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មាតិកា 
សកិ្សាព្រះសពូ្តភាគទី ២៣ 

3 
ខ្លឹមសារនៅក្សនងុបិដក្ស        ទំរ័រ 

   ១- អន្នសូត្រទី ៣    ២៩/៨១  ២ 
២- សីលប្បញ្ញា កថា    ១៤/២៩៥  ៣    

   ៣- ថេរគីាថា       ៥៧/១៩០      ៤ 
   ៤- ឧទាន្           ៥២/១៥៤  ៥ 
 ៥- មហាប្រនិិ្ព្វា ន្សូត្រ  ១៦/២៥៧   ៦ 
 ៦- មហាប្រនិិ្ព្វា ន្សូត្រ  ១៦/៣២៤         ៧ 
 ៧- ចរុកកនិ្បារ     ៤២/៦    ៨ 
 ៨- យសកុលបុ្ត្រ         ៦/៤៩  ៩ 
 ៩- ឧដ្ឋា ន្សូត្រ    ៥៤/១០៦          ១០ 
         ១០- ប្កិណ្ណ កវគ្គទី ២១   ៥២/៨៤          ១១ 
        ១១- ថសន្កជារក   ៥៩/៨២          ១២ 
        ១២- សុភាសិរសូត្រទី៣  ៥៤/១៤៣          ១៤ 
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១-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  អន្នសពូ្តទី ៣ 
( បិ្ដក ២៩  ទំពរ័ ៨១ ) 

3 
នេ  ន្ំ  ទទន្តិ  សទ្ធា េ   វិបបសនន្នន្  នេតសា 

 តនមវ  អន្នំ  ភជតិ          អសម ឹ នោនក្ស  បរមហិ  េ 
 តសាម   វិនន្េយ  មនេេរ ំ    ទជ្ជា   ទ្ធន្ំ  មោភិភូ 
 បុញ្ញា ន្ិ  បរនោក្សសម ឹ    បតិដ្ឋា   នោន្តិ  បាណិន្ន្តិ។ 

 ត្ពះដម៏ាន្ត្ពះភាគ្ត្ទងត់្ាស់សម្មែងថា  ជន្ទាងំឡាយណា  
មាន្ចិរតត្ជះថាា ឱ្យបាយថ ះថដ្ឋយសទាា   បាយថ ះរម្មងចូលថៅរក
ជន្ទាងំថ ះវញិ  កនុងថោកថន្ះ  និ្ងថោកខាងមុខ  ថត្ព្វះថេរុថ ះ  
សាធុជន្គ្ប្បកីមាា រប់្ងនូ់្វថសចកែីកំណាញ់ថចញ  ត្គ្ប្សងករនូ់្វមន្ទិល
ថេើយឱ្យទាន្ចុះ  ថត្ព្វះថាបុ្ណ្យទាងំឡាយ  ជាទីពឹងនន្ពកួសរាកនុង
ប្រថោក ។  ប្ទថា  ភជតិ  គឺ្គ្ប្រ់ក  រាប្រ់ក  ចូលមករក  ចូលមក
ដល់  អនកម្ដលបាន្ឱ្យទាន្ថេើយថ ះ  គឺ្ថា  មាន្អានិ្សងសជាប្ម់ក
ាមថត្ោយ      ដូចអានិ្សងស      ម្ដលាមជាប្ត់្ពះសីវលី       និ្ង
ចិរតគ្េប្រី   ជាថដើម ៕៚ 

3 
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២-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  សលីបបញ្ញា ក្សថា 
( បិ្ដក ១៤  ទំពរ័ ២៩៥ ) 

3 
៙.( សលីបរនិោតា  ហ ិ ព្ាហមណ  បញ្ញា  ) ត្ពះដម៏ាន្-

ត្ពះភាគ្ត្ទងត់្ាស់ថា មាន លត្ព្វេមណ៍្ ដបរិប្ញ្ញា រម្មងជត្មះសីលឱ្យ 
ប្រសុិទា  ( បញ្ញា បរនិោតំ  សលី ំ)  សីលថសារ  ករ៏ម្មងជត្មះប្ញ្ញា
ឱ្យប្រសុិទាម្ដរ  ( េតថ  សលី ំ តតថ  បញ្ញា  )  សីលមាន្កនុងបុ្គ្គល
ណា  ប្ញ្ញា កម៏ាន្កនុងបុ្គ្គលថ ះ ( េតថ  បញ្ញា   តតថ  សលី ំ )  
ប្ញ្ញា មាន្កនុងបុ្គ្គលណា  សីលកម៏ាន្កនុងបុ្គ្គលថ ះ ( សលីវនតា  
បញ្ញា  )  អនកមាន្សីល  កម៏ាន្ប្ញ្ញា   ( បញ្ាវនតា  សលី ំ)  អនក
មាន្ប្ញ្ញា   កម៏ាន្សីលម្ដរ  ( សលីបបញ្ញា ន្ញ្ច  បន្  នោក្សសម ឹ 
អគគមកាា េតិ ) សីល និ្ងប្ញ្ញា  អនកត្បាជញម្រងថព្វលថាជាគុ្ណ្ធម៌
ដត៏្ប្ថសើរកនុងថោក ។ ត្ពះអងគត្ទងត់្ាស់សម្មែងឧប្មា ោងនដ  
ថដ្ឋយនដ  ោងថជើង  ថដ្ឋយថជើង...៕ សាធុ ! សាធុ ! សាធុ !៚ 

3  
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៣-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  នេរគីាថា 
( បិ្ដក ៥៧  ទំពរ័ ១៩០ ) 

3 
៙.សនេ  ភាេស ិ ទុក្សាសស       សនេ  នត  ទុក្សាមបបេិ ំ
ឧនបហ ិ រុទាំ  សរណំ       ធមមំ  សងឃញ្ច   តាទិន្ំ 
សមាទិយាហ ិ សោីន្ិ          តនន្ត  នមាកាា េ  នហសសតិ។ 

 ត្ពះ ងបុ្ណ្ណិ ោថេរ ី បាន្រមាកឹដ្ឋស់ថរឿន្ដល់ត្ព្វេមណ៍្មាន ក់
ថៅកំពងទឹ់ក   សទឹងអចិរវរី ថា  ថប្ើអនកខាា ចថសចកែីទុកខ  ថប្ើថសចកែី
ទុកខមនិ្ជាទីត្សឡាញ់នន្អនកថទ     អនកចូរដល់ត្ពះពុទាជាាទិបុ្គ្គល
ផង    ដល់នូ្វត្ពះធមផ៌ង    ដល់នូ្វត្ពះសងឃផង     ជាទីពឹងចុះ    ចូរ
សមាទាន្នូ្វសីលទាងំឡាយ  ថត្ព្វះថា  ោរាងំថៅកនុងសរណ្ៈផង   
និ្ងសីលផងថ ះ   នឹ្ង អំនកឱ្យរចួផុរចាកទុកខទាងំពងួ ។  ត្ព្វេមណ៍្
បាន្ាងំថៅកនុងសរណ្ៈ  និ្ងបាន្សមាទាន្សីល ។  លុះថត្ោយមក  
បាន្សាែ ប្ត់្ពះធមក៌នុងសមាន កន់ន្ត្ពះដម៏ាន្ត្ពះភាគ្  បាន្ចូលោន្់
ផនួស  សថត្មចនូ្វវជិាា  ៣ ៕៚   
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៤-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ឧទ្ធន្ 
( បិ្ដក ៥២  ទំពរ័ ១៥៤ ) 

3 
៙.ថប្ើថយើងចងឱ់្យអនកដនទទទលួយក  នូ្វអាីម្ដលថយើងមាន្  គឺ្

លុះត្ាម្រថយើងត្ពមទទលួយក នូ្វអាីម្ដលអនកដនទមាន្ម្ដរ ឬត្ពម
ទទលួយកនូ្វលកខខណ្ឌ អាី ម្ដលអនកដនទថ ះ  បាន្ដ្ឋកឱ់្យថយើង ។  
អាោរម្ដលដូចគាន មនិ្ម្មន្ជាប្ទសរុប្នន្ថសចកែីសុខថ ើយ ថត្ព្វះថៅ
ជាប្ថ់ដ្ឋយលកខខណ្ឌ រប្ស់ធមមជារិ  ម្ដលមនុ្សសថយើងម្រងម្រដ្ឋកឱ់្យ
ដល់គាន ថៅាមអធាត្ស័យមាន ក់ៗ  វាអាចជាថសចកែីទុកខកប៏ាន្ម្ដរ កនុង
ប្ទថា  “ សរវំ  បរវស ំ ទុក្សាំ ”  ត្ប្ថោជន្ទ៍ាងំពងួម្ដលថៅកនុង
អំណាចនន្អនកដនទ  មំកនូ្វទុកខ។ ផទុយមកវញិ អាោរម្ដលមនិ្ដូចគាន   
អាចឱ្យសថត្មចនូ្វថសចកែីសុខកប៏ាន្ គឺ្ថៅត្រងោ់រថចះដឹងអំពីធមមា-
ធម ៌ ម្ដលមនិ្ដូចគាន ថ ះឯង  ម្ដលថធាើឱ្យបាន្ជាកលាណ្មរិតនឹ្ងគាន  
មនិ្េួងម្េងគាន   និ្ងជាអនកមាន្នូ្វឥសសរភាពកនុងចិរត  ថរៀងៗ ខាួន្ ។  
សរវំ  ឥសសរេិ ំ សខុ្ំ  ឥសសរភាពទាងំអស់   មំកនូ្វសុខ ៕៚ 

3 
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៥-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  មោបរនិ្ិាវ ន្សពូ្ត 
( បិ្ដក ១៦  ទំពរ័ ២៥៧ ) 

3 
៙.អបបមតាត   សតីមនតត     សសុោី  នោេ  ភិក្សានោ 

 សសុមាហតិសងកបា        សេិតតមន្ុរក្សាេ ។ 

 មាន លភកិខុទាងំឡាយ  អនកទាងំឡាយចូរកំុត្ប្មាទ  ត្រូវមាន្
សាម ររី  មាន្សីលលអ  មាន្ថសចកែីត្រិះរះិរមកល់ថសមើលអ  ចូររកាចិរត
រប្ស់ខាួន្ឱ្យបាន្ថរឿយៗ ចុះ ។ 

 នយា  ឥមសម ឹ ធមមវិន្នេ     អបបមនតាត   វិហរសិសត ិ
 បោេ  ជ្ជតិសសំារ ំ   ទុក្សាសសន្តំ  ក្សរសិសតីត ិ។ 

 ភកិខុណាមនិ្ត្ប្មាទ  ថេើយថៅកនុងធមមវនិ្យ័ថន្ះ  ( ភកិខុថ ះ )  
នឹ្ងលះប្ងនូ់្វជារិសងារ    ថេើយថធាើនូ្វទីបំ្ផុរទុកខ  ( គឺ្ប្រនិិ្ព្វា ន្ )  
ពំុខាន្ថ ើយ ៕៚ 

3 
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៦-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  មោបរនិ្ិាវ ន្សពូ្ត 
( បិ្ដក ១៦  ទំពរ័ ៣២៤ ) 

3 
៙.មនុ្សសខំថធាើោររកត្បាកថ់ដើមបបីាន្ជីវរិរស់ថៅ    បាន្ជីវរិ

រស់ថៅថេើយ  ថរើរស់ថៅថដើមបអីាី ? 

 C.អេនោ    ភគោ    ភិក្សា ូ    អាមនន្តស ិ        ត្គាថ ះ    
ត្ពះដម៏ាន្ត្ពះភាគ្  ត្ទងត់្ាស់នឹ្ងភកិខុទាងំឡាយ  ថា 
 ហន្ទទ្ធន្ិ  ភិក្សានវ  អាមន្តយាមិ  នោ 

មាន លភកិខុទាងំឡាយ    ថណ្ហើ យចុះ    ឥ ូវថន្ះ    រថាគ្រត្បាប្់
អនកទាងំឡាយឱ្យបាន្ដឹង 

“ វេធមាម   សង្ខា រា  អបបមានទន្  សមានទថាតិ ” 
សង្ខខ រទាងំឡាយ  មាន្ថសចកែីសាប្សូន្យជាធមមា  អនកទាងំឡាយ  
ចូរថធាើកិចាទាងំពងួឱ្យសថត្មច  ថដ្ឋយអប្បមាទធមចុ៌ះ ។ 

អេ ំ  តថាគតសស  បេេិមា  ោចា  ថន្ះជាប្ចឆិមវាចា  
រប្ស់ត្ពះរថាគ្រ ៕៚   

3 
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៧-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  េតុក្សកន្ិបាត 
( បិ្ដក ៤២  ទំពរ័ ៦ ) 

3 
៙.មាន លភកិខុទាងំឡាយ  បុ្គ្គលជាប្ណ្ឌិ រ  ឈ្លា សនវ  ជា

សប្បុរសត្ប្កប្ថដ្ឋយធម ៌៤ ោ៉ា ង       រម្មងរកាខាួន្ម្ដលខាួន្មនិ្បាន្
ជីកគាស់  មនិ្បាន្កមាា រថ់ចាល  ជាអនកមនិ្មាន្ថទាសផង  មនិ្មាន្
ោររិះថដៀលអំពីអនកត្បាជញទាងំឡាយផង      ម្រងបាន្នូ្វបុ្ណ្យដថ៏ត្ចើន្ 

ផង ( រហុញ្ច   បុញ្ា  ំ បសវតិ ) ។  ធម ៌៤ ោ៉ា ងថរើដូចថមែច  គឺ្  
បុ្គ្គលថ ះបាន្ពិចារណា  សាទ ប្សទងថ់មើលរចួថេើយ  ថទើប្ថព្វល
រិះថដៀលនូ្វបុ្គ្គលម្ដលគ្រួរិះថដៀល ១ ( អវណ្ណា រហសស  អវណាំ   
ភាសតិ  មនិ្ថព្វលសរថសើរ  នូ្វបុ្គ្គលម្ដលមនិ្គ្រួសរថសើរ )  បាន្
ពិចារណា  សាទ ប្សទងថ់មើលរចួថេើយ  ថទើប្ថព្វលសរថសើរ  នូ្វបុ្គ្គល
ម្ដលគ្ួរសរថសើរ ១ ( វណ្ណា រហសស  វណាំ   ភាសតិ )  បាន្
ពិចារណា  សាទ ប្សទងថ់មើលរចួថេើយ  ថទើប្ថកើរថសចកែីមនិ្ត្ជះថាា   កនុង
ឋាន្ៈម្ដលមនិ្គ្រួត្ជះថាា  ១( អបបសាទន្ីនេ  ឋានន្  អបបសាទ ំ 
ឧបទំនសតិ )  បាន្ពិចារណា  សាទ ប្សទងថ់មើលរចួថេើយ  ថទើប្ថកើរ
ថសចកែីត្ជះថាា   កនុងឋាន្ៈម្ដលគ្រួត្ជះថាា  ១ ( បសាទន្ីនេ  ឋានន្  
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បសាទំ    ឧបទំនសតិ )    កនុងម្ផនកបុ្គ្គលព្វល      មាន្ថទាស    
បាន្បាប្ថត្ចើន្  ត្ពះពុទាអងគត្ទងត់្ាស់សម្មែងថេើយ  អំពីខាងថដើមនន្
ត្ពះសូត្រថន្ះ    ថឈ្លម ះ   បឋមខ្តសពូ្ត   “ ខ្ត ”   ម្ត្ប្ថា  ជីក 
គាស់     ថព្វលគឺ្     ជីកគាស់ឫសគ្ល់នន្កុសលធម ៌    ថត្ព្វះោរ
រិះថដៀល  ជាថដើមថន្ះ    អាចចូលដល់  “ អរេិបូោទ ”  រិះថដៀល
ត្ពះអរយិបុ្គ្គល ៕៚    

3 
៨-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  េសក្សលុបុព្ត 

( បិ្ដក ៦  ទំពរ័ ៤៩ ) 

3 
          ៙.ឧបទទុតំ  វត  នភា  ឧបសសដាំ  វត  នភាតិ ។ 

យសកុលបុ្ត្រ  បាន្ឧទាន្ាងំអំពីត្កុងព្វរាណ្សី  មកដល់
នត្ពឥសិប្រន្មគិ្ទាយវន័្ថា  ទីនុ្ ះ  ត្ចបូ្កត្ចប្ល់ណាស់  ទីនុ្ ះ  
ជំព្វកវ់ាកវ់និ្ណាស់ ។  ត្គាថ ះ  ត្ពះដម៏ាន្ត្ពះភាគ្  ត្ទងត់្ាស់
ចំថព្វះយសកុលបុ្ត្រថា      ឥទំ   នោ   េស   អន្ុបទទុតំ   ឥទ ំ 
អន្ុបសសដាំ  មាន លយស  ទីថន្ះមនិ្ត្ចបូ្កត្ចប្ល់ថទ  ទីថន្ះមនិ្
ជំព្វកវ់ាកវ់និ្ថ ើយ ។        ឯហ ិ   េស    ន្ិសទី    ធមមំ    នត  
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នទនសសាមីតិ  មាន លយស អនកមកអងគុយឯថណ្ះ រថាគ្រ នឹ្ង
សម្មែងធមដ៌ល់អនក ។ 
 C.ាមថសចកែីពិរនន្ចិរតប្រមរថ  គឺ្ថា  ខាងថត្ៅម្ដលថចះម្រ
មាន្ថរឿងត្ចបូ្កត្ចប្ល់  ប្ថ ទ សថមឃ  ប្ថ ទ សដី  ថត្ព្វះមកអំពីមនិ្
សងប្ថ់ៅខាងកនុងចិរតខាួន្ឯង  ថេើយថន្ះឯងម្ដលជាថទាសរប្ស់ោម៕ 

3 
៩-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ឧដ្ឋា ន្សពូ្ត 

( បិ្ដក ៥៤  ទំពរ័ ១០៦ ) 

3 
៙.ឧដាហេ  ន្ិសទីេ    ថៅកនុងឧដ្ឋា ន្សូត្រ ត្ពះដម៏ាន្-

ត្ពះភាគ្  ត្ទងត់្ាស់ដ្ឋស់ឱ្យថត្ោក  ថៅកនុងត្ពះគាថាទី ១  ដ្ឋស់ឱ្យ
ថត្ោកអងគុយថដ្ឋយោយ  នកា  អនតាថ   សបុិនតន្  នោ  ត្ប្ថោជន្៍
អាី    ថដ្ឋយោរថដកលក ់   រប្ស់អនកទាងំឡាយ  ( មនិ្មាន្អនកណា  
បាន្ត្ប្ថោជន្ ៍  លុះត្ពះអរេរត   ថដ្ឋយោរថដកលកថ់ទ ) ។  កនុង
ត្ពះគាថាទី ២  ត្ទងត់្ាស់ដ្ឋស់ចិរតម្ដលថដកលក ់ ថៅកនុងវដែសងារ   
ឱ្យថត្ោកថ ើងថា   ទឡ្ហ ំ  សកិ្សាេ  សន្តិយា   ចូរសិកាឱ្យមាមំនួ្  
ថដើមបសីន្តិ  ( កំុឱ្យមចាុរាជដឹងថាអនកទាងំឡាយត្ប្មាទ  ថេើយោល
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ម្ដលអនកទាងំឡាយ   ចូលថៅកនុងអំណាចនន្មចាុរាជ   កំុគ្ប្បមីចាុរាជ
ថធាើឱ្យវថងាងកនុងភព   និ្ងកំុឱ្យខណ្ៈ   នន្ោរត្ប្ត្ពឹរតត្ពេមចរយិធម ៌ 
កន្ាងផុរថៅ  នូ្វអនកទាងំឡាយថ ើយ ) ៕៚ 

3 
១០-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ធមមបទគាថា  បក្សិណា ក្សវគគទី ២១ 

( បិ្ដក ៥២  ទំពរ័ ៨៤ ) 

3 
          ៙.ត្បាកគឺ់្ជាប្ញ្ញហ ធំដំុមយួ   សត្មាប្អ់នកត្គ្ប្ត្គ្ងផទះ   ជាជីវរិ 

គូ្ត្គ្ង ។  ោរខាះត្បាក ់ គឺ្មា៉ាង  ខាះថដ្ឋយោរថត្ប្ៀប្នឹ្ងអនកមាន្ជាង  
ខាះមា៉ាងថទៀរ  ថដ្ឋយរណាហ មនិ្ថចះត្គ្ប្ខ់ាួន្ឯង  ប្៉ាុម្ន្តកនុងថពលថន្ះ  
ចងនិ់្ោយអំពីោរខាះថដ្ឋយអរម់ាន្ម្រមែង កនុងោរប្រថិភាគ្ចាយវាយ
ត្ប្ចានំេង  គឺ្ថដើមបបីាន្អនុ្ថមាទ   ោរគ្ងក់នុងត្ពះផនួសនន្ថោកមាា ស់  
ត្គ្ប្ត់្ពះអងគ    ត្ទត្ទងនូ់្វត្ពះធមមវនិ្យ័ ។     ថឃើញមាន្ោរថឈ្លា ះ
ទាស់ម្ទងគាន   រវាងប្ែីត្ប្ពន្ា  ជាថត្ចើន្គូ្ថត្ព្វះមូលថេរុគឺ្ោរខាះត្បាក់
ថន្ះឯង ។ 

 C.ទុបបរវជាំ  ទុរភិរមំ         ទុរាោសា  ឃរា  ទោុ 
 ទុនកាា សមាន្សោំនសា     ទុកាា ន្ុបតតិទាគូ  
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 តសាម   ន្  េទាគូ  សយិា      ន្  េ  ទុកាា ន្ុបតិនតា  សយិា។ 

 ោរថចញប្សួ  បាន្ថដ្ឋយកត្ម  ោរថត្រកអរកនុងត្ពះធមមវនិ្យ័  
បាន្ថដ្ឋយត្ក  ផទះទាងំឡាយមាន្ោរថៅត្គ្ប្ត្គ្ងមនិ្លអ   ឱំ្យថកើរ
ទុកខ  ោរថៅរមួថដ្ឋយជន្ថសមើគាន  ( ត្ប្ោន្ខ់ាួន្អញថម៉ាច  ឯងថម៉ាច )  ក៏
ជាទុកខ  ជន្អនកថដើរផាូវឆ្ងង យ  គឺ្វដែៈ  ម្រងត្រូវថសចកែីទុកខធ្លា កជ់ាប្ា់ម  
ថត្ព្វះថេរុថ ះ  បុ្គ្គលមនិ្គ្ប្បជីាអនកថដើរផាូវឆ្ងង យផង  មនិ្គ្ប្បជីាអនក
ត្រូវថសចកែីទុកខធ្លា កជ់ាប្ា់មផង ៕៚ 

3 
១១-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  នសន្ក្សជ្ជតក្សទី ៧ 

( បិ្ដក ៥៩  ទំពរ័ ៨២ ) 

3 
៙.កនុងអដាកថា  ថសន្កជារក  សរតកនិ្បារ  ១៦ មនិ្ម្អអរ ៖ 

 ១- សាគនរា  សរវសវន្តីហ ិ ន្  តបបតិ  សមុត្ទមនិ្ម្អអរ
នឹ្ងទឹកទាងំឡាយ  មាន្ទថន្ាជាថដើម  ម្ដលេូរចូល ។ 

 ២- អគគិ  ឧបាទ្ធនន្ន្  ន្  តបបតិ  ថភាើងមនិ្ម្អអរនឹ្ងថត្គ្ឿង
ម្ដលគ្ប្បថីអះ ( មាន្ឧសជាថដើម ) ។ 

 ៣- រាជ្ជ  រនដាន្  ន្  តបបតិ    ត្ពះរាជា   ត្ទងម់និ្ម្អអរនឹ្ង 
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រាជសមបរតិ ។ 

 ៤- ានោ  បានបហ ិ ន្  តបបតិ    បុ្គ្គលព្វល  មនិ្ម្អអរ 

នឹ្ងោរថធាើបាប្ ។ 

 ៥- ឥតថី  នមេុន្ធនមមន្  អលង្ខក នរន្  វិជ្ជេនន្តតិ  
ឥនមហ ិ តីហ ិ ន្  តបបតិ  ស្តសតីមនិ្ម្អអរនឹ្ងរប្ស់ ៣ មុខថន្ះ  មាន្
ថត្គ្ឿងអលង្ខក រ  ាកម់្រងរាងោយជាថដើម ។ 

 ៦- ព្ាហមនណ្ណ  មនន្តហ ិ ន្  តបបតិ   ត្ព្វេមណ៍្មនិ្ម្អអរ 

នឹ្ងមន្ត ។ 

 ៧- ឈាេ ី វិោរសមាបតតិយា  ន្  តបបតិ  អនកបាន្
ឈ្លន្  មនិ្ម្អអរនឹ្ងវហិារសមាប្រតិ  គឺ្ោរចូលសមាប្រតិជាវហិារធម ៌។ 

 ៨- នសនកាា   អបេនេន្  ន្  តបបតិ      ត្ពះថសកខបុ្គ្គល 

មនិ្ម្អអរនឹ្ងោរលះប្ងនូ់្វកិថលសឱ្យអស់ថៅ      (  ថដ្ឋយទាន្   សីល 

ថដ្ឋយភាវ   និ្ងថដ្ឋយអរយិមគ្គខាងថលើ ) ។ 

 ៩- អបបនិចាេ   ធុតងគគុនណន្  ន្  តបបតិ  អនកត្បាថាន រិច  
មនិ្ម្អអរនឹ្ងធុរងគគុ្ណ្ ។ 

        ១០- អារទាវីរនិយា  វីរយិារនមេន្  ន្  តបបតិ  អនកត្បារពា
ថេើយនូ្វវរីយិៈ  មនិ្ម្អអរនឹ្ងោរត្បារពាពាោមជាប្ន្តថទៀរ ។ 

 ១១- ធមមក្សេិនកា  សាក្សចាេ េ  ន្  តបបតិ  ធមមកេិក  
មនិ្ម្អអរនឹ្ងសាកចាឆ   សន្ទ ត្ពះធម ៌។ 
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        ១២- វិសារនទ្ធ  បរសិាេ  ន្  តបបតិ  អនកថកាៀវោា អងអ់ាច  
មនិ្ម្អអរនឹ្ងប្រស័ិទ ។ 

        ១៣- សនទ្ធា   សងឃបុដ្ឋា នន្ន្  ន្  តបបតិ  អនកមាន្សទាា   
មនិ្ម្អអរនឹ្ងោរទំនុ្កប្ត្មុងដល់ត្ពះសងឃ ។ 

        ១៤- ទ្ធេនកា  បរចិាច នគន្  ន្  តបបតិ  ទាយ ីនិ្ងទាយនីិ្  
មនិ្ម្អអរនឹ្ងោរលះប្ងត់្ទពយ  គឺ្ប្រចិាា គ្ទាន្ ។ 

        ១៥- បណឌិ នតា  ធមមសសវនន្ន្  ន្  តបបតិ  ប្ណ្ឌិ រ  មនិ្
ម្អអរនឹ្ងោរសាែ ប្នូ់្វត្ពះធម ៌។ 

        ១៦- េតនសា  បរសិា  តថាគតទសសនន្ន្  ន្  តបបតិ  
ប្រស័ិទទាងំ ៤ មនិ្ម្អអរនឹ្ងទសស ោរ គឺ្ោរចូលគាល់ត្ពះរថាគ្រ៕ 

សូមអនុ្ថមាទ បុ្ណ្យ  រប្ស់ពុទាប្រស័ិទផងគាន  ៕៚ 

3 
១២-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  សភុាសតិសពូ្តទី ៣ 

( បិ្ដក ៥៤  ទំពរ័ ១៤៣ ) 

3 
៙.េ ំ រុនទ្ធា   ភាសតិ  ោេំ   នខ្មំ  ន្ិាវ ន្បតតយិា 

 ទុក្សាសសន្តក្សិរយិាេ  សា  នវ  ោចាន្មតុតមាត ិ។ 

 ត្ពះសមាម សមពុទាត្ទងត់្ាស់នូ្វត្ពះវាចាណា        ជាត្ពះវាចាដ ៏
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ថកសមកាន្ត  ថដើមបបីាន្ដល់នូ្វត្ពះនិ្ព្វា ន្  ថដើមបថីធាើនូ្វទីបំ្ផុរនន្ទុកខ  
ត្ពះវាចាថ ះឯង  ឧរែមជាងវាចាទាងំពងួ ។ 

 អដាកថាកនុងត្ពះសូត្រ  ពន្យល់អំពីព្វកយជាសុភាសិរ  ត្ប្កប្ 
ថដ្ឋយអងគ ៤  ថទាះបី្វាចារប្ស់មនុ្សសថៅនត្ពកែី ( មលិកខជន្ )  វាចា
នន្ស្តសតីអនកប្ថត្មើកែី  វាចាម្ដលថកមងត្សីថត្ចៀងកែី  គឺ្ជាវាចាសុភាសិរ  
ថត្ព្វះ មំកឱ្យនូ្វថោកិយសុខ  និ្ងថោកុរតរសុខ  ជាវាចាមនិ្មាន្
ថទាស  ម្ដលវញិ្ាុ ជន្   គឺ្កុលបុ្ត្រអនកត្រូវោរនូ្វត្ប្ថោជន្ ៍  គ្ប្បោីន្ ់

យកនូ្វអរថ    គឺ្អរថន្យ័   មនិ្គ្ប្បោីន្យ់កនូ្វពយញ្ាន្ៈ   និ្ងមនិ្គ្ប្ប ី
រិះថដៀលថ ើយ ៕៚   

3 
បទរិចារណ្ណ 

3 
         ៙.ជីវរិកូន្រស់  ថត្ព្វះទឹកថដ្ឋះម្ម៉ា 
 ទាងំលួងបំ្ថព  ថមើលម្េដល់ធំ 

   ទឹកថដ្ឋះត្ពះធម ៌ រសលអអប្រ់ ំ
   ធមមោយធ្លរធំ់  អភរិមយថោរម្ត្កង ។ 

 អតាត ន្ំ  តតិវនតតេយ 
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 ត្រូវចាឱំ្យជាក ់ ត្ពះធមស៌ម្មែង 

   កំុបី្ត្ប្ត្ពឹរត  កន្ាងខាួន្ឯង 

   ត្រូវខំត្បឹ្ងម្ត្ប្ង  ត្ប្ម្ជងរាគ្ៈ ។ 

 អធមមំ  ន្  សមាេនរ 
 មនិ្ត្រូវថធាើថទ  នូ្វអធមមៈ 

   ថព្វលគឺ្ទុចាររិ  ដបរិជាអ ទ ក ់

   ម្ដលចងទមាា ក ់ ធ្លា កក់នុងអន្ាង ់។ 

 អតិនតថ  ន្បបតានរេយ 
 កំុ ថំគ្ធ្លា ក ់ អាងខុសកំពង ់

   មចិាឆ ទិដាិ  វដែៈយូរលង ់

   មនិ្ម្មន្កំពង ់ ត្រូវត្រងត់្ពេមចារយ ។ 

 ប្ទបាទចុងថត្ោយ  ពីថរាះថមា៉ាះថទ 

 អន្នតថ  ន្  េនុតា  សយិា 
   កំុបី្រវល់  ខាល់អរប់ាន្ោរ 
   ត្រូវយកខាឹមសារ  ប្ដិប្រតិត្ពះធម ៌។ 

 អតាត ន្ំ  តតិវនតតេយ       អធមមំ  ន្  សមាេនរ 
 អតិនតថ  ន្បបតានរេយ        អន្នតថ ន្ េនុតា សយិា។ 

 បុ្គ្គល    មនិ្ត្រូវត្ប្ត្ពឹរតកន្ាងនូ្វអរតភាព      គឺ្មនិ្ត្រូវថភាចខាួន្ 
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ថ ើយ   កំុត្ប្ត្ពឹរតនូ្វអធម ៌ គឺ្ទុចាររិ ៣ ោ៉ា ង  កំុចមាងថគ្កនុងទីម្ដល
មនិ្ម្មន្កំពង ់( ទិដាិ ៦២  មនិ្ម្មន្កំពងថ់ៅត្ពះនិ្ព្វា ន្ )  កំុត្ប្កប្កនុង
ថសចកែីវ ិស  គឺ្កំុខាា យខាល់កនុងថេរុម្ដលមនិ្ម្មន្ជាត្ប្ថោជន្៍
ថ ើយ  បិ្.៦០/ទំ.១៨៧ ៕៚   

3 
៙.ថរើមាន្អនកណាខាះថៅ  ថៅកនុងថោកថន្ះ  ម្ដលមាន្ោរ

លះប្ង ់ និ្ងថសចកែីអរធ់ន្ ់ ធងន្ត់្ទា ំ កនុងោរចិញ្ា ឹមបី្បាចម់្េរកាកូន្  
ឱ្យដូចជាម្ម៉ា ។ 
 C.ព្វកយថា  ម្ម៉ា  ជាព្វកយម្ដលមាន្អរថន្យ័សំខាន្ណ់ាស់  ជា
ព្វកយម្ដលពីថរាះ  ថសើមត្ជួរត្ជាប្ចូលកនុងចិរតរប្ស់កូន្ត្គ្ប្គ់ាន   ថត្ព្វះ
ម្ម៉ា  ជាអនកមាន្ត្ពះគុ្ណ្ដោ៏៉ា ងនត្កម្លង  គឺ្ជាអនកឱ្យនូ្វជីវរិ  ឱ្យ
ថសចកែីត្សឡាញ់  ឱ្យភាពកកថ់ៅែ   ឱ្យត្ទពយសមបរតិ  ឱ្យបាន្ទទួលោរ
សិកា ។  ម្ម៉ា  ជាអនកចិញ្ា ឹមបី្បាចម់្េរកាកូន្  និ្ងជាអនកថៅជិរកូន្
ថត្ចើន្ជាងអនកណា ៗ ទាងំអស់ ។  ព្វកយម្ដលកូន្និ្ោយបាន្មុន្
ព្វកយដនទថទៀរថៅកនុងជីវរិថន្ះ  គឺ្  កូន្ថៅម្ម៉ា ! ៕ 
 C.ព្វកយ ម្ម៉ា មាន្ន្យ័  សំខាន្ខ់ាា ងំណាស់ 
 ត្ប្ជំុគុ្ណ្ត្ោស់  នត្កជាងធរណី្ 
   ព្វកយ ម្ម៉ា ពីថរាះ  ត្គ្ប្ថលើត្បឹ្េពី 
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   លអដូចគិ្រ ី ថពញថដ្ឋយរុោខ  ។ 
 នត្ពធំមាន្សរា  ជាថត្គ្ឿងលមអ 
 ភរោិប្វរ  លមអភសាែ  
   ទាីប្ថោកលអត្សស់  កថ៏ត្ព្វះសុរោិ 
   សរាកនុងថោោ  លអថត្ព្វះមាន្ម្ម៉ា ៕៚ 

3 
          ៙.ម្ម៉ាជាអាចារយ      ម្ម៉ាជាថទវា  សថិរថៅកនុងផទះ 

 និ្ងម្ម៉ាជាត្ពេម      ត្ពមទាងំជាត្ពះ កូន្ត្ោប្សំពះ 

        ឈ្នះព្វលសាមាន្យ ។ 

 ៙.ត្រីថៅថលើថគាក  ប្ត្មះរកទឹក 

 ចចកម្រងនឹ្ក  រកនត្ពសមសាន្ 

   សរាកនុងទាីប្ថោក  នឹ្ករកភូមឋិាន្ 

   មនិ្អាចថត្ប្ៀប្បាន្  ចិរតម្ម៉ាម្ដលនឹ្ក ។ 

 ថៅថពលថភាៀងធ្លា ក ់ រុកខជារិថខៀវខាី 
 ប្កាប្កស ី ថខញៀវខាញ រថពលត្ពឹក 

   នេងថៅែ សរារក  ត្ជកថត្ោមមាប្ស់ាឹក 

   ថត្ប្ៀប្ដូចកូន្នឹ្ក  រកម្ម៉ាថពលឈ្ ឺ៕៚ 

3 
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          ៙.មនុ្សសលអ    ថយើងម្រងថព្វលជាព្វកយសាមញ្ា     ម្រាមពិរ   
មនុ្សសលអ  គឺ្មាន្រនមាជាងអាីៗ ទាងំអស់  ថៅកនុងឋាន្មនុ្សសថន្ះ  
ថយើងគិ្រថឃើញថដ្ឋយង្ខយ  ថត្ព្វះោលថប្ើថយើងជាមនុ្សសមនិ្លអ
ថេើយថ ះ  ថរើនឹ្ងយកសមបរតិអាី  ភនមំាស  ភនតំ្បាកឯ់ណា  យកមក
ថដើមបឱី្យថយើងថៅជាមនុ្សសលអដម្ដលបាន្  គឺ្មនិ្មាន្ថ ើយ ។ 

 C.មនុ្សសលអ  ទាកទ់ងនឹ្ងោរង្ខរលអម្រមា៉ាងប្៉ាុថណាណ ះ  អរម់ាន្ 
អាត្ស័យនឹ្ងរូប្លអ    ពូជពងស    វងសត្រកូល    ឋាន្ៈ    ឬត្ទពយសមបរតិ
ប្៉ាុន្ណា  ចំថណ្ះពូម្កោ៉ា ងណា  ថៅថ ះថទ ៕៚ 

3 
          ៙.នេងថន្ះឧថបាសេ  ៨ថកើរ  ម្ខពិសាខ  ពុទាសករាជ២៥៦៣ 

 C.េួងម្េងថកើរទុកខ  ថេើយសន្សលំងងថ់ទៀរ  មនិ្េួងម្េង  
មនិ្ថកើរទុកខ  ថេើយបាន្ឆ្ងា រ ។ 
 C.អាីៗ ម្ដលថកើរមាន្កនុងជីវរិ  ជាធមមាធម ៌  សថត្មចត្រង ់ 
មនិ្ម្មន្ថយើងជាអនកថធាើ  ថទើប្លះខាល់  ចប្ថ់រឿង ! ថន្ះជាសរិភាវ  ៕ 

3 
          ៙.ថរឿងលអឱ្យសុខ   ត្រូវចងចាទុំក ជាកមាា ងំចិរត 
 កំេុសជាត្គូ្      សរិជាមរិត  សិកាោរពិរ 
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        ជីវរិថជាគ្ជយ័ ។ 

 C.អាីៗ កនុងថោកថន្ះ  មនិ្ខាះអនកបាន្សថត្មចថទ  មាសត្បាក ់ 
វរថុសមាា រៈ  ថគ្ថៅរកដល់ពិភពផ្កក យថទៀរផង  ប្៉ាុម្ន្ត  ោរពិរថដ្ឋយ
ប្រមរថកនុងជីវរិមាន ក់ៗ  ៖ 
 - សនរវ  ធមាម   អន្តាត   ធមទ៌ាងំពងួ  មនិ្ម្មន្ជាអាត  ។ 
 - សនរវ  ធមាម   តល ំ អភិន្ិនវសាយាតិ  ធមទ៌ាងំពងួ គឺ្
ខន្ា  ធ្លរុ  អាយរន្ៈ  មនិ្គ្រួត្ប្ោន្ថ់ដ្ឋយទិដាិថា  អាត   ខាួន្ថយើង  
មនិ្គ្រួត្ប្ោន្ថ់ដ្ឋយរណាហ ថារប្ស់ថយើងថ ើយ ។  ថរើអនកណាបាន្ដឹង  
ថប្ើមនិ្បាន្ជបួ្នូ្វត្ពះធមមររន្ៈថទថ ះ ។  ដូថចនះ  គ្រួពុទាប្រស័ិទ  មាន្
សាម ររី  សិកាប្រមរថធម ៌  ម្ដលត្ពះពុទាប្រមត្គូ្ត្ទងត់្ាស់សម្មែង  
អរយិសចា ៤ កនុងោយម្ដលមាន្ចិរត  មាន្សញ្ញា   ថន្ះឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ជីវរិថន្ះ  មាន្សុខ  មាន្ទុកខ  មាន្អាីជាធមមជារិ  គ្រួម្រដឹង
ឱ្យបាន្ចាស់ ។  ឧទាេរណ៍្ថា  ភរោិសងសយ័ថរឿងសាា មមីាន្អាីថៅ
ថត្ៅផទះ  កអ៏ន្ទះអម្ន្ទងាមដ្ឋន្  ម្អកថអរទូរស័ពទ... ដឹងោរពិរថៅ  ថរើ
បាន្អាី ?  ចងដឹ់ងថរឿងថផសងថទៀរ  រេូរខំាមដ្ឋន្ថរឿងមនិ្លអរប្ស់
អនកដនទ  ពិរខាះ  មនិ្ពិរខាះ  យកមកផសពាផាយ...។  អាីម្ដលមាន្ពិរ   
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ជាប្រមរថ   គឺ្ជីវរិខាួន្ថយើងផ្កទ ល់   ថេើយទាល់ម្រត្ពះសមាម សមពុទាត្ទង-់
ត្ាស់ដឹងសម្មែងត្បាប្ ់ ថទើប្ថយើងមាន្ឱ្ោសបាន្សិកា មាន្
វបិ្សស ជាកញ្ាកអ់ាុះថមើលខាួន្ឯង បាន្ដឹងាមពិរ ដូចភាញ កពី់យល់-
សប្ែ  គឺ្ថាត្គ្ប្ថ់រឿងម្ដលធ្លា ប្ត់្ប្ោន្ ់ ដូចថរឿងកនុងសុបិ្ន្ម្រប្៉ាុថណាណ ះ។ 

 C.ថប្ើោរពិរមាន្ោ៉ា ងថន្ះ       ថយើងកំពុងម្ររស់ថៅោ៉ា ងថន្ះ 
ឱ្ោសលអោ៉ា ងថន្ះ  ដឹងថេើយ  បាន្នូ្វោរអស់ខាល់ោ៉ា ងថន្ះ  ោរ
ដឹងថន្ះមាន្រនមាជាងភព ៣  រចួផុរអំពីអបាយភូម ិ ថទៀងម្រប្រនិិ្ព្វា ន្  
ទាងំម្ដលោរពិរថន្ះ  មនិ្ម្មន្កន្ាងេួសថៅថេើយ  មនិ្ម្មន្ថចះបារ់
អស់  មនិ្ម្មន្ទាល់ម្រអ គ្រ  មនិ្ម្មន្យល់សប្ែ  មនិ្ម្មន្មាន្ម្រ
អនកដនទោ៉ា ងថន្ះ  គឺ្ោរពិរខាួន្ថយើងឥ ូវថន្ះឯង  ដូចជាថយើងមាន្
ផទះ  មាន្សាា ម ី មាន្ភរោិ  មាន្ជំងឺថរាគា  មាន្នដ  មាន្មារនិ់្ោយ
សែី ។ល។ ោ៉ា ងណា  ោរពិរមនិ្ម្មន្អាត   ជាប្រមរថ  កថ៏យើងមាន្  
ោ៉ា ងថ ះម្ដរ  ដូចថមែចបាន្ជាមនិ្ពាោមដឹង  រប្ស់ថយើងមាន្
ត្សាប្ថ់េើយថរើ  ណា  ! ៕៚ 

3 
          ៙.ថមើលធមមជារិ   ោ៉ា ងដូចថមែចកម៏ាន្ម្ដរ    ថៅាមថេរុ ។   
គ្រួម្រអថហាសិកមមដល់គាន      ថត្ព្វះថប្ើថយើងត្រូវសាា ប្ ់    គឺ្ថគ្ចមនិ្ផុរ 
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ថ ើយ  ប្៉ាុម្ន្ត  បុ្ណ្យជួយ   ថទើប្បាន្ថៅរស់ ។  ជីវរិថន្ះ  បុ្ណ្យឱ្យ
ផលខាះ  បាប្ឱ្យផលខាះ  ប្៉ាុម្ន្ត  ថយើងថៅម្រចំថណ្ញអ៊Íចឹង  ថត្ព្វះបាន្
ថៅរស់  ថេើយគ្រួយកជីវរិថន្ះជាថដើមទុន្  សិកានូ្វោរពិរវញិ  កំុ
យកថៅត្ប្ម្ជងគាន កនុងថរឿងម្ដលមនិ្ថចះត្គ្ប្ថ់ ះ  ថទាះជាបាន្
សមបរតិកនុងភព ៣  កថ៏ដ្ឋយ  ថរើមាន្អាីបាន្ជារប្ស់ថយើងពិរថដ្ឋយ
ប្រមរថថៅ  ថៅជារប្ស់កនុងថោកថន្ះម្រដម្ដលេនឹង  ត្គាន្ម់្រថយើង
ត្រូវថោកថន្ះថបាកត្បាស់ប្៉ាុថណាណ ះ  ដូចកុន្ថគ្ថលងថរឿងឱ្យត្បាកថ់ពញ 
១ ោបូ្ប្ធំ  រចួថៅថគ្កច៏ារោ់រសមាា ប្ា់មថត្ោយ  យកត្បាកម់កវញិ
អស់  ដូថចាន ះឯង ។  កំុថភាចរលឹកដឹង  ឱ្យថឃើញត្រឹមម្រវេីិចិរតដឹង
អារមមណ៍្ប្៉ាុថណាណ ះ ៕៚ 

3 
          ៙.រស់ថៅជាមយួនឹ្ងថសចកែីសុខម្ដលមាន្ចំថព្វះមុខ  ត្ប្ថសើរ
ជាង  ោរខាល់ខាា យរកថសចកែីសុខកនុងរប្ស់ម្ដលអរ ់។  ថសចកែីសុខ
ពិរត្បាកដ  គឺ្ជាេនូរជាមយួនឹ្ងោរលះប្ងអ់ាីៗ កនុងថោកថន្ះ ។ 

 C.នោកាមិស ំ បជនហ  សន្តិនបនកាា តិ   អនកម្ដលសមាងឹ 
សន្តិប្ទ  គឺ្ត្ពះនិ្ព្វា ន្  គ្ប្បលីះប្ងថ់ចាលនូ្វថត្គ្ឿងជាប្ជំ់ព្វកក់នុង
ថោក ។ បិ្.២៩/ទំ.៥-៦ ៕៚ 

3 
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          ៙.ត្ពះអនុ្រុទា  មុន្ដំបូ្ងថា  សូមឱ្យមាា ស់ប្ង មហានាម ោង
ថៅប្សួចុះ  លុះបាន្សាែ ប្ដឹ់ងអំពីោរត្គ្ប្ត្គ្ងផទះ  ថទើប្ត្ពមប្សួ...។ 

 C.ថសចកែីត្សឡាញ់  ត្រូវថត្ប្ើទាងំថប្ះដូង  ថត្ប្ើទាងំខរួកាល ។  
ខរួកាលថន្ះ  ត្គាន្ម់្រថព្វលជំន្សួោរគិ្រពិចារណាប្៉ាុថណាណ ះ  ថព្វល
គឺ្  ត្រូវយល់ដឹងអំពីថសចកែីត្សឡាញ់ឱ្យបាន្ចាស់ពិរត្បាកដ  ម្ដល
គ្រួចថត្មើន្ថៅកនុងថសចកែីសុខ  គឺ្ថសចកែីត្សឡាញ់  ថដ្ឋយោរមនិ្
េួងម្េង ។  ថរើថយើងអាចេួងម្េងបាន្ម្ដរឬថទ  កនុងសភាពោរណ៍្
ម្ដលអាីៗ សុទាម្រផ្កា ស់ប្ែូរដូថចនះ ?  អាីម្ដលត្រូវរមាកឹខាួន្ឯងឥ ូវថន្ះ  
គឺ្ជាកិថលសរប្ស់ថយើង ម្ដលថៅមនិ្ទាន្ស់ាា ប្ ់ថត្ប្ៀប្ដូចជាសរាថា

ម្ដលកំពុងថដកយកកមាា ងំអ៊Íចឹងឯង ។  ថយើងត្រូវោរថត្ប្ើត្បាស់ថពល
ថវោថត្ចើន្កនុងកិចាប្ដិប្រតិធម ៌  ជាថពលថវោដម៏ាន្រនមាបំ្ផុរ  ម្ដល
ដូចជាត្ពះរិសសថរថរ    សូមថពលរស់មយួរាត្រីអំពីថចារ    ត្រូវដូរជាមយួ 
នឹ្ងោរគ្ប្បំ់្បាកស់មងថជើងទាងំពីរ    ថដើមបធី្ល ថា     ថោកមនិ្ររថ់ទ 
ថ ះ  គឺ្ថោកត្រូវោរថពលថវោ  កមាា រនូ់្វរាគ្ៈមុន្នឹ្ងអស់ជីវរិ ។  
មនិ្ម្មន្ថា  ថប្ើមនិ្ត្គ្ប្ត្គ្ងផទះថទ  គឺ្ដូចជាទំថន្រថពកណាស់  អរដឹ់ង
ថធាើអាីថ ះថ ើយ ៕៚ 

