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មាតិកា 
សកិ្សាព្រះសពូ្តភាគទី ២២ 

3 
     ខ្លឹមសារនៅក្សនងុបិដក្ស         ទំរ័រ 

   ១- បិយវគ្គទី ១៦  ៥២/៦៧     ២ 
២- ថេរគាថា   ៥៦/២១០    ៣    

   ៣- ឧបាយវគ្គទី ១ ៣៣/១២២                 ៤ 
   ៤- ថោធនាសូត្រ  ៤៧/១៧២    ៥ 
 ៥- ភារវគ្គទី ៣   ៣៣/៥៩    ៦ 
 ៦- ភថទេកររតសូត្រទី ១ ២៨/២       ៧ 
 ៧- បដិសម្ភទិាម្គ្គ ៧១/៣៣៦    ៨ 
 ៨- ចកកវរតិសូត្រទី ៣ ១៨/១១៥         ១០ 
     ៩- សុរតនិបារ  ៥៤/១៤         ១១ 
        ១០- និទានវគ្គ  ៣១/១១៦         ១២ 
        ១១- កម្មករណវគ្គ ៤០/១១០          ១៣ 
        ១២- អលគ្ទេូបម្សូត្រ ២១/៤៧          ១៤ 
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១-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ធមមបទគាថា  បិយវគគទី ១៦ 
( បិដក ៥២  ទំពរ័ ៦៧ ) 

3 
៙.ចិរបបវាស ឹ បុរសិ ំ  ទូរនោ  នសាតថិមាគតំ 
ញាតី  មិោា   សហុជ្ជា   ច  អភិននទនាិ  អាគតំ ។ 
ពកួញារិកដី  ម្រិតកដី  សម្លា ញ់កដី  រមម្ងថត្រកអរដក៏្ត្កមលង  នឹង

បុរសមដលម្កអំពីចម្លា យ    ថោយសួសដីថា     ម្កថ ើយ ៗ    ថត្រោះ 
( ចិរបបវាស ឹ)  បានឃ្លា រគាា   អស់ោលយូរម្កថ ើយ ។ 

៙.តនេវ  ក្សតបុញ្ញមប ិ  អសាម   នោកា  បរ ំ គតំ 
បុញ្ញញ និ  បដិគណ្ហ នាិ  បិយ ំ ញាតីវ  អាគតំ ។ 
យ៉ា ងណាម្ញិ  បុណយទាងំឡាយ ( គឺ្ផលបុណយ  អាយុ  វណណ ៈ  

សុខ  យស  អធិបរី  និងវរថុោម្គុ្ណ ៥ ដជ៏ាទិពវ )  មរងទទលួអាក
មដលបានថធវើបុណយទុកថ ើយថនាោះ  មដលចយុរអំពីថោកថនោះ  ថៅោន់
បរថោក    ដូចជាពកួញារិទទលួបិយជន    មដលថទើបម្កដល់    
ដូថ ា្ ោះឯង ៕៚ 
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២-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  នេរគាថា 
( បិដក ៥៦  ទំពរ័ ២១០ ) 

3 
          ៙.បចចុបបនា  គឺ្ជាម្លតារបស់អនាគ្រ  គ្បបថីម្ើលមេម្លតាឱ្យ
បានលអ  ដូថចាោះ  ម្លតានឹងឃុំត្គ្ងរកាបុត្រ ។ 
  C.ធនមាម   ហនវ  រក្សខតិ  ធមមចារ ឹ  
 ធម្ ៌ រមម្ងរកាបុគ្គលអាកត្បត្ពឹរតធម្ ៌ ថោយពិរ ។ 
 -តតថ  ធនមាម តិ  នោក្សិយនោក្សតុានោ  សចុរតិធនមាម   
បទថា    ធនមាម      គឺ្សុចររិទាងំអស់  ទាងំមដលជាថោកិយ និង 
ថោកុរតរ ។ 
 -រក្សខតីតិ  អបាយទុក្សខនោ  រក្សខតិ  សសំារទុក្សខនោ  ច  
វិវដដូបនិសសយភូនោ  រក្សខតិនយវ  បទថា  រក្សខតិ  គឺ្រមម្ងរកា
្កអបាយទុកខ  និងរកាឱ្យរចួ្កសងារទុកខ  សត្ម្លបអ់ាកមដលម្លន
ឧបនិសសយ័កាុងវវិដដៈ ។ 
 -ធមមចារនិាិ  តំ  ធមមំ  ចរនាំ  បដិបជ្ានាំ  បទថា  ធមមចារ ឹ 
បានដល់  អាកត្បត្ពឹរតគឺ្បដិបរតិធម្ថ៌នាោះឯង ( ្កអដឋកថា ) ៕៚ 

3 
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៣-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ឧបាយវគគទី ១ 
( បិដក ៣៣  ទំពរ័ ១២២ ) 

3 
 នោ  ភិក្សខនវ  ឯវំ  វនទយយ  អហ ំ អញ្ញព្ត  របូា  
អញ្ញព្ត នវទនាយ អញ្ញព្ត សញ្ញញ យ អញ្ញព្ត សង្ខខ នរហ ិ 
វិញ្ញញ ណ្សស  អាគតឹ  វា  គតឹ  វា  ចុតឹ  វា  ឧបបតាឹ  វា  
វុឌ្ឍ ឹ វា  វិរឡូ្ហ ឹ វា  នវបុល្ល ំ វា  បញ្ញនបសាមីតិ  ននត ំ 
ឋានំ  វិជ្ាតិ ។...   ម្លា លភកិខុទាងំឡាយ  បុគ្គលណា  គ្បបថីរល
យ៉ា ងថនោះថា  អាតាម អញនឹងបញ្ញរតោរម្ក  ឬោរថៅ  ចុរិ  ឬឧបបរតិ  
ោរចថត្ម្ើន  ឬោរដុោះោលធំទូោយក្នវញិ្ញញ ណ  ថោយថវៀរ្ករូប  
ថវៀរ្កថវទនា  សញ្ញញ   សង្ខខ រ  រកយក្នបុគ្គលថនាោះ  ម្និជាឋានៈ ( គឺ្
ម្និសម្ថ រុ ) ថ ើយ ។... 
 C.វញិ្ញញ ណ    អាត្ស័យនឹងបចចយ័ថត្ចើន    ថទើបថកើរថ ើងបាន  
ខណៈថនោះវញិ្ញញ ណកំពុងត្បាកដ  គឺ្ជាធម្មជារិ អនោា   សរិរលឹកដឹង 
បរម្រថធម្ល៌ោះអតាត នុទិដឋិ  ដូថចាោះ  សីល  សម្លធិ  និងបញ្ញញ   រមម្ង
ចថត្ម្ើនថ ើង ៕៚   

3 
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៤-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  នកាធនាសពូ្ត 
( បិដក ៤៧  ទំពរ័ ១៧២ ) 

3 
៙.ថត្ោធគឺ្ជាសត្រូវក្នជីវរិ  ថត្រោះបានថធវើឱ្យថយើង ៖ 

 ១.ទុរវនណោ   ម្លនវណណ ៈពណ៌សម្បុរោយ  អាត្កក ់

 ២.ទុក្សខំ  នសតិ  រមម្ងថដកជាទុកខ  ថដដ ត្កហាយកាុងចិរត 
 ៣.អនតថំ  បដិបជ្ាតិ  ត្បរិបរតិម្និជាត្បថយជន ៍

 ៤.ធនជ្ជនឹ  និគចឆតិ  ដល់នូវោរសាបសូនយត្ទពយធន 

 ៥.អាយសក្សខំ  និគចឆតិ  ដល់នូវោរអាបយ់ស  
 ៦.ញាតិមិោា   សហុជ្ជា   ច  បរវិនជ្ានាិ  នកាធនំ  ពកួ
ញារិម្រិត  និងអាកម្លនចិរតលអ  រមម្ងថវៀរ្កបុគ្គលអាកថត្ោធ ។ 

 ៧.កាយសស    នភទា    បរមមរណ    អបាយ ំ   ទុគគតឹ    
វិនិបាត ំ និរយ ំ ឧបបនជ្ាយយ  លុោះមបកធ្លា យរាងោយសាា បថ់ៅ  
រមម្ងចូលថៅោនកំ់ថណើ ររិរ ា្ ន  ថត្បរ  អសុរោយ  នរក  (  ថោយ
អំណាចក្នបាបកម្មមដលបានថធវើថ ើយ ) ៕៚ 

3 
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៥-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ភារវគគទី ៣ 
( បិដក ៣៣  ទំពរ័ ៥៩ ) 

3 
          ៙.ភាោ  ហនវ  បញ្ចក្សខនាា    ភារហានោ  ច  បុគគនោ 

ខនធ ៥  ជាភារៈធានថ់ោយពិរ  បុគ្គលអាកនានូំវភារៈ ។ 

 ថទាោះបីអាកថនាោះកំពុងមរថធវើនូវបាបកម្មអវីកថ៏ោយ  គ្បបថីឃើញ
ថាជាោរមរកទូលនូវភារៈ  ម្និម្លនអាកណាបានអវីអំពីថោកថនោះថទ  
ម្លនមរភារៈសុទធៗ   គឺ្កិថលសភារៈ  កម្មភារៈ  និងខនធភារៈ ។   

ភាោទានំ  ទុក្សខំ  នោនក្ស  ោរត្បោន ់ គឺ្មរកទូលនូវភារៈ  
ជាទុកខកាុងថោក ។  គ្បបោីនយ់កថសចកដីទុកខរបស់សរវ  ម្កជា
អារម្មណ៍ក្នករុណាធម្ ៌ កម្លច រនូ់វគំ្និរមដលគិ្រថា  ថគ្ម្លនថត្បៀបថលើ
ថយើង  ឬថា  ថគ្យករបស់ថយើង...គឺ្ជាោរមរកទូលនូវភារៈសុទធៗ  ។ 

ភារនិនក្សខបនំ  សខុ្ំ  ោរោកចុ់ោះនូវភារៈ  គឺ្ជាបរម្សុខ ៕   

3 
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៦-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ភនទទក្សរតាសពូ្តទី ១ 
( បិដក ២៨  ទំពរ័ ២ ) 

3 
          ៙.ម្និម្លនបកសមី្យួណា  មដលបានថ ើរថោយពឹងសាា បបកសី
ដក្ទថ ើយ  អតាទីបា  មត្បថាម្លនខាួនឯងជាទីពឹង គឺ្ម្លនធម្ជ៌ាទីពឹង 
( ធមមទីបា )  ម្លនធម្ជ៌ាទីពឹង  គឺ្កុសលធម្ថ៌ោកិយ  និងថោកុរតរ  
បានដល់សរិបបោឋ ន ៤  ពិ្រណា  ោយ  ថវទនា  ចិរត  ធម្ ៌។  រលឹក-
ដឹងឥ ូវថនោះ  បចចុបបននញ្ច   នោ  ធមមំ  តតថ  តតថ   វិបសសត ិ
ត្រូវឱ្យថឃើញតាម្ថសចកដីពិរ  ជីវរិគឺ្  នាម្ធម្ ៌ រូបធម្ ៌ ម្និមម្នអតាត   
រខួាួនថយើងថគ្ណាថ ើយ  ថយើងម្និបានសាងម្កថទ  ត្រូវមររចួខាួន
ថោយោរោកចុ់ោះនូវភារៈដធ៏ានថ់នោះ ។ 

រុទាំ  សរណំ្  គចាឆ មិ ... ៕៚   

3 
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៧-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  បដិសមភិទាមគគ 
( បិដក ៧១  ទំពរ័ ៣៣៦ ) 

3 
៙.ឧបសគ្គជាជថណដើ រថ ើងថៅរកថសចកដីសថត្ម្ច  ម្និមម្នជា

កំមពងឃុំឃ្លងំ  រាងំផាូវថនាោះថ ើយ ។ 

 បញ្ចក្សខននា   ឧបសគគនោ   អនុនោមិក្សំ   ខ្នាឹ   បដិ-
ល្ភតិ      ោលពិ្រណាថឃើញខនធ ៥  ថាជាឧបសគ្គ  រមម្ងបាន
អនុថោម្កិខនតី ។  បញ្ចននំ  ខ្នាា នំ  និនោនោ  អនុបសគគ ំ 
និព្វវ ននាិ  បសសននាា   សមមតានិោមំ  ឱក្សកមតិ  ោលពិ្រណា
ថឃើញថាោររលរខ់នធ ៥ គឺ្ត្ពោះនិរវ ន  ម្និម្លនឧបសគ្គ  រមម្ងចុោះោន ់ 
សម្មរតនិយម្ធម្ ៌។ 
 -អនុនោមិក្សខ្នាី  គឺ្វបិសសនាទនខ់ចី  កណាដ ល  ខ្ា ងំោា  ។ 
 -សមមតានិោមធម៌ គឺ្អរយិម្គ្គ ថត្រោះជាធម្ម៌្លនសភាពដ៏
ត្រូវ  និងថទៀងទារ ់ គឺ្ថទៀងមរឱ្យផលកាុងលំោប ់ និងថទៀងមរសថត្ម្ច
នូវត្ពោះអរ រត ( ជាពិថសសកាុងទីថនោះ  សំថៅយកថសាតាបរតិម្គ្គ )។ 

៙.( អដឋកថា )   សង្ខខ រធម្ម៌្និថទៀង  ជាទុកខ  ជាអនតាត    រមម្ង 

ជាទីថពញចិរត  ជាទីគាបចិ់រត  ( ខ្មនាិ  រចុចនាីតិ  ខ្នាិ )  ក្នវបិសសនា- 
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ញាណ  ថនោះជាថនកខម្មសុខ ។  ថោយអវជិាា   សរវថោកមរងថកើរទុកខ  
ខ្វ យខវល់ជាម្យួនឹងអរតភាព  បញ្ចកខនធ  ត្បត្ពឹរតបញ្ច ថវរាជាថដើម្  ថត្រោះ
ត្បោនជ់ាអតាត     រខួាួន    ្ញ់ថបាកចិរតខាួនឯង     មដលត្បកបថោយ
ឆនេរាគ្ៈ ។ 
 -អនុនោមិកាយ  ខ្នាិោតិ  ឯតថ  វិបសសនាញាណ្-
នមវ  នោក្សតុារមគគំ  អនុនោនមតីតិ  អនុនោមិក្សំ  តនទវ  
ខ្នាិមនបក្សខិោវ   អនុនោមិកា  ថ ម្ ោះអនុថោម្កិ  ថត្រោះវបិសសនា
ថនាោះឯង  រមម្ងអនុថោម្  ថៅរកថោកុរតរម្គ្គ ។ 
 -ថ ម្ ោះថា  អនុនោមិកា  ថត្រោះសំថៅដល់ខនតិថនាោះឯង ។ 

 -សរវសង្ខខ ោ  តសស  អនិចចនោ  ទុក្សខនោ  អនតានោ  
ខ្មនាិ  រចុចនាីតិ  ខ្នាិ  ថ ម្ ោះថាខនតិ  ថត្រោះសង្ខខ រទាងំពងួ  គឺ្ជាទី
ថពញចិរត  ជាទីគាបចិ់រត  ដល់ភកិខុថនាោះ  ថោយសភាពជារបស់ម្និថទៀង  
ជាទុកខ  និងម្និមម្នជាអតាត   រខួាួនថ ើយ ៕៚   

3 
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៨-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ចក្សកវតាិសពូ្តទី ៣ 
( បិដក ១៨  ទំពរ័ ១១៥ ) 

3 
          ៙.ម្លនទីពឹង  ទីអាងកាុងថោកថនោះថត្ចើនណាស់  មដលថត្ដ
អំពីម្និអាចជយួ ឱ្យថយើងរចួផុរ្កទុកខថ ើយ  ថៅថធវើឱ្យថយើងហា៊ា ន
ត្បត្ពឹរតបាបកម្មធាន់ៗ  ថទៀរផង។ ដូថចាោះ  ថទើបថយើងគ្បបសិីកាមសវងរក
ទីពឹងឱ្យបានពិរត្បាកដ ។  ថៅកាុងទីពឹងថនោះ  ត្ពោះដម៏្លនត្ពោះភាគ្  
ត្ទងត់្តាស់សមម្ដង    ចក្សកវតាិសពូ្ត     ( អដឋកថា )   អតាទីបាត ិ 
អោា នំ   ទីបំ   ោណំ្    នល្ណំ្    គតឹ    បោយណំ្    បតិដឋំ    
ក្សោវ    វិហរថាតិ   អនោថ  ។        បទថា   អតាទីបា     ថោយ
ថសចកដីថា   អាកទាងំឡាយ  ចូរថធវើខាួនឱ្យជាថោោះ  ឱ្យជាជត្ម្ក  ឱ្យជា
ទីពនួ  ឱ្យជាដំថណើ របានដល់ថត្រើយ  ឱ្យបានតាងំថៅម្ល ំ ម្និធ្លា កចុ់ោះ
ម្ករកវដដទុកខវញិថ ើយ ។ 
 នកា    បននតថ    អោា     នាម    នោក្សិយនោក្សតុានោ  
ធនមាម   រកយថា  អតាទីបា ថនោះ  ថរើអវីថៅ  មដលថ ម្ ោះថាខាួន ?  គឺ្  
ថោកិយធម្ ៌ និងថោកុរតរធម្ ៌។ 
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នតនាហ ំ ធមមទីបា  ធមមសរណ  អនញ្ញសសរណត ិ 
អាត្ស័យថ រុថនាោះ  ថទើបត្ពោះដម៏្លនត្ពោះភាគ្  ត្ទងត់្តាស់ថា  ម្លនធម្៌
ជាថោោះ  ម្លនធម្ជ៌ាសរណៈ  ម្និម្លនអវីដក្ទជាសរណៈថ ើយ  ថ ើយ
ជាបនត      ថទើបត្ពោះអងគត្ទងត់្តាស់សមម្ដងថា    ធម្ម៌ដលជាថោោះ     ជា 
សរណៈថនាោះឯង  គឺ្  សរិបបោឋ ន ៤ ៕៚   

3 
៩-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  សតុានិបាត 

( បិដក ៥៤  ទំពរ័ ១៤ ) 

3 
          ៙.ម្នុសសថយើង    សម្ាងឹថឃើញថសចកដីសុខ    ឋរិកាុងសភាព
ថផសងៗ  អាចជាោរថសពថសាយនូវអវីៗ កាុងថោកថនោះ   ប៉ាុមនត  ថទាោះជា 

ថសពថសាយអវីកថ៏ោយ  គឺ្ម្និមម្នជាអតាត   រខួាួនក្នបុគ្គលថនាោះថ ើយ  
ត្រឹម្មរវញិ្ញញ ណ  ថវទនា  សញ្ញញ   និងសង្ខខ រប៉ាុថណាណ ោះ ។  ដូថចាោះ  គ្រួ
សម្ាងឹឱ្យថឃើញថា    “ ការមិនកក្ើតទុក្ខ  ជាសុខដ៏ក្រក្លែង ”       គឺ្
ថសរភីាពមដលម្និម្លននូវចំណង ។ 

 C.មិនគា  អរញ្ញមហិ  យថា  អរននាា  
 នយនិចឆក្សំ  គចឆតិ  នគាចោយ 
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 ត្ម្គឹ្កាុងក្ត្ព  ជាសរវម្និជាបចំ់ណង  ថៅរកចំណី  តាម្
ចំណងចិ់រតបាន  យ៉ា ងណា 
 C.វិញ្ញូ   ននោ  នសរតិំ  នបក្សខមាននា ។ 
 វិញ្ញូ   អាកម្លនបញ្ញញ   បានសម្ាងឹថឃើញថសរភីាព  កយ៏៉ា ង-
ថនាោះមដរ ៕៚  

3 
១០-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  និទានវគគ 

( បិដក ៣១  ទំពរ័ ១១៦ ) 

3 
៙.ក្សេំ  ជ្ជននោ  ក្សេំ  បសសនោ  ោ 
នវទនាស ុ ននទិ  សា  ន  ឧបដ្ឋឋ សតីិ ? 

 ថរើដឹងដូចថម្ដច        ថឃើញដូចថម្ដច        ថទើបថសចកដីថត្រកអរ 
( គឺ្ រណាា  ) កាុងថវទនាទាងំឡាយ  ម្និតាងំថ ើងបាន ? 
 ជាសំណួរ     របស់ត្ពោះដម៏្លនត្ពោះភាគ្       ត្តាស់សួរចំថរោះ
ត្ពោះសារបុីរត មដលត្ពោះសារបុីរតបានថឆាើយរបថោយោរមចកថវទនា ៣  
ត្បោសោរម្និថទៀងជាថដើម្   ( តាម្នយ័ត្ពោះអដឋកថា  ថាត្ពោះសារបុីរត
ថឆាើយមវងថពក )  ថទើបត្ពោះដម៏្លនត្ពោះភាគ្  ត្ទងត់្តាស់សាធុោរ  ថ ើយ 



-13- 

 

ត្ពោះអងគត្ទងត់្តាស់សមម្ដងថោយខាីថា 
 យកំ្សិញ្ច  ិ នវទយតិំ  តំ  ទុក្សខសមនិាិ ។ 
 ោរថសាយអារម្មណ៍ឯណានីម្យួ  ោរថសាយនូវអារម្មណ៍
ថនាោះ  គឺ្ជាទុកខ ៕៚  

3 
១១-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ក្សមមក្សរណ្វគគ 

( បិដក ៤០  ទំពរ័ ១១០ ) 

3 
៙.ទវិនាន ហ ំ ភិក្សខនវ  ធមាម នំ  ឧបញ្ញញ ស ឹោ  ច  អសនាុដឋិោ  
ក្សសុនល្ស ុ ធនមមស ុ ោ  ច  អបបដិវាណិ្ោ  បោនសម។ឹ 
 ម្លា លភកិខុទាងំឡាយ      រថាគ្របានត្តាស់ដឹងនូវធម្ពី៌រត្បោរ 
គឺ្  ថសចកដីម្និសថនាដ សកាុងកុសលធម្ទ៌ាងំឡាយ ១  ថសចកដីម្និរញួរា  
កាុងពាយម្ ១ ។ 

 អដឋកថា  បទថា  ទវិនាន ហ ំ ោរប់ទជា  ទវិននំ  អហ ំ។ 

 បទថា  ឧបញ្ញញ ស ឹ  ថោយថសចកដីថា  បានចូលថៅដឹង  គឺ្
ត្ជាបគុ្ណ  អធិបាយថា  ្កធ់ាុោះ ។ 

 បទថា       ោ    ច    អសនាុដឋិោ        ជាថដើម្      ថត្រោះ    



-14- 

 

ត្ពោះដម៏្លនត្ពោះភាគ្     ត្ទងអ់ាត្ស័យនូវធម្ពី៌រថនោះ      ថទើបបានសថត្ម្ច
នូវសពវញ្ញុ រញ្ញញ ណ ។  កាុងោរត្បោសនូវអានុភាពក្នធម្ទ៌ាងំពីរ
ត្បោរថនោះ  ថទើបត្ពោះអងគត្ទងត់្តាស់សមម្ដង ។ 

 កាុងបទថា  អសនាុដឋិោ  ក្សសុនល្ស ុ  ធនមមស ុ  ថោយ
ថសចកដីថា       ថយើងម្និសថនាដ សត្រឹម្្ននិម្រិត       ឬថោយត្រឹម្
ឱ្ភាសនិម្រិត  គឺ្ម្និសថនាដ សកាុងថពលថវោ  មដលអរ រតម្គ្គម្និទាន់
ថកើរថ ើងថ ើយ ។ 

 បទថា  ោ  ច  អបបដិវាណិ្ោ  មត្បថា  ម្និរញួរា  គឺ្ម្និ
ត្រ បេ់យថត្ោយ ៕៚  

3 
១២-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  អល្គទទូបមសពូ្ត 

( បិដក ២១  ទំពរ័ ៤៧ ) 

3 
៙.ឯវនមវ  នោ  ភិក្សខនវ  ក្សលុ្លបូនមា  មោ  ធនមាម   

នទសនិោ  និតថរណ្ោថ យ  ននា  គហណ្ោថ យ ។  ម្លា លភកិខុ-
ទាងំឡាយ  ធម្ម៌្លនឧបម្លដូចជាកបូន  មដលរថាគ្រសមម្ដងថ ើយ  
ថដើម្បឱី្យរោស់ខាួនថចញ  ម្និមម្នថដើម្បឱី្យថៅត្បោនថ់ ើយ ។ 
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 ក្សលុ្លបូមំ  នវា  ភិក្សខនវ  ធមមំ  នទសតិំ  អាជ្ជនននាហ ិ 
ធមាម បិ  នវា  បហាតព្វវ   បនគវ  អធមាម  ។ ម្លា លភកិខុទាងំឡាយ  
ោលថបើអាកទាងំឡាយ  ដឹងចាស់នូវធម្ម៌្លនឧបម្លដូចជាកបូន  មដល
រថាគ្រសមម្ដងថ ើយ  គ្បបលីោះបងនូ់វធម្ទ៌ាងំឡាយថចញ  នឹង
្បំាចថ់រលថៅេវីដល់អកុសលធម្ ៌៕  
 អដឋកថា  ធម្គឺ៌្ សម្េៈ និងវបិសសនា ។  លោះបងធ់ម្ ៌  គឺ្
លោះបងនូ់វឆនេរាគ្ៈ  សូម្បកីាុងសម្េៈ  និងវបិសសនាថនាោះឯង  មដល
សម្េវបិសសនា   ជាធម្ស៌ាបត់្បណីរយ៉ា ងថនោះ  ្ បំាចថ់រលេវីចំថរោះ
ឆនេរាគ្ៈកាុងោម្គុ្ណ ៥  ជាអសទធម្ម  ជាធម្ថ៌ថាកទាប  មដលអរដិឋភកិខុ  
សម្លគ ល់ថាម្និម្លនថទាស  ម្និថធវើនូវថសចកដីអនតរាយថនាោះ ៕៚ 

3 
បទរិចារណ 

3 
៙.អរុណ  សួសដី !  កំុរ ័ស  រ ័យ  ថដើម្បនិីយយ ។ 

 -ត្រូវគិ្រថម្ើលផង    និយយថៅវាត្គានថ់បើសអី    ថបើម្និនិយយ 
ថទ  ថរើវាអនស់អីថៅ ។ 
 -ថធវើេាង ់  ថធវើគ្  រកយថនោះម្និត្រឹម្មរជាសុភាសិរមខមរថនាោះថទ  
គឺ្ជាត្ពោះធម្ដ៌ឧ៏រដម្ ៕៚  
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 ៙.អសាច រយសអីថៅ  មដលពិភពថោកបងអួរអាវុធត្គ្បធុ់ន  ថដើម្បី
នឹងសម្លា បគ់ាា ថនាោះ !  កូវដី ១៩  វាយសត្មុ្ក ៣ មខ  សម្លា បម់្នុសស
ដល់ជិរ ២ មុ្នឺនាក ់ របសួ ( ឆាង ) ជាង ៣៥ មុ្នឺនាក ់ ថោយម ក  
ពាបាលបានជាសោះថសបើយថៅវញិជាង ១០ មុ្នឺនាក ់ ប៉ាុមនត  អសាច រយ
ណាស់ថនាោះ  គឺ្ថាកូវដី ១៩ បានថធវើឱ្យម្នុសសថសេើរមរទាងំអស់គាា កាុង
ពិភពថោក  ពនួសំងំកាុងផេោះថោយោរភយ័ខ្ា ច  និងត្ពួយបារម្ភនូវ
ថរឿងថផសងៗ  ថរៀងៗ ខាួន ។  តាងំពីថដើម្រ ូរម្ក  មដលថាពិភពថោក
រកីចថត្ម្ើនណាស់ថនាោះ  គឺ្វរថុោម្គុ្ណ  និងអាវុធសត្ម្លបគំ់្រាម្កំម ង
គាា      រឯីថសចកដីទុកខវញិ      គឺ្ម្និបានត្សាកត្សានតថ ើយ      ម្លនមរ
ចថត្ម្ើនថ ើង ៗ ថៅតាម្ោម្រណាា  ោររកីរាយក្នសរវថោកថនាោះៗ។ 
 C.ឆាងោរ ់កូវដី ១៩ ថនោះ  ម្និសងឃមឹ្ថាពិភពថោក  ម្លនោរ
ភាា ករ់លឹកអវីថ ើយ  ប៉ាុមនត  សត្ម្លបពុ់ទធបរស័ិទមដលបានឆាងោរស់ល់
ជីវរិ  គ្រួបាននូវោរភាា ករ់លឹក   សម្ាងឹថម្ើលថោកថោយម្និសងឃមឹ្អវី 
ទាងំអស់  ត្គានម់រថត្បើត្បាស់នូវថោកថនោះជាឧបករណ៍  កាុងដំថណើ រ
ឆាងោរថ់ៅរកោរអស់ថៅក្នរណាា មរប៉ាុថណាណ ោះ ៕៚ 

3 
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 ៙.បញ្ចុបាទានក្សខនាទុក្សខ  ដូចដំុថភាើង  ថបើថយើងម្និ្បថ់ទ  
គឺ្    ម្និថដដ រោកថ ើយ     ឬដូចជាដំុេមភា ំ       ថបើថយើងម្និទូលមរក
រថៅថទៀរថទ  កោ៏កចុ់ោះថៅ...។  ទុកខថដដ ថត្រោះ្ប ់  ទុកខធានថ់ត្រោះ
ទូល  ទុកខត្សាលថត្រោះោក.់.. ។ 
 C.ថត្រោះ្បោ់នថ់ភាើង  ថទើបថយើងថដដ ក្ដ 
 អរតភាពសពវក្េា  បីដូចជាថភាើង 
   ឧបាទានត្បោន ់ បញ្ចកខនធថាថយើង 
   ទុកខសចចថកើរថ ើង  ថរឿងវដដសងារ ។ 
 ខនធត្បាថំត្បៀបបាន  នឹងដំុេមភា ំ
 សរវថោកទុកខធំ  ថត្រោះខាុ ំរណាា  
   ទូលមរកភារៈ  កាុងវដដសងារ 
   អវជិាា រណាា   ថ ម្ ោះថាផាូវខុស ។ 
 ភារនិនក្សខបនំ  សខុ្ំ 
 សុខខ្ា ងំថត្រោះម្គ្គ  ទម្លា កខ់នធចុោះ 
   ដកនូវរណាា   ជាថដើម្កំ ុស 
   ម្និឱ្យោលដុោះ  ជីកឫសអវជិាា  ៕៚ 

3 
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 ៙.កំុត្គានម់រខ្ា ចសាា បថ់ ើយចងរ់ស់ថៅថនាោះ  ត្រូវគិ្រថម្ើល
ថា  ឥ ូវថនោះ  ថរើថយើងកំពុងមរថធវើអវី ។  អរម់្លនកូវដី ១៩  កថ៏យើង
ថគ្ចម្និរចួពីសាា បម់ដរ  ថត្រោះថយើងម្និអាចោរររយបក់្េាកំុឱ្យទំរសីុ
ជីវរិថយើងបានថ ើយ ។  ដូថចាោះថ ើយ  ថបើថធវើមរបាបកម្ម  ថទាោះរស់រយ
ឆ្ា  ំ កគ៏ាម នរក្ម្ាអវីមដរ ។  សាងបុណយសំខ្នគឺ់្ឈបថ់ធវើបាប  និងអបរ់ ំ
ចិរត  ចថត្ម្ើនបញ្ញញ កំណរដឹ់ងនាម្រូបគឺ្ជាធ្លរុ  ម្និមម្នសរវ  បុគ្គល ។  
ថរាគ្មដលគ្ួរឱ្យខ្ា ចជាង កូវដី ១៩ ថៅថទៀរថនាោះ  គឺ្  ថរាគ្មដលគិ្រ
មរពីខាួនឯង ។ 
 C.ថធវើបុណយសាងលអ  បវរសួសដី 
 រស់ម្លនរក្ម្ា  កសយ័ថៅថៅគុ្ណ 
   ោងក្ដក្េារោះ  ថៅផេោះសូត្រម្នត 
   អរធ់នោ់ងចិរត  កម្លច រប់ាបកម្ម ៕៚ 

3 
 ៙.ម្យួយប ់ បីយម្ដូចគាា    ប៉ាុមនតដឹងយូរដឹងឆ្បម់្និដូចគាា ថទ   
ថត្រោះកាុងយបថ់នាោះម្លនអាកថកើរទុកខ  ម្លនអាកបានសុខ... ។  ម្យួ
ថយជនដូ៍ចគាា   ប៉ាុមនតឆ្ា យជិរពិរជាម្និដូចគាា ថ ើយ  ថត្រោះមរម្នុសស
ធំ  ម្នុសសរូច  ខាោះខ្ា ងំ  ខាោះថខាយ ។  ថទាោះអវីៗ ថទៀរកថ៏ោយ  គឺ្
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បញ្ញរតិឱ្យចិរតដឹង  ចិរតខឹងថត្ោធថរឿងថផសង  ចិរតត្សឡាញ់ថរឿងថផសង... 
ទាងំខុស  ទាងំត្រូវ  កថ៏ៅកាុងសនមរិមដរ ។  តាម្ពិរ  គឺ្ម្លនមរទុកខ  
និងោររលរទុ់កខប៉ាុថណាណ ោះ ។  ដូថចាោះ  ថដើម្បកំុីឱ្យវថងវងកាុងបញ្ញរតិ  គ្បបី
កំណរដឹ់ងលកខណៈនាម្រូប  ឱ្យថឃើញោរថកើរថ ើង  ថ ើយរលរថ់ៅ
វញិ  ម្លនថ ើយថៅជាម្និម្លនវញិ  ថត្រោះត្គានម់រជាផលក្នបចចយ័  គឺ្
ថត្បៀបបីដូចជាត្សថម្លល  ឬថផាកបថនាេ រឰដអ៏ាោស  ដូថ ា្ ោះឯង៕៚ 

3 
 ៙.សុខម្និយូរប៉ាុនាម នកទុ៏កខ   ទុកខកម៏្និយូរប៉ាុនាម នមដរ   ជា   ឈ ឺ
ថសើច  យ ំ ជំុគាា   ោថ ើយ... ។  ថជឿចុោះ  ត្គ្បយ់៉ា ងនឹងកនាងផុរថៅ  
រឯី  កូវដី ១៩ កម៏្និថោយម កមដរ ។ 
 C.អវីមដលជាខាឹម្សារ  គឺ្ោរសាបចិ់រត  ម្និទាម្ទារអវីៗ ថ ើយ  
ថត្រោះបញ្ញញ បានកំណរដឹ់ង  ថឃើញោររស់ថៅ  ម្លនត្រឹម្មរវេីិចិរត
ប៉ាុថណាណ ោះឯង  មដលដឹងនូវអារម្មណ៍ ។ 

ដូថចាោះ   របស់មដលជាទីថពញចិរតកាុងថោក    ម្និមម្នជាទីពឹង 
ឱ្យសាបចិ់រត  ដូចជាបញ្ញញ មដលដឹងោរពិរថ ើយ ៕៚ 

3 
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 ៙.ថដើម្បថីធវើសង្គ្ង្ខគ ម្នឹង  កូវដី ១៩   ត្បថទសជារិរត្មូ្វឱ្យថដក
ថៅផេោះ... ។  តាងំពីថកើរម្ក  ខាុ ំម្និធ្លា បនឹ់កថឃើញថសាោះថា  ោរង្ខរដ៏
ធំ  មរថធវើបានថោយង្ខយ  ត្គានម់រថដកថៅផេោះ  គ្ងអនាេ កខ់្ា   កអ៏ាច
ជយួ ជារិបានមដរ ! ៕៚ 

3 
 ៙.ចិរតលអ  អារម្មណ៍លអ  អធាត្ស័យលអ  ថចោះជួយ អាកដក្ទ ។  
តាម្ពិរ ោរជួយ ដល់អាកដក្ទ គឺ្ជយួ ដល់ខាួនឯង  ថត្រោះជាកុសលកម្ម
ត្ប្វំដដៈ  ថបើថយើងគិ្រមរពីខាួនឯង  ថោយោរជាបជំ់រកនឹ់ងជីវរិ
បចចុបបនា គឺ្ជាោរ្ញ់ថបាកកិថលសខាួនឯង ថត្រោះខាួនថយើងពិរ
ត្បាកដមដលត្រូវជយួ គឺ្វដដទុកខ ថ ើយអវីមដលអាចជួយ ខាួនថយើងបាន  គឺ្
ជាកុសលថោកិយ  និងថោកុរតរក្នខាួនឯង  បានដល់សរិបបោឋ ន៤។  
ដូថចាោះ   ត្រូវត្បយរ័ាចិរត   រកាខាួនឱ្យបានលអ   ថចោះសូម្ខម្លថទាសនឹង
ខាួនឯង  មដលធ្លា បថ់ធវើខុសចំថរោះខាួន  នាឱំ្យខាួនឯងម្លនទុកខ  សនា
ឈបថ់ធវើបាបដល់ខាួនឯង  ថ ើយសម្ាងឹថម្ើលររនៈដម៏្លនរក្ម្ា  ម្លន
ត្ពោះក្ត្រសរណគ្ម្ន ៍    និងសីលជាថដើម្     ថធវើខាួនឯងឱ្យសបាយចិរត   
ជាពិថសស  ពាយម្ពាបាលថរាគ្របស់ចិរត  ថោយឱ្សេដស័៏កដិសិទធិ  
គឺ្ត្ពោះធម្ ៌។    ត្រូវ្ថំា  ខាួនថយើងម្លា កថ់នោះ   គឺ្សំខ្នស់ត្ម្លបខ់ាួនឯង 
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ជាថរៀងរ ូរ ៕៚   

3 
 ៙.បានជាម្នុសសលអ  ថត្រោះធម្ល៌អពិរ 
 បុណយលអជាម្រិត  រមួ្ចិរតសម័ត្គ្ថសាម ោះ 
   ថទាោះបីក្េាថដដ   បុណយថៅលអត្សស់ 
   រូបថមម កាិនថខ្ម ោះ  កត៏្សស់គ្ួរត្សូប ។ 
 ថៅកាុងក្ត្ពភា ំ អបរ់បំញ្ញញ  
 ថទាោះយបយ់៉ា ងណា  ភាថឺាា នាម្រូប 
   ោយថដដ សអុោះសអិរ  មរចិរតម្និថោម ភ 
   ថៅកាុងយូធូប  កឱ៏្បធម្មទាន ។ 
 ថទាោះថៅគាម នគាា   កជ៏ាម្នុសសលអ 
 ថទាោះបីខាួនត្ក  កចិ៏រតអាកម្លន 
   ថទាោះថៅរូបសបូវ  ដូចថៅវមិ្លន 
   សំខ្នត់្ព មយន  និរវ នអស់ខវល់៕៚ 

3 
 ៙.ថបើថយើងឱ្យសុខដល់អាកដក្ទម្និបានថទ  កកំុ៏សាងថសចកដី
ទុកខឱ្យដល់គាា ថៅ  គឺ្ជាោរត្បក្ព ។  ថបើថយើងអបរ់ចិំរតរបស់ថយើងបាន
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លអថ ើយ  គឺ្ថយើងអាចថត្ជើសថរ ើសកាុងោរចូលខាួនថៅ  ឱ្យអាកដក្ទបាន
ថសចកដីសុខ ។  មរថយើងកអ៏ាចថត្ជើសថរ ើសយកោរថដើរថចញពីអាកដក្ទ  
ថដើម្បសីថង្គ្ង្ខគ ោះខាួនឯង  ឱ្យបាននូវភាពជាឥសសរៈ  សុខសាបផ់ងមដរ ។ 

 C.ដូចជាដំថណើ រកាុងផាូវសម្េវបិសសនាអ៊ាÍចឹងមដរ  គឺ្ចថត្ម្ើន
ថម្តាត   កាុងបំណងត្បាថាា ឱ្យសពវសរវបានសុខ  និងថត្ជើសថរ ើសយកោរ
ថដើរថចញអំពីថោកថនោះ  ថដើម្បឱី្យខាួនឯងបានរចួផុរ្កទុកខ ៕៚ 

3 
 ៙... គឺ្អាច  ត្រងម់ដលថា  អាកមដលថយើងត្សឡាញ់ម្និម្ក  
ម្កមរអាកមដលថយើងម្និត្សឡាញ់ ។  តាម្ពិរ  ជីវរិថយើងទាកទ់ង
នឹងថសចកដីត្សឡាញ់  ម្និ្បំាចទ់ាល់មរសម្ថៅតាម្បំណងត្បាថាា
ថនាោះថ ើយ  គឺ្ថយើងអាចសថត្ម្ចបានជាម្នុសសលអយ៉ា ងម្លទំា ំ  និង
ម្លនថសចកដីសុខថោយខាួនឯង ។  ចូរថយើងកំុថភាចសម្រថភាពរបស់
ថយើង  សងឃមឹ្អវីមរពីអាកដក្ទថនាោះ ។ 
 C.កំុបនថយរក្ម្ាខាួនឯង        កាុងថរឿងចងឱ់្យដក្ទម្កត្សឡាញ់  
( ថទាោះបីថៅកាុងថរឿងរាបអ់ាន   ឬថរឿងត្ជោះថាា ថគារពបូជា    អវីៗ ថទៀរក ៏
ដូចគាា មដរ )  ត្រូវថចោះមត្កងចិរតអាកដក្ទឱ្យជាថរឿងសំខ្ន ់  និងត្រូវថធវើ
ខាួនឯងឱ្យម្លនរក្ម្ា  យ៉ា ងថហាចណាស់កម៏្លនថយើងម្លា កម់ដរ  មដល
បានដឹងអំពីរក្ម្ាពិររបស់ថយើងខាួនឯង  ថ ើយម្លនថសចកដីសុខ ។  
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ថយើង្បថ់ម្អំថៅឱ្យថៅនឹងថយើងម្និបាន  មរថយើងអាចថធវើសួនផ្កក   
ថដើម្បបូីជាថាវ យត្ពោះររនត្រយ័បាន  ថ ើយថម្អំថៅកថ៏ ើរម្កថត្កប  
តាម្អធាត្ស័យក្នធម្មជារិ  យ៉ា ងណា  សួនផ្កក ក្នជីវរិត្បកបថោយ
សីល  សម្លធិ  និងបញ្ញញ   គឺ្ជាបដិបរតិបូជា  ថ ើយរមម្ងម្លនថសចកដី
សុខ  ថសចកដីចថត្ម្ើនដល់ពួកថម្អំថៅ  គឺ្ម្នុសស  និងថទរដ ទាងំឡាយ  
ដូថ ា្ ោះឯង ៕៚    

3 
 ៙.ម្នុសសមដលម្លនបុណយថត្ចើន  ម្លនត្បាជាា   សាម ររី  រមម្ង
រស់ថៅង្ខយៗ  គឺ្ម្និ្បំាចអ់វីៗ ត្បណីរ  ក្េាៗ  ថៅថនាោះថ ើយ  
បរថិភាគ្ង្ខយ  សបាយចិរតកង៏្ខយមដរ  ប៉ាុមនត  ម្និង្ខយថកើរទុកខថ ើយ  
ថ ើយកម៏្និថចោះរលឹំករថំលើក  ថបើកកោយថរឿងរា៉ា វម្និលអក្នអាកដក្ទអវី
ថៅថនាោះមដរ ។  ទុកខសត្ម្លបដឹ់ង  ម្និមម្នសត្ម្លបទូ់លមរកថទ ៕៚ 

3 
 ៙.ថបើថយើងថៅលាង ់     ថចោះមរខឹងសអប ់     ត្បទូសដទាស់ចំថរោះ 
ថសចកដីទុកខ  គឺ្ថយើងថៅមរថសាកថៅ  និងម្លនោរភយ័ខ្ា ចជាថរៀង
រ ូរ  មរថបើថយើងបានសាគ ល់ថសចកដីទុកខចាស់ថោយបញ្ញញ   ថសចកដី
ទុកខថនោះឯង    នឹងបញ្ាូ នដំថណើ រថយើងតាម្ផាូវវបិសសនា    ឱ្យបានដល់
ត្ពោះនិរវ នមដលជាទីបំផុរទុកខ ។ 
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 C.ចំថរោះអវីៗ មដលមត្បត្បួលកដូ៏ចគាា មដរ    ោលថបើថយើងម្និ
អាចបញ្ឈបប់ានថទ  គឺ្ម្លនមរោរអបរ់ចិំរត  ចថត្ម្ើនបញ្ញញ ទទលួដឹង
អនិចចំ  តាម្ថសចកដីពិរ  ដូថចាោះ  ថយើងនឹងបានទទលួលទធផលដអ៏សាច រយ  
គឺ្ោរម្និថកើរទុកខ ។  ម្នុសសថយើងជាថរៀងរ ូរម្ក  ថចោះថោោះត្សាយ
បញ្ញា ថោយោរចងប់ានអវីៗ ឱ្យត្រូវថៅតាម្ចំណងរ់ណាា   ម្និថចោះ
ថោោះត្សាយកំុឱ្យត្បទូសដទាស់  នឹងថសចកដីទុកខថនាោះថ ើយ  ថរលគឺ្
ត្បឆ្ងំទាស់នឹងថសចកដីទុកខ  ថ ើយកថ៏ៅពឹងរណាា   មដលជាថ រុក្ន
ថសចកដីទុកខ ាឹងឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ធម្មជារិម្លនចាបរ់បស់ធម្មជារិ  ម្លនថ រុ  ម្លនផល  
ត្រឹម្ត្រូវ ។  ទាល់មរបញ្ញញ ថទើបបានសុខ  ថបើថៅតាម្មរចំណងរ់ណាា
ថទថនាោះ  គឺ្ត្រូវថកើរទុកខរ ូរថោយម្និម្លនទីបំផុរឯងៗ ថនាោះថ ើយ។ 
 ៙.បុញ្ញ  ំ  សខុ្ំ   ជ្ីវិតសងខយមហិ   បុណយនាឱំ្យបានសុខ
កាុងខណៈមដលអស់ជីវរិ  ( បិ.៥២/ទំ.៩១ ) ។ 
 C.រូបោយ  ជាថរឿងរបស់រូបោយ  មរងម្លនថរាគ្  និងមរងមបក
ធ្លា យថោយម្និម្លននូវអននតរបបចចយ័ថ ើយ  ប៉ាុមនត  បុណយមដលចិរត
បានសនសលំអថ ើយ  គឺ្ម្និវនិាសថៅដូចជារូបធម្ថ៌នាោះថទ  រមម្ងជាពនាឺ
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ភាសឺាវ ងនាផំាូវជីវរិ  ឱ្យបានជបួមរនឹងថសចកដីសុខ  រ ូរបានដល់ទី
បំផុរទុកខ  ថត្រោះថ រុមរបុណយ  ម្លនក្ត្រសរណគ្ម្នជ៍ាបាទ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុសសថយើង ជាថរៀងរ ូរម្ក គឺ្ថចោះថោោះត្សាយបញ្ញា
ថោយោរចងប់ានអវីៗ      ឱ្យត្រូវថៅតាម្ចំណងរ់ណាា          ម្និថចោះ
ថោោះត្សាយកំុឱ្យត្បទូសដទាស់  នឹងថសចកដីទុកខថនាោះថ ើយ  ថរលគឺ្  
ទាស់នឹងថសចកដីទុកខ  ត្បោនយ់កថសចកដីទុកខ  ជាថត្គ្ឿងភយ័ខ្ា ច  
ថ ើយរមម្ងពឹងរណាា   មដលជាថ រុក្នថសចកដីទុកខ ាឹងឯង ។ 
 C.ដូចជាបំណងត្បាថាា   
 -ឱ្យរកសីុម្លនបាន  ដូចថម្ដច  កម៏្និត្បាថាា ឱ្យថចោះត្គ្បត់្គាន ់
 -សូម្កំុឱ្យសាា ប ់ ដូចថម្ដច  កម៏្និត្បាថាា កំុឱ្យភយ័ខ្ា ចសាា ប ់
 -សូម្ឱ្យជបួមរថរឿងលអ  ដូចថម្ដច  ម្និត្បាថាា កំុឱ្យទាស់ជាម្យួ
នឹងត្គ្បថ់រឿង... ។ 
 C.ម្នុសសថយើង  អាចថោោះត្សាយថសចកដីទុកខបាន  ថោយោរ
កំណរដឹ់ងទុកខ  និងសាគ ល់ថសចកដីទុកខ  ថោយម្និ្បំាច ់ ពឹងថៅថលើ
រណាា ថនាោះថ ើយ ៕៚ 

3 
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 ៙.ម្លនធម្ម៌្យួ  មដលបញ្ញា កថ់ា  ថយើងពូមកកាុងោរត្សឡាញ់
ខាួនឯង  និងថ ម្ ោះថា  រកាខាួនបានលអ  គឺ្ោរឱ្យអភយ័ដល់អាកដក្ទ
បាន ។ 
 C.កាុងទឹកមដលកករលអក ់  រមម្ងម្លនថាា   ោលណាថបើថៅនឹង
ថសាៀម្  កដូ៏ចជាដងួចិរតកករលអក ់  រមម្ងរងថាា កាុងោលមដលចិរតម្លន
ត្ពោះកម្មោឋ ន  ថៅថោយចិរតសាប ់  របស់អាកមដលថត្រកអរកាុងទីសាា រ ់ 
ជាអាកម្លនធម្ប៌ានសាដ បថ់ ើយ  ពិ្រណាថឃើញសចចធម្ថ៌ោយបញ្ញញ   
នាមំ្កនូវថសចកដីសុខ ។ 
 C.អរាបជ្ឈ ំ  សខុ្ំ  នោនក្ស  ោរម្និថបៀរថបៀននូវសរវ
ទាងំឡាយ  នាមំ្កនូវថសចកដីសុខកាុងថោក ៕៚ 

3 
 ៙.គិ្រត្គ្បត្គ្ង   ួងម ងថពលណា  កថ៏កើរទុកខថពលថនាោះ ។ 
 -ពូមកយ៉ា ងណា  កគ៏ាម នរក្ម្ាមដរ  ថបើម្និឈាោះថសចកដីទុកខថទ ។ 
 -ថយើងបដិថសធជំងឺ ឈថឺាក រម់្និបាន មរថយើងអាចបដិបរតិម្និ
ថកើរទុកខផាូវចិរតថត្រោះថរាគ្ថនាោះបាន  ទាងំអាចថត្ជើសថរ ើសផាូវក្នជីវរិថដើរ
ថោយខាួនឯងបានថទៀរផង  ជាម្លគ៌ាថឆ្ព ោះថៅរកអម្រៈ ៕៚ 

