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អត្ថបទកំណាព្យព្ព្ះធម៌ 
 ភាគទី ៥  

១៥០  កំណាព្យ 
រ ៀបរ ៀងរោយខ្ញុំព្រះក ញណា  ខ្ញុំបាទ រោម  តនៈ 

 ( ជាធមមទាន ) 
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កំណាព្យពាកយព្ារព្ធ 

3 
ខ្ញ ុំសូមគោរពធមមញាតិធមមមតិត       គ្របទ់ីឆ្ងា យជិតជាទីគមគ្តី 
ដែលបានរមួគ ើតគៅ នញងគោ ីយ ៍       នាភមូភិពបីននវែដសងារ ។ 
វយ័ខ្ញ ុំ នលងឆ្លងែល់បច្ឆិម        សងឃមឹបញញ្ញ មមរស់ែល់គ្តឹមណា 
មញខដតដប ធ្លល យគគ្រោះជាតិធមមតា       យ៉ា ងណារមល ឹនឹ បញណ្យគធវើគ ើយ។ 
ពិតណាស់វយ័ចាស់ច្ាស់រតិគ្តឡប ់  គ្របស់ពវ នលងមនិដែលខានគឡើយ 
គ ោះជាលុំបា ឬងាយ គ៏ោយ       ឱ្យដតបានគធវើនឹ ម  ុំងអស់ ។ 
ែូគច្នោះគែើមបសីមវយ័ជនាម         មនិទញ គវោឱ្យស្ដដ យគ្សគណាោះ 
មញននឹងដប ឃ្លល តមនិទគទគស្ដោះ       កាពយគោយច្ិតតគស្ដម ោះអបរ់ ុំខលួនឯង។ 
ែឹងធមព៌ិតខលោះច្ាស់រញណ្គ្រខូ្ញ ុំ       ឧតដមសបបញរសមានរញណ្នគ្ ដលង 
អគគបណ្ឌិ ត្ ច្ិតតឥតមានដ លង       សដមដងលមអធមគ៌្ពោះស្ដស្ដដ  ។ 
អវីដែលសមគ្សបគ្តូវតបរញណ្គោ      ុំងបានម គ្ជ  នញងគ្ពោះស្ដសនា 
គ្តូវដតទូនាម នច្ិតតកាយវាចា       ែល់នគ្តសរណាសិ ាធមព៌ិត ។ 
ពាយមស្ដងបញណ្យលោះបាបខលួនឯង    ដតងកាពយច្ញងច្នួអគ្ងួនឱ្យច្ិតត 
ស្ញោះស្្ដភ្ងា រភ្្ង ព់ ីមមទញច្ចរតិ       ដែលធ្លល បង់ងឹតបិទគោយគមា ៈ។ 
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 ុំណ្តែ់ឹងទញ ខលោះគ តញតណាា      ជា ច់្ាស់និគោធ្លច្គគ្មើននូវមរគ 
មានអងគគ្បាុំបីអរយិសច្ចៈ      ឆ្ងល  ន់ច្នជីវតិពិតគែើរផ្លូវគ្តូវ ។ 
គបើមាន ុំ ញសឆ្គងគោយអ ខោ     សូមមតិតគមតាត ជួយ ដ តគ្មូវ 
គបើខញសអតថនយ័គសច្ ដីទូគៅ     សូមជួយ គ្បាបនូ់វអវីដែលគ្តូវពិត ។ 
សូមគធវើជាមតិតពតិគ្របគ់វោ     ដគ្ ងជាខញសគោយកាយវាចាច្ិតត 
សូម នអភយ័ ញុំគបាោះបងម់តិត     រមួជិតបណ្ឌិ តលោះបាបស្ដងបញណ្យ ។ 
ខ្ញ ុំបានែឹងច្ាស់សគ្មាបស់ពវនងា      ិគលសគ្កាស់នគ្ តិច្គៅគោយរញណ្ 
គទើបសូមលុំឱ្នច្ិតតទញ ជាមញន     ស្ដធញគ្របប់ញណ្យមតិតគោយគ្ជោះថ្លល  ។ 
គបើបញណ្យគៅមានសូមបានគ្បគ្ពឹតត     ទគងវើសញច្រតិ ញសលគច្តនា  
ស្ដដ បគ់រៀនធមមគ្ពោះពញទធបិតា           រ ូតលញោះគ្តាែល់គគ្តើយសនតិ ៕  
 

នងាសញគ្   ១៥គ ើត  ដខអសសញជបូជា      ពញទធស ោជ២៥៦៤ 
( គ្តូវនឹងនងាទ០ី២  ដខតញោ   ឆ្ងន ុំ២០២០ ) 

ខ្ញ ុំគ្ពោះ រញណា  ខ្ញ ុំបាទ  គស្ដម រតនៈ 
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មាត្ិកា 

3 

លេខលរៀង ល ម្ ះកំណាព្យ ទំព្័រ 
១ ស្ដដ បគ់្ពោះធមអ៌បរ់ ុំច្ិតត ១២ 
២ គផ្ដើមគ ើញនាមរូប ១២ 
៣ គជារជយ័ឈ្នោះមារគ ម្ ោះោភព ៣ ១៣ 
៤ ការបានបញ្ញញ នាុំម នូវគសច្ ដីសញខ ១៥ 
៥ អាស្ដឡាបូជា ១៦ 
៦ វគិមា ខធម ៌ ១៧ 
៧ ខលួនគនោះឯងដែលរួររគងកៀស ១៩ 
៨ លោះគ តញគ្បកានអ់ស់ ចិ្ច  អស់ទញ ខ ២១ 
៩ ច្ិតត  នងិអារមមណ៍្ ២៣ 
១០  ុំណាពយឥតច្ុំណ្ងគជើង ២៥ 
១១ ញញឹមគ ើញផ្លូវ ២៦ 
១២ រុំនិតខ្ញ ុំមនញសសចាស់ ២៧ 
១៣  មម  នងិវបិា  មម ២៩ 
១៤ ដែលរួរ,គ្តូវ,គស្ដម ោះ,ជាមតិតលអ ៣០ 
១៥ ជីវតិរស់មនិគ្បមាណ្គឡើយ ៣១ 
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១៦ វាចាជាសញភ្ងសិត ៣២ 
១៧ ច្ិតតសនសុំគរៀងខលួន ៣៤ 
១៨  ញុំគ្រតអ់ាស្ដគ្បាសរញណ្គគ្រោះគ្បា  ់ ៣៥ 
១៩  ញសលឆ្ន្ៈ  មនិដមនតណាា ឆ្ន្ៈ ៣៦ 
២០ តាមដតវាគៅ ៣៨ 
២១ ពរជយ័ោមាម  ៣៩ 
២២ អបបមាគ   អមតុំបទុំ ៤០ 
២៣ មគ  ុំង ៣ ៤២ 
២៤ ការររគ្បគសើរជាងពាបាល ៤៤ 
២៥ រញណ្ននអងគធមស៌ត ិ ៤៥ 
២៦ សរគសើរ  និន្ា ៤៧ 
២៧ គ្ពោះគរធិគ្ពឹ ស ៤៧ 
២៨ លោះបងទ់ញ ខ នញងច្ិតតខលួនឯង ៤៨ 
២៩ ខ្ញ ុំែឹងខលួនចាស់ ៤៩ 
៣០ ខវល់គគ្រោះរុំនិតខលួន ៥០ 
៣១ បច្ចញបបននរ ខលួនមនិមានផ្ង ៥១ 
៣២ គគ្កាមមលបគ់្ពោះធម ៌ ៥៣ 
៣៣ គ្បញាបស់នសុំបញណ្យ ៥៤ 
៣៤ អរយិគ្ទពយ ៧ ៥៦ 
៣៥ អរញណ្សួសដី ! នងាអាស្ដឡាៈ ៥៨ 
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៣៦ ែូច្ោន ,គផ្សងោន គោយបរមតថ ៥៩ 
៣៧ គផ្ដើមសិ ាគ្ពោះធមព៌ញទធស ោជ២៥៦៤ ៦០ 
៣៨ អរញណ្សួសដី ! សមយ័ ូវែី-១៩ ៦១ 
៣៩ សតិបបោា នបបែិបតតិ១ ៦២ 
៤០ មរណ្សសត ិ ៦៥ 
៤១ ធមម៌ានពតិ ៦៥ 
៤២ លបចិ្ ល (គោភៈ) តណាា  ៦៧ 
៤៣ បទគផ្ដើម ៣បាទគ្ពោះឱ្វាទបាតិគមា ខ ៦៩ 
៤៤ រញណ្គ្ពោះស្ដស្ដដ  ៧០ 
៤៥  ញសលឆ្ន្ៈ ៧១ 
៤៦ គ្ពោះពញទធែីកា ( និរវ ន  មនគស្ដនគោ ) ៧២ 
៤៧ គ្ពោះពញទធែីកា  នញងតណាា វរគប.ិ៥២/ទុំ.៩៧ ៧៥ 
៤៨ ជញ្ជ ីង មម ផ្ល ៧៥ 
៤៩ ផ្លូវអរយិសច្ច  គទើបគគ្សច្ច្បទ់ញ ខ ៧៧ 
៥០ គសច្ ដីលអពិត ៧៩ 
៥១ ជាតិមនញសសរមួ ុំគណ្ើ ត ៨០ 
៥២ កាពយគសច្ ដីននបណ្ឌិ ត ៨១ 
៥៣ លអគ្តងផ់្ញតទញ ខ ៨២ 
៥៤ រោធម ៌ ៨៤ 
៥៥ រមល ឹរញណ្មញននិគ្  ៨៥ 
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៥៦ គគ្បៀបច្ិតតរិត  ពិនិតយធមម ៨៦ 
៥៧ សតិបបោា នបបែិបតតិ២ ៨៧ 
៥៨ ខលឹមស្ដរជីវតិ  ខលួនទីពឹងខលួន ៨៩ 
៥៩ រឺបាបគទដែលរួរខាល ច្  និងគ្តូវដតខាល ច្ ៩០ 
៦០ ខ្ញ ុំ ! ៩២ 
៦១ តាមគ្ពោះបិតា  យគ្តាផ្លូវសាប ់ ៩៤ 
៦២ គតើមានផ្លូវណាដែលថ្លគ្តាស់ែឹងឆ្ងប ់ ៩៤ 
៦៣ ស្ដមោគ នុំ  តគបា  សញគខា ៩៥ 
៦៤ ត ់ៗ  ៩៧ 
៦៥ សមាម បែិប  ៩៨ 
៦៦ ឧររសូគ្តទី១ ៩៩ 
៦៧ គោភៈ គ សៈ គមា ៈ ១០១ 
៦៨ គរៀនពីធមមជាត ិ ១០៣ 
៦៩ គវទនា  តួគស្ដយអារមមណ៍្ ១០៣ 
៧០ អនិចាច   រឺសងាខ រធម ៌ ១០៤ 
៧១ រសមីធមាម   គ្ពោះធមាម នងល ១០៦ 
៧២ គៅរស់បានអវី ? ស្ដល បគ់ៅបានអវី ? ១០៧ 
៧៣ ទិែាិវសិញទធ ិ ១០៨ 
៧៤ គ្បគយជន ៍ុំង ៣ ១០៩ 
៧៥ រិត,យល់,ែឹងគ្តូវ ១១០ 
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៧៦ ចា ធ់លញោះ  ន  អតាត  ១១៣ 
៧៧ យថ្ល មម ១១៣ 
៧៨ រញ ននវែដៈ ១១៤ 
៧៩ គ្ពោះបញ្ច វរគីយ ៍បានធគមម ខៈ ១១៥ 
៨០ បច្ចញបបននសិ ា ១១៥ 
៨១ គគ្កាធគគ្រោះ  អតាត  ១១៦ 
៨២ ធម ៌ធមមតា ១១៧ 
៨៣ ការដរ តួរញណ្ ១១៩ 
៨៤  នមាន មមោា ន ១២០ 
៨៥ ធមម៌ានខលមឹស្ដរ ១២១ 
៨៦ ឆ្ងា យ,ជិត  ច្ិតត ញសល ១២២ 
៨៧ គគ្បើជីវតិ ១២២ 
៨៨ បនសញទធច្តិតខលួនឯង ១២៣ 
៨៩ គោ ិយធម ៌ ១២៣ 
៩០ គយនិគស្ដ  វចិ្ិគន  ធមមុំ ១២៤ 
៩១ ទសសនាធមមសច្ច ១២៥ 
៩២ ោភព ៣ ១២៦ 
៩៣ ឧបមា, ឧបគមយយ ១២៧ 
៩៤  ុំគណ្ើ តមនញសស ១២៧ 
៩៥ ការសិ ា ១២៨ 
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៩៦ អនិចាច   ធមាម  ១២៩ 
៩៧ រញណ្  បញណ្យ ១៣០ 
៩៨ មតិតលអ ១៣០ 
៩៩ តនមលគ្បា  ់ ១៣១ 
១០០ សញខគ្ពម ១៣២ 
១០១ បណ្ឌិ តា  ធមាម  ១៣២ 
១០២ អវីដែលរួរបាន ១៣៣ 
១០៣ ដ ច្ិតតខលួនឯង ១៣៥ 
១០៤ ផ្គរជួយ រមល ឹ ១៣៦ 
១០៥ តនមលមនញសស  និងមាសគ្បា  ់ ១៣៧ 
១០៦ មានសមបតតិែល់គ្ពម ១៣៧ 
១០៧ គ្ពលឹមមានសិរ ី ១៣៨ 
១០៨ គច្ោះ ុំងគ្បាុំប ី ១៣៨ 
១០៩ រសមីធមាម  ១៣៩ 
១១០ នងាសញគ្ សួសដី ! ១៤០ 
១១១  មម  ផ្ល ១៤១ 
១១២ ែឹងថ្លគៅលាង ់ ១៤៣ 
១១២ គោ ននរុំនតិ ១៤៤ 
១១៤ គោ ននបរមតថ ១៤៥ 
១១៥ ការែឹងបរមតថ ១៤៦ 
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១១៦  ិច្ចននសត ិ ១៤៧ 
១១៧ អតថនយ័ ុំណាពយបងគ្បុសខ្ញ ុំ ១៤៧ 
១១៨ អរញណ្សួសដី ! ១៤៩ 
១១៩ រញណ្បណ្ឌិ ត ១៤០ 
១២០ ទីពឹងគ្ពោះស្ដសនា ១៥០ 
១២១ រញណ្ននគសច្ ដអីតធ់ន ់ ១៥១ 
១២២ អរយិគ្ទពយ ១៥១ 
១២៣ គ ើញសច្ចៈ ១៥២ 
១២៤ គបើគ្តូវការគគ្តើយ ញុំគឡើយគភលច្បញណ្យ ១៥៣ 
១២៥ អនិចាច   ននធមមតាធម ៌ ១៥៤ 
១២៦ សិ ាពីជីវតិ ១៥៥ 
១២៧ សូមគោ គ្រូឆ្ងបគ់សបើយពីគោោ ១៥៦ 
១២៨ គគ្បើគ្បាស់ជីវតិ ១៥៧ 
១២៩  ិច្ចននបរមតថធម ៌ ១៥៧ 
១៣០ សួសដី ! ១៥៨ 
១៣១ យគ្តាផ្លូវសាប ់ ១៦០ 
១៣២ សញខច្ិតត ១៦១ 
១៣៣ ដភន រឺបញ្ញញ  ១៦២ 
១៣៤ ែួងច្ន ្ ១៦៣ 
១៣៥ សមបតតិដែលជាទីពឹង ១៦៤ 
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១៣៦ ពាយមគផ្សងោន  ១៦៥ 
១៣៧ មានសត ិ ១៦៦ 
១៣៨ ឆ្លងស្ដា នគ្ពោះធម ៌ ១៦៦ 
១៣៩ រញណ្សតិ  បញ្ញញ  ១៦៧ 
១៤០ បណាដ ុំលិខិត ១៦៨ 
១៤១ ជមនោះរ ូតរអឺរយិមរគមាន ១៧០ 
១៤២ ធមមសសត ិ ១៧០ 
១៤៣ សញគខា  បញ្ញញ បែិោគភ្ង ១៧១ 
១៤៤ បណ្ឌិ តសបបញរស ១៧៣ 
១៤៥ សតិសិ ាធមមតាធម ៌ ១៧៤ 
១៤៦ យគ្តាផ្លូវសាប ់ ១៧៦ 
១៤៧ បរមតថសច្ច ១៧៧ 
១៤៨ គច្ញគ្ពោះវសាពញទធស ោជ ២៥៦៤ ១៧៨ 
១៤៩  ងិនកាល  ពញទធស ោជ២៥៦៤ ១៨០ 
១៥០ អតតសមាបណិ្ធិ  ការតមកល់ខលួនគោយគ្បនព ១៨១ 

 

3?3 

 
 



 

-12- 

 
 

១-ស្ដា ប់ព្ព្ះធម៌អប់រចំិត្ត 

3 
១).គ្ពោះសូរយយងរោះ បុំភលគឺោ   សពវសតវគងើបគគ្កា  ពីនិគ្  
បុំគពញ ិច្ចការ តាមមញខងារ     ដែលជាភ្ងរៈ គរៀងអងគគ្បាណ្ ។ 
២).បញណ្យែគ៏្បគសើរ  ុំគណ្ើ តមនញសស   អាច្ែឹងគ្តូវខញស គគ្រោះស្ដដ បប់ាន 
ធមអ៌បរ់ ុំច្តិត គ្រងសនាដ ន      សញខ ានតគោយរញណ្ ោបប់វរ ។ 
៣).អាច្យល់ែឹងគ្តូវ នូវការពតិ    ច្ិតតែងឹអារមមណ៍្ ជាបប់នត 
គ ើតគ ើយរលត ់គ្តឹមតួធម ៌    គ ើញគ្តូវគ្តងល់អ  ន  អត្តត  ។ 
៤).តួខលួនគយើងគរ គរលបញ្ញតត    លញោះគ ើញបរមតថ ចា សតាត  
គ ើញគ តញបច្ចយ័ ច្ិតតសងាខ រ    គ ើញវសិងាខ រ បញ្ញញ ញាណ្ ៕ 

3 
២-ល្ាើមល ើញនាមរបូ 

3 
១).ឆ្ងន ុំគនោះច្ដមល  ដបល ជាងឆ្ងន ុំណា 
ម ចូ្លវសា ខញសសពវមយួែង 

ម មញនមយួដខ ែល់បាតែ់ុំបង 
ខសតញ់ាតិមតិតផ្ង បានដ រញណ្នងល ។ 
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២).ចូ្លគ្ពោះវសា ឆ្ងន ុំជូតគ ស័  
រិតថ្លសគ្មា  គគ្រោះគោរច្នគ្ង 

ដតអវីគ ើតពិត រឺចិ្តតណាា៎ នងល 
ែឹងគ្របអ់ារមមណ៍្អវី អស់ច្នគ្ងគ ើយ ។ 

៣).គគ្រោះមានគ តញពិត គទើបបានចិ្តតគ ើត 
 ុំគណ្ើ តបរមតថ ោម នសតវគ ើតគឡើយ 

សតិបញ្ញញ  ចាស់កាល គ ើញគគ្តើយ 
គផ្ដើមគោយការគ ើញ ធមន៌ាមរូប នឹង ៕ 

3 
៣-លជាគជ័យឈ្នះមារល ម្ ះលាភព្ ៣ 

3 
១).ធមមជាតិគ្សទន ់អបឧ់ណ្ា៍ ែល់ចិ្តត 
ជាអារមមណ៍្ពិត ឱ្យចិ្តតសិ ា 

ចិ្តតែឹងអារមមណ៍្ បចចុបបនាន  
គ ើតតាម វ រណា ចិ្តតែឹង វ រគនាោះ ។ 

២).តាមច្ ខញ វ រ ការគ ើញគ ើតគឡើង 
ចិ្តតមនិដមនគយើង ែឹងពិតមនិខញស 
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តាមគស្ដត វ រ ការឮគ ើតគស្ដោះ 
គ ើញ,ឮគនាោះៗ ជាបរមតថសញទធ ។ 

៣).ធុំ លិន,ែឹងរស, ែឹងសមផសសកាយ 
ែឹងពិតឥតឆ្ងា យ ពី វ រគ្បាុំរត ់

គធវើ ិច្ចគរៀងខលួន គ ើតគ ើយរលត ់
 ិច្ចបរមតថសញទធ បញ្ច វញិ្ញញ ណ្ ។ 

៤).ឆ្លងែល់មគនា វ រ ចិ្តតរិតគ ើតគឡើង 
មានគរឿង គរ,គយើង ឱ្យបាបរញ ោន 

គគ្រោះដតទិែាិ គ្បកានខ់លួនមាន 
បុំរនយល់ខញស ពីសច្ចធម ៌។ 

៥).ដតពញទធស្ដវ ័ អន មានទីពឹង 
គជឿការគ្តាស់ែឹង គ្បឹងស្ដដ បគ់ោយលអ 

សតិគ ើតគឡើង ែឹងគ ើយគគ្កា ឈ្រ 
តវា៉ាតាមធម ៌ជាធមមសច្ចៈ ។ 

៦).បរមតថធមល៌អិត ពិតររួសិ ា 
បច្ចតតល ខណា ជាវគិសសៈ 

 ុំងការគសមើោន  គោយធមន៌គ្តល ខណ៍្ 
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គ ើញគ្របធ់មម  អនត្តត  ធមាម  ។ 
៧).មានសតិបបោា ន បានគែើរផ្លូវគ្តូវ 
គៅតាមគោច្រ អងគគ្ពោះភរវា 

ជា អ់មតោា ន លញោះមរគភ្ងវនា 
គជារជយ័ឈ្នោះមារ គ ម្ ោះោភពបី ៕ 

3 
៤-ការានបញ្ញា នាមំកនូវលេចកាីេខុ 

3 
១).វសាឆ្ងន ុំងមី ឆ្ងន ុំជូតគ ស័  
គរៀបច្ុំទញ ោ  ់គទយយធមថ៌្លវ យសងឃ 

បច្ចយ័ច្ងាា ន ់តិច្គគ្ច្ើនគ្ទគ្ទង ់
គោ និមនតរង ់ចាុំគ្ពោះវសា ។ 

២).រញណ្គ្ពោះស្ដស្ដដ  សមាម សមាញទធ 
គ្ពោះរញណ្វសិញទធ សទធមមនងលថ្លល  

រញណ្គ្ពោះអរយិសងឃ គ្ពោះនគ្តរតនា 
នគ្តភពគោកា បានរចួ្ចា ទញ ខ ។ 

៣).ស ធ ,សីលៈ, សញតៈ,ចាោ, 
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ស្ដដ បធ់មភ៌្ងវនា ជាផ្លូវគៅមញខ 
រមួគោយបញ្ញញ   ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ 
េលុោ  បញ្ញា បដិលាលភា ៕ 

3 
៥-អាស្ដឡ្ហបូជា 

3 
១).គៅដតមយួដខ ចូ្លគ្ពោះវសា 
គពញគខនើតមាស្ដ អាស្ដឍបូណ៌្ម ី

ស ធ  នញងរញណ្ គ្ពោះរតនគ្តយ័ 
បរស័ិទគ្បុសគ្សី គ្ជាបរញណ្ ថ្ល ។ 

២).ទីមយួលអលអោះ គ្ពោះគរធិសតវនងល 
គ្ទងយ់ងកានន់ផ្្ គ្ពោះវរមាតា 

ទីពីរជានងា គ្បនពនងលថ្លល  
 សគ្តាយងស្ដង មហាភគិនស្កសកមណ៍្ ។ 

៣).ទីបីរឺនងា សដមដងគ្ពោះធមមច្ ក-(១) 
បបវតតនសូគ្ត(២) ធមែ៌ឧ៏តដម 

គគ្បាសបញ្ច វរគិយ នាទីស័ ដិសម 
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 ុំងមនញសស,គទព,គ្ព ម គ្តាស់ែឹងសច្ចៈ ។ 
៤).ទីបនួរឺនងា អស្ដច រយនគ្ ពិត 
ឫទធិឧតដមមនញសស ដសដងរូយម ៈ 

ទឹ ,គភលើង,រសមី បាែិហារយិៈ 
បុំបា ទិ់ែា ិឥសា ុំងឡាយ ។ 

៥).អាស្ដឍបញណ្ណ ម ីអាស្ដឡាបូជា 
មនមីាន ស្ដងរញណ្ បញណ្យគោយសបាយ 

គគ្កា ភ្ងា រគវៀរបាប សមាអ តចិ្តតកាយ 
ញាតិមតិតជិតឆ្ងា យ អនញគមាទនាបញណ្យ៕ 
ស្ដធញ ! ស្ដធញ ! ស្ដធញ !  

(១) អានថ្ល គ្ពោះធមមច្ ក 
(២) អានថ្ល  បបវតតនសូគ្ត 

3 
៦-វិលមាកខធម៌ 

3 
១).គ្រប ់ុំគណ្ើ ត  គ ើតសពវសតវ     គោយជាតិណា 
ដតងគ្តូវការ   នូវអាហារ     សគ្មាបរ់ស់ 
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ដត ុំគណ្ើ ត   ជាតិតិរចាឆ ន     ររួគ្សគណាោះ 
គ្តឹមរស់គស្ដោះ    ល៏ុំបា      ពនគ់ព នគ្ ។ 
២).រសួោយណាស់  គបើជបួមាច ស់     មានចិ្តតលអ 
គ ើញគ ើយអរ  មញខស្ដទរ     សងឃមឹនងា 
បានជបួជិត   ពិតជានឹ      គ ើយអាល័យ 
ឱ្ ! មាច ស់នងល   នឹ ច្ុំណី្     អន ធ្លល បឱ់្យ ។ 
៣).គ្រប ់ុំគណ្ើ ត  ដតបានគ ើត     ម ជាមនញសស 
ររួសគនាដ ស   ដច្ ោន រស់     លអដមនគ ើយ 
គ ើតមយួជាតិ   មញខឃ្លល តស្ដល ប ់    គទញាតិគអើយ 
ឆ្ងបឱ់្យគៅ   គ ោះតិច្គគ្ច្ើន     ច្គគ្មើនបញណ្យ។ 
៤)គ ើត នញងគោ   អវី នញងគោ      យ មនិបាន 
គ្តឹមរស់គ្បាណ្  បានគ្តឹមគគ្បើ      ញុំគោភលន ់
 ញុំគ្បកាន ់  ចាប ់ួងដ ង     ដសងដរ ពញន 
គ្បឹងនាុំធាន ់  បាត ់ុំងរញណ្     តនមលមនញសស ។ 
៥). ុំគណ្ើ តមនញសស  គ ោះមានគ្      គ្ទពយសមបតតិ 
ដតការចាត ់  ជាមនញសសលអ     ែឹងគ្តូវខញស 
គគ្រោះច្រយិ   ការគ្បគ្ពឹតត     ពិតគ្តងគ់ស្ដម ោះ 
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គ្ គ្ទពយច្ញោះ   ឱ្យដតលញោះ      នញងរញណ្ធម។៌ 
៦).មនិរហាម   សមបតតិកាម     សកាក រៈ 
មនិជាប ់  ់   , គជើង,នែ     ឱ្យវ ឹវរ 
ខលួនមាន  រ់ត ់  ដែលគ្តូវស្ដា យ     មមគ ើយច្រ 
ផ្លូវមនិលអ   ត  គស្ដ គៅ      នញងបរគោ ។ 
៧).គ្បគយជនបី៍   ុំងគោ ីយ ៍    គោ ខាងមញខ 
 ុំងបរមសញខ   ស្ដងគពល នឹង    សនសុំយ  
គ្បាជគ្ោ គ្បាប ់ វគិមា ខធម ៌    គទើបផ្ញតគថ្ល  
បានជាគោរ   ផ្ញតទញ ខគស្ដ      ដលងគ ើតស្ដល ប៕់ 

3 
៧-ខលួនលនះឯងដដេគួររលងកៀេ 

3 
១).ដែលររួរគងកៀស ែយ៏៉ា ងនគ្ ដលង 
រឺែឹងខលួនឯង ធានគ់ោយ ិគលស 

គ្តាុំ នញងអាសវៈ គែ  នញងភ គ់ផ្ោះ 
យល់គ ើយគច្ោះែឹង មនិគ្បឹងបែិបតតិ ។ 

២).គៅមានគោភៈ ធ្លល   ់នញងតណាា  
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គ្តូវការពីគោ  នូវគ្ទពយសមបតតិ 
រិតដគ្ ងមនិរស់ ចិ្តតមនិលោះកាត ់
 មាច តស់មញទយ័ ពីចិ្តតសនាដ ន ។ 

៣).ចិ្តតគៅដតខឹង  ុំ ឹងញាបញ័់រ 
គ្បទូសតតប  ត នាុំដតរ ុំខាន 

គ ើតគភលើងគ សៈ គដដ គឆ្ោះែញតគ្បាណ្ 
មនិបានរមលត ់គោយទឹ គមតាត  ។ 

៤).គៅដតគឆ្ងតលាង ់លង ់នញងអវជិាជ  
បិទបាុំងគ្របគ់្ោ គោយមូលគមាហា 

មនិស្ដដ បប់ណ្ឌិ ត តាមធមបិ៌តា 
លោណាស់ស្ដ ែូច្ស្ដវ ជាបជ់រ័ ។ 

៥).គៅគ្សឡាញ់,សអប ់គៅោបគ់ៅ ស់ 
គៅមនិគ្ពមគស្ដោះ តាមធមមតាធម ៌

មានខលួនគ្ោនគ់បើ គ្បគសើរលអិតលអ 
ដតដបរញាបញ័់រ ជាបគ់ៅ នញងវាន ។ 

៦).គៅដតគ្បកាន ់មាុំគោយទិែាិ 
អសមិមានោះ គគ្រោះសតិោម ន 
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មនិរលឹ ែឹង គ្បឹងគ្ពឹតតបុំរន 
សមាគ ល់ខលួនមាន ជាសតវ បញរគល ។ 

៧).ធមអ៌បរ់ ុំចិ្តត គ្បិតគគ្បៀនោល់នងា 
បច្ចយ័បញ្ញញ  ស្ដដ បពិ់តជាយល់ 

គ ើញធមប៌រមតថ ោម នខលួនអុំពល់ 
ច្ប ិ់ច្ចរវល់  េលព្េ  ធមាម ...៕ 

3 
៨-េះលេត្ុព្បកាន់  អេក់ិចច  អេទ់ុកខ 

3 
១).អនធបញងញជជន  លាណ្បញងញជជន 
ខញសោន គោយរញណ្ វគិសសធមាម  

គ្ពោះអរយិបញរគល រញណ្ខាស់ជាងោន  
ភរវាសដមដង បញរគលបបញ្ញតតិ ។ 

២).សច្ចធមពិ៌ត រឺនគ្តល ខណ្ៈ 
ជាស្ដមញ្ញ ៈ ដែលជាបរមតថ 

មនិគទៀង,ជាទញ ខ ោម នបញរគល សតវ 
គសមើោន គោយអតថ ដែលររួសិ ា ។ 
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៣).គ្តាស់ធមគ៌សមើោន  រឺជាគ្ពោះរញណ្ 
គ្ពោះែម៏ានបញណ្យ បរមស្ដស្ដដ  

គ្ទងែឹ់ នាុំសតវ គ ើញ  ន  អតាត  
គ ើញធមធ៌មមតា ជាផ្លូវនិរទញ ខ ។ 

៤).គ្តាស់ផ្លូវសតិបបោា ន ឱ្យបានែឹងពិត 
កាយ,គវទនា,ចិ្តត ធមមជាតិសពវមញខ 

ធម ៌អនតាត  គ ើញគ ើយសាបស់ញខ 
ែឹងទញ ខ,លោះគ តញ ឧបា ន ខនធ ។ 

៥).តណាា ,មានោះ, ទិែាិច្ងរតឹ 
គគ្រឿងគតាងននចិ្តត ដែលនាុំគ្បកាន ់

     គ្តាស់ពីបញ្ញញ  ផ្ដដ ច្ដ់ខសបញ្ច ខនធ 
     លោះគ តញគ្បកាន(់១) អស់ ិច្ច(២),អស់ទញ ខ(៣)៕ 

(១) តណាា  ជាសមញទយ័ ជាគ តញននការគ្បកានម់ាុំ  រឺឧបា ន 
សមាគ ល់ខញសគោយទិែាិថ្លមានអតាត   រឺជាអតាត នញទិែាិ ដែលយល់ខញសថ្ល
មានសតវ  មានបញរគល  តខួលួន... ។ 

(២)អាគ្ស័យតណាា ជាគ តញននការគ្បកានម់ាុំ  នាុំែល់ការ
សមាគ ល់គោយទិែាិ   ថ្លមានអតាត   គ ើយគ្បគ្ពឹតតគៅគៅ នញងគ្រប ិ់ច្ច មម  



 

-23- 

 
 

 ុំងឡាយ    ជាខនធភ្ងរៈ    ជាអភសិងាខ រ     ុំងបញញ្ញញ ភសិងាខ រ      ុំង 
អបញញ្ញញ ភសិងាខ រ  និង ុំងអគនញ្ញជ ភសិងាខ រ ។ 

(៣) គ្ពោះនិរវ នបរមសញខ  អស់ទញ ខ ។ 

3 
៩-ចិត្ត  និងអារមមណ៍្ 

3 
១).មនិគច្ោះដតបាន អវីតាមដតចិ្តត 
គគ្រោះអតថននចិ្តត រិត,វចិិ្គ្ត មម 

សនសុំសនាដ ន អគន ជាតិចាុំ 
ចិ្តតមានពូជោុំ បនតទញ ម  ។ 

២).ពូជលអមនិលអ ពូជ ស និងគមម  
មានខញសមានគ្តូវ ឱ្យទទួលយ  

ជាផ្លែឆ៏្អិន  មមបានស្ដងម  
ោម នអវីគគ្ជៀតគ្ជ  ច្ាប ់មមផ្លគឡើយ ។ 

៣).ចិ្តតជាជីវតិ ននការរស់គៅ 
គ្តូវែឹងអារមមណ៍្ រឺចិ្តត នឹងគ ើយ 

គ ោះបីអារមមណ៍្ ជាអវី គ៏ោយ 
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ឱ្យដតចិ្តតគ ើត ចិ្តតែឹង ុំងអស់ ។ 
៤).អារមមណ៍្ជាគោ  ននការរស់គៅ 
គ្តឹមគ្តូវឱ្យចិ្តត ែឹងឥតច្គនាល ោះ 

ជាសងាខ រគោ  គ ើតគ ើយសូនយគស្ដោះ 
ធមន៌ាមរូបគនាោះ គ ើតគគ្រោះបច្ចយ័ ។ 

៥).ចិ្តត,គច្តសិ ,រូប មនិមានអតាត  
សតវបញរគលណា បញរសស្កសតី 

ជាបរមតថពិត ឥតអាច្ដ នច្ន 
ល នលគ្បកាន ់គៅតាមទិែាិ ។ 

៦).ចិ្តតជាធ្លតញែឹង រូបធមស័៌ ដិសម(១) 
សញទធជាអារមមណ៍្ របស់សតិ(២) 

មនិគ្បទូសតគគ្រោះ សមាម ទិែាិ 
 មាច តអ់សមិ មានោះតណាា  ។ 

៧).នាមរូបគ ើតគោយ គ តញបច្ចយ័ពិត 
គ្តឹមគ្តូវសញគ្ ឹត សមាម ទសសនា 

សមាម សតិ សមាម សងកបា 
មរគគោ ញតតោ(៣) មរគផ្ល(៤),និរវ ន ៕ 
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(១) រូបារមមណ៍្គ ើតគឡើងអាគ្ស័យច្ ខញបស្ដទ          នញងច្ ខញ វ រ 
ច្ ខញវញិ្ញញ ណ្ ( ចិ្តតបញ្ច វ រ ) គធវើទសសន ិច្ចែឹងរូបារមមណ៍្ រឺការគ ើញ
គ ើតគឡើង...,ធមាម រមមណ៍្គ ើតគឡើងអាគ្ស័យ ទយវតថញ  នញងមគនា វ រ 
មគនាវញិ្ញញ ណ្( ចិ្តតមគនា វ រ ) គធវើជវន ិច្ចែឹងធមាម រមមណ៍្ រឺចិ្តតស្ញោះគៅ
ចាបអ់ារមមណ៍្គ ើតគឡើងបានែឹងគៅជាគរឿងគ្របយ់៉ា ង ។ 

២) រូបធម ៌ុំងអស់ ជាអារមមណ៍្របស់សតិ ,  ុំងចិ្តតដែលែឹង
អារមមណ៍្  ជ៏ាអារមមណ៍្របស់សតិដែរ ។ 

(៣) មរគគ្ប បគោយអងគ ៨ ។ 
(៤) គស្ដតាបតតិមរគ គស្ដតាបតតិផ្ល..., ជាគែើម ។ 
?ែូគច្នោះ គតើមានអវីដែលថ្លឱ្យគៅមានជារបស់គយើង ( តណាា  ) 

ជាគយើង ( មានោះ )  និងជាខលួនរបស់គយើង ( ទិែាិ )  គទៀតគនាោះ ?  