3 
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          ៙.ត្រជាកចិ់រតកាន្ត  រកបាន្ថដ្ឋយត្ក 

 ថត្ព្វះមនុ្សសវកឹវរ  ថត្រកអរោមសុខ 

   មនិ្បាន្ដឹងថសាះ  សុខថៅនឹ្ងមុខ 

   មនិ្សូវថកើរទុកខ  ប្៉ាុណ្ណឹ ងសុខថេើយ ៕៚ 

3 
          ៙.កំុថជារនឹ្ងសុខ     កំុ ចនឹ្ងទុកខ សុខ វំថងាង 

 ទុកខថត្កើន្រមាកឹ       ឱ្យនឹ្កខាា ចម្ត្កង កំុបី្វថងាង 

         កនុងវដែសងារ ៕៚ 

3 
          ៙.ជីវរិថន្ះ   មនិ្ថាបាន្អាីមកថេើយថ ះថទ    នឹ្ងបាន្អាីថទៀរ 

កថ៏ដ្ឋយចុះ  ចុងថត្ោយ  គឺ្មនិ្បាន្អាីថៅថ ើយ  មាន្ម្រចិរតម្ដលសន្ស ំ
ស ែ ន្រប្ស់ខាួន្ថដ្ឋយអំណាចជវន្វេីិ   និ្ងសន្សវំបិាកថដ្ឋយអំណាច 

កមមកកិថលស ។  ដូថចនះ  គ្រួថយើងថត្រកអរកនុងោរអប្រ់ចិំរតឱ្យបាន្ថចះ ៖ 

  គឺ្ថចះត្សឡាញ់  ថចះចាញ់  ថចះឈ្នះ 

  ថចះបាន្  ថចះលះ ថចះអរ ់ ថចះត្គ្ប្ ់

  ថចះជួប្  ថចះត្ព្វរ ់ ថចះឃារ ់ ថចះទប្ ់

  ថចះដឹងថសពគ្ប្ ់ ថចះសងប្ថ់ពលសាា ប្ ់៕៚ 

3 
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          ៙.ចិរតមាន្កូន្ទារ  គឺ្មាន្រណាហ  

 គូ្វដែសងារ  ជាមយួទិដាិ 
   ថប្ើមនិ្អប្រ់ ំ ប្ន្ទុ ំសរិ 

   រណាហ ទិដាិ  ជាថមប្ញ្ញហ  ។ 

 ទាមទាររេូរ  ភូរភរថបាកត្បាស់ 

 ដឹងម្រពីខាះ  ដល់ចាស់មរណា 

   ទាងំងងឹរឈ្ងឹ  មនិ្ដឹងប្ញ្ញហ  

   គឺ្ចិរតអាាម   មុសាថាថគ្ ។ 

 ដូថចនះត្រូវថចះ  ចំថណ្ះខាងត្រូវ 
 សរិ ផំាូវ  ថៅឥរថវៀចថវរ 
   លះប្ងប់្ញ្ញហ   ថោោទថទ 

   ដងួចិរតទំថន្រ  ឋរិថេរអមរៈ ៕៚ 

3 
          ៙.ថៅត្សីបាន្ថកើរ  កំថណ្ើ រជាមនុ្សស 
 ថេើយបាន្ថៅរស់  លូរោស់ដល់ធំ 

   មនិ្យូរប្៉ាុ ម ន្  បាន្ថពញត្កមុ ំ

   បាន្ធមអ៌ប្រ់ ំ ត្កមុោំន្សី់ល ។ 
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 ម្រថន្ះថោកា  ចងថ់ាត្បាប្ថ់ៅ 

 វរីយិៈាងំថៅ  ថៅត្រូវកំុខាិល 

   រូចត្បឹ្ងអប្រ់ ំ ធំត្ជះមន្ទិល 

   ពាោមោន្សី់ល  ប្ញ្ញា ភាថឺាា  ។ 

 វីរនិេន្  ទុក្សាមនេចតិ 
 អាងទុកខ  អសុចិ  ថដ្ឋយមាន្ឧសាេ៍ 

   វរីយិៈ  ត្រូវម្រ  ខំម្េរកា 

   ោរង្ខរមុខណា  ឱ្យចាស់មុខេនឹង ។ 

 ថទាះមនិ្សូវឆ្ងា រ  កំុខារពាោម 

 ចាប្ថ់ផែើមថធាើភាា ម  ទីមទាមម្ប្ប្រឹង 

   ម្រត្រូវរសូ៊  យូរៗថៅដឹង 

   វរីយិៈថ ើងសពឹង  សាអ រភាងឹោរង្ខរ ។ 

 រូប្ោយរថៅ  មនិ្ថៅរងឹមា ំ

 វរីយិៈថចះត្ទា ំ សន្សភំាវ  

   រូប្ោយម្ប្កធ្លា យ  រាយថលើពសុធ្ល 

   ទាន្សីលភាវ   ថទើប្ជាទីពឹង ៕៚ 

3 



-27- 

 

          ៙.សួសែីនេងត្ពេសបរិ៍    ញញឹមត្សស់ថត្ព្វះសុខជា 

 ធមមញារិថយើងរាប្គ់ាន     កនុងថវោមាន្ត្ពះធម ៌។ 

 នឹ្កគាន ត្គាមាន្សីល    លះមន្ទិលខាិលមនិ្លអ 
 វរីយិៈថទើប្ប្វរ     មាន្គុ្ណ្ធមទ៌ាន្ថ់ៅរស់ ។ 

 ត្សឡាញ់គាន ជាធមមមរិត    បាន្សាន លសនិទាគិ្រកំុថឈ្លា ះ 

 ភាា ងំភាា រត់្រូវអនុ្ថត្គាះ    ថត្កប្ធមមរសថឆ្ងព ះអមរៈ ។ 

 ថត្ោមមាប្ថ់ព្វធិត្ពឹកស    សរិនឹ្កត្ពះធមមចកក 
 នត្ពឥសិប្រន្ៈ     ថឃើញសចាៈចប្ទុ់កខថហាង ៕៚ 

3 
          ៙.ថទាះសាង រត់្ជងំ   កពំុ៏អផសុកថ ើយណា 

 ថន្ះថត្ព្វះថេរុថា   ថយើងមាន្អាាម ជាមរិត 
 មនិ្ធុញមនិ្េប្ ់  មនិ្សអប្ខ់ាួន្ឯងកនុងចិរត 
 ពិថសាធន្ជី៍វរិ  មាន្ទីពឹងពិរថេើយថៅ ? ៕៚ 

3 
          ៙.ថមអំថៅ ថដញចាប្ថ់ៅ     មនិ្ថៅថទ 

 លុះត្ាម្រ មាន្សួន្ផ្កក      បុ្បាា ត្សស់ 

 អនកខាះបុ្ណ្យ រស់ទារុណ្     ម្សន្ថត្កៀមថត្ោះ 
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 សួសែីថ ះ ថឆ្ងព ះរកភស្តកត     អនកបុ្ណ្យថត្ចើន្ ៕៚ 

3 
          ៙.អាីម្ដលត្ក កត្មជួប្    ថធាើភាា មថៅ 

 អាីម្ដលត្រូវ កំុថៅយូរ    ថធាើពិរៗ 

 ថទវាត្ពេម អភរិមយ     មនុ្សសពិសិដា 
 សុទាវចិិត្រ ពិរថដ្ឋយគុ្ណ្    បុ្ណ្យខាួន្ឯង ៕៚ 

3 
          ៙.អាីម្ដលខូវដីត្ប្ថៅមនុ្សស  គឺ្មនុ្សសត្រូវថចះរកាខាួន្ឯងឱ្យ
បាន្លអ ។  ត្ពះពុទាអងគត្ទងត់្ាស់សម្មែងថា  ថប្ើដឹងថាខាួន្ជាទី
ត្សឡាញ់នន្ខាួន្ឯង    គ្ប្បរីកាខាួន្ឯងថ ះ    ឱ្យជាោររកាថដ្ឋយលអ 
( បិ្.៥២/ទំ.៥៥ ) ។      ថសចកែីនន្ត្ពះធម ៌       សំថៅយកោរត្ប្ត្ពឹរត   
ត្គ្ប្ត្គ្ងចិរត  ទូ ម ន្ចិរត ។  ថោភៈ  ថទាសៈ  ថមាេៈកិថលសទុចាររិ  
នត្កម្លងជាងខូវដី  ថត្ប្ៀប្ពំុបាន្  ខូវដីឧប្មាប្៉ាុន្ត្គាប្ន់សព  រឯីកិថលស
ធំនត្ក  ជាងថសែចភនថំៅថទៀរ ។  ដូថចនះ  ត្រូវសាែ ប្ត់្ពះធម ៌  ឱ្យមាន្
ញាណ្ភយ័  គឺ្មាន្ប្ញ្ញា ថឃើញទុកខថទាសនន្វដែសងារ  ោរព្វរ
កិថលសម្ដលជាអាគ្ន្តុកៈ  គឺ្ថភញៀវម្ដលមក  បិ្ទទាា រថដ្ឋយសំវរ ៥ 
ោ៉ា ង  គឺ្សីល  សរិ  ញាណ្  ខន្តី  និ្ងវរីយិៈ  មនិ្ឱ្យកិថលសចូលមក  
គឺ្ថកើរថ ើងចូលកនុងទាា រវេីិចិរតថ ើយ    រេូរសមុថចឆទប្បហាន្     លះ 
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អស់អនុ្ស័យ ៕៚ 

3 
          ៙.បុ្គ្គលណា    រកាចិរតបាន្លអ    ចិរតលអ នឹ្ងរកានូ្វបុ្គ្គល
ថ ះ ៕៚ 

3 
          ៙.ចូរអប្រ់ចិំរត  ឱ្យមាន្ថសចកែីសុខ  ជាមយួនឹ្ងសភាពធមមា
នន្ជីវរិ  ថដ្ឋយមនិ្ត្ចម្ណ្ន្នឹ្ងអនកណា ៗ ថ ើយ  ថត្ព្វះថា  សភាព
ធមមានន្ជីវរិ  មាន្ប្រមរថជារធួមមាធមេ៌នឹងឯង ។  ចំថព្វះធមមាធម ៌

រម្មងថសមើគាន ថៅកនុងជីវរិថ ះៗ  ដូចជាជរា  ជំងឺថរាគា  មរណ្ភាព  និ្ង 

នត្រលកខណ៍្ទាងំអស់ថ ះឯង ។  ថប្ើថយើងថមើលថឃើញត្រឹមម្រប្ញ្ារតិ  
ថេើយត្ប្កប្ថដ្ឋយអាត នុ្ទិដាិ  ថយើងមនិ្អាចសងប្ស់ាង រប់ាន្ថ ើយ  
លុះម្រេាឹកហារឱ់្យដឹងរូប្ោយជាធ្លរុមនិ្ដឹង  ប្៉ាុម្ន្ត  ជាទីាងំនន្
ថវទ   គឺ្ថវទ ជារថួសាយអារមមណ៍្  ថដ្ឋយមនិ្មាន្អាត   រខួាួន្នន្
បុ្គ្គលណាជាអនកថសាយថ ះថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ទឹកម្ភនកម្ត្ជកថាព ល់  វាស់ដល់កែីទុកខ 
 ទឹកមារទឹ់កមុខ  វាស់កមាា ងំចិរត 
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   ទឹកត្បាកទឹ់កថត្គ្ឿង  វាស់ថរឿងជីវរិ 

   ចំម្ណ្កទឹកចិរត  វាស់រនមាមនុ្សស ៕៚ 

3 
          ៙.មនុ្សសលអ  គឺ្លអ  ថដ្ឋយថសចកែីលអរប្ស់ខាួន្ឯងពិរៗ  មនិ្
ម្មន្យកថរឿងមនិ្លអ      ថៅដ្ឋកឱ់្យអនកដនទ      ត្សាប្ម់្រខាួន្ឯងបាន្
លអឯងៗ  ថៅថ ះថទ ៕៚ 

3 
          ៙.ថប្ើថយើងថឃើញភយ័កនុងថសចកែីខាិល        និ្ងថឃើញសួសែីកនុង 

ថសចកែីខំត្បឹ្ងម្ត្ប្ង  ទាងំបាន្ត្បារពានូ្វវរីយិៈ  ដូចទឹកេូរធ្លា កចុ់ះទាងំ
យប្ទ់ាងំនេង  ថរើមាន្ោរភយ័ខាា ចថា  អនកណាថគ្ថមើលង្ខយថយើងថ ះ  
ថប្ើខាួន្ថយើង  មនិ្បាន្ថមើលង្ខយខាួន្ឯងផងេនឹង ៕៚ 

3 
          ៙.រដូវផ្កក រកី  រកីាមថវោ 

 ឧរុពីជា  ជានិ្ោមធម ៌

   បុ្ណ្យបាន្សន្ស ំ  ផំលមកលអ 
   ាមនិ្ោមធម ៌ ប្វរសួសែី ៕៚ 

3 
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          ៙.ោរម្ដលមាន្ត្បាកថ់ត្ចើន្  មនិ្អាចឱ្យសុខថពញមយួរយ
ភាគ្រយ  ថ ះថ ើយ ។ 

 ោរអរត់្បាក ់ ឬមាន្មនិ្ត្គ្ប្ ់ ឬកខ៏ាះថដ្ឋយរណាហ   ចាស់ជា
មាន្ប្ញ្ញហ  អាចមាន្ទុកខថពញមយួរយ ថវៀរម្រអនកប្សួថចញ។  អនកប្សួ  
មនិ្សត្ងួម  មនិ្លអ ។  ត្គ្េសថ  ខាិល  មនិ្លអ ។  ខាិល  មនិ្ខាិល  ម្រ
ខាះបុ្ណ្យ   ខាះត្ទពយប្រថិភាគ្   ជំព្វកបំ់្ណុ្លថគ្   គឺ្មនិ្បាន្សុខថទ  
ររឹម្រវវីរធំថៅថទៀរ    ថប្ើថធាើោរង្ខរត្ប្កប្ថដ្ឋយថទាស ។   ថន្ះឯង
ថរឿងជីវរិ  ដូថចនះ  ត្រូវពឹងបុ្ណ្យ  អប្រ់ចិំរត  ចថត្មើន្ប្ញ្ញា   ត្រូវមាន្ធម៌
សថ ែ សកនុងវរថុសមបរតិ ៕៚ 

3 
          ៙.ថសចកែីទុកខ  អាចថរៀប្រាប្អំ់ពីថេរុថត្ចើន្ត្ប្ោរ  ទុកខោយ  
ទុកខចិរត  ទុកខវដែសងារ  ថត្ព្វះថេរុោ៉ា ងណា ៗ  ប្៉ាុម្ន្តសរុប្មក  មាន្
ថេរុម្រមយួត្ប្ោរ  គឺ្ោរចាប្ត់្ប្ោន្េ់នឹងឯង ។  ដូថចនះ  ថទើប្មាន្
ត្ពេមចរយិធមដ៌ត៏្ប្នព  ឱ្យរចួផុរចាកទុកខថ ះ  គឺ្ប្ដិប្រតិកមាា រប់្ងនូ់្វ
ោរត្ប្ោន្ ់  ដ្ឋកចុ់ះនូ្វប្ញ្ាកខន្ា  អស់ោរេួងម្េង  គឺ្ជាប្រមសុខ  
មនិ្មាន្នូ្វទុកខទាងំពួង ៕៚ 

3 



-32- 

 

          ៙.អាីៗ 

 - មកថេើយ  ថៅវញិអស់ 

 - ត្សឡាញ់  សអប្ ់ គាប្ ់ ទាស់ 

 - ត្រូវចិរត  ខុសចិរត  ខកបំ្ណ្ង 

 - មាន្គាន   ម្ប្កគាន   ថៅែ   ត្រជាក ់

 - ភយ័  អរ  វបិាកកមមថផសងៗ... ។ 

 - ថរៀន្រស់ថៅជាសុខកនុងប្ចាុប្បន្ន  ថន្ះពិថសសជាទីបំ្ផុរ ។ 

 - ត្រូវរលឹកដឹង  មាន្ម្រវេីិចិរតប្៉ាុថណាណ ះ  ម្ដលដឹងអារមមណ៍្ ។ 

 - ត្រូវសំាជាមយួនឹ្ងធមមាធម ៌ថដ្ឋយោរមនិ្ទាស់ មនិ្ត្ប្ទូសែ  
ថត្ព្វះបាន្ត្ជាប្ចាស់នូ្វោរពិរ ៕៚ 

3 
          ៙.ឱ្យម្រថៅខាល់នឹ្ងខាួន្ឯង 

 - គិ្រថរឿងប្ចាុប្បន្ន  កច៏ថងអៀរ 

 - គិ្រថរឿងប្រថោក  កថ៏ចញមនិ្រចួ ។ 

 C.ពឹងសរិប្បដ្ឋា ន្  បាន្ទូោយ  កនុងទាា រទាងំ ៦  មនិ្មាន្អាត   
រខួាួន្ថយើងដឹងអារមមណ៍្ថ ះថទ  ដូថចនះ  មនិ្ចាបំាចពឹ់ងអាត្ស័យអាីៗ 
កនុងថោកថន្ះ  ថដ្ឋយទិដាិ  និ្ងថដ្ឋយរណាហ ថ ើយ ៕៚ 

3 
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          ៙.អាីម្ដលថយើងថពញចិរត  មនិ្ម្មន្អរចំ់ម្ណ្កនន្អាីម្ដលថយើង
ទាស់ចិរតថ ះថទ ។  កដូ៏ចគាន ម្ដរ  អាីម្ដលថយើងទាស់ចិរតថ ះ  គឺ្មាន្
ចំម្ណ្កនន្អា ី  ម្ដលថយើងថពញចិរតផងថេើយ ។     ថៅាមសង្ខខ រធម ៌

ោរថពញចិរត    និ្ងោរទាស់ចិរត    រម្មងជាប្ចាយ័ថៅវញិថៅមក    ថប្ើ 
ថយើងមនិ្ទាស់ចិរតនឹ្ងសាា ប្ថ់ទ  កម៏និ្មាន្ោរថពញចិរតនឹ្ងរស់ម្ដរ  
ដូថចនះ  ោរថពញចិរតនឹ្ងជីវរិរស់ថន្ះ  គឺ្មាន្អារមមណ៍្សាា ប្ ់៥០%ផង  
ថដ្ឋយអំណាចនន្ចិរតដូរផ្កា ស់ ។  អាីៗ ថផសងថទៀរ  គឺ្មាន្ន្យ័ដូចគាន   
ថពញចិរតនឹ្ងសុខ    ថត្ព្វះទាស់នឹ្ងទុកខ    ទាស់ចិរតនឹ្ងទុកខ    ថត្ព្វះ
ថពញចិរតនឹ្ងសុខ... ។ 

 C.បិ្.៥០/ទំ.៣១៣  ថប្ើមនិ្មាន្ជារិ  ជរា  មរណ្ៈថទ  គឺ្ត្ពះ-
សមាម សមពុទា      មនិ្បាន្ត្ាស់ដឹងថ ើយ  ។      ប្ដិថវធញ្ញា ណ្     មាន្
ត្ពះនិ្ព្វា ន្ជាអារមមណ៍្  លះអន្ទរាគ្ៈម្ដលជាោរថពញចិរតកនុងភព  គឺ្
ទាល់ម្រអនុ្ថព្វធិញ្ញា ណ្    ដឹងនូ្វវដែទុកខជាមុន្    ថទើប្ប្ញ្ាប្ត់្រឹមអស់ 
អន្ទរាគ្ៈេនឹងឯង ។ 
 ត្ពះបាទបុ្កកុសារិ   ( បិ្.២៨/ទំ.១៧០ )   មុន្ដំបូ្ងថពញចិរត
នឹ្ងរូប្ជាន្    ដល់បាន្សាែ ប្ត់្ពះធមក៌នុងធ្លរុវភិងគសូត្រ    កល៏ះោរ
ជាប្ចិ់រតកនុងរូប្ជាន្  ថដ្ឋយោរថពញចិរតនឹ្ងអរូប្ជាន្ ៤  ទីបំ្ផុរ  
ត្ពះអងគត្ទងត់្ាស់ត្ពះនិ្ព្វា ន្  ម្ដលមនិ្មាន្ប្ចាយ័ាកម់្រង  ថទើប្
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ត្ពះបាទបុ្កកុសារិ     លះអន្ទរាគ្ៈកនុងអរូប្ជាន្      សថត្មចបាន្ជា
ត្ពះអ គាម ី  សពានេងជាត្ពះអរេន្តថៅសុទាា វាសត្ពេម ។    ត្ពះន្ន្ទ 
ថពញត្ពះេឫទយ័នឹ្ងថទពធីា      ថទើប្មាន្ោរទាស់ចិរតនឹ្ងត្សីសាអ រ 
ថៅឋាន្មនុ្សស  ប្៉ាុម្ន្ត  ថត្ព្វះមាន្េិរឱិ្រតប្ប  ថទើប្មាន្ឥស្តន្ទិយសំវរ  
ថេើយសថត្មចត្ពះអរេរត  ជាត្ពះអរេន្ត  ប្រនិិ្ព្វា ន្ ៕៚ 

3 
          ៙.អនកម្ដលបាន្ថឃើញនូ្វត្ពះគុ្ណ្នន្ត្ពះធមមររន្ៈ        គឺ្អនក 

ម្ដលបាន្ថឃើញថទាសនន្បាប្អកុសល  ថេើយអនកម្ដលត្ជះថាា កនុង
ត្ពះររន្ត្រយ័  រម្មងបំ្ថពញបុ្ណ្យកុសលត្គ្ប្ោ់៉ា ង  ថដើមបលីះបាប្
អកុសលកនុងចិរតស ែ ន្រប្ស់ខាួន្  ត្ពមថដ្ឋយោរយល់ដឹងកនុងបុ្ណ្យ
កុសលថ ះ  ម្ដលជាបុ្ណ្យដសំ៏ខាន្ ់ គឺ្ចថត្មើន្ប្ញ្ញា  ។  ដូចអនកឈ្ ឺ 
ថៅរកថោកត្គូ្ថពទយ  ឬថៅរកថាន អំ៊Íចឹងឯង  បាន្ថឃើញរនមាថោកត្គូ្
ថពទយ  ឬថឃើញរនមាថាន  ំ  ថត្ព្វះថឃើញថទាសនន្ថរាគ្ថ ះថា  វានឹ្ងឱ្យ
ថយើងសាា ប្ ់  ថប្ើថយើងមនិ្ពាបាលវាថទ  ថេើយមាន្ម្រថោកត្គូ្ថពទយ  
និ្ងថាន េំនឹងឯង    ថទើប្កមាា រនូ់្វថរាគ្ថ ះថចញបាន្ ។     ដូថចាន ះម្ដរ  
លុះត្ាម្រប្ដិប្រតិធម ៌    បាន្ដឹងទុកខថទាសនន្វដែសងារ    ថទើប្ថឃើញ 
ត្ពះគុ្ណ្នន្ត្ពះត្រយ័ររន  ថត្ចើន្ថ ើង ៗ ៕៚ 

3 
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          ៙.វបិ្សស    គឺ្ប្ញ្ញា ដឹងរធួមម៌្ដលមាន្ពិរជាប្រមរថ   កនុង
ប្ចាុប្បន្នម្ដលជាជីវរិធមមា ៗ រាល់នេង ។  ថប្ើកំពុងដឹងថរឿងអាីមយួ
ថេើយថកើរទុកខ       វបិ្សស       ដឹងអាោរថកើរទុកខេនឹងឯងជារធួម ៌ 
មនិ្ម្មន្រអួាត ថយើងថ ើយ      ថដ្ឋយមនិ្ចាបំាចដឹ់ងថរឿងអាីដនទថផសង
ថទៀរថេើយសប្ាយចិរតថ ះថទ ។ 

 C.ត្គាន្ម់្រោរដឹងថរឿងថេើយសប្ាយចិរត  គឺ្មនិ្ថចះខាះថទ  
ទាងំថយើង  ទាងំថគ្  មយួសងារវដែមាន ក់ៗ  មកថេើយ  ប្៉ាុម្ន្ត  ោរដឹង
ប្រមរថធម ៌ មនិ្ម្មន្ថយើង  ថទើប្ជាមររកនន្ត្ពះសមាម សមពុទាប្រមត្គូ្ ។ 
 C.កត៏្រូវយល់ផងម្ដរ  មនិ្ម្មន្ហាមកុសលធមថ៌ផសងៗ ថ ើយ  
ថត្ព្វះត្គ្ប្កុ់សលធម ៌  រម្មងជាអាហារនន្វបិ្សស   ដូថចនះ  ថប្ើថយើង
អាចគិ្រកនុងអារមមណ៍្ណាថេើយ  កុសលធមច៌ថត្មើន្ថ ើង  សប្ាយ
ចិរត  សងប្ចិ់រត  គឺ្លអណាស់  កំុម្រអន្ទរាគ្ៈរកីរាយថដ្ឋយោរវថងាង  ថទើប្
ជាអាហារនន្អវជិាា  ។  ថយើងអាចគិ្រឱ្យសប្ាយចិរត  ថេើយជាបុ្ណ្យ
កុសលថទៀរ  ដូចជា  ថត្ោកត្ពឹកថ ើង  បាន្ថៅរស់  មាន្អាហារដ្ឋក់
ថព្វះ  ថរើត្រូវគិ្រឱ្យថកើរទុកខ  ោ៉ា ប្ជ់ាងអនកសាា ប្ថ់ៅថទៀរឬ ?  ថមែច
មនិ្គិ្ររកសុខ  រកកុសលដ្ឋកឱ់្យចិរតបាន្ត្សស់បំ្ត្ពងផង  ដ្ឋកឱ់្យអី
ម្ររូប្ោយថ ះ   គ្រួម្រយកជីវរិម្ដលថៅសល់ប្ន្តិចប្ន្តួចថន្ះ    ជា
ថដើមទុន្  ថធាើបុ្ណ្យជាមយួនឹ្ងត្ពះររន្ត្រយ័  ជាសមយ័ោលម្ដល ំ
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ឱ្យបាន្ផលកនត្ម  ចំថណ្ញធំដំុណាស់  ថត្ព្វះត្គាន្ម់្រឱ្យទាន្ដល់អនក
មាន្ត្ពះនត្រសរណ្គ្មន្ ៍   មនិ្ទាន្បូ់្កសីល ៥ ចូលផង    មាន្ផល
នត្កម្លងជាង   ឱ្យទាន្ដល់អនកប្សួថត្ៅត្ពះពុទាសាស     ម្ដលបាន្ 

សមាប្រតិ ៨  និ្ងអភញិ្ញា ថោកិយ ៥ ថៅថទៀរ   ទាងំនត្រសរណ្គ្មន្ ៍

ថន្ះ  ជាបាទនន្ោរបាន្សថត្មចដល់ថោកុរតរធមថ៌ទៀរផង ៕៚ 

3 
          ៙.ជាមយួនឹ្ងោរពិរ  ម្ដលបាន្ជួប្រាល់នេង ាមទាា រទាងំ ៦ ៖ 

 - ថប្ើថយើងទទួលមនិ្បាន្ថទ  ឬមនិ្មាន្សរិ  ចិរតរម្មងវថងាង  
ជាទុកខថទាមន្សស  ចថងអៀរចងអល់ ។ 

 - ថប្ើមាន្សរិទទលួបាន្      ជំន្សួទុកខថទាមន្សស    ចិរតរម្មង 

ភាសឺាា ង  ត្រជាក ់ សុខសងប្ ់ និ្ងចថត្មើន្ថៅថដ្ឋយោរសិកាប្ដិប្រតិ  ថធាើ
ប្ញ្ញហ ឱ្យមកជាឱ្ោសនន្ប្ញ្ញា  ៕៚ 

3 
          ៙.ត្រូវថចះអរធ់ន្ក់នុងោររងច់ា ំ  ថត្ព្វះអាីៗ មាន្ថពលថវោ  
មនិ្ម្មន្ថចះម្រទាមទារបាន្ថ ើយ ។ 

 ោររងច់ាថំដ្ឋយោរយល់ដឹង  គឺ្មនិ្ថកើរទុកខថទ  ដូចថយើងដ្ឋំ
ទឹកឱ្យពុះ  ដ្ឋដំំណាំឱ្យបាន្ផលជាថដើម  ថត្ព្វះោរយល់ដឹងត្រឹមត្រូវ
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កនុងថេរុផល  ថយើងកប៏ាន្ហាមរណាហ   ថន្ះជាចំថណ្ះដឹងថដើមបោីរ
មនិ្ថកើរទុកខជាមយួនឹ្ងថោកថន្ះ  គឺ្ជារថប្ៀប្រស់ថៅឱ្យបាន្សុខសងប្ ់ 
កនុងថោក ៕៚ 

3 
          ៙.( បិ្.២៤/ទំ.៤៣៤ )    ត្ពះដម៏ាន្ត្ពះភាគ្   ត្ទងត់្ាស់ឱ្យ
ត្ពះអងគុលិមាលថរថរ   អរធ់ន្ថ់ពលមាន្អកុសលវបិាកកនុងប្ចាុប្បន្ន  
ត្រូវម្ប្កត្ពះសីសៈមុរថត្ៅទល់លោដ ៍  េូរឈ្លម  ម្ប្កបាត្រ  
រម្េកសងាដី ។  អធិោនសហ ិ តវំ  ព្ាហមណ... ត្ព្វេមណ៍្  អនក
ចូរអរត់្ទាថំៅ  អនកចូរអរធ់មរថ់ៅ  អនកគ្ួរនឹ្ងថអះកនុងន្រកជាថត្ចើន្ឆ្ងន  ំ 
ជាថត្ចើន្រយឆ្ងន  ំ  ជាថត្ចើន្ព្វន្ឆ់្ងន  ំ  ថដ្ឋយវបិាកនន្កមមណា  មាន ល
ត្ព្វេមណ៍្  អនកបាន្ទទលួរងវបិាកនន្កមមថ ះ  ម្រកនុងប្ចាុប្បន្នជារិថន្ះ
ប្៉ាុថណាណ ះ ។  រុទាំ  សរណំ  គចាេ មិ ... ៕៚  

3 
          ៙...ឯវំ  នគានបេ  អតាត ន្ ំ ខ្នណ្ណ  មា  នោ  ឧបេចគា 

 ( បិ្.៥២/ទំ.៨៧ )      អនកទាងំឡាយ    គ្ួររកាខាួន្ោ៉ា ងថ ះ  
កំុឱ្យខណ្ៈកន្ាងរលំងនូ្វអនកទាងំឡាយថៅថ ើយ ។ 

 ថប្ើអនកដនទ    មនិ្ឱ្យឱ្ោសដល់ថយើង    មនិ្គ្រួថសាកដូចម្ដល 
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ថយើងមនិ្ឱ្យឱ្ោសដល់ខាួន្ឯងថ ើយ គឺ្ដូចគាន  អនកដនទមនិ្ត្សឡាញ់
ថយើង កម៏និ្អាត្កកអ់ាី ដូចម្ដលថយើងថភាចត្សឡាញ់ខាួន្ឯងម្ដរ៕៚ 

3 
          ៙.សរិប្បដ្ឋា ន្  ថធាើឱ្យខាួន្ថយើងរូចថ ើង ៗ  ថព្វលគឺ្រូចទិដាិ  
មាន្ះ  រណាហ   រេូរដល់បារខ់ាួន្ថយើងថចញអំពីពិភពថោកថន្ះ  ទាងំ 

ម្ដលកំពុងម្ររស់ ថៅថ ើយ។ សរិប្បដ្ឋា ន្គឺ្ជាផាូវថៅោន្ត់្ពះនិ្ព្វា ន្  
ម្ដលត្ពះនិ្ព្វា ន្ថ ះ  គឺ្ោររលរនូ់្វរណាហ   ទិដាិ  មាន្ះ  េនឹងឯង ៕ 

3 
          ៙.កំុប្ថណាែ យឱ្យអារមមណ៍្អរីរោល  មកថធាើឱ្យមនិ្បាន្សុខ
កនុងប្ចាុប្បន្ន    និ្ងថធាើប្ចាុប្បន្នឱ្យមាន្ថសចកែីសុខ   ថដ្ឋយោរមាន្សរិ 

វបិ្សស   ថន្ះថទើប្ថៅថា  ថរៀន្រស់ថៅឱ្យជាសុខថដ្ឋយពឹងខាួន្ឯង ៕ 

3 
          ៙.សំថ ងសរថសើរ  និ្ ទ   ដូចសំថ ងផគរត្គឹ្មៗ កឌុងោឌ ងំ  
ថេើយកប៏ារអ់ស់ថៅ ។ 

 - មនិ្ម្មន្     ម្សាងរកអារមមណ៍្ឱ្យជាទីថពញចិរត     យកមកជា
ទីពឹងថ ះថ ើយ  គឺ្ត្រូវអប្រ់ចំថត្មើន្ថសចកែីសុខកនុងចិរតខាួន្ឯង  
ជាមយួនឹ្ងអារមមណ៍្ពិរ     ជាត្ប្ត្ករី     ថទាះជាអារមមណ៍្អាីកប៏ាន្ម្ដរ 
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ថដ្ឋយសរិត្បាសចាកោរេួងម្េង  ថន្ះថទើប្បាន្សុខជាទីពឹងពិរ ៕ 

3 
          ៙.ប្ដិប្រតិធម ៌  គឺ្ោរត្រ ប្ប់្ស្តញ្ញា សអំពីទិដាិ  រណាហ   មក
សិកាអំពីថសចកែីពិរ  នន្ជីវរិខាួន្ឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ថប្ើមាន្ម្រ ៉ារបូង ម្រ ៉ាមាស... ជាឱ្ោសម្ដលមនុ្សសខំត្បឹ្ងជីក 
រកយកមាស  ថត្ព្វះជាររន្ៈមាន្រនមា ។  ឥ ូវថន្ះ  ររន្ៈដម៏ាន្រនមា
បំ្ផុរថលើថោក  គឺ្ត្ពះររន្ត្រយ័ ។   គ្រួពុទាប្រស័ិទ   កំុប្ថណាែ យឱ្យ
ឱ្ោសកន្ាងេួស ។    ថរើអសាា រយប្៉ាុន្ណាថៅ     ម្ដលថយើងធ្លា ប្ម់្រ
រស់ថៅថដ្ឋយោរេួងម្េងកនុងថោក  ប្៉ាុម្ន្ត  ម្ប្រជាត្ពះធមមររន្ៈ  គឺ្
ត្ពះនិ្ព្វា ន្  អាចឱ្យថយើងលះប្ងថ់ចាលបាន្នូ្វថោកថន្ះ  ដូចជា
កំហាក  ថដ្ឋយោរមនិ្េួងម្េង ។  សទាា   ដូចនដ  ប្ញ្ញា   ដូចថត្គ្ឿង
ជីក  វរីយិៈដូចោរជីក  សរិ  ដូចោរកំណ្រទី់ម្ដលមាន្ម្រ ៉ា  សមាធិ  
ដូចជាកមាា ងំនន្ោរជីកថ ះ ៕៚ 

3 
          ៙.រកត្បាកថ់ដើមបរីស់  ម្រមនិ្ម្មន្រស់ថដើមបរីកត្បាកថ់ ើយ ។ 

 - ត្បាក ់   មនិ្អាចទិញថពលថវោម្ដលកន្ាងថៅថេើយ   យក 
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មកវញិបាន្ថ ះថទ ។ 

 - កំុប្ថត្ងៀន្កូន្  ឱ្យធំថ ើងថធាើជាអនកមាន្ខាា ងំ  ធំខាា ងំ  ត្រូវ
ប្ថត្ងៀន្ឱ្យកូន្ជាអនកមាន្ថសចកែីសុខថត្ចើន្ៗ      ឱ្យកូន្ដឹងអំពីរនមានន្  
ជីវរិ  គឺ្សុខសងប្ ់ និ្ងមាន្ត្ប្ថោជន្ ៍៕៚ 

3 
          ៙.នេងខាះ  ជីវរិជួប្ថរឿងមនិ្លអថផសងៗ  ដូចជា  មាន្សុខភាព
មនិ្សូវត្សួល  ថរឿងោរង្ខរ  ថរឿងត្គួ្សារ ។ល។ 

 - ទាងំថន្ះថដើមបរីមាកឹថយើង  ឱ្យដឹងអំពីរនមានន្នេងលអ ។ 

 - បាន្អាីលអៗ   ត្រូវថចះម្េរកាថដ្ឋយោរត្បុ្ងត្ប្យរ័ន  និ្ងថចះ
ថត្ប្ើត្បាស់ឱ្យបាន្ជាទីរកីរាយ       មាន្ត្ប្ថោជន្ដ៍ល់មនុ្សសថត្ចើន្គាន  
ដល់ថពលថវោបារប់្ងថ់ៅ  កសុ៏ខចិរត ៕៚ 

3 
          ៙.ាមដ្ឋន្ចងដឹ់ងថរឿងថត្ចើន្ថពក  រចួាងំមកថដកថកើរទុកខ  
ថៅគិ្រថាខាួន្ឯងឆ្ងា រថទៀរ  អរយ់ល់ថាមនុ្សសឆ្ងា រ  គឺ្មនុ្សសម្ដល
រកសុខឱ្យខាួន្ឯងបាន្ ។ 

 - ោរដឹងទុកខសចា  គឺ្ដឹងថដ្ឋយសុខថសាមន្សស  មនិ្ម្មន្ដឹង
ថដ្ឋយទុកខថទាមន្សសថ ះថទ  ( បិ្.៣៩/ទំ.២៧៩ ) ។ 
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 - ត្ប្សិន្ថប្ើ  ថឃើញថត្ចើន្  ឮថត្ចើន្  និ្ោយថត្ចើន្... សុទាម្រ

ឆ្ងា រអ៊Íចឹង  មនិ្ម្មន្ត្ពះធមស៌ម្មែងថា  ថពលខាះគ្ួរថធាើដូចខាា ក ់ ដូចេាង ់  
ដូចមនុ្សសគ្... ថ ះថ ើយ  ( បិ្.៥៧/ទំ.៨ ) ៕៚ 

3 
          ៙.សរាម្រងត្ប្ម្ជងគាន ថដើមបមីយួរស់ ៗ  ប្៉ាុម្ន្ត  មនុ្សសត្ប្ម្ជង
គាន េួសពីថដើមបរីស់  រកថលខដ្ឋកគ់ាម ន្ ។  មនុ្សសមនិ្ត្រូវលុះកនុង
អំណាចនន្ថោភៈថទ  កម៏និ្ថចះម្រត្ប្ត្ពឹរតថៅាមសភាវគ្រិដល៏ងង់
ថលា ដូចជាពពកួសរាថ ះថ ើយ  គឺ្ត្រូវត្ប្ត្ពឹរតថៅថដ្ឋយថោនិ្ថសា-
មន្សិោរ  និ្ងថៅាមោរថសពគ្ប្ជ់ាមយួនឹ្ងត្ពះធមមររន្ៈ  ថទើប្
បាន្រចួផុរអំពីកំថណ្ើ រសរា       ថេើយបាន្សថត្មចនូ្វ    មនុ្សសគ្រិ 
ថទវគ្រិ  និ្ងទីបំ្ផុរ  កប៏ាន្រចួអំពីគ្រិទាងំអស់ ៕៚ 

3 
          ៙.មយួមុនឺ្ថរៀល  សត្មាប្ម់នុ្សសមាន ក់ៗ  មនិ្ដូចគាន ថទ   
 - មនុ្សសខាះ  ត្រូវប្រថិភាគ្បាយបាន្ ១ នេង ។ 

 - ខាះថទៀរ  ត្រូវប្រថិភាគ្បាន្ទាងំត្គួ្សារ ។ 

 -ខាះថទៀរ  ត្រឹមោថេា ១ម្ពង  កអ៏ស់ថៅថេើយ ។ 

 C.ថរឿងត្បាកថ់ន្ះ   មនិ្ជាេាីថ ើយ   ាមមាន្   ាមបាន្  ប្៉ាុម្ន្ត 
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ថរឿងថពលថវោមយួនេង  ោរន់េាមនិ្បាន្ថទ ។ 
 ត្ពះរិសសថរថរ    ត្រឹមម្រមយួរាត្រី    ត្រូវដូរនឹ្ងោរគ្ប្បំ់្បាក់
សមងថជើងទាងំពីរ  ថេើយយកមកថត្ប្ើ  ដូរបាន្ត្ពះអរេរតផលមកវញិ។  
ថរើមយួនេង ៗ  ថយើងដូរបាន្អាីមកវញិម្ដរ ។  ថយើងសាករាប្ពី់ ១ ដល់ 
១០  ថេើយគិ្ររកថពលម្ដលថយើងរាប្ថ់ា ១ ថ ះ  គឺ្បាន្ឃាា រអំពី
ថយើងថៅបារថ់េើយ  មនិ្ត្រ ប្ម់កវញិ  ជាថរៀងរេូរ ៕៚ 

3 
          ៙.អនកត្ក  ររឹម្រត្ក  ថត្ព្វះថធាើមាន្ 

 - អនកមាន្  ររឹម្រមាន្  ថត្ព្វះថធាើត្ក 

 - ប្៉ាុម្ន្ត  យកលអ  ត្រូវសថ ែ សាមមាន្  ាមបាន្ ។ 

 - អាមី្ដលសំខាន្ខ់ាា ងំ     គឺ្កនុង ១ រាត្រី   ថយើងមាន្ ៣  ោម 
ថសមើគាន   ថេើយសត្មាប្ថ់ពលថវោ  ត្រូវត្ប្ត្ពឹរតថៅជាមយួនឹ្ងកមម  
ម្ដលម្ប្ងម្ចកសរាថោក ៖ 

 - មនុ្សសអាត្កក ់ ររឹម្រអាត្កក ់ ថត្ព្វះថធាើអាត្កក ់

 - មនុ្សសលអ  ររឹម្រលអ  ថត្ព្វះថធាើលអ ។ សាធុ ! សាធុ ! ៕៚ 

3 
          ៙.ចូរដឹងកែី      អាត្ស័យថដ្ឋយ ោរភាា រប់ាា រ 
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 ចូរឈ្លា សឆ្ងា រ       អាត្ស័យថដ្ឋយ ោរខកចិរត 
 ជាមនុ្សសលអ      គាម ន្ថឈ្លម ះលប ី  អាីម្មន្ពិរ 

 ម្រត្ប្ណី្រ      វចិិត្រថាា យ  ត្ពះត្រយ័ររន ៕៚ 

3 
          ៙.សូមបមី្រថយើង     កថ៏បាកត្បាស់ខាួន្ឯងម្ដរ     អាីៗ សុទាម្រ
ម្កាងោា យ  ថប្ើថយើងមនិ្បាន្ចូលដល់ប្រមរថធមថ៌ដ្ឋយប្រញិ្ញា ថទ  ថយើង 

នឹ្ងដូចថកមងម្ដលបាន្គិ្រថា  ត្ពះអាទិរយលិចកនុងទឹក ដូថចាន ះឯង ៕ 

3 
          ៙.ជីវរិថយើង        ត្រូវថភាើងថអះ មនិ្ថសសសល់ 

 គ្រួរមកល់      កុសលធម ៌  ត្គ្ប្ថ់វោ 

 កំុគិ្រខាល់      រវល់ម្រ  ថគារមង្ខរ 
 ថពលថវោ      ទំព្វសីុ  សពាសាត  ។ 

 កំុខារថពល      ថត្ទលជាមយួ អនកសអប្ថ់យើង 

 យកថពលថេកើង      ថ ើងប្ត្មុង  កនុងត្គួ្សារ 
 កំុរវល់       ខាល់សអប្ថ់គ្  ថភាចអាាម  
 ត្ប្យរ័នថា      ត្សឡាញ់ខាួន្ ពនួ្ថធាើបាប្ ៕៚ 

3 
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          ៙.ជាមយួនឹ្ងសរាថោក  ថយើងគ្រួមាន្ 

“ ក្សមមសសក្សតញ្ញា ណ ”    គឺ្ដឹងថាសរាថោក     ត្ប្ត្ពឹរតថៅ 
ាមកមមថរៀងៗ ខាួន្  ឧថប្ោខ ថន្ះ  មាន្ប្ញ្ារតិជាអារមមណ៍្ ។ 
 C.ជាមយួនឹ្ងសង្ខខ រធម ៌ ថយើងគ្រួមាន្  
 “ េថាភូតញ្ញា ណ ”  គឺ្វបិ្សស ដឹងថា   សង្ខខ រធមត៌្ប្ត្ពឹរត 
ថៅាមប្ចាយ័  មាន្ប្រមរថជាអារមមណ៍្ ។    ឧថប្ោខ ទាងំពីរ     មយួគឺ្ 
ឧថប្ោខ កនុងត្ពេមវហិារ  មយួថទៀរគឺ្  ឧថប្ោខ កនុងវបិ្សស  ។ 
 C.ត្រូវឱ្យចាស់ោស់ថា     ថសចកែីសុខកនុងជីវរិ     គឺ្ចិរតអប្រ់ ំ  
( េិតតំ  ទន្តំ  សោុវហ ំបិ្.៥២/ទំ.២៨ )  ចិរតជាបុ្ណ្យ  មាន្សីល
សាអ រ     ចិរតមាន្កមាា ងំ   សងប្ថ់ត្គ្ឿងថៅេមង    ចិរតមនិ្េួងម្េង  
និ្ងភាសឺាា ង ៕៚ 

3 
          ៙.ថជឿចុះថា    ថសចកែីសុខថកើរមាន្ជាមយួនឹ្ងអាីៗ    ម្ដល
ត្គ្ប្គ់ាន មាន្ជាធមមាេនឹងឯង  គឺ្មាន្ថសចកែីទុកខជាសាកស ី  ថត្ព្វះថា  
ថប្ើថសចកែីទុកខថកើរបាន្    ថសចកែីសុខកថ៏កើរបាន្ម្ដរ    ត្គាន្ម់្រដូរោរ 
វថងាង  មកជាោរមាន្សរិវញិប្៉ាុថណាណ ះ ។     ថឃើញថទ     មនុ្សសថយើង
ថកើរទុកខម្រជាមយួនឹ្ងថរឿងធមមា ៗ  េនឹងឯង    ចងោ់៉ា ងថន្ះ    ចង់
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ោ៉ា ងថ ះ... ថគ្និ្ ទ ... អផសុកណាស់... ដូថចនះ  ថយើងមាន្ចាបំាចថ់ៅ
រកសុខថៅឯត្សុកយកខ  ត្សុកថទវាណា  កំុម្រថកើរទុកខថៅគឺ្សុខ
ថេើយ ។  សរិជារធួម ៌ ប្ង្ខហ ញត្បាប្នូ់្វកំណ្ប្ន់ន្ថសចកែីសុខ  ដធំ៏
ទូោយ ៕៚ 

3 
          ៙.ត្គ្ប្គ់ាន ចាបំាចត់្រូវម្រខាា ងំកនុងោរថត្ប្ើប្ញ្ញា   ពិចារណាោរ
ត្ប្ត្ពឹរតរប្ស់ខាួន្ឱ្យបាន្ថរៀប្រយ  ត្រូវត្ប្យរ័នត្ប្ម្យង  ត្រូវថធាើោរ
ថដ្ឋយមាន្ថេរុផលត្រឹមត្រូវ  កំុអាងធ្លា ប្ម់្រមនិ្អី  កនុងថរឿងមនិ្លអ  
មាោ  ោកពុ់រ  ត្ប្ត្ពឹរតប្ន្តថៅថ ះ ។ 

 C. ...តសាម   ឋិនតាហ ំ តុវមដាិនតាស.ិ.. 
ថត្ព្វះថេរុថ ះ  ថទើប្រថាគ្រថឈ្លម ះថា  ឈប់  ចំម្ណ្កអនក

ថឈ្លម ះថា  មិនទាន់ឈប់  បិ្.៥៧/ទំ.៧១ ។ 

ត្រូវមាន្សាម ររី  មាន្ថសចកែីដឹងខាួន្  ទាងំកនុងោរង្ខរ  ទាងំកនុង
សុពលភាពថករ តិ៍ថឈ្លម ះ  ទាងំកនុងោរត្គ្ប្ត្គ្ងជីវរិ  គឺ្ត្រូវយកឈ្នះនូ្វ
ថរឿងអាត្កក ់   ឱ្យបាន្ជាថរៀងរេូរ     ត្ពមទាងំោរសាងនូ្វសមរថភាព  
ឈ្លន្ថៅរកទិសថៅាមផាូវត្ពះធម ៌ ឈ្នះទុកខទាងំពួងថដ្ឋយវរីយិៈ ៕ 

3 
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          ៙.កំុថត្ប្ើត្បាស់ជីវរិ    ឱ្យវថងាងថៅាមចំណ្ង ់   ម្ដលចងថ់ន្ះ 