3 
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 ៙.ម្និបានគិ្រថាលអជាងអាកណា  ទាងំម្និបានគិ្រថា  ម្លន
បានអវីជាងអាកណាថៅថនាោះថ ើយ ។  កគ៏ាម នពូមកអវីថៅជាងអាកដក្ទ
ថនាោះមដរ...ប៉ាុមនត សបាយចិរតត្រងរ់ស់ថៅបានថោយខាួនឯង ម្និបាន
ថបៀរថបៀនថសចកដីសុខក្នអាកដក្ទណាថនាោះថ ើយ ៕៚ 

3 
 ៙.សុខសានតកាុងថោក  ជួបថរាគ្ថកើរខវល់ 
 ទុកខថសាកជាផល  ម្និសាគ ល់ធម្ពិ៌រ 
   សុខត្ពោះអរយិៈ  ត្រជាកគំ់្និរ 
   ម្និ ួងជីវរិ  សាបពិ់រជាផល ៕៚ 

3 
 ៙.កូវដី ១៩  ថធវើឱ្យថយើងនឹកដល់រក្ម្ាជីវរិ  ថ ើយោរប់នថយ
នូវចំណងរ់ណាា កាុងអវីមដលម្និ្បំាច ់។  ដូថចាោះ  ថបើថៅសល់ជីវរិបនត
ថៅថទៀរប៉ាុនណា ៗ   គ្រួអបរ់ចំថត្ម្ើនម្រណសសរិឱ្យបានថរឿយៗ   ថដើម្ប ី
ឱ្យថចោះលមម្នឹងបចចយ័ ៤ ។  ោលថបើថចោះលមម្ចិរតនឹងត្ទពយសម្បរតិ  
បចចយ័ ៤ ថ ើយ  ថោភៈកម៏្និខ្ា ងំោា មដរ ។  ោលថបើថោភៈេយចុោះ
ម្និចថត្ម្ើនខ្ា ងំថៅថទ  កម៏្និថបៀរថបៀនដល់សងគម្ជារិ  ឬដល់បុគ្គល
ដក្ទណាៗ ថ ើយ... ។ 
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 ៙.ជាម្នុសស    គ្រួមរបានសបាយចិរត   ចំថរោះលទធភាពមដល 
ខាួនម្លន    ទាងំឋានៈ     ទាងំត្ទពយសម្បរតិ     ថដើម្បយីកម្ក្រម់ចង
ថត្បើត្បាស់  ជយួ ឱ្យអាកដក្ទបានជីវរិរស់  និងបានសុខ ។ ប៉ាុមនត  មបរជា
វថងវងម្និសម្គ្រួនឹងឋានៈ ពុករលួយត្បាកដ់ល់រាបរ់នោ់នដុោា រ  
ម្និដឹងថាត្រូវយកថៅ្យថៅត្សុកថខ្ម ចណា  ខាោះម្លនទុចចររិដក្ទ
ថផសងៗ ថទៀរ  ។      ថនោះថៅថា    ោរត្សវងឹនឹងជីវរិ    ត្សវងឹនឹង
ោភសោក រៈ  ថសចកដីសរថសើរ  ថត្រោះថ រុម្កអំពី  ោរម្និម្លននូវ
ម្រណសសរិ ាឹងឯង ៕៚ 

3 
 ៙.អរុណរោះ សួសដី !        ម្និសូម្អវីណាណីថទ 
 សូម្មរសួរទាងំថទវ        ថៅទំថនរគាម នកូវដី ។ 
 សុខរឭកថត្ោកត្ពឹកថ ើង   ថៅត្រងថ់យើងរកីរាយចិរត 
 គាម នអវីលអត្បណីរ        ត្រឹម្ថពញចិរតពិរជាសុខ ។ 
 ថពញចិរតនឹងម្រិតបុណយ       បូជាគុ្ណធានត់្គ្បមុ់្ខ 
 ទាងំគុ្ណម្លដ យឪពុក       គុ្ណម្លច ស់ត្សុកត្គូ្ឱ្យថចោះ ។ 
 គុ្ណបុណយពីជារិមុ្ន       ត្ពម្ទាងំបុណយកាុងជារិថនោះ 
 បូជាគុ្ណវថិសស       អសាច រយថម្ា៉ាោះត្ពោះត្រយ័ររា ។ 
 ថពញចិរតសាដ បត់្ពោះធម្ ៌       សាដ បថ់ោយលអយកបដិបរតិ 
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 សុខសាបត់្រូវ វឹកហារ ់       ថចោះលោះោរថ់ោយបញ្ញញ  ។ 
 ម្លនអវកីខ៏វល់មដរ       ថលើកមលងមរក្ត្រសិោខ  
 សាងបុណយសូម្ស ច្        អស់អាសវារណាា កសយ័ ៕ 

3 
 ៙.ដឹងថ ើយ  ម្និមម្នសុទធមរត្រូវនិយយថៅថនាោះថទ ។ 
 - ម្និនិយយ  ម្និមម្នបានថសចកដីថា  គ្  េាង ់ លាង ់ ម្និដឹង
អវីថនាោះថ ើយ ។ 
 - ថយើងអាចម្និដឹងខាួនឯងថា  ោចសាហាវប៉ាុនណា  ថត្រោះ
ថយើងម្និបានត្បហារអាកដក្ទថោយដំបង  ឬអាវុធថផសងថទៀរ... ប៉ាុមនត  
គំ្នំុ  គំុ្សអប ់  និងរកយសម្ដ ី  ថធវើឱ្យអាកដក្ទថនាោះៗ បារប់ងកិ់រតិយស  
ឈឺ្ បផ់ាូវចិរត ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិមដលម្លនរក្ម្ា  គឺ្ជាជីវរិមដលខាួនថយើងជាម្នុសសម្លន
នូវគុ្ណរក្ម្ា  ថ ើយថធវើជីវរិរបស់អាកដក្ទឱ្យម្លនគុ្ណរក្ម្ាផងមដរ ៕ 

3 
 ៙.ម្និម្លនអវីមដលថយើងសនសថំ ើយ  ម្និមម្នជាភារៈថនាោះ
ថ ើយ  ថលើកមលងមរថសចកដីលអប៉ាុថណាណ ោះ ។ 
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 C.ឥ ូវថនោះម្នុសសថយើងខ្ា ចកូវដី ១៩ ថទើបម្និហា៊ា នប៉ាោះរល់
ោយគាា   ម្និហា៊ា នបរថិភាគ្រមួ្គាា   និងម្និហា៊ា ននិយយជិរគាា ... ប៉ាុមនត  
ម្និធ្លា បខ់្ា ចរាគ្ៈ  មដលអាត្ស័យនឹងសំសគ្គៈទាងំអស់ថនោះថ ើយ ៕ 

3 
  ៙.សសំគគជ្ជតសស  ភវនាិ  នសនហា 
  នសនហនវយ ំ ទុក្សខមិទំ  បនហាត ិ
  អាទីនវំ  នសនហជ្ំ  នបក្សខមាននា 
  ឯនកា  ចនរ  ខ្គគវិសាណ្ក្សនបោ ។ 
 ថសចកដីត្សឡាញ់ថសាហា  រមម្ងម្លនដល់បុគ្គលមដលត្ច ូក-
ត្ច ំ ( ថោយសំសគ្គៈ ៥ យ៉ា ង  គឺ្រាគ្ៈកាុងោរថឃើញ  ោរឮ  ោរប៉ាោះ
រល់ោយ  ោរនិយយគាា   និងថោយោរបរថិភាគ្រមួ្គាា  ) ។  ថសចកដី
ទុកខ    មដលជាបត់ាម្ថសចកដីត្សឡាញ់ថសាហាថនោះ    ករ៏មម្ងថកើរថ ើង   
បុគ្គលថឃើញថទាស   មដលថកើរអំពីថសាហាថ ើយ   គ្បបតី្តាចថ់ៅមរ
ម្លា កឯ់ងដូចជាកុយរម្លស ( បិ.៥៤/ទំ.១៣ ) ។ 
 C.ថសាហាថោយរាគ្ៈ    ថកើរអំពីសំសគ្គៈ ៥ យ៉ា ង    ម្លនោរ
ប៉ាោះរល់ោយជាថដើម្ ។  ថសចកដីទុកខកាុងពិភពថោក  ថកើរអំពីថសាហា  
ប៉ាុមនតម្និខ្ា ចថ ើយ  ម្លនមរចូលចិរតណាស់ប៉ាុថណាណ ោះ  ថទើបមរម្កខ្ា ច 
កូវដី ១៩ ថនោះឯង ៕៚ 
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 ៙.ខពស់ជាងថម្ឃ  គឺ្អាោសថវហា 
 ខពស់ជាងបពវតា  គឺ្ថៅម មដលថៅថលើភា ំ
 ខពស់ជាងឋានត្ព ម  គឺ្បរម្និរវ ន 
  ខពស់ជាងសរវរិរ ា្ ន  គឺ្ម្នុសសករញ្ញូ  
  ខពស់ជាងត្ពោះពុទធបរម្ត្គូ្  គឺ្ត្ពោះធម្មររនៈ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុសសខាោះថត្រកអរ  នឹងថយើងបានសុខ 
 ម្នុសសខាោះរកមុ់្ខ  ថយើងទុកខថគ្អរ 
  ម្នុសសខាោះត្ចមណន  និនាេ វកឹវរ 
  ម្នុសសខាោះភូរភរ  សាងថរឿងអុជអាល ។ 
 កូវដីរម្ាកឹ  ថោកមត្បថាោញ 
 កូវដីជំនាញ  បំផ្កា ញចកកវា  
  កូវដីត្បថៅ  ម្និត្រូវត្រអាល 
  កូវដីម្លច ស់ោល  គឺ្ោលកិរយិ ។ 
 សិកាថរឿងថោក  ថោកថនោះត្បថៅ 
 កំុថៅលាងថ់មា   ត្រូវលោះរណាា  
  កំុចងថ់ធវើម្លច ស់  កាុងក្ត្រថោោ 
  សូម្បអីតាត   ម្និទាងំម្លនផង ៕៚ 
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 ៙.ថបើថយើងគិ្រមរពីទាស់ចិរត  សូម្បតី្គានម់រមូ្សម្យួម្ក  ក៏
ថយើងគិ្រថារខំ្នណាស់មដរ  ប៉ាុមនត  ថបើថយើងម្លនសរិ  ថចោះគិ្រថោយ
បញ្ញញ   សិកាបរម្រថ  សូម្បថីរឿងប៉ាុនចកកវា   កគ៏ាម នអវីជាោររខំ្នថយើង
មដរ  ថត្រោះជារបស់កាុងថោក ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិមដលម្លនថសចកដីសុខ ៖ 
 - ម្លនកលាណម្រិត  មដលនាឱំ្យកុសលធម្ច៌ថត្ម្ើនថ ើង 

- ម្លនសថនាដ ស  ម្និថកើរទុកខនឹងរបស់មដលខាួនឯងម្និម្លន 
 - ម្លនថម្តាត ដល់អាកដក្ទ  ម្និត្ចមណន  កំណាញ់អវីថ ើយ 
 - ម្លនសីលជាត្ប្ ំ ឱ្យអភយ័ដល់សពវសរវទាងំឡាយ 
 - ម្លនោរចិញ្ច ឹម្ជីវរិ  សុចររិ  ត្រឹម្ត្រូវ  ម្លនករញ្ញុ តាធម្ ៌
 - ម្លនោរង្ខរថធវើជាទីថពញចិរត  ថពញកម្លា ងំសទាធ   និងឆនេៈ 
 - ថចោះោរប់ងថ់ោយបញ្ញញ   គឺ្ម្និដថណដើ ម្អវីអំពីសង្ខខ រធម្ ៌
 - ម្និជំរកវ់ាកវ់និនឹងថរឿងអាកដក្ទ  ថត្រោះបរម្រថថផសងគាា  ៕ 

3 
 ៙.ម្ាូបម្លា ថ ើងក្េា  លកក្លោកថ់រោះ 
 គ្ងប់ានថៅរស់  ថត្រោះបាយថៅម្លន 
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 មរថបើអរសី់ល  ខូចខិលតាម្ឃ្លា ន 
 ថធវើអវីកហ៏ា៊ា ន  គាម នបានរស់ថ ើយ ។ 
   ជីវរិខវោះត្បាក ់ ម្និបាកម់្និត្សុរ 
   រស់តាម្សត្មុ្រ  សត្មួ្លចិរតថឆាើយ 
   មរខវោះសាម ររី  ចក្ត្ងធំថ ើយ 
   រស់ម្និម្លថំ ើយ  បាកថ់ ើយធ្លា កថ់ត្ជាោះ ។ 
 ជីវរិបពវជិរ  កូវដីដបត់្បាបំនួ 
 អាកត្សុកថគ្ចពនួ  សគម្ខាួនសវិរថរោះ 
 ថៅខំសូត្រធម្ ៌ ជយួ រថំោោះថត្គាោះ 
 គុ្ណធម្ខ៌ពងខ់ពស់  បានលុោះនិរវ ន ៕៚ 

3 
 ៙.កូវដី ១៩  កខ៏្ា ចថ ើយ ។  ថៅថរឿងអរត់្បាកជ់ាបខ់ាួនថទៀរ  
រក្ម្ាផេោះ  រក្ម្ាទឹកថភាើង  រក្ម្ាជលួទីតាងំ  រក្ម្ាម្ាូបអាហារ... ថៅបំណុល
ធនាគារថទៀរ ។ 
 C.ជីវរិថនោះសីុឈាួលក្េាណាស់  ទត្ម្លមំរជួលបានឱ្យថៅរស់  
ត្រូវបងក់្េាសពវត្គ្ប ់  ដូថចាោះ  ថទើបត្រូវថត្បើត្បាស់ជីវរិថនោះឱ្យអស់ក្េា  
ថោយោរខំត្បឹងពាយម្បដិបរតិតាម្ត្ពោះធម្ ៌។  ចំថរោះបញ្ញា ជីវភាព  
ទាកទ់ងនឹងភាពសំាក្នចិរត  ថត្បៀបដូចត្បពន័ធសំាកាុងរូបោយ  អាច
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ថោោះត្សាយបញ្ញា ថម្ថរាគ្ថផសងៗ បាន  យ៉ា ងណា  ផាូវចិរតជីវរិថយើងក៏
ដូថ ា្ ោះមដរ  ត្រូវថចោះអរធ់ន ់ កំុត្បឆ្ងំនឹងោរពិរមដលនាឱំ្យរឹងចិរត... 
ជាផលលអក្នថសចកដីអរធ់ន ់ គឺ្ថយើងម្លនភាពសំាក្នចិរត  អាចត្ទាបំាន
ជាម្យួនឹងបញ្ញា ថផសងៗ  រឯីដងួចិរត  កប៏ានរងឹម្លថំ ើង ៕៚ 

3 
 ៙.កូវដី ១៩  ត្បថៅឱ្យម្នុសសថចោះត្បយរ័ា  ម្និមម្នឱ្យម្លនចិរត
អាត្កក ់សអបគ់ាា   ថ្ទត្បោនគ់ាា ថនាោះថ ើយ ។  ឧទា រណ៍  ម្លនមូ្ស 
ម្កខ្ថំយើង  ថរើថយើងត្រូវសអបមូ់្សឬ ?  ថរើមូ្សខុសអវី ។  ថបើថយើងរក
កំ ុសមូ្សថឃើញ  បានថសចកដីថា  ថយើងម្និយល់ពីធម្មជារិ ។  តាម្
ពិរ  ម្កអំពីម្នុសសថយើងម្និយល់ពីធម្មជារិ ាឹងឯង  បានជាម្លនោរ
ត្សឡាញ់  សអប ់  គាប ់  ទាស់  ថពញចិរត្ បយ់ក   ួងម ងថាជា
របស់ខាួនឯង  រចួថៅ  តាងំថកើរទុកខ  ថសាកថៅថា  របស់ថយើងវនិាស
ថ ើយ ។  ថរឿងកាុងវដដៈមរប៉ាុណណឹ ងឯង  អបរ់ចិំរត  ចថត្ម្ើនបញ្ញញ   ដឹងថា
អវីៗ ជារបស់កាុងថោក  ម្លនោរថកើរថ ើយ  មរងវនិាសថៅវញិ  
ថោយបរម្រថ  គាម នម្លច ស់ថទ  ថទើបបានសាបចិ់រត ៕៚ 

3 
 ៙.( រកយពីបុរាណ ) 
 C.ថចោះម្និឈាោះចង ់   ត្រងម់្និឈាោះទល័ 



-35- 

 

 កលម្និឈាោះគិ្រ  ឫទធិម្និឈាោះថរាគ្ 
 ថោកម្និឈាោះោញ  ទាញម្និឈាោះថៅ 
 ថៅម្និឈាោះនាង  រាងម្និឈាោះរាគ្ៈ ៕ 
 ៙.ត្រជាកក់ម្លច រថ់ដដ   ថដដ កម្លច រត់្រជាក ់
 អរយិម្គ្គកម្លច រវ់ដដៈ  និថរាធសចចៈជាផលសថត្ម្ច 
 ត្ពោះនិរវ នម្និម្លនអវីោរផ់្កដ ច ់  បរម្សុខជាថរៀងរ ូរ៕៚ 

3 
៙.ចិរតមដលត្បកបថោយថម្តាត       ឱ្យថយើងសុខ្ជាងគំ្និរ 
អាតាម និយម្ររឹរុចិំរត            ទុកខថត្ចើនថត្រោះគិ្រ ួងខាួនឯង ។ 
រូបោយម្និម្លនថរាគ្          ជាោភថជាគ្ដក៏្ត្កមលង 
ចិរតមដលម្និវថងវង           លអក្ត្កមលងជាងទាងំអស់៕៚ 

3 
 ៙.បុណយរកា    សីោឃុំត្គ្ង 
 ត្បយរ័ាជាចម្បង   ថរាគ្ចម្ាងម្និឆាងថទ ។ 
 C.នសាចនាិ  ជ្នា  មមាយនិត  ពកួជនថយើងថគ្  ទុកខថសាក
សានវុ់ណ័ដ   ថត្រោះត្បោនអ់វីៗ ថាជារបស់ខាួន ។ 
 C.ទូលរបស់ណាធាន ់   របស់ ាឹង    ម្និទូល   ម្និធាន ់ ថបើម្និ 
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ត្បោនម់្និថកើរទុកខ  ថម្តាត ឱ្យបានសុខ  រាត្រីសួសដី ! សុបិនលអ ៕៚ 

3 
៙.ដងួត្ពោះអាទិរយកម្លច រអ់នធោរ         បុញ្ញ សីោកម្លច រអ់នតរាយ 
ជំងឺរាររារចូរថចៀសឱ្យឆ្ា យ         ពកួម្លរខ្ច រខ់្ច យសាវ ហាយៈ៕ 

3 
 ៙.ោលពីថយើងម្និទានប់ានជបួត្ពោះធម្ ៌ ថយើងគិ្រថា  ថបើម្លន
អាកដក្ទត្សឡាញ់ថយើងថត្ចើន  ថយើងនឹងម្លនថសចកដីសុខ ។  ដល់
ថពលថយើងបានជួបនឹងត្ពោះធម្ ៌  ថទើបថយើងបានយល់ដឹងថា  សំខ្ន់
ជាងអាកណា ៗ  ទាងំអស់   គឺ្ខាួនថយើង ាឹងឯង  មដលគ្បបតី្សឡាញ់
ខាួនឯងឱ្យបានលអ ។  ត្រឹម្មរខាួនថយើងម្លា កឯ់ងប៉ាុថណាណ ោះ  មដលពូមកកាុង
ោរត្សឡាញ់ខាួន      កប៏ានថសចកដីសុខ     និងបាននូវទីពឹងថ ើយ ។ 
ម្និត្រូវថៅរកថសចកដីសុខកាុងទីឆ្ា យ ឬកាុងវរថុសម្បូណ៌មបបណាថនាោះ
ថ ើយ  ត្រឹម្មរចិរតថយើងសាប ់  ថត្រោះចថត្ម្ើនថោយសរិ  និងបញ្ញញ
ប៉ាុណណឹ ង     គឺ្ជាជីវរិដត៏្បថសើរបំផុរ  ។      ចូរកំុថម្ើលរលំងថសចកដីសុខ
ផាូវចិរតថនោះឱ្យថសាោះ ៕៚ 

3 
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 ៙.ចិរតសំានឹងទុកខលំបាកថោយថសចកដីអរធ់នក់ម៏្លន  ប៉ាុមនត  
ភាពសំានឹងអវីដមដល ៗ  ថោយរាគ្ៈ  ត្រូវោរេមីកម៏្លនមដរ ។ 
 C.ដូថចាោះ  ត្រូវមរត្បយរ័ា  ចំថរោះោរថត្សកឃ្លា នថោយរណាា   
ថត្រោះថា    ម្និម្លនអាកណាពូមកថបាកបថញ្ញា រថយើង    ជាងកិថលស
ខាួនឯងថ ើយ ។  ត្រូវសថងករឱ្យយល់ថា  មបបអវីណា ៗ  មដលថយើង
កំពុងមរថត្សកឃ្លា ន  ត្បាថាា ចងថ់សពថសាយនូវមបបអវីថនាោះៗ  គឺ្ម្លន
ថគ្កំពុងមរធុញត្ទាន.់.. ៕៚ 

3 
 ៙.កំុយកត្បាកដត្បជាអវី  ជាម្យួនឹងត្គ្បថ់រឿង  សូម្ឱ្យ
ចាស់ោស់ចំថរោះមរម្យួថរឿងមដលជាទិសថៅក្នជីវរិ  ម្លនោរង្ខរ
ត្បាកដត្ប្កំ្េា  ចំមណកថរឿងអវីដក្ទ  ថបើម្លនបានលអកម៏ចករមំលកថៅ  
ថបើម្និម្លន  ឬម្និបានថទក ៏ីថៅ  គាម នោរត្បណាំងត្បមជង  គាម នោរ
ត្ចមណន...។  ចំថរោះអធាត្ស័យក្នអាកដក្ទ  គឺ្រងឹររឹមរថៅឆ្ា យអំពី
ោរត្បោនថ់ៅថទៀរ  ត្បឹងពាយម្ឱ្យបានសថត្ម្ចដល់ថគាលថៅមរ
ប៉ាុថណាណ ោះ  ថរើម្នុសសទាងំឡាយម្លនអវីជាថគាលថៅ  ឬថគាលបំណង ?  
ចំថរោះពុទធបរស័ិទ  ថរើម្លនថគាលបំណងកាុងជារិថនោះគឺ្អវីមដរ ?  ពិរ
មម្នមរម្លនត្ពោះនិរវ ន  ជាទិសថៅចុងថត្ោយកថ៏ោយ ។  ោរកំណរ់
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ទិសថៅក្នជីវរិ       ថធវើឱ្យថយើងយកចិរតទុកោក ់       អនុវរតថៅតាម្
ថគាលោរណ៍  សីល  សម្លធិ  បញ្ញញ   បានចាស់ោស់លអ  គឺ្ម្និថចោះ
មរ ួងម ងថកើរទុកខថៅត្គ្បថ់រឿងថនាោះថ ើយ ។  អវីត្រូវថ្លកថ៏្ល
ថៅ  សនសថំរឿងថ ា្ ោះគាា ថធវើអវី  ថត្រោះវាម្និមម្នជាទិសថៅរបស់ថយើង
ផង ាឹង      នាមំរយរឺយ៉ា វកាុងដំថណើ រផាូវ       មដលកំពុងមរថៅម្លន
ត្ពោះធម្ ៌ គ្ួរមរបានរមួ្ដំថណើ រជាម្យួនឹងត្ពោះអរយិបុគ្គលទាងំឡាយ ។ 

រុទាំ  សរណំ្  គចាឆ មិ ... ៕៚ 

3 
 ៙.សុខនាថោក       ថសាកថៅោយ    ម្និសុខស៊ាប ់
 សុខកាុងភព        ងបក់ាុងភក ់    វកោ់ម្ល 
 ោម្ថនោះឯង        មរង ុឹកហា៊ា ក ់    និង ុឺហា 
 ថ ើយ ីនថហាច     និងថខ្ា ចផា    ម្កថពើបពោះ ។ 
 នឹកដល់ត្ពោះ-        អរយិ-     សាវោិ 
 ធ្លា បយ់៉ា ងណា        ថសាទុោខ      ថរឿងកាុងផេោះ 
 លុោះបានបសួ        រស់កាុងធម្ ៌    លអបានឈាោះ 
 លោះរណាា         អាសវាកសយ័    ត្បក្ពពិរ ។ 
 ថត្រោះម្លនទុកខ        ថទើបដឹងសុខ    អសាទៈ 
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 វថងវងធ្លា ក ់        លបចិោម្ៈ    ម្កលួងចិរត 
 សុខបារមុ់្ខ        ថចញទុកខម្ក    ថរាគ្របួររឹ 
 ម្រណៈពិរ        ត្រូវមេចិរត     គិ្រសម្លម  ។ 
 ថរឿងជីវរិ        ពិរជាខវល់    រកកលឆកួរ 
 ថត្រោះទុកខត្រួរ        ថ ើងថ ោះ ោះ    អនេោះសា 
 ដូថចាោះត្រូវ        ថៅកាុងធម្ ៌    កុសោ 
 ម្លនបញ្ញញ         ដឹងសងារ    ថាត្រូវលោះ ។ 
 វដដសងារ        ជាធម្មតា     ោរតាកម់រង 
 ម្និថកើរឯង        ថកើរថ ើយមរង    មរវនិាស 
 អនិ ច្          សង្ខខ រា     ត្គ្បជ់ារិសាសន ៍
 បានសុខខាោះ        ប៉ាោះទុកខខ្ា ងំ    តាងំត្បាថាា  ។ 
 សរវថោដិោន        ម្លនខនធត្បា ំ    ដូចមរគាា  
 មរសុខជា        សុខឈាោះម្លរ    ោសងារ 
 អរយិសាវក័        អងគអគ្គ-     សាវោិ 
 ថាវ យបងគំ        ត្ពោះសាសាដ     បរនិិរវ ន ៕៚ 

3 
៙.ជីវរិរស់ថៅថដើម្បមីរត្បាក ់    ម្និម្លនសារៈជំរករ់ណាា  
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ថបើរស់ថដើម្បមីរបុត្រធីតា     ថនោះបានត្រឹម្ថាម្ហាថនឿយ រ ់។ 
ជីវរិរស់ថៅថដើម្បថីសាហា    ឈឺ្ បឱ់្រាម្ហាកម្សរ ់
ថបើរស់ថដើម្បតី្បមជងមុ្ខម្លរ ់    ត្បាកដជា រដូ់ចររ់្ បខ់យល់ ។ 
ជីវរិរស់ថៅថដើម្បសិីកា     សាដ បធ់ម្មថទសនាបញ្ញញ លោះខវល់ 
ថបើរស់ថដើម្បសីថត្ម្ចម្គ្គផល    ទានសីលរម្កល់ឱ្យដល់កម្មោឋ ន ។ 
ជីវរិរស់ថៅថដើម្បសីាងលអ    ថបោះដូងគុ្ណធម្ប៌វរសុខសានត 
ថបើរស់ថដើម្បមី្រិតលអកលាណ    រម្កល់ខាួនត្បាណឱ្យបានឧរដម្ ។ 
ជីវរិរស់ថៅសថនាដ សថម្តាត     អភយ័ករុណាឧថបោខ ត្ព ម 
ថបើរស់ថចោះលមម្ថចោះត្ពម្ថាសម្    ខនតីអរត់្ទាឧំរដម្សម្បូណ៌ ។ 
ជីវរិរស់ថៅកាុងបចចុបបនា     សរិដឹងទានម់្និភន័តថោថភា 
ថបើរស់កាុងធម្អ៌បបម្លថទា    បរបុិថណាណ បរបូិណ៌ថហាង ៕៚ 

3 
 ៙.សាយណ័ា   សួសដី !  អវីៗ ជាធម្មតា  មរថានាមំ្កនូវថសចកដី
សុខឱ្យដល់ថយើង  បានយ៉ា ងង្ខយៗ  ថោយត្គានម់រថយើងម្និយកម្ក
គិ្រឱ្យថកើរទុកខប៉ាុណណឹ ងឯង ។  គឺ្ជាថសចកដីសុខមដលគ្រួអបរ់ចំថត្ម្ើន
ថទៀរផង  ថត្រោះទាកទ់ងនឹងោរហាម្រណាា   ថោយសាម ររី ។ 
 ឧទា រណ៍    ថយើងម្និថកើរទុកខនឹងខាួនឯង្ស់   ថត្រោះថយើង 
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ម្និត្បាថាា ឱ្យថៅមរថកមង ។  ថនោះម្និមម្នសុខឯងៗ ថទ  គឺ្សុខថត្រោះ
ថយើងម្និម្លនត្បាថាា  ។  ចំថរោះអវីថទៀរកដូ៏ចគាា មដរ  គឺ្ដូចជាោរម្និ
ថកើរទុកខជាម្យួនឹងដួងត្ពោះអាទិរយមដលថទៀបនឹងអសដងគរ  រលរចូ់ល
ោនស់ាណិយក្នរាត្រី  ដូថ ា្ ោះឯង ៕៚ 

3 
    ៙.ថោកីយគឺ៍្ធំថៅថលើចិរត            ដឹងចិរតគ្រួគិ្រតាម្អធាត្ស័យ 
      ចូលចិរតោម្គុ្ណសុខោក្          ខវល់ចិរតរាល់ក្េា 
    ថត្រោះទាស់ចិរតនឹងអវីមដលម្និបាន   ត្រូវចិរតសម្ដូចកដីត្បាថាា  ។ 
       C.ខកចិរតដបរិនឹកសងឃមឹ្ថពក        រចិ់រតកថ៏ដកមរកថសាោ 
    ឈចិឺរតបងាូរទឹកថនត្តា         ថាា ងំថាា កចិ់រតអថនកថដកម្រណា 
    ថៅ មងចិរត  ចុរិចិរតឥរខាឹម្សារ   បដិសនធិចិរត  ពិរអបាយ ។ 
     C.ថពញចិរតនឹងបុណយថធវើថរឿយៗ    តាងំចិរតរកថត្រើយសបាយ ៗ 
     សុខចិរតម្និគិ្រ រផ់ាូវោយ         ដងួចិរតម្និណាយឱ្យទានង្ខយ 
     សបាយចិរតថៅកាុងថោកនាយ    រកីរាយចិរតគិ្រត្បាថាា វវិដដៈ ។ 
     C.ទុកចិរតថជឿចិរតម្រិតកលាណ      លមម្ចិរតសងឃមឹ្បានថោកុរតរ 
     ម្គ្គចិរតផលចិរតអថនកអនគ្ឃ         ចិរតថោកុរតរបញ្ញញ ជាធំ  
     វបិសសនាដឹងត្រឹម្មរចិរត            ឥ ូវថនោះពិរចិរតថ ើយថរើ !៕ 
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៙.ថរឿងខាោះ  ថយើងអាចថធវើបានត្រឹម្មរថធវើចិរតខាួនថយើងឱ្យបាន
សុខមរប៉ាុថណាណ ោះ ។  ថរើថយើងថធវើអវីបានថៅ  ថត្រោះថនោះជាអធាត្ស័យក្ន
អាកដក្ទ  ឬជាវបិាកកម្មរបស់ថយើង  ថបើថយើងថធវើតាម្មរចិរតចង ់  ម្និ
ត្រឹម្មរម្និបានសថត្ម្ចថទ  គឺ្នឹងនាឱំ្យម្លនវវិាទថាា ងំថាា ក ់  អាកអ់ន់
ចិរតដល់គាា ថទៀរផង  ដូថចាោះ  ថបើម្និចថត្ម្ើនថទ  ្បំាចថ់ធវើអវីថទៀរថៅ។ 

C.ថរឿងខាោះ  ថយើងថធវើបានត្រឹម្មរត្ពម្លោះបងប់៉ាុថណាណ ោះ  ពីថត្រោះ
ដល់ថពលថវោមដលត្រូវមរយ៉ា ង ាឹងឯង  ថបើថយើងម្និត្ពម្តាម្សាច-់
ថរឿងថទ  គឺ្ថយើងត្រូវថដើររួជាអាកកម្សរ ់  អរឃ់្លា នកាុងថោក  មរថបើ
ថយើងដឹងថាកម្មជាអាកថរៀបចំសាចថ់រឿង  ថយើងកម៏្និត្បោនស់ាចថ់រឿង
ថា  ជាអតាត   រួខាួនថយើងមដរ  ថទាោះថយើងថដើររជួាអវីកប៏ាន  គឺ្សំខ្នថ់ៅ
ត្រងម់្និត្បោន ់ ម្និថកើរទុកខថោយោរវថងវង   ថាជាខាួនថយើងមម្នមទន 
 ាឹងឯង ។ 

C.កំុថចោះមរខ្វ យខវល់ចិរត  ចងប់ានត្គានថ់បើ  ត្បថសើរក្ត្ក  ឱ្យ
អាកដក្ទថគារពខាួន  រ ូរដល់ថភាចសុខចិរតខាួនឯងថៅកាុងថពលឥ ូវ
ថនោះ  ថនាោះថ ើយ ៕៚  

3 
៙.ម្និម្លនកងវល់នឹងថរឿងអវី        ម្និភយ័នឹងឃ្លា នម្លនឬត្ក 
បំថពញនាទីបានយ៉ា ងលអ        រកីថចញថកសរត្កអូបសាយ ។ 
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រាត្រីខ្ងថខាើរសថនសើម្ធ្លា ក ់        ទឹក ូរត្រជាកធ់្លា កម់បកខ្ច យ 
វាថយដងួចនេដូចចិរតម្លដ យ        ធម្មជារិទាងំឡាយគ្ួរសិកា ។ 
C.ម្នុសសថយើងម្លនកិចចម្លននាទី       សម្ភថីធវើថៅផាូវសម្លម  
ម្និត្រូវ ួងម ងមជងអាកណា        ថទាោះបីថៅម ផ្កក កថ៏ាសាអ រ ។ 
កំុថភាចទិសថៅថៅកាុងខាួន        ម្និគ្រួគំុ្កនួខុសកបនួខ្ា រ 
ទិសថៅផុរទុកខគឺ្សម្លអ រ        ថម្ថរាគ្រាររារចិរតខាួនឯង ។ 
បទុម្សុរយិម្លនឧបថម្យយ        ឧបនិសសយ័ធម្ស៌មម្ដង 
សាដ ប,់គិ្រ,សួរ,ករ,់ថគារពមត្កង        ្កធ់ាុោះចាស់មទងរកីកុសោ។ 
ម្និថសពត្ពោះធម្គឺ៌្ថៅថមា         ដំថៅផាូវចិរតពិរឈផឺា 
ត្បោនទិ់ដឋិថាអតាត          ដឹងធម្ ៌“តថា” ថទើបចបថ់រឿង៕ 

3 
 ៙.សបាយថពក  ត្ពួយថពក  អវីៗ  ថចោះមរថពកណាស់ថនាោះ  
ថត្រោះម្កអំពីថភាចខាួន  វថងវងត្ច ំថា  ថោកថនោះដូចជាផេោះរបស់ថយើង  
និងអវីៗ កាុងថោកជារបស់ថយើង ។  តាម្ពិរ  ថយើងត្គានម់រជាថភាៀវ
របស់ថោកថនោះមរប៉ាុថណាណ ោះ  ម្និយូរថ ើយ  ថយើងនឹងម្រណៈ្ក
ថចញថៅតាម្យថាកម្ម  ថរៀងៗ ខាួន ៕៚ 

3 
៙.ម្និយូរប៉ាុនាម ននឹងបានកសយ័        ថរើត្បោនអ់វីឱ្យធានចិ់រត 
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ថត្ចើនថរឿងម្និបាចយ់កម្កគិ្រ        ពុថទាធ   ត្សាលចិរតពិរកម្មោឋ ន ។ 
ថរឿងត្សឡាញ់សអបច់បត់្រឹម្សាា ប ់     កំុឱ្យមត្ចោះ្បជ់ាបស់នាដ ន 
បុណយថត្ោយពីសាា បថ់ទើបកលាណ   ទានសីលកម្មោឋ នបានទីពឹង ៕ 

3 
៙.ម្លរកំុ់រ ័សដូចចាស់ោរ        ថសាតាឱ្យធានកំុ់ទនត់្សាល 
ថរឿង្ស់កំុនាមំ្កអុជអាល       ត្រូវថចោះដឹងោល កាែញ្ញូ៕៚ 

៙.សម្ដអុីជអាល       មរងនាបំណាដ ល   ឱ្យថកើរវវិាទ 
ឬថបើពំុថនាោះ         កត៏្រឹម្មបកឃ្លា រ   ថទាោះញារិនិងញារិ 
          កអ៏ាចមបកគាា  ។ 
ខូចោរត្បាត្ស័យ      លុោះយូរមខក្េា   រកីរាលថៅជា 
មបកសាម្គ្គី         មដលត្ពោះភគ្វា   ត្ទងត់្តាស់ត្បាបថ់ា 
          នឹងម្លនវនិាស ។ 
សម្ដអុីជអាល         ចក្ត្ងត្រោល   ថទាោះបីអាក ា្ ស 
អាចោា យជាថមម (ថមា ) ម្ថួ ៉ា ថផដសផ្កដ ស   ម្ង្គ្នតីឬរាង្គ្សត 
           ថដើរទាសខុសផាូវ ៕៚ 

( វចនានុត្កម្មខមរ  ថម្រកយ  អុជអាល ) 

3 
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 ៙.ម្និម្លនអាកណាថពញចិរតនឹងអាកណា  ថៅត្គ្បថ់រឿងថនាោះ
ថ ើយ ។ 
 C.ចូរពិនិរយថម្ើលថរឿង    ថម្ើលចិរត   កាុងជីវរិថយើង   ថ ើយត្រូវ 
យល់ថា  វាជាធម្មតាកាុងថោក  ថត្រោះទាកទ់ងនឹងអធាត្ស័យ  
ឧបនិសសយ័អំពីអរីរជារិ ។ 
 C.រឯីកិចចបដិបរតិ  ថៅត្រងត់្សឡាញ់រាបអ់ានគាា កាុងចំមណកលអ  
ថ ើយឱ្យអភយ័ថោយថម្តាត   ករុណា  កាុងចំមណកមដលម្និត្រូវចិរត
ថយើង ៕៚ 

3 
 ៙.ថៅថពលខឹងថត្ោធ  ថយើងគ្រួថត្ជើសថរ ើសយកោរថៅថសាៀម្  
ទាងំោយ  ទាងំវា្  រ ូរដល់ម្លននូវថសារចចៈ  គឺ្ភាពថសាៀម្ថោយ
លអ  រកីរាយចិរតនឹងោរបានឈាោះកិថលសម្លរកាុងខាួន  ជាខណៈ ៗ ។ 
 C.ថយើងត្រូវថចោះខ្ា ចមត្កង  ចំថរោះរកយសម្ដរីបស់ថយើង  ថៅ
ថពលខឹងថត្ោធ  ថត្រោះវាអាចទម្លា យនូវថសចកដីដឹងខាួនជាសុខ  របស់
អាកដក្ទថនាោះៗ  ជាពិថសស  គឺ្អាកមដលមរងមរគាតំ្ទ  ត្បាថាា លអម្ករក
ថយើងជានិចចោល ៕៚ 

3 
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 ៙.ថបើថយើងឃ្លា នបាយ  ថចោះមរថលបចូលថ ើយ  បាយកឆ៏្ា ញ់  
ម្ាូបកឆ៏្ា ញ់ ។  ថយើងត្រូវយកថសចកដីថៅត្រងោ់រឃ្លា នថនោះឯង  ថត្រោះ
កំុឱ្យថយើងវថងវងត្ច ំ   ថៅកាុងអារម្មណ៍ោម្គុ្ណថា     គ្រួឱ្យបរថិភាគ្   
ថសពថសាយពិរត្បាកដថនាោះ  មរថនោះ  ថោយសារកាុងចិរតម្លនកិថលស-
ោម្ជាថម្ឃ្លា នមរប៉ាុថណាណ ោះ  ថទើបបានសុភសញ្ញញ កដី  សុខសញ្ញញ កដី... 
ថកើរថ ើង  សម្លគ ល់ថៅកាុងអារម្មណ៍ថនាោះៗ  ថាសាអ រ  ថាសុខ  ថា
ត្សួល  ថាឆ្ា ញ់  ថាគ្រួឱ្យចងថ់លប... ប៉ាុមនតតាម្ពិរ  គឺ្ជាចំណីទាស់
ថៅកាុងអរយិវនិយ័របស់ត្ពោះសម្លម សម្ពុទធបរម្ត្គូ្  សត្ម្លបអ់ាកមដលថៅ
ម្លនថម្ថរាគ្  គឺ្រាគានុស័យ ។ 
 C.អាកឈតឺ្រូវរម្ចំណីទាស់    និងត្រូវថលបថាា  ំ    គឺ្បដិបរតិ
សម្េវបិសសនារ ូរបានសថត្ម្ចនូវថោកុរតរម្គ្គ  ថទើបបានជាសោះ-
ថសបើយនូវថរាគ្  គឺ្ោរអស់ថៅនូវអនុស័យកិថលសទាងំពងួ  បាននូវ
សម្បរតិដខ៏ពងខ់ពស់  គឺ្ត្ពោះនិរវ ន ៕៚ 

3 
 ៙.កំុចងរ់កម្នុសសលអជាទីបំផុរថនាោះ   ថត្រោះម្នុសសលអ   កត្ម្
រក ។ ថបើពិរជាចងប់ានឱ្យលអជាទីបំផុរ  គឺ្ត្ពោះក្ត្របិដក និងអដឋកថា។ 
 C.ប៉ាុមនត  ថបើចំថរោះម្នុសសធម្មតា   ត្រឹម្មរអាចនិយយគាា សាដ ប ់



-47- 

 

បាន  ម្លនថពលសបាយចិរតជាម្យួនឹងគាា   ថចោះជយួ ទំនុកបត្មុ្ងគាា ឱ្យ
បានជាម្នុសសលអ  ប៉ាុថណណ ោះជាថដើម្  ្រថ់ាត្កណាស់ថៅថ ើយ  ថបើរក
បាន  គឺ្ជាោរត្បក្ព  ត្រូវថចោះរកាទុកឱ្យបានលអ ។ 
 C.ភាគ្ថត្ចើនម្នុសសត្រូវោរវរថុោម្គុ្ណ  ម្លសត្បាក ់  ឋានៈ
មុ្ខម្លរ ់  ថោយម្និបានដឹងអំពីរក្ម្ាក្នគុ្ណធម្ថ៌ ើយ  លុោះម្និបាន
សម្តាម្បំណងត្បាថាា   កម៏្លនថរឿងមបកបាកគ់ាា   ម្និថាជាបដីត្បពនធ  ឬ
កជ៏ាញារិម្រិតថនាោះថទ  ដូថចាោះ  ត្រូវសាគ ល់ម្នុសសលអឱ្យបានចាស់ោស់  
ថ ើយត្រូវរកាឱ្យបានលអ  ជាពិថសស  គឺ្ខាួនឯងជាម្នុសសលអថ ើង ៗ  
ថទើបបានោរប់នថយរណាា   កាុងោរពឹងអាកដក្ទ  ថ ើយកធូ៏រត្សាលនូវ
ថសចកដីទុកខផងមដរ ៕៚ 

3 
 ៙.អវីត្រូវគិ្រ      អវីត្រូវថធវើ  ត្បញាបថ់ ើង 
 ជីវរិថយើង      ម្និមម្នថពើង ត្ទថម្ឃថទ 
 អវីត្រូវលោះ      អវីត្រូវមលង  ត្រូវទំថនរ 
 កំុពឹងថគ្      ពឹងខាួនឯង  មសវងនិរវ ន ។ 
 អវីត្រូវដឹង      អវីត្រូវថដើរ  ត្រូវឱ្យឆ្ប ់
 អវីត្រូវសាដ ប ់      អវីត្រូវថម្ើល  ត្រូវត្បឹងថរៀន 
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 កំុឱ្បទុកខ      ថដដ គ្គុ្ក  កំុថបៀរថបៀន 
 ត្ពោះនិរវ ន      ម្លនត្បាកដ  រលរថ់ដដ  ។ 
 កិចចសិកា      ត្រូវទុកថា  ជាទីម្យួ 
 ខំថបាោះពយួ      គឺ្ត្បឹងមត្បង  មសវងរកផាូវ 
 ត្ពោះសទធម្ម      ខំបដិបរតិ  ត្បត្ពឹរតត្រូវ 
 យត្តាថៅ      ផាូវសុខសាប ់ ចបត់្គ្បថ់រឿង ៕៚ 

3 
 ៙.កាុងជីវរិម្នុសសថយើង  មរងម្លនថរឿងទាស់ចិរត  ថត្រោះអវី ? 
 - ថត្រោះម្កអំពីម្លនបរម្រថធម្ ៌ គឺ្ចិរតទាស់ថកើរថ ើង ។ 
 C.ម្លនោរទាស់ចិរត  ចិរតត្បទូសដថកើរថ ើង  ថត្រោះថ រុអវី ? 
 - ថ រុម្កអំពីម្លនឆនេរាគ្ៈ  ថត្រកអរ  ថពញចិរតថៅកាុងថោក  
ត្បោនថ់ោយរណាា ថា  នុ ោះជារបស់ថយើង  ត្បោនថ់ោយម្លនោះថា  នុ ោះ
ជាថយើង  និងត្បោនថ់ោយទិដឋិថា  នុ ោះជាអតាត   រខួាួនថយើង ។ 
 C.ជាធម្មតាក្នោរម្និបដិបរតិសរិបបោឋ ន  គឺ្ភាពវថងវង  ភយ័
ខ្ា ចចំថរោះថសចកដីទុកខ  នឹកត្បាថាា បនត់្សនកំុ់ឱ្យជបួនូវអវីថនាោះៗ  មដល
ជាទីទាស់ចិរត  ដូចជាកំុឈ ឺ កំុសាា ប ់ កំុខ្រោភ  កំុបារយ់ស  កំុឱ្យ
ត្ររត់្បាសអំពីបុគ្គល  ឬសម្បរតិជាទីត្សឡាញ់   ួងម ង  និងកំុឱ្យ
្ញ់ថគ្ ។ល។  ចំថរោះកិចចបដិបរតិតាម្ត្ពោះធម្ ៌ គឺ្ោរម្លនសរិរលឹក-
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ដឹង  សាគ ល់អវីមដលបដិថសធម្និបានថនាោះ  ថោយោរម្និត្បទូសត  និង
រស់ថៅជាម្យួបានថោយោរម្និថកើរទុកខ ។   សរិរលឹកដឹងបរម្រថធម្ ៌ 
បញ្ចបថ់ៅត្រងអ់វីៗ ថនាោះ  ត្បាកដឱ្យដឹងថា  ម្និមម្នជាអតាត   រខួាួន
ថយើងថ ើយ  ថទាោះជាវញិ្ញញ ណកដី  ថវទនាថសាយអារម្មណ៍កដី  ភយ័ត្ពួយ
កដី       ោរសាដ យថត្ោយកដី       និងោរនឹកគិ្រត្គ្បថ់រឿងដក្ទថទៀរកដី... 
ទាងំអស់គឺ្   សនរវ  ធមាម   អនោា  ៕៚ 

3 
 ៙.សរវថោក  ថត្ចើនមរវថងវងថៅ្រោ់រថរឿងមដលខាួនឯង
ត្បទូសតទាស់ថនាោះ  ឱ្យបានសម្តាម្អវីមដលរណាា ត្រូវោរ ។ 
 C.សរិបបោឋ ន  គឺ្ជាផាូវថឆ្ព ោះថៅរកអម្រៈ  ថោយសរិរលឹក
បាននូវម្ថនាវញិ្ញញ ណធ្លរុ មដលកំពុងមរនឹកគិ្រដល់ថរឿងថនាោះៗ ។  
ថរឿងអវីកប៏ានមដរ  អរម់្លនបញ្ញា ជាម្យួនឹងសរិបបោឋ នថទ  ថត្រោះថរឿង
ជាបញ្ញរតិ   ត្រូវថោោះត្សាយថោយកុសលធម្ដ៌ក្ទ ។  ចំថរោះកិចចក្ន
សរិបបោឋ ន  កម៏្និថធវើអវីចំថរោះបរម្រថធម្ថ៌នាោះៗ  ថត្ដអំពីរលឹកបាននូវ
លកខណៈតាម្ពិរថនាោះថ ើយ  ថត្រោះបញ្ញា   គឺ្ោរវថងវងម្និដឹងសចចធម្ ៌ 
រឯីសរិបបោឋ ន  ឱ្យសថត្ម្ចបាននូវោរម្និវថងវង  ដូថចាោះ  កប៏ញ្ចបអ់ស់
បញ្ញា កាុងវដដៈ  ត្រឹម្ប៉ាុណណឹ ងឯង ៕៚ 

3 
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 ៙.អាកមដលបានថៅរស់    ម្និមម្នថាបានរស់ថ ើយ   សុទធមរ 
ម្លនរក្ម្ាថៅថនាោះថទ ។  ម្នុសសថយើងថោយថត្ចើន  បានត្រឹម្មរចងរ់ស់
ប៉ាុថណាណ ោះ    ឱ្យរក្ម្ាជីវរិក្េាឥរឧបម្ល    ដល់ថពលត្រូវកសយ័ជីវា៉ា     ក៏
កនេកក់ថនេញ  ជាបុគ្គលម្និម្លនទីពឹងថ ើយ ។ 
 C.អាកម្លនបញ្ញញ   ថគ្ម្និរវា៉ា    ទាម្ទាររកមរោររស់ថៅថនាោះថទ 
ដល់ថពលសាា បថ់គ្ត្ពម្សាា ប ់   មរថពលមដលថគ្ម្និទានស់ាា ប ់   ថគ្ថធវើ
ទីពឹងទុកថ ើយថត្សច  សាធុ !  សាធុ !  សាធុ ! ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុសសថយើងធំៗ អស់ថ ើយ  ម្និមម្នថាអរអំ់ពីអាកណា
ថៅ  ថយើងរស់ថៅម្និបានថនាោះថទ ។  អាកមដលថកើរទុកខថធវើអរតឃ្លរ  
ភាគ្ថត្ចើនម្កអំពីម្និថចោះត្សឡាញ់ខាួនឯង  ម្និមម្នម្កអំពីថគ្ម្និ
ត្សឡាញ់ថនាោះថ ើយ ។  តាម្ពិរ  អវីៗ  គឺ្ត្គានម់រម្និដូចថដើម្
ប៉ាុថណាណ ោះ    ថ ើយថយើងម្និទម្លា ប ់   ប៉ាុមនត    ថបើថយើងបានថសពគ្បនឹ់ង
ត្ពោះធម្ ៌  ថធវើឱ្យថយើងថចោះអរធ់ន ់  ទីបំផុរថយើងកទ៏ម្លា បប់ាន ។  ោរ
ទម្លា បខ់ាួនបានថនោះ  គឺ្ជាភាពសំាក្នចិរត  ជាភាពរងឹម្លថំៅកាុងជីវរិ  
មដលបញ្ញា ដក្ទថផសងៗ ថទៀរ  ម្និង្ខយវាយលុកចូលម្ក  ថធវើឱ្យថយើង
ដលួរលំបានថ ើយ ។  ថយើងអាចថដើរកាុងផាូវក្នជីវរិថនោះមរម្លា កឯ់ង
បាន     គឺ្សរិបបោឋ ន ៤      ថោយម្និ្បំាចម់្លនអាកកំដរថដើរជាម្យួ 
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ថ ើយ ។  ត្រូវ្ថំា  ម្លនមរសម្លា ញ់គឺ្សទាធ   មដលបានជាគាា ថៅ
ជាម្យួនឹងថយើង  និងម្លនបញ្ញញ នាផំាូវថៅតាម្សាា ម្ត្ពោះយុគ្លបាទក្ន
ត្ពោះពុទធបរម្ត្គូ្    ថោយសម្លម បដិបទា    ថចញ្កអំពីវដដៈថឆ្ព ោះមុ្ខ
ថៅោនអ់ម្រៈ  គឺ្ត្ពោះនិរវ ន ៕៚  

3 
 ៙.ថៅកាុងម្លរក់្នម្ចចុរាជ  ថបើម្និពឹងបុណយថទ  ថរើថយើងម្លនអវី
ជាទីពឹង ។ ឥ ូវថនោះថត្ដអំពីបុណយ  ថរើថយើងសងឃមឹ្អវីបានថៅ  សូម្បី
ត្រូវថដើរថៅកាុងផាូវសរិបបោឋ នកត៏្រូវពឹងបុណយមដរ។ ថវោថនោះគឺ្អាចថធវើ
បុណយបាន មដលថយើងត្រូវសាគ ល់របុួណយពិរៗ   គឺ្ថចរនាលោះបងប់ាប  
ឬថវៀរ្កបាប ។  ចំថរោះកិចចក្នសរិបបោឋ ន  គឺ្ម្និ ួងម ងអវីចំថរោះ
បរម្រថធម្ថ៌នាោះៗ  ថត្ដអំពីរលឹកដឹងបាននូវលកខណៈតាម្ថសចកដីពិរ
ថនាោះថ ើយ  ថត្រោះបញ្ញា   គឺ្ោរវថងវងម្និដឹងសចចធម្ ៌ បានដល់អវជិាា
ជាមូ្លក្នវដដៈ  ជាឫសគ្ល់ក្នរណាា  ាឹងឯង ។   រឯីសរិបបោឋ ន  
ឱ្យសថត្ម្ចបាននូវោរម្និវថងវង  ដូថចាោះ  កត៏្រូវបញ្ចបអ់ស់បញ្ញា កាុងវដដៈ
ត្រឹម្ប៉ាុណណឹ ង ។    គាម នអវីឱ្យឆាល់ថ ើយថា    ថរើបដិបរតិធម្ដូ៌ចថម្ដច    
លទធផលជាទីបំផុរថនាោះ  ថរើយ៉ា ងណា ៕៚ 

3 
៙.អភិតថនរេ  ក្សល្ានណ្  បាបា  ចិតាំ  និវារនយ 
ទនាំ  ហ ិ ក្សរនោ  បុញ្ញ  ំ  បាបសម ឹ រមតី  មននា ។ 
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 បុគ្គល  គ្រួត្បញាបត់្បញាល់ថធវើអំថពើលអ  គ្ួរឃ្លរចិ់រត្កបាប  
ថត្រោះថាោលថបើបុគ្គលថធវើបុណយយរឺយូរ    ចិរតរមម្ងថត្រកអរកាុងបាប
( បិ.៥២/ទំ.៤៦ ) ៕ 

3 
៙.ជារិ ១  ជរា ១  ម្រណៈ ១  ទាងំបីថនោះ អងគធម្គឺ៌្ជីវរិិង្គ្នេិយ 

 - សថង្គ្ង្ខគ ោះកាុងខនធ ២  អាយរនៈ ១  ធ្លរុ ១ ( បិ.៨៣/ទំ.២៣ ) 
 - ជីវរិិង្គ្នេិយ  ម្លននាទីថកើរ  ម្លននាទី្ស់  និងម្លនកិចចនាទី
ចុងថត្ោយ  គឺ្សាា ប ់។ 
 - ដូថចាោះ  ម្រណកិចច  គឺ្ជាកិចចនាទី  ក្នត្គ្បជី់វរិទាងំអស់កាុង
ថោកថនោះ ។ 
 C.រឯីកិចចនាទីរបស់ថយើង      គឺ្អបរ់ចិំរតឱ្យសាប ់    ឱ្យត្ពម្សាា ប ់
ថោយលអ  តាម្ថពលថវោ  មដលថសចកដីសាា បម់្កដល់ ៕៚ 

3 
៙.ឈាោះថត្ោធថោយសរិ     ឈាោះទិដឋិថោយបញ្ញញ  
ឈាោះខាិលថោយឧសា ៍     ឈាោះកូរ ៉ាូណាថោយត្បយរ័ា ។ 

ឈាោះោរចងថពៀរ  ថោយឱ្យអភយ័ 
ឈាោះរកយចក្ត្ង   ថោយោរបិទម្លរ ់
ឈាោះទុកខលំបាក   ថោយម្លនអំណរ ់
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ឈាោះសងារវដដ    ថោយោរលោះបង ់៕៚ 

3 
៙.របស់ធានម់ដលថយើងោកចុ់ោះ  ថបាោះថ្ល  ថត្រោះថយើងដឹង

ថាវាជាថទាស    ឥរត្បថយជន ៍  ប៉ាុមនត   ថបើថយើងដឹងថា   វាជាដំុម្លស  
ថៅវញិថនាោះ... ? 

