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១-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ធមមបទគាថា  បក្សិណ្ណ ក្សវគគ 
( បិដក ៥២  ទំពរ័ ៨១ ) 

3 
៙.មត្តា សខុ្បរចិ្ចា គា បនសេ  នេ  វិបុល ំ សខុ្ំ 

    េនេ  មត្តា សខុ្ំ  ធីនោ សមបសេ ំ វិបុល ំ សខុ្ំ ។ 
    កបើក ើញកសចកដីសុខ  ដធំ៏ទូលាយ  កត្រោះលោះបងសុ់ខលមម
ត្បពណ្  អនកត្ាជ្ញ  ោលក ើញសុខដធំ៏ទូលាយ  គ្បបលីោះសុខលមម
ត្បពណ្កចញ ៕ 
    អដឋកថា ៖  សុខដធំ៏ទូលាយ ( វិបុល ំ សខុ្ំ )  គឺ្បរមសុខ  
ព្រះនិព្វា ន ។ 
    ឥទំ   វុតាំ   នោតិ     កលាកករលរកយទុកមកដូកចនោះថា 
ឯក្សញ្ហ  ិ  នភាេនបាតឹ  សជ្ជា នបត្តា   ភុញ្ានាសេ  មត្តា សខុ្ ំ 
នាម  ឧបបេាតិ  ក ម្ ោះថា  សុខលមមត្បពណ្  រមមងកកើត្ក ើងដល់
បុគ្គលអនកឱ្យចាត្ម់ចងនូ្វកភាជ្ន្មយួថាស  កហើយបរកិភាគ្ ។ 

   តំ    បន   បរេិាេិត្តា    ឧនបាសថំ   វា   ក្សនោនាសេ 
ទានំ    វា   ទទនាសេ   វិបុល ំ  ឧឡារ ំ  និព្វា នសខុ្ំ   នាម  
និរាតាតិ ។      រឯី    មដលក ម្ ោះថានិ្រា ន្សុខ     គឺ្សុខដធំ៏ទូលាយ 
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ឧឡារ  រមមងកកើត្ក ើងដល់បុគ្គល  មដលលោះបងនូ់្វសុខមដលលមម
ត្បពណ្កោោះកហើយ  កដ្ឋយោរកធាើឧកាសថសីលខលោះ  កដ្ឋយោរឱ្យ
ទាន្ខលោះ ។ 
    កត្រោះកហតុ្ដូកចាន ោះ  បណ្ឌិ ត្អនកពន្ត្ាជ្ញញ   ោលក ើញ
កដ្ឋយត្បពព  នូ្វកសចកដីសុខដធំ៏ទូលាយ  គ្បបលីោះបងនូ់្វសុខលមម
ត្បពណ្កចញ ៕៚ 

3 
២-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  នកាដិគាមវគគ ទី៣ 

( បិដក ៣៩  ទំពរ័ ២៧១ ) 

3 
៙.អដឋកថា  វនិិ្ចឆយ័កដ្ឋយកិចចពន្ញាណ្កនុងអរយិសចច 
   សចចញ្ញា ណ្  ពន្ ២ យ៉ា ង ៖ 
១-អនុ្ករធញាណ្ ( ញាណ្ដឹងកដ្ឋយលំដ្ឋបព់ន្វបិសសោ ) 
២-បដិកវធញាណ្ (ញាណ្ចាកធ់លុោះអរយិសចចកដ្ឋយអរយិមគ្គ) 
   -អនុនព្វធញាណ្  គឺ្ជ្ញកលាកិយ  រមមងត្បត្ពឹត្តកៅកនុង

និ្ករាធ  និ្ងមគ្គ   កដ្ឋយអំណាចពន្ោរស្ដដ បជ់្ញកដើម  ( អនុនព្វធ-
ញាណំ្   នោក្សិយ ំ   អនុសេវាទិវនសន    ននិោនធ    មនគគ 
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េ  បវតាតិ ) ។ 
    -បដិនវធញាណ្  ជ្ញកលាកុត្តរ  កធាើនិ្ករាធឱ្យជ្ញអារមមណ៍្  
កហើយចាកធ់លុោះសចចៈ  សូមបទីាងំ ៤ កដ្ឋយកិចច  ( បដិនវធញាណំ្  
នោក្សតុារ ំ និនោធារមមណំ្  ក្សត្តា   ក្សិេានត្ត  េត្តា របិិ  សច្ចា និ  
បដិវិេឈតិ ) ។  ដូចត្ពោះពុទធអងគត្ទងត់្ាស់សមមដង... ត្ពោះគ្វមបតិ្កត្េរ  
អារាធោត្ពោះពុទធដីោមកសមមដងកៅកនុងបិ.៣៩ ទំ. ២៧១៕៚ 

3 
៣-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ក្សឡារខ្តាិយវគគ 

( បិដក ៣១  ទំពរ័ ១៤២ ) 

3 
៙.នាយ ំ ភិក្សខនវ  កានោ  តុមាហ ក្សំ  នាបិ  អនញ្េស ំ 

ពន លភកិខុទាងំឡាយ  ោយកន្ោះមនិ្មមន្ជ្ញរបស់អនកទាងំឡាយក ើយ  
ទាងំមនិ្មមន្ជ្ញរបស់បុគ្គលទាងំឡាយដពទណាកសសងកទៀត្កោោះមដរ ។ 

   បុោណ្មិទំ  ភិក្សខនវ  ក្សមមំ  អភិសងខតំ  អភិសនញ្ាត-
យតិំ  នវទនីយ ំ  ទដឋរាំ  ពន លភកិខុទាងំឡាយ  បុរាណ្កមមកន្ោះ  
បុគ្គលគ្បបកី ើញថា    ពន្បចចយ័ាកម់ត្ង   ពន្កចត្ោជ្ញមូល   ជ្ញ
ទីាងំពន្កវទោ ។  អដ្ឋកថា  នាយ.ំ.. តុមាហ ក្សំ  ោយកន្ោះ  មនិ្មមន្
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ជ្ញរបស់អនកទាងំឡាយ  កដ្ឋយកសចកដីថា  ោលកបើអាត ពន្  អាីៗជ្ញ
របស់អាត កព៏ន្មដរ  មត្កត្រោះអាត កោោះឯងមនិ្ពន្  កទើបត្ពោះដព៏ន្-
ត្ពោះភាគ្ត្ទងត់្ាស់ថា  ោយកន្ោះ  មនិ្មមន្ជ្ញរបស់អនកទាងំឡាយកទ  
នាបិ  អនញ្េស ំ ទាងំមនិ្មមន្ជ្ញរបស់អនកដពទក ើយ  កត្រោះមនិ្ពន្
អាត   ពន្អនកដពទណាកោោះមដរ ។ បុោណ្មិទំ  ភិក្សខនវ  ក្សមមំ  ពន ល- 
ភកិខុទាងំឡាយ  កមមចាស់កន្ោះ  កដ្ឋយកសចកដីថា  ោយកន្ោះកកើត្អំពីកមម
ចាស់  ត្ពោះអងគត្ទងស់មមដងកដ្ឋយ  បេាយនវាោរ ។  អភិសងខតំ  
ជ្ញកដើម  ត្ទងត់្ាស់កដ្ឋយ ក្សមមនវាោរ ។ នវទនីយ ំ  ទដឋរាំ  
គ្បបតី្ជ្ញបថា  ជ្ញទីាងំពន្កវទោ ៕៚ 

3 
 ៙.អាីៗមដលកកើត្អំពីបចចយ័  គឺ្អាីៗកោោះ  កយើងមនិ្ាន្កធាើ  មនិ្
ាន្ស្ដងមកកទ  កបើដូកចាន ោះ  ត្តូ្វកំណ្ត្ឱ់្យដឹងចាស់ក ើង ៗ  កដើមបី
ភាពជ្ញឥសសរៈ ។ 
   អាីៗកនុងកលាកកន្ោះ  កនុងជី្វតិ្កន្ោះ  មដលកយើងមនិ្មមន្ជ្ញអនក
កធាើឱ្យកកើត្ក ើងកទ  គឺ្មនិ្ត្តូ្វចាបយ់កកដ្ឋយទិដឋិ  ត្ណាា ក ើយ  កហើយ
កម៏និ្ត្តូ្វភយ័ត្ពួយអាីមដរ  ត្តូ្វមត្ត្បឆងំជ្ញមយួនឹ្ងអវជិ្ញា   កដ្ឋយ
វបិសសោ ៕៚ 

3 
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វិវដដគាមិក្សមម ( ាន្ដល់កមមកនុងកលាកុត្តរមគ្គ ៤ ត្បត្ពឹត្តកៅកដើមបី
អស់កមម ) ៕៚ 

 3 
៥-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  បសរូសពូ្តទី ៨  អដឋក្សវគគ 

( បិដក ៥៤  ទំពរ័ ២៧៩ ) 

3 
៙.បសូរបររិា ជ្ក  សួរត្ពោះស្ដរបុីត្តថា 
   នកា  បុរសិសេ  កានមាតិ  អាីជ្ញោមរបស់បុរស ? 
   ត្ពោះស្ដរបុីត្តត្បថា សងកបបោនគា  បុរសិសេ  កានមាតិ  

គឺ្ត្ត្មោិះរាគ្ៈ  ជ្ញោមរបស់បុរស ។ 
   បសូរ    ករលថាខុសកហើយ    កត្រោះគាត្សំ់កៅយកវត្េុោម 

មដលវចិិត្ត្  មសែមដូចទឹក មុ ំ  ថាជ្ញោមរបស់បុរស  កទើបករលគាថា 
  ន  នតនវ  កាមា  ោនិ  េិព្ត្តនិ  នោនក្ស 
  សងកបបោគញ្ា  វនទស ិ កាមំ 
  សងកបបយ ំ អក្សសុនល  វិតនក្សក 
  ភិក្សខបុិ  នត  នេសេតិ  កាមនភាគីតិ ។ 
 វត្េុោមដវ៏ចិិត្ត្ត្ត្ោលកនុងកលាក  មនិ្មមន្ជ្ញោមរបស់អនកកទ 
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ទាងំមដលអនកាន្ករល  រាគ្ៈកត្រោះត្ត្មោិះ  ថាជ្ញោម  ដូកចនោះ  សូមបី
ភកិខុរបស់អនក  កៅកពលមដលត្តិ្ោះរោិះជ្ញអកុសល  កនឹ៏្ងជ្ញអនកបរកិភាគ្
ោមមដរកហើយ ។ 
    ត្ពោះស្ដរបុីត្ត  សមមដងបញ្ញា កថ់ា 
   នតនវ  កាមា  ោនិ  េិព្ត្តនិ  នោនក្ស 
  សងកបបោគំ  ន  វនទស ិ កាមំ 
  បសេននាា   របូានិ  មននារមានិ 
  សណុ្ននាា   សទាា និ  មននារមានិ 
  ឃាយននាា   គនាា និ  មននារមានិ 
  សាយននាា   រសានិ  មននារមានិ 
  ផុសេននាា   ផសានិ  មននារមានិ 
  សត្តា បិ  នត  នេសេតិ  កាមនភាគីតិ ។ 
    វត្េុោមដវ៏ចិិត្ត្ត្ត្ោលកនុងកលាក ជ្ញោមរបស់អនក ទាងំ
មដលអនកមនិ្ាន្ករលរាគ្ៈ  កត្រោះត្ត្មោិះថាជ្ញោម  ដូកចនោះ  កៅកពល
ក ើញរូបជ្ញទីមកោរមយ  ឮសំក ងជ្ញទីមកោរមយ  ធំុកលិន្ជ្ញទីមកោរមយ  
ដឹងរសជ្ញទីមកោរមយ  ដឹងកោដឋពាៈជ្ញទីមកោរមយ  សូមបសី្ដស្ដដ របស់
អនក  កនឹ៏្ងជ្ញអនកបរកិភាគ្ោមមដរ ។ ( ោមរបស់បុរស  កៅត្ត្ងោ់រ
ត្តិ្ោះរោិះកនុងោម   មនិ្មមន្វត្េុោមទាងំ ៥   ជ្ញអារមមណ៍្កោោះកទ    កត្រោះ 
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ោពរមមណ៍្  គឺ្មត្ងពន្ទូកៅត្គ្បត់្ពោះអងគ  ត្គ្បគ់ាន  ) ៕៚ 

3 
៦-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  អភិសនាសពូ្ត  បុញ្ញេ ភិសនាវគគ 

( បិដក ៣៩  ទំពរ័ ១៨០ ) 

3 
 េត្តា នោនម  ភិក្សខនវ  បុញ្ញេ ភិសនាា  
 ក្សសុោភិសនាា   សខុ្សាោោ ។ 
   ពន លភកិខុទាងំឡាយ  សទឹងគឺ្បុណ្យ  សទឹងគឺ្កុសល  ជ្ញបចចយ័

ពន្កសចកដីសុខកន្ោះពន្  ៤  ។...     (  ត្ពោះដព៏ន្ត្ពោះភាគ្   ត្ទងត់្ាស់-
សមមដង  កសចកដីត្ជ្ោះថាល   មនិ្ញាបញ័់រ  កនុងត្ពោះពុទធ  ត្ពោះធម ៌ ត្ពោះសងឃ  
និ្ងអរយិកន្តសីល  របស់ត្ពោះអរយិស្ដវក័  ថាជ្ញសទឹងបុណ្យ  សទឹង
កុសល ) ។  កៅកនុងវសសសូត្ត្ទី ៨  ពន្វគ្គដមដល  ត្ពោះពុទធអងគត្ទង-់
ត្ាស់នូ្វធមទ៌ាងំ ៤ កន្ោះ  រមមងហូរកៅដល់កត្ត្ើយ  គឺ្ត្ពោះនិ្រា ន្  
ត្បត្ពឹត្តកៅកដើមបអីស់នូ្វអាសវៈទាងំឡាយ ។  សូមអនុ្កពទោបុណ្យ  
កៅត្ពោះនិ្រា ន្  !!! ៕៚ 

3 



-10- 

 

៧-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  បុោនភទសពូ្ត  អដឋក្សវគគ 
( បិដក ៥៤  ទំពរ័ ២៨៩ ) 

3 
៙.ញត្តា   ធមមំ  អនិសេនិត្ត   
   អដ្ឋកថា  ញត្តា   ធមមំ  ដឹងធមក៌ហើយ  គឺ្ដឹងធមក៌ដ្ឋយ

អាោរ  ពន្ោរមនិ្កទៀងជ្ញកដើម ។   អនិសេនិត្ត   គឺ្ជ្ញបុគ្គលមដល 
ត្ណាា   និ្ងទិដឋិទាងំកោោះ  មនិ្អាត្ស័យកហើយយ៉ា ងកន្ោះ ។  កដ្ឋយ
កសចកដីថា  កត្ៅអំពី  ធមមញ្ញា ណ្ ( ញត្តា   ធមមំ ) កហើយ  ត្ណាា   និ្ង
ទិដឋិមនិ្អាត្ស័យកោោះ  គឺ្មនិ្ពន្ក ើយ ៕ 
    គ្បបយីល់ខលឹមស្ដរពន្ត្ពោះធមក៌ន្ោះថា  កបើមនិ្ពន្ោរដឹង
សចចធមា៌មកសចកដីពិត្  កដ្ឋយវបិសសោញាណ្  និ្ងមគ្គញ្ញា ណ្កទ  
បញ្ចកខន្ធកន្ោះ  កៅមត្ជ្ញទីអាត្ស័យពន្ត្ណាា   និ្ងទិដឋិ ៕៚ 

3 
៙.អាីៗ   គឺ្ជ្ញធមមា   និ្ងជ្ញោរពិត្ ។     ចិត្តលងងរ់បស់កយើង

ឯកណ្ោះកទ  មដលមនិ្ត្ពមខលួន្ឯង  កទើបកកើត្ទុកខ  កស្ដកកៅ ៕៚ 

3 
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៨-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  អដឋមសពូ្ត  មុេាលនិាវគគ 
( បិដក ៥២  ទំពរ័ ១៤៦ ) 

3 
៙.ត្ពោះោងសុបបវាស្ដ  កំពុងពន្ទុកខខាល ងំោល   កហើយអត្ត់្ទាំ

កដ្ឋយអធិវាសន្ខន្តី  ទាងំាន្គិ្ត្ដូកចនោះថា ៖ 
៙.សមាម សមោុនទាា   វត  នសា  ភគវា  នោ  ឥមសេ  

ឯវរបូសេ  ទុក្សខសេ  បោនាយ  ធមមំ  នទនសតិ          
ឱ្ហន៎   !       ត្ពោះដព៏ន្ត្ពោះភាគ្      ត្ពោះអងគកោោះ      ត្ទងជ់្ញ

ត្ពោះសពម សមោុទធ  ត្ាស់សមមដងត្ពោះធម ៌  កដើមបឱី្យលោះបងនូ់្វកសចកដីទុកខ    
មដលពន្សភាពមបបកន្ោះ ។ 

៙.សបុបដបិននាន     វត    តសេ    ភគវនត្ត   សាវក្ស- 
សនងោ    នោ   ឥមសេ   ឯវរបូសេ   ទុក្សខសេ   បោនាយ  
បដិបននាន   ឱ្ហន៎ ! ត្ពោះសងឃស្ដវករបស់ត្ពោះដព៏ន្ត្ពោះភាគ្  ត្ពោះអងគ-
កោោះ  ាន្ត្បតិ្បត្តិកដ្ឋយត្បពព   គឺ្ជ្ញអនកបដិបត្តិកហើយ  កដើមបលីោះបង ់
នូ្វកសចកដីទុកខ  មដលពន្សភាពមបបកន្ោះឯង ។ 
 ៙.សសុខុ្ំ   វត   និព្វា នំ   យតាិទំ   ឯវរបូំ   ទុក្សខំ   ន  
សវំិេាតីតិ  ឱ្ហន៎ !  ត្ពោះនិ្រា ន្  ជ្ញសុខយ៉ា ងពត្កមលង  កត្រោះមនិ្ពន្ 
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នូ្វកសចកដីទុកខ  មដលពន្សភាពមបបកន្ោះក ើយ ៕៚ 

3 
៩-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  មននានិវារណ្សពូ្ត   

( បិដក ២៩  ទំពរ័ ៣៤ ) 

3 
៙.យនត្ត  យនត្ត  មននា  និវារនយ 
    ន  ទុក្សខនមតិ  នំ  តនត្ត  តនត្ត 
    ស  សរានត្ត  មននា  និវារនយ 
    ស  សរានត្ត  ទុកាខ   បមុេាតីតិ ។ 

 បុគ្គលគ្រួហាមចិត្ត  ចាកអារមមណ៍្ណាៗ  កសចកដីទុកខរមមងមនិ្
មកដល់បុគ្គលកោោះ  កត្រោះអារមមណ៍្កោោះៗក ើយ  បុគ្គលកោោះ  ហាម
ឃាត្ចិ់ត្តចាកអារមមណ៍្ទាងំពងួាន្  បុគ្គលកោោះ  រមមងសុត្ចាកទុកខ
កដ្ឋយសពាត្គ្ប ់។  កន្ោះជ្ញរកយរបស់កទវា  ជ្ញអនិ្យានិ្កធម ៌។ 
 ៙.ត្ពោះដព៏ន្ត្ពោះភាគ្ត្ទងត់្ាស់ថា 
         ន  សរានត្ត  មននា  និវារនយ 
      មននា  សយំតតាមាគតំ 
      យនត្ត  យនត្ត  េ  បាបក្សំ 
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      តនត្ត  តនត្ត  មននា  និវារនយតិ ។ 
    បុគ្គល  មនិ្ត្តូ្វហាមឃាត្ចិ់ត្តសពាអកន្លើក ើយ  កត្រោះពន្
ចិត្ត   មដលាន្មកដល់ោរសត្ងួមសងមដរ  ( អដឋកថា  ពន្ោរឱ្យទាន្   
រកាសីល  ជ្ញកដើម  មដលមនិ្គ្បបហីាម  កត្រោះជ្ញកហតុ្ពន្កសចកដី
សត្ងួម  គឺ្ពន្មត្ឱ្យចកត្មើន្កដ្ឋយពិត្ )  ចំករោះមត្ាបប៉ាុកណាណ ោះ  មដល
ត្បត្ពឹត្តកៅកនុងអារមមណ៍្ណាៗ  កទើបបុគ្គលគ្បបហីាមឃាត្ចិ់ត្តចាក
អារមមណ៍្កោោះៗ ។  បិ.២៩/ទំ.៣៤  កទវាករល  មនិ្មមន្ជ្ញនិ្យា-
និ្កធមក៌ទ  កត្រោះហាមទាងំបុណ្យ  មដលោមំកនូ្វោរសត្ងួមចិត្តសង  
បុណ្យទាងំអស់  ោឱំ្យចកត្មើន្និ្យានិ្កធម ៌។  ចំករោះនិ្យានិ្កធម ៌ 
មនិ្ត្តូ្វហាមចិត្តទាងំអស់កោោះក ើយ គឺ្ហាមមត្ាបប៉ាុកណាណ ោះ  
ចំមណ្កបុណ្យកុសល  គ្ួរដល់ោរអបរ់ចំកត្មើន្  កត្រោះជ្ញោរសត្ងួម  
ករលគឺ្  លោះបងនូ់្វាបកនុងចិត្ត ៕៚ 

3 
៙.អាីៗាមធមមា  និ្ងជ្ញោរពិត្ ។  ចិត្តកយើងខលួន្ឯងកទកត្ើ  

មដលមនិ្ត្ពមកោោះ ៕៚ 

3 
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១០-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  សភុាសតិសពូ្ត   
( បិដក ៣០  ទំពរ័ ១៦១ ) 

3 
     តនមវ  វាេំ  ភានសយយ   ោយត្តា នំ  ន  ត្តបនយ 
     បនរ  េ  ន  វិេនឹសយយ    សា  នវ  វាច្ច  សភុាសតិ្ត។ 
 បុគ្គលមនិ្កធាើខលួន្ឱ្យកៅដ ត្កហាយកដ្ឋយវាចាណា  គ្បបកីរល
នូ្វវាចាកោោះ  និ្ងមា៉ាងកទៀត្  បុគ្គលមនិ្ាន្កបៀត្កបៀន្ដល់ពួកជ្ន្
ដពទកដ្ឋយវាចាណា  វាចាទាងំអស់កោោះឯង  ជ្ញសុភាសិត្ ។ 
     បិយវាេនមវ  ភានសយយ    ោ  វាច្ច  បដិននាិត្ត 
     យ ំ អនាទាយ  បាបានិ        បនរស ំ ភាសនត  បិយ ំ។ 
 វាចាណាមដលកគ្កត្ត្កអរ  បុគ្គលគ្ួរករលមត្បិយវាចាកោោះ  
គឺ្ថា  មនិ្គ្រួោន្យ់ករកយអាត្កកល់ាមកណាមកករលក ើយ  គ្រួ
ករលមត្វាចាដពី៏ករាោះ ( ទាងំអត្េ  ទាងំពយញ្ាន្ៈ )  មដលជ្ញទីត្សឡាញ់  
ដល់ពួកជ្ន្ដពទ ៕៚ 
      សេាំ  នវ  អមត្ត  វាច្ច   ឯស  ធនមាម   សននាននា 
      សនេា  អនតា  េ  ធនមម  េ អាេុ  សននាា   បតិដឋិត្ត។ 
 រកយពិត្    ជ្ញរកយមនិ្ស្ដល ប ់    (  កត្រោះដូចជ្ញទឹកអត្មតឹ្  ឱ្យ 
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សកត្មចនូ្វត្បកយជ្ន្ ៍  ឬថាជ្ញបចចយ័ឱ្យាន្សកត្មចនូ្វត្ពោះនិ្រា ន្ )  
ធម ៌ គឺ្សចចវាចាកន្ោះ  ជ្ញត្បពពណី្ ( របស់សបបុរស  ាងំពីបុរាណ្មក
កមល៉ាោះ )  ពួកសបបុរសាងំកៅកនុងសចចវាចា  មដលត្បកបកដ្ឋយអត្េសង  
ត្បកបកដ្ឋយធមស៌ង ។ 
      យ ំ រុនទាា   ភាសតិ  វាេំ    នខ្មំ  និព្វា នបតាិោ 
      ទុក្សខសេនាក្សិរោិយ        សា  នវ  វាច្ចនមុតាមាតិ។ 
 ត្ពោះសពម សមោុទធត្ទងត់្ាស់នូ្វត្ពោះវាចាណា  ដក៏កសមកាន្ត  
កដើមបឱី្យដល់នូ្វត្ពោះនិ្រា ន្  មដលជ្ញោរកធាើនូ្វទីបំសុត្ពន្ទុកខ  ត្ពោះវាចា
កោោះឯង  ជ្ញត្ពោះវាចាដខ៏ោងខ់ោស់  ជ្ញងវាចាទាងំពងួ ៕៚ 

3 
១១-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  នទវទេវគគ ទី ៤   

( បិដក ៣៥  ទំពរ័ ២៩៣ ) 

3 
៙.អដឋកថា ៖ 
សនាិនក្ស  ន  វិជ្ជននាិ  មគាគ   ធមមសេ  អនកាវិទាតិ 
យ ំ  អតាននា  សរនីរ ( ត្ចបញ្ចកមត្តំ )  នក្សសា  វា  

នោមាទីស ុ  វា   អញ្េព្ត   នកាដ្ឋឋ ស ំ  បរេិឆិនាិត្តា    អននារ-
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នមវ  អធិគនានព្វា   អតាននា  វា  ខ្នាា នំ  និនោធមតានត្ត  
សនាិនក្ស  និព្វា នំ  តំ  ឯវំ  សនាិនក្ស  សមានមប ិ ន  វិជ្ជននាិ  
មគគភូត្ត  េនា  មគាគ មគគធមមសេ  េតុសេាធមមសេ  វា  អ-
នកាវិទា  ន  ជ្ជននាិ ។  បទថា សនាិនក្ស  ន  វិជ្ជននាិ  មគាគ   
ធមមសេ   អនកាវិទាតិ  កដ្ឋយកសចកដីថា  ត្ពោះនិ្រា ន្ាន្ក ម្ ោះថា
កៅជិ្ត្  កត្រោះជ្ន្ទាងំពួងជ្ញអនកមសាងរកាន្កំណ្ត្ ់ ( ត្តឹ្មមត្ ត្ច-
បញ្ចកកមមដ្ឋឋ ន្ ) មបងមចកចំមណ្កដពទ  អំពីគាន   ពន្កកស្ដ  កលាព  
ជ្ញកដើមឯណា កនុងសររីោយរបស់ខលួន្  ជ្ញអារមមណ៍្មដលគ្បបចីាកធ់លុោះ
ាន្កដ្ឋយលំដ្ឋប ់     ឬកត្រោះ   កដ្ឋយត្តឹ្មមត្រលត្ខ់ន្ធទាងំឡាយ
របស់ខលួន្ប៉ាុកណាណ ោះ ។    ពកួជ្ន្អនកមសាងរក  មនិ្ឆល ត្កនុងធម ៌ មដលថា
ជ្ញសលូវ  និ្ងមនិ្មមន្ជ្ញសលូវ     ឬមនិ្ឆល ត្កនុងចតុ្រារយិសចច     គឺ្មនិ្ដឹង
នូ្វត្ពោះនិ្រា ន្កោោះឯង  សូមបពីន្កៅកនុងទីជិ្ត្ ៕៚ 

3 
៙.កនុងកលាកកន្ោះ  មនិ្ពន្អាីមកកបៀត្កបៀន្កសចកដីសុខរបស់

កយើងាន្  កត្ៅអំពីគំ្និ្ត្របស់កយើងខលួន្ឯងកោោះក ើយ ៕៚ 

3 
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១២-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ឧដ្ឋឋ នសពូ្ត ទី ១០   
( បិដក ៥៤  ទំពរ័ ១០៦ ) 

3 
   ឧដឋេថ  និសទីថ        នកា  អនត្តា   សបុិនតន  នវា 
   អាតុោនំ េ ិកា និទាា    សលលវិទាា ន  របុបតំ ។ 
   អនកទាងំឡាយ ចូរកត្ោកក ើង ចូរអងគុយ ( កនុងត្ពោះកមមដ្ឋឋ ន្ )  

ត្បកយជ្ន្អ៍ាី    កដ្ឋយោរកដកលក ់   របស់អនកទាងំឡាយ    កត្រោះថា  
អនកទាងំឡាយឈជឺ្ញនិ្ចច  ត្តូ្វសរគឺ្កិកលសចាកក់ដ្ឋត្កហើយ  កំពុងមត្
លំាក  កមដចកក៏ៅកដកលក ់។ 

   អដ្ឋកថា ៖   
   ឧដឋេ  ចូរកត្ោក ( ពីោរកដក )  គឺ្ចូរត្បឹងមត្បង  ពាយម  

កំុខាិល ។ 
   និសទីថ  ចូរអងគុយ  គឺ្អងគុយត្បកបកនុងត្ពោះកមមដ្ឋឋ ន្ ។ 
   នកា  អនត្តា   សបុិនតន  នវា  កដ្ឋយកសចកដីថា  អនក

ទាងំឡាយបសួកហើយកដើមបាីន្ដល់អនុ្ាទាបរនិិ្រា ន្ កត្ើត្បកយជ្ន្៍
អាីកដ្ឋយោរសឹងលក ់  គឺ្មនិ្ពន្អនកណាាន្សកត្មចនូ្វត្បកយជ្ន្ ៍ 
កដ្ឋយោរកដកលកក់ ើយ ។ 
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៙.ឧដឋេថ  និសទីថ   ទឡ្ហ ំ សកិ្សខថ  សនាិោ      
   អនកទាងំឡាយ  ចូរកត្ោកក ើង  ចូរអងគុយ  ចូរត្បឹងមត្បង

សិកាឱ្យពមំនួ្  កដើមបតី្ពោះនិ្រា ន្ ( អេានាសនាិ ) ៕៚ 

3 
៙.កសចកដីលងងដ់ព៏ន្ជ្កត្ៅ  កៅត្ត្ងក់កើត្ទុកខ  កស្ដកកៅ  

ភយ័ត្ពួយ  ជ្ញមយួនឹ្ងអាី  មដលខលួន្ឯងមនិ្មមន្ជ្ញអនកកស្ដងហនឹងឯង  
អាត្ស័យនឹ្ងបចចយ័  កទើបកកើត្ក ើង ។ 

   កត្ើអាីខលោះមដលកយើងមនិ្ាន្កធាើ ?  កកើត្  ចាស់  ឈ ឺ ស្ដល ប ់ 
មបក  ត្រត្ ់ កត្សក  ឃាល ន្  មអែត្  អាយុមវងខលី  និ្ងស្ដល បក់ដ្ឋយស្ដរអាី  
ជ្ញកដើម ។ 

៙.អាីមដលកយើងមនិ្ាន្កធាើឱ្យកកើត្ក ើងកទ  គឺ្មនិ្មមន្ជ្ញរបស់ 
កយើងក ើយ  កហើយអាីមដលមនិ្មមន្ជ្ញរបស់កយើង  សរុបមក  គឺ្ជ្ញ
សង្ខខ រធម ៌ ត្តូ្វលោះសង្ខខ រធមជ៌្ញបញ្ចកខន្ធ  កទើបជ្ញសុខ ៕៚ 

3 
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បទរិច្ចរណា 

3 
 ៙.សុខកត្រោះអាី ?  សត្ពបអ់នកត្កកអលើយថា  កបើពន្ត្ាក.់.. ខញុ ំ
នឹ្ងាន្សុខ ។  ដល់សួរអនកពន្ត្ាកក់ត្ចើន្... ចាដំល់កពលខញុ ំទំកន្រ ។  
សួរអនកពិោរ... សួរអនកឈ.ឺ.. សួរអនកជ្ញ... សួរអនកមត្សចពក រ...សួរអនក
ត្កុង... និ្ងសួរខលួន្ឯង... ។  សួរកត្ចើន្ត្កុម  កអលើយកត្ចើន្មបប  កបើខញុ ំពន្  
កបើខញុ ំាន្  ចាកំពលកន្ោះ  ចាកំពលកោោះ... ាមពិត្  ត្បសិន្កបើអាីៗាន្
ដូចត្ាថាន   កមុ៏ខមត្មត្បត្បួលាមកពលកវលា  គឺ្ជ្ញអនកមនិ្ពន្កសចកដី
សុខដមដល ។     កយើងមកពិចារណាខលួន្កយើង    កទាោះជ្ញពន្អាីកត្ចើន្
ប៉ាុន្ណា  ឬថាមនិ្ពន្កទ... ប៉ាុមន្ត  កនុងពថងកន្ោះកយើងកៅពន្ខយល់ដកងាើម  
គឺ្ជ្ញពថងមដលសំខាន្បំ់សុត្  ត្  មថមឱ្យកយើងពន្ាន្អាីៗ  ប៉ាុោម ន្កទៀត្
កក៏ដ្ឋយ  កបើកយើងអស់ខយល់ដកងាើមកៅកហើយកោោះ  កត្ើកយើងាន្សុខ
ជ្ញមយួនឹ្ងអាីកៅ  ដូកចនោះ  ពថងណាកអ៏ត្សំ់ខាន្ម់ដរ  កបើមនិ្ពន្ជី្វតិ្កទ
កោោះ... គឺ្ពន្មត្ពថងកន្ោះឯង  មដលកយើងត្តូ្វគិ្ត្លែ  និ្យយលែ  កធាើលែ  
ដល់ខលួន្ឯង  និ្ងអនកមដលកយើងត្សឡាញ់  ត្ពមទាងំអនកមដល
ត្សឡាញ់កយើងទាងំអស់សងមដរ ។  ត្តូ្វចាថំា  អាីមដលកយើងត្តូ្វោរ
សំខាន្បំ់សុត្គឺ្ជី្វតិ្   ចំករោះអាីៗដពទកទៀត្កោោះ   កទាោះជ្ញកយើងមនិ្ពន្ 
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ត្ាកក់ត្ចើន្  មនិ្ពន្រូបស្ដែ ត្  មនិ្ពន្ឋាន្ៈធំដំុ... កក៏ដ្ឋយ  មនិ្មមន្
ថាកយើងមនិ្ពន្កសចកដីសុខកោោះក ើយ  ឱ្យមត្កយើងពន្បញ្ញា   កចោះ
អបរ់ចិំត្ត ៕៚ 

3 
 ៙.អនកខលោះ   កកើត្មកកូន្មហាកសដឋីកហើយកត្សច   អនកខលោះកូន្
អនកត្ក  ប៉ាុមន្តខំត្បឹងត្ស ូ   កា៏ន្ជ្ញកសដឋីខលួន្ឯង  ខលោះកូន្អនកត្កកហើយ
ត្បឹងមត្បងយ៉ា ងណា  កា៏ន្ត្តឹ្មមត្ត្គាន្រ់ស់ប៉ាុកណាណ ោះ  មនិ្ចាាំច់
ករលដល់អនកមនិ្ត្បឹងកោោះក ើយ  អនកខលោះជ្ញកូន្កសដឋីមមន្  ប៉ាុមន្ត
កដ្ឋយកហតុ្កត្ចើន្យ៉ា ង    ពន្ាបមតិ្ត   អាយមុខ   និ្ងខាិលជ្ញកដើម  
កា៏ន្ធ្លល កខ់លួន្ោល យជ្ញអនកសូមទាន្  កព៏ន្មដរ ។ 
 ៙.មនិ្ចំករោះមត្សមបត្តិកលាកិយ សូមបសីមបត្តិកលាកុត្តរកដូ៏ច-
គាន  គឺ្អងគខលោះាន្ស្ដដ បត់្ពោះធម ៌ កា៏ន្សកត្មចភាល មៗ អងគខលោះទាល់មត្
ត្បឹងមត្បងជ្ញកត្ចើន្វសា  អងគខលោះត្បឹងមត្បងយ៉ា ងណា  កម៏និ្ាន្
សកត្មច  អងគខលោះពន្ឧបនិ្សសយ័ត្តូ្វាន្សកត្មច  ប៉ាុមន្ត  កត្រោះពន្
អន្តរាយកសសងៗ  កខ៏កខាន្មនិ្ាន្សកត្មចមដរ ។ 

   កទាោះជ្ញយ៉ា ងណាកក៏ដ្ឋយ  ចំករោះអត្តភាពគឺ្ខន្ធបញ្ចកៈ  
កៅមត្ជ្ញអន្ាត     រកយកន្ោះជ្យួ ជ្ញកពល ងំចិត្ត    កដើមបពុីទធបរស័ិទឥ ូវ 
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កន្ោះ  ពាយមកំណ្ត្ដឹ់ង  មសាងរកសចចៈ  លោះបងម់ចិាឆ ទិដឋិ ៕៚ 

3 
      ៙.ខឹងកត្ោធ សែប ់គឺ្យកកំហុសអនកដពទមកដ្ឋកក់ទាសខលួន្ឯង។ 
 អសសុក  គឺ្យកកំហុសខលួន្ឯង  មដលកសពកត្គ្ឿងកញៀន្  ( វត្េុ-
ោម )  មកដ្ឋកក់ទាសឱ្យខលួន្ឯង  មនិ្សបាយចិត្ត  ធុញត្ទាន្ ់ មបប
មកួៅ៉ា ... ។ 
 កៅដ ត្កហាយ  ស្ដដ យកត្ោយ  គឺ្យកករឿងមដលកន្លងកៅកហើយ  
ទាងំកដ្ឋោះត្ស្ដយអាីមនិ្ាន្កោោះ     មកគំ្រាមកំមហង     ដុត្ករាលចិត្ត
ខលួន្ឯង ។ 
 កងាល់កពន កមនញ  គឺ្កត្បើគំ្និ្ត្លងងក់លល ខលួន្ឯង  គិ្ត្ស្ដងករឿង
កន្ោះ  ករឿងកោោះ  មកបកញ្ញឆ ត្ខលួន្ឯងឱ្យភយ័ខាល ច  ត្ពួយារមភ  កៅកនុង
អោគ្ត្ ។ 
 ចកងែៀត្ចងែល់ចិត្ត    កទាសៈជ្ញសត្តូ្វរបស់កមាត     ស្ដង
អារមមណ៍្កៅដ កដ្ឋយខលួន្ឯង   កកើត្ាន្ជ្ញត្ទុងមដកតូ្ចមយួ    ុំឃាងំ
ដ្ឋកគុ់្កខលួន្ឯង ។ 
 តូ្ចចិត្ត     អន្ចិ់ត្ត     យកអាីមដលអនកដពទពន្ាន្ជ្ញងខលួន្
កោោះឯង   មកគាបចិត្ត   ដំ   គ្កចិ់ត្តខលួន្ឯង   គឺ្ជ្ញោរត្បទូសរា៉ាយ   កធាើ 
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ទារុណ្កមមខលួន្ឯង ។ 
        ៙.បញ្ញា ទាងំអស់កន្ោះ កដ្ឋោះត្ស្ដយាន្កដ្ឋយសតិ្សមបជ្ញ្ា ៈ។ 

3 
 ៙.មនុ្សសទាងំឡាយកន្ោះ  មុន្ដំបូងពន្កសចកដីសុខ  កដ្ឋយ
អាត្ស័យោរកសពកស្ដយ  នូ្វវត្េុខាងកត្ៅ ។ 
 លុោះចកត្មើន្វយ័  កំកលាោះត្កមុ ំ ធំពឌ  ធំឋាន្ៈ  ត្ាកក់ត្ចើន្... 
កបើមនិ្ាន្អបរ់ ំ ទូោម ន្ចិត្តកទ  គឺ្រងឹរតឹ្មត្ពន្ោរពឹងរកក់ត្ចើន្ក ើង  
ជ្ញមយួនឹ្ងវត្េុខាងកត្ៅ    រហូត្ដល់មយួជី្វតិ្    អត្ក់ចោះសុខអាីកដ្ឋយ
ខលួន្ឯងក ើយ  កហើយកក៏ៅាមយថាកមម ៕ 
 ៙.សមថកមមដ្ឋឋ ន្  សុខស្ដន្តកនុងអារមមណ៍្ពន្ត្ពោះកមមដ្ឋឋ ន្  និ្ង
ាន្ជ្ញាទពន្វបិសសោ ។ 
 ៙.វបិសសោភាវោ  ាន្សងបសុ់ខ  កនុងោរមនិ្ចាបត់្បោន្នូ់្វ
អត្តភាពខលួន្ឯង  កត្រោះាន្កំណ្ត្ដឹ់ង  ាន្ស្ដគ ល់ចាស់នូ្វបញ្ចកខន្ធ  
ាមកសចកដីពិត្ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ពោះពុទធស្ដសោ  មនិ្មមន្ឱ្យសមលងឹកមើលកលាក  និ្ងជី្វតិ្
កដ្ឋយចិត្តត្បទូសត  ក ើញកលាកនិ្ងជី្វតិ្កន្ោះថា  អាត្កក ់ អាកត្ោធកៅ
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កោោះក ើយ  គឺ្ឱ្យសមលងឹកមើលាមកសចកដីពិត្ ។  ោលកបើកសចកដីទុកខ
ពន្ពិត្  ត្ពោះពុទធស្ដសោ  ត្ាបឱ់្យហា ន្ត្បឈមមុខ  កំណ្ត្ដឹ់ង
កសចកដីទុកខកោោះ  មនិ្រត្ក់គ្ចកៅកដ្ឋយអវជិ្ញា    កហើយពឹងត្ណាា កនុងោរ 
មសាងរកសុខកោោះកទ  ត្តូ្វពន្សតិ្រលឹកដឹងទាន្ ់ ក ើញចាស់កដ្ឋយ
បញ្ញា   ទុកខកោោះឯងមនិ្មមន្អាត   មនិ្មមន្របស់កយើង  កត្រោះកយើងមនិ្
មមន្ជ្ញអនកកធាើមកក ើយ  បដិចចសមុបបកោន  កកើត្ក ើងអាត្ស័យបចចយ័។ 
 ៙.ោលកមើលក ើញាមពិត្  កព៏ន្ចិត្តរកីរាយ  ពន្ភាពជ្ញ
ឥសសរៈ  ដ្ឋកចុ់ោះនូ្វភារៈដធ៏ងន្ ់ រចួពីភយ័  រចួពីកទាស... មនិ្ត្តូ្វកសចកដី
ទុកខកោោះត្គ្បសងកត្ចិ់ត្ត  កចាទជ្ញបញ្ញា កទៀត្កទ  គឺ្ាន្កសចកដីថា ៖ 
    ដឹ្ងថាជីវិតជាទុកខ  ប ុន្តែមាតចិតែជាសុខ ៕៚ 

3 
 ៙.កសចកដីត្សឡាញ់ដប៏រសុិទធ  មនិ្មមន្ជ្ញោរហួងមហងគាន កទ  
ប៉ាុមន្ត   គឺ្ភាពជ្ញកលាណ្មតិ្តនឹ្ងគាន  ។    កមាត ... ត្ាថាន ឱ្យអនកមដល
ជ្ញទីត្សឡាញ់ាន្នូ្វ ហិតសុខ ។ 
 ៙.កយើងខាល ចកចារលួច  បលន្ត់្ទពយសមបត្តិ  ប៉ាុមន្ត  កភលចនឹ្កដល់
ដំកណ្ើ រជី្វតិ្  មដលអស់កៅរាល់ៗពថង  ត្ពមទាងំកសចកដីស្ដល បម់ដលបលន្់
យកទាងំជី្វតិ្  និ្ងចាត្ោ់របញ្ាូ ន្កៅាមយថាកមម ៕៚ 
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 ៙.មនិ្ចាាំចពូ់មកអាីកៅត្គ្បក់រឿងកោោះក ើយ  ឱ្យមត្កចោះអបរ់ ំ
ចិត្ត     ចកត្មើន្បញ្ញា     កហើយពន្កសចកដីសុខ    ជ្ញមយួនឹ្ងោរង្ខរជ្ញ 
ត្បកយជ្ន្ក៍នុងជី្វតិ្ត្បចាពំថងកៅ  គឺ្លមមកហើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ពោះដព៏ន្ត្ពោះភាគ្  ត្ទងត់្ាស់ចំករោះត្រហមណ៍្ពន ក ់ 
មដលកំពុងមត្កកើត្ទុកខខាល ងំ  កត្រោះោរវោិសនូ្វត្ទពយសមបត្តិ ។  កៅ
កនុងអដឋកថាោមសូត្ត្ សុត្តនិ្ាត្  អដឋកវគ្គ  មុន្នឹ្ងត្ទងត់្ាស់សមមដង
ត្ពោះគាថា ។ 
  ន  ព្ព្វេមណ្  វិបននន  នទាមនសេ ំ
  សមបននន  េ  នសាមនសេ ំ កាតរាំ 
  កាមា  េ ិ នាម  សមបេានាិបិ  វិបេានាិបីតិ ។ 
 ពន លត្រហមណ៍្  កៅកពលពន្វបិត្តិ  មនិ្គ្រួកទាមន្សសខូចចិត្ត
កោោះកទ  និ្ងកៅកពលាន្សមបត្តិ  កម៏និ្គ្រួកស្ដមន្សសាន្ចិត្តកៅ
កោោះមដរ  កត្រោះមដលក ម្ ោះថាោមទាងំឡាយ  រមមងសមបូណ៌្ខលោះ  
រមមងវបិត្តិខលោះ  កដ្ឋយត្បោរដូកចនោះឯង ៕៚ 

3 
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 ៙.ោលកបើបញ្ញា ាន្ដឹងថា  អត្តភាពគឺ្ខន្ធ ៥ កន្ោះ  មនិ្មមន្
ជ្ញរបស់កយើងកទ  កត្រោះកយើងមនិ្ាន្ស្ដងមកក ើយ  ដូកចនោះកហើយ  ក៏
ពន្ោរដ្ឋកចុ់ោះ    ករលគឺ្មនិ្ចាបត់្បោន្នូ់្វបញ្ចកខន្ធ    កន្ោះឯងមដល 
ករលថា  និ្រា ន្សមបត្តិ ។  សមគ្រួណាស់  មដលពុទធបរស័ិទត្តូ្វាន្
សមបត្តិត្ពោះនិ្រា ន្  កត្រោះគឺ្ជ្ញសមបត្តិពិត្ត្ាកដរបស់កយើង  មនិ្មមន្
បញ្ចកខន្ធកទ  បញ្ចកខន្ធគឺ្ជ្ញសមបត្តិរបស់ពរកទកត្ើ  ត្ពោះពុទធអងគត្ទង-់
ត្ាស់ថា  ភារនិនក្សខបនំ  សខុ្ំ  ោរដ្ឋកចុ់ោះនូ្វភារៈគឺ្ជ្ញសុខ ៕៚ 

3 
 ៙.អាីៗ ត្គ្បយ់៉ា ងកនុងកលាកកន្ោះ  គឺ្ត្តឹ្មត្តូ្វកត្សចកហើយ  
កដ្ឋយបរមត្េធម ៌ ពន្មត្ោរក ើញរបស់មនុ្សសកយើងប៉ាុកណាណ ោះ  មដល
ក ើញខុសអំពីោរពិត្  កៅថាមចិាឆ ទិដឋិ ៕៚ 

3 
 ៙.មនិ្ថាឆន ងំមដក  ឆន ងំដី  ឬឆន ងំអាីកោោះក ើយ  សំខាន្ដ់្ឋំ
ាយអែិន្  បរកិភាគ្មអែត្  យ៉ា ងណាមញិកសចកដីលែ  កទាោះជ្ញកៅកនុង
បុគ្គលណាកក៏ដ្ឋយ មនិ្ថាអនកពន្ អនកត្ក អនកត្កុង  អនកមត្ស  សូមបមីត្
កៅកនុងអនកសូមទាន្  គឺ្ជ្ញគុ្ណ្មដលពន្ត្ពមលគ្ួរកគារព  កត្រោះអាចកធាើ
ឱ្យបុគ្គលកោោះ   កៅជ្ញបុគ្គលដត៏្បកសើរ  ជ្ញត្ពោះអរយិបុគ្គលកៅាន្ ។ 
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 ត្ពោះពុទធអងគត្ទងត់្ាស់ថា កបើបុគ្គលកធាើបុណ្យគ្បបកីធាើឱ្យករឿយៗ  
ត្តូ្វកធាើកដ្ឋយោរកពញចិត្ត  កត្រោះោរសន្សបុំណ្យោមំកនូ្វកសចកដីសុខ 
ទាន្គ្រួឱ្យ  បុណ្យគ្រួកធាើ  បុណ្យោឱំ្យាន្សុខកពលអស់ជី្វតិ្  បុណ្យ
ឱ្យាន្ទីពឹងកនុងបរកលាក  អនកត្ាជ្ញសន្សបុំណ្យបន្តិចមដង ៗ  រមមង
កពញបរបូិណ៌្  ដូចតំ្ណ្កទឹ់កត្ក់ៗ  កពញឆន ងំ  កពញកែម ។  បុណ្យោំ
ឱ្យាន្សុខទាន្ក់ពល  កត្រោះពន្ចិត្តជ្ញបុណ្យ  បុណ្យោឱំ្យាន្សុខ
កនុងកលាកខាងមុខកដ្ឋយកមមបបចចយ័  រចួពីអាយភូម ិ៤  និ្ងឱ្យាន្
សុខកនុងត្ពោះនិ្រា ន្     កត្រោះបុណ្យជ្ញទីអាត្ស័យដព៏ន្កពល ងំ     ពន្
អរយិមគ្គ  ឱ្យរចួអំពីវដដៈ ។ 
 ( ទិដឋធមមសខុ្សេ  ឧបនោធភនយន  សមបោយកិ្ស-
និព្វា នសខុ្ទាយនក្សេ ិ បុនញ្េេ ិ មា  ភាយតិ្តា តិ  ) អដឋកថា
បុញ្េសពូ្ត  ឥតិវុតាក្សៈ ។  អនកទាងំឡាយ  កំុខាល ចចំករោះបុណ្យ
មដលឱ្យកសចកដីសុខកនុងសមបរាយិកភព  និ្ងត្ពោះនិ្រា ន្  កដ្ឋយ
ឧបករាធភយ័       គឺ្ភយ័ខាល ចាត្ប់ងនូ់្វកសចកដីសុខជ្ញបចចុបបន្នក ើយ 
( កធាើបុណ្យ  បំកពញពាយម  ចកត្មើន្ត្ពោះកមមដ្ឋឋ ន្... ខាល ចាត្ប់ង់
កសចកដីសុខកនុងករឿងខាិល  សីុឆង ញ់  កដកត្សួលជ្ញកដើម ) ៕៚ 