ចងថ់ ះ ។  ត្រូវថធាើោរឱ្យថពញសមរថភាព  និ្ងថពញចិរតថៅកនុង
ោរង្ខរថ ះ ។  ថន្ះគឺ្ជាថសចកែីសថត្មច  ថៅកនុងជីវរិ ។ 

 ត្រូវចាថំា  មនុ្សសលអ  គឺ្សំខាន្ជ់ាងអាីៗ ទាងំអស់ ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងមាន្ត្បាកទិ់ញ  ិោនេា  ម្រថយើង  មនិ្អាចទិញ
ថពលថវោ  ឱ្យត្រ ប្ម់កវញិបាន្ថ ើយ ។ 

 - ដូថចនះ  ត្រូវថត្ប្ើត្បាស់ថពលថវោ  ឱ្យមាន្ត្ប្ថោជន្ ៍។ 

 - ថពលថវោ  សំខាន្ថ់ៅត្រងោ់រចថត្មើន្ប្ញ្ញា   កមាា រអ់វជិាា  ។ 

 - ោរឈ្នះអវជិាា   គឺ្មនិ្មាន្ប្ញ្ញហ ជាមយួនឹ្ងអនកដនទ  ជាមយួ
នឹ្ងខាួន្ឯង  ថេើយកត៏្រូវប្ញ្ាប្ប់្ញ្ញហ ទាងំពងួ ៕៚ 

3 
          ៙.ថប្ើមនិ្មាន្ថរាគ្ ចាបំាចប់្រថិភាគ្  ឱ្សេថធាើអាី 
 ថប្ើមាន្សថ ែ ស ចាកធ់ាុះថោកីយ ៍ ថរើចាបំាចអ់ាី 
    ប្ចាយ័ថត្ចើន្ខាា ងំ ។ 

 ថប្ើមាន្ធមមមរិត  មនិ្បាចគូ់្សនិទា  ជីវរិអនិ្ចាំ 
 បាន្សាែ ប្ត់្ពះធម ៌ ប្សួោទុកខំ  លុះ ន្ិាវ ន្ំ 
    បរមំ  សខុ្ំ ៕៚ 
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          ៙.ថប្ើថធាើាមអនកណា    ចូរថធាើាមថត្ព្វះជាកិចាោរត្រឹមត្រូវ  
មនិ្ម្មន្ថត្ព្វះត្គាន្ម់្រត្រូវចិរតថ ះថទ ។ 

 ថប្ើចំថព្វះប្រមរថធមវ៌ញិ  ត្រឹមត្រូវ ១០០%  មាន្ត្សាប្ថ់េើយ  
ថដ្ឋយត្គាន្ម់្រយល់ត្ពមប្៉ាុថណាណ ះ  អរម់ាន្ថធាើអាីថទៀរទាងំអស់  ម្រថន្ះ  
គឺ្ជាប្ដិប្រតិធម ៌ បាន្ចូលដល់ធម ៌ ដល់ត្ពមថដ្ឋយថសចកែីសុខសងប្៕់ 

3 
          ៙.មនិ្ដឹងកមាា ងំថជើង ថានឹ្ងថដើរអាងោរទឹ់កបាន្ត្រឹមណា  
ប្៉ាុម្ន្ត  កមាា ងំចិរតគិ្រថា  នឹ្ងត្បឹ្ងពាោមឱ្យបាន្ដល់ទីបំ្ផុរផាូវ ។ 

 - ថប្ើកនុងថោកថន្ះមនិ្មាន្នូ្វឧប្សគ្គថទ  មនុ្សសថយើងត្បាកដ
ជាមនិ្បាន្ឮព្វកយថា  “ ព្យាយាម ”  ថ ះថ ើយ ។ 

 - ត្គ្ប្អ់ងគទាងំអស់    ម្ដលបាន្រចួផុរចាកទុកខ    ថត្ព្វះម្រមាន្ 

ពាោម ។ 

- ត្គ្ប្ម់នុ្សសលអដម៏ាន្រនមាជាងអាីទាងំអស់      កសុ៏ទាម្រថត្ព្វះ 

មាន្ពាោមម្ដរ ។ 

ដូថចនះ  ថរើថយើងគ្រួសអប្ឧ់ប្សគ្គ  ចុះចាញ់  រាេយ  ភយ័ខាា ច  
រអូញម្រអរ  ឬកយ៏កឧប្សគ្គមកជាថាន កំមាា ងំវញិ ៕៚ 

3 
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          ៙.ត្គ្ប្ត់្ពះអងគម្ដលបាន្ប្រនិិ្ព្វា ន្ថៅថេើយ  សុទាម្របាន្
សិកាថៅកនុងសាោនន្ជីវរិថន្ះ  ចប្ថ់ាន កប់្រញិ្ញា  ។  ជីវរិប្ថត្ងៀន្អំពី  
អន្ិចាច   វត  សង្ខា រា ។  ជីវរិត្បាប្ថ់ា  មាន្សុខ  កត៏្រូវមាន្ទុកខ  
ថេើយមាន្វដែទុកខ  កត៏្រូវមាន្ោរអស់ថៅនូ្វវដែទុកខថ ះម្ដរ  ថត្ព្វះោរ
ថធាើឱ្យអស់ប្ចាយ័ ។  ជីវរិ  គឺ្ជាថមថរៀន្ត្ពះអភធិមមសុទា  ប្ថត្ងៀន្ឱ្យ
មាន្សរិរលឹកដឹងទាន្ត់្គ្ប្ស់ភាវធម ៌  ម្ដលជា  សនរវ  ធមាម   
អន្តាត  ។  ថប្ើជីវរិជាអន្ាត ពិរម្មន្ដូថចនះ  ថរើថយើងថចះម្រចងរ់ស់ថៅ
កនុងថោកនន្ោរេួងម្េង  វថងាងចាប្ត់្ប្ោន្ថ់យើង  ត្ប្ោន្ថ់គ្  ថកើរ

ទុកខភយ័  អបាយភូមអិ៊Íចឹងថៅឬ ?  ជីវរិប្ថត្ងៀន្ថយើងឱ្យថចះរងច់ា ំ 
ថត្ព្វះអាីៗ ត្រឹមត្រូវថៅាមថេរុ មនិ្ម្មន្ត្រឹមត្រូវថៅាមចិរតអនកណា 
ចងថ់ ះថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.កនុងថរឿងអនកហារក់ាចគុ់្ន្     ោប្ដ់្ឋវ       គឺ្មាន្ចំណុ្ច
ត្បឹ្ងម្ត្ប្ង  េាឹកហារថ់ន្ះឯង  ថទើប្ពូម្កខាា ងំ  សមាា ប្ស់ត្រូវសងសឹក
បាន្សថត្មច  ផសនឹំ្ងសំណាងបាន្គ្មពរីលអ    ត្គូ្លអ    ឱ្ោសេាឹកហារ់
លអ  ោ៉ា ងណា  សទាា កនុងត្ពះររន្ត្រយ័  ដូចនដោន្ដ់្ឋវ  ថត្ព្វះសទាា
ថន្ះ    ឱំ្យចថត្មើន្ប្ញ្ញា  ។     វបិ្សស     និ្ងអរយិមគ្គដូចដ្ឋវទិពា ។  
វរីយិៈដូចោរត្បឹ្ងម្ត្ប្ងេាឹកហារ ់។  សមាធិ  ដូចកមាា ងំធ្លរុ ។  សរិ  
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ដូចោរមនិ្ថភាចសត្រូវ  ចងចារូំប្មន្តនន្ោរេាឹកហារ ់  នឹ្កបាន្ទាន្់
ថពល ។  ត្ពះនត្របិ្ដក  ដូចសំណាងបាន្គ្មពរីកាចគុ់្ន្ខាា ងំពូម្ក ។  
ត្ពះសមាម សមពុទា   និ្ងកលាណ្មរិត  ដូចថោកត្គូ្ខាា ងំពូម្កអនកប្ង្ខហ រ ់ 
អប្រ់ ំ។ អវជិាា   រណាហ  កិថលស ទុចាររិ ដូចសត្រូវ ។  សំថវគ្កនុងវរថុ ៨    
និ្ងញាណ្ភយ័  ថឃើញភយ័ចំថព្វះកិថលស  អបាយភយ័  និ្ងវដែភយ័  
ដូចគំ្នំុ្សងសឹក ។  អរេរតមគ្គ  ឈ្នះសត្រូវ ។  ប្រនិិ្ព្វា ន្  ចប្ថ់រឿង  
ដូថចាន ះឯង ។  គឺ្ត្រូវមាន្កមាា ងំោយចិរត  ត្បឹ្ងម្ត្ប្ង  ពាោមប្ដិប្រតិ  
ត្រូវម្រខាា ងំពូម្ក  ថទើប្អាចឈ្នះកិថលស  ម្ដលថៅកនុងចិរតថយើងរេូរ
មកថន្ះបាន្ ។  ថរើចងឈ់្នះអនកដនទបាន្ត្ប្ថោជន្អ៍ាីថៅ   ថរើអនកដនទ 
សមនឹ្ងឱ្យថយើងចំណាយថពលដម៏ាន្រនមា  ជាមយួនឹ្ងត្ពះររន្ត្រយ័  
ថដើមបតី្បឹ្ងម្ត្ប្ងយកឈ្នះម្ដរឬថទ ៕៚   

3 
          ៙.កាិន្ផ្កក ពិថដ្ឋរ  ត្កអូប្ងំអអិរ 

 ថកសរជាប្ដិ់រ  ឋរិថៅេាថ  
   បុ្រសស្តសតី  ម្ដលបាន្ោន្ផ់្កក  
   ថេើយបាន្បូ្ជា  វសិាខបុ្ណ្ណ ម ី៕ 

 កនុងថសចកែីម្ដលថា  ថរឿងលអៗ   រម្មងឋរិថៅកនុងដងួចិរតនន្ោរ
ចងចារំប្ស់អនកម្ដលបាន្ឱ្យថេើយ  ថដ្ឋយសទាា ត្ជះថាា   មាន្ោរបូ្ជា
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គុ្ណ្ត្ពះររន្ត្រយ័ជាថដើម  ថទាះបី្អាីទាងំថ ះមនិ្បាន្សថិរថៅកនុងនដ
រថៅថទៀរកថ៏ដ្ឋយ  គឺ្បុ្ណ្យម្ដលបាន្ថធាើថេើយ  ត្ទពយធន្ធ្លន្  ម្ដល
បាន្ប្រចិាា គ្ថេើយ  សីលម្ដលបាន្រកាថេើយ  ភាវ ម្ដលបាន្អប្រ់ ំ
ថរឿយៗ ថេើយ  រម្មងមាន្ផល  ជាឧប្និ្សសយ័ដល៏អសថិរថៅកនុង
ស ែ ន្ចិរត ៕៚ 

3 
          ៙.ដ្ឋកូំន្ថឈ្ើ  ត្រូវថមើលម្េថទើប្បាន្រស់ដល់ធំ  មាន្មាប្ ់៖ 

 - មនិ្ថាថសចកែីត្សឡាញ់ម្ប្ប្ថម៉ាចថ ះថ ើយ  គឺ្ជាគូ្ភរោិ 
សាា ម ី ជាញារិមរិត  ត្រូវថមើលម្េរកាថដ្ឋយោរយកចិរតទុកដ្ឋក ់។ 

 - សទាា កនុងត្ពះររន្ត្រយ័   ដូចជាោរត្ប្រិសាា ន្ត្ពះថព្វធិត្ពឹកស 
ត្រូវម្រថមើលម្េថដ្ឋយោរថសពគ្ប្នឹ់្ងត្ពះធម ៌  សាែ ប្ត់្ពះធម ៌   ឧប្មា 

ដូចថត្សាចទឹក ។ 

 - សរិប្បដ្ឋា ន្  ជាោរសិកាប្រមរថធម ៌  កំុឱ្យវថងាងត្ប្ោន្ថ់ា  
ខាួន្អញ  ថាជារប្ស់អញ  ត្រូវថមើលម្េថដ្ឋយសំវរោរសត្ងួម  និ្ង
សុចររិ ៣  គឺ្  ោយ  វាចា  ចិរត  ត្ប្ត្ពឹរតថៅាមទាា រទាងំ ៦ ៕៚ 

3 
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៙.នកាធសស  វិសមូលសស  មធុរគគសស  ព្ាហមណ 

 មាន លត្ព្វេមណ៍្  ោរខឹងថត្ោធមាន្ឫសគ្ល់ជាពិស  មាន្ចុង
ដម៏្ផអម បិ្.២៩/ទំ.១០៨ , បិ្.៣០/ទំ.៨៥ ។  អដ្ឋកថា  មាន្ចុងដម៏្ផអម  
ថត្ព្វះបាន្ថជរ  បាន្ត្ប្ហារថេើយ  កម៏ាន្ចិរតសប្ាយរកីរាយ ។  មាន្
ឫសគ្ល់ជាពិស  ថត្ព្វះមាន្វបិាកជាទុកខ ។ 

 C.ថប្ើមនុ្សសថយើង  រវល់ខាល់ម្រអងគុយចាចំាប្ថ់ទាស  អនកម្ដល
ខាួន្ឯងសអប្ោ់៉ា ងេនឹង ៗ  ម្ដលចិរតត្ប្កប្ថដ្ឋយពាបាទ  ថទាះជាវា
មាន្ចុងម្ផអមកថ៏ដ្ឋយ   ប្៉ាុម្ន្ត   គឺ្ដូចជាផឹកទឹកម្ផអមោយថដ្ឋយថាន ពិំស   

អ៊Íចឹងម្ដរ ។ 
 C.ថរឿងសត្មាប្ឱ់្យមនុ្សសថយើងទាស់ចិរតកនុងជីវរិថន្ះ  មនិ្ថចះ
ខាះថទ  ថត្ព្វះថមទាស់  ថមវថងាង  គឺ្អាត នុ្ទិដាិថៅកនុងចិរតខាួន្ឯង  ដូច
ថរឿងចាស់  ឈ្ ឺ សាា ប្ ់ អកុសលវបិាកថផសងៗ  សាា ប្កូ់ន្  សាា ប្ថ់ៅ  
ថភាើងថអះផទះ  ថត្គាះថាន កថ់ដ្ឋយត្ប្ោរទាងំពងួ  សុទាម្រជាថរឿងឱ្យ
ថៅេមងចិរត  ថៅថរឿងអបាយភូមថិទៀរ ។  ម្រថប្ើថយើងគិ្រថា  ជីវរិថន្ះ  
មនិ្មាន្អនកណាមកថរៀប្ចំឱ្យថយើងថទ  គឺ្កមម ស  កមមថលម   រប្ស់ថយើង
ខាួន្ឯង ។ 

C.ឥ ូវថន្ះ  បាន្ថៅរស់  មហាវថិសស  គឺ្បាន្ជបួ្ត្ពះធម ៌ គ្រួ
យកជីវរិជាថដើមទុន្  រកាឧថបាសេបី្នេង វសិាខបូ្ជា  ាងំចិរតោ
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ថោកថន្ះ  ថៅរកោរអស់រណាហ   គឺ្ត្ពះនិ្ព្វា ន្  ដូថចនះ  មនិ្សប្ាយ
ចិរតថទឬ ?  ថប្ើថយើងថចះម្រពីខឹងសអប្អ់នកដនទ  គឺ្បាន្ថសចកែីថាថយើង
លងងណ់ាស់  ត្ពមលះប្ងជី់វរិដម៏ាន្រនមាមយួនេង ៗ ឱ្យអនកដនទថ ះ  
លះប្ងថ់សចកែីសុខ   លះប្ងកុ់សលចិរត   ថដើមបអីនកម្ដលថយើងសអប្់
េនឹងឯង  លះប្ងសុ់គ្រិភព  និ្ងត្ពះនិ្ព្វា ន្  ត្ពមធ្លា កន់្រកថដើមបសីត្រូវ
ខាួន្ឯង  ថៅគិ្រថាខាួន្ឯងថន្ះឆ្ងា រថទៀរ  កំុឱ្យថគ្ថដើរម្ខសថលើអញ ។  
ាមពិរសអប្ខ់ាួន្ឯងថសាះ ។ 
 C.នកាធំ  ឃតាវ   សខុ្ំ  នសតិ     សមាា ប្ោ់រខឹងថត្ោធបាន្    
ថទើប្ថដកជាសុខ  គឺ្រស់ថៅជាសុខ  ថត្ព្វះមនិ្ត្រូវបាន្ដុរចិរតខាួន្ឯង  
ថដ្ឋយថភាើងកំេឹង ។ 
 C.នកាធំ  ឃតាវ   ន្  នសាេតិ  សមាា ប្ោ់រខឹងថត្ោធបាន្  
ថទើប្មនិ្ថសាកថៅ  គឺ្មនិ្ថសាកថៅ  ថៅែ ត្កហាយ  សាែ យថត្ោយ  
ថៅថពលោរខឹងថត្ោធថ ះរសាយថៅ ៕៚ 

3 
          ៙.ចងប់ាន្សាអ រ     កំុសង្ខា រ  ោរខឹងថត្ោធ 

 មនិ្ចងថ់ឆ្ងរ      ត្រូវខំថផ្កែ រ  សាែ ប្ត់្ពះធម ៌

 ថៅមាន កឯ់ង      ចំម្ប្ងចិរត  ពិរវកឹវរ 
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 ត្រូវពឹងពរ      មរិតដល៏អ  គឺ្សាម ររី ។ 

 កំុត្ជុលត្ជក      រកអនកគាប្ ់  សអប្អ់នកទាស់ 

 ខូចថពលអស់      ថឈ្លម ះថាលងង ់ លងថ់ោកីយ ៍

 ខំថធាើបុ្ណ្យ      ថដើមទុន្មាន្ លអសឹងអី 

 ជីវរិេមី       មាន្សួសែី  សិរភីត្ទ ៕៚ 

3 
          ៙.ឈ្ប្ត់្រងចិ់រត     ពិរខាួន្ឯង  ម្រងអសាា រយ 
 កំុគិ្រថា      ឈ្ប្ថ់ៅត្រង ់ អងគដនទ 

 ថរឿងថបាកចិរត      ថលើសរាថោក ថត្ៅថពកនត្ក 

 ថរឿងោន       នចនកនុងចិរត  ងងឹរណាស់ ។ 

 អេឹសកៈ      ត្ប្ឡាកឈ់្លម  មជាថចារ 
 បាន្ឋថិា      ឈ្ប្ថ់ធាើថចារ ចិរតជាកច់ាស់ 

 ចិរតខាួន្ឯង      ត្បឹ្ងម្ត្ប្ងម្េ ម្ត្ប្ត្កឡាស់ 

 ករុណាណាស់      ទាងំដឹងចាស់ សចាធម ៌៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងអាចមនិ្ដឹងថរឿងកនុងថោកថត្ចើន្ម្ប្ប្  ថត្ចើន្ោ៉ា ង  
សន្មរថាលងងក់ប៏ាន្ម្ដរ  ឱ្យម្រថយើងបាន្ដឹងខាួន្ឯង  សាគ ល់ខាួន្ឯង  
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មាន្សរិរលឹកដឹង  កំណ្រ ់មរូប្  “ មិនមមនអត្តយ    ”  សិការមារ ់ 
មចិាឆ ទិដាិ ៕៚   

3 
          ៙.ថប្ើមនិ្ចងម់្ប្កមរិត  កំុចូលចិរតសែីប្ថ ទ ស 

 ថរឿងោរដ្ឋស់ថរឿន្ថ ះ ជាព្វកយខពស់មាន្រនមា ។ 

 ថមើលសមរថភាព  ថយើងថៅទាប្មនិ្សមនេា 
 ដ្ឋស់ថរឿន្អនកដនទ  បាន្ថមាះនមទាងំអស់គាន  ។ 

 ថប្ើពិរមរិតកលាណ្  ដ្ឋស់ថរឿន្បាន្ាមធមាម  
 ត្ពះត្គូ្ឧប្ជាយ ៍  កនុង មជាអនកត្ប្ថៅ ។ 

 សរាថោកកិថលសត្ោស់ ត្ប្ោន្ណ់ាស់ចាស់ជាថលា  
 ម្រងយកខុសជាត្រូវ  ថដើរកនុងផាូវវវិាទធម ៌។ 

 សអប្ណ់ាស់អនកប្ថ ទ ស  សីុថជារណាស់អនកប្ន្ទរ 
 កនុងថោកថ ើងវកឹវរ  អនកដឹងធមរ៌កពុថទាា  ៕៚ 

3 
          ៙.ថប្ើថគ្ចាកម់យួោបិំ្រ  ថយើងត្បាកដជាដកោបិំ្រថចញ
ថេើយពាបាលរប្សួ  ប្៉ាុម្ន្ត  ថគ្ប្ថ ទ សថយើងមយួោបិំ្រ  ថយើងកា៏ងំ
យកោបិំ្រថគ្ថ ះឯង  មកចាកខ់ាួន្ឯង  ចាកថ់េើយចាកថ់ទៀរ  ថព្វល
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គឺ្គំ្និ្រខាួន្ឯង  អាត្ស័យសញ្ញា ចាពំ្វកយកែី  ចាថំរឿងកែី  យកមកគិ្រឱ្យ
ថកើរទុកខ គិ្រដម្ដល ៗ ទាងំម្ត្សកថា ឈ្ណឺាស់ ៗ រចួថៅដកចាក ់ៗ  
ម្រខាួន្ឯង  រេូរពាបាលម្លងបាន្  ថប្ើថយើងមនិ្ម្មន្មនុ្សសអកួរថទ  
ោ៉ា ងថម៉ាចថៅវញិថៅ ៕៚ 

3 
          ៙.កំុបាចថ់កើរទុកខ  មនុ្សសត្សុកឆ្ងង យជិរ 

 អាងោរជី់វរិ  ឱ្យប្ទសិកា 

   មនុ្សសលអឱ្យសុខ  ឱ្យមុខត្សស់ថាា  
   អនកថផសងោ៉ា ងណា  ឱ្យោរយល់ដឹង ។ 

 ថត្ព្វះមនុ្សសទាងំថ ះ  អនករមួដំថណ្ើ រ 
 អមរៈថទថរើ  ថទើប្ជាទីពឹង 

   វសិាខបុ្ណ្ណ ម ី នេងអាីខាះេនឹង 

   ត្ប្សូរិត្ាស់ដឹង  ប្រនិិ្ព្វា ន្ ។ 

 ពុទាបូ្ជា  ពុទាា នុ្សសរិ 

 កមាា រទិ់ដាិ  វបិ្សស ញាណ្ 

   សាែ ប្ធ់មមថទស   ចាកធ់ាុះនិ្ព្វា ន្ 

   ថ ើងោន្ត់្ពេមោន្ មនិ្មាន្អាល័យ៕៚ 

3 
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          ៙.មនុ្សសថយើង   មាន្សមរថភាពថផសងគាន    និ្ងមនិ្ថសមើគាន
ថ ើយ ។  ោរង្ខរខាះ   អនកដនទថធាើបាន្   ម្រថយើងថធាើមនិ្បាន្   ត្រ ប្ ់

មកវញិ  ថរឿងង្ខយៗ រប្ស់ថយើង  ប្៉ាុម្ន្ត  អនកដនទម្ប្រជាថធាើមនិ្ថកើរ  
ថត្ព្វះត្រូវទាកទ់ងនឹ្ងសទាា   ប្ញ្ញា   ឧប្និ្សសយ័ ។ល។  ដូថចនះ  ជំន្សួ
ោរថមើលង្ខយ  និ្ងោរសងករស់ងកិន្  និ្ ទ   សែីថា  ថដ្ឋយោរថលើក
រថមកើងខាួន្ថយើង  គឺ្ថយើងគ្រួម្រឱ្យកមាា ងំចិរតវញិ  ថដើមបអីនកដនទបាន្
ពាោម ៕៚ 

3 
          ៙.ថទាះបី្ត្សីលអ  ដូចថទពធីា 

 កម៏និ្អសាា រយ  ដូចម្ម៉ានន្កូន្ 

   ម្ម៉ាខញុ ំអនកម្ត្ស  ម្រម្ម៉ាជាកបូន្ 

   ម្ម៉ាមនិ្ថបាកកូន្  ដូចអូន្រូប្លអ ។ 

 ឱ្ ! ឪខញុ ំថអើយ  ចាស់ថសបើយកមាា ងំ 

 ប្៉ាុម្ន្តខំត្បឹ្ង  ដឹងកូន្ជិះ ក 

   ឪខំថធាើោរ  ពិរថាឪត្ក 

   ម្រកម៏និ្ថបាក  ដូចថោកលុយម្ដរ ៕៚ 

3 
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          ៙.ថពលថន្ះ  អាីម្ដលលអបំ្ផុរ  ទាងំម្ដលថយើងអាចថធាើបាន្  គឺ្ 

ឱ្ប្ខាួន្ឯងេនមៗ  លួងថោមត្បាប្ថ់ា   “ អត់អីទេណា៎ ! ”  ថរឿងប្៉ាុណ្ណឹ ង  
េរប់្៉ាុណ្ណឹ ង  េរោ់យ  េរចិ់រតម្មន្  ម្រត្ពមចុះចាញ់មនិ្បាន្ថ ើយ  
ថត្ព្វះថយើងជាអនករសូ៊   ថេើយទីបំ្ផុរទុកខ   ថៅថៅមុខឯថណាះ    មនិ្ 
ថត្ោក  ថេើយមនិ្ថដើរថៅមុខថទៀរ  មនិ្បាន្ដល់ទិសថៅថ ះថទ ៕ 

3 
          ៙.ថយើងមនិ្អាចម្កម្ត្ប្អរីរោលបាន្ថ ើយ  ថេើយកម៏និ្
អាចផ្កា ស់ប្ែូរអាីៗ ថៅជំុវញិខាួន្ថយើងបាន្ម្ដរ ម្រអាីម្ដលអាចដូរផ្កា ស់
បាន្  គឺ្មាន្ម្រខាួន្ថយើងេនឹងឯង ។  ខាួន្ថយើងម្ដលអាចដូរផ្កា ស់បាន្
កនុងទីថន្ះ  គឺ្ខាួន្ថយើងម្ដលជាទីពឹងនន្ខាួន្ឯង  ថព្វលគឺ្ដូរពីោរវថងាង  
មកជាោរមាន្នូ្វសាម ររី ។  កំុថៅសងឃមឹអាីៗ ថលើអនកណា  ឬអាីណា  
យកឱ្យត្បាកដត្ប្ជាថ ះ     ចូរសាងថដ្ឋយខាួន្ឯង     ថធាើនូ្វអាីម្ដល
ត្រឹមត្រូវ  ថេើយមាន្នូ្វថសចកែីសុខ ៕៚   

3 
          ៙.ទថន្ាគ្ង្ខគ   យមុ   មេី  អចិរវរី  សរភូ...  ម្រោលណាេូរ 
ចូលោន្ម់ហាសមុត្ទថេើយ  ម្រងលះប្ងថ់ឈ្លម ះថដើមរប្ស់ខាួន្  ដល់
នូ្វកិរោិរាប្ថ់ា  ជាទឹកមហាសមុត្ទម្រមា៉ាង ។  កសត្រិយ ៍ ត្ព្វេមណ៍្  



-58- 

 

ថវសសៈ  សុទទៈ  ថប្ើវណ្ណ ៈទាងំ ៤  ថន្ះថចញចាកផទះចូលោន្ផ់នួស  ប្សួ
កនុងធមមវនិ្យ័  ម្ដលត្ពះរថាគ្រសម្មែងថេើយថដ្ឋយត្ប្នព  រម្មង
លះប្ងនូ់្វ ម   និ្ងថគាត្រថដើមរប្ស់ខាួន្   ថេើយដល់នូ្វកិរោិរាប្ថ់ា 

ជាសមណ្សកយបុ្រតិយ ៍ ម្រមា៉ាង  បិ្.៤៨/ទំ.៩៥ ។ 

C.មនុ្សសលអ  ឬមនិ្លអ  សាថ ន្ោរណ៍្ពិភពថោកោ៉ា ងណា  
ថរឿងអាត្កក ់ ថរឿងលអ  ោ៉ា ងដូចថមែច  ប្ញ្ារតិត្គ្ប្ោ់៉ា ង  ម្រោលណា 
ចូលមកដល់សរិប្បដ្ឋា ន្ថេើយ  កប៏ារប់្ងថ់ឈ្លម ះថដើមរប្ស់ខាួន្  គឺ្
ដល់នូ្វកិរោិរាប្ថ់ា  ជាសរិប្បដ្ឋា ន្ម្រមា៉ាងប្៉ាុថណាណ ះ  គឺ្រសួរិរលឹក   
( សរិថចរសិក ) និ្ងអារមមណ៍្រប្ស់សរិ ( ោយ ថវទ  ចិរត ធម ៌)។ 

C.ថយើងម្រងសងឃមឹដល់ថរឿងលអ  សាថ ន្ោរណ៍្លអ  អាីៗ ជំុវញិ
ខាួន្ថានឹ្ងបាន្លអ  ម្រថប្ើមាន្សរិប្បដ្ឋា ន្  ថរឿងអាីកល៏អម្ដរ  ទាន្ថ់ពល  
ថត្ព្វះជាោរចថត្មើន្សរិប្បដ្ឋា ន្     វបិ្សស កំណ្រដឹ់ង មរូប្    ជា
ទុកខសចា  ថទើប្មាន្ញាណ្កនុងសន្តិប្ទ  ដឹងត្ពះនិ្ព្វា ន្ជាទុកខនិ្ថរាធ-
អរយិសចា ។ សូមពុទាប្រស័ិទ បាន្ជបួ្ថរឿងលអអំពីចិរតលអរប្ស់ខាួន្ មនិ្
ចាបំាចពឹ់ងរណាហ    ម្សាងរកអារមមណ៍្ឱ្យជាទីថពញចិរតថ ើយ    សុទាម្រ 
ម្កាងោា យ   ថបាកត្បាស់ទាងំអស់   ថត្ព្វះអាីម្ដលថយើងត្ប្ោន្ថ់ដ្ឋយ
ោរថពញចិរត  និ្ងអាីម្ដលថយើងសអប្ថ់ដ្ឋយោរទាស់ចិរត  សុទាម្រជា
អារមមណ៍្ឱ្យថយើងថកើរទុកខបាន្ត្ប្ម្េល ៗ គាន  ៕៚ 
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          ៙.កនុងដំថណ្ើ រផាូវឆ្ងង យ  ថពញថដ្ឋយប្ញ្ញហ   សរាសាហាវ  ថចារ
ខាម ងំ  ថ ើងភន ំ ចុះភន ំ ខាះខារបាយទឹក  ទាងំភារៈជាប្ខ់ាួន្កន៏ត្កម្លង
ធងន្ ់  ថប្ើអនកទាងំឡាយត្ពមថៅជាមយួនឹ្ងខញុ ំ  គឺ្ខញុ ំមនិ្មាន្រេយន្ត  
កបា៉ា ល់    ឬយន្តថហាះអាីថ ះថ ើយ    ត្រូវថដើរថៅថដ្ឋយថជើងទាងំពីរ  
ម្រអាីម្ដលខញុ ំមាន្ឱ្យដល់អនកទាងំឡាយ  គឺ្ខញុ ំមនិ្ថបាះប្ងនូ់្វអនក
ទាងំឡាយថ ើយ  ខញុ ំនឹ្ងចាប្ោ់ន្ន់ដអនកទាងំឡាយឱ្យជាប្ ់  មនិ្ថា
ថពលសុខ  ថពលទុកខ  ថពលថសើចញញឹម  ឬថពលយោំ៉ា ងណា  អរ-់
ឃាា ន្  ោ៉ា ងដូចថមែចថ ះថទ  សូមម្រមា៉ាង  គឺ្អនកទាងំឡាយ  កំុម្លង
នដអំពីខញុ ំប្៉ាុថណាណ ះ ។ 

 C.រថាគ្រថព្វធិសទាា   ម្ដលជាមរិតដល៏អ  មាន្ថជើងពីរគឺ្  វរីយិៈ  
ពាោមថដ្ឋយោយ ១  និ្ងពាោមថដ្ឋយចិរត ១  ដឹក សំរាថោក
អាងោរវ់ដែៈ  ថឆ្ងព ះថៅរកអមរៈ  គឺ្ត្ពះនិ្ព្វា ន្  សូមអនុ្ថមាទ  !  
បុ្ណ្យពិសាខបូ្ជា     ម្ដលត្ប្កប្ថដ្ឋយសទាា កនុងត្ពះររន្ត្រយ័     នន្ 
ពុទាប្រស័ិទថយើងត្គ្ប្ត់្ពះអងគ  និ្ងត្គ្ប្គ់ាន  ៕៚ 

3 
          ៙.រលកទឹករលកចិរត  ជីវរិរស់ថៅ 

 ថកើរទុកខថសាកថៅ  រលកជីវរិ 
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   ដឹងថរឿងកនុងថោក  ថត្ព្វះវេីិចិរត 
   ដឹងប្រមរថពិរ  ជីវរិសុខសងប្ ់៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងមនិ្ត្រូវ  ត្ប្គ្ល់ថសចកែីត្សឡាញ់ថសាម ះអស់ពីដងួចិរត  
ជារប្ស់ដម៏ាន្រនមានន្ជីវរិ  ឱ្យដល់អនកម្ដលមនិ្បាន្ដឹងរនមាថ ះ
ថ ើយ  ត្រូវយកមកវញិ  ត្ប្គ្ល់ដល់អនកម្ដលបាន្ដឹងអំពីរនមាពិរ  នន្
ថប្ះដូងថសាម ះ  ឱ្យជាអនកថមើលម្េរកាថដ្ឋយលអ  មនិ្ម្មន្ថាថសាម ះ
ថេើយ  គឺ្មនិ្ហ៊ាន្យកមកវញិ  ដូចកូន្សិសសរប្ស់ត្គូ្សញ្ា ័យ  ម្ដល
មនិ្ហ៊ាន្ថចញមករកត្ពះសមាម សមពុទា  ថដ្ឋយសារខាា ចថាមនិ្ថសាម ះ
ថ ះថ ើយ ។  ចំថព្វះថប្ះដូងម្ដលមាន្រថាគ្រថព្វធិសទាា   គ្ប្បបូី្ជា
ថាា យដល់ត្ពះររន្ត្រយ័  ថដ្ឋយមនិ្មាន្បុ្គ្គលដនទណាកនុងភពបី្  
ស័កែិសមនឹ្ងរនមានន្ថប្ះដូងសទាា ថន្ះថ ើយ     គឺ្មាន្ម្រត្ពះររន្ត្រយ័ 

ប្៉ាុថណាណ ះ  ម្ដលអាចថមើលម្េ  និ្ងត្ប្គ្ល់ប្រមសុខ  ឱ្យដល់មាា ស់នន្
ថប្ះដូងថន្ះបាន្ ។ 

សូមអនុ្ថមាទ  !  បុ្ណ្យពិសាខបូ្ជា  ពុទាសករាជ២៥៦៣  
ឈ្លន្ចូលពុទាសករាជ២៥៦៤ ៕៚ 

3 
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          ៙.ឧប្មាថា  ថយើងចងថ់ធាើជាប្កសថីេើរថលងសប្ាយ  ឬចងថ់ធាើ
ជាត្រីកនុងមហាសមុត្ទ... ប្៉ាុម្ន្តោរពិរនន្ជីវរិសរាទាងំថ ះ  សុទាម្រ
មាន្ថសចកែីទុកខជាប្ា់ម  មាន្ោរថត្សកឃាា ន្  និ្ងមាន្ភយ័ជាថដើម  
ដូថចាន ះឯង  កនុងពកួមនុ្សសថទវា  ថទាះជាមាន្សភាពគ្រួឱ្យថយើង
ត្បាថាន     ម្រគឺ្ថៅជាប្ថ់ដ្ឋយចំណ្ង    ទិដា ិ   រណាហ     មាន្ោរត្ប្ោន្់
អរតភាព  ម្ដលជាោរទូលម្រកនូ្វភារៈធងន្េ់នឹងឯង ។ 

 ថយើងមនិ្ថចះម្របាន្អាីៗ ដូចចិរតចងថ់ ះថ ើយ  កម៏និ្ថចះម្រ
ថធាើអាីបាន្ត្គ្ប្មុ់ខថ ះម្ដរ  ប្៉ាុម្ន្ត  មាន្ោរង្ខរមយួ  លុះត្ាម្រថធាើឱ្យ
បាន្សថត្មច  ថទើប្បាន្នូ្វថសចកែីសុខសងប្ ់ ោរង្ខរថ ះគឺ្កំណ្រដឹ់ង
នូ្វអរតភាពថន្ះជា មរូប្  ថដើមបលីះប្ងប់ាន្នូ្វោរត្ប្ោន្នូ់្វអរតភាព  
ថាជាអាត   រខួាួន្ត្រឹមត្រូវ  ាមប្រមរថធមពិ៌រ ។  ថន្ះជាោរង្ខរចាបំាច ់ 
សំខាន្ ់ ទាងំម្ដលថយើងអាចថធាើបាន្  កនុងប្ចាុប្បន្នថន្ះថទៀរផង៕៚ 

3 
          ៙.ទីកម្ន្ាងសាអ រ ម្រថប្ើថយើងថធាើឱ្យថសាម កថត្គាក ថយើងកម៏និ្ចង ់

ថៅកមាន្តទីថ ះថទៀរម្ដរ ។  ផទុយមកវញិ  ថប្ើថយើងសមាអ រកម្ន្ាង
ណាមយួ សូមបមី្រផ្កក ថៅម កស៏ាអ រ...ដូថចាន ះម្ដរ ជីវរិថយើងថប្ើមនិ្ថធាើោរ
សមាអ រនូ្វថត្គ្ឿងថៅេមងថទ កថ៏ធាើឱ្យថយើងមនិ្មាន្ថសចកែីសុខនឹ្ង
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ជីវរិខាួន្ឯងម្ដរ ។  ថប្ើថយើងត្បាថាន ោររស់ថៅជាសុខពិរ  គឺ្ថយើងត្រូវ
ម្រថធាើជីវរិខាួន្ឯងឱ្យសាអ រ ។   ទាន្  សីល  ភាវ     គឺ្មា៉ាងជាឧប្-
និ្សសយ័នន្ថសចកែីសុខ  និ្ងមា៉ាងថទៀរជាអារមមណ៍្ធំដជ៏ាទីថគារព ។ 

 C.ថៅកនុងថោកថន្ះ  មនិ្មាន្ទីណាឱ្យថយើងបាន្សុខ  ដូចជា
ជីវរិខាួន្ឯងថន្ះថ ើយ  ដូថចនះ  មាន្ម្រថយើងខំម្េរកាសមាអ រ  ថដ្ឋយ
កុសលកមម  និ្ងអប្រ់ចិំរត  ឱ្យមាន្ខាួន្ឯងជាអារមមណ៍្កមមដ្ឋា ន្  កំុថមើល
រលំងោរម្េរកាសមាអ រខាួន្ឯងថន្ះថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថប្ើចងនិ់្ោយពីថរឿងឈ្នះចាញ់គាន   កំុថលើកពីវរថុ  ឋាន្ៈ  មក
ថត្ប្ៀប្គាន   ឬផរុសវាចា  ថលើកថ ើងនូ្វព្វកយប្ញ្ឈចិឺរត...  
 - ត្រូវថលើកអំពីថសចកែីសុខម្ដលត្បាសចាកថទាសថា  អនកណា
មាន្ថត្ចើន្ជាង  គឺ្អនកថ ះជាអនកឈ្នះ ។ 

 - ដរាប្ណាថៅមាន្កិថលស    ដរាប្ថ ះ    កំុគិ្រថាថយើងពូម្ក 

ជាងថគ្ឱ្យថសាះ ។ 

 C.អនកម្ដលមាន្ថសចកែីសុខ  គឺ្ 
 - មនិ្ពាោមចងដឹ់ងថរឿងអនកដនទថ ើយ ។ 
 - មនិ្និ្ោយព្វកយអាីឱ្យអនកដនទ  មាន្ថសចកែីដឹងខាួន្ជាទុកខ ។ 
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 - មនិ្ត្ចម្ណ្ន្  នឹ្ងអនកម្ដលបាន្អាីៗ កនុងថោកថ ើយ ។ 
 - ថប្ើថយើងថៅជាមយួ  កម៏ាន្ថសចកែីសុខផងម្ដរ... ៕ 
 C.សូមអនុ្ថមាទ ពិសាខបូ្ជា !  ពុទាសករាជ២៥៦៣  ឈ្លន្
ចូលពុទាសករាជ២៥៦៤ ។ 
 - ត្ពះនត្រសរណ្គ្មន្ ៍ មាន្ភាពវថិសសជាងអភញិ្ញា  សមាប្រតិ  
ថត្ៅត្ពះពុទាសាស  ៕៚ 

3 
          ៙.ថប្ើជាអនកប្ថត្មើរណាហ   គឺ្ជាអនកប្ថត្មើជីវរិ  ម្រថប្ើមាន្
រថាគ្រថព្វធិសទាា ជាមរិត  គឺ្ជាអនកថត្ប្ើជីវរិ  បូ្ជាត្ពះត្រយ័ររន ។ 

សរិ  មនិ្វថងាងថត្រកអរ  នឹ្ងរប្ស់ម្ដលបាន្ 

សមាធិចិរតកាន្ត  មនិ្បាន្អផសុករកអាីម្ដលអរ ់។ 

វរីយិៈឈ្នះឧប្សគ្គ  ថដ្ឋយមាន្អំណ្រ ់

ប្ញ្ញា ថឃើញទុកខត្បាកដ  រស់ថៅជាមយួនឹ្ងទុកខ 
ប្៉ាុម្ន្តជាសុខ  មនិ្ថកើរទុកខថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.មនិ្ដឹងថាកនុង ១ឆ្ងន  ំមាន្នេងម្ម៉ា  ប្៉ាុ ម ន្នេង  ម្រសត្មាប្ម់្ម៉ាវញិ  
រាល់នេង  គឺ្  ជានេងកូន្ ៕៚ 

3 
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          ៙.កូន្ថៅថកមង      ថចះម្រថលង មនិ្ថចះគិ្រ 

 មនុ្សសធំពិរ      គិ្រត្ជុលថពក ថដកថកើរទុកខ 
 សាែ ប្ថ់ទស       ថកើរប្ញ្ញា   ថទើប្បាន្សុខ 

 មនិ្សំកុក      ត្បឹ្ងថៅមុខ  ថត្ប្ើត្បាជាញ  ។ 

 ថេរុអាីថកមង      ថចះម្រថលង   មនិ្ថចះខាល់ 

 មកពីថកមង      មនិ្ទាន្ព់្វល់ ប្៉ាះប្ញ្ញហ  

 មនិ្ត្គ្ប្ត្គ្ង      មនិ្េួងម្េង ថរឿងត្គួ្សារ 
 មាន្មាា      មាន្បិ្ា  រកាសិនទា ។ 

 ដូថចនះថយើង      គ្រួសិកា  ថរឿងថកមងរូច 

 សរិដូច      ជាមាា  រកាចិរត 
 សមបជញ្ា ៈ      ជាកបិ់្ា  ត្បាប្ោ់រពិរ 

 សទាា មរិត       តំ្ប្ត្ពឹរត  សុចររិថអើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ោរង្ខរឆ្ងា រលអ  មនិ្ត្កសមបរតិ 
 ឆ្ងា រអប្រ់ចិំរត  ពិរឃមុ ំថត្កប្ផ្កក  
           ថត្កប្រសត្ពះធម ៌ លមអងបុ្បាា  
           លុះថោកុរតរា  ឧប្មាកាលទឹក ៕៚  

3 
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          ៙.កំុរវល់ម្រ  មាសថសនេ៍ជីវា៉ា  
 ថពញដួងឱ្រា  ឧប្មាទឹកឃមុ ំ 
   ថភាចឪថភាចម្ម៉ា  ធ្លា ប្ម់្េអប្រ់ ំ
   ធ្លា ប្ត់្គ្ងធ្លា ប្ឃុ់ំ  កូន្ធំថៅបារ ់៕៚ 

3 
          ៙.ថលើថមឃមាន្ថមឃ  ថលើមនុ្សសមាន្មនុ្សស 
 អំណាចធំខពស់  ថលើអស់ត្គ្ប្ឋ់ាន្ 

   ថទាះបី្ថសែចមារ  ព្វធ្លសាមាន្យ 
   គ្ងថ់ត្ោមលំអាន្  ចាប្ក់មមភពនត្រ ។ 

 ចូរថត្ប្ើជីវរិ  ពិរដូចមាសថពត្ជ 

 ថៅទីគ្ត្គិ្ច  មាសថពត្ជថៅនេា 
           ប្ញ្ញា ត្ប្រយកស  សចាៈថោកីយ ៍

           កនុងថោកមាន្ភយ័  ចិរតនេាថកសមកាន្ត ៕៚ 

3 
          ៙.ថាសអប្ថ់គ្      ថមែចថៅម្រ  ទុកថគ្គិ្រ 

 កនុងដងួចិរត      ពិរថៅេមង អគងខាួន្ឯង 

 ថាថាា នេា      ត្ពះត្រយ័ររន ម្រអរម់្ត្កង 
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 ធមស៌ម្មែង      ម្ប្ងថទស  ប្រហិាថករ តិ៍ ។ 

 កនុងមនុ្សសសរា      ប្រមរថសុទា  អរអ់ាត  
 ទាងំថទវា      ថឃើញរូបា  ចិរតទថទ 

 ឮសំថ ង      ធំកាិន្ថផសង  មនិ្ឋរិថេរ 
 គឺ្សុទាម្រ      សូន្យទថទ  ចាកអាត  ។ 

 ដឹងថរឿងអាី      គ្ប្បចូីល  ដល់ប្រមរថ 
 ថទើប្កមាា រ ់      ចិរតមាន្ះ   ឈ្នះរណាហ  

 កម៏និ្ថត្ោធ      មនិ្ថឆ្ងរលងង ់ ត្សងអ់ាាម  
 ខពស់ប្ញ្ញា       ថឃើញោរពិរ ចិរតត្ពមសងប្ ់៕៚ 

3 
          ៙.កនុងថរឿងខាះ  ម្ដលថយើងគិ្រថាអាត្កក ់ ម្េមទាងំថធាើឱ្យអស់
កមាា ងំចិរតថទៀរផងថ ះ  ម្រដល់ថពលមាន្សាម ររី  ថរឿងថ ះ  មនិ្
អាត្កកអ់ាីដ្ឋកថ់យើងថ ើយ ។  ថត្ប្ៀប្បី្ដូចជាថកមងមាន ក ់ ម្ដលរូប្គាន មនិ្
លអ  ោ៉ា ងថម៉ាច ៗ កថ៏ដ្ឋយ  ប្៉ាុម្ន្ត  ថកមងថ ះ  មនិ្បាន្អាត្កកអ់ាីដ្ឋក់
ថយើងថទ   ោ៉ា ងណាមញិ   ត្គ្ប្ថ់រឿង   ោលថប្ើមាន្សរិ    កម៏ាន្ប្ញ្ញា  

ចូលដល់ប្រមរថធម ៌ ថឃើញោរពិរនន្រូប្  ចិរត  ថចរសិក  ជាធមមាធម ៌ 
ជាអភធិមម  មាន្ប្ចាយ័ថកើរថ ើង  អរម់ាន្អាត   ខូចោចអាត្កកអ់ាីដល់
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ថយើងថ ើយ  ោ៉ា ងថ ះឯង ។  ប្ញ្ញា   ថត្កប្យកសចារស  ថៅត្រងអ់ាី
ត្រូវថកើររម្មងថកើរ  អាីត្រូវមាន្រម្មងមាន្ ។  មនិ្ត្រឹមម្រមនិ្អាត្កកអ់ាី
ដ្ឋកថ់យើងថ ះថទ  ម្េមទាងំជាទីាងំចថត្មើន្ប្ញ្ញា ថទៀរផង  ថត្ព្វះជា
ថមថរៀន្ថាន កប់្រញិ្ញា  ៕៚ 