C.យ៉ា ងណាម្ញិ  ខនធ ៥ ថនោះកដូ៏ថ ា្ ោះឯង ។  ថត្រោះកូវដី ១៩ 
ម្លនអាកខាោះបាចត្បាកថ់្ល  ថត្រោះគិ្រថាវាឥរបានោរ  ជយួ ជីវរិអវី
ម្និបានថ ើយ។ ថបើចំថរោះត្បាកថ់យើងអាចថធវើទានបាន យ៉ា ងណាម្ញិ  
ជីវរិថនោះ     ថយើងម្និខាោះខ្ា យ     បាចថ្ល...   មរថយើងថត្បើោរឱ្យជា 
ត្បថយជនប៍ានយ៉ា ងធំថធង  ត្បត្ពឹរតត្ព មចរយិធម្ក៌ប៏ានថទៀរ ។ 
 C.ថយើងថកើរទុកខ   ថត្រោះោរ ួងម ង  ថកើរទុកខនាឱំ្យររឹមរ
លាងថ់ ើង ។     ត្រូវគិ្រថា     ថយើងថកើរម្ក     ម្និមម្នថដើម្បថីកើរទុកខ  
ទូលទុកខថនាោះថទ ។  ឥ ូវថនោះ  ត្ពោះធម្ត៌្បាបថ់យើងឱ្យកំណរដឹ់ងទុកខ
នឹងរចួ្កទុកខ ៕៚ 

3 
៙.ទីបំផុរក្នម្នុសសថយើង  ថរើត្រូវោរអវី ? 
- ឱ្យមរម្លនអវីបរថិភាគ្  ោកថ់រោះ  ថត្រោះឃ្លា ន... 
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- ត្រូវោរថាា  ំ ត្រូវោរត្គូ្ថពទយ  ត្រូវោរខយល់សថង្គ្ង្ខគ ោះបនាេ ន.់.. 
- អវីៗ ក្េាៗ    សម្បូណ៌មបប    ថ្លអស់    ត្រូវម្កពឹងម្ល៉ា ស់

បិទម្លរ.់.. 
-ទីត្កុងសាអ រត្បដូចនឹងឋានសួគ្ ៌ត្រ បោ់ា យជាទីភយ័ខ្ា ច... 
- ម្លស  ត្បាក ់  អំណាច ។ល។ ជយួ ជីវរិម្និបាន  មសន

រកស់ាុរ... 
- ត្ររត់្បាស    យ ំ   ថសាកថៅ    ភាា ម្ៗ    យ៉ា ងទាន ់ន់

ជាទីបំផុរ ។ 
C.អវីមដលពិភពថោក   ម្និមដលគិ្រ    សឹងម្យួជីវរិ   គឺ្ថរឿង 

ថត្ោយអំពីសាា ប ់ ចុរិ  បដិសនធិ ។  ររឹមរម្និដឹង  ម្និយល់ថៅថទៀរ
ថនាោះ  គឺ្បញ្ចកខនធ  មដលជាភារៈធាន ់ ម្និអាចោកចុ់ោះបាន  ម្លនមរោរ
 ួងម ង  ខ្វ យខវល់  ថោយរណាា   និងម្លនមរោរត្បាថាា ថា  អញ  
ថ ើយបងកវវិាទ... ។ 
 C.ពុទធបរស័ិទ  គ្រួសម្ាងឹត្ពោះនិរវ ន  ថោយោរលោះបងនូ់វ
ថត្គ្ឿងជាបជំ់រកក់ាុងថោក ៕៚ 

3 
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៙.ន  នវ  ក្សទរោិ  នទវនោក្សំ  វជ្នាិ 
ព្វោ  ហនវ  នបបសសំនាិ  ទានំ  
ធីនោ  ច  ទានំ  អនុនមាទមាននា ( បិ.៥២/ទំ.៥៩ ) 

នតននវ  នសា  នហាតិ  សខុ្ី  បរតថ ។ 

        - បុគ្គលកំណាញ់  សវិរសាវ ញ  ម្និបានថៅោនថ់ទវថោកថទ ។ 
        - ជនរលទាងំឡាយ  ម្និសរថសើរនូវោរឱ្យទានថ ើយ ។ 
        -ចំមណកអាកត្បាជាមរងអនុថម្លទនាទាន ថត្រោះថ រុថនាោះ ថោក
មរងបានសុខកាុងបរថោក( ថោយបុណយអនុថម្លទនាទាន ាឹងឯង )៕ 

3 
៙.បូជ្ជរនហ  បូជ្យនោ    រុនទា  យទិ  ច  សាវនក្ស 
បបញ្ចសមតិក្សកននា    តិណ្ោ នសាក្សបរទិទនវ ។ 

 ោលបុគ្គល    បូជាដល់បូជារ បុគ្គល   គឺ្ត្ពោះសម្លម សម្ពុទធ  
ត្ពោះបថចចកពុទធ  ឬសាវកពុទធមដលកនាងផុរបបញ្ចធម្ ៌( រណាា   ម្លនោះ  
ទិដឋិ )  ផុរអំពីថសាក  បរថិទវ  ។   
 នត  ោទិនស  បូជ្យនោ   និរវុនត  អក្សនុោភនយ 
 ន  សកាក   បុញ្ញ  ំ សង្ខខ តុំ   ឥនមតាមបិ  នក្សនចិ ។ 
 ោលបូជាដល់    បូជារ បុគ្គលទាងំថនាោះ   មដលត្បកបថោយ 
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តាទិគុ្ណ     ថោកម្និម្លនភយ័អំពីទីណា       សូម្បនិីរវ នថៅថ ើយ 
បុគ្គលណាម្យួ      ម្និអាចរាបបុ់ណយថា      បុណយថនោះម្លនត្បម្លណ 
ប៉ាុថណណ ោះ  ប៉ាុថណាណ ោះបានថ ើយ ៕៚ ( បិ.៥២/ទំ.៦២ ) 

3 
៙.ត្សឡាញ់រសួរាយ  ម្និង្ខយថចោះសអប ់
ថនោះគឺ្ជាត្ទពយ  អាកម្លនថម្តាត  
  ត្កថត្ោធមរថត្ចើន  ចថត្ម្ើនករុណា 
  ថនោះគឺ្ខាឹម្សារ  អាកម្លនចិរតធម្ ៌។ 
ទឹកមុ្ខត្សស់ត្សាយ  ម្និង្ខយថាា ងំថាា ក ់
ថនោះគឺ្លកខណៈ  អាកម្លនបុណយលអ 
  ថត្ចើនោភគ្រួគាប ់ មរម្និញាបញ័់រ 
  ថនោះគឺ្ផាូវលអ  ផាូវធម្ប៌ពវជិរ ៕៚ 

3 
៙.ថបើថយើងថៅមរថកើរទុកខម្និសុខចិរត... បានថសចកដីថា  ថយើង 

រកយុរតិធម្ឱ៌្យខាួនថយើង  ម្និទានប់ានសថត្ម្ច ។  ម្នុសសម្លា ក់ៗ   ម្លន
កម្ម  និងផលវបិាករបស់កម្មថរៀងៗ ខាួន  ថរើថយើងគិ្រថា  ថគ្ថធវើកម្ម  ឱ្យ
ថយើងទទលួផលវបិាកកម្មមដលថគ្បានថធវើថនាោះឬ ?  ថនោះម្និមម្នជា
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សចចធម្ក៌ាុងវដដៈ  និងវវិដដៈថទ ។  ថរើថយើងបដិសនធិថត្រោះកម្មអាកដក្ទថធវើ
ឱ្យឬ ?  ថបើអ៊ាÍចឹងមម្ន  ថរើម្លនោរអស់កម្មត្ប្វំដដៈ  ថ ើយបរនិិរវ ន
បានយ៉ា ងដូចថម្ដចថៅ   ថបើម្លនថគ្ថៅមរថធវើកម្មឱ្យថយើងបដិសនធិបនត
ថៅថទៀរមររ ូរ ាឹង ។  ថយើងគិ្រថា  ថយើងរស់ថៅសពវក្េា  ម្និម្លន
វបិាកកម្មខាួនឯងថទឬ ?  អរតភាពបញ្ចកខនធថនោះ  ម្និមម្នជាទុកខសចចថទ
ឬ ?  ថយើងថកើរម្កត្រូវបានសុខ  មរម្កអំពីអាកដក្ទថធវើថសចកដីទុកខ
ឱ្យថយើង  បានជាថយើងថកើរទុកខអ៊ាÍចឹងឬ ? 
 C.តាម្ពិរអាកដក្ទកដី  ខាួនថយើងកដី  ម្លនមរកាុងគំ្និរថយើងគិ្រ
មរប៉ាុថណាណ ោះ ។ 
 C.យុរតិធម្ថ៌ៅត្រងថ់យើងរកថឃើញថា  ធម្ទ៌ាងំឡាយថកើរអំពី
បចចយ័ ។ 
 C.អវីមដលថយើងម្និមម្នជាអាកសាងថទ  គឺ្ថយើងត្រូវមររចួខាួន  
ម្និត្រូវម្កទទលួភារៈ     ទុកខខ្វ យខវល់     បថត្ម្ើខនធ     បថត្ម្ើរណាា
ថនាោះថ ើយ ៕៚ 

3 
៙.ថបើទុកខលំបាក  ឱ្យថចោះអរធ់ន ់
ជាទុគ្គរជន  ឱ្យថចោះរស៊ាូ  
  ថបើម្លនស័កដិយស  ឱ្យថចោះក្េាេាូរ 
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  បានជបួពុថទាធ   ឱ្យថចោះភាវនា ។ 
បានជបួត្ពោះធម្ ៌ ឱ្យថចោះសិកា 
ជបួធម្ធ៌ម្មតា  ឱ្យថចោះយល់គាា  
  ជបួថរឿងខកចិរត  ឱ្យថចោះត្ពម្ោ 
  ជបួថរឿងមបកគាា   ឱ្យថចោះសុខចិរត ៕៚ 

3 
 ៙.អាកណាមដលថយើងនឹកដល់ថ ើយ  ថយើងបានរកីរាយថៅ
កាុងចិរត  ថយើងគ្រួមេរកានូវអាកថនាោះឱ្យបានលអ  ថត្រោះម្និសម្បូណ៌
ថ ើយ  ថ ើយម្រិតលអ  គឺ្ជាឫសគ្ល់ក្នកុសលធម្ទ៌ាងំពងួថទៀរផង ។  
គ្រួម្លនអនុសសរិ    ថត្រោះម្និម្លនបុគ្គលណា   ឱ្យថយើងនឹកដល់    ដូច
ត្ពោះសម្លម សម្ពុទធត្ពោះអងគថនាោះថ ើយ ។  បុណយបានថធវើឱ្យថយើងម្លនចិរត
រកីរាយ  សបាយត្ជោះថាា   ថៅថពលណាមដលថយើងនឹកដល់  ទាងំជារួ
បុណយអបរថចរនា  កាុងោរនឹកត្ជោះថាា តាម្ថត្ោយថទៀរផង  មរកថ៏ៅ
ម្លនបាបឱ្យថយើងនឹកថឃើញ  ថ ើយថៅ មងចិរតផងមដរ  ដូថចាោះ  គ្បបី
ម្លនសរិបបោឋ នរលឹកដឹងបាននូវបរម្រថធម្ ៌  ឱ្យចាស់ថ ើង ៗ   ថា  
សបាយចិរត  ឬម្និសបាយចិរត... សុទធមរម្និមម្នជាអតាត  រខួាួនថយើង 
ថនាោះថ ើយ  គឺ្ចិរតអវីកប៏ានមដរ   ម្និ្បំាចត់្រូវោរចិរតដក្ទថនាោះថ ើយ 
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ត្គានម់រថា  ោររកីរាយចិរតកាុងកុសលធម្ ៌  គឺ្ជាឧបោរដល់ោរម្លន
សរិបបោឋ ន  ប៉ាុថណាណ ោះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.អរុណ  សួសដី !  ោងក្ដោងចិរត 
 គឺ្ោងជីវរិ  ថោយទឹកសទាធ  
   កូវដីោស់ថរឿន  ថាម្នុសសថត្ចើនគាា  
   សាងកម្មថវរា  បារក្ដថសាម កថត្គាក ។ 
 កំុថត្រោះអាងត្ក  ថធវើថ្រលួចបាន ់
 កំុអាងអញត្គាន ់ ជិោះជានស់រវថោក 
   ោងក្ដោងចិរត  កម្លច រថ់ម្ថរាគ្ 
   រចួសឹម្បរថិភាគ្  សរិបបោឋ នបនួ ៕៚ 

3 
 ៙.ថយើងថកើរម្ក  ម្និមម្នជាម្នុសសលអ  ពូមក  ចំណាបចំ់ននួ  
ត្គ្បថ់រឿងថនាោះថ ើយ    ប៉ាុមនត     ថយើងត្រូវមរជាម្នុសសថធវើលអ    ឱ្យបាន
លអថ ើង ៗ ។ 
 -ឧទា រណ៍    ថយើងម្លនរូបម្និសូវសាអ រ    មរថយើងោនសី់ល 
ឱ្យបានលអ ។ 
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 -ថយើងត្កទឹកត្បាក ់  មរខំត្បឹងមត្បង    កំុឱ្យត្កទឹកចិរត    កំុឱ្យ
ត្កបុណយ ។ 
 -ថរៀនត្ពោះធម្ម៌្និសូវ្ ំ     មរខំពាយម្ទថនេញ     និងខំអបរ់ ំ
ចិរត... ។ 

 ថត្បៀបដូចម្ល៉ា ស់រកបិ់ទត្ចមុ្ោះ ម្លរ ់ោរររកូវដីអ៊ាÍចឹង ម្និមម្ន
ជារបស់ក្េាលអណាស់  ប៉ាុមនត  ថយើងថៅផេោះក្ដម្និទានោ់ង  កំុប៉ាោះមុ្ខ...  
សរុបម្ក  គឺ្ត្បយរ័ាត្បមយង  យ៉ា ងណា  ថយើងម្និមម្នជាម្នុសសលអ
ណាស់ពីកំថណើ រ  មរថយើងម្លនឱ្ោសលអដក៏្ត្កមលង  គឺ្ថយើងអាចខំ
ត្បឹងមត្បងថធវើលអឱ្យណាស់  លទធផល  គឺ្ម្និលិចចុោះថៅកាុងសងារវដដ
ដូចត្ពោះម្ហាជនកបរម្ថរធិសរវ    ខំពាយម្ម លកាុងទឹកសមុ្ត្ទ  
ទីបំផុរថទើបបានថទពធីតាម្កជួយ ត្សង ់ ដូថ ា្ ោះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុសសថយើងថកើរម្កមរម្លា កឯ់ង  តាម្កម្មថរៀងៗ ខាួន ។ 
 -ដល់ថពលថពញវយ័  ថរៀបោរម្លនគូ្ត្គ្ង  គូ្យ៉ា ងដូចថម្ដចខាោះ  
គូ្ត្ពឹទធថត្ពង  ឬគូ្កម្មថពៀរ  គូ្ទុកខលំបាក  ឬកគូ៏្្ងណាង... ។ 
 C.ត្រូវមរអបរ់ចិំរត  កំុថចោះមរបថណាដ យចិរតឱ្យថៅជាបជំ់រកក់ាុង
ជីវរិ  ត្រូវម្លនអនិចចសញ្ញញ ថរឿយៗ ម្និឱ្យចិរតគិ្រខវល់អវីថត្ចើនថៅថនាោះ-
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ថ ើយ យ៉ា ងណា ៗ   កត៏្រូវសាា បថ់ៅវញិមរម្លា កឯ់ងមដរ ។  ថបើថយើងម្និ
គិ្រចងប់ានអវីៗ    អំពីអាកដក្ទថត្ចើនថទ   ថយើងកម៏្និសូវថកើរទុកខផាូវចិរត
អវីថៅថត្ចើនមដរ       ថត្រោះថយើងយល់ដឹងអំពីទីពឹងពិរត្បាកដ      គឺ្កាុង 
បចចុបបនាជារិ  សុខសាបចិ់រតជាម្យួនឹងររនៈក្នជីវរិ  ម្លនត្ពោះក្ត្រ-
សរណគ្ម្ន ៍ និងសីលររនៈជាថដើម្  រឯីដំថណើ រថៅកាុងបរថោក  ក៏
រកីរាយជាម្យួនឹងបុណយ  ដូថចាោះឥ ូវថនោះ  ថទាោះបីអរគូ់្  ឬគូ្ត្ពឹទធថត្ពង  
ឬកគូ៏្ត្បាសត្ររ ់ កអ៏រប់ញ្ញា មដរ ៕៚ 

3 
 ៙.របស់មដលម្លនរក្ម្ាពិរត្បាកដ  ម្និមម្នថៅថលើ  របស់
ថនាោះៗ ត្បណីរ ក្េាប៉ាុនាម ន ៗ ថៅថនាោះថ ើយ ប៉ាុមនត គឺ្ថៅត្រងរ់បស់ណា
មដលថយើងម្លន  និងមដលថយើងបានម្កថោយលអ  ថ ើយថត្បើត្បាស់ឱ្យ
ម្លនរក្ម្ា  បានត្បថយជនសុ៍ខដល់អាកដក្ទ  និងដល់ខាួនឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ថត្រកអរដឹងគុ្ណ  ជូនបុណយត្គូ្ថពទយ 
 ពាបាលកូវដី  បុពវថ រុថខម្រា 
   ដងួចិរតោា ហាន  ថបោះដូងថម្តាត  
   ផាយថពញថោោ  ថសាហាសុខភាព ។ 
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 ថត្រកអរនឹងបុណយ  គុ្ណបុពវោរ ី
 ត្ពោះររនត្រយ័  មផនដីម្លនោភ 
   ត្ពោះពុទធត្បាអំងគ  ត្ទងញ់ាណត្ជួរត្ជាប 
   ដងួចិរតសនដិភាព  ថោយសារត្ពោះធម្ ៌៕៚ 

3 
 ៙.ថយើងត្រូវថរៀនរស់ថៅកាុងោរសិកាចំថរោះោរពិរ ។  ត្រូវ
រស់ថៅជាម្យួឱ្យបាន  គឺ្ថោយោរម្និត្បទូសតទាស់ចំថរោះអវីមដលម្និ
ជាទីត្បាថាា   ត្រូវឱ្យយល់អំពីអវីមដលបដិថសធហាម្ឃ្លរម់្និបាន  
បង្ខគ បប់ញ្ញា ម្និបាន  អងវរករម្និបាន  សូកបា៉ា នក់ម៏្និបានមដរ  គឺ្ជា
ធម្មតារបស់កាុងថោកថនោះ  ថយើងថទថរើមដលត្រូវចរថចញអំពីថោកថនោះ  
អរត់្រូវម្ក ួងម ង  ទាម្ទារអវីអំពីថោកថនោះថ ើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្ហាឧបាសិោវសិាខ្  សូម្ពរ ៨ ត្បោរ  កាុងោរថាវ យ
ទានរ ូរដល់អស់ជីវរិខាួនឯង  ម្និមម្នជីវរិត្ពោះភកិខុ  ភកិខុនីថនាោះថទ ។  
ថយើងកម៏្និអាចសនាថា  នឹងត្សឡាញ់អាកណា  រ ូរម្យួជីវរិក្ន
អាកថនាោះមដរ  ប៉ាុមនត  ថយើងអាចសនាបានថា  ត្សឡាញ់រ ូរម្យួជីវរិ
របស់ថយើង ។  ត្ពោះបរម្ថរធិសរវ  ធ្លា កចូ់លវដដៈថោយត្ពោះ ឫទយ័
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ករុណាដល់សរវថោក  ប៉ាុមនត  ត្ពោះអងគម្លនត្ពោះភង្គ្កតមបរថចញអំពីថោក
ថនោះថោយត្ពោះត្បាជាា ញាណ ។   ថយើងម្លនសិទធិ   ចូលម្កត្សឡាញ់
អាកដក្ទ  ថដើម្បថីសចកដីសុខក្នអាកដក្ទថនាោះៗ   មរថយើងកម៏្លនសិទធិថដើរ 
ថចញអំពីអាកដក្ទ  ថដើម្បថីសចកដីសុខរបស់ថយើងមដរ ។  ថបើថយើងគិ្រមរ
ពីខាួនឯង  ជាបុគ្គលអាតាម និយម្  គឺ្ជាម្នុសសអថសាច  មរថបើថយើងថធវើ
ត្បថយជនខ៍ាួនឯងឱ្យវនិាស  ថត្រោះថ រុមរត្បថយជនអ៍ាកដក្ទ  ថយើង
គឺ្ជាម្នុសសលាងថ់មា  ៕៚ 

3 
 ៙.កថ ដ ោយ   អាចវាស់ដឹងបាន    ប៉ាុមនតកថ ដ ចិរត    ត្រូវដឹង
ខាួនឯង ។ 
 C.ម្នុសសថយើងខ្ា ចសាា ប ់  មរម្និខ្ា ចវដដៈ ( កិថលស  កម្ម  
ជារិ ) ។ 
 C.ខ្ា ចោរបារប់ងជី់វរិ  មរម្និខ្ា ចោរបថត្ម្ើបញ្ចកខនធ  ថពញ
ម្យួជីវរិ ។ 
 C.សរវថោក្បថ់ភាើង  ថ ើយរកត្គ្បវ់ធីិថដើម្បកំុីឱ្យថភាើងរោក
ក្ដ  កដូ៏ចជាោរខ្ា ចសាា ប ់  ថត្រោះម្កអំពីោរ្បត់្បោននូ់វអរតភាព
ថោយឧបាទាន  ថ ើយខំត្បឹងរកវធីិកំុឱ្យសាា ប ់ ទីបំផុរគឺ្បរាជយ័ ។ 
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 C.ម្លនមរសរិបបោឋ នប៉ាុថណាណ ោះ  មដលបដិបរតិមលងថ្លនូវ
បញ្ចកខនធ ម្និ្បត់្បោនថ់ទើបអស់បញ្ញា ទាងំពងួ ថត្រោះបញ្ញា ទាងំអស់
របស់សរវថោក  ម្កអំពីខាួនឯងត្បោនអ់រតភាពខនធ ៥ ថោយរណាា
ថា    របស់ថយើង    ថោយម្លនោះថា    ថយើង    ថោយទិដឋិថា   ខាួនថយើង    
មរសរវថោកម្និដឹងថត្រោះត្រូវអវជិាា បិទបាងំ   កថ៏ចោះមរថ្ទត្បោន់
ថា   បញ្ញា ម្កអំពីអាកដក្ទថៅវញិ ៕៚ 

3 
 ៙. វឹកហារឱ់្យម្លនថសចកដីសុខថៅថពលមដលដឹងថាអាកដក្ទ
ម្លនថសចកដីសុខ។ ម្និម្លនខ្រអវីថ ើយ ថ ើយថនោះជាដំថណើ រថៅោន់
ត្ពោះនិរវ ន  ឆាងោរថ់ទវថោក  និងត្ព មថោកថទៀរផង ។  ដូថចាោះ  
កាុងម្នុសសថោកថនោះ  ត្គានម់រជាថោកក្នោរសាា កអ់ាត្ស័យម្យួត្គា
ប៉ាុថណាណ ោះ  អវីៗ ថយើងអាចត្បគ្ល់ឱ្យអាកដក្ទបានថ ើយ  ម្និ្បំាចច់ង់
ដថណដើ ម្    ឬត្ចមណនអវីថ ើយ    ចំថរោះថសចកដីសុខមដលអាកដក្ទម្លន
ថនាោះ  ត្គានម់រជាសុខបនតិចបនតួចប៉ាុថណាណ ោះ  ថបើថត្បៀបថៅនឹងថសចកដី
សុខកាុងថទវថោក  ត្ព មថោកមដលជាគុ្ណរបស់បុណយ  ម្និ្បំាច់
ថរលដល់បរម្សុខ  គឺ្ត្ពោះនិរវ នថនាោះថទ ។  ឥសា  ោរត្ចមណន  
ម្លនលកខណៈថត្សកឃ្លា ន  ោចោ់បតាម្ផាូវចិរត   ដូថចាោះ  ថទើបត្រូវ វឹក- 
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ហារ ់ អបរ់នូំវធម្ត៌្ព ម  រចួផុរ្កោម្ភព  ថ ើយបរនិិរវ ន ៕៚ 

3 
 ៙.ររឹមរម្លន  ររឹមរម្ល ំ

ររឹមរធំ  ររឹមរខពស់        =   ររឹមរម្លនបញ្ញា  ។ 
C.ថដើម្ថឈើខពស់  ត្រូវខយល់ពយុោះ 
ថបើជាម្នុសស  ថគ្ឥ ា្         =   បញ្ញា វរវកឹ ។ 
C.អរួខាួនឯង  ថរលឥរមត្កង 
ថលងមលបងថ ា្ ោះ  រស់វាយឫក      =   សនធឹកគំ្នំុ ។ 
C.គារនវា  ច  និវានោ  ច 
សនាុដឋី  ច  ក្សតញ្ញុោ 
សាដ បធ់ម្ថ៌ទសនា  តាម្ោលនិយម្  =   ឧរដម្ម្ងគល ។ 
C.ម្លនខនតី  ឱ្យអភយ័   
ត្បុងសាម ររី  បញ្ញញ យល់   = ដល់ទិសថៅ  អស់បញ្ញា  ៕៚ 

3 
៙.ធម្ម៌្យួ  មដលម្នុសសថយើងម្លនសំណាង  បានថកើរម្ក

ជបួនឹងអងគត្ពោះសម្លម សម្ពុទធ     ថ ើយបានសាដ បនូ់វត្ពោះធម្ ៌     ត្ពោះធម្ម-
ចកកបបវរតនសូត្រ  គ្រួចូលឱ្យដល់ខាឹម្ក្នធម្ម៌្យួថនាោះ  គឺ្   
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C.ជ្ជតិបិ  ទុកាខ   ( ោរថកើរជាទុកខ ) ។ 
 C.ខាឹម្ក្នសចចធម្គឺ៌្ សនាិ  ម្និម្លនថកើរទុកខ  ម្និសុខចិរត  ខឹង
សអប ់ ថ ា្ ោះទាស់មទង  ថាា ងំថាា ក ់ អាកអ់ន ់ ត្សពនចិ់រត  ជាម្យួនឹង
អាកណា ៗ    ឬថរឿងអវីថនាោះថ ើយ    ថត្រោះបាន្កធ់ាុោះថោយបញ្ញញ ថា  
អវីថនាោះៗ  ថត្រោះម្លនជារិ ( គឺ្ ខនធ ៥ ខាួនឯង ) ថកើរថ ើង  ថទើបម្លន
ទុកខ ៕៚  

3 
៙.ម្លនកម៏្នុសស ត្កកម៏្នុសស រស់ថពញត្សុក សំខ្នគឺ់្គុ្ណ-

សម្បរតិ  ទឹកចិរតរបស់ម្នុសសជាត្បមុ្ខ ។ 
C.ត្កកទុ៏កខ  ម្លនកទុ៏កខ  សម្បុកថរាគ្  នោគនិទាំ  រូបជាសំបុក

ក្នថរាគ្  ដូចជាថរាគ្កូវដី ១៩ សម្លា បម់្នុសសកាុងពិភពថោកសពវក្េា ។ 
C.ត្កកស៏ាា ប ់ ម្លនកស៏ាា ប ់ ថពញមផនដី  ថត្រោះជារិ  ជាបចចយ័

ក្នជរាទុកខ  ម្រណទុកខ  និងថសចកដីទុកខថផសងៗ ថទៀរត្គ្បមុ់្ខ ។ 
C.ម្លនកសុ៏ខ  ត្កកសុ៏ខ  ថៅថលើចិរត  គឺ្ចិរតគិ្រត្រូវកប៏ានសុខ    

ថត្រោះបានអបរ់ចិំរត  ចថត្ម្ើនបញ្ញញ   ម្លនសម្លម ទិដឋិថឃើញសចចៈ ។ 
៙.ត្ទពយសម្បរតិ  ថបើថចោះថត្បើត្បាស់  នាឱំ្យបានអនវជាសុខ  គឺ្

សុខត្បាស្កថទាស  មដលសំខ្នជ់ាងសុខទាងំអស់របស់ឃរាវាស  
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អាកត្គ្បត្គ្ងផេោះ  ប៉ាុមនត  ថបើលិចលងក់ាុងត្ទពយសម្បរតិថនាោះៗ វញិ  គឺ្ដូច
ជាម្ហាសមុ្ត្ទ មដលថធវើឱ្យលិចសំថៅថៅដូថ ា្ ោះឯង គឺ្ថាត្ទពយ

សម្បរតិដូចជាម្ហាសមុ្ត្ទអ៊ាÍចឹង        អាចឱ្យសំថៅដល់ទិសថៅកប៏ាន   
អាចឱ្យសំថៅលិចលង ់ វនិាស  បារប់ងថ់ៅកប៏ាន ៕៚ 

3 
៙.រដូវោលដូរផ្កា ស់  ចិរតម្នុសសត្បួលមត្ប  មុ្នផេុោះកូវដី ១៩  

យ៉ា ងថម្៉ាចមដរ  ឥ ូវថនោះ  យ៉ា ងដូចថម្ដចវញិ ? 
C.ោលមុ្នថាត្សុកត្រជាកល់អ  ឥ ូវថនោះ  ថៅជាថាត្សុកថដដ   

លអថៅវញិ ។ 
C.ោលមុ្នថដកថៅមរផេោះ    ថាខាិលត្ចអូស   ឥ ូវថដកថៅផេោះ 

ថាជាោរជយួ ជារិ  ញារិ  បងបអូន ។ 
C.ោលមុ្នម្លនោរត្បោនថ់ា  ថោកថនោះជារបស់ថយើង  ឥ ូវ

ថនោះចាស់ោស់ថ ើយ  គឺ្ថយើងជារបស់ថោកថនោះពិរមម្ន ៕៚ 

3 
៙.ម្នុសសថយើងលាងដ់ល់ថាា ក ់ួងម ងចិរតអាកដក្ទ !    បាន

សុខថៅម្លនអី  មរថនោះ ួងម ងថធវើឱ្យខាួនឯងថកើរទុកខ ។ 
C.ថបើថកើរទុកខថ ើយ        បានបុណយ         ថចោះមរថកើរទុកខថៅ 
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ឱ្ ! ត្ពោះថអើយ... ទុកខថ ើយបាបថទៀរ ។ 
C.ទុកខថ ើយ  បាបថ ើយ  ឱ្យដឹងថាខាួនលាង ់ អរដឹ់ងថទៀរ ។ 
C.ថរើត្ពោះសម្លម សម្ពុទធ     ប៉ាុនាម នត្ពោះអងគថទៀរថៅ    ថទើបថត្បាស 

ខាុ ំត្ពោះអងគបាន ៕៚ 

3 
៙.ផេោះមដលម្លនថសចកដីសុខ ម្និមម្នថៅថលើធំ ក្េា ត្បណីរ... 

ថនាោះថទ ។  ថត្រោះផេោះម្និថចោះសុខអវីថនាោះថ ើយ  គឺ្អាកមដលថៅកាុងផេោះ
ថនាោះថទថរើ  មដលសុខ  ឬម្និសុខ ។  យល់ចិរត  ពិរថសាម ោះ  អភយ័-
ថទាស  ដឹងខុសមកខាួន ។ល។  សទាធ   សីល  ្គ្ៈ  បញ្ញញ   ថសមើគាា   
សថនាដ សចំថរោះបចចយ័ ៤  និងោរបរថិភាគ្  ថត្បើត្បាស់ឱ្យម្លន
ត្បថយជន ៍។ 

C.កូវដី ១៩  បិទផាូវឱ្យថយើងថៅផេោះ  ថយើងររឹមរម្លនឱ្ោស
ថបើកទាវ រត្ពោះកម្មោឋ នឱ្យចិរតបានសុខសត្ម្លនត ។  ថត្រោះរសជារិក្នចិរត-
សាប ់  ថធវើឱ្យថយើង្បប់ានថា  ត្គានម់រចិរតរាយម្លយថកើរថ ើង  ចង់
បានអវីដក្ទអំពីសចចៈ  គឺ្ជាថសចកដីទុកខរបស់ចិរត ។  កម្លា ងំោយថត្រោះ
ហារ ់ កម្លា ងំចិរតថត្រោះសាប ់៕៚ 

3 
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៙.ម្នុសសថយើងមរងថកើរទុកខ  ថោយថត្ចើន  ថត្រោះថ រុ
 ួងម ងអាកដក្ទ ។  គ្ួរពិ្រណា  ឱ្យបានត្ជាបចាស់នូវចំណុច
នីម្យួ ៗ  ខ្ងថត្ោម្ថនោះ ៖ 

១.ថរើថយើងអាច ួងម ង  កំុឱ្យអាកថនាោះសាា បប់ានថទ ? 
២.ថបើអាកថនាោះសាា បថ់ៅ  ថរើថយើងថៅតាម្បានមដរថទ ? 
៣.ខាួនឯងផង  ថរើ ួងម ងកំុឱ្យឈ ឺ កំុឱ្យសាា បប់ានថទ ? 
៤.ថបើថយើងត្រូវសាា ប ់ ថរើថៅ ួងម ងអាកថនាោះមដរថទ ? 
៥.ថរើថយើង ួងម ងធម្មជារិអវី  បានម្យួថ ើយឬថៅ ? 
៦.ថរើថយើងបានសាងធម្មជារិអវីខាោះ    មដលធម្មជារិថនាោះៗ 

ថកើរអំពីថយើងអាកសាង   ម្និមម្នថកើរអំពីបចចយ័ថទថនាោះ ? 
៧.ថរើអវីជាទីពឹង  ឱ្យថយើងរចួផុរ្កទុកខកាុងសងារវដដ  ថរើអាក

មដលថយើង ួងម ងថនាោះឬ ?  អាកមដលថយើង ួងម ងថនាោះ  កំុឱ្យ
ថយើងឈបឺានថទ  កំុឱ្យថយើងសាា ប ់  ថយើងសាា បថ់ ើយជយួ ថយើងកំុឱ្យ
បដិសនធិកាុងអបាយភូម្បិានមដរថទ ? 

៨.ោរ ួងម ងនាមំ្កនូវទុកខ  ោរម្និ ួងម ងគឺ្ជាទីពឹង  
ជាទីបំផុរទុកខ ៕៚ 

3 
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៙.ោយថៅផេោះពិរ  ចិរតថៅឯណា ? 
កាយគោ  នាចិំរតចូលោយ 
  អបរ់កំម្មោឋ ន  ចិរតបានសបាយ 
  ដងួចិរតទូោយ  ឆ្ា យពីោម្ល ។ 
កំុមសវងរកសុខ  ថោយថភាចសុខចិរត 
កំុលាងថ់ៅគិ្រ   ួងចិរតអាកណា 
  កំុ្បំាចសូ់ម្  ឱ្យគាបចិ់នាដ  
  យថា  យ៉ា ងណា  តថា  យ៉ា ងថនាោះ ។ 
ចិរតថចញថផដសផ្កដ ស  ប៉ាោះថរាគ្ខ្ងថត្ដ 
ឆាងម្កឆ្ថៅ  ម្ថួ ៉ា ថធវើខុស 
 ក្េាថពញបូណ៌ម្ ី រាត្រីភាឆឺាុោះ 
 ភាវនា្កធ់ាុោះ  ចិរតលុោះកម្មោឋ ន ៕៚ 

3 
៙.ត្ពោះម្ហាជនកបរម្ថរធិសរវ 
កាុងសងារវដដបំថពញបារម្ ី
 ពាយម្ម លឆាងសមុ្ត្ទភពបី 
 វសិាខបុណណ ម្ជីាក្េាត្តាស់ដឹង ។ 
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៙.ោលលិចសំថៅថៅកណាដ លម្ហាសមុ្ត្ទ  ថបើថយើងថៅកាុង
ម្ហាសមុ្ត្ទថនាោះ  ថយើងត្រូវមរម ល  ម្និអាចឈបប់ានថ ើយ  
ដូថចាោះថ ើយ  ថទើបថយើងគ្រួគិ្រម្ហាសមុ្ត្ទទុកខក្នវដដសងារ ។ 

C.ត្ពោះម្ហាជនកបរម្ថរធិសរវ  ម លកាុងម្ហាសមុ្ត្ទអស់ 
៧ក្េា  លុោះដល់ក្េាថពញបូណ៌ម្ ី  កប៏ានខពុរត្ពោះឱ្សឋ  សម្លទាននូវ
ឧថបាសេសីល ។ 

C.ថទពធីតាម្ណីថម្ខោ   រកាម្ហាសមុ្ត្ទ  ជាអរីរជារិក្ន 
ត្ពោះនាងឧបបលវណាណ ភកិខុនី     បានសួរត្ពោះបរម្ថរធិសរវអំពីផល   ក្ន 
ថសចកដីពាយម្ ។ 

C.ត្ពោះម្ហាជនកបរម្ថរធិសរវ  បានថឆាើយថា  ម្លា លថទពធីតា  
ថយើងពិ្រណាថឃើញវរត  ថឃើញបដិបទាថៅកាុងថោក  និងថឃើញនូវ
អានិសងសក្នថសចកដីពាយម្ថា  ម្និសាបសូនយ  ថាឱ្យតាងំថៅកាុង
ថសចកដីសុខ  ថត្រោះថ រុថនាោះ  ថទាោះបីថម្ើលម្និថឃើញថត្រើយថសាោះ  ក៏
ថយើងថៅមរពាយម្ម លថៅកណាដ លក្នម្ហាសមុ្ត្ទថនោះមដរ ។ 
 C.ថទពធីតាបានសួរបនតថា  ថត្រើយក្នម្ហាសមុ្ត្ទត្បម្លណ
ម្និបាន  រមម្ងម្និត្បាកដដល់អាក  ោរពាយម្របស់អាកគឺ្ជាោរ
ថសាោះសូនយឥរផល  ឥរត្បថយជន ៍ ថត្រោះអាកម្និទានប់ានដល់ថត្រើយ
ផង  អាកនឹងត្រូវសាា បជ់ាម្និខ្ន ។ 
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 C.ត្ពោះម្ហាជនកថឆាើយថា  បុគ្គលោលថធវើនូវកិចចមដលបុរស
ត្រូវមរពាយម្  ថទាោះបីត្រូវសាា បក់ថ៏ ម្ ោះថាជាអាកម្និម្លនបំណុល
កាុងពកួញារិ  ម្លនម្លតាបិតាជាថដើម្  និងកាុងពពួកថទវតាមដរ  ទាងំម្និ
ថដដ ត្កហាយកាុងោលជាខ្ងថត្ោយផងថ ើយ ។ 
 C.ថទពធីតាបានសួរបនតថា  ោរង្ខរមដលម្និសថត្ម្ច  រមម្ងជា
ោរង្ខរឥរផល  គឺ្បានត្រឹម្មរទុកខលំបាកជាកក្ត្ម្  វរីយិភាពថៅកាុង
ឋានៈមដលម្និសម្គ្រួដូថចាោះ  រ ូរដល់ម្លនោរបារប់ងជី់វរិ   ថរើម្លន 
ត្បថយជនអ៍វី  ថោយោរត្បឹងមត្បងពាយម្ថនាោះ ? 
 C.ត្ពោះម្ហាជនកថឆាើយថា  ម្លា លថទពធីតា  បុគ្គលណាដឹង
ចាស់ថាោរង្ខរម្និសថត្ម្ច  ថ ើយម្និរកាជីវរិខាួនឯង  បានលោះបង់
នូវោរត្បឹងមត្បងពាយម្ថ្ល  បុគ្គលថនាោះ  គ្ងនឹ់ងដឹងនូវផលក្ន
ថសចកដីខាិលជាម្និខ្នថ ើយ ។  ម្លា លថទពធីតា  បុគ្គលពកួខាោះកាុង
ថោកថនោះ  ោលសម្ាងឹថឃើញផលក្នថសចកដីត្បាថាា របស់ខាួនថ ើយ  
ថទើបបានខំត្បឹងមត្បងពាយម្    ថទាោះបីសថត្ម្ច   ឬម្និសថត្ម្ចក៏
ថោយ ។  មត្កងនាងបានថឃើញផលក្នកម្មជាកម់សដងថោយខាួនឯង
ថ ើយថទថរើ  អាកដក្ទ ៗ  មដលម្និម្លនពាយម្  ត្រូវលិចសាា បប់ារ់
ថៅកាុងម្ហាសមុ្ត្ទថនោះ  ថៅមរថយើងម្លា កឯ់ងម លម្ក  ទាងំបានជួប
នាងថទពធីតា  ម្កសថិរថៅកាុងទីជិរជាម្យួនឹងថយើងថទៀរ  មដលកាុង
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ជារិថនោះ ថយើងម្និធ្លា បប់ានថឃើញ បានជួបនូវអរតភាពជាទិពវមបបថនោះ
ថ ើយ ។  ថយើងនឹងពាយម្ឱ្យសម្គ្រួដល់កម្លា ងំ  មដលបុរសគ្រួថធវើ  
កាុងកិចចមដលត្រូវម លថៅរកថត្រើយក្នម្ហាសមុ្ត្ទថនោះឯង ៕៚ 

3 
៙.តាងំចិរតថធវើបុណយ  រ ូរចិរតតាងំ 
វីរយិធមមំ  ចថត្ម្ើនត្គ្បមុ់្ខ 
  ោរខាិលជាផាូវ  ថដើរថៅរកទុកខ 
  សាបសូនយត្គ្បមុ់្ខ  ជាបគុ់្កសងារ ។ 
អរីរ ួសថៅ  ដូចទឹក ូរធ្លា ក ់
អនាគ្រម្និជាក ់ ត្បាកដយ៉ា ងណា 
  ម្លនមរបចចុបបនា  ដឹងទានច់ាស់ោរ 
  បុណយវបិសសនា  បរញិ្ញញ រូបនាម្ ។ 
រស់ដល់ថពលណា  ថ រុោរណ៍ថត្ោយសាា ប ់
គាម ននិម្រិតត្បាប ់ ឱ្យឆ្បដឹ់ងភាា ម្ 
  ម្លនមរឥ ូវ  មដលត្រូវពាយម្ 
  ម្និខវល់ទាកទ់ាម្  ថរឿងអាកដក្ទ ៕៚ 

3 
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៙.អរុណ សួសដី !  ថបើថយើងខ្ា ចថាអវីៗ មដលថយើងម្លន  ទាងំ
មដលជាទីត្សឡាញ់ថពញចិរត  ម្លនមភាកមដលកំពុងថម្ើល  ឬត្រថចៀក
មដលកំពុងសាដ បឮ់ជាថដើម្ថនោះ  ម្លនោរសាបសូនយថ្លថយើងថៅ  គឺ្
ម្លនមរថយើងឆ្បស់ាបសូនយថៅមុ្ន  ថរលគឺ្សាបសូនយថសចកដី
ត្បោនថ់ាម្លនអតាត  រខួាួនថយើង។ មសាងថសោះ មសាងទនាយ ម្និម្លន
យ៉ា ងណា  អតាត   រួខាួនថយើងគឺ្ម្និម្លនដូថ ា្ ោះឯង ។  ថនោះគឺ្ជាបញ្ចកខនធ   
មដលជារបស់កាុងថោក  ថកើរថត្រោះថ រុ  គាម នម្លច ស់ថោយបរម្រថ
ថ ើយ ។  ថកើរថ ើយ  កនាងថៅជាអរីរ  លុោះមរអស់បចចយ័ថោយ
អរយិម្គ្គ  ថទើបអស់ភពជារិ  កំថណើ រ  គឺ្ជាទុកខនិថរាធអរយិសចច  ជា
ោរអស់ថៅក្នទុកខកាុងវដដសងារ ៕៚ 

3 
៙.ត្ពោះបររិតម្លនម្កថ ើយ  សាវ ធាយថៅ ចថត្ម្ើនថៅ ។  សរវ-

ថោកសពវក្េាកាុងភពបី  ម្លនមរត្ពោះសងឃ ាឹងថ ើយ  មដលត្បថសើរ
ថលើស  គ្រួដល់ោរចថត្ម្ើននូវត្ពោះបររិត  ត្ពម្ទាងំត្ទត្ទងនូ់វត្ពោះបរយិរតិ  
បដិបរតិ  បដិថវធ  សូម្បមីរត្ពោះសម្លម សម្ពុទធ  កត៏្ពោះអងគត្ទងថ់គារពសងឃ
មដលម្លនគុ្ណដធំ៏មដរ ( បិ.៤២/ទំ.៥២ )  ជាពិថសសគឺ្គុ្ណមេរកា
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ត្ពោះក្ត្របិដក ។  ពុទធបរស័ិទ  ទាងំម្នុសស  ថទវតា  បានសាដ បសំ់ថ ង
ត្ពោះធម្ថ៌ ើយ  កម៏្លនចិរតត្ជោះថាា   ម្លនចិរតសាប ់ ម្លនវថិវកធម្ ៌៕៚ 