3 
១០-កំណាព្យឥត្ចំណ្ងលជើង 

3 
១). ុំគណ្ើ តដឆ្កឆ្ងម  ជាតិតិរចាឆ ន    ដតបានែឹងរញណ្ គោយសញ្ញញ  
គ ោះគយើងមនិែឹង ច្ិតតយ៉ា ងណា    ដតថ្លចាុំស្ដគ ល់ គយើងច្ាស់ណាស់ ។ 
២).គច្ញចូ្លទទួល លិឍគជើងនែ    ភ ដីោល់នងា រតរ់ មាច ស់ 
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 ុំងបានមនិបាន ច្ុំណី្ខលោះ    គ ោះមាច ស់គ្ ខវោះ មនិគរច្ដ  ។ 
៣).មានជាតជិាសតវ មនិគច្ោះថ្ល    មនិដែលតវា៉ា  សូមងនមដង 
មដងៗ បានមាច ស់  ញម ដ បរ    ដគ្បមញខរ ីោយ សញខគព នគ្  ។ 
៤). ុំគណ្ើ តដឆ្កឆ្ងម   បោម នយស    ជាតិមនិខាងខ់ាស់ រស់ោម ននយ័ 
ដតែឹងរញណ្មាច ស់ ជាមនញសសនងល    មនិយ គ សនពរ ៍សងរញណ្គឡើយ ។ 
៥).មនិគច្ោះគ្បកាន ់ខឹងគផ្ដសផ្ដដ ស    គ ោះមាច ស់គជរវាយ ខលួន គ៏ោយ 
ដតងដតលូនគ្កាប ម តាមគគ្កាយ    ឱ្យមាច ស់អាណិ្ត គមតាត ខលួន ។ 
៦).ច្ងគ់្បាបថ់្លខលួន ឥតខញសគទ    សូមមាច ស់ឆ្ងម ដឆ្ក ឈ្បរ់ញុំ ួន 
គគ្រោះអន មានច្ិតត ខាស់មាុំមនួ    សូមគ្តឹមរចួ្ខលួន ទគ្មាុំស្ដល ប ់៕ 

3 
១១-ញញមឹល ើញ្លូវ 

3 
១).គ្ពឹ គ្រងសញរយិ យគ្តារោះ    ពនលឺគ្តច្ោះ ច្ាស់រសមី 
បុំគពញ ិច្ចការ គលើដផ្នែ ី    បុំភលគឺោ ីយ ៍ឥតបីោ ។ 
២).តាមផ្លូវគ្តូវច្រ គោយញញឹម    ផ្ដល់ ដីសងឃមឹ សតវគ្របោ់ន  
ធមមជាតិគ្សស់គ្ស្ដយ ស្ដយរនាធ     គ្របទ់ិនទិវា ជាធមមតា ។ 
៣).សញរយិគគ្បៀបអងគ គ្ពោះសមាញទធ    វសិញទធគោយរញណ្ និង រញណា 
ជាម ញែនគ្តគោ  គោយបញ្ញញ     ដែលគ្ទងយ់គ្តា គគ្បាសភពនគ្ត ។ 
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៤).ពនលឺសញរយិ ថ្លល ចាុំងដច្ង    គគ្បៀបែូច្សូរយដសង គ្ពោះធមន៌ងល 
ឱ្យសតវគ្របោ់ន  ភ្ងា រស្ដម រត ី    សតវ នញងភពប ីគ ើញសច្ចៈ ។ 
៥).គគ្កា ពីនិគ្  សតតន ិរ    បញណ្យគ ើតច្ិតត  ត  គទើបបានភ្្ង  ់
នឹ រញណ្គ្តយ័រតន ស ធ ជា  ់    គ ោះបីគ្ ធ្លល   ់ ញ៏ញឹម ។ 
៦).ញញឹមបានែឹង  ុំ ញសឯង    គ្បឹងដគ្បងដ ដគ្ប គោយសងឃមឹ 
ស្ដដ បធ់មមោជា ោម នអវីផ្្ឹម     ផ្ដល់ភ្ងពញញឹម ឱ្យស្ដគ ល់ផ្លូវ ។ 
៧).អុំគពើ ញសល បញណ្យចាតដ់ច្ង    ញញឹមមាន  ឯ់ង អវីគធវើគ្តូវ 
គោ អន មនិែងឹ ខញសអវីគៅ    សុំខានគ់ ើញផ្លូវ ដែលគ្តូវគែើរ ។ 
៨). នគ់ៅស្ដន មគ្ពោះ យញរលបាទ    ញញឹមសងាវ ត រតូែុំគណ្ើ រ 
តាមផ្លូវសតិបបោា ន គទើបគ្បគសើរ    គែើរែល់គគ្តើយនាយ ឆ្ងា យផ្ញតទញ ខ ៕ 
(១) សងាវ ត ៖ គ្បឹងពាយម ។ 

3 
១២-គំនិត្ខ្ុំ  មនុេសចាេ ់

3 
១).អន ខលោះអាច្មាន ែល់ោនែញោល រ 
គបើសគគ្មច្ថ្ល ទទលួគ្បា គ់នាោះ 

គោយបដូរសមបតតិ ឬល រ់បស់ 
នឹងបានសគនាដ ស រស់បុំគពញបញណ្យ ។ 
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២).អាយញមនិគគ្ច្ើន ននកាលសពវនងា 
មានអាយញ ខយ័ មយួរយគគ្កាយមញន 

គបើមានសតិ(១) ឆ្ងបរិ់តស្ដងរញណ្ 
សនសុំពូជបញណ្យ បនតបរគោ  ។ 

៣).សមបតតិបច្ចញបបនន ជាវបិា ផ្ល 
ផ្ដល់គោយបញញ្ញ មម ពីអតីតម  

គបើមានបញ្ញញ  ឆ្ងបទ់ទួលយ  
នលល ដបងគគ្បើ,  ុំងគធវើគ្បគយជន ៍។ 

៤).ជាសមបតតិគោ  គគ្បៀបបានខចីគរ 
ដតមយួែុំគណ្ើ រគទ នឹងគ្តូវោច្គ់ោច្ 

 ុំងមនិអាច្ស្ដា យ យ គៅគ្សុ គខាម ច្(២) 
គោយគហាច្មយួកា  ់ យ៏ មនិបាន ។ 

៥).ប៉ាញដនតគបើឆ្ងល ត សងាវ តស្ដងរញណ្ 
បដូរគៅជាបញណ្យ គ្បចាុំសនាដ ន 

សនសុំបញញ្ញ មម គ្បា ែមនិខាន 
ផ្លពិតជាបាន សញរតិគទវគោ  ។ 

៦).មនិដមនគ្បាថ្លន  ភូមសិញរតិសួរ ៌
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អតាត  តខួលួន ែឹងពិតធមគ៌ថ្ល  
ដតទញរគតិភូម ិមានដតទញ ខគស្ដ  
មរគគោ ញតតរៈ ទីគនាោះោម នគឡើយ ។ 

៧).គរលប៉ាញណ្ណឹ ងច្ញោះ គបើខញសរុំនិត 
សិទធិគោ អន រិត យ៉ា ងណា គ៏ោយ 

អភយ័គ សផ្ង ណាញាតិមតិតគអើយ 
ឱ្យដតផ្ញតទញ ខ  ញុំតាមខ្ញ ុំចាស់ ៕ 

(១) សតិរឭ ែឹងជីវតិគនោះ រឺជារូបធម ៌និងនាមធម ៌
(២) គខាម ច្ ៖ នាមសព ្ ដគ្បថ្ល អមនញសស ឬរូបមនញសស 

រូបសតវដែលអស់ជីវតិ ។ 

3 
១៣-កមម  និងវិាកកមម 

3 
១).ែល់គមា៉ា ង ឆ៏្អិន ែល់គមា៉ា ង ឆ៏្អិន 
គ ើញគ ើយរិតសិន មនិែឹងញាញ ុំអវី 

អាហារបរបូិណ៌្ មាូបនុំច្ុំណី្ 
ញាញ ុំអវី ? គៅដឆ្អត ចាុំបនតិច្គទៀត។ 
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២).ច្ុំដណ្ អន ទល័ ែល់គមា៉ា ងរឺអត ់
គ្ ខសតែ់ល់ទល័ ឱ្ោច្គងអៀត 

មនិដមនមនិគ្បឹង រ សញីឆ្ងល ស់គឆ្លៀត 
ដតខវោះបញណ្យគបៀត រ អវី ូបោម ន។ 

៣).ឱ្ ! វែដសងារ នគ្ ណាទញ ខធុំ 
គស្ើរគ្ទគហាយុំ គ្ ុំការអតឃ់្លល ន 

ររួឱ្យសគងវរ អន អតអ់ន ោម ន 
អវី ម៏និមាន រ ូតែល់ទល័...! ។ 

៤).គមតាត  រញណា សតតបបញ្ញ តិ 
ដតគោយបរមតថ ចាតគ់ោយ មមផ្ល 

សតិរឭ  ែឹងគ ើយលោះខវល់ 
គ្បរល់សងមាច ស់ រឺសងាខ រធម ៌៕ 

3 
១៤-ដដេគួរ,ព្ត្ូវ,លស្ដម ះ,  ជាមិត្តេអ 

3 
១).ដែលររួគសពរប ់ រឺសបបញរស 
ដែលគ្តូវឥតគខាច ោះ  រឺគ្ពោះធម ៌
ដែលគស្ដម ោះគ្តងពិ់ត  រឺគយនិគស្ដ 
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ដែលជាមតិតលអ   រឺខលួនឯង(*) ។ 
(*) បានែល់ខលួនឯង ដែលជាគោ ិយ ញសល  និង គោ ញតតរ-

 ញសល ( ស ធ  សីល សញតៈ ចារៈ បញ្ញញ អរយិមរគ... ) បែិបតតិគែើមបី
ខលួនឯងដែលជាវែដទញ ខគនោះ  បានរចួ្ផ្ញតពីវែដសងារននឧបា ន ខនធ ៥ 
ដែលគ្បគ្ពឹតតគៅ នញងភព ៣   នឹងឯង ! ៕ 

3 
១៥-ជីវិត្រេា់ន មិនព្បមាណ្លឡ្ើយ 

3 
១). នគធវើគោយសាប ់អបឧ់ណ្ា គោយសីល 
ផ្ដដ ច្ផ់្ដិលឫសរល់ ទញ ខវែដសងារ 

អបរ់ ុំភ្ងវនា ច្គគ្មើនគមតាត   
សមាធិបញ្ញញ  សិ ាធមាម  ។ 

២).បិណ្ឌ បាតថ្លវ យសងឃ ផ្ចងែ់ល់តរួញណ្ 
អគន គលើសលន ់បញគ្តគ្ពោះវជិិតមារ 

គ្ទងធ់មមវនិយ័ គច្ញចា  ោ 
ជាឧតដមគភទ  នញងគ្ពោះគ្តយ័រតន ។ 

៣). នជូនមតិតញាតិ រមួជាតិ ុំគណ្ើ ត 
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ដែលគ ើតអគន្ាល  នញងសងារវែដ 
ររួឱ្យសគងវរ ែល់ទញ ខគ្បា ែ 
ដតគ្តូវ ុំណ្ត ់ែឹងស្ដគ ល់ទញ ខសច្ច ។ 

៤).ជីវតិរស់បាន មនិគ្បមាណ្គឡើយ 
ស ធ មានគ ើយ  នគធវើឱ្យគគ្សច្ 

សីលៈ សញតៈ បញ្ញញ លញោះផ្ដដ ច្ ់
សគគ្មច្មរគផ្ល ចូ្លគ្ពោះនិរវ ន ៕ 

3 
១៦-វាចាជាេភុាេតិ្ 

3 
១).ការឮរឺជា វបិា នន មម 
ដែលគ្តូវដតចាុំ គ ើយទទួលគៅ 

សរគសើរនិន្ា ថ្លគ្បាជរ្លគមល  
គៅ នញងសងាខ រ គ្តូវដតអ៊Íចឹ្ង។ 

២).ធមម៌ានបច្ចយ័ គ្បជញុំតា ដ់តង 

មនិមានខលួនឯង ដែលគ្តូវដតែឹង 

គ ើតគ ើយរលត ់បាតស់្ដា តសូ់នយឈ្ងឹ 
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ធមមតាធម ៌នឹង ឱ្យែឹងនិងយល់ ។ 

៣).ជាការយល់ែឹង ែយ៏៉ា ងសុំខាន ់

រឺលោះគ្បកាន ់ដែលជាធមខ៌វល់ 

មានសតវអតាត  តខួលួនបញរគល 

មាុំគ ើយអុំពល់ រវល់ភ្ងរៈ ។ 

៤).មាននាមធមម៌យួ ជយួ លោះទិែាិ 
បានែល់សតិ រលឹ ែឹងជា  ់

គ ើញនាមរូបពិត ជាតធួមម 
ោ គ់ចាលមានោះ រមួ ុំងតណាា  ។ 

៥).បបញ្ចធម ៌ញាបញ័់រ នញងគោ  

សមបគយរ,វបិបគយរ រ ីោយគស្ដកា 

អភជិា,គ មនសស មនិអស់សងាក  
សាបចិ់្តតលញោះគ្តា គ ើញធមមតាធម ៌។ 

៦).សញភ្ងសិតសូគ្ត គ្ពោះពញទធែីកា 

ររួែល់សិ ា និងស្ដដ បគ់ោយលអ 
ជារ យខាងខ់ាស់ រ យធមល៌មអ 
រ យែគ៏្សឡាញ់ និងជារ យពិត ។ 
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៧).វាចាពីគោោះ គោយរសរឺអតថ 
ឱ្យគ ើញបរមតថ ធមមជាតិជីវតិ 

វាចាគ សម ានត បានសញខ នញងចិ្តត 
សាបគ់្ពោះនិរវ នពិត សញខផ្ញតចា ទញ ខ ៕ 

3 
១៧-ចិត្តេនសលំរៀងខលួន 

3 
១).អរញណ្ សួសដី ! នងាងមី ុំណ្ត ់
គ្បា ែជីវតិ គៅមានជីពច្រ 

អររញណ្ែល់បញណ្យ ឱ្យជនមបនត 
 តញ្ញូ ស្ដទរ រញណូ្បការៈ ។ 

២).បានគៅជីវតិ ពិតជានងលថ្លល  
ទទលួបញ្ញញ  ពិចារណ៍្ទញ ោ  ់

ជាបទសិ ា គ្របគ់រឿងគ្បច្ ស 
ដែលជា ជ់ាលាង ់លងគ់ៅយ៉ា ងច្ាស់។ 

៣).គរឿងខលោះគគ្ជើសយ  ការមនិនិយយ 
រិតគគ្ច្ើន,គរលសដី អបរ់ ុំឱ្យណាស់ 
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 ញុំឱ្យបា ម់ញខ អន  នញងគគ្ដផ្្ោះ 
គ្ពមគសាៀមគគ្រោះច្ាស់ មនិច្ងគ់្បដជង ។ 

៤).មា៉ាងគសាៀមគគ្រោះ ញុំ ឱ្យដប បា ោ់ន  
សញខចិ្តតជានា គគ្រោះមនញសសោន ឯង 

គផ្ ោមាម  ូម គោ បានសដមដង 
នគ្ ដលងគោយរញណ្ គមតាត  រញណា ។ 

៥).គ្របរ់ យសមដ ីបណ្ឌិ តដងលងគ្បាប ់
សូមពិនិតយស្ដដ ប ់ស្ដរសពខ្លឹមស្ដរ 

ចូ្លែល់បរមតថ គទើបសាបស់ញខា 
យល់ពិតចិ្នាដ  សនសុំគរៀងខលួន ៕ 

3 
១៨-កុំព្ពាត្់អាស្ដព្ាេគុណ្លព្ពាះព្ាក់ 

3 
១).គ្បឹងរ គ្បា គ់ព  ចិ្តតដគ្ព គ្បួលដគ្ប 
គគ្រោះដតចិ្តតគគ្ពើល ងគងើលងបង់ល់ 

មនិគ្ពមស្ដដ បគ់្ពឹទធ គ្បាជគ្្បាបព់នយល់ 
មនិគ្បុងដគ្បងយល់ ធមគ៌គ្បៀបធមមជាតិ ។ 
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២).គគ្រោះដតគ្បាថ្លន  មនិគ្ពមគ្បណី្ 
តណាា បាននែ គ្បល័យគ្បគបៀត 

គ្បគនៀលគ ៀ គ ើយ ទញ ខគ ើយគ្ពួយគទៀត 
គ្រតគ់្បាសគ្របជ់ាតិ ឃ្លល តចា គ្ព មចារយ ។ 

៣).គ្បា ត់ាមមានបាន គ្បាណ្គគ្បើរញងគោច្ន ៍
គ្បគ្ពឹតតមនិគហាច្ គ្បគយជន ៍ញសោ 

 នគ់ ើតជួបគ្ពោះ គ្តយ័រតនស្ដស្ដដ  
មនិគ្រតអ់ាស្ដ(*) គ្បាសរញណ្គគ្រោះគ្បា ៕់ 

(*) អាស្ដ ៖ នាមសព ្ដគ្បថ្ល បុំណ្ង, សងឃមឹ... 

3 
១៩-កេុេឆនទៈ  មិនដមនត្ណាហ ឆនទៈ 

3 
១). ញសលឆ្នៈ្ បុំគពញ ញសោ 
ចិ្តតប៉ាងគ្បាថ្លន  គ្តឹមការផ្ញតទញ ខ 

ទញ ខគ្តូវ ុំណ្តែឹ់ង មនិចាុំគពលមញខ 
គ ើញពិតបានសញខ  នញងគពល នឹងណាា៎  ! ។ 
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២).ែូច្ នញង ភគទ្ រតតសូគ្ត 
អងគគ្ពោះសមាញទធ គ្តាស់គសច្ ដីថ្ល 

បញ្ច ខនធ នលង ដែលជាអតីតា 
មនិលញោះតណាា  គោយការអាល័យ ។ 

៣).បញ្ច ខនធអនារត មនិ នម់ ែល់ 
 ញុំខវល់គ្បាថ្លន  គគ្រោះមនិរបប ី

សុំខានគ់ ើញធម ៌បច្ចញបបននោល់នងា 
ែឹងច្ាស់គ្បនព តាមគសច្ ដីពិត ។ 

៤). ិគលសជាធម ៌រគសមរស្ដម 
រហាមគ មនសស ទញ ខគស្ដ របួរតឹ 

អតតភ្ងពបញ្ច ខនធ គ្បកានម់ាុំសអិត 
មនិស្ដគ ល់តាមពិត ជីវតិជាអវី ។ 

៥).គ្តូវដតអបរ់ ុំ ច្គគ្មើនវបិសសនា 
គ ើញធមធ៌មមតា ជាគ្បគ្ តី 

ែឹងធមន៌ាមរូប គគ្រោះមានស្ដម រតី(*) 
របបពីាយម គធវើនងាគនោះឯង ។ 

៦).មា៉ាងគគ្រោះមនិែឹង ថ្លនងាគនោះ,ដសអ  



 

-38- 

 
 

គៅរស់ឬដប  មច្ចញចាតដ់ច្ង 
គគ្រោះគសនាមារ ោន គគ្ច្ើននគ្ ដលង 
មនិដែលគលើ ដលង ឱ្យខញស មមផ្ល ។ 

៧).គ តញគនោះរបប ីឃ្លម តខមីឧសា ៍ 
ច្គគ្មើន ិច្ចការ ជាបញណ្យ ញសល 

ោគ្តីច្គគ្មើន គ ម្ ោះថ្លបានែល់ 
បញរគលគនាោះឯង គគ្រោះការបែិបតតិ ៕ 

(*) ស្ដម រតី ៖ សតិ គច្តសិ  រឺ គសច្ ដីនឹ គ ើញ, គសច្ ដីរឭ 
បាន...( វច្នានញគ្ មដខមរ ), ធមមជាតិជាគគ្រឿងរឭ  ( ប នញគ្ ម ) ។ 

3 
២០-  “ ត្តមដត្វាលៅ ” 

3 
១).រគនាច្ោច្ដ់ខ គជសា នលងបាត ់
ចូ្លគខនើតអាស្ដឍ ជិតចូ្លវសា 

គភលៀងធ្លល  តិ់ច្គគ្ច្ើន  ត៏ាមធមមតា 
សញខទញ ខយ៉ា ងណា “ តាមដតវាគៅ ” ។ 

២).គនោះជាគ្បស្ដសន ៍បណ្ឌិ តបានគ្បាប ់
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គ្បញាបោ់ ច់្ញោះ ភ្ងរៈឥឡូវ 
រ យគនោះលញោះគ្តា បញ្ញញ គ ើញគ្តូវ 
រឺមនិសថិតគៅ គគ្សច្គលើគយើងគឡើយ ។ 

៣).គយើងគោយបរមតថ មនិមានរចួ្គគ្សច្ 
សតិសគគ្មច្ រឭ ែឹងគ ើយ 

ដច្ គ្តឹមនាមរូប តធួមប៌គងកើយ 
ដែលឱ្យគ ើញពិត “ តាមដតវាគៅ ” ៕ 

3 
២១-ព្រជ័យដាមាម (*) 

3 
១).អរញណ្ សួសដី ! ពរជយ័ ោមាម (*) 
គ្ប នសពវស្ដរ ធមអ៌បរ់ ុំចិ្តត 

បានអាននិងស្ដដ ប ់ឆ្ងបគ់្តិោះរោិះរិត 
ឱ្យស្ដគ ល់ជីវតិ ពិតរឺជាអវី ។ 

២).បញណ្យគ ើតជាមនញសស  ុំងរស់ស័ ដិសម 
គ្បគសើរឧតដម គ្តងរ់ស់យល់នយ័ 

មនិដមនមាសគ្បា  ់របស់គ្ទពយងមី 
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បញ្ញតតគិ្បុសគ្សី ពិតរឺកាយ,ចិ្តត ។ 
៣).គៅភ្្ង ,់ គ ើញ,ឮ,...រឺបញណ្យនគ្ ដលង 
កាយចិ្តត នឹងឯង ជាបរមតថពិត 

ដែល មមតា ដ់តង ែយ៏៉ា ងវចិិ្គ្ត 
ផ្ល ឧ៏គ្ ិែា ពិតតាមធមាម  ។ 

៤).អរញណ្ សួសដី ! អររញណ្ ោមាម (*) 
បានស្ដគ ល់ស្ដស្ដដ  គ្ពោះធមមោជា 

ឱ្យស្ដគ ល់នាមរូប ែឹង,គ ើញគ្របគ់្ោ 
ជាសមបតតិឯ  ននធមម យទ ៕ 

 (*) ោមាម   សុំគៅែល់  គផ្ គ្ពោះធម ៌Dhamma Home  នញង
បណាដ ញសងគម  Facebook ។ 

3 
២២-អបបមាលទា  អមត្ំបទំ 

3 
១).ខ្ញ ុំគៅគែ គ្តាុំ អវជិាជ សវៈ 
 នញងធមគ៌មា ៈ បិទបាុំងចិ្តតកាយ 

ឱ្យគមើលមនិគ ើញ ធមគ៌ៅមនិឆ្ងា យ 
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ធមពិ៌ត នញងកាយ ឈ្ដឺភន ដសប បាុំង ។ 
២).ខ្ញ ុំគៅខឹងគគ្កាធ  គ៏គ្រោះគឆ្ងតលាង ់
លិច្លង ់នញងគ ស ែម៏ាន មាល ុំង 

ែញតចិ្តតឱ្យគឆ្ោះ គដដ  នញងគភលើងខាល ុំង 
គគ្រោះកានគ់ជើងខាម ុំង  ិគលសខលួនឯង ។ 

៣).ខ្ញ ុំគៅគោភៈ ធ្លល   ់នញងតណាា  
គ្ទពយយសសកាដ  គ្តូវការឥតដគ្ ង 

 ិគលសមយួគនោះ ពូដ ចាតដ់ច្ង 
ឱ្យឆ្កួតវគងវង  នញងោភសកាក រៈ ។ 

៤).មានោះយល់ខញស មានខលួនខ្ញ ុំពិត 
ទិែាិវបិរតិ រិតមានអតតៈ 

គ្បកាន ់ួងដ ង គោយឆ្នោ្រៈ 
ជាប ់នញងអន្ា  ់ធ្លន  ព់ួ  ិគលស ។ 

៥).រញណ្គ្ពោះគ្តយ័រតន គ្បា ែបរបូិរ 
សតិគ្ជគងា ពញុំររួគ្បដ ស 

ររួរឭ ែឹង ពឹងពរច្ុំគណ្ោះ 
 មាច ត ិ់គលស គោយមនិគ្បមាទ ។ 
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៦).មានសតិបបោា ន មានផ្លូវទីពឹង 
កាយ,និងគវទនា ចិ្តត,ធមស៌ញទធស្ដធ 

គ ើញបរមតថពិត គ្ពោះពញទធឱ្វាទ 
អបបមាលទា  អមត្ំបទំ  
( គោយមនិគ្បមាទ ជាផ្លូវមនិស្ដល ប ់)៕ 

3 
២៣-មលទា ទាងំ ៣ 

3 
១).រូបកាយគ្តូវឈ្ ឺជុំងឺគបៀតគបៀន 
ជយួ ឱ្យគយើងមាន សតិសពវកាល 

ឥឡូវមនិ នអី់ គ ោះឈ្ធឺានគ់្ស្ដល 
អមាលនងាមយួ នឹងអីមនិខាន ។ 

២).មា៉ាងគគ្រោះរូបកាយ ជាសមបញ គោរ 
ពញ ផ្ញយសអញយគគ្ជា   ួសនឹងគ្បមាណ្ 

គបើមនិសមាអ ត ចូ្លជិតមនិបាន 
គ្បាណ្គ្បឹងដង ុំ មនិមាុំយូរយរ ។ 

៣).ែូគច្នោះ នគ់គ្បៀប សញខភ្ងពគៅលអ 
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គ្បឹងដគ្បងគ្ពឹតតធម ៌ច្រតាមភរវា 
ត្ថាគត្លពាធិេទាធ  
ស្ដដ បគ់្ពោះធមាម  គ្រងទូនាម នចិ្តត ។ 

៤).មា៉ាងដផ្ន រូបកាយ ជាធ្លតញមនិែឹង 
មានដតចិ្តត នឹង នាមធមែឹ៌ងពិត 

ែឹងគ្របអ់ារមមណ៍្ ផ្សសៈដនបនិតយ 
រិតគច្ញជាគរឿង ជាធមប៌ញ្ញតតិ ។ 

៥).ប៉ាញដនតការគ ើញ ការឮ, លិនែឹង 
ែឹងរស,សមផសស, រិតរឺបរមតថ 

ោម នតខួលួនគយើង ឬបញរគលសតវ 
គ ើញធមប៌រមតថ បញ្ញតតសតាត  ។ 

៦).មា៉ាង ញុំគ្សវងឹ នឹងវយ័គៅគ មង(*) 
អាងឱ្យវគងវង គ្បកានអ់ាតាម  

មា៉ាងអាងោម នគោរ គភលច្ធមអ៌និចាច  
គ្សវងឹនគ្ ណា នឹងមានជីវតិ ។ 

៧).សញខទញ ខសញខភ្ងព ជាធមធ៌មមតា 
ជាធមគ៌ោកា គ្តូវដតជបួជិត 
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សុំខានទ់ទលួ គ្ពមគ ើញតាមពិត 
គ្របគ់រឿងជីវតិ គ្បាជគ្្ពឹតតិស្ដងសាប ់៕ 

(*) មគ  ( មទ ) ការគគ្សវងឹ ុំង ៣ ៖ 
- លោព្េនមលទា  គ្សវងឹនឹងវយ័ែច៏្គគ្មើន 
- អាលោគយមលទា  គ្សវងឹនឹងការមនិមានគោរ 
- ជីវិត្មលទា  គ្សវងឹនឹងការមានជីវតិ ។ 

3 
២៤-ការពារព្បលេើរជាងព្ាាេ 

3 
១).ពិតថ្លជុំងឺ បានគ្ស្ដ គ្ោន ់        ញុំ នោ់ ច់្ញោះ បនតនងា 
រ ម់ា៉ា ស់,អា ញល ដជលោងនែ       តាមច្ាបគ់្បនព ដែលអភបិាល ។ 
២).គគ្រោះជាជុំងឺ ពនួោ ម់ញខ       មនញសសជាសមបញ  គោរធានគ់្ស្ដល 
វរីញសងមីគនោះ  ញុំអមាល         ញុំអាលគ្បមាទ គ្តូវគ្បមាណ្ ។ 
៣).ការររគ្បគសើរ ជាងពាបាល       គោរធានគ់ៅគ្ស្ដល គ្របគ្រងបាន 
តាម បួនសញខាភបិាល គ្បាណ្       ញាតិមតិតសញខស្ដនត មានសញខភ្ងព៕ 