3 
          ៙.ចងប់ាន្អាយុម្វងប្៉ាុន្ណា  គ្ងម់្រដល់នេងមរណាថ ះឯង ។  
មនិ្ម្មន្ថា  ថពលថវោមនិ្សំខាន្ថ់ ះថទ  ប្៉ាុម្ន្តលុះត្ាម្រថយើងយក
ថពលថវោថ ះ  មកថត្ប្ើត្បាស់ឱ្យមាន្ត្ប្ថោជន្ ៍ សូមបមីយួនេងកោ៏រ់
នេាមនិ្បាន្ម្ដរ  ថត្ព្វះកំណ្រដឹ់ង មរូប្  ថកើរថេើយករ៏លរថ់ៅវញិ  
មនិ្ម្មន្  អាត   បិ្.៥២/ទំ.៤៦ ។  ថទាះរយព្វន្ ់ មុនឺ្ឆ្ងន  ំ កម៏និ្ត្ប្ថសើរ
ដូចោរលះប្ងនូ់្វអាត នុ្ទិដាិ  គឺ្ោរត្ប្ោន្ ់អាត   ថ ះម្ដរ  ម្ដលបាន្
ត្បារពាពាោម    សូមបថីវោត្រឹមមយួនេង    ថេើយឱ្យបាន្សថត្មចនូ្វ
អមរៈ  គាម ន្ប្ញ្ញហ កនុងថរឿងអាយុម្វង  ខាី  ថទៀរថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ចាប្ថ់ផែើមនេងទី ១  នន្ពុទាសករាជ២៥៦៤ ។  មាន្ថរឿងថត្ចើន្
ណាស់  ម្ដលដឹងថេើយឥរត្ប្ថោជន្ ៍  ថរឿងខាះបាន្ត្ប្ថោជន្ក៍នុង
ថោក  ប្៉ាុម្ន្តចំថព្វះប្រមរថ  ត្ប្ថោជន្ដ៍ន៏ត្កម្លងមាន្ពិរ  គឺ្ោរថរៀន្
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ដឹងប្រមរថធម ៌  មរូប្  មនិ្ម្មន្អាត   រខួាួន្ថយើងថគ្ថ ះឯង ។  ថប្ើ
ោរពិរមាន្ម្មន្  មនិ្ម្មន្កុេក  មនិ្ម្មន្យល់សប្ែិ  មនិ្ម្មន្ទាល់ម្រ
ថោកដនទ  មនិ្ម្មន្សត្មាប្ម់្រអនកដនទ  មនិ្ម្មន្ពិភពផ្កក យ  ថេើយ
អាីម្ដលត្រូវដឹងថ ះ  គឺ្ថយើងមាន្ត្សាប្ ់ ម្ដលកំពុងត្ប្ោន្ថ់ាជារខួាួន្
ថយើងថន្ះឯង  ទាងំម្ដលដឹងថេើយបាន្ដ្ឋកចុ់ះនូ្វខន្ាភារៈ  ម្ដលជា
ោរសថត្មចដអ៏សាា រយថទៀរផង  ថេរុអាី  បាន្ជាមនិ្ពាោមដឹង ។  
ថប្ើោរត្ប្ោន្ម់ាន្    ោរមនិ្ត្ប្ោន្ក់ម៏ាន្ម្ដរ    ថត្ព្វះោរត្ប្ោន្់
ត្គាន្ម់្រជាទិដាិ  ម្ដលអាត្ស័យនឹ្ងអវជិាា   ោលណាមាន្សរិភាវ   
នឹ្ងលះអវជិាា ថចញបាន្  ដូថចនះ  កំុថភាចោរពិរខាួន្ឯង ៕៚ 

3 
៙.សន្សតំ្បាកប់ាន្ត្បាក ់  សន្សបុំ្ណ្យបាន្បុ្ណ្យ  សន្សសុំខ

បាន្សុខ ។  អនកម្ដលមាន្ថសចកែីសុខថត្ចើន្ៗ  ថគ្មនិ្ម្មន្ថៅថកើប្
សុខថ ះអំពីទីណាថទ    គឺ្ថគ្ថចះត្ប្យរ័ន    កំុឱ្យចិរតថកើរទុកខកនុងថរឿង
ធមមា ៗ ជាត្ប្ត្ករីថន្ះឯង ។  ថយើងថចះម្រទាស់ចិរតនឹ្ងអនកថៅ
ជាមយួរាល់នេង  ថទើប្បាន្ជាថយើងខាះខារថសចកែីសុខ  ខារទាងំបុ្ណ្យ
ថទៀរផង ។  ថយើងគិ្រថមើលថមើល៍  អនកដនទថផសងថទៀរ  សាគ ល់ថយើងកែី  
មនិ្សាគ ល់កែី  មាន្បាន្យកចិរតទុកដ្ឋកនឹ់្ងថយើងម្ដរថទ  ដូចជាថរឿង
កនុងផទះ  ថរឿងកិចាោរ  ថរឿងមថ សថញ្ារ   ថរឿងសុខភាពរប្ស់ថយើង
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ជាថដើម  ដូថចនះ  កំុខាះោរពិចារណា ។  ជាធមមា  ោរថៅរមួគាន   ចិរត
ថចរសិកមនុ្សសថផសងគាន   ថយើងមនិ្យល់ថទឬ ?  គឺ្វាត្រូវម្រខុសគាន   វា
មនិ្ថចះម្រត្រូវចិរតថយើងត្គ្ប្ថ់រឿងថ ើយ  ដូចថមែចថយើងមនិ្ថរៀន្អប្រ់ ំ
ចិរតខាួន្ឯងផងថៅ  ថពលខាះ  សូមបមី្រខាួន្ថយើងកទ៏ាស់ចិរតនឹ្ងខាួន្ឯង
ម្ដរ ។  ត្រូវកំុប្ថណាែ យឱ្យោរទាស់ចិរតនឹ្ងអនកដនទ  កនុងថរឿងអាីមយួ  
មកបិ្ទបាងំថរឿងលអ ១០០ ម្ដលអនកដនទថ ះបាន្ជួយ ថយើងរាល់នេង  
ឬម្ដលបាន្ឱ្យថយើងថធាើបុ្ណ្យជាមយួរាល់នេងថ ះ  ថរើថយើងចងប់ាន្អាី
ពីគារប់្៉ាុន្ណាថទៀរថៅ  ថេើយថប្ើគារថ់ ះមាន្ត្ពះនត្រសរណ្គ្មន្ ៍ 
មាន្សីលថទៀរ  ថរើថយើងមនិ្ត្ជាប្នូ្វគុ្ណ្ទាងំថ ះថទឬ ។   ថប្ើថយើង 
គិ្រដល់ោរសន្សបុំ្ណ្យ  ប្ន្ថយោរចងប់ាន្អាីៗ ថផសងថទៀរអំពីអនក
ដនទ  ថន្ះជាសិរមីងគលដឧ៏រែមរប្ស់ថយើង  ថដ្ឋយពិរត្បាកដថហាង ៕ 

3 
          ៙.យប្ង់ងឹរ  ពិរជាត្រូវោរពន្ាឺថភាើង  បូ្ជាត្ប្ទីប្ថាា យចំថព្វះ
ត្ពះររន្ត្រយ័កនុងនេងសំខាន្ ់    រមាកឹដល់ត្ពះគុ្ណ្     គឺ្ត្ពះញាណ្ដ៏
នត្កម្លង  ជាងត្ពះអាទិរយព្វន្ដ់ងួ ។  មា៉ាងថទៀរ  ថធាើឱ្យថយើងនឹ្កដល់
ថសចកែីទុកខដូចយប្ង់ងឹរ  ថត្ព្វះមាន្អវជិាា ជាមូល ។  ររឹម្រដឹងទុកខ  ររឹ
ម្រម្សាងរកសុខ  ម្ដលមាន្ពន្ាឺត្បាជាញ  ផំាូវ  រេូរដល់ថយើងរស់ថៅ
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ជាមយួនឹ្ងទុកខ  ម្រចិរតថយើងមាន្ថសចកែីសុខ  សងប្ ់  ថត្ប្ៀប្បី្ដូចជា
ថយើងមាន្ថសចកែីសុខកនុងថពលរាត្រី     មាន្ថសចកែីសងប្ស់ាង រ ់   មាន្
ត្ពះធមប៌ាន្សាែ ប្ថ់េើយ  ពិចារណាថឃើញនូ្វសចាធម ៌  មនិ្ទាស់ចិរត
នឹ្ងថពលយប្ថ់ ះថ ើយ  ដូថចាន ះឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ថប្ើកំុម្របាន្សាែ ប្ត់្ពះធម ៌  ថយើងថធាើដូចថមែចនឹ្ងបាន្ដឹងថា  
ថសចកែីសុខ  គឺ្សងប្ ់  ថេើយថសចកែីសងប្ថ់ន្ះ  មនិ្ម្មន្ថៅត្រងប់ាន្អាី
ថ ះថទ  គឺ្ថៅត្រងល់ះប្ងថ់ទថរើ ។    ដូថចនះថេើយ   ថទើប្ថព្វលប្ញ្ារត 
ដល់បុ្គ្គល    អនកបាន្លះប្ងនូ់្វកិថលសថា    ជាអនកបាន្ត្ពះនិ្ព្វា ន្
េនឹងឯង ។ សមបរតិថោកិយជារប្ស់មារ ថត្ព្វះជាអារមមណ៍្នន្កិថលស
បាន្ទាងំអស់  ចំម្ណ្កថព្វធិប្កខិយធម ៌  មាន្សរិប្បដ្ឋា ន្៤ ជាថដើម  
ថទើប្ជាសមបរតិមររករប្ស់ត្ពះសមាម សមពុទា ។ 

 C.ទុក្សាសសន្តំ   ក្សរសិសតិ      ជាសមបរតិ      ថធាើឱ្យសថត្មចនូ្វ
ទីបំ្ផុរទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.មនុ្សសលអ  គឺ្លអជាងអាីៗ ទាងំអស់កនុងថោក ៖ 

 - រកត្បាកថ់ធាើអាី  ថប្ើមនិ្ថដើមបខីាួន្ឯងជាមនុ្សសលអថទថ ះ 
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 - ប្រថិភាគ្ថធាើអាី  រស់ថៅថធាើអាី  មាន្ឋាន្ៈខពស់  និ្ងមាន្ថឈ្លម ះ
លអថធាើអាី  ថប្ើមនិ្ថដើមបខីាួន្ឯងជាមនុ្សសលអថទថ ះ ។ 

 - មនុ្សសលអ     ថទើប្អាចជាមរិតលអជាមយួនឹ្ងខាួន្ឯង     និ្ងជា
ទីពឹង   ជួយ ខាួន្ឯងបាន្ ។ 

 - ថប្ើមនិ្ដូថចាន ះថទ  បុ្គ្គលព្វល  ត្ប្ត្ពឹរតម្របាប្កមម  គឺ្ជា
កំពូលសត្រូវនឹ្ងខាួន្ឯង  គាម ន្ញារិមរិត  មាសត្បាក ់ ឋាន្ៈ  អំណាច
ថោកិយអាី  ជួយ រកាបាន្ថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងអាចយកចិរតថៅដ្ឋកត់្គ្ប្ថ់រឿង  ម្រកំុយកត្គ្ប្ថ់រឿងមក
ដ្ឋកក់នុងចិរត  ត្គាន្ម់្រសិកាឱ្យយល់ថៅបាន្ថេើយ  មនិ្ម្មន្យល់
ាមគំ្និ្រថយើងថទ  គឺ្យល់ាមថសចកែីពិរនន្ធមមជារិ ។  ថប្ើថយើង
ដ្ឋកចិ់រតថៅចាប្យ់កអាីមកេួងម្េង  ថលើសអំពីោរត្គ្ប្ត្គ្ងរប្ស់
ថយើង  ថយើងត្រូវថកើរទុកខថដ្ឋយមនិ្ចាបំាច ់។  ថព្វលអំពីអាីម្ដលថយើង
ត្គ្ប្ត្គ្ងបាន្ថន្ះ  គឺ្ថព្វលអំពីកិចាប្ដិប្រតិ  បាន្ដល់ោរត្គ្ប្ត្គ្ងចិរត   
“ េិតតំ  គុតតំ  សោុវហ ំ”  ចិរតម្ដលថគ្ត្គ្ប្ត្គ្ង  រកាបាន្ថេើយ  
 មំកនូ្វថសចកែីសុខ  បិ្.៥២/ទំ.២៩ ៕៚ 

3 
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          ៙.មនុ្សសថយើងថកើរអំពីមាាបិ្ា  រស់ថៅថដ្ឋយសារអាហារ  
មាន្បាយ  ប្ម្ន្ាម្ផាថឈ្ើជាថដើម  អាចថព្វលបាន្ថា  ចថត្មើន្រូប្ោយ
អំពីគំ្ន្រសាឹកថឈ្ើ    រស់ថៅកនុងគំ្ន្រោរង្ខរ   ពាបាលថរាគាកនុងគំ្ន្រ
ថាន ថំពទយ  ម្ប្កឃាា រជាថប្រជន្កនុងគំ្ន្រញារិ  រូប្ោយកឃ៏ាា រថៅជា
គំ្ន្រម្ផន្ដី ។ 

 លះប្ងថ់វោ  ថដើមបោីរង្ខរ 
 លះប្ងត់្ទពា  កនុងថពលមរណា 

   ម្ផន្ដីជាផនូរ  កប្ស់រាថោោ 

   ថសនហាជាផនូរ  កប្ត់្ពលឹងមនុ្សស ៕៚ 

3 
          ៙.សាឹកថឈ្ើប្ែូរពណ៌្  ចិរតមនុ្សសប្ែូរផ្កា ស់ 

 ធមមជារិពិរណាស់  គាម ន្មាា ស់ថោោ 

   ថយើងមនិ្ដថណ្ែើ ម  ថដ្ឋយនដរណាហ  

   លះថដ្ឋយប្ញ្ញា   គាម ន្ោរេួងម្េង ។ 

 ថយើងមនិ្រសូ៊  ប្ែូរនឹ្ងមនុ្សសោច 

 ម្រថយើងអងអ់ាច  ឈ្នះោចខាួន្ឯង 

   ថយើងឱ្យអភយ័  កនុងន្យ័ថដ្ឋះម្លង 
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   ថដើមបខីាួន្ឯង  រចួពីអនកថទាស ៕៚ 

3 
          ៙.ចិរតជាធ្លរុដឹងអារមមណ៍្ថៅកនុងមនុ្សសត្គ្ប្គ់ាន   ថរើថយើងចង់
ឱ្យមនុ្សសទាងំឡាយោ៉ា ងដូចថមែចថៅវញិ  ថប្ើកនុងចិរតថ ះមាន្
ថចរសិក  ថដ្ឋយត្ប្ថភទថផសងៗ ។ 

 - ចិរតជាវញិ្ញា ណ្ធ្លរុ  ចំម្ណ្កថចរសិកជាធមមធ្លរុ ។ 

 - ថយើងមនិ្បាន្ថកើរទុកខ នឹ្ងធមមជារិម្ដលថផសងៗ គាន   ថ ះថទ 

ថត្ព្វះថយើងមនិ្ត្បាថាន ឱ្យថដើមថឈ្ើ    នត្ពភន ំ  ទថន្ា   សមុត្ទ   ទាងំថ ះ
ថៅជាោ៉ា ងដនទថ ើយ  ដូចគាន ម្ដរ  ថប្ើថយើងបាន្សិកាប្រមរថធម៌
ថដ្ឋយសរិរឭកថរឿយៗ  គឺ្ថយើងថចះដឹងថាមនុ្សសមនិ្ដូចគាន   ថេើយ
មនិ្ថកើរទុកខ ។ 

 - ជាទូថៅ  អនកណាកដឹ៏ងម្ដរថា  មនុ្សសគឺ្មនិ្ដូចគាន ថទ  ម្រ
ថត្ព្វះថៅមាន្អាត នុ្ទិដាិ  ថទើប្មាន្កងាល់ ។  ចំម្ណ្កប្ញ្ញា បាន្ដឹង
ប្រមរថធម ៌  ាមធមមជារិពិរ  គឺ្ដឹងសចារស  ដឹងថដ្ឋយោរសុខចិរត  
ត្ពមថាអាីម្ដលត្រូវថកើរ  គឺ្រម្មងថកើរ  អាីម្ដលត្រូវមាន្  គឺ្រម្មងមាន្  
ោលម្ដលដឹងថាអាីម្ដលថកើរថ ើងថ ះជាធមមជារិ  អរម់ាន្ទាកទ់ង
នឹ្ងអាត   ថយើងថគ្ថ ើយ  មនិ្ម្មន្ថរឿងរប្ស់ថយើង  កម៏និ្ត្ប្ោន្ ់ 
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ថេើយដឹងខាួន្ថាបាន្រចួអំពីភាពជាអនកថទាសកនុងវដែសងារ  ទាងំបាន្
ដឹងអំពីោរត្ប្គ្ល់នូ្វសង្ខខ រធម ៌   ឱ្យដល់ថោកថន្ះវញិថទៀរផង ។  
ថន្ះឯងសរិប្បដ្ឋា ន្ភាវ   ម្ដលជាផាូវថឆ្ងព ះថៅោន្អ់មរៈ ៕៚ 

3 
          ៙.ព្វកយថចញអំពីមារថ់យើង    គឺ្ម្សន្ង្ខយ      ប្៉ាុម្ន្តដកនូ្វោរ 
ឈ្ចឺាប្ថ់ចញអំពីចិរតអនកដនទ  ប្ ទ ប្ពី់សាែ ប្ព់្វកយថយើងរចួថេើយថ ះ  
គឺ្ម្សន្លំបាក ។     ររឹម្រត្រូវត្ប្យរ័ន      ជាមយួនឹ្ងអនកម្ដលម្រងម្រ 

យកចិរតទុកដ្ឋកដ់ល់ថយើង  ថត្ព្វះត្ប្សិន្ថប្ើមនុ្សសអកួរណាថគ្ថជរ
ថយើងថត្ចើន្  ថយើងគិ្រថាគាន អកួរ  គឺ្ថយើងមនិ្ជាថកើរទុកខអាីថ ើយ  ម្រ
ព្វកយធងន្ត់្សាលថៅថលើអនកនិ្ោយ  ដូថចនះ  ថទើប្ត្រូវអប្រ់នូំ្វថមាត -
វចីកមមឱ្យបាន្លអ  ទាងំថមាត ោយកមម  និ្ងថមាត មថ កមម ៕៚ 

3 
          ៙.ថប្ើចិរតសងប្ថ់េើយ  រស់ថៅទីណាកសុ៏ខសងប្ ់  ត្ប្ត្ពឹរតថៅ
ាមអធាត្ស័យ   ថដ្ឋយសមបជញ្ា ៈ  ជាត្ប្ថោជន្ ៍  សងប្ ់  ត្រជាក ់ 
និ្ងភាសឺាា ង ៕៚ 

3 
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          ៙.សុខសងប្ ់ ឬត្កវល់ត្កវាយថៅនឹ្ងចិរតលអ  ឬមនិ្លអ  ថៅថលើ
ោរត្ប្ត្ពឹរតរប្ស់ខាួន្  មនិ្ម្មន្ថៅថលើោរសរថសើរ  និ្ ទ ថ ះថទ ។ 

 - ប្ដិប្រតិធមជ៌ាទីពឹង   ឱំ្យមាន្ោរថជឿជាកថ់លើខាួន្ឯង  មាន្
ភាពមាទំា ំ  ថសមើកនុងថសចកែីលអជាថជាគ្ជយ័  ថដ្ឋយមនិ្ចាបំាចថ់ឈ្លា ះ  
ទាស់  ចំថព្វះម្ភនកអនកដនទថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.សរិប្បដ្ឋា ន្ហាមរណាហ   ម្ដលមនុ្សសថយើងត្ប្ត្ពឹរតសំា
ជាមយួនឹ្ងអារមមណ៍្ម្ដលជាទីថពញចិរតថដ្ឋយរាគានុ្ស័យ ។  ដូថចនះ  
កនុងជីវរិថយើង  ោលម្ដលមាន្អារមមណ៍្មកជំទាស់នឹ្ងត្កម្សរណាហ   
ក ៏ឱំ្យមាន្ោររមាកឹត្បាប្អំ់ពីភយ័កនុងខាួន្  គឺ្ោរម្ដលថៅមាន្កមាា ងំ
នន្កិថលសេនឹងឯង ។  ឧប្មាដូចអំុទូកប្ស្តញ្ញា សម្ខសទឹក  ថធាើឱ្យដឹង
កមាា ងំនន្ម្ខសទឹក  ោ៉ា ងណា  សរិថធាើឱ្យថយើងដឹងកមាា ងំនន្រណាហ   ាម
រយៈនន្អារមមណ៍្ម្ដលមនិ្ជាទីថពញចិរត  ដូចោរមាន្ជំងឺថរាគា  ឬថរឿង
រប្ស់អនកដនទ   ថធាើអាី  ថព្វលអាី  ជាថដើម  ដូថចាន ះឯង ។  អារមមណ៍្មនិ្
ជាទីថពញចិរតថ ះ  ត្បាកដដូចជាត្គូ្អាចារយរមាកឹដ្ឋស់ថរឿន្  និ្ង
ចងអុលត្បាប្កំ់ណ្ប្ដូ់ថចាន ះ ។  ថន្ះជាគុ្ណ្នន្ោរមាន្សរិ  មនិ្ថចះម្រ
ថជាររកីរាយថៅាមរណាហ   ថេើយត្ប្ទូសតទាស់ថដ្ឋយថទាសៈ  ចំថព្វះ
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ថរឿងអាីៗ     ម្ដលទុកដូចជាកលាណ្មរិត      អនកដ្ឋស់សាម ររីថ ះ
ថ ើយ ។  ថប្ើមនិ្អប្រ់សំរិថទ    គឺ្មនិ្ដឹងថទាសកិថលស     កនុងខាួន្ឯង
ថ ើយ    ថមា៉ាា ះថេើយ ៖   ១.សទុះថៅាមរណាហ អស់ោលជានិ្ចា   និ្ង 
២.ថទាមន្សស  សអប្ ់ ថឈ្លា ះ  យកឈ្នះថរឿងខាងថត្ៅជានិ្ចាផងម្ដរ ។  
ទាងំពីរថន្ះ  សុទាម្រត្ប្កប្ថដ្ឋយថមាេៈ ៕៚ 

3 
          ៙.ថោកថន្ះធំខពស់  ថត្ព្វះមាន្ទឹកចិរត 
 ថោកថន្ះរូចពិរ  ថត្ព្វះចិរតរងីខះ 

          ថោកថន្ះរងថត្គាះ  ថត្ព្វះរណាហ ត្ោស់ 

          ថោកថន្ះអរម់ាា ស់  ថត្ព្វះចាស់ប្រញិ្ញា ៕៚ 

3 
          ៙.កនុងប្ណាែ ភយ័ទាងំឡាយ  មាន្ភយ័ខាា ចចាញ់ថត្ប្ៀប្ថគ្ថន្ះ
មយួ  ម្ដល ឱំ្យមាន្ចិរតចថងអៀរថកើរថ ើង ។  ត្ប្សិន្ថប្ើ  ឪពុកមាែ យ
ខាា ចចាញ់ថត្ប្ៀប្កូន្  គឺ្មនិ្អាចចិញ្ា ឹមកូន្បាន្ថទ ។  កនុងថរឿងឪពុក-
ថកមកថរ ើសកូន្ត្ប្សារ  ថប្ើរវល់ម្រខាា ចចាញ់ថត្ប្ៀប្ឪថកមក  មុខជាមនិ្
បាន្កូន្គារថ់ ើយ  លុះត្ាម្រត្ទានឹំ្ងោរង្ខរ  ត្ទានឹំ្ងកិថលស  ត្ទាំ
នឹ្ងអធាត្ស័យរប្ស់គារប់ាន្ ។  ប្ែីត្ប្ពន្ា  មតិ្រភកែិ   កដូ៏ចគាន   សូមប ី
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ម្រជាមយួនឹ្ងអនកដនទថទៀរកថ៏ដ្ឋយ ។ 

 - មនិ្ម្មន្ចិរតទូោយ  ចាញ់ថបាកថគ្ថ ះថទ  ម្រចិរតទូោយ
ត្ប្កប្ថដ្ឋយប្ញ្ញា   យល់ដឹងថេរុោរណ៍្  មាន្សទាា   មាន្ចិរតជា
បុ្ណ្យ   ម្ដលអនកណា ៗ  កត៏្សឡាញ់ចូលចិរត   រាប្អ់ាន្   មនុ្សសចិរត 
ទូោយថន្ះម្ដរ ។  វសិាខាមហាឧបាសិោ  ថត្ព្វះថេរុម្រគារម់និ្
ខាា ចចាញ់ថត្ប្ៀប្អនកដនទ  ទីបំ្ផុរ  គារម់ាន្ប្រវិារោ៉ា ងថត្ចើន្  ថេើយ
គារប់ាន្ ថំៅវរតចូលគាល់ត្ពះសាសាែ   សាែ ប្ត់្ពះសទាមមថទស   
សថត្មចមគ្គផល ... ៕៚ 

3 
          ៙.យប្ន់េងវយ័ផង កន្ាង  ដូចទឹកេូរថៅ 

 ថភញៀវមកមនិ្ថៅ  គឺ្ត្រូវ  ថៅាមថវោ 

 ាមផាូវត្ពះធម ៌  លអគាប្ ់ ផាូវធ្លា ប្រ់ាប្គ់ាន  
 ថាន ងំថាន កពំុ់ជា  ឧប្មា  គ្ល់សាា ចុងម្សាង ។ 

 អាីម្ដលត្កយល់  ត្កសាគ ល់ បាន្ដល់ចិរតមនុ្សស 
 អាីម្ដលត្រូវលុះ  ចាកធ់ាុះ  គឺ្ចិរតខាួន្ឯង 

 ត្ពះររន្ត្រយ័  ផុរភយ័ គ្ប្បថីោរម្ត្កង 

 ថកើរសាា ប្ម់្រឯង ទាស់ម្ទង ចំម្ប្ងថធាើអាី ៕៚ 

3 
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          ៙.អនកឱ្យទាន្  គឺ្មាន្ចិរតលអ 
អនកមាន្ធម ៌ គឺ្មាន្ចិរតត្រជាក ់

  អនកមាន្សីល  គឺ្មាន្អពាបាទៈ 

  អនកថន្កខមមៈ  គឺ្មាន្អ ទ កប់ាន្ោរផ់្កែ ចថ់េើយ ៕៚   

3 
          ៙.ថៅកនុងថោកថន្ះ  មនិ្មាន្ោរកំណ្រចំ់ន្ួន្នន្ត្ទពយសមបរតិ
ថា  មាន្ប្៉ាុន្ណាថទើប្បាន្សុខថ ះថ ើយ ។ 

 - ាមផាូវត្ពះធម ៌កំណ្រថ់ៅថលើបុ្គ្គលអនកត្គ្ប្ ់អនកលមម គឺ្ជា
ថរឿងផាូវចិរត សត្មាប្អ់នកម្ដលយកោរត្ប្ត្ពឹរតធម ៌ជាខាឹមសារនន្ជីវរិ៕ 

3 
          ៙.ចិរតថៅែ ដូចថភាើង  ត្រូវពន្ារថ់ដ្ឋយទឹក  គឺ្កុសលធម ៌៖ 

 - ទាន្  បាន្ឱ្យថេើយ  ត្សស់ត្សាយចិរតអស់ោលជានិ្ចា ។ 

 - សីល  បាន្រកាថេើយ  សាអ រចិរត  ដូចោយត្ប្ដ្ឋប្ថ់ដ្ឋយ
លមអរិខាឹមចន្ទន្ ៍។ 

 - ភាវ   បាន្អប្រ់ថំេើយ  ចិរតរម្មងសងប្ ់  ថត្ព្វះមាន្សរិម្េ
រកា  រមាង ប្នូ់្វោរគិ្រខាា យខាល់ ។ 

 C.ថត្ប្ើជីវរិ     ឱ្យមាន្ថសចកែីសុខកនុងផាូវត្ពះធម ៌   “ សាគ ល់ទុកខ 
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និ្ងបាន្ផុរទុកខ ” ៕៚ 

3 
          ៙.មាន្ព្វកយចាស់ថព្វលថា “ មនិ្ត្រូវប្ែូរជីវរិ ” ថព្វលគឺ្មនិ្ត្រូវ
លះប្ងជី់វរិថៅប្ែូរយកអាី  ម្ដលមនិ្សមនឹ្ងរនមានន្ជីវរិថ ះថ ើយ ។ 
 - ជីវរិ  គ្រួម្រគូ្ជាមយួនឹ្ងថសចកែីសងប្ ់  ប្ែូរយកោរមនិ្ថកើរ  
មនិ្ចាស់  អមរៈប្រមសុខ ។ 
 - ជីវរិ    ម្ដលបាន្ជបួ្ជាមយួនឹ្ងត្ពះធម ៌     មាន្រនមាថសមើនឹ្ង
ត្ពះនិ្ព្វា ន្ ៕៚  

3 
          ៙.ថសចកែីសុខសងប្ក់នុងជីវរិ  មនិ្ម្មន្ថៅត្រងថ់ា  ថចះម្របាន្
អាីៗ ជាទីថពញចិរតត្គ្ប្ោ់៉ា ងថៅថ ះថ ើយ  ប្៉ាុម្ន្ត  ថៅត្រងប់ាន្អប្រ់ ំ 
ម្ភនកប្ញ្ញា   ថឃើញថា  “ តថាន្ិ ”  អាីៗ ត្គ្ប្ោ់៉ា ង  គឺ្ដូថចាន ះឯង៕៚ 

3 
          ៙.មនិ្ដឹងថា  ថពលថវោនន្វដែៈថៅយូរប្៉ាុន្ណា  ថត្ចើន្ជារិ
ថៅថទៀរ  ថទើប្បាន្លះអាល័យ  ថសចកែីថសនហាម្ដលមាន្ដល់គាន នឹ្ង
គាន ថ ះថទ  ប្៉ាុម្ន្តថា  ឥ ូវថន្ះបាន្មកជាញារិ  ជាមរិត  រមួោយ  រមួ
ចិរត  រមួោរង្ខរ  មាន្ថវោជាថត្ចើន្សិប្ឆ្ងន  ំ ពិរថាមនិ្ចាអំំពីអរីរជារិ 
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ប្៉ាុម្ន្ត  មនិ្ម្មន្អរថ់េរុជាញារិ  ត្បាកដថត្ចើន្ជារិ  ធ្លា ប្ជ់ាញារិថធាើ
បុ្ណ្យរមួគាន ថទើប្បាន្ប្ចាុប្បន្នសុខជា ថសាម ះត្រងនឹ់្ងគាន ជថត្ៅដងួចិរត។ 

 -ចងថ់ព្វលព្វកយពិរ  ពីថរឿងកមាា ងំចិរត  ដបរិថាសំខាន្ន់ត្ក ។ 
 -កមាា ងំចិរតថសមើជីវរិ  ដូថចនះ  វរមរិតសូមអរត្ពះគុ្ណ្នេា  និ្ង
សូមអរគុ្ណ្     សូមបាន្ជាបុ្ណ្យ     ជាទុន្និ្សសយ័រថៅថទៀរ    រមួ 
ដំថណ្ើ រផាូវមនិ្ឃាា រ  សូមបាន្ជបួ្ថទៀរ  ដល់ត្ពះនិ្ព្វា ន្ ៕៚ 

3 
          ៙.ោរសន្សបុំ្ណ្យ  ជាគុ្ណ្ជាមរិត 
 ឱ្វាទវចិិត្រ  នន្ត្ពះភគ្វា 

   ថទាះបី្េរោ់យ  ឬមាន្ថរាគា 

   ប្៉ាុម្ន្តចិរតជា  មនិ្មាន្ជិន្ណាយ ។ 

 សទាា   អន្ទៈ  វរីយិៈ  ពុទាពរ 
 សន្សបុំ្ណ្យលអ  កនុងចិរតសប្ាយ 

   សរិចងចិរត  ឱ្យថៅនឹ្ងោយ 

   អប្រ់ថំរឿយៗ  ោរង្ខរកមមដ្ឋា ន្ ។ 

 មនិ្ម្មន្ថដកចា ំ ជារាសី 

 ថត្ព្វះថាអាីៗ  ថមែចសថត្មចបាន្ 
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   មនិ្ម្មន្ថកើរឯង  មនិ្ម្មន្ម្កាងបាន្ 

   ថេរុកមមកលាណ្  ថទើប្សមត្បាថាន  ។ 

 មនុ្សសសាងោរង្ខរ  ោរង្ខរសាងមនុ្សស 
 ថពលខាះទាស់ខុស  នឹ្ងចិរតថមាហា 

   ប្៉ាុម្ន្តជមនះ  ឧប្សគ្គោ៉ា ងណា 

   ថត្ព្វះថន្ះធមមា  ចិរតថៅកិថលស ៕៚ 

3 
          ៙.អវជិាា ដូចងងឹរ  ត្គ្ប្សងករស់រាថោោ 

 កមាា រថ់ដ្ឋយប្ញ្ញា   ដូចសុរោិបំ្ភាថឺោក ។ 

 ៙.ប្ញ្ញា បាន្មកថដ្ឋយសរិ លះប្ងទិ់ដាិពរជយ័ថជាគ្ 

 វរីយិៈជាថជើងថត្ោកថ ើងមក ថេើយថដើរថៅរកទីផុរទុកខ ៕ 

3 
          ៙.ចិរតថគ្ថត្ោធខឹង  ថយើងដឹងមនិ្ថត្ោធ 

 ថរើអនកណាថឆ្ងរ  អនកណាថកើរទុកខ 
   ថគ្ថព្វលចាប្ថ់ទាស  ថយើងថព្វលឱ្យសុខ 

   ថគ្ថព្វលយកមុខ  ថយើងថព្វលយកបុ្ណ្យ ។ 

 ថគ្ថព្វលសអប្ថ់យើង  ថយើងថ ើងកមមដ្ឋា ន្ 
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 ថរើអនកណាបាន្  មយួថទាសមយួគុ្ណ្ 

   បុ្ណ្យថយើងសន្ស ំ អប្រ់ថំដើមទុន្ 

   កមមដ្ឋា ន្ពុទាគុ្ណ្  អរហ ំ សមាម  ៕៚ 

3 
          ៙.ទុកខលំបាក   ថធាើឱ្យថយើងដឹងពីរនមានន្ភាពសុខត្សួល ។  
សារថកសមបជញ្ា ៈថកើរថ ើង  ឱ្យថធាើត្ប្ថោជន្ ៍  ប្ែូរនឹ្ងថសចកែីសុខ
ត្សួលម្ដលបាន្បារប់្ងថ់ៅាមថពលថវោ ។ 

 C.ដឹងថាទុកខថទាសនន្វដែសងារ  ធំថធងនត្កម្លងណាស់  មាន្
ម្រពាោមកំណ្រ ់មរូប្  ឱ្យថឃើញាមពិរថា  មនិ្ម្មន្អាត   រខួាួន្
ថយើងឱ្យសថត្មចបាន្នូ្វ  អសថមាម េសមបជញ្ា ៈ  គឺ្ដឹងសាគ ល់ខាួន្ឯង  
ថដ្ឋយោរមនិ្វថងាង ៕៚ 

3 
          ៙.ោរមនិ្វថងាងកនុងថសចកែីទុកខលំបាកនន្ជីវរិ ៖ 

 ១-ថធាើឱ្យថយើងដឹងអំពីរនមានន្ភាពសុខត្សួល  ថេើយមាន្នូ្វ  
សារថកសមបជញ្ា ៈថកើរថ ើង ( ដឹងអាីជាត្ប្ថោជន្ ៍និ្ងអាីម្ដលមនិ្ម្មន្ 

ជាត្ប្ថោជន្ ៍) ត្ប្ញាប្ថ់ធាើនូ្វត្ប្ថោជន្ ៍ ថត្ព្វះថសចកែីសុខ  ត្ពមទាងំ
អាីៗ មនិ្បាន្ថៅជាមយួនឹ្ងថយើងឋរិថេរ  យនឺ្យូរថៅថ ះថទ ។ 
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 ២-ថធាើឱ្យថយើងដឹងថា ថោកថន្ះមនិ្ម្មន្មាន្ទុកខថទាសត្រឹមម្រ 

ប្ន្តិចប្ន្តួចថន្ះថ ើយ  ថសចកែីទុកខប្៉ាុថណ្ណ ះត្គាន្ម់្រមកដ្ឋស់ថរឿន្ថយើង
ប្៉ាុថណាណ ះ  ថៅមាន្ទុកខថទាសនន្វដែសងារធំថធង  ម្វងឆ្ងង យ  នត្កម្លង
ថៅណាស់  ដូថចនះ  មាន្ម្រពាោមកំណ្រដឹ់ង មរូប្  ឱ្យថឃើញាម
ពិរថា   មនិ្ម្មន្ជាអាត     រខួាួន្ថយើង    សថត្មចបាន្នូ្វអសថមាម េ-
សមបជញ្ា ៈ  គឺ្ថសចកែីដឹងខាួន្ថដ្ឋយោរមនិ្វថងាង ៕៚ 

3 
          ៙.ត្កបី្ថដកត្ាភំក ់ មនុ្សសថដកត្ាោំម 

 ត្កបី្ថចះញា៉ា ម  មនុ្សសញា៉ា មជាងត្កបី្ 

   ម្រមនុ្សសថចះភាញ ក ់ ជាអនកថឃើញភយ័ 

   ប្សួោថោកីយ ៍ លុះថោកុរតរា ។ 

 ទាន្ សីល ភាវ   ត្គ្ប្គ់ាន ថធាើបាន្ 

 ដងួចិរតកលាណ្  ស ែ ន្កុសោ 

   មនិ្ថាយប្ន់េង  ថទាះបី្ថពលណា 

   ឧថបាសេថមាត   ត្បាថាន ផុរទុកខ ៕៚ 

3 
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          ៙.រស់ថៅជាមយួនឹ្ងចិរតខាួន្ឯងបាន្   ថដ្ឋយសរិថទើប្អាច
រស់ថៅកនុងថោកថន្ះ   បាន្ជាសុខត្បាសចាកថទាស ៕៚ 

3 
          ៙.សំថ ងជារប្ស់ធមមជារិ  “ តថាន្ិ ”  គឺ្ដូថចាន ះឯង  ថរើចិរត
ថយើងថៅជំព្វកវ់ាកវ់និ្អាី ទាងំម្ដលសំថ ងថ ះមនិ្បាន្មកវវីរ វាកវ់និ្
អាី  នឹ្ងចិរតថយើងផងេនឹង  ជារប្ស់ខាងថត្ៅ  ជាធ្លរុមនិ្ដឹង  សរថសើរ
កប៏្៉ាុណ្ណឹ ង  ថជរកដូ៏ចនឹងឯង  ត្រឹមម្រសំថ ង ។  គឺ្ទាងំសំថ ង  ទាងំ
ប្ចាយ័នន្សំថ ង  មនិ្ម្មន្ជាបុ្គ្គលណាថ ើយ ។  ថប្ើមនិ្មាន្សរិ
រលឹកថទ   ចិរតកា៏កម់្រងថរឿងថៅវថងាងត្សឡាញ់   វថងាងសអប្ ់  ភយ័
ខាា ច  ចំថព្វះសំថ ង  ដូចថកមងលងង ់ ខាា ចត្សថមាលខាួន្ឯងម្ដរ ។ 
 C.មាន្សរិរលឹកដឹង  រូប្  គឺ្រូប្  សំថ ង  គឺ្សំថ ង... ដូថចនះ  
ចិរតរម្មងជាសុខ     លំបាកថធាើចិរតម្មន្     ប្៉ាុម្ន្ត    េាឹកហារ ់    អប្រ់ ំ
ប្ន្តិចមែង ៗ  ថដ្ឋយវរីយិៈ ៕៚ 

3 
          ៙.អនកម្ដលមាន្ធមត៌្គ្ប្ត្គ្ង  រកា  ថរើដូចថមែច ? 

 ១-ជាអនកមាន្េិរ ិ  ថឃើញថាបាប្គ្រួឱ្យខាម ស    ដូចមនុ្សសអរ ់

ថសាៀកព្វកក់នុងមហាជន្  និ្ងមា៉ាងថទៀរថឃើញថា  បាប្គ្រួឱ្យថខពើម  ដូច 
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ោមក  មនិ្ចាប្ោ់ន្ ់។ 

 ២-ជាអនកមាន្ឱ្រតប្ប  ថឃើញថា  បាប្គ្រួឱ្យខាា ចដូចគំ្ន្រថភាើង  
ថត្ព្វះមាន្ផលថៅែ ត្កហាយថរាលរាល ។ 

 C.ថន្ះគឺ្ជាអនកមាន្ធមក៌នុងខាួន្  មាន្ធមរ៌កា  ធមថ៌ន្ះថៅថា  
ថោកបាលធម ៌ គឺ្ធមរ៌កាសរាថោក ។ 
 C.មនុ្សសថយើង  ោលមាន្ធមរ៌កាដូចថន្ះ  គឺ្មាន្សំណាង
ណាស់  លអណាស់  នឹ្ងបាន្ជាមនុ្សសលអ  ម្ដលមនុ្សសលអ  គឺ្លអជាង
អាីៗ ទាងំអស់េនឹងឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ឧទាេរណ៍្  ថរឿងចរាចរណ៍្  ថប្ើថយើងមនិ្ថៅណា  មកណា
ថទ  គឺ្អរប់្ញ្ញហ  ។  ថរឿងម្លបងសីុសង  ថប្ើថយើងមនិ្ថលងថទ  កអ៏រ់
ប្ញ្ញហ ម្ដរ ។  ប្ញ្ញហ   អនកមាន្  អនកត្ក  អនករូច  អនកធំ  ត្គ្ប្ត្គ្ងត្កុម
ត្គួ្សារ  គឺ្មនិ្មាន្ប្ញ្ញហ ចំថព្វះប្ពាជិរ  អនកប្សួថដ្ឋយសទាា   ថឆ្ងព ះមុខ
ថៅរកអមរៈថ ះថ ើយ ។  មនុ្សសអរម់ាន្កន្ទុយ  កម៏និ្មាន្ប្ញ្ញហ
ថរឿងឈ្កឺន្ទុយអាីថ ះម្ដរ ។ 

 C.ចំថព្វះប្ញ្ញហ ផាូវចិរត  គឺ្មកអំពីថយើងមាន្ចិរត  ប្៉ាុម្ន្ត   មនិ្ម្មន្ 
មនុ្សសសាា ប្ ់ ឬអនកណាអរចិ់រត  ថទើប្មនិ្មាន្ប្ញ្ញហ ថ ះថទ ។  មនុ្សស 
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ថយើង     មនិ្អាចអរចិ់រតដឹងអារមមណ៍្ថ ះថ ើយ      ម្រប្ញ្ញហ ថត្ព្វះ
ខាះសរិ ។  សរិប្បដ្ឋា ន្រលឹកដឹងបាន្នូ្វចិរត  ត្រឹមម្រជាធមមជារិម្ដល
ដឹងនូ្វអារមមណ៍្ប្៉ាុថណាណ ះ  ថទើប្មនិ្មាន្ោរត្ប្ោន្ថ់ាជាថយើង  ជារប្ស់
ថយើង  ថេើយមនិ្មាន្ប្ញ្ញហ ផាូវចិរតេនឹងឯង ។  ថន្ះឯងគុ្ណ្រប្ស់សរិ  
កនុងោររកាចិរត  ជាធមមគុ្ណ្ម្ដលមាន្ពិរកនុងប្ចាុប្បន្ន  ថត្ព្វះប្ដិប្រតិ  
ជាបុ្ពាភាគ្នន្អរយិមគ្គ ៕៚ 

3 
          ៙.ថប្ើលងង ់  លងងឱ់្យថគ្អាណិ្រ  ថប្ើឆ្ងា រពិរ  ឆ្ងា រវរមរិត  ថគ្
រាប្អ់ាន្ ។ 

 - កំុលងងឱ់្យថគ្រខំាន្  កំុឆ្ងា រថរៀន្ថឈ្ាើយខុសផាូវ ។ 

 - លងងឱ់្យថគ្អាណិ្រ  ដូចត្ពះចូ ប្ន្ថក មុន្នឹ្ងបាន្សថត្មច។ 

 - ឆ្ងា រវរមរិត  ឆ្ងា រពិរៗ  ដូចត្ពះសារបុី្រត  ត្ពះអាន្ន្ទថរថរ ។ 

 - លងងឱ់្យថគ្រខំាន្  ដូចត្ពះថទវទរត  ឬដូចថោលុទាយីភកិខុ ។ 

 - ឆ្ងា រ  ថឈ្ាើយ  ខុសផាូវ  ដូចកបិ្លភកិខុជាថដើម ។ 

 C.ថយើងមនិ្បាន្ឆ្ងា រថត្ចើន្ៗ    ដល់ថាន កជ់ួយ អនកដនទ   ម្រគ្ប្ប ី
ឆ្ងា រ     លមមអាចជួយ ខាួន្ឯងបាន្    កំុឱ្យលងងថ់សពគ្ប្ជ់ាមយួនឹ្ងបាប្ 
ថប្ៀរថប្ៀន្ខាួន្ឯង    ថប្ៀរថប្ៀន្អនកដនទ ។    សាធុ ! សាធុ ! សាធុ ! 
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ត្រូវថសពគ្ប្នឹ់្ងបុ្ណ្យកុសល  សាែ ប្ត់្ពះធមច៌ថត្មើន្សរិ ៕៚ 

3 
          ៙.មាន្  ប្៉ាុម្ន្តអរ ់ គឺ្មាន្ថដ្ឋយសន្មរិ  អរថ់ដ្ឋយប្រមរថ ។ 

 - ត្រូវមាន្សរិរលឹកថរឿយៗ     មនិ្ម្មន្សរា     គឺ្   ថន្ះពិរជា
សង្ខខ រ ។  ថដើរាមផាូវថន្ះថទើប្អស់ប្ញ្ញហ   ថត្ព្វះមនិ្មាន្អាត   រខួាួន្
ថយើងថ ើយ ។ 

 C.មនុ្សសថយើងគិ្រខាា ងំថរឿងរកត្បាក ់។  មនិ្ម្មន្ថាមាន្ត្បាក ់
គឺ្មាន្ប្ញ្ញហ   ថេើយអរត់្បាកថ់ទើប្អរប់្ញ្ញហ ថ ះថទ ។  អនកត្គ្ប្ត្គ្ងផទះ  
អរត់្បាកគឺ់្មាន្ទុកខថពញ ១០០%  ត្គាន្ម់្រថា  ថប្ើថទាះបី្មាន្ត្បាក់
ថត្ចើន្ប្៉ាុន្ណា  កម៏និ្អាចបាន្សុខថពញ ១០០% ថ ះម្ដរ ។  ប្ញ្ញហ
ថៅត្រង ់  គិ្រពីខាួន្ឯងថដ្ឋយអាត នុ្ទិដាិ  ដូថចនះ  ត្គ្ប្គ់ាន   ថទើប្ត្រូវ
ចថត្មើន្សរិប្បដ្ឋា ន្  ថប្ើពិរជាត្បាថាន ឱ្យបាន្ថសចកែីសុខ  សថត្មចដល់
ទីបំ្ផុរទុកខទាងំពួងថ ះ ៕៚ 

3 
          ៙.ថធាើបុ្ណ្យលអថេើយ    ត្រូវេាឹកហារចិ់រត    កំុបាចស់ងឃមឹោរ 
ថគារព  ថោរម្ត្កងអំពីអនកដនទ  ឬោរសរថសើរ  សញប្ម់្សញងអាីៗ  ត្រឹមម្រ
ចិរតថយើងបាន្សុខជាមយួនឹ្ងអាីម្ដលថយើងបាន្ថធាើប្៉ាុណ្ណឹ ង  គឺ្ត្គ្ប្ត់្គាន្់
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ថេើយ ។  មនុ្សសថយើង  ថត្ចើន្ថធាើលអថដើមបដូីរយកោរគាតំ្ទពីអនកដនទ  
មនិ្បាន្ថធាើលអ  ឱ្យខាួន្ឯងថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.គារត់្បាប្ថ់ាថន្ះទឹកត្រី  ប្៉ាុម្ន្ត  អរដ់្ឋកទឹ់កត្រីថទ  មាន្ម្រ
សករ  ទឹកអំបិ្ល  និ្ងសម្ណ្ែ កដី... ។ 

 C.រូប្គំ្នូ្រ  កម៏ាន្ម្រទឹកពណ៌្  ម្ដលចិត្រករបាន្រថំលចពណ៌្
ថចញមកប្៉ាុថណាណ ះ  គាម ន្មនុ្សសសរាអាីថ ើយ ។  មនុ្សសត្សីត្បុ្សទូថៅ  
កដូ៏ថចាន ះម្ដរ    វាថៅត្រងចិ់រតថយើងគិ្រ    ម្ដលមាន្ោរវចិិត្រដោ៏៉ា ង
នត្កម្លង   ថបាកខាួន្ឯងថាជាត្សី ជាត្បុ្ស  គ្រួឱ្យត្សឡាញ់ សអប្.់..។ 
 - ោលណា  បុ្គ្គលបាន្ពិចារណាថឃើញសង្ខខ រទាងំពងួ  ថា
មនិ្ថទៀង  មនិ្ថាវរថុ  ឬចិរតមនុ្សស  កនុងោលថ ះ  ថសចកែីត្ប្ោន្ក់៏
ត្រូវបាន្ប្ញ្ាប្ ់ ថសចកែីសុខសងប្ថ់ទើប្ថកើរថ ើង ៕៚ 