3 
៙.ម្ល៉ា ស់រកោ់រររកំុឱ្យឆាងថរាគ្  ម្លនរក្ម្ាថថាកជាងត្សា  

ថថាកជាងថត្គ្ឿងថញៀន  និងវរថុោម្គុ្ណថផសងៗ... ប៉ាុមនតអវីមដលម្លន
រក្ម្ាពិរត្បាកដសត្ម្លបជី់វរិ    និងអវីមដលថធវើថសចកដីវនិាស    ឱ្យដល់
ជីវរិ ។    លីងោជត្បថគ្នត្ពោះម្ហាកសសបថរថរ   ោជម្លនរក្ម្ាថថាក   
ថបើថត្បៀបគាា នឹងចំណីអាហារក្នថសដឋីបុត្រ  ប៉ាុមនត  ចំថរោះនាងោជ-
ថទពធីតា  និងសរវនរកទាងំ ៤  យ៉ា ងថម្៉ាចថៅវញិ ។  បុរសថកើរឃាង ់ 
ទាងំថដើរសូម្ទានថគ្  អាកត្រកូលចណាា ល  គឺ្ជាវណណ ៈថថាកទាប  ថបើ
ថត្បៀបជាម្យួនឹងខរតិយៈ  ត្រ មណម្ហាសាល  មរជីវរិសុបបពុទធកុដឋិ  
និងត្ពោះបាទសុបបពុទធ  ថរើយ៉ា ងណាមដរ... ។ 
 មផាម្លា ស់ថពលខាោះម្លនរក្ម្ាថថាក  ថពលខាោះកក៏្េា  មររសជារិថៅ
ដមដល  យ៉ា ងណាម្ញិ  ជីវរិម្នុសសថយើងកដូ៏ថ ា្ ោះមដរ  ជីវរិក្េាត្រូវ
ត្បកបជាម្យួនឹងកុសលធម្ ៌ រឯីជីវរិបាប  គឺ្ជាជីវរិថថាក ។  ម្នុសស
ថយើងត្រូវមរម្លនរសជារិ  គឺ្ធម្ម  បានដល់កុសលធម្ម៌ដលត្ទត្ទង់
សរវឱ្យរចួផុរ្កទុកខទាងំពងួ       ត្រូវកំុយកចិរតទុកខោកឱ់្យថកើរទុកខ
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ខ្វ យខវល់នឹងថរឿងថថាកក្េា  តាម្ោរបថនាថ ក  និងោរបថញ្ញា រអំពី
ថោកិយម្ហាជនថ ើយ  ជាពិថសស  ត្រូវត្បយរ័ាខាួនកំុឱ្យោា យថៅជា
ម្នុសសមដលអររ់សជារិ  ថត្រោះថ រុមរចងផ់្កគ បចិ់រតអាកដក្ទ ៕៚ 

3 
        ៙.វបិបដិសារៈរមម្ងថកើរថ ើងដល់ម្នុសសថយើងកាុងថរឿងពីរមុ្ខ៖ 
 ១.ថធវើ  ឬនិយយ  ថោយម្និទានប់ានគិ្រពិ្រណា  ឬ 
ថោយសារ  ោរម្និបានដឹង ។ 
 ២.គិ្រគូ្របានលអត្រឹម្ត្រូវថ ើយ  មរម្និទានប់ានថធវើ  ថត្រោះ
ត្បម្លទ ។ 
 C.ម្នុសសថយើង ថចោះមរគិ្រថាម្និអី ថោយថសចកដីត្បម ស 
ថធវស  អី  គឺ្ថសចកដីសាា ប ់ អី  គឺ្អបាយភូម្ ិ អី  គឺ្ថសចកដីទុកខកាុងវដដ-
សងារ... ។ 
 C.ជីវរិគឺ្ជាទុកខ  ប៉ាុមនត  ថយើងអាចយកជីវរិម្កថត្បើថធវើោរង្ខរឱ្យ
ជាសុខ  ថោយអបបម្លទធម្ ៌៕៚ 

3 
៙.ក្ដទរួលួរោ   ឃ្លា រឆ្ា យពីគាា    មប៉ារសិបឆ្ា បំាា យ 
ថរឿងម្នុសសថផសងគាា    ថត្ចើន ួសបរយិយ   ជាថរឿងសបាយ 
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     ថត្រោះបានយល់ោរ ។ 
ម្នុសសថយើងថកើរទុកខ   កាុងចិរតម្និសុខ   ថត្រោះថ រុរណាា  
ចងឱ់្យអវីៗ    ដូចកដីត្បាថាា     ផេុយពីបញ្ញញ  
     ត្ពម្តាម្ោរពិរ ៕៚ 

3 
៙.ថយើងថាខ្ា ចទុកខ  ម្និចងថ់កើរទុកខថ ើយ  ប៉ាុមនត  ត្រ បម់បរ

ម្កគិ្រទាល់មរថកើរទុកខ  រឹងផអឹោះ ។    ដូចជាោរមដលថយើងត្បាបគ់ាា ថា 
ខ្ា ចធ្លរណ់ាស់  ចងស់ត្ម្ករាង  បញ្ចុ ោះទម្ាន ់  មរមបរជាបរថិភាគ្ម្និ
ត្ពម្ឈបថ់សាោះ  ដូថ ា្ ោះឯង ។  ថរើថ រុដូចថម្ដច  បានជាថចោះមរគិ្រ
ថត្ចើនឱ្យថកើរទុកខ ?  ថត្រោះចំណងរ់ណាា   ចងឱ់្យអវីៗ បានត្បត្ពឹរតថៅ
តាម្ដូចមដលខាួនឯងគិ្រ  ដល់ថៅម្និបានដូចចិរតគិ្រ  កថ៏កើរថរាគ្
សរក្សត្បសាទ  មដលថរាគ្ថនោះម្លនបរមិ្លណថត្ចើនជាងថរាគ្អវីៗ ថផសង
ថទៀរទាងំអស់កាុងពិភពថោក ។  ពុទធបរស័ិទ  ម្លនសំណាងណាស់  
បានយល់អំពីសរិបបោឋ ន  បានអបរ់ឱំ្យម្លនចិរតសាបជ់ាម្យួនឹងជីវរិ
ត្ប្កំ្េា  មដលអវីៗ ថោយបរម្រថគឺ្ថរៀបរយថ ើយថត្សច  ត្រឹម្ត្រូវតាម្
បចចយ័  គឺ្ម្និ្បំាចគិ់្រអវីថត្ចើនឱ្យថកើរទុកខថនាោះថ ើយ  ម្លនមរោរ
ោកចុ់ោះ  ត្បគ្ល់ឱ្យថោកថនោះវញិប៉ាុថណាណ ោះ  ថត្រោះអវីៗ ទាងំអស់   មដល 
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ជាសង្ខខ រធម្ ៌ សុទធមរជារបស់កាុងថោកថនោះ ៕៚ 

3 
៙.កាុងសម្យ័ម្នុសសមដលម្លនអាយុកខយ័ថត្ោម្ ១០០ឆ្ា  ំ  គឺ្

ថត្ចើនថៅថោយកិថលស  ដូថចាោះ  ថយើងកំុថចោះមរចងរ់កភាពត្រឹម្ត្រូវ  លអ
ឥរថខ្ច ោះអវីសពវត្គ្បថ់ៅកាុងម្នុសសថយើងសពវក្េាថនោះ ។ 

C.កាុងម្នុសសថយើងសពវក្េា     ថត្ចើនថៅថោយោរមសវងរកអវីឱ្យ   
“ ត្រូវចិរត ” ម្និមម្នមសវងរកអវីមដល  “ ត្រឹម្ត្រូវ ” គឺ្ត្រូវចាប ់ ត្រូវតាម្ 
ត្ពោះធម្ ៌ ត្រូវតាម្ត្ពោះវនិយ័  ត្រូវតាម្ថសចកដីពិរថនាោះថ ើយ  រកមរអវីឱ្យ
ត្រូវចិរតខាួនឯងមរប៉ាុថណាណ ោះ ។  ដូថចាោះ  ជាម្យួនឹងអាកដក្ទថនាោះៗ  ថបើ
ថយើងបានយល់ដឹងចាស់ថ ើយ  ម្និត្បាថាា រកភាពត្រឹម្ត្រូវលអឥរ
ថខ្ច ោះអវីថៅថនាោះថទ  ថយើងកម៏្និថកើរទុកខកាុងចិរតមដរ  ថ ើយគ្រួសិកា
សបាយចិរតមសវងរកភាពត្រឹម្ត្រូវជាបរម្រថម្លនពិរ  គឺ្ចរុរារយិសចច  
( បិ.៣៩/ទំ.២៥៩ )  ចោា រមិានិ  ភិក្សខនវ  តថានិ  អវិតថានិ  
អនញ្ញថានិ  ម្លា លភកិខុទាងំឡាយ  ធម្ ៌ ៤ យ៉ា ងថនោះ  ជាធម្ពិ៌រ
ដូថ ា្ ោះឯង        ម្និមត្បត្បួល       ម្និោា យថៅជាត្បោរដក្ទថ ើយ ។ 
...សំណាងណាស់  មដលពុទធបរស័ិទថយើងបានថកើរទានត់្ពោះធម្ ៌ 
មដលត្ពោះសម្លម សម្ពុទធត្ទងត់្តាស់ដឹង    និងត្ទងត់្តាស់សមម្ដង    ថយើង
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ត្រូវត្បឹងមត្បងសិកានូវសចចធម្ ៌  នឹងបានសុខសាបក់ាុងចិរតជាពិរ
ត្បាកដ  ពំុខ្ន ៕  សាធុ ! សាធុ ! សាធុ ! ៚ 

3 
៙.កំុ្ទំាល់មរនរណា ឬអវីកថ៏ោយ បារថ់ៅថ ើយថទើបថឃើញ

រក្ម្ា  តាងំថដដ ត្កហាយ   សាដ យថត្ោយថនាោះ ។   ជាពិថសសគឺ្  ឱ្ោស
មដលថយើងបានថកើរម្កជាម្នុសស  បានជបួនឹងត្ពោះពុទធសាសនាថនោះ។  
ត្រូវថចោះអបរ់ចិំរត   វឹកហារក់ម្មោឋ ន  សិកាសចចធម្គឺ៌្ត្ពម្តាម្ោរពិរ 
កំុថចោះមរចងប់ានអវីឱ្យដូចចិរត កំុលុោះកាុងអំណាចក្នរណាា  ត្រូវម្លនសរិ
រលឹកដឹងត្រង ់ាឹងឯងឱ្យបានថរឿយៗ ។  ត្រូវឱ្យយល់ថា  ថបើបថណាដ យ
តាម្ចិរតចង ់ គឺ្ម្និ វឹកហារថ់ ើយ  ថបើសិកា  សថងករ  ពិនិរយចំថរោះ
ោរពិរ  ឱ្យចិរតត្ពម្ទទួលថ ើយសាប ់  ថនោះគឺ្ោរអបរ់ ំ   វឹកហារ ់ 
ថ ើយត្រូវ វឹកហារលុ់ោះកសយ័  ថនោះគឺ្អរយិត្ទពយរបស់ថយើង ៕៚ 

3 
៙.ថសចកដីសុខរបស់ម្នុសសថយើងថផសងៗ គាា  ។ 
C.ថយើងម្លនថសចកដីសុខ  តាម្រថបៀបរបស់ថយើង 
C.អាកដក្ទ  កសុ៏ខតាម្មបបក្នអាកដក្ទថនាោះថៅ ។ 
C.ម្និ្បំាចឥ់ ា្ ា្ នីសគាា អវីចំថរោះថសចកដីសុខក្នអាកដក្ទ 
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ថនាោះថ ើយ  ថត្រោះម្នុសសថយើងថកើរម្ក  ម្លនថដើម្ទុនម្និដូចគាា   ប៉ាុមនត
ដូចគាា ត្រងកំ់ថណើ រម្នុសស  មដលថយើងអាចរកថសចកដីសុខតាម្ផាូវចិរត
បាន  ម្និ្បំាចថ់ដើម្ទុន  ត្ទពយ  ឋានៈ  វងសត្រកូលដូចគាា ថនាោះថទ ។ 

C.សុខផាូវចិរតអាត្ស័យត្ពោះធម្ ៌  ត្ពោះធម្មររនៈមដលថយើងអាច
អារាធនាម្កត្បរិសាឋ នកាុងដងួចិរតរបស់ថយើងបាន  ថ ើយថយើងកប៏ាន
ដឹងចាស់ថា  ម្និ្បំាចម់្លនថសចកដីសុខតាម្មបបក្នអាកដក្ទថ ើយ  
ថត្រោះម្និម្លនអាកណាថសាយសុខ  ថត្ដអំពីថវទនាថសាយ  និងចិរតដឹង 
អារម្មណ៍ថនោះថទ  ដូថចាោះ  សុខសាបផ់ាូវចិរតអាត្ស័យត្ពោះធម្ ៌  ពិរជា
ត្បថសើរដល់កំពូលផុរ ៕៚ 

3 
៙.ថបើម្និម្លនត្កមសក្នវដដៈ  មដលសនមរថាសរវថោកថនោះថទ  

កម៏្និម្លនទុកខសចចមដរ  គឺ្ម្និម្លនអាកណាថកើរទុកខថនាោះថទ ។ 
C.ថបើម្និម្លនោរកំណរដឹ់ងនូវទុកខថទ  កម៏្និម្លនអាកណាបាន

ដល់ទីរលរទុ់កខ  គឺ្ត្ពោះនិរវ នថ ើយ ។ 
C.អតានា  នចាទយោា នំ  អាកចូរោស់ថរឿនខាួន  ថោយខាួន

ឯង ( បិ.៥២/ទំ.១០១ ) ។   ោស់ថរឿនអាកណា  កម៏្និលអដូច
ោស់ថរឿនខាួនឯងមដរ ។ 
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C.អតាទននាា   តនោ  វរ ំ អាកទូនាម នខាួនបាន  ត្បថសើរជាង
សរវទាងំថនាោះ ( ម្លនថសោះ ដំរជីាថដើម្ មដលថគ្ទូនាម នបានលអថ ើយ )។ 
( បិ.៥២/ទំ.៨៨ ) 
 C.អតាននា  វ  អនវនក្សខយយ  បុគ្គលគ្រួពិ្រណាកិចចមដល
ខាួនបានថធវើថ ើយ      និងមដលម្និទានប់ានថធវើ       ( កិថលសម្និទាន ់
បានលោះ ) ។ ( បិ.៥២/ទំ.៣២ ) 
 C.អោា   ហនវ  ជ្ិតំ  នសនយា  ឈាោះខាួនឯង ( គឺ្ឈាោះចិរត 
អាត្កក ់ ឈាោះបាបកាុងខាួនឯង  )  ថទើបជាោរត្បថសើរថោយពិរ ៕៚  
( បិ.៥២/ទំ.៤៤ )   

3 
៙.អរុណ សួសដី !  គិ្រអវីឱ្យលអ 
សទាធ បវរ  ធម្មធរដងួចិរត 
  ថបើថធវើកិចចោរ  ោយកម្មត្បណីរ 
  នាឱំ្យជីវរិ  រស់ថៅបានសុខ ។ 
ថបើរកយសម្ដ ី វចីសម្លម  
ម្នុសសសរវថទរដ   ត្ជោះថាា ថពញត្សុក 
  ម្នុសសយកសម្ដ ី សិរមី្លរមុ់្ខ 
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  ថគាលបីឱ្យសុខ  ោយវា្ចិរត ៕៚ 

3 
៙.សម្បរតិមផនដី  ថោកីយល៍មម្រស់ 
ម្នុសសសរវទាងំអស់  រមួ្រស់ត្គ្បត់្គាន ់
  មរគ្រួអនិ ច្   ម្នុសាថោភលន ់
  ម្និអាចត្គ្បត់្គាន ់ សូម្បមីរម្លា ក ់៕៚ 

3 
៙.ដងួចិរតត្រជាក ់ រាកទ់ាកត់្សស់ត្សាយ 
ដងួចិរតធម្មោយ  សបាយធម្មទាន 
  ដងួចិរតត្បថសើរ  ដំថណើ រត្ព មយន 
  ដងួចិរតសចចញ្ញញ ណ  ម្លនអវីកសុ៏ខ ៕៚ 

3 
៙.ជីវរិម្លនរក្ម្ា  គឺ្ម្លនថសចកដីសាប ់ ត្រជាកក់ាុងចិរត  និងម្លន

រក្ម្ាថត្រោះម្លនត្បថយជនដ៍ល់អាកដក្ទ ។ 
C.ថសចកដីលអ  គឺ្ជារង្ខវ នក់ាុងខាួនឯងថ ើយថត្សច  ម្និ្បំាច់

ទាល់មរអាកដក្ទបានដឹង    ថ ើយថសាើចសរថសើរ    ថទើបបានថធវើថៅ
ថនាោះថ ើយ     ថសចកដីលអម្លនរក្ម្ាជាងអវីៗ ទាងំអស់    សត្ម្លបថ់យើង
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រចួផុរ្កទុកខ  ។    គ្រួឱ្យសបាយចិរតក្ត្កមលងណាស់    ថត្រោះថយើង
អាចលកក្លថធវើថសចកដីលអបានត្គ្បថ់ពល  ថ ើយម្លនមរម្នុសសលអ
ប៉ាុថណាណ ោះ  មដលអាចថធវើអំថពើលអបានថោយង្ខយ ៕៚ 

3 
៙.អាកថៅរស់       គ្រួត្សថណាោះ ពិភពថោក 
ម្លនថរឿងថសាក       ថត្រោះថ រុថរាគ្ សាា បថ់ត្ចើនក្ត្ក 
ធ្លា បរ់មួ្រស់       ធ្លា បរ់កីរាយ ប៉ាុនាម នក្េា 
ត្រូវត្ររក់សយ័       ទាងំអាល័យ ម្និត្រ ប ់។ 
អនិ ច្  !        សង្ខខ រថោក វថិយគ្ទុកខ 
ធ្លា បត់្សណុក       សុខសាទរ       គំ្នរត្ទពយ 
ថសចកដសីាា ប ់       ម្កត្បញាប ់ ្បប់ញ្ចប ់
ជាសាកសព       កបប់ារសូ់នយ ថ្លកូនថៅ ។ 
ទាងំអាកម្លន       ត្បាកថ់ោដិោន ទាងំអាកត្ក 
ទាងំអាកលអ       ឬម្និលអ       សាា បទ់ាងំថៅ 
ថលឿនដូចពយុោះ       សម្លា បម់្នុសស យ៉ា ងថឃ្លរថៅ 
ទាងំអាកថៅ       ត្រូវភយ័ខាួន ពនួកាុងផេោះ ។ 
ថត្រោះដូថចាោះ       កំុត្បម ស    អាកថៅរស់ 
គ្រួអនុថត្គាោះ       រស់ោនទុ់កខ  ថទាសត្រូវលោះ 
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ោបាបកម្ម       ោនសី់លត្បា ំ ត្ព មថរជោះ 
លោះម្លនោះ       ឈាោះកងទុកខ សុខនិរវ ន ៕៚ 

3 
៙.កំុឱ្យ្ញ់មលបង   ត្រូវកំុថលង ថវៀរបាបម្រិត 
កំុឱ្យខកចិរត        ត្រូវកម្លច រ ់ និចចសញ្ញញ  
កំុឱ្យសាដ យថត្ោយ    ត្រូវលោះទិដឋិ និងរណាា  
កំុឱ្យ្ញ់អាតាម         ត្រូវសិកា រកខាួនឯង ។ 
C. “  អាកទាងំឡាយ     ចូរម្លនសរិសពវោល     ចូរពិ្រណា

សង្ខខ រថោក  ឱ្យថឃើញសូនយ្កអតាត   រខួាួន ”  ថទើបម្និ្បំាចត់្ពួយ
បារម្ភថាត្រូវម្លនអវី  ឬខ្ា ចថាម្និម្លនអវីថនាោះថ ើយ ។  កំុឱ្យ្ញ់
ថោកថនោះបនតថៅថទៀរ  ត្រូវឈបថ់លងថោកថនោះថោយរាគ្ៈ  ថវៀរ
បាបម្រិត  គឺ្អវជិាា ថោយសិកានូវសចចៈ ។  កំុឱ្យខកចិរត  ត្រូវដឹងជីវរិ
ដូចទឹក ូរ ត្រូវថឃើញបចចុបបនាសនតរិ គឺ្នាម្រូបឥ ូវថនោះ បនតពីនាម្រូប
អរីរ  ត្រូវថឃើញនាម្រូបមដលកំពុងមរត្បាកដ  ម្និមម្នជាអតាត   រខួាួន
ថ ើយ    ថទើបម្និម្លនោរសាដ យថត្ោយ    ថ ើយបានឈាោះនូវវដដទុកខ
ខាួនឯង  បានថចញអំពីថោកមដលម្លនភយ័  និងមដលគ្ួរឱ្យ
ថនឿយណាយថនោះ ៕៚ 
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៙.គិ្រថត្ចើន  ខវល់ថត្ចើន  ដូចកូរទឹកឱ្យលអក ់ ថត្រោះរណាា គិ្រ។ 
- ថរាគ្គិ្រ  គិ្រថត្ចើន  រ ូរថភាចរលឹកដឹងថា  ថរើអវីមដលគិ្រ ។ 
-គិ្រអវីថពកថៅជាម្យួនឹងអាកដក្ទថនាោះ គិ្រត្រឹម្មរថាថបើថគ្ថធវើ

លអោកថ់យើង  ថយើងថធវើលអោកថ់គ្វញិ  ថបើថគ្ម្និលអោកថ់យើងថទ  ថយើង
ត្រូវឱ្យអភយ័   និងត្រូវឃ្លម រខមីថធវើអវីៗ មដលគ្រួគ្បបឱី្យដល់ខាួនថយើងថៅ   
ថរើអាកណាមដលត្សឡាញ់ថយើង  ជាងមដលថយើងត្សឡាញ់ខាួនឯង
ថនាោះ ៕៚ 

3 
៙.បដិបរតិធម្ ៌  ដូចោរថដើរផាូវ  ថឃើញអវីសាអ រ  ម្និសាអ រថៅ

តាម្ផាូវកត៏្រូវមរថៅ ួស  ថត្រោះទិសថៅថៅខ្ងមុ្ខ  ណាម្យួអវីៗ 
មដលថៅតាម្ផាូវថនាោះ      គ្ួរថត្បៀបនឹងវរថុ      មដលម្លនសុទធមរថម្ថរាគ្
កូវដី ១៩    ដូថចាោះ    ធម្ប៌ដិបរតិ    សំខ្នត់្រងោ់រម្លនសរិរលឹកដឹង
ថនោះឯង  គឺ្ជាផាូវកណាដ ល  ម្និ្បយ់កថោយអភជិា  ថត្រោះជាវរថុ
ម្លនថម្ថរាគ្  និងម្លនថោកថនោះជាម្លច ស់  ថ ើយកម៏្និត្បទូសតទាស់
ថោយថទាម្នសសមដរ    ថត្រោះត្រូវថៅរកទិសថៅ   គឺ្ោរអស់រណាា   
ម្និមម្នថៅ ួងម ង  ឱ្យថកើរទុកខជាម្យួនឹងអវីៗ កាុងថោកថនោះថទ ។ 

C.អាកបដិបរតិធម្ ៌   ថចោះរស់ថៅត្សបជាម្យួនឹងធម្មជារិ   ម្និ 
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ត្បឆ្ងំនឹងធម្មជារិ  មដលម្លនសុទធមរធម្មតាធម្ថ៌នាោះថ ើយ  ថ ើយក៏
ម្និ ួងម ងមដរ     ថទើបបញ្ញញ     ម្លនោរចថត្ម្ើនថ ើង ៗ    ដល់
ថោកុរតរបញ្ញញ ថៅបាន ៕៚ 

3 
          ៙.អាកបដិបរតិធម្ ៌បានភាវនាអារាធនាត្ពោះធម្ម៌្កទុកកាុងខាួន៖ 
 C.រស់ថៅ   ថធវើជាថភាៀវដឆ៏្ា រក្នថោកថនោះ    ម្និទាស់    ម្និ
ោនយ់ក ។ 
 C.ម្លនជីវរិថរៀបរយលអ បានសុខង្ខយៗ ម្និជាអាកថម្ើលង្ខយ 
 C.ម្លនភាពត្រជាកជ់ាឧបនិសសយ័  ឱ្យត្រជាកដ់ល់អាកថៅមកបរ 
 C.ម្លនបញ្ញញ កាុងោរថរលសនេនា និងម្លនសាម ររីកាុងោរសាដ ប ់
 C.ម្និ្បថ់ទាស   អូសដំថណើ រ    ថសើថរ ើថរឿង្ស់    ថោយខវោះ
ថម្តាត ធម្ថ៌នាោះថ ើយ    ឱ្យអភយ័     ថ ើយមបរម្កពិ្រណាោរង្ខរ
ខាួនឯង ។ 
 C.ថធវើថរឿងថត្ចើន  ឱ្យរិច ( សថនាដ ស  ត្បាថាា រិច )  ថធវើថរឿងធំ  
ឱ្យរូច ( ម្និដថណដើ ម្  ម្និត្បាថាា ធំ )  ថធវើថរឿងលំបាក  ឱ្យង្ខយ ( ទម្លា ប់
ឱ្យម្លនពាយម្  ទម្លា បអ់រធ់ន ់ កាុងោររង់្  ំ) ... ថរលគឺ្  ម្និសនសំ
ថរឿងយកម្កសត្ម្លបគិ់្រខវល់    ថត្រោះអាកបដិបរតិធម្ ៌   ជាអាកថត្រកអរ 
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នឹងោរអស់ថៅក្នរណាា  ម្លនោរោកចុ់ោះនូវរបស់ទាងំពងួថោយបញ្ញញ  
ម្លនោរកំណរដឹ់ងទុកខ   ម្និទូលទុកខ    រស់ថៅកាុងខាឹម្សារ   មដលថា 
“ ជីវរិជាទុកខ  មរថត្បើត្បាស់ជីវរិ  ឱ្យរស់ថៅជាសុខ ” ៕៚ 

 3 
          ៙.អំពីត្បថយជនក៍្នោរសូត្រម្នត  ចថត្ម្ើនត្ពោះបររិត ៖ 
 C.ម្លនចិរតត្ជោះថាា ជាកុសល ។  ម្លនសម្លធិសាបល់អថ ើង ៗ ។ 
 C.ម្លនសរិ សរិម្លនគុ្ណរកាចិរតដយ៏៉ា ងសំខ្នជ់ាទីបំផុរ។ 
 C.ត្ពោះធម្ជ៌ាអារម្មណ៍ក្នអនុសសរិអបរ់ចិំរត  រឯីោយវា្  ក៏
សាបត់ាម្ចិរត  ម្និត្បត្ពឹរតទុចចររិ  សូម្បមី្និត្គ្បអ់ងគក្នកម្មបេ ។ 
 C.ថបើបានដឹងអរថនយ័មេម្ថទៀរ     គឺ្នាមំ្កនូវថសចកដីត្ជោះថាា
ដយ៏៉ា ងក្ត្កមលង  កជ៏ាោរម្លនត្គូ្  ម្លនត្ពោះសាសាដ ថៅជាបជ់ាម្យួ
អស់ោលជានិចច  ថធវើឱ្យម្លនោររម្កល់ចិរតខពស់ថ ើង  សម្បូណ៌ថោយ
ថោកបាលធម្ ៌ គឺ្ ិរ ិ  និងឱ្រតបបៈ  ជាថ រុនាឱំ្យម្លនសីលបរសុិទធ  
ត្បាកដថសមើនឹងត្ពោះថចរិយម្លស ។ 
 C.ជាឱ្ោសក្នោរចថត្ម្ើនវបិសសនា  និងជាឱ្ោសក្នោរបាន
លុោះអរយិសចចធម្ ៌ សថត្ម្ចម្គ្គផល ៕៚ 

3 
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          ៙.កូវដី ១៩  បានរម្ាកឹត្បាបពិ់ភពថោកថា  ម្និថាអាកមដល
ថយើងត្សឡាញ់  ឬម្និត្សឡាញ់ថនាោះថទ  មរោលណាដល់ថពលត្ររ់
គាា ថ ើយ  គឺ្ត្រូវមរត្ររត់្បាស ាឹងឯង ។  ម្និចំថរោះមរត្ររស់ាា ប់
ថនាោះថទ  សូម្បថីៅរស់កកូ៏វដីអាចបំមបកបានមដរ  គឺ្ជាោររម្ាកឹម្នុសស
ទាងំឡាយឱ្យត្បញាបល់ោះបងអំ់ថពើអាត្កក ់  ថ ើយថធវើនូវទីពឹងរបស់ខាួន 
ជាម្នុសសឆ្ា រ  ជាបណាិ រពិរៗ ឥ ូវថនោះថៅ  ម្នុសសម្និមម្នថកើរ
ម្កសត្ម្លបថ់ ា្ ោះទាស់មទងគាា ថនាោះថទ  ដថណដើ ម្អវីគាា បានថៅ  សុទធមរ
ត្រូវថបាោះបងថ់្លទាងំអស់  ថម្ើលទឹកចិរតអាកមដលបាចត្បាកថ់្ល
ថម្ើលថម្ើល៍  ថរើធ្លា កដ់ល់កត្ម្រិណា ។  ប៉ាុមនត អនិ ច្  !  ប៉ាុណណឹ ងថ ើយ  
ម្នុសសថោកកថ៏ៅម្និភាា កខ់ាួនថ ើយ  ម្និថលើកមលងឱ្យគាា   ម្និ
អថហាសិកម្មឱ្យគាា ថនាោះថទ ។ 
 C.ត្គ្បគ់ាា   គឺ្ជាអាករងថត្គាោះ  ថត្រោះម្លនជារិជាបចចយ័  ថទើប
ម្លនជរា  ពាធិ  និងម្រណៈ  រឯីរាគ្ៈ  ថទាសៈ  និងថម្ល ៈ  កម៏្និម្លន
អាកណាថធវើឱ្យខាួនឯងថ ើយ  ដូថចាោះថ ើយ  ថទើបម្និគ្រួម្លនោរ្ប់
ត្បោនគ់ាា ថនាោះថទ  ថត្រោះថបើថវៀររាគ្ៈ  ថទាសៈ  និងថម្ល ៈថ ើយ  ថរើ
ម្លនអាកណាអាចថធវើបាបកម្មអវីបានបនតិចបនតួចថៅ ៕៚ 

3 
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          ៙.សម្បរតិម្លនសពវ  ថត្ចើនរាបម់្និអស់ 
 មរថៅត្សថណាោះ  របស់កនាង 
   ោយថគ្ចកូវដី  ថៅជិរខ្ា ចឆាង 
   មរចិរតរា៉ា បរ់ង  ទទលួរណាា  ។ 
 ត្រូវអបរ់ចិំរត  ោរពិរយ៉ា ង ាឹង 
 បញ្ញញ បានដឹង  សម្ាងឹអនិ ច្  
   ោយថគ្ចកូវដី  ចិរតសាបរ់ណាា  
   សរិរកា “ ត្រូវោរអវីថទៀរ ”  ? 
 បានថកើរជាម្នុសស  រស់ជួបត្ពោះធម្ ៌
 សិកាឱ្យលអ  គុ្ណធម្កំុ៌ឃ្លា រ 
   មសវងរករខួាួន  គាបជ់នួថឃើញជារិ 
   រូបធ្លរុនាម្ធ្លរុ “ ជ្ជតិបិ  ទុកាខ  ”  ។ 
 ោរថកើរជាទុកខ  ដឹងទុកខជាសុខ 
 កំណរដឹ់ងទុកខ  គឺ្វបិសសនា 
   សនរវ  ធមាម   ជា អនោា  
   សួរម្ដងថទៀរថា  ត្រូវោរអវីថទៀរ ? 
 ថត្រោះថភាចសរិ  ចិរតភាា រត់្រូវោរ 
 ថទើបបានរណាា   នាចិំរតចថងអៀរ 
   តណហ   ទានសា  ជាថ្រមេម្ថទៀរ 
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   ធមមទាោទ  ថទើបឃ្លា រ្កទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.ធ្លរុទាងំអស់ជារបស់ធម្មជារិ   គឺ្យ៉ា ង ាឹងឯង ។   ថរល 
អំពីអវជិាា   រណាា   ឧបានទាន  ថោយសនមរិ  គឺ្ថយើងលាងគិ់្រខុស
ថោយខាួនឯង  ត្រងម់ដលថៅទទលួធ្លរុទាងំថនាោះ  ថោយោរម្និដឹង  
ម្និយល់  ថ ើយយកម្កគិ្រតាកម់រង  ថោយភាពរថវ ើរវាយក្នចិរត  
សាងត្បរិដឋថរឿងឱ្យត្សឡាញ់  ឱ្យសអប ់ វថងវងសពវត្គ្ប ់ ទាងំោរយល់
ខុសគឺ្អតាត នុទិដឋិ  បាន្កឫ់សគ្ល់កាុងចិរតសនាដ នរ ូរម្ក  កាុង
សងារវដដ ។ 
 C.ថោយសារ  ត្ពោះគុ្ណក្េាក្នត្ពោះធម្មររនៈ  មដលត្ពោះ-
សម្លម សម្ពុទធត្ទងត់្បោសសមម្ដងអំពីអរយិសចច  ម្លនទុកខសចចជាថដើម្  
ថទើបម្នុសស  ថទវតា  ឥនេ  ត្ព ម  បានភាា កអំ់ពីកិថលសនិត្ទា  ឬភាា ក់
អំពីោរយល់សបដ  មដលបានថដកលក ់ កាុងសុបិនអស់ម្យួសងារវដដ
ម្កថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថម្តាត   ករុណា  ម្លនសរតបបញ្ញរតិម្កជាអារម្មណ៍គឺ្លអណាស់  
តាម្ត្ពោះបរម្ពុថទាធ វាទ    ប៉ាុមនត   កំុថភាចថម្តាត ខាួនឯងផង  ថរលគឺ្   កំុ
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បថណាដ យឱ្យចិរតខាួនឯងថកើរទុកខ  ថត្រោះថ រុមរម្លនថម្តាត   ករុណា
ដល់អាកដក្ទថនាោះៗ ជាបចចយ័ថ ើយ ។ ម្និម្លនកម្លា ងំអំណាចណា
ម្យួ   សូម្បមីរកម្លា ងំក្នត្ពោះរថាគ្រ    មដលអាចត្គ្បសងករក់ម្លា ងំកម្ម 
របស់សរវថោកបាន  លុោះមរអរយិម្គ្គក្នខាួនឯង  ថទើបថធវើឱ្យអស់
រណាា   អស់កម្មភព  អស់ជារិ  ជរា ពាធិ  និងម្រណៈ គឺ្ត្ពោះនិរវ ន ។ 
 C.ធម្មចកខុ  គឺ្អរយិម្គ្គថឃើញធម្ ៌ ទាល់មរចិរតចកខុ  គឺ្វបិសសនា  
ថឃើញទុកខ គឺ្ថឃើញោយជាធ្លរុ  ម្និម្លនសរវ  និងថឃើញវញិ្ញញ ណធ្លរុ
ម្និមម្នអតាត  ។  សរវថោក  ោលមដលត្បោនខ់ាួនអញ  ខាួនឯងថនាោះ  
គឺ្ម្និម្លនោរ្បយ់កនូវអវីដក្ទ  ថត្ដអំពីោរ្បត់្បោននូ់វោយ  
និងចិរតថនោះថ ើយ ៕៚  

3 
          ៙.ដងួត្ពោះអាទិរយ ម្លនកិចច បំភាមឺផនដី 
 ជីវរិត្បុសត្សី  ម្លនកិចច រកាដួងចិរត 
 ថគ្ចកូវដីបាន  កំុថគ្ច  អំពីោរពិរ 
 កូនឆ្ម រូចលអិរ  ោរពិរ  ម្និមម្នថតាថ ើយ ៕ 

៙.១.ក្ត្បម្និមដលសាប ៖ វមុិ្រតិរស ( បិ.៤៨/ទំ.៩៦ ) 
២.ឆ្អ បម្និមម្នត្រី ៖ កិថលស ( បិ.៥៤/ទ.ំ៨០  ) 
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 ៣.ត្សីលអគាម នពីរ ៖ សិរសួីសដី,ត្ពោះត្សីសថពជ៌ា គឺ្
  ត្ពោះសពវញ្ញុ ពុទធ ( វចនានុត្កម្មខមររកយ  ត្សី ) ។  

៤.សីុម្និមដលជុោះ ៖ ម្នុសសកំណាញ់    ( កំណាញ់ 
 ៥ ត្បោរ ) ។ 

៥.រកីសគុសម្និរុោះថរាយ   ៖       សីលបរសុិទធ(សីលត្ពោះអរយិៈ)
 ៦.សាា បថ់ ើយថៅឈ ឺ ៖ សាា បថ់ករ តិ៍ថ ម្ ោះ ( សាា បថ់ត្រោះ 

 ថសចកដីត្បម្លទ ) ។ 
៧.ភារឺកថត្បៀបគាម ន ៖ បញ្ញញ   ( ពនាឺអវីថសមើថោយបញ្ញញ  

ម្និម្លន ) ។  
៨.ឃ្លា នម្និមដលមឆអរ ៖ រណាា    ( ោរមឆអរថោយោម្ 

ម្និម្លនថ ើយ ) ។ 
៩.ត្រមដរម្និថចោះធ្លា ក ់ ៖ អនុរតរយិធម្ ៌( ម្លនទសសនា- 
 នុរតរយិ  ជាថដើម្ ) ។  
១០.ជំរកម់្និថចោះសង ៖ ម្នុសសរម្លិគុ្ណ  ( ម្ិ្ ា ទិដឋិ 

ថា  ម្លតាបិតាអរម់្លនគុ្ណ ) ។ 
១១.ចំណងម្និង្ខយត្សាយ ៖     ត្ទពយសម្បរតិ  បុរត  ភរយិ, 

វរថុោម្គុ្ណ  ( ត្ពោះគាថាធម្មបទ  រណាា វគ្គ ) ។ 
១២.ឆ្ា យម្និម្លនជិរ ៖ សងារវដដ        ក្នបុគ្គលរល 
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មដលម្និដឹងនូវត្ពោះសទធម្ម           (   ត្ពោះគាថាធម្មបទ 
រលវគ្គ ) ។ 

១៣.ពិរម្និមត្បត្បួល ៖     ចរុរារយិសចច ( បិ.៣៩/ទំ.២៥៩ ) 
១៤.ដលួម្និម្លនថត្ោក ៖ និយរម្ិ្ ា ទិដឋិ ( ម្ិ្ ា ទិដឋិម្លន 

សភាពដខុ៏ស និងថទៀង/ អភធិម្មសងគណី ) ។ 
១៥.ថបាកម្និង្ខយដឹង ៖ ថបាកខាួនឯង  ( គុ្តាត ថេរគីាថា 

និងម្លគ្ណាិ យសូត្រ ) ។   
១៦.ត្បឹងពរម់្និទន ់ ៖ ម្នុសស     មដលលំបាកត្បថៅ    

( ថទាវចសសតា ) ។  
១៧.ធានម់្និង្ខយោក ់ ៖ បញ្ចកខនធ  ជាភារៈធាន ់ (  ភាោ  

ហនវ  បញ្ចក្សខនាា  )  ។ ( បិ.៣៣/ទំ.៥៩ ) 
១៨.សចចៈម្លនមរម្យួ ៖ និថរាធសចច    ថត្រោះម្និវនិាស  

( ឯក្សំ  ហ ិ សចចំ  ន  ទុតីយមតថិ  បិ.៥៤/ទំ.២៩៨  និង 
ធ្លរុវភិងគសូត្រ        តំ   សចចំ   យ ំ   អនមាសធមមំ  
និព្វវ នំ   បិ.២៨/ទំ.១៩៣ ) ។ 

១៩.ចងជ់យួ ,ជួយ ម្និរចួ ៖             អាកទទួលផលក្នថពៀរថវរា 
( សូម្បតី្ពោះម្ហាថម្លគ្គោា ន  និងត្ពោះសម្លម សម្ពុទធ ) ។ 

២០.ថ្រលួចម្និរចួខាួន ៖       ្បយ់ករបស់កាុងថោក 
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 ថោយឧបាទាន   (  រណាា ជាថ រុក្នទុកខ   រណាា ទុក 
           ដូចជាថ្រ ថត្រោះោនយ់ករបស់កាុងថោក ថាជា

របស់ខាួន ) ។ ( បទុម្បុបផសូត្រ  បិ.៣០/ទំ.២០៤ ) 
២១.ថគ្ចពនួម្និរចួថត្គាោះ  ៖      ថោកថនោះម្និម្លនទីថគ្ចពួន 

ពីបាបកម្មមដលខាួនបានថធវើថ ើយ    ( ត្ពោះភកិខុជាបថ់ៅ
គុ្ហាភា ំ និងត្ពោះបាទសុបបពុទធជាថដើម្ ) ។ 

២២.ត្បាក,់របស់ទិញម្និបាន ៖  ជីវរិ ( ម្ហាថសដឋីម្លនត្បាក ់ 
 ប៉ាុនណា  ករ៏កាជីវរិម្និបានមដរ ) ។ 

២៣.ត្ទពយប៉ាុនាម នម្និអាចជួយ  ៖    ទុកខថវទនាផាូវោយ  ផាូវចិរត 
  (  ត្ពោះរាជា   កថ៏ៅខ្វ យខវល់   ដូចត្ពោះបាទបថសនទិ  

ជាថដើម្ ) ។  
២៤.ម្យួម្និម្លនពីរ ៖ ពុទធម្នត ( ត្ពោះសារបុីរតសមម្ដង 

ធម្មបទ   អដឋកថា   កាុងថរឿងត្ពោះនាងកុណា លថកសីថេរ ី
ស សសវគ្គ ) ។ 

២៥.សីុម្និម្លនម្លរ ់ ៖ ថពលថវោ   ទំរសីុសពវសរវ  
(   កានោ    ឃសតិ    ភូោនិ...  អដឋកថា   មូ្ល- 
បរយិយសូត្រ ) ។   

២៦.ត្ររម់លងត្បទោះ ៖        គឺ្ោរថាវ យបងគំត្ពោះភគ្វា 
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   ត្ោបោបរនិិរវ ន  ( ម្លនត្ពោះភកិខុ  និងត្ពោះភកិខុនីថត្ចើន
ត្ពោះអងគកាុងគ្ម្ពរីអបទាន ) ។ 

២៧.ឈាោះថ ើយមលងសាា ប ់ ៖ អស់រណាា   ឈាោះទុកខទាងំពងួ 
 ( តណ្ហ ក្សខនោ  សរវទុក្សខំ  ជ្ិនាតិ)។(បិ.៥២/ទំ.៩៦ )   
២៨.ចបថ់ ើយមលងវលិវញិ  ៖       វវិដដៈ  គឺ្ត្ពោះនិរវ ន ( នាវា 

 ថឆ្ព ោះថត្រើយ  ម្និវលិវញិ ) ៕៚ 

3 
៙.កំុគ្បបអីនេោះអមនេង  ថចោះមរចងប់ាននូវអវីថនាោះៗ  ថោយ

ត្បាកដថា  បានម្កថយើងនឹងម្លនថសចកដីសុខ  ថ ើយោរបារប់ងនូ់វ

អវីៗ កអ៏៊ាÍចឹងមដរ  កំុថចោះមរថសាកសាដ យ  អាថឡាោះអាល័យថកើរទុកខថា  
ថយើងសាបសូនយថ ើយ  ថយើងអស់រលីងថ ើយ... ។   របស់ខាោះបានម្ក 
ថធវើឱ្យថយើងថកើរទុកខ       ឬដល់នូវថសចកដីវនិាសក្ត្កមលងថៅកម៏្លនមដរ 
ថៅកាុងបចចុបបនាជារិ  ឬភាគ្ថត្ចើនថៅកាុងបរថោក ។  រឯីរបស់ខាោះ  
បារប់ងថ់ៅ  មបរជាម្លនផាូវឱ្យថយើងបានសុខ  រ ូរបានសថត្ម្ចនូវ
គុ្ណធម្ជ៌ានខ់ពស់ថទៀរផង ។  ដូថចាោះ  សំខ្នថ់ៅត្រងថ់យើងម្លនទីពឹង
កាុងចិរត  គឺ្ម្លនសរិកាុងបចចុបបនា  ថធវើោរអវីៗ ឱ្យម្លនត្បថយជនប៍ាន
សុខ  កុសលធម្ច៌ថត្ម្ើនថ ើង  ម្លនោរអស់រណាា ជាទិសថៅ  និង
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ម្លនោរកំណរន់ាម្រូប  ជាដំថណើ រថៅ  ថៅកាុងផាូវគឺ្ោរលោះបងថ់សចកដី
ត្បោនន់ាម្រូបថាជាអតាត   រខួាួន ៕៚   

3 
៙.ម្លនឧទា រណ៍ត្សាបថ់ ើយ  ថយើងមបបបថនាេ សត្បថទស

ដក្ទ ៗ ថា ម្និបានត្បញាបោ់រររកូវដី ១៩ ទុកមុ្នឱ្យបានទានថ់ពល  
ប៉ាុមនតឥ ូវថនោះ  ថរើថយើងម្លនោរររអបាយភូម្ ិ៤  ឱ្យបានោរធ្លនា
កាុងជីវរិថយើងថ ើយឬថៅ ?  ថយើងអាចម្និថជឿ  ថយើងអាចជាម្នុសស    
“ ម្និអីនិយម្ ”...   ប៉ាុមនតពួកសរវនរក      ថត្បរ       សុទធមរម្លនោរ

ថដដ ត្កហាយ  សាដ យថត្ោយថ ើយថា “ ថបើថយើងដឹងអ៊ាÍចឹង  ថយើងម្និ
ថធវើបាប ាឹងថ ើយ ” ៕៚ 

3 
          ៙.ជាម្យួនឹង “ ម្និអីនិយម្ ”  ម្នុសសថយើងក ៏ “ សានថ់សាា
និយម្ ” ផងមដរ ។  ថោកថនោះម្និមម្នអាត្កកដូ់ចមដលថយើងគិ្រថនាោះ
ថទ  ថយើងគិ្រឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវថៅថម្ើល  ថបើម្និម្លនថោកថនោះថទ  ថរើ
ម្លនត្ពោះសម្លម សម្ពុទធត្តាស់ដឹងមដរឬថទ      ថរើម្លនត្ពោះអរយិបុគ្គលមដរ
ថទ... ។  ដូថចាោះ  ថយើងកំុថឃើញមរថទាសក្នថោកថនោះតាម្មបបអវជិាា   
ត្រូវសិកាត្ពោះធម្ ៌    ថត្បើត្បាស់ថោកថនោះឱ្យបានគុ្ណត្បថយជនដ៍ល់ 
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ខាួនឯង    និងអាកដក្ទ   ត្រូវកំុថភាចខាឹម្សារមដលថា    ជីវរិជាទុកខ    មរ 
ថយើងត្រូវថត្បើត្បាស់ជីវរិថនោះឱ្យបានសុខ ៕៚ 

3 
៙.ជីវរិគឺ្ជាទុកខ  ថត្រោះជាឧបាទានកខនធទុកខ  ជាវដដទុកខ  ម្និ

ថទៀង  ជាទុកខ  ជាថរាគ្... ជាទុកខសចច  ជាអនតាត  ។  ោរថត្បើត្បាស់ជីវរិ
ឱ្យម្លនត្បថយជន ៍ ឱ្យបានសុខ  គឺ្ថរៀងៗ ខាួន   មដលអាត្ស័យសរិ-
សម្បជញ្ញ ៈ កាុងចិរតបំថពញថ រុថផសងៗ ឱ្យបានសថត្ម្ចជាត្ពោះអរ នត  
ឬជាត្ពោះសម្លម សម្ពុទធ  នាមំ្កនូវត្បថយជនសុ៍ខដល់ម្នុសស  និងថទវតា
ទាងំឡាយជាអថនក ។  ពុទធបរស័ិទថយើងយកជីវរិថនោះជាថដើម្ទុន  
កំណរខ់នធ  ៥      ជាថម្ថរៀនបរញិ្ញញ         បាននូវថនកខម្មសុខជាថដើម្ ។   
ត្ពោះសម្លម សម្ពុទធត្ទងត់្តាស់សមម្ដងអំពីសុខ មដលថកើរអំពីថ រុថផសងៗ 
គឺ្សុទធមរជាោរថត្បើត្បាស់នូវជីវរិថនោះជាថដើម្ទុនទាងំអស់   ដូចជា  
បាបានំ  អក្សរណំ្  សខុ្ំ  ោរម្និថធវើបាបទាងំពងួគឺ្ជាសុខ  ឬនាំ
ម្កនូវសុខ ។  សនុោ  បុញ្ញសស  ឧចចនោ  ោរសនសបុំណយនាមំ្ក
នូវសុខ  សនុោ  បញ្ញញ បដិោនភា  ោរបានថោយចំថរោះនូវបញ្ញញ   
គឺ្ជាោរបានថសចកដីសុខ  ប៉ាុថណណ ោះជាថដើម្ ៕៚ 