3 
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២៥-គុណ្ននអងគធម៌េត្ិ 

3 
១).សតិរ យដខមរ រឺជានាមសព ្
វច្នានញគ្ មគ្បាប ់ម ពីបាលី 

 ុំងជាសុំស្កសកឹត ដគ្បនយ័គសច្ ដី 
ថ្លជាស្ដម រតី មនិឱ្យគភលច្ភល ឹ ។ 

២).សតិរឺជា គ្ ុមនននាមធម ៌
រឺជាដផ្ន លអ គស្ដភណ្គច្តសិ  

ដែលជាធ្លតញែឹង គោយការរលឹ  
ែឹងគ្តូវសនធឹ  រ ូតសមាម  ។ 

៣).សតិគ ើតរមួ សមបជញ្ញ ៈ 
ឱ្យភ្្ង រ់លឹ  បុំគពញ ញសោ 

 នសីលភ្ងវនា បញញ្ញ  ិរយិ 
ទសវតថញ ដែលសិ ាគ ើយ ។ 

៤). នញងគ្រប ិ់ច្ចការ សតិបានជយួ  
ជុំនយួឱ្យចិ្តត នឹ ឥតគភលច្គឡើយ 

 ុំងជាវនិយ័ និងច្ាប ់គ៏ោយ 
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មានសតិគ ើយ ឱ្យស្ដគ ល់ខញសគ្តូវ ។ 
៥).សតិ លាណ្ សតិបបោា នបនួ 
ែឹងពិតរចួ្ខលួន ែឹងគពលឥឡូវ 

ែឹងដច្ នាមរូប ជា ច់្ាស់តគៅ 
ែឹងគពញជាគ្តូវ  នញងផ្លូវគ្តាស់ែឹង ។ 

៦).គៅ នញង គរធិប ខិយធម ៌
សតិបានច្រ គៅ នញងអងគ នឹង(*) 

មានគ្បាុំបីែងួ ជួយ រមល ឹ,ងលឹង 
ឱ្យមានលុំនឹង រញណ្ បខលឹមស្ដរ ។ 

៧).សិ ាតរួញណ្ ននអងគសតិ 
លោះបងទិ់ែាិ គច្ញពីអតាត  

សមាម សតិ មរគគោ ញតតោ 
ចា ធ់លញោះគពលណា ោគ ើយគោ ីយ ៍។ 

៨).រ យគរលខាងគលើ  រញណាខ្ញ ុំបាទ 
មញខជាខវោះខាត មនិគ្របគ់សច្ ដី 

គមតាត អនញគគ្ោោះ គោយចិ្តតគមគ្តី 
បុំគពញអតថនយ័ ែល់រញណ្សតិ ៕ 

(*) សតិ គៅ នញងគរធិប ខិយធម ៌មាន ៨ ែួង ៖ 
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១- នញងអងគសតិបបោា ន មាន ៤ 
២- នញងអងគននឥស្កន្ិយ មាន ១ 
៣- នញងអងគននពល មាន ១ 
៤- នញងអងគននគរជឈងគ មាន ១ 
៥- នញងអងគននអរយិមរគ មាន ១ 

3 
២៦-េរលេើរ  និនាទ  

3 
១).សរគសើរនិន្ា ជាខយល់មាត ់       មនិបាច្ហ់ាមឃ្លត ់តប ត ោន  
ជាធមមតាធម ៌គោ ធមាម         គ ើតគ្របគ់វោ  នញងគោ ីយ ៍។ 
២).សរគសើរនិន្ា ជាគ្បមាណ្       រ យមតិត លាណ្ បានគមគ្តី 
រឺរ យបណ្ឌិ ត ពិតរបប ី        ពីគោោះអតថនយ័ ច្ិតតសញខសាប ់៕ 

3 
២៧-ព្ព្ះលពាធិព្ព្ឹកស 

3 
១).គ្ពោះគរធិគ្ពឹ សសលឹ ោស់ខចី       បរគិភ្ងរគច្តិយគ្ទងព់ញ ធ  
សគគ្មច្គរធិញ្ញញ ណ្ឯ អងាគ        ជាគ្ពោះភរវាអស់ភពបី។ 
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២).គ្ទងគ់្តាស់ែឹងគឡើងបុំភលគឺោ        សពវសតវជួបគជារចា ទញ ខភយ័ 
អាគ្ស័យគ្ពោះគរធិប ខិយ-        ធមគ៌្ពោះជនិគ្សីគ្តាស់គ្ប ន។ 
៣).ឧបនិសសយ័រមួស ធ         គបើ គស្ដត វ រស្ដដ បគ់ ើយហ៊ាន 
ែឹងទញ ខលោះគ តញច្ាស់និរវ ន       ច្គគ្មើនមរគញ្ញញ ណ្ឆ្លងវែដៈ៕ 

3 
២៨-េះបង់ទុកខកនងុចិត្តខលួនឯង 

3 
១).អតតភ្ងពជាមនញសស មនិងាយនឹងបាន 
បានគ ើយមនិងាយ នឹងគធវើមនញសសលអ 

ប៉ាញដនតលុំបា  គ ើយមហាដសនគ្  
រឺរ ាលអ ឱ្យជាគ្បគ្ តី ។ 

២).គបើខាល ច្ទញ ខពិត បញណ្យគ្តូវពាយម 
គធវើនងាគនោះភ្ងល ម  ញុំចាុំដសអ ងវី ! 

គគ្រោះថ្លការស្ដល ប ់ោចា គោ ីយ ៍
ោម នអន ែឹងអវី ថ្លដសអ គទើបស្ដល ប ់។ 

៣).មា៉ាងគទៀតគ ើតទញ ខ រឺចិ្តតខលួនឯង 
គបើមនិគលើ ដលង លោះបងឱ់្យឆ្ងប ់
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 ិគលសខលួនផ្្ដល់ គ្តូវលោះគ្បញាប ់
គបើចាបយ់ គ ល្ ោះ រឺអស់ធមមស្ដរ ។ 

៤). ិគលសខលួនគយើង សគ្តូវគយើងពិត 
គ្បគ្ពឹតតជាទញ ខ ោបវ់ែដសងារ 

ទីពឹងសតិបបោា ន និងវបិសសនា 
ផ្លូវគ្ពោះបិតា យគ្តាែល់គគ្តើយ ៕ 

3 
២៩-ខ្ុំដឹងខលួនចាេ ់

3 
១).ខ្ញ ុំអាងខលួនចាស់ គ ើតមញនគ មង       ដតងបគ់ៅគលង ដលបងកាមភព(១) 
បញ្ចកាមរញណ្(២) គ សធានល់ញប       វលិគស្ដយឥតឈ្ប ់ នញងអបាយ។ 
២).ខ្ញ ុំអាងខលួនចាស់ ែងឹគរឿងគគ្ច្ើន       ច្គគ្មើនដតទញ ខ មញខរួរស្ដដ យ 
តាមដតបញ្ញតតិ សដញ ច្ិតតកាយ       សូវឆ្ងា យមនិែឹង គ្បគសើរជាង ។ 
៣).ខ្ញ ុំអាងខលួនចាស់ មានពិគស្ដធន ៍      ដតគឆ្ងតមនិែឹង គ្បងឹគរច្វាង 
មនិស្ដគ ល់នគ្តល ខណ៍្ ដែលមនិគទៀង   ទញ ខខាល ុំងលមមោង ខាម សខាល ច្បាប។ 
៤).ខ្ញ ុំអាងខលួនចាស់ណាស់ខាងខឹង       គ្បឹងតាមគ សៈ ច្ិតតធ្លល  ោ់ប 
ែូច្គភលើងគ្តូវឧស, គគ្បងឆ្លួឆ្ងប       មានោះែោប ែញតបគញ្ឆ ោះ ។ 
៥).ខ្ញ ុំអាងខលួនចាស់ ស្ដគ ល់គគ្ច្ើនលបចិ្   ដបរគភលើគ ើយគភលច្ លបចិ្ ិគលស 
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គគ្រោះោម នសតិ ជាច្ុំគណ្ោះ        គច្ោះរគបោះ ាច្ ់បងអ់ស្ដរ ។ 
៦).ខ្ញ ុំែងឹខលួនចាស់ ច្ាស់មញខស្ដល ប ់      ពាយមគ្បញាប ់ស្ដដ បធ់មអ៌ាង ៌
ទីពឹងធមគ៌្បាជ្ សិទធិអាជ្ា        គ្បហារ ិគលស  នញងខលួនឯង ។ 
៧).ខ្ញ ុំែឹងខលួនចាស់ ច្ាស់ដមនគ ើយ    គោយរញណ្បណ្ឌិ ត ពិតរួរដគ្ ង 
គ្បាបពូ់ជបញញ្ញ មម ោុំ ញុំដលង       ជួយ ខលួន នឹងឯង ឆ្លងវែដៈ ៕ 

(១) កាមភព រឺភពដែលគ្ប បគោយកាមរញណ្ ុំង ៥ ជាភព 
១១ រឺគទវគោ  ៦ មនញសសគោ  ១ និងអបាយភូម ិ៤ ។ 

(២) បញ្ចកាមរញណ្ ជានាមសព ្(បា.) ៖ 
កាមរញណ្ ៥ រឺ រូប, សុំគឡង,  លិន, រស, សមផសស  បញងញជជនដតង 

ច្ុំរ ជ់ ចិ់្តត នញងបញ្ចកាមរញណ្ជាធមមតា;  បញរគលរលគគ្ច្ើនដតវនិាស 
ខលួន  គគ្រោះបញ្ចកាមរញណ្ ។ 

3 
៣០-ខេេល់ព្ពាះគំនិត្ខលួន 

3 
១).មយួនងា ៗ ថ្លខវល់គអើយខវល់ 
 ងវល់គគ្រោះរិត រុំនិតស្ដម ញសមញរ 

វបិា សមគ្ពម លមមរស់បានសញខ 
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រិតោ ជ់គ្ងុ  គ ើតទញ ខខលួនឯង ។ 
២).បនតិច្គរឿងគនោះ បនតិច្គរឿងគនាោះ 
ឯងគ្តូវគរខញស ខលួនច្ងច់ាតដ់ច្ង 

រិតឱ្យមនិសញខ ជាទញ ខ ួសដងលង 
ឱ្យសញខគ ើតឯង ម អុំពីណា ? ។ 

៣).ការពិតជីវតិ គៅរស់គគ្រោះបញណ្យ 
ររួដតែឹងរញណ្ បញណ្យជយួ រ ា 

ស្ដដ បគ់្ពោះធមយ៌ល់ រិតគោយបញ្ញញ  
សញខទញ ខគមដច្មាដ  រងនឹ់ងែឹងខលោះ ។ 

៤).មា៉ាងគទៀតជីវតិ រឺពិតជាទញ ខ 
មនិដមនជាសញខ យ៉ា ងគ្បា ែណាស់ 

ទញ ខគគ្រោះមនិគទៀង និងោម នខលួនច្ាស់ 
គ្ពោះពញទធតគ្មាស់ ជានគ្តល ខណ៍្ធម ៌៕ 

3 
៣១-បចចុបបននរកខលួនមិនមាន្ង 

3 
១).អរញណ្ពណ៌្មាស យងយសយគ្តា 
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បុំភលគឺោកា ទិវាសមយ័ 
ធមមជាតិគ្ពឹ ា ប ាប ស ី
មនញសសមាន គ្បុសគ្សី ឃ្លម តខមីភ្ងរ ិច្ច ។ 

២).អតតភ្ងពរស់គៅ គ្តូវមានភ្ងរៈ 
រ សញីទញ ោ  ់គរៀងខលួនជានិច្ច 

ដតថ្លយ៉ា ងណា  ម៏និគ្តូវគភលច្ 
 ិច្ច មមសពវស្ដរ សមាម អាជីគវា ។ 

៣).វបិា ផ្ល មម បាបបញណ្យតិច្គគ្ច្ើន 
ររួច្គគ្មើនចិ្តត  ញុំឱ្យបគោ(*) 

គគ្រោះជាផ្លពិត  មមបានស្ដងម  
 ញុំអន,់ ញុំគជារ  នញងអញ,អាតាម  ។ 

៤).គធវើអវីគមើលចិ្តត រិតឱ្យគ្បច្ ស 
 ញសលឆ្នៈ្ មនិដមនតណាា  

បច្ចញបបននរ ខលួន មនិមានផ្ងណា 
គតើសងឃមឹថ្ល បានអវីអនារត ? ។ 

៥).ទិែាិគ្បកាន ់ នញងខនធ, ិគលស 
ច្ុំណ្ងច់ា ដ់គ្សោះ មនិអាច្រលត ់
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មានដតសតិ ផ្លូវមូលមយួរត ់
នាុំផ្ញតទញ ខគោយ បញ្ញញ គ ើញគ្តូវ ៕ 

(*) បគោ ៖ រញណ្សព្ អានថ្ល ប៉ាៈគោ៉ា  ( បា. បគោ ឬ បគរ ) ែនទ, 
ទីនទ; ដែលគ្បគ្ពឹតតគឆ្វងគគ្ដធម ៌គគ្ដច្ាប;់ ដែលរគ្ម គ់ចាលគមសៀត : 
មនញសសបគោ, របស់បគោ ។ ( វច្នានញគ្ មដខមរ សគមដច្គជាតញ្ញញ គណា 
ជនួ ណាត ) ។ 

3 
៣២-លព្កាមមលប់ព្ព្ះធម៌ 

3 
១).ស្ដធញ ស្ដធញ ! ពីគោោះខលឹមស្ដរ 
គផ្ ោមាម  ូម គោ បានសដមដង 

ជីវតិធមមតា ោម នការគ្បដជង 
សញខ នញងចិ្តតឯង នគ្ ដលងរញណ្ធម ៌។ 

២).ចិ្តតបានសមាអ ត ស្ដអ តគគ្បៀបទឹ សញទធ 
ររួផឹ្ បុំផ្ញត គគ្រោះោម ន  រ 

ជូរច្តដ់ផ្អមនគ្ប នលគលបគោយលអ 
គ្ពមតាមធមពិ៌ត ជីវតិរឺអ៊Íចឹ្ង ។ 
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៣).គគ្បៀបែូច្នផ្គ្ម  ពព គែរោស 
រងដ់គ្បគ្សឡោះ គគ្កាយគភលៀងសាបឈ់្ងឹ 

ទឹ គជា ជាុំែី  ូរគពញគ្សោះបឹង 
គគ្បៀបគ្ពោះធម ៌នឹង គ្ជាបសពវខលឹមស្ដរ ។ 

៤).សញខគពលបច្ចញបបនន គ្តងល់ោះ ងវល់ 
មនិខវល់ចាុំែល់ ឋានគ្ព ម,គទរដ  

គគ្រោះែឹងតាមពិត មនិមានអតាត  
លោះបងត់ណាា  អស់ការគ្បកាន ់។ 

៥).រមួ នញងវសា សរណ្គ្តយ័រតន 
សីលឧគបាសង ទីពឹងសុំខាន ់

មានវបិសសនា គ ើញគ្តឹមបញ្ច ខនធ 
សាបក់ារគ្បកាន ់គគ្កាមមលបគ់្ពោះធម ៌៕ 

3 
៣៣-ព្បញាប់េនសបំុណ្យ 

3  
១).សុំគឡងខលងដខ  ដគ្ស គ្បាបគ់លវើយៗ 
ថ្លគយើងជិតគ ើយ គវនវែដសងារ 
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មរណ្សសតិ គ ើញវយ័សងាខ រ 
គ្បញាបច់ាតក់ារ  បទ់ញ ពូជបញណ្យ ។ 

២).តិច្គគ្ច្ើនគ្ទពា ស ធ គ្ជោះថ្លល  
រូោបចិ់្នាដ  ច្គគ្មើនគោយរញណ្ 

ជញ្ជូ នគ្ទពយគសបៀង ឱ្យគៅចាុំមញន 
គៅគពលផ្សុំបញណ្យ ធមមសសវនា ។ 

៣).អបរ់ ុំឱ្យគ្ពម លមមសមាអ តចិ្តត 
រលឹ ធមពិ៌ត ច្គគ្មើនបញ្ញញ  

អវីខចីពីគោ (*) សងឱ្យគគ្សច្ការ 
សាបម់ញនមរណា ោបុំណ្ញ ល មម ៕ 

(*) គោ  នាមសព ្ ( សុំ. បា.) សភ្ងវធមដ៌ែលដតងគ ើត ដតង
វនិាស គរឿយៗឬដែលបាត់ៗ គ ើញៗ រឺដែលគ ើតមានគ ើយបាត់ៗ  
គ ើយមានគឡើងវញិ តាមកាល សមយ័; គបើនិយយគោយការគរៀបោប ់
រឺ ែី, ទឹ , គភលើង, ខយល់, អាកាស; ...។ ល ។( វច្នានញគ្ មដខមររបស់
សគមដច្ ) តាមប នញគ្ មធមមបទ  ដគ្បថ្ល សភ្ងវៈដតងវនិាស ។ 

 3 
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៣៤-អរយិព្ទព្យ ៧ 

3  
១).បានអានធមាម  ស ធ ,សីលៈ 
 ិរ,ិឱ្តតបបៈ សញតៈ,ចាោ 

រមួនិងបញ្ញញ  គ្បាុំពីរអងាគ  
រគ្មបប់ានជា អរយិគ្ទពយនងលថ្លល  ។ 

២).ស ធ ជាគ្ទពយ ដគ្បថ្លការគជឿ 
ជុំគនឿ មម,ផ្ល បាប,បញណ្យ ញសោ 

គជឿការគ្តាស់ែឹង អងគគ្ពោះស្ដស្ដដ  
និងោម នអតាត  អន គជឿណាគឡើយ ។ 

៣).សីលគវៀរចា បាប តាុំងចិ្តតគច្តនា  
តាមសិកាខ បទ  ុំណ្តទ់ញ ឱ្យ 

សីល ោវាស បពវជិត នឹងគ ើយ 
គោយកាយវាចា ច្រយិគ្បនព ។ 

៤). ិរជិាគ្ទពយ ភព័វគគ្រោះខាម សបាប 
ឱ្តតបបៈខាល ច្បាប នរ អវចីី្ 

សញតៈស្ដដ បគ់រៀន ធមគ៌្ពោះជិនគ្សី 
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ចារៈលោះនច្ន គ្បគយជនខ៍លឹមស្ដរ ។ 
៥).េត្ត   អរយិធនាន(ិ*) 
អរយិគ្ទពយគ្បាុំពីរ ធមម៌ានឧបការ 

គ្បគសើរជាងគរ គ្ទពយរឺបញ្ញញ  
ចា ធ់លញោះគពលណា យគ្តាែល់គគ្តើយ ។ 

៦).សូមអានគៅ នញង ទសញតតរសូគ្ត 
អងគគ្ពោះស្ដរបីញតត គោ សដមដងគ ើយ 

អតថនយ័ព ួធម ៌អាន ញុំខានគឡើយ 
គោយបិែ ដខមរ ភ្ងរែបគ់្បាុំបនួ ៕ 

(*) េត្ត  អរយិធនាន ិដគ្បថ្ល អរយិគ្ទពយ ៧ រឺ 
១-ស ធ ធនុំ  ស ធ ជាគ្ទពយ ១ 
២-សីលធនុំ  សីលជាគ្ទពយ ១ 
៣- ិរធិនុំ   ិរជិាគ្ទពយ ១ 
៤-ឱ្តតបបធនុំ  ឱ្តតបបៈជាគ្ទពយ ១ 
៥-សញតធនុំ  សញតៈជាគ្ទពយ ១ 
៦-ចារធនុំ  ចារៈជាគ្ទពយ ១ 
៧-បញ្ញញ ធនុំ  បញ្ញញ ជាគ្ទពយ ១ ។ 

3 
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៣៥-អរណុ្ េេួា ី! នងៃអាស្ដឡ្ហៈ 

3  
១).អរញណ្ សួសដី ! នងាអាស្ដឡាៈ 
ញាតិមតិតគគ្កា ភ្្ង  ់គោរពបូជា 

គោយគគ្រឿងគ្ អូប គ្បទីបជាវ ោ 
នមស្ដក រវន្ា រញណ្ដ វ ុំងបី ។ 

២).គ ោះគៅគ្ពួយខវល់ គោយគោរវរវ ឹ 
បុំគពញ ុំងគ្ពឹ  រមល ឹែល់នងា 

 ុំគណ្ើ តគ្ពោះធម ៌និងគ្ពោះសងឃនងល 
គ្របរ់តនគ្តយ័ គោយគ្ពោះភរវា ។ 

៣).ស្ដធញ ស្ដធញ ! គោយចិ្តតគ្ជោះថ្លល  
បូណ៌្មមីាស្ដ អាស្ដឡាបូជា 

ច្គគ្មើន ញសល មានែល់គ្របោ់ន  
 នសីលភ្ងវនា អបរ់ ុំចិ្តតសាប ់៕ 

3 
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៣៦-ដូចគ្នន ,  ល្សងគ្នន លដាយបរមត្ថ 

3  
១).គធវើអវី គ៏ោយ ឱ្យដតសញខពិត 
សគងកតគមើលចិ្តត សាបឬ់ ងវល់ 

គៅគោយតណាា  មានោះខាវ យខវល់ 
ទិែាិសមាគ ល់ គោយ ត ួអតាត  ? ។ 

២).គគ្រោះថ្លចិ្តតដតង គ្ប បគច្តសិ   
សតិរលឹ  គ ើយបានែឹងថ្ល 

គ ើញគ្តឹមជាចិ្តត មនិដមនអាតាម  
 ញសោ ញសល រឺចិ្តតែូច្ោន  ។ 

៣).ែូច្ោន គសមើោន  ជាស្ដមញ្ញ ៈ 
ជាធមន៌គ្តល ខណ៍្ ដែលគ្ពោះភរវា 

សដមដងឱ្យយល់ ឱ្យគ ើញធមាម  
ចូ្លែល់គ្របោ់ន  ឱ្យលញោះសច្ចៈ ។ 

៤).ចិ្តតគច្តសិ រូប មនិគទៀង,ជាទញ ខ 
ធមាម គ្របម់ញខ រឺ  ន  អតតៈ 

 ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ ពិតបានសញខៈ 
សិ ាពយញ្ជនៈ ឱ្យជា យ់ល់អតថ ។ 



 

-60- 

 
 

៥).ច្ុំដណ្ គផ្សងោន  ជាបច្ចតតៈ 
វគិសសល ខណ្ៈ  ធ៏មប៌រមតថ 

គ ើតគ ើយរលត ់បច្ចយ័ដច្ ចាត ់
សពវអតថធមម  អនតាត  ធមាម  ។ 

៦).សិ ាបរមតថ គោយសតិបបោា ន 
បញ្ញញ ែឹងបាន គ ើញមនញសសគផ្សងោន  

គគ្រោះដតចិ្តតរិត គផ្សងគ្របគ់វោ 
 ុំងជាបរមតថ គ្ពមលមមចិ្តតសាប ់៕ 

3  
៣៧-នងៃល្ាើមេកិាព្ព្ះធម៌ព្.េ.២៥៦៤ 

3  
១).នងាច្នម្យួគោច្ ចូ្លគ្ពោះវសា 
បណ្ឌិ តយគ្តា សដមដងគ្ពោះធម ៌

ផ្ាយតាមអនឡាញ វទិយញបនត 
លមអតាមកាល សមធមមវនិយ័ ។ 

២).មា៉ាង គ៏ោរព តាមច្ាបន់ររ 
គគ្រោះគៅវ ឹវរ គៅគោយគោរភយ័ 
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រ ាសញខភ្ងព ឱ្យបានគ្បនព 
ញាតិមតិតគ្បុសគ្សី រមួសម័គ្រស្ដម រម ។ 

៣).នា ញែិគ្ពោះធម ៌គោ មាច ស់បញ្ញញ  
សងឃចាតដ់ច្ងការ ស័ ដិសមមគនារមយ 

ញាតិមតិតជិតឆ្ងា យ បានគ្បគយជនធ៍ុំ 
ជញុំសិ ាធម ៌ទទួលយល់បាន ។  

៤).ស្ដធញ ! ស្ដធញ ! អនញគមាទនា ! 
ទទលួោភ្ង ស្ដដ បធ់ម ៌លាណ្ 

គ្របគ្រងទូនាម ន ែល់ចិ្តតសនាដ ន 
អភរិមយ មមោា ន  ានតសញខសនតិ ៕ 

3 
៣៨-អរណុ្ េេួា ី! េម័យកវូីដ-១៩ 

3  
១).អរញណ្ សួសដី ! នងាងមីយគ្តា 
បុំគពញ ិច្ចការ ធមមតាធមមជាតិ 

ឯមនញសស ុំងឡាយ រមួ ុំងមតិតញាតិ 
បងាក គោរគទៀត ការររគរៀងខលួន ។ 
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២).អាល់ ញល,គជល,មា៉ា ស់ ច្ាស់ជយួ ដងកាយ 
ពីគោរ ុំងឡាយ តាមគពទយ,ច្ាប ់បនួ 

សញខភ្ងពផ្លូវកាយ គ្តូវដតដងងនួ 
កាយមានគរៀងខលួន ដតមយួប៉ាញណ្ណឹ ង ។ 

៣).ដតគៅមានចិ្តត ពិតជារូកាយ 
ឱ្យសញខសបាយ រឺចិ្តតរិត នឹង 

គ ើតទញ ខ ចិ៏្តត គគ្រោះជាធ្លតញែឹង 
គ្បឹងដងកាយគ ើយ  ញុំគភលច្ដងចិ្តត ។ 

៤).សុំខានយ់៉ា ងខាល ុំង ចិ្តតខាងសនសុំ 
នាុំលអមនិលអ គោយការគ្បគ្ពឹតត 

ខ្ញ ុំដតងកាពយបាន  គ៏គ្រោះចិ្តតរិត 
ដតងគ ើយពិនិតយ គមើលចិ្តតខលួនឯង ៕ 

3 
៣៩-េត្ិបបដាា នបបដិបត្តិ ១ 

3  
១).សញរយិច្ស្កន្ា យគ្តាបដូរផ្ដល ស់ 
នផ្គ្ម គ្សឡោះ នងាច្ាស់រសមី 
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ច្នភ្លខឺាងគខនើត រ ូតបញណ្ណ ម ី
រគនាច្គ្បគ្ តី ងងឹត,ធមមតា ។ 

២).ែូច្ជាចិ្តតគ ើត រលតប់នត 
មយួដខសតុំណ្ ជាតិវែដសងារ 

គ ើញ,ឮ,ធុំ លិន, ែឹងរស,ផ្សា 
 ជ៏ាធមមតា ននបរមតថធម ៌។ 

៣).បានគ ើញជីវតិ គ ើតចាស់ឈ្សឺ្ដល ប ់
គ្ពោះធមគ៌តឿនគ្បាប ់លោះបាប,ស្ដងលអ 

ោងសមាអ តចិ្តត គ្បគ្ពឹតតធម ៌ស 
សតិបបោា នគោច្រ ផ្លូវគ្ពោះជិនគ្សី ។ 

៤).យបន់ងា,យបន់ងា វយ័អស់គៅផ្ង 
ពីរយម នលង ឆ្លងែល់យមបី 

វយ័ពីរអស់គៅ គៅបច្ឆិមវយ័ 
ោម នទីពឹងអវី ជាងពឹងខលួនគឡើយ ។ 

៥).គ ម្ ោះទីពឹងខលួន រឺពឹងគ្ពោះធម ៌
រងឹបញឹងញាបញ័់រ រឺចិ្តត នឹងគ ើយ 

ចិ្តតជា ញសល គោ ីយ ៍គ៏ោយ 
ឱ្យគ្បឹងសនសុំ ែល់គោ ញតតរៈ ។ 
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៦).មានការគសពរប,់ គ្ជ មលបស់បបញរស 
ស្ដដ បគ់ោយគ្តងគ់ស្ដម ោះ ឱ្យយល់ធមមៈ 

ជាអងគខាងគគ្ដ គ្ប បគជឿជា  ់
ច្ កៈ ុំងពីរ សមភខីលឹមស្ដរ ។ 

៧).ច្ កៈពីរគទៀត ជាអងគខាង នញង 
គ្តូវទុំនងគោយ គយនិគស្ដមនសិការ 

ធមាម នញធមមបបែិបតតិ នងលថ្លល  
គ្បតិបតតិការលអ គោយ ង ់ុំងបនួ ។ 

៨).មានឥទធិបាទផ្ង បុំណ្ងឆ្នៈ្ 
វរីយិៈពាយម ដងចិ្តតស៊បសួ់ន 

វមិុំស្ដពិចារណ៍្ ពិគស្ដធគរៀងខលួន 
មាុំមនួគោយធម ៌ច្រគច្ញចា ភព ។ 

៩).សតិបបោា នបែិបតតិ ខាច តវ់ានៈ(*)បាន 
តទងគបបហាន ែូច្បានគ្ជ មលប ់

សញខមយួខណ្ៈ គ្បឹងរត ់ញុំឈ្ប ់
សាបផ់្ញតនគ្តភព ស៊បគ់្ពោះនិរវ ន ៕ 

 (*) វានៈ ៖ នាមសព ្( វច្នានញគ្ មសគមដច្ ជ.ណ្.)( សុំ. បា. 
វាន )  គគ្រឿងចា ដ់គ្សោះ,   គគ្រឿងគ្ ងភ្ងជ ប;់ តណាា    ( ធមមជាត ឬស្ដថ ន 
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ដែលគច្ញផ្ញតចា តណាា ជាគគ្រឿងចា ដ់គ្សោះ   គៅថ្ល  និរវ ន < និ +  
វាន; ឬ និវ៌ាណ្ < និស៑ + វាន, និស៑ > និរ,៑ ន > ណ្ ) ។ 

3 
៤០-មរណ្េសត្ិ 

3  
១).ស្ដធញ ! គ្ពោះធម ៌មរណ្សសតិ 
លោះពួ ទិែាិ មានោះ តណាា  

គ្បកានខ់លួនមាន ោបវ់ែដសងារ 
លោះបងគ់ពលណា អស់ការអាល័យ ។ 

២).វចិារណ្ញ្ញញ ណ្ មានឥសសរភ្ងព 
បណ្ឌិ តគរលគគ្បៀប អតថគ្ពោះធមន៌ងល 

បានជារតិ គ្របជ់នគ្បុសគ្សី 
រ ូតយល់នយ័ គ ើញអរយិសច្ច ៕ 

3 
៤១-ធម៌មានព្ិត្ 

3  
១).អងគញយរលឹ  នឹ គមើល ិគលស 
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ដែលគៅចា ដ់គ្សោះ  នញងអងគអាតាម  
មានគមគមា ៈ គោភៈ គ ស្ដ 
គ្បកានអ់តាត  មាុំគោយទិែាិ ។ 

២).គៅជាបគ់្ច្វា  ់បញ្ចកាមរញណ្ 
ធាន ់នញងោភយស គគ្រោះោម នសតិ 

 ុំងគៅរងឹតអឹង មានោះអសមិ 
មនិគ្បឹងគ្បតិ មម នឹងខាម ុំងគនោះគឡើយ ។ 

៣).ខាល ុំងគគ្រោះមានខ្ញ ុំ បរមអងគអញ 
ដបរជាចាលចាញ់  ិគលស នឹងគ ើយ 

គគ្រោះមនិ នែឹ់ង គ្បឹងមតឹរ ុំគភើយ 
ែូច្ជាែល់គគ្តើយ អស់ទញ ខគ ើយអ៊Íចឹ្ង ។ 

៤). ិគលសមានពិត ទញ ខ ម៏ានពិត 
គ្ពោះសមាញទធពិត គ្ទងប់ានគ្តាស់ែឹង 

គ្ទងគ់្តាស់ធមពិ៌ត ែល់សតវគោ  នឹង 
ែឹងគ ើយផ្ញតទញ ខ គគ្រោះគ ើញធមពិ៌ត ៕ 

3 
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៤២-េបចិកេត្ណាហ (លលាភៈ) 