3 
          ៙.  ិោ   នេាថថាកោ៉ា ងណា   ឱ្យម្រថមា៉ា ងថដើរថទៀង    គឺ្ថត្ប្ើ 
បាន្ថេើយ ។  មនុ្សសកដូ៏ថចាន ះម្ដរ  សំខាន្ថ់ៅថលើោរថសាម ះត្រង ់។ 

 C.មនុ្សសជាសរាដវ៏ថិសស  ម្ដលគ្រួដល់ោរសិកា  ត្គាន្ម់្រ
ថា    ថពលថវោដោ៏៉ា ងសំខាន្ ់   មនុ្សសថយើងបាន្យកថៅថត្ប្ើត្បាស់ 
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អស់     ថដើមបសិីកាថរឿងកនុងថោក    ម្ដលអាចថធាើបាន្នូ្វអាីៗ  ទំថន្ើប្ 
ត្ប្ណី្រ  ប្៉ាុម្ន្ត  មនិ្អាចថធាើចិរតខាួន្ឯងឱ្យសងប្ប់ាន្ថ ើយ ។  ថប្ើពុទា-
ប្រស័ិទសមាងឹថមើលចិរតខាួន្ឯងថដ្ឋយសរិ  គឺ្លអណាស់  ចិរតគិ្រលអ  ឬ
គិ្រមនិ្លអ   កស៏រិរលឹកដឹង   ចិរតអផសុក   ឬសប្ាយ... កដឹ៏ង   រលឹក
ថរឿយៗ  ចិរតបាន្ដ្ឋកចុ់ះនូ្វោរត្ប្ោន្ ់ ថត្ព្វះរកខាួន្ឯងមនិ្មាន្  ថទើប្
បាន្ជាឥសសរៈ  មនិ្ជាទាសៈនន្រណាហ   ត្សាលសប្ាយ  ថាា យប្ងគំ  
អរត្ពះគុ្ណ្ត្ពះត្រយ័ររន ៕៚ 

3 
          ៙.ជីវរិម្ដលលអ  មនិ្ចាបំាចត់្រូវមាន្អាីត្គ្ប្ោ់៉ា ងថ ះថទ ។  
ថសចកែីលអ  គឺ្គាម ន្នេងសាប្សូន្យថៅ  ដូចជារូប្ោយ  និ្ងសមបរតិោភ 
យសថ ើយ ។  ថសចកែីលអ  សាងមនុ្សសឱ្យលអ  ថេើយមនុ្សសលអ  គឺ្លអ
ជាងអាីៗ ទាងំអស់ ៕៚ 

3 
          ៙.ឆ្ងន ថំន្ះ  ឆ្ងន ជូំរ  ពុទាសករាជ ២៥៦៤  ថៅសល់ ២៤៣៦ 
ឆ្ងន ថំទៀរ     ថព្វលគឺ្ឆ្ងន ជូំរ វលិ ២០៣ ជំុជូរថទៀរ     ដល់នេង ១៥ថកើរ  
ម្ខពិសាខ    ឆ្ងន ជូំរ    ពុទាសករាជ  ៥០០០    ត្រូវអស់អនកត្ទត្ទងនូ់្វ
ត្ពះប្រយិរតិធម ៌ ។  ោលម្ដលប្រយិរតិអន្តរធ្លន្  កជ៏ាត្ប្ធ្លន្នន្
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អន្តរធ្លន្ដនទថទៀរ    គឺ្ប្ដិប្រតិ    ប្ដិថវធ    ទាងំសមណ្ថភទ   និ្ង
ត្ពះប្រមធ្លរុ    នន្ត្ពះសមាម សមពុទាប្រមត្គូ្ ។    ថរថជាធ្លរុ   រោំយ
ត្ពះប្រមសាររីកិធ្លរុទាងំអស់  ថៅមណ្ឌ លត្ពះថព្វធិត្ពឹកស  កនុងពុទា-
សករាជ  ៥០០០  ជាថពលថវោ  អស់ត្ពះពុទាសាស  ៕៚ 

3 
          ៙.ដប្ពី់រឆ្ងន តំ្បាជំុំ  គុ្ណ្ថៅថឃើញចាស់ 

 ប្ចាុប្បន្នរស់ចាស់  គឺ្វេីិចិរត 
   ទន្ាយអរម់្សនង  ត្រថចៀកម្វងពិរ 

   មនុ្សសរស់មាន្ចិរត  ម្រអរអ់ាត  ។ 

 មនុ្សសម្រងម្រគិ្រ  ចងប់ាន្ថន្ះថ ះ 

 ចងថ់ ើងចងចុ់ះ  ថកើរទុកខថសាោ 

   ថប្ើមាន្សរិ  ថទើប្ហាមរណាហ  

   មនិ្មាន្អាាម   អនកណាបាន្អាី ៕៚ 

3 
          ៙.កំណ្រដឹ់ងទុកខ  សាងប្ញ្ញា  

ពាោមសិកា  សាងប្ណ្ឌិ រ 

   ភាា រប់ាា រដឹងខុស  សាងមនុ្សសលអពិរ 
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   សទាា ជាមរិត  សាងចិរតឧរែម ៕៚  

3 
          ៙.ថយើងគាម ន្ថពលថវោថត្ចើន្  ថៅថធាើអាីឱ្យត្រូវចិរតអនកដនទត្គ្ប្ ់

ថរឿងថ ះថ ើយ   ពីថត្ព្វះ   មាន្ថរឿងខាះ   ខាួន្ថយើងេនឹងឯង   ផ្កគ ប្ចិ់រត
ខាួន្ឯងមនិ្ទាងំត្រូវផង ។ 

 C.ដូថចនះ  កំុឱ្យខារថពលជាមយួនឹ្ងអនកដនទ  រេូរថភាចឱ្យ
ឱ្ោស  ត្ប្គ្ល់ថពលថវោដល់ខាួន្ឯងថ ះ  កំុយកថពលថវោម្ដល
បាន្ជបួ្នឹ្ងត្ពះធម ៌  ថៅររថ់ដញាមអនកដនទ  អរប់ាន្ថៅថមើលម្េ
រប្ស់ដសំ៏ខាន្ជ់ាទីបំ្ផុរ  គឺ្ចិរតខាួន្ឯងថ ះថ ើយ ។  ថត្ព្វះថយើងមនិ្
មាន្ថពលថត្ចើន្ថទៀរថទ  ថដើមបរីស់ថៅាមម្េរកាចិរតអនកដនទ ៕៚ 

3 
          ៙.ថត្គ្ឿងត្ប្ដ្ឋប្ោ់យ  ពណ្ណ រាយថសាភា 

 ពិថដ្ឋរគ្ ា   សីោចារវរត 
   សរិសារេី  េាីនដត្បាកដ 

   ទូ ម ន្េមរច់រ ់ ចិរតមាន្ទីពឹង ។ 

 ថៅសាង រម់ាន កឯ់ង  ត្ប្យរ័នោមគិ្រ 

 ថៅនឹ្ងញារិមរិត  ត្ប្យរ័នចិរតខឹង 
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   ថព្វលថរឿងត្សុកដី  ត្ប្យរ័នថធាើដឹង 

   គូ្ត្គ្ងជិរេនឹង  ត្ប្យរ័នថឃើញឆ្ងង យ ។ 

 កំុខសរ ់ វវិដែូប្និ្សសយ័ 

 កនុងភពមាន្ភយ័  គ្ប្បថីន្ឿយណាយ 

   ប្ញ្ញា កំណ្រ ់ ត្បាកដចិរតោយ 

   ទិដាិអន្តរាយ  សប្ាយថន្កខមាម  ៕៚ 

3 
          ៙.អនកត្ប្មាទ      ប្ទបាឋសាា ប្ ់ អាប្ត់្បាជាញ  
 ថន្ះថត្ព្វះថា      មនិ្សិកា  ពីោររស់ 

 សាា ប្ស់ាម ររី      សទាា អាី  គាម ន្ថជឿថសាះ 

 ថកើរជាមនុ្សស      សាា ប្ទ់ាងំរស់ សអុយទាងំត្សស់ ។ 

 មាន្ថន្ត្ា      ម្រថឈ្លម ះថា ខាា កង់ងឹរ 

 មនិ្ថឃើញពិរ      សុទាប្រមរថ  ជីវរិរស់ 

 ចិរតថចរសិក      អាត្ស័យរូប្   រមួថៅមនុ្សស 
 វថងាងថឈ្លម ះ      រស់ថៅកនុង  ត្ទុងប្ញ្ារតិ ។ 

 មាន្មាសត្បាក ់     សឹងចាកគ់្រ  ម្រត្កពិរ 

 ដបរិជីវរិ      គឺ្ោយចិរត  ពិរប្រមរថ 
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 ប្៉ាុម្ន្តចិរត      ឥរប្ញ្ញា   ត្ប្ោន្ស់រា 
 ត្កសមបរតិ      អរយិត្ទពយ  អភព័ានត្ក ។ 

 មាន្ថឈ្លម ះសុទា      ពុទាប្រស័ិទ  សមបរតិធំ 

 ត្រូវអប្រ់ ំ      ត្ពះសទាមម  ត្គ្ប្ទ់ាងំបី្ 

 កំុថៅថត្ៅ      ត្ពះសាស  ត្ពះជិន្ត្សី 

 គ្រួឃាម រខមី      បិ្ដកនត្រ  ប្ដិប្រតិថអើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ោរថមើលម្េកូន្  អាត្ស័យត្ប្យរ័ន 
 មនិ្ត្រូវាមចិរត  កូន្ចងោ់៉ា ងណា 

   ោរត្គ្ប្ត្គ្ងចិរត  ពិរថដ្ឋយប្ញ្ញា  

   សរិរកា  មនិ្ាមចិរតចង ់៕៚ 

3 
          ៙.ចិរតសងប្ច់ប្ថ់រឿងខាល់ ។ 

 C.ជីវរិថពញថដ្ឋយ  ថរឿងរា៉ា វកនុងថោក 
 ជីវរិត្រូវថបាក  ថដ្ឋយពយុះថោកធម ៌
   មនិ្ដឹងោរពិរ  ជីវរិវកឹវរ 
   សងប្ោ់រញាប្ញ័់រ  លុះធមអ៌មរៈ ៕៚ 

3 
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          ៙.ដ្ឋបំាយឆ្ងន ងំដី  ឆ្ងន ងំមាសឆ្ងន ងំសាព ន្ ់

 សំខាន្អ់អិន្ទាន្ ់ ត្គ្ប្ត់្គាន្ថ់ព្វះឃាា ន្ 

   ដូចោរថធាើលអ  អនកត្កអនកមាន្ 

   លះោរថត្សកឃាា ន្  និ្ព្វា ន្ផុរទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.ថពលខពស់ថេកើងថាក ន្  មាន្បាន្េូប្ចុក 

 កំុថភាចភូមតិ្សុក  កំថណ្ើ រថកើរជា 

   ថពលបាន្ស័កែិយស  ខពងខ់ពស់មុខង្ខរ 
   កំុថភាចត្គូ្ជា  ត្គាធ្លា ប្ត់្ប្ថៅ ។ 

 ថពលមាន្ត្គួ្សារ  ឱ្រាឱ្ប្ថសនេ៍ 

 កំុថភាចឪម្ម៉ា  ឱ្ប្ម្េកកថ់ៅែ  
   ថពលបាន្ត្សណុ្ក  ថសាយសុខកូន្ថៅ 

   កំុថភាចធមត៌្រូវ   ផំាូវផុរទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.ភាពជាមនុ្សសលអ  មនិ្ម្មន្បាន្ថសចកែីថាត្រូវអរត់្ទាថំៅ  
ជាមយួនឹ្ងអនកម្ដលថធាើមនិ្លអដ្ឋកខ់ាួន្ថ ះថទ  ថត្ព្វះមនុ្សសលអ  មនិ្
ម្មន្ម្ត្ប្ថាលងងថ់ ះថ ើយ ។    មនុ្សសលអ   រមួថដ្ឋយភាពឆ្ងា រថៅកនុង 
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 ក្សសុនោ  វ  ជោតិ  បាបក្សំ 
 រាគនទ្ធសនមាហក្សាយា  ន្ិរវុនតាតិ (បរនិ្ិរវុនតាតិ )។ 

-បុ្ណ្យ  រម្មងចថត្មើន្ដល់អនកឱ្យទាន្ 

 -ប្ញ្ា ថវរា  មនិ្ចថត្មើន្ដល់អនកសត្ងួមកនុងសីល 

 -បុ្គ្គលអនកឈ្លា ស  ប្របូិ្ណ៌្ថដ្ឋយញាណ្  រម្មងលះប្ងនូ់្វ
បាប្អកុសលដោ៏មកបាន្  បុ្គ្គលថ ះ  កប៏្រនិិ្ព្វា ន្  ថត្ព្វះអស់រាគ្ៈ  
ថទាសៈ  ថមាេៈ  បិ្.១៦/ទំ.២៨៨  ត្ពះឧទាន្ បិ្.៥២/ទំ.៣៣៤ ។ 
 ត្ពះពុទាអងគត្ទងត់្ពះឧទាន្  ត្បារពាដល់ទកខិណាសមបរតិរប្ស់
 យចុន្ទកមាម របុ្រត  និ្ងទកខិថណ្យយសមបរតិរប្ស់ត្ពះអងគ ៕៚ 

3 
          ៙.ដឹងថរឿងអនកដនទរិចៗ      ម្រដឹងធមក៌នុងោយខាួន្ឯង      ឱ្យ
ថត្ចើន្ៗ ។  ត្ពះពុទាអងគត្ទងស់ម្មែងសចាៈ ៤ កនុងោយម្ដលមាន្កមពស់ 
១ ពាម  មាន្វញិ្ញា ណ្អាត្ស័យថន្ះឯង ។  ដូចម្ផាដូង  ថប្ើថយើងប្ក
សមបកវាថចញ    ថយើងនឹ្ងបាន្ទឹកផង    សាចផ់ង    ថដើមបបី្រថិភាគ្  
ោ៉ា ងណា  ថប្ើថយើងកំណ្រោ់យថន្ះជារូប្ធ្លរុ  មនិ្ម្មន្អាត ថេើយ  
ថយើងនឹ្ងបាន្ដឹងអរូប្ធម ៌   គឺ្វញិ្ញា ណ្ម្ដលអាត្ស័យនឹ្ងវរថុរូប្    ថកើរ 

ថ ើង  ោ៉ា ងថ ះឯង  ថវទ ថសាយអារមមណ៍្  សញ្ញា ចាអំារមមណ៍្... ក ៏

មនិ្ម្មន្ជាអាត ផងម្ដរ ។    ដឹងដូថចនះ    បាន្សងប្ ់   ដឹងថរឿងអនកដនទ 
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បាន្សងប្អ់ាីថៅ ៕៚ 

3 
          ៙.ោរខឹងថត្ោធ  ថៅថាថទាសគ្គិ  គឺ្ជាថភាើងម្ដលថអះថៅរក
អនកដនទ  សូមបមី្រទីអាត្ស័យនន្ខាួន្ឯង  ទីអាត្ស័យនន្ថទាសគ្គិ  គឺ្ចិរត  
ថត្ព្វះថទាសៈជាថចរសិកធម ៌។ 

 ថទាសៈអាត្ស័យនឹ្ងចិរតណា  រម្មងដុរកថមទចនូ្វចិរតថ ះ  ដូច
ថភាើងអាត្ស័យនឹ្ងឧសណា  រម្មងថអះកថមទចនូ្វឧសថ ះ  ដូថចាន ះឯង។ 

ត្រូវអប្រ់ថំមាត ធម ៌ និ្ងមាន្សរិ  ចថត្មើន្ប្ញ្ញា ដឹងោរពិរ ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងមនិ្បាន្ថកើរទុកខនឹ្ងត្សថមាលខាួន្ឯង  ថត្ព្វះដឹង
ចាស់    ថេើយមនិ្ត្ប្ោន្ថ់ាជាខាួន្ថយើង    ឬជារប្ស់ថយើងថ ើយ  
ោ៉ា ងណា  ថប្ើថយើងដឹង មរូប្អាត្ស័យនឹ្ងប្ចាយ័ថកើរថ ើង  មនិ្
ត្ប្ោន្ថ់ាជាខាួន្ថយើង  ឬជារប្ស់ថយើង  កម៏និ្មាន្កងាល់ដូថចាន ះម្ដរ។ 

មនុ្សសថយើងខាា យខាល់  ថកើរទុកខេួងម្េងជាមយួនឹ្ងខាួន្ឯង  សពានេង 

ដូចថកើរទុកខខាា យខាល់ជាមយួនឹ្ងត្សថមាលអ៊Íចឹងឯង  ថេើយករ៏ថប្ៀប្

ដូចជាឆ្ងម   ត្សថមាលថា  អ៊Íចឹងម្ដរ ៕៚ 

3 
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          ៙.ត្ពឹកថន្ះមាន្ថភាៀង  កំុត្ប្ញាប្ថ់ពកអី  សត្មាកប្ន្តិចសិន្  
ចារំាងំសឹមថចញថៅ  ម្រថប្ើត្ប្ញាប្ ់ ត្រូវព្វកអ់ាវថភាៀងថៅណា  ! 
 ថរឿងថៅកនុងជីវរិ  ថរឿងខាះត្រូវរងច់ា ំ  មនិ្អាចថចះម្របាន្ាម
ចិរតចងថ់ទ  ជាថរឿងថពលថវោ  ថេរុផល  ដូថចនះ  ត្រូវមាន្អំណ្រក់នុង
ោររងច់ា ំ។ 

 ថរឿងខាះ  ត្រូវត្ប្ញាប្ម់និ្អាចប្ម្ងអប្ងអង ់ ដំអកប់ាន្ថ ើយ  ត្រូវ
ពាោមជមនះឧប្សគ្គថដើរថៅមុខ ។ 

 ព្វកអ់ាវថភាៀង  គឺ្ោរត្ប្ត្ពឹរតធម ៌  រកាចិរតកនុងដំថណ្ើ រអាងោរ ់

ថសចកែីទុកខ ។ 

 ថត្ព្វះមាន្ទុកខ   ថទើប្មាន្ោរត្ប្ត្ពឹរតធម ៌   ថត្ព្វះមាន្ោរ
ត្ប្ត្ពឹរតធម ៌  ថទើប្មាន្ោររចួផុរចាកទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.មាន្ម្រមនុ្សសលងងប់្៉ាុថណាណ ះ  ម្ដលមាន្ោរខឹងថត្ោធ  សអប្ ់

អនកដនទ  ថត្ព្វះថា  ថគ្ថធាើអាីមនិ្ត្រូវចិរតខាួន្ឯង ។ 

 មនុ្សសឆ្ងា រ  មាន្ប្ញ្ញា   ថៅថពលដឹងថាមនិ្ត្រូវចិរតថកើរថ ើង  
កម៏ាន្សាម ររី  ថេើយមនិ្ោន្ថ់ជើងចិរតខាួន្ឯង  កម៏និ្ោន្ថ់ជើងអនកដនទ
ម្ដរ  ប្៉ាុម្ន្ត  មាន្សមាម ទិដាិថឃើញត្រូវថា  អាីត្រូវថកើរ   គឺ្រម្មងថកើរ  អាីត្រូវ 
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មាន្  រម្មងមាន្  ដូចម្រធមមជារិដនទថទៀរ  ដូថចាន ះឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ចិរតថយើង  ថពលខាះជាមារ  ថពលខាះជាថទវា  ថពលខាះជា
មនុ្សសធមមា  ថពលខាះណាជាសរា...។ 

 មាន្សរិ  រលឹកដឹងថរឿយៗ  ចិរតជាប្រមរថ  មនិ្ត្ប្ោន្ថ់ា  ជា
មនុ្សស  ឬជាសរា  លះប្ង ់ កមាា រអ់ាត នុ្ទិដាិ  ជីវរិជាត្ប្ត្ករី  នឹ្ងមាន្
ថសចកែីសុខ ៕៚ 

3 
          ៙.វន្វាសីរិសសសាមថណ្រ  ម្រងត្ប្ទាន្ពរដល់អនកត្សុកដូថចនះ
ថា  “ សខុ្ិតា  នោេ  ទុកាា   មុេចថាតិ ”  អនកទាងំឡាយ  ចូរជា
អនកបាន្ដល់នូ្វថសចកែីសុខ  ចូរជាអនករចួផុរចាកទុកខ ។   ត្ពះសារបុី្រត   
បាន្ប្ង្ខគ ប្ឱ់្យសាមថណ្រពន្យល់ព្វកយពីរប្ទថន្ះ        ដល់អនកសាែ ប្ដ់ ៏
ថត្ចើន្ ។  សាមថណ្រសម្មែងត្ពះធម ៌  ដូចមហាថមឃកនុងទាីប្ទាងំ ៤  
ប្ងអុរថភាៀង  ដូថចាន ះឯង  គឺ្សម្មែងអំពីខន្ា  ធ្លរុ  អាយរន្ៈ  និ្ងថព្វធិ-
ប្កខិយធម ៌  រេូរដល់ត្ពះអរេរត  រចួបាន្សរុប្ថា  ភនន្ត  ឯវំ  
អរហតតបបតតសស  សខុ្ំ  នោតិ  ប្ពិត្រថោកមាា ស់ដច៏ថត្មើន្  
ថសចកែីសុខ    រម្មងមាន្ដល់     បុ្គ្គលអនកបាន្សថត្មចត្ពះអរេរត
ោ៉ា ងថន្ះ ។  អរហតតំ  បនតាត នេវ  ទុកាា   មុេចតិ  បុ្គ្គលបាន្



-100- 

 

សថត្មចដល់ត្ពះអរេរតថេើយ  ដូថចនះឯង  រម្មងរចួផុរចាកទុកខ ។  
នសសជត   ជ្ជតិទុកាា ទីហ ិ  នេវ   ន្ិរេទកុាា ទីហ ិ  េ   ន្  
បរមិុេចន្តីតិ  ពកួជន្ដនទ  មនិ្រចួចាកជារិទុកខជាថដើម  នឹ្ងមនិ្រចួផុរ
ចាកទុកខកនុងន្រកជាថដើមថ ើយ ៕ សូមអនុ្ថមាទ ត្ពះធម ៌! ៚ 

3 
          ៙.ម្ដលថឈ្លម ះថាចិរត  ថដ្ឋយអរថថាគិ្រ ។  ចិរតទាងំអស់ត្គ្ប្់
ភូម ិ    គឺ្ោមភូម ិ   រូប្ភូម ិ   អរូប្ភូម ិ   សុទាម្រមាន្ោរដឹងអារមមណ៍្  
( វិជ្ជន្ន្លក្សាណំ )  មនិ្មាន្អាត   សរាបុ្គ្គលណាដឹងថរឿងកនុង
ថោកថ ើយ ។  ថរឿងថោកទាងំមូល  គឺ្ជាអារមមណ៍្រប្ស់ចិរត  មាន្
កនុងគំ្និ្រម្ដលចិរតបាន្គិ្រ ។    ចិាត នុ្ប្សស សរិប្បដ្ឋា ន្    មនិ្បាន្ 

ត្ប្ោន្ចិ់រតគិ្រ  ចិរតដឹងអារមមណ៍្  កជ៏ាោរលះប្ងនូ់្វថោកទាងំពួង  
ថត្ព្វះថោកទាងំអស់  សុទាម្រជាអារមមណ៍្រប្ស់ចិរត ។  ថទវាកម៏ាន្
ម្រចិរតដឹងអារមមណ៍្  ខាា   ដំរ.ី.. សុទាម្រចិរតទាងំអស់  ជាវញិ្ញា ណ្ធ្លរុ  
គឺ្មនិ្មាន្អាត   រួខាួន្  សរាបុ្គ្គលណាថ ើយ  មាន្ម្រទិដាិ  មាន្ះ  
ត្ប្ោន្រ់អួញម្រប្៉ាុថណាណ ះ  ថត្ព្វះោរត្ប្ោន្ថ់ដ្ឋយទិដាិ  មាន្ះថន្ះ
ថេើយ  ថទើប្មាន្ប្ញ្ា ថវរា  ដូចជា  ខាា   ថា  ម្ដលគិ្រឱ្យខាួន្ឯងរស់  
ថទើប្ត្រូវថៅចាប្ស់រាជាចំណី្អាហារ ៕៚ 

3 
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          ៙.ថដើមថឈ្ើម្ដលង្ខប្ឫ់សថៅថេើយ  ថទាះជាមាន្ថភាៀងធ្លា ក់
មកថត្ចើន្ថម  ថជាកដីោ៉ា ងណា  គឺ្ថដើមថឈ្ើថ ះមនិ្រស់ថ ើងវញិថ ះ
ថទ  ដូចគាន ម្ដរ  ពួកមនុ្សស  ថទវា  ម្ដលមាន្ឧប្និ្សសយ័សាា ប្ថ់េើយ  
សូមបសីមយ័  ម្ដលត្ពះពុទាអងគត្ទងគ់្ងត់្ពះជន្មថៅ  មាន្ត្ពះធម៌
សម្មែងដូចថភាៀង  ោ៉ា ងណា  កម៏និ្មាន្សទាា កនុងត្ពះររន្ត្រយ័ម្ដរ  
មនិ្មាន្វវិដែូប្និ្សសយ័  ថដើមបបីាន្រចួចាកអំពីសងារទុកខថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងថមើលថឃើញថដ្ឋយប្ញ្ញា      នូ្វពពកួមនុ្សសម្ដលកំពុង 

ម្រទូលម្រកនូ្វភារៈ  គឺ្ថត្គ្ឿងធងន្ ់ បាន្ដល់អរតភាពប្ញ្ាកខន្ា ។  ថរើអាី
ជាោរទូលម្រកថ ះ  “ ភារាទ្ធន្ំ  ទុក្សាំ  នោនក្ស ”  បាន្ដល់ោរ
ត្ប្ោន្ថ់ដ្ឋយរណាហ ថា  អរតភាពថន្ះជារប្ស់អាាម អញ    មំកនូ្វទុកខ 
កនុងថោក  បិ្.៣៣/ទំ.៥៩ ។ 
 ថរើសរាថោកថត្ចើន្ប្៉ាុន្ណាថៅ  ម្ដលមនិ្ដឹងភារៈាមពិរ
ថន្ះ  ថប្ើមនិ្ដឹងថេើយ  គឺ្មនិ្អាចមាន្ោរដ្ឋកភ់ារៈចុះ  ថេើយសថត្មច
ប្រមសុខថ ះថ ើយ  “ ភារន្ិនក្សាបន្ំ  សខុ្ំ ”  ោរដ្ឋកចុ់ះនូ្វភារៈ  
 មំកនូ្វសុខ ៕៚ 

3 
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          ៙.ថៅវរតចិរតសងប្ ់ ត្ប្សពាធមមមរិត 
 វរតថៅកនុងចិរត  វរតោយវាចា 

   ចិរតសងប្ច់ប្ថ់រឿង  ថៅកនុងថោោ 

   អរហ ំ សមាម សមពុនទ្ធា  ៕៚ 

3 
          ៙.ថរើសពានេងថន្ះថយើងឱ្យថសចកែីសំខាន្ខ់ាួន្ថយើង ថៅថលើអនក-
ដនទនត្កម្លងប្៉ាុន្ណា   ថគ្ត្រូវថគារព   គ្រួសម  ត្សឡាញ់  សរថសើរ... 
ចំថព្វះថយើង  ោ៉ា ងថន្ះ  ោ៉ា ងថ ះ  ថធាើឱ្យចិរតមនិ្សងប្ ់។  ាមពិរ  អាី
ម្ដលសំខាន្ជ់ាទីបំ្ផុរថ ះ  គឺ្ោរបាន្ដឹងថា  មនិ្មាន្រខួាួន្ថយើង ៕ 

3 
          ៙.ថត្ោកត្ពឹកថ ើង  ថយើងគិ្រត្រូវោររប្ស់សំខាន្ពិ់ថសស
ចាបំាចឱ់្យដល់ខាួន្ថយើង  ប្៉ាុម្ន្ត  ាមពិរ  អាីម្ដលសំខាន្ ់ ពិថសស  និ្ង
ចាបំាចជ់ាទីបំ្ផុរសត្មាប្ថ់យើងថ ះ  គឺ្ថសចកែីត្រូវោរថដ្ឋយរណាហ
មនិ្មាន្េនឹងឯង  ថត្ព្វះមនិ្មាន្អាត   រួខាួន្ថយើងអនកបាន្ ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងថធាើលអដល់អនកណា  អនកថ ះ  នឹ្ងដឹងគុ្ណ្ថយើង  នឹ្ង
លអមករកថយើងវញិ   ឬថាជាមនុ្សសរប្ស់ថយើង... ាមពិរ  ោរថធាើលអ
ជាកិចា  ជា ទីម្ដលថយើងត្រូវថធាើ  ជាពិថសស  គឺ្ថដើមបលីះប្ងប់ាប្  
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លះប្ងកិ់ថលសកនុងចិរតខាួន្ថយើង  ត្រងអ់នកដនទលអដ្ឋកថ់យើងវញិ  ឬមនិ្
លអថទថ ះ  គឺ្មនិ្ម្មន្ជា ទីរប្ស់ថយើង  មនិ្ម្មន្ជាថរឿងរប្ស់ថយើង
ថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ោរបាន្ថកើរមកជាមនុ្សស  ត្កណាស់ថៅថេើយ  ឥ ូវបាន្ 

ជបួ្នឹ្ងត្ពះពុទាសាស ថទៀរ  គឺ្ជាោរត្កោ៉ា ងនត្កម្លងជាទីបំ្ផុរ  
សូមពុទាប្រស័ិទ   រកីរាយចិរត    ត្ជះថាា     និ្ងអនុ្ថមាទ ដល់  បុនរវ  
ក្សតបុញ្ាតា  អំពីគាន នឹ្ងគាន ផងចុះ ។  ចូរត្បឹ្ងម្ត្ប្ងប្ដិប្រតិខាួន្  ឱ្យ
បាន្លអនត្កម្លងថៅកនុងត្ពះធមមវនិ្យ័ថន្ះ     ជាត្ប្ថោជន្ក៍នុងោរបាន្ 

សថត្មចនូ្វបុ្ញ្ញា ធិោរ  ជាវវិដែូប្និ្សសយ័  រចួផុរចាកទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.ថត្ៅអំពីចិរតអប្រ់ថំេើយ  គាម ន្សុខនឹ្ងអាីបាន្យូរថ ើយ  ថា
អងគុយបាន្ត្សួល  រចួថៅបាន្ម្រមយួម្ភារ... ថរឿងថផសងថទៀរកដូ៏ចគាន
ម្ដរ ។  ថប្ើអប្រ់ចិំរតឱ្យថចះសុខជាមយួនឹ្ងសចារសបាន្  ថន្ះសុខ
ចថត្មើន្  រេូរដល់បាន្នូ្វប្រមសុខ ។  ាមត្ពះធមម៌និ្សរថសើរោរ
ថដកលកថ់ទ  ម្រសរថសើរត្រងភ់ាពត្សួលង្ខយ ( សភុរតាេ )  គឺ្ថគ្
ចិញ្ា ឹមបាន្ថដ្ឋយង្ខយ ។ ថប្ើថយើងមនិ្មាន្អនកណាចិញ្ា ឹមថទ កចិ៏ញ្ា ឹម
ខាួន្ឯងម្ដរ  ដូថចនះ  ត្រូវមាន្ធមស៌ថ ែ ស  ត្រូវកំុសន្សកិំថលស  ជា
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ពិថសស  កំុសាងប្ញ្ញហ   កំុសាងលកខខណ្ឌ អាីឱ្យដល់ខាួន្ឯង ។  ត្រូវថរៀន្
រស់ថៅឱ្យង្ខយៗ  ប្រថិភាគ្ង្ខយ  ថដកង្ខយ  ថធាើលអង្ខយ  ម្រថធាើអាត្កក់
បាន្ថដ្ឋយត្ក ។  ថៅថលើចិរតបាន្អប្រ់ ំ៕៚  

3 
          ៙.ថប្ើសីលគាម ន្      មនិ្លអទាន្  មាន្មាោ 

 សីលសុទាា          ជាជយដ្ឋា ន្  បាន្ចិរតសងប្ ់

 សីលប្ញ្ញា       ជត្មះគាន   ជាគូ្គាប្ ់

 គូ្មាន្ភព័ា      អរយិត្ទពយ  ចប្ទុ់កខថហាង ៕ 

3 
          ៙.ថមើលេន  ! មហាថមឃ  ថពញថពកថដ្ឋយទឹក 

 ធ្លា កម់កសន្ាឹក  ធ្លរទឹកថមឃា 

   ម្រថៅមនិ្ដូច  ទឹកចិរតសទាា  
   បុ្ញ្ាធ្លរា  ត្គាសាែ ប្ត់្ពះធម ៌។ 

 ថភាៀងបុ្ណ្យធ្លា កចូ់ល  ជវន្ចិរត 
 ថភាៀងទឹកអត្មរឹ  ត្ពះធមល៌អិរលអ 
   ឧប្និ្សសយ័  ជបួ្នេាត្ពះធម ៌

   ដងួចិរតថត្រកអរ  សូមពរអមរៈ ៕៚ 

3 
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          ៙.គូ្ថសនហា មនិ្បាន្សាង ថសចកែីសុខ 

 ថសចកែីទុកខ មនិ្បាន្សាង ថរឿងចិរតថៅែ  
 ថៅមាន កឯ់ង មនិ្បាន្សាង ថរឿងថៅថៅ 

 អាីៗ ថៅ ថលើផាូវចិរត សាងខាួន្ឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ថសែច គ្  ខំរកាឧថបាសេសីល  ថដើមបបីាន្ថកើរមកជា
មនុ្សស  បាន្ប្សួ  និ្ងបំ្ថពញគុ្ណ្បុ្ណ្យបារមឱី្យនត្កម្លងថ ើង ។ 

 ថទវា  ត្ពះត្ពេម  ត្បាថាន អរតភាពជាមនុ្សស  ថដើមបបីាន្ត្ប្ត្ពឹរត
ត្ពេមចរយិធម ៌  ប្ដិប្រតិធម ៌  រមួចំម្ណ្កម្េរកានូ្វត្ពះពុទាសាស   
ដម្ងហត្ពះពុទាអងគ  និ្ងថដើមបបីាន្សថត្មចសាវកថព្វធិញ្ញា ណ្  ប្ថចាក-
ថព្វធិញ្ញា ណ្  ជាពិថសសគឺ្សមាម សថមាព ធិញ្ញា ណ្ ។ 

 សរាន្រកត្បាថាន ឱ្យបាន្ថកើរជាមនុ្សស  នឹ្ងបាន្ដឹងព្វកយ
ថព្វលរប្ស់សមូម  ដឹងព្វកយថព្វលរប្ស់ប្ណ្ឌិ រ  អនកត្បាជញ  បាន្
សមាទាន្សីល  និ្ងបំ្ថពញបុ្ណ្យកុសលថផសងថទៀរឱ្យថត្ចើន្ ។ 

 ចំម្ណ្កមនុ្សសថដ្ឋយថត្ចើន្  ត្បាថាន ថធាើអនកមាន្ត្ទពយសមបរតិ  
ថដើមបបី្ងអួរប្ងអរអនកដនទ  ថដើមបកំុីឱ្យខាម សថគ្... និ្ងថដើមបបីាន្ថសព
ថសាយោមគុ្ណ្ ៥  ជារប្ស់មនុ្សស ៕៚ 

3 
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          ៙.នេងថន្ះឧថបាសេសីល  ថេមើរថន្ះកន្ាងប្ឋមោមនន្រាត្រី 

 -ថពលសត្មាកសត្មាន្ត  សូមបាន្បុ្ណ្យម្េរកា 

 -ថពលភាញ កក់នុងប្ចឆិមោម    ថធាើកិចាន្មសាក រ    សូមឱ្យមាន្
ថោកបាលធម ៌ ត្គ្ប្ត្គ្ងរកា  សាធុជន្ ! សាធុ ! ៕ 

................................................ រាត្រីមយួ  ដច៏ថត្មើន្ ! ៚ 

3 
៙.ម្រងរូប្ឱ្យថគ្បាន្ថសនេ៍សនិទា   កំុថភាចម្រងចិរតខាួន្ឯងផង 
ដងួចិរតសម័ត្គ្ថសាម ះនត្កកន្ាង   ម្ន្ប្និ្រយរមួអាងជារិេូរម្េ។ 

 ៙.ថរើអនកណា      ម្ដលថាថៅ  មនិ្ថៅថ ះ 

 ថទាះបី្ថសាម ះ      ត្សឡាញ់ឱ្ប្ ត្កថសាប្ម្េ 

 គ្ងន់េងមយួ      រញ្ាួ យចិរត  ត្ព្វរគូ់្ថសនេ៍ 

 គឺ្មាន្ម្រ      មាន កឯ់ងគ្រ ់ វដែៈថអើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ញារិមរិតលអថអើយ !  ថយើងថៅអាត្ស័យកនុងជារិថន្ះ  យូរ
ប្៉ាុ ម ន្ថទៀរថៅ  ថយើងនឹ្ងត្រូវោចាកគាន ថៅថេើយ  គ្ួរត្ប្ញាប្ថ់រៀងៗ 

ខាួន្   អប្រ់ចិំរតទទលួោរពិរ   ជំន្សួោរខឹងសអប្អ់ាីៗ ទាងំអស់   គ្ងម់្រ 

ថភាច  ថភាចឱ្យថេើយ  គ្ងម់្រថចាល ថចាលឱ្យថេើយ មុខម្រត្ព្វរ ់  ោរ-់ 
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ចិរតឱ្យថេើយ ។ 

 C.សាងបុ្ណ្យខាួន្ឯង  ទាន្ថ់ពលរស់ថៅ 
 លអជាងសាា ប្ថ់ៅ  កូន្ថៅឧទទិស... ៕ 
   C.ឥទំ  នោ  ញាតីន្ំ  នោតុ 

សខុ្ិតា  នោន្តុ  ញាតនយា ! ៚ 

3 
          ៙.ថប្ើថាមនិ្ខាល់ថត្ោយពីសាា ប្ ់ មនិ្យល់អំពីបុ្ណ្យ  បាប្អាីថទ
ថ ះ  ចុះដូចថមែចបាន្ជាខាល់ខាា យកនុងប្ចាុប្បន្នថន្ះ  ថរើខាួន្ថយើងជា
អនកថសាយអារមមណ៍្  ឬករ៏ថួវទ ប្រមរថ ?  ថយើងជាអនកដឹងថរឿងកនុង
ថោក  ឬវញិ្ញា ណ្ជារដឹួងអារមមណ៍្ ?  ត្គាន្ម់្រប្ចាុប្បន្នវថងាងនឹ្ងោរ
ពិរថៅថេើយ  ថៅមនិ្ដឹងខាួន្ថាលងងថ់ទៀរ  ថេើយមកប្ដិថសធអាី
ម្ដលខាួន្ឯងមនិ្ដឹងថ ះ  ថាមនិ្មាន្អ៊Íចឹងឬ ?  ប្ចាុប្បន្នថន្ះ  មាន្
សុខ  មាន្ទុកខ  មាន្ឈ្ ឺ មាន្ជា  មាន្ចិរត  មាន្ឧប្ទទវន្តរាយ  មាន្
អកុសលវបិាក... ដូថចនះ អាីៗ ថទៀរ  ម្រោលណាមាន្ថេរុ មាន្ប្ចាយ័ 

ករ៏ម្មងថកើរមាន្ថ ើង  ាមចាប្ធ់មមជារិ  ដូចថៅែ   ត្រជាក ់ មាន្ថភាៀង  
មាន្ផគររន្ទះ  មាន្នត្ព  ភន ំ ទថន្ា  សមុត្ទ  ដូថចាន ះឯង ៕៚ 

3 
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          ៙.គូ្ត្គ្ង  អាចម្លងលះគាន បាន្ោ៉ា ងណា  ប្ញ្ាកខន្ាថន្ះ  ក៏
អាចម្លងលះបាន្ដូថចាន ះម្ដរ  ប្៉ាុម្ន្ត  ត្រូវមាន្វបិ្សស   ថឃើញថទាស
ប្ញ្ាកខន្ាថាជាអនកសមាា ប្ ់ ជាភារៈ  ជាថរាគ្... និ្ងថឃើញោរអស់រណាហ   
អស់ទុកខ  ថាជាត្ពះនិ្ព្វា ន្ប្រមសុខ ៕៚ 

3 
៙.ោរម្ដលមនិ្មាន្សទាា   េិរ ិ ឱ្រតប្បៈ  វរីយិៈ  និ្ងប្ញ្ញា កនុង

កុសលធម ៌       គឺ្ជាភាពទល័ត្កថៅកនុងអរយិវនិ្យ័       ( អរេិសស  
វិន្នេ   ទឡ្និទ្ធទ  ) ។ 
 C.ទល័ត្កថេើយ  ជំព្វកបំ់្ណុ្ល ( ឥណ្ណទ្ធន្ )  គឺ្ោរ
ត្ប្ត្ពឹរតទុចាររិ ៣  ថដ្ឋយោយ  វាចា  ចិរត ។ 
 C.ចងោរត្បាក ់( វឌ្ឍយិា )  គឺ្ត្បាថាន បាប្  បិ្ទបាងំនូ្វទុចាររិ
ថ ះៗ ។ 
 C.ថគ្ទារបំ្ណុ្ល ( នចាទតេ )  គឺ្ោរថចាទអំពីថទាស
កំេុសថ ះៗ ។ 
 C.ររថ់គ្ច  ថគ្ថដញាមរឹងទារ ( អន្ុេរយិាេ )  គឺ្
អកុសលវរិកកមាន កឯ់ង ។ 
 C.ថគ្ចាប្ច់ង   ( រន្ាន្ )  គឺ្ជាផលនន្ទុចាររិ   ត្ប្ត្ពឹរតថៅកនុង 
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ន្រក ឬកំថណ្ើ រសរារិរចាឆ ន្ ។   ត្ពះអងគត្ទងត់្ាស់ថា  មាន លភកិខុ-
ទាងំឡាយ  រថាគ្រ  មនិ្ម្ដលថឃើញនូ្វចំណ្ងដនទណាមយួអាត្កក់
ោ៉ា ងថន្ះ   មំកនូ្វថសចកែីទុកខោ៉ា ងថន្ះ  ថធាើនូ្វថសចកែីអន្តរាយដល់
ោរបាន្នូ្វត្ពះនិ្ព្វា ន្  ម្ដលថកសមចាកថោគ្ៈដត៏្ប្ថសើរោ៉ា ងថន្ះ    ឱ្យ 
ដូចជាចំណ្ងន្រក  ឬចំណ្ងកនុងកំថណ្ើ រសរារិរចាឆ ន្  ថន្ះថ ើយ ៕ 

3 
          ៙.មនិ្ថត្ោធ  មនិ្ផរុសវាចា  មនិ្ថាអាីឱ្យអនកណា  សាម ររីរកា
ចិរត ។ 

 C.ថសងៀមៗ ថៅសងប្ ់ ថពញមយួរាត្រី ។ 
 C.កនុងវដែៈថន្ះ  មនិ្ថាអនកណាពូម្កអាី  ពូម្កសមែ ី ឬមាន្ជំ ញ 
ាមចំថណ្ះ  ឱ្យម្រថៅមាន្កិថលស  សុទាម្រថៅមាន្ភយ័  មាន្ថសចកែី
ទុកខជាប្ា់ម ៕៚ 

3 
          ៙.ត្រថចៀក  កំុឱ្យថគ្ផាុ ំ   ខរួ  កំុឱ្យថគ្ប្ងាិល 

 ត្ចមុះ  កំុឱ្យថគ្ដឹក ចិរត  កំុឱ្យថគ្ថបាក ។ 

 ៙.គ្ប្បមីាន្ត្ពះធម ៌ ជាសរណ្ៈ  រលឹកសិកា ។ 
 C.ជលជារិ  ឈូ្ក  ត្ពលឹរ   ដុះអំពីភក ់ លូរផុរទឹក   ទទួល 
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ពន្ាឺនេងបាន្  មនុ្សសថយើង  គ្ប្បពីាោមដុះលូររេូរដល់បាន្ជួប្នឹ្ង
ពន្ាឺត្ពះធម ៌។ 
 C.ត្ពះអាទិរយ  មាន្កិចា បំ្ភាមឺ្ផន្ដី 
 ប្រស័ិទត្បុ្សត្សី មាន្កិចា រកាដួងចិរត 
 ថោកថន្ះ  ភាសឺាា ង  ថដ្ឋយត្ពះអាទិរយ 
 ត្ពះធមរ៌ះពិរ  ដងួចិរត  រុងថរាចន្ ៍៕៚ 

3 
          ៙.ន្រកដឹងសួគ្ដឹ៌ង មនិ្ថសមើនឹ្ង បាន្ដឹងចិរត 
 ដឹងអ គ្រ,អរីរ មនិ្ថសមើពិរ ដឹងប្ចាុប្បន្ន ។ 

 ថចះម្ប្៉ារសិប្ប្នួ្ព្វន្ ់ ចាមំនិ្ភាន្ ់ ត្ពះធមមកខន្ា 
 មនិ្ថសមើលះត្ប្ោន្ ់ ដូចដងួចន្ទ ថពញបូ្ណ៌្ម ី។ 

 ដឹងន្រកដឹងសួគ៌ា ដឹងថរឿងគាន  ោលទាងំបី្ 

 អភញិ្ញា ជាថោកីយ ៍ សូមបថីត្ៅ ពុទាសាសាន  ។ 

 ដឹងចិរតប្ចាុប្បន្ន  គឺ្ដឹងទាន្ ់ ថដ្ឋយប្ញ្ញា  

 ថឃើញធមអ៌ន្ាត  មនុ្សសថទវា ជាប្ញ្ារតិ ។ 

 ត្ពះធមដូ៌ចឱ្សេ លអបំ្ផុរ ត្រងប់្ដិប្រតិ 
 ថលប្ថាន បំ្រយិរតិ  ប្ដិប្រតិ  កមាា រថ់រាគ្ ៕៚ 

3 
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          ៙.ជីវរិកំពុងរស់ថៅ  មាន្ម្រប្ចាុប្បន្នប្៉ាុថណាណ ះ ។  ដូច  ិោ
ម្ដលថដើរ  មាន្កិចា  មាន្ ទីម្រកនុងប្ចាុប្បន្ន  ដូថចាន ះឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ថត្ោធឱ្យរិចចុះ  អភយ័ឱ្យថត្ចើន្ 

 C.ថោភៈេយចុះ  លះប្ងឱ់្យថត្ចើន្ 

 C.គិ្រថរឿងជីវរិថាមនិ្លអ  ឱ្យរិចចុះ  គិ្រថាត្រឹមម្របាន្រស់ថៅ
ប្៉ាុណ្ណឹ ង គឺ្លអណាស់ថៅថេើយ  ថៅអាីៗ លអថត្ចើន្ថទៀរ  មាន្ទាន្  សីល 

និ្ងត្ពះនត្រសរណ្គ្មន្ ៍ ជាថដើម ។ 

 C.ថប្ើគិ្របាន្  ថធាើបាន្ដូថចនះ  សូមបមីាន្ត្បាករិ់ច  កម៏ាន្
ថសចកែីសុខថត្ចើន្ម្ដរ  ថត្ព្វះសុខចិរត ៕៚ 

3 
          ៙.ផាូវនន្ជីវរិ  រស់ថៅោ៉ា ងមាន្ថសចកែីសុខ ៖ 

 C.គឺ្ោរថធាើជីវរិថន្ះឱ្យរស់ថៅង្ខយ    ប្ន្ថយថសចកែីសងឃមឹអំពី 
អាីៗ ដនទ  ថដ្ឋយមាន្ោរថជឿជាកចំ់ថព្វះទីបំ្ផុរនន្ផាូវថដើររប្ស់ខាួន្ ។ 
 C.ត្គ្ប្វ់ញិ្ញា សាទាងំអស់  ម្ដលបាន្ដ្ឋកចុ់ះមកកនុងជីវរិត្ប្ចាំ
នេង   មាន្ចថមាើយម្រមា៉ាង   គឺ្សូន្យចាកអាត    ម្ដលមាន្ោរមនិ្កងាល់ 
ជារង្ខា ន្ន់ន្ប្រញិ្ញា  ៕៚ 
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          ៙.ថរឿងលអ    ថជាគ្លអ    ោរង្ខរលអ    មនុ្សសលអ    ត្គួ្សារលអ    
សុខភាពលអ... មនិ្ថសមើនឹ្ងចិរតលអនន្ខាួន្ឯងថ ើយ ។ 

 C.មនុ្សសថយើង  ថត្ចើន្ថមើលរលំងចិរតលអថន្ះ  ថត្ព្វះចងប់ាន្លអ
ដនទ  កជ៏ាប្ចាយ័នន្ចិរតមនិ្លអ  រចួថទើប្ត្កវល់ត្កវាយ  មាន្ថសចកែីសុខ
រិច  មាន្ទុកខថត្ចើន្ ៕៚ 

