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អារមភក្ថ 
បេ កយ ៩ 

រ ៀនតែងថ្ម ី  ខ្ចីភាសា  ហានិយាយ  
មិនរ្បោះ្បយ   សាយរោហា  ក្លា សដំ ី 
រលា ងលា ខ្ាោះ  ទាស់ប្ររយាគ     រោ្ោម ននយ័ 
ញាែិប្រសុប្សី   ប្រណីរទាស  សរតោ សភយ័ ។ 
សូមអ្ន្ ប្ាជ្ញ រាជ្រណឌិ ែ  ប្រឹទ្ធអ្នុញ្ញា ែ 
ឲ្យខ្ញុាំទ្  ្ែ់ចមាង  ប្្ងថ្វីដដ 
 រស់រោ្  ម្្ែ់ចា   សា ជាថ្ម ី
 សសាន ដដ  ប្រដរល្អ  ដ៏មាននយ័ ។ 
ររើសដំ ី ន័យចុងជួ្ន  ្បួន ោែ 
សូមមិែោញាែ ិ ជួ្យសប្មលួ្  ឲ្យប្រដរ 
រមើល្្សំានោ  តាមល្អំាន  ានយរ់ដថ្ៃ 
មាននិសសយ័  ដល្រនោ   រវ ោរ ់ ។ 
សូម្ុសល្  ផ្ដល់្មិនលា ែ  ញាែិប្គរោ់ន  
អានររល្ណា ថ្លា ចិតដ    ែណាា អារ ់
ធុញថ្រល់ា ែ  ោែឆ្ងៃ យ  ក្លយចិែោសៃរ់ 
ទី្រញ្ចរ ់ សៃរ់ចរំ ើន  រ្ើនរញ្ញា  ៕ 

រោយឧបាសក  ហ ៊ិម ឆាន ់



ឧទ្ទ៊ិសក្ថ 
បេោកគត ិ

ចិែោក្លយោចា ផូ្ ផ្ងប់្ជ្ោះថ្លា   ផ្សរំោយសទាធ  
វ ីយិខ្នោី  រាយាមរុោះពា  ប្សុោះប្សួល្មូល្ោន  
   ្នុងរុញ្ា្ិ យិា  ។ 
រុណយ្ុសល្មាន រ្ើែរីធមមទាន  ជូ្នញាែកិ្ល 
ជូ្នរុរវក្ល  ី មាតារតិា  ឧរជ្ាយាចា យ 
   រណឌិ ែ្វ ី ។ 
អ្ន្ ប្ាជ្ញរប្រងប្រឹទ្ធ អ្ែថរក្លវទិ្  ញាែិមិែោប្រុសប្សី 
សូមអ្នុរមាទ្ត រោយចិែោប្រដរ សរប្មចសមបែោិរ ី
   ្ុរំីខានរ ើយ  ។ 
សូមអ្ន្ សាោ រអ់ាន ានសុខ្រ្សម្ានោ ររាោសោះរសប ើយ 
ជួ្រសុខ្សរបយ ក្លយចិែោតល្ារល្ាើយ ោម នទុ្្ខរសា្រ ើយ
   រជាគជ្័យសិ  ី ។ 
សូមឲ្យសាសត ប្រោះរ មសាសាោ  ចាងំតចង សមី 
៥០០០ ប្រោះវសា រធដ៏ភរដប្ែ  និ្ ប្រុសប្សី 
   ប្ជ្្មារ់រវ   ។ 



 
សូម្ោីរ សុិទ្ធិ  សថិែរៅ្នុងចែិោ  សរវសែោនិ្  
ជានិចចនិ នោ  ៍ តវងឆ្ងៃ យរនោ  ប្រោះធម៌រវ  
   ជាមារ់អ្មែៈ  ៕ 
 

រោយឧបាសក  ហ ៊ិម ឆាន ់
 

   



បទ្សរភញ្ញ  
 
សូមថ្លវ យរងគបំ្រោះសមពុទ្ធ ប្ររសើ រផុំ្ែរល្ើរោក្ល 
ជាប្គដូនមនុសសនិងរទ្វតា ប្ទ្ងប់្តាសរទ្សតប្ររៅសែវ  ។ 
ចងអុល្ឲ្យរដើ ផ្ាូ វ្ណាោ ល្ មាោ៌ប្ែក្លល្អាច្ចំាែ ់
ទុ្្ខភយ័ចដប្ងឲ្យខាច យាែ់ អាចក្លែ់សងា ទុ្្ខាន       ។ 
សាសតប្រោះអ្ងគរៅសរវដថ្ៃ សែវមាននិសសយ័រីរូរាណ 
ប្រឹងរ ៀនប្រឹងសាោ ររ់ចោះចាាំន ក្លនត់ាមល្អំានាន្ោីសុខ្     ។ 
ឥែមានសុខ្ណារសមើ្ោីសៃរ់ រញ្ចរ់ប្ែមឹសុខ្លា ែចា្ទុ្្ខ 
តាងំរីរោ្រនោះែរៅមុខ្ ្ោីសុខ្នឹងមានរប្ពាោះធមស៌ៃរ់   ។ 
ខ្ញុសូំមរងគរំឆ្ងព ោះប្រោះធម ៌ ប្រោះសងឃរវ ទាងំប្គរ់សរវ 
 ួមជាដប្ែ ែន៍គួ រោ រ ជាមារប់្ែជា្់ដនរោក្ល       ។ 
ប្រោះ ូរប្រោះធាែុដនប្រោះរុទ្ធ វសុិទ្ធតាងអ្ងគប្រោះសាសាោ  
សូមគុណដប្ែ ែន៍ជួ្យរខ្មរា ឲ្យានសុខាែរ ៀងរៅ      ៕ 
 
 
 

និព្នធរោយ សត្មេែម្ររះសងឃរាជ ជួន ណាត ត្ជាតញ្ញញ ត្ណា 
ប.អ.ស - អ.ម.រ(១) 

 
___________ 
(១)  អានថា  បណឌិ តអ្ក្សរ្សាស្រ្សា   -  អ្ភិធជម្ហ្វរ្ដឋរុរ្ ុ  ( អ្ៈភិធៈជៈ ម្ៈហ្វរ្ត័-ឋៈរុរ្ ុ) 



នត្ា ៣ ែប់ 
ម្របសរវត្ោយគ ណ ៣ យ៉ា ង 

បេ កយ ៧ 

នត្ាតសស ពា្យប្ា រធ   

្ិចចក្ល សរវប្គរ់្នុងរុទ្ធសាសន៍ 
ប្រក្លស្ិែោិគុណយា៉ា ងជា្់ចបស់  

ឥែវរិោា សរីប្រក្ល   ។ 

ភគវត្តា ជារឋម   
រ ម្ ោះគុណឧែោមគឺ ក្រ  ណា 

ប្រោះទ្យ័អាណិែសែវរោក្ល     
ប្រទានរទ្សតរង្ហា ញរប្ែើយ។ 

អរហត្តាេ  ប្ររសើ ផុ្ែ   
រោយ  ម្ររះវ៊ិស ទ្ធ៊ិគ ណ រ ើយ 

ោម នសល់្្ិរល្សែិចែួចរ ើយ 
ប្រោះទ្យ័ានរសប ើយរីាា ។ 
 



ឯ សាម សមព ទ្ធសស    

ប្ទ្ង់ប្តាស់ដឹងជា្់នូវធមាម  
រោយគុណទី្រីគឺ បញ្ញញ    

រធវើឲ្យរោក្លមាន សមី  ។ 
រយើងខ្ញុ បំ្រោះអ្ងគទាងំអ្ស់ោន    

ជាសែវ្ បំ្ពាទាងំប្រុសប្សី 
សាា រ់រ ើ្ែ រ ើ្ែសាា រ់តសនភិែភ័យ  

មិនសាគ ល់្វថីិ្ចរ់ទុ្ក្លខ   ។ 
សូមដល់្ប្រោះអ្ងគជាទី្រឹង   

ជាទី្រំនឹង្នុងអាតាម  
នឹងសូមានសាោ រ់ប្រោះធមាម    

្សាងតោឆ្ាងទុ្្ខរហាង ៕ 

រោយក្ព្ោះភកិខ វជិ ប្បរញោ   សាន ស ជា 

 
  



 គ ណក្ថ 
បេ កយ ៨ 

រុពាវ ចា យតខ្ម តផ្ោផ្ោ បំ្រុសប្សី  
រដើ ឲ្យមានរីប្សដីមានរួន 

គិែរ ើយសឹម្ែ់្ណំែ់តាម្បួន  
 រទ្ើរមិនប្ជុ្ល្ខ្ាួនខុ្សចបរ់ប្្ឹែយប្្ម។ 
្ណំារយក្លរយតខ្ម មានតររមានរទ្ 

គិែគូ ប្តា្ែ់្ណំែ់តផ្សផ្ស ំ
តាមរទ្តាមាទ្តាមរាងគរ ៀងច ំ

 ួមប្រមូល្ផ្ោុ ចុំងជួ្នក្លរា  ។ 
អុ្ងអាែ់តែឯងមិនតល្ងស៊យសុ៊ន 

សូមអ្ ប្រោះគុណប្រោះរៅអ្ធិក្ល  
ធឹង ធីម ែនទត្តេរ វែោធមមិក្ល-   

រាម មានប្ជ្ោះថ្លា ជួ្យ  ូែម្ ។ 
រោ្ប្គូអាចា យ ចប៉ាន សាត្រឿន វញិ 

មិនមានរទារមនញជួ្យតចវជួ្យចូ្ 
រប្ជ្ើសរ ើសចមាងក្លរយអ្ន្ ប្ាជ្ញរប្ពា្ 

្បួនរោ្យ្ម្សុទ្ធល្អប្រណីែ។ 



រោ្ ម ៊ិញ សាវ៉ា ន ានជួ្យគិែត្ 
  ផ្ោល់្ជា ូ ត ប្ាជាញ គនិំែ 

ឲ្យខ្ញុកំ្លា ហានជួ្យរល្ើ្ទឹ្្ចិែោ 
  ប្ជ្ោះថ្លា ប្រណីែដិែរោយវ ីយិៈ ។ 

រោ្ វ៉ា ត ភ៊ិរក្ស សម័ប្គរសាម ោះជួ្យប្គរ់ 
  រទាោះដថ្ៃរទាោះយរ់មិនតដល្អ្ន់អា្់ 

ា្ សឆ្ងា ែោងដវរាងគអ្្ខ ៈ 
ជួ្យទុ្្ជួ្យោ្់ត្ដចនោម ន មង ។ 

អ្ន្ ប្សី តាន់ ថនី សភីំឧសា ៍ 
  រិរប្ោោះររល្ណាានដូចរណំង 

រោ្ ក្ ល ក្ សល រៅឆ្ងៃ យ្នាង 
  តែប្គរ់រណំងសរប្មចប្រដរ ។ 

ខ្វោះឧរែថមភោបំ្ទ្រប្ជាមតប្ជ្ង 
  ចបស់ដួល្មាន ្់ឯងវរងវង្នុងដប្រ 

សូមអ្ ប្រោះគុណអ្ គុណជាថ្មី 
  ររើមាននិសសយ័ ួមដដោន រទ្ៀែ ៕ 
 

រោយឧបាសក  ហ ៊ិម ឆាន ់
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១- រតនប្បណារ 
បទព្រហ្មគតី ិ

ខ្ញ ុំសូមឱនសិរសា  ល ើកហត្ថា ថ្វា យវន្ទា  
ចុំល ោះព្រោះរញទ្ធា   ជាសាសាា ននសរាសត្ា ។ 
សូមថ្វា យបង្គុំផ្ចង្ ់ អង្គព្រោះធមផ៌្លូ វព្បត្ិបត្ា ិ
ចមលង្ររួកសត្ា  ឆ្លង្កាត្់ផ្ញត្វដ្ាសង្ារ ។ 
នឹង្សូមល ើកកុំបង្ ់ លោររសង្ឃអង្គនលលថ្វល  
សាវក័ព្រោះសាសាា   ថលរកាធម៌វនិ័យ ។  
លោយចិត្ាខ្ញ ុំព្រោះថ្វល   ថ្វា យវន្ទា ទ្ធា រទ្ធ ុំង្ប ី  
ល ព្ ោះគញណរត្នព្ត្័យ  សូមនិសសយ័បាននិ ា ន៕ 

 
ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
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២- នរសាា រ 
បទពាកយ ៧ 

 

ចិត្ាកាយវាចាថ្វល ឥត្ហមង្ ហត្ា ផ្គញ ុំ ផ្គូ  ផ្គង្ ល ើសិរសី 
អារមមណ៍ អ អោះព្រោះព្បនរ លោរររនិព្សីព្រោះឈ្នោះមារ   ។ 
សមណលោត្មបរមរញទ្ា ខ្ញ ុំសូម ុំអញត្កាយវន្ទា    
ព្កាបលព្កាមព្រោះបាទ្ព្រោះភគវា  ជាមលបព់្គប់ព្ោដ្ ់សរាសត្ា ។ 
ព្រមទ្ធ ុំង្ព្រោះធមព៌្រោះព្ជា លព្ៅ  ដូ្ចជាសុំលៅន្ទ ុំឆ្លង្កាត្ ់
កិល សត្ណ្ហា វនិ្ទសបាត្ ់ មនាិ កុំចាត្់ចតិ្ាព្រោះថ្វល         ។ 
ព្រមទ្ធ ុំង្ព្រោះសង្ឃអង្គរិសិដ្ឋ ញាត្ិលញាមរញ ុំរិត្សាួយសាសន្ទ 
ឲ្យរកីសាយភាយព្គប់ទិ្សា ព្ទ្ព្ទ្ង្ស់ាសន្ទព្រោះរនិព្សី   ។ 
សូមគញណនព្ត្រត្ន៍រួយលខមរា លរៀសផ្ញត្លសាកាទ្ញកខលរាគភ័យ 
បានរកីចុំលរ ើនលកើនសួសាី   មង្គ  សិរ ីសញខសានាលអើយ  ៕ 
 

ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ ឆាន ់
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៣- ម្ព្ះគ ណមរ៉ា 
បទកាកគត ិ

គញណថម៉ែភិលយោ នលលោម នអាីដូ្រ   កនញង្លោកោម នរីរ 
ធងន់ធុំអលនក          ជាង្សមញព្ទ្នទី្  មាសប៉ែញនគិរ ី
           នលលរញ ុំលសមើលោង្   ។   
លរ កូនចាប់នផ្ា ថម៉ែអរោយភ័យ    នដ្សុំរោះផ្សង្ 
នឹកគញណនព្ត្រត្ន៍  បន់លទ្វត្ថផ្ង្       ឲ្យកូនបានឆ្លង្ 
           ចាកផ្ញត្ទ្ញកាខ           ។ 
លរ ឆ្លង្ទ្លនល      ឈ្ចឺាប់លមលោះលទ្    លសាើរកសយ័សង្ខខ រ 
ថម៉ែឆ្លង្ផ្ញត្លព្ោោះ    កូនថព្សកយុំវា៉ែ    ថម៉ែលភលចឈ្ផឺ្ា 
           ព្សវាឱបរតឹ្  ។ 
ថម៉ែបថី្វន ក់លនម         បុំលៅ ួង្លោម លោយលសនោរិត្ 
លសាម ោះសម័ព្គភកា ី      ោ៊ា នបាូ ររីវតិ្      ព្បណីអាណិត្ 
           ដ្ិត្លោយលមត្ថា          ។ 
លៅលរ អត្ឃ់្លល ន    ថម៉ែខ្ញ ុំកាល ោន      ោម នខ្លល ចរអា 
លទ្ធោះព្ត្ូវរង្លព្ោោះ    ឈ្ចឺាប់លខ្លល ចផ្ា  ថសាង្រកអាោរ 
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           មកឲ្យកូនឆ្ ី            ។ 
ព្រោះគញណអនកថម៉ែ     រាប់មិនអស់លទ្      លព្ចើនល ើសអាីៗ 
កូនសូមព្បណមយ     បញ្ចប់លោយខលី  កូនទ្ធ ុំង្ព្បសុព្សី 
          សូមរ ុំឭកគញណ    ៕      

ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ ឆាន ់
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៤- ល្អអ្វីល្អមរ្៉ាះមេ 
បទកាកគត ិ

 អអា ីអលម៉ែលោះ   អគញណរិលសស  អលចោះ កន  
 អទ្ធ ុំង្គុំនិត្   អចតិ្ាព្បនរ   អទ្ធ ុំង្សុំដ្ ី
    អោម នអាីទ្ធស់  ។ 
 អរិត្រកោម ន  អព្សីរាប់ោន   អោម នដូ្ចលសាោះ 
 អលចោះបបីម   អថ្វន ក់លមមលសាម ោះ  អព្គប់ទ្ធ ុំង្អស់ 
    អរិត្មាា យខ្ញ ុំ  ។ 
ខុំលធាើកិចចការ  ខុំរកអាោរ  រកាអប់រ ុំ 
ចិត្ាថម៉ែព្សទ្ន ់ ដូ្ចលមឃព្សទ្ុំ  ថម៉ែចង្់រស់រញ ុំ 
   នឹង្កូនព្បសុព្សី ។ 
 អអាីលម៉ែលោះលទ្   អរិត្ល ើសលគ  អធម៌វនិ័យ 
លបើកូនបានបួស ល ម្ ោះ អព្បនរ  កូនខុំ កន  
   រូនបញណយដ្ ់ថម៉ែ ។ 
កូនធ្លល ប់សបាយ ឥឡូវអស់មាា យ  អស់អនកលនមថល 
ថម៉ែចាកលោកលៅ កូនទ្ញកខឥត្ថ ា  ខ្លនលឃើញមញខថម៉ែ 
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   លរៀង្រហូត្លហើយ ។ 
ថម៉ែថត្ង្ព្បាបកូ់ន ថ្វរីវតិ្សូនយ          ល ម្ ោះឥត្សូនយលឡើយ 
ទឹ្កលោោះមាា យនលល     កូនកញ ុំកលនាើយ           ថសាង្រកលកាោះលព្ត្ើយ 
   លោយអុំលរើ អ  ។ 
កញ ុំន្ទ ុំរលមាល ោះ  ហូបថត្មួយល ោះ រស់ថត្មួយ ត្ 
លរៀនលធាើបញណយទ្ធន លទ្ធោះមានលទ្ធោះព្ក កញ ុំលឃើញថព្ស អ 
   សញីអស់ព្សូវរូរ  ៕ 

 

ដោយឧបាសក  គ យ ស ធន 
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៥៥--  រឭំកគ ណមរ៉ារឭំកគ ណមរ៉ា      
បទពាកយ ៧ 

របស់បាត្់លហើយលទ្ើបយ ់ថ្វ  វលិសសនលលថ្វល ហួសគណន្ទ 
ចង្់ឲ្យថម៉ែរញកមានរន្ទម    រស់រួបរញ ុំោន ដូ្ចផ្ង្លគ       ។ 
កា ថម៉ែនិង្រញករីវតិ្លៅ  ព្គសួារកកល់តា អាលីមល៉ែោះលទ្ ! 
អនកថម៉ែបបីមលនមបុំលររ   ួង្លោមលនមថលលសនហ៍ភកាី។ 
លមើ ថលអាចម៍លន្ទមមិនលខពើមលសាោះ លទ្ធោះកូនលន្ទមរញោះោក់អនកនលល 
ថម៉ែលៅញញឹមព្សស់ព្បិមព្បិយ  ទ្ញកបញព្ត្រិសីដូ្ចលនព្ត្ថ       ។ 
ថម៉ែជាព្រោះរស់របស់កូន  កាយចិត្ាសមសួននិង្វាចា 
ព្សលណ្ហោះអាណិត្ដ្ិត្លមត្ថា    ព្រមលោយករញណ្ហនិង្ព្បណី  ។ 
ថម៉ែឲ្យទ្ធ ុំង្អស់ត្ថមកូនសញ ុំ  បាយទឹ្កមាូបនុំនិង្ចុំណី 
លបើកូនមានទ្ញកខលសាកលព្ោោះភយ័ ថម៉ែកាល ោននព្កមនិរួញរា    ។ 
លនោះលហើយទឹ្កចតិ្ាមាត្ថនលល កនញង្លរ បញណយនលង Fête Des Mères ( ១ ) 
កូនសូម ុំលអានកាយវន្ទា   នឹកគញណមាត្ថសារជាលមី    ៕ 

ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ ឆាន ់

( ១ ) Fête Des Mères = Mother’s Day = បុណ្យរឭំកគុណ្ម ៉ែ 
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៦- មាតាប្៉ិតាមានម ម្ ះ ៤ 
បទកាកគត ិ

មាត្ថបតិ្ថ  ជា ប្ ព្វវ ចារយ     ផ្ង្់កូនព្បសុព្សី 
លព្ ោះលោកបង្ខា ត្ ់ បលព្ង្ៀនរា ់នលង ត្ថុំង្រីចាកនផ្ា 
   រហូត្ដ្ ់ធុំ  ។ 
មាត្ថបតិ្ថ  ជា ប្ ព្វមេវ  របស់លយើង្ខ្ញ ុំ 
លោកថលរកា  លដ្កលដ្ើរឈ្រយុំ    ដ្ ់កលមាល ោះព្កមញ ុំ 

សបាយអឺង្កង្ ។ 
មាត្ថបតិ្ថ  ជា អាហ មនយា ផ្ង្់កូនបអូនបង្ 
លធាើទ្ធនជាមួយ  បានបញណយកនលង្  បកីនញង្ភូមផិ្ង្ 
   របង្ជាមួយ  ។ 
មាត្ថបតិ្ថ  ជា ម្ព្ះម្ព្ហ្មម   កូនរញ ុំរងួ្យ 
លោកកាន់ធម៌ ៤ មិនឲ្យលយើង្ព្រួយ      មានទ្ញកខលោករួយ 
   លោយវោិរធម៌ ៤ ៕ 

( ដេត្តា   ករុណា  េទុតិ្ត  ឧដបកាា  ) 
 

ដោយដោកព្គអូគគបណ្ឌិ ត ប្  ត សាវងស 
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៧- កនូមៅសរូខមាមោស 
បទពាកយ ៨ 

 កយថម៉ែមានន័យព្បនរខ្លល ុំង្ណ្ហស់ 
ព្បរញ ុំគញណព្កាស់ធងនជ់ាង្ធរណី 

 កយថម៉ែរីលរាោះឥត្លមាោះោម នរីរ  
 អដូ្ចគិរលីរញលោយរញកាខ   ។ 

អនកថម៉ែមានគញណធងន់មហិមា   
កូនទ្ធ ុំង្អស់ោន វន្ទា នមសាា រ 

ល ើកហត្ាព្បណមយផ្គញ ុំល ើសិរសិា  
លោររមាត្ថដ្៏មោឧត្ាម  ។ 

មានទ្ធ ុំង្លៅព្បុសមានទ្ធ ុំង្លៅព្សី  
ដ្ុំណទី្បី ទី្បួនមករញ ុំ 

មានទ្ធ ុំង្ញាត្មិិត្ារិត្ ង្ យមូ ផ្ាញ ុំ  
កូនលៅសូមសញ ុំអនកអត្់លទ្ធសា  ។ 

លបើមានសុំដ្ីអព្បយ៍ីអបប ័កខណ៍  
ចិត្ាគតិ្ កខាក ់ខញសរីត្ព្មា 
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កាយកមមព្រ ុព្រួសហួសរីមាព្ត្ថ  
សូមអនកលមត្ថា ខមាលទ្ធសនររ ៍  ។ 

ចិត្ាកាយវាចាណ្ហមិនសមរមយ  
កុំហញសតូ្ចធុំសូមអនកព្បណី 

លទ្ធោះលោយលចត្ន្ទអលចត្ន្ទកា ី
សូមអនកអភ័យព្បណីលទ្ធសផ្ង្ ។ 

កូនលៅថសនសាា យកាយអនកកក់លតា  
សាា យធ្លល ប់បុំលៅ រ បពី្ត្កង្ 

វាចារីលរាោះល ើសអស់អនកផ្ង្ 
ញាត្ិមិត្ាបអូនបង្ចង្ចិត្ាសារាណីយ(១)។ 

ចិត្ាអនកអាណិត្ដ្ិត្លោយករញណ្ហ  
មានព្រហមវោិរធមដ៌្៏ព្បនរ 

មញទិ្ត្ថ ឧលបកាខ  ជាព្បព្កត្ ី  
កូនលៅព្បុសព្សីយកជាគុំរូ  ៕ 

     ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ ឆាន់                                                                                                            
____________  
(១) សារាណីយ ( គុ. ) [-រា៉ាណី ]   ( បា. ) ដែលជាហេតុនាំឲ្យរឭក; ឲ្យនឹកហ ើញមិនហលេច 

http://dictionary.tovnah.com/abbrev
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៨- មរ៉ាមអ្ើយមរ៉ាខ្ ំ 
បទពាកយ ៨ 

មរ៉ា លអើយថម៉ែខ្ញ ុំ កូនទ្ធ ុំង្ព្បុសព្សី  
ខុំ ថ្វន កល់នមបី ចញិ្ចឹ មការ រ 

មរ៉ា គិត្ដ្ ់កូន ព្គប់លរ លវោ  
ខុំ ទ្ធ ុំង្ឈ្ឺជា ព្គប់ព្គង្ព្គសួារ  ។ 

មរ៉ា ថត្ង្រល ោះ លព្ ោះកូនអាព្ស័យ  
ខុំ ថលយប់នលង ត្មទ្ធ ុំង្អាោរ 

មរ៉ា ព្ទ្ធ ុំចាញ់គភ ៌ ុំបាកយ៉ែ ង្ណ្ហ  
ខុំ លធាើកចិចការ ឥត្ោ៊ា នឈ្ប់ឈ្រ ។ 

មរ៉ា ចិញ្ចឹ មកូន ទ្ព្មា ុំដ្ឹង្កាី   
ខុំ ថលកូនខចី លព្ ោះជា្មរ័រ  

មរ៉ា ឮកូនយុំ ព្ទ្ងូ្ថម៉ែញាប់ញ័រ  
ខុំ  ួង្លលើបរ ចិត្ាឥត្លវៀចលវរ ។ 

មរ៉ា លឃើញកូនធុំ ព្កមញ ុំលរញវយ័  
ខុំ គន់រ ុំនរ គិត្ឥត្ទ្ុំលនរ 

មរ៉ា ខ្លល ចកូនព្សី លៅចាញ់លបាកលគ  
ខុំ ថលលព្ចើនលទ្ា ល ើសលៅកញមារ   ។ 
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មរ៉ា សូមអង្ារ ដ្ ់កូនទ្ធ ុំង្ឡាយ  
ខុំ លរៀនមាសមាា យ កញ ុំលធាើបាត្ផ្ារ 

មរ៉ា គិត្ថ្វកូន មនិលចា សាោ  
ខុំ ព្បឹង្សិកា បញ្ញា បវរ      ។ 

មរ៉ា លឃើញកូនសងួន លចោះឱនសុំរោះ  
ខុំ លរៀបចុំផ្ាោះ ថម៉ែថសនលព្ត្កអរ 

មរ៉ា ចិញ្ចឹ មកូន លទ្ធោះបីថម៉ែព្ក   
ខុំ ព្បឹង្ព្ត្ដ្រ លោយព្រហមវោិរ  ។ 

មរ៉ា ចិញ្ចឹ មកូន រីតូ្ចដ្ ់ធុំ   
ខុំ ព្បឹង្អប់រ ុំ ថលទ្ធ ុំការ រ 

មរ៉ា លរៀបឲ្យកូន មានបាីភរយិ   
ខុំ ថចកព្ទ្រោ ដ្ថីព្សចមាា រ ។ 

មរ៉ា ដ្ឹង្ថ្វកូន លធាើការលព្ចើនមញខ  
ខុំ រួយោកទ់្ញក លរៀបចុំអាោរ 

មរ៉ា ចិញ្ចឹ មកូន លោយកាីលមត្ថា    
ខុំ ហត្់យ៉ែ ង្ណ្ហ ថម៉ែឥត្គតិ្គូរ ។ 

មរ៉ា ចង្់ឲ្យកូន រស់មានលករ ាិ៍ល ម្ ោះ  
ខុំ សាង្កិត្ាយិសឲ្យខពស់យឺនយូរ 
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មរ៉ា ចង្់ឲ្យកូន យកជាគុំរូ   
ខុំ លធាើជាព្គូ ត្ស៊ាូរញោះ រ     ។ 

មរ៉ា ទូ្ន្ទម នកូន ឲ្យដ្ឹង្រាកល់ព្ៅ   
ខុំ ព្បាប់ផ្លូ វព្ត្ូវ ទ្បស់ាា ត្ផ់្លូ វមារ 

មរ៉ា ថត្ង្ព្បាបកូ់ន ឲ្យរួបរួមោន   
ខុំ ព្គបល់វោ មញនសូនយសង្ខខ រ    ។ 

មរ៉ា លអើយថម៉ែខ្ញ ុំ  ុំបាកខ្លល ុំង្ណ្ហស់  
ខុំ រហូត្ចាស់ ចញិ្ចឹ មព្គសួារ 

មរ៉ា សាង្ថត្ អ  ញោះនលងមរណ្ហ  
ខុំ សាា រលករ ាិ៍ល ម្ ោះ រស់ជាគុំរូ    ៕ 

   ដោយឧបាសក គ យ  ស ធន 
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៩- ត្ម្តស៉ិក្ខា  
បទពាកយ ៧ 