3  
១).តណាា (គោភៈ) ចា  ់ណាដ ញ់គ្កាស់ 
បណាដ ញគសអ សកោះ គោយ លមាយ 

មនិបាច្ប់ងខុំ សមគ្ពមគ្របគ់្ោ 
យ គធវើជាោន  គ្របក់ារយបន់ងា ។ 

២).គ្ពឹ គគ្កា ភ្្ង គ់ឡើង ឱ្យគយើងែញោះគធមញ 
ថ្លន ុំរូបគសើច្គស្ញ ឱ្យគធមញ ស នខ 

ងូតទឹ ែញោះោង ខលួនគ្បាណ្គជើងនែ 
ស្ដប៊ូគច្ញងមី មាន លិនគ្បគ ើរ ។ 

៣).រចួ្ឱ្យគសលៀ រ  ់តា ដ់តងរូបកាយ 
គគ្រោះអន គច្ញឆ្ងា យ គ្តូវគធវើែុំគណ្ើ រ 

គៅរ អាហារ រសឆ្ងា ញ់គ្បគសើរ 
អន គ្តូវគ្ោនគ់បើ របស់គ្បណី្ត ។ 

៤).បនតបន្ាប ់ជាបគ់ច្ញរ សញី 
ជាតនួាទី ការងារអន ពិត 

គ្តូវដតគ្បឹងដគ្បង  ិបគ្បា រ់តឹតបតិ 
រុំនិតល នល ឱ្យបានច្គគ្មើន ។ 



 

-68- 

 
 

៥).ច្ងគ់រគរលសដី រិតអវីរិតគៅ 
 នអ់ន មានផ្លូវ រ គ្ទពយបានគគ្ច្ើន 

ខាល ច្គ្ គ្តូវដត គ្ គវ ើនគ្ គតើន 
អន នឹងបានគ ើន ោភគ ើយមានយស ។ 

៦).គពលអន មានគ្ទពយ សមបតតិបរបូិរ 
អន នឹងនងលងនូរ មញខមាតខ់ាងខ់ាស់ 

គៅ នញងសងគម មនិលុំបា រស់ 
គរគ្បរល់គ ម្ ោះ ថ្លជាគសែាី ។ 

៧).(គោភៈ)តណាា  បរវិារគគ្ច្ើនណាស់ 
ពូដ គបា គ្បាស់ ឱ្យគ្រតភ់ ដី 

ែឹ នាុំស្ដងដត បាប មមអគ្បីយ ៍
ញាតិមតិតគ្បុសគ្សី គជឿគ្ពោះចាុំច្ញោះ ។ 

៨).(គោភៈ)តណាា  មហាលអនល់អិត 
មនិគរៀនមនិរិត ច្ាស់គែើរផ្លូវខញស 

លញោះស្ដដ បធ់មពិ៌ត ែឹង,គ ើញ ុំ ញស 
បញ្ញញ ចា ធ់លញោះ ផ្លូវគ្ពោះស្ដស្ដដ  ៕ 

3 
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៤៣-បទល្ាើម ៣ ាទព្ព្ះឱវាទាដិលមាកខ 

3  
១).អរញណ្ សួសដី ! គ្បិយមតិតគ្របគ់្បាណ្ 
គៅបានគពញចិ្តត  ស់ចិ្តតោល់នងា 

គគ្រោះខណ្ៈចិ្តត គៅគ ើតគ្បគ្ តី 
ដែលគៅអាល័យ គោយខវោះសតិ ។ 

២).គៅមានច្ុំណ្ង ់ច្ុំណ្ងតណាា  
គ្តូវការគ្បាថ្លន  គគ្រោះដតអសមិ 

សមាគ ល់មានខលួន ជាបគ់ោយទិែាិ 
ររួមានសតិ ស្ដដ បគ់្ពោះភរវា ។ 
េព្េាបេស   អករណំ្ 
កេុេេសបូេមបទា 
េចិត្តបរលិោទបន ំ
ឯត្ំ   ព្ុទាធ នស្ដេនំ ។ 

៣).ខលឹមស្ដររឺជា អនញស្ដសនី 
អងគគ្ពោះជិនគ្សី ជាគ្ពោះអរ ុំ 

គ្ទងគ់្តាស់សដមដង គ្ប ន មាល ុំង 
ឱ្យបញតតគ្បឹងច្ាុំង នឹងខាម ុំង ិគលស ។ 
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៤).ោថ្លែុំបូង គគ្បាសជាឱ្វាទ 
បាតិគមា ខស្ដអ ងស្ដអ ត ឫ សររភលដឺច្ស 

មា បញណ្ណ ម ីនងាយ៉ា ងវគិសស 
ឱ្យស្ដវ ័គច្ោះ ែឹងគ្បឹងគ្បគ្ពឹតត ។ 

៥).គច្ោះគ្បឹងគធវើបញណ្យ  ុំងគច្ោះលោះបាប 
អ ញសលគឆ្អោះឆ្ងអ ប គច្ោះសមាអ តចិ្តត 

ឱ្វាទបទគផ្ដើម លមមគ្ពមរោិះរិត 
គ្របគ្រងជីវតិ ចិ្តតជបួសច្ចៈ ៕ 

3 
៤៤-គុណ្ព្ព្ះស្ដស្ដា  

3  
១).នផ្គ្ម គ្សឡោះ  ដតខវោះរសីម 
រគនាច្ោគ្តី សពវសតវនិគ្  

ធមមជាតិ ុំងឡាយ  ស៏្ដា តត់ាមគ្ោ 
តាមកាលគវោ ជាបទសិ ា ។ 

២).ស្ដធញ ស្ដធញ ! ែល់ស្ដវ ័ពញទធ 
គមាោះមញតពាយម, ខនត,ីវចិារណ៍្ 
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សតិរលឹ  គ ើតរមួបញ្ញញ  
ែឹងរញណ្ស្ដស្ដដ  គ្ពោះម ញែនគ្តគោ  ។  

៣).គ្ទងប់ានគ្តាស់ែឹង គ្ទងគ់្ប នធម ៌
នាុំសតវគច្ញច្រ  នញងផ្លូវជយ័គជារ 

រឺមរគគ្ព មចារយ គ្តាផ្ញតទញ ខគស្ដ  
សាបោ់ចា គោ  កានគ់្ពោះនិរវ ន ៕ 

3 
៤៥-កេុេឆនទៈ 

3  
១).អរញណ្ សួសដី ! សិរបីញញ្ញ មម 
ច្ងចាុំ នញងចិ្តត រិតតាមធមមជាតិ 

ឆ្នៈ្បុំណ្ង មញនោមតិតញាតិ 
សូម ញុំគ្បាសឃ្លល ត ពីគ្តយ័រតនា។ 

២).គរៀបច្ុំរច្នា អាហារគភ្ងជន 
បញណ្យមានស ធ  គ្ប បបញ្ញញ  

ោបប់ាគ្តថ្លវ យសងឃ បញគ្តគ្ពោះស្ដស្ដដ  
ឆ្នៈ្ ញសោ គ្បាថ្លន ផ្ញតទញ ខ។ 
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៣).ែល់គ្ពោះគ្តយ័រតន គ្បា ែទីពឹង 
 ុំង នញងគោ  នឹង និងគោ ខាងមញខ 

គ ើញសច្ចធម ៌គទើបជាបរមសញខ 
សាបគ់គ្រោះនិរទញ ខ សញខគ្ពោះនិរវ ន៕ 

3 
៤៦-ព្ព្ះព្ុទធដីកា  “ និព្វានមនសោ  នសោ ” 

3  
១).ជនមានចិ្តតសលញង កានគ់្ពោះនិរវ ន 
ឱ្យ ន,សមា ន, គធវើឧគបាសង, 

តមកល់ទឹ បាន, គភ្ងជនជាភតត 
ទញ ោ  ់មតច់្ត ់ផ្ដល់បរគិភ្ងរ,ផឹ្ , ។ 

២).គបាសគ្ចាសសមាអ ត  នញងបរវិណ្ទី, 
សមភបីុំគពញ មនិថ្លោា ច្គ្ពឹ  

បងគុំគ្ពោះគច្តិយ, ជាទីរលឹ  
នឹ ែល់គ្ពោះរញណ្ អងគគ្ពោះស្ដស្ដដ  ។ 

៣).គរៀបច្ុំតា ដ់តង គោយគគ្រឿងគ្ អូប 
មាន លិនគោយធូប  គ្មងភងួផ្ដក  
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ថ្លវ យគ្ពោះគច្តិយ, អងគគ្ពោះបិតា 
និងបទ ខិណា គ្ពោះគច្តិយគនាោះ, ។ 

៤).អភសិងាខ រ ញសល ណាមយួ 
ស្ដងឥតគ្ពួយ នញង នគ្តធ្លតញ ុំងអស់ 

កាម,រូប,អរូបធ្លតញ  គ៏ោយច្ញោះ 
គ្បគ្ពឹតតយ៉ា ងគនាោះ ជាគ តញ នឹងគ ើយ ។ 

៥).ឱ្យដតមនិដមន គគ្រោះគ តញរតិ, 
ឧបបតតិគ តញ រឺការគ ើតគឡើយ, 

បែិសនធិគ តញ គទណាអន គអាើយ, 
គ តញភព គ៏ោយ, គនាោះ ម៏និដមន ។ 

៦). ុំងគោយគគ្រោះគ តញ នាុំសុំស្ដរៈ, 
គគ្រោះគ តញវែដៈ គនាោះ ម៏និដមន, 

ជាអន គ្បាថ្លន  បុំណ្ងដមនដទន 
ពិតដមនគ តញគនាោះ ដែលគ្បា ែមាន ។ 

៧).គនាោះរឺគែើមប ីគ្បាសចា គយរៈ, 
ជាអន បគងាអ ន កានគ់្ពោះនិរវ ន, 

ចិ្តតឈ្ម,គ រទន ់កានទី់ផ្ញតវាន 
គគ្រោះ នជាគែើម ឬសីលសមា ន ។ 
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៨). ញសល ុំងអស់ ឬ ម៏យួណា 
អាច្គរលបានថ្ល ោម នអវីមនិហ៊ាន 

ជនមានចិ្តតសលញង កានគ់្ពោះនិរវ ន 
ឥតមានអវីគរល គផ្សងគទៀតគនាោះគឡើយ។ 

៩).មា៉ាងគទៀតបញរគល ែល់យ៉ា ងណាមញិ 
ញាញ ុំងចិ្តតងា គច្ញ ចា រចួ្គៅគ ើយ 

ពីសងាខ រធ្លតញ មានចិ្តតគ្ពគងើយ 
គ ើយគ្បមូលចិ្តត កានធ់្លតញអមតៈ ។ 

១០).គគ្រោះែឹងទីគនាោះ ពិតគ្បគសើរ,សាប ់
រមាា បស់ងាខ រ, រោស់គច្ញចា  

ឧបធិ ុំងពួង ជាច្ុំណ្ង   ់
គ្បច្ សគ ើញពិត គគ្រោះវបិសសនា ។ 

១១).បណ្ឌិ ត ុំងឡាយ គោ បានឱ្យ ន 
ច្គគ្មើន្នគែើមប ីឧបធិ ខយ 

មនិគែើមបភីព គគ្រោះអស់តណាា  
ចិ្នាដ ច្ញោះស៊ប ់ទញ ខសាបដ់មនពិត ។ 

១២).គ ើញគ្ពោះនិរវ ន រឺការរលត,់ 
ផ្ញតចា ោរៈ, ដលង  ច់្ងចិ្តត 
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បណ្ឌិ តមានគ ម្ ោះ ពីគោោះវសិិែា 
ថ្លមានចិ្តតសលញង កានគ់្ពោះនិរវ ន ៕ 

3 
៤៧-ព្ព្ះព្ុទធដីកា កនងុត្ណាហ វគគ បិ.៥២/ទំ.៩៧ 

3  
        ហននតិ   សោគា    ទុសមេធំ 
មានគភ្ងរែូច្ខាម ុំង          ដែលចាុំសមាល ប ់
បញរគលលាងគ់មល                 គ្បឹងគ្សវាចាប ់
គ ោះគ្ពោះគ្តាស់គ្បាប ់ ម៏និស្ដដ បគ់ឡើយ ៕ 

3 
៤៨-ជញ្ជងីកមម្េ 

3  
១).សុំគឡងខលងដខ ដគ្ស ោស់ែុំគណ្  
ឱ្យភ្្ង ស់គងវររិតែល់សងាខ រ 

មនិគទៀង,ជាទញ ខនិងអនតាត  
ដែលលមមវចិារណ៍្បានែល់គ្របវ់យ័ ។ 

២).ជញ្ជ ីង មមផ្លងលឹងផ្ដល់សញគ្ ឹត 
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អវីដែលគ ើតពិតរឺគគ្រោះបច្ចយ័ 
ជាច្ាបធ់មមជាតិសច្ចៈឆ្ងល  ន់ច្ន 
ជាប ់នញងអាល័យទញ ខមនិលស់ោ ។ 

៣).មនិែឹងនគ្តល ខណ៍្ជា ម់និែឹងទញ ខ 
មនិស្ដគ ល់ទញ ខសច្ច ុំងទញ ខគវទនា 

សមាគ ល់ខលួនគស្ដយសញខទញ ខគ្របគ់្ោ 
គគ្រោះមូលអវជិាជ ឱ្យនែទិែាិ ។ 

៤).ជបួទញ ខគរច្ទញ ខគៅពឹងតណាា  
គ្តូវការគ្បាថ្លន ,មានោះអសមិ 

គ្បកានអ់តាត គគ្រោះោម នសតិ 
ទិែាិរងឹតអឹងោបវ់ែដសងារ ។ 

៥).សូមបានទីពឹងរញណ្គ្ពោះសមាញទធ 
លុំឱ្នលុំអញតធមគ៌្ពោះស្ដស្ដដ  

 មបងអ់ញ្ជ លីគ្ពោះសងឃរតនា 
ខ្ញ ុំសូមគ្បាថ្លន ផ្ញតកាមគោ ីយ ៍។ 

៦).សូម ញុំឃ្លល តឃ្លល ពីគ្តយ័សរណ្ៈ 
សូមបានគ្បច្ សសច្ចធមន៌ងល 

សូមគែើរតាមរញណ្គ្ពោះរតនគ្តយ័ 
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 ញុំបីកាល យជាគ្បការគផ្សងគឡើយ ៕ 

3 
៤៩-្លូវអរយិេចច  លទើបលព្េចចប់ទុកខ 

3  
១).យមពីរនិគ្  លងល់ គ់ៅគ ើយ 
រូបកាយគខាោះគលវើយ គោយធ្លតញមនិគសមើ 

វលិវល់គោយគោរ ោម នអវីគ្បគសើរ 
ែុំគណ្ើ រជីវតិ ពិតមនិយូរយរ ។ 

២).យមបីភ្ងា រភ្្ង  ់ ុំងគសើងមគមញើង 
គឡើងពីែុំគណ្  មនិ នឃ់្លល តឃ្លល  

គគ្រោះចិ្តតគៅគ ើត រលត ់ ត  ោន  
ភវងគមយួគ្ោ គៅគគ្កា គឡើងបាន ។ 

៣).អនិចាច សងាខ រ មនិគទៀងដមនពិត 
 ុំងពិតជាទញ ខ មានគ្រប់ៗ  គ្បាណ្(១) 

ពិតមានដតរូប និងចិ្តតសនាដ ន(២) 
បានស្ដស្ដដ គ្តាស់ ថ្ល  ន  អតាត  ។ 

៤).អតតភ្ងពបញ្ច ខនធ គ្បកានជ់ាបស់អិត 
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បិទបាុំងវគងវង គោយធមគ៌មាហា 
មានោះទិែាិ គោភៈ(តណាា ) 
 នញងវែដសងារ ោបអ់គន ជាតិ ។ 

៥).គែ គ ើយគៅភ្្ង  ់ផ្លបញណ្យដមនពិត 
រ ាជីវតិ គៅបនតគទៀត 

ដតច្ាស់ពិតណាស់ មញខដតដប ឃ្លល ត 
ោញាតិច្ញតិ បែិសនធិ ។ 

៦).គៅតាម មមស្ដង យ៉ា ងណា “ យថា ” 
យ៉ា ងគនាោះផ្លណា រឺ “ តថានិ ” 

មនិអាច្ចាតដ់ច្ង ឱ្យខញសសននិធិ 
ដែលចិ្តតសនធិ គគ្រោះគ តញបច្ចយ័ ។ 

៧).គបើមញខដតស្ដល ប ់ឆ្ងបម់និយូរ នឹង 
គ្បញាបយ់ល់ែឹង ធមពិ៌តោល់នងា 

ស្ដដ បត់ាមបណ្ឌិ ត គរៀនបិែ នគ្ត 
លោះោអាល័យ តាមគ្ពោះស្ដស្ដដ  ។ 

៨).ស្ដគ ល់ទញ ខគោយការ  ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ 
លោះគ តញទញ ខរឺ គោភៈ(តណាា ) 

ជា ច់្ាស់និគោធ ជាវសិងាខ រ 
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មរគសច្ចនងលថ្លល  បានច្គគ្មើនគឡើង ។ 
៩).ផ្លូវអរយិសច្ច គទើបគគ្សច្ច្បទ់ញ ខ 
ដែលជាបរមសញខ ែុំគណ្ើ រងកុំគងកើង 

បញ្ញញ ចា ធ់លញោះ អស់គរអស់គយើង 
គឡើងកានទី់ស្ដថ ន រឺអមតបទ ៕ 

(១) គ្បាណ្ គរលគោយបញ្ញតតិ 
(២) រូប និងនាម ជាបរមតថសញទធ 

3 
៥០-លេចកាីេអព្ិត្ 

3  
១).គសច្ ដីលអពិត សថិត នញងចិ្នាដ  
មនិគៅគលើការ គ្ប ូ គ្បកាស 

រឺែឹងខលួនឯង យ៉ា ងគ្បា ែច្ាស់ 
ចិ្តតលអសញខណាស់ គរលមនិែូច្គឡើយ ។ 

២).គសច្ ដីលអពិត សាបល់អិតសញខញម 
អភរិមយ នញងចិ្តត ពិតគ្បាថ្លន គគ្តើយ 

គគ្រោះគ ើញនគ្តភព ជាទញ ខដមនគ ើយ 
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គទើបឱ្យគនឿយណាយ ជាតិវែដសងារ ។ 
៣).គសច្ ដីលអពិត គគ្រោះពិតគ ើញធម ៌
ដែលជាលមអ គ្ពោះពញទធស្ដសនា 

រឺគ ើញនាមរូប មនិមានអតាត  
គ្បគយជនខ៍លឹមស្ដរ សញខសាបច់ា ទញ ខ៕ 

3 
៥១-ជាត្ិមនុេសរមួកំលណ្ើ ត្ 

3  
១).គពលមាន  គ្តូវចាតដ់ច្ង  ដបងគោយលអ 
គពលគ្   គ្តូវសូ៊,ហ៊ាន  មានអុំណ្ត ់
គពលបាន  គ្តូវរដល (*)  ដច្ អន ខសត ់
គពលអត ់ គ្តូវគ ើញពិត  ែបតិមនិគទៀង ៕ 
     (*)រដល  ៖  ិរយិសព្ 
ដច្ , ដប , ដញ , ជាភ្ងរ, ដច្ រដល  ដច្ ដបងឱ្យ 
ជាភ្ងរគសមើោន ឬតិច្គគ្ច្ើនជាងោន  ប៉ាញដនតឱ្យបានគ្របោ់ន  ។ 

3 
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៥២-កាព្យលេចកាីននបណ្ឌិ ត្ 

3  
៙. នញងគោ ិយ មនិមាន អវី ធុំជាងចិ្តត 
អាវញធពិត ឫទធិនគ្ ដលង រឺ ដងលងស្ដរ 
ទញ ខ ធុំ នគ្  មនិ មាន អវី ជាង សងាខ រ 
គរឿងគសនហា ផ្ញតទញកាខ  គសន ៍ អមតៈ៕៚ 

១).កាពយបនួឃ្លល      អតថធមាម    ជាគ្បគយជន ៍
ែរ៏ញងគោច្ន ៍       គហាច្គមា ៈ  គ ើនបញ្ញញ  
ជាអតថបទ         តច់ាុំទញ    នូវខលឹមស្ដរ 
បានវចិារណ៍្        គ្តិោះរោិះរិត   វចិិ្គ្តផ្លូវ ។ 
២).មយួរឺចិ្តត         ពិតជាធុំ    នញងគោ ីយ ៍
គ្បគ្ពឹតតអវី         សដីគធវើរិត   ខញសនិងគ្តូវ 
 ុំងបាបបញណ្យ        រញណ្និងគ ស  លអ,អាគ្សូវ 
ពិតគព  ូវ         គៅគលើចិ្តត  ជាគ្បធ្លន ។ 
៣).ពីរគនាោះពិត        នគ្ ដលងឫទធិ  រឺដងលងស្ដរ 
រ យវាចា         ោម នគមតាត   គោយបុំរន 
 ុំងបុំនភល         នលបុំគបា៉ា ង  ប៉ាងគបៀតគបៀន 
គ្ពួសពិសមាន         ជាអាវញធ   បាញ់គ្បហារ ។ 
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៤).ឯទីបី         ទញ ខ ួសសដី  ធុំនគ្ ដលង 
ទញ ខច្ុំដបង         ដងលងមនិអស់  រឺសងាខ រ 
ជាតិទញ ខ         ជោទញ ខ   និងមរណា 
វែដសងារ         ទញ ខវលិវល់  ខវល់ នញងភព ។ 
៥).ឯទីបនួ         ពិតោបជ់នួ  គរឿងគសនហា 
 នញងគោកា         ដែលគ្បាថ្លន   មនិគច្ោះគ្រប ់
ជបួគ្បួលដគ្ប         គសន ៍គ្រតគ់្បាស ច្ាស់លមមឈ្ប ់
មលបនិ់រវ ន         មានដតសាប ់ គសន ៍អមតៈ៕ 

3 
៥៣-េអព្ត្ង់្ុត្ទុកខ 

3  
១). គ្មបានជបួ គ ើញឆ្ងម និងដឆ្ក 
គៅជិតគៅដ បរ គគ្ច្ើនដតខាុំោន  

គ្បទូសដគ ល្ ោះ ស់ តគពៀរគវោ 
មនិសូវជានា នឹងោន គនាោះគឡើយ ។ 

២).គ្ោនដ់តច្ដមល  ដបល ខញសធមមតា 
រឺដឆ្កនិងឆ្ងម  មយួរូ នឹងគ ើយ 
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ដឆ្កឱ្យឆ្ងម គៅ គោោះគធវើគ្ពគងើយ 
គែ គ ើយសនិទធស្ដន ល ែូច្ ូននិងមាដ យ ។ 

៣).គ ើញទគងវើសតវ សាបស់្ដា តម់យួគ្ោ 
បានជារតិ ឱ្យរិតដវងឆ្ងា យ 

គ ើញការមនិគ ល្ ោះ នាុំសញខសបាយ 
ឱ្យគយើងររួស្ដដ យ  ុំគណ្ើ តជាមនញសស ។ 

៤).មា៉ាងគ ើញជីវតិ គ្បគ្ពឹតតតាម មម 
ដែលសិ ាចាុំ គជឿគោយមនិខញស 

មា៉ាងធ្លល បជ់ាញាតិ គ ើតជាតិគ្សីគ្បុស 
គគ្ច្ើនជាតិមញនគនាោះ រឺមនិដែលខាន ។ 

៥).អ ញសលវបិា  បែិសនធិ 
 ុំគណ្ើ តស្ដថ នទី ជាសតវតិរចាឆ ន 

ឱ្យគយើងគ ើញគ ើយ អាច្សិ ាបាន 
 ានត នញងធមម៌នញសស ជា ុំគណ្ើ តគ្  ។ 

៦).មា៉ាងមានសតិ ម ជួយ រមល ឹ 
នឹ ខាម សខាល ច្បាប ពាយមស្ដដ បធ់ម ៌

ឱ្យយល់,គ ើយែឹង, គ្បឹងដគ្បងបនត 
គ ើញសច្ចៈធម ៌លអគ្តងោ់ម នខលួន ៕ 

3 
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៥៤-ពាលាធម៌ 

3  
១).រោធម ៌        ដតងគ្តាច្ច់្រ  ផ្លូវអបាយ 
បាប ុំងឡាយ        គដដ គ្ ហាយ  ផ្លឈ្ផឺ្ា 
នាុំ ុំងខលួន,         អន ែនទ,   បងខ់លឹមស្ដរ 
សពវ ិច្ចការ         បាតគ់្បគយជន ៍ ខូច្គវោ ។ 
២).រោធម ៌        ដតងញាបញ័់រ  មនិសាបចិ់្តត 
ែឹ ជីវតិ         វគងវងផ្លូវ   គ្ពោះភរវា 
មានទិែាិ,         អាងមានោះ,  គគ្រោះអវជិាជ  
គែើរផ្លូវមារ         ផ្លូវបិស្ដច្  ផ្លូវ ុំ ញស ។ 
៣).រោធម ៌        គមើលគោយលអ   ញុំ នគ់ជារ 
គ ោះសមបូរ         គររោភយស   គ៏ោយច្ញោះ 
ែូច្គភលើងគដដ          គឆ្ោះសគៅធ   គគ្រោះដងមឧស 
គ ើញែូគចាន ោះ         គទើបគ្តូវស្ដដ ប ់ ធមប៌ណ្ឌិ ត(១) ។ 
៤).ខ្ញ ុំសូមគរល      គោយការយល់  បានែឹងថ្ល 
ខលួន នឹងណា(២)     គគ្កាមអាជ្ា  រលធមពិ៌ត(៣) 
គទើបពាយម         ស្ដដ បគ់្ពោះធម ៌ អបរ់ ុំចិ្តត 
បគងាអ នពិត         គ្បាថ្លន គឆ្ងា ោះ  គ្ពោះនិរវ ន៕ 
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៥៥-រមលឹកព្ព្ះគុណ្មុននិព្ទា 

3  
១).យបយ់នម់យួគ ើត គខនើតដខគ្ស្ដពណ៍្ 
សូមជូន ុំណាពយ កាពយរ យខលី 

គរៀបចូ្លនិគ្  នាោគ្តី 
បានសាបសួ់សដី សិរភីគ្ទ ។ 

២).មញនគធមច្គនគ្តា រ ាចិ្តត 
រមល ឹរញណ្ពិត សថិតគ្បា ែ 

រញណ្ដ វ ុំងបី គ្ពោះគ្តយ័រតន 
ទីពឹងម៉ាតច់្ត ់ តច់្ងចាុំ ។ 

៣).ែឹងរញណ្ពញ ដម៉ា ដងរ ា 
តបគោ គទវហារ ការបញញ្ញ មម 

ដែលគ្ពោះសមាញទធ ម ញែគ្ទងផ់្ដដ ុំ 
ចាុំរញណ្គសមើច្ាស់ គ្ពោះខីណា ។ 

៤).នឹ រញណ្ឧបជាយ ៍ជាគ្រូផ្ង 
ដសដងគ្បាបឱ់្យឆ្លង  ងទញកាខ  

រញណ្មតិតឧតដម នាុំសញខា 
ផ្លូវនគ្តសិកាខ  ស្ដស្ដដ ពញទធ ។ 
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៥).រញណ្រឺ ដីលអ  ត   ញុំឈ្ប ់
រ ូតគ ើញមលប ់ភបវ់មិញតត 

អាគ្ស័យបញ្ញញ  កាល គមាោះមញត 
រចួ្ផ្ញតចា ទញ ខ សញខអមតៈ ៕ 

3 
៥៦-ប្រៀនចិត្តគិត្ព្ិនិត្យធមម 

3  
១). អរញណ្គទៀបភល ឺឮសតវចាបយុំ 
រងុំរណ្ដុំ  ផ្សុំនឹងធមមជាតិ 

គបើ ចិ្តតទូោយ ឱ្យធ្លល យច្គងអៀត 
គឆ្លៀតគគ្បៀនចិ្តតរិត ពិនិតយធមម ។ 

២).ចិ្តតគមម ងងឹត(១) សលញបជិតសូនយឈ្ងឹ 
រ ុំពឹងតណាា  គ្សវាគោភៈ 

ទិែាិសមាគ ល់ ខញសរមួមានោះ 
ចិ្តតជាបជ់ុំរ  ់បបញ្ចធម ៌។ 

៣).ខញសផ្្ញយគ្សឡោះ អុំពីគមាហា 
ស ធ បញ្ញញ  នងលថ្លល បវរ 
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រឺជាធមមមតិត  បចិ្តតគស្ដម ោះសរ 
លមអែល់រញណ្ គ្ពោះពញទធស្ដសនា ។ 

៤).ខ្ញ ុំបាទសូមភប ់គោរពគគ្ត អរ 
បីតិអុំណ្រ ស្ដទរធមមស្ដរ 

សូមរមួែុំគណ្ើ រ ផ្លូវគ្ពោះបិតា 
គោយចិ្តតគ្ជោះថ្លល  យគ្តាគឆ្ងា ោះគគ្តើយ ៕ 

(១) ចិ្តតគ ើតគ្ប បរមួជាមយួគមា ៈ...,(រមួព ួ ិគលស) 

3 
៥៧-សតិបាបដ្ឋានបដិបតតិ ២ 

3  
១).រូបដែលបានគ ើញ ខណ្ៈបច្ចញបបនន 
សតិែឹង ន ់ជារូបបរមតថ 

បញ្ច វញិ្ញញ ណ្ សគគ្មច្អារកាត ់
ចាតដ់ច្ តាម វ រ  ុំពញងគ្បា ែ ។ 

២).រូបបាន នលង  រ៏ូបារមមណ៍្ 
ផ្ដក ដែលគរៀបច្ុំ ថ្លវ យគ្ពោះគ្តយ័រតន 

រូបគៅដតជា អារមមណ៍្គ្បា ែ 
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 ុំណ្តែឹ់ងគោយ មគនា វ រវងីិ ។ 
៣).អាគ្ស័យគ្ពោះរញណ្ មហា រញណា 
ដែលគ្ពោះស្ដស្ដដ  អងគគ្ពោះជិនគ្សី 

គ្ទងគ់្តាស់ឱ្យយល់ ែល់អតថ,គសច្ ដី 
គ្របក់ាល ុំងបី ោម នអវីតួខលួន ។ 

៤).រឺមានគ្តឹមដត រូប,ចិ្តត,គច្តសិ  
គ ើញគ ើយរិតនឹ  រលឹ ខាជ បខ់ជួន 

គ ើតពីបច្ចយ័ ឥតអវីមាុំមនួ 
ធមាម  ោម នខលួន រឺ ន អតាត  ។ 

៥).សតិបានែឹង ដច្ រូបដច្ នាម 
ដែលធ្លល បជ់ាប ់ម នាមអញ,អាតាម  

គ ើញតធួមពិ៌ត ចិ្តតអស់សងាក  
មនិមាន អតាត នញទិែាគិឡើយ ។ 

៦).ធមែឹ៌ង,គ ើញពិត ជីវតិោល់នងា 
ជាធមគ៌្បគ្ តី នាមរូប នឹងគ ើយ 

គ ើញ,ឮ,ធុំ លិន...ចិ្តត,គវទនាគស្ដយ 
ែឹងគោយសតិបបោា ន ពិតបានបែិបតតិ៕ 

3 



 

-89- 

 
 

៥៨-ខ្លឹមោរជីវិត  ខ្លួនទីពឹងខ្លួន 

3  
១).គទៀបភលសឺ្ដវ ងភ្្ង  ់តមាសញរយិ 
សុំគឡងគខៀ្វខ្ារ ប ាប ស ី

ពឹងស្ដល បខលួនឯង ដសវងរ ច្ុំណី្ 
គែើមបជីីវតិ មតឹ ុំែរស្ដល ប ់។ 

២).ច្ុំដណ្ ជាមនញសស គ ើតគគ្រោះដតបញណ្យ 
រញណ្ មម ញសល ឆ្ងល  ផ់្ដល់ផ្លគ្ស្ដប ់

ធមមជាតិប ស ីហា ជ់យួ សដីគ្បាប ់
គបើមញខនឹងស្ដល ប ់ឆ្ងបយ់ល់យ៉ា ងណា ។ 

៣).កានន់ផ្គ្ ើយគ ើត រ ូតែឹង ដី 
អាគ្ស័យមហារញណ្ មាតាបិតា 

រ ូតគពញវយ័ ឃ្លម តខមីគធវើការ 
មានគ្ ុមគ្រួស្ដរ ដែលគ្បឹ ាបាន ។ 

៤).គ្តូវដតគ្បឹងដគ្បង គច្ញដសវងរ គ្ទពយ 
តាមផ្លូវរញណ្ោប ់ធមជ៌ាបស់នាដ ន 

បានគ ើយរ ា, គគ្បើការប៉ាញនាម ន 
 ញុំខានគ្តូវដបង ដច្ តាមធនធ្លន ។ 
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៥).រិតគ ើយសឹមរូរ  ម៏និយូរគឡើយ 
 ញុំឱ្យគថ្លល ោះគធ្លល យ គោយចិ្តតបុំរន 

មនិដជងអន ណា មនិពឹងតាមហ៊ាន 
 មាល ុំងខលួនមាន គគ្បៀនគគ្បើជីវតិ ។ 

៦).លអជាងព ួសតវ ចាតគ់្តងវ់ញិ្ញញ ណ្ 
អបរ់ ុំទូនាម ន គ ើតញាណ្លអពិត 

គធវើបញណ្យលោះបាប ឆ្ងបស់មាអ តចិ្តត 
ខលឹមស្ដរជីវតិ ខលួនទីពឹងខលួន ៕ 

3 
៥៩-គឺបាបសទដដលគួរឱាយខ្លាច និង្រូវដតខ្លាច 

3  
១).ស្ដយណ័្ា សមយ័ ប តិសួសដី ! 
នឹ គ្ពោះជិនគ្សី នឹ គ្ពោះឱ្វាទ 

គ្ពោះបាែិគមា ខ វសិញទធស្ដអ ងស្ដអ ត 
គផ្ដើម ុំងបីបាទ ញាតិមតិតឥតគភលច្ ។ 

២).សពវបាបសាស  អករណំ 
គ ោះតិច្ឬខាល ុំង មនិដមនជា ិច្ច 
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រឺបាបគទគតើ ដែលគ្តូវខាល ច្គរច្ 
គច្ៀសវាងជានិច្ច គមដច្មាដ  គ៏ោយ ។ 

៣).កុសលាសូបសមាបទា 
គ្របោ់ន មនិគ្តូវ ភយ័ខាល ច្បញណ្យគឡើយ 

តគ្មាស់ស្ដស្ដដ  គ្ទងគ់្ប នគ ើយ 
អន  ុំងឡាយគអាើយ  ញុំឱ្យខាល ច្បញណ្យ ។ 

៤).សចិតតបរិសោទបនំ 
គ្របគ្រងឱ្យខាល ុំង ចិ្តត ញុំោបែញន 

 មមផ្លខលួនផ្្ដល់ ដែលគ្តូវដរ ពញន 
គ ើញ,ែល់ធមមរញណ្ ពាយមគ្បគ្ពឹតត ។ 

៥).លោះបាបស្ដងបញណ្យ ធាន ់នញង ញសល 
ែល់គ្ពមគោយការ ដងរ ាចិ្តត 

ែញសោងសមាអ ត ឱ្យបានស្ដអ តពិត 
គោ ញតតរចិ្តត អគ្មតឹសញខសាប ់៕ 

3 
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៦០- “ ខ្្ញំ ” ! 