3 
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 ៙.បដិបត្តិធមម៌ដលអាចរចួចាកទុកខាន្  គឺ្បដិបត្តិឱ្យស្ដគ ល់
ទុកខាមពិត្  ហនឹងឯង ។ 
 - ោរមនិ្ស្ដគ ល់កសចកដីទុកខ  ោឱំ្យភយ័ខាល ចទុកខដូចកកមងលងង ់ 
ខាល ចត្សកពលខលួន្ឯង ។  ាមពិត្  កសចកដីទុកខគឺ្ជ្ញោមរូបមដល
អាត្ស័យបចចយ័កកើត្ក ើង  មនិ្មមន្ជ្ញអាត   ពន្បុគ្គលណាកោោះកទ ។ 
 - វបិសសោ  កទើបដឹងថា  អាីមដលកយើងមនិ្ាន្កធាើឱ្យកកើត្ក ើង
កទ  គឺ្មនិ្មមន្ជ្ញរបស់កយើងក ើយ  កន្ោះជ្ញចំណុ្ចរចួខលួន្  គឺ្ោរមនិ្
កងាល់  ោរមនិ្ត្បោន្ ់ មនិ្ទទួលជ្ញភារៈ  ពន្ោរដ្ឋកចុ់ោះ  និ្ងមនិ្
ត្ពមទទលួកធាើជ្ញអនកកទាសពន្វដដៈ ។ 
 - វបិសសោ     ជ្ញោរត្វា៉ា ត្បឆងំ   ជ្ញមយួនឹ្ងអវជិ្ញា      ស្ដគ ល់
សភាវធមា៌មពិត្  លោះោត្ក់សចកដីទុកខសលូវចិត្ត  ពន្ភាពជ្ញមតិ្តកដ្ឋយ
កមាត   ជំ្ន្សួោរខឹងកត្ោធ ពន្កសចកដីអត្ធ់ន្ក់ត្ចើន្ ពន្ពាយម
ត្បកបកដ្ឋយ  សតិ្  សមបជ្ញ្ា ៈ ៕៚ 

3 
 ៙.ក ើញចាស់  សពទាន្  អាចហា ន្  រកីរាយ  កនុងោរាន្
ដឹងថា   ត្គ្បខ់ណ្ៈពន្ជី្វតិ្  គឺ្ជ្ញសភាវធមា៌មពិត្   មនិ្មមន្ជ្ញអាត  

ត្ខួលួន្កយើងក ើយ ៕៚ 

3 
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 ៙.ខលឹមស្ដរពន្ជី្វតិ្    កនុងជ្ញតិ្កន្ោះ    មដលាន្កកើត្មកជ្បួនឹ្ង 
ត្ពោះពុទធស្ដសោ  គឺ្ោរយល់ដឹងបរមត្េធម ៌ ាន្ដល់សភាវៈ  មដល
ពន្ពិត្កនុងខណ្ៈកន្ោះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.មនិ្ពន្អនកណាាន្អាី  អំពីកលាកកន្ោះក ើយ  ាន្ត្តឹ្មមត្
ក ើញកហើយ    ឮកហើយ    ដឹងកលិន្    ដឹងរស    ដឹងកោដឋពាៈ   និ្ងដឹង
ធពម រមមណ៍្កហើយ    កច៏ាកកចាលកលាកកន្ោះកៅ    ប៉ាុណ្ណឹ ងឯង    ប៉ាុមន្ត 
ធមមជ្ញតិ្ចិត្ត  សន្សសំោដ ន្របស់ខលួន្  កដ្ឋយអំណាចជ្វន័្ ៕៚ 

3 
 ៙.អនកដពទ  គិ្ត្មនិ្លែចំករោះកយើង  មនិ្គ្រួឱ្យខាល ចដូចកយើង  
គិ្ត្មនិ្លែឱ្យខលួន្ឯង  កោោះក ើយ ៕៚ 

3 
 ៙.បីតិ្  ត្បកបកដ្ឋយកសចកដីសុខ  របស់ត្ពោះអរយិស្ដវក័ ៖ 
          ១.រមមងត្ាសចាក  ទុកខកទាមន្សស  មដលត្បកបកដ្ឋយោម 
          ២.រមមងត្ាសចាក  សុខកស្ដមន្សស  មដលត្បកបកដ្ឋយោម 
          ៣.រមមងត្ាសចាក  ទុកខកទាមន្សស  មដលត្បកបកដ្ឋយ
អកុសល ។ 
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          ៤.រមមងត្ាសចាក      សុខកស្ដមន្សស      មដលត្បកបកដ្ឋយ 
អកុសល ។ 
 ៥.រមមងត្ាសចាក       ទុកខកទាមន្សស        មដលត្បកបកដ្ឋយ
កុសល ៕ 
        ( េិត្តា លង្កក រ ំ េិតាបរកិាខ រនាិ  សមថវិបសេនាេិតាសេ )  
ទាន្មដលពន្សលកត្ចើន្  ពន្អានិ្សងសកត្ចើន្  គឺ្ទាន្មដលជ្ញកត្គ្ឿង
ត្បដ្ឋបចិ់ត្ត  ជ្ញបរោិខ រពន្ចិត្ត  ជ្ញឧបោរៈដល់សមថៈ  និ្ងវបិសសោ  
កទើបកធាើ្ន្  និ្ងអរយិមគ្គឱ្យកកើត្ក ើង  កដ្ឋយចិត្តមដលត្បដ្ឋប់
កដ្ឋយទាន្កោោះកហើយ    រមមងបដិសន្ធិកនុងត្ពហមកលាក    កដ្ឋយ្ន្  
( អនាគាមី  នោតីតិ  ឈានានាគាមី  នាម  នោតិ ) ក ម្ ោះ
ថាបុគ្គលមនិ្មក  គឺ្មនិ្ត្ត្ បម់កកកើត្កនុងោមភពកទៀត្ក ើយ  កត្រោះ
្ន្ ។  រមមងកកើត្កនុងភពខោស់ៗ... កហើយបរនិិ្រា ន្កនុងត្ពហមកលាក  
កោោះៗ ឯង ៕៚  

3 
 ៙.សខុា  សទាមមនទសនា  ោរសមមដងធមរ៌បស់សបបុរស  
ជ្ញកហតុ្ោមំកនូ្វកសចកដីសុខ ។ 

អដឋកថា  សត្ាទាងំឡាយពន្ទុកខ  ពន្ជ្ញតិ្ទុកខជ្ញកដើម  
អាត្ស័យោរសមមដងធមរ៌បស់សបបុរស     រមមងសុត្ចាកទុកខទាងំឡាយ 
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ពន្ជ្ញតិ្ទុកខជ្ញកដើមកោោះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.អានោគយបរមា  ោភា  លាភទាងំឡាយដព៏ត្កមលង  
ាន្ដល់  ោរមនិ្ពន្ករាគ្ ។ 
    សនាុដឋិបរមំ  ធនំ    ត្ទពយសមបត្តិដព៏ត្កមលង   ាន្ដល់
ធមស៌កោដ ស ។ 
    វិសាសបរមា  ញាតី  ញាតិ្ដព៏ត្កមលង  ាន្ដល់
កសចកដីសនិទធស្ដន ល ។ 
    និព្វា នំ  បរមំ  សខុ្ំ  ត្ពោះនិ្រា ន្  ជ្ញបរមសុខ ៕ 
 ៙.កសចកដីទុកខ  គ្រួដល់ោរកំណ្ត្ដឹ់ង  ោលាន្កំណ្ត្ដឹ់ង
កដ្ឋយវបិសសោកហើយ  កទើបដឹងថា  កសចកដីទុកខមនិ្មមន្សត្ពប់
ហួងមហងកោោះក ើយ កហើយដឹងកទៀត្ថា ទីពឹងពិត្កៅត្ត្ងោ់រដ្ឋកចុ់ោះ
នូ្វភារៈធងន្ ់ ោរមនិ្ត្បោន្ក់ដ្ឋយត្ណាា   ឧាទាន្  ោរមនិ្ពន្កងាល់ 
កនុងចិត្ត  កដ្ឋយកិកលសទាងំពងួ  ទីពឹងកន្ោះឯង  គឺ្ត្ពោះនិ្រា ន្ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ាកព់ន្ត្ពមលកនុងោរចាយវាយ  កពិ៏ត្មមន្កហើយ  ប៉ាុមន្ត  
មនិ្ត្តូ្វឱ្យត្ពមលជ្ញងភាពជ្ញមនុ្សសកោោះក ើយ  ករលគឺ្   កំុឱ្យាត្ប់ង ់
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នូ្វភាពជ្ញមនុ្សស  កដ្ឋយស្ដរត្ាក ់ ឬកដ្ឋយស្ដរអាីកទៀត្កក៏ដ្ឋយ ៕ 

3 
 ៙.ជី្វតិ្សុខា  កនុងោរកដើរសលូវ 
    ទីមយួទិសកៅ  កត្ើត្តូ្វកៅណា 
   ទីពីរមតិ្តលែ  រមួចរយត្ា 
   ទាងំកនុងកលាោ  ទាងំកលាកុត្តរៈ ។ 
    សទាធ ជ្ញមតិ្ត  រមួចិត្តសោដ ន្ 
    ដំកណ្ើ រសួគ្ឋ៌ាន្  និ្រា ន្សចចៈ 
   បញ្ញា ត្ាបស់លូវ  កៅាមអរយិមគ្គ 
   អលងសលូវវដដៈ  ដល់អមត្សុខ ៕៚ 

3 
 ៙.ចូរជ្ញមនុ្សសលែ  ប៉ាុមន្ត  កំុជ្ញមនុ្សសលងងក់ ើយ  
  - លងងក់ជ្ឿោមគុ្ណ្  ថាាន្ត្សណុ្ក  សុខសបាយ 
  - លងងក់ជ្ឿោមត្ណាា   ថាឱ្យកយើងាន្ត្គ្ប ់ ាន្មអែត្ 
  - លងងក់ជ្ឿអាយមុខ  ាបមតិ្ត  ខាិល  ថាាន្សុខត្សួល 
  - លងងត់្ត្ងក់សញើកសចកដីសុខនឹ្ងអនកដពទ  ឬអាីៗខាងកត្ៅ 
  - លងងត់្ត្ងឱ់្យត្ពមលត្ាក ់ ជ្ញងភាពពន្ខលួន្ឯងជ្ញមនុ្សស 



-32- 

 

  - លងងឱ់្យកបោះដូងកៅកគ្អស់  អត្ទុ់កត្គាន្រ់ស់ខលួន្ឯងសង 
  - លងងទុ់កចិត្តថា  អាីៗមនិ្មត្បត្បួល  សបាយរហូត្ 
  - លងងគិ់្ត្ថា  ត្សឡាញ់កគ្  អត្ដឹ់ងសែបខ់លួន្ឯង 
  - លងងច់ងឈ់នោះកគ្  ខឹងកត្ោធ  កកើត្ទុកខខលួន្ឯង 
  - លងងយ់កបញ្ចកខន្ធ  មកត្បោន្ថ់ាជ្ញត្ខួលួន្ 
  - លងងត់្ត្ងស់្ដដ យអតី្ត្  អត្ដឹ់ងថា  គឺ្ជ្ញោរពិត្ 
  - លងងខ់ាល់កៅអោគ្ត្  ទាងំមដលឥ ូវកន្ោះ  រកខលួន្ឯងមនិ្
ពន្សង ។ 
  - លងងត់្ត្ងយ់កអាីៗ  មដលខលួន្ឯងអត្ា់ន្កធាើសង  មកថាជ្ញ
របស់ខលួន្ ។ 
  - លងងម់មន្មទន្  ត្ត្ងម់ដលអត្ដឹ់ងថា  ខលួន្ឯងលងង.់.. ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ពឹត្តិោរណ៍្ពន្ជី្វតិ្ អាីៗាន្ត្តឹ្មមត្មយួត្គា ៗ ប៉ាុកណាណ ោះ ។ 
សុខមយួត្គា  ទុកខកម៏យួត្គា... បកត្ងៀន្ឱ្យកយើងពន្ស្ដម រតី្  ពន្
កសចកដីអត្ធ់ន្ ់ និ្ងកចោះលោះបង ់។  កៅកនុងកសចកដីកន្ោះ  កបើកយើងពន្
សតិ្បបដ្ឋឋ ន្  កចោះរស់កៅជ្ញសុខជ្ញមយួនឹ្ងសភាវធមជ៌្ញបចចុបបន្ន  គឺ្
កយើងអាចត្គ្បត្គ្ងកសចកដីសុខ   កដ្ឋយខលួន្ឯងាន្   មនិ្បកណាដ យឱ្យ 



-33- 

 

អនកដពទ    ឬអាីៗខាងកត្ៅ    មកកំណ្ត្សុ់ខទុកខឱ្យជី្វតិ្    របស់កយើង
កោោះក ើយ ។ 
 ៙.ធម ៌ រមមងរកា  នូ្វអនកត្បត្ពឹត្តធម ៌៕៚ 

3 
 ៙.ាន្អាី  ពន្អាី  ប៉ាុន្ណាកក៏ដ្ឋយ  ឱ្យមត្កៅសពគ ល់ថា  ពន្
ខលួន្កយើងជ្ញពច ស់  គឺ្សុទធមត្កៅពន្បញ្ញា ខាា យខាល់កដ្ឋយពិត្ ។  
ាងំអំពីកកើត្ដល់ស្ដល ប ់ ពន្មត្ក ើញ  ពន្មត្ឮ... ដឹងអារមមណ៍្  ដឹង
ករឿង  ពន្សុខ  ពន្ទុកខ  សុទធមត្កន្លងកៅអស់ ។  សត្ាកលាកមសាង
រករបស់មដលចាបទុ់កមនិ្ាន្  ជ្ញពិកសស  មសាងរកកសចកដីសុខ  ពន្
ោមសុខជ្ញកដើម    កដ្ឋយអត្ដឹ់ងថា    អាីមដលកស្ដយអារមមណ៍្កោោះ ។ 
ខលឹមស្ដរពន្ជី្វតិ្  គឺ្ដឹងោរពិត្ឥ ូវកន្ោះ  មនិ្មមន្ជ្ញអាត ក ើយ  ដឹង
បន្តិចមដង ៗ  ត្ពមកដ្ឋយកសចកដីសុខ កត្រោះសងបក់សចកដីត្បោន្៕់៚ 
 ៙.ត្ពោះសពម សមោុទធ  កម៏និ្អាចមកមត្បកសចកដីពិត្កនុងកលាកកន្ោះ
ាន្មដរ  ប៉ាុមន្ត  កម៏និ្ចាាំចម់កមត្បអាីក ើយ  ត្ពោះអងគត្ទងត់្ាស់សមមដង
ត្ាបនូ់្វបរមត្េធមម៌ដលពន្ពិត្ថា  មនិ្គ្ួរត្បោន្ក់ដ្ឋយអភនិិ្កវស ។  
អភនិិ្កវស គឺ្ទិដឋិត្បោន្ថ់ាជ្ញត្ខួលួន្ និ្ងត្ណាា ត្បោន្ថ់ាជ្ញរបស់ខលួន្។  
អនកស្ដដ បយ់ល់អំពីធមម៌ដលពន្ពិត្ កំពុងត្ាកដ កច៏កត្មើន្បញ្ញា  ដឹង
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សភាវធមម៌ដលកំពុងត្ាកដថា  មនិ្មមន្ជ្ញអាត   កម៏និ្ចាបត់្បោន្់
យក  កហើយកម៏និ្ត្ាថាន   មនិ្ត្តូ្វសភាវធមដ៌ពទកទៀត្មដរ  ពន្មត្ោរ
បកង្ខែ ន្កៅរកោរអស់ទិដឋិ  និ្ងអស់ត្ណាា    មត្ប៉ាុកណាណ ោះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.រកយថា  អត្តា   មត្បថា  ខលួន្  ពន្កត្ចើន្ន្យ័ ៖ 
  - ចិតែ = អត្តា នំ  ទមយនាិ  បណ្ឌិ ត្ត  បណ្ឌិ ត្ទាងំឡាយ  
មត្ងទូោម ន្ខលួន្  ៥២/៣៨  ។ 
  - អតែភាព = នតាិ  អតាសមំ  នបមំ  កសចកដីត្សឡាញ់កសមើ
កដ្ឋយខលួន្  មនិ្ពន្  ២៩/១៤  ។ 
  - កុសលទាំងលោកិយ   លោកុតែរ =   អតាទីបា  ភិក្សខនវ  
វិេរថ       ពន លភកិខុទាងំឡាយ   អនកទាងំឡាយចូរពន្ខលួន្ជ្ញទីពឹង  
១៨/១១៥   ឬ  អត្តា   េ ិ អតាននា  នានថា... ។ 
  - កិលលសខលួតឯង = អត្តា   េនវ  េិតំ  នសនយោ   
ខលួន្ឯងមដលឈនោះកហើយ  ត្បកសើរ  ឬ  ឯក្សញ្ា  នេយយមត្តា នំ  ឈនោះ
ខលួន្ឯងមត្ពន ក ់( ជ្ញកំពូលពន្ោរឈនោះកនុងសមរភូម ិ) ... ៥២/៤៤ ។ 

- មិច្ឆាទិដ្ឋិ =   របូំ  អតានត្ត  សមនុបសេតិ       ពិចារណា 
ក ើញរូបថាជ្ញត្ខួលួន្... ៣៣/៦ ។ 
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 - ធម៌ទាំងពួង  គឺ្  ចិត្ត  កចត្សិក  រូប  និ្រា ន្  រមួទាងំបញ្ាត្ត ិ 
សុទធមត្ជ្ញអន្ាត ធម ៌ ប៉ាុមន្ត  ពន្បញ្ាត្តិថាជ្ញខលួន្  ដូចជ្ញោរទូោម ន្ខលួន្  
គឺ្ទូោម ន្ចិត្តខលួន្ឯង ឬរកយថា  អត្តភាព  គឺ្ខន្ធបញ្ចកៈពន ក់ៗ ជ្ញកដើម។  
ខលួន្  ជ្ញទីពឹងពន្ខលួន្ឯង  គឺ្រកយថាខលួន្  ាន្ដល់កុសលធម ៌  ទាងំ
កលាកិយកុសល  ទាងំកលាកុត្តរកុសល  មដលជ្ញទីពឹងរបស់ខលួន្  រកយ
ថាខលួន្កត្ោយកន្ោះ  គឺ្ជ្ញបញ្ាត្តិអត្តភាពមយួសងារវដដមដលពន្ទុកខ  
កហើយត្តូ្វពឹងកុសលធមខ៌លួន្ឯង ។  សង្ខខ រធមទ៌ាងំឡាយ  អាត្ស័យ
បចចយ័កទើបកកើត្ក ើង  មនិ្គ្រួត្បោន្ថ់ាជ្ញអាត   ត្ខួលួន្កយើង  ឬជ្ញរបស់
កយើងកោោះក ើយ  កហើយកម៏និ្មមន្ជ្ញរបស់អនកដពទមដរ  គ្បបចីកត្មើន្
វបិសសោ  លោះបងដ់្ឋកចុ់ោះនូ្វភារៈធងន្ ់ កត្រោះអាីៗមដលកយើងមនិ្ាន្កធាើ
មកកទ  គឺ្មនិ្មមន្ជ្ញរបស់កយើងក ើយ  កហើយអាីមដលមនិ្មមន្ជ្ញរបស់
កយើងកទ  គ្បបលីោះបងនូ់្វរបស់កោោះកចញ  កទើបាន្សុត្ទុកខទាងំពងួ  
សកត្មចដល់ត្ពោះនិ្រា ន្  ជ្ញបរមសុខ ៕  ស្ដធុ ! ស្ដធុ ! ស្ដធុ !៚ 

៙.រាគ្ៈ  ត្សឡាញ់អនកដពទកៅកនុងកសចកដីត្ាថាន កដើមបខីលួន្ឯង  
ាន្ទទលួោរត្បសនង  គឺ្គិ្ត្ត្តូ្វោរកដើមបឱី្យខលួន្ឯងាន្អាីៗ  អំពីអនក
មដលខលួន្ត្សឡាញ់  កទើបពន្ោរហួងមហងជ្ញរបស់ខលួន្  ោឱំ្យ
កំណាញ់  ោឱំ្យត្ចមណ្ន្  និ្ងកកើត្ទុកខ... ។ 
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   កមាត   ត្សឡាញ់អនកដពទ  កៅកនុងកសចកដីត្ាថាន កដើមបអីនក
ដពទកោោះ  ាន្សុខ  ាន្ចកត្មើន្  កកើន្ត្បកយជ្ន្ ៍  ឈនោះឧបសគ្គ
ទាងំពងួ   គឺ្ពន្ខលួន្ឯងជ្ញឧបព   កហើយយកអនកដពទកោោះៗ  មកជ្ញ
ទីាងំពន្កសចកដីត្ាថាន   យកមកជ្ញនិ្មតិ្តកត្គ្ឿងសពគ ល់  មដលោឱំ្យ
ពន្កមាត   គឺ្កៅត្ត្ងដឹ់ងថា  ត្គ្បគ់ាន ត្ាថាន សុខ  កគិ៏្ត្ត្ាថាន ឱ្យអនក
ដពទកោោះៗ  ាន្សុខ  កដ្ឋយអត្ត់្ចមណ្ន្  និ្ងអត្គិ់្ត្ចងា់ន្  
ចំមណ្កសុខអំពីអនកដពទកោោះមកខលួន្ឯងក ើយ   ឱ្យមត្អនកដពទកោោះៗ 
ាន្សុខាមរកបៀបករៀងៗខលួន្    និ្ងនឹ្កត្ាថាន    សូមឱ្យត្គ្បគ់ាន ត្បកប 
កដ្ឋយធមស៌ង  ចំមណ្កអនកមដលពន្កមាត   គឺ្ាន្សុខកនុងចិត្តខលួន្ឯង
កហើយកត្សច  កដ្ឋយកមាត ភាវោ  ជ្ញាទពន្វបិសសោ ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសកយើង   ត្តូ្វកចោះត្សឡាញ់គាន    កនុងករឿងត្តូ្វ   ករឿងលែ 

និ្ងកចោះយល់ត្ពមទទួលោរពិត្     សុខចិត្តឱ្យអភយ័កនុងអាីៗ      មដល 
អនកដពទខាោះខាត្ ។  កំុបកណាដ យគំ្និ្ត្  គិ្ត្ចងម់ត្ាន្  នូ្វកសចកដីលែ 
ជ្ញទីបំសុត្អំពីអនកដពទ  កបើកយើងយល់ត្ពមលពិត្ពន្កសចកដីលែ  គឺ្កយើង
ខលួន្ឯងឯកណ្ោះកទ  មដលត្តូ្វកធាើលែឱ្យខលួន្ឯងសង  និ្ងឱ្យអនកដពទសង 
កត្រោះកសចកដីលែ   កទើបជ្ញមតិ្តដស៏និទធ   កៅជ្ញមយួនឹ្ងកយើងជ្ញករៀងរហូត្ 



-37- 

 

ដល់ទីបំសុត្ទុកខ ៕៚ 
៙.អរុណ្សួសដី !  ពថងត្ពហសបត្ិ៍ 
   មនិ្ចងក់ ល្ ោះទាស់  ខន្តិធម ៌

ត្សឡាញ់ត្កមកើង  កនុងករឿងលែ 
កចោះករលស្ដទរ  ស្ដធុោរ ។ 

   បុថុជ្ាន្ធងន្ក់ដ្ឋយ  កិកលសត្ោស់ 
   ខុសថមីខុសចាស់  ជ្ញធមមា 

ត្តូ្វឱ្យអភយ័  ន្យ័ខលឹមស្ដរ 
កមាត ករុណា  ត្ត្ជ្ញកចិ់ត្ត ៕៚ 

3 
៙.វនិិ្ចឆយ័សពទ  ទុកខាំ  អដឋកថា  សចចវភិងគ 
  - កនុងបទថា  ទុក្សខំ  កន្ោះ សពទថា  ទុ.  រមមងសមមដងកសចកដីថា 

គ្រួកខោើម ។    ចំមណ្កសពទថា   ខ្ំ.  រមមងត្ាកដកនុងកសចកដីថា   សូន្យ 
ទកទ ។  សចចៈទី ១ កន្ោះ  មដលក ម្ ោះថា  ក្សេុឆិតំ ( គ្រួកខោើម )  កត្រោះ
ជ្ញទីាងំពន្ ឧបទាវ ( ឧបត្ទព )  មនិ្តិ្ចក ើយ ។  ក ម្ ោះថា  តុេឆំ 
( សូន្យទកទ )  កត្រោះកវៀរចាកភាពឋតិ្កថរ  ភាពស្ដែ ត្  ភាពសុខ  និ្ង
កវៀរចាកនូ្វភាពជ្ញ  អត្តា   មដលជ្ន្រលមត្ងគិ្ត្គាន  ( បរមអត្តា ) ៕ 



-38- 

 

៙.ត្តូ្វត្បយត័្ន  កៅត្ត្ងម់ដលថា  សមបត្តិអាីៗ ពន្សពាត្គ្ប ់ 
ប៉ាុមន្ត  មបរជ្ញខាោះខាត្នូ្វកសចកដីសុខកៅវញិ ។  សមបត្តិទាងំកោោះកៅជ្ញ
កខាោះ   អត្ព់ន្រសជ្ញតិ្   ាន្កសចកដីថា   កសចកដីទុកខបឺត្ជ្ញ្ាកយ់ក
រសជ្ញតិ្អស់កហើយ ។  ចំមណ្កបពាជិ្ត្កត្ោមមលបត់្ពោះធម ៌  ត្ពោះវនិ្យ័  
លោះបងវ់ត្េុោមគុ្ណ្     រស់កៅសកោដ សកដ្ឋយបចចយ័ ៤     ាមពុទាធ -
នុ្ញ្ញា ត្      មបរជ្ញសមបូណ៌្កៅកដ្ឋយកសចកដីសុខ      ពន្កន្កខមមសុខ 
វកិវកសុខ  និ្ងសមថសុខ  ជ្ញកដើម ៕៚ 

3 
៙.ចិត្តអនកណា       ចិត្តអនកកោោះ ចិត្តមនុ្សសពិត្ 
   ធមមជ្ញតិ្ចិត្ត       គិ្ត្ខុសគាន   ជ្ញធមមា 
   ចិត្តសោដ ន្       ាន្សន្ស ំ  វដដសងារ 
   គាម ន្អាត        កត្ើគ្រួថា  ត្បោន្អ់ាី ។ 
   ចិត្តគំ្និ្ត្       គិ្ត្រចួកហើយ កន្លងកៅ 
   សុខឬកៅ       មនិ្ឋតិ្កៅ  កៅដពទ 
   បចចុបបន្ន       រលឹកទាន្ ់  ដឹងបចចយ័ 
   កទាោះចិត្តអាី       កជ៏្ញចិត្ត  ពិត្បរមត្េ ។ 
   ចិាត នុ្-       បសសោ  សតិ្បបដ្ឋឋ ន្ 
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   មនិ្ាចា់ន្       ចិត្តដពទ  អត្េន្យ័ស្ដង ត្ ់
   កទាោះចិត្តអាី       កជ៏្ញចិត្ត  មនិ្មមន្សត្ា 
   អស់វបិត្តិ       ចិត្តសងបស់្ដង ត្ ់ ាត្អ់ាល័យ ៕៚ 

3 
៙.បុនរាវ  សននិវានសន  កមមវាសោធ្លល បស់្ដងអំពីបុកពា

ជ្ញមយួនឹ្ងគាន មក  ាន្ោឱំ្យជ្បួគាន   មនិ្ថាជ្បួរកបៀបយ៉ា ងដូចកមដច
កោោះក ើយ  កទាោះបីមនិ្ចងក់ជ៏្បួមដរ  មត្ោលមដលាន្ជ្បួកហើយ  
ត្គ្បយ់៉ា ងត្តូ្វឋតិ្កៅកនុងចាបព់ន្កលាកកន្ោះដមដល  គឺ្កបើពន្ជ្បួ  ត្តូ្វ
មត្ពន្ចាក  មនិ្ចាកយបក់ច៏ាកពថង  ស្ដល បក់ដី  រស់កដី  ាមយថាកមម  
កទាោះជ្ញពន្ត្ទពយសមបត្តិកត្ចើន្ប៉ាុន្ណាកក៏ដ្ឋយ  ឋាន្ៈ  បុណ្យស័កដិ  ធំ
ខាល ងំប៉ាុន្ណាកក៏ដ្ឋយ  ឱ្យមត្កៅកនុងមហាអំណាចពន្កពលកវលា  អាីៗ 
ត្តូ្វាត្ប់ងក់ខទចខទីអស់  កម៏និ្អាចដកណ្ដើ មអាីយកមកវញិាន្ក ើយ ។ 
មនិ្ថាត្សឡាញ់កសទើរកលប   ឬសែបច់ងក់ែួត្   យ៉ា ងណា   មត្ដល់កវលា 
ត្តូ្វមត្មបកចាក  ាត្ប់ងគ់ាន   ដូកចាន ោះកនុងកវលាជ្បួគាន កន្ោះ  ត្តូ្វកធាើលែឱ្យ 
ាន្ទាន្ក់ពល  ជ្ញមយួនឹ្ងអនកមដលកយើងត្សឡាញ់  និ្ងឱ្យអភយ័
ដល់អនកមដលកយើងសែប ់  កដ្ឋយោរយកចិត្តទុកដ្ឋក ់  កមើលមថចិត្ត
របស់ខលួន្ឯងជ្ញសំខាន្ ់ នឹ្កត្ជ្ោះថាល ដមងាត្ពោះពុទធអងគ  ជ្ញមយួនឹ្ងត្កុមពន្ 
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ត្ពោះអរយិបុគ្គលកៅោន្អ់មត្ៈ យ៉ា ងពន្កសចកដីសុខ និ្ងសន្តិ៕៚ 

3 
៙.អបប ំ វត  េីវិតំ  ឥទំ  ជី្វតិ្កន្ោះតិ្ចណាស់ ។  សត្ពប់

ជី្វតិ្សត្ាកលាក  គឺ្ 
        ... នតាិ  មេាុសេ  នាគនមា ដំកណ្ើ រមនិ្មកពន្មចចុ  មនិ្ពន្កទ 
        ... នតាិ  មរណ្មាហ   នមានកាខ   ោររចួចាកមរណ្ៈ  មនិ្ពន្កទ 
        ... អសេនកា  នោនកា  សរាំ  បោយ  គមនីយ ំ  

  សត្ាកលាក  មនិ្ពន្អាីជ្ញរបស់ខលួន្ក ើយ  ត្តូ្វលោះបងនូ់្វ
របស់ទាងំពងួ  កហើយកៅ ។ 
        ... ឩននា  នោនកា  អតិនត្តា   តណាហ ទានសា  សត្ាកលាក
ពន្មត្ោរខាោះខាត្  មនិ្កចោះមអែត្អែន្ ់ ជ្ញទាសៈពន្ត្ណាា  ។ 
        ... សតិ  នតស ំ និវារណំ្     សតិ្ជ្ញកត្គ្ឿងរារាងំ   នូ្វត្ណាា  
ទាងំកោោះ ។ 
        ... និព្វា នំ  បរមំ  សខុ្ំ  ត្ពោះនិ្រា ន្  ជ្ញបរមសុខ 
        ... អក្សិញ្ានំ  អនាទានំ  ោរមនិ្កងាល់  ោរមនិ្ត្បោន្ ់
        ... ឯតំ  ទីបំ  នុ្ោ៎ះឯងជ្ញទីពឹង ៕៚ 

3 
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៙.ោក ត្សុកោក ពត្ព  កនុងន្យ័ជី្វតិ្ 
   មុន្នឹ្ងកត្កៀមសាិត្  គឺ្ពិត្ជ្ញត្សស់ 
  ថាា យត្ពោះសពម   ត្ជ្ោះថាល ត្សស់បស់ 
  បូជ្ញទាងំអស់  កស្ដម ោះលុោះនិ្រា ន្ ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសកយើង  កកើត្ទុកខសលូវចិត្តករឿយៗ  កត្រោះមនិ្កចោះដ្ឋកចិ់ត្ត

ឱ្យាន្ត្តឹ្មត្តូ្វ  កចោះមត្យកចិត្តរបស់ខលួន្កៅរាងំជំ្ទាស់ចំករោះកសចកដី
ពិត្  កធាើខលួន្ឯងហាកដូ់ចជ្ញពច ស់ពន្កលាកកន្ោះអ Íចឹងឯង  កចោះទាស់  
កចោះចង ់ កចោះចាត្ម់ចង... កចោះចុោះ  កចោះក ើង  ធងន្ខ់លួន្ឯង   ាមពិត្លងង ់
កស្ដោះ  កទើបកកើត្ទុកខ  កទាមន្សស  កស្ដកកៅ  កៅដ ត្កហាយ... ៕៚ 

3 
៙.បញ្ញេ េីវឹ  េីវិតមាេុ  នសដឋំ  បណ្ឌិ ត្  កៅជី្វតិ្ពន្

អនកមដលរស់កៅត្បកបកដ្ឋយបញ្ញា   ថាជ្ញជី្វតិ្ត្បកសើរ ។ 
   កធាើលែចំករោះអនកដពទ  គឺ្ជ្ញកសចកដីលែ  សន្សកំនុងសោដ ន្របស់ 

ខលួន្  កដ្ឋយអំណាចជ្វន្ចិត្ត ។  ពទំាកំនុងជី្វតិ្ឱ្យាន្ត្ាកដថា  ោរ
យល់ដឹងអំពីអាីមដលពន្ពិត្ៗ  ជ្ញបរមត្េ  មនិ្មមន្សត្ា  មនិ្មមន្អាត   
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កន្ោះគឺ្ជ្ញោរយល់ត្តូ្វកៅកនុងត្ពោះធម ៌  មដលជ្ញខលឹមស្ដរពន្ោររស់កៅ  
ដសំ៏ខាន្បំ់សុត្កនុងជី្វតិ្ ៕៚ 

3 
៙.សរាមប ិ  យថានុរបូនត្ត  េិតាត្តយ  េិតាំ  មដល

ក ម្ ោះថាចិត្ត  សូមបទីាងំអស់ ( ចិត្តត្គ្បដ់ងួ )  កត្រោះជ្ញធមមជ្ញតិ្វចិិត្ត្
ាមសមគ្រួ ( តសាម   អសេ  ឥនមស ំ សមបយតុាភូមិអារមមណ្-
េនីមេឈមិបណី្ត្តធិបតីនំ  វនសន  េិតាត្ត  នវទិតព្វា  )  
កត្រោះកហតុ្ដូកចាន ោះ    បណ្ឌិ ត្   គ្បបតី្ជ្ញបភាពពន្ចិត្តទាងំអស់កន្ោះ   ជ្ញ 
ធមមជ្ញតិ្វចិិត្ត្កដ្ឋយអំណាចសមបយុត្តធម ៌  ភូមអិារមមណ៍្  ជ្ញហីន្ៈ  
មជ្ឈមិ  បណី្ត្  និ្ងអធិបតី្ ។  ត្គ្បក់រឿងទាងំអស់  ពន្កៅកនុងចិត្ត
មដលគិ្ត្  កត្រោះជ្ញបញ្ាត្តិ  ដូកចនោះកហើយកទើបោរអបរ់ចិំត្តសំខាន្ជ់្ញទី-
បំសុត្  ជ្ញត្បកយជ្ន្ ៍ កំុឱ្យវកងាងកនុងករឿងកសសងៗ  កៅកនុងមនុ្សសកយើង
ពន ក់ៗ   ពន្ត្តឹ្មមត្  ចិត្ត  កចត្សិក  រូប  ប៉ាុកណាណ ោះ  មដលជ្ញបរមត្េធម ៌ 
អត្ព់ន្ករឿងអាីទាងំអស់  ប៉ាុមន្តមនុ្សសកយើងវកងាងត្សឡាញ់  វកងាងសែប ់ 
គាប ់ ទាស់  ត្បោន្ ់ ក ល្ ោះ  ត្បោន្ថ់ា  របស់ខលួន្កៅកនុងករឿងកោោះៗ  
ដូចកៅកនុងសុបិន្ ។  កន្ោះឯងធមមជ្ញតិ្មដលក ម្ ោះថា  ចិត្ត  កត្រោះពន្
ោរវចិិត្ត្កដ្ឋយអំណាចអារមមណ៍្  និ្ងបចចយ័កសសងៗ កទៀត្ ៕៚ 

3 
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៙.អរុណសួសដី  លសចកដីស្សឡាញ់ ! 
   ប ុន្តែកុាំលលលច... 

    -ពថងរោះកហើយលិច  អាីៗ  សុទធមត្មត្បត្បួល ។ 
    -កសចកដីត្សឡាញ់ជ្ញអាី  ជ្ញអាត   ត្ខួលួន្កយើងឬ ? 
    -កបើអាត មនិ្ពន្កទ  កត្ើត្តូ្វោរអាីកដើមបខីលួន្ឯង ?  

3 
៙.ត្តូ្វមសាងរកោរពិត្ឱ្យក ើញថា    អាីៗ កនុងកលាកកន្ោះកដ្ឋយ 

បរមត្េ  គឺ្មនិ្មមន្កយើងជ្ញអនកកធាើកោោះក ើយ ។  អាីៗ សុទធមត្ត្តឹ្មត្តូ្វ
ាមបចចយ័ទាងំអស់  កបើដឹងថាមនិ្មមន្កយើងជ្ញអនកកធាើកទ  កដឹ៏ងថា  
មនិ្មមន្ជ្ញរបស់កយើងមដរ  កហើយកម៏និ្ពន្កសចកដីទុកខកស្ដក  ខសកឹ-
ខសួល  ថារបស់កយើងវោិសាត្ប់ងក់ៅកោោះមដរ ។ 
  គឺ្ពន្មត្ ៖ 
 -ោរមនិ្កធាើាបទាងំពួង  និ្ង 
 -ដល់ត្ពមកដ្ឋយោរបំកពញកុសល 
 -កិរយិកធាើចិត្តរបស់ខលួន្ឱ្យសូរសង ់       បដិបត្តិត្តូ្វ      កៅាម
ត្ពោះពុទធស្ដសោ  ប៉ាុណ្ណឹ ងឯង ។ 
  ស្ដធុ ! ស្ដធុ ! ស្ដធុ ! ៕៚ 

3 
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៙.ោេិតក្សបូមា  កាមា  ត្តវកាលកិ្សនដឋន 
 ោមទាងំឡាយ  កត្បៀបដូចរបស់ខចីកគ្  កដ្ឋយកសចកដីថា  

ត្គាន្ម់ត្មយួកពល  មយួត្គាប៉ាុកណាណ ោះ ។ 
-មហាអំណាចពន្កពលកវលា កំពុងមត្ត្បមូលយកអាីៗត្គ្ប-់

យ៉ា ង  អំពីជី្វតិ្របស់កយើងកៅ ។ 
-ជ្បួ  កដើមបមីត្មនិ្ជ្បួជ្ញករៀងរហូត្     កត្រោះក ើញកហើយ    ឮ 

កហើយ... ករ៏លត្ា់ត្ក់ៅ  មនិ្ាងំកៅកនុងទីណា  និ្ងមនិ្ត្ត្ បក់កើត្
វញិក ើយ  ទាងំដំកណ្ើ រជី្វតិ្   កត៏្បត្ពឹត្តកៅកនុងោរាកម់ត្ង   កដ្ឋយ
កមមបបចចយ័  អន្ន្តរបបចចយ័  ជ្ញកដើម ។ 
 -សង្ខខ រធម ៌  ត្បត្ពឹត្តកៅកនុងសភាពគ្រួឱ្យភយ័    កត្រោះពន្ោរ 
កកើត្  កោ៏ឱំ្យពន្  ជ្រា  ពាធិ  មរណ្ៈ  មត្បត្បួល  ត្រត្ត់្ាស  មនិ្
គ្រួឱ្យកត្ត្កអរក ើយ      គ្ួរមត្កំណ្ត្ដឹ់ង      ឱ្យក ើញចាស់ាមពិត្  
មនិ្មមន្ជ្ញអាត   ត្ខួលួន្កយើង  ដូកចនោះ  កទើបមនិ្លិចចុោះកនុងកសចកដីទុកខ
កស្ដក  អលងរចួសុត្អំពីវដដៈ ៕៚ 

3 
៙.កទាោះជ្ញពន្ាន្  ធំខោស់... ប៉ាុន្ណាកក៏ដ្ឋយ  ដល់កៅាន្

កសចកដីសុខ    គឺ្សុខចិត្តកទកត្ើ  ។   ឥ ូវកន្ោះ   ចិត្តអាីកក៏ដ្ឋយ    ឱ្យមត្ 
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ត្ាកដជ្ញសភាវៈ  ជ្ញធមម៌ដលពន្ពិត្   ជ្ញបរមត្េធម ៌   មនិ្មមន្អាត  
កន្ោះគឺ្ចិាត នុ្បសសោសតិ្បបដ្ឋឋ ន្  ស្ដធុ... ៕៚ 

3 
៙.រកយថា  ទាន្ស់មយ័ ៖ 
   ១-ទាន្ស់មយ័  ទំកន្ើបមដលសងគម  និ្យមចូលចិត្ត 
   ២-ទាន្ស់មយ័  ពន្និ្យានិ្កធមត៌្ពោះពុទធស្ដសោ 
   ៣-ទាន្ស់មយ័  មដលសភាវធមកំ៌ពុងត្ាកដកនុងខណ្ៈកន្ោះ 
       ទាន្ស់មយ័ ទាងំពីរខាងកត្ោមកន្ោះគឺ្សតិ្បបដ្ឋឋ ន្៕៚ 

3 
៙.កហតុ្ពន្កសចកដីទុកខ  គឺ្ោរមនិ្ដឹងាមពិត្  នូ្វធមម៌ដល

អាត្ស័យបចចយ័  កកើត្ក ើងថាមនិ្កទៀង  ជ្ញទុកខ  មនិ្មមន្អាត   កហើយ
កច៏ាបត់្បោន្ក់ដ្ឋយទិដឋិ  ត្ណាា   កទើបជ្ញោរលិចចុោះកនុងកសចកដីទុកខ  
កោោះឯង ៕៚ 

3 
៙.កត្រោះរវល់មត្ចងា់ន្សុខអំពីអនកដពទ កភលចរលឹកដឹង  

ទទលួោរពិត្  កភលចទាងំខលួន្ឯងកទៀត្  កទើបត្តូ្វកកើត្ទុកខករឿយៗ៕៚ 

3 
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៙.ោរឱ្យអភយ័ដល់អនកដពទ  មនិ្អាចមកករឿងមដលកកើត្រចួ
កហើយកោោះាន្មមន្  ប៉ាុមន្ត  កដើមបមីនិ្យកករឿងមដលកន្លងកៅកហើយ
កោោះឯង  មកទុកដ្ឋកក់នុងចិត្តឱ្យកកើត្ទុកខ ៕៚ 

3 
៙.បំណុ្លមដលមនិ្ពន្អនកណាសងជំ្ន្សួាន្     គឺ្បំណុ្ល 

ាបកមម ។  កត្រោះកន្ោះជ្ញត្កមសពន្វដដសងារ  ាន្ដល់បចចយ័  និ្ង
សលពន្បចចយ័  ដូកចនោះកហើយ  កទើបពន្ជ្ញតិ្  ជ្រា  មរណ្ៈ  សូន្យចាក
អាត  ៕៚ 

3 
៙.សតិ្  កធាើមនិ្ឱ្យកភលច  មនិ្ឱ្យកភលើ  ទូលមរកនូ្វភារៈធងន្ ់ ត្តូ្វចាំ

ថា  អាត នុ្ទិដឋិ  ដូចជ្ញោរចងដំុថមសណ្ដូ ន្ ក ពន្លិចទឹក  ដូកចាន ោះឯង ។  
គ្បបពីន្សតិ្រលឹកដឹងោមរូប  មដលអាត្ស័យបចចយ័កកើត្ក ើង  សូន្យ
ចាកអាត   ត្ខួលួន្ ។  ន  តុមាហ ក្សំ  មនិ្មមន្របស់ខលួន្កទើបដ្ឋកចុ់ោះ  ទពល ក់
កចាល  កហើយពន្ដំកណ្ើ រកឆោ ោះកៅរកវវិដដៈ  គឺ្ត្ពោះនិ្រា ន្ ៕៚ 

3 
៙.សត្តូ្វមដលគ្បបកីពច ត្ពិ់ត្ៗ   គឺ្កិកលសខលួន្ឯង    កត្រោះកបើ 

មនិ្ពន្កិកលសខលួន្ឯងកហើយ    កត្ើកៅពន្បញ្ញា អាីកទៀត្កៅ    កន្ោះជ្ញ 
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ោរសកត្មចត្ពោះនិ្រា ន្ ៕៚ 

3 
៙.ត្គ្បគ់ាន   រស់កៅកនុងកលាកពន្ោរគិ្ត្របស់ខលួន្ឯង  ករៀងៗ

ខលួន្ ។  កបើមនិ្ពន្ោរគិ្ត្កទ  កលាកពន្ោររស់កៅកោោះ  កម៏និ្ពន្មដរ  
កត្ើពន្កយើង   ពន្របស់កយើង   ពន្អនកជ្ញទីត្សឡាញ់    ជ្ញទីសែប.់.. 
មកអំពីណា  ប៉ាុមន្ត  កៅកនុងគំ្និ្ត្ពន្ោរវកងាង  គឺ្កពញកដ្ឋយកសចកដី
សពគ ល់ ៣ យ៉ា ង ៖ 
 -កសចកដីសពគ ល់  កដ្ឋយត្ណាា   ថានុ្ោ៎ះជ្ញរបស់កយើង 
 -កសចកដីសពគ ល់  កដ្ឋយពន្ោះ  ថានុ្ោ៎ះជ្ញកយើង 
 -កសចកដីសពគ ល់  កដ្ឋយទិដឋិ  ថានុ្ោ៎ះជ្ញអាត  ត្ួខលួន្កយើង ៕៚ 

3 
៙.បុពានិ្មតិ្ត  ពន្អរយិមគ្គអងគ ៨ ត្បោរ  ( បិ.៣៧/ទំ.៦៣ ) 

      ១-ក្សលោណ្មិតាត្ត  ោរពន្កលាណ្មតិ្ត 
      ២-សលីសមបទា  ោរបរបូិណ៌្កដ្ឋយចតុ្បារសុិទធិសីល 
      ៣-ឆនាសមបទា  ោរបរបូិណ៌្កដ្ឋយអន្ទៈកនុងោរបំកពញកុសល  
      ៤-អតាសមបទា  ភាពបរបូិណ៌្កដ្ឋយោរអបរ់ ំ ទូោម ន្ចិត្តខលួន្ឯង  
      ៥-ទិដឋិសមបទា  ោរបរបូិណ៌្កដ្ឋយញាណ្ ( សពម ទិដឋិ ) 
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      ៦-អបបមាទសមបទា  ោរបរបូិណ៌្កដ្ឋយកសចកដីមនិ្ត្បពទ  
មដលជ្ញត្ោួរសំខាន្ ់( កាោបក្សអបបមាទសមបតាិ ) ។ 
      ៧-នោនិនសាមនសកិារសមបទា              ភាពបរបូិណ៌្ពន្
ោរកធាើទុកកនុងចិត្តកដ្ឋយឧាយ ៕៚ 