កនញង្ព្រោះសាសន្ទព្រោះរនិព្សី  ុំអ មានបីព្ទ្ង្់សុំថដ្ង្ 
ព្ត្ថស់លទ្សន្ទទ្ញកព្បាកដ្ថសាង្ សត្ាគួរសាោះថសាង្រកកញ ុំខ្លន     ។ 
 ុំអ ខ្លង្លដ្ើមគជឺា សលី្  អោម នមនាិ កាន់ឲ្យបាន 
រកាខ្លា ប់ខាួនបានសញខសានា ន្ទុំព្បាណដ្ ់ឋានសញគត្ភិរ។ 
សី ព្បា ុំព្បចា ុំលៅកនញង្កាយ លរៀសភ័យនារាយបានសរាព្គប់ 
សី ព្បលសើរនព្កលទ្ធោះនលងយប ់ ចនព្ង្ឧបព្ទ្រ រ ញបឃ្លល ត្     ។ 
សមាធ៉ិ ភាវន្ទ  អកណ្ហា   មាោ៌ព្ត្កា គួរខមីឃ្លម ត្ 
ព្បត្បិត្ាិចុំលរ ើនលកើនសង្ខា ត្ កមមោឋ នសុំអាត្ចតិ្ាវាចា        ។ 
ដ្ញសខ្លត្ផ់ាត្់រូត្រូត្កិល ស ថដ្ ទ្ធក់្ ា ក់លព្សោះកនញង្ចនិ្ទា  
ឲ្យសាអ ត្ផូ្រផ្ង្់យង្់ព្រោះថ្វល  ព្រកមលបធ់មាម អមត្ៈ       ។ 
 ុំអខ្លង្ចញង្គ ឺប្ញ្ញា  ចាកធ់លញោះអវជិាា យ ់ កខណៈ 
យ ់សង្ខខ រធមយ៌ ់អាសវៈ យ ់ការរុំ ក់ននកិល ស    ។ 
សី  សមាធិ និង្ បញ្ញា  ជានព្ត្សិកាខ  អវលិសស 
អដ្ឋង្គិកមគគផ្លូ វភលឺថចស             មិនលធាសព្បថហសសាគ  ់ េ .ស.ន៉ិ.រ. (១)៕ 

ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ ឆាន ់
_____________ 
(១) េ . =  ទុកខសច្ចៈ ;  ស. =  ស ុទយសច្ចៈ ;  ន៉ិ.=   និរោធសច្ចៈ ;   រ.=   គគសច្ចៈ (អដ្ឋង្គិក គគ )                                                         
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១០- នាវម្ព្ះធរ៌ 
បទព្រហ្មគតី ិ

ន្ទវាបួនព្បការ  ផ្ាញកសត្ថា ល ព្ ោះដ្ ់លព្ត្ើយ 
កញ ុំលសងៀមយឺត្យូរលឡើយ លព្ត្ៀមឲ្យលហើយទ្ធ ុំង្យបន់លង ។ 
ទី្មួយមាន សោា   ត្ថុំង្ចិន្ទា និង្សាម រត្ ី
មិនលរឿលៅល ើអា ី នឆ្នឲ្យឃ្លល ត្ចាកកមមផ្     ។ 
ទី្រីរមាន វីរ ៉ិយៈ  រោយមជាក់រិត្បានដ្ ់ 
 ោះកាមញាញ ុំង្កញស  ត្មា ់ទ្ញកឥត្ឲ្យខាោះ  ។ 
ទី្បី អ្ប្បមាេ  ខុំសង្ខា ត្្ប់រហ័ស 
ត្ថុំង្រីលកមង្ដ្ ់ចាស់  រោយមណ្ហស់សុំអាត្ចតិ្ា ។ 
ទី្បួនគ ឺប្ញ្ញា   យ ់លហត្ញការណ៍មនិង្ង្តឹ្ 
ដ្ឹង្សាគ  ់សភាររិត្  ញាញ ុំង្រីវតិ្បរសិញទ្ា  ។ 
ន្ទវាបួនព្បការ  ផ្ាញកសត្ថា ឆ្លង្សមញព្ទ្ 
អនលង្់លព្ៅព្បាកដ្  ថ ង្ភ័យសលញត្ផ្ញត្ទ្ញកាខ   ៕ 
 

 ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
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១១- ព្វកយចាសថ់ាក ំ 
បទពាកយ ៨ 

ក ុំ យករង្មាន់លៅរ ់នឹង្លម  
ក ុំ ចាក់អង្ារលៅយកអង្ខា ម 

ក ុំ លសរលព្គឿង្លញៀនន្ទ ុំព្បាណឲ្យញា៉ែ ម  
ក ុំ លចា អង្ខា មបាចបញ្ច្ញ្ញច សខយ ់ ។ 

ក ុំ លបោះថផ្លអស់ោស់គ ់រ ុំល ើង្   
ក ុំ ល ល្ ោះកាន់លរើង្ឥត្មានលហត្ញផ្  

ក ុំ លដ្ករ ុំរឹង្ព្ទ្រយលព្រង្មកដ្ ់    
ក ុំ មាត្់រអិ  កញ ុំគូរមញនលផ្ាៀង្  ។ 

ក ុំ យករង្មាន់លផ្្ើជាមួយថកអក  
ក ុំ ចាុំនលងថសអករីវតិ្មិនលទ្ៀង្ 

ក ុំ សាា ប់ថត្លភលង្និង្បទ្ចុំលរៀង្ 
ក ុំ ថបរឃ្លល ត្លឃលៀង្រីធម៌វនិ័យ  ។ 

ក ុំ លធាើលផ្ាសផាា សត្ថមចតិ្ាលោភ ន ់  
ក ុំ លដ្កបនព់្សនព់្រោះឲ្យរររ័យ 

ក ុំ អស់សង្ឃមឹគតិ្ថត្រីភយ័ 
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ក ុំ ល  បុំនភលកញហកមញសា  ។ 
ក ុំ សាង្ទ្ញចចរតិ្ដ្បតិ្ចង្់មានបាន   

ក ុំ លធាើបុំ នព្កឹត្យព្កមត្ព្មា 
ក ុំ ជាប់អន្ទា ក់លរឿង្ថ បង្ព្សីព្សា  

ក ុំ ចង្លវរាន្ទ ុំលរៀរ ង្ យថវង្  ។ 
ក ុំ ឮផ្គរោនច់ាក់លចា ទឹ្ក ង្  

ក ុំ បុំថបក ន្ ុំង្លបើខាោះអុំថបង្ 
ក ុំ ចង់្ព្សណញ កលោយឥត្ព្បឹង្ថព្បង្ 

ក ុំ ឆ្ាួត្វលង្ាង្បង្ាអាព្សូវ   ។ 
ក ុំ យកចលង្អរបា ុំង្ដ្ុំរងី្ខប ់

ក ុំ អាង្យសព្ទ្រយមិនដ្ងឹ្ខញសព្ត្ូវ 
ក ុំ ឲ្យលោភៈទ្មាល ក់ខញសផ្លូវ    

ក ុំ ន្ទុំហមង្លៅ កញ ុំចង្លទ្ធសា  ។ 
ក ុំ លធាើដ្ុំលណើ រលដ្ើរឥត្លោ ោន  

ក ុំ សញីត្ថមឃ្លល នព្បមាណគនីោន  
ក ុំ មានមានោះអាង្ធនព្ទ្រោ 

ក ុំ ខាិ សិកាខាោះសិ បច៍ុំលណោះ  ។ 
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ក ុំ លនោះ ក ុំ លន្ទោះ ក ុំមានលព្ចើននព្ក  
ក ុំ ត្សុំដ្ ីសូមបញ្ចប់លសលោះ 

ក ុំ ខលោះមានន័យ បុំនភលរិលសស    
ក ុំ ចាតែថ េះ  ក ុំថ េះតែថា         ៕ 

 
    

 ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ ឆាន់   
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១២- ចំណង់តម្រង់តារចំមណះ 
បទពាកយ ៨ 

លបើចង្ប់ានទឹ្កកញ ុំ ញបព្បឡាយ លបើចង្ស់បាយកញ ុំលធាសព្បថហស 
លបើចង្ទ់្ញ ុំ អកញ ុំបន្ទា ន់លបោះ លបើចង្យ់កលចោះកញ ុំរហ័សខឹង្      ។ 
លបើចង្់រាប់អានកញ ុំលចញចូ ញាប់ លបើចង្ប់ញ្ចប់កញ ុំលធាើ កយបាងឹ្ 
ចង្ប់ានអុំលណ្ហយកញ ុំឲ្យមាត្់រងឹ្ ចង្ប់ានដ្ុំណឹង្កញ ុំនិយយកាត្់។ 
លបើចង្រ់ុំនួញកញ ុំរួញព្បលដ្ញ       លបើចង្ច់ុំលណញកញ ុំលកង្បុំបាត្ ់
ចង្់លធាើព្បធ្លនកញ ុំោ៊ា នថត្មាត្ ់ ចង្់ោកឲ់្យសាង ត្់កញ ុំមាត្់រអិ    ។ 
លបើចង្ប់ាន អកញ ុំលភលចបញណយទ្ធន លបើចង្ប់ានមានកញ ុំលភលចទ្ធនសី  
លបើចង្ផ់្ញត្ទ្ញកខកញ ុំរញត្ខូចខិ     លបើចង្ជ់ាបសី់ កញ ុំលភលចសព្ង្ួម ៕ 

ដោយឧបាសក គ យ  ស ធន 
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១៣- ម្ព្ះត្ម្តប្៉ិដក 
បទកាកគត ិ

ព្រោះនព្ត្បដិ្ក ជារញទ្ាមរត្ក ៌ ព្រោះមានព្រោះភាគ 
ដ្ឹកន្ទ ុំបរស័ិទ្ ត្ថមសមាម មគគ ចាកផាា ច់រាគៈ  
 កិល សត្ណ្ហា  ។ 
ព្រោះវនិយៈ ព្ទ្ង្ព់្ត្ថស់បញ្ញា ក ់ បញ្ាត្ាិសិកាខ - 
បទ្ជាកបួនចាប ់ ព្កិត្យព្កមត្ព្មា លោររនមសាា រ 
 បានព្រោះនិ ា ន ។ 
ព្រោះសូព្ត្ជាផ្លូ វ បង្ខា ញខញសព្ត្ូវ ឱវាទ្ទូ្ន្ទម ន 
ឲ្យសាគ  ់បញណយបាប អាព្កក ់អបាន    សាា បព់្រោះនិទ្ធន
 ញាណភ្ាក់រឭក ។ 
ព្រោះអភធិមម ធម ៌អិត្សញខញម ផ្ាញ ុំចិត្ា លចត្សិក 
រូបនិង្និ ា ន លព្ៅព្រោះអធិក ឧត្ាមរនលឹក 
  អិត្ហមត្ន់លលថ្វល  ។ 
សាា ប់នព្ត្បិដ្ក បានបញណយត្ក់ៗ ទ្ញកកនញង្អាត្ថម  
លទ្ធោះត្ិចលទ្ធោះលព្ចើន បលង្ាើនបញ្ញា   ឆ្លង្វដ្ាសង្ារ 
 បាននិ ា នលោង្ ៕ 

ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ  ឆាន ់
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១៤- រ៉ិនអាចយកអ្វីបាន 
បទព្រហ្មគតី ិ

រឯីសមបត្ាពិ្ទ្រយ  ព្បលសើរោបផ់្ង្ទ្ធ ុំង្ឡាយ 
អាចជាប់ដ្តិ្រិត្កាយ បានសបាយលរ លៅរស់ ។ 
ព្រមទ្ធ ុំង្ស័កាអិុំណ្ហច អាចរាបប់ានទ្ធ ុំង្ោភយស 
បង្បអូនកូនលៅលន្ទោះ  កា លៅរស់បានលឃើញោន  ។ 
ទ្ធុំង្ភរយិសាា ម ី ញាត្ិព្បសុព្សីមាត្ថបតិ្ថ 
លទ្ធោះរីដូ្នរតី្ថ  រនជាមិត្ារតិ្ឬ ង្ យ  ។ 
លៅលរ រីវតិ្រស់  ព្ទ្រយញាត្ិលន្ទោះន្ទ ុំរកីរាយ 
ជាប់ចតិ្ាសអិត្មិនណ្ហយ មិនចង្់ឃ្លល ត្ ង្ យលឡើយណ្ហ ។ 
ថត្គួរឲ្យសលង្ាគ  អាសូរលរកសរាសត្ថា  
លកើត្មកកនញង្លោកា  ោម នសត្ាណ្ហអាចត្ថុំង្លៅ ។ 
ឥត្មានអាីរឹង្រួន  សូមបខីលួនឯង្កព៏្ត្ូវ  
 ោះលចា ឃ្លល ត្លចញលៅ សរលចា លៅល ើថផ្នដ្ ី ។ 
ទ្ធុំង្បង្បអូនកូនលៅ  រួមញាត្ិលៅព្ទ្រយអាីៗ  
មិនចា ុំបាច់ល  សាី  នដ្ព្ត្ូវោត្លៅទ្លទ្  ៕ 
 

    ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
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១៥- នតថ៉ិ សនត៉ិ ប្រ ំស ខំ 
( គ្មម នសុខឯណាដទទដសមើនឹងដសចកាីសងប់ដ ើយ ) 

បទពាកយ ៨ 

ធម៌លៅកនញង្កាយបាយកនញង្ ន្ ុំង្ 
អនកព្បារស្ព្មាុំង្ត្ថ ុំង្បរយិយ 

រកលឃើញធមក៌នញង្នឹង្សបាយ  
ផ្លូ វចិត្ាផ្លូ វកាយបានសងប់រិត្   ។ 

ថរនថភននទ្ធ ុំង្លកមង្ចាស់ព្បុសព្សី 
ញាណនិង្សាម រត្ពី្រមទ្ធ ុំង្ចិត្ា 

បព្ង្មួចូ ោន ឲ្យ មួត្សអិត្  
ទ្ធា រខនាលផ្សង្បទិ្លហើយព្បមូ   ។ 

ចិត្ាោក់កនញង្ព្ទ្ូង្ឲ្យមាុំរងឹ្  
សត្ិយ ់ដ្ងឹ្ខយ ់លចញចូ  

លទ្ធោះខយ ់ថវង្លចញខយ ់ថវង្ចូ  
ញាណព្បងឹ្ព្បមូ នូវដ្ុំណឹង្  ។ 

លចញថវង្ចូ ថវង្ដ្ឹង្ទ្ធ ុំង្អស់  
ោម នខា ់អាីលសាោះលព្តរីហនឹង្ 

លបើចិត្ារាយមាយោម ន ុំនឹង្   



កម្រងកណំាព្យ 
________________________________________________________________________ 

 

41 

ោត្ថខសសនាឹង្ចាបច់ិត្ាចង្  ។ 
ថវង្លចញថវង្ចូ យូរៗលៅ   

នឹង្បានដ្ ់នូវខយ ់ខលីមាង្  
ខលីចូ ខលីលចញលហើយនឹង្ឆ្លង្  

ដ្ ់ខយ ់ អិត្មាង្ព្ត្ជាកក់ាយ ។ 
 អិត្លៅៗលឡើង្ហមត្ន់ខ  

ខលួនព្បាណលរើង្នដ្ព្ត្ជាកស់ាយ 
សងប់សាង ត្់ព្សួ ខលួនហួសនិយយ  

ទ្ធុំង្ចិត្ាទ្ធ ុំង្កាយបានកាសីញខ    ។ 
« ឥត្មានសញខណ្ហលសមើកាសីងប ់  

បញ្ចប់ព្ត្មឹសញខឃ្លល ត្ចាកទ្ញកខ 
ត្ថុំង្រីលោកលនោះត្លៅមញខ   

កាីសញខនឹង្មានលព្ ោះធមស៌ងប់  »(១) ៕  

    ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ  ឆាន ់ 
 
 

_____________    
(១) វគគចុ្ង្ររោយច្ លង្រច្ញពី បទសរភញ្ញ  មដ្លនិពនធរោយសរ េច្រពះ 
សង្ឃោជ ជួន ណាត មោតញ្ញា មណា  ប្. អ្. ស.  អ្. រ. រ 
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១៦- សលី្ ធរ៌ 
បទពាកយ ៧ 

រូបសញខលោយសារថត្ផ្ បញណយ កា រីជាត្មិញនជាប់សី ព្បា ុំ 
ជាត្ិលនោះអាយញអថង្ាង្ ន្ ុំ  កូនលៅលៅចាុំលរឿឲ្យជាក ់     ។ 
ឲ្យលចោះរិចារណ្ហចតិ្ាឯង្ផ្ង្  សាា បធ់ម៌មាង្ៗគួរឲ្យភ្ាក ់
កញ ុំលផ្្ើរូបកាយនឹង្អារកស   ថព្កង្ធ្លល ក់លៅកនញង្ចត្ញរាបាយ ។ 
លបើចង្ឲ់្យអាយញយឺនយូរ   លោររគញណព្គូឪរញកមាា យ 
លបើចង្់រកសញីសញខសបាយ  លផ្្ើកាយនឹង្គញណរត្នព្ត្យ័ ៕  

 
      ព្រះភិកា ុ ធងឹ ធរី   ចនទមតថរ 
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១៧- មព្ល្មកើតរកត្ដក្ខត ប្់  
មព្ល្ស្ាប្់ត្ដលា 

បទពាកយ ៧ 

កា លកើត្លចញរីនផ្ាមាត្ថ ទ្ធុំង្អស់ព្គបោ់ន ហត្ថា កាា ប ់
លរ វយ័្នចូ ចាស់ឈ្ឺសាល ប់ ហត្ថា ធ្លល បក់ាា ប់ថបរជាោ      ។ 
ន័យលនោះបញ្ញា ក់ឲ្យយ ់ចាស់ ព្បុសព្សីលកមង្ចាស់ព្គប់អាត្ថម  
គួរលកើត្សលង្ាគនឹង្រូបា កញ ុំមានចិន្ទា ឈ្លក់វលង្ាង្          ។ 
លៅព្សវងឹ្នឹង្រីវតិ្វយ័ ភាល ុំង្លភលចសាម រត្ថី្វខលួនលកមង្ 
រុំ កជ់ាប់ចតិ្ារូបខលួនឯង្ លៅលកមង្មិនចាស់ឥត្លរាោ    ។ 
កញ ុំលៅព្បថហសឈ្លក់វលង្ាង្ អុំណ្ហចដ្ុំថណង្ស័កាិយសា 
ទ្ធុំង្ជាត្ិព្ត្កូ រួមលភាោ ជាប់សអិត្គិត្ថ្វជាអត្ថា        ។ 
សត្ាលោកព្ត្ូវ ោះរបស់លៅ បនស ់ទ្ញកលៅកនញង្លោកា 
សូមបរីាង្កាយននអាត្ថម  ក៏ោម នសត្ាណ្ហអាចយកបាន។ 
បនស ់សាកសរទ្ញកឲ្យលៅ ញាត្ិមិត្ាថហលៅ្បនោឋ ន 
បញ្ចញ ោះបូជារួចវ ិថ្វា ន មក ុំលៅឋានថ ង្អា ័យ ។ 
លត្ើអនកសាល ប់លៅយកអាបីាន សូមបកីាយព្បាណក៏ឥត្នយ័ 
លកើត្មកមាន ក់ៗ ខុំកាា ប់នដ្ ដ្ ់កា នឹង្កសយ័នដ្ទ្លទ្   ៕ 

    ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
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១៨- ប្ណាត មំាត យខ្ ំ 
បទកាកគត ិ

កូនលអើយចូរចា ុំ អនកមាា យសូមផាា ុំ ឲ្យកូនចា ុំជាក ់
លធាើអុំលរើ អ  បវរ វរ កខណ៍  សចាច នញរកស 
   កញ ុំបីលឃលៀង្ឃ្លល ត្  ។ 
ចុំលណោះវជិាា   លកើត្រីឧសាហ៍      រោយមសង្ខា ត្ 
កញ ុំលធាើកលនាើយ  ព្រលង្ើយខ្លល ចខ្លត្ ខុំលរៀនឱោត្ 
   ចុំលរ ើនបញ្ញា   ។ 
ព្បាជ្ាគុំនិត្  គិត្ឲ្យ ុំអិត្  មញននឹង្វាចា 
លបើដ្ឹង្ខលួនខញស លចោះសួរលចោះថ្វ  កញ ុំល  មញសា 
   កញហកបរយិយ ។ 
លរៀនរស់លរៀនលៅ លរៀនគតិ្កនញង្លព្ត    លរៀនព្ត្ួសលរៀនព្ត្ថយ 
លរៀនទ្ញកលរៀនោក ់ ដ្ឹង្ខ្លត្លចោះសាា យ កញ ុំគិត្រាយមាយ 
   លសៀត្សូកសុំដ្ ី ។ 
ចាស់ព្រឹទ្ធា ចារយ កូនល ើកហត្ថា   បនាន់សិរសី 
ល   កយគួរោប ់ ភាា បនិ់ង្សុំដ្ ី លោកមានសិរ ី
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   សបាយព្រោះថ្វល  ។ 
បញណយបាបមានរិត្ កូនព្ត្ូវសុំអិត្  គិត្រិចារណ្ហ 
លរៀនកាន់សី ព្បា ុំ បណ្ហា ុំមាត្ថ  លរៀនសូព្ត្ធម៌អាល ៌
   សមាទ្ធនសី   ៕ 
    

ដោយអនកព្សី តាន់ ថានី   
 

ព្ាយារ 
 បទពាកយ ៧ 

ទឹ្កព្សក់ត្ក់ៗ ទ្មលញោះលម  រ កត្ៗលមសឹកោច ់
កានក់ារង្ខរអាីព្ត្ូវបាូ រផាា ច ់ ផ្  អសលព្មចលព្ ោះរោយម ៕ 

  ដោយដោកព្គអូគគបណ្ឌិ ត ប្  ត សាវងស 
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១៩- ផលាន៉ិសងសស ចរ ៉ិត 
បទពាកយ ៩ 

ធមស៌ញចរតិ្  ត្ថមការណ៍រិត្ ថត្ង្រកា 
នូវរនណ្ហ  ថដ្ ព្បព្រឹត្ា  នូវធមល៌ន្ទោះ 
ធមស៌ញចរតិ្  ថដ្ បណឌិ ត្      សនស ុំលសាម ោះ 
រញ ុំថដ្ លផ្ាោះ ថត្ង្ន្ទ ុំសញខ       មកផ្ដ ់ឲ្យ  ។ 
លនោះគជឺា       អានិសង្ស       ការផ្ចង្ច់ិត្ា 
ខុំព្បព្រឹត្ា      សនស ុំធម៌                រញ ុំថដ្ លធ្លល យ 
របីញគគ        អនកព្បព្រឹត្ា  ធមរ៌ញ ុំលខាយ 
 ញោះជាត្លិព្កាយ     ថត្ង្បានលសាយ      សញខសួោ៌    ។ 
លរឿង្រីលព្រង្      ព្រោះសថមដង្       ព្បាបប់ញ្ញា ក ់
ថ្វមានអនក      ព្បព្រឹត្ាធម៌       សញចរតិ្ថ 
រូរធមមបា      ឥត្មានស ់     រូបរនណ្ហ 
ទ្ធុំង្អស់ោន       សញទ្ាថត្មាន       អាយញថវង្    ។ 
រនណ្ហបាន ព្បព្រឹត្ាធម៌  លនោះលទ្ៀង្ទ្ធត្ ់
រញ ុំថដ្ ភាល ត្ ់    ថត្ង្រស់លៅ       យូរអថង្ាង្  
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ដូ្ចភាសិត្      ថដ្ ព្រោះរញទ្ា      ព្ទ្ង្ស់ថមដង្ 
រនលន្ទោះឯង្      ថត្ង្បានសញខ      ព្បលសើរលោង្ ៕ 
 

សដេេចព្រះសងឃរាជ ជនួ ណាត មោតញ្ញា មណា 

ប្.អ្.ស. – អ្.រ.រ. 
 

 

២០- សម្ងួរច៉ិតត 
 បទកាកគត ិ

មិនសព្ង្ួមចិត្ា លចោះធម៌លព្ចើនរិត្ ថត្ចិត្ាលៅខា ់ 
សង្ខខ រទ្ធ ុំង្ឡាយ មានលហត្ញមានផ្  លបើចូ មិនដ្ ់ 

កង្ា ់មិនឈ្ប ់ ។  
ខុំសព្ង្ួមចិត្ា  លចោះធម៌ត្ចិរិត្  ថត្ចិត្ាអត្់ខា ់ 
សង្ខខ រទ្ធ ុំង្ឡាយ មានលហត្ញមានផ្   ព្បឹង្ចូ ឲ្យដ្ ់ 

សាគ  ់ព្រោះនិ ា ន ៕  

ដោយឧបាសក ល្៉ិរ  រ  សា ង 
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២១- ឧប្ក្ខរគ ណ 
បទពាកយ ៩ 

កញ ុំព្កលអាង្  លកាង្ព្កអឺត្  ឡឺត្លឡើង្ខពស់ 
អាង្មានយស លព្ ោះមានព្ទ្រយ ភ័រាវាសន្ទ 
លហើយលភលើត្លភលើន លកើត្ភាល ុំង្លភលច  កិចចនលលថ្វល  
គញណូបការ  ព្គូអាចារយ  លមបាលយើង្       ។ 
គួរដ្ឹង្គញណ លធាើបញណយោប ់ រាប់រកលោក 
លទ្ើបរ័យលជាគ ផ្  អរួយ  ឲ្យលាញ ុំលលាើង្ 
លបើព្កអឺត្  ឡឺត្ព្កលអាង្  លកាង្ឫកលឆ្មើង្ 
គង្់រល ើង្  លបញ ើង្រោយ   យសញខលអើយ     ៕ 

 
   ដោយដោក ឱរ  ណាម្គី  សាស្ត្សាា ចារយភាសាខ្ខមរ 
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២២២២--  ម្ព្ះព្ េាម្ព្ះព្ េាដីក្ខដីក្ខ  
       បទពាកយ៨ 

ព្រោះរញទ្ាដ្ីកាថ្វល នលលល ើស ន់ ៨មញឺន៤ ន់ព្រោះធមមកខនា ាញ ប ី
ព្ទ្ង្់ព្ត្ថស់សុំថដ្ង្លហើយលោយព្បនរ បព្ង្ួមឲ្យខលីមានបីព្បការ           ។ 
‹‹ សព្វបាប្សស អ្ករណំ ›› លរៀសវាង្ទ្ញកខុំអកញស កិរយិ 

កុំលទ្ច ុំអិត្ទ្ញចចរតិ្លចត្ន្ទ បាបកមមន្ទន្ទលវៀរកញ ុំព្បព្រឹត្ា           ។ 
‹‹ ក សល្សស ូប្សរបោ ›› បញញ្ាកិរយិទ្ធនសី សញចរតិ្ 

សព្ង្ួមកាយ វាចានិង្ចិត្ា ចរយិ ចរតិ្ បរសិញទ្ានលលថ្វល            ។ 
‹‹ សច៉ិតតប្រ ៉ិមយាេប្នំ ›› ចិត្ាត្ថ ុំង្សព្មាុំង្រព្មោះត្ណ្ហា  

ដ្ញសខ្លត្់លោភ: លទ្ធស: លមាោ ផូ្រផ្ង្់ចិន្ទា ព្រោះថ្វល អារមមណ៍           ។ 
លធាើបញណយកញស ផ្ា ់ផ្ ជាសញខ   ធ្លល ក់អបាយទ្ញកខលព្ ោះថត្អធមម 
សី ទ្ធនភាវន្ទជាព្គឹោះដ្៏មា ុំ ជាបចច័យន្ទ ុំដ្ ់វបិសសន្ទ           ។ 
សុំអាត្រព្មោះ ោះបង្់មនាិ  បរសិញទ្ាលោយសី  សមាធិ បញ្ញា  
បរយិត្ាិ បដ្ិបត្ាិនូវនព្ត្សិកាខ  ឆ្លង្វដ្ាសង្ារបាននិ ា នលោង្    ៕ 

 

   ដោយឧបាសក  ហ ៉ិរ ឆាន ់ 
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២៣- អ្ន្ង់ ៤ ម្ប្ក្ខរ 
បទកាកគត ិ

លព្ជាោះបួនព្បការ ថដ្ សរាសត្ថា   កុំរញង្ថហ ឆ្លង្ 
មួយគឺ ក្ខរៈ  លព្ជាោះលព្ៅកនលង្ ន្ទុំឲ្យសត្ាផ្ង្ 

 ង្ផ់្ញង្កាយ  ។  
រីរគឺជា ភព្  សត្ាផ្ង្ង្ ់ង្ប ់ លព្ ោះថត្ត្ណ្ហា  
ជាព្ទ្ុង្ឃ្លុំង្សត្ា លៅកនញង្សុំសារ  បិទ្បា ុំង្លនព្ត្ថ 