3 
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៙.ជីវរិម្នុសសថយើងដូចចម្លក រម្លា ស់អ៊ាÍចឹង ។  ថបើថយើងត្បម ស 
ឬថបើម្និថចោះម្និដឹងថទ  ត្រូវបនាា ម្លា ស់មុ្រ  ប៉ាុមនតថបើដឹងថ ើយម្និ
ត្បម្លទថទថនាោះ  ថយើងត្បាកដជាបានមផាម្លា ស់បរថិភាគ្ម្និខ្ន ។  
ដូថចាោះអវីៗ គឺ្ថៅថលើថយើងសិកាឱ្យបានថចោះដឹង  និងពាយម្ថោយ
ម្និត្បម្លទ  ម្និសានថ់សាា និយម្  កម៏្និមម្នម្និអីនិយម្  ឬសបាយ
និយម្  ថៅថនាោះថទ ។  ថៅកាុងថោកថនោះម្លនថ រុ  ម្លនផល  គឺ្
សំខ្នណ់ាស់  ថ រុក្នថសចកដីទុកខកម៏្លន  ថ រុក្នថសចកដីសុខកម៏្លន  
គឺ្ថៅថលើថយើងថត្ជើសថរ ើស  ត្គានម់រថា  ត្រូវសិកាត្ពោះធម្ ៌ ថត្រោះថយើង
គិ្រថ រុផលកាុងថោកថនោះ  ម្និថឃើញថោយខាួនឯងថ ើយ ។ 
 C.ខាុ ំត្ពោះអងគ  សូម្ថាវ យបងគំ  អរត្ពោះគុ្ណត្ពោះសម្លម សម្ពុទធ 
 C.ខាុ ំត្ពោះអងគ  សូម្ថាវ យបងគំ  អរត្ពោះគុ្ណត្ពោះសទធម្ម 
 C.ខាុ ំត្ពោះអងគ  សូម្ថាវ យបងគំ  អរត្ពោះគុ្ណត្ពោះសងឃ  ទាងំមដល
ត្ពោះសងឃបានរកាត្ពោះក្ត្របិដក  ត្ពោះអដឋកថា... ទុកម្ក ៕៚ 

3 
          ៙.ម្លនថរឿងថកើរទុកខកាុងជីវរិម្នុសសថយើង     ថោយសារោរ
ចងចិរតខាួនឯងភាា បថ់ៅនឹងអាកណាម្លា កថ់នាោះ  ថត្រោះថភាចសម្ាងឹថម្ើល
ថោកដធំ៏ទូោយ ។   ថៅកាុងថោកថនោះម្លនថ រុផលក្នថសចកដីសុខ 
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ថត្ចើនមបបណាស់    ថយើងគ្រួមររកីរាយនឹងអវីមដលថយើងម្លន     ដូចជា 
សទាធ   និងបញ្ញញ   មដលជារួត្ពោះក្ត្រសរណគ្ម្ន ៍ សីលលអ និងកុសល-
ភាវនាដក្ទ ៗ ថទៀរ ។  ថយើងត្រូវជាម្នុសសត្បាកដនិយម្  ថ រុផល
និយម្  ឬសចចនិយម្  កំុជាម្នុសសនិយម្មរោរសបាយ ៗ  ថ ើយ
ថភាចខាួន   ួងម ង  ថកើរទុកខថនាោះថ ើយ ។  ថោកថនោះម្លនទុគ្គរិ  ក៏
ម្លនសុគ្រិផងមដរ  ម្លនម្លរ  កម៏្លនត្ពោះសម្លម សម្ពុទធ... ត្ពោះពុទធអងគ
ត្ទងត់្បោសកាុង នោហតិសសសពូ្ត ( បិ.៤២/ទំ.១១៧ )  រថាគ្រ  មរង
បញ្ញរតថោក  គឺ្ទុកខផង  ថោកសមុ្ទយផង  ថោកនិថរាធផង  និង
ថោកនិថរាធគាម្នីិបដិបទាផង  កាុងអរតភាពត្បម្លណ ១ពាម្ថនោះឯង  
មដលត្បកបថោយសញ្ញញ   និងត្បកបថោយចិរត ។  ដូថចាោះ  កាុងដំថណើ រ
ជីវរិថយើងម្លា ក់ៗ   ម្និមម្នម្លនមរទុកខថនាោះថ ើយ  គឺ្ម្លនទុកខនិថរាធ  គឺ្
ត្ពោះនិរវ នផងមដរ  ពិរមម្នមរត្ពោះនិរវ នម្និមម្នជាខនធ  ប៉ាុមនត  ោរ
អស់ខនធ ាឹងឯង  គឺ្បរម្សុខ  ទុកខនិថរាធអរយិសចច ៕៚ 

3 
          ៙.ជាធម្មតារបស់ម្នុសសថយើង      មរងថត្ជើសថរ ើសនូវអវីមដល
ខាួនឯងត្សឡាញ់ថពញចិរត  ថោយថម្ើលម្និថឃើញ “ ោរម្និថកើរទុកខ ”
មដលជាជថត្ម្ើសដល៏អបំផុរ ។  ថត្រោះថ រុមរ “ គិ្រ ” ថាអាកថនោះគ្រួមរ 
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យ៉ា ងថនោះ    គ្រួមរយ៉ា ងថនាោះ   ថម្ល៉ាា ោះថ ើយ     ថធវើឱ្យខាួនឯងត្រូវថកើរទុកខ    
ថត្រោះថ រុមរម្និបានដូចចិរតមដលគិ្រចង ់  អសាច រយណាស់ !  គំ្និរ

ខាួនឯងថសាោះ  ថចោះគិ្រឱ្យខាួនឯងថកើរទុកខរាល់ក្េាអ៊ាÍចឹងមដរ ។  គិ្រឱ្យ
សុខកម៏្លនមដរ  ប៉ាុមនតម្និថចោះគិ្រ  ដូថចាោះ  ថទើបត្រូវសិកាត្ពោះធម្ ៌ ថដើម្បី
បាននូវោរថចោះគិ្រឱ្យថកើរសុខពិរៗ ៕៚ 

3 
          ៙.អាកត្គូ្សួរកូនសិសសថា  ថរើមផាអវីមដលថធវើឱ្យកូនថកមងយ ំ? 
 កូនសិសសថត្ចើនគាា   សុទធមរថឆាើយបានពិនេុលអៗ   គឺ្មផាថម្េស  
ថត្ម្ច  ត្កូចឆ្ម រជាថដើម្ ។  ម្លនមរសិសសត្សីម្លា កថ់ឆាើយថា  មផាត្រមបក  
អាកត្គូ្ឱ្យពិនេុសូនយ  ថ ើយវាយោស់ថរឿនថទៀរផង ។  លុោះមសអកថ ើង  
កូនសិសសត្សីថនាោះកប៏ានយកមផាត្រមបកគ្បចំ់កាលកូនអាកត្គូ្  ថ ើយ
កូនអាកត្គូ្កយ៏ ំ ។  អាកត្គូ្សាម នថា  កូនសិសសត្សីគំុ្ថរឿងពីម្សលិម្ញិ  
ប៉ាុមនត  គឺ្ជាចថម្ាើយពីម្សលិម្ញិថនាោះឯង  អាកត្គូ្ថ្ទថា  ម្កពីគ្ប ់ 
បានជាកូនគារយ់ ំ កូនសិសសត្សីរបថា  មផាថម្េសកម៏្កពីថកមងថនាោះថៅ
ញុាំវាមដរថរើ... ។  អវីមដលឱ្យថយើងបរថិភាគ្  ថសពថសាយឆ្ា ញ់  កអ៏ាច
ឱ្យថយើងយបំានមដរ  ដូចជាមផាត្រមបក  ថបើបរថិភាគ្កអ៏ាចឱ្យឈថឺធមញ  
ឬឈថឺរោះជាថដើម្  រឯីអវីៗ មដល ឹរ  មដលពុល... ថបើថយើងម្និបរថិភាគ្ 
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ថទ    កអ៏រប់ញ្ញា អវីថ ើយ ។   ផេោះ   ទីកមនាង   របស់  បរថិភាគ្ថត្បើត្បាស់   
ថយើងថាម្និចូលចិរតថសាម កថត្គាកថទ  ប៉ាុមនត  មបរជាចូលចិរតបរថិភាគ្
អារម្មណ៍ថៅ មង     ថសាម កថត្គាក     ម្និថចោះថធវើឱ្យសាអ រថ ើយ ។  
មផនដីសត្ម្លបថ់ដើរ    ម្និមម្នសត្ម្លបឱ់្យមរកទូលថនាោះថទ   ខនធ ៥ ថនោះ
កដូ៏ថ ា្ ោះមដរ ៕៚ 

3 
          ៙.ម្នុសសថយើង  ខំត្បឹងររថ់គ្ចអំពីថរឿង  មដលចិរតខាួនឯងគិ្រ
តាកម់រងថ ើង  ថោយម្និបានររថ់គ្ច  អំពីចិរតគិ្រតាកម់រងទាងំថនាោះ  
ថៅតាម្ផាូវសរិបបោឋ ន ៤ ថ ើយ    ដូចគាា នឹងថកមងលាងម់្លា ក ់   មដលខំ 
ត្បឹងររថ់គ្ចអំពីត្សថម្លលខាួនឯង  ថនាោះមដរ ៕៚  

3 
          ៙.សីល  ថត្បៀបដូចោររម្ចំណីទាស់ផង  ត្បយរ័ាផង  បំប៉ាន
សុខភាពថោយអាហារលអៗ  ផង  និងជាោរហារត់្បាណត្ប្ថំពល
ផង ។  សម្េវបិសសនា  ថត្បៀបដូចោរបរថិភាគ្ថាា  ំ។  រឯីោរជាោច់
អស់ថរាគ្  គឺ្ត្ពោះនិរវ ន  មដលថយើងអាកឈតឺ្រូវមរ្កំុំថភាច ។ 
 C.ម្ា៉ាងថទៀរ សីលថត្បៀបដូចជាឫសក្នថដើម្ថឈើ មដល្ក់
ចូលថៅកាុងមផនដី ។    សម្េវបិសសនា   ឧបម្លដូចថដើម្មដលធំបនតិច- 
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ម្ដង ៗ  រ ូរម្លនខាឹម្ ។  ថោកុរតរវមុិ្រតិ  គឺ្ជាខាឹម្ក្នត្ព មចរយិធម្៕៌ 

3 
          ៙.ត្សវងឹបាងំអនិចចំ       សានថ់សាា ខ្ា ងំបាងំសចចៈ 
 រថត្ម្កបាងំអាទីនវៈ       ោរថសាៀករកប់ាងំរូបថរាគ្ ។ 
 ថត្បងថម្ៅបាងំបដិកូល       ថម្ល មូ្លបាងំខនធថោក 
 រាគ្ៈបាងំវបិបថយគ្       ថទាសៈថសាកបាងំសុខ្ ។ 
 ថោភៈបាងំថទាសខាួន       ម្លយពនួបាងំសរា 
 ថត្ោធបាងំគុ្ណូបោរ       អវជិាា បាងំត្ពោះនិរវ ន ។ 
 ថោម ភខ្ា ងំបាងំទានំ       ពាបាទបាងំម្រិតកលាណ 
 ម្ិ្ ា ទិដឋិបាងំត្ព មយន       រណាា ឃ្លា នបាងំទីត្ជក ។ 
 បិទបាងំថត្រោះអវជិាា        មដលគ្រួនាដូចពពក 
 វបិសសនាវាយបកម់្ក       អស់ពពកថឃើញដួងចនេ ៕៚ 

3 
          ៙.ផាូវមដលថឆ្ព ោះថៅរកបរម្សុខ  ត្ពោះនិរវ ន  គឺ្ជាផាូវមរម្យួ 
ថរៀងៗ ខាួន  ថោយម្និម្លនោរដថណដើ ម្គាា អវីថនាោះថ ើយ ។  បរម្សុខ  
ថបើថរលថាថត្ចើន  គឺ្ថត្ចើនថសមើនឹងចំននួក្នសរវថោក  ប៉ាុមនត  ថបើថរល
ថោយលកខណៈ  គឺ្ម្លនមរម្យួ  ថត្រោះម្លនលកខណៈសុខសាបដូ់ចគាា
មរម្ា៉ាង ។  ថបើចំថរោះថសចកដីសុខតាម្ផាូវចិរតវញិ  កគ៏្រួមរជាថសចកដី
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សុខតាម្មបបថរៀងៗ ខាួនមដរ  ដូថចាោះ  ថទើបម្និម្លនថរឿងដថណដើ ម្អវីគាា
ថនាោះថទ ។  សម្បរតិថៅកាុងថោក  ថលើដី  ថត្ោម្ដី  ធម្មជារិត្ពឹកសក្ត្ព  
អាចឱ្យសរវថោកទាងំអស់លមម្រស់ថៅបាន  ប៉ាុមនត  ម្និអាចឱ្យម្នុសស 
ថោម ភថោភលន ់ សូម្បមីរម្លា ក ់ ត្គ្បល់មម្ថនាោះថ ើយ ។  អាកអបរ់ចិំរត  
ម្លនផាូវក្នសនតិភាពជារបស់ខាួនពិរ  ថោយឥរម្លនកងវល់នឹងថរឿងអវី
កាុងថោកថនោះថ ើយ  ជាសម្បរតិមដលម្និម្លនអាកដក្ទណាដថណដើ ម្
ថនាោះថទ  ថត្រោះជាសម្បរតិផ្កដ ចមុ់្ខថរៀងៗ ខាួន ៕៚ 

3 
          ៙.ម្និថកើរទុកខ         ថត្រោះទុកខកនាងថៅថ ើយ 
 ម្និថកើរទុកខ      ទុកមុ្នថ ើយថនោះថ ើយសុខ 
 សុខបចចុបបនា      រលឹកទានជ់ាត្បមុ្ខ 
 ចិរតង្ខយសុខ      ម្និថកើរទុកខគឺ្សុខថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថទាោះជាបានអវីៗ ពីកាុងថោកថនោះថត្ចើនប៉ាុនណាកថ៏ោយ  
សម្បរតិថសដចចត្កពរតិ  សម្បរតិថទវថោក  ត្ព មថោក  ឬភាពជា
អធិបរីកាុងក្ត្រភព  កម៏្និត្បថសើរដូចជាោរមដលបានដឹងថា  អរម់្លន
អតាត   រខួាួនថយើងថៅកាុងថោកគឺ្ទាវ រទាងំ ៦ ថនោះមដរ ។  ត្រូវរកាចិរត
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ថោយសរិ   កំុឱ្យចិរតធ្លា កចុ់ោះោនគំ់្និរមដលគិ្រអំពីខាួនឯង   កាុងថរឿង
អវីម្យួថ ើយ  សរិរលឹកដឹងទាន ់ គឺ្ថឃើញម្លនត្រឹម្មរ  “ វេីិចិរត ” ដឹង
នូវអារម្មណ៍ប៉ាុថណាណ ោះ ៕៚ 

3 
          ៙.បិដក ៣៥ ទំពរ័ ៤៤២ 
 C.ចិរតខូចដូចថគាថោង  គឺ្ត្បថៅម្និបាន ។ 
 C.អារម្មណ៍ោម្គុ្ណ ៥  ដូចសម្េូង ។ 
 C.ោរថភាចសរិ     ដូចអាកយម្ថគា   ត្បម្លទ    ថធវសត្បម ស  
បថណាដ យឱ្យថគាចូលសីុសម្េូង    កំពុងថផើម្   ( ត្សូវម្លនផ្កក   ម្និទាន់
ថចញ ) ។ 
 C.អរប់ានសថត្ម្ចម្គ្គផល  ដូចអាកថធវើមត្ស  អរប់ានត្សូវ ។ 
 C.ម្លនសរិ  ដូចអាកយម្្បថ់គាយកម្កចង  វាយរម្ាកឹឱ្យ
ថគាថនាោះរាង្ល ។ 
 C.ឱ្វាទានុសាសនីក្នត្ពោះសម្លម សម្ពុទធ  ដូចដំបងវាយថគា  គឺ្
ត្ពោះសូត្រថផសងៗ   ម្លនជាអាទិ៍   អាសវីិសបូមសពូ្ត   ( ឧបម្លដូច  
អាសិរ ពសិ  បិ.៣៥/ទំ.៣៩៤ )  អនមតគគសយំតុា ( ន + អញ្ញត > 
អនមត + អគគ )     ម្លនទីបំផុរ    មដលបុគ្គលដឹងថ ើយ    ម្និម្លន  
( បិ.៣២/ទំ.៧៩ ) ។ 
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 C.បដិបរតិធម្ ៌  អបរ់ចិំរត  ចថត្ម្ើនបញ្ញញ   បីដូចជាោរវាយរម្ាកឹ
ថគាឱ្យរាង ។ 
 C.សម្េូងបានផលលអ   គឺ្ដូចោរសថត្ម្ចថោកុរតរធម្ ៌៕៚ 

3 
          ៙.ថបើធាុោះោចថ់េារ  កថ៏ដរប៉ាោះថៅ 

 ម្លនថរាគ្ដំថៅ  កត៏្រូវរកា 

   ចិរតឈតឺ្រូវមរ  មេថោយកុសោ 

   គឺ្ត្គ្បប់ញ្ញា   ម្លនោរថោោះត្សាយ ។ 

 សួសដី  ឆ្ា េំមី  ត្បក្ពណីជារិ ! 
 ត្រូវោរអវីថទៀរ  ថទើបចិរតខវល់ខ្វ យ 

   បានរស់ថៅថ ើយ  គ្រួមររសាយ 

   ថបើចិរតរាយម្លយ  ថម្ដចម្និភាវនា ។ 

 អរុណ  សួសដី !  មផនដីពណ៌ម្លស 

 ឆ្ា េំមីដូរផ្កា ស់  ភាចឺាស់ធម្លម  
   ថធវើបុណយម្និខាិល  ទានសីលភាវនា 

   ថបើមុ្ខត្ររគ់ាា   សូម្ោឱ្យថ ើយ ៕៚ 

3 
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          ៙.បុណយឱ្យជបួ       បានជួយ គាា  ថៅតាម្ត្គា 

 អស់វាសនា       កោ៏គាា   ថៅតាម្កម្ម 
 ថរឿងជីវរិ       គឺ្ពិរជា  ត្រូវថត្បោះត្សំា 

 សាងបុញ្ញកម្ម       ត្ប្ចិំរត  ោភពជារិ ៕៚ 

3 
          ៙.ចិរតត្រូវសាប ់       ថទើបគ្រួគាប ់ បថង្ខអ នយក 

 ទីពឹងត្ជក       ត្ពោះត្រយ័ររ័ា ទុកកាុងចិរត 
 ចិរតភាសឺាវ ង       សាងទីពឹង  រងឹថេរឋរិ 

 អបរ់ចិំរត       ត្បត្ពឹរតធម្ ៌ សាងបុញ្ញកម្ម ។ 

 ថបើឆ្បស់ាា ប ់       ចាបធ់ម្មជារិ ោញារិម្រិត 
 មរថបើពិរ       ជីវរិថៅ  សាម្សិបឆ្ា  ំ
 ថរើក្េាថនោះ        ួងម ងអវី ហាកថ់ៅ្ ំ

 សាម្សិបឆ្ា  ំ       សាងបុញ្ញកម្ម ោថោកីយ ៍។ 

 ោភូម្ឋិាន       ម្រិតកលាណ សនាដ នញារិ 

 ថៅម្លនជារិ       ម្និថកើរថទៀរ ថត្បរអវចីី 

 បុណយបានសាង     ម្លនឫសគ្ល់ ររនត្រយ័ 

 សួគ៌ាល័យ       កសយ័អាសវា និរវ នថហាង ៕៚ 



-107- 

 

          ៙.ម្និមម្នម្លនមរថសចកដីសុខ       ថទើបថធវើឱ្យថយើងញញឹម្បាន 

ប៉ាុណណឹ ងថនាោះថទ  សូម្បមីរថសចកដីទុកខមដលថយើងបានត្បឹងមត្បងអរធ់ន ់ 
ថ ើយបានឆាងផុរឆ្ា ំ្ ស់ម្កដល់ឆ្ា េំមីថនោះ  កប៏ានថធវើឱ្យថយើងញញឹម្
ផងមដរ  ថ ើយថយើងកម៏្និមម្នថៅមរជាថកមងរូចថនាោះថ ើយ  គឺ្ម្លន
ពិថសាធន ៍ បានសិកាចថត្ម្ើនធំថ ើងនូវត្បាជាា   សាម ររី ៕៚ 

3 
          ៙.កំុថចោះមរត្បោន ់  រកខុស  រកត្រូវអវីកាុងថោកថនោះថពក  
ថោកថនោះ  គឺ្វាដូថចាោះឯង  ( តថានិ ) ។ 

 C.យុរតិធម្ ៌  ម្លនថៅកាុងបរម្រថក្នជីវរិថយើង  ថ ើយថត្សច  
សត្ម្លបឱ់្យថយើងសាបចិ់រត ៕៚ 

3 
          ៙.កំុ្បំាចច់ងឱ់្យថោកថនោះ  ម្ករត្មូ្វចិរតថយើងអី ។  ត្រូវ
អបរ់ចិំរត  ឱ្យត្រូវជាម្យួនឹងោរពិរក្នថោកថនោះវញិ  មដលោរពិរក្ន
ថោកថនោះគឺ្ជាោរពិរដអ៏សាច រយពិថសស  ថត្រោះត្ពោះអរយិៈត្គ្បត់្ពោះអងគ  
បានត្តាស់ដឹងថ ើយ  ផុរទុកខទាងំពងួ ៕៚ 

3 
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          ៙.មផនដីថនោះម្លនភា ំ    ម្លនថត្ជាោះ    នឹងឱ្យរាបថសមើបានយ៉ា ង
ដូចថម្ដចថៅ    យ៉ា ងណាម្ញិ    កាុងថោកថនោះមរងវរវកឹថោយថរឿងថនោះ 

ថរឿងថនាោះ    ដូថ ា្ ោះឯង   កំុ្ទំាល់មរថោកថនោះសាបសិ់ន    សឹម្ថយើង 

រកថសចកដីសុខថនាោះ  ត្រូវអបរ់ចិំរតឱ្យបានសុខសាបថ់ោយខាួនឯង  ឥ ូវ
ថនោះមរម្ដង ។  បញ្ញា ត្គ្បយ់៉ា ងត្រូវបញ្ចបថ់ោយចិរតថយើងសាប ់  មរថបើ
ចិរតថយើងម្និសាបថ់ទ  កគ៏ាម នសនតិភាពកាុងថោកមដរ ៕៚ 

3 
          ៙.អវីៗ ទាងំអស់មដលថធវើឱ្យថយើងរកីរាយ  ថបើម្និបានលោះបង់
នូវបាបកាុងចិរតរបស់ថយើងថទ  អវីៗ ទាងំអស់ថនាោះគឺ្សុទធមរជាថត្គ្ឿង
ថញៀន  ថត្គ្ឿងត្សវងឹ  នាឱំ្យមសវងរក  នាឱំ្យជាបជំ់រក ់ និងនាឱំ្យថកើរ
ទុកខថសាក  ថៅ មង ៕៚   

3 
          ៙.ថៅកាុងពិភពថោកថនោះ    ម្លនមរថយើងម្លា កគ់្រ ់   មដលជា
ខាួនថយើង ។ 

 C.ដូថចាោះ  ខាួនថយើងថនោះត្កណាស់  ្បំាចត់្រូវមរមេរកាឱ្យ
បានលអជាទីបំផុរ  ជាត្បថយជនថ៍ដើម្បជីយួ ខាួនឯង ។  ថយើងគាម នវធីិ
ដក្ទ  ថដើម្បនឹីងជយួ ខាួនថយើងឱ្យផុរទុកខ  ថត្ដអំពីោរត្បកបខាួនថយើង
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កាុងបុណយកុសល  កំណរដឹ់ងនាម្រូប  ត្ពម្ថោយបចចយ័  រ ូរបាន
សាគ ល់ខាួនឯងតាម្ពិរថនាោះថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថបើថៅត្សឡាញ់  ត្រូវឱ្យអភយ័ ។ 

 C.ថបើម្និត្សឡាញ់ថទ    គឺ្ម្លនមរ   កំុយកថគ្ម្កទុកកាុងចិរត
ខាួនឯង    ថទើបត្រឹម្ត្រូវ     ថត្រោះថបើយកថគ្ម្កទុកកាុងចិរតសត្ម្លបស់អប ់
គំុ្កនួ    ឬសត្ម្លបឱ់្យថកើរទុកខថដដ ថរឿយៗ    គឺ្ថយើង បពុ់ថទាធ     ថោយ
ខាួនឯង ៕៚ 

3 
          ៙.វបិសសនា  កំណរថ់ឃើញខនធ ៥  ថធវើកិចចរបស់ខនធថរៀងៗ ខាួន  
ដូថចាោះ ថទើបបដិបទាថនោះត្បត្ពឹរតថៅថដើម្បថីសចកដីម្និត្បោនម់្លថំ ើយ៕ 

3 
          ៙.កំុថភាចថា  គំ្និរលាងថ់មា របស់ថយើង ាឹងឯង  មដលបាន
ត្បទូសរា៉ាយដល់ចិរតខាួនឯង  គិ្រៗ ឱ្យថកើរទុកខ  រ ូរដល់ថម្ើលម្និ
ថឃើញថសចកដីសុខយ៉ា ងង្ខយៗ  មដលថៅជំុវញិខាួន  និងថម្ើលរលំង
ថសចកដីសុខ  មដលកំពុងម្លនត្សាបថ់ ើយផងថនាោះឯង ៕៚ 

3 



-110- 

 

          ៙.បុបាផ ទាងំឡាយ  សំានឹងកថ ដ ផង   ពនាឺផង   ក្នត្ពោះអាទិរយ   
ត្ពម្ថោយោរវចិិត្ររបស់ពូជ     កប៏ានជាទីគ្យគ្ន ់  ទាងំពណ៌   ទាងំ 

កាិន  ទាងំរូបរាង  យ៉ា ងណា  ោរអរធ់ននឹ់ងថសចកដីទុកខលំបាក  ត្ពម្
ថោយោរវចិិត្រក្នវវិដដូបនិសសយ័  កប៏ានសថត្ម្ចជាត្ពោះអរយិបុគ្គល  
យ៉ា ងថនាោះឯង ៕  សាធុ  សាធុ  សាធុ ! ៚  

3 
          ៙.រុកខជារិ  ផ្កក ក្ត្ព  មផនដី  ថៅម វលាិ  ត្រូវោរទឹកថភាៀង  ថដើម្បី
បានដុោះចថត្ម្ើនលូរោស់  និងបានរស់រកី  យ៉ា ងណា  ជាធម្មតាក្នចិរត
ម្នុសស  លុោះត្តាមរបានោរថត្សាចត្សព  ថត្បាោះត្ពំថៅថោយត្ពោះធម្ ៌ 
ថទើបបានជាចិរតលអ    ថ ម្ ោះថាម្នុសស  ( ម្ន + ឧសស )   ជនអាកម្លន
ចិរតខពងខ់ពស់  ដឹងនូវអំថពើម្លនត្បថយជន ៍  និងអំថពើឥរត្បថយជន ៍ 
យ៉ា ងថនាោះឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ឱ្ោស   ម្និមម្នថចោះមរម្លន   សត្ម្លបថ់យើងថនាោះថទ   កាុង
ខណៈមដលម្លនត្ពោះធម្ថ៌នោះ  បានផដល់ឱ្ោសឱ្យថយើងថដើរកាុងបដិបទា
ថឆ្ព ោះថៅរកអម្រៈ ។    ថយើងគិ្រថម្ើលថម្ើល៍   ថបើម្និម្លននូវត្ពោះធម្ ៌ 
ត្ពោះធម្មររនៈថនោះថទ     ថរើថយើងថធវើដូចថម្ដចថៅថទើបបានត្ជាបថា     ទុកខ 
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ត្រូវមរកំណរដឹ់ង    ថបើកាុងពិភពថោកថនោះ    ម្លនមរអាកត្បាបឱ់្យថយើង 

ភយ័ខ្ា ចថសចកដីទុកខថោយអវជិាា   អ៊ាÍចឹងថទថនាោះ ។ 

          C.ថយើងសុទធមរជាអាកម្លនទុកខត្គ្បគ់ាា   ថរើម្និមម្នជាឱ្ោសដ៏
លអថទឬ ?  មដលថយើងអាចយកថសចកដីទុកខម្កបដិបរតិ  រ ូរដល់បាន
កំណបថ់រធិបកខិយធម្ ៌  មដលកបថ់ៅកាុងថសចកដីទុកខថនោះឯង ។  ថរើ
ធ្លា បម់្លនត្ពោះអរយិបុគ្គលអងគណា  មដលបានសថត្ម្ចម្គ្គផល  ថោយ
ម្និអាត្ស័យថសចកដីទុកខថទថនាោះ  បាននយ័ថា  ថបើអរម់្លនខនធទុកខថទ  
ថរើម្លនត្ពោះអរយិបុគ្គលម្កអំពីណា  ត្គានម់រថា  ម្លនឱ្ោសបាន
សាដ បត់្ពោះធម្ថ៌ ើយ  បានសាគ ល់សង្ខខ រទុកខ  គឺ្ធម្ម៌ដលអាត្ស័យនឹង
បចចយ័ថកើរថ ើង  ថទើបម្លនោរកំណរដឹ់ងនូវទុកខ  សថត្ម្ចម្គ្គ  ផល  
 ាឹងឯង ។ 
 C.ថត្បៀបបីដូច  ក្ត្ពកំណបរ់រនៈ  ម្លសត្បាក ់ មកវកង  ប៉ាុមនត  
ថយើងអរដឹ់ង  ទាងំម្លនអម្នុសស ួងម ងថទៀរ  មដលអម្នុសសថនាោះ  
មរងមរថបាកត្បាស់ថយើង  ឱ្យសាា បម់ររ ូរម្កកាុងវដដសងារ ។  មដល
ថាថយើងអរដឹ់ង  គឺ្ជាថ ម្ ោះក្នអវជិាា   ចំមណកអម្នុសស  គឺ្ជាថ ម្ ោះ
ក្នរណាា   ម្លនោះ  និងទិដឋិ   រឯីអាកមដលម្លនត្ពោះគុ្ណដក៏្ត្កមលង  
ថត្រោះបានត្បាបថ់យើងឱ្យដឹងនូវក្ត្ពកំណបថ់រធិបកខិយធម្ ៌ ថនាោះគឺ្ម្លន
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មរត្ពោះសម្លម សម្ពុទធប៉ាុថណាណ ោះ  ចំមណកោរត្បារពធពាយម្ជីកយកនូវ
កំណបថ់ោកុរតរធម្ថ៌នាោះ  គឺ្ថៅថលើថយើងខាួនឯង ៕៚ 

3 

          ៙.ថដើម្បបីនថយអំនួរខាួនឯង  គ្បបរីម្ាកឹោស់ថរឿនខាួនឯង  ថៅ
កាុងចំណុចជាកម់សដង  ថា  
 C.ថបើថយើងពិរជាត្គានថ់បើមម្ន     ថយើងម្និម្លនកិថលសកាុង
ខាួនឯងថ ើយ ។ 
 C.ថបើអាកណាម្និដឹងថា  កិថលសកាុងខាួនឯង  ត្រូវលោះបងថ់ទ  
ោរម្និដឹងថនោះឯង      គឺ្ជាថម្ថបាកក្នជីវរិសរវថោក      មដលត្រូវ
្ញ់ថបាកខាួនឯង ៕៚  

3 
          ៙.សម្បរតិកាុងថោក  គឺ្ជាសម្បរតិរបស់ម្លរ  ថត្រោះថ រុដូថចាោះ  
បានជាត្រូវម្លន និសសរណបបញ្ញញ  គឺ្ត្បាជាា ជាថត្គ្ឿងរោស់ខាួនថចញ  
ពិ្រណាកាុងោរបរថិភាគ្ថត្បើត្បាស់បចចយ័ ៤  ថដើម្បកំុីឱ្យជាបអ់នាេ ក់
របស់ម្លរថនាោះឯង ( បិ.២១/ទំ.១៦៥  ថដកសងករថ់លើអនាេ ក ់  មរម្និ
ជាបអ់នាេ កថ់ ើយ     និសសរណបបញ្ញញ     គឺ្    បចចថវកខណញ្ញញ ណ   កាុង
បាសរាសិសូត្រ ) ។ 
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 C.ចំមណកសម្បរតិរបស់ត្ពោះពុទធបិតា  គឺ្សីល  សម្លធិ  និង
បញ្ញញ   ឬថរធិបកខិយធម្ ៌៣៧ ត្បោរ  ម្លនសរិបបោឋ ន ៤ ជាថដើម្ ។ 
 C.ថយើងគ្បបជីាធម្មទាយទ  ជាអាកទទួលត្ពោះធម្ជ៌ាម្ររក  
ថទើបបានជួបសុខ  ជាទីពឹងពិរ ៕៚ 

3 
          ៙.ថកើរទុកខថរឿយៗ     ថត្រោះថ រុ ួងម ង     អធាត្ស័យក្ន
អាកដក្ទ ត្រូវនឹកដល់ទីម្យួថា កាុងអាកដក្ទថនាោះសុទធមរធម្អ៌ភធិម្ម ។ 
ទីពីរត្រូវរម្ាកឹខាួនឯងថា ថៅកាុងថោកថនោះម្និម្លនោរបានអវីឱ្យត្បថសើរ  
ដូចជាោរបានរលំរកិ់ថលសឱ្យខាួនឯងថ ើយ ។  ថរើឱ្យខាួនឯងបាន
ថ ើយឬថៅ ?  ខាួនឯងឱ្យដល់ខាួនឯងម្និបានផង  ថចោះមរចងទ់ាម្ទារ
អវីៗ អំពីអាកដក្ទ  ថទាោះបីអាកដក្ទថនាោះអាចឱ្យពិភពថោកថនោះទាងំមូ្ល
ដល់ថយើង  កថ៏យើងថៅមរជាបក់ាុងពនធនាគារក្នវដដៈថនោះដមដល ៕៚ 

3 
          ៙.កាុងជីវរិថយើងថនោះ  អវីមដលថយើងត្រូវមរត្ពម្ទទលួយក
ឱ្យបាន  គឺ្បរម្រថសចច  ត្គ្បយ់៉ា ងរមម្ងផ្កា ស់បដូរ  មត្បត្បួល ។ 

 C.ចូរថត្ោកថ ើងសម្លទាននូវ  នវងគុថបាសេសីល  គឺ្
ឧថបាសេសីលត្បកបថោយអងគ ៩ មេម្ថម្តាត ម្យួថទៀរ ( បិ.៤៩/ទំ.៧២ ) 
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ឧនបាសនថា  មហបផនោ នហាតិម្លនផលថត្ចើនមហានិសនំសា 
ម្លនអានិសងសថត្ចើន       មហាជ្ុតិនកា     ម្លនថសចកដីរុងថរឿងថត្ចើន   
មហាវិបាផ នោ  ( ផរណ្ៈ )  ម្លនោរផាយថៅថត្ចើន ៕៚ 

3 
          ៙.ថកមងខាោះខ្ម សគាា ឯង  ថធវើបុណយោនសី់លខ្ា ចថគ្ថាថជារ  

ម្និហា៊ា ន  Share  ធម្ចូ៌លកាុង  Facebook  ខាួនឯងថទៀរ  ថត្រោះ

ម្និយល់រក្ម្ាក្នធម្មទាន ។ 
 C.ដល់ធំថ ើងថចោះថធវើបុណយ  ចងឱ់្យមរថគ្ដឹង  ចិរតយ៉ា ងថម្៉ាច ៗ   
ថរៀងៗ ខាួន  ថបើថគ្ម្និដឹងម្និចងថ់ធវើថទៀរ  ឬថធវើរិចលមម្ៗ ។ 
 C.ដល់ថពល្ស់ដឹងខាួនជិរសាា ប ់  ខំថធវើបុណយថត្រោះខ្ា ចថៅ
អបាយភូម្ ិ ត្បាថាា ថទវថោក ។  ថធវើបុណយ  សុទធមរម្លនលកខខណា  ។ 
 C.ត្ពោះអរយិបុគ្គលថធវើបុណយ  ថត្រោះបុណយចថត្ម្ើនកាុងចិរត  គឺ្
ថោយសារបានលោះអតាត នុទិដឋិ ( ត្បោនអ់រតភាពថា  ជាអតាត   រខួាួន )  
ម្លនសីលបរសុិទធ  អស់ថសចកដីកំណាញ់  គាម នោរត្ចមណន... ។  រឯី
ត្ពោះអរ នត  ម្លនកិរយិចិរតលអៗ   ម្និម្លនបុណយកុសលអវីថទៀរថ ើយ  
ថត្រោះបានលោះបងប់ាបអកុសល  អស់អំពីចិរតសនាដ នថ ើយ ៕៚ 

3 
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          ៙.ភាព្ស់ជរា  ក្នសង្ខខ រធម្ ៌

 ម្និមដលរប រ  ថទាោះថគ្សអបថ់ា 

   មរកម៏្និមដល  លោះបងកិ់ចចោរ 
   ម្និមដលបរា  បថរាថសាោះថ ើយ ។ 

ឧបម្លដូចថតា  សំងំសាា រ់ៗ  

ថដើម្បី្ បស់រវ  សរវថធវើកថនតើយ 

  ខុសពីមឆកត្សុក  សត្មុ្កត្ពុសថ ើយ 

  ចថម្ាើយថតាមឆក  បកមត្បម្កថម្ើល៍ ។ 

អាកបានមរម្លរ ់ ម្និសូវសាចោ់រ 
អាកបានមរថា  ម្និសូវបានថធវើ 
  ចិរតសាបម់្លរថ់សាៀម្  ពាយម្ថអើថពើ 
  ត្បុងត្គ្បអ់ថនាើ  ថធវើបានសថត្ម្ច ៕៚ 

3 
          ៙.ម្និម្លនអវីឋរិថៅថោយគាម នោរបដូរផ្កា ស់ថនាោះថទ  គាម នោរ
អងវរករកាុងថរឿងថនោះថ ើយ  នឹងសូម្ឱ្យអវីៗ មដលកនាងថៅថ ើយថនាោះ  
ត្រ បម់្កវញិ  គឺ្ម្និម្លន ។ 

 C.ម្លនមរោរអបរ់ចិំរត     វឹកហារឱ់្យត្ពម្ទទលួយក    នូវោរ 
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មត្បត្បួលថនាោះ  ថោយោរម្និថកើរទុកខប៉ាុថណាណ ោះ ។ 
 C.ថដើម្បមី្និឱ្យនឹកត្សថណាោះអរីរោល   គឺ្ត្រូវថធវើបចចុបបនា  ឱ្យ 
ម្លនថសចកដីសុខ ។   ថដើម្បថីភាចថរឿងមដលត្រូវបំថភាច  គឺ្ត្រូវថធវើថរឿង
បចចុបបនាឱ្យជាទីចង្ ំ នាចិំរតថ ើងោនអ់ារម្មណ៍កម្មោឋ ន ។ 
 C.ដងួត្ពោះអាទិរយ   ម្លនកិចច បំភាមឺផនដី 
 បរស័ិទត្បុសត្សី ម្លនកិចច រកាដួងចិរត ៕៚ 

3 
          ៙.ម្នុសសលាងម់្និថចោះធម្ ៌ ប៉ាុមនតថចោះថត្ោធ  ថចោះថ ា្ ោះ ។ 

 C.ចុោះអាកមដលឆ្ា រ  មដលថចោះថរលធម្វ៌ញិថនាោះ  ថៅខំត្បឹង
ថ ា្ ោះ  ថត្រោះអាងថាខាួនជាអា្រយ ? 
 C.ខឹង សអប ់គិ្រថដដ  កាុងថោក       ម្និម្លនសាោ 

ដូថចាោះត្រូវគិ្រ  កំុឱ្យ          ខ្រោរសិកា   
ថរៀនធម្ក៌្ម្ភវសា  ថត្សចោរ        ដូចម្នុសសលាងម់ដរ ៕ 

3 
          ៙.ថពលម្លនទុកខ ត្រូវអរធ់ន ់      ធានក់ាុងធម្ ៌

 ថពលត្កីត្ក  ត្រូវរស៊ាូ       ត្ទាអំរឃ់្លា ន 

 ថពលម្លនត្បាក ់ ថចោះទុកោក ់      បរ ិ្ ច គ្ទាន 
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 ថពលពាធិ  សរិម្លន      សាបស់ងសយ័ ។ 

 ថពលថធវើអវី  ឬថរលសដី      ត្រូវ្កធ់ាុោះ 

 ថពលដឹងខុស  កំុថឃាើសឃាង      ត្រូវមកក្ខ 

 ថពលខឹងថត្ោធ  ត្រូវខំថផ្កដ រ      ឱ្យអភយ័ 

 ថពលកសណិកសយ័ ពឹងសាម ររី      នឹកពុថទាធ  ៕៚ 

3 
          ៙.ត្ពោះសម្លម សម្ពុទធ ត្ទងម់្លនត្ពោះរាជ ឫទយ័ករុណា ។ 
ថទាោះបីសរវថោកថយើង  ម្លនថទាសកំ ុសយ៉ា ងណា  ថៅថពលមដល
នឹករលឹកដល់ត្ពោះរាជ ឫទយ័ម្ហាករុណាទិគុ្ណក្នត្ពោះអងគ  ចិរតក៏
រមម្ងសាប ់។ 

 C.ពុទធំ  សរណំ  គ្ ា្ ម្ ិ! 
 C.ខាុ ំត្ពោះអងគ  សូម្ត្ជកថៅថត្ោម្ម្ាបក់្នត្ពោះសម្ពុទធ 
 C.ខាុ ំត្ពោះអងគ  សូម្ត្ជកថៅថត្ោម្ម្ាបក់្នត្ពោះសទធម្ម 
 C.ខាុ ំត្ពោះអងគ  សូម្ត្ជកថៅថត្ោម្ម្ាបក់្នត្ពោះសងឃ ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងម្និមម្នរស់ថៅថដើម្បថីកើរទុកខថទ  គឺ្ថយើងរស់ថៅថដើម្បី
សិកាឱ្យយល់អំពីថសចកដីទុកខ ។ 
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 C.ថត្រោះម្លនទុកខ  ថទើបម្លនត្ពោះសម្លម សម្ពុទធបានត្តាស់ដឹង 
 C.ថត្រោះបានកំណរដឹ់ងនូវទុកខ     ថទើបម្លនត្ពោះនិរវ ន     ម្លន
ត្ពោះអរយិបុគ្គល ។ 
 C.ជីវរិគឺ្ជាទុកខ       មរោរដឹងទុកខ   គឺ្ជាសុខ ៕៚ 

3 
          ៙.ោកូំនថឈើអវី       ត្រូវថម្ើលជី ដី ឃ្លម រខមីថត្សាចទឹក 

 ោថំដើម្ត្សឡាញ់    ត្រូវមេោា ចត្ពឹក សាា បថ់ ើយថទើបនឹក 

         វរវកឹឱ្រា ។ 

 រស់ម្លនរក្ម្ា       កំុដល់ថពលកសយ័  ថទើបដឹងក្េាថាា  
អាកត្បត្ពឹរតធម្ ៌       ថទើបធម្រ៌កា ឧថបាសេថម្តាត  
        ឱ្រាសុខសាប ់៕៚ 

3 
          ៙.អារម្មណ៍មដលម្កប៉ាោះចិរតថយើង  តាម្ទាវ រទាងំ ៦ ៖ 

 C.ថបើថពញចិរតកត៏្សឡាញ់  ថបើទាស់ចិរតកស៏អប ់។ 
 C.ថបើថយើងម្លនសាម ររីជាម្យួនឹងអារម្មណ៍ពួកអស់ថនោះ  ថយើង
រមម្ងត្ពថងើយ ៗ  ម្និបានយកចិរតថៅគិ្រឱ្យថកើរសុខ  ឬថកើរទុកខ
ជាម្យួថ ើយ     ថនោះថ ើយឧថបោខ សថម្លព ជឈងគ    ឧថបោខ ថៅពីថលើសុខ 
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ថលើទុកខ  គឺ្ជា  រត្រម្ជឈរតតា  ថសចកដីសុខសាបក់ាុងវបិសសនា ។ 
 C.ថត្បៀបដូចម្នុសសថយើងមដលត្បយរ័ានឹងកូវដី ១៩  គឺ្ម្និ
ហា៊ា ន្បក់្ដគាា     ថបើ្បក់ត៏្បញាបោ់ងសាប៊ាូ   យ៉ា ងណា   ោរមដល 
ម្និយកចិរតថៅគិ្រឱ្យថកើរសុខ   ថកើរទុកខ  កាុងថរឿងត្សឡាញ់  សអប ់ 
ថនោះឯង  គឺ្ដូចជាោរម្និ្បក់្ដគាា  ( សវំរបបោន  ពាយម្ហាម្
បាបេមី )  ថបើ្បក់ត៏្បញាបោ់ងថោយសាប៊ាូកម្លច រថ់ម្ថរាគ្  ( បហា-
នបបោន  ពាយម្លោះបាប  លោះអនុស័យ )  យ៉ា ងថនាោះមដរ ៕៚ 

3 
          ៙.ថពលខាោះមដលថយើងថៅសាបថ់សាៀម្  ត្ពថងើយ  ម្និមម្នបាន
នយ័ថាថយើងអនថ់ខាយ  ម្និហា៊ា នរតាងំ  ឬម្និដឹងអវីថនាោះថទ  មរថនោះ  
ជាោរបញ្ញា កថ់ា  ថយើងធំដឹងកដីថ ើយ  ម្និមម្នថៅថកមងខចីថ ើយ ។  
ម្និមម្នជាអាកដក្ទណាថទ  មដលថយើងត្រូវយកឈាោះ  ថបើថយើងពិរជា
ខ្ា ងំពូមកគឺ្ត្រូវយកឈាោះកិថលសខាួនឯង ។    ថយើងម្និមម្នយកឈាោះ
កូវដី ១៩  ថោយថៅថ ា្ ោះ  ឬចាំងថោយសរវ វុធថនាោះថទ  ប៉ាុមនតឈាោះ
ថោយោរម្និប៉ាោះរល់កាុងទីសាធ្លរណៈ  និងឈាោះថោយត្បយរ័ា  
យ៉ា ងណា ( ោនិ  នសាោន ិ នោក្សសម ឹ) មខសក្នកិថលសទាងំឡាយ  
 ូរថៅកាុងថោក  ( សតិ   នតស ំ និវារណំ្ )   សរិ  ជាថត្គ្ឿងបិទ
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មខសទាងំថនាោះ( បិ.៦៧/ទំ.២៤ )។  ថបើថៅនរកវញិ  ថរើថយើងគិ្រថ ា្ ោះ   

គិ្រគំុ្សអបជ់ាម្យួនាយនិរយបាល   ( យម្បាល )  អ៊ាÍចឹងឬ ?  ដូថចាោះ  
ថរឿងបនតិចបនតួចកាុងត្សុកម្នុសសថនោះ  អរធ់នថ់ៅ ៕៚ 

3 
          ៙.អរុណត្រជាក ់ វារៈថ ើងស័កដិ 
 សម្មរិសចចៈ  ហាកដូ់ចម្យួមភារ 

   ត្បាបំនួថរាចផលគុន  ត្បាបំនួថរាចថចត្រ 

   បណាិ រម្និមឆអរ  នឹងោរសាដ បធ់ម្ ៌។ 

 កំុរកោរពិរ  ថៅកាុងបញ្ញរតិ 
 រ ូរបាងំបារ ់ បរម្រថ  ពុទធពរ 
   មវកមញកថលើកោក ់ អាត្កកឬ់លអ 
   ត្បោនវ់កឹវរ  វថងវងសចចៈ ។ 

 ម្និម្លនថរឿងអវី  ម្និមម្នោរពិរ 

 ដឹងថ ើយសុខចិរត  កម្លច រថ់ម្ល ៈ 

   អាកណាបំរន  ម្និម្លនថាា ងំថាា ក ់

   សិកាសចចៈ  ោកចុ់ោះចិរតខ្ម ងំ ។ 

 អោា   ហនវ  ជ្ិតំ  នសនយា 
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 អតាទននាា   តនោ  វរ ំ
   ទូនាម នខាួនឈាោះ  ថទើបថ ម្ ោះថាខ្ា ងំ 

   នសនយា  វរ ំ ត្បថសើរណាស់ថហាង៕៚ 

3 
          ៙.នសាចនាិ  ជ្នា  មមាយនិត   ពកួជនមរងថសាកថៅ  
ថត្រោះថ រុ ួងម ងថាអវីៗ  ជារបស់ខាួនឯង៕៚( បិ.៥៤/ទំ.២៧៥ )  

3 
          ៙.ពនាឺថភាើងថទៀន  បំភាថឺនត្តា 

 ពនាឺបញ្ញញ   បំភាដឺងួចិរត 
   ពនាឺសុរយិ  កម្លច រង់ងឹរ 

   ពនាឺផាូវចិរត  កម្លច រថ់ម្លហា ។ 

 ត្ពោះពុទធថត្បៀបដូច  ផ្កក ឈូករកីលអ 
 ត្ពោះធម្ប៌វរ  ដូចថកសរផ្កក  
   ត្ពោះសងឃដូចឃមុ ំ  ថត្កបលអងបុបាផ  
   លុោះថោកុរតរា  ឧបម្លកាលទឹក ៕៚ 

3 
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          ៙.អចិរ ំ  វតយ ំ  កានោ  ឱ្ ា  ! ោយថនោះម្និថៅយូរ
ប៉ាុនាម នថ ើយ ។ ( បិ.៥២/ទំ.៣០ ) 
 C.អវីមដលម្និថសមើគាា     គឺ្      បុនរវ   ច   ក្សតបុញ្ញោ 
( បិ.៥២/ទំ.៤ ) បុណយមដលបានសាងម្កថរៀងៗ ខាួន   ប៉ាុមនត  អវីមដល
ថសមើគាា    គឺ្   ្ស់   ឈ ឺ និងសាា ប ់៕៚ 

3 
          ៙.ចាបក់្នថសចកដីទុកខ  គឺ្  ត្បោនខ់្ា ងំទុកខខ្ា ងំ  ត្បោនរិ់ច
ទុកខរិច  ថបើម្និត្បោនថ់ទ  គឺ្គាម នទុកខថ ើយ  ដូចជាោរោកចុ់ោះនូវភារៈ
ធានអំ់ពីថលើកាល  ដូថ ា្ ោះឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ថ រុផលមដលគ្រួឱ្យថយើងម្លនថសចកដីសុខ     ម្និគ្បបថីកើរ 

ទុកខកាុងថរឿងអាល័យអរីរោល   គឺ្ម្និធ្លា បម់្លនថពលថវោណា  មដល 

កនាងថៅថ ើយ  ថពលថវោថនាោះត្រ បម់្កវញិថ ើយ ។ 

  C.អតីតំ  នានាវ គនមយយ  បុគ្គលម្និគ្បបអីាថឡាោះអាល័យ
បញ្ចកខនធមដលកនាងថៅថ ើយ ។ 
 C.យទតីតមបហនីនាំ  ថត្រោះបញ្ចកខនធណាជាអរីរ  បញ្ចកខនធ
ថនាោះ  កនាង ួសថៅថ ើយ ៕៚ ( បិ.២៨/ទំ.២ ) 
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          ៙.ោរពិរមដលគ្ួរឱ្យថយើងម្លនថសចកដីសុខសាប ់ ម្និគ្បបថីកើរ
ទុកខ  ថត្រោះថរឿងរា៉ា វកាុងអនាគ្រថនាោះ  គឺ្បចចុបបនាថនោះឯង  ម្និម្លនអតាត   
រខួាួនថយើង ។         ដូថចាោះ     កំុថចោះមរគិ្រខវល់នឹងខាួនថយើងថៅមុ្ខថា 