3 
          ៙.ថៅថពលម្ដលយល់ចាស់ថ ើង ៗ ថា   ថសចកែីសុខ  គឺ្ថៅ
នឹ្ងចិរតថយើង      ដូថចនះ    ោររងច់ាអំាីៗ    កត៏្រូវង្ខកមករកទីប្ញ្ាប្ ់ 
ផងម្ដរ ។  ថត្ព្វះវរថុសមបរតិ  ឱ្យថសចកែីសុខថសមើនឹ្ងរប្ស់ខាីថគ្  ត្រឹម
មយួត្គា ៗ     ប្៉ាុណ្ណឹ ងឯង ។    មាន្ម្រមរិតសមបរតិ   ធមមសមបរតិ  និ្ង
និ្ព្វា ន្សមបរតិប្៉ាុថណាណ ះ    ម្ដលជាទីសងឃមឹ   ឱ្យកមាា ងំចិរត   ឱ្យថសចកែី 
សុខសងប្ជ់ាអមរៈ ៕៚ 

3 
          ៙.កំុជាមនុ្សសពូម្ក  ម្រខាះទឹកចិរត ។  ត្រូវជាមនុ្សសធមមា  ជា
មរិត  មាន្ទឹកចិរត  មនិ្គិ្រម្រពីខាួន្ឯង ។ 

 C.ថមអំថៅសាអ រលអ  ថអើរថឆ្ងមថោមពណ៌្  កធ៏្លា ប្ជ់ាដងកូវដគ៏្រួ
ថខពើម  មកពីមុន្ ។  មនុ្សសថយើង  ត្រូវអាត្ស័យោរសិកាត្ពះធម ៌ 
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ប្ដិប្រតិាមត្ពះធម ៌ ថដើមបបីាន្វវិឌ្ឍ ោរដូចជាថមអំថៅ  ពីគ្រួឱ្យថខពើម  
ថៅជាគ្រួឱ្យថគារព  ត្សឡាញ់  ដូថចាន ះម្ដរ ៕៚ 

3 
          ៙.វនិិ្ចឆយ័ថរឿងថគ្  ោន ញ់ថគ្នររាល់នេង 
 ដងួចិរតហាកក់សយ័  ត្ប្ល័យអាាម  
   វលិរកត្ពះធម ៌ ប្រសុិទានេាថាា  
   ថទើប្បាន្យល់ថា  ខារថពលថត្ព្វះលងង ់។ 

 ថរើអនកដនទ  ថត្ប្ៀប្អាីត្ពះធម ៌

 មយួម្ភារកល៏អ  ត្ពះធមត៌្ទត្ទង ់

   ចិរតខពស់ត្រម្ដរ  សងប្ល់អផូរផង ់

   ទិដាិត្រូវត្រង ់ កំពងសី់ោ ។ 

 វនិិ្ចឆយ័ខាួន្ឯង  ត្ប្ម្ជងកិថលស 

 ចិរតមនិ្ថៅែ ថអះ  ថចះធមធ៌មមា 

   អេឹសកៈ  េឫទយ័ករុណា 

   ប្សួលះរណាហ   ទុោខ ចប្ថ់ហាង ៕៚ 

3 
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          ៙.កនុងថោកថន្ះ  មនិ្ចាបំាចរ់កទីណាម្ដលថាលអជាទីបំ្ផុរ  
ាមៗ គាន ថៅថ ះថទ  ត្រឹមម្រកម្ន្ាងម្ដលថយើងថៅថេើយបាន្សុខ  គឺ្
លមមថេើយ  លអថេើយ  ថត្ព្វះថយើងមនិ្អាចបាន្សុខកនុងទីណា  ឬកនុង
ថរឿងអាីបាន្រេូរថ ះថ ើយ  មាន្ម្រោរដ្ឋកចុ់ះនូ្វប្ញ្ាកខន្ាប្៉ាុថណាណ ះ  
ថទើប្បាន្ចប្ប់្ញ្ញហ  ៕៚ 

3 
          ៙.ឱ្យមនុ្សសទាងំឡាយ  រសាយទុកខភយ័ 

 គឺ្ឱ្យអរថន្យ័  ធមមន្យ័  ធមមទាន្ 

   ថប្ើឱ្យខាួន្សងប្ ់ ចប្ោ់រថប្ៀរថប្ៀន្ 

   គឺ្អភយទាន្  ចិរតមាន្ថមាត  ៕៚ 

3 
          ៙.ជាមយួនឹ្ងខាួន្ឯង          ឱ្យអរធ់ន្ ់

 ជាមយួនឹ្ងពកួជន្        ឱ្យធងន្ចិ់រត 
 ជាមយួនឹ្ងសុចររិ        ឱ្យពាោម 

 ជាមយួនឹ្ងបាប្ោកថ់លៀម   ឱ្យលះប្ង ់៕៚ 

3 
          ៙.កំុថលើកខាួន្ឯង  ឱ្យថកអងខពស់ថបា៉ា ង 
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 រេូរថគ្ថាង  ថឈ្លងចាប្ម់និ្ដល់ 

   កំុប្ ទ ប្ខាួន្  ថធាើអនួន្កំណ្ល់ 

   រេូរទាប្ដល់  ថគ្ថដើរកន្ាង ។ 

 អតតសមាម បណិធិ  េ 
 រមកល់ខាួន្ដ្ឋក ់ សមស័កែិមនិ្អគង 

   សទ្ធា   បញ្ញា   ចាគៈ  សលី ផង 

   សតុៈ ថទើប្អាង  កន្ាងទុោខ  ។ 

 កនុង  សង្ខា របូបតតិសពូ្ត 

 ធមត៌្បារំេូរ  ត្ទងត់្សូរថទសាន  
   បិ្ដកនមាត្បាមំយួ  ថលើកសទួយត្បាថាន  
   ទាងំមនុ្សសថទព្វែ   អាសវាកសយ័ថហាង៕៚ 

3 
          ៙.ថសចកែីសងប្ ់ ជាសុខកនុងខាួន្ឯង 

 មនិ្ចាបំាចម់្សាង  ពីអនកដនទ 

   ថប្ើជាោមសុខ  មុខគ្រួឱ្យភយ័ 

   ថទាះបាប្កមមអាី  កថ៏ធាើបាន្ម្ដរ ៕៚ 

3 
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          ៙.ប្ដិប្រតិសរិប្បដ្ឋា ន្  រលឹកដឹងបាន្នូ្វរួទិដាិ  ថគ្ត្សឡាញ់
ថយើង  សអប្ថ់យើង... មយួនេង ៗ  គំ្និ្រគិ្រអំពីថរឿងថយើងថត្ចើន្ណាស់  
ទាងំកនុងថរឿងបុ្ណ្យបាប្  កថ៏យើងអនកថធាើ  ថយើងចាស់  ថយើងឈ្ ឺ ថយើង
សាា ប្ ់ ថយើងនឹ្ងថកើរថទៀរកនុងទីណា... ។  មនិ្ម្មន្ប្ដិថសធនូ្វប្ញ្ារតិ
ថទ  ម្រថន្ះរលឹកដឹងរមួចិាឆ ទិដាិ  គឺ្ថឃើញខុសពិរៗ  ម្ដលប្រមរថ  រួខាួន្
ថយើងមនិ្មាន្ថសាះថ ើយ    ដូថចនះ   មនិ្ត្រូវប្ថណាែ យឱ្យគំ្និ្រគិ្រខុស 

ថាខាួន្ថយើង  មកជាថមប្ញ្ញហ ថៅកនុងជីវរិថ ះថទ ៕៚ 

3 
          ៙.នឹ្ងដឹងោរពិរថៅបាន្ថ ះ  ថយើងត្រូវម្រប្ដិប្រតិ  គឺ្មាន្
សរិរលឹកដឹងប្រមរថធម ៌។  បាន្ថសចកែីថា  សាែ ប្ត់្ពះធម ៌ អប្រ់ថំេរុ
នន្សរិ  រេូរដល់សរិមាន្ប្ចាយ័ត្គ្ប្ ់ បាន្ថកើរថ ើង  ថធាើកិចាសិកា
នូ្វប្រមរថធមម៌្ដលកំពុងត្បាកដកនុងប្ចាុប្បន្ន ។    ចិរត   ពិរជាលំបាក
ទូ ម ន្  ប្៉ាុម្ន្តអាចទូ ម ន្បាន្ ។  មុន្នឹ្ងអស់កិថលសពីចិរតស ែ ន្  
ថយើងេរថ់ន្ឿយ  មាន្ទុកខត្រូវអរត់្ទា ំ។  ត្រូវមាន្មរិតលអ  មាន្កុសល-
ធមជ៌ាកមាា ងំចិរត    ថដើមបបីាន្ថធាើដំថណ្ើ រជាប្ន្ត ។    ថៅមនិ្ទាន្ដ់ល់
ទិសថៅ  ជីវរិគឺ្  “ ដូនចាន ះឯង ” ។  កនុងដំថណ្ើ រផាូវថៅោន្ទី់បំ្ផុរ
ទុកខ ជីវរិម្រងមាន្សុខ មាន្ទុកខ ជួប្ប្ញ្ញហ កនុងវដែៈ ម្រថាមាន្ប្រមសុខ
ជាទីបំ្ផុរផាូវ ។  ថត្ព្វះថយើងធ្លា កក់នុងផាូវនន្កិថលស  ថទើប្ជួប្ថរឿង
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លំបាក  ដូថចនះ  ជារិថន្ះបាន្ជបួ្នឹ្ងត្ពះធមន៌េា  ត្រូវខំត្បឹ្ងថដើរកនុងផាូវ
ត្រូវ  មាន្បី្រិ  ថសាមន្សស  ថឃើញសចាធម ៌៕៚ 

3 
៙.ឈ្នះោរឆ្ងប្ថ់ត្ោធ ថដ្ឋយសរិ 

ឈ្នះពកួទិដាិ  ថដ្ឋយប្ញ្ញា  

ឈ្នះថពៀរថវរា  ថដ្ឋយថមាត  
ឈ្នះទឹកថន្ត្ា  ថដ្ឋយត្ពះធម ៌។ 

ឈ្នះោរសងសយ័ ថដ្ឋយសន្ទ  

ឈ្នះព្វកយនិ្ ទ   ថដ្ឋយមនិ្ រ 

ឈ្នះទុចាររិ  ថដ្ឋយថធាើលអ 
ឈ្នះថរឿងភូរភរ  ថដ្ឋយចិរតថសាម ះ ។ 

ឈ្នះទាន្ទាងំពងួ ថដ្ឋយធមមទាន្ 

ឈ្នះរសរាប្ោ់ន្ ថដ្ឋយធមមរស 

ឈ្នះថរឿងទាងំពួង ថដ្ឋយឈ្ប្ទ់ាស់ 

ឈ្នះវវិាទថឈ្លា ះ ថដ្ឋយចិរតសងប្ ់។ 

ឈ្នះទុកខលំបាក  ថដ្ឋយអរធ់ន្ ់

ឈ្នះភាពថោភលន្ ់ ថដ្ឋយអរយិត្ទពយ 
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ឈ្នះភារៈធងន្ ់  ថដ្ឋយប្ញ្ាប្ ់

ឈ្នះទុកខត្គ្ប្ស់ពា ប្រនិិ្ព្វា ន្ ៕៚ 

3 
          ៙.ថប្ើថសចកែីសុខរប្ស់ថយើង   ជាប្ថ់ដ្ឋយអនកដនទ   រងច់ាឱំ្យ
អនកដនទថធាើអាីត្រូវចិរតថយើង  ថទើប្ថយើងបាន្ថសចកែីសុខថ ះ  ថន្ះ
ថឈ្លម ះថាជាមនុ្សសទន្ថ់ខាយ      ត្រូវថសចកែីទុកខត្គ្ប្សងករថ់រឿយៗ      
មនិ្មាន្ខាួន្ឯងជាទីពឹងថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.អនកមាន្ជំងឺ  ថទាះបី្មាន្ថាន លំអ  ថាន ថំត្ចើន្ោ៉ា ងណាកថ៏ដ្ឋយ  
កម៏និ្ត្ប្ថសើរជាងអនកម្ដលមនិ្ឈ្ថឺ ះថ ើយ  ដូចគាន ម្ដរ  បុ្គ្គលម្ដល
ឈ្ ឺ មាន្ថរាគ្អរតសញ្ញា   ត្ប្ោន្ថ់ាមាន្ខាួន្ឯង  ខាួន្អនកដនទ  ថទាះបី្
េួងម្េងត្ទពយសមបរតិថត្ចើន្ប្៉ាុន្ណា  សូមបនីត្រភព  កម៏និ្ត្ប្ថសើរដូច
បុ្គ្គលម្ដលមនិ្មាន្ថសចកែីត្ប្ោន្ ់ ថដ្ឋយអរតសញ្ញា ម្ដរ ។  ប្ញ្ាកខន្ា  
ជាជំងឺថរាគា     ថសចកែីត្ប្ោន្ថ់ដ្ឋយរណាហ       ជាសមុដ្ឋា ន្នន្ថរាគ្ 
ត្ពះនិ្ព្វា ន្មនិ្មាន្ថរាគ្  ចំម្ណ្កអរយិមគ្គគឺ្ជាថាន កំមាា រថ់រាគ្ ៕៚ 

3 
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          ៙.មនុ្សសថយើងខាា យខាល់  រវល់នឹ្ងខាួន្ឯង ។  ចំណុ្ចសំខាន្់
នន្ត្ពះធមមររន្ៈ  គឺ្ឱ្យមនុ្សសថយើងអុជត្ប្ទីប្ប្ញ្ញា   ថឃើញថា  ថរើខាួន្
ថយើងម្ដលជាភារៈឱ្យថយើងថធាើកមមថផសងៗ ថដើមបរីកាោរព្វរ  ទាងំម្ដល
ឱ្យថយើងត្សឡាញ់េួងម្េងណាស់ថ ះ  គឺ្ជាអាីពិរត្បាកដ ។ 

 C.ជាអានិ្សងសនន្ោរត្ទត្ទងត់្ពះធមមររន្ៈ  គឺ្ោរដ្ឋកភ់ារៈចុះ
បាន្ ។  ថរឿងកនុងថោកថន្ះ  ថរើមាន្អាីម្ដលលងងជ់ាងោរទទលួភារៈ
ថៅថទៀរថ ះ  ថេើយមាន្អាីម្ដលឆ្ងា រជាងោរដ្ឋកចុ់ះនូ្វភារៈថន្ះ ៕ 

3 
          ៙.មាន្ពស់ម្វកចូលផទះ  បុ្រសថ ះខំត្បឹ្ងថរៀន្វជិាា ថដើមបចិីញ្ា ឹម
ពស់ម្វក  និ្ងថរៀន្មន្តថដើមបកំុីឱ្យពស់ម្វកថ ះខា ំ ។  បុ្រសថ ះ
សប្ាយចិរត  ប្ងអួរប្ងអរចំថណ្ះវជិាា   និ្ងមន្តរប្ស់ខាួន្  ទាងំថមើលង្ខយ
អនកដនទ... ទីបំ្ផុរ  ត្រូវពស់ម្វកម្ដលខាួន្ចិញ្ា ឹមថ ះខាសំាា ប្ថ់ៅ ។  
មាន្បុ្រសមាន កថ់ទៀរ  ខំត្បឹ្ងរកវធីិថដើមបចីាប្ព់ស់ម្វកម្ដលចូលផទះគារ់
ផងម្ដរ  លុះចាប្ប់ាន្ថេើយ  កយ៏កថៅម្លងថចាលកនុងនត្ព ។  ចូរ
សាធុជន្ពិចារណាថមើល  ចំថណ្ះវជិាា កនុងថោក  ឱ្យថឃើញរអួវជិាា ត្រង់
ចិញ្ា ឹមពស់ម្វកគឺ្ប្ញ្ាកខន្ា  ោរអរួខាួន្  ោរថមើលង្ខយគាន   ោរផលិរ
អាវុធសស្តង្ខគ ម... ។ 
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 C.សូមថាា យប្ងគំត្ពះធមមររន្ៈ    ម្ដលមាន្ប្រញិ្ញា   ៣   ចាប្់
ពស់ម្វកថចញពីផទះ  ម្លងថចាលបារក់នុងនត្ព ៕៚ 

3 
          ៙.ត្រូវដ្ឋស់ថរឿន្ខាួន្ឯង    ថៅថពលមាន្ទុកខ    កំុឱ្យថកើរទុកខ
ទថទ ៗ  ត្រូវឱ្យបាន្អាីមយួអំពីថសចកែីទុកខថន្ះ  ម្ដលជាត្ប្ថោជន្ម៍្ផនក
ខាងចថត្មើន្ប្ញ្ញា   សាម ររី  ថត្ព្វះថយើងថៅកនុងកំថណ្ើ រជាមនុ្សស  មាន្
កុសលវបិាកប្ដិសន្ាិ  អាចសិការវា៉ា ចំថព្វះថសចកែីទុកខ  ថដ្ឋយមាន្
ត្ពះធមបំ៌្ភាផឺាូវ  មនិ្ត្រូវថចះម្រមកទទួលថសចកែីទុកខ  ត្គ្ប្ម់្ប្ប្  ថដ្ឋយ
គាម ន្ដឹងថរឿងអាីថ ះថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងថកើរទុកខនឹ្ងថរឿងអាី  ជាមយួនឹ្ងអនកណា  ថដ្ឋយនឹ្ក
អាល័យ    ឬថដ្ឋយោរខឹងសអប្ ់   ថយើងភាវ ពុថទាា   ពុថទាា     នឹ្កដល់ 

ត្ពះពុទាគុ្ណ្  ថរើអនកណាឱ្យថយើងនឹ្កជាងត្ពះពុទាអងគថៅថទៀរថ ះ ? 

 C.ចិរតសងប្ម់ាន្ថសចកែីសុខ  មនិ្អាល័យ  មនិ្ខឹងថត្ោធ  
វបិ្សស ថឃើញចិរតសងប្ថ់ ះ  មនិ្ម្មន្អាត   រខួាួន្ថយើងថ ើយ ។  ថន្ះ
ថៅថា  ថន្កខមមសិរសុខ  គឺ្សុខអាត្ស័យនឹ្ងថន្កខមមៈ  គឺ្ជាកំពូលនន្
ថោកិយសុខ ៕៚ 

3 
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          ៙.ពន្ាឺនេងបំ្ភាដឺងួថន្ត្ា        ពន្ាឺប្ញ្ញា បំ្ភាដឺងួចិរត 
 លះត្ទពយអវយវៈទាងំជីវរិ    បូ្ជាថាា យពិរត្ពះររន្ត្រយ័ ៕ 

3 
          ៙.សង្ខខ រធមច៌ាប្ថ់ផែើមអំពីោរមនិ្មាន្   មកជាមាន្  ទីប្ញ្ាប្់
ត្រ ប្ថ់ៅជាមនិ្មាន្វញិ  ថត្ប្ៀប្បី្ដូចជាឥន្ទធនូ្ដូថចាន ះឯង ។ 

 C.ថន្ះជាថមថរៀន្ត្ប្ចានំេង  ត្ប្ចាជីំវរិ 

 C.អនកថរៀន្ថចះ  បាន្រង្ខា ន្សុ់ខ  អនកថរៀន្មនិ្ថចះ  ត្រូវទទួល
ទណ្ឌ កមម  ថសាកថៅ ៕៚  

3 
          ៙.កំុឱ្យថត្ោធថភាើ  ថៅថលើសរិ 

 កំុឱ្យទិដាិ  ឋរិថលើប្ញ្ញា  

   ចថត្មើន្សរិ  វបិ្សស  

   ធមអ៌ន្ាត   មាន្ោរជាកម់្សែង ។ 

 កនុងសង្ខខ រថោក  គាម ន្ថរឿងខាល់ខាា យ 

 ចិរតមនិ្សប្ាយ  ខាល់ខាា យខាួន្ឯង 

   ប្ញ្ឈប្ត់្រងចិ់រត  ចប្ថ់រឿងចំម្ប្ង 

   ត្គ្ប្ទី់កម្ន្ាង  អនោ ! សខុ្ំ ៕៚ 

3 
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កិថលស  ចងប់ាន្ថន្ះ  ថាន ងំថាន កនឹ់្ងថ ះ... ប្ថណាែ យឱ្យកិថលសមក
ដកដថងហើមជំន្សួ  គឺ្មកជាសមុដ្ឋា ន្ថេើយបាន្ថៅរស់ត្គ្ប្ត្គ្ងចិរត  
ត្គ្ប្ត្គ្ងជីវរិរេូររថៅកនុងវដែៈ  ថន្ះ បមាទធម៌  ថភាចថា  បាន្ត្រឹម
ថៅខយល់ដកប្៉ាុណ្ណឹ ង  គឺ្ត្ប្នពណាស់ថៅថេើយ  គ្ួររកថសចកែីសងប្-់
សាង រអ់ប្រ់ចិំរត  ឋរិថៅជាមយួនឹ្ងខយល់ដកដថងហើម  ម្េរកាខាួន្ឱ្យជា
សុខ  េនឹងឯង ៕៚   

3 
          ៙.ថគ្ថជរកម៏និ្គាប្ ់ ថគ្សអប្ក់ម៏និ្ទាស់ 

 មនិ្ចងទំ់ ស់  ថឈ្លា ះទាស់បាប្ធម ៌

   ខាា ចោរថដើរថៅ  កនុងផាូវវកឹវរ 
   ម្េចិរតឱ្យលអ  ជួប្ថោកធមស៌ងប្ ់។ 

 ជីវរិថៅថទៀរ  មនិ្បាន្យូរថ ើយ 

 បាន្រស់ថត្ចើន្ថេើយ  ថៅថ ើយធុញេប្ ់

   ដូថចនះថទើប្ត្រូវ  ថដើរផាូវសុខសងប្ ់

   កំុឱ្យត្ប្សពា  ថោកធមវ៌រវកឹ ៕៚ 

3 
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          ៙.ោរង្ខរផាូវថោក  ថពលថយើងសាា ប្ថ់ៅ  មាន្ថគ្ថធាើជំន្សួ  
ម្រោរង្ខរផាូវធម ៌  ផាូវចិរតវញិថ ះ  គាម ន្អនកថធាើជំន្សួថ ើយ ។  បាន្
ថកើរមកជាមនុ្សសថេើយ  កំុឱ្យថកើរថលងៗ  សាា ប្ថ់លងៗ  ខូចជារិ  
ខូចកំថណ្ើ រ ។  ោរត្រ ប្អ់រតភាពបាន្ជាមនុ្សសថន្ះ  ត្កណាស់
ថេើយ  ថៅម្េមបាន្ជួប្នូ្វត្ពះធមមររន្ៈថទៀរ  ដូថចនះ  កំុថលងៗ 
ឱ្យថសាះ ។  ោរអប្រ់ចិំរតថន្ះ  មាន្ម្រោរអប្រ់េំនឹងឯង  គឺ្អរម់ាន្យក
អាីមកជំន្សួបាន្ថទ  កំុវថងាងត្ច ំកនុងថរឿងបាន្អាីដនទថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថៅវរតថឃើញវរតម្មន្ !  វរតថន្ះអ៊Íថចះ  វរតថ ះអ៊Íចុះ  អងគថន្ះ  
អងគថ ះ  ថឃើញកុដិ  ថឃើញត្ពះវហិារ... ប្៉ាុម្ន្តអរថ់ឃើញខាួន្ឯង  ថៅម្រ
អញដម្ដល  មនិ្បាន្ខាឹមនន្ត្ពះពុទាសាស ថទ ។ 
 C.វបិ្សស   ជាកញ្ាកអ់ាុះថមើលខាួន្ឯង  ថទើប្ថឃើញប្រមរថ  
 មធម ៌  រូប្ធម ៌  ដូចថឃើញទន្ាយអរម់្សនងអ៊Íចឹងម្ដរ  ាមរយៈ
វបិ្សស   គឺ្មនិ្មាន្អាត ថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ចិរតេួងត្ទពយសមបរតិ  អាចប្ពាជិរមនិ្ត្ជាប្ដឹង 

 មនិ្ធ្លា ប្ម់ាន្ចិរតេនឹង        កម៏និ្ដឹងថាធងន្ធ់ងរ ។ 

 ប្ងប្អូន្សមាា ប្គ់ាន         ថត្ព្វះទាមទារថករអាករ 
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 ត្ពះឥន្ទថាថៅត្ក        ម្ម៉ាឪកកូ៏ន្សមាា ប្ ់។ 

 អជារសរតុ         ធ្លា កន់្រកបាន្ឮត្សាប្ ់

 កនុងថោកថឈ្លា ះចាកោ់ប្ ់    ថករ តិ៍ ឱ្ន្អាប្ច់ាប្ព់យរួ ក ។ 

 សថងខប្ប្៉ាុណ្ណឹ ងចុះ        ប្ញ្ញា កថ់ទាសធងន្វ់កឹវរ 
 ថលើកថ ើងបាន្ថត្រកអរ        គុ្ណ្ប្វរនន្អនកប្សួ ៕៚ 

3 
          ៙.ត្ពះប្រយិរតិធម ៌ជាត្ប្ធ្លន្នន្ត្ពះសទាមម(ភកិខុនី្ខន្ាកវណ្ណ  ) 
 C.សូត្រមន្តកិចាវរតជាត្ប្ចា ំ គឺ្ជាប្ណាែ ំត្ពះភគ្វា 
 ចិរតសងប្លំ់អុរត្ពះពុទាា   ត្ពះធម ៌ សងានុ្សសរិ ។ 
 សំថ ងត្ពះធមោ៌ន្រ់ងំ អប្រ់ថំរជះលះទិដាិ 
 សញ្ញា ជាបាទនន្សរិ  សុ.ចិ.បុ្.លិ.ថ ើងភាវ  ។ 
 ត្ពះប្រយិរតិសមបរតិធំ  អប្រ់បំ្ដិប្រតិកមាា រម់ារ 
 ប្ដិថវធៈសទាមាម    គ្ងវ់ងសលុះត្គាត្បាពំ្វន្ឆ់្ងន  ំ៕ 

3 
          ៙.ត្គ្ប្ប់្ញ្ញហ         សុទាម្រមាន្  វធីិថដ្ឋះ 

 កំុចាញ់ថត្ព្វះ      ម្រលំបាក  កំសាកថខាយ 

 ត្រូវរសូ៊      ថទាះថពលយូរ ោ៉ា ប្ក់ថ៏ដ្ឋយ 
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 ផលចុងថត្ោយ      ឱ្យសថត្មច  ដូចថពត្ជនចន ៕៚ 

3 
          ៙.អរុណ្រះសួសែី !  ទុកខអាីៗ ថលើកថចាលបាន្ 

 ថត្ព្វះទុកខកនុងស ែ ន្  ផលិរបាន្ពីរណាហ  ។ 

 ប្៉ាុម្ន្តត្រូវចិរតមា ំ   បាន្អប្រ់វំបិ្សស  

 សទាា ជាេាថ    អារប្ាជាបាទៈ ។ 

 សរិប្បដ្ឋា ន្ជា  ដង  ក  រងឹមាលំអត្ទសីសៈ 

 ថលើកទូលនូ្វអមរៈ  ភារៈដ្ឋកថ់ដ្ឋយមគ្គញ្ញា ណ្៕ 

3 
          ៙.ត្ពះប្រមពុថទាា វាទ  មាន្ថទថរើ  គឺ្ខន្តីថសចកែីអរធ់ន្ ់ដូចថមែច

កម៏និ្យកមកថត្ប្ើ  អនកដនទថគ្មនិ្លអ  ថយើងកម៏និ្លអាមថគ្អ៊Íចឹងឬ ?  
ថយើងថធាើថសចកែីលអឱ្យថពញប្របូិ្ណ៌្    ដូចត្ពះចន្ទថពញបូ្ណ៌្មមី្រថយើង 
ថៅ  គឺ្លអថេើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ជាធមមានន្មនុ្សសថយើង  រម្មងថត្រកអរនឹ្ងោរបាន្រប្ស់
ជាទីថពញចិរតពិរម្មន្  ថកើរទុកខថត្ព្វះម្រោរមនិ្បាន្  ប្៉ាុម្ន្តអាីម្ដលមក
ាមជាមយួនឹ្ងោរបាន្ថ ះ     គឺ្ោរេួងម្េង     ថន្ះឯងម្ដលជា
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ថត្គាះថាន កធំ់  ម្ដលទាល់ម្រម្ភនកប្ញ្ញា ថទើប្អាចថឃើញបាន្ ។  មាន្
រប្ស់ណាកត៏្ប្ោន្រ់ប្ស់េនឹង  ថេើយសរាកនុងអបាយភូមទិាងំអស់  
ថត្ព្វះថេរុម្រោរេួងម្េងេនឹងឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ទុកខថសាក  អាចអស់បារថ់ៅាមថពលថវោ  ោរខឹងថត្ោធ
កដូ៏ចគាន   ប្៉ាុម្ន្ត  ម្ត្កងមនិ្ទាន្ប់ារខឹ់ងផង  ថសចកែីសាា ប្ក់ម៏កដល់  
ដូថចនះ  ោរអប្រ់ចិំរត  េាឹកហារ ់ ឱ្យអភយ័  ថទើប្ជាោររកាចិរត  និ្ងជា
ោរថលើកទឹកចិរតឱ្យខពស់  មាន្រនមា  ស័កែិសមជាពុទាប្រស័ិទ ៕៚ 

3 
          ៙.ថត្ចើន្ោ៉ា ងម្ដលថកើរថ ើង មនិ្ដូចថយើងម្ដលប្៉ាងគិ្រ 

 ម្រផលកនុងជីវរិ   សុទាត្ប្ត្ពឹរតាមប្ចាយ័ ។ 

 រស់មនិ្យូរកនុងថោក  កំុទុកខថសាកយូរថពកអី 

 ជីវរិអស់រាល់នេង  ថរើថធាើអាីឥ ូវថន្ះ ។ 

 ត្រឹមម្ររប្ស់ថត្ប្ើ  មយួដំថណ្ើ រថដើរឬជិះ 

 ថត្ប្ៀប្ដូចោន្ជំនិ្ះ  ជិះរចួថេើយចាកថចញថៅ ៕ 

3 
          ៙.ទិញអីឱ្យខញុ ំថដក  ដូចពស់ថពកថដកមនិ្ត្សួល 
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 ម្ប្ប្ឈ្ថឺព្វះខមួលៗ  លកអ់រត់្សួលថចះម្រភាញ ក ់។ 

 ចិរតម្ដលមាន្វបិ្រតិ  មនិ្លះោរថ់រឿងថត្ៅរាក ់

 ទុកខថៅែ ភយ័ញ័រញាក ់  ថប្ះដូងធ្លា កឈ់្រឺងីនរ ។ 

 ថរាគ្សរនសត្ប្សាទ  ចិរតមនិ្សាអ រថចះម្រភយ័ 

 ដូចថគ្ចាប្ច់ងនវ ៉ា  ថត្ព្វះអាត្ស័យវបិ្រតិចិរត ។ 

 ត្រូវភាវ ពុថទាា    ត្រូវមាន្ត្គូ្មាន្ធមមមរិត 
 ប្ដ្ឋចារមាន្វបិ្រត ិ  អប្រ់ចិំរតផុរទុកខថហាង ៕ 

3 
          ៙.កំុត្ទាទុំកខ ជាមយួមនុ្សស    ម្ដលអរចិ់រត 
 កំុជាប្ស់អិរ ជាមយួមនុ្សស    អរថ់ប្ះដូង 

 កំុលិចចុះ ជាមយួមនុ្សស    ដូចទីងថមាង 

 កំុលូកថឈ្លង ថាងអាីថពក    ចិរតមនុ្សសថោក ៕៚ 

3 
          ៙.ប្ចឆិមោមរាត្រី  ប្ចឆិមវយ័ផង 

 ត្ពះធមត៌្គ្ប្ត្គ្ង  បុ្ញ្ា រកា 

   ខឹងថគ្ថយើងទុកខ  សអប្ថ់គ្ថយើងផា 

   ជីវរិសុខា  លុះត្ាលះប្ង ់។ 
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 រប្ស់ម្ដលអរ ់ ត្បាកដមនិ្លអ 
 ថត្ព្វះចិរតថោថភា  បាប្ធមចំ៌ណ្ង ់

   ថប្ើថយើងអរម់ាន្  ថេើយកម៏និ្ចង ់

   អរថ់ ះលអត្រង ់ មនិ្លងក់នុងថោក ។ 

 រប្ស់ម្ដលមាន្  ត្បាកដមនិ្លអ 
 ថត្ព្វះចិរតថោថភា  ថទាថសា  វបិ្បថោគ្ 

   ថប្ើថយើងមាន្ថេើយ  ថត្ប្ើត្បាស់ប្រថិភាគ្ 

   មនិ្លិចកនុងថោក  ជយ័ថជាគ្ជបួ្សុខ ៕ 

3 
          ៙.ឈ្នះថេើយ ! មសលិមញិ  បាន្ថចញមកផុរ 

 ម្សអកអ គ្រ  កំណ្រម់និ្បាន្ 

   នេងថន្ះលអណាស់  កំុឱ្យខកខាន្ 

   ោយចិរតថយើងបាន្  ត្គ្ប្ត្គ្ងរកា ។ 

 កំុលះជីវរិ  ឱ្យចិរតថកើរទុកខ 
 មនិ្បាន្សងប្សុ់ខ  ជាមយួអនកណា 

   ជីវរិថយើងនេា  ថាា យត្រយ័ររ  

   ធមមោន្ោត្ា  ទសស និ្ព្វា ន្ ៕៚ 

3 
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          ៙.ចំថព្វះខាួន្ឯង  កត៏្រូវអរគុ្ណ្ 

 ថត្ព្វះបាន្អរធ់ន្ ់ ទមងន្ភ់ារៈ 

   កន្ាងថរឿងថៅ  ថរឿងថៅែ ត្រជាក ់

   មកបាន្ផាូវមគ្គ  សរិប្បដ្ឋា ន្ប្នួ្ ៕៚ 

3 
          ៙.នឹ្ងយកអាីថត្ចើន្  ថៅកនុងជីវរិ 

 ដល់ថពលម្ភនកបិ្ទ  បារនដទថទ 

   អនកម្ដលមនិ្គាប្ ់ សអប្ថ់យើងចិរតថគ្ 

   ថមើលម្េធមមមរិត  ម្េចិរតខាួន្ឯង ៕៚ 

3 
          ៙.រប្ស់ថត្ប្ើខាះកនុងជីវរិ        មនិ្ចាតំ្ប្ណី្រថពកថ ះថទ 

 លមមមនិ្ថកើរទុកខកសុ៏ខម្ដរ    គឺ្កំុឱ្យម្រមាន្ថទាសនពរ ៍៕៚ 

3 
          ៙.ថរៀន្កំុសូមអាីពីអនកណា      ថំកើរថសាោថត្ព្វះខកចិរត 
 ជាថេរុ ឱំ្យម្ប្កញារិមរិត   ជបួ្គាន ទាស់ចិរតពិរថៅេមង ។ 

 ចិរតមនិ្ដូចគាន មាន្ថៅសអី      ធមមជារិដនទនត្កកន្ាង 

 ឱ្យម្រថយើងដឹងប្រមរថផង      ថយើងនឹ្ងបាន្អាងពីត្ប្ោន្ ់៕ 



-131- 

 

          ៙.សាន មញញឹម      ត្សស់ប្៉ាត្បិ្ម ថត្ព្វះថមាត  
 កច៏ារថ់ា      ជាោរឱ្យ  ថដ្ឋយមថ កមម 
 កំុបី្ថព្វល      ឥរត្ប្ថោជន្ ៍ ឱ្យថត្ប្ះត្សំា 

 ត្រូវចងចា ំ      រកាចិរត  ចប្ត់្គ្ប្ថ់រឿង ៕៚ 

3 
          ៙.ដំុេមម្ដលាន្ម់ា ំ  រម្មងមនិ្ញាប្ញ័់រ  នឹ្ងកមាា ងំខយល់ប្ក ់ 
ោ៉ា ងណា       ត្រថចៀកម្ដលាន្ម់ា ំ     ថដ្ឋយសរិសំវរ     និ្ងថដ្ឋយ
សរិប្បដ្ឋា ន្  រម្មងមនិ្ញាប្ញ័់រ  ថដ្ឋយកមាា ងំខយល់មារអ់នកដនទ
ដូថចាន ះឯង ៕៚  

3 
៙.ថោកថន្ះទុកដូចផទះសមាន ក ់      មាន្ត្បាកទុ់កដ្ឋករ់នមាឈ្នួល 
នត្រសរណ្គ្មន្អ៍ប្រ់តំ្សួល      មាន្បុ្ណ្យប្ប្លួ រោត្ា។ 

ត្រូវគិ្រជីវរិដូថចនះឯង       កំុឱ្យរឹងម្រងថរឿងថោោ 

មនិ្បាចទ់ាកទិ់ន្នឹ្ងអនកណា      ថន្ះថទើប្ចារថ់ាអប្រ់ចិំរត ។ 

ចាកថោកថន្ះថៅថៅពឹងបុ្ណ្យ     បាន្ផុរទារុណ្ត្ពះគុ្ណ្ពិរ 

សុខសួគ្ថ៌ទវថោកត្ពេមជាមរិត      ឥ ូវថៅែ ចិរតនឹ្ងថរឿងអាី ? ។ 

ថៅែ ចិរតពិរជាផាូវន្រក       មនិ្ត្រូវដំអកោ់មថោកីយ ៍
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អប្រ់ថំមាត សួគ៌ាល័យ       ត្ពេមថោកផុរភយ័ត្ពះនិ្ព្វា ន្ ៕ 

3 
          ៙.ត្គាន្ម់្រគិ្រ      ថរៀប្ដំថណ្ើ រ  ថដើរថចញថៅ 

 បុ្ណ្យជាផាូវ      មនិ្បាន្ថៅ  កនុងថោកថន្ះ 

 គិ្រប្៉ាុណ្ណឹ ង      ដឹងសប្ាយ រកីរាយថមា៉ាះ 

 ថត្ព្វះដូថចនះ      ថទើប្ត្ាស់ថា កំុខាា ចបុ្ណ្យ ។ 

 ថយើងមាន កឯ់ង      មនិ្ទាស់ម្ទង អនកដនទ 

 ត្បុ្សឬត្សី      មាន្សាម ររី  នឹ្កពុទាគុ្ណ្ 

 ថៅជីវរិ      ពិរយករស់  ជាថដើមទុន្ 

 សន្សបុំ្ណ្យ      មុន្នឹ្ងផុរ  ដុររូប្ោយ ៕៚ 

3 
          ៙.សរាថោកត្ប្ត្ពឹរតថៅាមកមម       (  ក្សមមុត   វតតតិ   
នោនកា  ) បិ្.២៥/ទំ.២២៣ ។ 

 ថពលម្ដលថភាចខាួន្  ថយើងគិ្រថា  អនកដនទថធាើកមម  ថយើងទទលួ
ផលកមម ៕៚ 

3 
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          ៙.អារមមណ៍្មកប្៉ាះនឹ្ងចិរត  ថប្ើមាន្ោរថពញចិរតកជ៏ាសុខ  ថប្ើ
ទាស់ចិរតកថ៏កើរទុកខ ។  ត្រូវរលឹកដឹងចិរត   
 C.ចិរតប្៉ាះនឹ្ងអារមមណ៍្  ត្រឹមម្រជាចិរតមនិ្ម្មន្អាត  ។ 
 C.រលឹកដឹងថរឿយៗ ថទើប្ឧថប្ោខ ញាណ្   ត្ពថងើយនឹ្ងអារមមណ៍្   
ថេើយសុខសងប្ ់ ម្ដលជាសុខភាវ    សុខជាទីពឹង   ថទាះអារមមណ៍្អាី
កប៏ាន្ម្ដរ  ថត្ព្វះជាអារមមណ៍្រប្ស់ចិរត ។ 
 C.មនិ្ម្មន្សុខថត្ព្វះោរថពញចិរត ថៅាមសភាពនន្
អារមមណ៍្ថ ះៗ ថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថលឿន្ខាះ  យរឺខាះ  សូមត្រឹមម្របាន្លអជាងមុន្  មនិ្ចាបំាច់
លអជាងអនកដនទថ ើយ។ មនុ្សសថយើងមាន្នូ្វ “ បុនរវ  ក្សតបុញ្ាតា ”  

គឺ្ភាពជាអនកមាន្បុ្ណ្យបាន្ថធាើទុកមក  មនិ្ដូចគាន ថ ើយ ។  កំុសអប្ ់ កំុ 
ថមើលង្ខយអនកដនទ      ថដ្ឋយត្គាន្ម់្រអនកដនទថ ះ    ថគ្គិ្រអាីមនិ្ដូច 
ថយើង  ថត្ព្វះោរគិ្រថ ះកជ៏ាធមអ៌ភធិមមម្ដរ ។ 
 C.ត្ពះធម ៌ ថត្ប្ៀប្ដូចជាត្កម្សទឹកដត៏្រជាកក់នុងរដូវថៅែ    មំក
នូ្វថសចកែីសុខដល់ដួងចិរត ោលថប្ើបាន្ប្ដិប្រតិ គឺ្មាន្សរិរលឹកថកើរ
ថ ើង  ថឃើញសភាវៈប្រមរថាមពិរ ។  សរិជាទីពឹងពរ  រប្ស់ចិរត ៕ 

3 
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          ៙.ថប្ើថយើងអាចថធាើបាន្  គឺ្   “ ថយើងជួយ ដល់អនកដនទ ”   ថប្ើថធាើ 
មនិ្បាន្អាីធំដំុថទ ោ៉ា ងថហាចណាស់គឺ្ថយើង “ កំុថប្ៀរថប្ៀន្ដល់ថគ្ ”។ 

 នេងម្សអក    ដ្ឋចម់្ខពិសាខ   ឧថបាសេសីល    ជាមររករប្ស់
ត្ពះសមាម សមពុទា  ជាត្ពះបិ្ារប្ស់ថយើង ៕៚  

3 
          ៙.សូមអនុ្ថមាទ  !  ឧថបាសេសីល ។ 

 C.សង្ខខ រធមត៌្គ្ប្ោ់៉ា ង  ម្ត្ប្ត្បួ្ល  មនិ្ថទៀងម្មន្ពិរ 
 C.ចិរតថយើងកដូ៏ចគាន ម្ដរ  ថប្ើថយើងអប្រ់ចិំរតលះប្ង ់៖ 
 - មនិ្ចាប្ត់្ប្ោន្ថ់ា  ជារប្ស់ថយើង 
 - មនិ្ចាប្ត់្ប្ោន្ថ់ារប្ស់ថន្ះ  នឹ្ងថៅជាោ៉ា ងថន្ះវញិ   ោ៉ា ង 
ថ ះវញិ  ឬថានឹ្ងត្រូវបាន្មកោ៉ា ងថន្ះ  ោ៉ា ងថ ះថទ  ដូថចនះ  ចិរត
ថយើង  ករ៏ម្មងសប្ាយ ។ 
 C.អាីៗ កនុងថោក  ត្គាន្ម់្រមនិ្ដូចចិរតថយើងចងប់្៉ាុថណាណ ះ  ប្៉ាុម្ន្ត  
អាីៗ ថ ះ  គឺ្ត្រឹមត្រូវ  ថរៀប្រយរចួថេើយថត្សច  ជារប្ស់កនុងថោក  មនិ្
មាន្អនកណាជាមាា ស់  ម្រមាន្ប្ចាយ័ថកើរថ ើងថេើយ  អស់ថៅវញិ ៕ 

3 
          ៙.ចាប្រ់ប្ស់សង្ខខ រ  គឺ្ោរថកើរថ ើងាមប្ចាយ័  ថេើយកអ៏ស់ 
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ថៅវញិ  កន្ាងថៅជាអរីា  ធមាម  ។ 

 C.ចាប្ន់ន្ជីវរិ     ភាញ កថ់ ើងត្រូវថត្ោកថធាើោរ    អត់ធន្ ់ 
ធងន្់េិតត  រាយាម  ន្ិងលះបង់  ថដ្ឋយប្ញ្ញា   នូ្វោរត្ប្ោន្អ់ាី ៗ 
កនុងសង្ខខ រថោក ។ 
 C.បញ្ញា ជីវឹ  ជីវិតមាហុ  នសដាំ  បិ្.៥៤/ទំ.៦២ 
 អនកត្បាជញ  ថៅជីវរិនន្អនកម្ដលរស់ថៅថដ្ឋយប្ញ្ញា   ថាជា
ជីវរិដត៏្ប្ថសើរ ៕៚   

3 
          ៙.ម្ម៉ា  ឪ   គឺ្ជាមនុ្សសមុន្ថគ្   ម្ដលត្សឡាញ់កូន្    និ្ងកជ៏ា 

មនុ្សសម្ដលកូន្ត្សឡាញ់មុន្ថគ្ម្ដរ ។  ត្សឡាញ់មុន្ឪពុកថៅថទៀរ  
គឺ្ត្សឡាញ់ម្ម៉ា  ថត្ព្វះម្ម៉ាថៅេនមម្េ  និ្ងមាន្ថដ្ឋះថៅ ។ 

 ដូថចនះ  កូន្មនិ្ត្រូវថធាើឱ្យម្ម៉ាឪ  ថកើរទុកខ  ថសាកថៅ  ដល់ោរ
ត្ប្ត្ពឹរតឆ្ងគ អំគងរប្ស់ខាួន្ជាកូន្ថ ះថ ើយ     ថេើយកកំុ៏ឱ្យម្ម៉ា    ជាអនក
ចុងថត្ោយ  ម្ដលកូន្ត្រូវនឹ្កដល់ថ ះម្ដរ ៕៚ 

3 
          ៙.ជីវរិថយើងថន្ះ  មនិ្ម្មន្ថចះម្រញញឹមបាន្   ត្គ្ប្ថ់វោថ ះ 

ថ ើយ  សុខទុកខ  សប្ាយថសាកថៅ  ជាប្រមរថធម ៌។ 
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 សង្ខខ រទាងំពងួ  មនិ្ថទៀង  ជាទុកខ  ធមទ៌ាងំពងួមនិ្ម្មន្ជាអាត   
រខួាួន្  សរាបុ្គ្គលណាថ ើយ ។  ត្ពះពុទាអងគត្ទងត់្ាស់ថា បុ្គ្គលណា
ថឃើញប្ដិចាសមុប្ាទធម ៌  បុ្គ្គលថ ះ  ថឈ្លម ះថាថឃើញធម.៌.. ។  
បុ្គ្គលណាថឃើញធម ៌ បុ្គ្គលថ ះ  ថឈ្លម ះថាថឃើញត្ពះរថាគ្រ... ។  
បិ្.២១/ទំ.២១២  មហាេរថិប្ថទាប្មសូត្រ  និ្ងថរឿងត្ពះវកកលិថរថរ ៕ 

3 
          ៙.រថាគ្រថព្វធិសទាា   ជាពូជនន្ត្ពះថព្វធិ  គឺ្មគ្គញ្ញា ណ្ 

 - សរិរកាចិរត  គឺ្ជាឫសគ្ល់នន្ត្ពះថព្វធិ  ថ ះឯង 

 - សីល  ជាម្ផន្ដីដធំ៏ទូោយសត្មាប្ឫ់សត្ពះថព្វធិ 

 - សមេវបិ្សស   ជារថួដើម  ម្មក  សាឹកនន្ត្ពះថព្វធិ 

 - ោរសាែ ប្ត់្ពះសទាមម  គឺ្ជាទឹកថភាៀងថត្សាចត្ពះថព្វធិ 

 - វរីយិៈ  គឺ្ជាោរចថត្មើន្ធំថ ើងនន្ត្ពះថព្វធិ  ាងំអំពី
ថោកិយ  ដល់ថោកុរតរ  មគ្គញ្ញា ណ្េនឹងឯង  សាធុ ! សាធុ ! ៕៚ 

3 
          ៙.រូប្សមបរតិ      នន្សរាថោក ថរាគ្កមាា រ ់

 ត្ទពយសមបរតិ      មុខម្រត្ព្វរ ់ ឃារម់និ្បាន្ 

 ម្រកុសល       ឱំ្យផល  ថទពត្ពេមឋាន្ 
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 ទាងំថកសមកាន្ត      ថត្ព្វះបាន្ដល់ ត្ពះនិ្ព្វា ន្ ៕៚ 

3 
          ៙.កំុគិ្រថៅ      ត្រូវត្ចម្ណ្ន្ នឹ្ងអនកណា 

 ឱ្យម្រថា      ថៅកិថលស  មនិ្ថចះសងប្ ់

 គិ្រសមបរតិ      ោរកិ់ថលស អរយិត្ទពយ 
 ថយើងមាន្ភព័ា      បាន្ត្ប្សពា  ត្ពះត្រយ័ររន ៕៚ 