មិនឲ្យលឃើញលព្ត្ើយ ។   
បីគឺ េ៉ិដឋ៉ិ  លឃើញខញសអសមិ  ជាលព្ជាោះលព្ៅលហើយ  
ខញសរីកមមផ្  ផ្ា ់ទ្ញកខឥត្លសប ើយ ោម នព្គណូ្ហលឡើយ 
   អាចទូ្ន្ទម នបាន ។ 
បួន អ្វ៉ិោា   ន្ទុំឲ្យសត្ថា   វលង្ាង្ព្គបព់្បាណ 
 ងង្ម់ិនដ្ងឹ្យ ់ រញ ុំអាចសាគ  ់បាន លៅត្ថម ុំអាន 

អរយិសចចៈ  ។   
ជាអនលង្ល់ព្ៅ  កួចសត្ា ង្់លៅ រួបលោយលព្ោោះថ្វន ក់  
ឲ្យសលញង្ផ្ញង្ព្បាណ ព្ចានចូ អន្ទា ក ់ មចចញរារចង្ ា្ ក់
   ព្ត្បាកជ់ានញយ   ៕ 

ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 



កម្រងកណំាព្យ 
________________________________________________________________________ 

 

51 

២៤- កនូមាសឪព្ ក 
បទកាកគត ិ

លភលចអាីលភលចបាន ថត្លបើលភលចព្បាណ ធ្លល កចូ់ រលតា  
លបើបានជាធ្លល ក ់ មិនទ្ធនធ់្លល ក់លព្ៅ     ព្បឹង្លឡើង្ណ្ហ៎ា លៅ 
   កញ ុំលៅន្ទ ុំព្រ ុ  ។ 
ខូចអាីមិនលព្ោោះ ថត្លបើខូចល ម្ ោះ       មិនង្ខយរួសរញ  
កូនព្ត្ូវព្បយ័ត្ន កញ ុំង្បង់្ង្ញ         កាមជាលព្គឿង្រញ  
   ខូចអស់ទ្ធ ុំង្ខលួន ។ 
ខូចខលួនខូចល ម្ ោះ ខូចលនោះលរញលព្ោោះ    រស់ថ ង្ស៊ាប់សួន 
ថត្លទ្ធោះយ៉ែ ង្ណ្ហ កញ ុំឲ្យខូចផ្ាួន  ព្ត្ូវព្បឹង្ថកខលួន 
   កញ ុំលចា អាត្ថម   ។ 
លចា អាីលចា បាន ថត្លបើលចា ព្បាណ កនញង្វដ្ដសង្ារ 
លព្ ោះកនញង្លោកលនោះ ឥត្មាននរណ្ហ រួយព្សង្អ់ាត្ថម  
   លព្តរីខលួនលឡើយ ។ 
កូនព្ត្ូវរកា  ការ រអាត្ថម        ឲ្យបានដ្ ់លព្ត្ើយ 
លោយការព្បយ័ត្ន និង្មនិកលនាើយ        ព្បយ័ត្នហនឹង្លហើយ 
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   ជាព្រោះកនញង្ខលួន  ។ 
ព្បយ័ត្នជាមាា យ ញាញ ុំង្គញណទ្ធ ុំង្ឡាយ ឲ្យលកើត្មាុំមួន 
អត្់ធនជ់ាឪ  រកាព្គង្សងួន  គញណធមក៌នញង្ខលួន 
   ដូ្ចថខខ្លង្លខនើត្ ។ 
ខនាីដូ្ចថ្វន ុំ  ល បជាព្បចា ុំ         រសជាត្ ិាីង្លឆ្ើត្ 
 ុំបាកព្ទ្ធ ុំណ្ហស់  ញោះដ្ ់ផ្ លកើត្     រសជាត្ ិាីង្លឆ្ើត្ 
   មានគញណោប់លោង្ ៕ 
 

   ដោយដោកព្គអូគគបណ្ឌិ ត ប្  ត សាវងស 
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២៥- អ្វីៗមកើតព្ីចំណង់ 
បទពាកយ ៩ 

លសចកាីលសាក              លយគលយបុំ យុំត្កស់លញត្ 
ភ័យរនាត្់                    រថមង្លកើត្ រីចុំណង្ ់
លសាករ ត្ ់                បាត្់រីអនក ថដ្ អស់ចង្ ់
ភ័យភតិ្ ងង្់               នឹង្មានមក រីណ្ហបាន?  ៕ 

សញខនិង្ទ្ញកខ                 មាននិង្ព្ក ជាគូោន  
រួបលវោ                    ព្ោបានសញខ កញ ុំលរឿស៊ាប ់
ថ្វសញខរិត្                  និត្យនឹង្នួន រាប់រយកប័ប 
គង្់ព្កឡាប់                 ថព្បព្កឡាស់ ជាទ្ញកខវញិ    ៕ 

លយើង្ព្ត្ូវព្បាស            និរាសព្ ត្ ់ សត្ាសង្ខខ រ 
ទី្លសនោ                     អនិចាច  កញ ុំសង្សយ័ 
ដ្ឹង្ខលួនមញន                  ជាគញណោប ់ មិនសនព្ង្ 
ដ្ ់សម័យ                នលងថដ្ លៅ លៅត្ថមកា  ៕ 

  ដោយដោក  ឱរ  ណាម្គី  សាស្ត្សាា ចារយភាសាខ្ខមរ 



កម្រងកណំាព្យ 
________________________________________________________________________ 

 

54 

២៦-  កំណារយខលីៗដោយ 
ព្រះភិកាុវជិរប្បដញោ  សាន ស ោ 

 

បទកាកគត ិ

 កយថ្វសុំណ្ហង្  លកើត្រីការសាង្          ព្បកបកចិចការ 
លោយចិត្ារោយម  និង្កាីឧសាហ៍            ញោះបានថផ្លផាា  
    មានគញណោប់លោង្ ។ 
 

បទពាកយ ៨ 

គបបភីនុំខពស់គង្ល់គលឡើង្បាន ត្ស៊ាូកាល ោនគង្ម់ានរុំនោះ 
សនស ុំបារមីគង្់មានលត្រៈ លធាើរបង្ផ្ាោះគង្ប់ានស ់ព្ទ្រយ ។ 

បទពាកយ ៨ 

លសរគបប់ាបមតិ្ារិត្ជាន្ទ ុំខលួន ឲ្យខញសផ្ាួនៗរួនមានអាព្សូវ 
គប់ក ោណមតិ្ារិត្ អលរកកូវ លធាើខញសឬព្ត្ូវអាព្ស័យលសរគប់។ 
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បទពាកយ ៨ 

សាសន្ទគឺជាមាោ៌រីវតិ្             លចនោះព្ត្ូវគួរគិត្រិនិត្យលហត្ញការណ៍ 
មញនកាន់មញនលរឿគួររិចារណ្ហ     លរឿថត្លរឿង្ណ្ហថដ្ មានលហត្ញផ្   ។ 
   

បទពាកយ ៨ 

ឲ្យទ្ធនទ្ធន់មានព្ទ្រយនិង្រីវតិ្ ព្ត្ូវថត្លចោះគិត្កញ ុំលៅកលនាើយ 
សនស ុំកញស បង្ខា រឲ្យលហើយ                លព្ ោះមិនដ្ឹង្លឡើយថ្វសាល ប់នលងណ្ហ ។ 

បទពាកយ ៨ 

នផ្ាលមឃង្ង្តឹ្លព្ ោះខាោះរនលឺ ថត្កាល យជាភលឺលព្ ោះមានសញរយិ 
សត្ាលោកង្ង្តឹ្លព្ ោះមានលមាោ    លបើមានបញ្ញា ភលឺថ្វល ជាង្នលង     ។ 
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២៧- គួរព្៉ិចារណា 
    បទពាកយ ៨ 

ដ្ុំរលីរើង្បួនគង្ម់ានភាល ុំង្ភាល ត្ ់  
  អនកព្បារល្ចោះសាា ត្គ់ង្ម់ានលភលចលភលើ 

កុំហញសរថមង្មានដ្ ់អនកលធាើ   
  ឈ្រចាុំថត្លមើ ៍មានអាីខញសបាន ? ។ 

ព្ចបាច់កចិនល ៀនអណ្ហា ត្ថខមរ   
  មិនសាា ប់ឪថម៉ែមញខថត្ខកព្បាណ 

ឃញបឃិត្បណឌិ ត្រីវតិ្សញខសានា  
  លសរ  សាមានយបានលរឿង្កង្ា ់ ។ 

មញនកាន់មញនលរឿគួររិចារណ្ហ  
  លរឿថត្លរឿង្ណ្ហថដ្ មានលហត្ញផ្  

លរឿបញណយលរឿបាបសនស ុំកញស   
  លព្ ោះដ្ឹង្មិនដ្ ់ថ្វសាល បន់លងណ្ហ ។ 

ខឹង្ខញសខូចខ្លត្ព្បមាទ្ ិច ង្ ់
  ដ្ឹង្ថ្វខលួន ងង្់គង្់មានព្បាជ្ា 

រាព្ត្ ីអព្សស់លព្ ោះមានចញ្ច្នាថ្វល  
  មនញសស អលសាភាលព្ ោះមានសី ព្បា ុំ ។ 
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រហ័សថត្ កយព្ត្ោកសាល ប់សាូក  
  លបើខសត្់ខុំរកកញ ុំផ្សង្លដ្កចា ុំ 

ថឆ្ាព្រុោះវ ៉ែូសវា៉ែសមនិសូវថដ្ ខ្ល ុំ   
  កញ ុំលធាើបាបកមមន្ទ ុំមានលវរា  ។ 

សបាយមានទ្ញកខព្សណញ កមានភ័យ 
  ង្ប់ថ បង្ព្សាព្សីរង្កាីលវទ្ន្ទ 

ចិញ្ចឹ មមនញសសខូចដូ្ចចញិ្ចឹ មខ្លល    
  មាត្ជ់ាលទ្វត្ថចិត្ាជាលទ្វទ្ត្ា  ។ 

កញ ុំរួនថត្មញខគូលទ្ញកោ ខយ ់  
  ព្ត្ូវគតិ្ឲ្យយ ់កញ ុំឲ្យភាល ុំង្ភាល ត្ ់

កនញង្លោកីយ៍លនោះោម នអាីលទ្ៀង្ទ្ធត្ ់  
ោម នអាពី្បាកដ្សញទ្ាថត្អនិចាច   ។ 

ង្ខប់នឹង្សុំដ្ដូី្ចព្ត្ីកុំភាល ញ  
  សាល បនឹ់ង្អាចមឯ៍ង្ដូ្ចថខាកបកា 

លនោះសញទ្ាភាសិត្បូរាណ្ហចារយ  
  លបើរិចារណ្ហលកើត្បញ្ញា លអើយ !  ៕ 
 
     ដោយឧបាសក  ហ ៉ិរ ឆាន ់
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២៨- ប្ូោម្ព្ះរតនម្ត័យ 
បទពាកយ ៧ 

បូជាព្រោះរញទ្ាមានលត្រៈ បានរ័យរុំនោះមារសព្ត្ូវ 
យ ់ចាស់មាោ៌ថដ្ គួរលៅ ជាផ្លូវសុំលៅដ្ ់និ ា ន       ។ 
បូជាព្រោះធម៌លកើត្បញ្ញា  រសមីភលឺថ្វល ព្បាកដ្មាន 
ទ្ញកដូ្ចព្បទី្បជាប់ដ្ិត្ព្បាណ        ដ្ុំលណើ រល ព្ ោះបានកានាចាកទ្ញកខ  ។ 
បូជាព្រោះសង្ឃលធាើឲ្យមាន សមបត្ាិធនធ្លនបានកាីសញខ 
គឺជាថព្សបញណយោុំរូរទ្ញក ជាត្ិលនោះជាត្មិញខឥត្ខាោះខ្លត្៕ 
   

  ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
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២៩- ម្ព្ះធរ៌ោសាា ន 
បទពាកយ ៨ 

ល ើភរថផ្នដ្ីមាននព្រមានភនុំ ទ្លនលតូ្ចធុំព្បរញ ុំឃញ ុំព្សញក 
មនញសសមានផ្ាោះលៅសត្ាមានសមបញក ថសាង្រកកាីសញខព្គប់ៗអាត្ថម            ។ 
បានលកើត្ជាមនញសសកញ ុំលភលចសី ទ្ធន     ព្រោះធម៌ជាសាព ន្នឆ្លង្អនាការ 
លបើលោភៈព្កាស់ខាោះ ញោះមរណ្ហ            លបើោម នលមត្ថា លតា ផ្ា ញោះកសយ័       ។ 
លបើលកើត្ជាសត្ាមានអាីលធាើទ្ធន រង្ទ្ញកខលព្សកឃ្លល នទ្ធ ុំង្យប់ទ្ធ ុំង្នលង 
បានលកើត្ជាមនញសសជាោភធុំនព្ក  ព្ត្ូវភាា ប់និសសយ័នឹង្ព្រោះសាសន្ទ  ។ 

លបើខាោះសទ្ធា កុំព្ បញណយជាក់ លបើខាោះវរីយិៈកុំព្ កិចចការ 
លបើខាោះខនាីកុំព្ លមត្ថា  លបើខាោះបញ្ញា កុំព្ មគគផ្           ៕ 
   

ដោយឧបាសក គ យ  ស ធន 
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៣០- ក ំមព្វល្ម្ប្មាេ 
បទកាកគត ិ

គួរកញ ុំព្បមាទ្  ន្ទុំឲ្យបង្់ខ្លត្          លរៀសវាង្ឲ្យ ង្ យ 
ដ្ញសោង្ខ្លត្់ចតិ្ា ទ្ញចចរតិ្ទ្ធ ុំង្ឡាយ    សងប់ចិត្ាសញខកាយ 
   រសាយបញ្ញា   ។ 
គួរថត្លៅវត្ា  លរៀនសូព្ត្ោត្់រត្ ់ ចិត្ាឲ្យព្រោះថ្វល  
មិនព្ត្ូវត្ោិះលដ្ៀ  ព្គបូាអាចារយ  គួរមានករញណ្ហ 
   លមត្ថា សលន្ទា ស  ។ 
លឃើញអនកខសត្់លខាយ រួយគតិ្លចោះឲ្យ  កញ ុំព្បកានល់ទ្ធស 
រាក់ទ្ធក់សនិទ្ាសាន   សាសង្សព្មោុះ  ផ្ញត្ការីលមាល ោះ 
   ទ្ធស់ថទ្ង្នឹង្ោន  ។ 
ចិត្ាឥត្ព្បព្កត្ ី សព្ង្ួមខនាី          សាា បធ់ម៌លទ្សន្ទ 
ព្ត្ិោះរោិះរាវរក  ព្ទឹ្សាីព្បសាន   ព្រួត្ព្ជាបរិសាា រ 
   ភលឺថ្វល ផ្លូ វចិត្ា  ។ 
លចោះធម៌ត្ចិរិត្ ថត្មានសញចរតិ្  មញងឺ្មា៉ែ ត្់ហមត្ច់ត្ ់
ខុំ ោះមនាិ   ខុំលរៀនអុំណត្ ់ ភលឺសាា ង្គុំនិត្ 
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   គិត្លហើយសឹមថ្វ ។ 
ចិត្ាមានលមត្ថា  បុំណង្ព្បាថ្វន   បណាញ ោះសទ្ធា  
សនស ុំកញស   សាមគគីរួយោន   ផ្ញត្ទ្ញកខលវទ្ន្ទ 
   លវរាទ្ធ ុំង្រួង្  ៕ 
 
 

   ដោយអនកព្សី  តាន់ ថាន ី
 

៣១- មគចរ៉ិនផ ត រត់រ៉ិនរចួ 
    បទពាកយ ៧ 

បញគគ អនកមានឫទ្ាិលចសាា  សព្មា កាយបុំបា ុំង្ព្បាណ 
លោោះលៅឰដ្៏អាកាសបាន ឬចង្់លៅទី្ឋានដ្នទ្       ។ 
លទ្ធោះបីលោោះចូ បាត្សមញព្ទ្ ចង្់ថព្រកឲ្យផ្ញត្ហួសថផ្នដ្ី 
រូង្ភនុំឬក៏គញលមាព ត្នព្រ លព្កាមលមឃល ើដ្ីលន្ទោះយ៉ែ ង្ណ្ហ។ 
ក៏មិនអាចលគចផ្ញត្រត្ប់ាន រ ុំលោោះកាយព្បាណបានរីមារ 
លព្កាមលមឃល ើនផ្ាននរសញធ្ល សត្ថា មនិអាចលគចសាល បប់ាន ៕ 

    ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
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៣២- កនូមាសឪព្ កម្តវូោរន សសដចូតមៅ 
បទពាកយ ៩ 

កូនព្សីឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  មិនរងឹ្ត្អឹង្  
ថត្លបើរងឹ្  ព្ត្ូវរងឹ្បញ ឹង្  ព្បឹង្សិកា 
កូនព្បុសឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  មានព្បាជ្ា 
ព្រោះផាា ុំថ្វ  កញ ុំលសនោ  ព្សីព្សាថ បង្ ។ 
កូនព្សីឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  មិនជាប់នញយ 
កញ ុំលសនហ៍ ញយ សអញយលករ ាិ៍ល ម្ ោះ រស់ដូ្ចថផ្សង្ 
កូនព្សីឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  លចោះខ្លល ចថព្កង្ 
ព្រោះសថមាង្  ឲ្យទ្មាល ប ់ ជាប់សី វញិ ។ 
កូនព្បុសឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  លចោះលសាម ោះព្ត្ង្ ់
កញ ុំត្ថមចង្ ់ ថព្កង្មិនសញខ  ទ្ញកខលទ្ធលមនញ 
កូនព្បុសឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  ត្ថមលនោះវញិ 
ព្បឹង្បុំលរញ  ធម៌សលន្ទា ស  លព្បាសលមត្ថា  ។ 
កូនព្សីឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  មិនព្បមាទ្  
ជាព្សី ល្ ត្  លចោះព្បលមើ   លមើ កិចចការ 
កូនព្សីឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  ទ្ន់ចរយិ 
ថត្យ៉ែ ង្ណ្ហ  សូមព្សីម៉ែញម  កញ ុំទ្នល់ខាយ ។ 
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កូនព្បុសឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  លចោះអត្់ធន ់
ការព្សា ធងន ់ កញ ុំទ្ព្មន ់ ទ្ន់បលណ្ហា យ 
កូនព្បុសឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  មិនលយលព្កាយ 
កញ ុំចា ុំឲ្យ  មនញសសព្សីព្ចាន បានលៅមញខ ។ 
កូនព្សីឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  មិនលឡោះលឡាោះ 
 កយរីលរាោះ  មានរលបៀប  លរៀបចុំទ្ញក 
កូនព្សីឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  រកាសញខ 
លបើខ្លល ចទ្ញកខ  កញ ុំជាមនញសស  ព្ទ្ុសាសី ធម ៌ ។ 
កូនព្បុសឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  លចោះសាគ  ់ខលួន 
ចិត្ាមា ុំមួន  មិនអុំនួត្  អួត្ខ្លា រខារ័ 
កូនព្បុសឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  មិនញាបញ័់រ 
រួបលោកធម ៌ ព្ត្ូវរិចារណ៍  ថ្វមិនលទ្ៀង្ ។ 
កូនព្សីឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  លចោះដ្ឹង្គញណ 
ជាលដ្ើមទ្ញន  ននរីវតិ្   រិត្ជាលសបៀង្ 
កូនព្សីឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  មិន ុំលអៀង្ 
សមាីលទ្ៀង្  រិត្ព្បាកដ្  មាត្ព់្កអូប ។ 
កូនព្បុសឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  លចោះចាបល់ផ្ាើម 
កញ ុំចបចិលចប ើម  ព្ត្ូវព្បឹង្ថព្បង្  ថព្កង្ខាោះហូប 
កូនព្បុសឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  មិនលចោះលោម ភ 
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ថត្លបើលព្ទ្ធប  ព្ទ្ធ ដ្ ់ខាិ   រ ិបញ្ញា  ។ 
កូនព្សីឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  មិនព្ចថណន 
លរៀនថបបថផ្ន ជាមង្គ   ដ្ ់ព្គសួារ 
កូនព្សីឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  មានលមត្ថា  
មិនឥសា  កនញង្រីវតិ្  រិត្ជាសងប ់ ។ 
កូនព្បុសឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  ដ្ឹង្ព្បមាណ 
កនញង្ខលួនព្បាណ រា ់យប់នលង  ន ឲ្យោប ់
កូនព្បុសឪ  ព្ត្ូវជាមនញសស  មិនអភ័រា  
មិនព្ត្ូវជាប ់ លព្គឿង្លញៀនញា៉ែ ម កាមគញណព្បា ុំ ។ 
កូនព្បុសឪ  កញ ុំជាមនញសស  ព្ទ្ុសាមិត្ាភកា ិ
កញ ុំរុំ ក ់ ព្ទ្រយបុំណញ    បញ បញ្ញច ុំ 
កញ ុំរា៉ែ ប់រង្  ធ្លន្ទព្ទ្រយ  ជាប់លព្ោោះកមម 
ឪសូមផាា ុំ  កមមលវរា   ជាលព្ោោះកាច ។ 
កូនព្បុសព្សី  កញ ុំជាមនញសស  ព្ទ្ុសាសីោ 
កញ ុំគិត្ថ្វ  សី លនោះណ្ហ  ខ្លល កុំណ្ហច 
ត្ថមរិត្សី  ជាលទ្វត្ថ  កាល អង្អ់ាច 
មានអុំណ្ហច  អាចព្បោរ  ខ្លល កិល ស ។ 
កូនព្បុសព្សី  កញ ុំជាមនញសស  ព្ទ្ុសាមាត្ថ 
ព្សីលនោះណ្ហ  ជាព្រោះព្រហម  កញ ុំព្បថហស 
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ថត្ព្រលហើន  ោ៊ា នលឃ្លរលៅ  ព្ត្ូវលភលើង្លឆ្ោះ 
ជាត្ិអនកលចោះ  លព្ត្ោះរោិះដ្ឹង្  ព្បឹង្បូជា ។ 
កូនព្បុសព្សី  កញ ុំជាមនញសស  ព្ទ្ុសាបិត្ថ 
ព្ត្ូវដ្ងឹ្ថ្វ  ព្បុសលនោះណ្ហ  ជាព្រោម  
បានសញខលហើយ កនញង្រុំរ ុំ   ព្រហមវោិរ 
ព្ត្ូវមនមីាន   ភាង រឭក   នឹកត្បគញណ ។ 
កូនព្បុសព្សី  កញ ុំជាមនញសស  ព្ទ្ុសាព្រោះរញទ្ា 
ព្ត្ូវ ុំអញត្  កាយវាចា  ព្បាជ្ាបញណយ 
កូនមានទ្ធន  សី ភាវន្ទ  ជាលដ្ើមទ្ញន 
ផ្ញត្ទ្ធរញណ  ចាកអបាយ  ង្ យរីទ្ញកខ ។ 
កូនព្បុសព្សី  កញ ុំជាមនញសស  ព្ទ្ុសាព្រោះធម ៌
កញ ុំជាបរ់័រ  ននកាមគញណ  ស៊ាញនកនញង្គញក 
ព្បឹង្លដ្ើរត្ថម  សាន មព្រោះបាទ្  ព្រោះជានទ់្ញក 
កញ ុំសព្មកុ  លធាើដ្ុំលណើ រ  លដ្ើរផ្លូ វមារ ។ 
កូនព្បុសព្សី  កញ ុំជាមនញសស  ព្ទ្ុសាព្រោះសង្ឃ 
ព្ត្ូវនឹកព្ត្ង្ ់ អង្គសាវក័  ព្រោះភគវា 
ព្ទ្ង្ស់ាសន្ទ  ព្រោះរនិព្សី   បខីារ័ខ្លា រ 
ព្កង្ធមាម   ជាបិដ្ក  វ៉ិ. ស . អ្. ៕ 

   ដោយដោកព្គូអគគបណ្ឌិ ត  ប្  ត សាវងស 
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៣៣- សរតីោអ្វី ? 
បទពាកយ ៨ 

សមាីជាព្ទ្រយលព្បើរាប់មិនអស់ ថត្លបើលព្បើទ្ធស់ន្ទ ុំលកើត្ហិង្ា 
ន្ទុំឲ្យគញ ុំកួនជាប់កនញង្ចិន្ទា   អាចោ៊ា នព្បោរព្បាថ្វន លធាើឃ្លត្។ 
លបើលព្បើព្ត្ឹមព្ត្ូវព្ត្ង្់ត្ថមព្រោះធម៌ ន្ទុំរួបផ្  អបវរឥត្ឃ្លល ត្ 
សមាីលកើត្យសរស់មានមិត្ាញាត្ិ          សមាីសរជាត្ិមារយទ្សររូរ   ។ 
សមាី អជារូរធ្លរ អោប់  សមាីឥត្ភ័រាបង្់ព្ទ្រយខ្លត្ខូច 
សមាីមានន័យ ប ី្ ង យរាប់លយរន៍      សមាីឥត្ខូចព្បលយរន៍គង្់មាន ។ 
សមាីគួរោប់ជាប់ព្រហមវោិរ  ព្រមលោយសទ្ធា បូជាសី ទ្ធន 
សមាីជាធម៌ អរកផ្ាឹមោម ន        ព្បាប់ផ្លូ វនិ ា នធមមយនបរយិយ៕ 
 

  ដោយឧបាសក គ យ  ស ធន 
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៣៤- ករម និង ផល្  ប្ ណយ និង បាប្ 
បទពាកយ ៨ 

បាបលហើយនិង្បញណយរនណ្ហព្បព្រឹត្ា លបើសាង្សញចរតិ្បានបញញ្ាផ្  
លបើសាង្ទ្ញចចរតិ្កមមលន្ទោះនឹង្ផ្ា ់ ជាអកញស ខ្លា យខា ់យ៉ែ ង្ខ្លល ុំង្    ។ 
ព្រោះរញទ្ាសុំថដ្ង្ថចង្ជាព្ទឹ្សាី កល្ាណក្ខរ ីកល្ាណំ 
បាប្ក្ខរ ីច បាប្កំ សញខ ឬ ទ្ញកខុំលកើត្ថត្រីកមម              ។    
អនកមានគញណធម៌បានសញខសួសាី ធ្លល ក់នរកអវចីិលព្ ោះថត្អធមម   
កមមចាស់កមមលមីលចញមញខដ្ឹកន្ទ ុំ សាអ ត្ឬធ្លល ក់ព្ជា ុំមករីអុំលរើ           ។ 
នតថ៉ិករមំ សរំ ព្ល្ ំ កមមមានកមាល ុំង្ខ្លល ុំង្ោម នអាីលសមើ 
ផ្ សញខផ្ ទ្ញកខសាគ  ់មញខអនកលធាើ ចង្់លគចលវោះលរ ើថត្លទ្ើរជាប់ព្បាណ   ។ 
បង្បអូនញាត្ិលៅកូនលៅលព្ចើននព្ក          ញោះដ្ ់លរ កសយ័ោម នអនករួយបាន 
មាសព្បាក់ខុំរកយកលៅមិនបាន លព្ ោះសញទ្ាមិនថមនរបស់ផ្ង្ឯង្    ។ 
គឺមានថត្កមមចា ុំត្ថមអលន្ទា   ដូ្ចជាព្សលមា លបា ត្ថមមិនថ ង្ 

ករមសសមក្ខរហ៉ិ ព្រោះរញទ្ាសុំថដ្ង្ ថ្វកមមលនោះឯង្ជារបស់ខលួន            ។ 
លហត្ញលនោះគួរគិត្ត្ថ ុំង្ចិត្ាត្មា ់ លធាើទ្ធនកាន់សី ឲ្យបានខ្លា ប់ខាួន 
សមាធិភាវន្ទឲ្យបានមាុំមួន បញញ្ាកមមត្ថមខលួនសងួនរីវតិ្លមី          ។ 
ព្រោះរត្នព្ត្័យនចនថខសរីវតិ្ អាចផ្ា ់សញខរិត្លៅន្ទលោកីយ៍ 
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សាង្បញណយសញចរតិ្ឲ្យ អព្បនរ រស់លៅមានន័យមិនសូនយទ្លទ្      ។  
សូមអនកសាា ប់អានសញខសានាមានភ័រា ឃ្លល ត្ចាកធញញលប់បញ្ញា លកើនលទ្ា 
លបើមិនទ្ធន់ចប់ក៏មិនអីថដ្រ មានលរ ទ្ុំលនរសាា ប់អានបនា      ៕ 
     

     ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ ឆាន់   
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៣៥- របូ្ក្ខយព្៉ិតសនូយអ្ស ់ 
មតមករ តិ៍ម ម្ ះព្៉ិតគង់មៅ 