យ៉ា ងដូចថម្ដចថនាោះ ។ 

 ត្រូវថឃើញធម្ក៌ាុងបចចុបបនា  ម្និម្លនអតាត   រខួាួនថយើង  ឱ្យដូច
ជាោរមដលបានដឹងថា  ថសោះ  ឬទនាយម្និម្លនមសាង  ដូថ ា្ ោះឯង ។ 

 អបរ់សំរិរលឹកដឹង    សូម្បមីរគំ្និរ    មដលកំពុងគិ្រខវល់នឹង
ខាួនឯងថនាោះ  កជ៏ាបរម្រថធម្ម៌ដលកំពុងគិ្រ  កំពុងត្បាកដ  ត្រូវមរឱ្យ
ថោកថនោះត្បាកដថា  សូនយទថទ  ដូចក្េាបថណដើ រកូន ៕៚ 

3 
          ៙.អរធ់នថ់ៅ  ថៅកាុងកំថណើ រម្នុសសដូថចាោះ  វាម្និលំបាក
ប៉ាុនាម នថទ  មរបនដិច ៗ  អវីៗ  នឹងកនាងផុរថៅ ។ 

 ម្និម្លនថាា អំវី  ឱ្យពូមកកាុងោររកាថយើងបានលអ  ដូចជាភាព
រងឹបឹុងក្នកម្លា ងំចិរត  អរធ់ន ់ របស់ថយើង ាឹងថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថរៀនត្ពោះធម្ថ៌ដើម្បអីវី ? ថដើម្បឱី្យសាគ ល់ថសចកដីទុកខតាម្ពិរ ។ 

 C.បានសាគ ល់ថសចកដីទុកខ  ម្លនត្បថយជនអ៍វី ?  ថដើម្បមី្និកងវល់ 
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ម្និភយ័ខ្ា ច  ម្និសអប ់ ចំថរោះថសចកដីទុកខ ។  ដូចជាោរបានដឹង  អំពី
ត្សថម្លលខាួនឯង  ដូថ ា្ ោះមដរ ។ 
 C.អរគុ្ណចំថរោះបុណយ  មដលផដល់ឱ្ោសឱ្យថយើងបានសិកា 
អំពីជីវរិ  កំណរដឹ់ងនាម្រូប  ត្បាកដជា ( បរនោ )  របស់ដក្ទ  ទាងំ
បានដឹងបចចយ័ក្នវដដៈ  ម្និម្លនអតាត ជាអាកសាងថនាោះថ ើយ ។ 

C.ដូថចាោះ  ថយើងត្រូវមររងឹបឹុងឱ្យដល់ទីបំផុរ  ថដើម្បោីកចុ់ោះនូវ
ភារៈដធ៏ានថ់នោះ  នឹងបានរចួផុរអំពីភាពជាអាកថទាសកាុងវដដសងារ ៕ 

3 
៙.ោររកាខាួន   ថដើម្បកំុីឱ្យឆាងថរាគ្កូវដី ១៩   កជ៏ាោររកា

អាកដក្ទផងមដរ     យ៉ា ងណាម្ញិ    ោររកាខាួនទុកកាុងសទាធ     សីល  
សុរៈ  ្គ្ៈ  និងបញ្ញញ   កដូ៏ថ ា្ ោះឯង  គឺ្រមម្ងរកាអាកដក្ទផង  រកា
ត្បថទសជារិផង     និងរកាត្ពោះសាសនាផង     ជាពិថសសគឺ្រកានូវ
វវិដដូបនិសសយ័  ថដើម្បឱី្យឆ្បស់ថត្ម្ចត្ពោះនិរវ ន  ទានត់្ពោះពុទធសាសនា
ថៅម្លនជារិថនោះ  ឬជារិមុ្ខ ។  ថនោះជាម្ងគលដឧ៏រដម្ ៕៚ 

3 
          ៙.ត្ពោះចនេថពញបូណ៌ម្ ី  ម្និមដលថៅកាុងទិសជាម្យួគាា នឹង
ត្ពោះអាទិរយថ ើយ  ថទាោះថពលរោះ  ឬថពលលិច  ថត្រោះត្ពោះចនេត្រូវទទលួ
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ពនាឺអំពីត្ពោះអាទិរយ  ដូថចាោះ  ទាល់មរម្យួថៅខ្ងថកើរ  និងម្យួថទៀរ
ថៅខ្ងលិច  ថ ើយមផនដីថៅត្រងរ់វាងចថនាា ោះ  ថទើបថយើងថម្ើលថៅ

ថឃើញត្ពោះចនេថពញវង ់។  ដូចនាម្រូបអ៊ាÍចឹង  ទាល់មរម្លនវញិ្ញញ ណជា
បចចយ័  ថទើបថកើរថ ើង ។   អវីៗ មដលជាសង្ខខ រធម្ ៌   សុទធមរអាត្ស័យ 
បចចយ័ថទើបថកើរថ ើងបាន  អវីមដលអាត្ស័យបចចយ័ថកើរថ ើង  ម្និម្លន 
អតាត   រខួាួនឯងថ ើយ  ដូចឥនេធនូ  ថផាកបថនាេ រ  ក្េាបថណដើ រកូន  
ត្សថម្លល  ពនាឺថភាើង... ។ 
 C.ត្រូវចថត្ម្ើនវបិសសនា    កំណរដឹ់ងនាម្រូបឱ្យថឃើញសូនយ
្កអតាត      រួខាួន     ថទើបម្និកងវល់នឹងខាួនឯង    ម្និម្លនថធវើបញ្ច ថវរា  
ម្និកំណាញ់  ម្និត្ចមណន... កុសលធម្ច៌ថត្ម្ើនថ ើង  រ ូរដល់
អរ រតម្គ្គ ៕៚ 

3 
          ៙.គុ្ណធម្ ៌ ម្និមម្នសថិរថៅនឹងចុងអណាដ រថទ ។ 

   គុ្ណធម្ ៌ សថិរថៅកាុងថបោះដូង ៕៚ 

3 
          ៙.ថរឿងរា៉ា វអរីរ  ពិរកនាង ជីវរិបានឆាង  កនាងម្ក 

 ដងួចិរតអបរ់ ំ សនសយំក  បុណយជាពនាក  ថោកុរតរ ៕ 
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          ៙.រង្ខវ នល់អពិរ  វចិិត្រពុទធពរ 
 គឺ្ម្លនត្ពោះធម្ ៌ ឋរិកាុងដួងចិរត 
   ដងួចនេម្លនរូប  សសបណាិ រ 

   ត្ពោះថរធិសរវ  លោះោរអ់ាល័យ ។ 

 បូជាចិរតោយ  ថាវ យត្ពោះសាសនា 

 សាងអនុសាវរយី ៍ ថចរិយ 

   ត្ពោះពុទធ ត្ពោះធម្ ៌ ត្ពោះសងឃអងគក្េា 
   សថិរកាុង ទយ័  ថបោះដូងត្ពោះធម្ ៌៕៚ 

3 
          ៙.រាល់ថលើកមដលថកើរទុកខកាុងចិរត  ថយើងមរងមបរត្រ បថ់ៅ
ថោោះត្សាយបញ្ញា ខ្ងថត្ដថោយោរគិ្រ ថរល ថធវើទាងំចិរតថៅ មង  
ថរើត្រូវបារថ់ដដ   អស់ទុកខយ៉ា ងដូចថម្ដចថៅ ។  គ្រួអបរ់ចិំរត  រលឹកដល់
អារម្មណ៍មដលនាឱំ្យត្រជាកចិ់រត ៕៚ 

3 
          ៙.អោា ននញ្ច   បិយ ំ ជ្ញ្ញញ      រនក្សខយយ  នំ  សរុក្សខិតំ 
 ថបើដឹងថា  ខាួនជាទីត្សឡាញ់  គ្បបរីកាខាួនថនាោះឱ្យជាោររកា
ថោយលអ ។  ថពត្ជថទាោះថៅទីណា  ថៅជាម្យួនឹងអាកណា  មរងម្លន
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ពនាឺ  ភាឆឺាុោះ  ត្រកៗ  ថផាកៗ  បវរយ៉ា ងណា  បុណយលអថទាោះថធវើថៅទីណា  
ជាម្យួនឹងអាកណា  រមម្ងថធវើឱ្យថកើរបីរិ  ដល់បុគ្គលអាកថធវើថនាោះ  ម្លន
ចិរតរកីរាយ  ត្ជោះថាា   ដូថ ា្ ោះឯង ៕៚ 

3 
          ៙.រយនាកស់ាគ ល់ថយើង      ម្និថសមើនឹងម្លា ក ់    មដលដឹងចិរត ។ 

រយនាកដឹ់ងចិរត  ម្និថសមើនឹងថយើងម្លា កម់ដលបានដឹងចិរតខាួនឯង  ជា
បរម្រថ  ម្និមម្នសរវ  ម្និមម្នអតាត  ៕  សាធុ !  សាធុ ! សាធុ ! ៚ 

3 
          ៙.បញ្ចកខនធ      មដលត្បោន ់ ម្កយូរថ ើយ 

 ម្និង្ខយថ ើយ      ពកួថយើងថអើយ នឹងោកចុ់ោះ 

 មរថបើម្និ      បិុនពាយម្ ោកភ់ាា ម្ថនាោះ 

 មត្កងមរអស់      សាសនាថៅ ត្រូវវវីរ ។ 

 ថទាោះថម្ដចម្លដ       ត្រូវដឹងថា  ជាភារៈ 

 គ្រួទម្លា ក ់      ដឹងឱ្យជាក ់  អាកថរៀនធម្ ៌

 ម្លនថរឿងអវី      មដលគ្បប ី  ម្កត្ទាតំ្ទ 

 ខនធវកឹវរ      បងកទុកខ  សំបុកថរាគ្ ។ 

 លុោះដឹងថ ើយ      កំុកថនតើយ  ត្រូវត្បឹងមត្បង 
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 ត្រូវលោះមលង      ខនធខាួនឯង  មបងមចកថោក 

 ជាបរម្រថ      ម្និមម្នសរវ គឺ្នាម្រូប 

 ថទើបជយ័ថជាគ្      បានបរថិភាគ្ វថិម្លកខរស ៕៚ 

3 
          ៙.ថលើថម្ឃម្លនថម្ឃ  ថលើម្នុសសម្លនម្នុសស 
 ថទាោះត្សីឬត្បុស  អាចលុោះថរជោះ 

   ថោយបុណយបារម្ ី បុថពវនិវាស 

   ម្និត្រូវម្លនោះ  យកឈាោះ្ញ់ថ ើយ ។ 

 ឈាោះអាកដក្ទ  ម្លនអវីត្គានថ់បើ 
 អាករមួ្ដំថណើ រ  ថដើរថឆ្ព ោះរកថត្រើយ 

   រមួ្សាសនរ៍មួ្ជារិ  ធម្មញារិ ាឹងថ ើយ 

   អម្រៈជាថត្រើយ  អាកថអើយចង្ ំ។ 

 ថលើភាមំ្លនថៅម   ថត្ដថម្ឃម្លនថម្ឃ 

 ខ្ា ងំថលើត្ពោះថរជ  អថនកគឺ្កម្ម 
   កម្មកម៏្និថទៀង  ម្លនថរឿងថត្បោះត្សំា 

   ថៅខពស់ផុរកម្ម  គឺ្ត្ព មចរយិ ៕៚ 

3 
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          ៙.មផនដីរមម្ងទទួលរបស់សាអ រ  ម្និសាអ រ  ម្លនថភាៀង  ម្លន
រាងំ  ថដដ   ត្រជាក.់.. មដលធ្លា កចុ់ោះម្ក  យ៉ា ងណា  ជាធម្មតាក្នចិរត  ក៏
យ៉ា ងថនាោះ  អារម្មណ៍ធ្លា កចុ់ោះជាធម្មតា  អារម្មណ៍អវីកប៏ានមដរ  ឱ្យមរ
ដឹងថា  ចិរតវញិ្ញញ ណម្លនឧបម្លដូចមផនដី  ម្និមម្នអតាត   គឺ្ម្និម្លនទុកខ
ថសាកផាូវចិរត  ជាម្យួនឹងអារម្មណ៍ថនាោះៗ ថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.អតាទីបា    ម្លនខាួនជាទីពឹង     គឺ្ម្លនសរិបបោឋ ន ៤  ជា
ទីពឹង  ថៅោនត់្ពោះនិរវ ន  ទុកដូចថជើងក្នពកួត្ម្គឹ្  មដលររថ់គ្ចអំពី
នាយត្រន ។ 

 C.ថត្បើស  រម្លងំ  ត្សឡាញ់មសាង  គឺ្រមម្ងសាា បថ់ៅកាុងក្ត្ព  
ថោយសារជាបម់សាង  នឹងវលាិ  កាុងក្ត្ពធំថនាោះឯង ។ 
 C.រណាា កាុងោម្លរម្មណ៍  រូប  សំថ ង  កាិន  រស  ថផ្កដឋពវៈ  
ថត្បៀបដូចមសាងមបកត្ចូងត្្ង ។ 
 C.រឯីអារម្មណ៍  ជាថត្គ្ឿងជំរក ់
 ថត្បៀបដូចវលាិទាក ់ ថៅកាុងក្ត្ពធំ 
   ក្ត្ពវដដសងារ  បញ្ចម្លរជបួជំុ 
   អវជិាា ជាធំ  ទុកដូចនាយត្រន ៕៚ 

3 
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          ៙.កំុបីយកចិរត  ថៅឱ្យលិចចុោះ 

 ថៅកាុងថរឿងថនាោះ  ម្លនមររខំ្ន 

   វរិកកថលើកចិរត  ោកក់ាុងកម្មោឋ ន 

   សុខសាបថ់កសម្កានត  ថត្បៀបបានឋានត្ព ម ៕ 

3 
          ៙.ម្នុសសទាងំឡាយ  ម្លនោរគិ្រថឃើញថផសងគាា   ជាធម្មជារិ   
ដូចធម្មជារិដក្ទ  ក្ត្ពភា ំ សពវសរវរូចធំ  ដូថ ា្ ោះមដរ ។  នឹងឱ្យម្នុសស
ថយើងគិ្រដូចគាា សុទធសាធ  ម្និបានថទ  ថទើបម្និគ្រួត្បោនថ់ ា្ ោះ  
ទាស់មទងគាា ថនាោះថ ើយ ។ 

 C.ធម្មជារិសត្ម្លបសិ់កា  យ៉ា ងណា  យ៉ា ង ាឹង  ដឹងថ ើយ
បានសុខ  អក្សិញ្ចនំ  អនាទានំ  ោរម្និកងវល់  ោរម្និត្បោន ់ គឺ្  
ត្ពោះនិរវ ន ៕៚ 

3 
          ៙.ខឹងសអបេ់យចុោះ  ឱ្យអភយ័ថត្ចើនៗ 

 ថោភៈម្និថកើន  ចថត្ម្ើនសថនាដ ស 

   ថបើថយើងអបរ់ ំ បានត្រឹម្ប៉ាុថណាណ ោះ 

   ថទាោះត្បាករិ់ចថសាោះ  ប៉ាុមនតសុខថត្ចើន ។ 
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 ម្ា៉ាងថទៀរថចោះគិ្រ  ឱ្យបានសុខសាប ់

 កំុគិ្រមរត្ទពយ  ថ្រកាុងថកើរថកើន 

   គិ្រថកើរខឹងសអប ់ ថទាោះត្ទពយចថត្ម្ើន 

   ថ្រកាុងត្ពថ ើន  លួចសុខខាួនឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ម្យួជីវរិ       ពិរជាសាេ រ ់ ខ្ង្បថ់ទាស 

 សាងកំ ុស       រកីរាលដុោះ  ោកឱ់្យថគ្ 

 ថរៀនអស់ថាា ក ់       ឯរទគ្គៈ  ខឹងសអបថ់ជរ 
 កូនអាកមត្ស       កថ៏ចោះមដរ  រកយអសុថរាោះ ។ 

 ចងគំ្នំុ        គំុ្្បថ់ទាស លុោះ្បប់ាន 

 ថកើរសុខកានត       នឹងត្្នថគ្ ទម្លា កថ់ត្ជាោះ 

 ថត្ជាោះខាួនឯង       ទិដឋិថត្ៅ  ផាូវបាបថត្គាោះ 

 បាបថពញថរោះ       យកមដកពន័ធ និត្គ្នថអរួ ។ 

 តាម្ពិរថៅ       ផាូវចិរតម្នុសស ម្និង្ខយមដរ 
 កប៏៉ាុមនត        ខាួនថយើងមដរ កំុអំនរួ 

 ត្រូវយល់ដឹង       កម្លា ងំចិរត  ពិរដូចសួរ 

 កំុត្បកួរ       ថចោះត្រួរឱ្យ  កម្លា ងំចិរត ។ 
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 កម្លា ងំចិរត       ពិរសំខ្ន ់ ត្រូវោនយ់ក 

 ត្រូវរោិះរក       ថៅគាា ម្ក  យកជាម្រិត 
 កម្លា ងំចិរត       ជាដថងាើម្  ក្នជីវរិ 

 ម្នុសសសុខចិរត       គឺ្ពិរជា  សុខសងគម្ ៕៚ 

3 
          ៙.រូបោយម្និថចញថៅចម្ាងថរាគ្យកម្កោកខ់ាួន  យ៉ា ងណា   
ោរអបរ់ចិំរតកាុងអារម្មណ៍ក្នត្ពោះកម្មោឋ ន  គឺ្ម្និបានត្តាចថ់ៅចម្ាងទុកខ  
យកម្កោកខ់ាួនដូថ ា្ ោះមដរ  ថរលគឺ្ម្លនសរិ  ជាធម្ម៌េរកាចិរត ៕ 

3 
៙.ភាសឺាវ ងថត្រោះគិ្រតាម្ត្ពោះធម្ ៌     ផាូវលអថត្រោះគិ្រតាម្វនិយ័ 

រសាយថត្រោះគិ្រថាដក្ទ      លោះអាល័យថត្រោះគិ្រផាូវអម្រៈ។ 

ចបថ់រឿងថត្រោះគិ្រឱ្យវាចប ់      សុខសាបថ់ត្រោះគិ្រតាម្សចចៈ 

ត្សាលចិរតថត្រោះគិ្រោកភ់ារៈ    ម្ាបត់្រជាកថ់ត្រោះគិ្រថឃើញទីពឹង៕ 

3 
៙.ថទពធីតានាម្ជាលិនី        ថៅកាុងវារគឺី្ោម្គុ្ណ 

ធ្លា បជ់ាភរយិបីជារិមុ្ន       ជាម្យួត្ពោះគុ្ណអនុរុទធថរថរ ។   
ដូចនាងម្ ា្ ត្សោះបទុម្       ថសាហាភរិម្យបទុម្មដរ 
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ឈូកថៅកាុងទឹកជាគូ្ថសា ៍      ប៉ាុមនតថត្ោយម្កវថិយគ្ធម្ ៌។ 

ជាលិនីចុោះ្កតាវរតិងា      ត្បណម្យ តាថ អងវរករ 
សូម្ឱ្យថោកម្លច ស់ត្បត្ពឹរតធម្ ៌      រមួ្សុខបនតតាវរតិងា ។ 

ត្ពោះអនុរុទធ  វិក្សខីនណ       ជ្ជតិសសំានោ  ត្ពោះគាថា 

អាតាម អស់ជារិវដដសងារ      ជាលិនីត្ជោះថាា ថាវ យចីវរ ។ 

ថរឿងនាងម្ ា្ ផ្កក បទុម្       ម្និបានជបួជំុជាបនត 
ធម្មតាក្នថោកវថិយគ្ធម្ ៌      ទានសីលសូម្ពរត្ពោះនិរវ ន ៕ 

3 
          ៙.គុ្ណធម្ក៌្នបុគ្គលជាទីត្សឡាញ់  គឺ្បានថធវើឱ្យម្នុសស  និង
ថទវតាទាងំឡាយ    ម្លនចិរតចងរ់ស់ថៅ    ថដើម្បនឹីងថធវើនូវថសចកដីលអ
ថផសងៗ ជាម្យួនឹងបុគ្គលមដលខាួនឯងត្សឡាញ់ត្ជោះថាា ថនាោះ ៕៚ 

3 
          ៙.ថភាៀងធ្លា កត់្រូវោល  រកយថរលត្រូវថពល  ឱ្យទានត្រូវថវោ  
ត្បត្ពឹរតធម្ចំ៌ខណៈ  ធម្លម ភសិម្យ័  ទាងំអស់ថនោះរមម្ងម្លនផល  
ចថត្ម្ើនលូរោស់លអត្បក្ព    ថត្រោះត្រូវចំថពលថវោ ាឹងឯង      ថពល 

ថវោសំខ្នណ់ាស់  ថពលថនោះជាថពលត្បត្ពឹរតធម្ ៌។ 

 C.ឱ្ោស   ថពលថវោ   និងជីវរិ    មរោលណាត្បត្ពឹរតកនាង 
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ថៅថ ើយ  ម្និត្រ បម់្កវញិថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ក្េាមដលម្និខ្រទុន       គឺ្ក្េាបុណយចិរតត្បក្ព 

   ថម្តាត ឱ្យអភយ័        ផលកក្ត្ម្ថសចកដីសុខ ៕៚ 

3 
          ៙.ធម្មជារិក្នទឹក  ថគ្មរងោងរបស់សាអ រ  ម្និសាអ រ  លអ  ម្និ
លអ... បពវជិរមរងត្សង ់  ថ្រមរងងូរជាធម្មតា ។  អាកបដិបរតិធម្ ៌ 
គ្បបអីបរ់ចិំរត  ថធវើចិរតឱ្យដូចជាទឹក ៖ 
 C.ថម្តាត ត្រជាក ់ ឱ្យដល់ម្នុសសសរវទូថៅ 
 C.ខាួនឯងកថ៏ាា សាអ រ  ថ ើយបានសាអ រដល់អាកដក្ទថទៀរ 
 C.ជាទីបរថិភាគ្  បានធម្មបីរិថត្សាចត្សពឱ្យរស់ជាទូថៅ 
 C.ចិរតជាទីធ្លា កចុ់ោះក្នអារម្មណ៍  ថទាោះបីអារម្មណ៍អវីកប៏ានមដរ  
សរិរលឹកដឹងថា  គឺ្ជាចិរតជាធម្មជារិមរងគិ្រ  ជាវញិ្ញញ ណមរងដឹង
អារម្មណ៍  ម្និម្លនអតាត   រួខាួនថ ើយ  ជាសង្ខខ រធម្សុ៌ទធ ។  ថនោះជាធម្៌
បដិបរតិត្ប្កំ្េា  គឺ្សរិបបោឋ ន  ជាម្លគ៌ាមដលថឆ្ព ោះថៅរកអម្រៈ  ជាទី
បញ្ចបអ់ស់ត្គ្បថ់រឿង ។ 
 C.ខាុ ំសូម្ត្ជកថៅថត្ោម្ម្ាបក់្នត្ពោះសម្លម សម្ពុទធ 
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 C.ខាុ ំសូម្ត្ជកថៅថត្ោម្ម្ាបក់្នត្ពោះធម្មររនៈ 
 C.ខាុ ំសូម្ត្ជកថៅថត្ោម្ម្ាបក់្នត្ពោះអរយិសងឃ ៕៚ 

3 
          ៙.ក្េាមសអក  ោចម់ខថចត្រ  ក្េាថនោះ  កជ៏ាក្េាឧថបាសេសីលមដរ  
គ្រួសាធុជន    ទទួលនូវម្ររកក្នត្ពោះសម្លម សម្ពុទធ   ជាត្ពោះបិតាវវិដដៈក្ន 
ថយើង  មដលថយើងគឺ្ជាកូនលអ ។ 
 C.បិទម្លរថ់ៅថសាៀម្  ម្និថរលសដី 
 លអជាងវចី  វាយត្បហារ 
   សាបស់ាា រម់្លា កឯ់ង  សុខម្ថនាសារ 
   អនសវនា  ច  ព្វោនំ ៕ ( បិ.៥២/ទំ.៤ ) 

3 
          ៙.សិកាបទុម្  ត្កពំុផ្កក មផា 
 ចថត្ម្ើនថត្រោះមរ  ទឹកភកយ់៉ា ងណា 

   ត្បចកសខនធម្លរ  បរមា  ទុកាខ  

   បទុម្បញ្ញញ   ចថត្ម្ើនយ៉ា ងថនាោះ ។ 

 ជីវរិជាទុកខ  ដឹងទុកខជាសុខ 

 ភកគឺ់្កងទុកខ  ឈូកសុខោដុំោះ 
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កំណរដឹ់ងទុកខ  បញ្ញញ ្កធ់ាុោះ 

កំុសអបទុ់កខថនាោះ  ឈូកដុោះថោយភក ់៕៚ 

3 
          ៙.កំុថត្ោធ  កំុសអបអ់ាកណា  ថោយត្គានម់រអាកថនាោះម្និដូច
ថយើងថនាោះថ ើយ    ខឹងសអបថ់គ្ថ ើយ   ថកើរទុកខខាួនឯង ។    ថបើពិរជា 

ត្សឡាញ់ខាួនមម្ន  ត្រូវកំុថធវើឱ្យខាួនឯងថកើរទុកខ ។  ត្រូវត្បយរ័ាសម្ដថីៅ
ថពលថត្ោធ  ថត្រោះវាអាចទម្លា យថសចកដីដឹងខាួនជាសុខក្នអាកដក្ទ  
ទាងំនាឱំ្យមបកម្រិត  និងនាឱំ្យម្លនបញ្ញា ថត្ចើនថទៀរ ។  ត្រូវ វឹកហារ់
ថធវើខាួនឱ្យដូចជាទឹក  ថៅទីណាកប៏ាន  ថ ើយម្លនត្បថយជនឱ៍្យដល់
ត្គ្បជី់វរិ ។  ថត្ោយអំពីកូវដី ១៩ ថៅបារ ់ សងឃមឹ្ថា  ថយើងរងឹររឹមរ
បានត្ជាបដឹងនូវរក្ម្ាក្នជីវរិមដលថយើងខំមេរកា  ទាងំម្និអាចថចោះមរ
រកាបានរ ូរថនាោះថ ើយ  ដូថចាោះ  ត្រូវម្លនសរិសម្បជញ្ញ ៈ  កំុឱ្យសាា ប់
ទាងំរស់ ៕៚ 

3 
          ៙.មផនដី   ក្ផេទឹក   ទទលួពនាឺអំពីត្ពោះអាទិរយ   យ៉ា ងណា  
ម្នុសសថយើងថកើរម្កទានត់្ពោះសាសនា  ម្និគ្រួងងឹរ  ថៅត្ជកពនួ  បិទ
ថោយអវជិាា ថនាោះថ ើយ    ត្រូវមរភាសឺាវ ងថោយពនាឺត្ពោះធម្ ៌   គឺ្ត្រូវមរ  
ភាសឺាវ ងរុងថរាចន ៍។ 
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 C.ថធវើចិរតឱ្យសបាយ   សុខភាពោយកផ៏្កសុខ 

 ថទាោះគាម នអវីត្គ្បមុ់្ខ ម្និថកើរទុកខគឺ្សុខថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថបើម្និម្លនជារិ  ជរា  ម្រណៈថទ  ត្ពោះរថាគ្រ  កម៏្និគ្បបី
ថកើរថ ើងកាុងថោកមដរ ... ។ ( បិ.៥០/ទំ.៣១៣ ) 
 C.ថត្រោះម្លនរណាា ជាបចចយ័  ថទើបម្លនោរទាស់សអប ់  ភយ័
រកស់ាុរ...ថ ើយកល៏ាងថ់ៅ ាឹងឯង។  ថបើថយើងអបរ់សំរិបបោឋ ន  ហាម្
រណាា      ថយើងនឹងបានសិកាត្គ្បស់ភាវធម្ ៌    បញ្ញញ រមម្ងចថត្ម្ើន-
ថ ើង ៗ  ជំនសួោរទាស់សអបជ់ាថដើម្ថនាោះ ។  វាដូចជាោម្កមឆក  ឆ្ម

អ៊ាÍចឹង   វាសអុយមម្ន   មរវាជាជីឱ្យថចកលអ   ថយើងត្គានម់រយកដីលុបៗ 
វាប៉ាុណណឹ ងថៅ ។ យ៉ា ងណា  ថយើងគ្បបយីកថរឿងមដលម្និលអកាុងជីវរិ  
ដូចជាអកុសលវបិាកថផសងៗ  ម្លនថរាគារធ  ោរថត្សកឃ្លា ន  ោរ
ត្ររត់្បាស    ថសចកដីទុកខលំបាក    ថដដ ត្រជាក ់  និងថរឿងកាុងត្គួ្សារ
ជាថដើម្  គឺ្យកម្កថត្បើឱ្យបានជាត្បថយជន ៍  ម្និថកើរទុកខកាុងចិរត  
ថ ើយបានចថត្ម្ើនបញ្ញញ ថទៀរផង យ៉ា ងថនាោះឯង ។   រឯីោរបរថិភាគ្
ថត្បើត្បាស់បចចយ័ ៤      គឺ្ថត្បៀបដូចជាោរយកដីលុបោម្កមឆក   ឆ្ម
ថនាោះឯង  ថត្រោះវាម្និសាអ រ ម្លនកាិនសអុយ ។  បចចយ័ ៤  ដូចដីលុប
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ោម្កមឆក ឆ្ម  បញ្ចកខនធម្និថទៀង  ជាទុកខ  ជាថរាគ្  ជាបូស  ជាត្ពួញសរ  
ជារបស់លំបាក  ជាឫសគ្ល់ក្នថសចកដីលំបាក  ចក្ត្ង  មបកធ្លា យ  
សូនយទថទ... ថត្បៀបដូចោម្កមឆក ឆ្ម   ប៉ាុមនតថា  ថយើងអាចថត្បើត្បាស់
បានជាត្បថយជន ៍ សថត្ម្ចនូវថោកុរតរធម្ ៌ បរម្សុខ ៕៚ 

3 
          ៙.ថទាោះបីថៅជំុវញិខាួនថយើង  ដូចថម្ដចកថ៏ោយ  កថ៏សចកដីសុខ
សាបពិ់រត្បាកដ  គឺ្ថៅកាុងចិរតថយើងថនោះឯង ។ 

 ភកទេក្រក្តោតិ  អាកម្លនរាត្រីម្យួដច៏ថត្ម្ើន ( បិ.២៨/ទំ.២ )៕៚ 

3 
          ៙.សូម្អនុថម្លទនាឧថបាសេសីល  ត្ពម្ថោយអងគថម្តាត  ! 
 -ត្រូវត្ពម្ឱ្យបានថា  អស់អវី  អស់ថៅ  កំុមរអស់កម្លា ងំចិរត 
 -បារអ់វីកប៏ារថ់ៅ  កំុមរបារស់រិ ។ 

 -មផនដីទទួលពនាឺត្ពោះអាទិរយ  ជីវរិទទលួពនាឺត្ពោះធម្ ៌

 -ោម្ក  ជីដីឱ្យដំណាំដុោះលអ  ទុកខ  ថរាគ្  ថោកធម្ ៌ ឋានលអ
ឱ្យចថត្ម្ើនបញ្ញញ  ។  មរកំុថភាចថា  ដំណាំត្រូវោ ំ បញ្ញញ ត្រូវអបរ់ ំ៕៚ 

3 
          ៙.ខ្វ ក ់ខវិន េាង ់គ្ បានសួសដី ឱ្យត្ពោះថរម្យិបានបពវជាា  
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 ខ្វ ក ់ខវនិ េាង ់គ្ តាម្ថវោ លអតាម្ធម្លម ចិរតសុខសាប ់។ 

 លាងខ់ាោះម្លនអវីម្និលអថៅ ឱ្យមរត្រូវផាូវថៅម្លនភព័វ 
 ថចោះថត្ចើនមរលាងល់ងក់ាុងត្ទពយ ដូចជីកដីកបខ់ាួនឯងថហាង ៕ 

3 
          ៙.ក្េាថនោះ  ក្េាលអ  ឧថបាសេសីល 

 ត្រូវមរកំុខាិល  អធិោឋ នថា 

   ម្និត្បោនថ់ទាស  ទាស់នឹងអាកណា 

   ម្និចងកម្មថពៀរ  អថហាសិកម្ម ។ 

 ថទាោះបីអាកផង  ឆ្គ ឆំគងថម្ដចកដី 
 ត្រូវឱ្យអភយ័  និសសយ័សីលត្បា ំ

    វឹកហារឱ់្យធ្លា ប ់ ទម្លា បបុ់ញ្ញកម្ម 
   ឧថបាសេត្ប្ ំ កម្មោឋ នចិរតសាប ់៕៚ 

3 
          ៙.ទុកខថនោះថបើថគ្ចមបរថៅជា     ជាបព់នធនាគារវដដសងារ 
 ថរៀនរស់ជាម្យួថោយបញ្ញញ       មបរបានសុខ្ផុរទុកខថហាង៕ 

3 
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៙.ថរើអាកណាមដលគ្រួឱ្យខ្ា ចជាងកូវដី ១៩  ថបើបានចូលថៅ
ថៅជិរ  ជីវរិម្លនមរថរឿង ? 

-គឺ្ខាួនថយើង     មដលថៅលាងថ់ោយអវជិាា ថនោះឯង ។      ឈាោះ
ខាួនឯងមរម្លា ក ់  គឺ្ជាកំពូលក្នោរឈាោះកាុងសម្រភូម្ ិ  រឯីោរឈាោះ
ម្នុសស ១រនន់ាក ់ ១រនដ់ង    ម្និមម្នជាកំពូលក្នោរឈាោះថ ើយ 
( បិ.៥២/ទំ.៤៤ ) ។    ឈ ឺ ថត្សក  ឃ្លា ន  ថដដ   ត្រជាក.់.. ត្រូវថត្បើ
បចចយ័ ៤ ម្យួជីវរិ  ថៅម្និសបាយចិរតថទៀរ ។  ថបើបានចូលជិរ  
ជីវរិម្លនមរថរឿង  គឺ្សោក យទិដឋិ  ថត្រោះកូវដី ១៩  ថបើឆាងអាចពាបាល
ជា  ឬអាចឱ្យសាា បម់្ដង  ប៉ាុមនត  ខាួនឯងមដលលាងថ់ោយអវជិាា ថនោះ  ថបើ
ចូលជិរថោយសោក យទិដឋិថ ើយ គឺ្ត្រូវមរសម្លា ប ់ថៅអបាយភូម្ថិទៀរ  
វដដទុកខអថនកជារិថទៀរ  គឺ្ក្ត្កមលងជាទីបំផុរ ។  ថរើថយើងម្លនបាន
ត្បយរ័ាកំុឱ្យចូលជិរអរតភាពខនធ ៥ ថនោះមដរឬថទ ?  សូម្ពុទធបរស័ិទ  
ចថត្ម្ើនសរិបបោឋ ន ៤  លោះសោក យទិដឋិ ៕៚ 

3 
          ៙.នតថិ  នទាសសនមា  គនហា  ( បិ.៥២/ទំ.៧៣ ) 
 ម្និម្លនថត្គាោះ  គឺ្ោរ្បអ់វីថសមើនឹងថទាសៈថ ើយ ។ 

 ថៅថពលថត្ោធ   ត្រូវគិ្រថា   ថត្គាោះោចម្កថ ើយ ។     គឺ្ជា 
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ថត្គាោះមដល្បស់រវថោកោកថ់ៅកាុងកំ ុស ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងម្និបានត្បោនចំ់ថរោះដងួត្ពោះអាទិរយ  ថាជារបស់
ថយើងយ៉ា ងណា  វដដសងារថនោះ  កយ៏៉ា ងថនាោះមដរ ។ 

 វដដៈ  គឺ្ជីវរិវលិវល់  ម្លនអវជិាា ជាឫសគ្ល់  ជារបស់កាុងថោក  
កិថលស  កម្ម  ផលក្នកម្ម  ម្លនកាុងថោកមររ ូរម្ក  មដលត្រូវថឃើញ
ថោយបញ្ញញ ថា    ម្និមម្នជារបស់ថយើង    ដូចមដលថយើងថឃើញដងួ-
ត្ពោះអាទិរយដូថ ា្ ោះឯង ។  ត្រូវរកឱ្យថឃើញថា  អវីមដលថយើងម្និបានថធវើ
ថទ  គឺ្ម្និមម្នជារបស់ថយើងថ ើយ ។  អវីណាមដលម្និមម្នជារបស់
អាកទាងំឡាយថទ  អាកទាងំឡាយត្រូវលោះបងនូ់វអវីថនាោះថ្លថចញ  ថរើ
អវីមដលម្និមម្នជារបស់អាកទាងំឡាយ  គឺ្  រូប  ថវទនា  សញ្ញញ   សង្ខខ រ  
និងវញិ្ញញ ណ... ( ត្ពោះពុទធដីោ  កាុងខនធវារវគ្គ ) ។  ោរលោះបង ់ គឺ្ោរ
ម្និដថណដើ ម្  ោរមដលត្ពម្ថៅតាម្ធម្មតាធម្ ៌  ោរម្និត្បោន ់  ោរ
ោកចុ់ោះ  ( វបិសសនា  អរយិម្គ្គ  ត្ពោះនិរវ ន ) ៕៚ 

3 
          ៙.វបិរតិអនតរាយថផសងៗ    និងោរត្ររត់្បាស្ក   បិយជន
ជាថដើម្ថនោះ  គឺ្ជាធម្មជារិត្ប្ថំៅកាុងថោក   ដូចជា  ថភាៀង  ផគរ  រនេោះ 
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ខយល់ពយុោះ ។ល។ ដូថ ា្ ោះឯង  ថរើអាកបដិបរតិធម្ ៌ ត្រូវោកចិ់រតដូចថម្ដច  
ថៅថពលជួបត្បទោះនូវសភាពទាងំអស់ថនោះ  ថទើបបានម្និថកើរទុកខកាុង
ចិរត ?  គឺ្ត្រូវោកចិ់រតថា  ជាថរឿងកាុងថោក  ថោយអាត្ស័យបរម្រថធម្ ៌ 
តាម្ធម្មជារិ  ម្និមម្នជាបញ្ញា របស់ថយើងថទ  បញ្ញា ថៅថលើោរត្បោន ់ 
ក្នបុគ្គលម្លា ក់ៗ   មរប៉ាុថណាណ ោះ ៕៚ 

3 
          ៙.ថរើអាកបដិបរតិធម្ ៌ ត្រូវោកចិ់រតដូចថម្ដច  ថៅថពលជបួត្បទោះ
វបិរតិអនតរាយថផសង ៗ  ថទើបបានម្និថកើរទុកខកាុងចិរត ។  គឺ្ត្រូវោកចិ់រត
ថា  ជាថរឿងកាុងថោក  ថោយអាត្ស័យនឹងបរម្រថធម្ត៌ាម្ធម្មជារិ  
ម្លនថ រុ  ម្លនបចចយ័កាុងថោក  ម្និមម្នជាថរឿងរបស់ថយើងថោយ
បរម្រថថនាោះថ ើយ  ថត្រោះថយើងម្និមម្នជាអាកថរៀបចំតាកម់រងថនាោះថទ  
ថ ើយកម៏្និមម្នជាបញ្ញា របស់ថយើងមដរ ថត្រោះបញ្ញា ថៅថលើោរត្បោន់
ក្នបុគ្គលម្លា ក់ៗ  មរប៉ាុថណាណ ោះ  ថបើម្និម្លនោរត្បោនថ់ទ  ថនោះគឺ្ជា
ថជាគ្ជយ័ក្នអាកបដិបរតិធម្ ៌  ថ ម្ ោះថា  រកយុរតិធម្ឱ៌្យខាួនឯងបាន
ថ ើយ ៕  សាធុ ! សាធុ ! សាធុ ! ៚ 

3 
          ៙.ថរឿងខាោះពិរ       ត្គានម់រគិ្រ កប៏ានសុខ 
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 គិ្ររចួថ ើយ      បានត្សណុក គិ្រថទៀរថៅ 

 ថរឿងខាោះថនាោះ      ថត្រោះគិ្រខុស ខកអស់ផាូវ 
 គិ្រម្និត្រូវ      ថៅម្និសុខ  ទុកខថត្រោះគិ្រ ។ 

 ថបើធុញេប ់      សអបអ់ាកណា ត្រូវអភយ័ 

 កាុងអរថនយ័      ថសចកដីសុខ  ខាួនឯងពិរ 

 ដូចដំថៅ      ត្រូវមររក  យកថាា បិំទ 

 សុខទុកខពិរ      ថៅថលើចិរត  គិ្រខាួនឯង ។ 

 ម្និថាថរឿង      ម្កពីអវី  សអីថនាោះថទ 

 គឺ្ឱ្យមរ       ចិរតរបសួ  ថនាោះត្រូវមសវង 

 រកថាា បិំទ      រកាចិរត  ម្និទាស់មទង 

 ថ ើយត្រូវមលង      ថរឿងថនាោះថ្ល កំុសនស ំ។ 

          អារម្មណ៍ខាោះ      ចាស់ជាពុល ម្និមម្នត្ទពយ 
 អារម្មណ៍ខាោះ      ដូចកំណប ់  កបម់្លទំា ំ

 ថរើត្រូវផឹក      ទឹកថាា ពិំស  ពុលអារម្មណ៍ 

 ឬត្រូវខំ       ជីកកំណប ់  ត្ទពយបរថិភាគ្ ។ 

 អារម្មណ៍ជា      អាយរនៈ  ោកខ់្ងថត្ដ 

 មដលចិរតត្រូវ      ថៅទទួល  បបលួម្ក 

 សនសទុំក      ចថត្ម្ើនសុខ  សម្បថយគ្ 
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 មរថបើថរាគ្      ទុកខថសាកថៅ ត្រូវលោះបង ់។ 

 ឧទា រណ៍      អសុថរាោះ  ថសាដ ោះថចញម្ក 

 ត្រូវលិទធយក      ឬចូកថ្ល  តាម្ចិរតចង ់

 ចុោះត្ពោះធម្ ៌      ម្លនអរថលអ  ម្លគ៌ាត្រង ់

 គ្រួផចិរផចង ់      ឬផ្កច ញ់ផ្កច ល រលបណាិ រ ។ 

          ៙.អារម្មណ៍ពុល    ថញៀន   ត្សវងឹ     កថ៏ត្រោះចិរតជាអកុសល 

 ាឹងឯង ។   ដូថចាោះ  ត្រូវអបរ់ចិំរតកាុងត្ពោះធម្ ៌  ឱ្យចថត្ម្ើនថៅថោយសរិ 

ទទលួអារម្មណ៍ថោយោរម្និវថងវង  ថទើបអារម្មណ៍ថនាោះៗ  ជាត្បត្ករី
តាម្ទាវ រទាងំ ៦  ឱ្យសថត្ម្ចបាននូវកំណបថ់រធិបកខិយធម្ ៌៣៧ត្បោរ  
ម្លនសរិបបោឋ ន ៤  ជាថដើម្ ៕៚ 

3 
៙.ចិនតាន  វញ្ចោិ  សោា  មារសស  វិសនយ  រោ 

អននក្សជ្ជតិសសំារ ំ    សនាា វិនាិ  អវិនទឹស ុ

ពកួសរវ  ត្រូវចិរតបថញ្ញា រថ ើយ  មរងថត្រកអរ  កាុងវស័ិយក្ន
ម្លរ  ថោយម្និបានដឹងថា  អាតាម អញត្តាចរ់ង្ខគ រថ់ៅកាុងសងារ  រាប់
ជារិជាអថនកថនាោះថ ើយ ៕៚ ( បិ.៥៧/ទំ.១៧៥ ) 

3 
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៙.ម្នុសសថយើង  ថចោះមរថម្ើលរលំងថសចកដីសុខពិរ  ថជារថៅ
រកសុខមកាងោា យ  ថោយសារម្លនភាពបថញ្ញា រ  ឬោរបបលួអំពី
អារម្មណ៍ោម្គុ្ណ  ដល់ថពលជួបទុកខ  ជបួភយ័  ថទើបនឹកថឃើញ
ថសចកដីសុខ  រចួកថ៏ជារថៅថទៀរតាម្ថត្គ្ឿងបថញ្ញា រកាុងថោក ។  
ថត្បៀបដូចមម្៉ាឪ  ត្បាថាា ឱ្យកូនបានសុខ  ប៉ាុមនត  កូនខូចតាម្ោរបថញ្ញា រ
ក្នបាបម្រិត      ត្បត្ពឹរតអបាយមុ្ខ      យកត្បាករ់បស់មម្៉ាឪថៅសីុ្យ 

សបាយ   ម្និសាដ បឱ់្វាទមម្៉ាឪ ។    ដល់ថពលមម្៉ាឪសាា បថ់្ល    អស់ 

ត្បាក ់ អស់អាករាបអ់ាន  ថដើរសូម្ទាន  រចួថៅថធវើថ្រ  ត្រូវថគ្្បប់ាន  
កោ៏រក់ាលសាា បថ់ៅ ។ 

 C.មម្៉ាឪ  ទុកដូចបុណយ្ស់មដលបានថធវើអំពីជារិមុ្ន 
 -កូនខូច  ដូចអាកមដលម្និសាដ បឱ់្វាទត្ពោះធម្ ៌
 -បាបម្រិត  គឺ្កិថលសោម្  និងវរថុោម្  
 -អបាយមុ្ខ  គឺ្ោរអរស់ទាធ   អរសី់ល  ម្និខ្ម សបាប  ម្និ
ខ្ា ចបាប ។ 
 -ត្បាករ់បស់មម្៉ាឪ  គឺ្ផលបុណយអំពីជារិមុ្ន 
 -មម្៉ាឪសាា ប ់  គឺ្ត្រូវអស់បុណយ្ស់  អស់អាករាបអ់ាន  គឺ្ត្រូវ
ជរា  ពាធិ  ត្គ្បសងករ ់ បារប់ងក់ម្លា ងំោយ  កម្លា ងំចិរត ។ 
 -ថដើរសូម្ទាន  គឺ្រណាា ទុកខសមុ្ទយ 
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 -ថធវើថ្រ  គឺ្បាបកម្មត្ប្វំដដៈ 
 -រឯីោរោរក់ាល  គឺ្ោចក់ាលបញ្ញញ ថោយោវអវជិាា   ថ ើយ
កធ៏្លា កចុ់ោះោនអ់បាយភូម្ ិ អថនាេ លថៅកាុងវដដសងារ ។ 
 សូម្ពុទធបរស័ិទ  ពិ្រណាតាម្ោរគ្រួ  សូម្ម្លនជីវរិទទលួ
ពនាឺត្ពោះធម្ ៌ ដូចមផនដីទទួលពនាឺត្ពោះអាទិរយ  ដូថ ា្ ោះមដរ ៕៚ 

3 
          ៙.កូនរូចម្លនមម្៉ា  ថម្ើលមេបានសុខ 

 គុ្ណម្លដ យឪពុក  ឋានសុខត្សុកត្ព ម 
   ដងួចិរតម្លនមម្៉ា  ថម្ើលមេអភរិម្យ 
   កម្មោឋ នថត្បាោះត្ពំ  អារម្មណ៍សុខសាប ់។ 

 ត្បយរ័ាជាមម្៉ា  ថម្ើលមេឱ្យថៅ 

 ខនតីជាឪ  ត្រូវរកធម្មត្ទពយ 
   ដងួចិរតជាកូន  កពូនគុ្ណគាប ់

   ទទលួធម្មត្ទពយ  ម្ររកបិតា ។ 

 ត្ពោះម្លរុ ា្   ម្ហាថគារម្ ី

 ម្លនត្ពោះសវនីយ ៍ ថាវ យត្ពោះសាសាដ  
   ថាបានថៅថោោះ  ត្ពោះធម្មថទសនា 

   កម្លច ររ់ណាា   អស់ោរថត្សកឃ្លា ន ៕៚ 
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          ៙.នតថិ  អតាសមំ  នបមំ  ( បិ.២៩/ទំ.១៥ )  ត្សឡាញ់អវី  
ថសមើនឹងខាួនឯង  ម្និម្លនថ ើយ ។ 

 C.អោា នំ  ឧបមំ  ក្សោវ   ( បិ.៥២/ទំ.៤៩ )    បុគ្គល  គ្រួថធវើ 
ខាួនឯង  ឱ្យជាឧបម្ល  ( គឺ្ ថត្បៀបថធៀបខាួនឯងមដលត្សឡាញ់ជីវរិ  ថៅ 
នឹងសរវទាងំឡាយ  សុទធមរចងរ់ស់  រកស់ាុរនឹងោរសម្លា ប ់ ោរវាយ
ត្បហារ... ) ។ 
 C.អោា   កាុងទីថនោះ  គឺ្អរតភាពខនធ ៥ ថរៀងៗ ខាួន ៕៚ 

3 
          ៙.កំុ្ទំាល់មរអាកដក្ទដឹង ឬអាកណាសរថសើរ  ថទើបបានថធវើ។ 
 C.ថសចកដីលអរបស់ថយើង  ម្និអាចឱ្យោរគាបចិ់រត  ទុកចិរតដល់
អាកដក្ទណាណីថៅត្គ្បគ់ាា ថនាោះថ ើយ  ប៉ាុមនត  សំខ្នស់ត្ម្លបខ់ាួន
ថយើងណាស់  ថៅកាុងបទ  “ ខាួនទីពឹងខាួន ”   មដលម្នុសស  ត្ពម្ទាងំ
ថទវតាទាងំអស់  ម្និអាចជយួ ថយើងបានថ ើយ  ម្លនមរបុណយមដល
ថយើងបានថធវើថ ើយថនោះឯង  ឱ្យថយើងរកីរាយកាុងបចចុបបនាផង  ឱ្យសុខ
ថពលអស់ជីវរិផង  និងជាវវិដដូបនិសសយ័ផង ។ 
 C.ថយើងថៅជាម្នុសសថនោះ  ម្លនបងបអូន  ញារិម្រិត... ថចោះមរ
ជយួ គាា ថៅ  របស់រិចថត្ចើន  កិចចោររូចធំ... ប៉ាុមនតកំុឱ្យធ្លា បដ់ល់ថជារ  
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ថ ើយថចោះរអំយួោកថ់គ្ឯងថនាោះ  គ្រួសថងវគ្ដល់ទុកខថទាសកាុងវដដ-
សងារ  គាម នថរឿងរអំយួថទ  គឺ្ម្លនមរថយើងរងឹម្លថំោយខាួនឯងប៉ាុថណាណ ោះ  
ថទើបអាចឈាោះថសចកដីទុកខបាន    ទីបំផុរ    ថយើងនឹងអរគុ្ណខាួនឯង ។   
ម្លនថរឿងខាោះ  ម្លនមរសូម្ថទាសខាួនឯង  មដលកនាងម្ក  ម្និបានថម្ើល
មេខាួនឯងឱ្យបានលអ  ថត្រោះថសចកដីលាង ់ និងត្បម្លទ ៕៚ 