3  
១).ដែលថ្ល “ ខ្ញ ុំ ”  នឹង គ្តូវែឹងបរមតថ 
គរលគោយបញ្ញតតិ មានសតវបញរគល 

គនាោះជាការគរល គៅ,សដី ឱ្យយល់ 
ដតគ្តូវចូ្លែល់ រឺធមមៈពិត ។ 

២).យល់ខញសមាន “ ខ្ញ ុំ ” គ ើតគៅ នញងគោ  
គ្តូវមានោភ,គជារ គភ្ងរ,យសពិសិែា 

“ ខ្ញ ុំ ” មានដតសញខ ឥតទញ ខគបៀតជិត 
រុំនិត “ ខ្ញ ុំ ” ោប ់ជបួដតភព័វគគ្ពង ។ 

៣).គគ្រោះដតគ សៈ គ្តូវបាុំង ទញ ខុំ 
គោភបាុំង អនិច្ចុំ គ ើញគៅដតគ មង 

អនតាត  គ្តូវបាុំង រឺ “ ខ្ញ ុំ ”  នឹងឯង 
ចាស់គ មងវគងវង គគ្រោះដតគមាហា ។ 

៤).រិតថ្ល “ ខ្ញ ុំ ” គនាោះ មនញសសលអ,មនិលអ 
មានធម,៌ ន,សីល ខជិល ឬឧសា ៍ 

“ ខ្ញ ុំ ” មានសមាធិ មានវបិសសនា 
គ្បកាន ់អតាត  គគ្រោះការយល់ខញស ។ 
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៥). ការពិតគរល “ ខ្ញ ុំ ” គរលគោយបញ្ញតតិ 
ោម នបញរគល សតវ អតាត  គ្សីគ្បុស 

មានដតតចិួ្តត ែឹងអារមមណ៍្គនាោះ 
បញ្ញញ ចា ធ់លញោះ គ ើញធមរូ៌ប,នាម ។ 

៦). ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ  នញងធមប៌ញ្ច ខនធ 
លោះការគ្បកាន ់ស្ដនវ់ញណ័្ដ គតាង ម 

សតិគ ើតគឡើង រលឹ ែឹងភ្ងល ម 
មានគ្តឹមរូប,នាម រឺអារមមណ៍្,ចិ្តត ។ 

៧).សតិគទើបែឹង ចិ្តតអវី ប៏ាន 
ោប,់ ស់សនាដ ន គគ្ោតគ្ោត ឬលអិត 

ែឹងគ ើយយល់គ្ពម លមមតាមការពិត 
គ្ពមគ ើយសញខចិ្តត ពិតផ្ញតទញ ខភយ័ ។ 

៨).សិ ាបរមតថ  មាច តស់ងាក  
សមាម ទិែាិ ោម ន “ ខ្ញ ុំ ” គ្បុសគ្សី 

ជា ច់្ាស់និគោធ តាមផ្លូវគ្បនព 
មរគអងគគ្បាុំបី អស់អាល័យ “ ខ្ញ ុំ ” ៕ 

3 
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៦១-តាមព្ពះបិតាោព្តាផ្លូវសងប់ 

3  
១).អវីៗ នងាមសលិ វលិឆ្លងគៅគ ើយ 
ោម នគឡើយគ្តឡប ់គ្របគ់រឿង ស់ោប ់

នងាដសអ មនិែឹង នឹងមរណ៍្ ឬភព័វ 
ជាបអ់ាគ្ស័យ មម គ្បចាុំសងាខ រ ។ 

២).សុំខានន់ងាគនោះ គ្តិោះរោិះលអពិត 
បានអបរ់ ុំចិ្តត ផ្ដិតធមស៌មាម  

សតិែឹងបាន មនិមាន អតាត  
តាមគ្ពោះបិតា យគ្តាផ្លូវសាប ់៕ 

3 
៦២-សតើមានផ្លូវណា  ថាព្តាស់ដឹងឆាប់ 

3  
១).គតើមានផ្លូវណា ! ថ្លគ្តាស់ែឹងឆ្ងប ់
គ្បញាបរ់សួោន ់ឱ្យ នគ់្បាថ្លន  

ដែលគគ្ដពីផ្លូវ អងគគ្ពោះស្ដស្ដដ  
ស ធ បញ្ញញ  ជាផ្លូវគ្តាស់ែឹង ។ 
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២). គ៏គ្រោះតណាា  មានោះ ទិែាិ 
គគ្រោះខវោះសតិ រលឹ ែឹង នឹង 

គមា ៈអវជិាជ  ងារខញសស្ញោះគ្បឹង 
ឱ្យគ្រតទី់ពឹង គគ្រោះែឹងខញសផ្លូវ ។ 

៣).ររួឱ្យសគងវរ ត ស់លញតគព ណាស់ 
គសពរបម់តិតផ្ដដ ស ស្ដដ បប់៉ាោះធមគ៌មល  

ឱ្យខូច្ស ធ  ជាពូជតគៅ 
នាុំយល់ខញសផ្លូវ គ្តូវឃ្លវ ងសច្ចៈ ។ 

៤).ស្ដធញ ញាតិមតិត ពិតធាន ់នញងធម ៌
គ្បឹងស្ដដ បគ់ោយលអ ឱ្យគ ើញធមម 

សមាម បែិប  ជាសមាម មរគ 
រឺ  ន  អតាត  គ្តាែល់និរវ ន ៕ 

3 
៦៣-ោមគាគានំ  តសបា  សុសខ្ 

3  
១).ប តិសួសដី សិរឧីគបាសង ៍
ញាតិមតិតគ្សីគ្បុស បានម ជបួជញុំ 
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ថ្លវ យ ន,មានសីល, គ្កាបថ្លវ យបងគុំ 
គ្បជញុំគ្តយ័រតន និងស្ដដ បធ់មអ៌ាង ៌។ 

២).ការគ្ពមគគ្ពៀងោន  ជាមងគលលអ 
គស្ដម ោះសរ នញងគ្ ុម តូច្ធុំយ៉ា ងណា 

មងគលឱ្វាទ អងគគ្ពោះស្ដស្ដដ  
ផ្ាយផ្សពវសញខា គគ្រោះការស្ដមរគី ។ 

៣).អនាកុលា  ច  កមេនាតា 
គ្របម់ញខ ិច្ចការ គ្តូវដច្ នាទី 

 ញុំឱ្យគ្ច្បល់ នាុំខវល់សងឃជី 
ខលឹមស្ដរស្ដមរគី មនិសគគ្មច្គឡើយ ។ 

៤).មា៉ាងគ្តូវគច្ោះស្ដដ ប ់អន ធុំ នញងគ្ ុម 
តាមអងគជុំនញុំ ពិគគ្ោោះោន គ ើយ 

មនិដជង,រងឹរូស, មានោះមញខគគ្កាយ 
ជាគ តញនាុំឱ្យ ដប បា ោ់ន បាន ។ 

៥).ឯគរឿងគ្ទពយគភ្ងរ បរគិភ្ងរគគ្បើគ្បាស់ 
 ញុំគច្ោះដតខវោះ មនិគ្របស់នាដ ន 

ររួលមមសគនាដ ស ញាតិជញុំវញិគ្បាណ្ 
 ញុំគច្ោះដតបាន មនិ ានតខាងដច្  ។ 
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៦).ការគ្ពមគគ្ពៀងោន  ពិតជាសុំខាន ់
កានគ់្ពមគ្ពឹតតិគ្តូវ ជាផ្លូវមនិដប  

តសបា  សុសខ្ នងាគនោះនងាដសអ  
សូមបានច្ុំដណ្  សញខគគ្រោះស្ដមរគី ៕ 

3 
៦៤-តក់ ៗ ... 

3  
១).ត ់ៗ  សនសុំ ផ្សុំតាម មាល ុំង 
មនិរិតគ្បណាុំង តតាុំងអន ណា 

សូមគ្តឹមចិ្តត ានត បានស្ដដ បធ់មអ៌ាង ៌
ផ្លគនាោះយ៉ា ងណា ចិ្នាដ គ្ពមគ ើយ ។ 

២).គរឿងលវីងជូរច្ត ់គ្បា ែមនិតិច្ 
ច្ងដ់ គ ើយគភលច្ គរច្មនិបានគឡើយ 

គ្ពោះធមគ៌្បាបថ់្ល ជាអវី គ៏ោយ 
ឱ្យដតបានគ ើញ ធម ៌ អនតាត  ។ 

៣).អតីត នលង  ប៏ានឆ្លងផ្ញត 
អនារតមនិ ន ់ម ែល់ឯណា 
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សុំខានប់ច្ចញបបនន គៅ នស់្ដស្ដដ  
សមាមា  សោ  សលាសក  បរិពវសជយាយ ៕ 

3 
៦៥-សមាមាបដិបទា 

3  
១).គពលគនោះរឺជា គវោយ៉ា ងលអ 
សិ ាធមអ៌ាង ៌ស្ដស្ដដ ឧតដម 

វនិយ័,គ្ពោះសូគ្ត, គ្ពោះអភធិមម 
រញណ្នគ្តសទធមម បរមគងកើងថ្លក ន ។ 

២).ជាគពលគវោ គ្តូវភ្ងា ររោិះរិត 
គ ើញគ្បគយជនពិ៍ត រឺចិ្តតគ សម ានត 

មនិដមនគពលគ ល្ ោះ, ោប,់ ស់សនាដ ន 
ែគណ្ដើ មបានអវី ពីវែដសងារ ។ 

៣).គរឿងននបញ្ច ខនធ គ្បកានយូ់រយរ 
ឱ្យទញ ខគ្ោុំគ្ោ គ មនសសគខាល ច្ផ្ា 

គមា ៍បាុំងវគងវង, ទិែាិអតាត  
បគគ្មើតណាា  គ្សវា នញងភព ។ 
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៤).មានដតផ្លូវសីល, សមាធិ,បញ្ញញ  
សមាម បែិប  ខនធគ្តូវបញ្ឈប ់

ែឹងទញ ខ,លោះគ តញ, ជា ច់្ាស់ធមម៌លប ់
ច្គគ្មើនផ្លូវសាប ់មលបគ់្ពោះនិរវ ន ៕ 

3 
៦៦-ឧរគសូព្តទី ១ 

( សូមគមតាត អានគោយពិស្ដដ រគៅ នញងបិែ ៥៤ ទុំពរ័១ ) 

3  
១).ឧររសូគ្ត ែបគ់្បាុំពីរោថ្ល 
ដែលគ្ពោះស្ដស្ដដ  គ្ទងគ់្តាស់សដមដង 

បិែ ហាសិបបនួ ខាងគែើម នឹងឯង 
ដសដងគគ្បៀបសតវពស់ ស សុំណ្ ចាស់។ 

២).គគ្រោះខលួនគៅ នញង ជាតិ ុំគណ្ើ តពស់, 
សុំណ្ ចាស់គនាោះ ររួធញញគ្ នណ់ាស់, 

អាគ្ស័យ ដនលង ពស់បានលូនប៉ាោះ, 
 មាល ុំងគ្បឹងច្ាស់ ស លូនគច្ញគៅ ។ 

៣).លស្ដ  ភិកខ ុ ជហាត្ិ  ឱរារ ំ
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គគ្បៀបនឹងភ ិខញ មានសីលតាុំងគៅ 
សមាធិបញ្ញញ  ជា សមាម  ផ្លូវ 
គៅកានគ់គ្តើយនាយ លោះគគ្តើយខាងអាយ។ 

៤).គខាើមនឹងអតតភ្ងព គ ើត,ចាស់ជោ 
គ្ោុំគ្ោគោយគោរ ទញ ខររួគនឿយណាយ 

រចួ្គ្តូវមរណ្ៈ, វែដៈដវងឆ្ងា យ 
ោម នអវីសបាយ ឬស្ដដ យដមនពិត ។ 

៥).គគ្បៀបគ្តងអ់តថនយ័ អាគ្ស័យ ដនលង 
ភ ិខញគនាោះឯង មាន លាណ្មតិត 

ជយួ គ្បាបទូ់នាម ន គ្រងអបរ់ ុំចិ្តត 
គ្ពឹតតិរុំរូពិត មតិតនងលឧតដម ។ 

៦).ច្ុំណ្ញ ច្គ្ទងគ់គ្បៀប អុំពី មាល ុំង 
ខាល ុំងគ្តងព់ាយម  វឹ ហាតល់តែ់ុំ 

សីល សមាធិ បញ្ញញ  មញតមាុំ 
សនសុំភ្ងពខាល ុំង ច្ាុំងនឹងមារ(១) ។ 

៧).គ្ពោះស្ដស្ដដ គ្តាស់ មានគគ្ច្ើនគសច្ ដី 
ភ ិខញគ ើញភយ័ គៅ នញងវែដៈ 

ែូច្ពស់ស ពី សុំណ្ ចាស់ជា  ់
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ឧរសគា  ជិណណមិវ  តច ំ បុោណំ ៕ 
 (១) មារ  អានគែើមបចីាបច់្ញងច្នួថ្ល  មា-រៈ 

3 
៦៧-សលាភៈ  សទាសៈ  សមាហៈ 

3  
១).នងារោះគ្ពឹ គ្រង គរៀង នញងវសា 
ទឹ មញខគ្សស់ថ្លល  បុំគពញបញណ្យ ន 

បរបូិណ៌្ស ធ  ដតតាមធនធ្លន 
មាន,គ្  ល៏អ ស្ដគ ល់ធមគ៌្បមាណ្ ។ 

២).ទឹ មញខបងាា ញ គៅគពលខឹងគគ្កាធ 
ដងម ុំងលាងគ់ឆ្ងត អាច្គមើលែឹងបាន 

គច្ញយ ខ,គច្ញមារ តាមមញខមនិខាន 
ែញតគោលចិ្តតគ្បាណ្ ឱ្យគដដ ឥតគ្ស្ដ  ។ 

៣).ជាធមគ៌ សៈ លោះបានគ្សួលជាង 
គលអៀងពីតណាា  ែម៏ហាលុំបា  

ជាបច់្ុំណ្ងគ្បាុំ ចាុំច្ញោះយ៉ា បយ់៉ា   
ខវោះខាតឥតគ្ស្ដ  គច្ោះដតគ្តូវការ ។ 
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៤).គរៀនសគងកតគមើល មញខននគោភៈ 
ដែលជាបអ់ន្ា  ់ច្ុំណ្ងតណាា  

ែឹងដតច្ងប់ាន គ ើតរមួគមាហា 
ច្ងអ់ន ណាថ្ល  ម៏និជាអវី ។ 

៥).សញុំបាន,...យ បាន  ត៏ាម នឹងគៅ 
គបើគ្តូវមនិបាន  ម៏និ ស់, សដី 

គគ្រោះគ្ពមបគគ្មើ បញ្ច ខនធគោ ីយ ៍
មនិងាយអវីលោះ គ្ពោះមាច ស់នងលគអាើយ ។ 

៦). ិគលសគោភៈ ពូដ មាយ 
ទមាល បរូ់ោន  មនិសូវខឹងគឡើយ 

ដតតណាា គនោះ នាុំវគងវងគគ្តើយ 
គគ្រោះគោយជាគ តញ ននវែដសងារ ។ 

៧).វជិាជ ច្ុំគណ្ោះ គច្ោះបគគ្មើខនធ 
បានដតគ្បកាន ់រឺអញ, អតាត  

ទិែាិរមួនែ  មានោះ  តណាា  
បបញ្ចធម ៌យតឺយូរ នញងគោ  ។ 

៨).រញណ្មានច្ុំគណ្ោះ ពិគសសផ្លូវធម ៌
គរៀន,យល់,ែឹងលអ គច្ញពីធមគ៌មា  
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បញតតគ្ពោះសមាម  ឈ្បល់ាង,់គ្ជា គគ្ជា  
ខ្ញ ុំគអាើយឈ្បគ់ងា  លមមគគ្កា ភ្្ង គ់ៅ...!៕ 

3 
៦៨-សរៀនពីធមេជាតិ 

3  
១).ជុំគនារខយល់ធ្លល   ់គ្តជា ក់ាយ      អារមមណ៍្គ្សស់គ្ស្ដយ សបាយច្ិតត 
គពលមាននងាគដដ   គដដ ពិត      គបើមនិគដដ ច្តិត ជតិធមាម  ។ 
២).ធមមគ ើតគនាោះ គគ្រោះបច្ចយ័      លោះការសងសយ័ ពិតគ្របគ់្ោ 
 ុំងបច្ចតតៈ គផ្សងពីោន        នគ្តល ខណ៍្ធមាម  ដតងរលត ់។ 
៣).គរៀនពីធមមជាតិ មញនឃ្លល តគៅ      ឱ្យបានគ ើញផ្លូវ គ្តូវរចួ្ផ្ញត 
ចា ពីគ សទញ ខ សញខវមិញតត      ផ្លូវគ្ពោះសមាញទធ បុំផ្ញតគោ  ៕ 

3 
៦៩-សវទនា  តួសោយអារមេណ៍ 

3  
១).គរៀនែូច្ោន          គ្របគ់្ោស្ដដ ប ់ ច្ាប ់មម,ផ្ល 
អវីម ែល់         ខវល់ជានិច្ច  គភលច្ធមាម  
 ស់គ មនសស       គបើោបចិ់្តត  រិតអភជិា 
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គភលច្គវទនា         ជាតគួស្ដយ  ឱ្យចិ្តតគ្ស្ដ  ។ 
២).តាមដតកាយ      មនិស្ដដ យគពល  គចាល នលង 
គចាលចិ្តតផ្ង         “ អញ ” ោល់ែង  គទើបលុំបា  
ខវោះសតិ         តាមទិែាិ   នាុំយ៉ា បយ់៉ា   
ទញ ខលុំបា          ឥតគ្ស្ដ គ្ស្ដនត  បាន ានតចិ្តត ។ 
៣).មនិស្ដគ ល់ទញ ខ    មញខមនិែឹង  គ្បឹងរតគ់រច្ 
រចួ្ែូច្គមដច្         គគ្រោះបានគភលច្  សច្ចៈពិត 
ដបរគៅពឹង         នឹងតណាា   គនគ្តាបិទ 
បគណាដ យចិ្តត         មនិរោិះរិត   ជីវតិបង ់។ 
៤).គ្តូវដតគ្ពម         លមមគ ើញ ន ់ បច្ចញបបនន នឹង 
គ្តូវយល់ែឹង         និងឈ្បគ់លង  ដលបងច្ុំណ្ង ់
គគ្រោះតណាា          រមួគមាហា  គ តញទញ ខគ្តង ់
គ្តូវលោះបង ់        គោយបញ្ញញ   អរយិមរគ៕ 

3 
៧០-អនិចចតា  គឺសង្ខារធម៌ 

3  
១). នលងគគ្ច្ើនឆ្ងន ុំ ច្ងចាុំគៅគឡើយ 
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បញណ្យដែលគ ើតគ ើយ ឱ្យគៅដតនឹ  
អបរគច្តនា ោា ច្នងាយបគ់្ពឹ  
រលឹ គ្ជោះថ្លល  ែល់មហា ញសល ។ 

២).រឺរលឹ ច្ុំ គៅែល់តបួញណ្យ 
ដែលពិតជារញណ្ គពលនឹ គៅែល់ 

 ុំងមនិបានរិត ការសងឃមឹផ្ល 
មនិឆ្ាល់គលើគ តញ ផ្ល មមគនាោះគឡើយ។ 

៣).គ ោះគពលឆ្លងខលី គគ្រោះអវីមនិគទៀង 
អងគខលោះគ្ទងយ់ង និរវ នគៅគ ើយ 

ដតអងគខលោះចា  សិកាខ  គ៏ោយ 
ឱ្យដតចិ្តតគ្ពម លមមតាមអនិចាច  ។ 

៤).ែូច្ នលងគៅ គៅ នញងភូមគិ្សុ  
ថ្លសញខគ្តូវភយ័ រងទញ ខគខាល ច្ផ្ា 

ឆ្លងគោរវរីញស គ ម្ ោះ ូរ ៉ាូណា 
មរណា គ៏គ្ច្ើន គ ើនែល់សពវនងា ។ 

៥).គ្របគ់រឿងទញ ខគ្ពួយ ជួយ ឱ្យសគងវរ 
ត ស់លញតពនគ់ព  គ ើញសងាខ រភយ័ 

គគ្រោះអវី នញងគោ  សមបតតិគោ ីយ ៍
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គ ើតនូវញាណ្ភយ័ ោម នអវីគ្បាថ្លន  ។ 
៦).សងាខ រ ុំងឡាយ មនិគទៀងដមនពិត 
ជាទញ ខវបិរតិ  និង  អនតាត  

ដតបញណ្យ ញសល ឥតបាតគ់ៅណា 
ឧបការជូនផ្លូវ គៅកានអ់មតៈ ៕ 

3 
៧១-រសេីសោោ  ព្ពះធមាមាថ្លល 

3  
១).អរញណ្ សួសដី ! សិរលីអលអោះ      ពព គែរោស បាុំងពនលឺនងា 
នឹ ែល់ែីកា អងគគ្ពោះជិនគ្សី      រញណ្គ្ពោះធមន៌ងល រសមីគស្ដភ្ង ។ 
២).សមាមាបរិព្វាជនយិសូព្ត       ដែលគ្ពោះសមាញទធ ជាគ្ពោះភរវា 
គ្ទងគ់្តាស់គ្ប ន គ្ពោះសទធមាម        ភ ិខញដែលជា ោរច្រតិ ។ 
៣).យថាតលំ  ធមេំ  វទិតិាវា       ែងឹច្ាស់ធមអ៌ាង ៌តាមគសច្ ដីពិត 
សមរួរែល់ខលួន គោយការគ្បគ្ពឹតត       មនិរិតគបៀតគបៀន ែល់អន ែនទ ។ 
៤).សមាមា  សោ  សលាសក  បរិពវសជយាយ   ភ ិខញជា ច់្ាស់ គវៀរគោយគ្បនព 
មនិ  វ់ា វ់និ ជាប ់នញងគោ ីយ ៍       គ្ពោះទយ័អធិោា ន ចា វែដទញ ខ ៕ 

3 
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៧២-សៅរស់បានអវី ? ោលាប់សៅបានអវី ? 

3  
១).គៅរស់បានអវី ? ស្ដល បគ់ៅបានអវី ? 
ពីរមា៉ា តយ់៉ា ងខលី មាននយ័លអិតលអន ់

សួរែល់ខលួនឯង រិតដគ្ ងបន្ាន ់
 នគ់ពលរស់ោន មានគ្ពោះស្ដស្ដដ  ។ 

២).គៅច្គនាល ោះគពល ដែលមានជីវតិ 
គ្តូវលោះរុំនិត ទិែាិអតាត  

ដែលគ្បកានខ់លួន ខ្ញ ុំ, អញ, អាតាម  
ោបជ់ាតិសងារ មនិកាល គ្ពមលោះ ។ 

៣). ិគលសមញខរងឹ គៅគ្តង ់នឹងគ ើយ 
នាុំឱ្យសមាគ ល់ វលិវល់មាុំណាស់ 

មាយ ុំណាញ់ ឥសានគ្ គ្កាស់ 
ប៉ាោះរូតណាា  គ្តូវការមនិឈ្ប ់។ 

៤).គៅរស់មាននយ័ នងលគ្តងព់ាយម 
គ ើញធមមនិយម ធមមស្ដរជាមលប ់

ឱ្បសមបតតិធម ៌ច្រគច្ញចា ភព 
បញ្ឈបត់ណាា  អគសកាខ  ធមាម  ។ 
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៥). នក់ាលសមបតតិ បគយរសមបតតិ 
ឯគរឿងវបិតតិ បរស័ិទផ្ងោន  

ចិ្តតគ្ពមសាបគ់គ្ត  ឧគបកាខ  ធមាម  
ធមមតាគ្របគ់្ោ ជា ន អតាតា ៕ 

3 
៧៣-ទិដឋិវិសុទធិ 

3  
១). នសីលគ ើតគ ើន ច្គគ្មើនភ្ងវនា 
មនមីាន  គុតាតា ការគ្របគ្រងចិ្តត 

ស្ដដ បរិ់តពិចារណ៍្ សគងកតពិនិតយ 
យល់គ ើញតាមពិត ជីវតិ មមោា ន ។ 

២). នញងគោ គ្បគ្ តី គ្របអ់វីគ ើតគឡើង 
មនិដមនជាគយើង ឱ្យគ ើតគឡើងបាន 

រឺគ តញបច្ចយ័ ននរូបសនាដ ន 
គ្របគ់្ោនប់៉ាញនាម ន គ ើតបានប៉ាញណ្ណឹ ង ។ 

៣).គ ើតគ ើយដតងដត ដគ្បរលតគ់ៅ 
ឥតមានសល់គៅ គៅបាតសូ់នយឈ្ងឹ 



 

-109- 

 
 

 ុំងរូបនិងនាម រឺខនធគ្បាុំ នឹង 
 មមោា នទីពឹង និងមានខលឹមស្ដរ ។ 

៤).មានបញ្ច ខនាធ  ជាទីអាគ្ស័យ 
មញននងាឃ្លល តគៅ គ្តូវស្ដដ ប,់សិ ា 

គោយគយនិគស្ដ មនសិការ 
គគ្រោះដតអាហារ រឺ លាណ្មតិត ។ 

៥).យថាត្ងំ  ធមមំ  វិទិត្តេ  
ែឹងច្ាស់ធមអ៌ាង ៌តាមគសច្ ដីពិត 

គ ើញគ្របអ់ារមមណ៍្ ែឹងបានគោយចិ្តត 
ទិែាិវសិញទធិ ផ្ញតពីគោ ធម ៌៕ 

3 
៧៤-ព្បសោជន៍ទាំង ៣ 

3  
១).គ្បគយជនប៍រគោ  រ ពីទីជិត 
រិត,ថ្ល,គ ើយគធវើ គ្បគយជនប៍ច្ចញបបនន 

បានគសពរបគ់្តូវ គ ើញផ្លូវបន្ាន ់
រសួោនត់ាមគ្បាជ ្ខាម សខាល ច្ធមគ៌ថ្ល  ។ 
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២).គ្បគយជនប៍ច្ចញបបនន មនិ នប់ានគធវើ 
 ញុំសងឃមឹគលើ ផ្លលអបរគោ  

 មមពិតផ្លពិត ជីវតិសញខ,គស្ដ  
សនមតគគ្រោះរ  យ ខលួនឯង នឹង ។ 

៣).គ្បគយជនគ៍ោ គនោះ និងគោ ខាងមញខ 
គ ោះជាបានសញខ ដតោម នលុំនឹង 

គ្បគយជនប៍រមតថ គទើបពិតទីពឹង 
គ្តាស់ែឹងអរយិសច្ច គគ្សច្រចួ្ចា ទញ ខ ៕ 

3 
៧៥-គិត,យល់,ដឹង,្រូវ  

3  
១).មយួយបែ់ល់គ្ពឹ  សនធឹ គភលៀងធ្លល   ់
អាកាសគ្តជា  ់ភ្្ង គ់ ើយរោិះរិត 

យមបីគគ្កា បាន  មមោា នជីវតិ 
ែុំគណ្ើ រគ្បគ្ពឹតត ចិ្តតនិងកាយ ។ 

២).កាយខលួនពញ ផ្ញយ សអញយនគ្  នលង 
គ្រងមនិបានផ្ង ច្ងគ់្រងគោកា 
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ចិ្តតមនិគច្ោះគ្រប ់ខវោះគគ្រោះតណាា  
ខុំគ្បឹងគ្សវា ពូជការអត,់ឃ្លល ន ។ 

៣).គ ើញគរបានគ្ទពយ មានភព័វោបយ់ស 
រិតច្ងប់ាន ួស ពីផ្លដែលមាន 

គមាល៉ា ោះគ ើយស្ញោះស្្ដ ររ ុំងបុំរន 
ធនធ្លនខាងណា  ក៏ាល ខាល ុំងយ  ។ 

៤).សមាគ ល់ថ្លខលួន មនួពូដ រិត 
ទគងវើទញច្ចរតិ  រិ៏តនលល  

គ្បឹងគលបគ្តបា  ់រនគ្តាុំងរនគគ្តា  
បានម បុំប៉ាន ដត ិគលសមារ ។ 

៥).គ ើញគ ើយត ស់លញត រនធតែ់ល់ចិ្តត 
បងបអូនញាតិមតិត ជិតឆ្ងា យផ្ងោន  

គ្បញាបប់គងាអ ន គោយគ្ព មវហិារ 
ខឹងនាុំមានគពៀរ គវោអដងវង ។ 

៦).គបើភយ័រគងកៀស គ្បញាបគ់ច្ៀសវាង 
ររួោង,ខាម ស,ខាល ច្ អាជ្ានគ្ ដលង 

គ ើញបាបគ្តូវលោះ ច្ាស់រឺខលួនឯង 
រសួោនគ់កាតដគ្ ង រដអងស្ដដ បធ់មពិ៌ត។ 
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៧).មាន  ់ៗ  មយួដខស  ិគលសវែដៈ 
មាន មម, វបិា  គ្បចាុំជីវតិ 

គរៀងអងគ គរៀងខលួន សាួនទូនាម នចិ្តត 
មនិគ ើញធមពិ៌ត មនិរចួ្ខលួនគឡើយ ។ 

៨).អងគគ្ពោះសមាញទធ បរមស្ដស្ដដ  
គ្ទងប់ានគ្តាស់ថ្ល មាន លភ ិខញគអាើយ 

សសពវ  ធមាមា  អនតាតា ពិតគ ើយ 
ដតគ្បកានគ់ោយ សកាក យទិែាិ ។ 

៩).នាមរូប មមោា ន បានជាទីពឹង 
រិត,យល់,ែឹងគ្តូវ គោយធមមសតិ 

អស់ការសងសយ័ គ្បល័យអសមិ 
លោះបងទិ់ែាិ សតិបបោា នជាផ្លូវ ។ 

១០).ែុំគណ្ើ រអរយិមរគ មានអងគគ្បាុំបី 
 ញលបញតតគ្បុសគ្សី គផ្ដើមគោយយល់គ្តូវ 

គគ្រោះរញណ្វបិសសនា គ ើញពីឥឡូវ 
សគគ្មច្ច្បផ់្លូវ ននគ្ពោះនិរវ ន ៕ 

3 
 



 

-113- 

 
 

៧៦-ចាក់ធលញះ  ន  អតាតា  

3  
១). គពលជបួោម នគ្ទពយពិត  គទើបែឹងចិ្តតគនាោះយ៉ា ងណា 
ទនគ់្ជាយ ឬហានកាល    ធមមគនគ្តាគ ើញសច្ចៈ ។ 
២).គពលឈ្កឺាយមនិជា  តគួវទនាគទើបគ ើញជា  ់
អន គស្ដយទញ ខគ្បច្ ស           ោម នសតត(១)អន ណាគស្ដយ។  
៣).បានគ ើញកាយនិងចិ្តត  រឺពិតជាធមម(២)គ ើយ 
កាយចិ្តតអវី គ៏ោយ   ឱ្យដតគ ើញធមធ៌មមតា ។ 
៤).គរៀនធមគ៌្ពោះសមាញទធ   គ្ពឹតតិតាមបញតតគ្ពោះបិតា 
ចា ធ់លញោះ  ន  អតាតា   គទើបគ ើញថ្លោចា ភព៕ 
(១) សតត  អានថ្ល  ស័ត-តៈ 
(២) ធមម  អានថ្ល  ធម័-មៈ 

3 
៧៧-យថាកមេ...  