3 
៙.កដ្ឋយកត្ចើន្  មនុ្សសកយើងកកើត្ទុកខមនិ្សុខចិត្តកត្រោះ ៖ 
 ១-នឹ្កកៅរករបស់មដលអត្ព់ន្  កហើយខាល់ខាា យចងម់ត្ាន្ 
 ២-នឹ្កអាកឡាោះអាល័យអាីៗ  មដលាត្ប់ងក់ៅកហើយកោោះ 
 ៣-នឹ្កគិ្ត្ខឹងត្បទូសត  សែប ់ ចំករោះអាីមដលកំពុងមត្កកើត្ពន្ 
 ៤-កៅដ ត្កហាយ  ស្ដដ យកត្ោយ  កនុងករឿងាបកមមមដលខលួន្

ាន្កធាើកហើយ  បិទាងំលាកទុ់ក  ជ្ញោរកុហកកដើមបកីករ តិ៍ក ម្ ោះ  លាភ
សោក រៈ ។ 

៙.ពន្សីលមយួពថងត្បកសើរជ្ញង  មដលអត្សី់លរស់កៅអស់
រយពន្ឆន  ំ  គ្បបពីន្សីលកហើយរលឹកដល់សីល  សូមបមីដលកទើបមត្
ពន្កនុងពថងកន្ោះ ។ 

ឥធ  នមាទតិ  នបេា  នមាទតិ 
ក្សតបុនញ្ញេ   ឧភយតា  នមាទតិ 
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នសា  នមាទតិ  នសា  បនមាទតិ 
ទិសាា   ក្សមមវិសទុាិមតាននា ។ 

    បុគ្គលមដលកធាើបុណ្យទុកកហើយ  រមមងរកីរាយកនុងកលាក
ទាងំពីរ  គឺ្រកីរាយកនុងកលាកកន្ោះ  កត្រោះក ើញនូ្វអំកពើដប៏រសុិទធរបស់
ខលួន្  លុោះដល់ចាកកលាកកន្ោះកៅកហើយ  ករ៏មមងរងឹរតឹ្មត្រកីរាយកនុង
កលាកខាងមុខ  កត្រោះវាិកសុខ ។ 

 ៙.កដើមបកំុីឱ្យពន្ភយ័កនុងវដដៈ  ត្តូ្វកំណ្ត្ោ់មរូបខណ្ៈកន្ោះ  
ឱ្យត្បចកសចាស់ថា  មនិ្ពន្អាត   ត្ួខលួន្កយើងក ើយ ៕៚ 

3 
៙.កបើកយើងសិកាមនិ្លែអំពីបុញ្ញា ភសិង្ខខ រ  កយើងអាចហា ន្

ករលថា  បុណ្យគ្រួឱ្យខាល ច  កត្រោះបុណ្យោសំត្ាឱ្យកកើត្កនុងភព... មនិ្
អាចអលងភពកៅាន្កដ្ឋយស្ដរបុណ្យក ើយ... ។  ត្ពោះពុទធអងគត្ទង-់
ត្ាស់សមមដងថា  អនកទាងំឡាយកំុឱ្យខាល ចបុណ្យ  ពីកត្រោះបុណ្យជ្ញ
ក ម្ ោះពន្កសចកដីសុខ... កបើកធាើបុណ្យ  ត្តូ្វកធាើឱ្យករឿយៗ  ត្តូ្វកធាើកដ្ឋយ
ោរកពញចិត្ត...   កំុឱ្យកមើលង្ខយបុណ្យ...   អនកត្ាជ្ញ   សន្សបុំណ្យ
បន្តិចមដង ៗ  រមមងកពញ... ទាន្ទាងំឡាយគ្រួឱ្យ  បុណ្យទាងំឡាយគ្រួ
កធាើ... ។   កបើត្ពោះពុទធអងគពន្ទសសន្ៈចំករោះបុណ្យដូកចនោះកហើយ   កត្ើគ្ួរ 
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មដរកទ   មដលពន្ត្បោរដពទណា   ត្ទងត់្ត្ បម់បរជ្ញត្ាស់ថា   អនក- 
ទាងំឡាយ  កំុឱ្យកធាើបុណ្យ  កំុឱ្យសន្សបុំណ្យ  កត្រោះបុណ្យគ្រួឱ្យខាល ច
កៅវញិកោោះ ។  កនុងត្ពោះអភធិមម  ត្ទងត់្ាស់ពកួធមម៌ដលត្តូ្វលោះ
កដ្ឋយមគ្គ ៤ គឺ្  ពកួកិកលស  អកុសលធមម៌ត្ប៉ាុកណាណ ោះ  ចំមណ្កត្ណាា   
ត្ទងត់្ាស់ថា ( ភវននតាិោ )  ោសំត្ាកៅោន្ភ់ព ។ 

អដ្ឋកថា  បុញ្ញសូស្ត    អនកទាងំឡាយ   កំុឱ្យខាល ចបុណ្យមដល
ឱ្យសុខកនុងកលាកខាងមុខ  និ្ងត្ពោះនិ្រា ន្ ( សមបោយកិ្សនិព្វា ន-
សខុ្ទាយនក្សេ ិ បុនញ្េេ ិ មា  ភាយតិ្តា តិ  ) ៕៚ 

3 
៙.កយើងត្បឹងកហើយ ាន្ប៉ាុណ្ណឹ ង កំុខឹងខលួន្ 

   បុណ្យសទួន្ៗ  យ៉ា ងសន្ធឹក រលឹកអរ 
   ករឿងឆគ អំគង  កំុកៅហមង អលងបន្ត 
   ចិត្តកត្ត្កអរ  បវរកចតិ្យ ករធិសុខ ៕៚ 

3 
   បិដ្ក ១៩  ទសុតែរសូស្ត ( បហាតពវធម៌ ) ៖ 
៙.ពកួធមម៌ដលត្តូ្វលោះបង ់
១-ធមម៌យួ  គឺ្អសមិពន្ោះ 
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២-ធមពី៌រ គឺ្អវជិ្ញា   និ្ងភវត្ណាា  
៣-ធមបី៌ គឺ្ត្ណាា  ៣ 
៤-ធមប៌នួ្ គឺ្អន្លង ់៤ 
៥-ធមត៌្ា ំ គឺ្នី្វរណ្ៈ ៥ 
៦-ធមត៌្ាមំយួ គឺ្ត្ណាា  ៦ 
៧-ធមត៌្ាពីំរ គឺ្អនុ្ស័យ ៧ 
៨-ធមត៌្ាបីំ គឺ្មចិឆត្តធម ៌៨ 
៩-ធមត៌្ាបំនួ្ គឺ្ត្ណាា មូលិកធម ៌៩ 

        ១០-ធមដ៌ប ់ គឺ្មចិឆត្តធម ៌១០ ៕៚ 
៙.ទាន្គ្រួឱ្យ        បុណ្យគ្ួរកធាើ   ត្ពោះធមគ៌្រួស្ដដ ប ់
    បណ្ឌិ ត្គ្រួត្ាប ់  ចាបគ់្រួោន្ ់  បញ្ចកខន្ធគ្ួរដ្ឋកចុ់ោះ ៕៚ 

3 
៙.មនិ្ចាាំចក់រលត្តឹ្មមនុ្សស     កទាោះបីជ្ញកទវា    ត្ពោះឥន្ទ 

ត្ពោះត្ពហម មដលពន្កសចកដីសុខប៉ាុន្ណា កគឺ៏្ជ្ញចិត្តមដលដឹងអារមមណ៍្
ហនឹងឯង ។     ដូកចនោះ    កត្ើកយើងចាាំចជ់្ញកទវា    ជ្ញឥន្ទត្ពហម    ឬជ្ញ 
មហាកសដឋីកធាើអាី  កត្រោះថា  កទាោះជ្ញអាី  កត៏្តឹ្មមត្ជ្ញចិត្តដឹងអារមមណ៍្  
ប៉ាុណ្ណឹ ងឯង ។ 
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   ឥ ូវកន្ោះ  កយើងពន្ចិត្តមដរកត្ើ  ចិត្តអាីកក៏ដ្ឋយឱ្យមត្ត្ាកដ 
លកខណ្ៈ  ត្តឹ្មមត្ជ្ញចិត្តមនិ្មមន្ជ្ញកយើង   ាន្កសចកដីថា   កយើងពន្ 
សតិ្បបដ្ឋឋ ន្  ជ្ញសបាយបបដិបទា  កនុងដំកណ្ើ រកៅោន្ត់្ពោះនិ្រា ន្  
យ៉ា ងពន្កសចកដីសុខ ៕៚ 

3 
៙.រវល់មត្ត្កវល់ត្កវាយ  ជ្ញមយួនឹ្ងរបស់មដលអត្ព់ន្ដូចកគ្  

មា៉ាងកទៀត្   កៅដ ត្កហាយ   ស្ដដ យ    ចំករោះរបស់មដលាត្ប់ងក់ៅ  
ាន្ជ្ញភាល ត្ា់ល ត្  កភលចសុខ  ជ្ញមយួនឹ្ងរបស់មដលពន្ ។ 

៙.កំុកភលចត្ពមលពន្សមបត្តិដយ៏៉ា ងសំខាន្ ់ គឺ្ខយល់ដកងាើម  កចញ
ចូលឥ ូវកន្ោះ ៕៚ 

3 
៙.អរុណ្សួសដី !  អាីភាញ ក ់?  អាីកត្ោក ? 
   ត្តូ្វកំណ្ត្ឱ់្យាន្  កដ្ឋយោរហាមត្ណាា មដលត្តូ្វោររក

សភាវៈដពទ ។  អាីៗ កនុងកលាកកន្ោះ  មដលកយើងមនិ្មមន្ជ្ញអនកកធាើកទ
កោោះ  អាត្ស័យបចចយ័កកើត្ក ើង កត្ើកយើងគ្រួកធាើជ្ញអនកកទាស ទទលួនូ្វ
ភារៈដធ៏ងន្ ់ ទទលួយកមកកកើត្ទុកខ  ភយ័ត្ពួយ  ខាល ច... យ៉ា ងហនឹងឬ ?   
ដូកចនោះ  ត្តូ្វរកឱ្យក ើញថា  អាីៗមដលកកើត្ក ើង   គឺ្កយើងត្តូ្វមត្ាន្រចួ 
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ខលួន្  កត្រោះកយើងមនិ្មមន្ជ្ញអនកកធាើ  ត្តូ្វមត្ត្បឆងំនឹ្ងអវជិ្ញា   រកយុត្តិធម ៌ 
រកោរពិត្ឱ្យខលួន្កយើង ៕៚ 

3 
៙.ត្បយត័្នត្សឡាញ់កគ្  មបរជ្ញោរសែបខ់លួន្ឯងកៅវញិ  

ត្បយត័្នសែបក់គ្  មបរជ្ញោរត្បទូសត  កបៀត្កបៀន្ដល់ខលួន្ឯង  ត្បយត័្ន
ត្សឡាញ់ខលួន្ឯង  មបរជ្ញទំនុ្កបត្មុងសត្តូ្វ ៕៚ 

៙-ជី្វតិ្ពន្ត្ពមល  កដ្ឋយស្ដរចំកណ្ោះដឹង  និ្ងគុ្ណ្ធម ៌
   -ជី្វតិ្បរសុិទធកដ្ឋយសីលលែ  ទិដឋិត្ត្ង ់ ចកត្មើន្សតិ្បបដ្ឋឋ ន្ 
   -ជី្វតិ្ឧត្ដម  កដ្ឋយកសចកដីសុខសងប ់  កហើយឱ្យោរកចោះដឹង  

ជ្ញត្បកយជ្ន្ដ៍ល់សត្ាកលាក  ាន្ោរមនិ្ត្បោន្ប់ញ្ចកខន្ធ ៕៚ 

3 
៙.គុ្ណ្ធមល៌ែពិត្ឈនោះចិត្តទុជ្ន៌្ 
   កសចកដីអត្ធ់ន្ឈ់នោះចិត្តខលួន្ឯង 
  កំុឱ្យខាល ចបុណ្យត្ពោះពុទធសមមដង 
  សុខសងបព់ត្កមលងកត្រោះលោះត្ណាា  ៕៚ 

3 
 



-54- 

 

៙.នាមញ្ា  របូញ្ា   ឥធតាិ  សេានត្ត 
       ន  នេតា  សនត្តា   មនុនជ្ជ  េ  វិេាតិ 
       សញុ្េ  ំ ឥទំ  យនាមិវាភិសងខតំ 
       ទុក្សខសេ  បុនញ្ញា   តិណ្ក្សដឋសាទិនសា ។ 

 ករលកដ្ឋយបរមត្េសចចកហើយ  គឺ្កនុងកលាកកន្ោះពន្មត្ោម  
និ្ងរូបប៉ាុកណាណ ោះ  រកសត្ា  រកមនុ្សស  កនុងកលាកកន្ោះមនិ្ពន្ក ើយ  
ោម  និ្ងរូបកន្ោះ  ជ្ញរបស់សូន្យទកទ ( ចាកខលួន្  និ្ងចាកវត្េុជ្ញរបស់
ខលួន្ )  ត្តូ្វបចចយ័ាកម់ត្ងក ើង  ដូចយន្ត  ជ្ញគំ្ន្រទុកខ  ដូចគាន នឹ្ងគំ្ន្រ
កៅម   គំ្ន្រឧស  ដូកចាន ោះឯង ។ ( ទិដឋិវសុិទធិ  បញ្ញា និ្កទទស ) ៕ 

 កបើោរពិត្  មនិ្ពន្អាត   ត្ខួលួន្កយើងកនុងកលាកអ Íចឹង  កត្ើកយើង  
ចាដំល់កពលណាកទៀត្  កដើមបជី្ញកច់ាស់នូ្វោរពិត្  ជ្ញត្បកយជ្ន្៍
ដល់ោរអស់កងាល់  កៅកនុងកលាកកន្ោះ ៕៚ 

3 
៙.កយើងាន្ាត្ប់ងម់សលិមញិ  យបម់ញិ  កៅកហើយ !  ពថង

កន្ោះ  កព៏ន្មត្ោមរូប  មដលកយើងអលងោត្ប់៉ាុកណាណ ោះ  ទិសកៅរបស់
កយើង  គឺ្ោរមនិ្ហួងមហងនូ្វកលាកកន្ោះ ។  រកយថា  កយើង  កៅកនុង
អត្េបទកន្ោះ  ាន្ដល់វបិសសោ ៕ 
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៙.កទាោះជ្ញអនកណាាន្អាីកនុងកលាកកន្ោះ  កត៏្តឹ្មមត្វញិ្ញា ណ្ដឹង 
អារមមណ៍្ប៉ាុកណាណ ោះ ។  សតិ្បបដ្ឋឋ ន្  ហាមនូ្វត្ណាា   គឺ្មនិ្ត្តូ្វោរ
វញិ្ញា ណ្ដពទក ើយ  កត្រោះវញិ្ញា ណ្ខលួន្ឯងកន្ោះ  ត្គ្បត់្ពោះអងគ  ត្គ្បគ់ាន   
ាន្ត្ាកដនូ្វលកខណ្ៈជ្ញធ្លតុ្   មនិ្មមន្សត្ា  មនិ្មមន្មនុ្សសកទវា 
ជ្ញត្សួង្ខខ រធមសុ៌ទធ  កកើត្ក ើងអាត្ស័យនឹ្ងបចចយ័កត្ចើន្  កទាោះជ្ញ
វញិ្ញា ណ្អាីកក៏ដ្ឋយ  គឺ្វញិ្ញា ណ្ធ្លតុ្ហនឹងឯង  ត្បកយជ្ន្ដ៍ព៏ត្កមលងមនិ្
មមន្កៅត្ត្ងក់សចកដីកត្ត្កអរថា  កយើងាន្អាី  កនុងកលាកកន្ោះកទ ។ 
ត្បកយជ្ន្ដ៍ព៏ត្កមលងកោោះ    កៅត្ត្ង ់  អនាទានំ   គឺ្មនិ្ត្បោន្់
កដ្ឋយទិដឋិ  ថាជ្ញអាត   និ្ងមនិ្ត្បោន្ក់ដ្ឋយត្ណាា   ថាជ្ញរបស់កយើង  
កទើបសុត្ទុកខកងាល់ ។ 

សូមអនុ្កពទោត្ពោះធម ៌   របស់ត្ពោះសពម សមោុទធដអ៏ស្ដច រយ ! ៕ 

3 
៙.គមពីរវិសុទធិមគគ  កង្ខាវិតរណវិសុទធិតិលទេស 
   ក្សមមសេ  ការកា  នតាិ    វិបាក្សសេ  េ  នវទនកា 
   សទុាធមាម   បវតានាិ        ឯនវតំ  សមមទសេនំ ។ 
   ទាងំអនកស្ដងកមម  ទាងំអនកកស្ដយសលវាិករបស់កមម   មនិ្ 

ពន្ក ើយ  គឺ្ជ្ញពកួធមសុ៌ទធៗ    មដលត្បត្ពឹត្តកៅមត្ប៉ាុកណាណ ោះ   កន្ោះជ្ញ 
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សពម ទសសន្ៈ  គឺ្ោរក ើញកដ្ឋយត្បពព ៕៚ 

3 
        ៙.ឯវំ  ក្សនមម  វិបានក្ស  េ    វតាមានន  សនេតុនក្ស 

 រីេរកុាខ ទិកានំវ              បុព្វា   នកាដិ  ន  នាយតិ។ 
   ោលមដលកមម  និ្ងវាិក   ពន្កហតុ្ត្បត្ពឹត្តកៅ   ដូកចនោះ  គឺ្ 

មនិ្ពន្អនកណាដឹងខាងកដើម  ខាងចុង ( ពន្វដដសងារ ) ាន្ក ើយ  
ដូចជ្ញខាងកដើម  ខាងចុងពន្ពូជ្រុកខជ្ញតិ្ជ្ញកដើម  មដលមនិ្ពន្អនកណា
អាចដឹងាន្ដូកចាន ោះមដរ ( កង្ខខ វតិ្រណ្វសុិទធិនិ្កទទស ) ៕៚ 

៙.កនុងជី្វតិ្កន្ោះ  អាីមដលកយើងត្តូ្វយល់ត្ពមទទួលឱ្យាន្  គឺ្
ត្គ្បយ់៉ា ងរមមងមត្បត្បួល ។     ត្តូ្វកំុស្ដងទពល បទ់ន្ក់ខាយ     ឱ្យជ្ញ
ឧបនិ្សសយ័ភយ័ខាល ច    កៅត្ត្ងថ់ា    អត្អំ់ពីអនកដពទកោោះកៅ   កយើង 
រស់កៅមនិ្ាន្  ត្តូ្វស្ដងឧបនិ្សសយ័រងឹបឹុង  ពន្គុ្ណ្ធមជ៌្ញទីពឹង  
កំណ្ត្ដឹ់ងទុកខាមពិត្  ជី្វតិ្ពន្ទិសកៅ  គឺ្អមត្មហានិ្រា ន្  រចួសុត្
ចាកវដដទុកខ ៕៚ 

3 
៙.ទុកខកនុងជី្វតិ្  មនិ្មមន្សត្ពបឱ់្យកស្ដកកៅកទ   មត្សត្ពប ់

ឱ្យសិកា  កំណ្ត្ដឹ់ង ៕៚ 
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៙.អនាគនតបិ  សសំានរ     អបបវតាិ  ន  ទិសេត ិ
   ឯតមតាំ  អនញ្ញេ យ       តិតាិោ  អសយវំស ី។ 
   សតាសញ្េ  ំ គនេត្តា ន    សសេតុនេឆទទសេនិនា 
   ទាា សដឋិទិដឋឹ  គណ្ហ នាិ       អញ្េមញ្េ  ំ វិនោធិននា ។ 
   សូមបកីៅកនុងអោគ្ត្ោល  ោរមនិ្ត្បត្ពឹត្តកៅពន្សងារវដដ  

កម៏និ្ត្ាកដ  ពកួតិ្រ ិ េយទាងំឡាយ  មនិ្ដឹងកសចកដីកន្ោះ  មនិ្ជំ្ោញ
កដ្ឋយខលួន្ឯង ( កទើបធ្លល កក់នុងអំណាចអនកដពទ ) ត្បោន្ក់ដ្ឋយសត្ត-
សញ្ញា  ( សពគ ល់ថា  ពន្សត្ា  ពន្ត្ខួលួន្ )    ក ើញថាកទៀង    ថា
ដ្ឋចសូ់ន្យ  ត្បោន្ទិ់ដឋិ ៦២ ត្បោរ  វវិាទ  ក ល្ ោះត្បមកកគាន កៅវញិ-
កៅមក ។ ( គ្មោរីវសុិទធិមគ្គ  កង្ខខ វតិ្រណ្វសុិទធិនិ្កទទស ) ៕៚ 

៙.ពកួអន្យតិ្រ េយិ  ត្តូ្វចំណ្ងសត្តសញ្ញា ត្បោន្អ់ាត   ត្ួខលួន្  
ចងភាា បនឹ់្ងបញ្ចកខន្ធ  ត្តូ្វត្ណាា បន្ាត្ក់ៅកនុងសងារទុកខ ៕៚ 

3 
៙.ធមមជ្ញតិ្ពន្កពត្ជ្គឺ្  រងឹ  ភល ឺ  ថាល   ពថល  កទាោះជ្ញធ្លល កចូ់លទី

កស្ដម កកត្គាក  កម៏និ្ចុោះកថាក  កៅមត្ជ្ញត្គាបក់ពត្ជ្ដព៏ន្ត្ពមលដមដល  
យ៉ា ងណា  មនុ្សសដូចជ្ញកពត្ជ្ ៖ 

-រងឹបឹុងោរង្ខរ  គឺ្ោរង្ខរជ្ញត្បកយជ្ន្ ៍ ជ្ញទីពឹងសុត្ទុកខ 
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-ពន្បញ្ញា   ភលរុឺងករាចន្ ៍ ដឹងសង្ខខ រទុកខ  ដឹងវសិង្ខខ របរមសុខ 
-ពន្ចិត្តថាល ស្ដែ ត្  មនិ្កករលែក ់ ឈមមុខកៅរកត្ពោះនិ្រា ន្ 
-ជ្ញមនុ្សសពថលថនូរ  កទាោះបីជ្បួជ្ញមយួនឹ្ងករឿងមនិ្លែ  ឬាន្

ទទលួអកុសលវាិកយ៉ា ងណា ៗ  កក៏ៅមត្ជ្ញមនុ្សសលែ  ជ្ញមនុ្សស
ពថល  ស ូលោះបងជី់្វតិ្  មនិ្លោះបងសី់ល... យ៉ា ងកោោះឯង ៕៚ 

3 
៙.ត្បសិន្កបើ    ស្ដរជ្ាភយ័   ជ្ញអាយភយ័   ជ្ញខន្ធភយ័    ជ្ញ 

ឧបវាទភយ័  ជ្ញវដដភយ័  ជ្ញរាជ្ភយ័... កត្ើត្តូ្វយករកយ  កំុ ( មា ) មក
ដ្ឋកត់្ត្ងណ់ា  ឱ្យត្តូ្វនឹ្ងត្ពោះពុទធដីោថា  កំុឱ្យខាល ចបុណ្យ ?  កត្រោះកបើ
ដ្ឋក ់“ កំុ ” ចូលមក  វាកៅជ្ញ  កំុភយ័ខាល ចអាយ   កំុភយ័ខាល ចខន្ធ   កំុ 
ភយ័ខាល ច... ។ 

   ាមពិត្  ស្ដរជ្ាភយ័  កនុងត្ពោះសូត្ត្កន្ោះ  គឺ្ពន្កសចកដីថា  
មនិ្កត្ត្កអរនឹ្ងបុណ្យ   កត្រោះខាល ចកធាើបុណ្យកៅ   វាាត្ប់ងនូ់្វកសចកដី 
សុខកនុងបចចុបបន្ន  កទើបត្ពោះដព៏ន្ត្ពោះភាគ្ត្ទងត់្ាស់ថា  កំុភយ័ខាល ច
បុណ្យ  គឺ្ហាមភយ័  មនិ្មមន្ឱ្យភយ័កទ ៕៚ 

3 
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៙.មនិ្មមន្ថាអាីមដលកយើងមនិ្កពញចិត្តកហើយ  អាីកោោះសុទធមត្
មនិ្ត្តឹ្មត្តូ្វកៅកោោះក ើយ  ដូកចនោះ  សូមកំុយកោរកពញចិត្តរបស់ខលួន្  
មកវនិិ្ចឆយ័ថា  អាីខុស  អាីត្តូ្វ ៕៚ 

៙.កសចកដីសុខរបស់ រាវាស  សំខាន្ជ់្ញងសុខកសសងៗកទៀត្
ទាងំអស់  គឺ្  អនវេាសខុ្  ាន្ដល់កសចកដីសុខមដលត្ាសចាក
កទាស  រស់កៅសបាយចិត្ត ៕៚ 

3 
៙.គិ្ត្មត្យកឈនោះអនកដពទ    គិ្ត្មត្ត្បទូសតទាស់   កបៀត្កបៀន្ 

ដល់អនកដពទ  ប៉ាុមន្ត  ាន្ជ្ញកភលចគិ្ត្ថា  វាជ្ញកទាស  មដលត្បទូសរា៉ាយ  
ទពល យដល់ខលួន្ឯងដូចកមដចខលោះ  កដ្ឋយាបមដលកកើត្ក ើងកនុងខលួន្ឯង  
ដូចជ្ញមត្ចោះកកើត្អំពីមដកណា  រមមងសីុមដកកោោះ  ដូកចាន ោះឯង ៕៚ 

3 
៙.ាមពិត្   ជី្វតិ្កដ្ឋយបរមត្េសចច   មនិ្ពន្អាីត្តូ្វសមុគ្ស្ដម ញ 

កោោះក ើយ  កហើយកម៏និ្ពន្អាី  ត្តូ្វជំ្រកវ់ាកវ់និ្កោោះមដរ   ប៉ាុមន្ត  មក 
អំពីកយើងខលួន្ឯង  មដលកចោះមត្គិ្ត្ឱ្យស្ដម ញសមុគ្  គិ្ត្រហូត្ដល់អកួត្ខលួន្  
កព៏ន្មដរ  កបើដូចជ្ញធមមជ្ញតិ្សត្ាត្សុក  សត្ាពត្ព  វាមនិ្កចោះគិ្ត្អភវិឌឍ
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អាីឱ្យចកត្មើន្ដូចមនុ្សស  ប៉ាុមន្ត  វាកម៏និ្ចាាំចគិ់្ត្ខាល់អាី  ឱ្យអកួត្ខលួន្  
កោោះក ើយ ៕៚ 

3 
៙.( ត្ពោះាទវរុណ្ោគ្រាជ្  ករលថា )  បុគ្គលណា  ជ្ញ

សបបុរស  មនិ្កធាើនូ្វកសចកដីកត្ោធ  កនុងបុគ្គលគ្រួកត្ោធ  និ្ងមនិ្កត្ោធ  
កនុងោលណាមយួ  បុគ្គលជ្ញសបបុរសកោោះ  កបើទុកជ្ញកត្ោធ  កម៏និ្កធាើ
កសចកដីកត្ោធឱ្យត្ាកដ  បណ្ឌិ ត្ទាងំឡាយ  កៅជ្ន្កោោះឯងថា  
ជ្ញសមណ្ៈ  កនុងកលាក ។ កសដចោគ្  ាន្មកជ្ញត្ពោះស្ដរបុីត្តកត្េរ ។ 

៙.( ត្ពោះាទសុបណ្ណ រាជ្  ករលថា )      ជ្ន្ណាពន្ករោះធូរ 
អត្ត់្ទានូំ្វកសចកដីកត្សកឃាល ន្ាន្  ទូោម ន្នូ្វឥន្ទន្ទិយ  ជ្ញអនកពន្
ត្បធមព៌ន្ទឹកនិ្ងកភាជ្ន្លមមត្បពណ្  មនិ្កធាើនូ្វាប  កត្រោះកហតុ្
ពន្អាហារក ើយ   បណ្ឌិ ត្ទាងំឡាយ    កៅជ្ន្កោោះថា   ជ្ញសមណ្ៈ 
កនុងកលាក ។  កសដចត្គុ្ឌ  ាន្មកជ្ញត្ពោះមហាកពគ្គលាល ន្កត្េរ ។ 

៙.( សកកកទវរាជ្  ករលថា )       ជ្ន្ណា    លោះបងនូ់្វមលបង 
( កដ្ឋយោយនិ្ងវាចា ) និ្ងកសចកដីកត្ត្កអរ ( កនុងោមគុ្ណ្ ) ទាងំពងួ 
ទាងំមនិ្ករល  នូ្វរកយក ោះកឡាោះ  តិ្ចត្ចួកនុងកលាក  កវៀរចាកកហតុ្
ជ្ញទីាងំ  ពន្ោរសែិត្ស្ដែ ង  និ្ងកមថុន្ធមម  បណ្ឌិ ត្ទាងំឡាយ  កៅ
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ជ្ន្កោោះឯង  ថាជ្ញសមណ្ៈ  កនុងកលាក ។    ត្ពោះឥន្ទ    ាន្មកជ្ញ
ត្ពោះអនុ្រុទធកត្េរ ។ 
 ៙.( ត្ពោះាទធន្ញ្ា ័យ  ករលថា )  ជ្ន្ណា  កំណ្ត្ដឹ់ង  
កហើយលោះបងនូ់្វត្ទពយសមបត្តិសង  កលាភៈទាងំពងួសង  បណ្ឌិ ត្
ទាងំឡាយ  កៅជ្ន្មដលពន្ខលួន្ទូោម ន្  ពន្សភាពខាា បខ់ាួន្  មនិ្
ពន្កសចកដី   ស្បកាត់ថាអញ   មនិ្ពន្កសចកដីត្ាថាន កោោះឯង  ថា
ជ្ញសមណ្ៈ កនុងកលាក ។  ត្ពោះរាជ្ញកុរុរដឋ ាន្មកជ្ញត្ពោះអាន្ន្ទកត្េរ ។ 
 ៙.( ត្ពោះរាជ្ញទាងំឡាយកោោះ  កអលើយថា )  កសដចោគ្ករល
ចំករោះខន្តិធមម៌ត្មា៉ាង  កសដចត្គុ្ឌកវន្កត្យយ  ករលចំករោះអាហារតិ្ច  
កសដចគ្ន្ធពា   ករលចំករោះោរលោះបងក់សចកដីកត្ត្កអរ   កសដចដត៏្បកសើរ 
របស់អនកមដន្កុរុ  ករលចំករោះោរមនិ្ពន្កងាល់ ។ 
 ៙.( ត្ពោះករធិសត្ា ករលថា )រកយទាងំអស់កន្ោះ ជ្ញសុភាសិត្  
រកយជ្ញទុរភ សិត្  សូមបបីន្តិចបន្តួច  កម៏និ្ពន្  កនុងត្បស្ដន កន្ោះកទ  
មា៉ាងកទៀត្  រកយទាងំកន្ោះ  ាងំកៅស បត់្បជំុ្ចុោះកដ្ឋយលែ  កនុងបុគ្គល
ណា ដូចជ្ញោរំកទោះ មដលកគ្បញ្ចុ ោះស បក់នុងដំុ បណ្ឌិ ត្ទាងំឡាយ កៅ
បុគ្គលមដលត្ពមកត្ពៀង   កដ្ឋយធម ៌៤  យ៉ា ងកោោះឯង   ថាជ្ញសមណ្ៈ 
កនុងកលាក ។    ត្ពោះវធុិរបណ្ឌិ ត្    ាន្មកជ្ញត្ពោះសពម សមោុទធ ៕៚ 

3 
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៙.មម៉ាឳកន្ឿយណាស់ចាស់ជ្ញត្តូ្វត្បឹង 
   កត្រោះមម៉ាឳដឹងត្បឹងកត្រោះន្រណា 
  មនុ្សសកយើងពន ក់ៗ ជំ្រកត់្ណាា  
  ត្តូ្វដឹងខលួន្ថាកធាើោរដូចកមដច ៕៚ 

3 
៙-ចិត្តត្តូ្វអបរ់ដូំចដំរពីត្ព  មដលកទើបមត្ចាបា់ន្មកថមីៗ   
  -សតិ្  ពន្ោររកាចិត្ត  ដូចជ្ញមខសចងដំរនឹី្ងបកង្ខគ លដព៏ ំ
  -អារមមណ៍្ពន្ត្ពោះកមមដ្ឋឋ ន្  ដូចជ្ញបកង្ខគ លដព៏កំោោះឯង  
  -កយនិ្កស្ដមន្សិោរ  ទុកដូចជ្ញកកងារសត្ពបប់ន្ទង្ខក បដំរ ី។ 
   កបើកយើងបងាឹកបង្ខា ត្ចិ់ត្ត   រកាចិត្តឱ្យាន្លែកហើយ   ចិត្តលែ 

កោោះឯង  រមមងរកាកយើងវញិ  ឱ្យពន្កសចកដីសុខសងប ់៕៚ 

3 
៙.មយួោទីពន្ោរខឹងកត្ោធរបស់កយើង  កធាើឱ្យកយើងខាត្

បុណ្យ  និ្ងាត្ប់ងនូ់្វកសចកដីសុខអស់ ៦០ វោិទី ៕៚ 

3 
៙.កដ្ឋយត្គាន្ម់ត្ពន្ោរកពញចិត្តប៉ាុណ្ណឹ ង  កធាើឱ្យជី្វតិ្រស់កៅ

ជ្ញសុខកៅាន្  សូមបតី្តឹ្មមត្ពន្កូន្សទោះតូ្ចមយួ   ដូកចនោះ    ោរកពញ 
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ចិត្តកន្ោះ  ពិត្ជ្ញពន្ត្ពមល  ោត្ព់ថលមនិ្ាន្ក ើយ ៕៚ 

3 
៙.ោរមដលាន្អារាធោត្ពោះធមមរត្ន្ៈ  មកត្បតិ្ស្ដឋ ន្កៅកនុង

ជី្វតិ្របស់កយើង  ត្ពោះធមមរត្ន្ៈ  គឺ្ត្ពោះបរយិត្តិធម ៌  ត្តូ្វឱ្យសកត្មចនូ្វ
ធមមបបដិបត្តិកទើបាន្រកាចិត្តឱ្យសងប ់  មនិ្ពន្ភាពត្កវល់ត្កវាយ  គឺ្
ដូចជ្ញឱ្សថ  កពច ត្ក់រាគ្សលូវោយដូកចាន ោះមដរ ។ 

មា៉ាងកទៀត្ត្ពោះធមមរត្ន្ៈ គឺ្ដូចជ្ញត្ពោះអាទិត្យរោះកៅកនុងដងួចិត្ត     
កពច ត្ង់ងឹត្ដូកចាន ោះឯង ៕៚ 

ធនមាម   េនវ  រក្សខតិ  ធមមច្ចរ ឹ
ធម ៌( សុចរតិ្ធមទ៌ាងំកលាកិយ  ទាងំកលាកុត្តរ )  រមមងរកានូ្វ 

អនកត្បត្ពឹត្តធម ៌    កដ្ឋយពិត្    ( ឱ្យអលងរចួអំពីអាយភូម ិ និ្ងរចួអំពី
វដដទុកខ ) បិ.៥៦/ទំ.២១០ ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសខលោះ  មនិ្កពញចិត្តនឹ្ងខលួន្ឯង  ជ្ញមនុ្សសត្សី  កច៏ង់

កកើត្ជ្ញត្បុស  ខលោះកទៀត្  ចងដូ់កចនោះ  ចងដូ់កចាន ោះកៅវញិ ។  ទាងំកន្ោះ  
កត្រោះត្បោន្នូ់្វអត្តភាពកន្ោះ  ជ្ញត្ួខលួន្  កទាោះបីកកើត្កៅជ្ញអាី  កក៏ៅមត្
ពន្បញ្ញា មដរ    ឥ ូវកន្ោះ   ចូរសិកាសចចធម ៌   កដ្ឋយមនិ្ចាាំចជ់្ញតិ្ 
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ណា  កពលណាក ើយ ។  រស់កៅពន្សីល  អបរ់ចិំត្ត  មនិ្កធាើអាីឱ្យខុស 
សលូវកលាក  សលូវធម ៌ ពន្កសចកដីសុខនឹ្ងជី្វតិ្មដលខលួន្កំពុងរស់កៅ  មនិ្
កបៀត្កបៀន្ឱ្យអនកណាកកើត្ទុកខកដ្ឋយស្ដរកយើងកទ  កទាោះសត្ាកនុងទឹក  
កនុងពត្ព  កលើកម   កក៏យើងមនិ្ាន្កបៀត្កបៀន្មដរ  ទាងំឥ ូវកន្ោះ  
ពន្ត្ពោះធមមរត្ន្ៈ  ហាកដូ់ចជ្ញត្ពោះសពម សមោុទធ  គ្ងធ់រពន្កៅក ើយ  
អាចកំណ្ត្ដឹ់ងបញ្ចកខន្ធ  មនិ្មមន្ជ្ញអាត   ដូកចនោះ  កត្ើចាាំចច់ងឱ់្យ
កយើងកៅជ្ញអាីដពទ  កៅកពលណាកទៀត្កៅ  កហើយកម៏និ្ខាល់នឹ្ងអាីជ្ញ
របស់កយើងមដរ  កបើដឹងថាកយើងកន្ោះ  ជ្ញសង្ខខ រធមសុ៌ទធ  មដលជ្ញសល
ពន្បចចយ័ ។  អាីមដលកកើត្អំពីបចចយ័  កត្រោះពន្បចចយ័ាកម់ត្ង  កត្ើគ្រួ
មដរកទ  មដលកយើងកៅចាបយ់កមកខាល់សពា  ខាល់ត្គ្ប ់  កពញចិត្ត  
ទាស់ចិត្ត  ចងយ់៉ា ងកន្ោះវញិ  យ៉ា ងកោោះវញិ ? ៕៚ 

3 
៙-រកយនិ្យយកៅកពលខឹងកត្ោធ  ប៉ាុោម ន្ព៉ា ត្ ់  មនិ្ាន្

មយួោទីសង  អាចកធាើឱ្យាត្ប់ងក់ៅាន្  នូ្វមនុ្សសមដលធ្លល ប់
ត្សឡាញ់កយើងរហូត្មក ។ 

  -កគ្កជ្រកយើង    ោច ញ់ោច លកយើង    កំុមត្កយើងកជ្រកគ្   ោច ញ់- 
ោច លកគ្ ។ 
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  -កគ្ដកណ្ដើ មយកមនុ្សសជ្ញទីត្សឡាញ់របស់កយើង     ឬត្ទពយ 
របស់កយើង  កំុមត្កយើងដកណ្ដើ មរបស់កគ្ ។ 
   -កគ្កាកកយើង  កំុមត្កយើងកាកកគ្... ។  ស្ដដ បក់មើលកៅ  ដូច
ជ្ញកយើងហនឹងលងងណ់ាស់  ឬអន្ណ់ាស់  មត្កនុងរយៈកវលាពន្ជី្វតិ្មដល
កយើងរកាសីលរហូត្កៅ  កយើងនឹ្ងាន្ដឹងអំពីោរកសសងគាន   ដូចកមដច  
កយើងអាចមនិ្ពន្ត្ាកដូ់ចកគ្  មនិ្លបដូីចកគ្  ប៉ាុមន្ត  កយើងពន្កសចកដី
សុខចំករោះជី្វតិ្បរសុិទធរបស់កយើង ។ 
   -សតិ្បបដ្ឋឋ ន្  មនិ្ាចា់ន្អាីដពទកទ  ត្តឹ្មមត្មនិ្ត្បោន្ ់ 
មនិ្ទាស់ចំករោះសភាវធម ៌  មដលកំពុងត្ាកដប៉ាុណ្ណឹ ងកន្ោះឯង  សនាិ  
គឺ្កសចកដីសុខសងប ់៕៚ 

3 
         ៙-កពលពន្ជី្វតិ្   ត្តូ្វគិ្ត្ត្បកយជ្ន្ ៍

   កវលាហិន្កហាច   មនិ្មមន្របស់កយើង ។ 
  -កពលកវលាមកដល់  ត្តូ្វកំុត្បពទ 
  -កពលកវលាកន្លងកៅ  ត្តូ្វដឹងអនិ្ចាច  
  -កពលាន្លាភ  ត្តូ្វកចោះបរចិាច គ្ 
  -កពលត្កត្តូ្វត្បឹងរក  ឱ្យកចោះត្គ្បស់ង 
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  -កពលាន្យស  ត្តូ្វកចោះដ្ឋកខ់លួន្ 
  -កពលាត្យ់ស  ត្តូ្វកចោះកលើកចិត្ត 
  -កពលាន្ោរសរកសើរ  ត្តូ្វកំុវកងាង 
  -កពលកគ្និ្ោទ   ត្តូ្វកចោះយកមកគិ្ត្ 
  -កពលសុខ  ត្តូ្វសិកាកមើលកហតុ្ 
  -កពលទុកខ  ត្តូ្វទទលួកដ្ឋយបញ្ញា  
  -កពលពន្រាគ្ៈ  ត្តូ្វក ើញកិកលស 
  -កពលធុញត្ទាន្ ់ ត្តូ្វក ើញោរពិត្ 
  -កពលកៅជំុ្បណ្ឌិ ត្  ត្តូ្វកចោះស្ដដ ប ់
  -កពលកៅពន កឯ់ង  ត្តូ្វកចោះស្ដង ត្ ់
  -កពលរកីរាយ  ត្តូ្វកចោះសត្ងួម 
  -កពលអសសុក  ត្តូ្វសគងចិត្តកធាើោរ 
  -កពលកធាើោរ  ត្តូ្វគិ្ត្ត្បកយជ្ន្ ៍
  -កពលសត្ពក  ត្តូ្វកចោះសងប ់
  -កពលសកត្មច  ត្តូ្វកំុហួងមហង 
  -កពលដួល  ត្តូ្វកត្ោកកដើរបន្ត 
  -កពលកៅរស់  ត្តូ្វកត្ត្ៀមស្ដល បស់ង 
  -កពលស្ដល ប ់ ត្តូ្វពឹងបុណ្យខលួន្ឯង 
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  -កពលពន្បញ្ចកខន្ធ  ត្តូ្វកំណ្ត្ដឹ់ង 
  -កពលអស់បញ្ចកខន្ធ  ត្តូ្វនិ្រា ន្ ៕៚ 

3 
៙-Dhamma Home  មយួសន្លឹក  យល់អំពីករឿងជី្វតិ្ 
  -សំបុត្ត្កំកណ្ើ ត្មយួសន្លឹក  ត្តូ្វចាបក់សដើមជី្វតិ្ 
  -បរញិ្ញា បត្ត្មយួសន្លឹក  ត្តូ្វត្បឹងមត្បងរហូត្ជី្វតិ្ 
  -សំបុត្ត្អារហ៍ពិរហ៍មយួសន្លឹក  ជ្ញបចំ់ណ្ងមយួជី្វតិ្ 
  -អត្តសញ្ញា ណ្បណ័្ណ មន្ទន្តីរាជ្ោរមយួសន្លឹក  ត្តូ្វត្បកួត្

ត្បមជ្ងមយួជី្វតិ្ ។ 
  -បណ័្ណ ធោគារមយួសន្លឹក  ត្តូ្វលំាកហត្ក់ន្ឿយោយចិត្ត

មយួជី្វតិ្ ។ 
  -លិខិត្មត្ងាងំមយួសន្លឹក  ត្តូ្វរវល់ខាល់ខាា យបមន្េមមយួ

ជី្វតិ្ ។ 
  -បណ័្ណ សរកសើរមយួសន្លឹក  ត្តូ្វវកងាងកភលចខលួន្រហូត្មយួជី្វតិ្ 
  -សំបុត្ត្មរណ្ភាពមយួសន្លឹក  ត្តូ្វបញ្ចបក់រឿងមយួជី្វតិ្ 
  -បុណ្យអត្ប់ណ័្ណ មយួសន្លឹក  ត្តូ្វកស្ដយសុគ្តិ្ភពកត្ចើន្ជ្ញតិ្ 
  -បរញិ្ញា  ៣  អត្ប់ណ័្ណ   បរនិិ្រា ន្ ៕៚ 

3 
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៙.សលឹកកឈើរុោះករាយ  យបរ់ចួកហើយពថង 
   ចន្ទកពញបូណ៌្ម ី អសសុជ្បូជ្ញ 
  សុបិន្មនិ្លែ  កន្លងកវលា 
  ភាញ កច់ាកនិ្ត្ទា  នឹ្កត្ពោះសពម  ។ 
   រលកជី្វតិ្  ទាីបកលាកធំកធង 
   ភាញ កក់ ើងពន កឯ់ង  សុបិន្កសនហា 
  សូមមត្កបោះដូង  វលិចូលឱ្រា 
  បូជ្ញជី្វា៉ា   កន្កខពម សងបស់្ដង ត្ ់៕៚ 

3 
៙.ធនមាម   េនវ  រក្សខតិ  ធមមច្ចរ ឹ
   ឆតាំ  មេនាំ  វិយ  វសេកានល 

ធម ៌( គឺ្  សុចរតិ្ធមទ៌ាងំកលាកិយ  ទាងំកលាកុត្តរ )  រមមងរកា
នូ្វអនកត្បត្ពឹត្តធមក៌ដ្ឋយពិត្ ដូចអត្ត្ធំកនុងកពលមដលពន្កភលៀង ( ាងំ
ោរររអនកោន្ក់ោោះ  ដូកចាន ោះឯង ) បិដក ៥៩ ទំពរ័ ១៨៩ ៕៚ 

3 
៙-កំុកចោះមត្ចងា់ន្អាីៗ  អំពីអនកដពទ   រហូត្កកើត្ទុកខ   ត្តូ្វគិ្ត្   

ថា  ពន ក់ៗ ជ្យួ មត្ខលួន្ឯងមនិ្រចួសងហនឹង... ។ 
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   -កំុកចោះមត្សែប ់  អនកត្បទូសរា៉ាយកយើងកោោះ  កត្រោះកបើជី្វតិ្កគ្
ាន្លែ  កគ្មនិ្ត្បទូសតដ្ឋកក់យើងក ើយ  រតឹ្មត្មនិ្ត្តូ្វខឹងកត្ោធកៅរក
អនកត្ចមណ្ន្នឹ្ងកយើងកទៀត្  កត្រោះមកអំពីកយើងត្គាន្ក់បើជ្ញងគាត្ក់រឿង
អាីមយួ ៕៚ 

3 
៙-គុ្ណ្ធម ៌  កស្ដម ោះត្ត្ង.់.. សំខាន្ណ់ាស់  ត្បត្ពឹត្តកៅត្គ្ប់

ករឿង  ត្គ្បម់សនកទាងំអស់ ។ 
  -កបើកយើងមកលងោល យដ្ឋកអ់នកដពទ ដល់អនកដពទកោោះដឹង

កហើយកកើត្ទុកខ  មនិ្មមន្កកើត្ទុកខមកលងោល យកោោះក ើយ ។ 
   ទឹកកភលៀងនិ្ងទឹកមភនក  ដូចគាន កពកត្ត្ងថ់ាល  ឧបពត្គាបក់ពត្ជ្ 

ប៉ាុមន្តខុសគាន មនិ្មមន្តិ្ច  ត្តូ្វចាកំុំកភលច  កមាត   អាណិ្ត្ ។  កៅត្ត្ង់
ទឹកកភលៀងធ្លល កពី់កលើកម   ចំមណ្កទឹកមភនកហូរធ្លល កពី់ដងួចិត្ត  មដល
ខកបំណ្ង  សសងដ្ឋកជី់្វតិ្  និ្ងមដលកត្រោះចិត្តមនិ្ទាន្ព់ន្ត្ពោះធមជ៌្ញ
ទីពឹង ៕៚ 

3 
៙.យ ំ  ភិក្សខនវ   ន   តុមាហ ក្សំ   តំ   បេេថ   តំ   នវា  

បេនីំ  េតិ្តយ  សខុាយ  ភវិសេតិ ។  បិដក ៣៥ ទំពរ័២៩៥ 
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   ពន លភកិខុទាងំឡាយ  របស់ណា ( ខន្ធ  ធ្លតុ្  អាយត្ន្ៈ )  
មដលមនិ្មមន្ជ្ញរបស់អនកទាងំឡាយកទ  អនកទាងំឡាយ  ចូរលោះបងនូ់្វ
របស់កោោះកចញ  របស់កោោះ មដលអនកទាងំឡាយ  លោះបងក់ចញកហើយ  
នឹ្ងត្បត្ពឹត្តកៅកដើមបតី្បកយជ្ន្ ៍ កដើមបកីសចកដីសុខ ៕ 

៙.អាីមដលកកើត្អំពីបចចយ័   ជ្ញសលរបស់បចចយ័    ជ្ញសង្ខខ រធម-៌ 
សុទធ មដលកកើត្កហើយមត្ងអស់កៅ  រលត្ក់ៅមនិ្ត្ត្ បវ់លិវញិក ើយ 
គ្បបកី ើញកដ្ឋយវបិសសោថា  នុ្ោ៎ះ  មនិ្មមន្ជ្ញរបស់កយើងក ើយ ៕ 

