទ្ទស ំអាគចឆត”ីត.ិ តមញ្ច ភកិ្ខុ ំអមញ្ញ ភកិ្ខ ូជាមនយយ្ុ ំនសិនិនបពុ្ព ំឥម្និា 
ភកិ្ខនុា ទ្េតតកិ្ខតតុ ំបាតមិោមក្ខ ឧទ្ទសិស្ោមន, មកា បន វាមោ ភមិយា្, ន ច តសស្      
ភកិ្ខមុនា   អញ្ញាណមក្ន ម្តុត ិអតថ,ិ យញ្ច តតថ អាបតតិិំ អាបមនាោ, តញ្ច យោធមោា     
កាមរតមព្វា, ឧតតរ ិចសស្ មោមោ អាមរាមបតមព្វា “តស្ស មត, អាវមុោ, អលាភា, ត
ស្ស មត  ទ្លុ្លទ្ធ,ំ យ ំតេ ំបាតមិោមក្ខ ឧទ្ទសិស្ោមនន ោធកុ្ ំអដ្ឋិិំ ក្ោា ម្នស ិក្មរា
សី”ត,ិ ឥទ្ ំតសមិិំ មោហនមក្ បាចតិតយិ។ំ 

បោរសិកាាបទ្ ំ

៧៤.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខសុស្ ក្បុមិោ អនតតម្មនា បោរ ំទ្មទ្យយ្, បាចតិតិ
យ។ំ 

តល្សតតកិ្សិកាាបទ្ ំ

៧៥.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខសុស្ ក្បុមិោ អនតតម្មនា តល្សតតកិ្ ំឧគគមិរយយ្,     
បាចតិតយិ។ំ 

អម្លូ្ក្សកិាាបទ្ ំ

៧៦.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខុ ំអម្លូ្មក្ន សងោ្ទ្មិសមសន អនទុ្ធមំសយយ្,       
បាចតិតយិ។ំ 

សញ្ចចិចសកិាាបទ្ ំ

៧៧.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខសុស្ សញ្ចចិច ក្កុ្កចុច ំឧបទ្មហយយ្ “ឥតសិស្ ម្ហុតុតម្ប្ ិ
អផាសុ ភវសិស្ត”ីត ិឯតមទ្វ បចចយ ំក្រោិា អនញ្ញ,ំ បាចតិតយិ។ំ 

ឧបសស្តុសិកិាាបទ្ ំ

៧៨.មយា បន ភកិ្ខ ុភកិ្ខនូ ំភណឌនជាោន ំក្ល្ហជាោន ំវវិាោបនាោន ំ
ឧបសស្តុិិំ តមិដ្ឋយយ្ “យំ ឥមម្ ភណសិស្នត,ិ ត ំមោសា្ម្”ីត ិឯតមទ្វ បចចយ ំក្រោិា 
អនញ្ញ,ំ បាចតិតយិ។ំ 

ក្ម្មបប្ដ្ពិ្វហនសិកាាបទ្ ំ

៧៩.មយា បន ភកិ្ខ ុធម្មកិាន ំក្ោាន ំឆនទ ំទ្ោា បច្ចា ខយីនធម្ម ំអាបមជ្ជយយ្, 
បាចតិតយិ។ំ 



 
 

 
 

18 

18 

ឆនទអំទ្ោាគម្នសកិាាបទ្ ំ

៨០.មយា បន ភកិ្ខ ុសមងឃ្ វនិចិឆយក្ោយ វតតោនាយ ឆនទ ំអទ្ោា        
ឧដ្ឋាយាសនា បក្កមម្យយ្, បាចតិតយិ។ំ 

ទ្ពុ្ពល្សិកាាបទ្ ំ

៨១.មយា បន ភកិ្ខ ុសម្មគគន សមងឃ្ន ចវីរ ំទ្ោា បច្ចា ខយីនធម្ម ំ         
អាបមជ្ជយយ្ “យោសនថតុ ំភកិ្ខ ូសងឃ្កិ្ ំលាភ ំបរណិាមម្នត”ីត,ិ បាចតិតយិ។ំ 