3  
១).ឱ្ោះឱ្ !  ណ្ដញ រ តបញលរ រស់      ច្ុំណី្ោ គ់រោះ គ ោះជាអវ ី
ដគ្ ងបានមយួមាត ់គផ្្ើ ូននងល      រួរឱ្យអភយ័ អវីគមល៉ាោះគទ ។ 
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២).ឱ្ ! អន ជា ូន សាួនសុំណ្ពវ      ដម៉ាជាបអ់ងគប ់របស់គរ 
ច្បគ់ ើយឥឡូវ គៅមាសគម      ទញ ខគ្តតួផ្្ួនគទវ ែល់ ូនគ ើយ ។ 
៣).គមល៉ាោះ ូនតូច្ៗ នឹងគគ្ស ឃ្លល ន      គពលគនោះគមោម ន អវីគទៀតគឡើយ 
រស់តាម មមច្ញោះ ណា ូនគអាើយ      គមោសិនគ ើយ តាមយថ្ល ...៕ 

3 
៧៨-គុកថ្នវដដៈ  

3  
១).ច្ងស់ញខស្ដងទញ ខ គ្បគយជនអ៍វ ី     រស់ នញងគោ ីយ ៍រួរដតែងឹ 
ដែលគ ើតជាមនញសស គ្តូវដតគ្បឹង      ែឹងការបញ្ញតតិ គគ្រោះបរមតថ ។ 
២).ទីមយួ នញងនយ័ គសច្ ដីថ្ល      រួរឱ្យគមតាត   ុំគណ្ើ តសតវ 
គ្តឹមដតមយួគរោះ  គ៏្តូវខាច ត ់      ជីវតិបងប់ាត ់គចាល ូនភ្ងា  ។ 
៣).ទពីីរជាតិមនញសស នងលមនិអន ់      ដបររិតមនិ ន ់គៅស្ដងគពៀរ 
បាណាតិបាត សតវផ្ងោន        ស្ដងពូជមនិជា យ៉ា ងគ្បច្ ស ។ 
៤).ទីប ីនញងនយ័ គសច្ ដីទញ ខ      មនញសស ជ៏ាបរ់ញ  ននវែដៈ 
ដតគគ្រោះអវជិាជ  បាុំងឱ្យខាវ   ់      មនិឱ្យគ្បច្ ស គ ើញពតិបាន ។ 
៥).ទីបនួច្ុំណ្ញ ច្ ែស៏ុំខាន ់      មនញសស,សតវគ្បកាន ់គទើបមនិ ានត 
សមាគ ល់តួខលួន មនិដែលខាន      គ្របគ់្បាណ្គស្ដយទញ ខ  នញងសងារ។ 
៦).គ្ពោះធមគ៌្តូវបាន មានគ្តោុំង      ដបរបាុំងមនិស្ដគ ល់ គ្ពោះស្ដសនា 
ពញទធស្ដសនដ៍ែលមាន នូវគ្ព មចារយ     ច្មលងសតាត  បញ្ចបទ់ញ ខ ។ 
៧).គ តញគនោះគ្តូវឆ្ងប ់គ្បញាបគ់ឡើង     ុំងគរ ុំងគយើង គ្បាថ្លន សញខ 
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 នគ់្ពោះធមគ៌្បាប ់ផ្លូវនិរទញ ខ       ែងឹទញ ខ,លោះគ តញ គទើបរចួ្ខលួន ៕ 

3 
៧៩-ព្ពះបញ្ចវគគីយ៏  បានធសមេកខៈ  

3  
១).នឹ នងាបញណ្ណ ម ី     អាស្ដឍបូជា 
ដែលគ្ពោះភរវា        សដមដងធមមច្ ក 
គគ្បាសបញ្ច វរគីយ ៍       បាន ធគមម ខៈ 
គ្ពោះគកាណ្ឌ ញ្ញ ៈ      គ្បច្ ស បឋមុំ ។ 
២).ធមមជាតិណាមយួ  គ ើតជាធមមតា 
ធមមជាតិគនាោះណាា៎  !      ដែល និគោធុំ 
      យំកិញ្ចិ   សមុទយធមេំ 
      សពវនតំ   នសិោធធមេនតិ ៕ 

3 
៨០-បចចញបាបននសិកាា  

3  
១). មមពីអតីត ផ្លពិតបច្ចញបបនន 
ែឹងគ ើយ,គ ើញ ន ់បច្ចញបបននសិ ា 

 នសីលភ្ងវនា សមងវបិសសនា 
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មរគផ្លដផ្លផ្ដក  សញខសួរ,៌និរវ ន ៕ 

3 
៨១-សព្ោធសព្ព្ះ  អតាតា  

3  
១).ចិ្តតគគ្កាធឱ្យខឹង  ុំ ឹងវ វ់ ី
គគ្កាយការញាុំញី គសបើយពី មងគៅ 

គទើបគ ើញថ្លលាង ់លងធ់មរ៌លគមល  
គោយចិ្តត គដល  គដដ  នញងទញ ខគ ស ។ 

២).ខុំគ្បឹងគ្បដ   ដគ្ស គរឿងមនិពិត 
គគ្រោះគរគ្បតិែា រិតដបរតបគ ល្ ោះ 

ច្ុំដណ្ ថ្លពិត បិទខាល ច្អាបយ់ស 
ខូច្បងគ់ រ តិ៍គ ម្ ោះ អស់ោភសកាក រ ។ 

៣).សភ្ងវៈពិត ពិតគ្របគ់រឿង នឹង 
ដតគគ្រោះមនិែឹង គទើបគ្បឹងសដីថ្ល 

គ្បដ  គ្បឆ្ងុំង គ្បណាុំងវាសនា 
គរឿងគ្តូវតវា៉ា  ដបរោម នែឹងអវី ! ។ 

៤).គ្ពោះធមស៌ដមដង បងាា ញការពិត 
ឱ្យស្ដគ ល់ជីវតិ គ ើញអតថ,គសច្ ដី 
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នាមរូប មមោា ន បានអស់សងសយ័ 
គ ើតពីបច្ចយ័ មានខលួនគពលណា ។ 

៥).សកាក យទិែាិ ឱ្យយល់គ ើញខញស 
គ្បគ្ពឹតតជាគ ស ោបវ់ែដសងារ 

លញោះសតិបបោា ន និងវបិសសនា 
គ ើញ  ន  អតាត  ថ្ល,ខឹងអវីគទៀត ? ៕ 

3 
៨២-ធម៌  “ ធមេតា ” 

3  
១).គ្ពោះពញទធតគ្មាស់ គ្តាស់ធម ៌“ ធមមតា ” 
គតើយល់យ៉ា ងណា ជាការយល់លអ 

យល់,គ ើញគ្តឹមគ្តូវ ផ្លូវសច្ចធម ៌
គោច្រផ្លូវគ្តង ់តាមអងគជិនគ្សី ។ 

២).រ យធម ៌“ ធមមតា ” ងាយថ្លែូច្យល់ 
ែូច្បានចូ្លែល់ រល់គ្តូវគ្បគ្ តី 

រ យមានជគគ្ដ នូវអតថគសច្ ដី 
ញាតិមតិតគ្បុសគ្សី ឃ្លម តខមីសិ ា ។ 

៣).គោយការគសពរប ់គគ្កាមមលបស់បបញរស 
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មានចិ្តតគ្តងគ់ស្ដម ោះ វនិយ័ធមអ៌ាង ៌
ស្ដដ បគ់ោ សដមដង គបើ បងាា ញផ្ដា រ 
ពិចារណ៍្ខលឹមស្ដរ “ ធមមតា ” ជាអវី ? ។ 

៤).យល់ធម ៌“ ធមមតា ” គគ្រោះវបិសសនា 
សតិបញ្ញញ  ែឹង, គ ើញគ្បនព 

រឺគ ើញធមស៌ញទធ គ ើតពីបច្ចយ័ 
គ្បគ្ តីនាមរូប អារមមណ៍្ មមោា ន ។ 

៥).គ ើតគ ើយរលត ់ ធ៏ម ៌“ ធមមតា ” 
មនិអាច្គ្បាថ្លន  ឱ្យឋតិគងរបាន 

គ ើញសងខតធម ៌រឺរូប,សនាដ ន 
សនមតគ្របគ់្បាណ្ គរលគោយបញ្ញតតិ ។ 

៦).គ ើញ “ ធមមតា ” ពិត ចិ្តតលោះគ្បកាន ់
គគ្រោះគ ើញបញ្ច ខនធ ជាធមប៌រមតថ 

រូបធមន៌ាមធម ៌ោម នបញរគលសតវ 
 មាច តយ់ល់ខញស នញ ា៎ោះគ ើញ “ ធមមតា ”។ 

៧).គ ើញការរលត ់គគ្រោះអស់បច្ចយ័ 
គគ្ៅបុំផ្ញតនយ័ ននធម ៌“ ធមមតា ” 

គគ្រោះមរគជាគ តញ ផ្លអសងខតា 
គ ើញវសិងាខ រ មនិគ ើត,មនិស្ដល ប ់៕ 
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៨៣-ោរដរកតួគុណ  

3  
១).ការដរ តរួញណ្ គ ោះធានយ់៉ា ងណា 
ដតមានខលឹមស្ដរ ការគ្តូវដតគធវើ 

គគ្រោះផ្លសគគ្មច្ មនិឥតអុំគពើ 
ទគងវើសបបញរស រស់ នញងរញណ្ធម ៌។ 

២).ការដរ តរួញណ្ គគ្រោះយល់ែឹងរញណ្ 
ខាល ុំងជាងគវទមនត គទពគ្ព មនិ រ 

ជាឱ្កាសមាស បែិបតតិធម ៌
គោ ញតតរធម ៌ ត ពីគោ ីយ ៍។ 

៣).ការដរ តួរញណ្ ធានគ់ោយបញ្ញញ  
មាន ុំង សីោចារវតត គ្បនព 

សមាធិអបរ់ ុំ បន្ញ ុំបារម ី
ឧបនិសសយ័ សគគ្មច្គរធិញ្ញញ ណ្ ។ 

៤).ការដរ តរួញណ្ មនិធានប់ញ្ញា  
ែូច្ដរ  ិច្ចការ ភ្ងរៈខលួនមាន 

       ដរ គ្បកានខ់នធ គគ្រោះការអត,់ឃ្លល ន 
       គទើបោម នគ្បគយជន ៍គហាច្បងរ់ញណ្ជាត(*)៕ 
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(*) រញណ្ជាត ៖ រញណ្គ្របយ់៉ា ង រឺសីល,សមាធិ,បញ្ញញ  

3 
៨៤-ទានមានកមេដ្ឋាន  

3  
១).គ្ពឹ គ្រងគភលៀងធ្លល   ់គ្តជា គ់្សុ ែី 
ដតមនញសសគ្បុសគ្សី គៅភយ័គោយគោរ 

មនិ នគ់្ស្ដនតគ្ស្ដ  បាតច់ា ពីគោ  
គ្តូវគ្ជ រងច់ាុំ រ ថ្លន ុំការររ ។ 

២). នឱ់្កាសមាន បានពនួសមាុំ 
គ្បញាបស់នសុំ អបរ់ ុំចិ្តតជា 

នាមរូប មមោា ន ររួបានគ្របោ់ន  
 នសីលភ្ងវនា ស្ដដ បធ់មទូ៌នាម ន ។ 

៣).អន  ុំងឡាយររួឱ្យ អន  ុំងឡាយររួឱ្យ 
សដមដងរចួ្គ ើយ បណ្ឌិ តឱ្យ ន 

គគ្រោះគ ើញខលឹមស្ដរ ននគ្ទពយធនធ្លន 
វបិា បានមាន ឱ្យចិ្តតហ៊ានលោះ ។ 

៤).លោះចិ្តតជនគ់ជារ សមូរគ្ទឹសតិឥសា 
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ដែលធ្លល បគ់្បាថ្លន  គ្តូវការដតផ្ដដ ស 
គៅតាមតណាា , ទិែា,ិ មានោះ 
 ុំង ុំណាញ់ណាស់ ច្ាស់គគ្ដតគ្មា ។ 

៥).បានគ ើញរុំរូ គ្រូជាបណ្ឌិ ត 
គោ បានគ្បគ្ពឹតត តាមគោ សដីថ្ល 

          គ្ពមតាម “ តថានិ ” គគ្រោះគ ើញ “ យថា ” 
គ្បាថ្លន មតិតញាតិ រចួ្ឃ្លល តចា វាន ។ 

៦).បាយសលអស្ដអ ត ោបប់ាគ្តថ្លវ យសងឃ 
ផ្ចិតផ្ចងស់ ធ   មាល ុំង,គ្ទពយមាន 

បគងាអ នចិ្តតគ្តង ់គឆ្ងា ោះគ្ពោះនិរវ ន 
តាម បូនគ្ព មយន ែល់ឋានសញខសាប ់៕ 

3 
៨៥-ធម៌មានខ្លឹមោរ  

3  
ខលឹមស្ដរននគ្ទពយ រឺការឱ្យ ន 
អវយវៈមានខលឹម រឺមានសីោ 

ជីវតិមានខលឹម រឺគ្ពឹតតិគ្ព មចារយ 
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ធមម៌ានខលឹមស្ដរ រឺការផ្ញតទញ ខ៕ 

3 
៨៦-ឆាងាយ,ជិត  ចិតតកុសល 

3  
គ ោះជិតគោយកាយ គបើឆ្ងា យគោយចិ្តត 
គគ្រោះដតការរិត គ្បគ្ពឹតតគផ្សងោន  

ដត ញសលចិ្តត ពិតលអគស្ដភ្ង 

គ ោះកាយឆ្ងា យោន  មនាបគងកើយ៕ 

3  
៨៧-សព្បើជីវិត  

3  
១).គ្ពលឹមមានសិរ ី  សញខសួសដីអាច្គគ្កា ភ្្ង  ់
គគ្រោះដតផ្លបញណ្យជា  ់ ឱ្យនាងអន ភ្្ង គ់ឡើងបាន។ 
២).ជីវតិដតងគ្បាថ្លន    ផ្ញតទញកាខ រស់សញខស្ដនត 
ដតថ្លគ្រប់ៗ  គ្បាណ្   បានប៉ាញនាម នតាមផ្ល មម។ 
៣).បានគ ើញផ្លបញណ្យពិត  គគ្បើជីវតិជាគ្បចាុំ 
ែឹងរញណ្បញណ្យោ ោ់ុំ   ផ្ាុំបណ្ដញ ោះពូជបញ្ញញ ។ 
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៤). នជ់ាតិមនិវបិតតិ   មានសមបតតិគ្ពោះស្ដសនា 
គ្ពោះសមាញទធបិតា    ឆ្ងបសិ់ ាឱ្យច្ុំផ្លូវ។ 
៥).គគ្រោះរស់មនិជាយូរ  គ្តូវតសូ៊ពាយមគៅ 
 នក់ាលគ្ោឥឡូវ   គ ើញផ្លូវគ្តូវផ្លូវសច្ចៈ៕ 

3 
៨៨-បនាសញទធចិតតខ្លួនឯង  

3  
១).តបូងនច្នលអិតលអ សចាុំងដច្ង      នគ្ ដលងគ ើញគ ើយ ឱ្យគ្បាថ្លន  
ដតគពលស្ដគ ល់ពិត ឥតគ្តូវការ      គគ្រោះតបូងគនាោះណាា៎  ! មនិបរសិញទធ ។ 
៣).ែបតិជាលបចិ្ជាង ខាងដ នច្ន      គបា ល យ់ នងល គោយពញតតបញត 
មាន លឧបាយ ខាស់បុំផ្ញត      មាយោ ព់ញត សញទធគ្ ូគម៉ា ។ 
៤).តបូងលអមនិលអ  ជ៏ាតបូង      យ៉ា បដ់តច្ិតតគកាង ឯគណ្ោះគទ 
ដែលគ្តូវឆ្ងល  ន់ច្ន បនសញទធគទវ      ោន នគ់រនរលអពិត ច្ិតតខលួនឯង ៕ 

3 
៨៩-សលាកិយធម៌  

3  
១).នយ័គគ្បៀបដផ្លោវ (ធុំ) ជាមយួនឹងមនញសស 
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មតិតញាតិគ្សីគ្បុស គ្ោនប់ានពិចារណ៍្ 
គមើលការគ្បគ្ពឹតត គរ,គយើងយ៉ា ងណា 
បានជាឧបមា ខលឹមស្ដរខលួនគយើង ។ 

២).ធមជ៌ាគោ ីយ ៍អវី គ៏លើចិ្តត  
សញច្រតិ,ទញច្ចរតិ, រិត,សដី,គធវើគឡើង 

រលធមគ៌ថ្ល  ប, បណ្ឌិ តធមគ៌ងកើង 
បរសិញទធរឺគយើង ែឹងគោយខលួនឯង ៕ 

3 
៩០-សោនិសោ  វិចិសន  ធមេំ 
(ពិចារណាបរមតថធម ៌ គោយគយនិគស្ដ ) 

3  
១).គរឿងមនិសបាយ ខវល់ខាវ យច្ិតត    ែបតិច្ិតតខាង នញង  នងឹគទគតើ 
មនិ ុំណ្តែ់ងឹ ឱ្យគ្បគសើរ       ែុំគណ្ើ រគ្បគ្ពឹតត ធមមតាធម ៌។ 
២).ប ាប ស ីនគ្ពគ្ពឹ ា       ធមមតាធមមជាត ិសតតន ិរ 
ដតមនញសសសុំខាន ់គ្តងែ់ឹងលអ          គោយធមមសត ិនិងបញ្ញញ  ។ 
៣).គ្របទ់ញ ខគ្តូវដត  ុំណ្តែ់ងឹ      គគ្រោះវែដៈ នឹង ទញ ខធមមតា 
គ ើតពីបច្ចយ័ គ្របស់ងាខ រ       អនិចាច ,ជាទញ ខ, ោម នខលួនច្ាស់ ។ 
៤).បានែងឹសមញទយ័ រឺតណាា       គោភៈគ្បាថ្លន  គ្តូវការណាស់ 
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បានគគ្ច្ើនប៉ាញនណា គៅដតខវោះ      គ តញទញ ខគ្តូវលោះ ធមគ៌នោះគ ើយ ។ 
៥).ែឹងនិគោធសច្ច រលតទ់ញ ខ      ជា ច់្ាស់បរមសញខ គ ម្ ោះថ្លគគ្តើយ 
អស់បច្ចយ័គ ើត តា ដ់តងឱ្យ      ជាផ្លសគគ្មច្ គោយអរយិមរគ។ 
៦).ធមរ៌ួរច្គគ្មើន គ្តូវដតែឹង      ជាទីពងឹគ្តូវ ផ្លូវសច្ចៈ 
មរគអងគគ្បាុំបី គោ ញតតរៈ       ែល់អមតៈសាប ់ច្បភ់្ងរ ចិ្ច ៕ 

3 
៩១-ទសាសនាធមេសចច  

3  
១).អុំគពើលអពិត មនិសថិតគលើមាត ់
គោយគគ្ច្ើនគ្បា ែ  នញងមគនាស្ដរ 

គធវើគោយចិ្តតសាប ់សពវគ្រប ិ់ច្ចការ 
ពិចារណ៍្រិតមញន ធានអ់ាងគ៌សច្ ដី ។ 

២).មានការពាយម គសាៀមគធវើផ្ចិតផ្ចង ់
សិ ាផ្លូវគ្តង ់ផ្លូវគ្ពោះជិនគ្សី 

គរលតិច្គធវើគគ្ច្ើន ច្គគ្មើនខនតី 
ស្ដម រតីបញ្ញញ  ទសសនាធមមសច្ច ៕ 

3 
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៩២-លាភព ៣  

3  
១).អរញគណាទយ័ នងាងមីគស្ដភ្ង 
សិរភីគ្  ជាសញខសួសដី 

ស ធ , ន,សីល, ចារៈ,ខនតី 
ច្គគ្មើនស្ដម រតី, សញតៈ,បញ្ញញ  ។ 

២).គ្សុ គៅគោោ មនិជា,គ្ពួយភយ័ 
យបន់ងា,គ្របគ់រឿង, សញខ,គស្ដ ,បញ្ញា  

រឺជាគមគរៀន ទញ ខវែដសងារ 
សិ ារចួ្គ ើយ ឱ្យគ ើញតាមពិត។ 

៣).អរញគណាទយ័ គោយ ដីរលឹ  
នឹ រញណ្ឧបការ អរគបណ្ឌិ ត 

ផ្ដល់ច្ុំគណ្ោះែឹង ឱ្យគ្បឹងគ្បគ្ពឹតត 
 នក់ាលជីវតិ រិតពីគ្បគយជន ៍។ 

៤).ឱ្យស្ដគ ល់ស្ដស្ដដ  សមាម សមាញទធ 
វសិញទធ, រញណា, បញ្ញញ រញងគោច្ន ៍

រញណ្ធមឧ៌តដម មនិនាុំ ិនគហាច្ 
គ្បគយជនច៍្មលង ឆ្លងោភពបី ។ 
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៥).ោពីអតតភ្ងព ភ្ងរៈបញ្ច ខនធ 
ោការគ្បកាន ់គ្បច្ណ្ឌ គ្បុសគ្សី 

ោសញខោគស្ដ  គោ ននអាល័យ 
លញោះអាសវ ខយ័ ោម ននងាវលិវញិ៕ 

3 
៩៣-ឧបមា,ឧបសមយាយ  

3  
នាមរូបគ្បច្ សខលួនជាឧបមា 
មនិដមនអតាត ជាសងាខ រគស្ដោះ 

 ុំងអន ែនទឧបគមយយយ៉ា ងគនាោះ 
ែូច្ោន  ុំងអស់រឺែូគចាន ោះឯង៕ 

3 
៩៤-កំសណើតមនុសាស  

3  
១).ទគងវើដបងដច្ មនញសស   ុំងគ្សីគ្បុសចាតែូ់ច្ោន  
 វ របីគ្របគ់វោ   គ្ពោះភរវាគ្ទងគ់្តាស់ថ្ល។ 
២).គ ម្ ោះជាមនញសសគទគវា  គគ្រោះបរបូិណ៌្ធមគ៌ទវតា 
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គ្បគ្ពឹតតធមម៌នញសា    គ៏ ម្ ោះថ្លជាមនញគសា។ 
៣).គ្បគ្ពឹតតនូវធមស៌តវ   ចាតជ់ាមនញសសតិរចាឆ គនា 
ធមគ៌គ្បតមនញសសគបគតា   និរយគកាធមម៌នញសសនរ ។ 
៤).សិ ាឱ្យគច្ោះចាុំ   ស្ដងបញញ្ញ មម ញុំលងល់  ់
ជាតិមនញសសមនិរគ្ម  ់   ញុំគ្ទម ឈ់្ល  ់ុំគណ្ើ ត៕ 

3 
៩៥-ោរសិកាា  

3  
១).សិ ា នញងផ្លូវគោ    គែើមបរី គ្ទពយោភយស 
គ្របគ្រង ុំងគ រ តិ៍គ ម្ ោះ  រស់ខាងខ់ាស់បគគ្មើខនធ ។ 
២).មនិគច្ោះគ្របគ់គ្រោះលាង ់  ួង ូនគៅជាបស់្ដនវ់ញណ័្ដ  
បានគ ើយដ ងគ្បកាន ់ សមាគ ល់ខនធជាអតាត  ។ 
៣).គគ្រោះដតមានអតតភ្ងព  ភ្ងរៈោបជាបស់ងាខ រ 
មនិែឹងគ ើយគ្បាថ្លន    រចួ្ដគ្ស ថ្លខ្ញ ុំមានទញ ខ។ 
៤).សិ ាផ្លូវគ្ពោះធម ៌  ែឹង,គ ើញលអ,គ្របប់ានសញខ 
គោ គនោះគោ ខាងមញខ  សាបនិ់រទញ ខគ្ពោះនិរវ ន ៕ 

3 
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៩៦-អនិចាចា  ធមាមា  

3  
១).គ្ពឹ គ្រងនងារោះ ភលចឺ្ាស់រសមី 
សុំគឡងប ស ីអឺង ងគខ្ៀវខ្ារ 

គ្បា ែការឮ តាម វ រគស្ដតា 
រច្នាគ ើតគឡើង គរឿង នញង វ រចិ្តត ។ 

២).សុំគឡងធមសូ៌គ្ត សមូតបទវគិយរ 
មានការយុំគស្ដ  មរណ្ទញ ខពិត 

គគ្រោះដតគ្តូវឃ្លល ត ញាតិគៅជិតែិត 
គោយការអាណិ្ត ចិ្តតជាបគ់សនហា ។ 

៣).សុំគឡង ុំងឡាយ បានកាល យជាគរឿង 
គគ្រោះចិ្តតគ ើតគឡើង មនិ នម់រណា(*) 

គតើរ ខលឹមគទៀង បានម ពីណា 
គបើ នញងសងាខ រ អនិចាច   ធមាម  ។ 

៤).ដតពញទធស្ដវ ័ ជាអន មានោភ 
គគ្បៀបគគ្រោះគ ើត ន ់កាលគ្ពោះភរវា 

ទទលួសមបតតិ គ្ពោះធមមោជា 
ភ្ងា រចិ្តតសញខសាប ់បញ្ចបគ់រឿងគោ ៕ 
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     (*) មរណា ៖ គរលគ្តងក់ាររលតន់នខណ្ៈចិ្តត,មយួខណ្ៈ ៗ ។ 

3 
៩៧-គុណ  បុណាយ  

3  
១).បញណ្យឱ្យស្ដគ ល់រញណ្ធានផ់្ល, មម   គគ្រោះោុំពូជសញខ, ទញ ខបនត 
 មមគមម ផ្លគមម  ស-ផ្ល-ស       គ្តាច្ច់្ររស់គៅ តាមយថ្ល ។ 
២).គ ើតគ្ត ូលខាស់ រស់មនិយ៉ា ប ់       ឆ្ងបប់ានគរៀនសូគ្ត  នញងស្ដោ 
គបើគ ើត ូនអន  ដគ្សច្មាក រ        បាយទ ឹ,សិ ា តាមស្ដថ នភ្ងព ។ 
៣).គ ើញគ ើយ ុំណ្ត ់បទសិ ា       គែើមបពីិចារណ៍្ អាងរ៌គបៀប 
មនិដមនមានោះ ជោះគរលគគ្បៀប       ឱ្យគសកៀបរមាស់  ស់ខញសធម ៌។ 
៤). មមផ្លពិនតិយ រិតគ ើញបាន        លាណ្ស្ដងបញណ្យ  ញុំឈ្បឈ់្រ 
អងគគ្ពោះស្ដស្ដដ  គ្តាស់ថ្លលអ       មាន,គ្ ,គស្ដម ោះសរ  ច៏្ិតតសាប ់៕ 

3 
៩៨-មិតតលអ  

3  
១).បានស្ដគ ល់មតិតលអ គពលគ្ អាសនន 
ជាគពលបន្ាន ់គ្តូវយ អាស្ដ 
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មនិរិតដតបាន ខាងគ្បាណ្អាតាម  
គពលមតិតគ្តូវការ ថ្ល,គរច្វ វ់ ី។ 

២).មតិតបលមគៅដ បរ ដតគយើងគជារជន ់
គ្ទពយធនមានគគ្ច្ើន គ ើនយសនាទី 

មតិតលអដតមាត ់ចិ្តតឥតមូលមរី 
មនិបាច្ម់ានពីរ ជាមយួខលួនគឡើយ ។ 

៣).មតិតដែលលអពិត មតិតបញណ្យខលួនឯង 
ចាុំជយួ ចាតដ់ច្ង ឱ្យទញ ខបានគសបើយ 

សមបតតិបញណ្យមាន ជាស្ដា នឆ្លងគគ្តើយ 
បញណ្យគយើង នឹងគ ើយ ជាមតិតលអពិត ៕ 

3 
៩៩-តថ្មលព្បាក់  

3  
គ្បា ម់ានតនមល សគ្មាបគ់គ្បើ      យ៉ា ងណាមនិគសមើ តនមលមនញសស 
មនិបគគ្មើគ្បា  ់ធ្លល  ផ់្លូវខញស      គច្ោះគគ្បើគ្បា គ់នាោះ គោយបញ្ញញ ៕ 

3 
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១០០-សុខ្  ព្ពម  

3  
គៅគ្បុសសញខគ្ពមគគ្រោះលមម នញងច្ិតត    គៅ នញងជីវតិដនបនតិយធមមជាត ិ
ស្ដមញ្ញធមមតាោម នការគបៀនគបៀត      មនិបងម់ារយទគចាលជាតិសនាដ ន៕ 

3 
១០១-បណឌិតា  ធមាមា  

3  
១).គ្ពលឹមសួសដី រសមីទិន រ 
យគ្តាគច្ញច្រ លមអគវហា 

សូរយមានពនលឺ បុំភលគឺោកា 
 ុំងអន គ្តូវការ គ្បាថ្លន  គដដ  ។ 

២).គគ្បៀបែូច្បណ្ឌិ ត ចិ្តតធានគ់្របគ់្ោ 
 នញងគ្ពោះធមាម  យគ្តាសគដដ  

សដមដងគ្ពោះធម ៌បនតគែើរផ្លូវ 
គៅកានទិ់សឯ  បរគិយស្ដន ។ 

៣).គ្បកាសបងាា ញ នូវសច្ចធម ៌
មនញសសគទពនិ រ អាច្គ ើញផ្លូវបាន 
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 ុំងែញត គដដ  ចិ្តតឱ្យសញខ ានត 
សនសុំសនាដ ន បានែឹងសច្ចៈ ។ 

៤).គ្ពលឹមសួសដី សិរដីមនពិត 
កាយវាចាចិ្តត គ្ពឹតតិតាមធមមៈ 

គ ើញធមធ៌មមតា សមាម ទសសនៈ 
គ្បច្ សគគ្រោះរញណ្ បណ្ឌិ តា ធមាម ៕ 

3 
១០២-អវីដដលគួរបាន  

3  
១).អរញគណាទយ័ រសមីពណ៌្មាស 
ឱ្ភ្ងសពនលឺ បុំភលគឺោកា 

បញណ្យគៅឱ្យផ្ល ផ្ដល់នូវសងាខ រ 
ដែលសនមតថ្ល គៅមានជីវតិ ។ 

២).បញណ្យជបួសបបញរស គស្ដម ោះគ្ពោះធមាម  
គោ បានជយួ ភ្ងា រ គបើ ផ្ដា រការពិត 

ឱ្យគ ើញសច្ចៈ រឺរូបនិងចិ្តត 
គ្ពមគោយការរិត រឺពិតបរមតថ ។ 



 

-134- 

 
 