3 
៙-មនិ្ពន្អំកពើអាត្កកអ់ាីណាមយួ  កៅកនុងកលាកកន្ោះ  មដល

ពន្កហតុ្សលសមគ្រួ  កដើមបឱី្យអនកណា ៗ  ត្បត្ពឹត្តាន្កោោះក ើយ  
កទាោះជ្ញកធាើកៅកដើមបអីាីកក៏ដ្ឋយ ។ 

  -ពន្មត្អំកពើជ្ញត្បកយជ្ន្ប៍៉ាុកណាណ ោះ  មដលពន្កហតុ្សល  
សមគ្រួ  កដើមបនឹី្ងកធាើ  ដូកចនោះ  មុន្នឹ្ងនិ្យយ  មុន្នឹ្ងកធាើ  មុន្នឹ្ង
សកត្មចគំ្និ្ត្ករឿងអាីមយួ  គ្បបពិីចារណាកហតុ្សលឱ្យាន្សមគ្រួ  
កនុងោរត្បត្ពឹត្តនូ្វកមមកោោះៗ    មនិ្ាចខំ់ត្បឹងគិ្ត្រកកហតុ្  សល    ឬ
អំណ្ោះអំណាងអាីៗណា  កដើមបកីធាើាបកោោះក ើយ  ដូចទឹក មុ ំលាយ
កដ្ឋយថាន ពិំស  វាមនិ្មមន្ជ្ញកហតុ្សមគ្រួ   កដើមបឱី្យបុគ្គលមដលត្ាថាន
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ជី្វតិ្រស់កៅ  បរកិភាគ្កោោះកទ  រឯីោរមដលមនិ្បរកិភាគ្  កទើបជ្ញកហតុ្
សមគ្រួដល់អនកត្សឡាញ់ជី្វតិ្រស់កៅ ។  ត្ពោះសពម សមោុទធត្ទងត់្ាស់-
សមមដងថា  បាបានិ  បរវិេានយ  គ្បបកីវៀរចាកាប... ៕៚ 

3 
៙.ដល់ោលោក រកី  ពីជ្និ្យម 
   កៅាមទំកន្ៀម  កហតុ្សលធមមជ្ញតិ្ 
  សលគ្រួាមកហតុ្  កត្បត្គ្រួាមញាតិ្ 
  សុខសួគ្ម៌និ្ឃាល ត្  ទាយទពន្បុណ្យ ៕៚ 

3 
៙.ដងួចន្ទដួងចិត្ត  ជី្វតិ្មនិ្ខាិល 
   ជ្ត្មោះមន្ទិល  កដ្ឋយសីលសុទធថាល  
  ត្ត្ជ្ញកដ់ងួមខ  ត្តឹ្មមត្កន្ត្ា 
  ត្ត្ជ្ញកសី់លា  កន្កខពម ដួងចិត្ត ៕៚ 

3 
៙.រស់កៅយបព់ថង  ឱ្យពចនត្បកយជ្ន្ ៍
   ករឿងពត្ក់អចអូច  ឱ្យោដ ចនិ់្សសយ័ 
  បញ្ញា ក ើញធម ៌ ក ើញរត្ន្ត្ត្យ័ 
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  ដងួមកវចរពណ្  ដងួចិត្តបទុម ។ 
   កធាើអាីករលអាី  ឱ្យពន្ត្ពមល 
   សចចៈខន្តី  ារមបីរម 
  ទាន្សីលកមាត   ញាត្ោជ្ួបជំុ្ 
  រស់កៅសុខដុម  អបរ់តំ្ពហមចារយ ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសកយើងមត្ងភយ័ខាល ច  ឬត្ពួយារមភចំករោះករឿងកន្ោះ  

ករឿងកោោះ  ទាងំមដលត្គ្បក់រឿងកោោះៗ  មនិ្មមន្ខលួន្ឯងជ្ញអនកកធាើក ើង
ក ើយ   ាមពិត្    កៅកនុងោមរូបបរកិចឆទកថា     ជ្ញកថាករលកដ្ឋយ 
ត្ពោះអភធិមម  គឺ្បរមត្េទាងំអស់កនុងជី្វតិ្  មនិ្ពន្អនកណាកធាើឱ្យខលួន្ឯង
កោោះកទ  កត្រោះអាត   ត្ខួលួន្  សត្ាបុគ្គលកោោះៗមនិ្ពន្  កទើបរបស់ខលួន្
មនិ្ពន្  សង្ខខ រធមក៌កើត្ក ើងអំពីបចចយ័សុទធៗ   អាីមដលកកើត្អំពីបចចយ័  
កត្ើគ្រួមដរកទ  មដលចាបយ់កមកហួងមហងឱ្យកកើត្ទុកខ  ឬយកមកកធាើជ្ញ
អាត   ត្ខួលួន្  ឱ្យខាល់មលុងឹៗ  ប៉ាុមន្ត  កន្ោះកត្រោះពន្កសចកដីត្បោន្់
កដ្ឋយស្ដរអវជិ្ញា ធ្លតុ្  កទើបាន្ជ្ញកហតុ្ោឱំ្យកកើត្ពន្នូ្វសងារទុកខ  
អកន្កជ្ញតិ្  មយួមខសៗ  មដលសន្មត្ថាជ្ញសត្ាកលាកមយួ  ឬពន ក់ៗ
មដលត្ាចរ់ង្ខគ ត្ក់នុងសងារវដដ ។  ត្តូ្វចកត្មើន្សតិ្បបដ្ឋឋ ន្  កទើបាន្
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ដឹងថា     អាីៗ    មនិ្មមន្ជ្ញករឿងរបស់កយើងក ើយ     កហើយាន្ទីពឹង  
មនិ្ពន្កងាល់  ភយ័ខាល ច ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសពន្ធម ៌ កទើបធមរ៌កាមនុ្សស  ឧទាហរណ៍្  កមាត   

ករុណាធម ៌ ត្បសិន្កបើមនិ្ពន្កទ  ឳពុក... រកំលាភ... សពល ប ់។  ដូកចនោះ  
មនុ្សសកយើង  ត្តូ្វកចោះក ើញគុ្ណ្ត្ពមលពន្ធមល៌ែ  កំុត្ច ំថា  ឱ្យមត្ពន្ 
ត្ាក ់ គឺ្អាចរស់ាន្កោោះ ។     កៅពន្គុ្ណ្ធមខ៌ោស់ៗកទៀត្   មដល 
ពន្ត្បសិទធភាព  រកំដ្ឋោះកត្គាោះកនុងជី្វតិ្ដូចបដ្ឋចារា  អងគុលីពល  ឬក ៏ 
ត្ពោះអរយិបុគ្គលទាងំអស់  ហនឹងឯង ៕៚ 

3 
៙.កកើត្ជ្ញសត្ាមអក  ពច ស់មថចំណី្ 
   មនិ្កចោះដឹងអាី  មត្ដឹងគុ្ណ្ពច ស់ 
  កបើមនុ្សសត្ទុសតគុ្ណ្  មុខគ្រួឱ្យខាម ស 
  អាបអ់ន្ខ់ាល ងំណាស់  ខាម សមអកជ្ញសត្ា ៕៚ 

3 
៙.កទាោះជ្ញលំាកយ៉ា ងណា... ឱ្យមត្កៅពន្សលូវ  ត្តូ្វមត្កដើរ

កៅមុខ  កៅរកភាពភលសឺ្ដា ង  ភាពជ្ញឥសសរៈ... ។  គឺ្ជ្ញដំកណ្ើ រត្ស ូរក
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ភាពត្តឹ្មត្តូ្វ  មដលកយើងមនិ្មមន្ជ្ញអនកបកងកើត្ខន្ធ ៥ កន្ោះមកកទ  
កហតុ្អាីាន្ជ្ញកយើងត្តូ្វទទលួនូ្វភារៈដធ៏ងន្ ់  និ្ងអស់ោលដយូ៏រ
អមងាងមបបកន្ោះ ។  យ៉ា ងកន្ោះឯង  កទើបកយើងត្តូ្វត្បឹង  ត្បឹងកដើរឱ្យដល់
ទីបំសុត្ ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសដឹងខលួន្ពិត្  ចូលចិត្តកធាើោរ 
   មនុ្សសពន្បញ្ញា   ចូលចិត្តកហតុ្សល 
   មនុ្សសពន្លបចិ  ចូលចិត្តកិចចកល 
   មនុ្សសស្ដដ បធ់មយ៌ល់  ចូលចិត្តត្បកយជ្ន្ ៍។ 
   មនុ្សសលែគំ្និ្ត្  ចូលចិត្តមកពខ 
   មនុ្សសាបចពត្ង  ចូលចិត្តកធាើខូច 
   មនុ្សសអន្ច់រតិ្  ចូលចិត្តហិន្កហាច 
   មនុ្សសបិស្ដចកខាម ច  ចូលចិត្តគំ្រង ់។ 
   មនុ្សសត្បពថសត្ា  ចូលចិត្តកមើលង្ខយ 
   មនុ្សសត្ាជ្ញពណ្ណ រាយ  ចូលចិត្តកត្ស្ដចត្សង ់
   មនុ្សសសបបុរសពិត្  ចូលចិត្តកស្ដម ោះត្ត្ង ់
   បណ្ឌិ ត្សូរសង ់ ចូលចិត្តបរសុិទធិ ៕៚ 
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៙.ក ើងត្តឹ្មត្តូ្វ កៅខោស់ត្ត្ង ់      សចងស់្ដម រតី្ 
   ត្តូ្វឆល ត្ពវ  ចុោះដល់ដី      កដើរធមមា 
   ក ើងកត៏្ត្ង ់  ចុោះកត៏្តូ្វ      កៅជី្វា៉ា  
   ត្បឹងសិកា  អនិ្ចាច        សង្ខខ រធម ៌។ 
   ពន្សមបត្តិ  កចោះលោះោត្ ់      ឧាទាន្ 
   ត្តូ្វមត្ហា ន្  ពន្ាន្ាត្ ់      មថចិត្តលែ 
   ពន្មថមាន្ ាន្កហើយាត្ ់     គឺ្កលាកធម ៌
   ចិត្តកត្ត្កអរ  បវរកចតិ្យ      ករធិសុខ៕៚ 

3 
៙.កាមំ  កាមយមានសេ តសេ  នេ  តំ  សមិេឈតិ 
   ោលបុគ្គលត្ាថាន ោម  កបើោមកោោះាន្សកត្មចដល់

បុគ្គលកោោះ ។ ១.អទាា   បីតិមននា  នោតិ  រមមងពន្ចិត្តបីតិ្  
រកីរាយកដ្ឋយពិត្ ។  ២.តនត្ត  នំ  អបរ ំ កានម  ឃនមម  តណ្ហំ វ  
វិនាតិ     បុគ្គលកោោះ  រមមងពន្នូ្វចំណ្ងដ់ពទ  ពត្កមលងជ្ញងកោោះ
កៅកទៀត្    ដូចជ្ញបុគ្គល    ពន្នូ្វចំណ្ងច់ងសឹ់កទឹក   កនុងរដូវកៅដ
ដូកចាន ោះឯង ។ ( បិដក ៥៩  ទំពរ័ ២៤៥ ោមជ្ញត្ក ) ៕៚ 

3 
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៙.ពុកនិ្ងមម៉ា  មត្ប៉ាុកណ្ណ ោះ       កចោះមត្ចាស់ 
   ត្ាកដណាស់ ចាស់ជ្ញត្រត្ ់       ឃាត្ម់និ្ាន្ 
   កូន្ត្តូ្វខំ  ោវំជិ្ញា         មកដ្ឋកត់្ាណ្ 
   កទើបកូន្ាន្  ទីពំនឹ្ង        ពឹងដូចស្ដោ ន្ ។ 
   កគ្ពន្មសនក  មប៉ាកមនិ្លែ       កូន្កំុក នើស 
   កូន្ត្តូ្វកត្ជ្ើស ករ ើសយកបុណ្យ       គុ្ណ្កគ្ពន្ 
   ជ្ញត្បកយជ្ន្ ៍ កហាចត្បោន្ ់       កឆោ ោះនិ្រា ន្ 
   ខុសប៉ាុោម ន្  ជ្ញាបកត្គាោះ       របស់កគ្ ៕៚ 

3 
៙.ាមពិត្  ជី្វតិ្  គឺ្ជ្ញកមករៀន្សត្ពបសិ់កា  ដូកចនោះ  ត្តូ្វកំុ

ខាល ចជី្វតិ្កដ្ឋយអវជិ្ញា ក ើយ  កហើយកកំុ៏វកងាងចាបយ់កមកត្បោន្់
ហួងមហងមដរ ។   ត្តូ្វសិកាទទួលយកោរពិត្អំពីជី្វតិ្វញិ ។   ទិដឋិ
ទាងំ ៦២ ( កនុងត្ពហមជ្ញលសូត្ត្ បិ.១៤ )  រមមងមនិ្ពន្កទ  ោល
មដលាន្ទទលួយកនូ្វសចចៈ  កដ្ឋយបញ្ញា កហើយកោោះ ។  កទាោះជ្ញ
ជី្វតិ្  ពន្ទុកខលំាកយ៉ា ងណា  ករៀងៗខលួន្  កំុរអ ូរទាអំាីក ើយ  ត្តូ្វកធាើ
ជ្ញសិសសពូមករបស់ត្ពោះសពម សមោុទធ  កជ្ឿចុោះ  សតិ្  និ្ងខន្តី  រមមងកធាើ
ឱ្យអលងសុត្អំពីបញ្ញា ត្គ្បយ់៉ា ង ។  ភាពញញឹម  មនិ្ចំករោះមត្ជ្ញមយួ
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នឹ្ងកសចកដីសុខកនុងកលាកកន្ោះកទ  គឺ្កសចកដីទុកខមដលកយើងាន្អលងសុត្
កហើយ  កក៏ធាើឱ្យកយើងញញឹមាន្មដរ  ទាងំោរញញឹមកោោះកស្ដត្  គឺ្
ជ្ញទីអវស្ដន្ពន្កសចកដីទុកខកស្ដកកនុងវដដសងារ  កទៀត្សង ៕៚ 

3 
៙.ពត្សូ់ត្ត្ធមថ៌ាា យបងគំត្ពោះ  មត្កៅចូលចិត្តកអចអូច... 
  .ចូលចិត្តកធាើទាន្  មត្កចូ៏លចិត្តយកកត្បៀបកលើកគ្មដរ... 
  .ករៀន្ធមក៌ចោះកត្ចើន្  មត្កមើលង្ខយកគ្អនកកចោះធមតិ៌្ច... 
  .មត្ងោយចងឱ់្យាន្ស្ដែ ត្  មត្ចិត្តត្បឡាកត់្បលូស... 
  .ចិត្តចងា់ន្បុណ្យណាស់  មត្អត្ក់ចោះលោះបងា់ប... 
  .ត្ាបក់គ្ឱ្យកធាើទាន្  លោះកំណាញ់  មត្ចិត្តចងា់ន្ពីកគ្... 
  .កចោះកមើលមថកូន្  មត្កភលចមម៉ាឳមដលធ្លល បក់មើលមថខលួន្ឯង... 
  .មនិ្បរកិភាគ្ស្ដចស់ត្ា  មត្អារស្ដចម់នុ្សសកដ្ឋយសមដ.ី.. 
  .សែបក់គ្និ្ោទ   សែបក់គ្យកកត្បៀប... ប៉ាុមន្តខលួន្កយើងវញិ... ? 
  .ចងា់ន្មនុ្សសលែ   ជ្ញបដី   ត្បពន្ធ   មតិ្តភកដិ...  មត្ខលួន្ឯង 

មបរជ្ញសត្តូ្វនឹ្ងខលួន្ឯងកៅវញិ ៕៚ 

3 
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៙.បិដក ២៤ ទំពរ័ ៣៨៦  កៅកនុងលោធិរាជកុមារសូស្ត 
   បោទ បអំ់ពីទុកករកិរយិកហើយ ត្ពោះអងគត្ទងត់្ពោះត្ត្មោិះរកក ើញ

សលូវពន្ោរត្ាស់ដឹង ។  ពន លរាជ្កុពរ   ត្ថាគ្ត្កោោះ  ពន្កសចកដី
ត្តិ្ោះរោិះយ៉ា ងកន្ោះថា  អាាម អញ  មនិ្គ្រួខាល ចកសចកដីសុខ  មដលជ្ញសុខ
កត្ៅអំពីោមទាងំឡាយ   កត្ៅអំពីអកុសលធមទ៌ាងំឡាយក ើយ ។ 

C.បិដក ៣៩ ទំពរ័ ២៧៩  ត្ពោះដព៏ន្ត្ពោះភាគ្  ត្ទងត់្ាស់ថា 
៙.ពន លភកិខុទាងំឡាយ    ត្ថាគ្ត្     មនិ្ាន្ករលនូ្វោរ

ត្ាស់ដឹងអរយិសចច ៤  ជ្ញមយួនឹ្ងទុកខកទាមន្សសក ើយ ប៉ាុមន្ត 
ត្ថាគ្ត្       មត្ងករលនូ្វោរត្ាស់ដឹងអរយិសចច  ៤      ជ្ញមយួនឹ្ង 
សុខកស្ដមន្សស ៕៚ 

3 
៙.បុញ្េ  ំ នច្ចនរេ ិ ោរយិនាិ 
    បុណ្យពកួកចារោកំៅមនិ្ាន្ បិ.២៩/ទំ.៩៥ 
   .សយ ំ ក្សត្តនិ  បុញ្ញេ និ តំ  មិតាំ  សមបោយកិ្សនា ិ។ 
    បុណ្យទាងំឡាយ  មដលបុគ្គលកធាើកហើយកដ្ឋយខលួន្ឯង  គឺ្

ជ្ញមតិ្តជ្ញបា់មកៅកនុងភពខាងមុខ ។ 
   .អត្តា ននញ្ា   បិយ ំ េញ្ញេ   
   .ន  នំ  បានបន  សយំនុេ  បិ.២៩/ទំ.១៩៧ 
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         កបើបុគ្គលដឹងថា    ខលួន្ជ្ញទីត្សឡាញ់កហើយ     ត្តូ្វកំុត្បកប 
ខលួន្កោោះកនុងាបក ើយ  ( កត្រោះថា  បុគ្គលអនកកធាើអំកពើអាត្កក ់ មនិ្មមន្
រកកសចកដីសុខាន្កដ្ឋយង្ខយកទ  ត្តូ្វស្ដល បក់ៅាមយថាកមម  មនិ្
អាចយកអាីកៅាន្បន្តិចបន្តួចក ើយ  ាន្កហើយមត្បុណ្យនិ្ងាប  
ដូចត្សកពលអកោទ លាមត្ាណ្   មដលធមមជ្ញតិ្ពន្ចិត្ត   សន្សទុំកជ្ញ 
ពូជ្  នឹ្ងឱ្យសលកៅាមោល ) ។ 
     តសាម   ក្សនរយយ  ក្សលោណំ្   និេយ ំ សមបោយកិ្ស ំ
     បុញ្ញេ និ  បរនោក្សសម ឹ         បតិដ្ឋឋ   នោនាិ  បាណិ្ននាិ។ 
    កត្រោះកហតុ្ដូកចាន ោះ    បុគ្គលគ្បបកីធាើនូ្វកលាណ្កមម    ឱ្យ
ាន្ជ្ញនិ្ចច  គឺ្ត្តូ្វស្ដងសន្ស ំ  ត្គាន្នឹ់្ងាន្ជ្ញទីពឹងកៅកនុងភពខាង
ោយ  កត្រោះថាបុណ្យទាងំឡាយ  រមមងជ្ញទីពឹងពន្ពពកួសត្ាកនុង
បរកលាក ៕៚ 

3 
   អននសពូ្ត  បិ.២៩/ទំ.៨១ 
   នសរសីពូ្ត  បិ.២៩/ទំ.១៥៤ 
៙.នយ  នំ  ទទនាិ  សទាា យ   វិបបសនននន  នេតសា 
   តនមវ  អននំ  ភេតិ   អសម ឹ នោនក្ស  បរមហិ  េ 
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   ជ្ន្ទាងំឡាយណា  ពន្ចិត្តត្ជ្ោះថាល   ឱ្យាយកោោះកដ្ឋយ
សទាធ   គឺ្ាយកោោះឯង  រមមងចូលកៅរកបុគ្គលកោោះ  ទាងំកនុងកលាក
កន្ោះ  ទាងំកនុងកលាកខាងមុខ ( អដឋកថា  រមមងជ្ញបា់មបុគ្គលកោោះ  ឱ្យ
ពន្អានិ្សងសដូចចិត្តគ្ហបតី្  និ្ងត្ពោះសីវលិកត្េរ  ជ្ញកដើម ) ។ 
      ៙.តសាម   វិននយយ  មនេឆរ ំ  ទជ្ជា   ទានំ  មោភិភូ 
         បុញ្ញេ និ  បរនោក្សសម ឹ      បតិដ្ឋឋ   នោនាិ  បាណិ្ននាិ។ 
         កត្រោះកហតុ្កោោះ   ស្ដធុជ្ន្   គ្បបកីពច ត្ប់ងនូ់្វកសចកដីកំណាញ់ 
កចញ   ត្គ្បសងកត្នូ់្វមន្ទិល  ( មចឆរយិៈ  ជ្ញកដើម )    កហើយឱ្យទាន្ចុោះ 
កត្រោះថាបុណ្យទាងំឡាយ  រមមងជ្ញទីពឹងពន្ពពួកសត្ាកនុងបរកលាក៕ 

3 
៙.ោរកស្ដយអារមមណ៍្ឯណានី្មយួ 
  -រូបដឹងថា  ស្ដែ ត្  ឬមនិ្ស្ដែ ត្ 
  -សំក ង  ពីករាោះ  ឬមនិ្ពីករាោះ 
  -កលិន្  យ៉ា ងកម៉ាច 
  -រស  និ្ងកោដឋពាៈ  យ៉ា ងណា 
  -ោរដឹងកោោះៗ  គឺ្វញិ្ញា ណ្ធ្លតុ្ 
  -ចំមណ្កោរកស្ដយអារមមណ៍្  គឺ្កវទោ 
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  -ទាងំអស់កន្ោះ  គឺ្សភាវៈមដលពន្ពិត្ 
  -ជ្ញអន្ាត ធម ៌ មនិ្មមន្ត្ួខលួន្សត្ាក ើយ ៕៚ 

3 
៙.អាីៗកនុងជី្វតិ្របស់កយើង  មយួចំមណ្កធំាមមដលកយើងចង់

ាន្កោោះ គឺ្ពន្បុណ្យជ្ញកហតុ្ឱ្យសកត្មច  ពន្បុណ្យជ្ញត្វួនិិ្ចឆយ័  
កបើកយើងពន្ធមត៌្ពមលមម សត្ពបទ់ទលួនូ្វអាីៗកនុងជី្វតិ្  មដលសុទធមត្
ជ្ញោរពិត្  កន្ោះជ្ញកសចកដីសុខសងប ់ ត្បកបត្ពមកដ្ឋយបញ្ញា  ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសកយើង  ពន្ករាគ្មដលលំាកពាាលមា៉ាង  គឺ្ករាគ្

ត្បញាបក់ជ្ឿនូ្វគំ្និ្ត្ខលួន្ឯង ។  កយើងមនិ្មដលគិ្ត្ថា  ត្តូ្វកាកត្ាស់
ខលួន្ឯងកោោះកទ  ប៉ាុមន្តគំ្និ្ត្ត្បកបកដ្ឋយកលាភៈកកើត្ក ើង  យ៉ា ងកម៉ាច
មដរ  គ្រួកជ្ឿាមកទ ?  ចុោះកៅកពលខឹង... គិ្ត្យ៉ា ងកម៉ាចមដរ ?  សុទធមត្
គំ្និ្ត្កាកត្ាស់ខលួន្ឯងទាងំអស់  ដូកចនោះ  កនុងមយួពថង ៗ  កត្ើកយើង
វកងាង   កជ្ឿគំ្និ្ត្ខលួន្ឯង   កហើយគិ្ត្ខុស   កធាើខុស    និ្ងនិ្យយខុស 
ប៉ាុន្ណាកៅ ។ 

   ពន្មត្ខំសិកានូ្វសចចៈប៉ាុកណាណ ោះ  កទើបអាចកពច ត្ប់ងនូ់្វ
ករាគ្ចាញ់កាកគំ្និ្ត្ខលួន្ឯង  កន្ោះាន្ ៕៚ 

3 
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៙.នមាគគោល ន,  អេ ំ ឥនត្ត  សតានម  ទិវនស  មោ-  
បវារណាយ  សងកសេនគរទាា នរ  ឱតរសិាមិ, មំ  ទដឋុកាមា  
តតា  អាគេឆនាុ,  សាវតាិនត្ត  សងកសេនគរទាា រ ំ តឹសនោេ-
នានិ,  ឯតានក្ស  មនគគ  ក្សសេេិ  បានថយយក្សិេាំ  នតាិ, ឧនបាស-
ថិកា   េុត្តា    ធុរវិោរ ំ  ធមមសេវនត្តា យ   គេឆនាា    វិយ  
អាគនេឆយោថាតិ     នតស ំ  អានោនេយោសតីិ ។      នថនោ 
“ សាធុ, ភននា ” តិ  គនាាា   តថា  អានោនេស ិ។ 

   ត្ពោះបរមស្ដស្ដដ ត្ទងត់្ាស់ថា  កពគ្គលាល ន្  កនុងពថងទី ៧  
ចាបពី់ពថងកន្ោះកៅ  ត្ថាគ្ត្ នឹ្ងចុោះកៅចំត្ត្ងក់ខាល ងទាា រពន្ន្គ្រសងកសសៈ  
កនុងពថងមហាបវារណា  អនកមដលត្ាថាន កដើមបនឹី្ងជ្បួត្ថាគ្ត្  កចូ៏រកៅ
ោន្ទី់កោោះចុោះ  ពីត្កុងស្ដវត្េីកៅន្គ្រសងកសសៈ  ពន្ត្បពណ្ ៣០ 
កយជ្ន្ ៍ កនុងចពង យសលូវប៉ាុកណ្ណ ោះ  កិចចមដលត្តូ្វកត្ត្ៀមកសបៀង  រមមងមនិ្
ពន្ដល់អនកណា ៗ ក ើយ ។  អនកគ្បបតី្ាបដ់ល់មនុ្សសទាងំអស់
កោោះថា  អនកទាងំឡាយ  ចូរជ្ញអនករកាឧកាសថដូចកៅោន្វ់ហិារកនុង
ទីជិ្ត្  កដើមបសី្ដដ បត់្ពោះធមដូ៌កចាន ោះឯង ។  ត្ពោះមហាកថរៈ  ាន្ទទលួ
ត្ពោះពុទធដីោថា    សាធុ     ភននា     កហើយាន្និ្មន្តត្ត្ បម់កត្ាប ់ 
( ដល់មហាជ្ន្កៅត្កុងស្ដវត្េី )  ាមត្ពោះពុទធដីោ ។ 

ស្ដធុ !  ស្ដធុ !  ស្ដធុ !  សូមអនុ្កពទោ ៕៚ 
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៙.នឹ្កត្សីលង្ខក   មហាកចតិ្យ 
   បរមធ្លតុ្កត្ចើន្ពត្ក  សិរទីាឋា 
  សុវណ្ណ ពលិកៈ  សុមន្កូដ្ឋ 
  មហីយងគណា  បពាាកត្ជ្ញោះកត្ៅ ។ 
   វត្តចារបិដក  កលណ្វហិារ 
   ត្មោមូលា  គុ្ហាសងឃកៅ 
  ោគ្ទីា  ស្ដស្ដដ យងកៅ 
  ទាងំធ្លល បគ់្ងក់ៅ  វត្តកលាណី្ ។ 
   ករធិត្ពឹកា  មហាកម វន័្ 
   កត្ចើន្អងគអរហន្ត  កជ្ត្ពន្កចតិ្យ 
  ទាងំថូារាម  គិ្រអីភយ័ 
  ត្ពោះពុទធកចតិ្យ  ពិជ្យ័វោទ  ៕៚ 
៙.ត្សុកត្សីលង្ខក   សមបូណ៌្បុណ្យ 
   ទឹកដីអរហន្ត  ធ្លល បគ់្ងក់ៅ 
  ត្ពោះពុទធកត៏្ទង ់ ធ្លល បយ់ងកៅ 
  ភនខំោស់កត្ជ្ញោះកត្ៅ  ត្ត្ជ្ញកចិ់ត្ត ៕៚ 

3 
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៙.កត្រោះកលាភៈកទើបកកើត្ទុកខ  កៅកពលត្រត្ច់ាកបិយរមមណ៍្ 
  .កត្រោះកទាសៈកទើបកកើត្ទុកខ  កៅកពលាន្ជ្បួអបបយិរមមណ៍្   
  .កត្រោះកពហៈកទើបកកើត្ទុកខ  កៅកពលមនិ្ាន្អាីៗដូចត្ាថាន  
   កសចកដីទុកខទាងំ ៣ យ៉ា ងកន្ោះ  កៅថា  ឧាយសទុកខ  គឺ្ជ្ញ

កសចកដីទុកខសលូវចិត្ត  ពន្សភាពចកងែៀត្ចងែល់  មដលមនុ្សសជ្ញង ៧
រន្ល់ាន្ោក ់  កកើត្ទុកខសលូវចិត្តកពលណា  គឺ្កគ្ចមនិ្សុត្អំពីកសចកដី
ទុកខទាងំ ៣ យ៉ា ងកន្ោះ  ណាមយួក ើយ  មនុ្សសទាងំអតី្ត្ោល  និ្ង
អោគ្ត្ោលទាងំអស់      មដលកកើត្ទុកខសលូវចិត្ត    សុទធមត្កៅកនុងទុកខ 
៣ មបប  កន្ោះឯង ។  ត្តូ្វចកត្មើន្វបិសសោវជិ្ញា   លោះបងក់ពហៈ  កទើប
មនិ្កកើត្ទុកខ  កត្រោះដឹងថាអាីៗមនិ្កចោះមត្ាន្ដូចត្ាថាន កោោះកទ  មត្អាីៗ
កោោះ  ត្តឹ្មត្តូ្វាមកសចកដីពិត្ ។  លោះបងក់លាភៈ  ត្ពមាមអាីៗមដល
មត្បត្បួល  និ្ងលោះបងនូ់្វកទាសៈ  កចោះចុោះសត្មុងជ្ញមយួនឹ្ងោរពិត្ពន្
ជី្វតិ្  មនិ្ត្បឆងំចំករោះធមមាធមក៌ ើយ ។ 

   សតិ្បបដ្ឋឋ ន្ ៤  ឈនោះវដដទុកខ  កត្រោះោរលោះបងនូ់្វត្ណាា   និ្ង 
កត្រោះមនិ្ត្បោន្អ់ាត   កនុងបញ្ចកខន្ធ ៕៚ 

3 



-85- 

 

៙.កកើត្ទុកខកត្រោះចងា់ន្  កហើយមនិ្ាន្ដូចបំណ្ងមមន្កទ ?  
ាមពិត្  ោរមនិ្កកើត្ទុកខកទើបសំខាន្ ់  កហើយពន្ត្ពមលជ្ញងអាីៗកនុង
កលាកកន្ោះទាងំអស់ ដូកចនោះកត្ើចាាំចត់្តូ្វោរាន្ាមបំណ្ងត្ាថាន ឬ? 

  .កំុកភលចថា  ោរមដលមនិ្ាន្នូ្វអាីៗាមបំណ្ងកន្ោះឯង  ក៏
ជ្ញភាពត្តឹ្មត្តូ្វមយួមសនកពន្ជី្វតិ្កន្ោះមដរ   ដូកចនោះ   គ្រួមត្មនិ្កកើត្ទុកខ
ាន្កហើយ ករលគឺ្មនិ្ចាាំចត់្តូ្វមត្ាន្អាីៗាមបំណ្ងកោោះក ើយ  
ឱ្យមត្យល់ចាស់នូ្វសចចភាពពន្ជី្វតិ្ ៕៚ 

3 
៙.មនិ្ពន្អនកណាមកបង្ខគ បឱ់្យកយើងកកើត្ទុកខសលូវចិត្ត  ត្បទូសត 

ទាស់  កទាមន្សសកៅកោោះក ើយ  ពន្ត្តឹ្មមត្ោរបបលួប៉ាុកណាណ ោះ  កបើ
កយើងកកើត្ទុកខ... ាន្កសចកដីថាកយើងត្ពមាមោរបបលួកោោះឯង  គឺ្
ជ្ញោរកត្ជ្ើសករ ើសរបស់កយើងោទ ល់  កត្ើបកោទ សអនកណា  កបើកយើងមនិ្
ត្ពមកទ  កយើងកម៏និ្ចាាំចក់កើត្ទុកខមដរ ។  ោមរាគ្ៈ  វវិាទ  ជ្កពល ោះ  
កំណាញ់  ត្ចមណ្ន្  ពន្ោះ  អតិ្ពន្ោះ  ញុោះញង ់ កស្ដក  បរកិទវៈ... 
សុទធមត្ពន្កហតុ្កៅកនុងចិត្តរបស់កយើងទាងំអស់  មដលកបើកឱ្ោស ឬ 
រមួពដជ្ញមយួនឹ្ងអារមមណ៍្  យកជី្វតិ្របស់កយើងកន្ោះជ្ញឆកសមមដងត្៕ួ 

3 
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៙.មនុ្សសបណ្ឌិ ត្  ចូលចិត្តជ្យួ ឱ្យកគ្ពន្ទុន្ 
  .មនុ្សសចិត្តបុណ្យ  ចូលចិត្តជ្ួយ កនុងោរឱ្យទាន្ 
  .មនុ្សសចិត្តត្រន្  ចូលចិត្តរាន្  បំរន្  ទពល យ 
  .មនុ្សសចិត្តង្ខយ  ចូលចិត្តសបាយ  បកណាដ យខលួន្ 
  .មនុ្សសគំុ្កួន្  ចូលចិត្តពួន្លបលាកត់្បហារ 
  .មនុ្សសឫសា  ចូលចិត្តថា  និ្ោទ ន្ នី្ស 
  .មនុ្សសសំគិ្ស  ចូលចិត្តរោិះគិ្ត្ោរកាកត្ាស់ 
  .មនុ្សសដឹងចាស់  ចូលចិត្តណាស់កនុងោរកៅកសងៀម ៕៚ 

3 
៙.ោលណា កបើកសចកដីត្ាថាន របស់កយើងត្បឆងំនឹ្ងោរពិត្  

លទធសលមដលកយើងក ើញជ្ញកម់សដងកនុងបចចុបបន្ន  គឺ្កសចកដីទុកខកស្ដក  
បរកិទវៈ    ោរចកងែៀត្ចងែល់ចិត្ត    និ្ងាបអកុសលកសសងៗកទៀត្  ដ៏
កត្ចើន្ ។  កត្ើកសចកដីត្ាថាន មដលជ្ញោរត្បឆងំនឹ្ងោរពិត្កោោះដូចកមដច  
គឺ្កសចកដីត្ាថាន   កំុឱ្យចាស់  កំុឱ្យត្រត្ត់្ាស... កំុឱ្យកគ្កមើលង្ខយ  
និ្ងត្ាថាន ឱ្យពន្ប៉ាុកណ្ណ ោះ   ឱ្យាន្ប៉ាុកណាណ ោះជ្ញកដើម ។    ដូកចនោះ   ត្តូ្វកំុ 
ត្ាថាន ឱ្យឃាល ត្ឆង យអំពីោរពិត្  ត្តូ្វកចោះត្ាថាន អាីៗឱ្យពន្កហតុ្សល
ត្តឹ្មត្តូ្វ  គឺ្កយើងអាចកធាើកហតុ្ឱ្យសកត្មចសលកៅាន្  មនិ្ថាកនុង
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បចចុបបន្ន  ឬកៅបរកលាក  ឬកត៏្ាថាន ត្ពោះនិ្រា ន្ ។  ត្តូ្វត្បយត័្នចិត្តមដល
មនិ្កចោះត្គ្បត់្គាន្ ់  ដូចោរកត្សកទឹកកហើយ  សឹកទឹកអំបិលដូកចាន ោះ  
មា៉ាងកទៀត្  ត្តូ្វមត្ត្បយត័្នឱ្យណាស់  ត្ត្ងម់ដលមសាងរកអនកខាោះជ្ញនិ្ចច  
មកជ្ញបន្ទុក ៕៚ 

3 
៙.កសចកដីត្សឡាញ់អនកដពទកដ្ឋយធមក៌មាត   នឹ្ងកកើត្ក ើង

ាន្  ឳពុកសូមត្ាបដ់ល់កូន្ដូចត្កៅ ៖ 
១.សូមកូន្សមលងឹកមើលអនកដពទ  ថាជ្ញមតិ្តរមួកកើត្  រមួចាស់  

រមួស្ដល បជ់្ញមយួគាន ទាងំអស់  មនិ្ថាអតី្ត្  អោគ្ត្  ឬបចចុបបន្នក ើយ។ 
២.សមលងឹកមើលមសនកលែពន្សត្ាកលាក  និ្ងសមលងឹកមើលបំណ្ង

ត្ាថាន ពន្សត្ាកលាក  មដលចងា់ន្កសចកដីសុខដូចៗគាន   ត្ពមទាងំ
សមលងឹកមើលសង្ខខ រកលាក  កៅាមកសចកដីពិត្សង ។ 

៣.ពន្កសចកដីសកោដ ស  គឺ្ពន្ោរកពញចិត្តាមពន្ាម-
ាន្  ជ្ញភូមឋិាន្កនុងជី្វតិ្  ពន្ាន្យ៉ា ងណា  កត៏្ពមលមមយ៉ា ងកោោះ  
មនិ្ត្បោន្ស់ែិត្  កត្រោះក ើញដល់កហតុ្មដលសមគ្រួជ្ញមយួសល ។ 

  .សូមឱ្យកូន្គិ្ត្ថា “ ពន្កល៏ែ  មនិ្ពន្កា៏ន្ ” ។ 
  .កពញចិត្តចំករោះរបស់មដលសមគ្រួ      គឺ្របស់មដលាន្មក 
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កដ្ឋយសុចរតិ្ ចិញ្ច ឹមជី្វតិ្កដ្ឋយត្ទពយត្ត្ជ្ញកត់្ត្ជំ្ ។ 
៤.ពន្ោរាងំចិត្តព ំ  ក ើញកទាសពន្កសចកដីខាិល  ក ើញ

គុ្ណ្ត្បកយជ្ន្ព៍ន្កសចកដីពាយម  ោលាន្ជ្ួបនូ្វរបស់មដលមនិ្
ជ្ញទីត្ាថាន   ត្តូ្វកូន្កធាើទុកកនុងចិត្តថា  លាភយស  សុខទុកខ  សរកសើរ  
និ្ោទ   អត្ល់ាភ  អត្យ់ស  ជ្ញចាបធ់មមារបស់ជី្វតិ្  កបើកៅដ ខាល ងំកូន្
ត្តូ្វរកម់កួ  ឬាងំអត្ត្  កូន្មនិ្ត្តូ្វខឹងត្បទូសដនឹ្ងកៅដ ក ើយ ។ 

៙.ចំណុ្ចទី ១ និ្ងទី ២ ជ្ញកហតុ្ជិ្ត្ពន្ចិត្តកមាត   ចំណុ្ចទី ៣  
ធមស៌កោដ ស  រារាងំកលាភៈ  កត្រោះកបើកលាភៈកត្ចើន្  ោឱំ្យខូចោរ
រាបអ់ាន្  រហូត្ោចូំលដល់ោរកបៀត្កបៀន្កទៀត្សង  ចំណុ្ចទី ៤  គឺ្
ពាយមជ្ញគូ្នឹ្ងសកោដ ស  កធាើជី្វតិ្ឱ្យពន្កសេរភាព  ជ្ញត្បកយជ្ន្៍
ដល់ោររកានូ្វគុ្ណ្ធម ៌ មា៉ាងកទៀត្  ោរមនិ្ញាបញ័់រនឹ្ងកលាកធម ៌ 
មនិ្ទាស់ចិត្តជ្ញមយួនឹ្ងរបស់ធមមា ក ម្ ោះថាពន្ធមជ៌្ញទីពឹង បុគ្គល
ពន្ធមជ៌្ញទីពឹង  រមមងមនិ្ខឹងកត្ោធជ្ញមយួនឹ្ងអនកដពទក ើយ ។ 

3 
៙.ចូរកូន្ចាទុំកថា     ោរខឹងកត្ោធកៅរកអនកដពទ     គឺ្ជ្ញោរ 

លុត្ជ្ងគងអ់ងារសូមកសចកដីសុខអំពីអនកដពទ។ ឯោរត្សឡាញ់រាបអ់ាន្
អនកដពទវញិ  គឺ្ជ្ញោរមចកកសចកដីសុខមដលខលួន្ពន្យ៉ា ងសមបូណ៌្ឱ្យ
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ដល់អនកដពទ ។ កបើកូន្កចោះត្សឡាញ់រាបអ់ាន្អនកដពទ  ត្បកបកដ្ឋយ
ធមក៌មាត កហើយ  កូន្នឹ្ងាន្នូ្វកសចកដីលែសមកៅាមបំណ្ងត្ាថាន   

បីដូចកូន្ពសឳពុកពន្កទវាាមមថរកាអ Íចឹងឯង ៕៚ 

3 
៙.មុន្ភាុបិំណ្ឌ   គិ្ត្ថាជិ្ត្ដល់ភាុ.ំ.. ភាុបិំណ្ឌ រចួគិ្ត្ថាកន្លោះមខ

កទៀត្អសសុជ្បូជ្ញកហើយនឹ្ងដមងាកថិន្  ឥ ូវកថិន្ ១ករាជ្ កន្លងកៅ
កហើយ  អាីៗកទៀត្មដលជ្ញោរពិត្ពន្ជី្វតិ្  នឹ្ងមកដល់ជ្ញពិត្ត្ាកដ ។  
កពលស្ដល បជ់្ញកពលអស់កមមសិទធិ... អស់ខយល់ដកងាើម  លាចាកបុគ្គល
ជ្ញទីត្សឡាញ់ទាងំអស់  កត្ើត្ពមកទ ?  លាកៅទាងំសងបចិ់ត្តមដរកទ ?  
ឥ ូវកន្ោះ  កបើកយើងត្បោន្ក់ដ្ឋយត្ណាា ថា  ត្ទពយសមបត្តិ  ពសត្ាក ់ 
ជ្ញរបស់កយើង  គឺ្កយើងជ្ញរបស់ពសត្ាក ់  និ្ងជ្ញរបស់ត្ទពយសមបត្តិ
កោោះឯង  ករលគឺ្ជ្ញបចំ់ណ្ងដព៏ ំ ជ្ញចំណ្ងពរ  មនិ្អាចសងបចិ់ត្ត
ក ើយ ។  ត្ាកក់ត្បើឱ្យកយើងរវល់សពាមបបយ៉ា ង  រតឹ្មត្ពន្  រតឹ្មត្រវល់
ណាស់  វាកត្បើឱ្យកយើងកៅទារបំណុ្លកគ្  ឱ្យកៅទិញសទោះត្សុកកត្ៅ  
ត្តូ្វកធាើអាីៗកទៀត្សពាមបបយ៉ា ង  ជ្ញពិកសសកាកកយើងថាកយើងអត្ក់ចោះ 
ស្ដល បក់ទ... លុោះដល់កពលស្ដល ប ់  វាកត្បើឱ្យកយើងកៅយមវាកទៀត្  កនុង
កំកណ្ើ ត្ជ្ញតិ្រចាឆ ន្  ជ្ញកត្បត្  អសុរោយជ្ញកដើម ។  កបើត្ាកជ់្ញរបស់
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កយើងកនុងត្ពំមដន្សន្មត្  កយើងអាចកត្បើត្ាកឱ់្យាន្នូ្វធមមបីតិ្កដ្ឋយ
ោរបូជ្ញទាន្  ឬសងគហទាន្  ដល់កពលកធាើោលកិរយិ  គឺ្កយើងអាចកធាើ
ចិត្តាន្  លាចាកកដ្ឋយចិត្តសងប ់  ាន្សុគ្តិ្ភព  ជ្ញទីាងំពន្ោរ
ចកត្មើន្គុ្ណ្ធមជ៌្ញន្ខ់ោស់ ៕៚ 

3 
៙.រស់កៅជ្ញសុខ សុខកៅនឹ្ងមុខ     សុខបចចុបបន្ន 
   សុខកៅកនុងពដ កំុបីកស្ដល សលន្ ់     ត្បត្ពឹត្តកលាភលន្ ់
   ទាន្ហ់ន្ក់ស្ដោ ។ 
   ចិត្តត្ាសចាកទុកខ ជី្វតិ្ជ្ញសុខ     កត្រោះាន្ដឹងថា 
   ធមមជ្ញតិ្ជី្វតិ្  មត្ងពន្ទុោខ      រលត្ត់្ណាា  
   កន្កខពម ដងួចិត្ត ៕៚ 

3 
៙.កសចកដីត្សឡាញ់មដលលែ   អាចហត្ក់ន្ឿយសលូវោយ    ប៉ាុមន្ត 

មនិ្ហត្ក់ន្ឿយសលូវចិត្តកទ ។  កនុងករឿងកន្ោះ  កក៏យើងមនិ្អាចកត្ជ្ើសករ ើស
ាន្មដរ  ដូកចនោះ  កយើងពន្មត្កត្ជ្ើសករ ើសយកកសចកដីលែ  មកជ្ញគូ្ជី្វតិ្ 
ប៉ាុកណាណ ោះ  កដ្ឋយោរពាយមរកាកទៀត្សង ។  ោរចងា់ន្អាីៗាម
ចិត្តរបស់ខលួន្  កន្ោះជ្ញកមករៀន្របស់ពរ  កយើងនឹ្ងោត្ប់ន្េយនូ្វចំណ្ង់
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កោោះៗ  កត្រោះាន្ទទួលយកកមករៀន្របស់ត្ពោះសពម សមោុទធមកបដិបត្តិ  
សិកា  ត្ពមសុខចិត្តកៅាមសចចធម ៌ អាីមដលត្តូ្វកកើត្រមមងកកើត្ក ើង  
ជ្ញសលពន្បចចយ័  កហើយអាីមដលកកើត្អំពីបចចយ័  គឺ្មនិ្គ្រួយល់ថាជ្ញ
របស់កយើងកោោះក ើយ ៕៚ 

3 
៙.មនិ្វកងាងកត្ទាប  ឱ្បោយកត្គាងអែឹង 
   កត្រោះញាណ្ាន្ដឹង  សភាវចិត្ត 
  មនិ្វកងាងសលុង  កៅកនុងជី្វតិ្ 
  កត្រោះាន្ដឹងពិត្  សចចកវលា ។ 
   រត្តិន្ទិវា  ទំរសីុសត្ា 
   ករលកដ្ឋយបរមត្េ  អតី្ា  ធពម  
  អាីៗត្តឹ្មមត្  មយួកពលមយួត្គា 
  ចកត្មើន្ភាវោ  លាលុោះនិ្រា ន្ ៕៚ 

3 
៙.កំុកចោះមត្គិ្ត្ឱ្យឈចិឺត្តជ្ញមយួនឹ្ងអនកដពទ  កនុងករឿងអាីៗ

ឱ្យកស្ដោះ  កត្រោះវា  គឺ្ជ្ញោរឈចិឺត្តរបស់កយើងខលួន្ឯងកទកត្ើ ។ 
   កបើកមាត កគ្មនិ្ទាន្ា់ន្កទ  ត្តូ្វករៀន្កមាត ឱ្យខលួន្ឯង៕៚ 

3 



-92- 

 

៙.ករៀន្ធមក៌ត្ចើន្កហើយ  ត្តូ្វកចោះគិ្ត្ឱ្យាន្សុខសង ។ 
  .ពន្ត្ទពយសមបត្តិ  កៅកពលគិ្ត្ 
  .អត្ព់ន្អាីៗ  កក៏ៅកពលគិ្ត្មដរ 
  .ទុកខកងាល់កសសងៗ  កក៏ត្រោះគំ្និ្ត្ 
  .ដូកចនោះ  កម៉ាចមនិ្គិ្ត្ឱ្យាន្សុខវញិ  កៅគិ្ត្ឱ្យកកើត្ទុកខកធាើអាី 
  .ខំត្បឹងកធាើោររកសីុមយួពថង ៗ  វាស់ៗលាង ច  ត្ស្ដបម់ត្មកគិ្ត្