បរណិាម្នសកិាាបទ្ ំ

៨២.មយា បន ភកិ្ខ ុជាន ំសងឃ្កិ្ ំលាភ ំបរណិត ំបគុគល្ស្ស បរណិាមម្យយ្, 
បាចតិតយិ។ំ 

សហធម្មកិ្វមគាា អដ្ឋមោ។ 

អមនតបរុសកិាាបទ្ ំ

៨៣.មយា បន ភកិ្ខ ុរមញ្ញា ខតតយិស្ស ម្ោុាភសិតិតស្ស អនកិ្ខនតរាជ្មក្          
អនគិគតរតនមក្ បមុព្េ អបប្ដ្សិវំទិ្មិោ ឥនទខលី្ ំអតកិាាមម្យយ្, បាចតិតយិ។ំ 

រតនសកិាាបទ្ ំ

៨៤.មយា បន ភកិ្ខ ុរតន ំវា រតនសម្មត ំវា អញ្ញត្ត អជ្ា្រាោ វា អជ្ា្វ
សោ វា ឧគគមណហយយ្ វា ឧគគណាហមបយយ្ វា, បាចតិតយិំ. រតន ំវា បន ភកិ្ខនុា រតនសម្ម
ត ំវា  អជ្ា្រាមម្ វា អជ្ា្វសមថ វា ឧគគមហោា វា ឧគគោមបោា វា នកិ្ខបិតិព្ព ំ“យសស្        
ភវសិស្ត,ិ មោ ហរសិស្តី”ត,ិ អយ ំតតថ ោម្ចី។ិ 

វកិាល្គាម្បប្មវសនសកិាាបទ្ ំ

៨៥.មយា បន ភកិ្ខ ុសនត ំភកិ្ខុ ំអនាបចុ្ចាវកិាមល្ គាម្ ំបវមិសយយ្ អញ្ញត្ត     
តោរបូា អច្ចាយកិា ក្រណយីា, បាចតិតយិ។ំ 

សចូឃិរសកិាាបទ្ ំ

៨៦.មយា បន ភកិ្ខ ុអដ្ឋមិ្យ ំវា ទ្នតម្យ ំវា វោិណម្យំ វា សចូឃិរ ំ       
ការាមបយយ្, មភទ្នក្ ំបាចតិតយិ។ំ 

ម្ញ្ចបឋីសកិាាបទ្ ំ

៨៧.នវ ំបន ភកិ្ខនុា ម្ញ្ច ំវា បឋី ំវា ការយោមនន អដ្ឋងគលុ្បាទ្ក្ ំកាមរតព្េំ 
សគុតងគមុល្ន អញ្ញត្ត មហដ្ឋោិយ អដ្នយិា។ ត ំអតកិាាម្យមោ មឆទ្នក្ ំ          
បាចតិតយិ។ំ 

តមូលានទ្ធសកិាាបទ្ ំ

៨៨.មយា បន ភកិ្ខ ុម្ញ្ច ំវា បឋី ំវា តមូលានទ្ធ ំការាមបយយ្, ឧោាល្នក្ ំ     
បាចតិតយិ។ំ 

នសិទី្នសកិាាបទ្ ំ

៨៩.នសិទី្ន ំបន ភកិ្ខនុា ការយោមនន បោណកិ្ ំកាមរតព្ពំ, តត្តទិ្ ំ       
បោណំ, ទ្ឃីមោ មទ្េ វទិ្តថមិយា សគុតវទិ្តថយិា, តរិយិ ំទ្យិឌឍ្,ំ ទ្ោ វទិ្តថ។ិ ត ំ       
អតកិាាម្យមោ មឆទ្នក្ ំបាចតិតយិំ។ 

ក្ណឌបុប្ដ្ចិ្ចាទ្សិកិាាបទ្ ំ



 
 

 
 

19 

19 

៩០.ក្ណឌបុប្ដ្ចិ្ចាទ្ិិំ បន ភកិ្ខនុា ការយោមនន បោណកិា កាមរតព្វា,       
តត្តទិ្ ំបោណ,ំ ទ្ឃីមោ ចតមសា្ វទិ្តថមិយា សគុតវទិ្តថយិា, តរិយិ ំមទ្េ           
វទិ្តថមិយា។ ត ំអតកិាាម្យមោ មឆទ្នក្ ំបាចតិតយិ។ំ 