3 
          ៙.បុ្ណ្យត្រូវសន្សអំស់ោលជានិ្ចា  ឱ្យបាន្ជាលំថៅនន្ចិរត  
ឱ្យជាអារមមណ៍្រប្ស់ចិរត  ឱ្យជាផាូវថដើររប្ស់ចិរត  ដូថចនះ  ថទើប្បាន្ថឃើញ
ផលលអនន្ោរសន្សបុំ្ណ្យ  មនិ្ម្មន្ដល់ថពលជិរសាា ប្ ់  ថទើប្បាន្
និ្មន្តថោកថៅឱ្យសីល  ថៅត្បាប្ពុ់ថទាា ជាថដើមថ ះថទ  ឬដល់ថពល
សាា ប្ថ់ទើប្ឱ្យសាែ ប្ត់្ពះសងឃសូត្រត្ពះធមថ៌ ះថ ើយ ។  អនកឈ្ ឺ ចិរត
ថៅជាប្នឹ់្ងទុកខថវទ   ថរើង្ខយម្ដរថទ  កនុងោរដកចិរតពីឈ្ឱឺ្យមក
យកចិរតទុកដ្ឋកនឹ់្ងសីល   ថលើកម្លងម្រ   អនកម្ដលធ្លា ប្ប់ាន្អប្រ់ចិំរត 
កនុងសីលមកថេើយជាត្ប្ចា ំ    ថទើប្ង្ខយកនុងោររលឹកបាន្     ថត្ព្វះ
ខាួន្ឯងធ្លា ប្ថ់ធាើសីលថ ះឱ្យជាអារមមណ៍្ធំ  អារមមណ៍្ដជ៏ាទីថគារព
រេូរមក  ថទើប្បាន្មនិ្វថងាងថត្ព្វះមរណ្ភយ័  កនុងមរណ្ោល៕៚ 

3 
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          ៙.ចិរតលអចូលគាល់  ដល់ត្ពះសមពុទា 
 ចិរតសាអ រប្រសុិទា  លំអុរត្ពះធម ៌

   ចិរតត្រងត់្ទត្ទង ់ ត្ពះសងឃប្វរ 
   ចិរតមនិ្វកឹវរ  ត្ទត្ពះនិ្ព្វា ន្ ។ 

 ចិរតមនុ្សសអសាា រយ  នេាថាា ថលើសេាឹង 

 អនកបាន្យល់ដឹង  ត្រូវត្បឹ្ងទូ ម ន្ 

   ចិរតលអប្រសុិទា  ថមាះមុរថដ្ឋយញាណ្ 

   ត្ទត្ពះនិ្ព្វា ន្  ថាា យត្ពះត្រយ័ររន ៕៚ 

3 
          ៙.មនុ្សសថយើងខាល់សពា  ខាល់ត្គ្ប្ ់ បាន្ជាថភាចថា  មាន្ម្រ
ចិរតដឹងអារមមណ៍្ប្៉ាុថណាណ ះ  មនិ្ម្មន្អាត   រខួាួន្ឯងថ ើយ ។ 

 C.ថន្ះសរុប្  េិតាត ន្ុបសសតសតិបបដ្ឋា ន្ ៕៚ 

3 
          ៙.ឧប្សគ្គទូថៅ     គឺ្គិ្រត្រូវថេើយ   មនិ្ត្ប្ត្ពឹរត 
 ឧប្សគ្គនន្ប្ពាជិរ     គឺ្ជាប្ចិ់រត       សោក រសមាម   

 ឧប្សគ្គនន្មនុ្សសលអ     គឺ្ត្ប្ោន្ធ់ម ៌      ថាអាត  
 ឧប្សគ្គនន្ព្វលឫសា     គឺ្មនិ្ដឹងថា       ថពៀរថវរា ។ 
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 ឧប្សគ្គនន្ឃរាវាស     គឺ្ត្ប្ទះោម      ញា៉ា មថោកីយ ៍

 ឧប្សគ្គនន្អនកសាងបារម ី គឺ្បាប្អត្បី្យ ៍   សូមបមីារ 
 ឧប្សគ្គនន្ប្ណ្ឌិ រ     គឺ្ចិរតថត្ោធ      ដូចព្វោ 

 ឧប្សគ្គនន្សមព ា      គឺ្ម្ប្កចិរតគាន       មនិ្ថសាម ះត្រង ់៕ 

3 
          ៙.ឆ្ងា រកនុងោរង្ខរ  មនិ្ត្កសមបរតិ 
 ឆ្ងា រអប្រ់ចិំរត  មនិ្ត្កសុខសាន្ត 
   ឈ្ឆឺ្ងអ លខាា ងំថពក  ដំថណ្កមនិ្បាន្ 

   អប្រ់សំរិប្បដ្ឋា ន្  បាន្ដឹងប្រមរថ ៕៚ 

3 
          ៙.ផាូវថដើរនន្ជីវរិ     ថព្វរថពញថដ្ឋយប្ ា     ទាងំអ ទ ក ់   អងគប្ ់

ចុះអព័ទ  ទាងំអមនុ្សា... ត្រូវអាត្ស័យសរិសំវរ  សមេវបិ្សស   
ថទើប្បាន្អាងផុរ ។  ជីវរិថយើងថន្ះ  ត្គាន្ម់្រជាចិរតម្ដលអាត្ស័យនឹ្ង
ោយ  ថសាយវបិាក  សងបំ្ណុ្លកមម  ម្រប្ញ្ញហ ថៅត្រងកិ់ថលសជាប្់
ាម  ម្ដលថធាើឱ្យអារមមណ៍្ថៅជាប្ ា   ជាអ ទ កថ់ ះឯង ។  ចំណុ្ចដ៏
ខពងខ់ពស់រប្ស់មនុ្សស  គឺ្មកថដើមបតី្ប្ថោជន្អ៍ាី ?  ត្ប្ថោជន្គឺ៍្អប្រ់ ំ
ចិរតខាួន្ឯងឱ្យប្រសុិទា  កំុវថងាងកនុងអារមមណ៍្ ៕៚ 

3 
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          ៙.ម្ខមរថយើងថព្វលព្វកយថា  សីុថដក ៗ  សំថៅន្យ័ថាខាិល ។  
ព្វកយកនុងត្ពះធមថ៌ាថត្ោកអងគុយ   និ្ងថដើរ   គឺ្អងគុយភាវ    និ្ងថដើរ
ចស្តងកម  អប្រ់តំ្ពះកមមដ្ឋា ន្  បាន្ន្យ័ថាពាោម ។  ថត្ព្វះថេរុមនិ្
ពាោម  ថទើប្មកថព្វលថាថធាើចិរតមនិ្បាន្ថសាះ  ម្រាមពិរថ ះ  
អរប់ាន្ថធាើអាីឱ្យពិរត្បាកដផង ៕៚ 

3 
          ៙.សាងអាីមនិ្ថសមើនឹ្ងសាងចិរតខាួន្ឯង ។ 

 - បាន្អាី  កម៏និ្ថសមើនឹ្ងអប្រ់ចិំរតខាួន្ឯងម្ដរ ។ 

 - សរិរលឹកដឹងចិរត    ដឹងថវទ    ម្ដលអាត្ស័យនឹ្ងោយថកើរ 

ថ ើង  មនិ្ម្មន្អាត   រខួាួន្ ។  ដូថចនះ  ឥ ូវថន្ះចិរតអាីកប៏ាន្ម្ដរ  ថវទ 
អាីកប៏ាន្ដូចគាន  ។ 

 C.ឱ្យម្រត្បាកដជាប្រមរថ  គឺ្មនិ្គិ្រខាល់រកអាីថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ជីវរិមនុ្សសថយើងមាន្ត្ប្មាណ្រិច  ត្រូវម្រត្ប្ញាប្អ់ប្រ់ចិំរត  
ដូរថចញ ៖ 

 - ដូរថរឿងថកើរទុកខ   ថដ្ឋយោរឱ្យអភយ័ 

 - ញញឹមត្បិ្មត្បិ្យ   ឱ្យដូចមនិ្ធ្លា ប្ខឹ់ង 
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 - រកីរាយសមាងឹ   ឱ្យដូចមនិ្ធ្លា ប្យ់ំ 
 - ត្សឡាញ់  អប្រ់ ំ  ដូចមនិ្ធ្លា ប្ខ់កចិរត 
 - ត្ពមទាងំអាណិ្រ   មាន្ចិរតថោរម្ត្កង 

 - មនិ្ថឈ្លា ះទាស់ម្ទង ធមមញារិធមមមរិត 
 - ដូថចនះជីវរិ  ពិរជា ថៅខាងសុខ ៕៚ 

3 
          ៙.កំុថមើលង្ខយខាួន្ឯងថាមនិ្ពូម្កនុ្ ះ !  ថត្ព្វះបាន្រស់មកដល់
សពានេងថន្ះ  គឺ្ពូម្កពិរម្មន្  កំុថភាចឱ្យកមាា ងំចិរតខាួន្ឯង ។  រថៅ  ត្រូវ 
ថធាើោរជាទីសប្ាយ  កម្ន្ាងសុខ  គឺ្ោរង្ខរ  រឯីអនុ្ថមាទ   ជា ទី
នន្ធមមមរិតរមួចិរត ៕៚ 

3 
៙.រដូវត្ពីងម្ផាម្ខកន្ាង           ដូចសមបរតិផងវយ័ផងម្ដរ 
ប្៉ាុម្ន្តបុ្ញ្ាកមមចាេូំរម្េ           ត្ពីងម្ផាកនុងចិរតពិរមនិ្ឃាា រ ។ 

បាន្បាយមយួថព្វះរស់មយួនេង     ថករ តិ៍ថឈ្លម ះលអនេានត្ប្មយួជារិ 

បំ្ថពញកុសលផលដល់ញារិ     បុ្ណ្យាមត្គ្ប្ជ់ារិដល់អមរៈ ៕ 

3 
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          ៙.អាជីពអាីកថ៏ដ្ឋយ  ទិសថៅម្រមា៉ាងដូចម្រគាន   គឺ្រកត្បាក ់ 
ថដើមបចិីញ្ា ឹមជីវរិ  ត្កុមត្គួ្សារ  ចិញ្ា ឹមកូន្ថៅថៅសាោ  ប្ន្តម្េរកា
ត្ប្ថទសជារិ  ត្ពះសាស   ថទើប្ត្រូវថព្វលថា  កំុថមើលង្ខយគាន  ។ 

 - ទីមយួ  ោរង្ខរត្បាសចាកថទាស 

 - ទីពីរ  បាន្ត្បាកយ់កមកជាត្ប្ថោជន្ ៍  ថន្ះជារនមានន្ជីវរិ  
សូមបមី្រត្ពះឥន្ទកន៏្មសាក រឧបាសក  ឧបាសិោ  អនកមាន្សីល  ចិញ្ា ឹម
ជីវរិត្កុមត្គួ្សារត្ប្កប្ថដ្ឋយធមម៌្ដរ  បិ្.៣០/ទំ.២៨៩ ៕៚ 

3 
          ៙.ោយថន្ះថកើរពីកមមចាស់  កប្ថដ្ឋយគុ្ណ្ម្ម៉ាឪអនកចិញ្ា ឹម  
បាន្រស់ថត្ព្វះមាន្វញិ្ញា ណ្  មាន្ឧរុ  មាន្អាហារ  ជាទីាងំនន្ថវទ 
ថសាយអារមមណ៍្ ។  ថរើអនកណាជាអនកថសាយ ? 

 ថប្ើរលឹកបាន្  ថឃើញថវទ ជាប្រមរថ  មនិ្ម្មន្សរាជាអនក
ថសាយថទ  ថន្ះគឺ្ជា  ថវទ នុ្ប្សស សរិប្បដ្ឋា ន្ ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងមនិ្ចងថ់ៅជាមយួនឹ្ងអនកណា  ម្ដលថយើងម្រងម្រ
ថកើរទុកខថត្ព្វះោរថៅរមួជាមយួនឹ្ងអនកថ ះ  ម្រម្ប្រជាមកចូលចិរតគិ្រ
ថរឿងឱ្យថកើរទុកខដម្ដល ៗ ថៅវញិ  ថត្ព្វះថេរុអាី ?  ថត្ព្វះថយើងមនិ្
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មាន្នូ្វអារមមណ៍្ត្ពះកមមដ្ឋា ន្  ម្ដលសត្មាប្ឱ់្យចិរតមាន្ទីពឹង ។  ជា
ធមមា  ថប្ើថយើងថពញចិរតនឹ្ងអនកណា  កម៏ាន្ថសចកែីសុខកនុងោរថៅ
រមួជាមយួនឹ្ងអនកថ ះ  ដូថចនះត្រូវថធាើខាួន្ឯងឱ្យជាទីថពញចិរតនន្ខាួន្ឯង  
គឺ្ថធាើខាួន្ឯងឱ្យជាអារមមណ៍្នន្កមមដ្ឋា ន្  ទាងំសមេៈ  ទាងំវបិ្សស  ៕ 

3 
          ៙.ោរអប្រ់ចិំរត  រស់ថៅបាន្សុខជាមយួនឹ្ងធមមានន្ជីវរិ ។  
ត្រូវថដើរឱ្យទាន្ជី់វរិ  កំុយរឺជាង  កកំុ៏ថលឿន្ជាងម្ដរ ។  កំុយរឺជាង  គឺ្ 

មនិ្អាល័យអរីរ  កំុថលឿន្ជាង  គឺ្មនិ្កងាល់កនុងអ គ្រ ។  ត្រូវចាថំា  
សរិរលឹកដឹងជីវរិ  ដូច  ិោត្បាប្ថ់មា៉ា ងប្ចាុប្បន្នម្ដរ ។ 

 បេចុបបន្នញ្ច   នយា  ធមមំ  តតថ  តតថ  វិបសសតិ 
 បុ្គ្គលណា  ថឃើញចាស់នូ្វធមជ៌ាប្ចាុប្បន្នកនុងទីថ ះៗ 

 អសហំរិ ំ អសងកុបប ំ   តំ  វិទ្ធា   មន្ុព្រូហនេ។ 

 បុ្គ្គលថ ះ  លុះដឹងចាស់នូ្វប្ញ្ាកខន្ាមនិ្ងីកង្ខក  មនិ្កថត្មើក
ថដ្ឋយអាត នុ្ទិដាិថេើយ គ្ប្បចីថត្មើន្ឱ្យថរឿយៗ នូ្វវបិ្សស  ។ ( ឬថា )  
បុ្គ្គលថ ះ  លុះដឹងចាស់នូ្វត្ពះនិ្ព្វា ន្ម្ដលមនិ្រថសមរសាម  មនិ្
កថត្មើកថដ្ឋយកិថលស  គ្ប្បចីថត្មើន្ឱ្យថរឿយៗ នូ្វផលសមាប្រតិ  ម្ដល
មាន្ត្ពះនិ្ព្វា ន្ជាអារមមណ៍្  បិ្.២៨/ទំ.២ ៕៚ 

3 
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          ៙.ោរម្ដលមនិ្ទាន្ប់ាន្ដល់នូ្វថសចកែីសថត្មច  មនិ្ម្មន្ត្រូវ
ថឃើញថាជាភយ័ថ ះថទ  ពីថត្ព្វះ 

 - នកាសជាំ  ភេនតា  ទិសាវ   អនកទាងំឡាយ  ចូរថឃើញនូ្វ
ថសចកែីខាិល  ថាជាភយ័ ។ 

 - វរីេិញ្ញច បិ  នខ្មនតា  ទាងំបាន្ថឃើញនូ្វវរីយិៈ ថាជា
ធមដ៌ថ៏កសមកាន្តផង  បិ្.៧២/ទំ.១៤ ។ 

 C.ដូថចនះ  ឱ្យម្រថយើងមាន្ពាោម  មនិ្ខាិល  ត្ពមទាងំមនិ្
ត្ប្មាទ  ថន្ះជាធមថ៌កសមកាន្ត  ម្ដលឱ្យសថត្មចបាន្ត្គ្ប្ជំ់ហាន្ថៅ
មុខ  កំណ្រដឹ់ងទុកខ  ថដើមបរីចួផុរចាកទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.កនុងថោកថន្ះ  មាន្ម្រកញ្ាកវ់បិ្សស មា៉ាងប្៉ាុថណាណ ះ  ម្ដល
អាចឱ្យថយើងអាុះថមើលថឃើញនូ្វប្រមរថសចា  អរយិសចា  និ្ព្វា ន្សចា ។  
ដូថចនះ  ត្រូវពុទាប្រស័ិទថយើងត្បឹ្ងម្ត្ប្ងសិកា  សថងកររូប្ធម ៌  មធម ៌ 
ាមរយៈសុរៈ  និ្ងសរិប្បដ្ឋា ន្ រេូរដល់សាងបាន្នូ្វកញ្ាក់
វបិ្សស      ម្ដលមាន្ត្ប្ថោជន្ ៍     សំខាន្ជ់ាងអភញិ្ញា ថោកិយ     
ទាងំពងួ ៕៚ 

3 
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          ៙.ថយើងថកើរមកម្រឯង  សាា ប្ថ់ៅវញិកម៏្រឯងម្ដរ   
 - អាីៗ  ត្រឹមម្រមយួថពល  មយួត្គាប្៉ាុថណាណ ះ ។ 

 - ថយើងត្រូវត្ប្ត្ពឹរតធម ៌ ថរៀន្រស់ថៅឱ្យបាន្សុខជាមយួនឹ្ងអាីៗ 
ម្ដលត្រឹមម្រមយួត្គា ៗ េនឹងឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ថរឿងសរថសើរ  និ្ ទ   បាន្កន្ាងថៅដូចថផាកប្ថ ទ រ  ឬដូចផគរ
ត្គឹ្មៗ  ថទាះបី្ដូចថភាៀងករ៏ាងំអស់ថៅម្ដរ ។ 

 C.នឹ្ករលឹកដល់មហាប្រនិិ្ព្វា ន្សូត្រ  បិ្.១៦/ទំ.២៧៨ 

 ត្ពះអងគត្ទងត់្ាស់នឹ្ងបុ្កកុសមលាបុ្រត  កនុងថពលមយួមាន្
ថភាៀង  ថផាកប្ថ ទ រ  ផគរ  ថេើយមាន្រន្ទះបាញ់សាា ប្ប់្ងប្អូន្ពីរ ក ់ និ្ង
ង្ខប្អ់ស់ថគា ៤ ថទៀរផង    ប្៉ាុម្ន្ត   ត្ពះដម៏ាន្ត្ពះភាគ្    ត្ទងគ់្ងក់នុង
វហិារសមាប្រតិ  សងប្ស់ាង រថ់ៅម្កបរថ ះឯង   ម្រត្ពះអងគត្ទងពំុ់បាន្ទរ 

ថឃើញ  និ្ងពំុបាន្ត្ពះសណាែ ប្ឮ់ថ ើយ ។ 

 C.ថរឿងកនុងថោក  មនិ្ចាបំាចដឹ់ង  ឮ  អាីថត្ចើន្កប៏ាន្ម្ដរ  ឱ្យម្រ
ចិរតសងប្អ់ស់កងាល់ ៕៚ 

3 
          ៙.មនិ្ថដើរថគ្ចអនកណា        បាន្ថសចកែីថាមនិ្មាន្សត្រូវ 
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 - មនិ្ថដើរាមអនកណា        បាន្ថសចកែីថាមនិ្ជាប្ជំ់ព្វក ់

 - មនិ្ររា់មវរថុណា        បាន្ថសចកែីថាមាន្ធមស៌ថ ែ ស 

 - វរថុម្ដលមាន្  លមមឱ្យសុខ  មនិ្ថកើរទុកខនឹ្ងអាីម្ដលអរ ់

 C.ថន្ះគឺ្ថសចកែីសុខកនុងជីវរិ  លិខិរថដ្ឋយខាួន្ឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ថរៀន្រស់ថៅ      ឱ្យង្ខយត្សួល     ជីវរិថន្ះោន្ម់្រថរៀប្រយ  
ង្ខយៗ  កោ៏ន្ម់្រមាន្ថសចកែីសុខថ ើងម្ដរ ។ 

 - មាន្ជីវរិ  ជាមនុ្សសធមមា  ម្រមាន្ប្ញ្ញា ជាប្ណ្ឌិ រ ។  ជីវរិ
ធមមា  គឺ្ចាស់ធមមា  ឈ្ ឺ ត្ព្វរ ់ ទទួលវបិាកកមម  ប្រថិភាគ្  រស់ថៅ
ធមមា ៗ  ម្ររស់ថៅថដ្ឋយប្ញ្ញា យល់ដឹងធមមាធមេ៌នឹងឯង  ថចះត្ពម  
ថចះឈ្ប្ ់ ថចះត្រជាក ់។  ជីវរិសន្តិភាព ៕៚ 

3 
          ៙.មរិផាូវថោកថគ្ថា  លអ  ឬមនិ្លអអីកថ៏ដ្ឋយ  ឱ្យម្រមាន្ត្បាក់
ថត្ចើន្ៗ ថៅ  គឺ្លអថេើយ ( លទាិត្បាកនិ់្យម ) ។ 

 C.ចំម្ណ្កាមផាូវត្ពះធមវ៌ញិ  គឺ្ថទាះមាន្  ឬត្ក  ឱ្យម្របាន្ថធាើ
ជាមនុ្សសលអ  គឺ្លអជាងអាីៗ ទាងំអស់ ៕៚ 

3 
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          ៙.ថត្ព្វះមាន្ថទើប្ឱ្យ  ថត្ព្វះឱ្យថទើប្មាន្ 

 - ថប្ើមនិ្មាន្ថេើយ    ថៅម្រចងឱ់្យ     លអជាងម្ដលមនិ្ឱ្យទាងំ 

ម្ដលមាន្ ។ 

 - ថៅកនុងថោកថន្ះ  គឺ្កនុងនត្រភព  មនិ្មាន្អនកណាធំជាង  ឬ
ខាា ងំជាងកមមម្ដលបាន្ថធាើថេើយថ ះថទ ៕៚ 

3 
          ៙.មនិ្មាន្បុ្ណ្យណា   ម្ដលធំថធងនត្កម្លង   ដូចបុ្ណ្យ
ត្ទត្ទង ់     ម្េរកា     នូ្វត្ពះពុទាសាស ថ ើយ     ថត្ព្វះទាកទ់ងនឹ្ង
ត្ពះនត្រសរណ្គ្មន្ ៍៕៚ 

3 
          ៙.ថប្ើថយើងគ្ប្ត់្គ្ម្វងរប្ស់ថសាម កថត្គាកថៅថលើថមឃ  គឺ្ថមឃ
មនិ្បាន្បាកធ់្លា កចុ់ះមកថ ើយ  វាមាន្ម្រអាីម្ដលថយើងត្គ្ម្វងថចាល
ថៅថ ះឯង  ម្ដលធ្លា កម់កថលើថយើងវញិ  ថសចកែីថន្ះដូចគាន នឹ្ងោរ
បាចធូលីប្ស្តញ្ញា សខយល់ដូថចាន ះម្ដរ ។  សខុ្ុនមា  រនជ្ជ  បដិោតំវ  
ខ្ិនតាត   បិ្.៥២/ទំ.៤៨  ប្ចាុប្បន្នភាព  គ្រួពិចារណាព្វកយសមែ ី។  ប្៉ាុម្ន្ត  
ថៅន្យ័មា៉ាងថទៀរ  គឺ្ថយើងនឹ្ងលំបាកេរថ់ន្ឿយថពញមយួជីវរិ  ថប្ើ
ថយើងថៅលងងថ់លា   ខំត្បឹ្ងថធាើអាីៗ ថដើមបឱី្យត្រូវចិរតមនុ្សសត្គ្ប្គ់ាន    ថដើមប ី
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ឱ្យមនុ្សសត្គ្ប្គ់ាន មកត្សឡាញ់ថយើងថ ះ      អាីម្ដលធ្លា កម់កថលើថយើង   
គឺ្ោរេរថ់ន្ឿយ  និ្ងោរខកចិរត ។  ថយើងគ្រួយកចិរតទុកដ្ឋក ់ ដល់
អនកម្ដលមាន្នូ្វឧប្ោរគុ្ណ្  អនកម្ដលត្សឡាញ់ថយើង  និ្ងជា
ពិថសស  គឺ្ថយើងម្រមាន កឯ់ង   ម្ដលពូម្កកនុងោរត្សឡាញ់ខាួន្  កំុឱ្យ
ខាួន្ឯងថកើរទុកខថ ះ  គឺ្ត្គ្ប្ត់្គាន្ប់្របូិ្ណ៌្  មនិ្ចាបំាចម់នុ្សស  ថទវា
ដនទថទៀរថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.មនិ្មាន្អនកណាបាន្អាីត្គ្ប្ោ់៉ា ង    ដូចោរប្៉ាងគិ្រ 

មនិ្មាន្អនកណាខកចិរតថៅត្គ្ប្ ់ថរឿង ម្ដលត្បាថាន  
មនិ្ចាបំាចប់ាន្អាីត្គឹ្កត្គាក ់  ដូចអនកដនទណា 

ចប្ត់្រឹមចិរតមនិ្ត្រូវោរ     មាន្ប្ញ្ញា    សុខាថហាង ៕៚ 

3 
៙.ទាល់ម្រដ្ឋកចុ់ះ ថទើប្ចិរតមនិ្ធងន្ ់

 ទាល់ម្រអរធ់ន្ ់ ថទើប្ចិរតរងឹបឹុ្ង 

 ដ្ឋកចុ់ះថត្ព្វះថឃើញ ធមមាោ៉ា ងេនឹង 

 អរធ់ន្ថ់ត្ព្វះដឹង ថា  “ យា៉ា ងហនងឹឯង ”  ៕៚ 

3 
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          ៙.ថប្ើមនិ្ចងខ់កចិរត  កំុថៅត្បាកដកនុងថរឿងអាីម្ដលមនិ្
ចាស់ោស់  សូមបមី្រថរឿងខាះ  ត្បាកដថាចាស់កថ៏ៅម្រម្ត្ប្ត្បួ្ល  
ដូថចនះយកត្សួល  គឺ្មនិ្ត្ប្ោន្ ់ ោ៉ា ងណា  ោ៉ា ងេនឹង ៕៚ 

3 
            ៙.កំុថផញើជីវរិនឹ្ង  ថជាគ្ជារាសី 

ត្រូវថផញើនឹ្ងសាម ររី  ឈ្លា សនវខាួន្ឯង 

ត្រូវថរៀន្ត្ពះធម ៌ ថដ្ឋយោរត្បឹ្ងម្ត្ប្ង 

រេូរដល់បាន្  ខាួន្ឯងជាទីពឹង ៕៚ 

3 
          ៙.នេងណាមយួ  ថយើងនឹ្ងដឹងខាួន្ថា  ថាះថរើយ  ត្ពថងើយ ៗ 
ជាមយួនឹ្ងអាីម្ដលថយើងធ្លា ប្ម់្រគិ្រថា  អរម់និ្បាន្ ៕៚ 

3 
          ៙.វធីិអប្រ់ ំ  ម្ដលនឹ្ងថធាើឱ្យខាួន្ថយើងមាន្ថសចកែីទុកខរិច  ថៅ
ថលើថោកថន្ះ    និ្ងមាន្ភាពជាឥសសរៈថលើកិថលសទាងំពងួ    មំក
នូ្វសុខ  សរវំ  ឥសសរេិ ំ សខុ្ំ  បិ្.៥២/ទំ.១៥៤ ៖ 

 - សាគ ល់ខាួន្ឯងពិរត្បាកដ  ម្ដលត្រូវថមើលម្េរកា ។ 

 - មនិ្យកោរត្ប្ត្ពឹរតរប្ស់អនកដនទ    ម្ដលឥរបាន្ោរ    មនិ្ 



-150- 

 

សំខាន្ដ់ល់ជីវរិ មកទុកដ្ឋកក់នុងចិរត ថដ្ឋយោរថមើលង្ខយ ខឹងថត្ោធ  
នឹ្ករលឹកថរឿយៗ   ថដ្ឋយោរខាា យខាល់   ហាកដូ់ចជាសរណ្គ្មន្៍
រប្ស់ខាួន្ថ ះថ ើយ ។ 

 - ម្លងខាួន្ថចញអំពីោរេួងម្េង  ថដ្ឋយោរមនិ្ត្ប្ោន្ ់ គឺ្ជា
ោរដ្ឋកចុ់ះនូ្វភារៈធងន្ ់ ថន្កខមមបារម ី៕៚ 

3 
          ៙.សភាវធម ៌   មនិ្ដូចគាន ថដ្ឋយប្ចារតលកខណ្ៈ    ថត្ព្វះមាន្
លកខណ្ៈ     ថត្គ្ឿងសមាគ ល់    ថរៀងៗ ខាួន្    ប្៉ាុម្ន្ត     ដូចគាន ថដ្ឋយ
សាមញ្ាលកខណ្ៈ  អន្ិេចំ  ទុក្សាំ  អន្តាត  ។  ថយើងត្សឡាញ់ខាួន្ថយើង  
ថរើថេរុដូចថមែច  បាន្ជាសអប្អ់នកដនទ   ថដ្ឋយត្គាន្ម់្រអនកដនទមនិ្ដូច 

ថយើងថ ះ ?  ទាងំម្ដលថសមើគាន ថដ្ឋយនត្រលកខណ៍្ថទៀរផង ។ 

 ធមមជារិថត្ចើន្ណាស់    ម្ដលថផសងៗ គាន    ទាងំម្ដលថយើងក៏
សុខចិរតជាមយួនឹ្ងភាពថផសងគាន ថ ះម្ដរ  ដូថចនះ  ថយើងត្រូវអប្រ់ចិំរត  
ឱ្យថចះត្ពមនឹ្ងអាីម្ដលត្គាន្ម់្រមនិ្ដូចថយើងថា  អាីថ ះរម្មងថកើរ  
រម្មងមាន្  រម្មងរលរថ់ៅវញិ   គឺ្ជាសង្ខខ រថោក ៕៚ 

3 
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          ៙.ជីវរិថយើង  មាន្ម្ផនកលអ  និ្ងមនិ្លអ  ប្៉ាុម្ន្តថយើងម្រងម្រ
ប្ថញ្ាញម្ផនកលអមកខាងថត្ៅ  ថដើមបឱី្យអនកដនទសរថសើរ ។ 

 C.ម្ផនកមនិ្លអម្ដលអនកដនទធ្លា យថចញមក  រលឹំកថយើងកំុឱ្យថធាើ
ម្ប្ប្េនឹង  ថប្ើម្ផនកលអ  កអ៏ប្រ់ឱំ្យថយើងយកជាផាូវនន្ជីវរិ ។ 
 C.ទាងំពីរម្ផនកបាន្រមួគាន ទូ ម ន្ថយើងថា  មនិ្មាន្អនកណា
សមបូរត្គ្ប្ម់្ប្ប្ថៅថ ះថ ើយ  រមួទាងំថយើងផងម្ដរ ។ 
 C.ថប្ើថយើងថចះម្រសមាងឹថមើលម្ផនកមនិ្លអនន្អនកដនទ  ជីវរិ
ថយើងមនិ្ចថត្មើន្ថ ើងថទ  ថត្ព្វះអគ្រិ  និ្ងឥសាជាថដើម ។ 
 C.ត្រូវចាថំា  អនកមាន្ចកខុលអ  គឺ្អនកម្ដលថមើលថឃើញម្ផនកលអនន្
អនកដនទ      គ្រួថយើងពាោមសមាងឹថមើលម្ផនកលអនន្អនកដនទ     ឱ្យដូច 

ម្ដលថយើងចងឱ់្យអនកដនទថមើលថឃើញម្ផនកលអរប្ស់ថយើងអ៊Íចឹងម្ដរ ។ 
 C.កំុវនិិ្ចឆយ័អនកដនទថៅាមអធាត្ស័យរប្ស់ថយើង  ថត្ព្វះ
មនុ្សសថផសងគាន   លអ  មនិ្លអជាប្រមរថធម ៌។  ត្រូវសិកាចូលឱ្យដល់
ប្រមរថធមក៌នុងអនកដនទ  កដូ៏ចជាប្រមរថធមក៌នុងខាួន្ថយើងម្ដរ ៕៚ 

3 
          ៙.ថាអនកត្កចុះលំបាកដកដថងហើម  អនកមាន្មាសត្បាកថ់ត្ចើន្
ថេើយ  ដល់ជបួ្នឹ្ង ខូវដី-១៩  លំបាកដកដថងហើមខាា ងំម្មន្ម្ទន្  សាម ររី
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មនិ្នឹ្ងន្  ថេើយត្ប្សិន្ថប្ើឈ្ដឺល់សាា ប្ថ់ ះ  មាសត្បាក ់  ត្ទពយ
សមបរតិ  ត្ពមទាងំញារិ  កអ៏រន់្យ័អាីម្ដរ  កនុងដំថណ្ើ រថៅប្រថោក ។  
កគ៏្រួអនុ្ថមាទ ដល់អនកប្រចិាា គ្  ម្ដលមាន្សមបរតិត្បាកដត្ប្ជាជាប្់
ាមចិរត  ាមចាប្ធ់មមជារិ  ជាសមបរតិរស់  ថត្ព្វះឱ្យផលមាន្វបិាក
ជាសុខ  រេូរដល់ត្ពះនិ្ព្វា ន្ ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងមនិ្បាន្ថកើរមក  ថដើមបថីត្ប្ើជីវរិឱ្យត្រូវនឹ្ងចិរតមនុ្សស
ត្គ្ប្គ់ាន ថ ះថទ  ឬកថ៏ដើមបតី្ប្ម្ជងនឹ្ងអនកណា  ថៅកនុងថរឿងអាីថ ះម្ដរ  
គឺ្ថយើងថកើរមកបាន្ជួប្នឹ្ងត្ពះធម ៌  ថយើងកត៏្គ្ប្ត្គ្ងជីវរិ  ថៅាម
ត្ពះធម ៌ថដើរាមផាូវត្ពះធម ៌ មនិ្មាន្ត្រូវខាល់អាីកនុងោរថត្ប្ើជីវរិ  ោ៉ា ង-
ដូចថមែចថទៀរថ ះថ ើយថត្ព្វះសំណាងត្រងថ់យើងបាន្ថសពគ្ប្ ់  ដឹង
គុ្ណ្រនមានន្ត្ពះធមថ៌ា   ត្ពះធម ៌    អំនកប្ដិប្រតិាមឱ្យរចួផុរចាក
ទុកខ ។  ដូចថយើងថកើរមកមាន្នដថជើង  កថ៏ត្ប្ើនដ  ថត្ប្ើថជើង  សរាោែ ម
ថកើរមកមាន្រថងកៀប្ កថ៏ត្ប្ើរថងកៀប្េនឹងថៅជាថដើម  ោ៉ា ងណា  ថយើង
ថកើរមកជបួ្នឹ្ងត្ពះធម ៌ កយ៏កត្ពះធមម៌កប្ដិប្រតិ  ោ៉ា ងថ ះឯង ៕ 

3 
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          ៙.ម្ដលត្ពះធមត៌្បាប្ថ់ា  ឱ្យសថ ែ ស  ត្បាថាន រិច  កំុជាប្នឹ់្ង
ោភសោក រៈ... ថត្ព្វះឱ្យថយើងសាគ ល់កិថលសម្ដលត្ប្ោន្ថ់ា  មាន្ខាួន្
ថយើងជាអនកបាន្អាីៗ  គឺ្បាន្លអ  បាន្ខពស់  បាន្លបលីាញជាថដើម ។  
ាមពិរ      ថរឿងបាន្ថន្ះ      មនិ្មាន្អនកណាបាន្អាី       ឱ្យដូចជា
ត្ពះសមាម សមពុទាត្ពះអងគថ ះថ ើយ  ថដ្ឋយអំណាចត្ពះបារម ី  ទាន្  
សីល  ឱ្យផលេនឹងឯង  ដូថចនះ  ថយើងត្រូវយល់ដល់គុ្ណ្នន្ត្ពះធម ៌ 
ត្ពះពុទាសាស     មនិ្ម្មន្ចងប់ាន្ោភសោក រៈអាីអំពីអនកត្សុក    ក៏
មនិ្ម្មន្ឱ្យប្ពាជិរថៅថធាើខាួន្ឱ្យលំបាកថ ះម្ដរ  ម្រថន្ះ  គឺ្កំុវថងាង
ចិញ្ា ឹមកិថលស  ថដ្ឋយមនិ្ដឹងខាួន្ ៕៚ 

3 
          ៙.មាន្ត្ពះធម ៌      ជាអាចារយ  ជាធមមមរិត 
 ជយួ ដ្ឋស់ចិរត      កំុឱ្យគិ្រ  ាមថមាហា 

 មាន្សរិ      លះទិដាិ  ហាមរណាហ  

 មាន្ប្ញ្ញា       ចិរតភាថឺាា   អាសវាកសយ័ ៕៚ 

3 
          ៙.ោមរណាហ       រកាមុខ  ជាងវចី 

 ឯសាម ររី      ម្េវចី  ជាងជីវរិ 
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 ភវរណាហ       ម្េសង្ខខ រ  ជាងម្េចិរត 
 ត្បាជាញ ពិរ      រកាចិរត  ជាងសង្ខខ រ ៕៚ 

3 
          ៙.ត្ជូកសមុត្ទ      ខាួន្មូលធ្លរ ់ ម្េលត្ពថងើយ 

 កូន្ធំថេើយ      ថៅថ ើយាម ទារថៅថទៀរ 

 សរាភពនត្រ      ាមប្ចាយ័  ាមធមមជារិ 

 ធ្លា ប្ជ់ាញារិ      អថន្កជារិ  វដែសងារ ។ 

 ថត្ព្វះមាន្ខន្ា      មាន្ត្ប្ោន្ ់ ថទើប្មាន្ទុកខ 
 ម្សាងរកសុខ      ចងថ់គ្ចទុកខ  មុខរណាហ  

 ដូថចនះផាូវ      ត្រូវសាគ ល់ទុកខ ថដ្ឋយប្ញ្ញា  

 ថទើប្ដឹងថា      លះរណាហ   គឺ្និ្ថរាធ ៕៚ 

3 
          ៙.វដែសងារគឺ្ជាថរាគ្  រណាហ ជាសមុដ្ឋា ន្នន្ថរាគ្  ប្ចាយ័ ៤  
មាន្ចីវរ  បិ្ណ្ឌ បារជាថដើម  ថត្ប្ៀប្ដូចថាន  ំ  ត្គាន្ម់្របំ្បារោ់រឈ្ចឺាប្ ់

មយួត្គា ៗ  ប្៉ាុថណាណ ះ ។  បុ្ណ្យកុសលមាន្ត្ពះនត្រសរណ្គ្មន្ជ៍ាបាទ  
ថត្ប្ៀប្ដូចជាោរម្សាងរកថាន  ំ  ឱ្យបាន្ជាដ្ឋចម់្រមែង  សរិប្បដ្ឋា ន្ 
វបិ្សស   ឧប្មាដូចកំពុងម្រផសថំាន  ំ អរយិមគ្គ  គឺ្ជាោរសថត្មចថាន ោំរ ់
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ផ្កែ ចនូ់្វថរាគ្វដែសងារ ។ 

 C.ថរើថយើងម្ដលជាអនកមាន្ថរាគ្  គ្រួថត្រកអរត្រឹមម្រថាន បំំ្បារ់
ោរឈ្ចឺាប្ម់យួត្គា ៗ  ឬគ្រួថត្រកអរនឹ្ងោរជាសះថសបើយ  ដ្ឋចអ់ស់
ជាសាថ ពរ  គឺ្ត្ពះនិ្ព្វា ន្វញិ ? ៕៚   

3 
          ៙.កូន្ថៅចាចុំះ  ចិរតថសាម ះកត្ម 

 មាសត្បាករូ់ប្លអ  មនិ្ត្កដូចថ ើយ 

   ដូថចនះត្រូវថសាម ះ  នឹ្ងខាួន្នុ្ ះថេើយ 

   ត្រូវម្សាងរកថត្រើយ  កំុថ ើយសងសយ័ ។ 

 ថវោទំព្វ  សីុសរាថោោ 

 មនិ្អាចរកា  អាីៗ ដនទ 

   ទទលួោរពិរ  ចិរតមាន្សាម ររី 

   លះប្ងអ់ាល័យ  ត្រយ័ររនជាថត្រើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថពលមាន្ទុកខកងាល់  ត្រូវរលឹកដឹង  ត្រូវរកឱ្យថឃើញថាមក
អំពី រណាហ  ។ 

 C.រណាហ   គឺ្ជា មធម ៌ មនិ្ម្មន្អាត     ថទាះបី្បាន្អាីថ ះមក 
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ដូចត្បាថាន   កម៏និ្ម្មន្ខាួន្ថយើងជាអនកបាន្ដម្ដល ។ 
 C.ត្រូវចាប្ប់្រមរថធមឱ៌្យបាន្ោ៉ា ងថន្ះ      ថេើយសាម ររីត្រូវ
ាងំមា ំរណាហ ករ៏សាយ  ទុកខករ៏ោយ  សុខសងប្ក់ម៏កត្បាកដ  ថន្ះឯង
ម្ដលថឈ្លម ះថា  ម្សាងរកសុខអំពីចិរតខាួន្ឯង ។ 
 C.មនិ្ម្សាងរក  មនិ្រឹងម្រង  មនិ្ទាមទារសុខអំពីអនកដនទ  
ណាថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.អរម់ាន្ជំព្វកត់្បាកធ់ គារអាីប្ន្តិចថ ើយ  ម្រជាប្ជំ់ព្វក់
ចំណ្ងវដែៈ  ថៅកនុងសងារទុកខ ។  ថរឿងម្ដលបាន្ជួប្កនុងជីវរិ  គាម ន្
នចដន្យថ ះថទ  គឺ្សុទាម្រាមរយៈនន្ប្ញ្ា វញិ្ញា ណ្ម្ដលជាវបិាករប្ស់
កមម ។  មាន្សរិរលឹកដឹង  ថទើប្មនិ្ត្ប្ោន្ថ់ាអនកដនទណាថធាើឱ្យ  
ត្គាន្ម់្រថព្វលប្ញ្ារតថា  កមមថយើងសាងមកថដ្ឋយខាួន្ឯងប្៉ាុថណាណ ះ  ម្រ 

មនិ្មាន្ទិដាិត្ប្ោន្អ់ាត   រួខាួន្  អនកសាងកមមថ ះថទ  គឺ្ថដ្ឋយប្រមរថ-
ធម ៌ មនិ្មាន្សរាអនកសាងកមម  កម៏និ្មាន្សរាអនកទទលួវបិាកនន្កមម
ម្ដរ  វដែទុកខ  គឺ្ជាត្កម្ស រ ៗ គាន នន្ខន្ា  ថេើយថទើប្បាន្សន្មរថាជា
សរាថោក  អនកថន្ះ  អនកថ ះ  មយួអងគ  ឬមយួ កេ់នឹងឯង ៕៚ 

3 
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          ៙.ថរើប្ញ្ញា មាន្ោរចថត្មើន្ថ ើងដូចថមែច ? 