បទព្រហ្មគតី ិ

រស់លៅព្ត្ឹមមួយនលង  មានត្នមលសាង្គញណធម ៌
លករ ាិ៍ល ម្ ោះរីលរាោះ អ  ទ្ញកបនាដ្ ់ញាត្មិិត្ា  ។ 
រាង្កាយថបកធ្លល យលៅ គញណធមល៌ៅត្ុំណ្ហង្រិត្ 
ដ្ិត្ជាប់កនញង្ដួ្ង្ចិត្ា  រន ង្ យរិត្គតិ្បូជា  ។ 
រស់លៅមួយរយ ន្ ុំ  សាង្ថត្កមមឥត្បានការ 
អុំលរើបាប ោ  រនព្គបោ់ន ខ្លល ចរអា  ។ 
រស់ហនឹង្ល ម្ ោះោម ននយ័ រនព្បុសព្សីលគសាីថ្វ 
សាល ប់លៅបង្អ់ាសា  ោម នរនណ្ហលគនឹករក  ៕ 

    ដោយឧបាសក  រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
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៣៦- ខឹងខ សខូចខាត 
បទពាកយ ៨ 

អាីៗលចោះថត្កនលង្ផ្ញត្លៅ លរឿង្រា៉ែ វអាព្សូវលកើត្ជាបនា 
ព្ត្កូ ធ្លល ប់មានអាចកាល យជាព្ក    អនកខូចអនក អសាល ប់ទ្ធ ់ថត្អស់    ។ 
អនកធ្លល ប់ព្សឡាញ់សាល ប់ឥត្លរ ើសមញខ ទ្ធុំង្មាា យឪរញកសាល ប់ថសនព្សលណ្ហោះ 
រីវតិ្សូនយលៅលៅស ់ថត្ល ម្ ោះ ដូ្លចនោះអនករស់ព្ត្ូវលមត្ថា ោន        ។ 
ចិត្ាលអើយៗចិត្ាចូរចង្ចា ុំចញោះ ខឹង្ខូចខឹង្ខញសខ្លត្ព្គប់លវោ 
លរ ខឹង្មាង្ៗលសាើរឈ្ឺលសាើរជា ខឹង្ន្ទ ុំព្ោ ុំព្ោដ្ញត្ថត្ចិត្ាឯង្       ។ 
រនអនកមានសី មានចិត្ា អថ្វល      រនមានបញ្ញា លចោះគិត្លកាត្ថព្កង្ 
លបើខឹង្មាង្ៗឈ្ឺថត្ខលួនឯង្ ខឹង្ន្ទ ុំចុំថបង្គួររិចារណ្ហ       ៕ 
 

    ដោយឧបាសក គ យ ស ធន 
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៣៧- ច៉ិតតមលាភៈ 
បទពាកយ ៨ 

កាយខុំលធាើការខ្លល ុំង្កាល រា ់នលង ថត្ចិត្ាវនិិចឆ័យថ្វមិនព្ោន់លទ្ 
កាយលធាើរួចលហើយចិត្ាចង្់បានលទ្ា  កាយលនឿយោម នថ ាលព្ ោះថត្ត្ណ្ហា  ។ 
កាយលដ្កខាមសលឹកចិត្ានឹកផ្ាោះលម ចិត្ាលោភបនាចង្់បានវឡិា 
លទ្ធោះកាយររារោធិរិការ ចិត្ាោម នលមត្ថា គិត្ថត្លោភ ន់        ។ 
កាយរិោះរលទ្ោះចិត្ារិោះម៉ែូតូ្ ចិត្ាលោភបនាចង្់បានរលយនា 
លបើកាយលធាើបានចិត្ាកានាលរករន់  បនាយសព្មន់ត្ណ្ហា មួយព្ោ            ។ 
លបើកាយព្បព្រឹត្ាខញសចិត្ាព្បាថ្វន    ចិត្ាលកើត្លទ្ធសាលសាយទ្ញកខលវទ្ន្ទ 
លព្កៀមព្កុំកនញង្ចិត្ារង្ទ្ញកខលខ្លល ចផ្ា បង្ាហិង្ាខ្លា យខា ់លព្ ោះចង្់           ។ 
ចិត្ាលអើយៗចិត្ាសូមអាណិត្កាយ លរៀសលចញឲ្យ ង្ យរីលរឿង្ចុំណង្់ 
ខុំព្បឹង្សព្ង្ួមឲ្យសាអ ត្ផូ្រផ្ង្់ ផ្ចង្់ចិត្ាត្ព្មង្់ត់្ថមព្រោះធមាម              ។ 
ដ្ញសខ្លត្់ចិត្ាលៅនឹង្បានកាីសញខ កាយក៏ព្សណញ កលកើត្មានបញ្ញា  
ព្បឹង្លៅចិត្ាលអើយលព្ ោះោម នផ្លូ វណ្ហ ព្បលសើរនលលថ្វល ដូ្ចរញទ្ាមាោ៌               ៕ 
     

     ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ  ឆាន ់
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៣៨- ម្ព្ះព្ មោា វេ 
ព្ាបអ់រំជីនខ្ដលគរួដសរគប ់ នងិខ្ដលេនិគរួដសរគប ់

បទពាកយ ៧ 

បញគគ រញ ុំគួរលសរគបម់ិព្ត្ ចិត្ាបាបទ្ញចចរតិ្អាព្កកន់ព្ក 
បញរសអធម៌ឥត្ត្នមល                   ោមកចនព្ង្កញ ុំលសរគប ់       ។ 
គួរលសរគបថ់ត្មិព្ត្ក ោណ       មានចិត្ាលកសមកានាឥត្ឧបព្ទ្រ 
បញរសឧត្ដមសមទ្ធ ុំង្ព្គប ់ គួរថត្លសរគបក់ញ ុំលបាោះបង្ ់    ។ 
គប ់   ន្ទុំលៅរកខញស        គបព់្បារជ្ាព្បុសកានល់រញអង្គ 
ឬព្សីថដ្ មានចិត្ាផ្ចិត្ផ្ចង្់          សលូត្ព្ត្ង្ន់្ទ ុំព្ត្ង្ម់ករកព្ត្វូ    ។ 
រកីារលសរគបល់នោះថត្ង្ឆ្លង្          លទ្ធោះឥត្បុំណង្ឲ្យខញសផ្លូ វ 
ក៏ថត្ង្ដ្ិត្លោយត្ថមោន លៅ          រញ ុំលៅត្ថមធមមត្ថលឡើយ         ។ 
មនញសសខចកឃ្លា  លសោះឥត្ខចកលសាោះ លសោះលបាោះរុំោនត្ថមលរឿយៗ 
លោយវាោត្ត់្ថមរញ ុំកលនាើយ          រញ ុំយូរ ង្ល់ឡើយលសោះខចកថដ្រ ។ 
លព្ ោះវាោត្ល់ធាើត្ថមគង្ខា            ោ រា ឲ្យចិត្ាវាង្ខកថបរ 
វាលដ្ើរបា៉ែ កល់រើកបា៉ែ កល់រើកថដ្រ       លព្ ោះថត្យ ់ថ្វលគបង្ខា ត្ ់   ។ 
លទ្ធោះបជីាត្លិឈ្ើជាត្ិ ត្ថ             វាលសរគបោ់ន ព្ត្ថថត្កាត្ ់
ឆ្លង្ត្ថមោន វាមិនបាចោ់ត្់             ថរង្បាត្ភ់ារលដ្ើមខលោះរញ ុំខ្លន   ។ 
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ជាត្ ិាីង្ោយោន នឹង្ជាត្ិថផ្អម       លធាើជាបថង្អមលព្បើការបាន 
លព្ ោះការលសរគប់អាចរញញព្ចាន     ភារលដ្ើមប៉ែញន្ទម នឲ្យថព្បកាល យ៕ 

វតាឧណាា ដោេ ព្កុងភនំដរញ, ទងងអង្គគ រ ទ២ី៣ កកកោ ២៥១២ 
សដេេចព្រះសងឃរាជ ជនួ ណាត ដោតញោ ដណា 

ប្.អ្.ស. – អ្.រ.រ. 
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៣៩- ក ំម្ប្មាេម្តូវម្ប្យត័ន 
បទព្រហ្មគតី ិ

រស់លៅលោយព្បមាទ្  នឹង្បង្់ខ្លត្ព្ទ្រយសមបត្ា ិ
រស់លៅលោយព្បយ័ត្ន  បានសមបត្ាបិីព្បការ  ។ 
មានធមម៌ានអុំណ្ហច អស់ភ័យខ្លល ចកនញង្ចិន្ទា  
អធម៌បញ្ញា ការ  មនញសសលទ្វត្ថលរញលោយលរៀរ។ 
វត្ាញចលព្មើនលកើនលមលរាគ កនញង្លោកលភលើង្លឆ្ោះកិល សលហៀរ 
លបើចុំលរ ើនចិត្ារិត្សងបជ់ា មិនលបៀត្លបៀនោន លោកព្ត្ជាក៕់ 
       

ដោយដោកព្គអូគគបណ្ឌិ ត  ប្  ត សាវងស 
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៤០- ជំរចំ៉ិតត 
បទពាកយ ៨ 

លឈ្ើដ្ញោះល ើភនុំរុំរ ុំបកស ី លឈ្ើដ្ញោះកនញង្នព្ររុំរ ុំព្មឹោ 
លឈ្ើដ្ញោះកនញង្ទឹ្ករុំរ ុំមចាឆ  លឈ្ើដ្ញោះកនញង្ផ្ាររុំរ ុំលទ្សចរ       ។ 
លឈ្ើសាង្ផ្ាោះធុំរុំរ ុំអនកមាន ខាមតូ្ចលកៀនៗរុំរ ុំអនកព្ក 
សាង្កញដ្ិអារាមរុំរ ុំអនកធម៌ សាង្កញស  អជារុំរ ុំចិត្ា       ។ 
រកមលប់ព្រករួនលព្ ោះថត្លតា កាយ  ដ្ុំលៅមិនកាល យលព្ ោះមានថ្វន ុំបិទ្ 
មិនលបៀត្លបៀនលគលព្ ោះថត្អាណិត្     ចង្់ព្ត្ជាក់ចិត្ាលមាចមិនលរៀនធម៌ ។ 
លចោះធម៌វនិ័យសុំដ្ីរីលរាោះ                     ទ្ទួ្ កិត្ាិយសមានលករ ាិ៍ល ម្ ោះ អ 
ចិត្ាក៏ព្ត្ជាក់មានអនកកុំដ្រ គឺមិត្ាព្រោះធម៌ អព្បនរណ្ហស់     ។ 
ោម នអាីព្ត្ជាក់ជាង្អនកយ ់ធម៌ ោម នអាីថដ្  អជាជាង្ធម៌ព្រោះ 
ោម នអាីសមរមយជាង្ឱនសុំរោះ លបើព្រកកនញង្ផ្ាោះរុំរោះចិត្ាផ្ង្         ។ 
លបើព្ត្ជាក់កាយថត្ខា ់ខ្លា យចិត្ា        កាយរួចលទ្ធសរិត្ចិត្ាជាប់ចុំណង្ 
កាយជាអនកមានស័កាិធុំកនលង្ ចិត្ាព្ត្ូវលគចង្ចុំណង្កាមគញណ៕ 

     ដោយឧបាសក គ យ ស ធន 
 

 



កម្រងកណំាព្យ 
________________________________________________________________________ 

 

76 

៤១- យកម្ព្ះរតនម្ត័យោេីព្ឹង 
បទពាកយ ៨ 

រីវតិ្សត្ាលោកលសាយលសាកទ្ញកាខ  ព្រោះរញទ្ាថចង្ថ្វមាន ១២ កង្ 
បុំព្រួញលោយខលីបញ្ចកខនាថត្មាង្ ទ្ញកខលព្ចើនកនលង្ហួសរីគណន្ទ      ។ 
រួនខលួនបានសញខថត្ទ្ញកខលរឿង្កូន លរឿង្លៅ លរឿង្ដូ្ន លរឿង្បអូន លរឿង្ត្ថ 
លរឿង្ផ្ាោះលរឿង្ថព្សលរឿង្ដ្ីចមាា រ លរឿង្គូសង្ារលសនោថចកផ្លូ វ        ។ 
រួនមានរមងឺឈ្ឺចាប់ព្ោ ុំព្ោ ខាោះធនព្ទ្រោទិ្ញថ្វន ុំសង្ាូ វ 
រស់ទ្ធ ់គុំនិត្គិត្ថ្វសាល ប់លៅ               អជាង្រស់លៅលសាយទ្ញកខលវទ្ន្ទ    ។ 
រនខលោះមានព្ទ្រយអភ័រាទ្ញកខភ័យ រីវតិ្ឥត្ន័យភ័យរា ់លវោ 
លព្ ោះលធាើបាបកមមលព្ចើនឥត្គណន្ទ ភ័យខ្លល ចលវរាត្ថមទ្ធរវញិ្ញា ណ       ។ 
រនខលោះមានព្ទ្រយកាា ប់ជាប់កនញង្នដ្            ញោះដ្ ់លរ កសយ័ចាយអាីមិនបាន 
មានថត្មឈូ្សមួយោម នអាីជាប់ព្បាណ អនកព្កអនកមានទ្លទ្ដូ្ចោន             ។ 
លហត្ញលនោះគួរគិត្ត្ថ ុំង្ចិត្ាត្មា ់ លធាើទ្ធន កាន់សី  បរកិមមភាវន្ទ 
ដ្ញសខ្លត្់កាយចិត្ាឲ្យផូ្រផ្ង្់ថ្វល  សមាធិវបិសសន្ទរកបញ្ញា ញាណ   ។ 
ព្រោះរត្នព្ត្័យអាចនចនរីវតិ្ លហើយផ្ា ់សញខរិត្ន្ទលោកីយ៍ឋាន 
កុំចាត្់លរាគលសាកកនញង្កាយចិត្ាបាន       ថឆ្អត្កាយចិត្ាកានាបានសញខសិរ ី   ។ 
ព្បឹង្ព្បត្ិបត្ាិនូវនព្ត្សិកាខ  លរៀនសូព្ត្ធម៌អាល៌រកាវនិ័យ 
រព្ង្ឹង្រព្ង្ីកឧបនិសសយ័ ទ្ញកជាបចច័យលៅនិ ា នលអើយ        ៕ 
 

ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ  ឆាន ់
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៤២- ព្ីមនះព្ីមនាះ 
មព្ល្ឈធឺងន់មម្ចើនមតគ៉ិតដល្ម់រ៉ា 

បទពាកយ ៨ 

ព្ត្ីរស់ល ើលោកបុំរោះរកទឹ្ក ចចកថត្ង្នឹករកនព្រសមសាន 
សត្ាកនញង្ទ្ាីបលោកនឹករកសញខសានា        មិនអាចលព្បៀបបានចិត្ាថម៉ែថដ្ នឹក។ 
លៅលរ លភលៀង្ធ្លល ក់រញកខជាត្ិលខៀវខចី បកាបកសលីខៀ្វខ្្លលរ ព្រឹក 
នលងលតា សត្ារកព្រកលព្កាមសនលឹក       លព្បៀបដូ្ចកូននឹករកថម៉ែលរ ឈ្ឺ   ៕ 

    ដោយដោកព្គអូគគបណ្ឌិ ត ប្  ត សាវងស 
 

េឹករយួម្ប្ឡង ់
បទពាកយ ៨ 

ទឹ្កមួយព្បឡង្ក់ញ ុំកបង្់នឹង្នដ្ កញ ុំឲ្យចនព្ង្ កករ វរវកឹ 
គួរ ញត្រង្គង្់បលង្ខអ នលព្កបផ្ឹក     គង្ប់ានមួយកអកឹបុំបាត្់ខោះក     ។ 
រីវតិ្មានត្ចិកញ ុំបចិលធាើបាប          ថ្វន ក់លនមសញខភារសព្មាបស់ាង្ អ 
សនស ុំធមស៌ាអ ត្សង្ខា ត្ធមស៌ ឲ្យដូ្ចជាសាររការសថផ្អម      ៕ 

    ដោយឧបាសក ធឹង ក្ខន 
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៤៣- ជីវ៉ិតមនះត៉ិចណាស ់
បទពាកយ ៧ 

រីវតិ្សត្ាលោកមានត្ិចណ្ហស់    បញ្ញា ក់យ៉ែ ង្ចាស់ព្រោះរញទ្ាដ្កីា 
ោស់លត្ឿនទូ្ន្ទម នរា ់រូបា ឲ្យលកើត្ព្បាជ្ានិង្សាម រត្ី        ។ 
កញ ុំឲ្យព្បមាទ្កនញង្រីវតិ្ រោយមត្ថុំង្ចិត្ាទ្ធ ុំង្យប់នលង 
ដ្ញសខ្លត្ស់មាអ ត្កាយវច ី  កន បុំលរញបញណយកញស     ។ 

លធាើទ្ញកឲ្យលហើយសព្មាប់រវីតិ្ ល ម្ ោះព្បលសើររិត្មានលភាគផ្  

លៅលរ សាល បល់ៅមនិបាច់ឆ្ង ់     មានបញណយកញស ត្មា ់ទ្ញក ៕ 

     ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
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៤៤- របូ្ំជីរត៉ិ  រចាា រ ំ នារមោតតំ  ន  ជីរត៉ិ  
បទព្រហ្មគតី ិ

ររូីបននសរាសត្ា   ថត្ង្វបិត្ាចិាស់ររា  
ឯន្ទមនិង្លោត្ថា    ឥត្ររាដូ្ចរូបលឡើយ   ។  
សូនយបាត្់ថត្រូបលៅ  លករ ាិ៍ល ម្ ោះលៅរិត្បលង្ាើយ  
លបើលគមិនលត្ថោះលត្ើយ   លគអាចសាគ  ់យូរអថង្ាង្ ៕  
 

សដេាចព្រះសងឃរាជ ជួន.ណាត  ដោតញោ ដណា 
ប្.អ្.ស - អ្.រ.រ 
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៤៥- គ ណរប្សោ់ន 
បទពាកយ ៨ 

ទ្ធនចិញ្ចឹ មបញព្ត្បរសិញទ្ាកនញង្នផ្ា រហូត្ដ្ ់នលងបញព្ត្នលលចាកគភ៌ 
ទ្ធនចិញ្ចឹ មលសាម ោះទឹ្កលោោះបវរ                កូនរស់បាន អលព្ ោះធម៌សបបញ រស ។ 
ទ្ធនថ្វា យដ្ ់សង្ឃផ្ចង្់ឧទ្ាិសទ្ធន លព្បត្រួចរីឃ្លល នលព្ ោះទ្ធនរ ុំលោោះ 
ទ្ធនជាលទ្វធម៌ មអសបបញ រស ទ្ធនមានចិត្ាលសាម ោះសលញ្ច្ង្ខគ ោះរីវតិ្    ។ 
ទ្ធនគឺជាព្ទ្រយជាប់ត្ថមសន្ទា ន ជាមិត្ារួមព្បាណឆ្លង្ភរង្ង្ឹត្ 
ទ្ធនកាច់បុំបាក់លមាហៈកនញង្ចិត្ា បានព្ត្ថស់ដ្ឹង្រិត្ដ្បតិ្ទ្ធនបារមី  ។ 
នហកូនព្សីព្បុសគបបចីា ុំទ្ញក គញណមាា យឪរញកទ្ធន្ទធិបត្ី 
កូនដ្ឹង្មង្គ សាមសិបព្បា ុំបី លចៀសកមមអព្បីយ៍ផ្ញត្ភ័យអបាយ ៕   

  ដោយដោកព្គូអគគបណ្ឌិ ត ប្  ត សាវងស 
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៤៦- ភយ័ម្ព្ួយ 
    បទពាកយ ៨ 

ភ័យព្រួយសបាយខា ់ខ្លា យអាណិត្ ជាលរឿង្ផ្លូ វចិត្ាននសត្ានិករ 
ភ័យព្រួយអត្់ឃ្លល នោម នព្សូវអង្ារ  ជាលរឿង្អនកព្កកុំសត្់អភ័រា         ។ 
ភ័យខ្លល ចលចារ ួចលរឿង្អនកមានធន         ភ័យខ្លល ចលចារបលន់លរឿង្អនកមានព្ទ្រយ  
ភ័យអរកនក់កាន ញ់ព្រួយព្សឡាញ់សអប់ ជាលរឿង្សុំណរាននគូសង្ារ       ។ 
ភ័យព្រួយខាោះលភលៀង្ជាលរឿង្អនកថព្ស ោម នអនកលមើ ថលលរឿង្កូនអន្ទថ្វ 
ភ័យព្រួយខ្លល ចបាបអនកមានធម៌អាល៌ ភ័យខ្លល ចថបកការអនកលធាើចារកមម ។ 
ភ័យព្រួយខ្លល ចកូនសងួនលដ្ើរខញសផ្លូ វ  ជាលរឿង្ថម៉ែឪគិត្រា ់ថខ ន្ ុំ 
ភ័យព្រួយខ្លល ចខ្លត្អនក ណិរាកមម ភ័យព្ត្ូវចង្ចា ុំគឺលរឿង្រីវតិ្         ។ 
ភ័យទ្ធ ុំង្អស់លនោះជាលរឿង្ធមមត្ថ  ភ័យគួររិចារណ្ហយកមកគូរគិត្ 
ភ័យរីមរណៈ ា្ ក់ទ្ធក់រីវតិ្  ដ្ឹង្ថ្វសាល ប់រិត្ ថត្លត្ើនលងណ្ហ ? ។  
លចនោះគួរថត្គិត្សលង្ាគឲ្យលហើយ  ថ្វខលួនអញលអាើយជាអនត្ថា  
អាីលៅកនញង្លោកសញទ្ាថត្អនិចាច   ព្រោះសថមាង្ថ្វសង្ខខ រមិនលទ្ៀង្   ៕ 

    ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ ឆាន់
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៤៧- ប្ណឌ៉ិ ត 
បទពាកយ ៩ 

មនញសសលព្ចើនយ៉ែ ង្ អាង្លព្ចើនថបប  ថអបលព្ចើនបទ្ 
គូសកុំណត្ ់ កត្ត់្ថមធញន  គញណទ្ធបខពស់ 
មនញសសធមមត្ថ ព្សវាព្ទ្រយ  រាប់ស័កាយិស 
លព្សកសមផសស ព្សស់ខ្លង្លព្ត  លៅវចិារណ៍ ។ 
ព្បារប្ណឌិ ត្  រិត្បណាញ ោះ  ផ្ញសសចចៈ 
មិនលោភៈ  ោក់គុំនញ ុំ  គញ ុំហិង្ា 
អប់រ ុំចិត្ា  គិត្សី ទ្ធន  មានលមត្ថា  
ចិត្ាសងបថ់្វល   កាល មារយទ្  ជាត្ិបណឌិ ត្ ។ 
បណឌិ ត្លសនហ៍ ថត្សចចៈ  សម័ព្គខនាី 
វាចាសាី  ដ្ឹង្ព្បមាណ  បានលលឹង្គតិ្ 
មិនអួត្អាង្  សាង្អញឯង្  ថកលង្ព្បឌតិ្ 
កាន់សញចរតិ្  ឥត្ ុំលអៀង្  លផ្ាៀង្ទ្មងន ់ ។ 
ជាត្ិបណឌិ ត្  ចិត្ាសចចៈ  អហិង្ា 
លោោះបញ្ញា   លមត្ថា ជាប ់ ោបជ់ាគញណ 



កម្រងកណំាព្យ 
________________________________________________________________________ 

 

83 

មិនអាង្អួត្  ឆ្ាួត្រុំលន្ទរ  លជារលោភ ន ់
ចិត្ាថរង្ធងន ់ គញណធម៌រិត្  ឥត្រវាត្ ៕ 

ដោយព្រះភិកា ុម្ព្ហម មរតាត  
 
 

៤៨- ខនតីធរ៌ 
បទពាកយ ៩ 

កាា រព្បឡាក ់ ោក់ោមក  សអញយលឆ្អោះ អ្ ប 
យកោមក  លៅោង្ោប  ព្រោះលមាចបាន 
ព្ត្ូវយកទឹ្ក  សាអ ត្លៅោង្  រុំរោះឋាន 
លន្ទោះលទ្ើបបាន ព្រោះោមក  សមបុំណង្ ។ 
លរៀរលវរា  បាបកុំហឹង្  ខឹង្កុំហ ់ 
យកកុំហឹង្  លៅត្ទ្ ់  សងប់លមាចបាន 
 ញោះថត្យក  ខនាីធម ៌  មករញញព្ចាន 
លន្ទោះលទ្ើបបាន បាត្់រញ ុំលនៀរ  លរៀររោបាទ្ ៕ 
 

  ដោយដោក ឱរ ណាម្គី (សាស្ត្សាចារយភាសាខ្ខមរ ) 
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៤៩- មោសត្នមល្បងម្សា 
បទពាកយ ៩ 

អនកព្បមឹក  ផ្ឹកសញរា  និង្លមរយ័ 
ថត្ង្ហិនលោច ខូចហិននហ  ព្ទ្រយសមបត្ា ិ
រ ត្់លបញ ើង្  រល ើង្ខ្លច យ  រោយខ្លច ត្ ់
វនិ្ទសបង្ ់ វនិ្ទសបាត្ ់ ឥត្លសសស ់       ។ 
អនកព្បមឹក  ថត្ង្ព្បមូ   ចូ ចិត្ាល ល្ ោះ 
ល  គុំលរាោះ   កយគុំរក ់ ោមកខា ់ 
លររបលញ្ញា ោះ  ល ល្ ោះបលញ្ញច រ  លកាោហ  
លកើត្កាកីាា ុំ  ន្ទុំបាឹង្ផ្ដ ់  ដ្ ់រដ្ឋបា        ។ 
អនកព្បមឹក  ផ្ឹកសញរា  កាល ជាប់លជាក 
បណ្ហា  លរាគ បុំល ករូប  ឲ្យរិការ 
ឲ្យលតា ហួ   ឲ្យព្រ ួហ ់  រូបសង្ខខ រ 
ឲ្យង្ង្តឹ្  ខូចវចិា-  រណញ្ញា ណ       ។ 
អនកព្បមឹក  ថត្ង្សអញយខូច  លោចលករ ាិ៍ល ម្ ោះ 
ឮសាយសញស  ថ្វជាមនញសស  ព្ទ្ុសា្ ល ន ន 
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លដ្ើរលផ្ាសផាា ស  សលរញទី្  ដូ្ចត្ិរចាឆ ន 
អួត្អាង្ព្បាណ ថបកលព្ កព្បារ ្ ឥត្ខ្លល ចថព្កង្       ។ 
ការព្បមឹក  ជាព្បមញខ  ឆ្ាួត្ ីោ 
លធាើឫក   ឲ្យលថ្វកទ្ធប  ភារអនកល ង្ 
លដ្ើររព្រក  មមកព្រ ុ  វាយឫកថព្រង្ 
ថត្មាន ក់ឯង្  លដ្ើរផ្លូ វមួយ  ល  ឡូង្ឡាង្    ។ 
វាយបលញ្ញា ោះ  ល ល្ ោះបលញ្ញច រ  កូនព្បរនា 
លររបង្អន ់ ល  បង្ខអ ប ់ ស័រាលកអង្កាអ ង្ 
វាយចាន ន្ ុំង្ ប៉ែញង្បាញ ុំង្ថបក  ព្កឡថ្វល ង្ 
មាត្់វ ៉ែូង្វា៉ែង្  ឮវ ៉ែូសវា៉ែស   សលរញព្សញក    ។ 
កអួត្ចលង្ខអ រ  ធញ ុំចង្ខអ ប  កលិនអលសាច 
ដូ្ចជាលខ្លម ច  លោចោម នខ្លម ស រួនសុំកញក 
រួនលដ្កដួ្   លោយដ្ង្នព្រ  សញកមម៉ែញក 
រួនត្ព្ត្ុក  លដ្ើរទ្លព្ទ្ើក  ញាប់ញ័រកាយ       ។ 
វាសនដ្លរើង្  លឡើង្រុំលន្ទរ  លជារចុំណ្ហប ់
អួត្ចាក់កាប ់ អាង្ថត្សាល ប ់ ឥត្លសាកសាា យ 
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ឈ្បស់ាគ  ់កូន សាគ  ់ព្បរនា  ឪរញកមាា យ 
ោ៊ា នលមើ ង្ខយ វាយលររលោក  បញរាការ ី       ។ 
ការព្បមឹក  ន្ទុំព្បមាទ្  ខ្លត្កញស  
ន្ទុំអុំរ ់  ដ្ ់អុំលរើ  ព្បលសើរនព្ក 
ន្ទុំបានទ្ញកខ  លទ្ធសបញកលមនញ លរញដួ្ង្នច 
ន្ទុំចនព្ង្  ន្ទុំបព្ង្ខស  ព្បាសព្ ត្ោ់ន        ។ 
ន្ទុំលថ្វកទ្ធប  ព្ត្កូ ញាត្ ិ ជាត្ិលៅរង្ស 
ន្ទុំឲ្យល ងើ  លធាើឲ្យ ងង្ ់ ឆ្ាួត្ ីោ 
ន្ទុំលគលខពើម  លគលឆ្អើមសអប ់ លគនិន្ទា  
ន្ទុំលវរា  ចង្លរៀរោន   ជាអថង្ាង្       ។ 
ន្ទុំចាកក់ាប ់ ន្ទុំជាបគ់ញក  នរកលោក 
ន្ទុំឲ្យលសាក  វលិយគលៅ  លតា សលព្ង្ង្ 
ន្ទុំអន់អាប ់ យ៉ែ ប់លករ ាិ៍ល ម្ ោះ យូរអថង្ាង្ 
ន្ទុំឲ្យលកមង្  ឈ្ប់លកាត្ថព្កង្ ថ ង្លោររ       ។ 
ការព្បមឹក  ជាព្បមញខ  ទ្ញកខបចចញបបនន 
លឃើញរួសរាន ់ ទ្ធន់ហនណ់្ហស់ គួរថត្ឈ្ប ់
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ឯបរលោក  លង្ខកលៅកាន ់ ទ្ញគត្ភិរ 
គួរកញ ុំង្ប ់ រប់សញរា  ណ្ហថខមរលអើយ      ៕ 