វសស្កិ្ោដ្កិ្សកិាាបទ្ ំ

៩១.វសស្កិ្ោដ្កិ្ ំបន ភកិ្ខនុា ការយោមនន បោណកិា កាមរតព្វា, តត្តទិ្ ំ
បោណំ, ទ្ឃីមោ ឆ វទិ្តថមិយា សគុតវទិ្តថយិា, តរិយិ ំអឌឍ្មតយា្. ត ំ             
អតកិាាម្យមោ មឆទ្នក្ ំបាចតិតយិ។ំ 

ននទសកិាាបទ្ ំ

៩២.មយា បន ភកិ្ខ ុសគុតចវីរបប្ោណ ំចវីរ ំការាមបយយ្, អតមិរក្ ំវា,        
មឆទ្នក្ ំបាចតិតយិ ំ។ តត្តទិ្ ំសគុតសស្ សគុតចវីរបប្ោណំ, ទ្ឃីមោ នវ វទិ្តថមិយា      
សគុតវទិ្តថយិា, តរិយិ ំឆ វទិ្តថមិយា, ឥទ្ ំសគុតសស្ សគុតចវីរបប្ោណនតិ។ 

រតនវមគាា នវមោ។ 

ឧទ្ទដិ្ឋា មោ អាយសមមនាា មទ្េនវតុ ិបាចតិតយិា ធោា. តោាយសមមនត បចុ្ចាម្ិ,    
ក្ចចតិថ បរសិោុា, ទ្តុយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិោុា, តតយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិោុា, 
បរសិមុទ្ធោាយសមមនាា, តោា តណុហ,ី ឯវមម្ត ំធារយាម្តី។ិ 

បាចតិតយិា នដិ្ឋោិ។ 

បាដ្មិទ្សនយីា 

ឥមម្ មោ បនាយសមមនាា ចោាមរា បាដ្មិទ្សនយីា ធោា ឧមទ្ទស ំអាគចឆនត។ិ 

បឋម្បាដ្មិទ្សនយីសិកាាបទ្ ំ

១.មយា បន ភកិ្ខ ុអញ្ញាតកិាយ ភកិ្ខនុយិា អនតរឃរ ំបវដិ្ឋាយ ហតថមោ     
ោទ្នយី ំវា មភាជ្នយី ំវា សហោា បដ្គិគមហោា ោមទ្យយ្ វា ភមុញ្ជយយ្ វា,             
បដ្មិទ្មសតព្េ ំមតន ភកិ្ខនុា “គារយហ,ំ អាវមុោ, ធម្ម ំអាបជ្ជិិំ អសបោ្យ ំ                
បាដ្មិទ្សនយី,ំ ត ំបដ្មិទ្មសម្”ីត។ិ 

ទ្តុយិបាដ្មិទ្សនយីសកិាាបទ្ ំ

២.ភកិ្ខ ូបមនវ ក្មុល្សុ នមិ្នតោិ ភញុ្ជនត,ិ តត្ត មច ោ ភកិ្ខនុ ី                  
មវាោសោនរបូា ឋោិ មោត ិ“ឥធ សបូ ំមទ្ថ, ឥធ ឱទ្ន ំមទ្ោ”ត.ិ មតហ ិភកិ្ខហូ ិ
ោ ភកិ្ខនុ ីអបោមទ្តមព្វា “អបសក្ក ោវ ភគនិ,ិ យាវ ភកិ្ខ ូភញុ្ជនត”ីត.ិ ឯក្សស្ប ិមច 
ភកិ្ខមុនា ន បដ្ភិាមសយយ្ ត ំភកិ្ខនុិិំ អបោមទ្តុ ំ“អបសក្ក ោវ ភគនិ,ិ យាវ ភកិ្ខ ូ     
ភញុ្ជនត”ីត,ិ បដ្មិទ្មសតព្ព ំមតហ ិភកិ្ខហូ ិ“គារយហំ, អាវមុោ, ធម្ម ំអាបជ្ជោិហ អសបោ្យ ំ
បាដ្មិទ្សនយី,ំ ត ំបដ្មិទ្មសោ”ត។ិ 