3 
          ៙.ក្សមមុនា  វតាតិ  នោនកា ( បិ.២៥/ទំ.២២៣ ) សរវថោក  
រមម្ងត្បត្ពឹរតថៅតាម្កម្ម ( សរវថោកកាុងទីថនោះ គឺ្ផលវបិាកក្នកម្ម )។ 

 C.កាុងថោកថនោះ  អាកមដលថធវើឱ្យថយើងលិចលង ់ អាបអ់ន ់ និង
ខពងខ់ពស់   រុងថរឿង   បានដល់ទិសថៅ   ម្និធ្លា កចុ់ោះម្កវញិ   គឺ្ម្លនមរ
ខាួនថយើងថនោះឯង ។ 
 C.ខាួនថយើងកាុងទីថនោះ គឺ្បាបកម្ម  បុញ្ញកម្ម  និងអរយិម្គ្គ៕៚ 

3 
          ៙.ម្និម្លនអវីជាេាូរនឹងជីវរិ  មដលបានអស់ថៅរាល់ក្េា  រ ូរ
ដល់ខណៈសាា ប ់ ឱ្យបានលអដូចជាបុណយកុសលថនោះថ ើយ ។  រូបរាង
ោយសាបសូនយថោយជរា  ប៉ាុមនត  បុណយមបរជាឱ្យបានសុខ  ថៅថពល
នឹករលឹកដល់    គឺ្ម្លនថរជោះថលើសអំពីមកវទិពវថៅថទៀរ    និងបនតថទៀរ 
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បុណយរមម្ងឱ្យបានសុខ     ថៅថពលម្រណភាព     ថត្រោះម្លននិម្រិតលអ   
ត្ពម្ទាងំឱ្យនូវសុគ្រិភព ។  ជាពិថសស ថៅកាុងអដឋកថាសថលាកខសូត្រ 
បុណយមដលម្លនត្ពោះក្ត្រសរណគ្ម្នជ៍ាបាទ    គឺ្ជាឧបនិសសយ័ក្ន
អរយិម្គ្គថទៀរផង ។  ធនមាម   ហនវ  រក្សខតិ  ធមមចារ ឹ ធម្ ៌ រមម្ង
រកានូវអាកត្បត្ពឹរតធម្ ៌( បិ.៥៦/ទំ.២១០ ) អាកមដលម្លនវវិដដូបនិសសយ័  
ធម្រ៌មម្ងរកា  ឱ្យបានរចួផុរ្កទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.សូម្បថីា     ថយើងនឹងបានត្គ្បត្គ្ងនូវពិភពថោកទាងំមូ្ល
កថ៏ោយ  គឺ្  កិថលសថៅមរត្គ្បត្គ្ងថយើងបានដមដល ។ 

 នសា  អតាគុនោា   សតិមា  សខុ្ំ  ភិក្សខ ុ វិហាហសិ ិ

ភកិខុថនាោះឯង     មដលម្លនសាម ររីត្គ្បត្គ្ងខាួនបាន     នឹងថៅ
ជាសុខ ៕៚( បិ.៥២/ទំ.១០១ ) 

3 
          ៙.ម្នុសសថយើង  ថចោះមរគិ្រថកើរទុកខថរឿយៗ  ថៅកាុងថរឿងម្ា៉ាង
ថនាោះ    គឺ្គិ្រថា    អាកដក្ទម្លនថសចកដីសុខជាងថយើង    និងគិ្រថា  
ខាួនថយើងអនេ់យជាងថគ្  គ្បបមី្លនសរិ  បញ្ញញ   លោះបងអ់តាត នុទិដឋិ  
រស់ថៅជាសុខ  ថឃើញថោកថនោះម្និម្លនម្លច ស់ថ ើយ ៕៚ 

3 



-150- 

 

          ៙.ម្និចំថរោះថា  ថសចកដីត្សឡាញ់កាុងឋានៈជាអវីថនាោះថទ  
រមម្ងម្លនថសចកដីចថត្ម្ើន  ថត្រោះ ៖ 

 - អំថណាយ  ថោយម្និគិ្រអំពីផលរបសាង 

 - ម្និមម្នគិ្រមរអំពីោរបានថនាោះថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ម្នុសសថយើង    ថោយថត្ចើនថ ើយថនាោះ    គឺ្គិ្រមរអំពីោរ
រស់ថៅលអ  សីុឆ្ា ញ់  ថដកត្សួល  ម្លនកិរតិយស  ថោយម្និបានគិ្រ
អំពីោរសាា បថ់ោយលអថនាោះផងថ ើយ ។  ម្នុសសថយើង  ម្និមម្នម្លន
មរោររស់ថៅថទ  គឺ្ម្លនថសចកដីសាា បផ់ងមដរ  មរថបើថយើងថចោះមរពីខ្ា ច
សាា ប ់   ម្និហា៊ា នគិ្រ   ម្និចងឮ់   ខំត្បឹងររថ់គ្ច   បដិថសធជានិចច...  
ថម្ល៉ាា ោះថ ើយ       ថសចកដីសាា ប ់     កត៏ាងំថៅកាុងភាពជាសត្រូវ     គំ្រាម្ 

កំម ងជីវរិ  និងត្គ្បសងករចិ់រត ។ 

 C.តាម្ពិរ  ថបើថយើងម្លនម្រណសសរិថរឿយៗ  ថសចកដីសាា បនឹ់ង
ត្រ បម់្កជាម្រិត  ជាត្គូ្អា្រយ  រម្ាកឹោស់ថរឿនឱ្យថយើងរកទីពឹងពិរ
ត្បាកដ  ម្និត្បម្លទ  ចូលជិរត្ពោះធម្មររនៈ  រត្ម្ងទិ់សថៅកាុងឋានៈ
ជាពុទធបរស័ិទលអពិរត្បាកដ ។ 

 C.ថសចកដីសាា ប ់  គឺ្ជាកិចចនាទីរបស់ជីវរិពិរត្បាកដ   ោលថបើ 
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ម្នុសសថយើង  បានយល់ដឹងថ ើយ  កត៏្រូវថធវើកិចចរបស់ខាួន  គឺ្ថធវើថពល
ថវោឱ្យម្លនរក្ម្ា  និងត្ពម្ទទួលយកចំថរោះថសចកដីសាា បម់ដលបាន
ម្កដល់  ម្និត្បទូសតទាស់កាុងចិរត  ថត្រោះដឹងថា  ជាកិចច  ជានាទីរបស់
ជីវរិ  ថ ើយម្លនចិរតសាបរ់ងំ្ខប ់ ថនោះថៅថា  ម្រណភាពថោយលអ ៕ 

3     ៙.ថពលខាោះថយើងថភាចខាួន       កប៏ានគិ្រឱ្យថកើរទុកខ        ថោយ
ខាួនឯង ។ 

 - កាុងបណាដ ោរគិ្រថោយថត្ចើន  ម្លនោរគិ្រម្យួថនាោះ  គឺ្គិ្រ
ថា  ថយើងថៅខវោះត្ទពយសម្បរតិ  ោភយស... ថត្ចើនថទៀរណាស់  គំ្និរ
ថនោះឯង  មដលថធវើឱ្យថយើងម្និបានសុខ ។ 

 - មដលពិរថ ើយថនាោះ  ម្លនម្នុសសថត្ចើនណាស់  មដលសូម្
មរឱ្យបានត្បម លថយើងប៉ាុណណឹ ង  គឺ្ពកួគារគិ់្រថា សុខចិរតណាស់
ថ ើយ  ទាងំគំ្និរដូថចាោះ  កធ៏្លា បម់្លនចំថរោះថយើងម្កថ ើយមដរ  ប៉ាុមនត  
ថនោះជាររួណាា របស់សរវថោកថយើង  មដលជាថ រុក្នទុកខ  ត្គ្ប
សងករក់ាុងបចចុបបនាជារិ  និងជាមូ្លក្នវដដៈ ។  គ្រួម្លនសរិរារាងំនូវមខស
រណាា ថនាោះគឺ្សរិបបោឋ ន សិកាសចចៈឱ្យចាស់ថា  អវីៗ ត្រឹម្មរជា
បរម្រថធម្ ៌ ម្និមម្នជាអតាត ថ ើយ ៕៚ 

3 
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          ៙.ថយើងម្និអាចថត្ជើសថរ ើស  ថរៀបចំឱ្យជីវរិរបស់ថយើង  ម្លនមរ
ថរឿងលអៗ   កំុឱ្យម្លនបញ្ញា អវីៗ ថនាោះថ ើយ  មរថយើងអាចថត្ជើសថរ ើស
បានថា  ថរើថយើងទទលួ  ឬត្រូវររថ់គ្ច ។  ថបើថយើងររថ់គ្ច  គឺ្ម្លនមរ
បរាជយ័ប៉ាុថណាណ ោះ  ប៉ាុមនត  ថបើថយើងទទួលថោយបញ្ញញ   ថយើងនឹង
ថជាគ្ជយ័ ។  កាុងថោកថនោះ  ម្និមម្នម្លនមរសម្មរិសចចប៉ាុណណឹ ងថទ  គឺ្
ម្លនបរម្រថសចចផង ។  ថរឿងរា៉ា វត្គ្បប់ញ្ញា   ត្គានម់រជាសម្មរិសចច  
ដូថចាោះ  ថដើម្បកំុីឱ្យវថងវងកាុងថរឿង  ត្រូវរកោរពិរជាបរម្រថសចចឱ្យថឃើញ  
សំខ្នត់្រងថ់ា  បរម្រថធម្ម៌្លនពិរ  ថទើបម្និគ្រួវថងវងរស់ថៅឱ្យថកើរ

ទុកខកាុងថរឿងរា៉ា វថផសងៗ  មដលហាកដូ់ចជីវរិថនោះ  ម្លនមរថរឿងអ៊ាÍចឹង   
ថនាោះថ ើយ ។  តាម្ពិរ  ត្គ្បថ់រឿងរា៉ា វទាងំអស់  ម្លនថៅមរកាុងគំ្និរ
ប៉ាុថណាណ ោះជាបញ្ញរតិ  ចំមណកចិរតគិ្រ  ថទើបជាបរម្រថធម្ ៌៕៚ 

3 
          ៙.ោរម្និថចោះត្គ្បត់្គានក់ាុងចិរត    គូ្នឹងោរម្និដឹងគុ្ណ ។  
ឱ្យ ៩ ដង  ម្និបានឱ្យមរម្ដង  ោា យជាម្នុសសអាត្កកក់ាុងចិរត  ម្នុសស
អករញ្ញូ   ម្លនកូនរម្លិគុ្ណជាថដើម្ ។  អាកមដលម្និម្លនធម្៌
សថនាដ ស    ម្និថចោះដឹងគុ្ណបុណយថនាោះថ ើយ    ថទើបម្និថចោះថធវើបុណយ   
ថចោះមរចងប់ានផលក្នបុណយ  មរប៉ាុថណាណ ោះ ។ 
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 C.តាម្ពិរ     ម្នុសសថយើងថកើរម្កបានជួបត្ពោះធម្ ៌    គ្រួមរ
រស់ថៅឱ្យបានសុខសាបជ់ាម្យួនឹងធម្មតាធម្ ៌  ម្និត្រូវចូលខាួនម្ក
ត្ចបូកត្ចបល់ជាម្យួនឹងោរថកើរ  ្ស់  ឈ ឺ សាា ប ់ រូបោយ  ចិរត  
ថចរសិកអវីៗ ទាងំអស់ថនោះ  ថត្រោះម្និមម្នជាថរឿងរបស់ថយើង  គឺ្ថយើង
ម្និមម្នជាអាកសាងម្កថ ើយ  ថទើបថយើងម្និត្រូវទទលួខ្វ យខវល់ ៕ 

3 
          ៙.ចូរម្លនសាម ររីរស់ថៅជាម្យួនឹងចិរតខាួនឯង  គឺ្ម្លនមរចិរត
ដឹងអារម្មណ៍  មដលចិរតថនោះអាត្ស័យនឹងវរថុរូប  មដលវរថុរូបថនោះ  ក៏
អាត្ស័យនឹងម្ហាភូររូប ៤ មដរ ។  ោលថបើថយើងរស់ថៅជាម្យួនឹង
ខាួនឯងមបបថនោះ  ជីវរិថយើងនឹងម្លនថសចកដីសុខថត្ចើន ។  ថយើងអាច
ថរលម្ា៉ាងថទៀរថា  ថបើថយើងម្លនោរជំរកវ់ាកវ់និជាម្យួនឹងថរឿងរា៉ា វ
របស់អាកដក្ទរិចចុោះ  ថយើងកម៏្និសូវថកើរទុកខមដរ ៕៚ 

3 
          ៙.ម្លសត្បាកប់ថត្ម្ើ  អាកម្លនបញ្ញញ  

 បង្ខគ បប់ញ្ញា   ដល់ម្នុសសលាងថ់មា  
   ទានសីលរបគុ្ណ  បុណយលអកូនថៅ 

   អបាយមុ្ខផាូវថៅ  អាកត្រូវរងទុកខ ៕៚ 

3 
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          ៙.ជាម្នុសសធម្មតា  រកាធម្ ៌ ចូរជាម្នុសសលអ  ម្និមុ្សា 

 ត្កត្ទពយមរភព័វ  សុខឱ្រា លអជាង ុឺហា ជាបបំ់ណុល៕ 

3 
          ៙.កំុឱ្យថកើរទុកខ  សាដ យសុខមដលត្ររ ់

 នាឱំ្យបាា រភាា រ ់ ្កសុខមដលម្លន 

   សុខបចចុបបនា  ត្គ្បត់្គានថ់ោយញាណ 

   សុខសាងត្ព មយន  ថទើបម្លនទីពឹង ។ 

 រាល់ក្េាថយើងរស់  កាុងបចចុបបនា 
 សរិដឹងទាន ់ យ៉ា ងណាយ៉ា ង ាឹង 

   សុខថត្រោះអបរ់ ំ សនសញំាណដឹង 

   សុខថនោះររឹរងឹ  ដឹងថ ើយបានសាប ់។ 

 សនុោ  បញ្ញញ បដិោនភា 
 សុខសាបក់្េាេាូរ   ូរម្កជាភព័វ 
   ថត្រោះបានបញ្ញញ   ជាគូ្គុ្ណគាប ់

   សុខអរយិត្ទពយ  សុខជាបស់នាដ ន ៕៚ 

3 
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៙.ថោោះមលងបកស ី អភយទាន 

 ថលើស ាឹងរាបោ់ន  រាបថ់ោដិដង 

   គឺ្ថោោះចិរតថមា   មសនថៅ មង 

   ត្ទពយផងកូនផង  ចំណង ក ។ 

 ឃុំឃ្លងំខាួនឯង  កាុងត្ទុងសអប ់

 ខឹងជាបរ់ាបឆ់្ា  ំ ្គូំ្សេម 
   ោម្គុ្ណជាបផុ់ង  ត្ទុងបាបធម្ ៌

   ត្ចមណនវកឹវរ  បងកភយ័ ។ 

 អរីរកនាង  ចងចិរតនឹក 

 ថសាកថៅសនធឹក  នឹកអាល័យ 

   រណាា កម្មោយ  អបាយភយ័ 

   វដដៈត្ទុងកសយ័  ភយ័ម្រណា ។ 

 ថោោះមលងខាួនឯង  ពីអវជិាា  
 ពនធនាគារ  វដដសងារ 
   ថោោះចិរតត្បក្ព  កសយ័អាសវា 

   ខាុ ំនម្សាក រ  ត្ពោះអរ នត ៕៚ 

3 
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          ៙.ដថណដើ ម្គាា ថត្រោះ  ថរោះឃ្លា នចំណី 

 គ្រួអាកដក្ទ  ត្បណីថទាសា 

   មរថបើដថណដើ ម្  ថត្រោះថោម ភរណាា  

   គ្រួខ្ម សអាតាម   ខ្ម សបាបបានលអ ។ 

 ខ្ម សបាបគឺ្ ិរ ិ ខ្ា ចបាបគឺ្ឱ្រតបបៈ 

 ធម្ពី៌រថនោះជាក ់ ជាថោកបាលធម្ ៌

   ខ្ម សបាបខ្ា ចបាប  រកាម្នុសសលអ 
   ទាងំជាថទវធម្ ៌ សកុាក   ធមាម  ៕៚ 

3 
          ៙.ក្េារោះថទៀរថ ើយ  ជាម្យួគាា នឹងលអថម្ើល  កល៏អពិ្រណា
មដរ  គឺ្ថយើងម្និបានរស់ថៅថលើថោកថនោះ  យូរប៉ាុនាម នថទៀរថ ើយ  
ដូថចាោះ    កំុខូចចិរតនឹងថរឿងអវីយូរថពក    ឆ្បថ់ភាចថ្លថៅ    ឆ្បឱ់្យ
អភយ័...  អវីៗ កត៏្រូវមរឆ្បម់ដរ   ឱ្យមរថរឿងលអ  ។    ថបើថពលថវោ   
កនាងថៅ ៗ ថលឿនយ៉ា ងថនោះ  ថរើម្លនអវីមដលម្កថៅជាម្យួនឹងថយើង
បានរ ូរថៅថនាោះ  ម្លនមរបុណយកុសលប៉ាុថណាណ ោះ  ថត្រោះជាធម្មជារិ
មដលចិរតសនសថំ ើយថោយលអ ៕៚ 

3 
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          ៙.ភាា កថ់ ើងរាល់ក្េា  បានថសចកដីថា  ថៅរស់ ។ 

 - ម្លនអាហារោកថ់រោះ    បានថសចកដីថា    អាចបានថៅរស់
ម្យួក្េាថទៀរថ ើយ ។ 

 - ជីវរិអរគូ់្ត្គ្ង បានថសចកដីថា  រស់ថៅលីវម្លា កឯ់ងបាន   អរ ់

ម្លនខុសចាបអ់វីថ ើយ ។ 

 - ថធវើោរង្ខរថ ើយសបាយចិរត  ជាោរង្ខរត្បាស្កថទាស  
ោរង្ខរម្និោយ ំថោយថសចកដីខាិល    បានថសចកដីថា   ម្និសាា ប់
ទាងំរស់ ។ 

 - សាដ បធ់ម្ម៌្និថចោះមឆអរ  បានថសចកដីថា  ពូជពងសបណាិ រ ។ 

 - ម្លនបរម្រថត្បាកដឱ្យដឹង បានថសចកដីថា  ម្លនសរិបបោឋ ន ។ 

 - ម្លនសរិបបោឋ ន  បានថសចកដីថា  ម្លនធម្មយត្តា សាធុ ! ៕ 

3 
          ៙.ឧបសគ្គ  ម្និមម្នជាសត្រូវ  ក្នថសចកដីសថត្ម្ចថនាោះថទ ។  
បមាទធម ៌ ោរភយ័ខ្ា ច  ោរម្និម្លនកម្លា ងំចិរត  ខាិលម្និរស៊ាូ   ថទើប
ជាសត្រូវក្នថសចកដីសថត្ម្ច ។  ត្ពោះអរ នតត្គ្បត់្ពោះអងគបានសថត្ម្ច  
សុទធមរម្លនឧបសគ្គម្កមុ្នទាងំអស់  ថត្រោះឧបសគ្គថនាោះ  គឺ្បញ្ចកខនធ  
“ ឧបសគគនោ ”  ។ 
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 C.សរិបបោឋ ន  រលឹកបាន  ថទើបបរម្រថធម្ត៌្បាកដនូវលកខណៈ
រចួថ ើយ  អនុនោមិក្សខ្នាី  គឺ្វបិសសនាមដលម្លនកម្លា ងំថសាយនូវ
ឧបសគ្គថនាោះ  មដលម្លនរសម្និថទៀង  ជាទុកខ  និងជាអនតាត   ម្លនោរ
គាបចិ់រត  ថពញចិរតចំថរោះរសជារិថនាោះឯង     សរវសង្ខខ ោ    តសស 
អនិចចនោ  ទុក្សខនោ  អនតានោ  ខ្មនាិ  រចុចនាីតិ  ខ្នាិ  ថ ម្ ោះ
ថា  ខ្នាិ  ថត្រោះសង្ខខ រទាងំពងួ  គឺ្ជាទីថពញចិរត  ជាទីគាបចិ់រតដល់ភកិខុ
ថនាោះ   ថោយសភាពជារបស់ម្និថទៀង    ជាទុកខ    និងម្និមម្នជាអតាត
រខួាួនថ ើយ ( អដឋកថា បិ.៧១/ទំ.៣៣៦ ) ។  ថនោះជាកម្លា ងំក្នថសចកដី
សថត្ម្ច មដលឈាោះនូវឧបសគ្គ ថរលគឺ្ ឈាោះនូវថសចកដីទុកខទាងំពងួ។  
រុទា  វីរ  ននមា  តយតថុ  សរវសោា នមុតាម បពិត្រត្ពោះសម្លម សម្ពុទធ  
ត្ពោះអងគត្ទងម់្លននូវភាពអងអ់ាច  ដខ៏ពងខ់ពស់  ជាងសពវសរវទាងំអស់  
ខាុ ំសូម្នម្សាក រត្ពោះអងគ ៕៚ ( បិ.៥៧/ទំ.១៧៤ )  

3 
          ៙.ម្នុសសមដលថជាគ្ជយ័កាុងជីវរិ         ម្និមម្នឋរិថៅថលើ
អាកណាមដលពូមកសអីណាស់កាុងថោកថនោះ  ឬថាបានអវីថលខម្យួថៅ
ថនាោះថទ ។ ថជាគ្ជយ័ គឺ្ថៅថលើម្នុសសមដលម្លនថសចកដីសុខរាល់ក្េា ៖ 

 ១-សុខថៅថលើផាូវក្នជីវរិ    មដលខាួនឯងបានថត្ជើសថរ ើស    កាុង 
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ោរថធវើដំថណើ រតាម្ត្ពោះធម្ ៌។ 

 សនុោ   វិនវនកា   តុដឋសស   សតុធមមសស   បសសនោ 
( បិ.៥២/ទំ.១៣៤ ) ។ 

C.សនុោ  វិនវនកា     គឺ្   ឧបធិវថិវក    បានដល់ត្ពោះនិរវ ន 
ជាបរម្សុខ ។ 

C.តុដឋសស  គឺ្ អាកមដលម្លនថសចកដីថត្រកអរ  ថោយធម្៌
សថនាដ ស  ថត្រោះបាននូវចរុម្គ្គញ្ញញ ណ ។ 

C.សតុធមមសស            គឺ្   អាកមដលបានសាដ បនូ់វត្ពោះធម្ ៌ 
ត្ពោះធម្មររនៈ ។ 

C.បសសនោ  គឺ្ ញាណចកខុ បានថឃើញនូវវថិវកថនាោះជាថដើម្។ 
២-សុខកាុងោរថត្បើជីវរិ         ថោយោរម្និថបៀរថបៀនដល់

អាកដក្ទ ។ 
អរាបជ្ឈ ំ សខុ្ំ  នោនក្ស  បាណ្ភូនតស ុ សញ្ញនមា 
C.អរាបជ្ឈ ំ គឺ្  ម្និកថត្ម្ើក ( ជាថ ម្ ោះត្ពោះនិរវ នផងមដរ )  

សមម្ដងដល់ថម្តាត   ជាបុពវភាគ្ ( ក្នអរយិម្គ្គ ) ។ 
C.បាណ្ភូនតស ុ  សញ្ញនមា  គឺ្  ោរសត្ងួម្ចំថរោះសរវ

ទាងំឡាយ  សំថៅដល់ករុណា  ោរម្និថបៀរថបៀន  ជាបុពវភាគ្ ( ក្ន
អរយិម្គ្គ ) ។ 
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C.សខុ្ំ  នោនក្ស  ជាសុខកាុងថោក ។ 
៙.ថនោះគឺ្ជាថជាគ្ជយ័  មដលម្និត្រ ប់្ ញ់វញិ  ឈាោះអស់

ទុកខទាងំពងួ ៕៚ 

3 
          ៙.ចម្មបកស ី រាត្រីចរជំុ 

 ត្បថចៀវមូ្លផដុ ំ  ជំុចរយត្តា 

   ្កភាសំំថៅ  ថ ើរថៅទីណា 

   សនរវ  សោា   អាហារដឋិតិកា ។ 

 ៙.ម្នុសសថយើងថត្ចើនយល់ខុស  ថៅកាុងថរឿងគុ្ណរក្ម្ាក្នជីវរិ  
គិ្រថា  ជីវរិម្លនរក្ម្ាថោយអាត្ស័យវរថុម្លនរក្ម្ាខ្ងថត្ដ  រ ូរដល់
វថងវងហា៊ា នត្បត្ពឹរតទុចចររិ  ថដើម្បបីានត្បាកថ់ត្ចើនៗ  កាុងគំ្និរគិ្រឱ្យ  
ខាួនឯងបានរស់ថៅក្េាេាូរ ។  ថនោះថៅថា  ម្និថចោះត្សឡាញ់ខាួនពិរ
ត្បាកដ  ទាងំមដលម្និសាគ ល់ខាួនឯងមដលត្រូវថម្ើលមេថនាោះផង  ក៏
ោា យថៅជាសត្រូវនឹងខាួនឯងថៅវញិ ៕៚   

3 
          ៙.ថកើរម្ករស់ថៅ  ថលើមផនត្បឹេពី 

 ត្បឹងមត្បងរកសីុ  ថលើមផនកិចចោរ 



-161- 

 

   បានសុខសត្ម្លនត  ថលើមផនដុោា រ 
   ជីវរិយត្តា  ថលើមផនជរា ។ 

 ដំណាកចុ់ងថត្ោយ  ថលើមផនោដ រថដក 

 ឈឺ្ បេ់ាូរមត្សក  ថលើមផនថរាគា 

   ោចខ់យល់សាា បថ់ៅ  ថលើមផនពសុធ្ល 

   ថបើថគ្បូជា  ថលើមផនអគ្គី ។ 

 ដំថណើ រវដដៈ  ថលើមផនពិភព 

 ្រម់ចងសពវត្គ្ប ់ ថលើមផនកម្មពីរ 
   កម្មសកម្មថមម   ថលើមផននាទី 

   ឯកសម្ងគី  ថទើបចបម់ផនោរ ៕៚ 

3 
៙.តិណ្ក្សដឋសមំ  នោក្សំ        យទា  បញ្ញញ យ  បសសត ិ
ន  អញ្ញ  ំ បតថនយ  ក្សិញ្ច  ិ         អញ្ញព្ត  អបបដិសនាិោតិ ។ 

 កាុងោលណា  បុគ្គលពិ្រណាថឃើញថោក គឺ្ ( ខនធថោក )  
ទុកថសមើថោយថៅម   ឬកំណារថ់ឈើ  ថោយបញ្ញញ ដត៏្បក្ពតាម្ពិរ  កាុង
ោលថនាោះ  បុគ្គលរមម្ងម្និត្បាថាា អវីដក្ទ ( គឺ្ ម្និត្បាថាា ភព  ឬអរតភាព
ដក្ទ ) ណាម្យួថ ើយ  ថវៀរមលងមរត្ពោះនិរវ ន  មដលម្និម្លនបដិសនធិ 
ប៉ាុថណាណ ោះ ៕៚ ( បិ.៦៨/ទំ.៧៨ ) 
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          ៙.និយយថត្ចើន រម់្លរ ់ គិ្រថត្ចើន រចិ់រត 
 ម្លរបិ់ទចិរតសាប ់ ត្បសពវសុខ្ 

   ថោកលមម្ម្នុសសថោម ភ  ត្កថសាបរណាា  

   ម្និដឹងភាសា  របស់ធម្មជារិ ។ 

 ភាសាធម្មជារិ  ត្បាបអ់និ ច្  
 ធម្មតាសង្ខខ រ  ម្លនោរមបកឃ្លា រ 

   ត្រូវសាគ ល់ខនធត្បា ំ ត្ប្ភំពជារិ 

   ថចោះលមម្សម្ម្លឌ  ម្និម្លនអតាត  ។ 

 រកខាួនឯងផង  កំុប៉ាងមរត្បាក ់

 សម្បរតិថសដចចត្ក  ថៅ្ញ់រណាា  

   រកខាួនថឃើញធម្ ៌ ថឃើញវដដសងារ 
   ម្និម្លនអតាត   ជាោរពិរថហាង ៕៚ 

3 
          ៙.ថសចកដីសុខ  អាចថកើរម្លនកាុងដងួចិរតបាន  សូម្បមី្និម្លន
អវីថត្ចើនកថ៏ោយ ។  ថនោះជាចំណុចមដលត្រូវសថងករ  ថត្រោះថា  ថទាោះជា
ថោកថសដឋមីដលម្លនថសចកដីសុខ  កម៏្និម្លនអវីដក្ទ  ថត្ដអំពីចិរតសុខ
 ាឹងឯង  ថបើអរម់្លនចិរតថទ  ថរើថោកថសដឋីម្លនថសចកដីដឹងខាួនថាសុខ
យ៉ា ងដូចថម្ដចថៅ ។    ោរមដលម្និបានសិកា    សថងករពិនិរយចំថរោះ 
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ថសចកដីសុខផាូវចិរតយ៉ា ងថនោះ  អវជិាា   រណាា   បាននាមំ្នុសស  ថទវតា  ឱ្យ
ជាបចំ់ណងភព មដលម្និង្ខយនឹងត្សាយឱ្យរចួថៅបាន សម្ាងឹថឃើញ
ថសចកដីសុខ  តាម្ោរបថញ្ញា រគាា   ថៅកាុងថោកថនោះមរប៉ាុថណាណ ោះ ៕៚ 

3 
          ៙.គិ្រមរពីចងប់ាន  ទាម្ទារ  រថំោភ ។ល។  ម្និសម្ាងឹ
ថឃើញថសរភីាពរបស់ចិរតថ ើយ ( អនភិជ្ឈតិំ  នសរតិំ  នបក្សខមាននា  
បិ.៥៤/ទំ.១៤ ) ។ 

 សីុឆ្ា ញ់  ថដកត្សួល  ម្លនកិរតិយស  សបាយណាស់  រចួថៅ
សាា បអ់ស់  យ៉ា ងថម្៉ាចថទៀរ ? 

 C.ោយថនោះ  ម្និមម្នជារបស់អាកណាថ ើយ  ថកើរអំពីបុរាណ-
កម្ម គឺ្កម្ម្ ស់ ម្លនថចរនាជាមូ្ល តាកម់រងថៅថោយបចចយ័ថផសងៗ  
ជាទីតាងំក្នថវទនា  គឺ្ោរថសាយនូវអារម្មណ៍  ថោយម្និម្លនសរវ
បុគ្គលណាអាកថសាយថ ើយ ( នវទនីយ ំទដឋរវំ បិ.៣១/ទំ.១៤២ )  
អាកទាងំឡាយគ្បបថីឃើញ  គឺ្  គ្បបដឹីងថោយវបិសសនា ៕៚ 

3 
          ៙.ជាធម្មតាក្នចិរតម្នុសសថយើង  ោលថបើបានថៅជាម្យួនឹង
អាកដជ៏ាទីត្សឡាញ់  កស៏បាយចិរតរកីរាយ  សឹងថា  សបាយថភាចមម្៉ា  
ថភាចឪថទៀរផង    ប៉ាុមនត    ថ រុអវីថៅជាម្យួនឹងខាួនឯងម្និបាន    ថកើរ 
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ថរាគ្ធុញេប ់ របត់្បម្ល់ ?    ថត្រោះម្កអំពី  ម្និត្សឡាញ់ខាួនឯងពិរ 

ត្បាកដ    ម្និជាម្រិតលអនឹងខាួនឯង    ថ ា្ ោះនឹងខាួនឯង    សអបខ់ាួនឯង 

ចងថ់គ្ចពីខាួនឯង  ត្ទានឹំងខាួនឯងម្និបាន... ថរលគឺ្  ម្និសាបក់ាុងចិរត
 ាឹងឯង ។  ម្និសាប ់ ថត្រោះខវោះនូវសរិសម្បជញ្ញ ៈ ។ 

C.ថបើថយើងម្លនសីលលអ  ម្លនសម្លធិ  និងម្លនបញ្ញញ ដឹងធម្ជ៌ា 
បចចុបបនា     រមម្ងថៅជាសុខជាម្យួនឹងខាួនឯង     ជាម្រិតលអនឹងខាួនឯង 
អស់ោលជានិចច ៕៚ 

3 
          ៙.សរវអរម់្លនថចោះគិ្រឱ្យថកើរថរាគ្សរក្សត្បសាទថទ  ប៉ាុមនត  
ម្នុសសអាចគិ្រខ្វ យខវល់  រកកលឆកួរ  រ ូរឆកួរមម្នកម៏្លន ។ 

 បានឮម្កថា សរវអក យថំបាកខាួន  មរម្នុសសម្និដឹងថរឿងអវី
ខាោះថទ  ថធវើអរតឃ្លរ  ថោយវធីិថផសងៗ ។ 

 ម្នុសសម្លនអវីៗ សថម្បើម្មុ្ខ ផេោះសំមបង អាហាររាបមុ់្ខម្និ
អស់    កមនាងកម្ានត    ផារទំថនើប    វរថុោម្គុ្ណ... ថៅមេម្ថត្គ្ឿង
ត្សវងឹ  ថត្គ្ឿងថញៀនថទៀរ  ខ្វ យខវល់ថកើរទុកខថដកម្និលក ់ រកថាា ថំដក
លក.់.. សរវ វុធត្គ្បធុ់ន    យកម្កសម្យុទធ    បងអួរបងអរគាា     សុទធមរ 

ថត្គ្ឿងសម្លា បម់្នុសស   ( គិ្រថម្ើលថម្ើល៍ ម្នុសសបងអួរគាា នូវថត្គ្ឿង
សម្លា បម់្នុសស  ថរើម្នុសសអី ? ) ។ 
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 C.តាម្ពិរ  ថសចកដីសុខសាប ់ ថៅថលើោរសាគ ល់ខាួនឯង  មដល
ជាបរម្រថធម្ ៌ រលររ់ណាា   ម្និវថងវងកាុងធម្មតាធម្ ៌។  ម្នុសសថយើង  
កជ៏ាធម្មជារិមដរ ( ធម្មជារិម្យួកាុងចកកវា  )  រមួ្កាុងធម្មជារិ
ទាងំឡាយ  គ្រួមរម្នុសសថចោះដឹង  ត្បគ្ល់ទុកោកឱ់្យជារបស់ថៅកាុង
ថោកថនោះ  ោក្ដ  និងោ្កថោក ៕៚ 

3 
          ៙.ថដើម្កក ់ ផ្កក កក ់ កគ៏្ួរសិកា  ថត្រោះថាជាធម្មជារិ ៖ 

 - រកី  រុោះថរាយ  ម្នុសសថយើងកដូ៏ចគាា មដរ  ្ស់  ឈ ឺ សាា ប ់។ 

 - ម្លនផ្កក កល៏អតាម្ធម្មជារិ  ម្លនថដើម្ឱ្យត្បថយជន ៍។ 

 - ម្នុសសលអថលើសផ្កក   ថត្រោះម្លនសីល  ម្និថបៀរថបៀនដល់
អាកដក្ទ     ម្និរកសុខសត្ម្លបម់រខាួនឯង     រស់ថៅម្លនត្បថយជន ៍ 
ជាពិថសស  គឺ្ថចោះរកាចិរត  ថោយពឹងថលើសរិ ។ 

 C.ត្ពោះពុទធម្លនពិរ  ត្ពោះធម្ម៌្លនពិរ  ត្ពោះសងឃម្លនពិរ  ជីវរិ
សពវសរវ  គឺ្ជារបួញ្ចកខនធម្លនពិរ  ជាអនតាត   អរម់្លនរសួរវថោយ
បរម្រថម្លនពិរ    ោរត្បោនថ់ាខាួនអញគឺ្ជារទិួដឋិថចរសិក    ថកើរកាុង 
ថោភមូ្លចិរតម្លនពិរ  សរិរលឹកម្លនពិរ  វបិសសនាម្លនពិរ  សុខ
សាបត់្រជាកម់្លនពិរ...៕៚ 

3 
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          ៙.ត្សឡាញ់  ថពញចិរត  មរថបើម្និ ួងម ងថទ  កម៏្និថកើរទុកខ
មដរ ។  ោរម្និថកើរទុកខ  គឺ្ជាសុខ ។ 

 - អវីៗ  សថត្ម្ចថៅត្រងម់្និមម្នថយើងជាអាកថធវើថ ើយ  ដូចជា
បាកម់បក  ្ស់ត្ទុឌថត្ទាម្... អរីរ  អនាគ្រ  បចចុបបនា  ថកើរសាា ប ់ 
ជបួត្ររ ់ សុខទុកខ  ថត្សកឃ្លា ន  រូប  ថវទនា  សញ្ញញ   សង្ខខ រ  វញិ្ញញ ណ  
កិថលស  កម្ម  វបិាក  សរុបម្ក  គឺ្ធម្មជារិទាងំអស់ ។ 
 C.អវីៗ មដលថយើងម្និបានថធវើ           គឺ្ថយើងម្និគ្ួរ្បត់្បោន ់
 ួងម ងថនាោះថ ើយ  ថទើបបានរចួខាួនអំពីភាពជាអាកថទាស  វបិសសនា  
គឺ្ជាររួវា៉ា ត្បឆ្ងំនឹងអវជិាា   រកយុរតិធម្ឱ៌្យខាួនថយើង ៕៚ 

3 
          ៙.បរម្រថធម្សុ៌ទធៗ  ថសាោះ  ថរឿងអវីមដលត្រូវម្លនថយើង ។ 

 - ម្លនថយើង  គឺ្ជាអាកទទួលភារៈចិញ្ច ឹម្  បីបាច ់  ថម្ើលមេ  
ត្បោន ់   ួងម ង   ថនោះជារអួវជិាា   រណាា    ឧបានទាន   ទិដឋិ  ម្លនោះ    
គឺ្ពកួកិថលសវដដៈ  នាឱំ្យថកើរកម្ម  សកម្មភាពអភសិង្ខខ រថកើរម្លនថ ើង  
ជាពូជក្នភពេមី  ម្លនវដដសងារ ។ 

 C.សនរវ  ធមាម   នាល្ ំ អភិនិនវសាយ   ធម្ទ៌ាងំឡាយ 
គឺ្ ខនធ ៥  ម្និគ្រួត្បោនថ់ោយទិដឋិថាខាួនថយើង  ម្និគ្រួត្បោនថ់ោយ
រណាា   ថាជារបស់ថយើងថ ើយ ( បិ.២២/ទំ.១៣៦ ) ។ 



-167- 

 

 ត្ពោះសម្លម សម្ពុទធ  បានត្តាស់ដឹងថ ើងម្ក  ថទើបពុទធបរស័ិទ
បានសាដ បត់្ពោះធម្ ៌ អំពី  ខនធ  ធ្លរុ  អាយរនៈ  អរយិសចច  ថកើរសរិ  
វបិសសនា  បានដឹងោរពិរក្នជីវរិ  ម្លនអរយិម្គ្គលោះផ្កដ ចកិ់ថលសវដដៈ  
ថទើបម្លនត្ពោះនិរវ នជាទីពឹងថរៀងៗ ខាួន ៕៚   

3 
          ៙.ម្និមម្នម្លនមរដំណឹងឮថ ើយម្និពិរថនាោះថទ  ថទាោះបីជា
រូប  ថម្ើលនឹងមភាកថឃើញថ ើយ  មរគឺ្ជារូបមកាងោា យ  ម្លនោរកុ ក
ថោយឫករជាថដើម្  ម្និ្បំាចលួ់ចលបថម្ើល  ចងដឹ់ងអវី  ត្គ្បថ់រឿង
ថៅថនាោះថ ើយ   ។    ម្ា៉ាងថទៀរ    ជាោរយល់ត្ច ំថោយខាួនឯង
អាកថម្ើល  កម៏្លនមដរ ។ 

 ម្លនមរោរពិ្រណាចិរតខាួនឯង  ោរង្ខរខាួនឯង  រ ូរចូល
ដល់បរម្រថធម្ ៌ ថទើបបានថឃើញចាស់នូវសចចៈ   មដលជាោរពិរ   ដឹង 

ថ ើយម្លនត្បថយជន ៍ សាបចិ់រត  អស់ខវល់ ៕៚ 

3 
          ៙.ពិរថ ើយថា  ថោកថនោះម្និថទៀង  ជាទុកខ  ជាថរាគ្  ជារបស់
អរខ់ាឹម្សារ  ប៉ាុមនត  ោរមដលបានដឹងនូវថោកតាម្ពិរថនោះឯង  ថទើប
ម្លនោររចួផុរ្កទុកខ  ម្និថាត្ពោះអរយិបុគ្គលអងគណាថនាោះថទ  រ ូរ



-168- 

 

ដល់ត្ពោះសម្លម សម្ពុទធ   គឺ្សុទធមរបានសថត្ម្ចថោយសារ   បរញិ្ញញ  ៣  
ទាងំអស់ ។  ដូថចាោះ  កំុថភាចរលឹកដឹង  គឺ្ត្គ្បថ់រឿងរា៉ា វទាងំអស់  ថទាោះបី
ថរឿងរកីរាយកដី  ថរឿងថកើរទុកខភយ័ត្ពួយកដី  ថរឿងអវីកថ៏ោយ  គឺ្សុទធមរ
ម្លនបរម្រថធម្ដ៌ត៏្រឹម្ត្រូវកាុងថរឿងថនាោះ ។  វបិសសនា  គឺ្បានទទួល
សាគ ល់  និងសុខចិរតត្គ្បថ់រឿងទាងំអស់ ាឹងឯង ។  ថរឿងជាបញ្ញរតិឱ្យ
ចិរតថកើរសុខ  ថកើរទុកខតាម្វរិកក  មរបរម្រថ គឺ្ម្លនសចចរសមដលត្បថសើរ  
ថលើសអស់រសទាងំពងួ  រ ូរដល់អម្ររស  គឺ្ត្ពោះនិរវ ន ៕៚ 

3 
          ៙.្បំាចគិ់្រថត្ចើនថពកថធវើអវី  ជាម្យួនឹងជីវរិថនោះ ។  កំណរ់
ឱ្យបានថា  អវីៗ ម្និមម្នថយើងជាអាកថធវើថ ើយ  ថោយបរម្រថ ។ 

 C.ថបើោរពិរកាុងថោកម្លនដូថចាោះ       ថរើថយើង       ថចោះមរថៅ 
ថដកលក ់  យល់សបដអាត្កកថ់ធវើអវី    ភាា កថ់ ើងម្ក    ថទើបអស់ខវល់    
បានសាគ ល់ថសរភីាពខាួនឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ជីវរិផ្កា ស់បដូរ  ម្កលអគ្រួគ្ន ់

 ពីថបើករេយនត  និម្នតបពវជិរ 

   បញ្ញរតិថៅថលើ  ថយើងថធវើថយើងគិ្រ 

   បរម្រថគឺ្ពិរ  ថៅថលើបចចយ័ ។ 
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 ថបើចងថ់គ្ចទុកខ  មបរមុ្ខចូលផាួស 

 ថរឿងកនាង ួស  បសួោអាល័យ 

   អាកបសួដូចេម  មកវលអឆ្ា កក់្ចា 
   តាម្ធម្មវនិយ័  ត្ពោះពុទធសាសនា ៕៚ 

3 
          ៙.ចូរត្សឡាញ់ថម្ើលមេខាួនឯងឱ្យថត្ចើនៗ  ថត្រោះដល់ថពល
ម្យួ  ម្និម្លនអាកណាថៅជាម្យួនឹងថយើងថ ើយ  សូម្បមីរឪពុកម្លដ យ
បថងកើរកថ៏ោយ  ម្និ្បំាចថ់រលដល់បុគ្គលដក្ទថ ើយ ។ 

 C.រកយថា   ខាួនថយើងថម្ើលមេខាួនឯង  គឺ្  ខាួនទី ១   បានដល់   
របុួណយកុសល     មដលជាថោកិយ     ថោកុរតរ     ចំមណករកយថា
ខាួនទី ២  គឺ្  សងារទុកខមដលសនមរថាថយើងម្លា ក់ៗ  ថនោះឯង  ម្លនទុកខ
កាុងវដដៈ  ត្រូវរកទីពឹងពិរ ។ 
 C.អោា   ហ ិ អតាននា  នានថា ខាួន គឺ្ជាទីពឹងក្នខាួនឯង ៕ 

3 
          ៙.រកយថា   “ ត្សឡាញ់ថសេើរថលប ”  និយយថចញពីថបោះដូង  
គឺ្វាម្លនពិរមម្ន  ប៉ាុមនត  វាម្និម្លនរ ូរថទ ។   
 C.សទាធ មដលតាងំម្លលំអ  កាុងគុ្ណត្ពោះត្រយ័ររនៈ  ម្និថលប
ថយើងថទ  មរកម៏្និមលងថយើងថ្លមដរ  កំុមរថយើងថ្លខាួនឯង ។ 
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 C.សទាា   ទុតិោ  បុរសិសស  នហាតិ  សទាធ ជាម្រិតលអ  នាំ
ថយើងថៅោនសុ់គ្រិភព  និងថៅោនត់្ពោះនិរវ ន ( បិ.២៩/ទំ.៩៩ ) ៕ 

3 
          ៙.អរុណ  សួសដី !  រសមីថត្បឿងៗ 

 កំុមកមរថរឿង  មកចិរតថទាសៈ 

   រកខាួនឯងផង  កំុរកមរត្បាក ់

   រកថឃើញសចចៈ  ឈាោះចិរតខាួនឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងថធវើបុណយលអពិរ  ប៉ាុមនត  ោលថបើថយើងថៅត្បោនក់ាុង
បុណយថនាោះ  ចិរតលអត្រូវដូរម្កជាចិរតថៅ មង  ថ ើយថគ្ចម្និរចួអំពី
ឧបាយស  គឺ្ោរចថងអៀរចងអល់ចិរតថនាោះថ ើយ ៖ 

 ១-គិ្រថត្បៀបថធៀបថា  អាកឯថណាោះ  ថគ្ថធវើបានលអជាងខាួនឯង  
ថកើរោរអនចិ់រត  ត្ចមណន ។ 

 ២-ដូចថម្ដច  បានជាថគ្ម្និសរថសើរថយើង  ម្និថគារពថយើង  
ថម្ើលម្និថឃើញថយើង ។ 

 ៣-ថយើងលអថ ើយ    មរត្គួ្សារ   កូនថៅម្និលអ   គិ្រខ្ម សថគ្  
កថ៏កើរោរម្ថួ ៉ា កាុងត្គួ្សារ ។ 
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 ៤-អាកឯថណាោះ  លាង ់ ត្បម្លទ  អរសី់ល... គឺ្  គិ្រថម្ើលង្ខយ
ថគ្ថោយម្លនោះ ។ 

 ៥-គិ្រដល់បាបកម្មផងមដរ       កភ៏យ័ខ្ា ចថៅោនអ់បាយភូម្ ិ

ថដដ ត្កហាយសាដ យថត្ោយ ។ 

 C.ដូថចាោះ  កំុថធវើត្រឹម្មរ  ទាន  សីល  ត្រូវភាវនាកុសលធម្ឱ៌្យ
បានចថត្ម្ើន  លោះអតាត នុទិដឋិថចញ ។    អតាត នុទិដឋិ   គឺ្គំ្និរមដលគិ្រពី
ខាួនឯងត្គ្បថ់រឿង   ខាួនថធវើកម្ម   ខាួនទទួលផលវបិាករបស់កម្ម   ខាួន
ថឃើញ  ខាួនឮ... ៕៚ 

3 
៙.ម្និមម្នត្រូវចិរតថយើងថ ើយ  សុទធមរត្រូវចិរតអាកដក្ទថ ើយ  

ឧទា រណ៍  ោរសូម្អវីពីអាកដក្ទ  ឬថសចកដីត្សឡាញ់កាុងថរឿងអវីម្យួ
ជាថដើម្ ។   
 - ត្រូវចិរតថយើង  ត្រូវចិរតអាកដក្ទ  មរម្និត្រឹម្ត្រូវ   តាម្ចាប់
ត្ពោះនគ្រ  ឧទា រណ៍  កាុងថពលកូវដី ១៩ ថនោះ  ថយើងជបួជំុគាា អ៊ាូអរ  ថធវើ
បុណយអវីធំដំុ  ដូថចាោះជាថដើម្  មដលចាបត់្ពោះនគ្របានហាម្ថ ើយ ។ 

 - ត្រូវចិរតថយើង  ចិរតថគ្  ទាងំចាបត់្ពោះនគ្រ  មរខុសចាប ់ 
ឧបាសក  ឧបាសិោ  អាកដល់ត្ពោះក្ត្រសរណគ្ម្ន ៍ ឧទា រណ៍ ត្សា  
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មលបង  ោម្គុ្ណ  សរតឃ្លរ  ជួញដូរថនសាទុបករណ៍  បថងកើរសរវ វុធ  
តាម្ចាបត់្បថទសជាថដើម្ ។ 

 - ត្រូវចិរតថយើង    ចិរតថគ្    ចាបត់្ពោះនគ្រ    ចាបរ់បស់
ឧបាសក  ឧបាសិោ  មរខុសចាបប់ពវជិរ  គឺ្ម្លនកិចចថត្ចើនមដល
ត្គ្ សថថធវើបាន  ទាងំលអថទៀរ  ប៉ាុមនតខុសកាុងត្ពោះវនិយ័បពវជិរ ។ 

 - ត្រូវចិរតថយើង  ចិរតថគ្  ចាបត់្ពោះនគ្រ  ចាបត់្គ្ សថ  វនិយ័
បពវជិរ  មរថៅទិដឋិយល់ខុសកាុងបរម្រថធម្ ៌  ឧទា រណ៍  ត្បោនថ់ា
ម្លនខាួនថយើង    អាកឱ្យទាន    អាករកាសីល   និងជាអាកចថត្ម្ើនភាវនា   
ឬថាខាួនថយើងអាកថឃើញ  អាកឮជាថដើម្  ថត្រោះថោយបរម្រថថ ើយ  គឺ្
ម្និម្លនអតាត ថ ើយ  គឺ្ម្លនមរធម្ថ៌កើរតាម្បចចយ័  និងត្ពោះនិរវ ន  
មដលម្និម្លនបចចយ័  ថត្រោះបានលោះបចចយ័ថនាោះថោយអរយិម្គ្គ ។ 

 C.សូម្ពុទធបរស័ិទចថត្ម្ើនសរិបបោឋ នលោះនូវអតាត នុទិដឋិ  ថឃើញ
សង្ខខ រថោក  សូនយ្កខាួន  និង្កវរថុជារបស់ខាួន ៕ សាធុ! សាធុ! 