សែបក់គ្  ឱ្យកកើត្ទុកខង្ខយៗ ។ 
  .កន្ោះកហើយ  មហាកចារបលន្ក់សចកដីសុខ ៕៚ 

3 
៙.មុន្នឹ្ងកត្ោកាន្  គឺ្ាន្កត្ោក   
   មនិ្មមន្ទុកខកស្ដក  កាកខលួន្ស្ដល ប ់
  មុន្នឹ្ងស្ដដ បា់ន្  គឺ្ាន្ស្ដដ ប ់
  ត្ពោះធមា៌ន្ត្ាប ់ ចាបយ់កសលូវ ។ 
   មុន្នឹ្ងកធាើាន្  គឺ្ាន្កធាើ 
   មនិ្មមន្ស្ដទ កក់សទើរ  មនិ្កដើរកៅ 
  មុន្នឹ្ងកដើរាន្  គឺ្ាន្សលូវ 
  ពគ៌ាត្តឹ្មត្តូ្វ  សលូវសពម  ។ 
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   មុន្នឹ្ងលោះាន្  គឺ្ាន្លោះ 
   មុន្នឹ្ងាន្ឈនោះ  ចាញ់កត្ចើន្ស្ដ 
  មុន្នឹ្ងាន្សុខ  គឺ្ឧសាហ៍ 
  មនិ្មមន្កទវា  ណាជ្យួ ក ើយ ។ 
   មុន្នឹ្ងកចញាន្  គឺ្ាន្កចញ 
   លំាកកមដចមញិ  ត្បឹងរកកត្ត្ើយ 
  មុន្នឹ្ងាន្អលង  គឺ្មហលកហើយ 
  មុន្នឹ្ងធូរកសបើយ  ត្តូ្វកន្ឿយហត្ ់។ 
   មុន្នឹ្ងរងឹបឹុង  គឺ្ត្បឹងមត្បង 
   មុន្នឹ្ងជ្ញកម់សដង  ត្តូ្វអំណ្ត្ ់
  មុន្នឹ្ងសកត្មច  គឺ្កចោះស្ដទ ត្ ់
  ឈបជ់្បួឈបត់្រត្ ់ ត្ពោះនិ្រា ន្ ៕៚ 

3 
៙.មននាបុរាងគមា  ធមាម   ធមទ៌ាងំឡាយ ពន្ចិត្តជ្ញត្បធ្លន្ 
   មននា  កនុងត្ពោះគាថា  ត្ារពធមដឋកុណ្ឌ លី  ាន្ដល់មហា-

កុសលចិត្ត  ញាណ្សមបយុត្ត  ត្បត្ពឹត្តកៅជ្ញមយួនឹ្ងកស្ដមន្សស-
កវទោ ។  ចិត្តកន្ោះ  ដូចជ្ញកមដឹកោពំន្ពុទធបរស័ិទទាងំឡាយ  ឱ្យថាា យ
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ទាន្ដល់សងឃ  ស្ដដ បត់្ពោះធមមកទសោ  បូជ្ញត្បទីបជ្ញកដើម  កទើបក ម្ ោះ
ថាត្បធ្លន្ ។  ត្ពោះបរមស្ដស្ដដ   ត្ទងគ់្ងត់្បថាបក់ៅោមហាវហិារត្ពោះ-
កជ្ត្ពន្  ត្ពោះអងគត្ទងត់្ារពធមដឋកុណ្ឌ លី ។  មដឋកុណ្ឌ លី  ជ្ញកូន្ត្បុស
មត្ពន ករ់បស់អទិន្នបុពាកត្រហមណ៍្  កពលឈជិឺ្ត្ស្ដល ប ់ ាន្នូ្វកសចកដី 
ត្ជ្ោះថាល កកើត្ក ើងកនុងត្ពោះពុទធគុ្ណ្  កហើយាន្កធាើោលកិរយិកៅោន្់
ាវត្តិងសកទវកលាក ។  មដឋកុណ្ឌ លីកទវបុត្ត្  ាន្ចុោះមកោន្ស់្ដេ ន្
មនុ្សសកដើមបជី្យួ បិារបស់ខលួន្  មដលបិារបស់ខលួន្ជ្ញមនុ្សស
កំណាញ់  មចិាឆ ទិដឋិ  ទីបំសុត្ាន្ស្ដដ បត់្ពោះធមមកទសោ  និ្ងត្ពោះគាថា  
មននាបុរាងគមា  ធមាម  ជ្ញកដើមកហើយ កា៏ន្សកត្មចកស្ដាបត្តិសល  
ត្ពមទាងំបិា  និ្ងមហាជ្ន្ដក៏ត្ចើន្កទៀត្ ។ 
 មននាបុរាងគមា  ធមាម  មននានសដ្ឋឋ   មននាមោ 
  មនសា  នេ  បសនននន ភាសតិ  វា  ក្សនោតិ  វា 
 តនត្ត  នំ  សខុ្មននាតិ ឆាោវ  អនុបាយនិី ។ 
 ធមទ៌ាងំឡាយ  ពន្ចិត្តជ្ញត្បធ្លន្  ពន្ចិត្តត្បកសើរបំសុត្  
សកត្មចអំពីចិត្ត កបើបុគ្គលពន្ចិត្តត្ជ្ោះថាល កហើយ ករលកដី កធាើកដី ( រមមង
ជ្ញសុចរតិ្ )  កត្រោះសុចរតិ្ទាងំកោោះ  កសចកដីសុខរមមងជ្ញបា់មបុគ្គល
កោោះកៅ  ដូចត្សកពលអកោទ លាមត្ាណ្ ៕៚ 

3 
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   ៙.កំុគិ្ត្ថាកយើងមនិ្ពន្ត្ពមល  កដ្ឋយត្គាន្ម់ត្ពន្អនកដពទ
ណាកគ្មនិ្ក ើញត្ពមលរបស់កយើងកោោះ  ាមពិត្  មនុ្សសកយើងសំខាន្់
សត្ពបខ់លួន្ឯងណាស់  កត្រោះត្ពោះពុទធអងគត្ទងប់ញ្ាត្តសចចៈទាងំ ៤ កនុង 
អត្តភាពត្បពណ្មយួពាម    មដលកំពុងមត្កៅរស់កន្ោះឯង   ( ករាហិ-
ត្សសសូត្ត្ បិ.៤២/ទំ.១១៧ ) ។ 
 ពន្សលូវមត្មយួគ្ត្ ់ មដលអាចកដ្ឋោះត្ស្ដយកសចកដីទុកខឱ្យកយើង
ាន្  គឺ្សតិ្បបដ្ឋឋ ន្ ៤ ៕៚ 

3 
៙.កបើត្តឹ្មមត្ត្សឡាញ់កដ្ឋយចិត្តបរសុិទធ  មថមទាងំពន្បញ្ញា

យល់ដឹងធមមាធមក៌ទៀត្កោោះ  វាមនិ្ាន្កធាើឱ្យកយើងកកើត្ទុកខអាីក ើយ  
ពន្មត្សងបរ់ងំ្ខបចិ់ត្ត  កត្រោះត្ាសចាកោរត្បទូសដ ។ 

   សភាវៈ  ោឱំ្យកយើងកកើត្ទុកខ  គឺ្ោរត្បោន្ថ់ាជ្ញរបស់កយើង  
( នសាេនាិ  េនា  មមាយនិត ) ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសមដលកៅពន កឯ់ងាន្... កពលខលោះ  មនិ្មមន្ថាកគ្

ពូមកអាីកៅកោោះកទ  ប៉ាុមន្ត  ករលកដ្ឋយសរុបមក  គឺ្កគ្ចាាំចត់្តូ្វមត្
រងឹបឹុង  កត្រោះកពលកន្ោះ  កគ្មនិ្អាចទន្ក់ខាយាន្ក ើយ ៕៚ 

3 
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៙.កបើ  ក្សមមសេក្សត្តញាណ្  ដឹងថា  សត្ាកលាកត្បត្ពឹត្តកៅ
ាមកមម ។      មថមទាងំពន្    យថាភូតញ្ញេ ណ្    ដឹងថាអាីៗកកើត្
ត្តឹ្មត្តូ្វកៅាមបចចយ័  ដូកចនោះ  កត្ើត្តូ្វកកើត្ទុកខ  មនិ្សុខចិត្ត  កៅកនុង
ករឿងអាីកទៀត្ ៕៚ 

3 
៙.កបើមនិ្ពន្ចិត្តដឹងអារមមណ៍្  ឬមនិ្ពន្ចិត្តគិ្ត្កទ  គឺ្វាមនិ្

ពន្ករឿងអាីទាងំអស់ ។ 
  .សុខទុកខសលូវចិត្ត  កៅនឹ្ងចិត្តគិ្ត្ខលួន្ឯង 
  .កំុកៅវកងាងកដ្ឋោះត្ស្ដយករឿងខាងកត្ៅ  កដ្ឋយោរត្សឡាញ់   

សែប ់ គាប ់ ទាស់... ។ 
  .កំុចាញ់កាកគំ្និ្ត្ពរកនុងខលួន្ 
  .កំុលុោះកនុងអំណាចពន្កិកលសពរក ើយ ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសកយើងកដ្ឋយកត្ចើន្  មនិ្កចោះមថរការបស់ដព៏ន្ត្ពមល  

លុោះដល់ាត្ប់ងក់ៅ  កទើបាន្នឹ្កអាកឡាោះអាល័យ  កស្ដកកៅ  ដូច
ជ្ញពាបិា   ភរយិស្ដា ម ី  បងបែូន្  កូន្កៅ  មតិ្ត្ភកដិ... កិត្តិយស  
កករ ដិ៍ក ម្ ោះ  សុខភាព  អត្តភាពជ្ញមនុ្សស  អវយវៈ  ជី្វតិ្  សីល បពាជ្ញា  
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និ្ងត្ពហមចរយិធមជ៌្ញកដើម ។ 
   លុោះដល់កពលត្ក     កទើបក ើញត្ពមលត្ាក.់..  លុោះដល់កពល 

ធ្លល កន់្រក  កទើបក ើញត្ពមលមនុ្សស ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសកយើងកត្ចើន្ណាស់  មដលមសាងរកសុខ  មត្មបរជ្ញ

លោះបងចិ់ត្តខលួន្ឯងកចាល  ករលគឺ្  មនិ្មថរកា  មនិ្ទូោម ន្ចិត្តរបស់
ខលួន្  ហនឹងឯង ៕៚ 

៙.កំុគិ្ត្មកករឿង  មកចិត្តវញិ 
   ចិត្តមដលកពន កមនញ  កត្រោះគំ្និ្ត្ 
  ករឿងជ្ញអារមមណ៍្  ពន្ោរគិ្ត្ 
  ចិត្តលែគឺ្ពិត្  ជ្ញករឿងលែ ។ 
   សូមករឿងលែៗ   ពីខលួន្ឯង 
   កគារពកោត្មត្កង  មសាងត្ពោះធម ៌
  សតិ្បបដ្ឋឋ ន្បនួ្  ជ្ញកគាចរ 
  កលាកឈបវ់កឹវរ  មសដងសចចៈ ។ 
   មនុ្សសកត្ចើន្សមលងឹ  ត្បឹងរកសុខ 
   មត្មបរជ្បួទុកខ  មុខថាន ងំថាន ក ់
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  កត្រោះលោះបងចិ់ត្ត  កចាលសមថៈ 
  មសាងរកមត្ត្ាក ់ ដ្ឋកក់ចាលខលួន្ ៕៚ 

3 
៙.អរុណ្សួសដី !  
  .កទាោះជ្ញមហាកសដឋី  កត៏្តឹ្មមត្វញិ្ញា ណ្ដឹងអារមមណ៍្ 
  .កទវា  ឥន្ទ  ត្ពហម  កម៏និ្ពន្អាត មដរ ។ 
  .ឥ ូវកន្ោះ  ឱ្យមត្វញិ្ញា ណ្ត្ាកដជ្ញបរមត្េ  មនិ្មមន្ជ្ញត្ខួលួន្

កយើង  ហនឹងគឺ្សតិ្បបដ្ឋឋ ន្  សលូវកៅត្ពោះនិ្រា ន្  រលត្ត់្ណាា   រលត្ទុ់កខ៕ 

3 
៙.សរកសើរកជ្រសែប ់ ចបត់្តឹ្មយល់ដឹង 
   ករឿងរា៉ា វអស់ហនឹង  ដូចកសលកបកោទ រ 
  ជ្បួត្រត្ត់្ពឹកលាង ច  សមុត្ទោចកជ្ញរ 
  ខយល់បកទឹ់កហូរ  កលាកធមដូ៌រោល ស់ ។ 
   កទាោះបីអនកណា  ត្ាថាន ាន្អាី 
   កសដឋីកទវា  ោពពត្កត្ោស់ 
  ត្តឹ្មមត្វញិ្ញា ណ្  ពន្ោរដឹងចាស់ 
  អាត គាម ន្កស្ដោះ  ពច ស់ណាាន្អាី ។ 
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   កត្រោះកដីត្សឡាញ់  កទើបឆង ញ់ោព 
   កទាោះចូលពត្ពខាល   ោរង្ខរកមដចកដី 
   មនិ្ខាល ចហត្ក់ន្ឿយ  មនិ្ខាល ចដំរ ី
  ប៉ាុមន្តកលាកីយ ៍ អាីៗត្បួលមត្ប ។ 
   រដូវោលដូរោល ស់  ករឿងចាស់កន្លង 
   ករឿងថមីមកមដង  អលងោត្ហូ់រមហ 
  ត្សឡាញ់កពញចិត្ត  រស្ដត្ា់ត្ម់ដរ 
  ឥ ូវកៅមត្  ពិសកសនហ៍ដំកៅ ។ 
   ករឿងខលោះកត្បៀបដូច  បដ្ឋចារា 
   កគាត្មកីីស្ដ  ឧបោត្បុសកលម  
     ជ្បួត្ពោះស្ដស្ដដ   សិកាសលូវត្តូ្វ 
  ស្ដងសនួសអស់កលល   ដំកៅសោះកសបើយ ៕៚ 

3 
៙.សត្ពបជី់្វតិ្កន្ោះ  គឺ្មនិ្ចាាំចហុ់ឺហា  សមបូណ៌្មបបអាីកៅ

កោោះក ើយ  ឱ្យមត្កត្ោកត្ពឹកក ើងាន្ជ្ួបអនកមដលកយើងត្សឡាញ់  
កព៏ន្កសចកដីសុខកហើយ  ដូកចនោះ  កសចកដីសុខចិត្តកៅត្ត្ងព់ន្
អារមមណ៍្ជ្ញទីកពញចិត្ត   កទើបកយើងគ្រួពន្សីលឱ្យជ្ញទីកពញចិត្ត  ពន្ 
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អារមមណ៍្ឱ្យជ្ញទីត្ជ្ោះថាល ពត្កមលង  និ្ងអបរ់ចិំត្តកមាត ឱ្យទូលាយ ។ 
     កយើង  គឺ្ជ្ញអនកស្ដងកសចកដីសុខ  ឱ្យដល់ខលួន្ឯង  ទាងំជ្ញ 

ត្បកយជ្ន្ក៍នុងោររស់កៅ ៕៚ 

3 
៙.រាគ្ៈកកើត្ក ើងកនុងអារមមណ៍្ណា  មនិ្មមន្ត្តូ្វមត្កសព

កស្ដយនូ្វអារមមណ៍្កោោះកទ  គឺ្ត្តូ្វលោះបងនូ់្វរាគ្ៈកនុងចិត្ត  កទើបវាមនិ្
ពន្បញ្ញា មវងឆង យ  ដូចអនកពន្ករាគ្  ចងប់រកិភាគ្ថាន ពិំសអ Íចឹង  កត្ើ
ត្តូ្វកធាើយ៉ា ងដូចកមដច ?៕៚ 

3 
   ៙.អមតនានទា  េ  នសា  នោតិ   នោ  ធមមមនុសាសតីត ិ

   បុគ្គលណាកត្បៀន្ត្បកៅធម ៌( ត្ាបា់លី  អដឋកថា  កអលើយ
បញ្ញា មដលស្ដកសួរ )  បុគ្គលកោោះ  ក ម្ ោះថាឱ្យនូ្វអមត្ៈ ។ 

   បុគ្គលណា  Share  ត្ពោះធម ៌  បុគ្គលកោោះ  ជ្ញអនកឱ្យ
កសចកដីសុខ  ឱ្យសតិ្បញ្ញា   ឱ្យនូ្វភាពជ្ញមតិ្តលែ  ឱ្យសលូវត្តូ្វពន្ជី្វតិ្...។  
កបើកយើងាន្ឱ្យនូ្វកសចកដីសុខដល់អនកដពទ  កយើងគឺ្ពន្ត្ពមលសត្ពប់
អនកដពទ   ជ្ញរត្ន្បុគ្គល  កលើសពសត្ាកក់ៅកទៀត្   ដូកចនោះ  កយើងគ្ួរ 
មត្រកីរាយកនុងោរជ្យួ ឱ្យអនកដពទាន្ត្បកយជ្ន្សុ៍ខ ៕៚ 

3 
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៙.ឱ្ោសកធាើជ្ញកសដឋី  កយើងពន្មនិ្ដូចគាន កទ  ប៉ាុមន្ត  ឱ្ោស
កធាើជ្ញមនុ្សសលែ  គឺ្កយើងពន្ដូចគាន  ។ 

៙.អនកត្បត្ពឹត្តធម ៌ រមមងកៅជ្ញសុខ ។ 
៙.បដិបត្តិធម ៌ គឺ្ោរត្ត្ បម់កសិកាសចចៈពន្ជី្វតិ្ ៕៚ 

3 
៙.មនិ្មមន្ពន្មត្ត្ាកប់៉ាុណ្ណឹ ង  កធាើឱ្យមនុ្សសកយើងពន្

កសចកដីសុខកោោះកទ  អនកណាមដលកធាើឱ្យកយើងពន្កសចកដីសុខ
សបាយ  និ្ងាន្នូ្វទីពឹងកនុងត្ពោះរត្ន្ត្ត្យ័  អនកកោោះឯង  គឺ្ពន្
ត្ពមលជ្ញងត្ាក ់  ជ្ញងត្ទពយសមបត្តិរបស់កយើងកៅកទៀត្  កត្រោះថាជី្វតិ្
របស់កយើងមដលពន្សុភមងគល  គឺ្សុខចិត្ត ។ 

   ដូកចនោះ  កយើងកគ៏្រួកធាើជ្ញរត្ន្បុគ្គលពន កក់នុងកលាក  ករលគឺ្  
ពន្ជី្វតិ្រស់កៅឱ្យអនកដពទាន្កសចកដីសុខ  ស្ដធុ ! ស្ដធុ ! ៕៚ 

3 
៙.កយើងធ្លល បក់កើត្ទុកខ    កដ្ឋយស្ដររកយសមដពីន្អនកដពទ   មមន្ 

កទ    មត្ាមពិត្    មកអំពីោរគិ្ត្របស់កយើង   គឺ្កយើងគិ្ត្ឱ្យកកើត្ទុកខ 
ខលួន្ឯង ៕៚ 

3 
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៙.ត្តូ្វហាឹកហាត្ក់មើលអាីៗ  កដ្ឋយមភនកបញ្ញា   ឱ្យក ើញនូ្វអាីៗ
កោោះ  ាមមដលវាត្បត្ពឹត្តកៅ ។ 

  .ត្តូ្វកំុកមើលកៅាមត្ណាា   មដលចងឱ់្យអាីៗកោោះ  ត្បត្ពឹត្ត
កៅាមមដលកយើងចងក់ោោះក ើយ ។  ដូកចនោះ  កយើងនឹ្ងាន្ក ើញនូ្វ
សចចៈកនុងកលាក  កហើយចិត្តកយើងនឹ្ងាន្សងប ់៕៚ 

3 
៙.ខាល់ចិត្ត  កក៏ត្រោះោរគិ្ត្  ដំកណាោះត្ស្ដយគឺ្សតិ្រលឹកដឹង

ចិត្តខាល់កោោះឯង  ឱ្យក ើញជ្ញបរមត្េធម ៌។  កបើចិត្តខាល់កោោះ  ត្ាកដ
លកខណ្ៈ    មនិ្មមន្ជ្ញអាត     ត្ខួលួន្កយើងកហើយកោោះ   កត្ើចាាំចខ់ាល់
រកអាីកទៀត្ ៕៚ 

3 
៙.កចោះត្សឡាញ់ខលួន្ឱ្យាន្លែ      ត្តូ្វត្បយត័្នកសនហាជ្ញថាន ំ

ពិសពុល  ត្សឡាញ់កគ្មបរជ្ញសែបខ់លួន្ឯង ។ 
  .កចោះអាណិ្ត្ខលួន្  ត្តូ្វត្បយត័្នចិត្តសែបក់គ្  គឺ្ដុត្ខលួន្ឯង 
  .កចោះត្បកៅខលួន្ឯង  ត្តូ្វត្បយត័្នពត្ស់ដីថាឱ្យអនកដពទ 
  .កចោះយកឈនោះខលួន្ឯង  ត្តូ្វត្បយត័្នចិត្តចងឈ់នោះអនកដពទ 
  .កចោះដឹង  មនិ្មមន្អតួ្ដឹងកទ  កត្រោះបញ្ចកខន្ធ  ជ្ញអន្ាត  
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  .កចោះលោះបង ់ មនិ្មមន្ហួងមហងកទ  ត្ពមាមអនិ្ចចា 
  .កចោះរកាខលួន្  មនិ្មមន្ត្បោន្ខ់លួន្កទ  ត្តូ្វមថចិត្តឱ្យលែ 
  .កចោះដឹងត្តូ្វាមកសចកដីពិត្  មនិ្មមន្ត្តូ្វាមចិត្តចងក់ទ 
  .កចោះជ្យួ ខលួន្ឯង  កចោះជ្ួយ អនកដពទ  ឱ្យសុត្ចាកទុកខ ៕៚ 

3 
៙.ត្តូ្វករៀន្ឱ្យសិទធិចំករោះអាីៗមដលកកើត្ក ើង  កត្រោះអាីៗកោោះ  

សុទធមត្ត្តឹ្មត្តូ្វកៅាមបចចយ័  កទាោះជ្ញអនកណាកធាើអាី  និ្យយអាីដ្ឋក់
កយើងកក៏ដ្ឋយ  គឺ្អាីកោោះមដលជ្ញបរមត្េធម ៌ មនិ្ថាកុសល  អកុសល  
ឬអពាត្កឹត្  សុទធមត្ជ្ញធមម៌ដលពន្បចចយ័ត្តឹ្មត្តូ្វកទើបកកើត្ក ើង ។  
ាមពិត្កន្កខមមសុខ  មនិ្មមន្ជ្ញសុខកត្រោះាន្អារមមណ៍្ជ្ញទីកពញចិត្ត
កោោះកទ  ប៉ាុមន្ត  គឺ្ជ្ញសុខកត្រោះោរលោះបង ់ ត្ពមាមធមមាធម ៌ អាីត្តូ្វ
កកើត្ក ើង  កក៏កើត្ក ើងកៅ  អាីត្តូ្វរលត្ ់ ករ៏លត្ក់ៅ  ករលគឺ្  មនិ្
ដកណ្ដើ មកដ្ឋយោរចាបយ់ក  ត្ពមឱ្យអាីៗមដលកកើត្ក ើងកោោះ  អស់កៅ  
សូន្យកៅ  មនិ្ទាមទារ  មនិ្ត្បឆងំ ។  កន្ោះជ្ញោរលោះបងក់ដ្ឋយបញ្ញា   
ខុសពីោរលោះបងក់ដ្ឋយទាន្ ៕៚ 

3 
៙.កំុវកងាងនឹ្ងត្ាក ់ ដល់ថាន កក់ភលចខលួន្ 
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   កំុពនួ្កធាើាប  ឆែ បកអែោះកភលចខាម ស 
  កំុសបាយណាស់  កភលចមម៉ាកភលចឳ 
  កំុស្ដម ន្ាន្ត្តូ្វ  កបើកភលចកស្ដម ោះត្ត្ង ់៕៚ 

3 
៙.ជ្ញធមមា     ទឹកមត្ងហូរធ្លល កក់ៅោន្ទី់ទាប    យ៉ា ងណា  

ធមមាចិត្តកដូ៏កចាន ោះមដរ  មត្ងហូរធ្លល កក់ៅោន្ទី់ទាប  ត្បត្ពឹត្តាបកមម
កសសងៗ  លុោះមត្ពាយមហាមឃាត្ ់ កទើបាន្សកត្មច ។ 

   ត្ពោះពុទធអងគត្ទងត់្ាស់ថា ( បិ.២៩/ទំ.៣៥ ) 
យនត្ត  យនត្ត  េ  បាបក្សំ 
តនត្ត  តនត្ត  មននា  និវារនយ 

    ាបកកើត្ក ើងអំពីអារមមណ៍្ណាៗ  បុគ្គលគ្បបហីាមឃាត្់

ចិត្តាបកនុងអារមមណ៍្កោោះៗ  ដូចទឹកអ Íចឹងមដរ  គឺ្ទាល់មត្ាច  ឬបូម  
កទើបអាចក ើងមកខាងកលើ  កនុងទីខោស់ាន្ ៕៚ 

3 
៙.កចោះដឹងាកម់ត្ង  សមមញងោយ 
   មត្មបរចិោដ   ត្បឡាកត់្បលូស 
  ាបកមមគ្ត្គឹ្ក  ដូចទឹកដ្ឋពុំោះ 
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  រូបរាងជ្ញមនុ្សស  មត្មកោជ្ញសត្ា ។ 
   កចោះពន្ភូមឋិាន្  ប៉ាុោម ន្កមន្លង 
   មត្ចិត្តជ្ញកម់សដង  ហួត្មហងកពកោដ ត្ ់
  ដូចកដើរហាលពថង  អត្ព់ដោន្អ់ត្ត្ 
  ដងួចិត្តវបិត្តិ  មនិ្គិ្ត្ាងំធម ៌។ 
   កន្ោះកច៏ងព់ន្  កោោះកច៏ងា់ន្ 
   ដល់កពលមចកឋាន្  ាន្អាីកៅហន៎ ! 
  ហួងមហងបុគ្គល  ពន្សលញាបញ័់រ 
  លងងម់និ្ដឹងធម ៌ បងកបញ្ញា  ។ 
   ខោស់ប៉ាុន្ណាកៅ  កក៏ៅកត្ោមកម  
   ខាល ងំោល អកន្ក  គ្ងក់ដកមរណា 
  ធំស័កដិពសត្ាក ់ មនិ្ឈនោះទុោខ  
  សុខកស្ដយោព  កន្ត្ាជ្លកជ្ញក ។ 
   ត្សវងឹវដដៈ  កភលចអនិ្ចាច  
   ត្សវងឹោយ  កភលចថាមហាករាគ្ 
  ត្សវងឹលាភយស  កភលចអស់បរកលាក 
  ត្សវងឹជ្យ័កជ្ញគ្  កភលចករាគ្មរណ្ៈ ។ 
   សិរសួិសដី  កជ្ញគ្ជ្យ័សលូវចិត្ត 
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   ាន្ដឹងោរពិត្  ជី្វតិ្សចចៈ 
  ត្បត្ពឹត្តត្ពហមចារយ  សីលាកន្កខមមៈ 
  ដងួចិត្តត្ត្ជ្ញក ់ អមត្និ្រា ន្ ៕៚ 

3 
៙.ដងួចិត្តរលឹក នឹ្កន្មស្ដក រ 
   ករធិត្ពឹកា  មហាកចតិ្យ 
  ាងំពីព.ស.  ស្ដមសិបត្ាបីំ 
  អតី្ត្ោល  បណាដ លចិត្តនឹ្ក ៕៚ 

3 
៙.ភាពរសួរាយ      ករលសបាយ ោឱំ្យសនិទធ 
   ភាពជ្ញមតិ្ត      ករលរកយពិត្ ពន្ខលឹមស្ដរ 
   ភាពត្តឹ្មត្តូ្វ      កៅពត្ក់សងៀម កព៏ថលថាល  
   ភាពអស្ដច រយ      ស្ដដ បក់ទសោ លុោះនិ្រា ន្ ៕៚ 

3 
៙.កៅរស់ជ្ញមនុ្សស  គ្រួចុោះកចោះសកប ់
   ជី្វតិ្ពន្ភព័ា  អរយិត្ទពយជ្ញទុន្ 
  ពន្ចិត្តអបរ់ ំ ខិត្ខំកធាើបុណ្យ 
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  ត្ត្យ័រត័្នពន្គុ្ណ្  គ្រួគាបបូ់ជ្ញ ។ 
   ករឿងកនុងជី្វតិ្  គឺ្ពិត្យ៉ា ងហនឹង 
   សិកាឱ្យដឹង  សមលងឹធពម  
  មនិ្ពន្ថាន ងំថាន ក ់ កលហៈវវិាទា 
  មនិ្ចងកវរា  ភាវោកមាត  ៕៚ 

3 
៙.កធាើកហើយាន្ទុកខ  សត្មុកកធាើអាី 
   កធាើកហើយាន្ភយ័  អកួត្អាីកទើបកធាើ 
  កធាើកហើយាន្សុខ  ជ្ញតិ្មុខឋាន្កលើ 
  សុត្ទុកខសុត្កភលើ  ចាកំធាើកពលណា ៕៚ 

3 
៙.កយើងមនិ្អាចត្គ្បត្គ្ងអនកដពទ  កនុងោរពិចារណាអាីៗមក

កលើកយើងាន្ក ើយ  កម៏និ្អាចត្គ្បត្គ្ងឱ្យកិចចោររបស់កយើង  កចោះមត្
ាន្សកត្មច  សមាមបំណ្ងត្ាថាន កៅកោោះមដរ  ឬកធាើោរត្គ្បត្គ្ង
កម ដី  អាោសធ្លតុ្កៅដ   ត្ត្ជ្ញក.់.. ឱ្យសមដូចចិត្តកយើងគិ្ត្ចងត់្គ្ប់
កវលាកៅកោោះ កម៏និ្ាន្ដូចគាន មដរ ប៉ាុមន្ត អាីមដលកយើងត្តូ្វមត្ត្គ្បត្គ្ង
ឱ្យខាងមត្ាន្   គឺ្ចិត្តរបស់កយើងហនឹងឯង  ។    កបើកយើងាន្ត្គ្បត្គ្ង 
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មថរកាចិត្តខលួន្ឯង  គឺ្បញ្ញា អាីៗកត៏្តូ្វកដ្ឋោះត្ស្ដយាន្ទាងំអស់  មា៉ាង  
កដ្ឋោះកដ្ឋយគុ្ណ្ធម ៌  កមាត   ខន្តី  សកោដ ស  សកន្ទង្ខគ ោះ  កគារព  ឱ្យ
អភយ័... មា៉ាងកទៀត្  កដ្ឋោះកដ្ឋយោរលោះបង ់  ោរមនិ្ត្បោន្់
ហួងមហង ៕៚ 

3 
៙.ាមពិត្  បញ្ញា ឧបសគ្គ  កៅកនុងជី្វតិ្របស់មនុ្សសកយើង  

មនិ្មមន្កកើត្ពន្មក    ឱ្យជ្ញទុកខលំាកកៅប៉ាុោម ន្កោោះកទ    សឹងជ្ញ
កមករៀន្ឱ្យចកត្មើន្បញ្ញា កទៀត្សង  ប៉ាុមន្ត  កដ្ឋយស្ដរកយើងមនិ្កចោះទទួល  
ទាងំមនិ្ចងជ់្បួនូ្វបញ្ញា កោោះៗ  កទើបកសចកដីទុកខកកើន្ក ើងកនុងចិត្ត ។  
ករឿងខលោះ  កយើងគិ្ត្ថាមនិ្គ្រួកស្ដោះ  ករឿងខលោះកទៀត្  កយើងគិ្ត្ថា
អយុត្តិធមណ៌ាស់... ោលកបើកយើងរតឹ្មត្មនិ្ចងជ់្ួប  គឺ្កយើងរតឹ្មត្កកើត្
ទុកខខាល ងំក ើង  កត្រោះកន្ោះជ្ញកសចកដីទុកខសលូវចិត្ត  កដ្ឋយោរត្បទូសតនឹ្ង
អារមមណ៍្ ៕៚ 

3 
៙.ោរត្រត្ត់្ាស   បកត្ងៀន្ឱ្យកយើងកចោះពឹងខលួន្ឯង   ពន្ោរ 

រកាសីល  ស្ដដ បត់្ពោះធមអ៌បរ់ចិំត្តជ្ញកដើម ។  វបិបកយគ្ទុកខកកើត្ពន្  
កត្រោះអាត្ស័យកលាភៈកនុងចិត្តខលួន្ឯង   គ្រួចកត្មើន្អនិ្ចចសញ្ញា   ឱ្យាន្ 
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ករឿយៗ ។  សមបកយគ្ទុកខកកើត្ពន្  កត្រោះអាត្ស័យកទាសៈកនុងចិត្ត
ខលួន្ឯងមដរ  គ្រួចកត្មើន្កមាត ឱ្យាន្ករឿយៗ ។  កកើត្ទុកខកត្រោះមនិ្ាន្
ដូចត្ាថាន   កដ្ឋយស្ដរកពហៈ  គ្រួចកត្មើន្វបិសសោឱ្យាន្ដឹងថា  អាីៗ 
កកើត្ក ើង  គឺ្ត្តឹ្មត្តូ្វាមបចចយ័  មនិ្មមន្ាមមត្អនកណា ៗ  ចងា់ន្  
កោោះក ើយ ។  កសចកដីទុកខសលូវចិត្ត  សុទធមត្កកើត្ក ើងអាត្ស័យោរចាប់

ត្បោន្ហ់ួងមហងទាងំអស់  ដូចជ្ញោរចាបដំុ់កភលើងអ Íចឹង  ដំុកភលើងកៅដ ពិត្  
មត្កបើកយើងមនិ្ចាបវ់ាកទ  វាកម៏និ្រលាកមដរ  យ៉ា ងណា  សង្ខខ រធមគឺ៌្
សុទធមត្  មនិ្កទៀង  ជ្ញទុកខ  ពន្ោរមត្បត្បួលជ្ញធមមា  កបើកយើងមនិ្
ចាបត់្បោន្ ់   មនិ្ហួងមហងកទ    កម៏និ្កកើត្ទុកខសលូវចិត្តមដរ ។    សូម
អរគុ្ណ្  ដល់ត្ពឹត្តិោរណ៍្កសសងៗកៅកនុងជី្វតិ្  មដលាន្បកត្ងៀន្
កយើង  នឹ្ងកធាើឱ្យកយើងាន្រងឹបឹុងក ើង ៗ   កចោះពឹងខលួន្ឯង  ឈរកៅកលើ
កជ្ើងខលួន្ឯងកៅាន្ ៕៚ 

3 
៙.ោរខឹងកត្ោធកត្បៀបដូចកភលើង  មា៉ាង  បង្ខក ត្ក់ភលើងដុត្ខលួន្ឯង  

មា៉ាងកទៀត្  បន្តកភលើងអំពីកគ្  យកមកដុត្ខលួន្ឯង ។  កហតុ្ដូចកមដច  

ាន្ជ្ញកយើងចងឱ់្យាត្ខឹ់ងកត្ោធមដរ  ប៉ាុមន្តវាកៅមត្ខឹងកត្ោធអ Íចឹង ។  
មកពីទឹកលត្ក់ភលើងរបស់កយើងកោោះ     វាលាយកត្បងសត្ពបឱ់្យកអោះបន្ត 
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កទៀត្កោោះឯង  ករលគឺ្  ចងកំុ់ឱ្យខឹងកត្ោធ  វាលាយកដ្ឋយត្ណាា   
និ្ងោរត្បទូសតទាស់  មនិ្កពញចិត្តចំករោះកសចកដីកត្ោធកោោះមថមកទៀត្  
កដ្ឋយមនិ្ពន្សតិ្រលឹកដឹងថា  កទាសចិត្ត  គឺ្ជ្ញចិត្តមដរកត្ើ  ត្ពមទាងំ
ោរកធាើទុកកនុងចិត្តខុសកៅកនុងករឿង  មដលោឱំ្យខឹងកត្ោធហនឹងឯង ។  
អាីៗមដលកកើត្អំពីកហតុ្       គឺ្ពិត្ជ្ញត្តឹ្មត្តូ្វ        កទាោះជ្ញមនិ្ត្តូ្វនឹ្ង
ចិត្តកយើងកក៏ដ្ឋយ    ចំមណ្កកទាសៈ    មត្ងត្បកបជ្ញមយួនឹ្ងកពហៈ
ជ្ញនិ្ចច  ាន្កសចកដីថា  អាីមដលមនិ្កពញចិត្តកយើងកោោះ  បងកបក់ៅ
កដ្ឋយបរមត្េសចច  កត្រោះកហតុ្មនិ្ដឹងាមពិត្  កធាើទុកកនុងចិត្តខុស  
កទើបខឹងកត្ោធកកើត្ក ើង ៕៚ 

3 
៙.ោកលាកីយ ៍      ពត្ពសមស្ដន្  ឋាន្សងបស់្ដង ត្ ់
   មត្មនិ្ចាត្ ់      ថាសងបស់្ដង ត្ ់ ដូចចិត្តក ើយ 
   វកិវកសុខ      ឈនោះអស់ទុកខ កនុងកលាកកហើយ 
   គឺ្ជ្ញកត្ត្ើយ      កខនើយជី្វតិ្  ពិត្ទីពឹង ។ 
   កបើចិត្តកៅដ       កៅទីណា  កក៏កើត្ទុកខ 
   កបើចិត្តសុខ      កទាោះកៅត្សុក  កស៏្ដង ត្ឈ់ងឹ 
   កនុងជី្វតិ្      ពិត្ជ្ញពន្  ទីពំនឹ្ង 
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   ត្តូ្វសមលងឹ      កមើលទីពឹង  ពិត្ត្ាកដ ។ 
   ទីពឹងអាី      អនកដពទ  ភយ័ដូចគាន  
   ចាស់ត្គាតំ្គា      កិកលសពរ  រង្ខត្រត្ ់
   សតិ្បបដ្ឋឋ ន្      ាន្ទីពឹង  ត្បឹងកំណ្ត្ ់
   ធមត៌្ាកដ      អត្អ់ាត   សុខាកហាង ៕៚ 

3 
៙.ទុកខសចច  គ្រួកំណ្ត្ដឹ់ង  គឺ្ជ្ញកមករៀន្ថាន កប់រញិ្ញា   ដូកចនោះ  

កសចកដីទុកខ      មនិ្មមន្ជ្ញសត្តូ្វពន្ជី្វតិ្ក ើយ     ប៉ាុមន្ត     ោរសែប់
កសចកដីទុកខ     ោរមនិ្កំណ្ត្ដឹ់ងទុកខ      កទើបជ្ញសត្តូ្វពន្ជី្វតិ្របស់
កយើង   ពិត្ត្ាកដមមន្ ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសកយើង  ខំត្បឹងមត្បងរកកសចកដីសុខ  កដ្ឋយកធាើោរ

ហត្ក់ន្ឿយទាងំយបទ់ាងំពថង ដល់មកកកើត្ទុកខវញិង្ខយៗ ត្គាន្ម់ត្សែប់
កគ្ណាពន កប់៉ាុណ្ណឹ ង  កប៏ង្ខក ត្ក់ភលើងកទាសៈដុត្ខលួន្ឯងកហើយកត្សច ។  
កយើងសន្សបុំណ្យកដើមបដូីរយកនូ្វត្ពោះនិ្រា ន្  ដូកចនោះកត្ើគ្រួកទ  ជ្ញមយួ
នឹ្ងអនកណាកោោះ  មដលកធាើឱ្យកយើងត្ពមលោះបងបុ់ណ្យ  កៅខឹងសែបក់គ្  
កដើមបាីន្អាី ? កនុងកសចកដីកន្ោះឯង មដលកយើងត្តូ្វយល់អំពីត្ណាា មដល 
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ត្ាថាន អាីៗកហើយត្តូ្វខាត្បុណ្យ  កត្រោះកហតុ្មត្កវលាកោោះត្តូ្វាន្ធ្លល ក់
កៅកនុងជ្វន្វារៈជ្ញអកុសលចិត្តកកើត្ក ើង។ ឥ ូវកពលកន្ោះអស្ដច រយ គឺ្
ពន្ត្ពោះពុទធស្ដសោមដលពន្បុណ្យថាន កស់តិ្បបដ្ឋឋ ន្ គ្រួសន្ស ំ អបរ់ ំ
ឱ្យាន្សកត្មច  កន្ោះពិត្ជ្ញសំណាងពន្ពុទធបរស័ិទកយើងមមន្ ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសកយើង  កកើត្មកសុទធមត្ត្តូ្វោរកសចកដីសុខ  ប៉ាុមន្ត  

កភលចខលួន្ វកងាងទិសកៅ ត្តូ្វកធាើឱ្យខលួន្ឯងកកើត្ទុកខកដ្ឋយស្ដរយកកពល
កវលាកៅមកមត្អនកដពទ  ចងឱ់្យកគ្យ៉ា ងកន្ោះវញិ  យ៉ា ងកោោះវញិ  មនិ្
ហាត្ម់កមត្បខលួន្ឯងកស្ដោះក ើយ មា៉ាងកទៀត្មនិ្ត្បយត័្នចិត្ត បកណាដ យ 
ឱ្យសែបអ់នកកន្ោះ  អនកកោោះ  មដលកធាើឱ្យខលួន្ឯងកកើត្ទុកខ  កត្ើសែបក់គ្កៅ  
កធាើឱ្យជី្វតិ្កយើងាន្លែអាីខលោះ  ត្តូ្វចាថំា  កបើពិត្ជ្ញត្សឡាញ់ខលួន្មមន្  
ត្តូ្វកំុកធាើអាីឱ្យខលួន្ឯងកកើត្ទុកខ  ត្តូ្វហាឹកហាត្ក់ៅជ្ញមយួនឹ្ងខលួន្ឯង  
កមើលមថខលួន្ឯងឱ្យាន្លែ  កំុកៅទពល យជី្វតិ្ កិត្តិយស  កករ តិ៍ក ម្ ោះ  
ត្ទពយសមបត្តិ    កសចកដីសុខ    និ្ងភាពសងឃមឹពន្អនកដពទកោោះៗ
ឱ្យកស្ដោះ ។ 
       ... អនបូវានទា  អនូបឃានត្ត... ឯតំ  រុទាា នសាសនំ 
       មនិ្ពន្ឧបវាទ  មនិ្ពន្ឧបឃាត្... សូមអនុ្កពទោ ! ៕៚ 
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៙.ត្តូ្វដឹងខលួន្ថា  កយើងកកើត្មក  មនិ្មមន្កដើមបកីកើត្ទុកខ  
កស្ដកកៅអាីកៅកោោះកទ  មត្កដើមបកំីណ្ត្ដឹ់ងទុកខ  អាីៗត្តូ្វាន្លោះបង់
កចាលអស់កៅ ៗ ត្គ្បម់ត្ជ្ញតិ្  គឺ្អកន្កជ្ញតិ្  ឥ ូវកន្ោះមនិ្មមន្ជ្ញ
កពលមដលត្តូ្វហួងមហង  អាកឡាោះអាល័យអាីៗ ក ើយ ។ 

   ត្តូ្វដ្ឋកចុ់ោះនូ្វភារៈធងន្ ់ កហើយពន្ទីបំសុត្ទុកខ  គឺ្ត្ពោះនិ្រា ន្  
ជ្ញទិសកៅ ៕៚ 

3 
៙.ត្បយត័្នោល យជ្ញទាសៈពន្គំ្និ្ត្អាត្កកខ់លួន្ឯង កៅកពល-

ណាត្បោន្ថ់ាអាីកោោះជ្ញរបស់កយើង   កៅកពលកោោះ   គឺ្កយើងោល យជ្ញ
ទាសៈពន្អាីកោោះភាល ម     រហូត្ដល់ត្ពមស្ដល ប ់    កដើមបរីកានូ្វអាីកោោះ
កទៀត្សង  ករឿងខលោះត្តូ្វអកួត្  កត្រោះអាីកោោះមត្បត្បួលកៅ ។ 

   គំ្និ្ត្  គឺ្កយើងជ្ញអនកគិ្ត្  ប៉ាុមន្តវាពន្ឥទធិពលបង្ខគ បឱ់្យកយើង
គិ្ត្ៗ  រហូត្ាយមនិ្ាន្  សត្ពន្តមនិ្លក ់ កពលខលោះ  គំ្និ្ត្កត្បើឱ្យ
កយើងកៅក ល្ ោះត្បមកក  វាយត្បហារអនកណាមដលមនិ្ត្ពមគិ្ត្ក ើញ
ដូចខលួន្  សូមបមីត្បុគ្គលកោោះជ្ញពា  បិា  បងបែូន្  ឬបុគ្គលជ្ញទី
ត្សឡាញ់  ជ្ញកដើម ។ 

   ពន្គំ្និ្ត្ខលោះ    បញ្ញា ឱ្យកធាើអត្តឃាត្សពល បខ់លួន្ឯងកទៀត្សង 
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កត្រោះមត្គំ្និ្ត្គិ្ត្ថាខលួន្ឯងគាម ន្ត្ពមលអាីកស្ដោះ  កនុងោររស់កៅ ។  កត្ើ
ពិត្មមន្មដរកទ  មដលសពាពថងកន្ោះ  កយើងកំពុងមត្ជ្ញទាសៈពន្គំ្និ្ត្ាប
របស់ខលួន្ឯង  ត្តូ្វចាថំា  ត្គ្បក់រឿងទាងំអស់ពន្កៅកពលគិ្ត្មត្
ប៉ាុកណាណ ោះ  កបើោរគិ្ត្ត្ាកដលកខណ្ៈជ្ញបរមត្េ  មនិ្មមន្អាត   គឺ្អស់
បញ្ញា ចំករោះករឿងទាងំអស់  កត្រោះាន្លោះត្ណាា ហនឹងឯង ៕៚ 

3 
៙.កបើគិ្ត្ាន្        មនិ្រខំាន្  ឱ្យជ្យួ គិ្ត្ 
   អត្គំ់្និ្ត្        មនិ្កចោះគិ្ត្ ឱ្យជ្យួ កធាើ 
   កធាើមនិ្កសោះ        ចំកណ្ោះកខាយ ឱ្យកអើកពើ 
   មនិ្ពហកអើ        មនិ្ជ្ួយ កធាើ កំុកមើល៍ង្ខយ ។ 
   ចិត្តត្ត្ជ្ញក ់        កមើលក ើញអាី កម៏និ្ទាស់ 
   ចិត្តលែត្សស់        កទាោះកធាើអាី  ករ៏កីរាយ 
   ចិត្តពន្ធម ៌        កទាោះបីត្ក  កស៏បាយ 
   ចិត្តកន្ឿយណាយ  កទាោះជិ្ត្ោយ កឆ៏ង យចិត្ត ។ 
   ាយមយួចាន្      ឱ្យាន្រស់ អស់មយួពថង 
   ក ម្ ោះត្បពព        ពលរកា  មយួជី្វតិ្ 
   បុណ្យជ្យួ សដល់    សលជ្ញសុខ ជ្ញតិ្មុខពិត្    
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   សុត្ងងឹត្        ពិត្ជ្ញភល ឺ  ពន្លឺញាណ្ ៕៚ 

3 
៙.ជ្បួអនករកកត្ត្ើយ  លែកហើយពូមក 
   គឺ្កយើងពន្មត្  ជិ្ត្មកបរយកត្តូ្វ 
  ជ្បួមនុ្សសស្ដងាប  កអែោះឆែ បលងងក់លល  
  យកមកត្បកៅ  ចិត្តខលួន្ឯងពិត្ ។ 
   កបើលូកចាបក់ភលើង  គឺ្កយើងកៅដ ពដ 
   ចាបោ់មកលាកីយ ៍ ទុកខភយ័កៅដ ចិត្ត 
  ទិដឋិចកចស  មត្ចោះចាបគំ់្និ្ត្ 
  កន្កខមមៈោយចិត្ត  ជី្វតិ្ភលថឺាល  ៕៚ 

3 
៙.ជ្ញទូកៅ  កយើងឱ្យពរគាន ថាឱ្យាន្សុខ  ឱ្យាន្អាយុមវង  

ឱ្យាន្ជ្បួមត្ករឿងលែ... កន្ោះគឺ្ត្គាន្ម់ត្ជ្ញោរសមមដងទឹកចិត្តដល់គាន
ប៉ាុកណាណ ោះ  ចំមណ្កត្ពោះធមវ៌ញិ  ាន្បកត្ងៀន្ឱ្យអបរ់ចិំត្ត  ចកត្មើន្បញ្ញា   
កចោះត្ពមជ្ញមយួនឹ្ងអាីៗមដលជ្ញធមមាធមក៌នុងជី្វតិ្ ។  អាីៗមដលត្តឹ្ម-
ត្តូ្វកដ្ឋយបរមត្េ គឺ្ទាល់មត្វបិសសោកទើបាន្ក ើញចាស់ កបើោរង្ខរ 
ត្តឹ្មត្តូ្វគឺ្ដឹងខលោះ  មនិ្ដឹងខលោះាមសមត្េភាព  ប៉ាុមន្តមនុ្សសកយើងកដ្ឋយ
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កត្ចើន្ ចងក់ធាើមត្អាីៗមដលខលួន្ឯងត្តូ្វចិត្ត កទាោះជ្ញអំកពើកោោះមនិ្ត្តឹ្មត្តូ្វ
កក៏ដ្ឋយ ។ ជ្ញសំណាងលែរបស់មនុ្សសមដលកពញចិត្តនឹ្ងកធាើ  កហើយ
ាន្កធាើនូ្វអំកពើត្តឹ្មត្តូ្វ    ជ្ញពិកសស   គឺ្ាន្ចាកធ់លុោះនូ្វបរមត្េសចច  
សុខចិត្តចំករោះអាីៗ  មដលាន្ចូលមកដល់ជី្វតិ្ត្បចាពំថង ៕៚ 

3 
៙.ពន្មត្កសចកដីលែប៉ាុកណាណ ោះ  មដលលែាងំពីកដើមដល់ទីបំសុត្  

កហើយកៅជ្ញមយួនឹ្ងកយើងរហូត្ដល់ត្ពោះនិ្រា ន្ ។  មនុ្សសកនុងកលាក
ទាងំអស់រមួទាងំកទវាសង  មនិ្អាចមកជ្យួ ឱ្យកយើងសុត្ចាកអាយ-
ភូម ិ  សុត្ចាកទុកខាន្ក ើយ  ប៉ាុមន្ត  មបរជ្ញខលួន្កយើងអាចជ្យួ ខលួន្ឯង
ាន្ ដូកចនោះ ខលួន្កយើងមដលជ្ញមនុ្សសលែកន្ោះ  កត្ើសំខាន្ស់ត្ពបខ់លួន្ឯង  
អស្ដច រយពត្កមលង  ប៉ាុន្ណាកៅ ? 