តតយិបាដ្មិទ្សនយីសកិាាបទ្ ំ

៣.យាន ិមោ បន ោន ិមសក្ខសម្មោន ិក្លុាន,ិ មយា បន ភកិ្ខ ុតោរមូបស ុ
មសក្ខសម្មមតស ុក្មុល្សុ បមុព្ព អនមិ្នតមិោ អគលិាមនា ោទ្នយី ំវា, មភាជ្នយី ំវា 
សហោា បដ្គិគមហោា ោមទ្យយ្ វា, ភមុញ្ជយយ្ វា, បដ្មិទ្មសតព្ព ំមតន ភកិ្ខនុា        
“គារយហ,ំ អាវមុោ, ធម្ម ំអាបជ្ជិិំ អសបោ្យ ំបាដ្មិទ្សនយីំ, ត ំបដ្មិទ្មសម្”ីត។ិ 

ចតតុថបាដ្មិទ្សនយីសិកាាបទ្ ំ
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៤.យាន ិមោ បន ោន ិអារញ្ញកាន ិមសនាសនាន ិោសងកសម្មោន ិ   
សបប្ដ្ភិយាន,ិ មយា បន ភកិ្ខ ុតោរមូបស ុមសនាសមនសុ បមុព្ព អបប្ដ្សិវំទិ្តិ ំ     
ោទ្នយី ំវា, មភាជ្នយី ំវា អជ្ា្រាមម្ សហោា បដ្គិគមហោា អគលិាមនា ោមទ្យយ្ 
វា, ភមុញ្ជយយ្ វា, បដ្មិទ្មសតព្ព ំមតន ភកិ្ខនុា “គារយហំ, អាវមុោ, ធម្ម ំអាបជ្ជិិំ   អស
បោ្យ ំបាដ្មិទ្សនយី,ំ ត ំបដ្មិទ្មសម្”ីត។ិ 

ឧទ្ទដិ្ឋា មោ អាយសមមនាា ចោាមរា បាដ្មិទ្សនយីា ធោា. តោាយសមមនត    
បចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិោុា, ទ្តុយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិុោា, តតយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ 
បរសិោុា, បរសិមុទ្ធោាយសមមនាា, តោា តណុហ,ី ឯវមម្ត ំធារយាម្តី។ិ 

បាដ្មិទ្សនយីា នដិ្ឋោិ។ 

មសខយិា 

ឥមម្ មោ បនាយសមមនាា មសខយិា ធោា ឧមទ្ទស ំអាគចឆនតិ។ 

បរមិ្ណឌល្សិកាាបទ្ ំ

១.បរមិ្ណឌល្ ំនវិាមសសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

២.បរមិ្ណឌល្ ំបារបុសិា្ម្តី ិសិកាា ក្រណយីា។ 

សបុប្ដ្ចិឆននសកិាាបទ្ ំ

៣.សបុប្ដ្ចិឆមនាោ អនតរឃមរ គម្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

៤.សបុប្ដ្ចិឆមនាោ អនតរឃមរ នសិទី្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

សុសវំតុសកិាាបទ្ ំ

៥.សុសវំមុោ អនតរឃមរ គម្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

៦.សុសវំមុោ អនតរឃមរ នសិទី្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ឱក្ខតិតចក្ខសុកិាាបទ្ ំ

៧.ឱក្ខតិតចក្ខ ុអនតរឃមរ គម្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

៨.ឱក្ខតិតចក្ខ ុអនតរឃមរ នសិទី្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ឧក្ខតិតក្សកិាាបទ្ ំ

៩.ន ឧក្ខតិតកាយ អនតរឃមរ គម្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

១០.ន ឧក្ខតិតកាយ អនតរឃមរ នសិទី្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

បរមិ្ណឌល្វមគាា បឋមោ. 