  ដោយដោក ឱរ ណាម្គី ( សាស្ត្សាចារយភាសាខ្ខមរ ) 
 

៥០- ម្តូវមចះម្ប្មាណ 
    បទកាកគត ិ

កញ ុំធុំហួសមាឌ កញ ុំតូ្ចជាង្ខ្លន ត្  កញ ុំវាត្ខញសរញមព 
ព្ត្ូវដ្ងឹ្ចុំនួន  ខលួនតូ្ចឬធុំ  រស់កនញង្សង្គម 
   ឲ្យសមត្ថមភារ ។ 
 កយចាស់ព្បលៅ ទូ្ន្ទម នកូនលៅ  ទ្ញកជារលបៀប 
លមើ លឃើញឲ្យ ង្ យ អង្គញយឲ្យរាប  សមាីសញភារ 
   ទ្ញកជាអនកលចោះ  ។ 
អនកណ្ហសាា បប់ាន  កយរីបញរាណ  ចង្ទ្ញកមកលនោះ 
អនកលន្ទោះល ម្ ោះថ្វ មានការព្ត្ិោះរោិះ  រស់កនញង្លោកលនោះ 

ថសនសញខសបាយ ៕  
 ដោយឧបាសក សនួម្ប្ង់ ( ផង ់) 
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៥១- ប្ំណ ល្ជីវ៉ិត 
បទពាកយ ៧ 

សរាសត្ាលកើត្មកកនញង្លោកា សញទ្ាជាទ្ធសាត្ណ្ហា រិត្ 
ខាោះខ្លត្ជានិចចកនញង្ដួ្ង្ចិត្ា រស់មួយរីវតិ្មនិថដ្ ព្គប់      ។ 
ត្ណ្ហា ន្ទ ុំចិត្ាសត្ាសាញោះលៅ ឥត្ថដ្ លសងៀមលៅទ្ធ ុំង្នលងយប ់
អនាោះអថនាង្ថរង្មិនសងប ់ រញ ុំលចោះសា ់សាប់ព្គប់លឡើយណ្ហ  ។ 
រីវតិ្ថដ្ សាិត្កនញង្លោកយ៍ី លទ្ធោះព្បុសឬព្សីមនញសសលទ្វត្ថ 
ឥញ្ច្នាព្រហមយមយកសអមនញសា ជាខ្ញ ុំត្ណ្ហា ព្បាកដ្ថសាង្         ។ 
មិនថដ្ សត្ាណ្ហថ្វធួន មម យ ់ព្រមព្គបព់្ោន់សមបត្ាិឯង្ 
ត្ណ្ហា ន្ទ ុំចិត្ាឲ្យវលង្ាង្ ព្បណ្ហុំង្ព្បថរង្ខញសធមាម            ។ 
ព្រោះរាមខុំលធាើសឹកសញ្ច្ង្ខគ ម ព្បាថ្វន ទ្ធរទ្ធមន្ទង្សីត្ថ 
ព្កុង្រារណ៍ជាយកសអសញរា កាល យជាទ្ធសាត្ណ្ហា រិត្         ។ 
ោ៊ា ន ប ួចយកព្បរនាលគ ព្បលោម ួង្លសនហ៍លោយង្ង្ឹត្ 
ត្ណ្ហា ជារន្ទ ុំង្បា ុំង្ចិត្ា ឲ្យោ៊ា នព្បព្រឹត្ាខញសសី ធម៌      ។ 
សញ្ច្ង្ខគ មសមាល បក់ាបព់្បោរ រវាង្មនញសាថដ្ បង្ា 
រ ុំលោភ ល្ ន នន្ទ ុំវកឹវរ ជាទ្ធសករននត្ណ្ហា          ។  
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រកីារព្បឡង្ខុំព្បកួត្ បង្អួត្សព្មស់ឲ្យអសាច រយ  
ព្បុសសាអ ត្ព្សី អបវរកញ្ញា  ទ្ធុំង្មញខវជិាា និង្យសស័កាិ           ។  
អួត្ជាត្ពិ្ត្កូ សមបត្ាពិ្ទ្រយ សម អគួរោបជ់ាបត់្ថមថ្វន ក ់ 
ព្រមទ្ធ ុំង្ធនធ្លនមានមាសព្បាក ់ អួត្អាង្វណណៈលព្ ោះត្ណ្ហា          ។ 
កញ ុំថ្វលឡើយព្ត្ឹមជាត្ជិាមនញសស លទ្ធោះបីលកាសីយ៍ព្រោះឥញ្ច្ន្ទា  
ជាធុំមានឫទ្ាិរិត្អសាច រយ  ព្គបព់្គង្លទ្វត្ថសួោ៌ឋាន           ។ 
ក៏ព្ត្ូវធ្លល កច់ញោះកនញង្អុំណ្ហច មិនអាចយករយ័រុំនោះបាន 
ត្ណ្ហា លមាហ៍បា ុំង្កនញង្សន្ទា ន ព្ត្ូវលសនហ៍ក ោណអសញរធីត្ថ    ។ 
រោយមលធាើសឹកសញ្ច្ង្ខគ មរ័យ ដ្លណាើ មឈ្នោះនដ្លព្ ោះត្ណ្ហា  
ព្បកួត្អួត្អាង្ឫទ្ាិលចសាា  ឥត្មានចនិ្ទា រអាខ្លម ស         ។ 
សត្ាលោកសញទ្ាថត្ជាទ្ធសៈ សថមាង្បញ្ញា ក់ឲ្យយ ់ចាស់ 
ជាខ្ញ ុំត្ណ្ហា ព្បាកដ្ណ្ហស់ ចិត្ាខាោះកនលោះមនិលចោះថឆ្អត្            ៕ 

   ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
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៥២- អ្ដឋងគ៉ិករគគ 
បទពាកយ ៧ 

អដ្ឋង្គិកមគគទ្ធ ុំង្ព្បា ុំប ី ជាផ្លូវព្រោះអរយិផ្ង្ទ្ធ ុំង្ឡាយ 
ដ្ុំលណើ រលោយ អថត្ង្ន្ទ ុំកាយ លៅកាន់ព្បឡាយព្រោះនិ ា ន     ។ 
សមាម េ៉ិដឋ៉ិ លឃើញព្ត្ូវលព្សច គឺព្រោះអរយិសចចទ្ធ ុំង្បួនមាន 
លឃើញថមនលឃើញរិត្ព្រោះនិ ា ន លឃើញសញខសឹង្ោម នលទ្ធោះទ្ញកាខ   ។ 
រអីង្គ សមាម សងាមប្ោ លនោះ ត្លព្មោះថដ្ ព្ត្ោិះព្ត្ង្់ឧសាហ៍ 
រារួញធញញលប់កាពី្បាថ្វន  ចិន្ទា ចង្ល់រៀសចាកកាមគញណ   ។ 
សមាម វចា ល   កយរិត្ សញចរតិ្មនិល  មញសាស៊ាញន 
មិនស៊ាកមិនលសៀត្លឆ្លៀត្ កយធងន ់  កយណ្ហជាគញណថលលង្វាចា     ។ 
សមាម ករមមនាត  លធាើការព្ត្ូវ លរៀសផ្លូ វលមលញនមនិព្បាថ្វន  
មិន បមនិ ួចព្ទ្រយនរណ្ហ   បាណ្ហលរៀសមិនសមាល បស់ត្ា   ។ 
សមាម អាជីមវ កាន់សញចរតិ្ ចិញ្ចឹ មរីវតិ្គិត្ព្បយ័ត្ន 
មិន ក់មនិរួញមនញសសនិង្សត្ា បុំបាត្់រុំនួញព្បា ុំព្បការ         ។ 
សមាម វយាមមា រោយមលៅ លធាើព្ត្ូវមិនឲ្យលធ្លល យព្បាថ្វន  
រោយមវាង្បាុំង្អកញសោ មិនឲ្យខ្លល ុំង្កាល លកើត្លឡើង្បាន    ។ 
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រោយម ោះបាបថដ្ មានលហើយ មិនលធាើកលនាើយឲ្យរ ុំខ្លន 
រ ុំ ត្ឲ់្យផ្ញត្ចាកសន្ទា ន មិនឲ្យលកើត្មានកាីលវទ្ន្ទ          ។ 
រោយមញាញ ុំង្កញស ថដ្ មានរិត្ ឲ្យរតឹ្ចុំលរ ើនលព្ចើនមហិមា 
សមាម សត៉ិ ត្ថុំង្សទ្ធា  ភាវន្ទរ ុំឭកកនញង្រាង្កាយ          ។ 
បញ្ញា រិចារណ្ហលរឿយៗ    កនញង្ចិត្ានឹកព្រួយលហើយលនឿយណ្ហយ 
អនិចចុំ ទ្ញកខុំ ទ្ញកខកនញង្កាយ ោម នខលឹមនិង្ព្សាយអង្គអនត្ថា    ។ 
សមាម សមាធ៉ិ លធាើចិត្ាព្ត្ូវ លហើយត្ថ ុំង្ភាា ប់នូវកមមោឋ នណ្ហ 
លធាើ្នឲ្យបានលោយបញ្ញា  ឲ្យបានឯកគគត្ថ(១)ជាព្បធ្លន    ៕ 
 

    េិនសាគ ល់ដ ម្ ះ អ្នកន៉ិព្នា 
          ចេលងខ្ចកោធេមទានដោយឧបាសិកា មឡង ប្ បាា វណណ

   

( បានទទួលរីរុទធេណ្ឌ លវិបសសនាធុរៈទនព្រះរាោណាចព្កកេពុោ ) 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
(១) ឯកគគតា (រអក័ក-គៈ--) ដំ្រណ្ើ រតំាង្រៅ ូលសលុង្កនុង្អារ មណ៍្មែ ួយ, ដំ្រណ្ើ រ ូលចិ្ែេ
សលុង្កនុង្អារ មណ៍្មែ ួយ (រៅ ឯកគគតាចិ្ែេ ក៏បាន) ។ 
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   ៥៣- កឋ៉ិនោន 
បទពាកយ ៧ 

លយើង្ខ្ញ ុំអញ្ា ីនមសាា រ ហត្ាផ្គញ ុំវន្ទា លោររផ្ចង្ ់
ព្រោះរញទ្ាព្រោះធម៌ និង្ព្រោះសង្ឃ កាយចិត្ាផូ្រផ្ង្ទ់្ធ ុំង្វាចា         ។ 
បិណឌ តូ្ចបិណឌ ធុំកនលង្ផ្ញត្ លយើង្ខ្ញ ុំបរស័ិទ្លព្ចើនលព្ត្ៀបព្ត្ថ 
មូ ចិត្ាសាមគគរួីបរួមោន  បលង្ាើត្បានជាកឋិនទ្ធន          ។ 
ចីវរកាត្់លដ្រព្ត្ូវកបួនខ្លន ត្ ត្ថមរញទ្ធា នញញ្ញា ត្មិនបុំ ន 
ជាទ្ធនរិលសសកព្មមាន ដ្ ់ព្រោះសង្ឃបានចាុំវសា      ។ 
គព្មប់បីថខលរញល ញ អ ព្កា ព្គង្ចីវរត្ថមត្ព្មា 
ព្រោះវនិយ័ភាគ ៨ បានកត្ព់្ត្ថ ត្ថមរញទ្ាដ្កីាសុំថដ្ង្ព្ត្ថស់       ។ 
រដូ្វកឋនិមានកុំណត្ ់ ២៩ នលងគត្ម់ិនល ើសខាោះ 
មួយ ន្ ុំមានមាង្អ៊ាូអរណ្ហស់ ព្បុសព្សីលកមង្ចាស់សាង្កញស     ។  
សូមឧទ្ាិសបញណយថដ្ លកើត្មាន រីកឋិនទ្ធនចូរមានដ្ ់ 
បញរាការបីានមនញញ្ាផ្  រហូត្បានដ្ ់ព្រោះនិ ា ន        ។ 
សូមរញទ្ាបរស័ិទ្បានកាីសញខ លសាកលរាគភយ័ទ្ញកខកញ ុំឲ្យមាន 
ចុំលរ ើនសបាយកាយចិត្ាកានា មង្គ សញខសានារយ័សិរ ី         ។ 
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សូមថខមរបានសញខដ្ញមរមន្ទ សាមគគរួីមោន ទ្ធ ុំង្ព្បុសព្សី 
លសរភីារយញត្ាិធម៌ព្គប់វស័ិយ មានព្បជាធិបលត្យយរញង្លរឿង្លអើយ ៕ 

     ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ  ឆាន ់   
 
 

៥៤- សាគ ល្ម់្ប្មាណ 
បទពាកយ ៧ 

លបើខាោះសលន្ទា សព្កន្ទ ុំមញខ ចង្់ថត្ព្សណញ កទ្ញកខរង្ច់ា ុំ 
លធាើអាីខញសរីព្រោះរញទ្ាផាា ុំ ទ្ទួ្ បាបកមមព្បចា ុំព្បាណ    ។ 
លបើខាោះគុំនិត្រិត្អស់ផ្លូ វ គិត្លព្ចើនលរកលៅរិត្រ ុំខ្លន 
គិត្ មមត្ថមធម៌រិត្សញខសានា     លចោះសាគ  ់ព្បមាណរិត្ជាព្ត្ូវ៕ 
    

ដោយដោកព្គអូគគបណ្ឌិ ត ប្  ត សាវងស 
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៥៥- ល្អប្ូកល្អមសមើធរ៌អ្នកម្បាជ្ 
បទពាកយ ៨ 

ល្ ត្បូករោយមលសមើោមបញ្ញា   ងង្់បូកឥសាលសមើទ្ធា រអវចីី 
ង្ង្ឹត្បូកយប់លសមើអាប់រសមី ភលឺបូកនឹង្នលងចាញ់រសមីធម៌           ។ 
ខឹង្បូកគុំនញ ុំលសមើផ្ាញ ុំអកញស  លភលចបូកមិនសាគ  ់លសមើផ្ វកឹវរ 
ព្សឡាញ់បូកលសនហ៍លសមើថខសវណ័ឌ ក     ព្សស់បូកសាអ ត្ អកុំដ្រអនកោ៊ា ន ។ 
មាយបូកសនិទ្ាលសមើចិត្ាឥត្ខ្លម ស   រងឹ្បូកមញខព្កាស់លសមើឥត្វញិ្ញា ណ 
កុំណ្ហញ់បូកសអប់លសមើកប់ថ្វន ក់ទ្ធន សទ្ធា បូកមានចលព្មើនបញណយ អ   ។ 
 ងង្់ដ្កមានោះព្បទ្ោះសួគ៌ជាក ់ ល្ ត្ដ្កោរវៈលសមើអនកអធម៌ 
អនកអួត្ល ើកខលួនលសមើកបួនភូត្ភរ   ល្ ត្គប់មិត្ា អលសមើធម៌កញស     ។ 
រកបូកព្បសប់លសមើព្ទ្រយអនកមាន                សី បូកនិង្ទ្ធនលសមើសាព នមគគផ្  
សញខបូកោភយសលសមើរសបញណយផ្ា ់ មគគបូកនិង្ផ្ លសមើលន ់និ ា ន  ៕ 

     ដោយឧបាសក គ យ  ស ធន 
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៥៦- ប្ ណយោរ៉ិតតដ៉ិតោប្់ម្បាណ 

បទព្រហ្មគតី ិ

ព្ត្ូវរោយមឲ្យលហើយ កញ ុំលសងៀមលឡើយកនញង្នលងលនោះ 
ដ្ញសខ្លត្ ់ោះកិល ស  មិនព្បថហសចាុំនលងថសអក ។ 
លត្ើអនកណ្ហដ្ឹង្ថ្វ  កា លវោថដ្ ព្ត្ូវថបក 
នលងលនោះឬនលងថសអក  លយើង្មិនអាចព្បថកកបាន ។ 
អាជ្ាមចចញរារ   មានអុំណ្ហចមិនអាចសាម ន 
ព្រមទ្ធ ុំង្រ ទ្ធោន ត្ថមលបៀត្លបៀននគរកាយ ។ 
លធាើឲ្យព្រោះចតិ្ារារ  អស់អុំណ្ហចរត្់ខ្លច ត្ខ់្លច យ 
បរវិារផ្ង្ទ្ធ ុំង្ឡាយ  ថបកលចញ ង្ យឃ្លល ត្រីោន  ។ 
រូបកាយព្ត្ូវថបកធ្លល យ ឆ្អឹង្លរាយរាយល ើរសញធ្ល 
រីវតិ្ព្ត្ូវមរណ្ហ  សូនយសង្ខខ រចាកលោកីយ៍ ។ 
លត្ើយកអាីលៅបាន  ទ្ធុំង្កាយព្បាណក៏ឥត្នយ័ 
កាល យជាធូ ីដ្ ី ជាចុំណីសត្ារលនលន  ។ 
មិនព្ត្ូវលៅព្បថហស  នលងយប់លនោះលធាើបញណយទ្ធន 
ចុំណ្ហយព្ទ្រយធនធ្លន ទ្ញកឲ្យបានជាខលឹមសារ  ។ 
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ទ្ធុំង្កាយចតិ្ាលសាត្លទ្ៀត្ រោយមលឆ្លៀត្ត្ថមលវោ 
ចលព្មើនសី ភាវន្ទ  និង្បញ្ញា ឲ្យលកើត្មាន  ។ 
រីវតិ្រិត្លៅរស់  លទ្ើបល ម្ ោះថ្វជាអនកបាន 
រួយសាួយល ើកចតិ្ាព្បាណ ចាត្ឲ់្យមានជាខលឹមសារ  ។ 
កាយព្ទ្រយឥត្ខលឹមរិត្ រនបណឌិ ត្មានបញ្ញា  
នចនកាយនិង្លភាោ  មានខលឹមសារលព្បើការបាន ។ 
លទ្ធោះរស់លៅមួយនលង  មានត្នមលមិនអាចសាម ន 
សាង្កញស ផ្ ទ្ធន ឲ្យលកើត្មានកញ ុំព្បមាទ្  ។ 
ទ្ធុំង្រីវតិ្រស់លៅ  ឬសាល ប់លៅមនិបង្់ខ្លត្ 
រីវតិ្មនិអន្ទល (១)  បញណយជាញាត្ិមតិ្ាត្ថមលៅ ៕ 

   ដោយឧបាសក រ ៉ិញ  សាវ៉ា ន 
 
 
 
 

__________ 
(១) អនាថ   អៈនា៉ែែ   សំ. បា.  ( គុ. )   មដ្លឥែទីពឹង្, ឥែពំនាក់ ។ មមមរររបើសំរៅរសច្កដីថា 
“មណ្លរោល; កមណ្េ ង្ករោេ ច្, រែរោច្; គួរឲ្យអាណិ្ែរពក, គួរឲ្យអាសូររពក; គួរឲ្យ
សរង្េគ, ឲ្យសលុែចិ្ែេ” : អនាថចិ្ែេ ចិ្ែេអាសូររពក, ចិ្ែេរលល ច្ផ្សា; ចិ្ែេសរង្េគ ។ 
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៥៧- អាណាចម្កឫសស ី
បទកាកគត ិ

រញកខជាត្មួិយព្កុម កលកើត្ជាគញមព  លដ្ើមដ្ង្ចាស់លម ី
លយើង្ធ្លល បស់ាគ  ់ថ្វ មោគញមពឫសស ី រស់ត្ថមដ្ង្នព្រ 
   លោយរួបរួមោន   ។ 
សាមគគីរិត្សនិទ្ា នដ្ទ្ធញឱបរតឹ្  បន្ទល ការ រ 
លដ្ើមដ្ញោះចលង្អៀត្ ស៊ាកលសៀត្វណ័ឌ វារ នដ្លកវកាវោន  
   ចង្ជាសព្មាស់  ។ 
រព្ង្ីកព្រុំថដ្ន ខ្លង្កនញង្លរញថណន លកើត្កូនលសអកសាោះ 
រា ោ សាយគញមព សាញកសាមភនព្កព្កាស់ ថវង្ខលីខចីចាស់ 
   ដ្ញោះលព្ចើនព្ចងូ្ព្ចាង្ ។ 
 ូត្ោស់សនាឹក ថមកព្ត្ួយសនលឹក ថខនង្ជាដ្ុំណ្ហង្ 
បកត់្ថមវាលយ ទ្ន់លទ្ធរលៅខ្លង្ បង្ខា ញរូបរាង្ 
   រកីរាយ អកាា ត្ ់ ។ 
រិសាខលភលៀង្ធ្លល ក ់ ដ្ីលសើមព្ត្ជាក ់ ព្សស់លខៀវព្សង្ខត្ ់
ទ្ុំ ុំង្ទូ្ ដ្ ី រីរបីសង្ខា ត្ ់ ដ្ញោះលព្ចើនលរកកាា ត្ ់
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   ព្បលព្រៀត្ល ើោន   ។  
ហាូង្សត្ាទ្ធ ុំង្ឡាយ ហិចលហើរព្បញាយ ថព្សកយុំលខៀ្វខ្្លរ 
ទី្ទ្ញយលមៀមមុំ ថខលង្ខលញ ុំព្កសារ  លសកលសាមសារកិា 
   ម្ បាចាមរ ី ។ 
ចូ មកព្រកលៅ បលង្ាើត្កូនលៅ  កនញង្នព្រឫសស ី
មានគញមពធុំសាញក សុំបញកចាស់លម ី រស់ត្ថមព្បព្កត្ ី
   រកីរាយសបាយ ។ 
មាននលងមួយលន្ទោះ រួនជាបាបលព្ោោះ ន្ទុំឲ្យអនារាយ 
វនិ្ទសទ្ធ ុំង្រូរ ខ្លត្ខូចខ្លច ត្់ខ្លច យ ឫសសទី្ធ ុំង្ឡាយ 

បាក់ថបកលខាចខាី ។ 
មករីោន ឯង្  សាចច់ាស់រងឹ្ថហង្ លដ្ើមមួយលដ្ើមរីរ 
លកើត្មានលព្ោោះថ្វន ក ់ បាក់ថបកសាមគគ ី ឲ្យមនញសសកាប ី់ 
   កាន់លធាើជាដ្ង្  ។ 
ចបនឹង្ព្កង្ខវ ផាគ កក់ាប់ទ្ធញកាវ ោស់ល ើង្គ ់ផ្ង្ 
ឲ្យហិនវនិ្ទស និរាសហមត្់ហមង្ ឫសសលីយើង្ឆ្លង្ 
   លធាើដ្ង្ឲ្យលគ  ។ 
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លគោស់លគកាប ់ លគកាវកាន់កាា ប ់ លព្បើមនិទ្ុំលនរ 
លគអួត្សរលសើរ ឲ្យបុំលរ ើលគ  យកលយើង្ជាលម 
   ោស់កាប់អស់គ ់ ។  
មករីឫសស ី តូ្ចធុំថវង្ខលី  ង្ង្ឹត្ង្ង្ ់ 
លធាើដ្ង្ឲ្យលគ  ន្ទុំថត្អុំរ ់  ដ្ ់លរ ឲ្យផ្  
   អស់ឫសគ ់ឯង្ ។ 
វនិ្ទសអស់នព្រ លខាចគញមពឫសស ី ព្គបទី់្កថនលង្ 
មករីឫសស ី ព្ប ័យោន ឯង្  ទ្ធុំង្ខលីទ្ធ ុំង្ថវង្ 
   រ ុំរ ួយ  ។ 
ឱ! លដ្ើមឫសស ី កមមឯង្លព្រង្អី  មកមានទ្ញកខព្រួយ 
និរាសព្ ត្់ព្បាស រល ោះរ ួយ  ស ់ថត្ដ្ង្មួយ 
   លគថ ង្រាបអ់ាន ។ 
ឱ! លដ្ើមនិង្ដ្ង្ រោយហមត្់ហមង្ រល ើង្ភូមិឋាន 
មួយកានមួ់យកាប ់ សាា បោ់ន មនិបាន លមើ កនញង្លរើង្ព្កាន 
   លៅស ់ថត្លផ្ោះ ៕ 

 

ដោយឧបាសក សនួ ម្ប្ង់ ( ផង ់) 
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៥៨- ោរវប្ គគល្ ១០ ចំព្ូក 
បទព្រហ្មគតី ិ

ព្រោះរញទ្ាព្រោះបលចចក   និង្ឯកអោគ រោ  
អគគសាវកា    និង្មាត្ថបតិ្ថផ្ង្   ។  
ព្គូនិង្សាញ្ច្សាា ចារយ   និង្ទ្ធយកឥត្លមាោះហមង្  
និង្អនកលទ្សន្ទផ្ង្   កញ ុំយង្់ឃ់នង្ឆ្គង្ព្បមាល   ។  
បញគគ ទ្ធ ុំង្ដ្ប់លនោះ  ព្បារគួ្ររោិះលរសុំអាត្ 
ព្ត្ូវកញ ុំបីព្បមាល  គួរឱោត្ឲ្យចង្ចុំ   ។  
ថ្វមិនព្ត្ូវព្បទូ្សា  ឬរងឹ្រូសលធាើឲ្យ គ្ ុំ 
ខញសឆ្គង្ថព្កង្នឹង្ន្ទ ុំ  ឲ្យបានទ្ញកខលឃើញទ្ធន់ថភនក ។ 
ខ្ញ ុំថត្ង្ កយការយលនោះ លោយរោិះលរមិនរាថរក 
មិនថត្ង្លចញឲ្យថបលក រីោថ្វបា ីលឡើយ  ។ 
អនកណ្ហបានលោររ  បញគគ ដ្បម់ិនលត្ថោះលត្ើយ 
ត្ថមថបបខ្លង្ល ើលហើយ អនកលន្ទោះថរង្រួបកាសីញខ  ៕ 

សដេាចព្រះសងឃរាជ ជួន.ណាត  ដោតញោ ដណា 
ប្.អ្.ស - អ្.រ.រ 
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៥៩- ក ំរកមោសមគ 
បទពាកយ ៨ 

លសរគប់នឹង្ថ បង្វនិ្ទសថត្ង្ចា ុំ  ព្បព្រឹត្ាលចារកមមគញកចា ុំទ្ទួ្  
ព្បព្រឹត្ាមិនសមអារមមណ៍មិនព្សួ  សត្ិថព្បព្បួ ដួ្ លព្ ោះព្សវងឹ្   ។ 
គួរសាង្កញស ត្មា ់ចិត្ាកាយ  រស់លោយសបាយរ ុំសាយកុំហឹង្ 
កញ ុំឲ្យសាា យលព្កាយលោយថ្វមិនដ្ឹង្ បាបធងន់យ៉ែ ង្ហនឹង្គួរដ្ឹង្គួវាង្   ។ 
ខលួនទី្រឹង្ខលួនត្ថមកបួនត្ព្មា  ព្រោះធម៌ថចង្ថ្វរីវតិ្មិនលទ្ៀង្ 
កញ ុំអាង្លៅលកមង្វលង្ាង្នឹង្រាង្  បញ្ឆិ ត្បលញ្ឆ ៀង្លផ្ាៀង្រកលទ្ធសលគ។ 
កុំហញសខលួនឯង្ជាក់ថសាង្ឥត្សាី  លទ្ធសអនកដ្នទ្រ ុំនរធុំលទ្ា 
ដ្ុំរមួីយសាល ប់បា ុំង្នឹង្ចលង្អរ  រិត្ថដ្រឬលទ្គួររិចារណ្ហ ?       ។ 
កុំហញសថត្ង្មានចុំល ោះអនកលធាើ  អនកអង្គញយលមើ កញ ុំលចោះថត្ថ្វ 
គួរមានលមព្ត្ីលោយកាីលមត្ថា             លៅត្ថមធម៌អាល៌ថដ្ ព្រោះទូ្ន្ទម ន៕ 

    ដោយឧបាសក  គ យ ស ធន 
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៦០- មប្ើចង ់ មប្ើមាន  មប្ើរ៉ិន 
បទព្រហ្មគតី ិ