 សរិ  រលឹកដឹងប្រមរថធម ៌  ប្ញ្ញា   ថឃើញោរត្ប្ត្ពឹរតថៅនន្
សង្ខខ រធមថ៌ ះៗ ត្រឹមត្រូវាមប្ចាយ័  មនិ្ត្បាថាន ថាឱ្យោ៉ា ងថន្ះវញិ  ឬ
ោ៉ា ងថ ះវញិថ ើយ  ថន្ះជាោរលះប្ងថ់ដ្ឋយប្ញ្ញា  ។  ដូចម្ដល
ថយើងមនិ្េួងម្េងនូ្វត្ពះអាទិរយថា  កំុឱ្យអសែងគរថៅដូថចាន ះម្ដរ ។  
ថត្ព្វះោរមនិ្ត្ប្ោន្េ់ួងម្េង  កម៏និ្មាន្ថសចកែីទុកខ  ថន្ះគឺ្ជាោរ
ចថត្មើន្ថ ើងនូ្វប្ញ្ញា   អាត្ស័យនឹ្ងត្ពះធម ៌ ត្ពះធមមររន្ៈ ៕៚ 

3 
          ៙.មនុ្សសថយើងថគ្ចទុកខថដ្ឋយពឹងរណាហ   ជួប្សុខម្កាងោា យ  
សប្ាយប្៉ាុន្ណា កជ៏ាសំប្ក មនិ្ម្មន្ខាឹម  ថគ្ចមនិ្រចួពីប្ញ្ញហ ថ ើយ។ 

 សុខម្ដលជាទីពឹង   គឺ្ប្ញ្ញា សាគ ល់ទុកខជាប្រមរថធម ៌   មនិ្ម្មន្ 

ជាសរា  មនិ្ម្មន្ជាអាត   ថទើប្មនិ្ពឹងរណាហ   ោររលររ់ណាហ ថន្ះឯង  
ឈ្នះអស់នូ្វទុកខទាងំពងួ ៕៚ 

3 
          ៙.ថដ្ឋះម្លងប្កស ី ម្លងត្រីឱ្យរស់ 

 ជាបុ្ណ្យសថស្តង្ខគ ះ  ជីវរិទាន្ 

   ថដ្ឋះម្លងខាួន្ឯង  បាន្ត្ពះនិ្ព្វា ន្ 
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   វបិ្សស ញាណ្  មនិ្មាន្អាត  ៕៚ 

3 
          ៙.ថប្ើថយើងត្ប្ម្ជងនឹ្ងអនកដនទ  គឺ្បាន្ថសចកែីថា  ររថ់ដញាម
ចិរតអនកដនទ  ថន្ះឯងម្ដលជាថរឿងថន្ឿយេរ ់ ថសាកថៅ  ថត្ព្វះថដញ 

ាមមនិ្ទាន្េ់នឹងឯង ។ 

 ថប្ើថៅថមើលម្េចិរតខាួន្ឯង  គឺ្បាន្ថសចកែីថា  ឱ្យថពលថវោ  
ឱ្យឱ្ោសដល់ខាួន្ឯង  ថៅថមើលម្េចិរតខាួន្ឯងថដ្ឋយសរិ  មនិ្មាន្
ខកចិរត  មនិ្កបរនឹ់្ងខាួន្ឯងថ ើយ ។ 

 C.កនុងថោកមាន្ថរឿងថសាកថៅថា  អនកដនទកបរចិ់រត  ររ់
ថចាលខាួន្ថៅាមអនកដនទ... 
 ប្៉ាុម្ន្ត គ្ួរពិចារណាខាួន្ឯងថមើលចុះ ថរើថយើងមាន្ោរថសាម ះត្រង់
នឹ្ងខាួន្ឯង  ថៅថមើលម្េចិរតខាួន្ឯង  មនិ្កបរចិ់រតខាួន្ឯងម្ដរឬថទ ៕ 

3 
          ៙.មនិ្មាន្ថសចកែីសងឃមឹណា  ម្ដល ឱំ្យថយើងខកចិរត  និ្ង
ថកើរទុកខខាា ងំ  ឱ្យដូចជាថសចកែីសងឃមឹម្ដលថាអនកដនទ  នឹ្ងថធាើអាីៗ 
ដូចចិរតថយើងចង ់ ថ ះថ ើយ ៕៚ 

3 
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          ៙.មនុ្សសលអឱ្យសុខ  ថសពគ្ប្ថ់ដ្ឋយធម ៌

 មនុ្សសម្ដលមនិ្លអ  កោរសិកា 

   សប្បុរសប្ណ្ឌិ រ  ឱ្យចិរតត្ជះថាា  
   ជន្ព្វលឫសា  ឱ្យោរសាុរចិរត ។ 

 ថរឿងខាះត្រូវចិរត  ឱ្យគិ្រថធាើលអ 
 ថរឿងខាះវកឹវរ  ឱ្យរកធ៍មពិ៌រ 

   រស់ថដ្ឋយប្ញ្ញា   សិកាជីវរិ 

   លទាផលសងប្ចិ់រត  ជីវរិខាឹមសារ ។ 

 សិកាប្រមរថ  អស់សរាបុ្គ្គល 

 ត្រូវចូលឱ្យដល់  ថាន កប់្រញិ្ញា  

   ត្រូវចាជីំវរិ  ពិរជាសាោ 

   សត្មាប្សិ់កា  គាម ន្ោរត្ប្ោន្ ់៕៚ 

3 
          ៙.ថរឿងខាះនឹ្កថៅ  ថកើរចិរតត្ជះថាា  
 កខំ៏រកា  ោរនឹ្កថ ះថៅ 

   ពុទាា នុ្សសរិ  ចិរតសងប្ក់ប្ថ់ត្ៅ 

   ថន្ះឯងជាផាូវ  ម្ដលថៅមាន កឯ់ង ៕៚ 

3 
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          ៙.មនុ្សសថយើងមាន្កមម  ត្ប្ចាទីំនទ 

 ទាងំអធាត្ស័យ  ដនទថផសងគាន  
   ណាមយួសង្ខខ រ  អនិ្ចាា ត្គ្ប្ត់្គា 

   ថទើប្ត្រូវភាវ   ោរព្វរដងួចិរត ៕៚ 

3 
          ៙.ថមើលចុះផលកមម  ត្ប្ចាកំនុងភព 

 ជាមនុ្សសមនិ្ត្គ្ប្ ់ សររីាោរ 
   ចុះថប្ើកមមថពៀរ  ជាអមនុ្សា 

   គ្រួអនិ្ចាា  !  សង្ខខ រធម ៌៕៚ 

3 
          ៙.ជាថកមងមនិ្ដឹង  ខំត្បឹ្ងព្វធ្ល 

 កមមថពៀរថវរា  ជាប្ជ់ាសងារ 
   អនកមាន្សីលថេើយ  ថៅថ ើយវបិ្សស  

   កំណ្រស់ង្ខខ រ  សិកាប្រមរថ ៕៚ 

3 
៙.ថប្ើជបួ្ម្រថរឿងម្ដលចិរតគិ្រ មនិ្បាន្ជបួ្ចិរតពិរខាល់ខាា យ 

ថប្ើបាន្ជបួ្ចិរតពិរសប្ាយ ដងួចិរតឃាា រឆ្ងង យដូចដងួចន្ទ ។ 
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ដងួចន្ទបំ្ភាភឺពម្ផន្ដី  ម្រមនិ្អាល័យន្យ័សំខាន្ ់

ចិរតបាន្ទូ ម ន្គាម ន្ត្ប្ោន្ ់ ថរឿងរយថរឿងព្វន្ដូ់ចអាោស ។ 

ត្គាន្ម់្រគិ្រយល់បាន្ដល់សុខ ថរឿងរា៉ា វត្គ្ប្មុ់ខថមឃត្ស ះ 

មាន្ម្រចិរតគិ្រត្បាកដចាស់ ថត្ប្ៀប្ដូចអាោសមនិ្ចាប្ោ់ន្ ់៕ 

3 
           ៙.ដល់ថពលត្ក  បាន្ថឃើញរនមាត្បាក ់

 ថពលធ្លា កន់្រក  បាន្ថឃើញរនមាមនុ្សស 
 ថពលសាា ប្ ់ បាន្ថឃើញរនមានន្ោររស់ 

 ថឃើញវដែៈមាន្ថត្គាះ ថទើប្ថឃើញរនមាត្រយ័ររនចាស់ ។ 

 ត្គាន្ម់្រគិ្រយល់  បាន្ដល់សុខ 

 ថរឿងរា៉ា វត្គ្ប្មុ់ខ  ថមឃត្ស ះ 

 មាន្ម្រចិរតគិ្រ  ត្បាកដចាស់ 

 ថត្ប្ៀប្ដូចអាោស  មនិ្ចាប្ោ់ន្ ់៕៚ 

3 
          ៙.ធងន្េ់រម់ាុងឹ        ប្៉ាុម្ន្តត្បឹ្ង  េនឹងជីវរិ ! 
 អរធ់ន្ពិ់រ        ដបរិត្កីត្ក  ត្រដររស់ 

 អនកមាន្បាន្        មនិ្ត្ពមកាន្ត ចងម់្រថឈ្លា ះ 
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 បាន្សាងផនួស        ម្ប្រជួប្ថត្គាះ មារុត្គាម ៕៚ 

3 
          ៙.ទទួលថាេរ ់ ត្បាកដថាថន្ឿយ 

 ចងឈ់្ប្ណ់ាស់ថេើយ  ថៅថ ើយខាួន្ត្ក 

   កូន្ខញុ ំរូចខាី  ប្ែីខញុ ំឈ្មឺរណ៍្ 

   ថប្ើខញុ ំមនិ្រក ៍ កូន្បាន្អាីេូប្ ៕៚ 

3 
          ៙.ត្បាកម់ាន្រនមា  អាត្ស័យថត្ប្ើត្បាស់ 

 ម្រត្រូវឱ្យចាស់  មនិ្នេាជាងមនុ្សស 
   គឺ្កំុថធាើបាប្  ថត្ព្វះត្បាកឱ់្យថសាះ 

   ត្បាកកំុ់ដ្ឋកថ់ខាន ះ  ដូចថត្ប្ើសជាប្ន់ត្ព ៕៚ 

3 
          ៙.សួរសុខទុកខ        អនកដនទ  អរអី់ថទ 

 កប៏្៉ាុម្ន្ត         មាន្ម្ប្រសួរ ខាួន្ឯងអរ ់

 េួងម្េងប្ែី        កូន្ត្បុ្សត្សី ោ៉ា ងេមរច់រ ់

 ខាួន្ឯងអរ ់        បាន្ថមើលម្េ គិ្រម្រថគ្ ។ 

 ថមើលចិរតថគ្        ទាងំគាន ន្ថ់គ្នរ ម្េមម្ប្ប្ោន ញ់ 
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 ម្រចិរតអញ        ចាញ់កិថលស មនិ្ថចះម្េ 

 ត្សឡាញ់ត្ទពយ        ផ្កគ ប្ចិ់រតថគ្ គ្រួអាីម្ដរ 
 ថប្ើមនិ្ម្េ        ចិរតខាួន្ឯង វថងាងអកួរ ។ 

 ថរឿងទាងំអស់        ត្ប្ជំុចុះ  ត្រឹមម្េចិរត 
 ខាួន្ឯងពិរ        ត្រូវម្េចិរត  ជាងម្េសួរ 

 ចិរតប្រមរថ        មនិ្ម្មន្សរា បារអំ់ន្រួ 

 មនិ្ត្ប្ករួ        មនិ្ត្រួរត្ា អនកណាថ ើយ ៕ 

3 
          ៙.រាត្រី  សួសែី !  រសមីត្ពះធម ៌

 បំ្ភាផឺាូវលអ  ចរដូចដងួចន្ទ 
   សុខកនុងដងួចិរត  ថត្ព្វះមនិ្ត្ប្ោន្ ់

   ារារយព្វន្ ់ ច ទ ធិប្រី ។ 

 អន្ទៈ  វរីយិៈ  ចិរតៈ  ប្ញ្ញា  

 អធិប្រីកុសោ  វាស បារម ី

   បុ្ណ្យជាគូ្គាប្ ់ យល់សប្ែលអនត្ក 

   ធមាម ធិប្ថរយយ  រាត្រីចថត្មើន្ ៕៚ 

3 
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          ៙.កំុប្ញ្ឈប្ ់  កំុឃុំឃាងំខាួន្ឯងកនុងថសចកែីទុកខថ ើយ  ថត្ព្វះ
ថយើងកម៏ាន្សិទាិម្ដលត្រូវបាន្ថសចកែីសុខ  មនិ្រិចជាងអនកដនទថ ះ
ម្ដរ  គឺ្ថា  ថសចកែីសុខថៅកនុងចិរតរប្ស់ថយើងខាួន្ឯង ត្រូវថមើលវធីិ  និ្ង 

ោរត្បឹ្ងម្ត្ប្ង  ពាោម  ជួយ ខាួន្ឯងថដ្ឋយផ្កទ ល់  ម្រប្៉ាុថណាណ ះ ៕៚ 

3 
          ៙.ថពលថ ើងខពស់  កំុវថងាង  ទឹកមាន្ថ ើង  មាន្ត្សក ។ 

 C.ឧប្ោរគុ្ណ្  កំុបំ្ថភាច  គឺ្សមាម ទិដាិ  ថធាើកិចាយល់ត្រូវ ។ 
 C.ថត្ោធខឹង  ត្រូវឱ្យអភយ័  ថមាត   គឺ្ជាទឹកពន្ារថ់ភាើង ។ 
 C.ថកើរជាមនុ្សស  កំុថភាចថា  មកម្រឯង  ថៅវញិកម៏្រឯង ។ 
 C.បាន្ត្ពំ  កំុថភាចកថន្ទល  គឺ្កំុថភាច  អនកធ្លា ប្ទំ់នុ្កប្ត្មុង ។ 
 C.បាន្អាវ  កំុថភាចព្វក ់ គឺ្មាន្សីល  កំុឱ្យថភាចសាម ររី ។ 
 C.បាន្ធំ  កំុថភាចខាួន្  គឺ្ខាួន្  សំខាន្ជ់ាងអាីៗ ទាងំអស់ ។ 
 C.ថធាើថគា  កំុថភាចគ្ន្ាង  មនុ្សសត្រូវអប្រ់ ំ ថដើរឱ្យត្រូវផាូវ ។ 
 C.ត្ពះចន្ទថគាចរកនុងផាូវន្កខរតឫកស  សរិប្បដ្ឋា ន្ភាវ  ៕៚ 

3 
          ៙.ថប្ើយកចិរត       ទុកនឹ្ងត្សី  ប្សួអាីបាន្ 

 ថប្ើទុកចិរត       កនុងខាួន្ត្បាណ្ បាន្មនិ្ខុស 

 ត្សីកលាណ្       បាន្ថផែកផែិរ ទុកចិរតត្បុ្ស 
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 ថពលមយួថ ះ       ពយុះគ្ត្គឹ្ក  ទឹកថន្ត្ា ។ 

 ត្រូវទុកចិរត       នឹ្ងខាួន្ឯង  ម្សាងឱ្យយល់ 

 គឺ្បាន្ដល់       សមេៈ  វបិ្សស  

 ខាួន្ថយើងថន្ះ       សំខាន្ជ់ាង មនុ្សសថទព្វែ  
 ត្ពះត្ាស់ថា       ពឹងអាាម   សរិប្បដ្ឋា ន្ ៤ ៕ 

3 
          ៙.ជាមនុ្សសលអ       កុសលធម ៌ មនិ្សូន្យសាង រ ់

 ថទាះងងឹរ       ករ៏ុងថរាចន្ ៍ ដូចដងួម្ខ 

 ថទាះបី្ថៅែ        ថៅត្រជាក ់ ចិរតថលហើយម្លហ 
 មនិ្អ៊ូម្អ       ររឹម្រលអ  ធមវ៌ថិវក ៕៚ 

3 
          ៙.សកស់កូវ       ត្បាប្ផ់ាូវ  ថៅមរណា 

 ម្ភនកអន្ ់       ត្បាប្ថ់ា  ខំថធាើបុ្ណ្យ 
 ខនងថោង       ឱ្យថាង  ត្ពះពុទាគុ្ណ្ 

 ម្សបកត្ជួញ       ត្បាប្មុ់ន្  ថាបូ្ជា ។ 

 ឮេុឹង        ឱ្យដឹង  ថាោថោក 

 មាន្ថរាគ្       ត្ប្ចា ំ  កមមថវរា 

 ថត្គាងអអឹង       ឱ្យដឹង  ថាថបាកគាន  
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 សាចម់្សបក       ថោមា  ជាបិ្សាច ៕៚ 

3 
          ៙.បាន្ជបួ្មនុ្សសលអ  ប្ន្តរកា 

 កត្មអនកណា  សម័ត្គ្សាម នឹ្ងថយើង 

   កំុសាងសត្រូវ  សាងមរិតេកំថេកើង 

   ត្រូវថលើករថមកើង  បុ្ណ្យថយើងគូ្គាប្ ់។ 

 ឯកសារកូន្ខាា   ធ្លា ប្ថ់ៅថដ្ឋះថគា 

 ចូលនត្ពបារយូ់រ  លុះថមខាា ង្ខប្ ់

   ត្ពលប្យ់ប្ថ់ ះ  ម្អកត្ពុសមនិ្ឈ្ប្ ់

   ខាា មកថគារព  ថមថគាមាន្គុ្ណ្ ៕៚ 

3 
          ៙.អាីម្ដលបារថ់ៅ  មនិ្ត្រូវថកើរទុកខ 
 ថត្ព្វះថយើងត្រូវសុខ  នឹ្ងអាីថៅមាន្ 

   ថប្ើមនិ្សថ ែ ស  នឹ្ងត្ទពយធន្ធ្លន្ 

   ថទាះមាន្រយោន្  កថ៏ៅម្រត្ក ៕៚ 

3 
          ៙.រប្ស់អនកថន្ះ  រប្ស់អនកថ ះ  សន្មរគាន  ។ 
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 ថដ្ឋយប្រមរថ  អរម់ាន្អនកណាបាន្អាីថទ  មាន្ម្រវញិ្ញា ណ្ដឹង
អារមមណ៍្ប្៉ាុថណាណ ះ  ថទាះជាថទវា  ត្ពះឥន្ទ  ត្ពះត្ពេម  កម៏ាន្ម្រ
វញិ្ញា ណ្ដឹងអារមមណ៍្  ចថត្មើន្សរិប្បដ្ឋា ន្  លះអាត នុ្ទិដាិ  ម្ដលទិដាិ
ថន្ះ  ជាថមថរាគ្ត្ប្ោន្ដ់ធំ៏កនុងជីវរិ ៕៚ 

3 
          ៙.បាន្ឮថាថគ្មាន្ត្បាក ់១ ព្វន្ោ់ន្ដុោា រ  កស៏ាុរចិរត...។  
ត្រូវឱ្យយល់ថា  ថទាះអនកមាន្ថត្ចើន្ជាងេនឹងថទៀរកថ៏ដ្ឋយ  មនិ្ម្មន្
ត្បាកជ់ារសុួខថ ើយ  គឺ្ចិរតថទថរើ  ម្ដលសុខ  ម្ដលសប្ាយថ ះ ។  
ដូថចនះ  ថយើងកអ៏ាចសុខចិរតបាន្ម្ដរ  មនិ្ចាទំាល់ម្រមាន្ត្បាកថ់ត្ចើន្
ថ ះថទ ។    មាន្ថសចកែីសុខធំៗ   ម្ដលមនិ្អាចយកត្បាកទិ់ញបាន្
ថទៀរផង  ដូចជា  ថសចកែីសុខសងប្ថ់ន្ះ  គឺ្ទាល់ម្រត្ពះកមមដ្ឋា ន្អប្រ់ ំ
ចិរត  ថព្វលគឺ្មាន្  វរីយិៈ  សរិ  ប្ញ្ញា   ថទើប្អាចសថត្មចបាន្ ៕៚ 

3 
          ៙.ចំណុ្ចមនិ្លអ      នន្រប្ស់ម្ដលថយើងមនិ្មាន្     គឺ្ថៅត្រង ់

ថយើងចងប់ាន្  ថត្ព្វះត្រូវថកើរទុកខ  ថប្ើថយើងមនិ្ចងប់ាន្ថទ  គឺ្មនិ្មាន្
ប្ញ្ញហ ថ ើយ ។ 

 C.ចំណុ្ចលអ  កនុងអាីម្ដលថយើងមនិ្មាន្ថ ះ  គឺ្ថយើងគាម ន្នេង
បារប់្ងនូ់្វអាីថ ះថ ើយ  ដូថចនះ 
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 - មនិ្ត្រូវោរ  ចងប់ាន្  រប្ស់ម្ដលមនិ្មាន្ ១ 

 - មនិ្ត្ប្ោន្េ់ួងម្េង  នូ្វរប្ស់ម្ដលមាន្ ១ 

 C.ទាងំ ២ ថន្ះ  ជាអានិ្សងសនន្វបិ្សស  ៕៚ 

3 
          ៙.កន្ទុ ំរុយថអើយ  កម្ន្ាងសន្ាឹកមនិ្ទំ  ថៅទំថលើកាលប្ងកួយ ។  
កម្ន្ាងសុខរប្ស់មនុ្សសថយើង  គឺ្កម្ន្ាងដស៏មគ្រួ  មាន្សប្បុរស  ទាងំ
ថយើងកត៏្សឡាញ់ថសចកែីលអ  ត្សឡាញ់មនុ្សសម្ដលគ្រួត្សឡាញ់  ថចះ
ឱ្យ  ថចះអរ ់ ថចះរងច់ា ំ ថចះលមម  ថចះត្ពម... ។ 

 េរថ់ន្ឿយោយ  ឱ្យអរធ់ន្ ់

 េរថ់ន្ឿយចិរត  ឱ្យរសូ៊ពាោម 

 ដ្ឋកត់្ប្ោន្ចុ់ះ  ថត្ព្វះមនុ្សសថយើងមនិ្ដូចគាន ថទ ៕៚ 

3 
          ៙.ត្ពះពុទាសាស   មនិ្បាន្ត្ប្ោសថា  សុខរប្ស់ឃរាវាស  
មនិ្ចាបំាចម់ាន្ត្បាកថ់ ះថទ  ប្៉ាុម្ន្ត  ោរម្ដលត្ពះពុទាសាស ត្ប្ោស
អំពីត្ប្ថោជន្ ៍ ថៅត្រងថ់ា  “ មាន្ជីវរិ  រស់ថៅជាមនុ្សសថដើមបអីាី ”  

ជាពិថសស  បាន្ជបួ្នឹ្ងត្ពះធម ៌។  ត្បាកក់ែី  ប្ចាយ័ ៤ កែី  មនិ្ម្មន្ជា
រសុួខថ ើយ  គឺ្ចិរតថទថរើ  ជារសុួខថ ះ ៕៚ 
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          ៙.ត្បាកក់ែី    ប្ចាយ័ ៤ កែី    ថត្ប្ៀប្ដូចថាន  ំ  ត្គាន្ម់្របំ្បារោ់រ
ឈ្ចឺាប្ម់យួត្គា ៗ ប្៉ាុថណាណ ះ ។  លុះម្រមាន្វបិ្សស   ថទើប្អាចដឹងថា
ប្ញ្ាកខន្ាគឺ្ “ នរាគនតា ”  ជាថរាគ្ម្ដលមាន្រណាហ   ជាម្ដន្ថកើរ  ឬជា
សមុដ្ឋា ន្    ថេើយថទើប្មាន្ញាណ្កនុងសន្តិប្ទ   ដឹងថាត្ពះនិ្ព្វា ន្   គឺ្  
“ អនរាគនតា ”  មនិ្មាន្ថរាគ្  បាន្យល់ដឹងថា  ប្ចាយ័ ៤ ថត្ប្ៀប្ដូច
ថាន បំំ្បារោ់រឈ្ចឺាប្ម់យួត្គា ៗ   ថត្ព្វះមនិ្អាចលះរណាហ បាន្ ។  ោរ
អស់រណាហ ថដ្ឋយអរយិមគ្គអងគ ៨  ថទើប្ឈ្នះអស់ទុកខទាងំពងួ ៕៚ 

3 
          ៙.បាណារិបារ  ថត្ចើន្សន្ាឹក 

 ថាសីុសាចត់្មគឹ្  ជាអាហារ 
   ថទាស  ោថមសុមចិាឆ ចារ 
   មកពីរណាហ   នឹ្ងសាចម់នុ្សស ។ 

 ម្រអនកោន្សី់ល  ថវៀរចាកបាន្ 

 អប្រ់កំមមដ្ឋា ន្  ថវៀរបាន្អស់ 

   មនិ្ម្មន្អាហារ  សត្មាប្រ់ស់ 

   វាគឺ្ជាថទាស   ថោកីយ ៍។ 

 អសុភកមមដ្ឋា ន្  បាន្ថឃើញអអឹង 
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 ភាវ រពឹំង  ដឹងប្ឋវ ី
   ថត្គាងអអឹងចងររឹ  ថដ្ឋយសរនស 

   សាចឈ់្លមម្សបកខាី  ចំណី្ោម ។ 

 ប្៉ាុម្ន្តរូប្ោយ  សំបុ្កថរាគ្ 

 ម្េមទាងំថសាម កថត្គាក  ថរាគ្ថញៀន្ញា៉ា ម 

   គឺ្មាន្កិថលស  ថអះជាប្ា់ម 

   ថន្កខមមៈថវៀរោម  រអាមចិរត ៕៚ 

3 
          ៙.ចិរតម្ដលមាន្ធម ៌ គឺ្មនិ្មាន្អាីត្ប្ទូសតបាន្ថ ើយ ។   
 សរិ  មាន្ោររកាចិរត  ដូចវា៉ា កសំ់ាងោរព្វរថរាគ្ម្ដរ  កិថលស 

កនុងអនកដនទថចញមកាមោយ  ាមព្វកយសមែ ី មនិ្អាចអាងមកដល់
ចិរតម្ដលមាន្សរិ  ជាធមរ៌កាថ ះបាន្ថ ើយ  សរិ  មាន្ោរមនិ្
វថងាងជាកិចា  ជា ទី ៕៚ 

3 
          ៙.ថសចកែីអរធ់ន្ ់  មាន្ត្ប្ថោជន្សំ៍ខាន្ថ់ៅត្រងឱ់្យចិរតសំា
នឹ្ងអាីម្ដលបាន្ចូលមកដល់ជីវរិេមីៗ  ថត្ព្វះចិរតគឺ្ជាធមមជារិម្ដល
ជាប្ជំ់ព្វក ់  ថេើយម្រងម្រអាល័យនឹ្ងអាីៗ  ម្ដលធ្លា ប្ប់ាន្ត្សណុ្ក
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ថ ះៗ ។  ត្ពះពុទាសាស   យកត្រឹមបាន្រស់ថេើយ  ថត្ប្ើត្បាស់ជីវរិ
ត្ប្ត្ពឹរតធម ៌ ផ្កែ ចថ់ចាលវដែៈថធាើនូ្វទីបំ្ផុរទុកខ ។  ថន្ះឯង  ខាឹមសារនន្
ត្ពះពុទាសាស   ម្ដលជាសាស អរយិសចា ៕៚ 

3 
          ៙.ថោកថន្ះ  គឺ្ម្ប្ប្េនឹងឯង  យប្ន់េង  ជបួ្ោ  សុខទុកខ  ថៅែ
ត្រជាក ់ ប្ចាុប្បន្នថេើយអរីរោល...។ 

 ថយើងត្រឹមម្រ    បាន្សាគ ល់នូ្វថោកថន្ះថេើយ    មនិ្ថកើរទុកខ
ផាូវចិរតប្៉ាុណ្ណឹ ង    គឺ្ជាលទាផលថាន កប់្រញិ្ញា     ម្ដលលមមថៅឱ្យសងប្ចិ់រត
ថេើយ ។ 

 អាីម្ដលបាន្ទទួលអំពីថោកថន្ះ  ជាខាឹមសារ  មនិ្ម្មន្វរថុថទ  
គឺ្ចំថណ្ះដឹង  និ្ងោរមនិ្ត្ប្ោន្ ់ េួងម្េង ៕៚ 

3 
          ៙.មនុ្សសថយើងថកើរមក  បាន្ថដើរថៅរកោររវល់ថត្ចើន្  ផទុយ
អំពីត្ពះខីណាត្សព ។  ត្ពះខីណាត្សព  ដូចជា  ត្ពះរដាបាលថរថរ  មនិ្
ត្រឹមម្រមនិ្មាន្បុ្ត្រភរោិថទ ម្េមទាងំមនិ្ត្ប្ោន្នឹ់្ងប្ញ្ាកខន្ាថទៀរ។  
ថយើងកម៏ាន្ត្រឹមខន្ា ៥ ម្ដរ    ម្រខាះប្ញ្ញា     កត៏្ប្ោន្ ់ខន្ា ៥    ថាជា
ខាួន្អញ  ថេើយត្រូវរកអាីៗ ឱ្យអញ  ថត្រកអរណាស់នឹ្ងោរបាន្អាីៗ 
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ម្ដលជាទីត្សឡាញ់  ម្រោរត្ប្ោន្ ់ េួងម្េង  គឺ្ជាថត្គាះថាន កដ់ធំ៏ ។  
ត្ពះរដាបាលថរថរ  បាន្ជត្មាប្បិ្ាឱ្យយកមាសត្បាក ់  ថៅចាកថ់ចាល
កនុងកណាែ លម្ខសទឹកទថន្ាគ្ង្ខគ   ថត្ព្វះថេរុអាី ( ប្ិ.២៤/ទំ.២៨៧ )៕៚ 

3 
          ៙.ប្ដិប្រតិធម ៌ បាន្យល់ ៖ 

 - យល់អំពីខាួន្ឯង 

 - យល់អំពីអនកដនទ 

 - យល់អំពីជីវរិ 

 C.ត្ប្ថោជន្ន៍ន្ោរយល់ថ ះ  គឺ្ោរមនិ្ត្ប្ោន្ម់ា ំ មនិ្ថកើរ
ទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.ត្សឡាញ់គាន ខាា ងំណាស់  មនិ្ម្មន្ត្បាកដថាត្សឡាញ់គាន
អស់ោលជាអម្ងាងថៅថ ះថ ើយ  ថទាះជាយូរអម្ងាង  និ្ងសមបូរម្ប្ប្
ោ៉ា ងណាកថ៏ដ្ឋយ  កម៏និ្ត្ប្ថសើរដូចជាោររស់ថៅជាមយួនឹ្ងខាួន្ឯង
ម្ដរ ។ 

 ម្ដលថារស់ថៅជាមយួនឹ្ងខាួន្ឯង  គឺ្ោរមនិ្ថចាលខាួន្ឯង ។  
ថចាលខាួន្ឯង  គឺ្ោរថភាចសរិ  ដូថចនះ  ោរមនិ្ថចាលខាួន្ឯង  ថៅថមើល
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ម្េរកាខាួន្ឯង  គឺ្មាន្សរិត្ប្ត្ពឹរតថៅជាកុសលភាវ   ថធាើទាន្  រកា
សីល    សាែ ប្ត់្ពះធមអ៌ប្រ់ចិំរត    លះប្ងកិ់ថលសកនុងស ែ ន្ ។    ោរ
រស់ថៅជាមយួនឹ្ងអាីៗ  គ្ងម់្រដល់ថពលម្ប្កគាន   ថដើមថឈ្ើធំ  គ្ងប់ាក់
រលំ  នត្ព  ភន ំ  កគ៏្ងខ់ាា រខ់ាា យ...   មាន្ម្ររស់ថៅជាមយួនឹ្ងខាួន្ឯង   
ឱ្យបាន្លអប្៉ាុថណាណ ះ      ថទើប្អាចជយួ ខាួន្ឯង      ឱ្យរចួផុរចាកទុកខកនុង
វដែសងារថន្ះបាន្ ៕៚ 

3 
៙.ជីវរិម្ដលចថត្មើន្ថដ្ឋយពុទាធម ៌  មនិ្ថាោររស់ថៅ  ឬ 

ោរង្ខរអាីថ ះថទ  គឺ្មនិ្បាន្អាត្ស័យថដ្ឋយសុខ  ថដ្ឋយទុកខថ ើយ  
ប្៉ាុម្ន្ត  អាត្ស័យថដ្ឋយប្ញ្ញា   ថៅត្រងថ់ា  ត្រូវរស់ថៅោ៉ា ងដូចថមែច  ថរើ
អាីម្ដលគ្រួថធាើ  និ្ងអាីម្ដលមនិ្គ្រួថធាើ ។ 
 បញ្ញា ជីវឹ  ជីវិតមាហុ  នសដាំ   អនកត្បាជញ ថៅជីវរិនន្អនក
ម្ដលរស់ថៅថដ្ឋយប្ញ្ញា   ថាជាជីវរិត្ប្ថសើរ ( បិ្.៥៤/ទំ.៦២ )៕៚ 

   សូមអនុមោទនា ! 

   
c b; 
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sBVTanM FmµTanM Cínati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

rrrbsss  

namBuT§bris½TGñkman]bkar³ 

kñúgkargarFmµTan  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 
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raynamBuT§bris½TkñúgshKmn_FmµTan 

]btßmÖR)ak;pSBVpSayRBHFm’RbcaMqñaM  

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

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

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

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

5- ]>s>Ca KuM nig ]>si>Bin sat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

6- ]>si>Ca  supa nig ]>s>h‘un mul >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

7- ]>si>Ca  suPaB nig ]>s>Ekm saKuN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

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

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

10- Pikçú QYm sMbUr >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24- ]>s>eym sMNag nig ]>si>eym LÚr:a RBmTaMgbuRt >>>>> s>r>G> 

25- ]>si>rs; lINa RBmTaMgkUnecA ÷ ]>si>GUn j:÷kUnecA s>r>G> 

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

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

28- ]>si>suin lMGg nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

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

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

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

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

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

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

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

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

37- elakRKÚ eGO esA nigPriya dYg cnñI ÷buRtI esA mUlINa >  s>r>G> 

38- ]>s>eGog qay nig ]>si> eGo eksr RBmTaMgbuRt >>>>>> s>r>G> 

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

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

41- yuvCn xum c½nÞDINa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 
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42- ]>s>xum BuFdanI nig ]>si>Kab BuT§avÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

58- ]>s>sr b‘uneFog RBmTaMgbuRt nigecA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  GU®sþalI 

59- ]>si>sux NarI nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

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

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

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

63- ]>s>sM suxKuN nig ]>si>lI esomehog ÷ buRt >>>  GU®sþalI 
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64- kug ehg eLgéf nig m:a G‘a KwmTag÷ecAéf XIG‘uy GU®sþalI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

79- ]>s>Lúk b‘unGuIv nig ]>si>tan; suIvLag÷buRt>>>>>>>>>>>  )araMg 

80- ]>si>qay s‘n RBmTaMgbuRt nigecA÷ecATYt>>>>>>>>>  kaNada  

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

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

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

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

85- ]>si>G‘a enA nig ]>si>G‘a KwmyU RBmTaMgkUnecA  >>>>>>> kaNada  
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86- É>]>kan; r:at; nig ]>si>Ekv klüaN÷k>kan;sufart½ñ P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

98- ]>si>g:Uv muyGuI RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b>b> 

99- ]>s>Eg:t epg nig ]>si>ehA ehg÷kUn epgbUr:a÷GuwglINa P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

107- ]>si>Ca nag nigkUnecA ÷]>si>QIv Kwmsan nigkUnecA > b>b> 
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108- ]>s>Ca r:anI nig ]>si>lwm suP½N RBmTaMgbuRtFIta >>  P>B> 

109- ]>s>Ca sux um nig ]>si>G‘un BUn RBmTaMgkUnecA  >>>>>>>  P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

118- ]>s>Cukmuil-snþiPaB ]>si>Ca EkvmunI÷bgRsI Ca suIvTag P>B> 

119- ]>si>Cun s‘UKI nig b¥Ún² ÷ kUnkµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

129- kumarI taMg sumavtI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b>b> 
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130- ]>s>fac; fg nig ]>si>Kwm eyog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

133- ]>s>TUc favriT§ nig ]>si>qay m:alIka ÷ buRt >>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

137- ]>si>nwm vNÑI RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

138- ]>s>nut sarin nig ]>si>muI daer: ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

150- Em:n esrIvuDÆi nig vgS lIKg; ÷vgS gYnLúg nig jwk suxNa P>B> 

151- ]>si>em:A supl RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 
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152- ]>s>em:A m:n nig ]>si>TYn y:an RBmTaMgkUnecA >>>>>> b>b> 

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

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

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

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

157- ]>s>ynþ sYn nig ]>si>taMg Qugb‘Yy ÷kUnecA >>>>>> P>B> 

158- ]>s>ywm suImunIñ nig ]>si>yU b:UlIn nigbuRt÷ecA >>>  P>B> 

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

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

161- ]>si>lag suIvb‘Yy nig ]>s i>can; fa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>> P>B> 

162- ]>s>lIm qay nig ]>si>RCun m:ac ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

173- ]>s>s‘a bUr:a nig ]>si>b:ul buTm÷buRt s‘a s‘UCÍg >>  P>B> 
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174- elak s‘a rs; nigGñkRsI ej:b daer:t RBmTaMgbuRt  P>B> 

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

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

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

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

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

180- ]>s>suIm ey:khYy nigmþay ]>si>v:a KImsuI >>>>>>>>>>>>>>>   k>B>c> 

181- ]>si>sux PYg nig ]>si>sux ép RBmTaMgkUnecA >>>>>  P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

190- ]>s>sYs FIedt nig ]>si>qay m:alIn ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

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



-184- 

 

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

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

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

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

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

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

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

203- sVayh‘ag-TMy:m÷Firika-suKn§arI÷riT§-Kn§a÷rIENt/éh-nI P>B> 

204- elakyay])asika hW eL nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

217- ]>s>Lay yUem:g nig ]>si>lak Nak;÷buRt÷ecA >>>>  P>B> 
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218- elak LI supat nig elakRsI vgS esAr:ut RBmTaMgbuRt >> b>b> 

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

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

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

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

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

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

225- elak Guwg éqRs‘ún nig elakRsI Lúg suPaB RBmTaMgbuRt P>B> 

226- É>]>Guwm siT§Ir:a nig elakC¿Tav Cukm:ul mrkt÷buRt >>> P>B> 

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

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

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

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

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

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

P>B> 

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

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

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

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

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

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

239- ]>si>Ék supl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 
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240- Rkumevnéf¶2ekItvtþRBHBuT§manbuNü ]>si>Guit eqgsuI P>B> 

241- KN³kmµkarvtþsMeBAmas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

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

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

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

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

246- Rkúm]>si>rs; Cín RkúmevnRbeKnnic©PtþRBHsgÇ 26 vtþ >  P>B> 

247- RkúmBuT§bris½T PUmieCÍgÉk ÷ burIkmµkr ÷ eragcRkEkv >> P>B> 

248- RkúmBuT§bris½TvtþmNIrtnaram extþeBaF×sat;>>>>>> B>s> 

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

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

; ;;;;;; 
 

 

 

namBuT§bris½TEdlmansT§a 

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

 

 
 

1 elakta lI enA nig elakyay Qk er:n >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 600 $ 

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

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

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

5 ]>si>G‘U suxsanþ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 $ 

6 PikçúbBaØabeC¢aeta eTB bBaØa nig]>s>Rsúg can;Na÷Priya÷buRt 150 $ 

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

8 elakRKÚ eGO esA nigPriya dYg cnñI ÷ buRtI esA mUlINa >>>>> 100 $ 
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9 elak kaNul ciRta nig elakRsI CU supanI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>> 100 $ 

10 ]>s>G‘U Ék nig ]>si>Ey:m sMGUn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

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

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

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

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

15 ]>si>c½nÞ bu)aöNa RBmTaMgbuRtFIta nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

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

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

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

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

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

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

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

23 Pikçú esA sMGUn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

24 Pikçúcgámrkçieta nU sm,tþi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

25 ]>si>Guwg suxXun ÷ kUnkµÜy ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

26 ]>si>paMg RsÚy RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

27 ]>si>KIm lag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

28 ]>si>paMg RsÚy RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

29 ]>si>taMg e):aCåg ¬ehATn; ¦nig RkúmRKÜsar ÷ kUncA >>>>>>> 100 $ 

30 ]>s>vgS esaP½N nig ]>si>eLa Kwmlag RBmTaMgbuRt÷ecA 100 $ 

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

32 ]>s>ng éqKn; nig ]>si>lIn s‘aghug ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 
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33 Ék]tþm Ecm vÍDü:a elakC¿Tav suxa s‘UlIvNÑ nigbuRtFIta 50 $ 

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

35 ]>si>Kwm cnßa RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

36 ]>si>Kg; saerOg÷rs; Farun÷rs; FarI÷rs; suInYn÷rs; sMNag 50 $ 

37 ]>s>Cåm C¿nit nig RkúmRKÜsarkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

38 ]>si>xwm tan; ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

39 ]>s>cab riT§I nig ]>si>Em:n Tuy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

40 ]>s>Ca s‘uvtßana nig ]>si>Xun sUnIm:a RBmTaMgbuRtI >>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

41 ]>s>vgS gYnLúg nig ]>si>jwk suxNa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

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

43 ]>si>Ca suNavÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

44 ]>si>eLg xum eyOn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

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

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

47 ]>si>G‘ab KwmsuIn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

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

49 ]>s>lwm huglI nig ]>si>suwm etgKI RBmTaMgkUnecA >>>>>>> 40 $ 

50 RkúmevnRbeKnnic©Ptþ 26vtþ-vtþsMeBAmasCaedÍm¬]>si>rs; Cín¦ 40 $ 

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

52 ]>s>GuIv vísal nig ]>si>sug cnßa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

53 ]>si>CU eqgeha >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

54 ]>si>b:k; suPaB nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

55 ]>si>RBM RbNIt nig ]>s>QYn parin ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

56 ]>s>RBM C¿naj nig ]>si>b‘ut c½nÞr:avÍ ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 
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57 ]>s>RBM vísal nig ]>si>Lay KImh½g ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

58 ]>si>RBM eBRCklüaN nig ]>s>Qun c½nÞkumÖ³ ÷ buRt >>>>>>>>> 40 $ 

59 ]>si>lag suIvb‘Yy ÷ ]>si>QYn can;fn nig kUnecA >>>>>>>>>>> 40 $ 

60 ]>si>Guwg yn;FYn nig kUnecA ÷ Em:n eyOn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

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

62 nYn can;paNub nig RBuM suInaf÷RBuM suP®½kþNa nigsVamIbuRt 35 $ 

63 ]>si>sam:ul KwmFn; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 35 $ 

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

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

66 ]>si>sUv TI ¬m:aeBaF×sat;¦ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

67 ]>s>Ca KuM nig ]>si>Bin sat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

68 ]>si>Ca supa nig ]>s>h‘un mul >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

69 ]>s>eGog qay nig ]>si>eGo eksr ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

70 ]>si>júwk suIfn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

71 ]>s>eGO eyOn ]>si>TUc egOn nig ]>si>eGO sarYn ÷ kUnecA 30 $ 

72 ]>s>Twm eb:gLúg nig ]>si>h‘un ehg ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

73 ]>si>G‘uy sMNag ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

74 ]>si>qay Esg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

75 ]>si>exg laPanI ¬GaPa ¦nigmþay Qr huklIv >>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

76 ]>si>Em:n GUn nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

77 ]>si>vNÑ munI nig kUnecA  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

78 ]>si>dUg saemon ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

79 ]>s>san suxKIn nig ]>si>b:k; sURtesdæa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>> 30 $ 

80 ]>s>mYg eyOnvNÑ³ nig ]>si>b:k; sURtsunñI ÷ kUnecA  >>>>>>>>> 30 $ 
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81 PikçújaNsaera sM burI nig ejamRbús ejamRsI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

82 ]>si>sr mardÍXunñI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

84 ]>si>éx hYr nig kUn Guwg eqg ÷ ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

85 ]>si>b‘ut c½nÞbu)öa nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

 86 ]>si>lag suIvb‘Yy ÷ ]>si>QYn can;fn ÷ ]>si>Eg:t m:aNat >>> 30 $ 

87 ]>si>b‘ut m:alI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

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

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

91 kBaØa Kwm dalIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

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

94 ]>si>Ej:m eTBbUrI ÷ ]>si>sUr esOn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>> 28 $ 

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

96 elak lwm BYylI nig GñkRsI NaM mYy RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>> 25 $ 

97 ]>si>suIm ey:khYy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

98 ]>si>eb:g suxlIm ÷ ]>si>Gun Narin nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>> 21 $ 

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

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

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

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

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

104 ]>s>KYg lagepg nig ]>si>CU s‘Uehog RBmTaMgbuRt÷ecA 20 $ 
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105 ]>si>sMNag RsIeBA nig sVamI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

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

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

109 Gt;eQµaH >>> 20 $ 

110 ]>s>em:A Rsúin nig ]>si>TUc suInh‘n RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>> 20 $ 

111 ]>si>lwm lIs ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

112 ]>s>XYn eXOn nig matabita ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

113 kUnecA]>s>G‘U b‘unesg ]>si>lag LaMg 20 $ 

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

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

116 ]>s>FYn b‘uneFOn nig ]>si>Ehm suvNÑ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

117 ]>s>lIm esg nig ]>si>Tin sn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

118 elak yin cnÞsuCati nig GñkRsI lIm lIehog ÷ buRt >>>>>>>>> 20 $ 

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

120 ]>si>ehg suIvexg nig bgb¥Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

121 ]>si>taMg KImecg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

122 ]>s>XYn eXOn nig matabita ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

124 elakRsI Ék sarI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

125 elakRsI Ék suKn§a nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

126 ]>si>Ék supl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

127 ]>si>DI suINg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

128 ]>si>dYg vNÑfn ÷ kUnecA ÷ ecATYt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
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129 ]>si>dYg vNÑeFOn ÷ kUnecA ÷ ecATYt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

131 ]>si>G‘uy y:g nig ]>si>ent Lay ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

132 ]>si>Eqm sucinþa nig RkúmRKÜsar ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

133 ]>si>pan;nI nig PINan; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

134 ]>si>s‘¿u suxmYy nig sVamI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

135 Ék]tþm kan; r:at; nig ]>si>Ekv klüaN÷kBaØakan;sufar½tñ 20 $ 

136 ]>si>Kwm efg ¬eGogmuij ¦ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

137 ]>si>esa h‘uns‘an ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

138 ]>si>eDO suIDIm nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

139 ]>si>huW h‘n nig ]>si>Xun lIehg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

140 ]>si>nYn taMg ÷ ]>si>nU sug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

141 ]>si>esa savr:ut ÷ ]>si>Ekv cinþa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

142 ]>s>sM Eh‘l nig ]>si>yU pllaBV ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

143 ]>s>s‘un KYy nig buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

144 ]>s>eGg em:g nig ]>si>XU s‘uyhug ¬mYy¦ ÷ kUnecA >>>>>>>>> 20 $ 

145 ]>si>KYc mYylIW ÷ kUnecA   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

146 Ec rI ¬sakGaKuy ¦ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

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

149 ]>s>eDob lag nig ]>si>sM GUn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

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

152 ]>s>h‘n; ehg nig Priya ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
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153 ]>s>)an fug nig ]>si>yug lat RBmTaMgbuRt ÷ecA >>>>>>>>>>> 20 $ 
  

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

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

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

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

5 ]>si>sM sumnß nig sVamI Xug qaMg ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 

6 RkúmRKÜsar])asika Q KwmsuIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 GU®sþalI 

7 ]>si>s‘un sUPILa÷ elak s‘un sUlIvNÑ÷elak s‘un vísal 50 GU®sþalI 

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

1 ]>si>G‘uk KIm nig ]>si>kg kBaØa ÷ kUnecA ÷ jati >>>>>> 220>000¹ 

2 ]>si>Tit m:alI ÷ ]>si>Tit sux >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 220>000¹ 

3 ]>s>rwm TitübBaØa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 

4 ]>si>ekA eGog ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 

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

6 ]>s>esg qay nig ]>si>TI cn§I >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

7 ]>si>lwm mYyh‘ag nig sVamI ÷ kUnecA 100>000¹ 

8 ]>s>ywm yWn nig ]>si>san pa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

9 ]>si>ywm r:anI nigsVamI ÷ ]>s>ywm víbulü nigPriya÷kUn 90>000¹ 
 

1 BuT§bris½TGñkEdlcUl 50>000¹ mancMnYn 2 nak; 

2 BuT§bris½TGñkEdlcUl 20>000¹ mancMnYn 2 nak; 

rrrbsss 
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  I 

sßanIyviTüú pSBVpSayRBHFm’RBHBuT§sasna 

edayshKmn_FmµTan énBuT§bris½T 

3 
extþ-Rkúg evlapSay sßanIyviTüú   

raCFanIPñMeBj 
-05h00 mn 

-05h30 mn 

-06h00 mn 

-10h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-11h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-12h10 mn 

-15h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-18h00 mn 

-20h00 mn 

-20h30 mn 

-00h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

  -FM   99    MHz  

  -FM   96    MHz 

  -FM   98    MHz 

  -FM   96.7 MHz 

  -FM   96.8 MHz 

  -FM   96    MHz 

  -FM   96.8 MHz 

  -FM   95    MHz 

  -FM   98    MHz   

  -FM   96    MHz 

  -FM   96.7 MHz 

 

extþRBHsIhnu 
-13h00 mn 

-17h30 mn  

-18h00 mn 

-19h00 mn 

-20h00 mn 

  -FM   93   MHz       

  -FM100.5 MHz   

  -FM   92   MHz 

  -FM107.5 MHz 

  -FM  98.5 MHz   

extþ)at;dMbg 
-11h00 mn 

nigpSaybnþpÞal; 

ral;eBlsEmþgtambuNü 

   
  -FM  88.5 MHz        

   

  

extþbnÞaymanC½y 
-05h20 mn 

-17h00 mn 

  -FM  96.5  MHz  

  -FM  96.5  MHz 

extþekaHkug 
-05h45 mn  

-18h30 mn 

  -FM  95.75MHz 

  -FM  95.5  MHz 

extþeBaF×sat; 
-05h30 mn 

-18h00 mn 

  -FM  98.5  MHz 

  -FM  91.5  MHz 

extþkMBg;qñaMg 
-05h00 mn 

-05h00 mn 

-14h00 mn 

-22h00 mn 

nigpSaybnþpÞal;BIvtþ 

]NÑaelam nigsMeBAmas 

  -FM  92.30MHz 

  -FM102.70MHz 

  -FM102.70MHz 

  -FM102.70MHz 

 

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

RBmTaMgRKb;saxa CaFmµTanrbs;m©as;sßanIy 

sUmGnuemaTna ¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rrrbsss 

II 

sßanIyviTüú pSBVpSayRBHFm’RBHBuT§sasna 

edayshKmn_FmµTan énBuT§bris½T 

3 
extþ-Rkúg evlapSay sßanIyviTüú   

extþkMBg;FM -18h00 mn     -FM  91    MHz 

extþkMBg;cam -18h00 mn    -FM  91.5 MHz 

extþRBHvíhar -18h00 mn  

-18h30 mn 
   -FM   95    MHz 

   -FM   99    MHz 

extþesomrab 
-05h30 mn 

-17h00 mn 

-18h00 mn 

-20h00 mn 

   -FM 105.5 MHz 

   -FM106.25MHz 

   -FM   93    MHz 

   -FM   98    MHz 

extþkMBt 
-05h00 mn 

-18h00 mn  

-18h30 mn 

   -FM 93.25MHz 

   -FM 91     MHz   

   -FM 93.25MHz 

extþRkecH 
-05h30 mn 

-18h00 mn 
   -FM  98.5 MHz 

   -FM  91    MHz 

extþsÞwgERtg -05h30 mn    -FM100.5 MHz 

extþsVayerog 
-05h30 mn 

-21h00 mn 
   -FM103.75MHz 

   -FM103.75MHz 

extþrtnKirI -18h00 mn    -FM  94    MHz 
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esovePAEdleroberogeday 

 ´RBHkruNa ´)aT b‘ut savgS  

rrrbssrrrbssrrrbsss 

1- sikSaRBHsURtPaKTI 23 

2- CMnYystiPaKTI 1  dl;PaKTI 18 

  3- C¿nYystiPaKTI 19   sikSaRBHsURtPaKTI 3 

  4- C¿nYystiPaKTI 20   sikSaRBHsURtPaKTI 6 

  5- C¿nYystiPaKTI 21   sikSaRBHsURtPaKTI 9 

6- C¿nYystiPaKTI 22 sikSaRBHsURtPaKTI 12 

7- C¿nYystiPaKTI 23 sikSaRBHsURtPaKTI 15 

8- C¿nYystiPaKTI 24 sikSaRBHsURtPaKTI 18 

9- C¿nYystiPaKTI 25  sikSaRBHsURtPaKTI 21 

10- mnusSCamYynwgkargar 11- sikçabTmnusSl¥ 

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

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

18- víFIrm¶ab;esckþIeRkaF      19- suxcitþ nigKuNPaBénCÍvít                             

20- emeronCÍvít           21- BaküeBcn_Em:« 

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

26- 48 FmµTsSn_  27- ®sIþkñúgRBHBuT§sasna 

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

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

30- RBHeBaFistV PaKTI 2 ¬RBHsuvNÑsam ¦ 

31- RBHeBaFistV PaKTI 3 32- RBHeBaFistV PaKTI 4 

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

35- Tankfa     36- KtiFm’   

37- RBHefrÍKafa PaKTI 1 38- RBHefrÍKafa PaKTI 2 

39- sikSaRBHsURtPaKTI 1 40- sikSaRBHsURtPaKTI 2 

41- sikSaRBHsURtPaKTI 4 42- sikSaRBHsURtPaKTI 5 

43- sikSaRBHsURtPaKTI 7 44- sikSaRBHsURtPaKTI 8 

45- sikSaRBHsURtPaKTI 10 46- sikSaRBHsURtPaKTI 11 

47- sikSaRBHsURtPaKTI 13 48- sikSaRBHsURtPaKTI 14 

49- sikSaRBHsURtPaKTI 16 50- sikSaRBHsURtPaKTI 17 

51- bTsikSaxøI² sµartICÍvít  52- sikSaRBHsURtPaKTI 19 

53- sikSaRBHsURtPaKTI 20 54- sikSaRBHsURtPaKTI 22 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e)aHBum<CaFmµTan 10>000 k,al 

kñúgtémø 7>400 duløar 

eragBum< em:A pun 