ឧជ្ជគឃ្កិ្សកិាាបទ្ ំ

១១.ន ឧជ្ជគឃ្កិាយ អនតរឃមរ គម្សិា្ម្តី ិសិកាា ក្រណយីា។ 

១២.ន ឧជ្ជគឃ្កិាយ អនតរឃមរ នសិទី្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ឧចចសទ្ទសកិាាបទ្ ំ

១៣.អបប្សមោា អនតរឃមរ គម្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

១៤.អបប្សមោា អនតរឃមរ នសិទី្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 
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កាយបប្ច្ចល្ក្សិកាាបទ្ ំ

១៥.ន កាយបប្ច្ចល្ក្ ំអនតរឃមរ គម្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

១៦.ន កាយបប្ច្ចល្ក្ ំអនតរឃមរ នសិទី្សិា្ម្តី ិសិកាា ក្រណយីា។ 

ព្វហបុប្ច្ចល្ក្សិកាាបទ្ ំ

១៧.ន ព្វហបុប្ច្ចល្ក្ ំអនតរឃមរ គម្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

១៨.ន ព្វហបុប្ច្ចល្ក្ ំអនតរឃមរនសិទី្សិា្ម្តី ិសិកាា ក្រណយីា។ 

សីសបប្ច្ចល្ក្សិកាាបទ្ ំ

១៩.ន សសីបប្ច្ចល្ក្ ំអនតរឃមរ គម្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

២០.ន សីសបប្ច្ចល្ក្ ំអនតរឃមរ នសិទី្សិា្ម្តី ិសិកាា ក្រណយីា។ 

ឧជ្ជគឃ្កិ្វមគាា ទ្តុមិយា។ 

ខម្ភក្តសកិាាបទ្ ំ

២១.ន ខម្ភក្មោ អនតរឃមរ គម្សិា្ម្តីិ សកិាា ក្រណយីា។ 

២២.ន ខម្ភក្មោ អនតរឃមរ នសិទី្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ឱគណុាតិសកិាាបទ្ ំ

២៣.ន ឱគណុាមិោ អនតរឃមរ គម្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

២៤.ន ឱគណុាមិោ អនតរឃមរ នសិទី្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ឧក្កដុ្កិ្សកិាាបទ្ ំ

២៥.ន ឧក្កដុ្កិាយ អនតរឃមរ គម្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

បល្លតថកិ្សកិាាបទ្ ំ

២៦.ន បល្លតថកិាយ អនតរឃមរ នសិទី្សិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

សក្កចចបដ្គិគហណសកិាាបទ្ ំ

២៧.សក្កចច ំបណិឌបាត ំបដ្គិគមហសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

បតតសញ្ញបីដ្គិគហណសកិាាបទ្ ំ

២៨.បតតសញ្ញ ីបណិឌបាត ំបដ្គិគមហសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

សម្សបូក្បដ្គិគហណសកិាាបទ្ ំ

២៩.សម្សបូក្ ំបណិឌបាត ំបដ្គិគមហសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

សម្តតិតកិ្សកិាាបទ្ ំ

៣០.សម្តតិតកិ្ ំបណិឌបាត ំបដ្គិគមហសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ខម្ភក្តវមគាា តតមិយា។ 

សក្កចចភញុ្ជនសកិាាបទ្ ំ

៣១.សក្កចច ំបណិឌបាត ំភញុ្ជសិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

បតតសញ្ញភីញុ្ជនសិកាាបទ្ ំ
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៣២.បតតសញ្ញ ីបណិឌបាត ំភញុ្ជសិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

សបោនសកិាាបទ្ ំ

៣៣.សបោន ំបណិឌបាត ំភញុ្ជិសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

សម្សបូក្សិកាាបទ្ ំ

៣៤.សម្សបូក្ ំបណិឌបាត ំភញុ្ជសិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