លបើចង្ព់្សួចដូ្ចបន្ទល   ព្ត្ូវឧសាហ៍ដ្ញសថដ្កដ្ញ  
ចាស់ទ្ញុំបានចង្អញ   មិនព្ត្ូវខាិ ព្ត្ូវសង្ខា ត្  ។ 
លបើមិនចង្់ខូចល ម្ ោះ  ព្ត្ូវកញ ុំល ល្ ោះកញ ុំព្បមាទ្ 
លបើចង្ម់ានសី សាអ ត្ ចិត្ាសុំអាត្កាយវាចា  ។ 
លបើរកព្ទ្រយរីលកមង្  ចាស់រថមង្បានសញខ្ល 
លធាើបញណយលោយសទ្ធា   រិត្មរណ្ហចិត្ាសាអ ត្ព្សស់ ។ 
លបើមានធម៌លមត្ថា   លរៀរលវរារមាង ប់អស់ 
លបើមានចតិ្ាសបបញ រស  បាបរ ស់អស់រីកាយ  ។ 
លបើមាននូវបញ្ញា   គត្ិលមាោរវាត្ ង្ យ 
លបើលទ្ធសៈជាបក់ាយ  លព្ោោះអនារាយខ្លត្ខូចខញស ។ 
លបើមានធម៌សចចៈ  កាចប់ុំបាកក់ារលឡោះលឡាោះ 
លបើមានចតិ្ាសម័ព្គលសាម ោះ មញសាលន្ទោះរ ត្ឯ់ង្  ៕ 

ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ  ឆាន ់   
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៦១- គ ណមាតាប្៉ិតាប្ួនយា៉ា ង 
បទកាកគត ិ

មួយគញណអលនក គឺលព្ចើនរន់លរក អលនកព្បការ 
ព្បមាណមនិបាន ឬសាម នយ៉ែ ង្ណ្ហ យកអាីលព្បៀបថ្វ 
   ក៏លសមើមនិបាន  ។ 
អននាគញណ  គញណលន្ទោះថសនធងន ់ ោម នរញ្ាី ង្សាម ន 
ត្មលឹង្ោបលត្ថន ធងន់ហួសព្បមាណ លព្បៀបលសមើរញ ុំបាន 
   នឹង្គញណលន្ទោះលទ្ ។ 
លោកបានលព្បៀបថ្វ យកថផ្នដ្ជីា  លសៀវលៅសរលសរ 
លហើយឲ្យយកភនុំ ព្រោះមោសញលមរញ លធាើបា៉ែ កកាលសមរ 
   ដ្ ់ទី្បុំផ្ញត្  ។ 
រឯីទឹ្កលមម   លោកបានព្បលៅ កនញង្មោសមញព្ទ្ 
មានទឹ្កប៉ែញន្ទម ន ជាលមម បរសិញទ្ា  សុំរាប់ថចង្កត្ ់
   ថលលង្លរឿង្គញណធុំ ។ 
ចារលរញធរណី ថលលង្គញណទ្ធ ុំង្រីរ លហើយសឹកអស់ភនុំ 
សមញព្ទ្រងី្សងួត្ មិនលសមើគញណធុំ  មោឧត្ាម 
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   មាត្ថបតិ្ថ  ។ 
អនកថដ្ ដ្ងឹ្គញណ ត្បសនង្គញណធងន ់ បានបញណយអសាច រយ 
រីបចចញបបនន  ឬជាត្ណិ្ហៗ  ថត្ង្ដ្ ់លទ្វត្ថ 
   សួោ៌និ ា ន  ៕ 

   ដោយ ថាច់ អ្ួងវរា 
 
 

៦២- ចំណងក៉ិមល្ស 
     បទពាកយ ៧ 

ថខស ួសឬវ លិរួមថខសរួ   ថដ្ មនញសសបង្ាបលង្ាើត្លវញ 
ចង្ដ្ុំរបីានយ៉ែ ង្ណ្ហមញិ   ថត្ង្ខយព្សាយលចញកាត្់វញិបាន  ។ 
រឯីចុំណង្គឺកិល ស    ថដ្ ចង្ចាក់លព្សោះចតិ្ាសន្ទា ន 
ននសរាសត្ាលោកព្គប់រូបព្បាណ    រញ ុំង្ខយព្សាយបានលសាោះលឡើយណ្ហ    ៕ 

    ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
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៦៣- ព្៉ិសាខប្ូោ 
បទពាកយ ៨ 

វសិាខបញណណមីគឺនលងរិលសស  
លយើង្បានចាុំលចោះនលងព្រោះភគវា 

ព្បា ុំរីរព្បការព្រោះថ្វល វន្ទា    
វសិាខបូជាឫកស រថសន អ  ។ 

ទី្មួយគឺនលងសញលមធបណឌិ ត្   
ល ធិសត្ារិត្មានឫទ្ាិបវរ 

ចាប់លផ្ាើមទ្ទួ្ ព្រោះរញទ្ារោករណ៍  
លោកធ្លត្ញញាប់ញ័រសាទ្រលរកនព្ក ។ 

ទី្រីរគឺនលងកសព្ត្នលលព្បសូត្  
អសាច រយរហូត្សលមាព ធព្រឹកសនព្រ 

កុំលណើ ត្ចញង្លព្កាយជាប់លោយអត្ានយ័ 
ផ្ញត្ចាកភរនព្ត្ថ ង្ភយ័ថ ង្ព្រួយ ។ 

ទី្បីគនឺលងព្រោះព្សីមោល ធិ៍  
ដ្ញោះលចញល ចលធ្លល ល ធិ៍រិត្មានព្ត្យួ 
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នលងព្រោះព្បសូត្ព្សូត្ដ្ញោះជាមួយ  
រុំនួយឲ្យចតិ្ាបរស័ិទ្ព្រោះថ្វល   ។ 

ទី្បួនគឺនលងចមនព្ត្ព្ត្ថស់ដ្ងឹ្   
នលងមានទី្រឹង្រុំនឹង្លោកា 

ជានលងព្រោះរញទ្ាបរសិញទ្ាអសាច រយ   
រួករនព្រោះថ្វល ចនិ្ទា  អសាអ ត្  ។ 

ទី្ព្បា ុំគឺនលងអង្គនលលនិ ា ន  
នលងព្រោះព្ទ្ង្់ញាណមានរញលទ្ធា វាទ្ 

បចឆឹមវាចាថ្វកញ ុំព្បមាទ្   
ឱវាទ្រិសិដ្ឋឋិត្លៅជាព្គ ូ  ។ 

ព្បា ុំមួយគឺនលងព្ប ័យព្រោះធ្លត្ញ 
លចត្យិលោកន្ទលលៅលទ្ៀត្មិនយូរ 

ព្រោះធ្លត្ញទ្ធ ុំង្អស់លោោះមកគ ់ល ធិ៍ 
លត្លជារ ុំោយរ ត្់រញទ្ាសាសន ៍ ។ 

ព្បា ុំរីរគឺនលងលជាគរ័យរញទ្ធា   
ព្គបព់្រោះភគវាឈ្នោះមារបានព្ត្ថស់ 
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ន្ទុំមកលៅសញខវលិសសខ្លល ុំង្ណ្ហស់ 
ព្គប់អង្គព្ទ្ង្់ព្ត្ថស់ព្រោះធមមលទ្សន្ទ ។ 

វសិាខបញណណមីនលងព្បនររិត្  
លយើង្ខ្ញ ុំមានចិត្ានឹង្ធងឹ្ព្រោះថ្វល  

វន្ទា សុំរោះអង្គព្រោះសាសាា    
សូព្ត្ធម៌ថ្វា យផាា បូជាព្បទី្ប  ៕ 

សរូអ្ន មមាេនា ! 
សរូអ្ន មមាេនា ! 

សរូអ្ន មមាេនាវ៉ិសាខប្ូោ ! 

    ដោយដោកព្គអូគគបណ្ឌិ ត ប្  ត សាវងស 
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៦៤- ម្ប្មាេន៉ិងរ៉ិនម្ប្មាេ 
    បទកាកគត ិ

រកីាីព្បយ័ត្ន   មិនឲ្យភាល ុំង្ភាល ត្ ់  វបិត្ាសិាម រត្ ី 
ជាផ្លូវអព្មឹត្  វសិិដ្ឋឥត្ភ័យ  ឥត្ទ្ញកខលសាកអា ី
   លកើត្មានលទ្ៀត្លឡើយ ។  
រកីាីព្បថហស  សាម រត្ីលភលចលធាស គុំនិត្លត្ថោះលត្ើយ 
ជាផ្លូវមចចញ  សាល ប់លកើត្ឥត្លសប ើយ ឥត្លកាោះឥត្លព្ត្ើយ 
   វ ិលកើត្វ ិសាល ប ់ ។ 
នរូអនកណ្ហ  មានចិត្ាលកលៀវកាល  ព្បញឹកព្បញាប ់
ខុំព្បឹង្ព្បព្រឹត្ា រិត្ត្ថមធមច៌ាប ់ អនកលន្ទោះលទ្ើបសាល ប ់
   លហើយដូ្ចលៅរស់ ។ 
នរូអនកណ្ហ  អាប់ឥត្ព្បាជ្ា  ព្បមាទ្ព្សស់ៗ 
លភលចភ្ាកស់ាម រត្ ី រា ់នលងទ្ធ ុំង្អស់ អនកលន្ទោះលៅរស់ 
   លោយដ្កដ្លង្ាើម ។ 
ព្រោះរញទ្ាព្ទ្ង្់ព្បាប ់ ថ្វដូ្ចជាសាល ប ់ លព្សចលហើយគួរលខពើម 
លទ្ធោះបីលៅរស់ លោយសារដ្លង្ាើម អនកព្បារល្ោកលឆ្អើម 
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   លសាើរកអួត្ចលង្ខអ រ  ។ 
រនផ្ង្គួរគតិ្ គួរផ្ចង្គ់ុំនិត្  គួរកាត្់គួរលការ 
គួរលគចលរៀសវាង្ គួររាង្គួរលសាង រ  រ ុំង្ខស់ចតិ្ាលចារ 
    ួចបលន់កញស   ។ 
លយើង្ជាសាមញ្ា លៅមានកាកីាន ញ់ ោន ន់ខឹង្រច ់ 
ក៏រិត្ថមនលហើយ ប៉ែញថនាកញ ុំខា ់  គួរព្បងឹ្ត្ុំក ់ 
   ចិត្ាកញ ុំព្បមាទ្  ។ 
គួរព្បងឹ្ព្បយ័ត្ន សាម រត្កីញ ុំភាល ត្ ់ កញ ុំលភលចឱវាទ្ 
អនកព្បារទ្្ធ ុំង្ឡាយ មានព្រោះជាអាទិ្ កញ ុំឲ្យលឃលៀង្លឃលៀត្ 
   ចាកធម៌សញចរតិ្ ៕ 
 

សដេាចព្រះសងឃរាជ  ជនួ ណាត ដោតញោ ដណា 
ប្.អ្.ស - អ្.រ.រ 
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៦៥- មប្ើល្ងង់ក ំមធវើមចះ 
បទពាកយ ៩ 

អាីមិនលចោះ  កញ ុំលធាើលចោះ  មិនលផ្ោះលទ្ 
ព្ត្ូវរោិះលរ  ខុំលរៀនសូព្ត្  ឲ្យលចោះព្កាស់ 
លចោះបនាិច  កញ ុំកុំបញចិ   លធាើថបបណ្ហស់ 
លមើ ង្ខយចាស់ ព្គូអាចារយ  លមបាលយើង្ ។ 
លចោះវជិាា   ព្បព្រឹត្ា អ  ឲ្យសមសួន 
ទ្ញកោក់ខលួន  ឲ្យ មមន ម  កញ ុំនឆ្មលឆ្មើង្ 
លចោះវជិាា   ព្បព្រឹត្ា អ  ព្បលសើរលលាើង្ 
លគដ្ុំលកើង្  ល ើកត្នមល  មិនឈ្រឈ្ប ់ ។ 
លធាើអនកលរៀន  ព្ត្ូវខុំលរៀន  ឲ្យមញត្មាុំ 
លរៀនឲ្យព្ទ្ធ ុំ  ខុំសាា បគ់ិត្  លោយលោររ 
លរៀនទ្ធ ់លចោះ មិនទ្ធនល់ចោះ  មិនទ្ធនឈ់្ប ់
លរៀនទ្ធ ់ចប ់ កញ ុំឡិបឡប ់  លឡោះលឡាោះលអើយ៕ 

ដោយដោក ឱរ ណាម្គី ( សាស្ត្សាចារយភាសាខ្ខមរ ) 
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៦៦- កំណាព្យខ្ីៗ 
សនសពំ្ូជល្អ 

បទពាកយ ៧ 

ព្ត្ូវខុំសនស ុំលសចកា ីអ ជារូរបនាសុំរាបរ់ីវតិ្ 
រោយមបដ្ិបត្ាិព្រោះធមរិ៌ត្ លន្ទោះលទ្ើបរីវតិ្មានត្នមល         ។ 
ដូ្ចជាអុំប ិថត្ង្រកា រា ់លរ លវោរសជាត្និព្ប 
លៅកនញង្សមលលទ្ធោះយប់នលង រសនព្បមិនសាបសូនយលសាោះលឡើយ៕ 

    ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
 

តត្រ្រន សស 
បទពាកយ ៨ 

មនញសសយកសុំដ្ីដ្ុំរយីកភលញក   
ថខមរចង្ព្កង្ទ្ញកជា កយព្បលៅ 

ន្ទង្នួនខលឹមកនញង្ឫសសខីលឹមលព្ត   
ខលឹមមនញសសសុំលៅលៅព្ត្ង្់ល  រិត្ ៕ 

   ដោយដោកព្គអូគគបណ្ឌិ ត ប្  ត សាវងស 
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មោរព្មក្ខតមម្កង 
បទកាកគត ិ

លោររលកាត្ថព្កង្ មិនថមនសុំថដ្ង្ ថ្វខលួនអនល់ទ្ 
គឺជាសមបត្ា ិ គញណបញណយយសលករ ាិ៍ ន្ទុំឲ្យមានលសនហ៍ 
   ដូ្ចផាា ព្កអូប  ៕  

ដោយដោកព្គអូគគបណ្ឌិ ត ប្  ត សាវងស 
 
 

ឥសា 
បទពាកយ ៧ 

ឥសាឫសោដូ្ចជាោន   និន្ទា ន្ នីសអនកដ្នទ្  
ជាតួ្អកញស រញ ុំព្បនរ  ជាធម៌នព្រនផ្សកញ ុំសនស ុំ          ។  
ផ្ា ់ផ្ អាព្កកឲ់្យញាត្ិមិព្ត្  ថបកោន រិត្ៗរិបាកផ្ស ុំ  
លព្ ោះយ ់ខញសព្រ ុភ័នាព្ចឡុំ        រញ ុំសមមនញសសកាន់ឫសោលឡើយ ៕ 

 

    

សដេាចព្រះសងឃរាជ  ជនួ ណាត ដោតញោ ដណា 
ប្.អ្.ស - អ្.រ.រ 
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៦៧- អ្ន់ណាសគ់ង់មម្ប្ើខ្ះបាន 
បទពាកយ ៨ 

ព្បហញកព្ត្ីសអញយគង្់មានលគសល លធាើនុំឥត្សារគង្់មានរសជាត្ិ 
លៅព្កុង្ឬថព្សគង្់ថត្មានញាត្ិ  រស់ឥត្មារយទ្ញាត្ិល  បង្ខអ ប់ ។ 
កូនសលូត្ឬកាចគង្់មានមាា យសាី លកមង្តូ្ចព្សដ្ីខញសគង្់លគព្បាប់ 
រន ងង្់ល  ព្ត្ង្់គង្់មានលគសាា ប់   ខពស់ហួស ុំោប់ោម នញាត្ិរាប់អាន ។ 
ទឹ្កលលញកមួយកអឹកផ្ឹកគង្់បាត្់លព្សក សមញព្ទ្ធុំលរករកផ្ឹករញ ុំបាន 
លកើត្ទ្ធន់សាសន្ទមិនគួរ ង្់ព្បាណ លគលៅនិ ា នឯង្លញៀនត្ណ្ហា            ។ 
ទ្ព្មាុំភ្ាក់ខលួនរួនជាររា មចចញទ្ធមទ្ធរលបើកទ្ធា របា៉ែ ្ 
លបើយ ់ធម៌ទ្ធន់ព្ោន់លយង្អាត្ថម  ព្រោះធម៌រកាឥត្លរ ើសលកមង្ចាស់        ។ 
របស់អន់ណ្ហស់គង្់លព្បើខលោះបាន លបើអន់សន្ទា នរ ុំខ្លនខ្លល ុំង្ណ្ហស់ 
មានអាីថដ្  អជាជាង្ធម៌ព្រោះ គួរោក់មានោះរូត្រោះរកធម៌          ៕ 

ដោយឧបាសក  គ យ ស ធន 
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៦៨- ល្អោង 
    បទពាកយ ៧ 

 កយព្គបូាធោយជាត្ព្មាប់  អជាង្ព្ត្ង្ព្ត្ថប់រញត្លោកព្គ ូ
បិទ្មាត្ម់ិនសាីមិនរអ៊ាូ  អជាង្ត្ស៊ាូល ល្ ោះលររសាី         ។ 
រស់លៅមាន ក់ឯង្យ៉ែ ង្សាង ត្ស់ងប់   អជាង្លសរគប់  អព្បីយ៍ 
លធាើការហត្់លនឿយទ្ធ ុំង្យប់នលង     អជាង្ល ង្ព្សីថ បង្ផ្ឹកព្សា។ 
លៅលសងៀមចា ុំសាា ប់យកព្បលយរន៍    អជាង្បា៉ែ ច់លបា៉ែ ចឥត្បានការ 
ឈ្នោះលគលោយលព្បើព្រោះធមាម   អជាង្ឈ្នោះោន លោយត្ប់នវ ៉ែ     ។ 
លបើឈ្នោះខលួនឯង្មានលត្រោះ  អជាង្បានឈ្នោះអនកដ្នទ្ 
សព្ង្ួមកាយចតិ្ាព្បលសើរនព្ក  អជាង្លររសាីទ្ធស់ថទ្ង្ោន        ។ 
រួយត្ិរចាឆ នមិនមានរិស  អជាង្រួយមនញសសចតិ្ា ោ 
សមបត្ាពិ្ករិត្ថត្ចតិ្ាជា  អជាង្មានព្ទ្រោខាោះបញ្ញា      ៕ 

     ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ  ឆាន ់   
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៦៩- សោ៌ួ 
បទកាកគត ិ

អនកលធាើបញណយទ្ធន  លគថត្ង្ថត្បាន  ផ្ោនិសង្ស  
រិត្អស់រីវតិ្   ចិត្ាគិត្ល ព្ ោះព្ត្ង្ ់ បញណយថដ្ ផ្ចិត្ផ្ចង្់  

ផ្ា ់សួោ៌ឲ្យ   ។  
លឃើញកនញង្មលន្ទ  បញណយល ចលចញលធ្លល   លព្ ោះផ្ អុំលណ្ហយ  
បញណយទ្ធនថដ្ លធាើ  រួនឮដ្លង្ខា យ   ថព្សកលៅថ្វឲ្យ  

 ោះលោកលនោះលៅ  ។  
លៅលៅភរលមី  ថដ្ ជាបញរ ី  សួគស៌ញខមានលៅ  
ជានិចចនិរនារ ៍  ឥត្មានកាីលតដ    អនកកញ ុំព្ទ្ធ ុំលៅ  

ឋានមនញសសយូរលរក  ៕ 
    

សដេាចព្រះសងឃរាជ  ជនួ ណាត ដោតញោ ដណា 
ប្.អ្.ស - អ្.រ.រ 
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៧០- មោសត្នមល្បងម្ស ី
បទពាកយ ៩ 

កញ ុំសមភរ  គប់សមផសស  រសសុំផ្ឹង្ 
កញ ុំសមលឹង្  ខឹង្សមលក ់  ព្ត្ឹមរូបកាយ 
ព្ត្ូវមួយលភលង្  ល ង្មួយថផ្ល  រាប់ថខផាល យ  
លៅជាសាា យ  កាល យព្បលមោះ  លអោះឈ្ចឺាប ់ ។ 
មញនលព្សើបព្សស់ លសាម ោះលព្សើបព្សា  សបាយព្សួ  
លព្កាយរមួ   ព្រ ួរមាស់  អស់ចុំណ្ហប ់
លដ្កសននា  ភ័យសនាឹក  នឹកខ្លល ចសាល ប ់
ល ម្ ោះក៏អាប ់ យ៉ែ ប់ទ្ធ ុំង្អង្គ  បង្់ទ្ធ ុំង្ព្ទ្រយ ។ 
ខូចសរនស  នខសសរ  អង្គជាត្ ិ
ខ្លត្មារយទ្ ឃ្លល ត្មាយ  ជាអភ័រា 
រួនរោយ  កាល យរ ញោះ  ខាញោះសអញយឡប ់
លហើយបញ្ចប ់ បលញ្ចញលៅ  ជាខាិនខាង្ ់ ។ 
រួនព្កលរៀវ  លរៀវព្ករិត្  សាិត្សាច់្ម 
ស ់សុំណ្ហម កាមសុំណ្ហក  កាកលៅគង្ ់
រួនបណាញ ោះ  ដ្ញោះបណ្ហា    ជាលរាគឃលង្ ់
កាចព់្កង្៉ែញង្  កញង្ព្កង្៉ែក ់  អង្គលព្គើមព្ោត្ ។ 
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រួនល ៀនថភនក ថបកព្បព្សី  ខលីរនលឺ 
រួនកា ឈ្ ឺ  ឌឺជាណ្ហត្  លរាគរងី្រាគ 
ខូចកមាល ុំង្  ទ្ធុំង្បញ្ញា   មិនកាល ល្ ត្ 
សាចធ់្លល បស់ាអ ត្ លៅជាសាអ ប ់  ខ្លប់ជាុំលមម  ។ 
រួនប៉ែោះលរើ  លៅល ើព្សី  លគហួង្ថហង្ 
ឯខលួនឯង្  លៅ ួចសមន ់  សម័ព្គ្លៅ 
 ញោះលគដ្ងឹ្  លគខឹង្ឆួ្   លឆ្ោះកាួ លតា  
លហើយកាល យលៅ ជាចាកក់ាប ់  សមាល បោ់ន  ។ 
លកើត្កាកីាា ុំ  រីកមមកាម  អាមាសមញខ 
ន្ទុំលកើត្ទ្ញកខ  ដ្ ់ឪរញក  មាា យមីង្មា 
ខូចលករ ាិ៍ល ម្ ោះ អស់ទ្ធ ុំង្ព្ទ្រយ  ជាប់លវរា 
សាបរូរធ្លរ  ជានិរនារ ៍  អន់ជានិចច ។ 
ល ង្ព្សីរក ់  វក់លជាគជាុំ  ន្ទុំឆ្ាួត្ឡប ់
មិនថឆ្អត្សាប ់ មិនថដ្ សាា ុំ  ចាុំមនិលភលច 
លដ្ើរថសាង្ព្សី  លដ្ើមបលីព្សើប  កាមកិចច 
កាល យលៅជា  អនកល ង្លរច  លភលចការង្ខរ ។ 
ការល ង្ព្សី  គបបពី្សាយ  ណ្ហយខលោះលៅ 
កញ ុំឲ្យលតា   លៅលសាកកាួ   ដ្ ់ភរយិ 
លកើត្រលមាល ោះ  ល ល្ ោះព្បថកក  ថបកបាកោ់ន  
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អាចកាល យជា  ថ ង្ ោះោន   ជាមិនខ្លន ។ 
ព្សីលរសោ  ព្បាថ្វន ព្បុស  សញសលរញលោក 
ចិត្ាលសាម កលព្ោក មិនព្គប់ព្ោន ់  អន់សាមានយ 
ថត្ព្បសុខូច  ក៏ដូ្ចោន   ជាមិនខ្លន 
គួរ ោះព្ចាន  សន្ទា នលន្ទោះ  លបាោះលចា លអើយ៕
  

 ដោយដោក ឱរ ណាម្គ ី( សាស្ត្សាចារយភាសាខ្ខមរ ) 
 
 

៧១- ព្វកយមស្ាក 
បទពាកយ ៧ 

អនកខុំព្បងឹ្អួត្លព្ ោះខលួនអន់  
អនកព្បងឹ្បនព់្សនល់ព្ ោះភយ័ខ្លល ច 

អនកលមល វលង្ាង្ថ ង្សាគ  ់ព្បារ ្
អនកលន្ទោះលគអាចលបាកព្បាសបាន ៕ 

ឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
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៧២- េឹកច៉ិតតអ្នកមាត យ 
បទពាកយ ៨ 

ថម៉ែថសនទ្ញកខនព្កនលងព្បសូត្បញព្ត្ រីវតិ្រនាត្់រន់លរកអលនក 
ថម៉ែថសនចញកផ្ាកាយរញោះថព្រក ខលួនថម៉ែបាក់ថបក្មហូរជាសាឹង្     ។ 
ទ្ព្មាុំបញព្ត្តូ្ចសងួនភាង ចរនណ លចញចាករីនផ្ាណ្ហ៎ា នលលព្រ ឹង្ 
ខលួនថម៉ែបព្ង្ោះស៊ាូខនោះថខនង្ព្បឹង្ សនលប់សាង ត្់ឈ្ឹង្លសាើរកសយ័វញិ្ញា ណ ។ 
ខលួនថម៉ែលខាចខ្លា ុំដូ្ចព្ត្ូវព្រួញបាញ់ ធលញោះធ្លល យលទ្ធលមនញលរញកនញង្អង្គព្បាណ 
លរ ថម៉ែដឹ្ង្ខលួនអររន់ព្បមាណ            លព្ ោះលឃើញលព្ត្ើយព្ត្ថណញញឹមោក់មាា យ   ។ 
សលមលង្ង្ខ៉ែ ៗជាសញ្ញា បញព្ត្ ថម៉ែរ ុំលភើបសលញត្ហឫទ្យ័លព្សាោះព្សាយ 
ដួ្ង្ចិត្ាមាត្ថសញខហួសបរយិយ ព្សវាឱបកាយបញព្ត្មកលនមបី            ។ 
ថម៉ែថសនកក់លតា លៅកនញង្រីវតិ្ ដួ្ង្ចិត្ាថម៉ែរិត្រ ុំលភើបលរកនព្ក 
លព្ ោះបានកាន់បញព្ត្កនញង្រង្ាង្់នដ្ ឆ្លង្ផ្ញត្រីនផ្ាដូ្ចកាីព្បាថ្វន           ៕ 
 

     េិនសាគ ល់ដ ម្ ះអនកនិរនធ ??? 
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៧៣- មសវងរកកតីស ខមៅកន ងភព្ករម 
បទពាកយ ៨ 

អាកាសរញ ុំថឆ្អត្លៅលោយព្រោះ យ         សមញព្ទ្ទ្ធ ុំង្ឡាយរញ ុំថឆ្អត្លោយទឹ្ក 
ចិត្ាអនកជាមាា យរញ ុំថឆ្អត្កាីនឹក គិត្កូនោង ចព្រឹកលោយកាីលមត្ថា     ។ 
លភលើង្រញ ុំថដ្ ថឆ្អត្លៅលោយលឈ្ើង្ខប់ លោភៈរញ ុំសាប់លោយចិត្ាព្បាថ្វន  
កិល សរញ ុំថឆ្អត្លោយកាមត្ណ្ហា  មានរូបសង្ខខ ររញ ុំផ្ញត្ររា           ។ 
លត្ើឧបាទ្ធនណ្ហមិនព្បកាន់ លត្ើបញ្ចកខនាណ្ហោម នលរាោ 
លត្ើអារមមណ៍ណ្ហថដ្ ោម នលវទ្ន្ទ កាយចិត្ាព្ោ ុំព្ោលោកណ្ហោម នទ្ញកខ    ។ 
បានសញខត្ិចតួ្ច ួច ួង្ចិត្ាកាយ ោក់ដូ្ចសបាយលមាហៈបា ុំង្មញខ 
សបាយលភលចខលួនលៅកនញង្កង្ទ្ញកខ ខុំថសាង្រកសញខលៅកនញង្ភរកមម       ។ 
រកមលប់ព្ត្ជាក់កណ្ហា  វា លតា  យកទឹ្កលព្សាចលៅម រកផ្ ដ្ុំណ្ហុំ 
ព្ោប់ អមិនសាបរូរ អមិនោុំ ឥត្លរឿផ្ កមមរង្់ចា ុំព្រោះរួយ      ៕ 

     ដោយឧបាសក គ យ ស ធន 
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៧៤- ព្វកយមរោងំអ្សម់្ប្ដូចនឹងមរ៉ា 
បទពាកយ ៨ 