៣).ែឹង,មាន មមោា ន បានគគ្រោះសតិ 
 មាច តទិ់ែាិ យល់ខញសមានសតវ 

ឱ្យយល់គ ើញគ្តូវ នូវគរឿងបញ្ញតតិ 
គគ្រោះគ ើញបរមតថ ពិត  ន  អតាត  ។ 

៤).អរញគណាទយ័ អវីដែលគ្បា ែ 
 ុំណ្តឱ់្យែឹង និងគ ើញច្ាស់ថ្ល 

នាមរូបគ ើតគឡើង ជាធមធ៌មមតា 
គ្ពោះពញទធែីកា  អនតាត   ធមាម  ។ 

៥).គ ោះជាមានអវី បានអវី នញងគោ  
 គ៏ស្ដ គោរភយ័ ោម នអវីលស់ោ 

គគ្រោះជាតិនាុំយ  ម ចាស់ជោ 
ទញ ខគ្ោច្ញងគគ្កាយ រឺគោយមរណ្ៈ ។ 

៦).ដតអវីររួបាន  នញង ុំគណ្ើ តមនញសស 
រឺគ ើញមនិខញស លញោះ នញងសច្ចៈ 

ជាធមមសមបតតិ  មាច តគ់ោភៈ, 
គ សៈ, គមា ៈ អាសវ ខយ ៕ 

3 
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១០៣-ដកចិត្តខលួនឯង 

3  
១).គ្បឹងដគ្បងដ គោ (១) តគ្មូវចិ្តតឯង(២) 
គមាល៉ា ោះគ ើយច្ុំដបង គោយខនធភ្ងរៈ 

គ្របជ់ាតិនាុំម  ជោមរណ្ៈ 
គ្តូវធ្លល   ់នញងផ្លូវ ទញ ខវែដសងារ ។ 

២).មានដតពាយម អបរ់ ុំដ ចិ្តត(៣) 
ឱ្យែឹង,គ ើញពិត សច្ចគោកា 

លោះបងគ់្បកាន,់ ភ្ងរៈ,តណាា  
លញោះគោ ញតតោ គឆ្ងា ោះអមតោា ន ៕ 

(១) គោ  ៦ ៖ ដភន ,គ្តគច្ៀ ,គ្ច្មញោះ,អណាដ ត,កាយ, ចិ្តត ។ 
៖ រូប,សុំគឡង, លិន,រស,គផ្ដែាពវៈ,ធមាម រមមណ៍្ ។ 
៖ គ ើញ,ឮ,ធុំ លិន,ែឹងរស,ែឹងគផ្ដែាពវៈ ( គដដ ,
គ្តជា ,់ ទន ់រងឹ តឹង ញ័រ),ែឹងធមាម រមមណ៍្ ។ 

(២) ចិ្តតឯង   ៖ ដែលជាតួតណាា   មានោះ  ទិែាិ 
(៣) ដ ចិ្តត    ៖ សតិបបោា នវបិសសនា 

3 
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១០៤-្គរជួយរមលឹក 

3  
១).ផ្គរោនរ់គ្រឹម គ្រ ឹមគគ្កាយគភលៀង 
សុំគនៀងធមមជាតិ ហា គ់ឆ្លៀតគ្បាបថ់្ល 

ជាកាលរែូវ ជិតច្ញងវសា 
មយួគោជមាស្ដ ភគ្ទបទបិណ្ឌ មយួ ។ 

២).ផ្គរជយួ រមល ឹ ឱ្យនឹ ែល់រញណ្ 
ពញ ដម៉ារញណ្ធាន ់ពនគ់ោយការជយួ  

ឥតដលាដង ូន សូនយរិតភយ័គ្ពួយ 
ច្ុំណាយជុំនយួ គោយគ្ព មវហិារ ។ 

៣).រិតគ ើញែល់រញណ្ បញោណាចារយ 
គោ គរៀប ិច្ចការ ជាបញណ្យនានា 

កានបិ់ណ្ឌ ភជុំបិណ្ឌ  តាមគពលគវោ 
បានតបតាមគ្ោ ជា តញ្ញញ តា ។ 

៤).រស់ឬដច្ ឋាន គោ បានគ ើញ ូន 
សាួនភ្ងា មនិសូនយ ចា ពីខលឹមស្ដរ 

គធវើបញណ្យសញនរ្ ៍ន ស្ដដ បធ់មស៌្ដស្ដដ  
ដផ្លផ្ដក សគគ្មច្ គគ្សច្រចួ្ចា ទញ ខ ៕ 
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១០៥-ត្នមលមនុេស  និងមាេព្ាក់ 

3  
មាសគ្បា តិ់ច្គគ្ច្ើន បានច្គគ្មើនពិត 
ចិ្តតសញខគ្បគសើរ គគ្បើគោយអស់នងល 

បានស្ដដ បប់ណ្ឌិ ត រិតស្ដគ ល់តនមល 
មនញសសនងលនច្នគ្បា  ់ឆ្ងល  ស់្ដងបញញ្ញ មម៕ 

3 
១០៦-មានេមបត្តិដេព់្ព្ម 

3  
១).នាឡកិាែល៏អ  គ្មមានបាន 
ដតបញណ្យគងកើងថ្លក ន ឱ្យអន បានគគ្បើ 

ែឹងកាលគវោ ការងារគ្បគសើរ 
ែុំគណ្ើ រនងាយប ់គោរពតនមល។ 

២).យ៉ា ងណាអតតភ្ងព ជាមនញសសឧតដម 
 នគ់្ពោះសទធមម តាុំងមាុំសពវនងា 

គោរពបែិបតតិ សមកាលគ្បនព 
វស័ិយស្ដវ ័ ជា រ់ញណ្គ្តយ័រតន។ 
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៣).ខណ្ៈសមបតតិ,  ុំគណ្ើ តសមបតតិ 
ធមមសមបតតិ អតថលអ មងម៉ាត ់

លោះខនធភ្ងរៈ សច្ចៈគ្បា ែ 
 ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ សញខគ្ពមតាមគ តញ៕ 

3 
១០៧-ព្ព្េមឹមានេរិ ី

3  
គ្ពលឹមមានសិរ ី       ភស្ក តគ្បិមគ្បិយ ដីសញខា 
បានែឹងគ តញទញកាខ         សាបចិ់្នាដ មនិ មសត ់។ 

    ពិតជាអរគ្ពោះរញណ្        អគន លនធ់ានគ់្បា ែ 
បានគសពរបម់និខសត ់       គ្ពោះធមមបទរញណ្បណ្ឌិ ត៕ 

3 
១០៨-លចះទាងំ ៨ 

3  
១).គ ើញគផ្ ោមាម  ូម  ចិ្តតសញខគ្ពមលមមបានគច្ោះ 
គោ បានជូនច្ុំគណ្ោះ   ែវ៏គិសស ុំងគ្បាុំបី។ 
២).គច្ោះែឹង នញងធមាម    ចិ្តតសញខជាមានសិរ ី
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គច្ោះែឹង នញងគោ ីយ ៍           គច្ោះជាបភ់យ័គោយបាប មម។ 
៣).ច េះឱ្យ,ច េះស្រឡាញ់,  ច េះ  េះចាញ់,ច េះរង់ចាាំ, 
ច េះដក,ច ើយច េះដាំ,             ច េះដឹងកម្ម,ច េះដឹងការណ៍។ 
៤).ជាគមគរៀនជីវតិ   ជយួ ឱ្យរិតពិចារណា 
គច្ោះែឹងធមស៌្ដស្ដដ    គ្ពោះបិតាវវិែដៈ៕ 

3 
១០៩-រេមធីមាម  

3  
១).អរញគណាទយ័ រសមីពណ៌្មាស 
គ្ពោះសញរគិយភ្ងស រសច្គ្ វាោ 

ជាការនិមតិត គ្បាបឱ់្យែឹងថ្ល 
ែងួគ្ពោះសញរយិ យគ្តាបន្ាប ់។ 

២).គគ្បៀបែូច្ស្ដវ ័ ភ្្ង ពី់និគ្  
បានស្ដដ បធ់មាម  ស ធ ជាគ្ទពយ 

អាគ្ស័យពនលឺ បញ្ញញ រូោប ់
មានភព័វទទួល រញណ្គ្ពោះស្ដស្ដដ  ។ 

៣).ជាការយល់ែឹង នឹងគ ើញធមន៌ងល 
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អងគគ្ពោះជិនគ្សី ម ញែនគ្តគោកា 
គ្ទងន់ាុំគជារោភ ស្ដរៈខលឹមស្ដរ 
សនតិសញខា រឺការផ្ញតទញ ខ ៕ 

3 
១១០-នងៃេពុ្កេេួា ី! 

3  
១).នងាសញគ្ សួសដី ! សិរបីញណ្យភព័វ 
នងាោបឧ់ទ្ិស សូមញាតិ ស្ដធញ ! 

ឥទំ  សោ  ញាតីនំ  សោតុ 
សុខ្ិតា  សោនតញ  ញាតសោ ។ 

២).នងាសញគ្ សួសដី ! សិរគីស្ដភ្ង 
ស្ដងបញញ្ញសមាភ រោបាបបគោ 

គឡើងកានផ់្លូវស្ដា នគ្ព មយនឧតតគមា 
គោយចិ្តតសញគខាគៅកានគ់គ្តើយសាប ់។ 

៣).នងាសញគ្ សួសដី ! សិរឧីតដម 
ខណ្ៈស័ ដិសមសនសុំអរយិគ្ទពយ 

បញញ្ញ  ិរយិវតថញ ុំងែប ់
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ោបន់គ្តសរណ្រមនដ៍ែលជាបាទ ។ 
៤).នងាសញគ្ សួសដី ! សិរពិីសិែា 
បានគ ើញជីវតិធមពិ៌តសញទធស្ដធ 

គ្ពោះពញទធែីកាតគ្មាស់បទបាទ 
សិ ាឱ្ហាត  អនតាត   ធមាម  ៕ 

3 
១១១-កមម-្េ 

3  
១).មនិសនសុំលោះណាស់ដតខាងបាន 
គ ោះជាប៉ាញនាម នគ្បាណ្មនិសកបស់កល់ 

គគ្រោះដតតណាា ឱ្យគ្ពួយរច្ល់ 
ខវល់គ្បឹងគ្បញាបរ់ គពលស្ដល បោ់ម ន ។ 

២).សបាយនឹងបានគភលច្គ្បាណ្នឹងបង ់
ច្ុំណ្ងគ់ោភៈ   ់ឱ្យហ៊ាន 

ទិែាិមានោះច្ាស់ខាងបុំរន 
ោុំពូជអតឃ់្លល នគ្ ោម នអវីគស្ដោះ ។ 

៣).គគ្រោះគ តញមនិែឹង ុំងគយើងនិងគរ 
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គ្បឹងដគ្បងគមល៉ាោះគទររួឱ្យគ្សគណាោះ 
គ ើតម ទគទគៅទគទគស្ដោះ 
បានគ្តឹមដតរស់អស្ដរឥតការ ។ 

៤). ុំពញងដតគធវើអុំគពើទញច្ចរតិ 
នឹ ថ្លផ្លពិតបានោភសកាក រ 

ដតវបិា ចាស់ម តាមរ ា 
គ្ច្ឡុំថ្លផ្ល- មម ុំពញងគធវើ ។ 

៥).គរឿងច្ាប ់មមផ្ល ញសោ ញសល(*) 
ផ្លវចិិ្គ្តឆ្ងល  គ់ៅតាមអុំគពើ 

បាបគៅឋានគគ្កាមបញណ្យគៅឋានគលើ 
មនិអាច្គ្ោនគ់បើមានខលួនច្ងគ់ឡើយ ។ 

៦).ន  ូនគ្បុសគ្សី ! នងលច្ងចាុំទញ  
 ូននឹងបានសញខរឺបញណ្យ នឹងគ ើយ 

បញណ្យអន ស្ដង បូនជូន ូនែល់គគ្តើយ 
 ញុំឱ្យខូច្ខានគ្បាណ្គភលច្រញណ្បញណ្យ ៕ 

(*) អានថ្ល  ញសៈោ៉ា  ញសៈលៈ 

3 
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១១២-ដឹងថាលៅេៃង់ 

3  
១).អរញណ្គរៀងរោះភលចឺ្ាស់នងាងមី 
ធមមជាតិគ្ពឹ សនគ្ពអវីៗធមមតា 

វលិគ ើតវលិស្ដល ប ់នញងវែដសងារ 
សនមតគៅថ្លគោកាសននវិាស ។ 

២).ែឹងថ្លគៅលាងគ់ទើបលង ់នញងគោ  
អគន្ាលគយលគយរគ ើតស្ដល បគ់ពញរស 

គៅ នញងភពបីគគ្រោះមនិ ន់្ ល ស 
រគវៀសគ ើញគ្តូវតាមផ្លូវបញ្ញញ  ។ 

៣).អរញណ្ពណ៌្មាសចាុំងជោះរសមី 
ធមគ៌្ពោះជិនគ្សី ឫទយ័ រញណា 

អនញគគ្ោោះគ្ប នធមម នសិ ា 
គផ្ដើមែឹងច្ាស់ថ្លអាតាម លាងពិ់ត ។ 

៤).រញណ្គ្ពោះសមាញទធគ្ពោះធមន៌គ្ ដលង 
សដមដងពនយល់ឱ្យស្ដគ ល់ជីវតិ 

ស្ដគ ល់បញណ្យនិងបាប នញងវងីិចិ្តត 
បាបដែលគ្បគ្ពឹតតរឺចិ្តតអ ញសល ។ 
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៥).គ្កាបអរគ្ពោះរញណ្បញណ្យែឧ៏គ្ ិែា 
បញណ្យឱ្យជួបមតិតចិ្តតពិតជួយ ផ្ដល់ 

សតិបញ្ញញ  នញងមហា ញសល 
មរគផ្លស្ដគ ល់ផ្លូវគៅគ្ពោះនិរវ ន ។ 

៦).អរញណ្សួសដី ! សីរនីងលថ្លល  
សពស្្ដធញការអររញណ្បញណ្យមាន 

ទទលួធមាម ស ធ សីល ន 
ឆ្លងភពភូមវិានតាមយនអរយិមរគ ៕ 

3 
១១៣-លលាកននគំនិត្ 

3  
១).គមើលគមសញនខ ែូច្ច្ដមល ដែរ 
 ូនគែ គៅដ បរ គរោះបា ស់ននធ 

ឱ្យគម ូនគ្ជូ  គៅគោោះរញញ ី 
ែគណ្ដើ មទឹ ខីរ ឆី្(គៅ)គធវើគ្ពគងើយ ។ 

២).គនោះជារុំនិត ការរិតគ ើតគឡើង 
មានគរមានគយើង គ្បកាន ់នឹងគ ើយ 
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ច្បគ់្តឹមការគ ើញ ជាអវី គ៏ោយ 
ោម នគរឿងខវល់គឡើយ  អនតាតា  ធមាមា ៕ 

3 
១១៤-លលាកននបរមត្ថ 

3  
១).សុំគឡងគ្ពោះធម ៌កានបិ់ណ្ឌ បញណ្យភជញ ុំ 
សមូតោនរ់ណ្ដុំ  ជយួ អបរ់ ុំចិ្តត 

ពញ្ញញ  ស់្ដម រតី ឱ្យនលនឹ រិត 
គៅមានជីវតិ គ្តូវគ្បគ្ពឹតតអវី ។ 

២).អាច្គគ្បើគ្បាស់បាន អាច្គ្សឡាញ់បាន 
នឹ រលឹ បាន, រូប,គរឿងគោ ីយ ៍

មាន,ោម នវញិ្ញញ ណ្ បញរស,ស្កសតី 
ជាមាច ស់អវី ៗ គ្តឹមគោយសនមតិ ។ 

៣).គគ្រោះអវី ុំងអស់ មានគោ ជាមាច ស់ 
បរមតថជា ច់្ាស់ គយើងោម នគ្បា ែ 

បច្ចយ័ឱ្យគ ើត គ ើយដតងរលត ់
 ុំណ្តស់ងាខ រ ជាធមមតាធម ៌។ 
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៤).ខណ្ៈសមយ័ អវីដែលសុំខាន ់
គ្ពឹតតិកានផ់្លូវគ្តូវ ដែលគ្តូវគច្ញច្រ 

 ន,សីល,ភ្ងវនា ជា យទលអ 
គ្ពោះធមគ៌្បាបផ់្លូវ គៅកានទិ់សសាប ់៕ 

3 
១១៥-ការដឹងបរមត្ថ 

3  
១).ស្ដធញ ! ស្ដធញ ! អនញគមាទនា ! 
បញណ្យ ននានា ស្ដវ ័ស្ដវកិា 

ច្ងាា នថ់្លវ យសងឃ ឧទ្ិសទ ខិណា 
ែល់ញាតកា បានរចួ្ចា ទញ ខ ។ 

២).បរយិតតិនាុំែល់  ញសលភ្ងវនា 
គ្របអ់ងគគ្របោ់ន  ដសវងរ ផ្លូវសញខ 

ដតគ្បយត័នជាប ់ខលួនលអគ្របម់ញខ 
សញខគគ្រោះទិែាិ ជាសញខដ លងកាល យ ។ 

៣).មានដតការែឹង ដែលគ្តូវែឹងគឡើង 
ោម នខលួនគ្តូវគងកើង គគ្ដពីចិ្តតកាយ 
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ការែឹងបរមតថ កាតប់ងផ់្លូវឆ្ងា យ 
ធមមសបាយ ឆ្ងា យចា  ិគលស ៕ 

3 
១១៦-កិចចននេត្ិ 

3  
១).គ ើញ,ឮ,ែូច្ោន   គ្បគយជនគ៍ផ្សងោន   គគ្រោះគោយការរិត 
មានរូប,សុំគឡង  គពញចិ្តត ស់ចិ្តត  ដែលជាការពិត 

ចិ្តតែឹងអារមមណ៍្ ។ 
២).មានដតសតិ  លោះបងទិ់ែាិ    ិច្ចែស័៏ ដិសម 
គ ើញធមប៌រមតថ  សច្ចៈែឹ នាុំ   បរមតថឧតដម 

នាុំចា ភពបី ៕ 

3 
១១៧-អត្ថន័យកំណាព្យបងព្បុេខ្ុំ 

3  
១).មយួរឺខលួន(*)      សាួនចាុំទី   ស្ដល បខ់ាងមញខ 
ពីរចាុំទញ          ខាងមញខស្ដល ប ់ ច្ងគ់្បាបថ់្ល 
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រឺបញណ្យបាប         ដែលបានស្ដង  គោយអាតាម (*) 
វបិាកា          តាម មាម    ឥតគលើ ដលង។ 
២).បីចាុំគ្បាប ់        មតិតញាតិស្ដដ ប ់ ច្ាបធ់មមជាតិ 
ពិតមនិឃ្លល ត         ពីមនិគទៀង  ទញ ខ នឹងឯង 
មនិមានខលួន         មនិមាុំមនួ  ខាល ុំងចាតដ់ច្ង 
លមមរដអង         គច្ោះរិតដគ្ ង  ែល់ធមមៈ។ 
៣).ឯទីបនួ          បនួតគ្មាស់  គ្ពោះជិនគ្សី 
គច្ោះគោ ីយ ៍        ោម នគគ្បៀបអវី  អរយិសច្ចៈ 
គច្ោះែឹងទញ ខ         លោះគ តញទញ ខ  រឺសមញទយៈ 
ជា និ់គោធៈ         មរគច្គគ្មើន  អាសវ ខយ័។ 
៤).គច្ោះច្ុំណាប ់      ចាបគ់ច្ញគែើរ  ែុំគណ្ើ រគ្តូវ 
គែើរ នញងផ្លូវ         អរយិមរគ   អងគគ្បាុំបី 
ផ្ចងស់មលងឹ         ែឹងតាមរិត  កាពយគរលសដី 
ជូនតាមនយ័         បងគ្បុសនងល  គោយគោរព៕ 
(*) ខលួន  គោយសមមតិសច្ច, គោយបរមតថសច្ច  រឺបញ្ច  ខនធ 
(*) អាតាម   គោយសមមតិសច្ច,  គោយបរមតថសច្ច រឺ  
-  ញសោ  ធមាម  , អ ញសោ  ធមាម  

3 
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១១៨-អរណុ្េេួា ី! 

3  
១).អរញណ្សួសដី ! សិរឧីតដម 
ភ្្ង គ់ឡើងសនសុំ បញណ្យស្ដដ បគ់្ពោះធម ៌

តនមលអរយិសច្ច គគ្សច្រញណ្បវរ 
លមអអរយិគ្ទពយ ជាបែ់ុំគណ្ើ រគៅ ។ 

២).អរញណ្សួសដី ! រសមីជីវតិ 
សិ ាការពិត ជាការគែើរផ្លូវ 

លោះការជុំរ  ់ដែល  ជ់ាបគ់ៅ 
ផ្លូវោ ភ់្ងរៈ មរគបបែិប  ៕ 

3 
១១៩-គុណ្បណ្ឌិ ត្ 

3  
១).គមើលគ ើញពិត    រិតសគងវរ     ដច្ គសច្ ដី 
គរឿងគោ ីយ ៍         គោយនយ័គគ្បៀប    គធៀបឧបមា 
គគ្រោះគោភៈ           ុំងគ សៈ     និងគមាហា 
វែដសងារ           អនិចាច       ទញកាខ  នឹង។ 
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២).រញណ្បណ្ឌិ ត       ភ្ងពជាមតិត      ចិ្តត រញណា 
ផ្ដល់ធមអ៌ាង ៌         ខលឹមស្ដរសព ្     គ្បាបទី់ពឹង 
គរឿងោរគោរ          គោ  ិគលស     គច្នោះអញីចឹ្ង 
គ្តូវដតែឹង          គ្បឹងគ្ពឹតតិធម ៌     ច្រចា ទញ ខ៕ 

3 
១២០-ទីព្ឹងព្ព្ះស្ដេនា 

3  
១).ទីពឹងគ្ពោះស្ដសនា   អងគសមាម ស្ដស្ដដ ពញទធ 
ពឹងគ្តូវទញ ខរចួ្ផ្ញត   ជានិគោធវសិងាខ រ ។ 
២).ទីពឹងនឹងខលួនឯង   គ ើញនគ្ ដលងគោយបញ្ញញ  
តាមគោលនគ្តសិកាខ    សីលសមាធិឧតដម ។ 
៣).ទីពឹងនឹងការស្ដដ ប ់  ចាបយ់ អតថដែលដណ្នាុំ 
គ ើញនគ្តល ខណ៍្ជា ច់្ុំ  សនសុំពូជការគ្តាស់ែឹង ។ 
៤).ទីពឹងនឹងម ិច្ឆតា   ោភសកាក រគ្សវាគ្បឹង 
គ ម្ ោះថ្លគ្បាសលុំនឹង   គគ្រោះងា ពឹងពួ មចិាឆ  ។ 
៥).ទីពឹងមនិែឹងទញ ខ   ដបរសគ្មុ ពឹងតណាា  
មនិច្ាស់ទិសសញខា   មរគបញ្ញញ មនិច្គគ្មើន ។ 
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៦).ទីពឹងែឹងគ្តឹមគ្តូវ   ផ្លូវសតិរមល ឹគគ្ ើន 
បញ្ញញ កាល ច្គគ្មើន   គ ើនលោះគ តញោ ភ់្ងរៈ៕ 

3 
១២១-គុណ្ននលេចកាីអត្់ធន់ 

3  
១).សិ ាគ ើញរញណ្  គសច្ ដីអតធ់ន ់     ធានគ់លើសគ្បឹងពី 
គគ្បៀបមនញសសែូច្ដែ   ែញតគោយអរគី      មនិគឆ្ោះគខ្ច្ខ្ី 

        ែូច្ឧស,គៅម ដគ្តង។ 
ខនតីពលុំ   ពលនី ុំ       មាល ុំងនគ្ ដលង 
អតធ់នត់តាុំង   នឹង ិគលសឯង     គ្បឹងដគ្បងជមនោះ 

ច្ាុំងឈ្នោះគ តញទញ ខ៕ 

3 
១២២-អរយិព្ទព្យ 

3  
១).អរញណ្សួសដី ! នងាគ្បាុំពីរគោច្ 
រគនាច្ភគ្ទបទ  តគ់្តាគវនបិណ្ឌ  

មញនគច្ញវសា ែល់កាល ងិន 
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បុំគពញបញណ្យសិន ចិនតន  សុសខ្ ។ 
២).គ្បឹងដគ្បងខលួនឯង ឱ្យែល់គ្បច្ ស 
គោយមនសិការ និងគយនិគស្ដ 

អារទធវីរិសោ  បហិតសតាតា 
ព ួបាបបគោ ពាយមលោះបង។់ 

៣).ព្សហតាវា  ព្ពហេចរិយោ 
ធមមបទភរវា បងាា ញផ្លូវគ្តង ់

គគ្បើខលួនគ្បគសើរ គោយចិ្តតផូ្រផ្ង ់
តគ្មងទិ់សគៅ គៅទីសញខសាប។់ 

៤).អរញណ្សួសដី ! ឃ្លម តខមីយល់ែឹង 
ដសវងរ ទីពឹង ជាទីបញ្ចប ់

 នជី់វតិមញន កាល យជាស្ដ សព 
ទទលួ ុំណ្ប ់អរយិគ្ទពយស្ដស្ដដ ៕ 

3 
១២៣-ល ើញេចចៈ 

3  
១).សិ ាការពិត ជីវតិោល់នងា 
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មានគរឿងគថ្ល នងល គ្តឹមជាអារមមណ៍្ 
ែល់ចិ្តតសនាដ ន ដែលបានសនសុំ 
ផ្សុំគ ើតនាមរូប គគ្រោះបច្ចយ។ 

២).សិ ាែឹងច្ាស់ គនាោះរឺខលួនឯង 
គ ើយមានខលួនឯង ទញ ជាឧបមា 

បានគ ើញខលួនពិត រឺ  ន  អតាត  
គសមើោន  កាយ, គវទនា,ចិ្តត,ធម។៌ 

៣).សិ ាបន្ាន ់សុំខានប់ានែល់ 
បុំគពញ ញសល លោះបាបមនិលអ 

ែញសោងសមាអ ត ចិ្តតលអ  ់ រ 
ស្ដដ បធ់មយ៌ល់ែឹង និងគ ើញសច្ចៈ៕ 

3 
១២៤-លបើ្រូវការលព្ត្ើយកុំលឡ្ើយលភលចបុណ្យ 

3  
១).ជុំគនារគ្តជា  ់ផ្សពវសរ៌ងគកាយ 
ធមមជាតិ ុំងឡាយ គ្សស់គ្ស្ដយគស្ដភ្ង 

ស្ដវ ័ស្ដវកិា ស្ដងបញញ្ញធ្លោ 
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សញខែញមរមនា ជាផ្លូវជីវតិ ។ 
២).មគាគានដឋងគិសោ  សសសដ្ឋា 
មរគសាបស់ញគខា អងគគ្បាុំបីពិត 

 នសីលភ្ងវនា ស ធ ជាមតិត 
សនិទធផ្លូវបញ្ញញ  យគ្តាគឆ្ងា ោះគគ្តើយ(*)។ 

៣).សមាភ ររឺបញណ្យ ស្ដង បូនជាយន 
ឬស្ដងផ្លូវស្ដា ន មរគញ្ញញ ណ្ នឹងគ ើយ 

គបើោម នបញណ្យគទ  ញុំសងឃមឹគឡើយ 
គបើគ្តូវការគគ្តើយ(*)  ញុំគឡើយគភលច្បញណ្យ៕ 

(*).គគ្តើយនាយ រឺគ្ពោះនិរវ ន ។ 

3 
១២៥-អនិចាច   ននធមមត្តធម៌ 

3  
១).គោ វែដទញ ខ មនិសញខយូរយរ 
ជា តិច្,ឈ្គឺគ្ច្ើន គ ើនគ្របរូ់បា 

ដតជុំងឺគោរ ែូច្ទូតនាុំស្ដរ 
ម គ្បាបអ់និចាច  ននធមមតាធម ៌។ 
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២).បានគ ើញបណ្ឌិ ត ជីវតិគោ គគ្បើ 
ឱ្យបគគ្មើរញណ្ គ្តយ័រតនគោយលអ 

បូជា,លោះបង ់ផ្គងចិ្តតគស្ដម ោះសរ 
ជីវតិបនត គោយមនិគ្បមាទ ។ 

៣).គោ បានយល់គ្ពម លមមអវីគ ើតមាន 
ទញ ជាគមគរៀន សិ ាឱ្ហាត 

គគ្រោះគោ (*)មញខដត ោញទគទស្ដអ ត 
សងាវ តគ្តឹមដត គច្ោះធម,៌មានធម ៌៕ 

(*) គោ  ៖ នាមសព ្( សុំ. បា. ) សភ្ងវធមដ៌ែលដតង គ ើត 
                    ដតងវនិាសគរឿយៗ ...,។ 

3 
១២៦-េកិាព្ីជីវិត្ 

3  
១).សិ ាពីជីវតិ   ឱ្យគ ើញពិតគ្តូវគ្តងល់អ 
រឺគ ើញសច្ចធម ៌  លមអឯ គ្ពោះស្ដសនា ។ 
២).សិ ាពីជីវតិ   រស់ជិតជាបធ់មធ៌មមតា 
ធមមជាតិនគ្ពគ្ពឹ ា   សពវសតាត សងាខ រធម ៌។ 
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៣).សិ ាពីជីវតិ   គ ើញតចិួ្តតរិតគ្តាច្ច់្រ 
នច្នរូបគរឿងបនត    អរគ្សឡាញ់ឬ ស៏អប ់។ 
៤).សិ ាពីជីវតិ   រ ផ្លូវពិតទីបញ្ចប ់
មនិដមនគ្តឹមែញត ប ់  ច្បគ់្តងស់ាបផ់្ញតទញកាខ  ។ 
៥).សិ ាពីជីវតិ    នជី់វតិមញនមរណា 
តាមផ្លូវមរគនងលថ្លល    បានទសសនាអងគគ្បាុំបី ។ 
៦).សិ ាពីជីវតិ   គ ើញធមពិ៌តគ្ពោះជិនគ្សី 
បញ្ចបអ់ស់ទញ ខភយ័   សាបសួ់សដីគ្ពោះនិរវ ន៕ 

3 
១២៧-េមូលលាក្រូឆាប់ានលេប ើយព្ីលោគ្ន 

3  
១).ខ្ញ ុំបាទសូមគ្កាប បងគុំវន្នា 
បណ្ឌិ តធមាម  វរីយិគមាោះមញត 

គស្ដម ោះកាយវាចា ចិ្នាដ បរសិញទធ 
ឥតសលញតគ្ពួយភយ័ គរឿងអវី គ៏ោយ។ 

២).គយើងខ្ញ ុំ ុំងឡាយ សិសសរណ្គ្របោ់ន  
សូមអនញគមាទនា បញណ្យនគ្ ដលងគ ើយ 
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បញណ្យ ុំងប៉ាញនាម ន បានគោ ឆ្ងបគ់សបើយ 
គោ គ្រូខ្ញ ុំគអាើយ អន ែម៏ានរញណ្៕ 

3 
១២៨-លព្បើព្ាេជ់ីវិត្ 

3  
១).គគ្បើគ្បាស់ជីវតិ ឥតមានគ្ស្ដនតគ្ស្ដ  
ឥឡូវសគ្មា  ចា ពីការងារ 

សគ្មានតពាបាល ជុំងឺគោោ 
គផ្ ធមម នា មានជា ូរដ ។ 

២).គ ើញគផ្ គ ើញចិ្តត គោ រតឹរងឹមាុំ 
ឧតដមសបបញរស គស្ដម ោះឥតតអូញដតអរ 

គគ្រោះធមមកាយ បិតាជាបដ់ បរ 
ែដងាស្ដសនា ស្ដស្ដដ ចា ទញ ខ៕ 

3 
១២៩-កិចចននបរមត្ថធម៌ 

3  
១). ញុំគគ្ត អរគព    ៏ញុំស្ដដ យគព  
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គគ្រោះោម នអវីដបល   ុំង ញុំគភលច្ថ្ល 
គយើងជាអន គ ស ននវែដសងារ 
ោម ន ដនលងណា គ្តូវែគណ្ដើ មោន  ។ 

២). នញងមាតម់ច្ចញោជ  ុំណាច្បានអវី 
គៅ នញងភពបី ជាពនធនាោរ 

 ុំងជាតិនាុំម  គ ើតចាស់ជោ 
គ្ោុំគ្ោឈ្សឺ្ដល ប ់គ្បញាបយ់ល់ែឹង។ 

៣).រឺមានដតមា៉ាង សុំអាងធមាម  
សតិបបោា នភ្ងវនា បានជាទីពឹង 

គ ើញពិតអស់ខវល់ គគ្រោះតណាា  នឹង 
ែឹង ិច្ចបរមតថ  មាច ត ិ់ច្ចគយើង(*) ៕ 

(*)  ិច្ចគយើង ៖ សមាគ ល់មានគយើងគោយអុំណាច្ននអតាត នញទិែាិ 

3 
១៣០-លពាេព្ីេេួា ី! 