នថបូក្តសកិាាបទ្ ំ

៣៥.ន ថបូក្មោ ឱម្ទ្ទោិា បណិឌបាត ំភញុ្ជសិា្ម្តី ិសិកាា ក្រណយីា។ 

ឱទ្នបប្ដ្ចិ្ចាទ្នសកិាាបទ្ ំ

៣៦.ន សបូ ំវា ព្យ្ញ្ជន ំវា ឱទ្មនន បដ្ចិ្ចាមទ្សា្ម្ ិភមិយា្ក្ម្យ្ត ំ      
ឧបាោយាត ិសកិាា ក្រណយីា។ 

សមូបាទ្នវញិ្ញតតសិកិាាបទ្ ំ

៣៧.ន សបូ ំវា ឱទ្ន ំវា អគលិាមនា អតតមនា អោាយ វញិ្ញាមបោា              
ភញុ្ជសិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ឧជ្ា្នសញ្ញីសកិាាបទ្ ំ

៣៨.ន ឧជ្ា្នសញ្ញ ីបមរស ំបតត ំឱមលាមក្សា្ម្តី ិសិកាា ក្រណយីា។ 

ក្ព្ឡសិកាាបទ្ ំ

៣៩.នាតមិ្ហនត ំក្ព្ឡ ំក្រសិា្ម្តី ិសិកាា ក្រណយីា។ 

អាមលាបសកិាាបទ្ ំ

៤០.បរមិ្ណឌល្ ំអាមលាប ំក្រសិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

សក្កចចវមគាា ចតមុោា. 

អនាហដ្សកិាាបទ្ ំ

៤១.ន អនាហមដ្ ក្ព្មឡ ម្ខុោារ ំវវិរសិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ភញុ្ជោនសកិាាបទ្ ំ

៤២.ន ភញុ្ជោមនា សព្ពហតថ ំម្មុខ បក្ខបិសិា្ម្តី ិសិកាា ក្រណយីា។ 

សក្ព្ឡសកិាាបទ្ ំ

៤៣.ន សក្ព្មឡន ម្មុខន ព្ា្ហរសិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

បណិឌមុក្ខបក្សកិាាបទ្ ំ

៤៤.ន បណិឌមុក្ខបក្ ំភញុ្ជសិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ក្ព្ហវមចឆទ្ក្សកិាាបទ្ ំ

៤៥.ន ក្ព្ហវមចឆទ្ក្ ំភញុ្ជសិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

អវគណឌការក្សកិាាបទ្ ំ

៤៦.ន អវគណឌការក្ ំភញុ្ជសិា្ម្តី ិសិកាា ក្រណយីា។ 
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ហតថនទិ្ធនុក្សកិាាបទ្ ំ

៤៧.ន ហតថនទិ្ធនុក្ ំភញុ្ជសិា្ម្តី ិសិកាា ក្រណយីា។ 

សិោាវការក្សកិាាបទ្ ំ

៤៨.ន សោិាវការក្ ំភញុ្ជសិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ជ្វិាហនចិ្ចារក្សកិាាបទ្ ំ

៤៩.ន ជ្វិាហនចិ្ចារក្ ំភញុ្ជសិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ចបចុបកុារក្សកិាាបទ្ ំ

៥០.ន ចបចុបកុារក្ ំភញុ្ជសិា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ក្ព្ឡវមគាា បញ្ចមោ។ 

សរុុសរុកុារក្សកិាាបទ្ ំ

៥១.ន សរុសុរុកុារក្ ំភញុ្ជិសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ហតថនមិល្លហក្សិកាាបទ្ ំ

៥២.ន ហតថនមិល្លហក្ ំភញុ្ជិសា្ម្តី ិសិកាា ក្រណយីា។ 

បតតនមិល្លហក្សកិាាបទ្ ំ

៥៣.ន បតតនមិល្លហក្ ំភញុ្ជសិា្ម្តី ិសិកាា ក្រណយីា។ 

ឱដ្ឋនមិល្លហក្សកិាាបទ្ ំ

៥៤.ន ឱដ្ឋនមិល្លហក្ ំភញុ្ជសិា្ម្តី ិសិកាា ក្រណយីា។ 

ោម្សិសកិាាបទ្ ំ

៥៥.ន ោម្មិសន ហមតថន បានយីោល្ក្ ំបដ្គិគមហសា្ម្តី ិសកិាា   
ក្រណយីា។ 

សសតិថក្សកិាាបទ្ ំ

៥៦.ន សសតិថក្ ំបតតមធាវន ំអនតរឃមរ ឆមឌេសា្ម្តី ិសិកាា ក្រណយីា។ 

ឆតតបាណសិិកាាបទ្ ំ

៥៧.ន ឆតតបាណិសស្ អគលិានសស្ ធម្ម ំមទ្មសសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ទ្ណឌបាណិសកិាាបទ្ ំ