   ចំករោះមនុ្សសលែមដលកៅពន្កត្មតិ្ មនិ្មមន្ថាកគ្មនិ្
ពន្គំ្និ្ត្ជ្ញអកុសលកោោះក ើយ  ប៉ាុមន្ត  មនុ្សសលែ  គឺ្កគ្កចោះហាមោរ
កធាើ  ឬោរនិ្យយអាីៗមដលមនិ្លែ  ករលគឺ្  កគ្មនិ្កចោះមត្កធាើអាីៗ  កៅ 
ាមចិត្តមដលគិ្ត្អាត្កកក់ោោះក ើយ ។  ោរត្បឆងំ  ត្ាងំជ្ញមយួនឹ្ង 
កិកលសកនុងចិត្ត  ត្តូ្វអាត្ស័យកសចកដីអត្ធ់ន្ក់ត្ចើន្  ពាយមខាល ងំោល ...  

កត្បៀបដូចជ្ញោរត្មចំណី្ទាស់    មដលចូលចិត្តអ Íចឹងឯង     មត្ោរកធាើ 
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ដំកណ្ើ រកៅកនុងពគ៌ាជី្វតិ្ពន្មនុ្សសលែ  គឺ្គាម ន្ពថងខូចចិត្ត  ឬខកចិត្ត
ក ើយ ៕៚ 

3 
៙.ចិត្តសុខសងប ់ ជី្វតិ្សបាយ 
   ចិត្តទុកខខាល់ខាា យ  សបាយត្ត្ងណ់ា 
  នឹ្កត្ពោះស្ដវក័  ត្ពោះស្ដវោិ 
  បសួលាកលាោ  សុខាអមត្ៈ ៕ 
   កត្ើកយើងចងព់ន្ាន្អាីៗដូចអនកដពទ  ឬកច៏ងព់ន្កសចកដី

សុខាមរកបៀបរបស់កយើង ?  កយើងមត្ងនឹ្ករកកសចកដីត្សឡាញ់អំពី
អនកដពទ  កដ្ឋយមនិ្ាន្នឹ្កស្ដងកសចកដីត្សឡាញ់កដ្ឋយកមាត កនុងចិត្ត
ខលួន្ឯង  និ្ងមនិ្កចោះអំពីរកបៀបត្សឡាញ់ខលួន្ឯង  កព៉ាល ោះកហើយ  ចំណ្ង់
មនិ្ាន្សកត្មច  ោឱំ្យហត្ក់ន្ឿយ  អស់កពល ងំ  កលាើយសលូវចិត្ត ៕៚ 

3 
៙.ក ើញោរង្ខរត្តូ្វ  កៅកនុងចិត្តសុខ 
   ក ើញកសចកដីទុកខ  ជ្ញសចចធម ៌
  ក ើញត្គ្បប់ញ្ញា   ជ្ញោរង្ខរលែ 
  ក ើញត្គ្បក់លាកធម ៌ ញាបញ័់រមត្បត្បួល ៕ 

3 
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៙.ោរង្ខររបស់មនុ្សសដក៏ត្ចើន្  មនិ្អាចកធាើជ្ញអនកពន្ធូរធ្លរ
ាន្កទ  ប៉ាុមន្ត  សូមឱ្យជ្ញអនកពន្កសចកដីសុខកៅកនុងោរង្ខរកោោះ  ជ្ញ
ោរង្ខរត្ាសចាកកទាស  ត្ាសចាកកសចកដីទុកខសលូវចិត្ត  និ្ងពន្កពល
ាន្ស្ដដ បត់្ពោះធមអ៌បរ់ចិំត្ត... ប៉ាុណ្ណឹ ងៗ  មនិ្ខាត្ទុន្មនុ្សសក ើយ ៕ 

3 
៙.ករៀន្រស់ពន កឯ់ងឱ្យាន្ពូមកសងកៅ កត្រោះមនិ្ពន្អនកណា

កៅជ្ញមយួនឹ្ងកយើង  ាន្រហូត្កៅកោោះក ើយ ។ 
“ ចិត្តំ  ទន្តំ  សុខាវហំ ” 

 3 
៙.កមើលកលាកកន្ោះកដ្ឋយទុទទិដឋិនិ្យម  គឺ្ក ើញកលាកកន្ោះ

អាត្កក ់ សុទធមត្ទុកខ  លំាក... ោរក ើញដូកចនោះ  ោឱំ្យកកើត្ទុកខ ។ 
   កមើលកលាកកន្ោះកដ្ឋយសុទិដឋិនិ្យម  គឺ្ក ើញថាកលាកកន្ោះ  

គ្រួឱ្យចងរ់ស់កៅ  ោឱំ្យរកីរាយសបាយ ។ 
   ប៉ាុមន្ត កបើសមលងឹកមើលកលាកកន្ោះាមកសចកដីពិត្  ក ើញសចចៈ  

ក ើញបរមត្េធម ៌ ត្តឹ្មត្តូ្វកនុងោរកកើត្ក ើង  ត្តឹ្មត្តូ្វកនុងោររលត្ក់ៅ  
ោរសមលងឹក ើញដូកចនោះ  នឹ្ងាន្រចួសុត្ចាកទុកខ ៕៚ 

3 
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៙.មនុ្សសខលោះត្កត្ទពយមមន្  ប៉ាុមន្ត  គឺ្ាន្នូ្វកសចកដីសុខ
កដ្ឋយស្ដរកគ្ពន្ោរកស្ដយអារមមណ៍្កោោះ    ត្ពមកដ្ឋយធមស៌កោដ ស   
កគ្ដឹងខលួន្ថាលមមរស់  មថមទាងំកគ្ាន្ដឹងអំពីរកបៀបរស់កៅឱ្យជ្ញសុខ  
ករលគឺ្    កគ្ទទួលាន្កសចកដីសុខអំពីកហតុ្ដពទ    ជ្ញពិកសស    គឺ្
ធមមសមបត្តិកនុងដួងចិត្ត  ដូចពន្ត្ពោះពុទធដីោជ្ញកដើមថា ៖ 
 -ធម្មចារី  សុខំ  សសត្ិ  អនកត្បត្ពឹត្តធម ៌ រមមងកៅជ្ញសុខ 
 -សុសខា  បុញ្ញស្ស  ឧចចសោ  ោរសន្សបុំណ្យ  ោមំកនូ្វ
កសចកដីសុខ ។ 
 -បាបាន្ំ  អករណំ  សុខំ  ោរមនិ្កធាើាបទាងំពងួ គឺ្ជ្ញសុខ 
 -សុខា  សទ្ធ្  បត្ិដ្ឋតិា  សទាធ ាងំព ំ ោមំកនូ្វសុខ 
 -សុខំ  ោវ  ជរា  សលីំ  សីលោឱំ្យាន្សុខ  ដរាបដល់
ចាស់ ។ 
 -សុសខា  បញ្ញ្  បដ្ិលាសោ  ោរាន្កដ្ឋយចំករោះនូ្វ
បញ្ញា   គឺ្ាន្សុខ ៕៚ 

3 
៙.ក ើញកទាសខលួន្ឯងចាត្ម់ចងមកពខ 
   កទាសអនកដពទអភយ័ករុណា 
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  ពន្ចិត្តទូលាយកត្បៀបដូចកវហាស៍ 
  ត្ត្ជ្ញកឱ់្រាកមាត អបរ់ ំ។ 
   សខម្ី  ត្បុសត្សីហឫទយ័កកសមកាន្ត 
   អសវរី  កត្បៀបាន្ដូចឋាន្ត្ពោះត្ពហម 
  អភោ  សពាសត្ាាន្សុខមកោរមយ 
  បណឌិតា  បងគំជំុ្ត្ពោះភគ្វា ។ 
   កមើលហន៎ !  មហាកម កពញកពកកដ្ឋយទឹក 
   ធ្លល កម់កសន្ធឹកធ្លរទឹកកមឃា 
  មត្កៅមនិ្ដូចទឹកចិត្តសទាធ  
  បុញ្ាធ្លរាកនុងត្គាត្ពោះធម ៌។ 
   កភលៀងបុណ្យធ្លល កចូ់លជ្វន្ចិត្ត 
   កភលៀងទឹកអត្មតឹ្ធមពិ៌ត្លែិត្លែ 
  ឧបនិ្សសយ័ជ្ួបពថលត្ពោះធម ៌
  កនុងចិត្តកត្ត្កអរសូមអស់អាសវា ។ 
   សទាធ ជ្ញមតិ្តកនុងចិត្តពន្ញាណ្ 
   មហកថិន្ទាន្ទាងំពន្សីលា 
  ភាវោកមមដ្ឋឋ ន្ាន្វបិសសោ 
  បសួត្ទងសិ់ោខ សិកាសចចៈ ។ 
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   ាន្នូ្វបញ្ញា កត្រោះោរស្ដដ បល់ែ 
   ត្ទពយពថលបវរគឺ្កលាកុត្តរ 
  ត្ពហមយន្ពន្កជ្ញគ្កចញចាកវដដៈ 
  ទិសកៅអមត្ៈសចចៈជ្ញកច់ាស់ ។ 
   ខសោ  មា  សោ  ឧបចចគា 
   អងគត្ពោះភគ្វាពន្ត្ពោះត្ត្ពស់ 
  ចូរអនកត្ត្ងត្ាបត់្បឹងស្ដដ បឱ់្យចាស់ 
  ខណ្ៈលែណាស់កំុឱ្យកន្លង ៕៚ 

3 
៙.កៅកពលអនកដពទកធាើអាីៗដ្ឋកក់យើង  មដលកយើងគិ្ត្ថា  មនិ្

គ្រួគ្បបកីហើយពន្ោរត្បត្ សូមបកីដ្ឋយត្គាន្ម់ត្ចិត្តគិ្ត្ កោ៏ឱំ្យកយើង
កកើត្ទុកខកៅមដរ ។  កសចកដីទុកខសលូវចិត្តកន្ោះ  មនិ្មមន្អនកដពទកធាើឱ្យកយើង
កទ  អនកដពទត្គាន្ម់ត្និ្យយឱ្យដឹងករឿងប៉ាុកណាណ ោះ  កដ្ឋយបរមត្េ  គឺ្
កិកលសត្បត្ហនឹងឯង  មដលោឱំ្យកយើងកកើត្ទុកខ ។  កត្រោះគំ្និ្ត្គិ្ត្ថា  
អនកដពទកោោះៗ មនិ្គ្រួកធាើ  មនិ្គ្រួករលយ៉ា ងហនឹង  កទើបខឹងកត្ោធ  ងរ-
ង៉ាក.់.. កហើយកក៏កើត្ទុកខខលួន្ឯង  ោរកដ្ឋោះត្ស្ដយ  ត្តូ្វកមើលឱ្យដល់
បរមត្េធមក៌នុងអនកដពទកោោះ    ឬកនុងធមមជ្ញតិ្កោោះៗ   ដូកចនោះ    កទើបាន្ 
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ក ើញថាអាីៗកនុងអនកដពទ  ឬកនុងធមមជ្ញតិ្កោោះ  គ្រួាមពិត្  ជ្ញសចចៈ ។ 
កំុអាងអញយ៉ា ងកន្ោះ  យ៉ា ងកោោះ  ជ្ញមយួនឹ្ងអកុសលវាិក  

កទាោះកយើងជ្ញសែីកក៏ដ្ឋយ  គឺ្ត្គ្បក់រឿង  សុទធមត្ពន្សចចៈ  ពន្កហតុ្  
ពន្សល  ត្តឹ្មត្តូ្វ ៕៚ 

3 
៙.អនកមដលមនិ្ពន្ត្ាកក់ធាើបុណ្យ  ឬមនិ្សូវពន្កពលកៅវត្ត  

ប៉ាុមន្តកច៏ងា់ន្បុណ្យមដរ  គ្បបចីកត្មើន្នូ្វកមាត ចិត្តមនិ្ឱ្យខឹងកត្ោធ
កកើត្ក ើង  កបើកកើត្កហើយ  ត្តូ្វរងំ្ខបវ់ាកៅវញិដូចកភលៀងរងំ្ខបធូ់លី  ត្តូ្វ
កំុសែបអ់នកណា ៗ  គឺ្ពន្មត្កសចកដីត្សឡាញ់ឱ្យដល់សពាសត្ា  ត្គ្ប់
ជី្វតិ្  កន្ោះមនិ្មមន្ជ្ញបុណ្យលាម កល់មមកទ  គឺ្ជ្ញបុណ្យធំ  មដលពន្
សលានិ្សងសកត្ចើន្  សកត្មចាន្ទាងំកលាកិយ  ទាងំកលាកុត្តរ ៕៚ 

3 
៙.មុខមត្មបក        កំុទូលមរក  អកន្កកទាស 
   កកើត្ជ្ញមនុ្សស      លាងកំហុស លុោះធពម  
   ចិត្តអបរ់ ំ        ថាា យបងគំ  ត្ពោះភគ្វា 
   មបកចាកគាន         លាកលាកីយ ៍ មនិ្វលិវញិ ៕៚ 

3 



-123- 

 

៙.ករឿងរា៉ា វអាីមយួកនុងជី្វតិ្  មត្ោលណាចូលមកដល់ទីបញ្ចប ់ 
វាត្តូ្វពន្អាីមដលចាបក់សដើមបន្ត  មនិ្មមន្ត្តូ្វខកចិត្ត  ឬត្តូ្វបញ្ចបជី់្វតិ្
កៅជ្ញមយួករឿងរា៉ា វកោោះក ើយ  វាអាចជ្ញករឿងលែដព៏ត្កមលង  ដល់ថាន ក់
បញ្ចបវ់ដដសងារកទៀត្សងកា៏ន្  គឺ្ដូចជ្ញករឿងរា៉ា វ  ត្ពោះោងបដ្ឋចារ  
ត្ពោះោងកិស្ដកគាត្ម ី  និ្ងត្ពោះោងកុណ្ឌ លកកសីជ្ញកដើម ។  ដូកចនោះ  
កៅត្ត្ងម់ដលថា  កត្ើកយើងយល់ដឹងអំពីជី្វតិ្កន្ោះាន្ប៉ាុន្ណា  ត្តូ្វចាំ
ថាជី្វតិ្កន្ោះសត្ពបសិ់កាឱ្យយល់  មនិ្មមន្សត្ពបត់្បោន្ក់ទ៕៚ 

3 
៙.មនិ្ថា  ពន្ោរវោិសាត្ប់ងនូ់្វអាីប៉ាុន្ណាកៅកោោះក ើយ  

សូមកំុកមើលរលំងចំករោះរបស់ដព៏ន្ត្ពមល  មដលកៅពន្ជ្ញមយួនឹ្ង
កយើង  គិ្ត្ចាបា់ងំអំពីខយល់ដកដកងាើមកន្ោះកៅ ។  មនុ្សសកយើងកដ្ឋយ
កត្ចើន្  មនិ្ាន្កំណ្ត្ដឹ់ងត្ពមលពន្ខយល់ដកដកងាើមកន្ោះកទ  ទាល់មត្
កពលជិ្ត្ដ្ឋចខ់យល់ស្ដល ប ់  កទើបដឹងថា  ខយល់ដកដកងាើមកន្ោះពន្ត្ពមល
ជ្ញងអាីៗទាងំអស់  មដលខលួន្ត្តូ្វោរ ។ 

៙.កបើចំករោះអនកពន្សទាធ វញិ  ក ើញត្ពមលបុណ្យជ្ញងជី្វតិ្កៅ
កទៀត្  ត្ពម ( សុខចិត្ត ) លោះបងជី់្វតិ្មយួពថង ៗ ដូរយកបុណ្យ  ទាងំ
ត្ពមគឺ្សុខចិត្តចំករោះកសចកដីស្ដល ប ់   កត្រោះបុណ្យោមំកនូ្វកសចកដីសុខ 
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កនុងកពលមដលអស់ជី្វតិ្ ។ 
៙.ចំមណ្កអនកត្ាជ្ញ  មដលពន្បញ្ញា ត្ោស់កត្បៀបដូចមសន្ដី  

ាន្លោះបងនូ់្វបុណ្យនិ្ងាប កដ្ឋយអរហត្តមគ្គ កហើយរមមងបរនិិ្រា ន្  
មនិ្កកើត្កនុងភពថមីកទៀត្  ករឿយៗក ើយ ៕៚ 

3 
៙.កយើងកកើត្ទុកខ   មនិ្សុខចិត្ត ដបតិ្កគ្កាក 
   មត្សត្ាកលាក កាកខលួន្ឯង ពត្កមលងណាស់ 
   រាគ្ចិត្ត  ត្បតិ្ដឋករឿង មត្កសដសោដ ស 
   កយើងមនិ្ចាស់ វបិលាល ស ចិត្តកាកាន្ ៕ 

3 
៙.អាីៗណា  មដលកយើងគិ្ត្ថាគ្រួមត្យ៉ា ងកន្ោះវញិ  អាីៗកោោះ  

កត្ចើន្មត្មនិ្ត្តូ្វគាន នឹ្ងោរពិត្មដលកកើត្ពន្ក ើង ។  កបើអនកណារវល់
មត្ត្បោន្ ់  កៅនឹ្ងអាីៗមដលខលួន្ឯងគិ្ត្ថា   គ្រួមត្យ៉ា ងកន្ោះវញិ   គឺ្
អនកកោោះឯង  មនិ្ង្ខយនឹ្ងទទលួយកាន្ក ើយនូ្វោរពិត្  មដលពន្
សចចរសឱ្យអស់ត្ណាា   និ្ងឱ្យសុខចិត្ត  កទើបត្តូ្វកៅដ ងំ  សន្ធំកដ្ឋយទុកខ
កនុងកដើមត្ទូង ៕៚ 

3 
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៙.កបើកយើងគិ្ត្ថា  កយើងពូមក  កយើងត្គាន្ក់បើកនុងោរនិ្យយ  
កធាើ  គិ្ត្  កត្ើនិ្យយ  កធាើ  គិ្ត្កហើយ  ាន្មតិ្ត  ឬាន្សត្តូ្វ  ាន្
សុខសបាយ  ឬាន្ទុកខកៅដ   ាន្បុណ្យ  ឬាន្ាប ។  ត្តូ្វយល់ថា  
មនុ្សសឆល ត្  គឺ្មនុ្សសមដលកចោះជ្យួ ខលួន្ឯងឱ្យរចួអំពីាប  ចំមណ្ក
មនុ្សសមដលខាល ងំពូមកកដ្ឋយគុ្ណ្  គឺ្មនុ្សសមដលកចោះជ្យួ ខលួន្ឯង  
និ្ងជ្ួយ អនកដពទ  ឱ្យរចួសុត្អំពីកសចកដីទុកខ ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសកចោះធម ៌   ករលាន្លែ មនិ្ត្កក ើយ 

       កចោះធមក៌ហើយ      ករលកបៀត្កបៀន្ គាម ន្កទធម ៌
       កចោះចងឈ់នោះ        អនកដពទ  ពន្អាីលែ 
       មនុ្សសពន្ធម ៌    បដិបត្តិលែ  ឈនោះខលួន្ឯង ៕៚ 

3 
៙.វាមនិ្មមន្ជ្ញកហតុ្សល  មដលមនិ្ឱ្យកយើងត្សឡាញ់ខលួន្ឯង

កោោះក ើយ  កដ្ឋយត្តឹ្មមត្អនកដពទណា  មនិ្ត្សឡាញ់កយើងកទកោោះ ។  
វារតឹ្មត្សមកហតុ្សមសលក ើងកទៀត្  កនុងោរយកចិត្តទុកដ្ឋក់
ត្សឡាញ់  និ្ងកមើលមថខលួន្ឱ្យាន្លែ ៕៚ 

3 
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៙.កំុកសញើជី្វតិ្កលើកជ្ញគ្ជ្ា ឬកសញើកលើអាីណា  អនកណាឱ្យកស្ដោះ ។  
ត្តូ្វកសញើជី្វតិ្កៅកលើោរង្ខរជ្ញត្បកយជ្ន្ ៍    កសញើកលើសតិ្     បញ្ញា របស់
ខលួន្ឯង  ។   គឺ្មនិ្មមន្ជ្ញោរសសងកត្ពងកទ    ប៉ាុមន្ត    ត្ាកដកនុងសលូវ
កចញចាកទុកខ ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសកយើងកកើត្មក  រស់កលើធរណី្ 
   កធាើោររកសីុ  រស់កនុងោរង្ខរ 
  កធាើបុណ្យសុន្ទរទ៍ាន្  រស់រាន្សទាធ  
  បញ្ញា ភាវោ  រស់រកអមត្ៈ ៕៚ 

3 
៙.កត្រោះចិត្តមនិ្លមម  កទើបកលមើសបញ្ាត្តិ 
   កត្រោះចិត្តវបិត្តិ  កទើបបិទសចចៈ 
  កត្រោះចិត្តមនិ្សុខ  កទើបទុកខអលួអាក ់
  កត្រោះចិត្តថាន ងំថាន ក ់ កទើបាកម់បកគាន  ៕៚ 

3 
៙.ចិត្តអាីកា៏ន្មដរ  ឱ្យមត្ត្ាកដជ្ញបរមត្េ ទាស់ចិត្ត កៅដ ចិត្ត  

ខូចចិត្ត  ចាបចិ់ត្ត  ចូលចិត្ត  កពញចិត្ត  សុខចិត្ត  លមមចិត្ត  សងបចិ់ត្ត... 
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អបរ់ចិំត្ត  ចកត្មើន្បញ្ញា ឱ្យក ើញថាត្តឹ្មមត្ជ្ញចិត្ត  មនិ្មមន្អាត   ត្ខួលួន្
កយើងក ើយ ៕៚ 

3 
៙.ោរង្ខរ      ជ្ញកទវា     ជ្ញត្ពោះត្ពហម     ជ្ញអនកលិខិត្ជី្វតិ្

សត្ាកលាក ។ 
  -បពាជិ្ត្មនិ្សត្ងួមមនិ្លែ  ត្គ្ហសេអត្រ់បរមនិ្ពថលថនូរ ។ 
  -មនុ្សសស្ដងោរង្ខរ  ោរង្ខរស្ដងមនុ្សស ។ 
  -ខាោះកសចកដីអត្ធ់ន្ ់ ោរង្ខរមនិ្ាន្លែ ។ 
  -ខាោះោរត្ស ូ   ោរង្ខរមនិ្សកត្មច ។ 
  -ខាិលជ្ញភយ័  ជ្ញអាយមុខ ។ 
៙.រកាចិត្តឱ្យសបាយៗ    សងបក់សងៀម   បីតិ្   ាកពជ្ា   ជ្ញ

ឱ្ោសពន្បញ្ញា ភាវោ ។  អាីៗ  សុទធមត្ត្តូ្វមត្បត្បួល  កទើបមនិ្គ្បបី
ត្ជួ្លត្ចបល់ចំករោះអារមមណ៍្ជ្ញបចចុបបន្នកន្ោះក ើយ ។  លោះបងត់្គ្ប-់
យ៉ា ង  មករស់កៅជ្ញមយួនឹ្ងោរមត្បត្បួល  យ៉ា ងពន្កសចកដីសុខ ៕ 

3 
៙.មនុ្សសកយើង  ត្សឡាញ់ខលួន្ឯងខាល ងំណាស់  ត្គ្បគ់ាន   ប៉ាុមន្ត  

កដ្ឋយកត្ចើន្  គឺ្លកមែៀងរកមត្រូបោយ  កដ្ឋយមនិ្កចោះកមើលមថចិត្តកោោះ
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ក ើយ ទាងំមនិ្ដឹងថា ត្តូ្វកមើលមថចិត្តដូចកមដចសង ត្ច ំថាោរ
សបាយជ្ញមយួនឹ្ងវត្េុ  រូបោយ  ោមគុ្ណ្ហនឹងឯង  ជ្ញោរមថចិត្ត ។  
កត្បៀបដូចោរកមើលមថកូន្  កបើកចោះមត្បកណាដ យាមចិត្តកូន្  ត្តូ្វខូច
កូន្  យ៉ា ងណា  កបើកចោះមត្បកណាដ យាមចិត្តខលួន្ឯង  មនិ្អបរ់ចិំត្តឱ្យ
ពន្សីល  សពធិ  បញ្ញា កទកោោះ  កយើងត្តូ្វខូចចិត្ត កៅជ្ញបុគ្គលរល   
ជ្បួកត្គាោះោច  ដូចជ្ញ  ឳពុកពដ យជ្បួកត្គាោះកត្រោះកូន្ខូចដូកចាន ោះឯង  
េិតាំ  ទនាំ  សខុាវេ ំ ោរទូោម ន្ចិត្ត  ោមំកនូ្វកសចកដីសុខ ៕៚ 

3 
៙.ពិត្កហើយ  ថាកយើងោន្សី់ល  ប៉ាុមន្ត  កយើងគ្រួអាណិ្ត្សីល

កយើងមដរឬកទ ?  កត្រោះថា  ចិត្តសែប ់ ត្ចមណ្ន្  គំុ្កនួ្ ។ល។  កត្ើសីល
របស់កយើង  កៅកៅកមន្លងណាកៅ  កបើចិត្តចកងែៀត្មណ្ន្  កៅដ កដ្ឋយ
កិកលស  កស្ដម កកត្គាកយ៉ា ងហនឹង  សមនឹ្ងរកយថា  ពត្ោ់ន្សី់ល  ពដ
ោន្ស់រ... ។  កត្ើអត្េត្បកយជ្ន្រ៍បស់សីលគឺ្ជ្ញអាី ?  ចកមលើយ  គឺ្ោរ
មនិ្កៅដ ត្កហាយចិត្ត... សពធិចិត្ត... សីលដូចជ្ញមសន្ដី  រមមងជ្ញទី
ចកត្មើន្ពន្កុសលធមទ៌ាងំពងួ ។  កត្ើអាាម អញោន្សី់លសពាពថងកន្ោះ  
ាន្ត្ត្ជ្ញកម់ដរឬកទ ?  ាន្សងបចិ់ត្តមដរកទ  ាន្ចកត្មើន្កមាត ចិត្តមដរ
កទ  ឬកដូ៏ចជ្ញកូន្កឈើ  ត្តូ្វសត្ាកកណ្ដ ៀរសីុឫសអស់កហើយ   កទដឹង ?  
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ឱ្ !  សីលអាាម អញកអើយ  កៅឯណាកៅ  កៅរស់ឬកស៏្ដល បក់ហើយ...៕ 

3 
៙.កត្ើដឹងថារាល់ពថងកន្ោះ  មដលកចោះមត្កកើត្ទុកខ  ខាា យខាល់  មក

អំពីអាីកទ ?    គឺ្កត្រោះមកអំពីចំណ្ងត់្ណាា   ត្តូ្វចាថំា  កយើងមនិ្មមន្
រស់កៅកដើមបកីកើត្ទុកខកោោះកទ  គឺ្រស់កៅកដើមបកីធាើោរជ្ញត្បកយជ្ន្ ៍ និ្ង 
កដើមបរីចួសុត្ចាកទុកខ  កត្រោះមនិ្ត្បោន្ព់ ំ។ 
 ោរត្បតិ្បត្តិោត្ប់ន្េយនូ្វត្ណាា   ជ្ញោរត្បតិ្បត្តិកដើមបោីត្់
បន្េយនូ្វកសចកដីទុកខពិត្  កៅកនុងជី្វតិ្ ៕៚ 

3 
៙.កត្ើពិត្មមន្មដរកទ ?  អាីៗ  តិ្ចកត្ចើន្  តូ្ចធំ... មនិ្មមន្ឱ្យ

កយើងកកើត្ទុកខសលូវចិត្តកោោះកទ  មត្កត្រោះោរកត្បៀបកធៀបគាន   កទើបមនុ្សស
កនុងកលាកកកើត្ទុកខ   ត្កស់លុត្  សលន្ក់ស្ដល   កៅាមកពល ងំត្ណាា ករៀងៗ
ខលួន្ ។  លុោះត្ាមត្មនុ្សសកយើង  រកក ើញខលឹមស្ដរពន្ជី្វតិ្កៅត្ត្ងោ់រ
អភវិឌឍសលូវចិត្ត  កទើបពន្ធមស៌កោដ ស  កហើយាន្សុខសងប ់  កនុង
ត្ពឹត្តិោរណ៍្ពន្ជី្វតិ្ ៕៚ 

3 
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៙.កកើត្មកពន កឯ់ង  ស្ដល បក់ៅកព៏ន កឯ់ង  ត្បត្ពឹត្តកៅាមកមម
ករៀងៗខលួន្  កបើរស់កៅលីវពន្កសចកដីសុខកហើយ  កក៏ៅលីវកៅ  មនិ្
ចាាំចអ់ាី   មដលត្តូ្វមកមត្បដំកណ្ើ រជី្វតិ្របស់ខលួន្   កដ្ឋយត្គាន្ម់ត្ពន្
អនកដពទណាកគ្មកកសនហាកយើងកោោះក ើយ ។  ោរហួងមហងអនកដពទ  
កដើមបខីលួន្ឯងពន្ោរត្បោន្ខ់លួន្  ចងឱ់្យមត្អនកដពទាមចិត្តខលួន្កយើង  
កន្ោះជ្ញកហតុ្ោមំកនូ្វកសចកដីទុកខ     ។      ាមពិត្   មនុ្សសកយើងអាច 
ត្សឡាញ់គាន ាន្យ៉ា ងពន្កសចកដីសុខកដ្ឋយចិត្តកមាត   មនិ្ចាាំចអ់ាី
ឱ្យអនកដពទណាាមចិត្តកយើងកោោះក ើយ ។  មនុ្សសកយើងពន្
អធាត្ស័យសន្សមំកមនិ្ដូចគាន   ពន្កមមឱ្យសលករៀងៗខលួន្  មដលជ្ញ
បញ្ញា លំាកយ៉ា ងពត្កមលងកនុងោរហួងមហងគាន   ។     កបើសេិត្កនុង
ស្ដេ ន្ភាពជ្ញត្គួ្ស្ដរ  ភរយិ  ស្ដា ម ី គឺ្ត្តូ្វមត្ពន្ធមស៌កន្ទង្ខគ ោះគាន   និ្ង
ពន្ រាវាសធមជ៌្ញកត្ចើន្កទៀត្  មដលត្តូ្វចូលត្បយុទធយ៉ា ងតឹ្ងមត្ង
បំសុត្  កនុងសមរភូមតិ្គ្បត់្គ្ងសទោះ ៕៚ 

3 
៙.ទិសកៅដខ៏ោងខ់ោស់  មដលអនកអបរ់ចិំត្តគ្រួកៅឱ្យដល់  គឺ្ោរ

មដលពន្ជី្វតិ្ឋតិ្កៅ  មនិ្កកើត្ទុកខសលូវចិត្ត  កត្រោះាន្កំណ្ត្ដឹ់ង  និ្ង
ាន្យល់ោរពិត្កនុងកលាក ។   មុន្នឹ្ងលាចាកកលាក   កា៏ន្ជ្យួ ឱ្យ 
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អនកដពទពន្កសចកដីសុខសងមដរ ៕៚ 

3 
៙.កយើងដ្ឋបំមន្លាន្មមន្  មត្រូបរាងកដី  រសជ្ញតិ្កដីពន្បមន្លកោោះ  

គឺ្កយើងមនិ្ាន្កធាើក ើយ  វាត្បត្ពឹត្តកៅាមពីជ្និ្យម  ធមមជ្ញតិ្ពន្
ពូជ្កោោះៗ  យ៉ា ងណាអាីៗកនុងជី្វតិ្កយើង  គឺ្  ខន្ធ  ធ្លតុ្  អាយត្ន្ៈ  ក៏
យ៉ា ងកោោះមដរ   សុទធមត្ជ្ញធមមជ្ញតិ្  មដលអាត្ស័យបចចយ័កកើត្ក ើង ។ 
កបើពន្នូ្វបញ្ញា ាន្ដឹងាមពិត្  ដូកចនោះ  កងាល់កនុងចិត្តកស៏ងបរ់ងំ្ខប ់ 
កត្រោះអាីៗមនិ្មមន្កយើងជ្ញអនកកធាើក ើយ  គឺ្កយើងត្តូ្វមត្រចួខលួន្ ៕៚ 

3 
៙.ោរាន្ជី្វតិ្         ពិត្ជ្ញមនុ្សស       រស់នឹ្ងកគ្ 
   ចាត្ជ់្ញកជ្ញគ្ជ្យ័    កត្ោកមកក ើញពថង    ពថងរោះពថងលិច 
   រស់ពន្ត្ពមល          ពថលកលើសពសកពត្ជ្   រងឹបឹុងជ្ញនិ្ចច 

  មនិ្លិចដូចថម ។ 
   ត្ពោះសុរយិ          យត្ាលិច       មនិ្កភលចរោះ 
   ចាងំជ្ោះកលាកោយ  ជី្វតិ្ពណ្ណ រាយ       ពន្លឺត្ពោះធម ៌
   កពច ត្ង់ងឹត្          ដងួចិត្តភលលឺែ     លាកលាកញាបញ័់រ 
   លុោះកលាកុត្តរា ៕៚ 



-132- 

 

៙.ោរខូចចិត្ត  ជ្ញធមមាពន្ជី្វតិ្បុថុជ្ាន្  កបើករលាមករឿងថា  
មកអំពីអនកដពទកៅចុោះ  ប៉ាុមន្ត  ោរមដលមនិ្កចោះស្ដា ង  កៅមត្លិចចុោះ
កនុងកសចកដីទុកខកស្ដក  គឺ្មកពីខលួន្ឯងគិ្ត្ខុស  ក ម្ ោះថា  ស្ដងទុកខឱ្យ
ខលួន្ឯង ។  កពលកវលារស់កៅតិ្ចណាស់  ត្តូ្វកំុយំយូរកពក  កពលយំ
ត្តូ្វយល់អំពីសចចៈពន្ជី្វតិ្សងថា        បុគ្គលមដលជ្ញទីត្សឡាញ់របស់ 
កយើង  កទាោះជ្ញមកកនុងឋាន្ៈជ្ញអាីកក៏ដ្ឋយ  គឺ្ត្គាន្ម់ត្ជ្ញកភញៀវប៉ាុកណាណ ោះ  
ទទលួកដ្ឋយលែ  កពលជូ្ន្ដំកណ្ើ រ  កជូ៏្ន្កដ្ឋយលែមដរ ៕៚ 

3 
៙.កយើងអាចពន្ាន្អាីៗត្គ្បយ់៉ា ងអំពីគំ្និ្ត្  និ្ងោរត្បត្ពឹត្ត  

មដលគិ្ត្មត្ពីខលួន្ឯង  ប៉ាុមន្ត  កយើងពិត្ជ្ញគាម ន្ឱ្ោសាន្ចូលកៅ
អងគុយកនុងចិត្ត  ឬកនុងកបោះដូងពន្អនកដពទណាៗកោោះក ើយ ។ 

   កពលណាមដលកយើងពន្សមត្េភាព  រស់កៅកដើមបកីសចកដី
សុខពន្អនកដពទ  កពលកោោះ  គឺ្កយើងពិត្ជ្ញាន្លោះបងនូ់្វមន្ទិលកនុង
ចិត្តយ៉ា ងកត្ចើន្  ពន្អាត នុ្ទិដឋិ  ឥសា  និ្ងមចឆរយិៈជ្ញកដើម  កហើយក៏
ជ្ញកពលមដលកយើងពន្នូ្វកសចកដីសុខកនុងចិត្ត  កត្ចើន្ក ើងសងមដរ ៕ 

3 
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៙.គុ្ណ្ត្ពមលពន្ជី្វតិ្  មនិ្មមន្កៅត្ត្ងថ់ា  កយើងពន្ត្ាក់
កត្ចើន្ប៉ាុន្ណា  ឬឋាន្ៈធំ  អំណាចខាល ងំ... ប៉ាុន្ណាកៅកោោះក ើយ ។  
កៅត្ត្ងថ់ា  មនុ្សសសត្ាជំុ្វញិខលួន្កយើងាន្កសចកដីសុខកត្រោះកយើង
ប៉ាុន្ណា  កន្ោះកទើបជ្ញគុ្ណ្ត្ពមលពន្ជី្វតិ្  មដលាន្សកត្មចសុខឱ្យដល់
អនកដពទ  កហើយកជ៏្ញោររកាខលួន្សងមដរ  ទុកកនុងគុ្ណ្ធម ៌  មដលជ្ញ
ាទពន្កលាកុត្តរមគ្គ ។  ស្ដធុ ! ស្ដធុ ! ស្ដធុ ! ៕៚ 

3 
៙.ត្តូ្វយល់អំពីមនុ្សសពន ក់ៗ   កៅាមបរមត្េធម ៌៖ 
   ១.អធាត្ស័យពន្សោដ ន្ចិត្ត  មនិ្មមន្ជ្ញអាត   សត្ាបុគ្គល

ក ើយ ។ 
   ២.សលវាិករបស់កមម     ជ្ញចាបយុ់ត្តិធម ៌   សត្ពបជី់្វតិ្

ករៀងៗខលួន្ ។ 
   ៣.ធមមនិ្យម    ចាប ់   ឬទំកន្ៀមរបស់សង្ខខ រធម ៌    មដល

មត្បត្បួល ។ 
៙.កបើកយើងករៀន្កមើលមនុ្សសឱ្យក ើញដល់បរមត្េធម ៌  កទាោះបី 

ជ្ញមនុ្សសមបបកម៉ាចកក៏ដ្ឋយ  កប៏រមត្េធមត៌្តឹ្មត្តូ្វមដរ  កំុកមើលកៅាម
ោរមដលកយើងចងឱ់្យត្បត្ពឹត្តកៅយ៉ា ងណាកោោះ  ។     ោរកមើលក ើញ 
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ាមកសចកដីពិត្  ដូកចនោះ  កយើងនឹ្ងាន្សុខចិត្តកត្ចើន្ក ើង ៗ ៕៚ 

3 
៙.កបើដឹងថា  ខលួន្ជ្ញទីត្សឡាញ់  គ្បបរីកាខលួន្ឱ្យាន្លែ  

ករលគឺ្  រកាចិត្តទុកកនុងកុសលធមទ៌ាងំពួង  ប៉ាុមន្ត  ោរត្បោន្ខ់លួន្  
កត្បៀបកធៀបខលួន្កយើងជ្ញមយួនឹ្ងអនកកន្ោះ  អនកកោោះ  កគ្សដីឱ្យមនិ្ាន្  
ពន្ោរខឹងកត្ោធ       ឬកត៏្មកល់ត្កមកើងខលួន្កនុងវពិន្ត្ាស្ដទ   ។ល។   
កន្ោះមនិ្ក ម្ ោះថា  រកាខលួន្កដ្ឋយលែកោោះកទ ។ 
 អាីមដលជ្ញសត្តូ្វពិត្ត្ាកដរបស់សត្ាកលាក     គឺ្កិកលសខលួន្-
ឯង  ដូកចនោះត្តូ្វកចោះរកាចិត្តរបស់ខលួន្ គ្បបដុីត្នូ្វកិកលសឱ្យកអោះ  កដ្ឋយ
អរយិមគ្គ  កទើបក ម្ ោះថាជ្ញោរត្សឡាញ់  និ្ងរកាខលួន្កដ្ឋយលែ ៕ 

3 
៙.រស់កៅជ្ញសុខកនុងបចចុបបន្ន  មនិ្មមន្ឈបក់ធាើោរង្ខរមដល

សំខាន្់ៗ កោោះកទ  ប៉ាុមន្ត  គឺ្ជ្ញោរឈបក់កើត្ទុកខកនុងករឿងមដលមនិ្
សំខាន្ ់  មនិ្កស្ដកកៅ  កនុងោរាត្ប់ងនូ់្វអាីៗក ើយ  កត្រោះរូប  
សំក ង  កលិន្  រស  កោដឋពាៈ  ពន្អាីមដលមនិ្កន្លងកៅជ្ញអតី្ត្ោល
កោោះ  ទុកខកស្ដក  មនិ្មមន្កត្រោះអាីមដលកន្លងកៅកោោះក ើយ  ប៉ាុមន្ត  
កត្រោះោរហួងមហងកទកត្ើ  សូមបតី្គាន្ម់ត្ាត្អ់ាីបន្តិចបន្តួចប៉ាុកណាណ ោះ  
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កនុងមយួភាគ្មយួមសន្  កក៏ស្ដកស្ដដ យមដរ  គឺ្ពន្ចាាំចា់ត្ប់ងអ់ាី
ឱ្យពត្កមលងកៅកទៀត្កោោះក ើយ  ដូកចនោះកហើយ  កទើបត្តូ្វកន្ទកក់កន្ទញ
កនុងពត្ព់ន្មចចុរាជ្  កត្រោះកពលស្ដល បជ់្ញកពលមហាវោិសអាីៗ ត្គ្ប់

យ៉ា ង    កទើបត្ពោះពុទធអងគត្ទងត់្ាស់ថា    “ ឯវំ  ជ្ជនតន  មនេាន  

ក្សតារាំ  ក្សសុល ំ រេុ ំ” មត្បថា  សត្ាមដលកកើត្មក  មត្ងស្ដល ប ់ គ្បបី
កធាើបុណ្យកុសលឱ្យកត្ចើន្ ៕៚ 

3 
៙.សត្ាកលាកកកើត្មកកៅកលើកលាកកន្ោះ  ត្ពមកដ្ឋយចំណ្ង  

គឺ្ជ្ញចំណ្ងពកំៅកនុងពន្ធោគារវដដសងារ  មហាទារុណ្កមម  ចំណ្ង
កពហៈកធាើឱ្យសត្ាកលាកវកងាង  ទូល  មរក  លីមសងនូ្វបញ្ចកខន្ធត្បោន្់
យកកធាើជ្ញត្ួខលួន្ ។  ចំណ្ងពន្កសចកដីត្សឡាញ់ហួងមហងគាន   ោឱំ្យ
កកើត្ទុកខកទាមន្សស  ក ល្ ោះត្បមកកទាស់មទង... ចំណ្ងត្ណាា   កត្សក
ឃាល ន្ ៕៚ 

3 
៙.អនកពន្ អនកត្ក  អនកតូ្ច  អនកធំ  ឱ្យមត្កៅពន្កិកលស  កចោះ

មត្ពន្ករឿងខាល់ដូចត្ពោះាទបកសន្ទិកោសល... ត្ពោះោងកវកទហី... 
សូមបតី្ពោះាទធពម កស្ដក កត្ើគ្រួឱ្យកយើងត្ចមណ្ន្នឹ្ងអនកណា ។  កយើង 



-136- 

 

គ្រួរស់កៅឱ្យជ្ញសុខ  ាមរកបៀបរបស់កយើងកៅាន្កហើយ ។ 
ត្តូ្វយល់ថា  កបើចិត្តកយើងលែ  កយើងរមមងាន្រស់កៅជ្ញមយួ

នឹ្ងករឿងលែ  ដូកចនោះ កត្ើកយើងចងា់ន្ករឿងលែអំពីអនកណា  ទីណា៕៚ 

3 
៙.ករឿងមត្មយួ  កបើកយើងគិ្ត្ឱ្យកកើត្ទុកខកត្ចើន្ដង  កក៏ៅជ្ញទុកខ

កត្ចើន្  ដូចពដពខ ងចាបក់ៅស ូកងជ្ញប ់ ឯពដពខ ងកទៀត្ចាបទ់ាញកហើយ
មលង  ទាញមលង ៗ ៗ ៗ...    ដូកចនោះ  ពដមដលចាបជ់្ញបហ់នឹងឯងមដល 
ឈ ឺៗ ៗ   កន្ោះត្គាន្ម់ត្ករឿងមយួសង  ទត្ពមំថមករឿងកសសងៗកទៀត្ ។  
ដំកណាោះកដ្ឋោះត្ស្ដយលែ     គឺ្លោះបង ់   ដូចជ្ញោរឈបច់ាបក់ៅស ូកង   

អ Íចឹងមដរ ។ ត្តូ្វកចោះរស់កៅឱ្យាន្សុខជ្ញមយួនឹ្ងបចចុបបន្ន  វាត្គាន្ម់ត្
មនិ្ដូចមុន្កទកត្ើ ។  កយើងត្តូ្វមត្ពាយមរកយុត្តិធមឱ៌្យខលួន្ឯង  ត្ត្ង់
មដលអាីៗ  មនិ្មមន្កយើងជ្ញអនកកធាើក ើយ  កដ្ឋយបរមត្េធមក៌ោោះ  គឺ្
ពន្បចចយ័កទើបកកើត្ក ើង ។  កបើកយើងមនិ្ាន្កធាើកទ  កត្ើកចោះមត្ទទួល
យកមកខាា យខាល់កធាើអាី  ត្តូ្វមត្ពទំាកំនុងកិចចកន្ោះ  មនិ្ត្តូ្វទន្ក់ខាយ
ក ើយ   កំុពូមកមត្ខាងក ល្ ោះគាន ឯង   ត្បមកក   ត្វា៉ា    បដឹងសដល់    រក
យុត្តិធម.៌.. ប៉ាុមន្តចំករោះខន្ធ ៥  ជ្ញភារៈយ៉ា ងធងន្ ់ មបរជ្ញត្ពមទទួលយក  
យ៉ា ងកពញចិត្តកៅវញិ  កទាោះបីលំាកដូចកមដចកក៏ដ្ឋយ ។   ត្តូ្វកចោះត្វា៉ា  



-137- 

 

យករចួខលួន្កដ្ឋយវបិសសោ ៕៚ 

3 
៙.ចិត្តកមាត   គ្រួពន្ដល់ត្គ្បជី់្វតិ្ទាងំអស់ ។  ោរពាយម

កនុងសលូវត្តូ្វ  ជ្ញឧត្ដមភាពពន្ជី្វតិ្ ។  កសចកដីោល ហាន្  កធាើឱ្យឈនោះនូ្វ
ឧបសគ្គ ។ មនុ្សសត្តូ្វមត្ឆល ត្ជ្ញងសត្ា  ប៉ាុមន្តត្តូ្វហាឹកហាត្ក់ទើបាន្។  
ខាល កិកលសត្ណាា   ត្តូ្វស្ដល បក់នុងកភលើងមគ្គញ្ញា ណ្ ៕៚ 