ភនុំព្រោះសញលមរញគ៍ឺជាលមភនុំ ធុំនព្កថ ង្ធុំព្ទ្នព្ត្ព្ត្ឹង្សឋាន 
ថត្គង្់លៅតូ្ចជាង្ថម៉ែក ោណ លព្ ោះថម៉ែព្ទ្ឋានព្រោះព្រហមមញខបួន ។ 
ថម៉ែរិត្ជាធុំលៅកនញង្លោកា លមទ្រ័ខ្លល ុំង្កាល សុំរោះថម៉ែខលួន 
លទ្ធោះលសាចចព្ករត្ាិព្គង្ទ្ាីបទ្ធ ុំង្បួន អុំណ្ហចមាុំមួនថត្លៅខ្លល ចថម៉ែ        ។ 
 កយលមកនញង្លោកមានលព្ចើនលរកនព្ក លមលរើង្លមនដ្លមព្សញកលមថព្ស 
 កយលមទ្ធ ុំង្លន្ទោះព្បដូ្ចនឹង្ថម៉ែ  កយលមហូរថហគឺថម៉ែទ្ធ ុំង្អស់       ។ 
លព្ ោះថម៉ែជាធុំថម៉ែអនកបលង្ាើត្ ថម៉ែឲ្យកុំលណើ ត្ថម៉ែឲ្យលៅលោោះ 
ថម៉ែបង្ខា ត្់កូនថម៉ែមានចិត្ាលសាម ោះ ថម៉ែគឺជាលកាោះននរីវតិ្កូន          ៕ 

    ដោយដោកព្គអូគគបណ្ឌិ ត ប្  ត សាវងស 
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៧៥- មាោ៌ជីវ៉ិត 
បទពាកយ ៨ 

ន្ទយគង្ខា  លោលកៀង្លោឲ្យលៅ ល ព្ ោះកាន់លោ លៅគឺទី្លោចរ 
វា លៅម មានទឹ្កសនលឹកលខៀវ អ លធាើឲ្យហាូង្លោលព្ត្កអរសបាយ     ។ 
រឯីររានិង្មរចញរារ មានឫទ្ាិអុំណ្ហចល ើសត្ាទ្ធ ុំង្ឡាយ 
លកៀង្នូវអាយញរីវតិ្រូបកាយ សត្ាទី្រិត្ ង្ យក៏យ៉ែ ង្លន្ទោះថដ្រ    ។ 
លធាើឲ្យរូបកាយសត្ាចាស់ររា ោក់ទ្ណឌ អាជ្ារា ់យប់នលងថខ 
សត្ាលោកមិនអាចព្បថកកបានលទ្ ព្គប់រូបថត្ង្លរលព្រកាន់មរណៈ      ៕ 

     ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
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៧៦- ច៉ិតតមោសៈ 
បទពាកយ៨ 

របស់ព្ត្ូវការព្បាថ្វន ចង្់បាន លព្ចើនថត្ខកខ្លនមិនបានដូ្ចប៉ែង្ 
សមបត្ាិធនធ្លនមានសញខភារផ្ង្ លព្ចើនខញសបុំណង្ថដ្ ប៉ែង្ព្បាថ្វន   ។ 
លរឿង្រា៉ែ វកនញង្លព្តមិនចង្់បានវញិ ឈ្ឺចាប់លទ្ធលមនញភ័យទ្ញកខលសាកា 
ព្ ត្់ព្បាសនិរាសខកចិត្ាលខ្លល ចផ្ា មិនថដ្ ព្បាថ្វន ថត្បានមកឯង្      ។ 
លមាល ោះលហើយលធាើឲ្យចិត្ាមានលទ្ធសៈ ញាប់ញ័រអន់អាក់អនាោះអថនាង្ 
ព្កហ ់ព្កោយថ្វន ុំង្ថ្វន ក់ចុំថបង្ សនព្ង្សលព្ង្ង្ឈ្ឺចាប់កាយ        ។  
ចិត្ាលអើយលអើយចិត្ាព្បព្រឹត្ាខនាី ខឹង្បានការអាីន្ទ ុំថត្លខ្លល ចផ្ា 
ខឹង្ខញសខ្លត្ខូចដូ្ច កយលោកថ្វ ឈ្ឺថត្អាត្ថម ខលួនឯង្ព្បាកដ្            ។ 
ឲ្យថត្កុំហឹង្លទ្ធសៈលកើត្លហើយ ចិត្ាមិន អលឡើយអាព្កក់ព្បាកដ្ 
លចញជាសុំដ្ីខញសឆ្គង្ថបបបទ្ ទ្ធុំង្កាយទ្ធុំង្មាត្់អត្់មានសិរ ី    ។ 
កិល សលទ្ធសៈទ្ធក់ ា្ ក់ជានិចច ចិត្ាលអើយកញ ុំលភលចដ្ញសខ្លត្់រា ់នលង 
លដ្ើរត្ថមមាោ៌ព្រោះបរមរិនព្សី ជាផ្លូវ សួសាី សិរ ីអមត្ៈ          ៕ 
 

     ដោយឧបាសក  ហ ៉ិរ ឆាន ់
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៧៧- ច៉ិតតោធំ 
បទពាកយ ៨ 

លោកធម៌ទ្ធ ុំង្ឡាយមានចិត្ាជាធុំ រួមព្បមូ ផ្ាញ ុំឧត្ាមល ើចិត្ា 
ចង្់លសើចឬយុំអន់ឬព្បណីត្ សលព្មចលោយចិត្ាជាអនកកុំណត្់   ។ 
រនណ្ហមានចិត្ាលទ្ធសៈលកើត្លហើយ       ឥត្លធាើ អលឡើយអាព្កក់ព្បាកដ្ 
លទ្ធោះនិយយសាីអាព្កក់រូរចត្់ ទ្ធុំង្កាយទ្ធុំង្មាត្់អត្់មានកញស ។ 
លព្ ោះថត្អុំលរើអាព្កក់លន្ទោះឯង្ កាីទ្ញកខរថមង្លដ្ញត្ថមបញគគ  
ដូ្ចកង្់រលទ្ោះថត្ង្ថត្វ ិវ ់ ត្ថមលោមង្គ ថដ្ អូសដូ្លចនោះ     ។ 
ោនលោលៅណ្ហោនកង្់លៅហនឹង្ គួរថត្យ ់ដ្ឹង្កញ ុំលធាសព្បថហស 
គួរថត្សិកាធម៌អាល៌ឲ្យលចោះ កញ ុំឲ្យចិត្ាលនោះន្ទ ុំលៅអវចីី          ៕ 

     ដោយឧបាសក គ យ ស ធន 
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៧៨- រ៉ិម្តរ៉ិនមបាះប្ង់មចាល្រ៉ិម្ត 
បទព្រហ្មគតី ិ

កនញង្លហត្ញទ្ធ ុំង្ព្បា ុំមួយ គឺមួយទី្ល ង្មលោព្សរ 
រីរលរ វនិ្ទសព្ទ្រយ បីបានភបល់ ើទ្ញរ ភកិស ។ 
បួនមានសព្ត្ូវរ័ទ្ា ព្បា ុំមាត្ទ់្ធា រហលួង្គួរភលឹក 
ព្បា ុំមួយលរ យប់ព្រឹក ចូ លៅកនញង្នព្រសមសាន ។ 
រនណ្ហសាម រត្ីរងឹ្ ចិត្ានឹង្ធឹង្លចោះរាបអ់ាន 
រនលន្ទោះល ម្ ោះថ្វបាន ន្ទមព្បាកដ្ជាលៅរង្ស ។ 
ស៊ាូបាូ រផាា ច់ជាមួយ កនញង្កាពី្រួយមនិលបាោះបង្ ់
ជាមិព្ត្ចតិ្ាលសាម ោះព្ត្ង្ ់ គួររាប់រកយកជាោន  ។ 
រនណ្ហលចោះរាបអ់ាន ថត្លរ មានកាីសញខជា 
លរ ព្រួយលបាោះបង្ោ់ន  រនលន្ទោះជាអនកព្ទ្ុសាមិត្ា ។ 
ព្បារល្ោកឲ្យលចៀសវាង្ ព្ត្ូវឲ្យរាង្ថ ង្រិត្សនិទ្ា 
កញ ុំរាប់ឲ្យបានចិត្ា កញ ុំសបតិ្យកជាោន លឡើយ ។ 
សលញ្ច្ង្ខគ ោះអនកសូមទ្ធន ព្ោន់នឹង្បានបញណយជាលព្ត្ើយ 
សលញ្ច្ង្ខគ ោះរនចតិ្ាលសប ើយ ឥត្ផ្ លឡើយបានថត្លទ្ធស   ៕ 

សដេាចព្រះសងឃរាជ ជួន.ណាត  ដោតញោ ដណា 
ប្.អ្.ស - អ្.រ.រ 
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៧៩- អាណ៉ិ តមរ៉ាអាសរូឪ 
             បទពាកយ ៩ 

ឱ! ឪថម៉ែ  ខុំលធាើថព្ស  ថលចមាា រ 
ោ សញរយិ លញើសត្ថង្ទឹ្ក  លនឿយហត្់ណ្ហស់ 
ោ លភលៀង្ខយ ់ លដ្ើរកនញង្ភក ់ ទ្ធុំង្វយ័ចាស់ 
ខុំរកកាស  ព្បាក់ចាយ ញយ លសាហ៊ាញយកូន ។ 
ឲ្យបានលរៀន  មានចុំលណោះ  លចោះដូ្ចលគ 
គួររោិះលរ  ខុំព្បឹង្លរៀន  ណ្ហ៎ា ន្ទង្អូន 
អាណិត្ថម៉ែ  អាសូរឪ  ចង្់សណាូ ន 
សលណ្ហា ង្កូន សាួយឲ្យខពស់  រស់ឥត្លមាោះ ។ 
លរ មកលរៀន កញ ុំសាព យឫក  សាព យព្ត្កូ  
សាព យព្ទ្រយចូ  កនញង្សាោ  ផ្ង្ឲ្យលសាោះ 
ព្ត្ូវត្ថ ុំង្ចតិ្ា  ជាកូនសិសស  ឲ្យសម័ព្គលសាម ោះ 
កញ ុំអាង្យស  កញ ុំអាង្ព្បាក ់ មាកង់្ខយព្គ ូ ។ 
លធាើយ៉ែ ង្លនោះ  លទ្ើបលរៀនលចោះ  ចុំលណោះបាន 
ត្ថម ុំអាន  ោន មអ  ត្មកយូរ 
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លបើព្កអឺត្  ឡឺត្ព្កលអាង្  លកាង្ោកព់្គ ូ
ចាស់ផ្ាផ្គូ  អកត្ាញ្ាូ   ព្កលរើលអើយ ៕ 
 

ដោយដោក ឱរ ណាម្គី ( សាស្ត្សាចារយភាសាខ្ខមរ ) 
 
 

៨០- ផល្ត្នអ្ំមព្ើល្អ 
បទកាកគត ិ

ន្ទអនកកាន ់អ លទ្ធោះបីខសត្ព់្ក  ចុំលណោះទ្ន់ទ្ធប 
ថត្ង្ថត្ទ្ទួ្  នូវ កយសមាភ រន ៍(១) លកើត្ព្ទ្រយលកើត្ោភ 
   លរៀង្រាបមិនោច ់ ៕ 

សដេាចព្រះសងឃរាជ  ជនួ ណាត ដោតញោ ដណា 
ប្.អ្.ស - អ្.រ.រ 

 
 
 
 

______________ 
(១) សោា ពន៍   សំ-ភាប   សំ. បា.  ( ន. )  (សោា វន ឬ សំ. សំភាវន) រសច្កដីសររសើរ, ោរ
រសងើច្សររសើរ ។  សោា វនៈ 
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៨១- ឱ! ប្ ណយចូល្ឆាន មំខមរមអ្ើយ 
បទពាកយ ៨ 

បញណយចូ ន្ ុំលមីសិរមីង្គ  ថត្លបើលឃើញយ ់សលង្ាគអសាច រយ 
រញ ុំោន ល ង្លបៀទ្ទួ្ លទ្វត្ថ ថកលមសាច់ផ្ឹកព្សាទ្ទួ្ ន្ ុំលមី           ។ 
ព្កមញ ុំគប់ទឹ្កត្ព្មង្់កលមាល ោះ បញរសបនលុំចាប់ប៉ែោះព្សីៗ 
គប់លគចចញោះលឡើង្រួបនឹង្លព្ោោះភ័យ លត្ើចូ ន្ ុំលមីសិរពី្ត្ង្់ណ្ហ           ។ 
បញណយចូ ន្ ុំលមីថដ្ ព្បនររិត្ រួបរញ ុំញាត្ិមិត្ាមាត្ថបិត្ថ 
លធាើបញណយោក់បាព្ត្សាា ប់ធម៌លទ្សន្ទ ចលព្មើនលមត្ថា ដ្ ់ោន និង្ោន               ។ 
លព្ ោះលរ រស់លៅមានតិ្ចតួ្ចណ្ហស់       អាចសាល ប់ព្ ត្់ព្បាសព្គប់លរ លវោ 
ម៉ែោង្លកមង្ឥឡូវលព្ចើនមិនសូវជា លព្ោោះថ្វន ក់ព្ោ ុំព្ោសាល ប់លព្ចើនជាង្ចាស់   ។ 
លព្ ោះថត្លភលើត្លភលើនភាល ុំង្ភាល ត្់សាម រត្ី ទ្ធុំង្ព្បុសទ្ធ ុំង្ព្សីរញ ុំសូវលអៀនខ្លម ស 
មិនសាា ប់ថម៉ែឪមិនលោររចាស់ រូថកខ្លល ុំង្ណ្ហស់ខ្លង្អន្ទចារ          ។ 
អនកន្ទ ុំវកឹវរបង្ារលមាល ោះ អនកន្ទ ុំរង្លព្ោោះដ្ ់ជាត្ិសាសន្ទ 
ព្សញកភូមិវកឹវរលព្ ោះលកមង្ឫសោ មាត្ថបិត្ថលខ្លល ចផ្ាលព្ ោះកូន           ។ 
សូមចូ ន្ ុំថខមរថព្បមានរសមី ទ្ទួ្ សិរកីញ ុំបីសាបសូនយ 
រួបរញ ុំញាត្ិមិត្ាសលញ្ច្ង្ខគ ោះបង្បអូន ថម៉ែឪរួបកូនសបាយលោយធម៌       ៕ 

     ដោយឧបាសក គ យ ស ធន 
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៨២- មៅហ្មវ យនាយគឺតណាហ  
បទព្រហ្មគតី ិ

លរ លកើត្មកនដ្កាដ ប ់  ដ្ ់លរ សាល ប់លៅនដ្ោ 
លឃើញផាា  ់នឹង្លនព្ត្ថ  ខាោះបញ្ញា ការយ ់បាន ។ 
លកើត្មកមួយរីវតិ្   ចិត្ាខិត្ខុំព្គប់ៗ ព្បាណ 
លនឿយហត្់ឥត្ព្សាកព្សានា  លដ្ើមបបីានផាគ បត់្ណ្ហា  ។ 
មិនថដ្ សត្ាណ្ហព្គប ់ ទ្ធុំង្នលងយបត់្ថមបញ្ញា  
 ញោះដ្ ់លរ មរណ្ហ  ោហត្ថា លៅទ្លទ្ ៕ 

   ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
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៨៣- សក័ត៉ិព្ ំមសមើយស នាអ្នកខាង់ខាស ់
ព្ ំមសមើច៉ិតតោ 

បទកាកគត ិ

ភាសិត្ចាស់ថ្វ  នរូអនកណ្ហ   មានស័កាិខពង្់ខពស់  
មានព្ត្ឹមថត្ស័កា ិ  ប៉ែញថនាឥត្យស   លព្ចើនថត្រ ស់  

លករ ាិ៍ល ម្ ោះលៅឯង្  ។  
រអីនកមានជាត្ ិ ព្ត្កូ អាមាព្ត្  មញ្ច្នាីជាក់ថសាង្  
មានចិត្ាអាព្កក ់ ត្ក់ម៉ែក់សាល ក់ថសលង្ មានលគខ្លល ចថព្កង្ 
    ប៉ែញថនាលគសអប ់ ។  
នរូអនកណ្ហ   ឥត្មានសភា  ប៉ែញថនាមានព្ទ្រយ 
មានលគរាបអ់ាន  រញ ុំវញិព្គបស់រា   ដ្ប់អនកទ្ធ ុំង្ដ្ប ់ 

សឹង្មូ ចូ មក  ។  
លព្ ោះលគមានចិត្ា លមត្ថា អាណិត្   ព្បណីលៅរក  
សញីចញោះមិនគតិ្  លររលៅលៅមក អនកផ្ង្ចូ ព្រក 

បុំលរញយសឲ្យ  ៕  
 

សដេាចព្រះសងឃរាជ  ជនួ ណាត ដោតញោ ដណា 
ប្.អ្.ស - អ្.រ.រ 
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៨៤- អ្វីោរប្សខ់្ួន? 
បទពាកយ ៨ 

បញ ា ចារយថខមរថលទ្ញកសុំដ្ី  កយខលោះកប់ន័យនចនជាព្បសាន  
គឺលរឿង្រីវតិ្ដ្ិត្លោយសង្ខខ រ សលង្ាគអនិចាច គួរយកមកគិត្ ។ 
បនួនាកអ់្នកតែងបនីាកអ់្នកតែ ម្នន កអ់្ងគ យតរែពរីនាកត់ាមែអិែ 
 កយលព្ៅមានន័យគួរនចនរោិះគិត្ លផាា ត្លោ គុំនិត្ផ្ាិត្ផ្ា ់លយប ់ ។ 

បួនន្ទក់អនកថសង្សូមថលលង្រូនញាត្ិ បានដ្ ់នូវធ្លត្ញទឹ្កដ្ីលភលើង្ខយ ់ 
បីន្ទក់អនកថហសូមកញ ុំបាច់ឆ្ង ់ គួរថត្បានដ្ ់នូវព្រោះនព្ត្ កខណ៍  ។ 
អ្ន៉ិចាំ េ កាំ និង្ អ្នតាត  ធម៌បីព្បការលឃើញចាស់ព្បចកស 
មាន ក់អង្គញយថព្គគួរថត្បញ្ញា ក់ គឺចិត្ាជាអនកលៅកនញង្រូបកាយ ។ 
រីរន្ទក់ត្ថមសអិត្ជាប់ដូ្ចព្សលមា  វ ិវ ់អលន្ទា  លៅណ្ហមិន ង្ យ 
គឺកមមនិង្ផ្ បញណយបាបទ្ធ ុំង្ឡាយ រីរន្ទក់លនោះលហើយជារបស់ឯង្ ។ 
លទ្ធោះមករីណ្ហលៅទី្ណ្ហកាី កមមត្ថមយប់នលងសអិត្ជាប់មិនថ ង្ 
ករមសសមក្ខរហ៉ិ ព្រោះរញទ្ាសថមាង្ ថ្វកមមលនោះឯង្ជារបស់ខលួន ៕ 

     ដោយឧបាសក  ហ ៉ិរ ឆាន ់
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៨៥- អាម្កក់មម្ព្វះល្អ 
បទពាកយ ៨ 

លដ្ើមលឈ្ើ អព្សស់លព្ ោះព្ត្ួយនិង្សលឹក លរ ថផ្លសនាឹកសលឹកព្ត្ូវព្រុោះអស់ 
លឈ្ើថដ្ ថផ្លលព្ចើនៗបង្់សព្មស់         លគលបោះថផ្លអស់លៅស ់ថត្ថមក     ។ 
ដ្ុំរមីាឌធុំសាច់ដ្ញ ុំព្ទ្ ញក សាល ប់លព្ ោះថត្ភលញកន្ទ ុំទ្ញកខសលង្ាគ 
សត្ាខ្លល អង្់អាចកាចខ្លល ុំង្អលនក សាល ប់លព្ ោះថត្ថសបក អឯកគួរោប់      ។ 
អនកព្កភាគលព្ចើនសាល ប់លព្ ោះអត្ឃ់្លល ន ចុំថណកអនកមានខលោះសាល ប់លព្ ោះព្ទ្រយ 
បុំណ្ហច់នឹង្ព្កឲ្យ អញាត្ិរាប់ បុំណ្ហច់មានព្ទ្រយឲ្យជាប់សី ទ្ធន    ។ 

សមបត្ាិលោកីយ៍ព្បនរគួរោប់ ឯអរយិព្ទ្រយរកអាីដូ្ចោម ន 
រនណ្ហបានលហើយលសប ើយទ្ញកខព្សាកឃ្លល ន គួរកញ ុំបុំ នលោយោម នលមត្ថា          ។ 
ព្ទ្រយបានលោយធម៌ ុំអរីវតិ្ មាច ស់មានគុំនិត្គិត្លោយបញ្ញា  
លធាើបញណយោក់ទ្ធនមានសី  អថ្វល  គង្់ដ្ ់ព្បាថ្វន គឺព្រោះនិ ា ន          ៕ 

     ដោយឧបាសក គ យ ស ធន 
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៨៦- មប្ើមធវើល្អមហើយឲ្យមគថាច ះ 
បទពាកយ ៨ 

ព្រោះច័នានិង្នលងឥត្មានដ្ឹង្អាី ថត្ព្ត្ូវព្បុសព្សីនិន្ទា សលសើរ 
ររករសាត្់ដូ្ចមានសាល បលហើរ លភលៀង្ខយ ់លដ្កលដ្ើរលគថ្វទ្ធ ុំង្អស់    ។ 
បួសជាព្រោះសង្ឃលៅលគរោិះគន់ លធាើលចារ ួចបលន់លគទ្ធន់ោក់លខ្លន ោះ 
ព្ត្ថស់ជាព្រោះរញទ្ាលៅលគមិនលសាម ោះ ធម៌ អឥត្លខ្លច ោះគង្់មានលគសអប់        ។ 
សលសើរនិន្ទា មានរីបញរាណ កាន់យកមិនបានត្ថម កយទ្ធស់ោប់ 
លបើកូនត្ថមព្បារកូ្ននឹង្មានភ័រា ព្ត្ូវមួយខញសដ្ប់កញ ុំយកខ្លង្លព្ចើន     ៕  

    ដោយដោកព្គអូគគបណ្ឌិ ត ប្  ត សាវងស 
 

៨៧- មរ៉ាគឺោម្ព្ះកន ងផទះ 
បទកាកគត ិ

ថម៉ែជាអាចារយ  ថម៉ែជាលទ្វត្ថ  សាិត្លៅកនញង្ផ្ាោះ 
និង្ថម៉ែជាព្រហម ព្រមទ្ធ ុំង្ជាព្រោះ កូនព្កាបសុំរោះ 
   ឈ្នោះអស់សព្ត្ូវ ។ 
 

   ដោយដោកព្គអូគគបណ្ឌិ ត ប្  ត សាវងស 
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       ៨៨- ក្ខរមសព្គប្់ 
បទពាកយ ៧ 

គប់ព្បារន្្ទ ុំព្បាណឲ្យបានសញខ ឆ្លង្ផ្ញត្ចាកទ្ញកខភរទ្ធ ុំង្ប ី
គប់  ន្ទ ុំធ្លល កន់រកអវចី ី ន្ទុំរួបទ្ញកខភយ័លព្ចើនព្បការ      ។ 
គប់ព្បារន្្ទ ុំព្បាណឲ្យបានព្ត្ូវ លដ្ើរព្ត្ង្ត់្ថមផ្លូ វព្រោះធមាម  
លរៀសលចញឲ្យ ង្ យរន ោ លព្ ោះន្ទ ុំខកការចនិ្ទា ព្រួយ       ។ 
លោកជាអនកព្បាររ្ារបណឌិ ត្ ថត្ង្មានគុំនិត្រោិះគតិ្រួយ 
ខញសរីរន  រញ ុំអាចសាួយ  រួយមនញសសសត្ាលោកផ្ញត្លសាកបាន។ 
 កយលរចន៍បណឌិ ត្រិត្មានន័យ   ព្បត្បិត្ាយិប់នលងបានសញខសានា 
ព្បយ័ត្នសុំដ្ ី សាមានយ កញ ុំលរឿត្ថមសាម នខ្លនខកចតិ្ា     ។ 
ថផ្លខនញរសមបកមានបន្ទល  ថកលបសាច់វញិណ្ហព្កអូបរិត្ 
រសជាត្ិថផ្អម ង្ ញ់យ៉ែ ង្ព្បណីត្ ន្ទុំឲ្យទឹ្កចតិ្ាគិត្ព្បាថ្វន          ។ 
ថផ្លោា សមបក អរលោង្ រឯីខ្លង្កនញង្លន្ទោះវញិណ្ហ 
គួរលខពើមរលអើមមិនព្បាថ្វន            លមើ លឃើញលព្ត្ៀបព្ត្ថដ្ង្ាូ វមមង្់  ៕ 

    ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
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       ៨៩- ស ោា ស េា៉ិ 
បទកាកគត ិ

របីញណយនិង្បាប ថរង្មានសភារ លកើត្រីការលធាើ 
គឺខលួនរា ់ខលួន សលព្មចអុំលរើ  លបើរនណ្ហលធាើ 
   រនលន្ទោះរង្ផ្  ។ 
ផ្ សញខផ្ ទ្ញកខ ថរង្ថត្លចញមញខ ត្ថមលរ ព្ត្ូវផ្ា ់ 
លចញត្ថម ុំអាន កញសោកញស   ឥត្អាីណ្ហផ្ា ់ 
   លព្តរីលន្ទោះលទ្  ។ 
សាអ ត្និង្មនិសាអ ត្ ជាក់ចាស់លរញខ្លន ត្ ននកមមបញលរា 
ឥត្អនកដ្នទ្  លព្តរីខលួនលទ្  រនខលោះលធាសលទ្ា 
   មិនលរឿកមមផ្  ។ 
លទ្ធោះកមមលចញមញខ ឲ្យសញខឲ្យទ្ញកខ  ក៏ដ្ឹង្មិនដ្ ់ 
រញ ុំដ្ឹង្ថ្វកមម  លទ្លត្ើផ្ា ់ផ្   រញ ុំគួរថឆ្ងឆ្ង ់ 
   រញ ុំយ ់លចាន ោះលឡើយ ។ 
ព្រោះរញទ្ាព្ទ្ង្់ព្បាប ់ គួរត្ថ ុំង្ចិត្ាសាា ប ់ កញ ុំលធាើលត្ថោះលត្ើយ 
ព្ត្ូវលព្បើការគិត្ រិនិត្យលរឿយៗ  ចិត្ាលសងៀមព្រលង្ើយ 
   លធាើលមាចនឹង្យ ់ ៕ 

សដេេចព្រះសងឃរាជ  ជនួ  ណាត  ដោតញោ ដណា 
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៩០- មរតាត ជួយរកចមរ្ើយ 
បទពាកយ ៨ 

ព្ទ្ុង្លធាើរីមាស សលរញចុំណី  សួរថ្វបកសលីបត្ីឬលទ្ ? 
សញីផ្ឹកត្ថមឃ្លល នព្បាណលៅទ្ុំលនរ  ចតិ្ាព្ោ ុំព្ោលទ្ាលព្ ោះខាោះលសរ ី      ។ 
សមបត្ាិព្ទ្រយធនបលន់ឆ្ក់រីលគ  លត្ើចិត្ាសងប់លទ្ ? វបិបដ្ិសារ ី
ថត្លគដ្ ់កមញខថត្លព្ោោះភ័យ  នរកអវចីទី្ធញទ្មាល ក់លព្ជាោះ       ។ 
ទឹ្កលលញកតូ្ចមួយរួយឲ្យបាត្់លព្សក  សមញព្ទ្ធុំលរកផ្ឹកមិនបានលសាោះ 
 ិឍថត្មួយចឹបនព្បព្ជាបដ្ ់ល ោះ តូ្ចឬធុំលន្ទោះខញសោន ព្ត្ង្់ណ្ហ ?  ។  
តូ្ចទ្ធបលសាម ោះព្ត្ង្់គង្់លគរាប់អាន  ធុំហួសព្បមាណអភ័រាយ៉ែ ង្ណ្ហ? 
មញខលគលោររលព្ ោះខ្លល ចលចសាា   ខ្លង្លព្កាយផាដ សាព្បលទ្ចផ្ដន្ទា    ។ 
កលិនអនកដ្នទ្ថ្វសអញយអាព្កក់  កលិនខលួនគព្មក់លមដចមិនរណ៌ន្ទ ? 
លទ្ធសលគតូ្ចលសាោះថ្វធុំមហិមា  លទ្ធសខលួនថព្បជាតូ្ចបញិនកូននដ្   ។ 
នលងមានរនលឺលោយព្រោះសញរយិ  យប់មានច័ញ្ច្ន្ទា បលញ្ចញរសមី 
រនលឺព្រោះធម៌ភលឺយប់ភលឺនលង   លត្ើរនលឺអាីព្បនរជាង្ហនឹង្ ?          ៕ 

     ដោយឧបាសក  ហ ៉ិរ ឆាន ់
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៩១- មប្ើច៉ិតតខឹងមម្ក្ខធក ំមចាេអ្នកដត្េ 
បទពាកយ ៨ 