៥៨.ន ទ្ណឌបាណសិ្ស អគលិានសស្ ធម្ម ំមទ្មសសា្ម្តី ិសកិាា        
ក្រណយីា។ 

សតថបាណសិិកាាបទ្ ំ

៥៩.ន សតថបាណិសស្ អគលិានសស្ ធម្ម ំមទ្មសសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណី
យា។ 

អាវធុបាណសិកិាាបទ្ ំ

៦០.ន អាវធុបាណសិ្ស អគលិានសស្ ធម្ម ំមទ្មសសា្ម្តី ិសកិាា        
ក្រណយីា។ 
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សរុុសរុវុមគាា ឆមដ្ឋា។ 

បាទ្កុ្សិកាាបទ្ ំ

៦១.ន បាទ្កុារឡុហសស្ អគលិានសស្ ធម្ម ំមទ្មសសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណី
យា។ 

ឧបាហនសកិាាបទ្ ំ

៦២.ន ឧបាហនារឡុហស្ស អគលិានសស្ ធម្ម ំមទ្មសសា្ម្តី ិសកិាា      
ក្រណយីា។ 

យានសិកាាបទ្ ំ

៦៣.ន យានគតសស្ អគលិានសស្ ធម្ម ំមទ្មសសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

សយនសកិាាបទ្ ំ

៦៤.ន សយនគតសស្ អគលិានសស្ ធម្ម ំមទ្មសសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណី
យា។ 

បល្លតថកិ្សកិាាបទ្ ំ

៦៥.ន បល្លតថកិាយ នសិនិនស្ស អគលិានសស្ ធម្ម ំមទ្មសសា្ម្តី ិសកិាា 
ក្រណយីា។ 

មវឋតិសកិាាបទ្ ំ

៦៦.ន មវឋតិសសីសស្ អគលិានសស្ ធម្ម ំមទ្មសសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណី
យា។ 

ឱគណុាតិសកិាាបទ្ ំ

៦៧.ន ឱគណុាតិសសីសស្ អគលិានសស្ ធម្ម ំមទ្មសសា្ម្តី ិសកិាា     
ក្រណយីា។ 

ឆោសិកាាបទ្ ំ

៦៨.ន ឆោយ ំនសិទី្ោិា អាសមន នសិនិនសស្ អគលិានសស្ ធម្ម ំ            
មទ្មសសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

នចី្ចសនសកិាាបទ្ ំ

៦៩.ន នមីច អាសមន នសិទី្ោិា ឧមចច អាសមន នសិនិនស្ស អគលិានសស្ ធម្ម ំ
មទ្មសសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ឋតិសកិាាបទ្ ំ

៧០.ន ឋមិោ នសិនិនសស្ អគលិានសស្ ធម្ម ំមទ្មសសា្ម្តី ិសកិាា       
ក្រណយីា។ 

បចឆមោគម្នសកិាាបទ្ ំ

៧១.ន បចឆមោ គចឆមនាា បរុមោ គចឆនតសស្ អគលិានសស្ ធម្ម ំមទ្មសសា្ម្តី ិ
សិកាា ក្រណយីា។ 
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ឧបប្មថនគម្នសកិាាបទ្ ំ

៧២.ន ឧបប្មថន គចឆមនាា បមថន គចឆនតសស្ អគលិានសស្ ធម្ម ំ               
មទ្មសសា្ម្តី ិសកិាា ក្រណយីា។ 