3 
៙.មតិ្តភាពមដលកកើត្អំពីកមាត ចិត្ត  ោឱំ្យាន្សុខ ។  កៅកនុង

ោគ្វគ្គ ត្ពោះគាថាធមមបទ  ត្ពោះពុទធអងគត្ទងត់្ាស់ថា  អតាមហិ  ជ្ជតមហិ  
សខុា  សោោ  ោលកបើកសចកដីត្តូ្វោរកកើត្ក ើងកហើយ  សពល ញ់
ទាងំឡាយ  ោកំសចកដីសុខមកឱ្យ ។  កទាោះបីមនិ្មមន្ជ្ញមតិ្តមដលគ្រួ
កសពគ្បក់ក៏ដ្ឋយ  មត្កគ៏្ួរជ្ញមតិ្តកនុងអារមមណ៍្ពន្ចិត្តកមាត មដរ  កត្រោះ
មនិ្ពន្អាត អនកណាស្ដងនូ្វ  កលាភៈ  កទាសៈ  កពហៈ  និ្ងកសចកដី
កៅហមងកសសងៗ ឱ្យខលួន្ឯងកោោះក ើយ ។  កបើកយើងខឹង  ចាបកំ់ហុស
អនកដពទកហើយ  កកើត្ទុកខខលួន្ឯង  កត្ើជ្ញកិកលសរបស់អនកដពទ  ឬ
កិកលសខលួន្ឯង  មដលកធាើឱ្យកយើងកកើត្ទុកខកោោះ ។  កយើងគិ្ត្ថា  កគ្អន្់
កខាយ  កថាកទាប... មត្អត្ដឹ់ងថា  កយើងខលួន្ឯងកខាយប៉ាុន្ណាកៅ
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កោោះកទ  កទើបកគ្មដលកយើងខឹងសែបក់ោោះៗ  ចាបក់យើងាន្  ទាងំមនិ្
ដឹងខលួន្ថា  កគ្កោោះចាបក់យើងាន្ដូចកមដចសងកទ  កចោះមត្គិ្ត្ថាខលួន្ឯង
ត្គាន្ក់បើ  ខាល ងំពូមក  កចោះដឹងត្តឹ្មត្តូ្វ ។  ាមពិត្អាីៗមនិ្ថាមនុ្សស  ឬ 
សត្ា    ឬកវ៏ត្េុមដលកយើង    ខឹង   សែប ់  ត្បទូសតទាស់កោោះៗ    គឺ្
សុទធមត្ជ្ញអារមមណ៍្ពន្កិកលសរបស់ខលួន្ឯង  កត្បៀបដូចជ្ញអោទ ក ់    
របស់ោយត្រន្ ។  ពុទធបរស័ិទគ្បបកី ើញថា  សត្ាកលាកទាងំអស់  
គ្រួមត្ាន្រចួសុត្ចាកទុកខ ៕៚ 

3 
៙.ករឿងខលោះមនិ្ទាន្ដ់ល់កំុខាល់ក ើយ 
   ករឿងខលោះហួសកហើយកំុក ើយអាល័យ 
  ដឹងធមប៌ចចុបបន្នមនិ្មមន្ត្សពម 
  លោះបងនិ់្សសយ័ទិដឋិត្ណាា  ។ 
   អាីអមាលព៉ា ន្សុទធពន្កំណ្ត្ ់
   កវលាត្ាកដកំណ្ត្ស់ង្ខខ រ 
  ត្សឡាញ់កសទើរកលបកនុងករឿងកសនហា 
  មត្អនិ្ចាច សង្ខខ រជ្ញទុកខ ។ 
   កចោះដ្ឋកា់ន្ត្ស្ដលកចោះកសងៀមាន្សងប ់
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   ស្ដគ ល់ខលួន្ាន្ចបឈ់បស់ែបា់ន្សុខ 
  ស្ដងសនួសបសួចិត្តជី្វតិ្កៅមុខ 
        ទពល យទាា រគុ្ក  សុខកន្កខពម  ៕៚ 

3 
៙.សួរថា  ោលកៅពីកកមងតូ្ច  ខូចអាីខាល ងំជ្ញងកគ្  ាន្ជ្ញយ ំ 

មនិ្ាត្ក់ស្ដោះ ?  កអលើយថា  ខូចចិត្ត ។  ចុោះដល់ធំក ើង  ខូចអាីខាល ងំជ្ញង
កគ្មដរ   ាន្ជ្ញកចោះមត្កកើត្ទុកខ   កស្ដកកៅ   សូមបពីន្ត្ទពយ   ឋាន្ៈ   
ខោងខ់ោស់... កហើយហនឹង ?  កអលើយថា  ខូចចិត្ត  កត្រោះកបើមនិ្ពន្កៅសល់
ចិត្តលែកហើយ  គឺ្មនិ្ពន្សលូវលែក ើយ  ត្តូ្វខូចទាងំអស់ ។  ត្ពោះពុទធអងគ  
ត្ទងត់្ាស់ថា  មលោបុពវងគមា  ធមាមា  ធមទ៌ាងំឡាយពន្ចិត្តជ្ញត្បធ្លន្  
ឱ្យមត្ចិត្តាន្លែកហើយ  អាីៗកល៏ែទាងំអស់មដរ  អារមមណ៍្កល៏ែ  កធាើកដី  
និ្យយកដី    កល៏ែ    មតិ្ត្ភកដិកល៏ែ    សលវាិកកល៏ែ... ទាងំត្សូបយក
គុ្ណ្ធមល៌ែៗ   រហូត្ដល់កលាកុត្តរកុសលកទៀត្សង ។  កនុងត្កមសមភនក
ពន្អនកដពទ  កទាោះជ្ញកមើលមនិ្ក ើញកយើងសល់អាីកក៏ដ្ឋយ  ឱ្យមត្កយើង
ដឹងខលួន្ថា  កៅសល់ចិត្តលែមយួដួងរបស់កយើង  ប៉ាុណ្ណឹ ងាន្កហើយ ៕ 

3 
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៙.មនុ្សសកលើកលាកកន្ោះ  កបើមនិ្កចោះលមម 
   មនិ្កចោះយល់ត្ពម  មនិ្កចោះកំណ្ត្ ់

មនិ្លមមនឹ្ងាន្  មនិ្កាន្តនឹ្ងអត្ ់
មនិ្ពន្អំណ្ត្ ់ ត្ាកដជ្ញអកួត្ ។ 

    អកួត្ោមអកួត្កត្ោធ  អកួត្កឆត្អកួត្ចិត្ត 
    កលាកកន្ោះាមពិត្  មនិ្ាចត់្បកតួ្ 
   កំុមត្ត្បោន្ ់ កំុត្ទាន្កំុ់អតួ្ 
   នឹ្ងាន្ជ្ញអកួត្  រងីសងួត្ទុោខ  ៕៚ 

3 
៙.សសកំត្គ្ឿងគុ្យទាវ  កន្ោះបន្តិច  កោោះបន្តិច  ពិត្ជ្ញឆង ញ់  សម

នឹ្ងឃាល ន្សង  ប៉ាុមន្ត  កបើកចោះមត្បរកិភាគ្ាមឃាល ន្  វាពន្ចំណី្ទាស់  
ោឱំ្យករាគ្រាលដ្ឋល ។  យ៉ា ងណា  កត្គ្ឿងសសសំលូវចិត្ត  ពន្រូប  សំក ង  
កលិន្  រស  កោដឋពាៈ  កដូ៏កចាន ោះមដរ  កបើកយើងកចោះមត្សសបំរកិភាគ្ាមឃាល ន្  
វាោឱំ្យករាគ្   ករ ើរកីរាលសលូវចិត្ត   ជី្វតិ្ពិត្ជ្ញទុកខលំាក   ទាងំកភលើងទុកខ  
កភលើងកិកលស ៕៚ 

3 
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៙.នតាិ  នុ  នខា  ត ំ ក្សញិ្ា  ិ នោក្សសម ឹ យមេ ំ ឧបាទិ-  
យមាននា  ន  វេាវា  អសេនាិ ។ ( បិ.៣៣/ទំ.២១៧ ) 

   អាីៗណាកៅកនុងកលាកកន្ោះ  មដលកយើងចាបត់្បោន្ក់ហើយ  
មនិ្ពន្កទាសដល់កយើង  អាីៗកោោះ  បន្តិចបន្តួចកម៏និ្ពន្មដរ ៕៚ 

3 
៙.អសនមាម េសមបេញ្េៈ   គឺ្ដឹងខលួន្កដ្ឋយមនិ្វកងាង ។ 
  -កមមដ្ឋាតភាវោ  គឺ្ជ្ញោរង្ខរមយួមបប  មដលជ្ញោរង្ខរកចញ

ចាកពីទុកខ  កចញចាកអំពីោរវកងាង  មដលមនិ្ស្ដគ ល់ខលួន្ឯងកៅាម
កសចកដីពិត្ ។ 

  -វិបសាសោភាវោ  ោឱំ្យាន្កសចកដីកត្ត្កអរកនុងត្ពោះនិ្រា ន្  
បញ្ញេ យ  ឧបសនម  រត្ត ( បិ.៥៤/ទំ.២៥២ ) ។ 

   ោរង្ខរកចញចាកទុកខកន្ោះ  មនិ្ចាាំចដឹ់ងករឿងអាីៗកៅកនុង
កលាកកន្ោះកត្ចើន្ក ើយ  យកត្តឹ្មមត្ដឹងខលួន្កដ្ឋយោរមនិ្វកងាងត្បោន្់
កៅកនុងោមរូប  ថាជ្ញអាត ប៉ាុណ្ណឹ ង  គឺ្លែកហើយ ស្ដធុ ! ស្ដធុ ! ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសកយើងកដ្ឋយកត្ចើន្  គិ្ត្មត្ពីសមបត្តិរូបោយ  វត្េុ

សមបត្តិ  ពសត្ាក.់.. កដ្ឋយមនិ្ាន្គិ្ត្គូ្រអំពីសមបត្តិរបស់ចិត្ត
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ក ើយ ។  មនុ្សសកយើង  ត្ច ំយកកត្គ្ឿងកញៀន្ត្សវងឹ  កត្គ្ឿងកលងពន្
ចិត្ត  មកចាត្ទុ់កថាជ្ញសមបត្តិរបស់ចិត្ត  មដលសមបត្តិពិត្ត្ាកដរបស់
ចិត្តកោោះគឺ្បុណ្យ ។ 
   -កុសលភាវោ  ជ្ញោរង្ខរមសាងរកសមបត្តិឱ្យចិត្ត ។  ោរអបរ់ ំ
ចិត្ត  គឺ្ឱ្យចិត្តសិកាឱ្យពន្នូ្វវជិ្ញា   និ្ងចរណ្ៈ ( ចំកណ្ោះដឹង  ត្ពម
កដ្ឋយោរត្បត្ពឹត្តត្តឹ្មត្តូ្វ ) ។ 
   -មនុ្សសកយើងពន ក់ៗ   មនិ្មមន្ពន្មត្រូបោយកទ  គឺ្ពន្
វញិ្ញា ណ្សង កទើបាន្កៅរស់ ដូកចនោះមនិ្ត្តូ្វបកណាដ យឱ្យចិត្តត្កសមបត្តិ
ក ើយ  កហើយកម៏និ្ត្តូ្វឱ្យចិត្តលងងម់ដរ ។ 
   -កៅកនុងវដដសងារកន្ោះ  មនិ្ពន្បញ្ាត្តិ  ត្ួខលួន្កយើងឯណា
ដពទកត្ៅអំពីចិត្តកន្ោះក ើយ  កត្រោះរូបោយ  មត្ងមបកធ្លល យកចាលកៅ
ត្គ្បជ់្ញតិ្  មនិ្ពន្អន្ន្តរបបចចយ័  សន្សឧំបនិ្សសយ័កនុងសោដ ន្  បញ្ាូ ន្
ត្កៅ  ដូចចិត្តក ើយ ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសខលោះចូលចិត្តត្បកៅត្ាបម់ណ្ោអំនកដពទ  មត្ាន្កគ្

សែប ់ ខលោះកទៀត្កចូ៏លចិត្តកទសោត្បកៅកគ្មដរ  មត្មនិ្អបរ់ខំលួន្ឯងកទ។ 
អតាននា  វ  អនវនក្សខយយ  ក្សត្តនិ  អក្សត្តនិ  េ  បុគ្គល 
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គ្បបពិីចារណា  នូ្វកិចចោរទាងំឡាយមដលខលួន្ាន្កធាើ  កហើយនិ្ង
មដលមនិ្ទាន្ា់ន្កធាើប៉ាុកណាណ ោះ ។ បិ.៥២/ទំ.៣២ ៕ 

 ៙.ោរពិចារណាខលួន្ឯង  គឺ្ដូចជ្ញោរអលុោះកញ្ចកក់មើលមុខអ Íចឹង 
មដរ  មដលនឹ្ងត្តូ្វសពែ ត្មុខពត្ខ់លួន្ឯងកោោះ ។ 
 សទុននាា   វត  ទនមថ    អត្តា   េ ិ ក្សិរ  ទុទានមា    អនក 
មដលទូោម ន្ខលួន្ាន្លែកហើយ   កទើបគ្ួរទូោម ន្អនកដពទាន្   កត្រោះាន្ 
ស្ដដ បម់កថា  ខលួន្ឯងហនឹងកហើយមដលទូោម ន្ាន្កដ្ឋយត្ក។ បិ.៥២/ទំ.៥៥ 

 ៙.កមើលខលួន្ឯងកដើមបមីកពខ  កមើលអនកដពទកដើមបសិីកា៕៚ 

3 
៙.ជំ្ន្សួោរបន្ត់្សន្ ់ ឬោរទាមទារអំពីអនកដពទ  នូ្វអាីមដល

លែៗ   គឺ្កយើងគ្រួឱ្យកសចកដីសំខាន្ក់ៅត្ត្ងោ់រង្ខរអបរ់ចិំត្ត  ត្បឹងមត្បង  
ពាយមឱ្យចិត្តពន្កពល ងំពមំនួ្កៅកដ្ឋយគុ្ណ្ធម ៌ កត្បៀបដូចជ្ញោរ
ហាត្ក់ពល ងំោយ  ដូកចាន ោះមដរ ។ 

   ចិត្តភាវោ  អបរ់ឱំ្យពន្វបិសសោចូលដល់សចចធម ៌  កទើប
អាចធ្លោនូ្វកសចកដីសុខកនុងជី្វតិ្  និ្ងឱ្យសកត្មចាន្នូ្វទីបំសុត្ទុកខ  
គឺ្ត្ពោះនិ្រា ន្ ។  ស្ដធុ !  ស្ដធុ ! ៕ 

៙.សនុខា  វិនវនកា  តុដឋសេ  កត្ត្កអរចំករោះវកិវកសុខ ។ 
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   វបិសសោ  ពន្ត្ពោះនិ្រា ន្ជ្ញអធាត្ស័យ  ពន្ចិត្តបកង្ខែ ន្
កៅរកវកិវក  ត្ារពធកសចកដីពាយម  ពន្ោរស្ដដ ប ់  សិកា  បដិបត្តិ  
ោមំកនូ្វ  បីតិ្  បសសទធិ  សុខសងប ់៕៚ 

3 
៙.កបើកយើងគិ្ត្ឱ្យទាស់  កត្ើពន្អនកណាមកកកើត្ទុកខជំ្ន្សួ

កយើង  កត្រោះោរទាស់ចិត្តកោោះវាជ្ញទុកខ  កហើយជ្ញាបអកុសលកទៀត្
សង  គឺ្ជ្ញោរវកងាងមនិ្ដឹងសចចធម ៌ ។  ត្តូ្វសិកាកំណ្ត្ប់រមត្េធម ៌ 
កនុងមនុ្សសពន ក់ៗ  មដលមនិ្មមន្ជ្ញអាត  សត្ាបុគ្គល ណាៗកោោះក ើយ  
អបរ់កំរឿយៗ  នឹ្ងាន្ចាកធ់លុោះ  កហើយសុខចិត្តត្ពមឱ្យអាីៗ   ត្បត្ពឹត្តកៅ 
ាមធមមា  ដូចជ្ញពដ យមដលមនិ្ត្បោន្ជ់្ញមយួនឹ្ងកូន្តូ្ច  មដល
រពឹសកលងាមធមមារបស់កកមងតូ្ច  ដូកចាន ោះឯង ។ 
 ៙.សនរា  ធមាម   នាល ំ អភិនិនវសាោតិ ។ ធមទ៌ាងំពងួ  
គឺ្  ខន្ធ ៥  អាយត្ន្ៈ ១២  ធ្លតុ្ ១៨  មនិ្គ្រួត្បោន្ក់ដ្ឋយទិដឋិ  និ្ង
ត្ណាា   ថាជ្ញរបស់ពមំនួ្ក ើយ ៕៚ 

3 
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៙.នយ  ទុក្សខំ  អបបជ្ជននាិ... បុគ្គលទាងំឡាយណាមនិ្ដឹង
ទុកខសចច  អភព្វា   នត  អនាក្សិរោិយ  បុគ្គលទាងំឡាយកោោះ  ជ្ញ
អនកអភព័ា  គឺ្មនិ្គ្រួកធាើនូ្វត្ពោះនិ្រា ន្  ជ្ញទីបំសុត្ទុកខាន្ ។ 

   មនុ្សសកយើង  មត្ងលុោះកៅកនុងអំណាចពន្ចំណ្ងត់្ណាា   
កត្រោះពន្ទុកខ  ទាងំមដលមនិ្ាន្កំណ្ត្ដឹ់ងនូ្វទុកខកោោះឯង  កដ្ឋយ
បញ្ញា ដត៏្បពព    កទើបាន្ត្បោន្ច់ាបយ់កនូ្វឧាទាន្កខន្ធ ៥    មកជ្ញ
ភារៈ  ហួងមហងមសាងរកសុខកដ្ឋយត្ណាា   កហើយកា៏ន្ធ្លល កចូ់លកៅ
កនុងជ្កពល ោះ  ក ល្ ោះទាស់មទងគាន     កន្ោះជ្ញខលឹមស្ដរពន្ត្ពោះពុទធដីោ   កនុង 
ទាយានុ្បសសោសូត្ត្ជ្ញកដើម  នយ  ទុក្សខំ  អបបជ្ជននាិ... ។ 

   ោរកំណ្ត្ដឹ់ងទុកខ  ស្ដគ ល់នូ្វបញ្ចកខន្ធាមពិត្  កទើបលោះ
ត្ណាា   កដ្ឋោះត្ស្ដយាន្នូ្វត្គ្បប់ញ្ញា ទាងំអស់ ៕៚ 

3 
៙.កបើកយើងាន្ដឹងថា  ចិត្តកយើងកទើបជ្ញសមរភូម ិ មដលពន្

ោរឈនោះចាញ់ដព៏ត្កមលង  កបើកិកលសឈនោះ  កយើងាន្ធ្លល កចុ់ោះោន្ទុ់កខ
កនុងវដដៈ  មត្កបើកុសលាន្ឈនោះវញិ  គឺ្កយើងាន្រចួសុត្ចាកទុកខ  កត្ើ
កយើងគាតំ្ទខាងណាឱ្យាន្ឈនោះ ។  ចិត្តមា៉ាងគិ្ត្មត្ចងា់ន្  ចង់
ឱ្យសកត្មចនូ្វាបកមមកោោះៗ... ោរត្ស ូរវាងោរកចោះដឹង  ជ្ញមយួនឹ្ង
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ោរវកងាង , ោរត្បោន្ច់ាបកំ់ហុសអនកដពទ  ជ្ញមយួនឹ្ងោរយល់ដឹង ,  
ោរខឹងកត្ោធជ្ញកដើម  ជ្ញមយួនឹ្ងកមាត  ខន្តី , ខាិល  ជ្ញមយួនឹ្ង
ពាយម , ចិត្តរកវ ើរវាយ ជ្ញមយួនឹ្ងសពធិចិត្ត , អាត នុ្ទិដឋិ ជ្ញមយួនឹ្ង
សតិ្បបដ្ឋឋ ន្... ។  ឥ ូវកន្ោះ  អវជិ្ញា   ត្ណាា   កំពុងមត្បន្តត្គ្បត្គ្ងកៅ
កលើមដន្ដីពន្ជី្វតិ្របស់កយើង  កត្ើកយើងគ្រួគាតំ្ទដល់ធមប៌ដិបត្តិ  អបរ់ ំ
ចិត្ត  ចកត្មើន្បញ្ញា   មដរឬកទ ៕៚ 

3 
៙.ធមមជ្ញតិ្កឈើពត្ព  ត្ពមលពន្ពិត្ 
   ង្ខបក់ហើយដុោះសសតិ្  សលិត្ឱ្សថ 
  មនុ្សសកយើងត្បឹងមត្បង  ថកំកថកើងត្ាកដ 
  គុ្ណ្ធមឱ៌្សថ  កំណ្ត្ត់្ពមល ។ 
   កបើចិត្តកំណាញ់  ត្តូ្វចាញ់កដើមកឈើ 
   មនុ្សសាបអាចកធាើ  អំកពើត្បល័យ 
  មត្មនុ្សសចិត្តបុណ្យ  ស្ដងគុ្ណ្យបព់ថង 
  ដងួចិត្តចរពណ្  កសយ័អស់អាសវា ៕៚ 

3 
៙.កវលាខលីណាស់  រហ័សចាស់ស្ដល ប ់
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   មនិ្អាចទាញចាប ់ កោដ បោដ បត់្ាបទ់ារ 
  អាីៗកនុងកលាក  ជ្បួកជ្ញគ្ជំុ្ជ្ញ 
  រចួកហើយមបកគាន   លាញាតិ្ឃាល ត្ត្ទពយ ។ 
   ត្សឡាញ់ខាល ងំណាស់  គ្ងត់្ាសត្រត្ា់ន្ 
   អតី្ត្ប៉ាុោម ន្  កត្បៀបាន្យល់សបដិ 
  ពាបិា  ទាងំមហាគូ្គាប ់
  ករឿងរា៉ា វត្គ្បស់ពា  ចបក់ដ្ឋយបញ្ញា  ។ 
   កបើាន្ជ្ញមបក  កំុមចកសលូវគាន  
   រមួកដើរពគ៌ា  ភគ្វាស្ដស្ដដ  
  សកពា  ធពម   ជ្ញអន្ាត  
  សលូវមយួអស្ដច រយ  មហាសតិ្បបដ្ឋឋ ន្ ៕៚ 

3 
៙.ឧាយស  គឺ្ោរចកងែៀត្ចងែល់ចិត្ត  អងគធមគឺ៌្  កទាស-

កចត្សិក  ឧាយសកន្ោះ  មចកជ្ញទុកខ ៣ យ៉ា ង ៖ 
១.ទុកខកត្រោះត្រត្ត់្ាសចាកសត្ា  និ្ងសង្ខខ រមដលជ្ញទី

ត្សឡាញ់កពញចិត្ត ។ 
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២.ទុកខកត្រោះជ្បួត្បសពានូ្វសត្ា  និ្ងសង្ខខ រមដលមនិ្ជ្ញទី
ត្សឡាញ់កពញចិត្ត ។ 

៣.ត្ាថាន អាីណា  មនិ្ាន្អាីកោោះ  កោ៏ឱំ្យកកើត្ទុកខ ។ 
កសចកដីទុកខសលូវចិត្តរបស់មនុ្សសកទវាទាងំអស់  មនិ្សុត្អំពី

កសចកដីទុកខ ៣ យ៉ា ងកន្ោះក ើយ ។ 
អដឋស្ដលិនី្  អដឋកថាត្ាបថ់ា 
ទុកខទី ១  កត្រោះកលាភៈ  ទុកខទី ២  កត្រោះកទាសៈ  និ្ងទុកខទី ៣  

កត្រោះកពហៈ  ដូកចនោះកទើបគ្បបអីបរ់ធំមស៌កោដ ស  បន្េយត្ណាា   ចកត្មើន្
កមាត     លោះោរខឹងកត្ោធ     បញ្ញា ភាវោលោះោរលងងក់ឆត្    ចាកធ់លុោះ 
និ្ករាធ  លមមសលូត្  ឆល ត្  សុខ ។ 

៙.ធមប៌ដិបត្តិកនុងជី្វតិ្ទាងំយបទ់ាងំពថង  គ្បបសីត្មុត្ត្ណាា   
កដ្ឋយសតិ្បបដ្ឋឋ ន្      កទើបាន្ចកត្មើន្បញ្ញា       ឱ្យចុោះសត្មុងជ្ញមយួ 
នឹ្ងសចចៈ  ត្តូ្វគាន ជ្ញមយួនឹ្ងោរពិត្  ទាន្ក់ពលបចចុបបន្ន   មនិ្ត្ទាន្ ់ 
មនិ្កត្ត្ក ៕៚ 

3 
៙.បាណាតិបាត្ត  នវរមណី្  សកិាខ បទំ  សមាទោិមិ 

   ខញុ ំត្ពោះករុណា  សូមសពទាន្នូ្វសិោខ បទ  គឺ្កចត្ោជ្ញកហតុ្ 
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កវៀរចាកកិរយិកធាើសត្ាពន្ជី្វតិ្  ឱ្យធ្លល កចុ់ោះកន្លង  គឺ្សពល បស់ត្ា ។ 
   រកយថា  កន្លង  មត្បពីាលី  អតិ  ( ាណាតិ្ )  ាន្កសចកដី

ថា  ពត្កមលង  ពត្កកពក  ពត្កកន្លង  កលើសលន្ ់ ករលគឺ្  ោរកធាើសត្ា
ពន្ជី្វតិ្  ឱ្យធ្លល កចុ់ោះដព៏ត្កមលង  ពត្កកន្លង ( ាណ្ + អតិ្ាត្ )  
ដូកចនោះ  កំុសូត្ត្ថា  គ្ន្លង  កត្រោះមនិ្ត្តូ្វនឹ្ងាលី  មដលពន្ន្យ័គ្រួ
ឱ្យសកងាគ្  ត្ត្ងោ់រសពល បស់ត្ា  គឺ្ជ្ញោរដ្ឋកចុ់ោះដព៏ត្កកន្លង  កត្រោះ
សត្ាកកើត្មកកនុងមយួជ្ញតិ្  កបើត្តូ្វកគ្សពល ប ់  គឺ្ដ្ឋកចុ់ោះនូ្វជី្វតិ្កហើយ  
កត្ើពន្អាីាន្រស់កៅត្កៅកទៀត្  រឯីអនកសពល បស់ត្ាកោោះ  កម៏និ្ាន្
ឈនោះអាីកៅកោោះមដរ   កត្រោះសត្ាាន្ស្ដល បា់ត្ក់ៅកហើយ    ពន្មត្ោរ 
ចាញ់កិកលសខលួន្ឯងប៉ាុកណាណ ោះ ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសកយើងកកើត្មក    រមមងជ្ួបត្បទោះនូ្វកសចកដីទុកខ   ប៉ាុមន្ត 

មនុ្សសកយើងអាចយកឈនោះកសចកដីទុកខាន្  កន្ោះជ្ញកសចកដីអស្ដច រយ
របស់មនុ្សស  ដូកចនោះកហើយ  អនកណាពកង់្ខយកយើងដូចកមដចកក៏ដ្ឋយ
ចុោះ  កំុមត្កយើងកមើលង្ខយខលួន្ឯង ។  កសចកដីទុកខ  ជ្ញបញ្ញា មដលមនុ្សស
កយើងអាចឱ្យចកត្មើន្បញ្ញា ាន្  គឺ្កធាើបញ្ញា   ឱ្យជ្ញកមករៀន្សត្ពប់
កំណ្ត្ដឹ់ង ។  ាមពិត្  កបើអត្ព់ន្ទុកខកទ  កអ៏ត្ព់ន្ោរកំណ្ត្ដឹ់ង



-150- 

 

នូ្វទុកខមដរ  កហើយកបើអត្ព់ន្ោរកំណ្ត្ដឹ់ងទុកខ  កអ៏ត្ព់ន្អរយិមគ្គ
អងគ ៨  កហើយកអ៏ត្ព់ន្ត្ពោះនិ្រា ន្មដរ ។  ត្ពោះនិ្រា ន្  គឺ្ជ្ញសល
សកត្មចពន្អរយិមគ្គ ជ្ញសមបត្តិរបស់ត្ពោះអរយិៈត្គ្ប់ៗ អងគ គឺ្ថាមនិ្
ពន្ត្ពោះនិ្រា ន្អាី  មដលមនិ្មមន្ជ្ញសមបត្តិរបស់ត្ពោះអរយិបុគ្គលកោោះ
ក ើយ  ដូកចនោះកហើយ  ត្តូ្វកំុខាល ចបញ្ញា   ត្តូ្វយកបញ្ញា មកជ្ញកមករៀន្ថាន ក់
បរញិ្ញា   វញិ ៕៚ 

3 
៙.ទុកខកកើត្កនុងចិត្ត  កត្រោះគិ្ត្ហួងមហង 
   ទុកខយូរអមងាង  កត្រោះមសាងរកកស្ដយ 
  ទុកខខាល ងំកត្រោះកហតុ្  បមណ្ដ ត្បកណាដ យ 
  ទុកខតិ្ចចុោះកខាយ  កត្រោះថយត្ណាា  ។ 
   សុខកកើត្កនុងចិត្ត  ដបតិ្គិ្ត្លោះបង ់
   សុខស្ដន្តយូរលង ់ ដបតិ្ត្ទងក់ន្កខពម  
     សុខខាល ងំដបតិ្ចត្ក  សមថៈ វបិសសោ 
  សុខសុត្ទុោខ   ត្ណាា កសណិ្កសយ័ ៕៚ 

3 
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៙.ធមមជ្ញតិ្  គឺ្ត្បត្ពឹត្តកៅាមកសចកដីពិត្  ត្តឹ្មត្តូ្វ  កៅាម
កហតុ្សល  ប៉ាុមន្តមនុ្សសកយើងដឹងខុសអំពីោរពិត្ ។  កន្ោះជ្ញកពហៈ  
មដលត្តូ្វកពច ត្ប់ង ់ កដ្ឋយសតិ្បបដ្ឋឋ ន្វបិសសោ ។ 

   មនិ្ថាអនកណាសុខ      អនកណាកកើត្ទុកខ      អនកណាកសើច  
អនកណាយ.ំ..ឱ្យមត្អាីៗជ្ញសភាវធម ៌គឺ្ជ្ញរបស់ពន្សភាវធមក៌ោោះឯង។ 
កបើកយើងាន្អបរ់ ំ   ចកត្មើន្សតិ្បបដ្ឋឋ ន្   ាន្ដល់ថាន កប់រញិ្ញា     កយើង
មនិ្ពន្អាីជ្ញភារៈក ើយ  គឺ្អាីៗ  វាជ្ញរបស់ពន្អាីកោោះៗ  កដ្ឋយឥត្ពន្
ពច ស់អាី  ដពទកទៀត្ក ើយ ៕៚ 

3 
៙.កំុកៅវនិិ្ចឆយ័  ោត្ក់ដីឱ្យអនកដពទណាៗ   ាមកិកលសត្ណាា  

ឬាមអធាត្ស័យរបស់កយើងកោោះ  កត្រោះកៅកនុងខន្ធ ៥  ទាងំកនុង  
ទាងំកត្ៅ     សុទធមត្ពន្សចចៈត្តឹ្មត្តូ្វកហើយកត្សច     កបើកយើងមនិ្កធាើ
ោរកំណ្ត្ដឹ់ងកដ្ឋយវបិសសោចំករោះសចចៈកោោះកទ     កយើងនឹ្ងកដើរកៅ 
ាមសលូវមចិឆត្តៈ  កនុងវដដៈជ្ញបន្តកទៀត្ ។ 
 ៙.មនុ្សសកយើងពន្កត្ចើន្មបប  កត្ចើន្យ៉ា ងកសសងៗគាន   កដ្ឋយ
បចចត្តលកខណ្ៈពន្បរមត្េធម ៌    គឺ្   កុសលា   ធពម    អកុសលា   ធពម   
អពាកា  ធពម ... កហតុ្បបចចកយ  អារមមណ្បបចចកយ... ប៉ាុមន្តបរមត្េ
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ធមទ៌ាងំអស់ពន្ស្ដមញ្ាលកខណ្ៈ  អន្ាត   គឺ្មនិ្មមន្អាត   ត្ខួលួន្  
សត្ាបុគ្គលណាក ើយ ។ 
 ៙.កបើកយើងកចោះមត្ចងឱ់្យធមមជ្ញតិ្  កម ដី  ត្បុសត្សី  អាីៗដូរ
ោល ស់ាមចិត្តកយើងចង ់  កយើងនឹ្ងត្តូ្វកកើត្ទុកខ  កត្រោះមនិ្ាន្ដូច
ត្ាថាន   កន្ោះមនិ្មមន្ជ្ញកំហុសពន្ធមមជ្ញតិ្កទ  គឺ្ជ្ញកសចកដីលងងរ់បស់
កយើងកដ្ឋយម ក  មដលកយើងមនិ្ចុោះចូលជ្ញមយួនឹ្ងសចចៈ ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសកយើង  មត្ងចុោះចូលគាន ជ្ញពកួ  ជ្ញត្កុម  រហូត្ដល់ពួក

កយើង  ពកួកគ្... វាជ្ញអធាត្ស័យកៅាមបចចយ័កោោះៗ ។  ត្ពោះអរយិ-
សងឃស្ដវក័  កព៏ន្ពកួមដរ  ប៉ាុមន្តត្គ្បព់ួក  ត្គ្បត់្កុម  សុទធមត្ចុោះចូល
ជ្ញមយួនឹ្ងសចចធមទ៌ាងំអស់  កទើបាន្នូ្វទិដឋិស្ដមញ្ាា  គឺ្ពន្ោរ
យល់ក ើញត្តូ្វគាន   មនិ្ពន្វវិាទគាន ក ើយ ។  កបើមនុ្សសកយើងកចោះមត្
ត្បោន្ា់មលទធិ   ាមវាទៈករៀងៗខលួន្   មនិ្អបរ់សំពម ទិដឋិមដលជ្ញោរ 
យល់ត្តូ្វដប៏រសុិទធ     ាមសចចៈពន្ធមមជ្ញតិ្កទ    កទាោះជ្ញកៅត្កុមណា
កក៏ដ្ឋយ  មនុ្សសកក៏ដ្ឋយ  កទវាកក៏ដ្ឋយ  កម៏និ្មមន្ជ្ញត្កុមពន្ ពុទធៈ 
មដរ ។ 
 ៙.សត្ាកលាកាន្កកើត្ទុកខកន្ទកក់កន្ទញ  កទាោះបីពន្ពួក  ពន្ 
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ត្កុម  ពន្គាន តិ្ចគាន កត្ចើន្  ឬត្ាកក់ត្ចើន្  ត្ាកតិ់្ចយ៉ា ងណាកក៏ដ្ឋយ  
គឺ្កៅមត្ក ល្ ោះត្បមកកគាន   ោបស់ពល ប ់ សដួលរលំំគាន ... ដយ៏៉ា ងវរវកឹ ។  
កន្ោះមនិ្មមន្ជ្ញកំហុសពន្ធមមជ្ញតិ្កទ  គឺ្ជ្ញកសចកដីលងង ់  របស់ពពកួ
សត្ាកលាកកដ្ឋយម ក    មដលសត្ាកលាកលុោះកនុងអវជិ្ញា គ្តិ្   មនិ្ាន្
ចុោះចូលជ្ញមយួនឹ្ងសចចធមមជ្ញតិ្   មនិ្មមន្ជ្ញត្កុមពន្ពុទធៈ   អនកក ើញ
នូ្វសចចធម ៌៕៚ 

 3 
៙.បណី្តទាយកិានំ    យទិទំ   សបុបវាសា    នកាលយិធីត្ត   

ត្ពោះោងសុបបវាស្ដ  កោលិយធីា  ជ្ញកំពូលកលើឧាសិោ
ទាងំឡាយ  មសនកខាងឱ្យទាន្  កដ្ឋយត្បណី្ត្សចិត្សចង ់។  ត្ពោះោងជ្ញ
ត្ពោះកស្ដាបន្នបុគ្គល   ាន្ឧទាន្    កៅកពលមដលកំពុងមត្លំាក
ត្ពោះគ្ភអ៌ស់ ៧ ពថង  កនុងោរត្បសូត្ត្ពោះសីវលី ៖ 

៙.សមាម សមោុនទាា   វត  នសា  ភគវា 
   នោ  ឥមសេ  ឯវរបូសេ  ទុក្សខសេ 
   បោនាយ  ធមមំ  នទនសតិ ។ 
   ឱ្ហន៎ !  ត្ពោះដព៏ន្ត្ពោះភាគ្អងគកោោះ  ត្ទងត់្ាស់ដឹងនូ្វ

កញយយធមចំ៌ករោះត្ពោះអងគឯងកដ្ឋយត្បពព       កហើយត្ទងត់្ាស់សមមដង 
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ត្ពោះធមក៌ដើមបលីោះបងនូ់្វកសចកដីទុកខ  មដលពន្សភាពមបបកន្ោះ ។ 
៙.សបុបដបិននាន   វត  តសេ  ភគវនត្ត 
   សាវក្សសនងោ  នោ  ឥមសេ  ឯវរបូសេ 
   ទុក្សខសេ  បោនាយ  បដិបននាន  ។ 
   ឱ្ហន៎ ! ត្ពោះសងឃស្ដវក័របស់ត្ពោះដព៏ន្ត្ពោះភាគ្ត្ពោះអងគកោោះ  

កលាកត្បតិ្បត្តិកដ្ឋយត្បពព  គឺ្កលាកត្បតិ្បត្តិកហើយ  កដើមបលីោះបងនូ់្វ
កសចកដីទុកខមដលពន្សភាពមបបកន្ោះ ។ 

៙.សសុខុ្ំ  វត  និព្វា នំ  យតាិទំ 
   ឯវរបូំ  ទុក្សខំ  ន  សវំិេាតីតិ ។ 
   ឱ្ហន៎ !  ត្ពោះនិ្រា ន្ជ្ញសុខយ៉ា ងពត្កមលង  កត្រោះត្ពោះនិ្រា ន្  

មនិ្ពន្នូ្វកសចកដីទុកខមដលពន្សភាពមបបកន្ោះក ើយ ៕៚  

3 
៙.មយួយបបី់យមប៉ាុកណាណ ោះ    ប៉ាុមន្ត     ពន្កពលខលោះគិ្ត្ថាយូរ 

ពន្កពលខលោះគិ្ត្ថាឆប ់។  កឈើមយួដំុត្បមវងមយួពាម  កបើកយើងចង់
ាន្មវងជ្ញង  កថ៏ាខលី  ដល់កៅចងា់ន្ខលីត្តឹ្មមយួហត្េ  កថ៏ាមវង...។ 
 ៙.អាីៗកនុងកលាកត្តឹ្មត្តូ្វកដ្ឋយបរមត្េកហើយកត្សច  ដល់កៅ
កយើងអត្ដឹ់ង     កវ៏និិ្ចឆយ័កដ្ឋយត្ណាា ោឱំ្យកពញចិត្ត      ឬទាស់ចិត្ត
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ខលួន្ឯង  កត្រោះកហតុ្កន្ោះ  កទើបាន្ជ្ញទុកខកនុងសងារពន្អវជិ្ញា   និ្ង
ត្ណាា ជ្ញមូល ។ 
 ៙.ត្ពោះខីណាត្សព  រស់កៅកដ្ឋយសតិ្សមបជ្ញ្ា ៈ  មនិ្ពន្
ត្ណាា   ាមទាា រ ៦  ត្ត្ត្មជ្ឈត្តា  មហាកិរយិ  គឺ្ជ្ញអ ងគុកបោខ  ។  
វបិសសោ  ពន្គ្តិ្ដូចអ ងគុកបោខ មដរ  គឺ្វបិសសនូ្កបោខ  ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសកកែងោែ ង   ស្ដងរថយន្ត ស្ដងយន្តកហាោះ 
   កចោះឥត្កខាច ោះ        មត្ត្សកណាោះ កត្រោះកៅលងង ់
   មនិ្កចោះស្ដង        ខាងសលូវចិត្ត ពិត្លិចលង ់
   កទាោះបីត្ទង ់        ជ្ញកសដចចត្ក មត្ចិត្តត្ក ៕៚ 

3 
៙.ត្ណាា ដឹកោសំត្ាកលាកឱ្យកធាើោររវល់មនិ្ពន្ទីបញ្ចប ់ ខឹង   

សែប ់ វវិាទ  ទាស់  ទុកខកទាមន្សស  មនិ្ពន្ទីបំសុត្ក ើយ ។ 
    បញ្ញា   ចាកធ់លុោះនូ្វសចចធម ៌ កទើបបញ្ចបត់្គ្បក់រឿងទាងំអស់ ៕ 

3 
៙.កមពន្ត់្កុកៗ        កូន្មយួសំបុក សុខទុកខធមមា 
   យបោ់កូំន្កដក      មសែកក ើងត្តូ្វោរ   ចិញ្ច ឹមរកា 
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     លុោះត្ាកូន្ធំ ។ 
   មនុ្សសកយើងមបបហនឹង   កន្ឿយហត្ខំ់ត្បឹង ធូរតឹ្ងកសើចយំ 
   ត្គ្បត្គ្ងកូន្កៅ    កៅគាន ជ្បួជំុ្  ករឿងរា៉ា វតូ្ចធំ 
      ករឿងត្កុមត្គួ្ស្ដរ ។ 
   មនុ្សសកយើងពិកសស    អបរ់ចំំកណ្ោះ  កចោះដឹងអស្ដច រយ 
   កុសលធំត្ោស់    វបិសសោ  លុោះកលាកុត្តរា 
      សុខាអមត្ៈ ៕៚ 

3 
៙.ាន្រស់កៅកហើយ  កំុក ើយកភលចខលួន្ 
   កំុពនួ្កធាើាប  កំុដ្ឋបដុន្ចិត្ត 
  កំុកជ្ញរនឹ្ងសុខ  កំុទារអាណិ្ត្ 
  ត្បឹងខលួន្ឯងពិត្  មថចិត្តមត្មយួ ។ 
   ត្តូ្វមត្អត្ធ់ន្ ់ កំុទន្ក់ខាយក ើយ 
   ប៉ាុណ្ណឹ ងសុខកហើយ  កំុក ើយរអំយួ 
  មនុ្សសគឺ្ខន្ធត្ា ំ បុញ្ាកមមកលើកសទួយ 
  មត្កំុកភលចជ្ួយ   សលូវចិត្តខលួន្ឯង ។ 
   ខន្ធត្ាជំ្ញទុកខ  យទំារមត្សុខ 
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   កិកលសត្គ្បមុ់ខ  ជ្ញតិ្ទុកខអមងាង 
  មនិ្គិ្ត្ក ើញកទាស  កៅកលើខលួន្ឯង 
  កចោះមត្ត្បឹងមត្បង  មសាងរកកទាសកគ្ ។ 

 ៙.កន្ោះគឺ្ខន្ធត្ា ំ ត្តូ្វចាកំងទុកខ 
    ពន្ដបពី់រមុខ  គាម ន្សុខមយួកទ 
   ទុកខទាងំអស់គាន   កំុទារសុខកគ្ 
   ត្តូ្វខំមបរករ  រកត្ពោះនិ្រា ន្ ៕៚ 

3 
៙.ឥទំ  ទុក្សខនាិ  ភិក្សខនវ  តថនមតំ 
   អវិតថនមតំ  អនញ្េថនមតំ  ពន លភកិខុទាងំឡាយ  

រកយថា  កន្ោះជ្ញទុកខ   នុ្ោ៎ះជ្ញធមមជ្ញតិ្ពិត្   មនិ្មត្បត្បួល   មនិ្ោល យកៅ 
ជ្ញត្បោរដពទក ើយ ។ ( បិ.៣៩/ទំ.២៥៩ ) ៕៚ 

៙.កំុកភលចខលួន្ថាកយើងគឺ្ជ្ញបញ្ចកខន្ធ   កកើត្មកជ្ញទុកខ    មនិ្មមន្   
ត្ពោះនិ្រា ន្កទ  ដូកចនោះ  សុខខលោះ  ទុកខខលោះ  ទទួលស្ដគ ល់កៅ  កៅកនុងគុ្ក
ពន្វដដៈកៅក ើយ  កំុកជ្ញរ  កំុត្សវងឹឱ្យកស្ដោះ  កំុទាររកមត្ពីសុខត្សួល
កោោះ  ត្តូ្វខំពាយមកំណ្ត្ដឹ់ងទុកខ  ឱ្យក ើញថាជ្ញ  ោមរូប  មនិ្មមន្
អាត   កន្ោះកបើត្ាថាន សុខមមន្ ៕៚ 
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 ៙.កបើកៅកនុងន្រក  កត្ើយទំារសុខត្សួលអំពីអនកណា ?៚ 

3 
៙.ពន្អាីឱ្យត្ពម  រស់លមមាមត្បឹង 
   ទុកខមកឱ្យដឹង  កំុខឹងរកអាី 
  ទុកខោយសុខចិត្ត  ដបតិ្ធមខ៌ន្តី 
  សុខកនុងកលាកីយ ៍ កំុបីកកៀកកកើយ ។ 
   រត្ា់មត្ណាា   លុោះត្ាកសយ័ត្ាណ្ 
   មនិ្អាចចាបា់ន្  សុខស្ដន្តពិត្ក ើយ 
  កំណ្ត្ទុ់កខសចច  ពិត្កត្សចត្ស្ដបក់ហើយ 
  និ្រា ន្ជ្ញកត្ត្ើយ  លាកហើយពត្ត្ភព ៕៚ 

3 
៙.ឳពុកពដ យបកងកើត្កយើង  កក៏ៅកចាលកយើងមដរ  ត្ពោះពុទធអងគ

ត្ទងក់ប៏រនិិ្រា ន្... កត្ើកយើងកៅសងឃមឹអាីកទៀត្កនុងកលាកកន្ោះ ? 
 ៙.គ្រួពិចារណាចំករោះអាីៗត្គ្បយ់៉ា ង  ទាងំពន្វញិ្ញា ណ្  ទាងំ
អត្វ់ញិ្ញា ណ្  កបើកយើងមនិ្មបកអំពីអាីកោោះ  ឬអនកកោោះកទ  កអ៏ាីកោោះឬអនក
កោោះកៅកចាលកយើងមដរ  គឺ្កៅត្ត្ងថ់ា  អនកណាកៅមុន្អនកណា  មត្
ប៉ាុណ្ណឹ ងឯង  រឯីករឿងទុកខកស្ដក  វាជ្ញករឿងរបស់កយើងកដ្ឋយម ក  ត្តូ្វ
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កដ្ឋោះត្ស្ដយត្ត្ងោ់រហួងមហង  មនិ្មមន្កដ្ឋោះត្ស្ដយកំុឱ្យមបកកោោះកទ  
ករឿងមបកកយើងគ្រួមត្ដឹងាងំពីដំបូងមកកមល៉ាោះ    កបើមនិ្មបក    ទាល់មត្
មនិ្ជ្បួ ៕៚ 

3 
        ៙.កត្រោះកយើងដឹងធមមាកកមង កទើបកយើងឱ្យកកមងកលងាមធមមា 
មនិ្ត្បោន្ខឹ់ង  សែប ់ មនិ្គិ្ត្ថាវាខុសអំពីធមមាអាីកោោះក ើយ ។ 
  កទាោះជ្ញអាីៗកទៀត្កដូ៏ចគាន មដរ  ប៉ាុមន្ត  ត្តូ្វកំណ្ត្ឱ់្យដល់បរមត្េ  
កទើបចាកធ់លុោះនូ្វធមមាធម ៌   រលំត្នូ់្វអាត នុ្ទិដឋិ   អស់បញ្ញា មដលត្តូ្វ
កដ្ឋោះត្ស្ដយ  សបាយចិត្តកត្រោះមនិ្ត្បោន្ព់តំ្គ្បក់រឿង ៕៚ 

3 
៙.មដលថាអាីៗ      មនិ្មមន្ជ្ញរបស់កយើងកោោះ      កសចកដីកន្ោះ 

មនិ្មមន្ករលាមសន្មតិ្កទ      គឺ្ករលដល់បរមត្េធម ៌     កហើយក៏
មនិ្មមន្ទាល់មត្អាីៗកោោះាត្ប់ងក់ៅមដរ         គឺ្វាកំពុងមត្ពន្កៅ
ហនឹងឯង  កហើយកកំ៏ពុងមត្ជ្ញរបស់កយើងកដ្ឋយសន្មតិ្ហនឹងឯង  ប៉ាុមន្ត  
កដ្ឋយបរមត្េាមពិត្  គឺ្ត្តឹ្មមត្ជ្ញអារមមណ៍្ពន្វញិ្ញា ណ្ប៉ាុកណាណ ោះ ។ 
 វបិសសោាន្ក ើញ       វញិ្ញា ណ្កដី      ោរកស្ដយអារមមណ៍្កដី 
សញ្ញា សពគ ល់កដី  ាមកសចកដីពិត្  គឺ្មនិ្មមន្អាត    ត្ខួលួន្  សត្ាបុគ្គល 
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មនុ្សស  ឬកទវាណាក ើយ ៕៚ 

3 
៙.ោរកចោះដឹងកនុងធមពិ៌ត្ត្ាកដកោោះ  គឺ្កចោះដឹងកនុងោរដ្ឋក់

ចុោះនូ្វខន្ធភារៈ  មនិ្ចាបត់្បោន្ ់៕៚ 

3 
៙.វធីិមដលកធាើឱ្យោរអាកឡាោះអាល័យ ចំករោះអាីៗកនុងអតី្ត្-

ោលរស្ដយស្ដបសូន្យអស់កៅកោោះ  គឺ្ត្តូ្វបដិបត្តិកនុងវបិសសោ  ឱ្យ
ពន្កសចកដីសុខកនុងធមប៌ចចុបបន្ន ៕៚ 

3 
៙.កកើត្មកកៅកកមង  កលងមលបងកនុងកលាក 
   អាហារបរកិភាគ្  ករាគ្ោយករាគ្ចិត្ត 
  រូបោយធំខោស់  រស់ពន្កត្មតិ្ 
  រឯីធំចិត្ត  ធំឥត្ត្បពណ្ ។ 
   ោមគុ្ណ្កសសងៗ  ជ្ញមលបងជី្វតិ្ 
   កត្ត្កអរកពញចិត្ត  កសនហ៍សនិទធសុខស្ដន្ត 
  មត្ថាធមគូ៌្  មនិ្យូរប៉ាុោម ន្ 
  ចូលមកដូរត្ាណ្  ដូរឋាន្ដូរចិត្ត ។ 
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   ចិត្តកទវរវកឹ  សន្ធឹកត្ណាា  
   ចំមណ្កសង្ខខ រ  ធមមាោរពិត្ 
  មនិ្ាន្វកឹវរ  កហើយកម៏និ្សនិទធ 
  មនិ្កត្សចាមចិត្ត  ពិត្ជ្ញសចចៈ ។ 
   មនិ្ក ើញោរពិត្  ងងឹត្ពន្ក់ពក 
   ត្ណាា ាងំមភនក  ត្កត្មកដូចខាា ក ់

   ត្ពោះធមអ៌បរ់ ំ ត្ពោះធមមរត្ន្ៈ 
   បង្ខា ញសចចៈ  បញ្ចបត់្ណាា  ៕៚ 

3 
៙.ោរជ្ញបជំ់្រកជ់្ញមយួនឹ្ងចិត្តសងប ់  កោ៏ឱំ្យកកើត្ទុកខមដរ  

កៅកពលមដលចិត្តមនិ្សងប ់ សតិ្បបដ្ឋឋ ន្រលឹកាន្នូ្វចិត្តមដលកំពុងមត្ 
ត្ាកដ  កទាោះជ្ញចិត្តអាីកក៏ដ្ឋយគឺ្ពន្មត្ចិត្តសុទធៗ   មនិ្ត្បោន្អ់ាត   
កហើយកម៏និ្ត្បទូសតទាស់នឹ្ងអាីមដរ  ដូកចនោះ  កទើបមនិ្ត្តូ្វោរចិត្តអាីដពទ
កទៀត្  ពន្មត្ចិត្តសងបថ់ាន កស់តិ្បបដ្ឋឋ ន្ប៉ាុកណាណ ោះ ។  ត្តូ្វត្បយត័្នចំករោះ
ត្ណាា មដលកចោះមត្ត្តូ្វោរករឿងកន្ោះ  ករឿងកោោះកនុងមយួពថង ៗ  មដលោំ
ឱ្យកភលចសតិ្  មនិ្ាន្រលឹកដឹងនូ្វរូបធម ៌ និ្ងោមធម ៌ កហើយកកើត្ទុកខ
មនិ្សុខចិត្ត    កត្រោះមនិ្ាន្ដូចកសចកដីត្ាថាន     កក៏កើត្ោរខឹងត្បទូសត 
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ទាស់  ចកត្មើន្កៅកដ្ឋយកពហៈ  រតឹ្មត្ងងឹត្លងងក់ ើង ៕៚ 

3 
៙.កបើកយើងកចោះមត្ត្តូ្វោរអាីៗឱ្យាន្សុខ  កៅាមមត្អំណាច

ពន្ត្ណាា កទកោោះ  គឺ្កយើងកៅមត្រវល់ខាល់នឹ្ងអាីៗកោោះឯង  កត្រោះោរ
ហួងមហង ។  កដ្ឋយកហតុ្ដូកចនោះ  កទើបគ្រួចកត្មើន្សតិ្រលឹកដឹងដល់ត្ួ
សភាវធមា៌មពិត្  មដលមនិ្មមន្ជ្ញអាត ត្ខួលួន្កោោះ  គឺ្ត្គាន្ម់ត្ជ្ញ
កុសលធម ៌  អកុសលធម ៌  និ្ងអពាកត្ធមប៌៉ាុកណាណ ោះ  ជ្ញត្បកយជ្ន្៍
ដល់ោរហាមឃាត្នូ់្វត្ណាា   កដ្ឋយស្ដរោរពន្សតិ្ករឿយៗ  ជ្ញ
ត្បត្កតី្ហនឹងឯង ។  កបើកយើងកចោះមត្ខាល ចទុកខកដ្ឋយមនិ្ស្ដគ ល់ថា  អាីជ្ញ
កសចកដីទុកខពិត្ត្ាកដកទ  គឺ្កយើងកៅមត្ចាញ់លបចិកលរបស់ត្ណាា   
ត្តូ្វោរជ្ញបជំ់្រក ់   មសាងរកនូ្វកសចកដីសុខកនុងភពកោោះៗ   កហើយមនិ្ 
រចួសុត្អំពីកសចកដីទុកខក ើយ ៕៚ 

3 
៙.ោរក ើញ  ជ្ញត្ធួម ៌  ោរឮជ្ញត្ធួម.៌.. ោរដឹងករឿងកជ៏្ញត្-ួ

ធមម៌ដរ  រកយថា   ត្ួធមក៌ដ្ឋយអត្េថា   មនិ្មមន្អាត    គឺ្ជ្ញសង្ខខ រធម៌
សុទធៗ  ។  បុគ្គលណាមដលពន្សតិ្ជ្ញត្បត្កតី្  រលឹកដឹងត្ធួម ៌ ដូកចនោះ  
បុគ្គលកោោះក ម្ ោះថា    ជ្ញអនកស្ដដ បត់្ពោះធមជ៌្ញត្បត្កតី្   ស្ដដ បក់ដ្ឋយលែ 
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ាន្កសចកដីថាត្បតិ្បត្តិាមត្ពោះធម ៌ ជ្ញស្ដវក័របស់ត្ពោះសពម សមោុទធ ៕ 
៙.ពន្មត្វធីិកន្ោះឯង  មដលអាចហាមត្ណាា ាន្ ៕៚ 

3 
៙.អាាម អញ    ឈបរ់ត្ក់លងកនុងកលាកកន្ោះ    កហើយឬកៅ ?  