3 
          ៙.ម្និ្បំាចដូ់ចអាកដក្ទ  កាុងឋានៈជាអវីថនាោះថ ើយ  ថត្រោះ
ម្នុសសថយើងម្លនថដើម្ទុនបុណយពីបុពវជារិម្ក  ម្និដូចគាា ថទ ។  ថបើ
ថយើងថចោះមរចង ់    គឺ្ថយើងត្រូវថកើរទុកខថត្រោះរណាា  ។     ថយើងសិកា
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ធម្មជារិ !  ឆ្ម  ម្និ្បំាចជ់ា ថតា    សាវ  ម្និ្បំាចជ់ា ត្រី   ពកួម្ ា្
ជលស័យ  កម៏្និ្បំាចអ់វីជា វូងបកាបកសថីនាោះថ ើយ... ថទាោះជាអវីក៏
ត្រូវសាា បម់ដរ  ឱ្យមរខាួនថយើងជាម្នុសសលអថៅ  គឺ្លអថ ើយ  និងបាន
សិកាត្ពោះធម្ ៌  ចូលដល់ថាា កប់រញិ្ញញ   ឆាុោះកញ្ចកវ់បិសសនា  ម្និថឃើញ
ម្លនអតាត   ថឃើញមរនាម្រូបពិរៗ  ថនោះជាកំណបធំ់ណាស់  ថលើស
សម្បរតិកាុងភព ៣  ទាងំមដលម្លនពិរ  ម្និមម្នត្គានម់រជាថរឿងនិទាន
ថនាោះថទ  ត្រូវពាយម្កាុងក្េាថនោះឯង  ចូរកំុត្បម្លទ ៕៚  

3 
៙.មុ្ទិតា   ថឃើញអាកណា   ថគ្បានសុខ 

 ចិរតត្សណុក កាុងោរង្ខរ   ជាធម្មទាន 

 ធម្មឆនេៈ  វរីយិៈ    ត្ព មយន 

 អតាត គាម ន ចបច់ងប់ាន   សុខសានតថអើយ ៕៚ 

          សូមអនុមោទនា ! 

3 
   

3 

c b; 
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sBVTanM FmµTanM Cínati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

namBuT§bris½TGñkman]bkar³ 

kñúgkargarFmµTan  

3 
  1- elakRKÚ   rs;  sUpat  2- ])ask   ynþ  sYn 

  3- ])ask KYg lagepg         4- ])ask Guwm ér:y:a 

  5- ])ask esam rtn³     6- ])ask   Guit  R)aMg  

  7- ])asika Ca  suNavÍ         8- ])asika  b‘ut   m:alI 

  9- ])ask   Kuy  suFn 10- ])ask  v:an; xunNa 

11- ])ask   Cåm C¿nit    12- ])ask hay cMerIn  

13- ])ask  Kwm  esaP½N 14- ])ask hg; vNÑ³ 

15- ])ask em:A m:n 16- ])ask   em:A pun  

17- ])asika hYn can;bUda    18- ])asika hayc½nÞqvÍ 

19- ]>s>evOn par:at; 20- ]>si>j:an lIka  

3 
 

namBuT§bris½TGñkman]bkar³ 

kñúgkargarFmµTan  

3 
  1- elakRKÚ   rs;  sUpat  2- ])ask   ynþ  sYn 

  3- ])ask KYg lagepg         4- ])ask Guwm ér:y:a 

  5- ])ask esam rtn³     6- ])ask   Guit  R)aMg  

  7- ])asika Ca  suNavÍ         8- ])asika  b‘ut   m:alI 

  9- ])ask   Kuy  suFn 10- ])ask  v:an; xunNa 

11- ])ask   Cåm C¿nit    12- ])ask hay cMerIn  

13- ])ask  Kwm  esaP½N 14- ])ask hg; vNÑ³ 

15- ])ask em:A m:n 16- ])ask   em:A pun  

17- ])asika hYn can;bUda    18- ])asika hayc½nÞqvÍ 

19- ]>s>evOn par:at; 20- ]>si>j:an lIka  

3 
 



-175- 

 

raynamBuT§bris½TkñúgshKmn_FmµTan 

]btßmÖR)ak;pSBVpSayRBHFm’RbcaMqñaM  

3 
1- ]>si>ektu fUr ÷ ]>si>sVay sit ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

2- ]>s>ekA esk nig ]>si>yI saKuN RBmTaMgbuRt÷ecA  s>r>G> 

3- ]>si>Eg:t eln RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  s>r>G> 

4- ]>si>qan; éhkwg RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

5- Pikçú quMsaevOn÷PikçúQYmsm,Úr÷BuT§bris½TvtþBnøWBuT§cRk s>r>G> 

6- ]>s>Ca KuM / Ca supa ÷ h‘un mul >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

7- ]>s>Ca s‘uvtßana nig ]>si>Xun sUnIm:a RBmTaMgbuRt >> s>r>G> 

8- ]>s>Cåm eGgRs‘n nig ]>si>v:a suxKIn RBmTaMgbuRt ÷ecA  s>r>G> 

9- Pikçú Qm sMbUr >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

10- ]>si>QIv TIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

11- ]>s>QU KwmsY nig ]>si>eDO suPa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

12- ]>s>QYn parin nig ]>si>RBM RbNIt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

13- ]>si>Dib rH RBmTaMgbuRtFIta nigecA² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

14- ]>si>tan; PicCU RBmTaMgbuRtFIta nigecA² >>>>>>>>>>>>>>  s>r>G> 

15- ]>s>tab Qn nig ]>si>RBab muic >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

16- ]>si>taMg elxeKov ¬ehA taMgh‘ag ¦RBmTaMgkUnecA > s>r>G> 

17- ]>s>Et b‘unKg; nig ]>si>efag bUnI RBmTaMgbuRt÷ecA  s>r>G> 

18- ]>s>taMg Gag nig ]>si>kUy LaMhYg RBmTaMgbuRt >>>>>>>> s>r>G> 

19- ]>si>TW KwmCåg  RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  s>r>G> 
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20- ]>si>TUc panI nig sVamI Leslie Mael RBmTaMgbuRt >  s>r>G> 

21- ]>si>b‘ít fgxaM nig ]>si>san pløInRBmTaMgbuRt÷ecA> s>r>G> 

22- ]>s>b‘U ehanag nig ]>si>Guwg riT§arI RBmTaMgbuRt >>>>>>  s>r>G> 

23- ]>si>Bin sat RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

24- ]>s>ePOk v:an nig ]>si>h‘U Gat; RBmTaMgkUnecA >>>>>> s>r>G> 

25- ]>si>rs; lINa RBmTaMgkUnecA ÷ ]>si>muil Ey:m÷kUnecA s>r>G> 

26- ]>s>lI DIn nig ]>si>fac; lIh ‘n >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

27- ]>si>lI b:UlInsuImb:U >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  s>r>G> 

28- ]>s>vg; em:A nig ]>si>qan; kan;CYg RBmTaMgbuRt÷ecA > s>r>G> 

29- ]>s>suin suPa nig ]>si>suin suINa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>  s>r>G> 

30- ]>si>suIv yk;luy  RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

31- ]>s>s‘un darin nig ]>si>TUc cnÐI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>  s>r>G> 

32- ]>s>esA h‘an ]>si>mas m:UnIka ÷ emoc luc / éb: rdæa s>r>G> 

33- ]>si>Rsg; éG nig ]>si>Rsg; eLg RBmTaMgbuRt÷ecA  s>r>G> 

34- ]>s>eRsg vísuT§ nig GñkRsI Kwm Rs‘únkNika ÷ buRt >>>>> s>r>G> 

35- ]>s>hak; c½nÞsupl nig ]>si>va:g suINa RBmTaMgbuRt s>r>G> 

36- ]>s>eLg kuy nig ]>si>Qwm esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

37- ]>si>LaMg Kwmeqg nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

38- ]>si>Guit eqgsuI RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

39- ]>s>Guit FarI nig ]>si>tan; KImRBÜm RBmTaMgkUnecA >>>>> s>r>G> 

40- ]>si>GUn j: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

41- elakRKÚ eGO esA nigPriya dYg cnñI ÷buRtI esA mUlINa >  s>r>G> 
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42- ]>s>eGog qay nig ]>si> eGo eksr RBmTaMgbuRt >>>>>> s>r>G> 

43- ]>si>eGg ehglaP RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

44- kBaØa xum Kadar:a ¬ehA RsIeN ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

45- yuvCn xum c½nÞDINa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

46- ]>s>xum BuFdanI nig ]>si>Kab BuT§avÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

47- ]>si>Kg; saerOg RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

48- ]>si>CU er:n >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

49- ]>s>eCOg fug ]>si>L Can;GW ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

50- ]>si>Q KwmsuIn nig RkúmRKÜsarkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>  GU®sþalI 

51- ]>s>Qit RTI nigkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  GU®sþalI 

52- elak jan ehgm:Uv nig GñkRsI s‘a cnßa RBmTaMgbuRt GU®sþalI 

53- ]>s>Ta sug nig ]>si>eg:a can;exg RBmTaMgkUnecA >>  GU®sþalI 

54- ]>s>b‘un ehg nig ]>si>Cu¿ suxum RBmTaMgbuRt nigecA  >> GU®sþalI 

55- ]>s>b: uc erOt  nig ]>si>jÚg s‘agem:g RBmTaMgbuRt>>  GU®sþalI 

56- ]>s>Eb:n suepg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

57- elakyay R)ak;xat;÷]>s>suin san÷]>si>sm,tþi Kg; GU®sþalI 

58- ]>si>BuF suxeg:a÷]>si>lI vNÑa nig ]>s>xYy ecg >>> GU®sþalI 

59- ]>si>em:g b‘un§arI ¬ehARsIeBA ¦nigsVamI RBmTaMgbuRt> GU®sþalI 

60- ]>s>y:g; sin nig ]>si>nn; ehg RBmTaMgbuRt÷ecA>  GU®sþalI 

61- ]>si>lwm s‘Ueqg  RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

62- ]>s>lwm huglI nig ]>si>suwm etgKI RBmTaMgbuRt>>> GU®sþalI 

63- ]>s>sr b‘uneFog RBmTaMgbuRt nigecA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  GU®sþalI 
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64- ]>si>sux NarI nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

65- kBaØa s‘uy daENt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

66- ]>s>s‘ U XIm nig ]>si>esog tic RBmTaMgbuRt÷ecA>>  GU®sþalI 

67- ]>si>esg esogQun RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>  GU®sþalI 

68- ]>s>sM suxKuN nig ]>si>lI esomehog ÷ buRt >>>  GU®sþalI 

69- kug ehg eLgéf nig m:a G‘a KwmTag÷ecAéf XIG‘uy GU®sþalI 

70- ]>si>ehg BaGuI nig ]>s>eGg tay÷kUneGg LayhYr GU®sþalI 

71- Miss. HENG SREY  NEANG  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  GU®sþalI 

72- ]>s>eLA KImgYn nig ]>si>dYg lI RBmTaMgbuRt >>>>>>>> GU®sþalI 

73- ]>si>G‘uc supløI RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

74- ]>si>KI GuIPIg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 

75- ]>si>Kwm hUy RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 

76- ]>s>g:Uv CYnNaert ]>si>g:Uv esaP½N RBmTaMgbuRt>>>  )araMg 

77- ]>si>can; sus ¬ehAsaem:t¦nig ]>s>qay GUn÷kUnecA  )araMg 

78- ]>s>CÍn Cug nigPriya>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  )araMg 

79- ]>s>Qwm hukG‘an RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>> )araMg 

80- ]>si>Tav Kwmh‘Yn nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 

81- ]>si>Eb:n suxNavÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 

82- ]>si>RBMú suIvNÑfa nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 

83- ]>s>laP qay nig ]>si>Ehm eBA RBmTaMgbuRt >>>>>>>  )araMg 

84- ]>si>swm cinþa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 

85- ]>s>Lúk b‘unGuIv nig ]>si>tan; suIvLag÷buRt>>>>>>>>>>>  )araMg 
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86- ]>si>qay s‘n RBmTaMgbuRt nigecA÷ecATYt>>>>>>>>>  kaNada  

87- ]>s>BuF e):alag nig ]>si>h‘un suIveGog÷kUnecA >  kaNada  

88- Chhem Sokreth.Puth Kunthea+Rothmony+Bunnawat+Veriya >> kaNada  

89- Su Sokunora et Inn Visal+Narita et Raksa >>>>>  kaNada  

90- elakyay sarun sMrit eyom RBmTaMgkUnecA  >>>>>>> kaNada  

91- ]>si>G‘a enA nig ]>si>G‘a KwmyU RBmTaMgkUnecA  >>>>>>> kaNada  

92- ]>s>kan; Kg; nig ]>si>CÍv yYm RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>> b>b> 

93- É>]>kan; r:at; nig ]>si>Ekv klüaN÷k>kan;sufart½ñ P>B> 

94- É>]>Ekv suIvn nig elakC¿Tav lYg Naer:t÷buRtFIta >>>> P>B> 

95- ]>si>ekA KwmRCÍ nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

96- ]>si>xwm tan; nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

97- ]>s>exov eCob nig ]>si>e):a KwmRs‘ag RBmTaMgkUnecA P>B> 

98- ]>s>Kg; esogéh nig ]>si>b:k; sURttaraPiDin÷buRt  P>B> 

99- ]>s>Kin kU nig ]>si>em:A efg RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>> P>B> 

100- ]>si>Kwm cnßa RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

101- ]>si>Kwm suxun RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

102- ]>si>RKI éNb‘Yy RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

103- ]>s>XI ehn nig ]>si>emoc pløa ÷ ]>si>ng taMgeLg >>> P>B> 

104- ]>si>Xut v:an;fa RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

105- ]>s>eXøak yit nigBuT§bris½TextþRBHsIhnu >>>>>>>>   k>B>s> 

106- ]>s>gwm jaN nig ]>si>kaMg b:UlIn RBmTaMgbuRt >  P>B> 

107- ]>si>g:Uv muyGuI RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b>b> 
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108- ]>s>Eg:t epg nig ]>si>ehA ehg÷kUn epgbUr:a÷GuwglINa P>B> 

109- ]>si>Eg:t yUeGg÷]>si>eBA sUr:ag÷]>si>lwm KwmNa >>>>>> b>b> 

110- ]>si>c½nÞ bu)äaNa RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

111- ]>si>cug fU nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

112- É>]>Ecm vÍDü:a nig elakC¿Tav suxa s‘UlIvNÑ÷buRt> P>B> 

113- ]>si>Rcwg KwmRsúW RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

114- ]>si>qay Esg RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b>b> 

115- ]>s>eqg Rs‘a nig ]>si>pan KwmhuI RBmTaMgkUnecA >>>>>> P>B> 

116- ]>si>Ca nag nigkUnecA ÷]>si>QIv Kwmsan nigkUnecA > b>b> 

117- ]>s>Ca r:anI nig ]>si>lwm suP½N RBmTaMgbuRtFIta >>  P>B> 

118- ]>si>Ca suNavÍ nigkµÜyRsI Ca suemFaFIta >>>>>>>>>>>  P>B> 

119- ]>s>Ca suxum nig ]>si>G‘un BUn RBmTaMgkUnecA  >>>>>>>  P>B> 

120- ]>s>Ca supl nig ]>si>eGg suxum RBmTaMgkUnecA >>>>> P>B> 

121- ]>s>Ca sMGat nig ]>si>CÍ NarinÞ RBmTaMgbuRtFIta >>>>>> P>B> 

122- ]>s>Ca sMeGOn nig ]>si>eGOn cnßa RBmTaMgbuRtFIta >>> P>B> 

123- ]>si>Ca h‘un RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

124- ]>si>Ca GayTag nigkUnecA÷]>si>Ca sayTag ¬sUy¦ P>B> 

125- ]>s>Can Ey:t nig ]>si>suk ecg RBmTaMgbuRt >>>>> P>B> 

126- ]>s>Cín sMnit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

127- elakRsI CÍv Kwmeqg nig ]>si>CÍv y:a ÷]>si>PU nav >>>>  b>b> 

128- ]>si>CÍv vYcem:g RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b>b> 

129- ]>s>Cukmuil-snþiPaB ]>si>Ca EkvmunI÷bgRsI Ca suIvTag P>B> 
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130- ]>si>Cun s‘ UKI nig b¥Ún² ÷ kUnkµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

131- ]>si>CU eqgeha  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   k>B>q> 

132- ]>si>RCún suIedt nigb¥Ún ÷kµÜy nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

133- ]>si>Qwm plvíTüa nigkµÜy vruN PkþI >>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

134- ]>si>QYn KwmnI nigbgb¥Ún kUnkµÜy÷]>si>QYn su÷kUnecA>>  P>B> 

135- ]>s>tak KIG‘ag ]>si>»m lagRKI÷kUntakvírvNÑ÷ecA > P>B> 

136- Ék]tþm twk er:tsMerc nig elakC¿Tav eTs cinþa ÷ buRt P>B> 

137- ]>s>Et KImh‘un nig ]>si>taMg suxGuIm  RBmTaMgkUnecA >> P>B> 

138- ]>s>taMg NaMepg nig ]>si>s‘U hYr RBmTaMgkUnecA >>>>>>>> P>B> 

139- ]>si>taMg e):aCåg ¬Tn;¦ nig ]>s>Guwg hÁiceLg÷ kUnecA >> P>B> 

140- ]>si>taMg pløa ÷ ]>si>taMg suIfa nig sVamI ÷ buRt >>>>> b>b> 

141- ]>si>taMg lIKag ÷ ]kj:a ehg Cav elakC¿Tav kay hYn  P>B> 

142- ]>s>taMg supl nig ]>si>Lúg  ekg RBmTaMgkUnecA >>>> b>b> 

143- kumarI taMg sumavtI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b>b> 

144- ]>s>fac; fg nig ]>si>Kwm eyog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

145- ]>s>Ta QIvm:Uv nig ]>si>taMg muylI ÷ buRtFIta >>>>>>>> P>B> 

146- ]>s>Twm eb:gLúg nig ]>si>h‘un ehg RBmTaMgbuRt >>>>>> P>B> 

147- RBH)aLat;KN eTB FWn÷Pikçú sUcan;suIm÷Pikçú Eb:nesdæa  k>B>q> 

148- É>]>F§aM ¬Fmµ ¦b‘unRsún elakC¿Tav Ey:m sYsþI÷buRt> P>B> 

149- Gñkmþay ng taMgeLg ÷ ]>s>XI ehn ÷ ]>si>emoc pløa P>B> 

150- ]>s>nak; DIELn nig ]>si>exov buNüfa RBmTaMgbuRt >> P>B> 

151- ]>si>nwm vNÑI RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 
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152- ]>s>nut sarin nig ]>si>muI daer: ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

153- ]>si>b:k; suPaB RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

154- ]>s>b:k; sURt nig ]>si>lIm éNehog÷buRtFIta÷ecA P>B> 

155- ]>s>b:ul nag nig ]>si>eRKól suIy:a ÷buRt÷ecA >  P>B> 

156- ]>s>b‘U suPaB nig ]>si>gån suIm ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> r>K>r> 

157- ]>si>b‘U esoklIv÷]>s>Quncnßa nig]>si>Pt;suFnñI÷buRt  b>b> 

158- ]>si>b:UGan sIuvutßa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

159- ]>si>b:U pav:aN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

160- ]>si>BuM sanI nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> P>B> 

161- ]>s>RBMú sun ]>si>s‘unyut÷ ]>si>FIv suImGy CínQIn >>>> P>B> 

162- ]>s>Pav san nig ]>si>b:k; subuNü÷buRt>>>>>>>>>>>   P>B> 

163- ]>si>m:n v:arI nig ]>si>Bwg vNÑa RBmTaMgjati >>>>>>>>>>>> s>r> 

164- ]>si>muI daer nig sVamI RBmTaMgkUnecA  P>B> 

165- ]>s>m:Yg eyOnvNÑ³ nig ]>si>b:k; sURtsunñI÷buRt>>  P>B> 

166- ]>s>Em:n esrIvuDÆi nig ]>si>vgS lIKg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

167- ]>si>em:A supl RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

168- ]>s>em:A m:n nig ]>si>TYn y:an RBmTaMgkUnecA >>>>>> b>b> 

169- ]>s>em:A v:an nig ]>si>Fn; sMbUr RBmTaMgkUnecA >>>>>>>> P>B> 

170- ]>s>em:A suKn§ nig ]>si>Guwg ey:khYy  nigbuuRt >>  P>B> 

171- ]>si>em:A sunßa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

172- ]>s>em:A Rsiún nig ]>si>TUc suInh‘n÷buRt÷ecA>>>>>  P>B> 

173- ]>s>ynþ sYn nig ]>si>taMg Qugb‘Yy ÷kUnecA >>>>>> P>B> 
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174- ]>s>ywm suImunIñ nig ]>si>yU b:UlIn nigbuRt÷ecA >>>  P>B> 

175- ]>s>yuaM eRsn nig ]>si>G‘ul esglag ÷buRt>>>>>>>  P>B> 

176- elak erOg esdæa nig GñkRsI nag CYneGg ÷buRt >>  P>B> 

177- ]>si>lag suIvb‘Yy nig ]>si>huW h‘n ÷ ]>si>Xun lIehg > P>B> 

178- elak lwm BYylI nig GñkRsI NaM mYy÷kUnecA >>>>>  P>B> 

179- ]>s>lIm esg nig ]>si>Tin sn÷]>si>g:UveLg suIvehg >> P>B> 

180- ]>si>lwm eGg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

181- ]>si>vNÑ munI nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

182- Rkúmevnrbs; ]>si>vNÑ munI éf¶2erac vtþsMeBAmas >>>>> P>B> 

183- elak vgS esaP½NÑ nig ]>s> eLa Kwmlag÷matabita>  P>B> 

184- ]>s>v:an;  suwmv:a nig ]>si>taMg sanIta RBmTaMgbuRt >>> b>b> 

185- ]>si>evon Kg; ÷elak tan; KuNesrI GñkRsI eqg suvNÑarI> P>B> 

186- ]>s>Ev:n sarU nig ]>si>tUc lINar:a RBmTaMgbuRt>>>  P>B> 

187- ]>si>sam:ul KwmFn; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

188- ]>s>s‘a bUr:a nig ]>si>b:ul buTm÷buRt s‘a s‘UCÍg >>  P>B> 

189- elak s‘a rs; nigGñkRsI ej:b daer:t RBmTaMgbuRt  P>B> 

190- ]>si>sak; s‘ageGg nig elak esO RsúI RBmTaMgkUnecA  P>B> 

191- ]>s>e)øak gYnéf nig ]>si>Fan Rtluc÷buRt÷ecA>>> P>B> 

192- ]>s>san suxKIn nig ]>si>b:k; sURtesdæa ÷buRt >  P>B> 

193- ]kj:a suin suxa nig elakC¿Tav suxa pløI ÷buRt÷ecA  P>B> 

194- ]>si>suin lMGg nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

195- ]>s>suIm ey:khYy nigmþay ]>si>v:a KImsuI >>>>>>>>>>>>>>>   k>B>c> 
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196- ]>si>sux PYg nig ]>si>sux ép RBmTaMgkUnecA >>>>>  P>B> 

197- ]>s>sux saerOn ]>si>TUc m:um ehAXIm nigbuRt >  P>B> 

198- ]>si>sux saG‘uk nig ]>si>rt½ñ eGg RBmTaMgkUnecA >>>>> P>B> 

199- ]kj:a sux suxa nig elakC¿Tav can; lag÷buRt >>>  P>B> 

200- ]>si>sux Nar:a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

201- ]>si>sux GuIm nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

202- elak s‘un dar:avnþ nig GñkRsI qat esAnit RBmTaMgbuRt b>b> 

203- ]>s>s‘uy CU nig ]>si>taMg eTog RBmTaMgkUnecA >>  P>B> 

204- ]>si>sUv TI ¬m:aeBaF×sat; ¦ RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>> B>s> 

205- É>]>esk esdæa nig elakC¿Tav dUg darIy:a ÷buRt >>>>> P>B> 

206- ]kj:a esg qayG‘Yr nig ]>si>kaMg hÁicéN÷buRt÷ecA P>B> 

207- elak esg TUc nig GñkRsI ehg Kag RBmTaMgbuRt >>>>> P>B> 

208- ]>si>esg yIm RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

209- ]>si>esg s‘agGUy nig ]>si>esg s‘agGuIm÷sVamI÷buRt P>B> 

210- ]>si>esam y:an nigkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

211- ]>s>esam rtn³ nig ]>si>suib vNÑa RBmTaMgkUnecA >>  P>B> 

212- ]>s>s¶Ün suFIr >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

213- ]>si>s¶Ün klüaN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

214- ]>si>s¶Ün créN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

215- ]>si>s¶Ün kBaØart½ñ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

216- ]>s>s¶Ün esOb nig ]>si>júwk suIfn RBmTaMgkUnecA >>> b>b> 

217- sVayh‘ag-TMy:m÷Firika-suKn§arI÷riT§-Kn§a÷rIENt/éh-nI P>B> 
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218- elakyay])asika hW eL nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

219- ]>s>huW G‘unesg nig ]>si>huwg suIméN÷kUnecA >>>  P>B> 

220- ]>si>huk suxGuIm nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

221- ]>s>hug RCín nig ]>si>eLg cMerIn÷kUnecA÷ecATYt >>>> b>b> 

222- ]>si>hYn can;bUda nigmþay ]>si>éf naf ÷buRt nigecA > P>B> 

223- ]>si>hYt eGgehog ÷ kUnkµÜy nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

224- ]>s>eh eGn nig ]>si>kaMg e):aTag ÷kUnecA >>>>>>>  P>B> 

225- ]>si>ehg bUrI ¬ehAelakyay eBA ¦ nig kUnecA >>>>>>>>>> P>B> 

226- ]>si>ehg suIvexg nig bgb¥Ún  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  kNþal 

227- ]>s>ehg éqTit nig ]>si>rs; m:alI RBmTaMgbuRt > P>B> 

228- ]>si>Ehm vNÑa nig ]>si>Ehm vuDÆI ÷buRt >>>>>>>>>>>>  P>B> 

229- ]>si>éh suxman RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

230- ]>s>Lay suxum nig ]>si>sYn cnßa RBmTaMgbuRt >  P>B> 

231- ]>s>Lay yUem:g nig ]>si>lak Nak;÷buRt÷ecA >>>>  P>B> 

232- elak LI supat nig elakRsI vgS esAr:ut RBmTaMgbuRt >> b>b> 

233- ]>s>eLA QIvXYy nig ]>si>Ep suIvlag÷jatimitþ  P>B> 

234- ]>si>LaMg Kwmeqg nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

235- ]>s>G‘an Kg; nig ]>si>ehg suIfa RBmTaMgkUnecA >>>>>>> P>B> 

236- É>]>Guit R)aMg nig elakC¿Tav Ej:m esdæa÷buRtecA  P>B> 

237- ]>si>Guit lagBin RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

238- elak GuIv vísal nig GñkRsI sug cnßa RBmTaMgbuRt >>>> P>B> 

239- elak Guwg éqRs‘ún nig elakRsI Lúg suPaB RBmTaMgbuRt P>B> 
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240- É>]>Guwm siT§Ir:a nig elakC¿Tav Cukm:ul mrkt÷buRt >>> P>B> 

241- Rkúm]>si>DYg KuyeGg evncgðan;RBHsgÇ éf¶ 12ekIt >>>>> P>B> 

242- Rkúmevn]>si>Guwg yunFYn÷]>si>Cun s‘UKI÷]>si>RCún suIedt > P>B> 

243- ]>si>G‘uk ln; ]>si>FIv suImGy nigRkúmevn RBmTaMgbuRt P>B> 

244- ]>s>G‘uk sMNag nig ]>si>):al; FIta RBmTaMgkUnecA >>>> P>B> 

245- ]>si>G‘ug suInn nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

246- ]>si>G‘uc sanI nig sVamI RBmTaMgbuRt    >>>>>>
 

P>B> 

247- kUnecA ]>s>G‘U b‘unesg nig ]>si>lag LaMg >>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

248- ]>si>G‘U suxsanþ nig kUnRsI]>si>G‘U RsI s ÷sVamI ÷kUnecA  P>B> 

249- ]>s>G‘Yn sug nig ]>si>qay m:aELt÷buRt >>>>>  P>B> 

250- ]>s>eGO eyOn  ]>si>TUc egOn÷]>si>eGO sarYn÷kUnecA b>b 

251- ]>si>eGog XIm nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

252- GñkRsI eGg gÍm RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> B>s> 

253- ]>si>GuiteqgsuI Rkumevnéf¶2ekItvtþRBHBuT§manbuNü  P>B> 

254- KN³kmµkarvtþsMeBAmas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

255- RkúmBuT§bris½TmhasgÁh³RCkeRkammøb;RBHsT§mµ >>>>>>>> P>B> 

256- RkúmBuT§bris½T b£sSIEkv PñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

257- RkúmBuT§bris½T bwgTMBun÷pSaredÍmfáÚv tam]>s>Lay Rcwg P>B> 

258- RkúmBuT§bris½TTwkføa raCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

259- Rkúmcabm:ugeLg÷cabQaghug evn9ekItsMeBAmas>>  P>B> 

260- Rkúm]>si>rs; Cín evnRbeKnPtþRBHsgÇ 10 vtþ >>>>  P>B> 

261- RkúmBuT§bris½T PUmieCÍgÉk ÷ burIkmµkr ÷ eragcRkEkv >> P>B> 
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262- RkúmBuT§bris½TvtþmNIrtnaram extþeBaF×sat;>>>>>> B>s> 

263- RkúmBuT§bris½TextþbnÞaymanC½y nig extþesomrab >>>> k>C> 

264- RkúmBuT§bris½TenATIRkúgsuIdnI nigEmlb‘n >>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI  
 

; ;;;;;; 
 
 

 

namBuT§bris½TEdlmansT§a 

bric©aKR)ak;e)aHBum<esovePAenH 
; ;;;;;; 

 

 
 

1 kUnecA])ask esg laghuk nig ])asika Guwg ywmRs‘an >>>> 400$ 

2 ]>si>Lay saevOn nig ]kj:a sux suxa ]>si>can; lag÷buRt >  300$ 

3 elakRKÚ eGO esA nigPriya dYg cnñI ÷ buRtI esA mUlINa >>>>> 200$ 

4 ]kj:a esg qayG‘Yr nig ]>si>kaMg hÁicéN RBmTaMgbuRt÷ecA 200$ 

5 ]>s>evOn par:at; nig ]>si>j:an lIka ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200$ 

6 ]>s>Ca suxum nig ]>si>G‘un BUn RBmTaMgbuRt ÷ecA  >>>>>>>>>>>>>> 200$ 

7 ]>si>BU h‘ag ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200$ 

8 PikçúbBaØabeC¢aeta eTB bBaØa nig]>s>Rsúg can;Na÷Priya÷buRt 155$ 

9 ]>si>CYn RsI nigmþay ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100$ 

10 Ék]tþm Guit R)aMg elakC¿Tav Ej:m esdæa RBmTaMgbuRt÷ecA 100$ 

11 ]>si>qay s‘n RBmTaMgbuRtFIta nigecA÷ecATYt >>>>>>>>>>>> 100$ 

12 ]>s>BuF e):alag nig]>si>h‘un suIveGog RBmTaMgbuRt >>>> 100$ 

13 CHHEM Sokreth et PUTH Kunthea+Rothmony.Bunnawat+Veriya> 100$ 

14 M. SU SOKUNORA et Mme INN VISAL+NARITA et RAKSA > 100$ 

15 ]>s>b‘U ehanag nig ]>si>Guwg riT§arI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>> 100$ 

16 Ék]tþm Ekv suIvn nig elakC¿Tav lYg Naer:t ÷buRtFIta >> 100$ 
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17 ]>si>c½nÞ bu)aöNa RBmTaMgbuRtFIta nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100$ 

18 ]>s>taMg NaMepg nig ]>si>s‘U hYr ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100$ 

19 sVayh‘ag÷TMy:m÷suKn§arI÷kUn²éh/nI÷ecA²xINa/exma/smnþtar 100$ 

20 ]>si>Kwm suxun RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100$ 

21 ]>s>vgS esaP½N nig ]>si>eLa Kwmlag RBmTaMgbuRt >>>>>>>> 100$ 

22 ]>s>vgS em:A nig ]>si>qan; kan;CYg RBmTaMgkUnecA >>>>>>>> 100$ 

23 ]>si>qan; éhkwg RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100$ 

24 ]>si>b‘un esda nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100$ 

25 ]>si>eGg ehglaP nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100$ 

26 ]>si>suin lMGg nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100$ 

27 kumarI taMg sumavtI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100$ 

28 ]>s>taMg supl nig ]>si>Lúg ekg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100$ 

29 ]>s>epg hug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100$ 

30 ]>si>em:g laP ÷ buRtFIta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100$ 

31 ]>si>eqg G‘ag ¬lk;fñaMeBTüGULaMBic ¦>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100$ 

32 yuvCn xum c½nÞDINa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60$ 

33 kBaØa xum Kadar:a ¬ehARsIeN ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60$ 

34 ]>s>xum BuFdanI nig ]>si>Kab BuT§avÍ ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60$ 

35 kBaØa s‘uy daENt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60$ 

36 ]>si>dUg darIy:a nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 55$ 

37 ]>s>ng éqKn; nig ]>si>lIn s‘aghug ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> 50$ 

38 Ék]tþm Ecm vÍDü:a elakC¿Tav suxa s‘UlIvNÑ nigbuRtFIta 50$ 

39 ]kj:a suin suxa nigelakC¿Tav suxa pløI RBmTaMgbuRt 50$ 

40 ]>si>G‘U suxsanþ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50$ 
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41 ]>si>suIn CÍm ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50$ 

42 ]>s>Em:n esrIvuDÆ nig ]>si>vgS lIKg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50$ 

43 ]>si>Kg; saerOg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50$ 

44 ]>s>b‘U suPaB nig ]>si>gån suIm ¬cmáarkaehV ¦÷kUnecA >>>>>>>>>> 50$ 

45 ]>si>eQon KwmFI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50$ 

46 ]>s>Ca cNÑab£T§i nig mþay lwm eGom >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50$ 

47 ]>si>G‘Uc sar:an; nig RkúmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50$ 

48 ]>si>exg laPanI ¬ehAGaPa ¦ nigGñkmþay >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50$ 

49 ]>si>Xut v:an;fa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50$ 

50 ]>si>b‘ut esdadYg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50$ 

51 ]>s>mUl suPaB nig ]>si>Kwm PalI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50$ 

52 ]>si>Ca suNavÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50$ 

53 elak lwm BYylI nig GñkRsI NaM mYy RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>> 40$ 

54 ]>s>s‘un G‘am nig ]>si>)a‘n s‘Uh‘an >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40$ 

55 ]>s>eh eGn nig ]>si>kaMg e):aeTog RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>> 40$ 

56 ]>si>CU eqgeha >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40$ 

57 ]>si>G‘U siT§irI nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 35$ 

58 ]>s>Ca KuM nig ]>si>Bin sat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 35$ 

59 ]>si>Ca supa nig ]>s>h‘un mul >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 35$ 

60 ]>s>eGog qay nig ]>si>eGo eksr ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 35$ 

61 ]>si>m:uk dar:anI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

62 kumara Ecm vNÑvrb£T§i÷Ecm ecsþa÷kumarI Ecm rs;sanþsirIvDÆna 30$ 

63 ]>s>yuaM eRsn nig ]>si>G‘ul esglag RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>> 30$ 

64 ]>si>lwm eGg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 
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65 ]>si>sUv TI ¬m:aeBaF×sat;¦ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

66 ]>si>b:k; suPaB nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

67 ]>si>eBA sUr:ag ÷ ]>si>Eg:t yUeGg ÷ ]>si>lwm KwmNa >>>>>>>>> 30$ 

68 ]>si>Ca suxum ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

69 ]>si>hU v:an;éN ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

70 ]>si>g:Uv muyGuI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

71 ]>s>hug RCín nig ]>si>eLg cMerIn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

72 ]>si>eLa vYceLg RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

73 elak kag eb:ghak; nig elakRsI eGg PanI ¬eGoghÁic¦÷buRt 30$ 

74 kBaØa Kwm dalIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

75 ]>s>yuaM eRsn nig ]>si>G‘ul esglag RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>> 30$ 

76 Ec Es nig sVamI ¬lk;fñaMeBTüGULaMBic ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

77 elak qaMg Lúg nig elakRsI QUk sunÞrI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

78 ]>si>b‘ut c½nÞbu)öa nig RkúmRKÜsar ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

79 ]>si>kan; KIn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

80 ]>si>sUv TI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

81 ]>si>BuM sanI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

82 ]>si>buwg suxum ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

83 ]>si>éx hYr ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30$ 

84 ]>s>Kuy suFn nig ]>si>xat; kan ÷kUnecA ÷ecATYt >>>>>>>>>>>> 25$ 

85 ]>si>C¿nit lIv:a nig sVamI ÷ kUn² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25$ 

86 ]>si>Tuy nU ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25$ 

87 ]>s>Ca sufavÍ ¬ehAkuy ¦nig ]>si>Kwm lIm ÷ kUnecA >>>>>>>>> 22$ 

88 ]>s>G‘¿u Epn nig ]>si>Kg; taTIm ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22$ 
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89 ]>s>R)ak; pan; nig ]>si>Titü supat ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22$ 

90 ]>s>G‘Yg sab‘ín nig ]>si>Bt Nan; RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>> 22$ 

91 evC¢bNÐit eRCO suxlag nig elakRsI r:ug nIrtn_ ÷ kUnecA >>> 22$ 

92 ]>si>sYs fav nig ]>si>b‘un vNÑI ÷ RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22$ 

93 ]>si>sug éLesok >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

94 ]>si>lag m:alINa nig RkúmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

95 elakRsI suxa KgBisI nig sVamI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

96 elak nut G‘un v½Nr:a nigelakRsI suxa GuIEr:n >>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

97 ]>si>KI Kwmbaab; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

98 ]>s>ekA esk nig ]>si>yI saKuN RBmTaMgkUnecA >>>>>>> 20$ 

99 ]>s>KYg lagepg nig ]>si>CU s‘Uehog RBmTaMgbuRt÷ecA 20$ 

100 ]>si>em:A supl nig buRtFIta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

101 ]>si>sMNag RsIeBA nig sVamI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

102 ]>s>ynþ sYn nig ]>si>taMg Qugb‘Yy ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

103 ]>s>eLA QIvXYy nig ]>si>Ep suIvlag RBmTaMgkUnecA > 20$ 

104 ]>s>lI éLhug nig ]>si>QIv suxKg; ÷ kUn² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

105 ]>s>Ca Ey:m nig ]>si>v:at savn½þ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

106 ]>s>Ca sMeGOn nig ]>si>eGOn cnßa ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

107 ]>si>taMg lIKag nig RkúmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

108 ]>si>G‘uc sanI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

109 ]>si>nwm vNÑI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

110 ]>si>nag em:A >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

111 ]>si>KI yk;bUy ÷ ]>si>lI h‘ag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

112 ]>s>eGg em:g nig ]>si>XU s‘uyhug ¬mYy¦ ÷ kUnecA >>>>>>>>> 20$ 
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113 ]>si>KYc mYylIW ÷ kUnecA   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

114 EcrI ¬sakGaKuy ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

115 ]>s>em:A Gan nig ]>si>):al; éLGuI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

116 ]>s>QYr RTI ¬sanþ ¦ nig ]>si>sux cnÞ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

117 ]>s>eDob elog nig ]>si>sM GUn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

118 ]>s>én eLg nig ]>si>RBM sM RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

119 ]>s>eBRC suImln; nig ]>si>h‘g esgelog ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>> 20$ 

120 ]>si>ent Lay ÷ ]>si>G‘uy y:g; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

121 ]>si>b‘ut m:alI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

122 ]>si>nag KYy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

123 ]>s>):at; KImsuIn nig ]>si>esok Xam ÷ kUnnI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

124 ]>si>G‘U KwmGUn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

125 ]>s>Ca supl nig ]>si>eGg suxum ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

126 ]>si>Xut m:aéL ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 

127 ]>si>nYn taMg ÷ ]>si>sug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20$ 
 
 

1 ]>s>y:g; sin nig ]>si>nn; ehg RBmTaMgkUnecA >>>>> 100 GU®sþalI 

2 ]>s>s‘U XIm nig ]>si>s‘U esogtic ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 

3 ]>si>esg esogQun nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 

4 ]>s>b‘un ehg nig ]>si>Cu¿ suxum RBmTaMgbuRt FIta ÷ ecA 100 GU®sþalI 

5 ]>s>eLA KImgYn nig ]>si>dYg lI RBmTaMgbuRtFIta >>>> 100 GU®sþalI 

6 ]>s>Qit RTI RBmTaMgkUnecA  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 

7 ]>si>sM fanI ¬ehA muM ¦ nigmþay Q KwmsuIn >>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 

8 ]>si>sM sumnß nig sVamI Xug qaMg ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 
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9 RkúmRKÜsar])asika Q KwmsuIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 GU®sþalI 

10 ]>si>s‘un sUPILa÷ elak s‘un sUlIvNÑ÷elak s‘un vísal 40 GU®sþalI 

11 ])ask s b‘uneFog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 GU®sþalI 
  

1 biNÐTI 4 vtþRBHKn§kudí B>s>2564¬]>s>kuy sam:n÷esA buic¦ 1>000>000¹ 

2 biNÐTI 3 vtþRBHKn§kudí B>s>2564 ¬Rkúm]>si>taMg e):aCåg ¦ 810>000¹ 

3 ]>s>sat samut nig ]>si>Tuy dUnIn ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000¹ 

4 ]>s>s‘¿u esaP½N nig ]>si>s‘uy kar:aEdt ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000¹ 

5 ]>s>h‘uy yU nig ]>si>pan; hUv ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 300>000¹ 

6 biNÐTI 7 vtþRBHKn§kudí B>s>2564 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 

7 ]>s>):at; KwmsuIn nig ]>si>esok Xam RBmTaMgkUnecA 200>000¹ 

8 elak hYt huI ]>si>RsI b:UnIn÷k>hYtKwmNa÷yu>hYthukehg 200>000¹ 

9 elakm©as; rtnsaera em:A samut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150>000¹ 

10 RkúmBuT§bris½Tb¤sSIEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 110>000¹ 

11 ]>si>Tuy nU ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

12 biNÐTI 5 vtþRBHKn§kudí B>s>2564 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

13 ]>si>elob ¬muc©linÞ ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

14 ]>si>s‘¿u suxmYy nig sVamI ÷ buRtFIta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

15 ]>s>Eb:n bPsSra nig ]>si>sUr rtna ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 
 

1 BuT§bris½TGñkEdlcUl 50>000¹ mancMnYn 4 nak; 

2 BuT§bris½TGñkEdlcUl 40>000¹ mancMnYn 3 nak; 

3 BuT§bris½TGñkEdlcUl 20>000¹ mancMnYn 1 nak; 

4 BuT§bris½TGñkEdlcUl 10 duløar mancMnYn 3 nak; 

5 BuT§bris½TGñkEdlcUl 5 duløar mancMnYn 1 nak; 



-194- 

 

  I 

sßanIyviTüú pSBVpSayRBHFm’RBHBuT§sasna 

edayshKmn_FmµTan énBuT§bris½T 

3 
extþ-Rkúg evlapSay sßanIyviTüú   

raCFanIPñMeBj 
-05h00 mn 

-05h30 mn 

-06h00 mn 

-10h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-11h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-12h10 mn 

-15h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-18h00 mn 

-20h00 mn 

-20h30 mn 

-00h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

  -FM   99    MHz  

  -FM   96    MHz 

  -FM   98    MHz 

  -FM   96.7 MHz 

  -FM   96.8 MHz 

  -FM   96    MHz 

  -FM   96.8 MHz 

  -FM   95    MHz 

  -FM   98    MHz   

  -FM   96    MHz 

  -FM   96.7 MHz 

 

extþRBHsIhnu 
-13h00 mn 

-17h30 mn  

-18h00 mn 

-19h00 mn 

-20h00 mn 

  -FM   93   MHz       

  -FM100.5 MHz   

  -FM   92   MHz 

  -FM107.5 MHz 

  -FM  98.5 MHz   

extþ)at;dMbg 
-11h00 mn 

nigpSaybnþpÞal; 

ral;eBlsEmþgtambuNü 

   
  -FM  88.5 MHz        

   

  

extþbnÞaymanC½y 
-05h20 mn 

-17h00 mn 

  -FM  96.5  MHz  

  -FM  96.5  MHz 

extþekaHkug 
-05h45 mn  

-18h30 mn 

  -FM  95.75MHz 

  -FM  95.5  MHz 

extþeBaF×sat; 
-05h30 mn 

-18h00 mn 

  -FM  98.5  MHz 

  -FM  91.5  MHz 

extþkMBg;qñaMg 
-05h00 mn 

-05h00 mn 

-14h00 mn 

-22h00 mn 

nigpSaybnþpÞal;BIvtþ 

]NÑaelam nigsMeBAmas 

  -FM  92.30MHz 

  -FM102.70MHz 

  -FM102.70MHz 

  -FM102.70MHz 

 

  -FM102.70MHz 
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karpSayFm’énsßanIyvíTüú)ay½n FM 95 MHz 

RBmTaMgRKb;saxa CaFmµTanrbs;m©as;sßanIy 

sUmGnuemaTna ¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

sßanIyviTüú pSBVpSayRBHFm’RBHBuT§sasna 

edayshKmn_FmµTan énBuT§bris½T 

3 
extþ-Rkúg evlapSay sßanIyviTüú   

extþkMBg;FM -18h00 mn     -FM  91    MHz 

extþkMBg;cam -18h00 mn    -FM  91.5 MHz 

extþRBHvíhar -18h00 mn  

-18h30 mn 
   -FM   95    MHz 

   -FM   99    MHz 

extþesomrab 
-05h30 mn 

-17h00 mn 

-18h00 mn 

-20h00 mn 

   -FM 105.5 MHz 

   -FM106.25MHz 

   -FM   93    MHz 

   -FM   98    MHz 

extþkMBt 
-05h00 mn 

-18h00 mn  

-18h30 mn 

   -FM 93.25MHz 

   -FM 91     MHz   

   -FM 93.25MHz 

extþRkecH 
-05h30 mn 

-18h00 mn 
   -FM  98.5 MHz 

   -FM  91    MHz 

extþsÞwgERtg -05h30 mn    -FM100.5 MHz 

extþsVayerog 
-05h30 mn 

-21h00 mn 
   -FM103.75MHz 

   -FM103.75MHz 

extþrtnKirI -18h00 mn    -FM  94    MHz 
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esovePAEdleroberogeday 

 ´RBHkruNa ´)aT b‘ut savgS  

rrrbssrrrbssrrrbsss 

1- sikSaRBHsURtPaKTI 22 

2- CMnYystiPaKTI 1  dl;PaKTI 18 

  3- C¿nYystiPaKTI 19   sikSaRBHsURtPaKTI 3 

  4- C¿nYystiPaKTI 20   sikSaRBHsURtPaKTI 6 

  5- C¿nYystiPaKTI 21   sikSaRBHsURtPaKTI 9 

6- C¿nYystiPaKTI 22 sikSaRBHsURtPaKTI 12 

7- C¿nYystiPaKTI 23 sikSaRBHsURtPaKTI 15 

8- C¿nYystiPaKTI 24 sikSaRBHsURtPaKTI 18 

9- C¿nYystiPaKTI 25  sikSaRBHsURtPaKTI 21 

10- mnusSCamYynwgkargar 11- sikçabTmnusSl¥ 

   12- Br 4 Rbkar                 13- RBHBuT§Pasit 43 Kafa 

14- xøwmsarKYryl;dåg        15- RBHBuT§sasna    
16- kUnmas«Buk   17- Em:   ¡¡¡  

18- víFIrm¶ab;esckþIeRkaF      19- suxcitþ nigKuNPaBénCÍvít                             

20- emeronCÍvít           21- BaküeBcn_Em:« 

22- bTBicarNa   23- BnøWFm’RBHBuT§    
24- )armIPaKTI 1 nigxøwmsarxøI² 25- )armIPaKTI2 nigxøwmsarxøI² 

26- 48 FmµTsSn_  27- ®sIþkñúgRBHBuT§sasna 

28- ]bmaPasit 49  29- RBHeBaFistV PaKTI 1 
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sBVTanM FmµTanM Cínati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

30- RBHeBaFistV PaKTI 2 ¬RBHsuvNÑsam ¦ 

31- RBHeBaFistV PaKTI 3 32- RBHeBaFistV PaKTI 4 

33- GPiFmµ emerond¿bUg  34- RBHBuT§Pasit GFib,ayxøI² 

35- Tankfa     36- KtiFm’   

37- RBHefrÍKafa PaKTI 1 38- RBHefrÍKafa PaKTI 2 

39- sikSaRBHsURtPaKTI 1 40- sikSaRBHsURtPaKTI 2 

41- sikSaRBHsURtPaKTI 4 42- sikSaRBHsURtPaKTI 5 

43- sikSaRBHsURtPaKTI 7 44- sikSaRBHsURtPaKTI 8 

45- sikSaRBHsURtPaKTI 10 46- sikSaRBHsURtPaKTI 11 

47- sikSaRBHsURtPaKTI 13 48- sikSaRBHsURtPaKTI 14 

49- sikSaRBHsURtPaKTI 16 50- sikSaRBHsURtPaKTI 17 

51- bTsikSaxøI² sµartICÍvít  52- sikSaRBHsURtPaKTI 19 

53- sikSaRBHsURtPaKTI 20 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e)aHBum<CaFmµTan 10>000 k,al 

kñúgtémø 7>850 duløar 

eragBum< em:A pun 
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