3  
១).សតវគោ ទូគៅ គៅ នញងគោ ីយ ៍
បាន ុំគណ្ើ តងមី សួសដីអបអរ 
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ដតមនញសសសុំខាន ់គ្តងគ់្បគ្ពឹតតលអ 
គច្ោះធម,៌មានធម,៌ ែដងាស្ដស្ដដ ។ 

២).អវស្ដនគសច្ ដី សួសដីនងាស្ដល ប ់! 
បានស្ដដ បគ់្ពោះធម ៌ដែលមាននយ័ថ្ល 

បញណ្យបានគធវើទញ  មនិបាតគ់ៅណា 
រ ាយ៉ា ងលអ តាមតនួាទី។ 

៣).បញរគលគនាោះឯង រដមងរ ីោយ 
សបាយតាមធម ៌ នញងគោ  ុំងពីរ 

 នញងគោ គនោះមយួ គលើ ស្ួយជីវ ី
ជារគ្មបពី់រ រឺគោ ខាងមញខ។ 

៤).គគ្រោះគោ បានែឹង នឹងអវីបានគធវើ 
អុំគពើបរសិញទធ នាុំចិ្តតសាបស់ញខ 

ស្ដងគ តញជា មម ោុំពូជនិរទញ ខ 
គោ គនោះ,ខាងមញខ សញខែល់អមតៈ៕ 

 3 
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១៣១-ោព្ត្ត្លូវេៃប់ 

3  
១).មានវងីិចិ្តត  ុំពញងគ្បគ្ពឹតត 
គទើបមានការរិត បនតគ ើតគឡើង 

មានការគ្បកាន,់ មានគរ,មានគយើង 
គ ើតគច្ញគ្របគ់រឿង ននគោ បញ្ញតតិ។ 

២).បានស្ដដ បសិ់ ា គរឿងោ៉ា វជីវតិ 
អវី ក៏ារពិត គោយធមប៌រមតថ 

ដតចិ្តតរិតលអ  រញណាសពវសតវ 
មានគរឿងបញ្ញតតិ សតវជាអារមមណ៍្។ 

៣).គបើចិ្តតមនិលអ រិត ម៏និលអ 
បនតជាគរឿង អាគគ្កាធយ៉ា ងមាុំ 

សូមបបីានជបួ គ្ពោះពញទធឧតដម 
 ខ៏ុំគ្បទូសត គគ្រោះ ស់ចិ្នាដ ។ 

៤).ដតគបើចិ្តតលអ ការរិត ល៏អ 
មាន គយនិគស្ដមនសិការ 

គធវើទញ  នញងចិ្តត គោយឧបាយគ្បាជ្ា 
គ ើញ ន អតាត  យគ្តាផ្លូវសាប៕់ 
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១៣២-េខុចិត្ត 

3  
១).អរញណ្សួសដី ! គខនើតងមីយគ្តា 
អសសញជមាស្ដ ចារចាុំតាមកាល 

ដខបញណ្យ ងិន វគិសសវសិ្ដល 
 នដែលមានកាល ថ្លវ យច្ុំគរោះសងឃ។ 

២).ដតថ្លជីវតិ រឺដបប នឹងឯង 
ស្ដស្ដដ សដមដង  ញុំតាមច្ុំណ្ង ់

មដងគយើងមដងគរ មនិែូច្ចិ្តតច្ង ់
គ្តងត់ាមសច្ចៈ ជាសងខតធម។៌ 

៣).មយួដផ្ន ែធ៏ុំ គលើ មមចាតដ់ច្ង 
ខលួនឯងមនិគច្ោះ ដតគ្តូវ,បាន,លអ, 

មដងសញខមដងទញ ខ គោយគោរវ ឹវរ 
បានមានគ ើយគ្  ត ដតអ៊Íចឹ្ង។ 

៤).មានដតអតធ់ន ់ធានអ់បរ់ ុំចិ្តត 
ច្គគ្មើនធមពិ៌ត បញ្ញញ បានែឹង 

សញខចិ្តតគ្ពមតាម ធមធ៌មមតា នឹង 
ធមជ៌ាទីពឹង នឹងរចួ្ចា ទញ ខ៕ 
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១៣៣-ដភនកបញ្ញា  

3  
១).យបយ់នគ់្តជា  ់ប ធ់្លល  វ់ាគយ 
ជុំគនារនាុំទឹ  រមល ឹបានថ្ល 

មនិជាយូរគៅ រែូវវសា 
ធមមតាផ្ដល ស់គៅ រែូវរងា ។ 

២).ធមមជាតិ ុំងឡាយ គរៀងអាយជញុំវញិ 
ឥតគមាន គមនញនឹង អនិចាច  ធមាម  

ដតងទទលួគ្ពម លមមតាមកាលគ្ោ 
ផ្ដល់ជាគមគរៀន មានធមមសច្ចៈ ។ 

៣).មនញសសរឺជាសតវ ចាតថ់្លសុំខាន ់
គ្តងល់ោះគ្បកាន ់នូវខនធភ្ងរៈ 

គបើ ដភន បញ្ញញ  ថ្លល គ ើញធមម 
គ្តាស់ែឹងសច្ចៈ មរគផ្លនិរវ ន ៕ 

3 
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១៣៤-ដួងចនទ 

3  
១).ច្នម្ានដតមយួ ដរងគ្ពួយដមនពិត 
គគ្រោះច្នវ្រមគិ្ត គពញគោយបូណ៌្ម ី

សតវគោ ងងឹត គៅគពលោគ្តី 
បានពនលឺនងល គ្បាស ដីគៅ មង។ 

២).ច្នម្ានដតមយួ បុំភលគឺោកា 
បាុំងបាតគ់ពលណា ទញកាខ  នលង 

ែងួច្ន្ែងួចិ្តត សនិទធគស្ដម ោះបុំណ្ង 
ប៉ាងរសមីច្ន ្ដែលកានខ់ាងគខនើត។ 

៣).ច្នដ្តមយួពិត និមតិតធមមជាតិ 
មានជបួមានឃ្លល ត មានលិច្មានគ ើត 

អាគ្ស័យបច្ចយ័ តា ដ់តង ុំគណ្ើ ត 
មានគខនើតរគនាច្ រចួ្អស់សូនយគៅ។ 

៤).សងាខ រ ុំងឡាយ មនិគទៀងដមនពិត 
សនមតជីវតិ មញនែល់ឥឡូវ 

គ ើតគ ើយរលត ់ោម នអវីសល់គៅ 
គ ើញយ៉ា ងគ្តឹមគ្តូវ គ ើញផ្លូវសច្ចៈ៕ 
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១៣៥-េមបត្តិដដេជាទីព្ឹង 

3  

១).យបយ់នទ់នឆ់្លង  នលងោគ្តី 
បច្ឆិមយមបី មនមរោិះរិត 

គគ្រោះោម នសតិ គទើបចិ្តតវបិរតិ 
ទិែាិសមាគ ល់ ថ្លមាន អតាត ។ 

២).មានសមបតតិគ្ទពយ ជាប ់នញងភពបី 
ដែលគ្ពោះជិនគ្សី គ្ទងប់ានគ្តាស់ថ្ល 

គគ្បៀបែូច្ថ្លន ុំដែល អន ឈ្គឺ្តូវការ 
លអ,គគ្ច្ើនប៉ាញនណា ោម នអវីគ្ោនគ់បើ។ 

៣).គគ្រោះអន មនិឈ្ ឺជុំងឺគបៀតគបៀន 
ោម នថ្លន ុំមយួគ្ោប ់ ោ៏បគ់្បគសើរ 

ែូច្ោម នបញ្ច ខនធ គ្បកានប់គគ្មើ 
 ុំងពញុំបាច្គ់គ្បើ គគ្រោះខលួនមនិមាន។ 

៤).ទិែាិសមាគ ល់ ថ្លមាន អតាត  
ចាញ់គបា តណាា  គ្តូវការ នញងវាន 

ច្ងរ់ចួ្ចា ទញ ខ គ្បឹង ុំងបុំរន 
គគ្រោះមានតខួលួន គ្បកានយ់៉ា ងមាុំ។ 
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៥).មានដតសតិបបោា ន ដច្ បានធមពិ៌ត 
ចិ្តតជាធ្លតញែឹង ែល់គ្របអ់ារមមណ៍្ 

រូបធ្លតញមនិែឹង រឺជាអារមមណ៍្ 
បរមតថអភធិមម ោម នសតវបញរគល។ 

៦).ពឹងមតិតសមបតតិ, ធមមសមបតតិ, 
និរវ នសមបតតិ កាតប់ងអ់ុំពល់ 

សតិបញ្ញញ  ឆ្ងក រផ្ដដ ច្ឫ់សរល់ 
ទិែាិយល់ខញស គទើបលញោះគគ្តើយសាប៕់ 

3 
១៣៦-ព្ាោមល្សងគ្នន  

3  
ស្ញោះស្្ដគ្បមូលសមបតតិគោកា 
គគ្រោះមនិែឹងថ្លគោកាជាមាច ស់ 

កានដ់តគ្បឹងយ គនាោះកានដ់តខវោះ 
កានដ់តគ្បឹងលោះកានដ់តសមបូណ៌្៕ 

3 
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១៣៧-មានេត្ិ 

3  
១).អរញគណាទយ័ កាលននសញរយិ 
គច្ញច្រយគ្តា ឱ្ភ្ងសពសញធ្ល 

គផ្សងពីគ្ពោះច្ន ្ដែលមានមញខងារ 
បុំភលពឺសញធ្ល នាយបង់ងឹត។ 

២).មានសតិ នឹង រលឹ ែឹងគ្របគ់្ោ 
ចិ្តតគ្តូវគផ្សងោន  រឺជាការពិត 

គគ្រោះដតអារមមណ៍្ និងគគ្រោះការរិត 
គច្តសិ រូបចិ្តត ពិតគគ្រោះបរមតថ៕ 

3 
១៣៨-ឆលងស្ដា នព្ព្ះធម៌ 

3  
១).ែុំគណ្ើ រ នញងនគ្ព ជួបភយ័អាសនន 
គ្តូវគច្ញបន្ាន ់ពីនគ្ពគ្ពឹ ា 

បានជបួស្ដា នចាស់ ដែលអាច្គគ្បើការ 
ឆ្លងគគ្ជាោះបពវតា គ្តាផ្ញតទញ ខភយ័។ 
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២).ស្ដា នចាស់គឈ្ើខលឹម ផ្្ឹមគគ្បៀបគ្ពោះធម ៌
តាុំងគៅគោយលអ ធមគ៌្ពោះជិនគ្សី 

បានស្ដដ បសិ់ ា បែិបតតិគ្បនព 
នឹងគច្ញផ្ញតនគ្ព ននវាន ិគលស៕ 

3 
១៣៩-គុណ្េត្ិ  បញ្ញា  

3  
១).វសា នញងរែូវ   មនិតាុំងគៅគៅលុំោប ់
គភលៀងផ្គរខរ្សូរសព ្  ហា ប់ានគ្បាបធ់មធ៌មមតា។ 
២).ធមមជា ធ់មមជាតិ   ឥតមានឃ្លល តពីសងាខ រ 
បច្ចយ័នច្នរច្នា    វបិាកាជាតិបនត។ 
៣).គ ើតគ ើយដតងរលត ់ ផ្ញតអស់ ុំងលអមនិលអ 
 មមគមម និង មម-ស   ត  សនសុំ នញងសនាដ ន។ 
៤).ពាយមបុំគពញបញណ្យ  រឺជារញណ្មតិត លាណ្ 
ស្ដស្ដដ គ្ទងគ់គ្បាសគ្បាណ្ គ្ពោះធម ៌ានតបានរតិ។ 
៥).គគ្រោះោបជ់ាតិសងារ  ជាបអ់តាត នញទិែាិ 
មានខលួនគោយអសមិ   ោម នសតិជយួ បុំដប ។ 
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៦).ែឹងច្ាស់ជារូបនាម  រលឹ ភ្ងល មពីរច្ុំដណ្  
បានរញណ្សតិដច្    ដប ោច្ោ់ម នតអួតាត ។ 
៧).គទើបអាច្លោះគ្បកាន ់  នញងខនធគ្បាុំឈ្បគ់្បាថ្លន  
សតិនិងបញ្ញញ     លោះតណាា អាសវា សយ័៕ 

3 
១៤០-បណាា េំខិិត្ 

3  
១).អសសញជគ្បាុំបីគ ើត ជិតគច្ញវសា 
គៅមយួសបាដ  ៍ អសសញជបូជា 

នងាគនោះឧគបាសង ៍អស់ញាតិផ្ងោន  
ស ធ រ ា សីលអងគគ្បាុំបី។ 

២).បណាដ ុំលិខិត ញាតិមតិតវយ័ចាស់ 
គ្តូវគ ើញឱ្យច្ាស់ ជីវតិគខើច្ខលី 

ទទលួអារមមណ៍្ គោយមានស្ដម រតី(១) 
អបរ់ ុំគ្បគ្ តី មានទីពឹងពិត។ 

៣).ជាធមមតាធម ៌សនមតគ្របគ់្បាណ្ 
គ្របគ្រងមនិបាន ឱ្យខវល់រុំនិត 
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គ្តូវលោះគចាលគៅ  ញុំគៅរោិះរិត 
គគ្រោះដតជីវតិ មនិយឺនយូរយរ។ 

៤). ញុំសងឃមឹនឹង រងឹមាុំែូច្គែើម 
សល់គ្តឹមែគងាើម ននវយ័ច្ញងគ្ោ 

អស់ការគ្សឡាញ់ បុំណ្ងោោ 
ឬឱ្យោន ណា ម គ្សឡាញ់គឡើយ។ 

៥).មានដតបីតិ និងបាគមាជជ 
រលឹ គ្របថ់្លន   ់បញណ្យបានគធវើគ ើយ 

 នសីលភ្ងវនា វបិសសនា គ៏ោយ 
 ម៏និដមនឱ្យ បានការគ្សឡាញ់។ 

៦).ពិតជាលុំបា  គរឿងឱ្យអភយ័ 
ែល់អន ែនទ គគ្រោះមានតួអញ 

គោោះដលងខលួនបាន ពីសអប ់ន ក់ាន ញ់ 
ឈ្នោះពិតដលងចាញ់ អស់អញគទើបសាប៕់ 

 (១) ស្ដម រតី  ៖  សតិ 

3 
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១៤១-ជមនះរេូត្  គឺអរយិមគគ 

3  
១).ជមនោះរ ូត រឺអរយិមរគ 
 នញងគោ ិយ(*) ឈ្នោះគ ើយដតងចាញ់ 

គគ្រោះដតគ្បដជង គោយមានតអួញ 
មានសអបគ់្សឡាញ់ ចាលចាញ់គោភៈ។ 

២).ឈ្នោះចាញ់នាុំទញ ខ គែ  នញងរញ  មម 
អគន ជាតិគ្តាុំ  នញងទញ ខវែដៈ 

គ្តូវទូនាម នចិ្តត គ្ពមតាមធមម 
សញខៈមនិដជង គរឿងអន ណាគឡើយ៕ 

(*) គោ ិយទីគនោះ អានថ្ល គោ ិយ៉ាៈ គែើមបចីាបច់្ញងច្ួន។ 

3 
១៤២-ធមមេសត្ិ 

3  
១).គ ើញគភលៀងគគ្ស្ដច្គ្ស  ់ធ្លល  គ់លើបងអួច្ 
សុំគឡងខយល់ងាួច្ រចួ្ផ្គររណ្ដុំ  

គ្តជា ផ់្សពវកាយ ផ្ាយជាអារមមណ៍្ 
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ច្ុំកាយវញិ្ញញ ណ្ ែឹងគផ្ដែាពវៈ។ 
២).បរមតថធមពិ៌ត ចិ្តតែឹងអារមមណ៍្ 
សតិសនសុំ ការែឹងគ្បច្ ស 

រលឹ គរឿយៗ បានគ ើញធមម 
សច្ចៈគ្រប ់វ រ  ុំងគ្បាុំមយួ នឹង។ 

៣).គ ើញ,ឮ,ការែឹង រឺជាបរមតថ 
គភលៀងជាបញ្ញតតិ គផ្សងពីការែឹង 

គរៀនគ ើញគ្តូវពិត ចិ្តតមានទីពឹង 
ធមមសសតិ នឹង ែឹងឈ្បវ់គងវង៕ 

3 
១៤៣-េលុោ  បញ្ញា បដិលាលភា 

3  
១).គគ្រោះដតមនិែឹង គ្បឹងថ្លវាយខាម ុំង 
រិតថ្លតតាុំង ច្ាុំងនឹងព ួមារ 

គោភៈគ សៈ ប សព ួអវជិាជ  
នាុំគពៀរគវោ ដតោន ឯងគស្ដោះ។ 

២).គគ្រោះដតមនិែឹង យ ខឹងជាមតិត 
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រិតគរឯងគោភ ររួឱ្យគ្សគណាោះ 
គបើយ បានដមន សមបានគៅច្ញោះ 
ដតគនោះោម នគស្ដោះ នឹងយ បានអវី។ 

៣).គគ្រោះដតមនិែឹង គ្បឹងគ មងែល់ចាស់ 
ថ្លខវោះគអើយខវោះ គ្របស់ពវគសច្ ដី 

គ្បឹងបគគ្មើខនធ ភ្ងរៈយបន់ងា 
ជាបន់ែគោភៈ អន្ា អ់វជិាជ ។ 

៤).គគ្រោះដតមនិែឹង គ្បឹងច្ាុំងោន ឯង 
ការពិតនគ្ ដលង ររួដងលងគ្បាបោ់ន  

មនិររួគៅលាង ់ចាញ់គបា  ិគលសមារ 
លមមែល់គវោ ដែលភ្ងា រែឹងខលួន។ 

៥).គគ្រោះដតមនិែឹង ពឹងគលើបញ្ច ខនធ 
គទើបបានគ្បកាន ់ទិែាិយ៉ា ងមនួ 

សមាគ ល់ខញសថ្ល មាន  អតាត   ខលួន 
រុំនញុំរញុំ ួន ដប ស្ដយគមា។ 

៦).គ្ពោះពញទធគ្តាស់ែឹង ទីពឹង នញងគោ  
គ្ទងគ់្ប នម  គ្ពោះធមប៌របូិណ៌្ 

សតិបានែឹង គោលធម ៌សុសខ្ 
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បដិលាសោ  គគ្រោះមាន បញ្ញា៕ 

3 
១៤៤-បណ្ឌិ ត្េបបរុេ 

3  
១).បានគ ើញជីវតិ ពិតវែដទញ ខ 
ចិ្តតនឹងសាបស់ញខ មញខជាមនិខាន 

ទុលកខ  ញាណំ្  ុំណ្តែឹ់ងបាន 
ទញ ខនឹងគ្ស្ដ គ្ស្ដនត និងបានធូរគសបើយ។ 

២).គ្របគ់រឿងបញ្ញតតិ ជាសតវបញរគល 
ស្ដដ បឱ់្យយល់ែឹង ពឹងបញ្ញញ គ ើយ 

គ ើញធមប៌រមតថ ោម នសតវទញ ខគឡើយ 
គ្ពមគោយសតិ បានែឹងតាមពិត។ 

៣).មានសតិបបោា ន បានែឹងគ ើយដច្  
បុំដប បញ្ច ខនធ គ្តឹមរូបនិងចិ្តត 

គទើបលោះគ្បកាន ់គច្ញពីរុំនិត 
គ ើញពិត េលព្េ  ធមាម   អនត្តត ។ 

៤).បណ្ឌិ តសបបញរស គ្រ សថបពវជិត 
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គ្បកាសធមពិ៌ត គ្ពោះពញទធស្ដសនា 
គស្ដម ោះសម័គ្របគគ្មើ គ្ពោះគ្តយ័រតនា 
លញោះអស់តណាា  ទញកាខ ច្បគ់ហាង៕ 

3 
១៤៥-េត្ិេកិា  ធមមត្តធម៌ 

3  
១).ចិ្តតដែលគ្ពមលមម សគ្មាបរូ់បកាយ 
មនិបានច្ុំណាយ ចាយឥតបានការ 

គគ្បើគ្បាស់គ្ទពយមាន បគគ្មើស្ដសនា 
គោយមនិគ្បាថ្លន  ផ្ោសនងគឡើយ។ 

២).រស់តាមវយ័ចាស់ បដូរផ្ដល ស់គ្បួលដគ្ប 
ដតមានបញ្ច ខនធ មានជាតិ នឹងគ ើយ 

និងមានឈ្,ឺចាស់, មរណ្ៈផ្ដល់ឱ្យ 
ោម នគឡើយសល់ខាន សូមបដីតមាន  ។់ 

៣).ចូ្លវយ័ច្ញងគគ្កាយ គោយវឌ្ឍនាការ 
សតិសិ ា ធមមតាធមម(*) 

សកាយទិែាិ លោះបានគ្បច្ ស 
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នឹងគ ើញពុំនា  ់ខលួនទីពឹងខលួន៕ 
(*) អានថ្ល ធម័-មៈ 
(*) សតិថ្លន  ស់តិបបោា នបានរលឹ ែឹង នូវគ្របស់ភ្ងវធមដ៌ែល
គ ើតគឡើង សញទធដតអាគ្ស័យបច្ចយ័ រឺជាធមមតាធម ៌មានគ្តឹមដត
រូបធមដ៌ែលជាធ្លតញមនិែឹង ( អារមមណ៍្ ) និងនាមធម ៌
ដែលជាធ្លតញែឹងនូវអារមមណ៍្ ( ចិ្តត,វញិ្ញញ ណ្ )បានគ្បច្ ស
ច្ាស់គឡើង ៗ  អាគ្ស័យ មាល ុំងននវបិសសនា លោះនូវសកាយទិែាិ
ដែលគ្បកាននូ់វបញ្ច ខនធគនោះថ្លជារបស់អញ,ថ្លជាអញ និងថ្ល 
ជាខលួនរបស់អញបាន គទើបបានគ ើញច្ាស់គៅ នញងគសច្ ដីថ្ល 
“ ខលួនជាទីពឹងននខលួន ”    រឺ ៖ 

- ខលួន ដែលជា គោ ិយ ញសល និងគោ ញតតរ ញសល 
ជាទីពឹងនន ៖ 

- ខលួនដែលជាតុំណ្ននសងាខ រធមស៌ញទធ ោបអ់គន ជាតិ 
ដែលមនិែឹងខាងគែើមពីគ្តឹមណាម  និងទីបញ្ចបែ់ល់ណា 
ដែលសនមតបញ្ញតតិថ្ល គរៀងអងគ គរៀងខលួន ។ 

- ដែលគ្ពោះែម៏ានគ្ពោះភ្ងរគ្ទងប់ានគ្តាស់ថ្ល “ ខលួនជា
ទីពឹងននខលួន ” គ្ទងម់និគ្តាស់ថ្ល“ គោ ិយ ញសល និង
គោ ញតតរ ញសលជាទីពឹង”  គោ គ្រូអរគបណ្ឌិ តគោ បាន
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ពនយល់  គៅតាមគ្ពោះអែា ថ្ល  ដែលបានពនយល់គៅ នញង 
គសច្ ដីថ្ល រឺគ្តូវពឹងគោ ិយ ញសល និងគោ ញតតរ ញសល 
ដែលជារបស់ខលួនឯងផ្្ដល់ នឹងឯង ៕ 

3 
១៤៦-ោព្ត្ត្លូវេៃប់ 

3  
១).គ ើត នញងគោ ីយ ៍    គ្របជ់នគ្បុសគ្សី ឥតបីផ្ញតគឡើយ 
ពីទញ ខភតិភយ័     អាល័យ នឹងគ ើយ យ៉ា ងណា គ៏ោយ 

   ឱ្យចិ្តតភ្ងវនា។ 
២).ជីវតិជាទញ ខ      ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ នឹងសញខគ្របគ់្ោ 
អារមមណ៍្,អធាគ្ស័យ    និសសយ័គផ្សងោន  តាមគ្ពោះភរវា 

   ជាបទសិ ា។ 
៣).អររញណ្បណ្ឌិ ត    អន គៅឆ្ងា យជិត ពិតសញខគោយស្ដរ 
នាុំបុំគពញបញណ្យ    ស្ដងរញណ្នងលថ្លល   ញុំបីសងាក  

   ស្ដម រមបញណ្យគទវ។ 
៤).មូលននវោដ       រឺធមគ៌មាហា   តណាា នញ ា៎ោះគទ  
គទើបជាមារខាម ុំង     តាុំងពីបញគពវ  សនមតគយើងគរ 
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   គផ្្រម គ្របជ់ាតិ(*)។ 
៥).គ្បកានខ់លួនធុំ    អតាត បរម  ធុំខាស់ ួសមាឌ្ 
គគ្រោះោម នសតិ     ទិែាិគបៀនគបៀត គភលច្បងម់ារយទ 

   ោបជ់ាតិសងារ។ 
៦).ខណ្ៈសពវនងា     ជាកាលសមយ័  សមបតតិនងលថ្លល   
សាួនអបរ់ ុំចិ្តត     គ្បគ្ពឹតតគ្ព មចារយ តាមគ្ពោះស្ដស្ដដ  

   យគ្តាផ្លូវសាប៕់ 
(*) អាគ្ស័យចិ្តតសនាដ ន  ដែលជាតសួនសុំ 

3 
១៤៧-បរមត្ថេចច 

3  
១).ភ្្ង គ់ពលគ្ពឹ     ររួរលឹ   នឹ គ ើយរិត 
គៅជីវតិ         ពិតជាផ្ល វបិា បញណ្យ 
ដែលតាមឱ្យ         មមគធវើគ ើយ ពីគពលមញន 
គទើបចិ្តតធាន ់        គៅ នញងរញណ្ បញណ្យបវរ។ 
ច្ាប ់មមផ្ល        សញគ្ ឹតផ្ដល់ ែល់ោម នគលអៀង 
ពិតគ ើយគទៀង        ឥតគរច្គវៀង គ្តូវយ៉ា ងលអ 
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គ តញបច្ចយ័        ននធមមជាតិ ធមមតាធម ៌
គ្តងគ់ស្ដម ោះសរ        ជាលមអ  ននធមពិ៌ត។ 
គមើលធមម         គ ើញសច្ចៈ ជា ស័់ ដិសម 
គរលឱ្យច្ុំ        រឺអារមមណ៍្ គ ើយនិងចិ្តត 
បញ្ច វ រ        ជាបរមតថ  និងការរិត 
តាមរុំនិត        រិតគ្របគ់រឿង ជាបញ្ញតតិ។ 
ស្ដដ បគ់រឿយៗ        ែឹងគរឿយៗ គ ើញគ្បច្ ស 
ធមស៌ងខត        ជា ច់្ាស់ោម ន បញរគលសតវ 
មានដតនាម        គ ើយនិងរូប ជាបរមតថ 
គទើបលោះកាត ់         មាច តប់ាន  ការយល់ខញស៕ 

3 
១៤៨-លចញព្ព្ះវេា  ព្ុទធេកោជ២៥៦៤ 

3  
១).អសសញជបូជា នងាបវារណា 
គច្ញគ្ពោះវសា ននភ ិខញសងឃ 

ដែលគោ រងច់ាុំ បីដខគ្របអ់ងគ 
វនិយ័ផូ្រផ្ង ់គ្ទគ្ទងស់ងឃរញណ្។ 
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២).អសសញជបូជា គច្ញគ្ពោះវសា 
បរស័ិទគ្ជោះថ្លល  នឹ រលឹ បញណ្យ 

ដែលធ្លល បជ់ួបជញុំ គធវើឆ្ងន ុំមញនៗ 
ឆ្ងន ុំគនោះគ្សុ សកញន គៅធានគ់ោយគោរ។ 

៣).អសសញជបូណ៌្ម ីគម មនិគ្សឡោះ 
គែរោសគោយគភលៀង បាុំងគោយពព  

ធមមជាតិមនិគទៀង ការពិត នញងគោ  
គ្ពមទទលួយ  ម ពិចារណា។ 

៤).អវី គ៏្បួលដគ្ប សញទធដតសច្ចៈ 
គគ្រោះជាធមម ដែលគ្តូវសិ ា 

បានគ ើញការពិតគទើបបានបរញិ្ញញ  
គរៀនច្បស់្ដោ គៅ នញងភពបី។ 

៥).គោ ននសងខត ជាវែដទញ ខ 
គ ើញគ ើយបានសញខ គគ្រោះែឹងគសច្ ដី 

ជាគោ នាមរូប គ ើតគគ្រោះបច្ចយ័ 
អតាត  គ្បុសគ្សី មនិមានគស្ដោះគឡើយ។ 

៦).បច្ចញបបននសុំខាន ់ នប់ានរស់គៅ 
គ្ពោះធមគ៌្បាបផ់្លូវ យល់គ្តូវរចួ្គ ើយ 
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ែឹងទញ ខ,លោះគ តញ, គទើបជា ច់្ាស់គគ្តើយ 
គោយគ តញច្គគ្មើន មរគបបញ្ញញ ៕ 

3 
១៤៩-កងិនកាេ  ព្ុទធេកោជ២៥៦៤ 

3  
១).អរញណ្សួសដី ! គផ្ដើមនងា ងិនកាល 
វសិ្ដលធមមជាតិ គ្បគគ្ជៀតរសមី 

មយួគោច្អសសញជ បញណ្យមានសិរ ី
ទីជិតឆ្ងា យ ដី នលគោយបញ្ញញ ។ 

២). ងិនកាល ន មាននគ្តចី្វរ 
ទញ ោ យ់៉ា ងលអ លមអមគនាស្ដរ 

គវរថ្លវ យែល់សងឃ កាយ រ៏ ា 
បងាក រ ូរ ៉ាូណា គោរឆ្លងយយ។ី 

៣).អរញណ្សួសដី ! សិរគី្សស់ថ្លល  
គ្បយត័នផ្ងណា ការជួបមូលមរី 

សូមបានសញខែញម មគនារមគស្ដភ ី
នាទីជាមនញសស លអគគ្រោះខលួនឯង៕ 
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១៥០-អត្តេមាបណិ្ធិ  ការតមកល់ខលួនគោយគ្បនព 

3  
១).វសាបានឆ្លង  នលងផ្ញតគៅ 
បានបនសល់គៅ គរឿងរិត ូរដ  

 ុំងគរឿងជិតឆ្ងា យ សបាយអ៊ូដអ 
ទញ ខគស្ដ ផ្ងដែរ ដតងដតគ ើតមាន។ 

២).បណ្ឌិ តសបបញរស គស្ដម ោះគ្ពោះគ្តយ័រតន 
កាយចិ្តត មតច់្ត ់អបរ់ ុំទូនាម ន 

ខលួនគោ ,ញាតិមតិត ឱ្យរិតអាច្ហ៊ាន 
តាមគ្ពោះគ្ទងញ់ាណ្ គ្ប នអគ្មតឹ។ 

៣).គ្តូវតមកល់ខលួន បានគោយគ្បនព 
គែើមបឱី្យអន  គ្សឡាញ់គយើងពិត 

 ុំងអន ដែលគយើង គ្សឡាញ់អាណិ្ត 
គ្បរល់ជីវតិ គ្បគ្ពឹតតរញណ្ធម។៌ 

៤).ច្ុំដណ្ ទីបី វស័ិយស្ដវ ័ 
ែល់នគ្តសរណ្រមន ៍ែគ៏ស្ដម ោះសរ 

ជាពញទធមាម ៈ ជា ទិ់សគ្តូវច្រ 
លមអស្ដស្ដដ  ស្ដសនាគ្តាស់ែឹង។ 
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៥).វសា នលង ឆ្លងគៅងមីៗ 
ស្ដសនជិនគ្សី នងលមានលុំនឹង 

គ្របអ់ងគគ្របោ់ន  ភ្ងា រមានទីពឹង 
ទសសនៈគ្តាស់ែឹង  អនត្តត   ធមាម ៕ 
ស្ដធុ ! ស្ដធុ ! ស្ដធុ ! 

3 

{Y| 

 

3 
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“ ឥទំ  លវា  ញាត្ីនំ  លហាត្ុ  េខុិត្ត  លហានតុ  ញាត្លោ ” 
  នគនោះចូ្រមានែល់ញាតិ ុំងឡាយ សូមឱ្យញាតិ ុំងឡាយ
របស់ខ្ញ ុំ  បានែល់នូវគសច្ ដីសញខច្ញោះ ។ 

ទុកខបបត្តត     ច   និទទុកាខ    ភយបបត្តត    ច   និព្ភោ  
លស្ដកបបត្តត   ច  និលេាកា  លហានតុ  េលព្េបិ  ាណិ្លនា ។ 
 សតវ ុំងឡាយ ុំងពងួ  ដែលែល់គ ើយនូវទញ ខ  សូមឱ្យជា
សតវបាតទ់ញ ខគៅ  ដែលែល់គ ើយនូវភយ័  សូមឱ្យជាសតវបាតភ់យ័
គៅ  ដែលែល់គ ើយនូវគសច្ ដីគស្ដ   សូមឱ្យជាសតវបាតគ់សច្ ដី
គស្ដ គៅគហាង ៕ 

  សូមអនញរោទនា ! 
ស្ដធុ ! ស្ដធុ ! ស្ដធុ ! 
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