ឋមិោឧច្ចារសិកាាបទ្ ំ

៧៣.ន ឋមិោ អគលិាមនា ឧច្ចារំ វា បសា្វ ំវា ក្រសិា្ម្តី ិសកិាា        
ក្រណយីា។ 

ហរមិតឧច្ចារសកិាាបទ្ ំ

៧៤.ន ហរមិត អគលិាមនា ឧច្ចារ ំវា បសា្វ ំវា មខឡំ វា ក្រសិា្ម្តី ិ    
សិកាា ក្រណយីា។ 

ឧទ្មក្ឧច្ចារសកិាាបទ្ ំ

៧៥.ន ឧទ្មក្ អគលិាមនា ឧច្ចារ ំវា បសា្វ ំវា មខឡំ វា ក្រសិា្ម្តី ិ    
សិកាា ក្រណយីា។ 

បាទ្កុ្វមគាា សតតមោ។ 

ឧទ្ទដិ្ឋា មោ អាយសមមនាា មសខយិា ធោា. តោាយសមមនត បចុ្ចាម្ិ, ក្ចចតិថ        
បរសិោុា, ទ្តុយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិោុា, តតយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិោុា,               
បរសិមុទ្ធោាយសមមនាា, តោា តណុហ,ី ឯវមម្ត ំធារយាម្តី។ិ 

មសខយិា នដិ្ឋោិ។ 

អធកិ្រណសម្ោ 

ឥមម្ មោ បនាយសមមនាា សតត អធកិ្រណសម្ោ ធោា ឧមទ្ទស ំអាគចឆនត។ិ 

ឧបប្ននបុប្នាោន ំ អធកិ្រណាន ំសម្ោយ វបូសោយ សម្មោុវនិមយា        
ោតមព្វា។ 

សតវិនិមយា ោតមព្វា។ អម្ឡូហវនិមយា ោតមព្វា។ បដ្ញិ្ញាយ កាមរតព្េ។ំ 
មយភយុយ្សកិា។ តសស្បាបយិសកិា។ តណិវោារមកាត។ិ 

ឧទ្ទដិ្ឋា មោ អាយសមមនាា សតត អធកិ្រណសម្ោ ធោា។ តោាយសមមនត,  
បចុ្ចាម្ ិក្ចចតិថ បរសិោុា, ទ្តុយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ បរសិុោា, តតយិម្ប្ ិបចុ្ចាម្,ិ ក្ចចតិថ  
បរសិោុា, បរសិមុទ្ធោាយសមមនាា, តោា តណុហ,ី ឯវមម្ត ំធារយាម្តី។ិ 

អធកិ្រណសម្ោ នដិ្ឋោិ។ 

ឧទ្ទដិ្ឋ ំមោ អាយសមមនាា នោិន,ំ ឧទ្ទដិ្ឋា ចោាមរា បារាជ្កិា ធោា, ឧទ្ទដិ្ឋា     
មតរស សងោ្ទ្មិសោ ធោា, ឧទ្ទដិ្ឋា មទ្េ អនយិោ ធោា, ឧទ្ទដិ្ឋា តិិំស នសិ្សគគយិា  
បាចតិតយិា ធោា, ឧទ្ទដិ្ឋា មទ្េនវតុ ិបាចតិតយិា ធោា, ឧទ្ទដិ្ឋា ចោាមរា បាដ្មិទ្សនយីា   
ធោា, ឧទ្ទដិ្ឋា មសខយិា ធោា,ឧទ្ទដិ្ឋា សតត អធកិ្រណសម្ោ ធោា, ឯតតក្ ំតសស្       
ភគវមោ សោុាគត ំសតុតបរយិាបនន ំអនេទ្ធោសំ ឧមទ្ទស ំអាគចឆត,ិ តតថ សមព្េមហវ 
សម្មគគហ ិសមោាទ្ោមនហ ិអវវិទ្ោមនហ ិសកិ្ខិតព្េនត។ិ 

វោិារមុទ្ទមោ បញ្ចមោ។   ភកិ្ខបុាតមិោក្ខ ំនដិ្ឋតិ។ំ                                 
នមោ តសស្ ភគវមោ អរហមោ សោាសម្ពទុ្ធសស្ 
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