ោអ ង្ភនុំរញ ុំសរាឥត្សងប់ព្រោះ យ សមញព្ទ្ទ្ធ ុំង្ឡាយឥត្សងប់រ ក 
លមឃមិនព្សឡោះឥត្ខាោះររក មាសសញទ្ាមិនយកលៅរកដ្ញ ុំលម          ។ 
សាបរូរមិនដ្ញោះបលន្ទា សថត្ព្ោប់      ជាង្ផ្ាមិនជាប់បលន្ទា សសុំណ 
ព្សលមាចលរាមនុំលៅបលន្ទា សសារ លដ្កលផ្អៀង្លថ្វល ោះកលៅបលន្ទា សលខនើយ ។ 
លបើចិត្ាលព្កាធខឹង្នឹង្បញគគ ណ្ហ មិនព្ត្ូវព្បោររោបាទ្លគលឡើយ 
គឺព្ត្ូវសមាល ប់កាីលព្កាធលន្ទោះលហើយ សន្ទា នបានលសប ើយល ាើយលដ្កជាសញខ  ។ 
អនកឈ្នោះរថមង្មានលរៀរលវរា អនកចាញ់ព្ោ ុំព្ោរថមង្រង្ទ្ញកខ 
អនកឥត្លព្កាធខឹង្រថមង្បានសញខ ចិត្ាព្សួ ព្សណញ កលព្ ោះឥត្សព្ត្ូវ  ។ 
លរៀររញ ុំថដ្ សងប់លោយការចង្លរៀរ អនកលបៀត្លបៀនោន រថមង្អាព្សូវ 
អនកមានលមត្ថា ចិត្ាឥត្លឃ្លរលៅ រិត្លដ្ើរចុំផ្លូ វព្រោះអរយិៈ ៕ 

 
     ដោយឧបាសក គ យ ស ធន 
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៩២- មសចកតីម្ប្មាេ 
ោផ្ូវត្នមសចកតស្ីាប្ ់

បទពាកយ ៧ 

សត្ាលោកលង្ខកង្ក់លភលចសាម រត្ ី សមលឹង្ភរបីវលង្ាង្ឈ្លក ់
ថត្ង្ខាិ ព្ចអូសលដ្កព្ទ្មក់ ព្ត្ថ ុំកនញង្ព្ជា ុំភក់ទ្ធ ុំង្យបន់លង      ។ 
ឥត្មានសនស ុំបញណយកញស  ថដ្ ជាលភាគផ្ ចាត្់ថចង្ន  
លព្ត្ៀមខលួនឲ្យឆ្លង្ផ្ញត្ភរប ី ថត្ង្រួបទ្ញកខភយ័លព្ចើនព្បការ    ។ 
គឺជាត្ិ ររា និង្មរណៈ ជាផ្ អន្ទា កន់នសង្ារ 
អលន្ទា  សាល បល់កើត្លន្ទោះឯង្ណ្ហ       ល ម្ ោះថ្វនិ ា នមានលៅ ង្ យ ៕  

  ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
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៩៣- យស 
បទពាកយ ៩ 

ររីនណ្ហ  មានរោយម  ដ្៏មញ ឺង្មា៉ែ ត្ ់
ព្បុង្ព្បយ័ត្ន  ត្ថុំង្សាម រត្ ី ខមីរកា   
មានការសាអ ត្ មិនលព្ោត្ព្ោត្ មិនខាីខ្លា  
រិចារណ្ហ  ឲ្យលឃើញសិន  លហើយលទ្ើបលធាើ ។ 
ព្បឹង្សព្ង្មួ  នូវឥញ្ច្នាិយ  សមរមយរិត្ 
មានរីវតិ្  រស់លៅព្សួ   លោយធម៌លសមើ 
មិនព្បមាទ្  ឲ្យលឃលៀង្ឃ្លល ត្  ថរង្លអើលរើ 
រនលន្ទោះលបើ  លៅទី្ណ្ហ  ថត្ង្មានយស ៕ 

សដេេចព្រះសងឃរាជ ជួន ណាត ដោតញោ ដណា 
     ប្.អ្.ស. -  អ្.រ.រ. 
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៩៤- មនះមហើយឬច៉ិតត! 
      បទពាកយ ៨ 

លរ ថដ្ អត្់ឃ្លល នមានអាីក៏ ង្ ញ់ លរ ថដ្ ព្សឡាញ់អាីក៏សាអ ត្ អ 
លរ ថដ្ ខលួនខសត្់សាគ  ់មិត្ាបវរ លរ ថដ្ ធ្លល ក់ព្កដ្ឹង្ចិត្ាញាត្ិមិត្ា។ 
លរ ថរក ីថសង្ដ្ឹង្កមាល ុំង្កាយ លរ រួបអនារាយដ្ឹង្កមាល ុំង្ចិត្ា 
លរ លមើ រី ង្ យលឃើញភនុំព្បណីត្ លរ ចូ លៅរិត្លឃើញមានបន្ទល    ។ 
លរ លកើត្ជាមាដ យលទ្ើបសាគ  ់កាីនឹក លរ ថបករឭកលរញលោយលមត្ថា  
លរ ល្ត្លព្កាធខឹង្នឹង្បញគគ ណ្ហ  លរ លន្ទោះលខ្លល ចផ្ាឈ្ឺថត្ខលួនឯង្   ។ 
លរ ថដ្ ឈ្នោះលគចិត្ាអរសបាយ លរ ចាញ់ខា ់ខ្លា យអនាោះអថនាង្ 
លរ ថដ្ ចិត្ាសងប់បានសញខនព្កថ ង្ លរ ឈ្លក់វលង្ាង្ចុំថបង្អាត្ថម           ។ 
លកើត្លហើយថត្ង្សាល ប់ជាធម៌សក  ដ្ឹង្លហើយគួរខា ់រកផ្លូ វយព្ត្ថ 
រញកចូ ឲ្យដ្ ់យ ់នព្ត្រត្ន្ទ នឹង្មានបញ្ញា កង្ា ់បានលសប ើយ     ។ 
គួរខុំរុំរោះ ោះបង្់ លោភៈ លទ្ធសៈ លមាហៈ កញ ុំលសងៀមព្រលង្ើយ 
សទ្ធា កញស លកើត្កនញង្ចិត្ាលហើយ មិនយូរលទ្លឡើយសាគ  ់អរយិមគគ    ៕ 

 
     ដោយឧបាសក  ហ ៉ិរ ឆាន ់
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៩៥- ត លាក្ខរករម 
បទពាកយ ៧ 

កុំណ្ហញ់រោិះព្បតិ្ត្បតិ្ចង្ម់ាន លធាើបាបបុំ នឃ្លល នចង្់ អ 
ព្បព្រឹត្ាអាព្កកដ់្បតិ្ខ្លល ចព្ក រស់ឥត្សី ធម៌ចតិ្ាអព្បយ៍ី     ។ 
អនកព្កលធាើលចារ ួចលព្ ោះឃ្លល ន   ចញោះលចារអនកមាន ួចលព្ ោះអាី ? 
មានរិសដូ្ចរស់រស់ន្ទ ុំភយ័  សាល ប់លៅអវចីីលព្ ោះត្ណ្ហា       ។ 
កមមអនកកាត្ក់ាីលរឿង្សត្ាលោក ឥត្សញីសុំណូកឥត្មញសា 
កាត្យ់ញត្ាធិមត៌្ថមលហត្ញការណ៍  ព្បព្រឹត្ាយ៉ែ ង្ណ្ហបានយ៉ែ ង្លន្ទោះ  ។ 

កញ ុំសាង្ទ្ញចចរតិ្លព្ ោះចង្់ថឆ្អត្ កញ ុំលធាើជាថព្បត្ខលួនជាមនញសស 
កញ ុំចង្់លសាយថត្្មនិង្ខាញោះ លបើរិត្ជាមនញសសព្ត្ូវមានសី  ៕ 

 

    ដោយឧបាសក គ យ ស ធន 
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៩៦- សាត ប្់ព្៉ិចារណាមកើតប្ញ្ញា  
បទពាកយ ៧ 

សាា បធ់មមញ លទ្ាសបួនព្បការ ថដ្ ព្រោះសាសាា ព្ទ្ង្ស់ុំថដ្ង្ 
បាននូវរនលឺយ៉ែ ង្ជាក់ថទ្ង្           រញទ្ាសាសន៍ល  ថលលង្រីរីវតិ្     ។ 
រនយ ់ព្បាប់ដ្ ់សរាសត្ាលោក   កុំរញង្ង្ញយលង្ខកលជាគជាបច់ិត្ា 
ឥត្បានដ្ងឹ្យ ់សាគ  ់ភាររិត្ ឋិត្កនញង្ង្ង្តឹ្អវជិាា                      ។ 
ព្បកានជ់ាប់សអិត្រីវតិ្កាយ រាគ:ទ្ធ ុំង្ឡាយលោយលមាោ 
អុំណ្ហចយសស័កាផិ្ង្ន្ទន្ទ សាា មភីរយិនិង្កូនលៅ         ។ 
មាត្ថបតិ្ថរួមត្ថដូ្ន មានទ្ធ ុំង្បង្បអូនញាត្ិរង្សលៅ 
ទ្ធុំង្ភរភូមិឋានបានឋិត្លៅ មិនចង្់ឃ្លល ត្លៅលសាោះលឡើយណ្ហ។ 
ថត្ព្រោះរញទ្ាអង្គព្ទ្ង្់សុំថដ្ង្    បញ្ញា ក់ថ្វល ថលលង្លោយលទ្សន្ទ 
សត្ាលោកឋិត្កនញង្ភារអនិចាច  ន្ទុំកានរ់រារោធសិាល ប ់         ។ 
រញ ុំមានអុំណ្ហចអាចការ រ រីវតិ្សត្ថា រួបវបិត្ា ិ
រាង្កាយព្ត្ូវថត្ឈ្ឺចញកចាប់ ទី្បុំផ្ញត្សាល ប់លគចមនិបាន           ។ 
ឥត្មានរុំរកព្រករឹង្រួន សមងុំោក់ខលួនឲ្យសញខសានា 
សូមបសីមបត្ាិទ្ធ ុំង្ភូមឋិាន ខុំរកឲ្យបានផាគ ប់ត្ណ្ហា          ។ 
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ក៏ព្ត្ូវ ោះបង្ល់ ើថផ្នដ្ ី រញ ុំអាចយកអាីជាបក់ាយ 
ព្ត្ូវ ោះសាកសរព្គប់អង្ខគ  យព្ត្ថលៅត្ថមយថ្វកមម            ។ 
លៅលរ បានសាា ប់ធមមញ លទ្ាស ព្រោះអង្គលទ្សន្ទជាបណ្ហា ុំ 
សាា ប់លហើយឮលហើយកុំណត្់ចា ុំ ន័យព្រោះសទ្ាមមលកើត្បញ្ញា            ។ 
ដ្កចតិ្ាមិនឲ្យជាប់រុំ ក ់ កាត្់ថខសអន្ទា កគ់ឺត្ណ្ហា  
រោយមរត្់លគចរីលសន្ទ របស់មចចញមារទ្ធ ុំង្យប់នលង            ។ 
យកសី សមាធបិញ្ញា  មាោ៌ព្បត្ិបត្ាិកុំចាត្់ភយ័ 
ឥត្មានព្បមាទ្ខ្លត្សាម រត្ី ទិ្វារាព្ត្ីន ព្បត្ិបត្ា ិ         ។ 
កុំចាត្់ឲ្យអស់អវជិាា  កិល សត្ណ្ហា រោយមកាត្ ់
មិនសាា យព្សលណ្ហោះសុំសារវដ្ា កុំណត្់កត្់លៅផ្លូ វចាកភរ          ។ 
មានព្រោះនិ ា នជាអារមមណ៍ យ ់ឥត្ព្ចឡុំចុំឋានសងប ់
លដ្ើរដ្ ់ចញង្ផ្លូ វព្ត្ូវបញ្ចប ់ ឥត្វ ិព្ត្ឡប់លកើត្លទ្ៀត្លឡើយ   ។ 
លនោះលហើយល ម្ ោះថ្វឈ្នោះលសន្ទ     ព្រមទ្ធ ុំង្មចចញមារទ្ធ ុំង្អស់លហើយ 
រីវតិ្ឆ្លង្ផ្ញត្ល ព្ ោះដ្ ់លព្ត្ើយ លនោះលហើយចលមលើយធមមញ លទ្ាស        ៕ 

    
     ដោយឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន 
 



កម្រងកណំាព្យ 
________________________________________________________________________ 

 

144 

៩៧- វ៉ិោា ប្ី 
បទពាកយ ៨ 

ព្រោះញាណវទូិ្សរាញ្ាូ រញទ្ា ព្បលសើរបុំផ្ញត្ជាមកញដ្ភរនព្ត្ 
ព្ត្ង្់បានព្ត្ថស់ដ្ឹង្នូវវជិាា បី លៅនលងបូណ៌មីរិសាខមាសា             ។ 
មួយ ប្ មព្វន៉ិវ សាន សសត៉ិញ្ញា ណ រឭកលឃើញបាននូវជាត្ិន្ទន្ទ 
ខលួនព្រោះអង្គផាា  ់ឬសរាសត្ថា               សញខទ្ញកខយ៉ែ ង្ណ្ហដ្ឹង្បានទ្ធ ុំង្អស់ ។ 
ត្ថុំង្រីជាត្ិមួយជាត្ិរីរជាត្ិបី លព្ចើនអសលង្ខយយដ្ឹង្ោម នចលន្ទល ោះ 
ដ្ឹង្លោត្ាដ្ឹង្ន្ទមដ្ឹង្ឋានដ្ឹង្ល ម្ ោះ     យ ់ធលញោះទ្ធ ុំង្អស់លោយព្រោះបញ្ញា   ។ 
ទី្រីរ ច តូ ប្បាតញ្ញា ណ កុំណត្់លឃើញបានថ្វសរាសត្ថា  
កុំរញង្អលន្ទា  កនញង្វដ្ាសង្ារ សញទ្ាថត្ថផ្លផាា ននកមមខលួនឯង្           ។ 
បានសញខឬទ្ញកខខពង្់ខពស់លថ្វកទ្ធប លព្ ោះអានញភារកមមអនកត្ថក់ថត្ង្ 
វបិាកលនោះលហើយជាអនកចាត្់ថចង្        ព្ទ្ង្់លឃើញជាក់ថសាង្លោយព្រោះបញ្ញា ។ 
អាសវកា យញ្ញា ណ ទី្ប ី ព្រោះបរមរិនព្សីលឃើញរិត្រិសាា រ 
ដ្ឹង្ចាស់ព្បាកដ្ថ្វលនោះទ្ញកាខ  ដ្ឹង្រិត្លហត្ញការណ៍ន្ទ ុំឲ្យលកើត្មាន ។ 
ដ្ឹង្ចាស់ព្បត្យកសលនោះការរ ុំ ត្់ ដ្ឹង្រិត្ព្បាកដ្មានមគគជាយន 
សព្មាប់រ ុំ ត្់ទ្ញកខអស់រីព្បាណ  កយខលីដ្ ់បាន េ .ស.ន៉ិ.រ (១)        ៕ 

     ដោយឧបាសក ហ ៉ិរ ឆាន ់

____________ 
 (១) ទុ.:  ទុកខសច្ចៈ ;  ស.: ស ុទយសច្ចៈ ; និ.:  និរោធសច្ចៈ ;   .:  គគសច្ចៈ ( អដ្ឋង្គិក គគ ) 
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៩៨- នគរម្ាើងមប្្ក  សប្ោយមតមភនក 
     កន ងច៉ិតតរងករម 

បទពាកយ ៧ 

នគរលលាើង្ថ្វា នបានចុំលរ ើន ផ្ាោះលមក៏លព្ចើន ូត្កប់លមឃ 
រលយនាតូ្ចធុំលព្ចើនព្រុ លរក មនញសសផ្សង្លព្រង្លដ្កក៏លព្ចើនថដ្រ។ 
អនកមានៗសាញកព្ទ្រយនព្កព្កាស់ អនកព្កៗណ្ហស់ខាោះោម នថ ា 
អនកមានទិ្ញសាច់លោឲ្យថឆ្ា អនកថព្សមាច ស់លោសញីព្បហញក         ។ 
កូនលោកអនកមានលរៀនសាោ សបាយហញឺោរតឹ្រកីមញខ 
កូនសិសសព្កខសត្់ខាោះសញីចញក លកើត្ទ្ញកខខាោះ ញយបង្ស់ាោ        ។ 
ធ្លល ក់ខយ ់ព្ត្ូវលកាា ង្លបា៉ែ ង្លោលៅ៉ែ  ហិចលហើរល ព្ ោះលៅផ្លូ វបនបារ 
អនកព្បាក់ថខង្ខបល់គរាប់ថ្វ ជាមនញសសយ៉ែ ប់្ ខាោះអង្ារ          ។ 
សបាយថមនលហើយលោកអនកមាន អនកព្កវា ់ោនត្ងឹ្ថណនក 
ខុំសលឺត្រកខយ ់សលឹង្ថភនកស ព្ត្ដ្រថព្សកថ្វសបាយណ្ហស់  ៕ 

 
 

ភ៉ិររយភាសាអ្ ូ  មៅង៉ា យ  ( ម្ករង៉ា យ ) 
    ប្ បាា មមម   គយ សារ  ន 
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៩៩- ករមស ករមមមម  
បទពាកយ ៧ 

បញណយគផឺ្ សជាញាត្ិលៅ បាបគឺផ្ លមម លបា សព្មកុ 
រីវតិ្លសាយផ្ ទ្ញកខឬសញខ  ុំបាកព្សណញ កលកើត្រីកមម      ។ 
ោុំសាា យលបោះសាា យលោយខលួនឯង្ ោុំថសលង្លបោះថសលង្ជាព្បចា ុំ 
លបោះថផ្លរីលដ្ើមថដ្ ខលួនោុំ ផ្ លកើត្រីកមមថដ្ ខលួនលធាើ      ។ 
រូបថត្ង្ថព្បព្ប ួដួ្ រ ុំ លវទ្ន្ទថព្សកយុំរូនដ្ុំលណើ រ 
សញ្ញា ចា ុំផ្លូ វថដ្ ព្ត្ូវលដ្ើរ សង្ខខ ររញោះលរ ើសាង្រូបលម ី         ។ 
វញិ្ញា ណឆ្កប់ាបឬ្បបញណយ ត្ថមផ្ សញខសញនារឬ៍អព្បយ៍ី 
វបិាកជាញាត្កិនញង្ភរលម ី អាព្កក ់អកាីផ្ស ុំសន្ទា ន         ។ 
 ោះបាបចាប់បញណយរញនជាលសបៀង្     ថសាង្រកផ្ លទ្ៀង្សងបស់ញខសានា 
សាព នមគគឥត្មារមករ ុំខ្លន គឺសត្ិបោឋ នផ្លូ វបវរ         ៕ 

     ដោយឧបាសក មខៀវ យ៉ា ន 
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១០០- បានណាសខ់វះណាស ់
    បទពាកយ ៧ 

កញ ុំចង្ចិត្ាសអិត្អាីថដ្ មាន កញ ុំប៉ែង្ចង្ប់ានអាីថដ្ អត្ ់
ខនាីសព្ង្មួមានអុំណត្ ់ ព្ទ្ធ ុំធន់ព្បងឹ្អត្ផ់្ញត្អភ័រា         ។ 
លោភៈទ្ធកច់ិត្ាឥត្ឲ្យខ្លម ស បានណ្ហស់ខាោះណ្ហស់មិនថដ្ ោប់ 
លោភៈសង្ឃមឹថ្វមានភ័រា លមាហៈឃ្លុំង្ជាប់ឲ្យភា ុំង្ភាន ់  ។ 
លោភៈសត្ាលោកមនិង្ខយសងប ់ បានមួយមិនព្គប់ដ្ប់មនិព្ោន ់
ចង្ប់ានថត្លព្ចើនកនញង្បចចញបបនន រួបទ្ញកខភយ័សលនប់ន់អនកត្ថ      ។ 
បានលព្ចើនបានត្ចិក៏គង្់អស់ ដ្បតិ្លព្ ោះរបស់សញទ្ាអនិចាច  
អាយត្នៈជាអនត្ថា  សាល ប់លៅនលងណ្ហកម៏ិនដ្ងឹ្       ៕ 

    ដោយឧបាសក  ហ ៉ិរ ឆាន ់
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១០១- សាត យមរ៉ា! មរ៉ា! មរ៉ា! មរ៉ា! មរ៉ា ... 
បទពាកយ ៧ 

ដ្ឹង្ថ្វអនកថម៉ែអស់រន្ទម  កូនឈ្ឺលរើត្ផ្ាឥត្ឧបលមយយ 
ព្ត្ជាក់ខលួនព្បាណញ័រលរើង្នដ្ រហិត្រនហភ័យភាន់ភា ុំង្           ។ 
លបោះដូ្ង្ព្ទ្ូង្ញ័ររនាត្់ញាប់ កាយញាក់ចុំព្បប់ឡប់មីង្មាុំង្ 
កនញង្ខលួនត្ឹង្ថណនលសាើរកកោ ុំង្ សត្ិភាន់ភា ុំង្ឡប់ដួ្ង្នច           ។ 
ោក់ដូ្ចថផ្នដ្ីព្កឡាប់ផាង រ កូនថសនលខ្លល ចផ្ាសាា យអនកនលល 
សាា យធ្លល ប់សលន្ទា សលព្បាសអាព្ស័យ សាា យធ្លល ប់បមបី បុំលៅ ថល           ។ 
សាា យធ្លល ប់ ួង្លោមលមមព្បលៅ          សាា យធ្លល ប់លររលៅលៅមកថកបរ 
ឈ្ឺខ្លល ុំង្មាង្ៗនឹករកថម៉ែ ចិត្ាក៏បានថ ាធូរព្សា លសប ើយ     ។  
រីនលងលនោះលៅអស់រុំន្ទក់ ថ ង្បានយ ់ភ័ញ្ច្កាអនកលទ្ៀត្លហើយ 
ថ ង្ឮវាចារីលរាោះលឆ្លើយ                       មាច ស់នលលកូនលអើយកូនសាា យណ្ហស់... 

ដោយឧបាសក  ហ ៉ិរ ឆាន ់

ចប្់មោយប្រ ៉ិប្ូណ៌ 

 



កម្រងកណំាព្យ 
________________________________________________________________________ 

 

149 

ឯកសារមយាង 

០១. វចនានពុ្កេ ( ២០០៨ ) សដេាចព្រះសងឃរាជ ជួន ណាត 
០២. On line Dictionary       dictionary.tovnah.com 
០៣. សាន ព្រះហ្សាចុងដព្កាយសដេាចព្រះសងឃរាជ ជនួ ណាត 
០៤. ជីវិតកថា  ឧបាសក េុិញ  សាវ៉ា ន 
០៥. នាវជីវិត  ឧបាសក េុិញ  សាវ៉ា ន 
០៦. ធេមុដទេស ៤ យ៉ា ង ឧបាសក េុិញ  សាវ៉ា ន 
០៧. កណំារយ ១០១ ឧបាសក គុយ សុធន ដៅ អុំព្ប្សុ 
០៨. បទរចិារណា ដោកព្គអូគគបណ្ឌិ ត ប ុត សាវងស 
០៩. ជំនួយសត ិ ដោកព្គអូគគបណ្ឌិ ត ប ុត សាវងស 
១០. ការយងមី ដីព្សះខ្កវ ឧបាសក សួង ព្ប្ង ់
១១. ទិសទាងំ ៦  ឧបាសក ថាច់ អូនវរា  
១២. អនុបុរវីកថា  ដោក ឱេ ណាព្គី  សាស្ត្សាា ចារយភាសាខ្ខមរ 
១៣. ព្រះភិកាុរដនចរ ដោក ឱេ ណាព្គី  សាស្ត្សាា ចារយភាសាខ្ខមរ 
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នារព្ េាប្រ ៉ិសេ័ 
មានសោា ម្ជះថ្ាបានប្រ ៉ិចាា គប្ចា័យមដើរបមីបាះព្ រា  

មសៀវមៅ “ កព្េងកណំារយ ” ោធរមោន 

. ព្រោះភិកខញ  ធឹង  ធីរ (ចនទមតថរ) (វត្ាធមមិការាម)  ................  ១០០ ដ្ញោល រ  

. លោក ហ ៉ិរ គ៉ិរមរឿន និង្អនកព្សី  ហ ងី  មាឃឌី  ........  ២០០ ដ្ញោល រ  

. ឧបាសក រ ៉ិញ សាវ៉ា ន និង្ឧបាសិកា  ស៉ិរ  ចាន់ធូរា៉ា   ...  ១១០ ដ្ញោល រ   

. លោក ហ ៉ិរ ឆាន់  និង្អនកព្សី  សារ៉ិត  សភូ័ណ  .........  ១០០ ដ្ញោល រ   

. កញ្ញា  ហ ៉ិរ  ល្ហីា  ....................................................  ១០០ ដ្ញោល រ   

. កញ្ញា  ហ ៉ិរ  គីេ ី .........................................................  ១០០ ដ្ញោល រ  

. លោក ហ ៉ិរ  រ ៉ិេា៉ិយា៉ា   .....................................................  ១០០ ដ្ញោល រ   

. លោក តាន់ ប្  នត៉ិក និង្អនកព្សី  តាន់  ថានី  ..............  ១០០ ដ្ញោល រ   

. លោក ផារ  ហ ងប្៉ាូល្ និង្អនកព្សី  តាន់  រតីា  .............  ១០០ ដ្ញោល រ   

. លោក តាន់  ប្  នហ  យ និង្អនកព្សី  មា៉ា ក់  ស ខថាន  ....  ១០០ ដ្ញោល រ          

. លោក ហ  ី មគងោ និង្អនកព្សី  ល្៉ិរ  មសោ  ............  ១០០ ដ្ញោល រ    

. លោក គ៉ិរ  ស  យមឡង និង្អនកព្សី  ល្ ី វ តាថ   ...............  ៦០ ដ្ញោល រ 

. លោក វ៉ា ត  ភ៉ិរកស និង្អនកព្សី  មរៀច  វណាណ   ................  ៥០ ដ្ញោល រ   

. អនកព្សី  អ្  ៊ុំ  កនន៉ិោឋ   .......................................................  ៥០ ដ្ញោល រ 

. ឧបាសិកា ភឹង  មល្ងឈ ឺ ....................................................  ៥០ ដ្ញោល រ 
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. លោក ស ៉ិត  សារា៉ា ក់ និង្អនកព្សី  ឌ៉ិត  រ ៉ា ង  ......................  ៥០ ដ្ញោល រ   

. លោក ល្៉ិរ  អាងំគី និង្អនកព្សី  ស  សាមរឿន  .................  ៥០ ដ្ញោល រ 

. លោក មឆា  រីណា និង្អនកព្សី  យ៉ិន  ហួច   ..................  ៥០ ដ្ញោល រ 

. ឧបាសក គង ់  យ េា  និង្ឧបាសិកា  មតា  មប្ៀន  .................  ៥០ ដ្ញោល រ 

. លោក  តាន់ មប្ងវន់ និង្អនកព្សី ល្ ីមា៉ា ឡា  .................  ៤០ ដ្ញោល រ 

. ឧបាសិកា ឈ៉ិវ ស ភក្តកត  ......................................................  ៤០ ដ្ញោល រ 

. លោក ោ  មសៀងងួន និង្អនកព្សី  យ៉ិន  ម្សសម់សាភា  ........  ៣០ ដ្ញោល រ     

. អនកព្សី  ហ  ន  មា៉ា រា៉ា នី  .......................................................  ២០ ដ្ញោល រ       

. ឧបាសក ន ន  ត្សប និង្ឧបាសិកា  ន ន  ណាន់ថា  .............  ២០ ដ្ញោល រ       

. លោកអាចារយ មប្៉ាន  សាមរឿន និង្ឧបាសិកា  ឡា ំ ឈរួ  .........  ២០ ដ្ញោល រ       

. ឧបាសិកា មសង  ស ធានី  .....................................................  ២០ ដ្ញោល រ         

. ឧបាសក មឈឿក  ឈ  ំ .........................................................  ២០ ដ្ញោល រ  

សូេរុទធបរសិ័ទខ្ដលបានចូលរួេដបាះរុេពដសៀវដៅដនះ 
ោធេមទានបានជបួព្ប្សរវខ្តនងឹសនាិភារ សុខដុេរេនា សុភេងគល 
បានសដព្េចនូវសម្មម ទិដឋិ ព្គប់ៗោតិ និងបានឧបនិសសយ័រួចចាកផុត 

ទុកាទាងំរួងកុំបីដ្លៀងឃ្លល តដ ើយ ! 
សរូអ្ន មមាេនា ! 
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សូេឲ្យព្រះរុទធសាសនារុងដរឿងចំដរ ើន 
សូេឲ្យព្រះរុទធសាសនាផាយទូដៅដរញរិភរដោក 
សូេឲ្យដោកទាងំេូលបានព្ប្កបដោយសនេភិារ 

ព្រះសកយេនុីសេពុទធព្ទងព់្ត្តស់ថា  នតថ៉ិ សនត៉ិ ប្រ ំស ខំ 
រុំម្មនដសចកេសីុខដទទដព្ៅរីដសចកេីសងប់ដ ើយ  ។ 

 



 
 

 

 
“ មម៉ែឪមានគ ណណាស ់ ម៊ិនសពំះខ្មា សស ៀនដៃ 

           ឯ នកសរៅៃដៃ  វ៊ិសយ័សោះសពំះបាន ។ ” 

រពះរស ់ បណ្ឌិ ត ស ង  ស ៊ីវ 

 * ធមមទាន បស់ឧបាសកិា  សោម  ហ ៊ីង 
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