ជ្ញអនកមមន្មទន្      កហើយឬកៅ    កនុងោរកដើរសលូវកចញចាកទុកខ      ាម
ត្ពោះសពម សមោុទធ ៕៚ 

3 
៙.កូន្កភលចឳមម៉ា 
មអកកភលចពច ស់ត្សុក 

     កំត្បុកកភលចពត្ព 
កនុងន្យ័អកួត្ ប ់
កំុគាបគ់្បក់ ើយ ៕៚ 

3 
៙.ចំករោះបរមត្េធម ៌  មនិ្ពន្អាីត្តូ្វមកពខក ើយ  កត្រោះពន្

លកខណ្ៈ  កិចច  សល  បទដ្ឋឋ ន្  ត្តឹ្មត្តូ្វកត្សចកហើយ  ប៉ាុមន្ត  ចំករោះ
បញ្ាត្តិ  ត្តូ្វមកពខខលួន្កយើងមុន្កៅមកពខអនកដពទ  និ្ងត្តូ្វយកចិត្ត
ទុកដ្ឋកឱ់្យពត្កមលងជ្ញងចងម់កពខអនកដពទកៅកទៀត្ ៕៚ 

3 
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៙.កបើកយើងចងឱ់្យត្ពោះកចតិ្យ ោល យជ្ញអាីដពទកសសងកៅវញិ  
កយើងត្តូ្វកកើត្ទុកខកត្រោះមត្ចំណ្ងខ់លួន្ឯង  មត្កបើកយើងមនិ្ចងក់ទ  កម៏និ្
កកើត្ទុកខមដរ  អាីៗកទៀត្ទាងំអស់គឺ្ដូចគាន   កបើកយើងសិកាសចចៈឱ្យាន្
ករឿយៗមដរ ។ 

៙.ោរមនិ្កកើត្ទុកខកន្ោះឯង  មដលជ្ញកសចកដីសុខកៅកនុងជី្វតិ្  
សុខកត្រោះោរអបរ់ចិំត្ត  ចកត្មើន្បញ្ញា   ាន្លោះបងនូ់្វត្ណាា រហូត្ដល់
បរមសុខ  គឺ្ត្ពោះនិ្រា ន្  មនិ្ពន្វដដទុកខក ើយ ៕៚ 

3 
៙.ោលកបើកសចកដីទុកខគឺ្ពិត្ជ្ញទុកខមមន្មទន្  ដូកចនោះ  កយើងក៏

មនិ្ត្តូ្វកធាើអាីកលងៗមដរ ។   ឈមឺមន្  ចាស់មមន្  ទុកខសលូវោយមមន្  ទុកខ 
សលូវចិត្តកម៏មន្កទៀត្  កសចកដីស្ដល ប ់ និ្ងោរត្រត្ត់្ាស  កសុ៏ទធមត្មមន្
កទៀត្មដរ... ដូកចនោះ  កទើបត្ពោះសពម សមោុទធត្ទងត់្ាស់ដឹង  និ្ងសមមដង
ត្ពោះធមក៌ដើមបកីត្ស្ដចត្សងស់ត្ាកលាក  កត្រោះថា  សត្ាកលាកពន្នូ្វ
កសចកដីទុកខមមន្មទន្  សង្ខខ រកលាកជ្ញទុកខដព៏ត្កមលង  ត្ពោះត្ថាគ្ត្ក៏
មនិ្មមន្ត្ាស់ដឹងមកកលងៗ  ឬសមមដងត្ពោះធមក៌លងកសើចមដរ ។ 
 ៙.ជី្វតិ្  គឺ្ជ្ញកហតុ្សល  ត្ួោទីរបស់កយើង  គឺ្កធាើកហតុ្ឱ្យាន្
លែជ្ញទីបំសុត្  ត្ពោះពុទធអងគត្ទងត់្ាស់សមមដងអបបពទធមម៌មន្  ជ្ញត្ពោះ-
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បណាដ ំចុងកត្ោយ  ធងន្ដូ់ចថមភន ំ  គ្ួរដល់កសចកដីកគារពយ៉ា ងពត្កមលង  
ជ្ញទីបំសុត្ ៕៚ 

3 
៙.ចំករោះសមបត្តិកនុងកលាក  មនិ្មមន្ថាពន្ប៉ាុោម ន្  កទើបាន្

សុខកោោះកទ  កត្រោះកៅត្ត្ងថ់ាត្គ្បក់ហើយឬកៅ ។ 
៙.ជ្ញធមមា  មនុ្សសកយើងមត្ងត្ាថាន សូមមត្ពីាន្ ៗ  ៗ  ទាងំ

ោរឱ្យពរជ្យ័  កក៏នុងន្យ័ដូចគាន មដរ  មនិ្ពន្សូម  ឬឱ្យពរកនុងកសចកដី
មដលថា  សូមឱ្យកចោះត្គ្បក់ោោះក ើយ ។ 

៙.សត្ាកលាកខាោះកន្លោះជ្ញនិ្ចច មនិ្កចោះមអែត្អែន្ក់ ើយ ជ្ញទាសៈ 
ពន្ត្ណាា  ( ត្ណាា ទាកស្ដ ) ៕៚ 

3 
៙.កបើចាឱំ្យអនកដពទ  មកកធាើអាី  និ្យយអាីកពញចិត្តកយើង  កទើប

កយើងាន្សុខ  កយើងគាម ន្ពថងាន្សុខក ើយ ។  វធីិពន្មត្មា៉ាងគ្ត្ ់ 
គឺ្លោះបងក់ដ្ឋយបញ្ញា   ឱ្យអាីៗកៅាមធមមាធម ៌។  អធាត្ស័យអនក
ដពទ  កត៏្បគ្ល់ឱ្យអនកដពទកោោះ  វាិកកមមកក៏រៀងខលួន្មដរ  អាីៗកទៀត្ជ្ញ
របស់កម ដី  កក៏ត្សចកៅាមធមមជ្ញតិ្កម ដីកោោះៗ ។  សូមប ីអាីៗ
កនុងខលួន្កយើង  កក៏យើងគ្បបកំីណ្ត្ដឹ់ងកដ្ឋយបរញិ្ញា  ៕៚ 

3 
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៙.ឱ្ោសមដលាន្កកើត្មកជ្ញមនុ្សស ជ្បួនឹ្ងត្ពោះពុទធ-
ស្ដសោកៅកពញមសន្ត្ក  មដលសត្ាទាងំឡាយកត្ចើន្លាន្កោដិ  
ជី្វតិ្គឺ្មនិ្ពន្ឱ្ោសដូចកយើងក ើយ ។  ចូរកំុត្បពទ  ជ្ញត្ពោះបណាដ ំ
ពន្ត្ពោះបរមស្ដស្ដដ សពម សមោុទធ   គឺ្ត្តូ្វត្បឹងមត្បង    បំកពញបុណ្យ
កុសល    ឱ្យាន្ដល់ត្ពម    ហាឹកហាត្ចិ់ត្តឱ្យពន្បញ្ញា     កំុបមណ្ដ ត្
បកណាដ យឱ្យកពលកវលាអស់កៅឥត្ត្បកយជ្ន្ ៍ ត្តូ្វអបរ់ចិំត្តឱ្យាន្
ចូលដល់ពុទធធម ៌  គឺ្ធមម៌ដលសត្ពបឱ់្យាន្ចាកធ់លុោះនូ្វអរយិសចច  
ពន្សតិ្បបដ្ឋឋ ន្ ៤ ជ្ញកដើម ៕៚ 

3 
៙.អន្វជ្ាសុខ  សត្មុកកធាើកៅ 
   ោរង្ខរត្តឹ្មត្តូ្វ  ជ្ញសលូវសុត្កត្គាោះ 
  រស់ពន្ត្ពមល  ពន្ន្យ័ថារស់ 
  កំុឱ្យស្ដល បក់ ម្ ោះ  រស់ចិត្តឧត្ដម ។ 
   សុខទុកខសលូវចិត្ត  កៅកលើកយើងគិ្ត្ 
   គុ្ណ្ភាពជី្វតិ្  ត្តូ្វកយើងករៀបចំ 
  អោគ្ត្លែ  បចចុបបន្នអបរ់ ំ
  ាមត្ពោះអភធិមម  សលសមាមកហតុ្ ។ 
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   មនិ្មមន្ពន្មត្  ជី្វតិ្កយើងមយួ 
   អនកកកើត្ទុកខត្ពួយ  រញ្ាួ យពុទធកកខត្ត 
  ប៉ាុមន្តត្ពោះធម ៌ រោះខោស់ត្ត្មដត្ 
  ធមមរសឱ្យមអែត្  អស់កហតុ្ត្ណាា  ។ 
   ពន្កត្ចើន្ប៉ាុន្ណា  មហាកសដឋី 
   មត្កបើករលសដី  កនុងន្យ័ខលឹមស្ដរ 
  កសលៀករកប់រកិភាគ្  មកករាគ្ោយ 
  ភូមតិ្គឹ្ោះប៉ាុន្ណា  បចាឆ មរណ្ៈ ។ 
   ខលឹមស្ដរមយួពថង  ពន្ពមភបនួ្កព៉ា ង 
   កំុកវៀចកំុកោង  កាងោន្ស់ចចៈ 
  កមមដ្ឋឋ ន្គិ្ត្ដល់  អស់ខយល់អស់ស័កដិ 
  មុន្នឹ្ងមរណ្ៈ  ត្តូ្វដ្ឋកព់ន្ោះ ។ 
   សទាធ ស្ដងគុ្ណ្  បុណ្យស្ដងជ្ញតិ្មុខ 
   ត្ាជ្ញញ ស្ដងសុខ  សីលស្ដងកត្ជ្ោះ 
  កមាត ស្ដងមតិ្ត  ចិត្តស្ដែ ត្ស្ដងត្ពោះ 
  ត្បឹងស្ដងជ្មនោះ  លោះបងស់្ដងសនួស ៕៚ 

3 
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៙.កំុកត្រោះមនុ្សសពន ក.់..  កយើងត្តូ្វកកើត្ទុកខ 
   ាត្ប់ងក់ដីសុខ  សឹងមយួជី្វតិ្ 
  កំុយកត្ពោះធម ៌ កចញពីដួងចិត្ត 
  កហើយកៅជ្ញបស់ែិត្  ឬសែបអ់នកណា ៕៚ 

3 
៙.កខាអាវស្ដែ ត្ភលងឹ... កត្រោះដឹងកាកគ្ក ់
   ចិត្តកលម ពភលក ់ អាត្កកក់អែោះឆែ ប 
  កលាភៈកទាសៈ  កពហៈស្ដងាប 
  ចិត្តដ្ឋបយ៉ា ងខាល ងំ  មនិ្ដឹងរកា ។ 
   ទាន្សីលភាវោ  ដូចជ្ញទឹកស្ដែ ត្ 
   ដួងចិត្តស្ដែ ត្ាត្  សពែ ត្ត្ជ្ោះថាល  
  ធមក៌ាកគ្កចិ់ត្ត  វត្េូបព 
  អងគត្ពោះស្ដស្ដដ   ឧបពភាសិត្ ។ 
   រូបោយកលម ស  លែាមចំណាំ 
   មត្សូមចងចា ំ កំុឱ្យកលម ចិត្ត 
  ពាយមសពែ ត្  ឱ្វាទសុចរតិ្ 
  ហាឹកហាត្ម់មន្ពិត្  ជី្វតិ្មកោរមយ ៕៚ 

3 
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៙.កដ្ឋយបរមត្េធម ៌ ត្គ្បយ់៉ា ងគឺ្ត្តឹ្មត្តូ្វកហើយកត្សច  មដល
កយើងកកើត្ទុកខមនិ្សុខចិត្ត  កត្រោះមកអំពីោរកធាើទុកកនុងចិត្តខុស  
ត្បត្ពឹត្តកៅាមមត្ត្ណាា   មនិ្ាន្ដូចត្ាថាន កក៏កើត្ោរទាស់ចិត្ត... 
ដូកចនោះ    កទើបត្តូ្វសិកាបដិបត្តិកៅាមត្ពោះធម ៌   ពន្សតិ្រលឹកដឹង
លកខណ្ៈពន្សភាវធមម៌ដលកំពុងត្ាកដពិត្ៗ  កទើបលោះទិដឋិ ត្ណាា
ាន្ ៕៚ 

3 
៙.ោយជ្ញមនុ្សសពិត្  មត្ចិត្តអបរ់ ំ
   បញ្ញា ចាស់ទំុ  មនិ្ខញុ ំត្ណាា  
  ត្ពោះធមម៌ថចិត្ត  ជី្វតិ្ត្សស់ថាល  
  ចិត្តជ្ញកទវា  មហាត្ពហាម  ។ 
   ត្ពោះធមោ៌សំលូវ  កៅទីសុត្ទុកខ 
   ដួងចិត្តសងបសុ់ខ  ោមគុ្កស្ដម រលា 
  ធមមយត្ា  កន្កខពម ឈនោះពរ 
  មហត្ពោះភគ្វា  លាវដដសងារ ។ 
   លាកិកលសោម  លាស្ដន មដំកៅ 
   លាករឿងកស្ដកកៅ  លាសលូវត្ណាា  
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  លាគូ្ធ្លល បនឹ់្ក  លាទឹកកន្ត្ា 
  លាញាត្ោ  លាលុោះនិ្រា ន្ ៕៚ 

3 
៙.អរុណ្សួសដី  គាម ន្អាីត្តូ្វខាល់ 
   កវលាមកដល់  បំភលកឺលាោ 
  អនកណាយ៉ា ងកម៉ាច  ឬកិចចយ៉ា ងណា 
  ដងួត្ពោះសុរយិ  រកាកិចចខលួន្ ។ 

 ៙.ករឿងរបស់អនកដពទ  ត្តូ្វពន្ស្ដម រតី្ត្បយត័្ន !  កំុឱ្យចូលមក
ជ្ញភារៈកនុងចិត្តរបស់កយើងក ើយ   កបើមនិ្ពន្សតិ្កទ   មយួពថង ៗ ខាល់ 
មត្ជ្ញមយួនឹ្ងករឿងកគ្ហនឹងឯង  ចាបយ់កករឿងកន្ោះ  ករឿងកោោះមកជ្ញករឿង
របស់ខលួន្ឯងទាងំអស់  កពល៉ា ោះកហើយ  រាល់ពថងពន្មត្ត្សឡាញ់  សែប ់ 
គាប ់ ទាស់... ។ 
    អារមមណ៍្កត្ចើន្  ករឿងកក៏ត្ចើន្  ចិត្តពិត្ជ្ញមនិ្សងបក់ ើយ  ធុញ
ថប ់ បងកឱ្យកកើត្ករាគ្ដល់រូបោយមថមកទៀត្សង ។  មា៉ាងកទៀត្  ពូមក
ខាងវនិិ្ចឆយ័ករឿងអនកដពទ  សរុបមក  គឺ្អនកដពទលងង ់ ចំមណ្កខលួន្ឯង
វញិាន្ខាល់  កត្រោះមនិ្ចកត្មើន្បញ្ញា   កទើបចូលមនិ្ដល់បរមត្េសចច
មដលករៀបរយកហើយកត្សច ៕៚ 

3 
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៙.ហាមោរខឹងកត្ោធ  កោដ ត្ឱ្យអភយ័ 
   លោះបងអ់ាល័យ  អាត្ស័យបញ្ញា  
  ឯតមាទីនវំ  ញត្តា  
  ដឹងកទាសត្ណាា   កន្កខពម ដួងចិត្ត ។ 
   កហតុ្អាីមកទាស់  កទាមន្សសករឿងកលាក 
   មថមកដ្ឋយទុកខកស្ដក  វកិយគ្ជី្វតិ្ 
  កនុងកលាកពន្សុទធ  សចចៈោរពិត្ 
  បរមត្េធមល៌ែិត្  កត្មតិ្បរញិ្ញា  ។ 
   កត្រោះកហតុ្គិ្ត្ខុស  លុោះាមកពកហា 
   អនោនិនសា  មនសកិារ 
  កៅជ្ញហួងមហង  មជ្ងាមត្ណាា  
  កភលចោរសិកា  ត្ណាា ោសំលូវ ។ 
   មកវនិិ្ចឆយ័  ោត្ក់ដីឱ្យកលាក 
   ខុសត្តូ្វគ្រកគាក  សត្ាកលាករស់កៅ 
  ប៉ាុមន្តបរមត្េ  ឥត្ពន្ខុសត្តូ្វ 
  កត្រោះត្បត្ពឹត្តកៅ  ត្តូ្វាមកហតុ្កោោះ ។ 
   សលត្តូ្វាមកហតុ្  ធមមនក្សខតា  បរមតា 
   ខុសពីបញ្ាត្តិ  ចាត្ត់្តូ្វចាត្ខុ់ស 
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  ចាត្ល់ែមនិ្លែ  ឬកគុ៏្ណ្កទាស 
  បរមត្េវញិកោោះ  ចាកធ់លុោះលុោះធម ៌៕៚ 

3 
៙.កយើងករលជ្ញបក់ដ្ឋយបញ្ាត្តិ  ពន្ខុស  ពន្ត្តូ្វ  ពន្

គុ្ណ្  ពន្កទាស  លែអាត្កក ់ គ្រួចកត្មើន្  គ្ួរលោះ... ត្បត្ពឹត្តកៅកដើមបី
សកត្មចនូ្វត្បកយជ្ន្ ៍។  ចំករោះបរមត្េវញិ  មនិ្មមន្ជ្ញសត្ា  មនិ្មមន្
អាត  កទើបជ្ញត្ធួមសុ៌ទធៗ   អត្ព់ន្ថាខុស  ឬថាត្តូ្វអាីកៅកោោះក ើយ។ 
កុសលធមក៌ដី       អកុសលធមក៌ដី      អពាកត្ធមក៌ដី...    គឺ្កៅកនុងបទ   
សនរា  ធមាម   អនត្តា   មត្មា៉ាង ៕៚ 

3 
៙.កទាោះបីកកមងមនិ្ដឹងថា  សីលដូចកមដចកក៏ដ្ឋយ  ប៉ាុមន្ត  សីល

ពន្ពិត្  យ៉ា ងណា  ចំករោះបរមត្េធមក៌ដូ៏កចាន ោះមដរ  ោលណាកយើង
ាន្អបរ់ចំកត្មើន្បញ្ញា  ចូលដល់លកខណ្ៈពន្សភាវៈកោោះៗ  កទើបកយើង
ាន្ដឹងថា  ធមទ៌ាងំពួង  មនិ្គ្រួត្បោន្ក់ដ្ឋយទិដឋិថា  ខុស  ថាត្តូ្វ  ថា
លែ  អាត្កកអ់ាីកៅទាងំអស់  កត្រោះមនិ្ពន្អាត  ។  ឧបពដូចជ្ញសុបិន្   
កទាោះបីោរយល់សបដិកោោះលែ   មនិ្លែយ៉ា ងណា   លុោះដល់ភាញ កក់ ើង
កទើបកយើងដឹងថា  ត្គាន្ម់ត្ជ្ញោរយល់សបដិប៉ាុកណាណ ោះ  យ៉ា ងណាមញិ  
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ពុទធៈមដលភាញ កអំ់ពីកពហៈ  គឺ្ដូកចាន ោះឯង ។  កៅកនុងកលាកកន្ោះ  កគ្អាច
និ្យយករឿងឱ្យត្សឡាញ់  សែប ់ ឬឱ្យភយ័ខាល ច  ឱ្យកកើត្ទុកខត្ពួយ  ឱ្យ
ពន្ោរត្បោន្ក់ ល្ ោះ  គាន កយើង  គាន កគ្  របស់កយើង  របស់កគ្  
ហួងមហងកដ្ឋយត្បោរកសសងៗ... ប៉ាុមន្ត  កបើករលាមសលូវត្ពោះធមវ៌ញិ  គឺ្
សុខសងប ់ ត្ត្ជ្ញក ់ និ្ងពន្ទីពឹង  កត្រោះមនិ្ត្បោន្ព់កំោោះឯង  សូម
អនុ្កពទោត្ពោះធម ៌! ៕៚ 

3 
៙.ត្ពោះទិន្ករ  បំភលកឺលាោ 
   សតិ្បញ្ញា   បំភលដឺងួចិត្ត 
  លោះបងរូ់បោយ  ថាា យទាងំជី្វតិ្ 
  ត្បទីបដងួចិត្ត  រត្ន្បូជ្ញ ។ 
   នសា  មយហ ំ ភគវា  សត្តា  
   បទន្មស្ដក រ  អងគត្ពោះភគ្វា 
  ត្ពោះពន្ត្ពោះភាគ្  ត្ពោះអងគកោោះជ្ញ 
  ស្ដស្ដដ ឈនោះពរ  ជ្ញត្គូ្ពន្ខញុ ំ ៕៚ 

3 



-174- 

 

៙.ពាបិា គ្រួចិញ្ច ឹមកូន្កដើមបពិីភពកលាក  មនិ្មមន្ត្គាន្ម់ត្
កដើមបខីលួន្ឯងប៉ាុណ្ណឹ ងកទ ។  មនិ្ចាាំចគិ់្ត្កដើមបខីលួន្ឯងកា៏ន្មដរ  
កត្រោះពាបិាត្តូ្វមចកឋាន្ចាកកលាកកន្ោះកៅ  កដ្ឋយអធិដ្ឋឋ ន្កនុង
ោរចិញ្ច ឹមកមើលមថ  មណ្ោ ំ  អបរ់ ំ  សូមឱ្យមត្កូន្របស់ខលួន្ាន្ជ្ញ
សមបត្តិមរត្កពន្កលាកប៉ាុកណាណ ោះ ។  ៙.ោរចុោះកដើមទុន្ដព៏ន្ត្ពមលជ្ញទី
បំសុត្សត្ពបភ់ពមសន្ដី  គឺ្ោរចុោះទុន្កដើមបបុីត្ត្   ធីា  របស់ខលួន្   
ាន្ជ្ញសមទិធិ    សំរទឹធិជ្យ័ពន្ពិភពកលាក  ហនឹងឯង ៕ 

៙.ឱ្ហន៎ !  ត្ពោះមហាពយ  ាន្បកងកើត្ត្ពោះកគាត្ម  កដើមបឱី្យ
ាន្ជ្ញត្បកយជ្ន្ដ៍ល់ពពួកជ្ន្កត្ចើន្គាន   កត្រោះថា  ត្ពោះកគាត្មាន្
បកោទ បងនូ់្វគំ្ន្រទុកខ      ពន្ពពកួជ្ន្មដលត្តូ្វ      ពាធិ     និ្ងមរណ្ៈ
ចាកក់ដ្ឋត្ ។... បិ.៥៧/ទំ.១៧៥ ៕៚ 

3 
៙.អនកមដលពូមកចិញ្ច ឹមកូន្  មនិ្មមន្កៅត្ត្ងឱ់្យកូន្កយើង  កចោះ

មត្យកឈនោះកគ្ត្គ្បគ់ាន កៅត្គ្បក់រឿងកោោះក ើយ  មត្ត្តូ្វមណ្ោឱំ្យកូន្
កចោះយកឈនោះកសចកដីអាត្កកក់នុងចិត្តកូន្ខលួន្ឯង  ឱ្យកូន្ាន្រស់កៅ
កដ្ឋយបញ្ញា ជ្ញមយួនឹ្ងោរពិត្ ។  កដ្ឋយកត្ចើន្  មម៉ាឳត្បកៅកូន្ាន្មត្
កនុងកពលមដលខលួន្ឯងខឹងកត្ោធ  វាយ  កជ្រ  ត្បកៅ   កទើបមនិ្សូវពន្ 
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ត្បសិទធិភាព ៕ 
៙.សូមត្ពោះអងគត្ទងយ់ងទត្នូ្វពួកស្ដវក័  អនកពន្ពាយម

ខាល ងំោល     ពន្ចិត្តសលុងកៅោន្ត់្ពោះនិ្រា ន្    ពន្ោរត្បឹងមត្បងពទំាំ
ជ្ញនិ្ចច  ជ្ញអនកត្ពមកត្ពៀងគាន   កន្ោះជ្ញោរត្ោបថាា យបងគំចំករោះត្ពោះ-
សពម សមោុទធទាងំឡាយ    ត្គ្ប់ៗ ត្ពោះអងគ   ពន្ពួកស្ដវក័   ស្ដវោិ   ជ្ញ
បុត្ត្ធីា  របស់ត្ពោះដព៏ន្ត្ពោះភាគ្  ត្ពោះអងគកោោះ ៕៚ 

3 
៙.សខុា    សទាមមនទសនា        ោរសមមដងនូ្វត្ពោះសទធមម  

ោមំកនូ្វសុខ ។ 
៙.កនុងខលួន្កយើង  កនុងអនកដពទ  និ្ងកនុងធមមជ្ញតិ្កម ដី  មនិ្

ពន្អាីដពទកត្ៅអំពីសង្ខខ រធមក៌ ើយ  សង្ខខ រធមគ៌្ួរដល់ោរកំណ្ត្ដឹ់ង  
គ្រួដល់ោរចាកធ់លុោះកដ្ឋយបរញិ្ញា   មនិ្ពន្ោរហួងមហងកទើបមនិ្កកើត្
ទុកខ  ប៉ាុមន្ត  សត្ាកលាកលុោះកនុងអំណាចពន្ោរវកងាងកនុងសង្ខខ រកលាក  
កដ្ឋយខលួន្ឯង  កទើបហួងមហង  ត្បោន្អ់ាត ខលួន្ឯង  ខលួន្កគ្  កហើយកកើត្
ទុកខ  ទាងំនិ្យយញុោះញង ់  ឱ្យកគ្កកើត្ទុកខាមខលួន្ឯងកទៀត្សង ។  
ចំមណ្កោរត្បោសសមមដងនូ្វសចចធមរ៌បស់ត្ពោះសពម សមោុទធ  ោឱំ្យ
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ពន្សតិ្រលឹកដឹងដល់បរមត្េសចច  កទើបមនិ្ត្បោន្ ់  កហើយោមំកនូ្វ
បរមសុខ ៕៚ 

3 
៙.េិតាំ  ទនាំ  សខុាវេ ំ
   ោរអបរ់ ំ ទូោម ន្ចិត្ត  ោមំកនូ្វកសចកដីសុខ ។ 
   កយើងាន្ាត្ប់ងនូ់្វកសចកដីសងបក់នុងចិត្ត  ក ម្ ោះថាាត្ប់ង់

នូ្វកសចកដីសុខ  ប៉ាុមន្ត  កយើងមបរជ្ញខំត្បឹងកៅមសាងរកកសចកដីសុខ  កនុង
កមន្លងោមគុ្ណ្កសសងៗ កៅវញិ  ។      កបើជី្ដូន្កយើងាត្អ់ាីកៅកនុងសទោះ   
កហើយកយើងក ើញគាត្ខំ់ត្បឹងរកអាីកោោះ  កៅកត្ៅសទោះ  កយើងនឹ្ងត្ាបគ់ាន
ថា  ជី្ដូន្កយើងគាត្វ់កងាងខាល ងំកហើយ ។ ... ករឿងសុភមងគលពន្ត្កុម
ត្គួ្ស្ដរ  គឺ្រកក ើញកៅកនុងសទោះ ។  ចំមណ្កករឿងបរកលាក  សុភមងគល  
សកត្មចាន្កៅនឹ្ងបុណ្យ ( បុញ្េ  ំ សខុ្ំ  េីវិតសងខយមហិ  បុណ្យ
ោឱំ្យាន្សុខ  កៅកពលអស់ជី្វតិ្កៅ ) ។  រឯីត្ពោះនិ្រា ន្  គឺ្ជ្ញបរមត្េ- 
សុខ      កៅជិ្ត្នឹ្ងោរហាឹកហាត្ ់   អបរ់ចិំត្ត     (  សនាិនក្ស  និព្វា នំ  
ត្ពោះនិ្រា ន្កៅជិ្ត្  គឺ្មនិ្ឆង យក ើយ  កត្រោះបដិបត្តិធម ៌  ត្តឹ្មកធាើឱ្យ
រលត្នូ់្វបញ្ចកខន្ធខលួន្ឯង ) ។ 

   រកក ើញសន្តិបទ  កដ្ឋយោរសកត្មចអរយិមគ្គ  ជ្ញកលាកុត្តរ  
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( បដិនវធញ្ញេ ណ្ ) ។ 
    អតាិ  និសេរណំ្  នោនក្ស  បញ្ញេ យ  នម  សផុុសេតិំ  
ោររលាស់កចាលនូ្វកលាក  គឺ្ត្ពោះនិ្រា ន្ពន្  កយើងាន្រល់ត្តូ្វលែ
កហើយកដ្ឋយបញ្ញា  ( បចចកវកខណ្ញ្ញា ណ្ ) បិ.៣០/ទំ.៣ ៕៚ 

3 
៙.កបើត្បហុកត្បឡាកព់ដស្ដា   វាអត្ក់ចោះលាងពដឱ្យាន្ត្សួល

កទ  វាដុសពដកៅនឹ្ងថម  ឬសំបកកដើមកឈើ  ទាល់មត្ដ្ឋចហូ់រ្ម ។  
មនិ្មមន្ត្បហុកកធាើឱ្យស្ដា រលាត្ម់សបកពដហូរ្មកោោះក ើយ    គឺ្មក 
អំពីស្ដា វាកខោើមត្បហុក  កហើយអត្ក់ចោះលាងពដ... យ៉ា ងណាមញិ  កនុង
ករឿងកន្ោះកដូ៏ចគាន មដរ  កបើកយើងសែបអ់នកណា  មនិ្មមន្អនកកោោះមកកធាើឱ្យ
កយើងដំកៅចិត្តកទ  កន្ោះកត្រោះខលួន្កយើងសែបក់គ្  កហើយកធាើទុកកនុងចិត្ត
ខុសករឿយៗ  ចងឱ់្យកគ្វោិស  ចងឱ់្យកគ្ស្ដល ប.់.. កទើបកយើងសបាយ
ចិត្ត  មត្ត្តូ្វកកើត្ទុកខ  កៅដ ត្កហាយខលួន្ឯងកៅវញិ ។  ទឹកស្ដែ ត្  ស្ដប ូ
ត្កអូប  សត្ពបល់ាងចិត្តកត្ោធរបស់កយើងគឺ្កមាត   ភាវោ... កយើងជ្ញ
មនុ្សសត្តូ្វឆល ត្កនុងោរមថរកាចិត្តរបស់ខលួន្  ឱ្យជ្ញោរមថរកាដល៏ែ ៕ 

3 
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៙.នសាេនាិ  េនា  មមាយនិត  ពពកួជ្ន្  មត្ងកស្ដកកៅ  
កត្រោះរបស់មដលត្បោន្ ់ ហួងមហងថាជ្ញរបស់កយើង ។ បិ.៥៤/ទំ.២៧៥ 

   មនុ្សសកយើង  ឈកឺាល  ឈកឺជ្ើង  ឈពឺដ... ប៉ាុមន្ត  មនិ្ពន្
ឈកឺន្ទុយក ើយ  កត្រោះមនិ្ពន្កន្ទុយហនឹងឯង  យ៉ា ងណា  កបើអបរ់ ំ 
ហាឹកហាត្ចិ់ត្តាន្កដ្ឋយបញ្ញា   លោះបងក់សចកដីត្បោន្ថ់ា  អាីៗជ្ញរបស់
កយើង  ត្តឹ្មមត្ជ្ញសលពន្បចចយ័  គឺ្ជ្ញអារមមណ៍្ពន្វញិ្ញា ណ្  មនិ្ពន្
អាត ត្ខួលួន្កយើងជ្ញពច ស់ក ើយ ។  ដូកចនោះ  ោរឈចិឺត្ត  ឬកសចកដីកស្ដក-
កៅកៅកនុងអាីកោោះ ៗ  ករ៏មមងមនិ្ពន្មដរ  ដូចជ្ញោរមនិ្ពន្ឈឺ
កន្ទុយពន្មនុ្សសកយើងអ Íចឹងឯង ៕៚ 

3 
៙.មនុ្សសកយើងបរកិភាគ្  បមន្លមសលកឈើ 
   ទាងំមយួអកន្លើ  កដ្ឋយស្ដចនិ់្ងត្តី្ 

ដល់ទីបំសុត្  មចចុរាជ្ោត្ក់ដី 
   មនុ្សសជ្ញចំណី្  មសន្ដីពត្ពត្ពឹកស ។ 
    ធមមជ្ញតិ្កដើមកឈើ  យកកធាើកត្គ្ឿងឆល ក ់
     កសោសន្ៈ  កគ្ហៈសន្ធឹក 
   មនុ្សសកយើងពន្ទុន្  សលបុណ្យគ្ត្គឹ្ក 
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   ឆល កខ់លួន្លាង ចត្ពឹក  សន្ធឹកកដ្ឋយគុ្ណ្ ។ 
    នឹ្កដល់កដីស្ដល ប ់ ត្បញាបស់្ដងលែ 
    លោះភាពវកឹវរ  លោះធមម៌រកពុន្ 
   ដ្ឋកចុ់ោះភារៈ  ទពល កក់ត្គ្ឿងធងន្ ់
   បុណ្យជ្ញកដើមទុន្  ស្ដងគុ្ណ្ឧត្តរា ។ 
    សត្ាកលាកពន្កមម  ត្បចាវំដដៈ 
    ត្ណាា ទាសៈ  ខាា កម់ភនកបញ្ញា  
   មនិ្ង្ខយសកន្ទង្ខគ ោះ  កទាោះញាត្ោ 
   នឹ្កដល់មរណា  លោះលាឱ្យកហើយ ។ 
    ខន្ធត្ាទុំកខមមន្  ឈមឺមន្ស្ដល បម់មន្ 
    កយើងត្តូ្វមមន្មទន្  អលងមដន្រកកត្ត្ើយ 
   ត្ពោះពុទធកម៏មន្  ត្ពោះធមម៌មន្កហើយ 
   កំុកលងៗ ក ើយ  ត្តូ្វលោះមមន្មទន្ ៕៚ 

3 
៙.សលូវពន្ជី្វតិ្  មនិ្មមន្សុទធមត្រាបកសមើកៅកោោះក ើយ  កៅ

កពលជ្ួបឧបសគ្គ  ត្តូ្វរកាកំុឱ្យាកក់ពល ងំចិត្ត  គ្បបពីន្ត្ពោះធមជ៌្ញ 
សរណ្ៈ ។  ទុកខសចច  មនិ្មមន្សត្ពបឱ់្យកកើត្ទុកខកោោះកទ  គឺ្សត្ពប់
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កំណ្ត្ដឹ់ង  កហើយោរកំណ្ត្ដឹ់ងទុកខ  គឺ្ជ្ញសុខ ។  ករៀន្រស់កៅ
ជ្ញមយួនឹ្ងោរពិត្  កំុាមចំណ្ងត់្ណាា   ត្តូ្វក ើញអត្េាមត្ពោះធម ៌ 
ថាអាីៗមដលកកើត្ក ើង  គឺ្ត្តឹ្មត្តូ្វាមកហតុ្  មនិ្មមន្អាត  ។  ត្តូ្វកំុ
ឱ្យភយ័ខាល ចត្កស់លុត្  ចំករោះជី្វតិ្ខលួន្ឯង  កត្រោះជី្វតិ្កយើងជ្ញសចចៈ  
មដលសត្ពបអ់បរ់បំរញិ្ញា  ។  កនុងកលាកកន្ោះ  គាម ន្អវជិ្ញា អាីឱ្យពត្កមលង
ដូចជ្ញអវជិ្ញា មដលមនិ្ស្ដគ ល់ខលួន្ឯង កហើយហួងមហង  ភយ័ខាល ចខលួន្ឯង
កន្ោះក ើយ ។  ត្តូ្វមត្រស់កៅជ្ញមយួនឹ្ងខលួន្ឯងឱ្យាន្  កដ្ឋយបញ្ញា   
យ៉ា ងពន្កសចកដីសុខសងបក់ទៀត្សង ។  ត្តូ្វចាថំា  ជី្វតិ្កយើងកន្ោះ
សត្ពបយ់ល់ដឹង   មនិ្មមន្សត្ពបភ់យ័ខាល ច   ត្ពួយារមភ    កកើត្ទុកខ   
កដ្ឋយត្បោរណាៗ កោោះក ើយ  ទាងំសំខាន្ស់ត្ពបខ់លួន្ឯងណាស់  
មនិ្ថាត្បុស  ឬត្សី  ឬកព៏ន្ឋាន្ៈជ្ញអាីកោោះកទ  កត្រោះជី្វតិ្កយើងគឺ្ជ្ញ
ោរពិត្យុត្តិធមត៌្តឹ្មត្តូ្វ  ទាងំជ្ញទីាងំសត្ពបអ់បរ់អំរយិមគ្គកទៀត្សង  
ករលគឺ្  កយើងមនិ្អាចកៅសូម  ឬខចីជី្វតិ្អនកដពទមករកោរពិត្  ឱ្យ
ខលួន្កយើងាន្ក ើយ ៕៚ 

3 
៙.សន្តិបទ  មនិ្មមន្កៅត្ត្ងក់យើងពន្អាី  ាន្អាីកត្ចើន្ៗសពា

ត្គ្បក់ៅកោោះកទ  ប៉ាុមន្តសន្តិបទករលគឺ្ត្ពោះនិ្រា ន្  កៅត្ត្ងោ់រមនិ្ពន្
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កសចកដីត្បោន្ ់( អក្សិញ្ានំ  អនាទានំ  ឯតំ  ទីបំ  អនាបរ ំ) គឺ្
មនិ្ពន្កងាល់ថា  ពន្ត្ួខលួន្កយើង  មដលចាាំចត់្តូ្វពន្  ត្តូ្វាន្នូ្វ
អាីកោោះក ើយ  ។    មនុ្សសកយើង    ឱ្យកសចកដីសំខាន្ក់ៅកលើខលួន្ឯងដ៏
ពត្កមលង  គឺ្ទាល់មត្ខលួន្ឯងជ្ញអនកាន្  កទើបសបាយរកីរាយចិត្ត  
កដ្ឋយមនិ្កចោះសបាយជ្ញមយួនឹ្ងអនកដពទណា  មដលកគ្ាន្នូ្វអាី
កោោះសងក ើយ ។  កត្ើវាពិត្ជ្ញពន្អាត   ត្ខួលួន្កយើងជ្ញអនកាន្  មមន្
ឬ ?  កត្ៅអំពីគំ្និ្ត្មដលគិ្ត្ថា  ជ្ញខលួន្កយើង  កត្ើពន្អាីកៅជ្ញត្ខួលួន្
កយើងកទៀត្  ទាងំគំ្និ្ត្មដលគិ្ត្ថា   ជ្ញត្ខួលួន្កយើងកោោះ   កត៏្គាន្ម់ត្ជ្ញ 
គំ្និ្ត្  អត្តទិដឋិ  មនិ្មមន្អាត សងមដរ ៕៚ 

3 
 

   

3 
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sBVTanM FmµTanM Cínati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

3  

namBuT§bris½TGñkman]bkar³ 

kñúgkargarFmµTan  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 
 



-183- 

 

raynamBuT§bris½TkñúgshKmn_FmµTan 

]btßmÖR)ak;pSBVpSayRBHFm’RbcaMqñaM  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41- elakRKÚFmµbNÐit eGO esA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  s>r>G> 
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42- ]>s>eGog qay nig ]>si> eGo eksr RBmTaMgbuRt >>>>>> s>r>G> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

85- ]>si>qay s‘n RBmTaMgbuRt nigecA÷ecATYt>>>>>>>>>  kaNada  
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86- ]>s>BuF e):alag nig ]>si>h‘un suIveGog÷kUnecA >  kaNada  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

102- ]>s>XI ehn nig ]>si>emoc pløa RBmTaMgkUnecA >>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

107- ]>s>Eg:t epg nig ]>si>ehA ehg÷kUn epgbUr:a÷GuwglINa P>B> 
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108- ]>si>Eg:t yUeGg÷]>si>eBA sUr:ag÷]>si>lwm KwmNa >>>>>> b>b> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

118- ]>s>Ca suxum nig ]>si>G‘un BUn RBmTaMgbuRt >>>>>>>  P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

129- ]>si>CU eqgeha  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   k>B>q> 
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130- ]>si>RCún suIedt nigb¥Ún ÷kµÜy nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

141- kumarI taMg sumavtI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b>b> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

151- ]>si>b:k; suPaB RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 
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152- ]>s>b:k; sURt nig ]>si>lIm éNehog÷buRtFIta÷ecA P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

173- elak erOg esdæa nig GñkRsI nag CYneGg ÷buRt >>  P>B> 
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174- ]>si>lag suIvb‘Yy nig ]>si>huW h‘n ÷ ]>si>Xun lIehg > P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

195- ]>si>sux saG‘uk nig ]>si>rt½ñ eGg RBmTaMgkUnecA >>>>> P>B> 
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196- ]kj:a sux suxa nig elakC¿Tav can; lag÷buRt >>>  P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

217- ]>si>huk suxGuIm nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 
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218- ]>s>hug RCín nig ]>si>eLg cMerIn÷kUnecA÷ecATYt >>>> b>b> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

239- ]>si>G‘uk ln; ]>si>FIv suImGy nigRkúmevn RBmTaMgbuRt P>B> 
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240- ]>s>G‘uk sMNag nig ]>si>):al; FIta RBmTaMgkUnecA >>>> P>B> 

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

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

P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

250- KN³kmµkarvtþsMeBAmas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

; ;;;;;; 
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namBuT§bris½TEdlmansT§a 

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

 
 

1 ]>s>Xut esg nig ]>si>Ec KwmlI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 408 $ 

2 kUnecA])ask esg laghuk nig ])asika Guwg ywmRs‘an >>>> 330 $ 

3 ]>s>ehg buwk nig ]>si>em:A suInYn ÷ bgb¥Ún kUnecA ÷ kµÜy >>> 320 $ 

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

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

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

7 PikçúbBaØabeC¢aeta eTB bBaØa nig]>s>Rsúg can;Na÷Priya÷buRt 200 $ 

8 kUnecA ]>s>eKol KaM ]>si>s‘¿u sak; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 $ 

9 Rkúmevncgðan; 12 ekIt man])asika DYg KuyeGg CaRbFan 200 $ 

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

11 ]>si>Rsg; eLg nig ]>si>Rsg; éG ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 $ 

12 BuT§bris½TRkúmevnbiNÐ 9 vtþRBHmhaKn§kudí B>s>2563 >>>>> 150 $ 

13 elakRKÚGacarü m:ab; nig BuT§bris½T >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 $ 

14 BuT§bris½TRkúmevnbiNÐ 7 vtþRBHmhaKn§kudí B>s>2563 >>>>> 140 $ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 ]>s>em:A m:n nig ]>si>TYn y:an RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

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

33 kumarI taMg sumavtI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

34 ]>si>vun bUNa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

35 ]>si>Guit lagBin ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

36 ]>s>lag hak; ¬lk;RkNat;):ak; ¦>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

37 ]>si>suib vNÑa nig RkÚmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

38 ]>si>lI b:UlInsuImb:U >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

39 ]>si>Guwg suxXun ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

40 Pikçú zítFemµa esA enA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

41 ]>si>RCún suIvexg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

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

43 ]>si>GYg QunhYg nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80 $ 

44 ]>si>qay Esg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70 $ 

45 yuvCn xum c½nÞDINa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 
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46 kBaØa xum Kadar:a ¬ehARsIeN ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 

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

48 ]>s>eGO eyOn ]>si>TUc egOn nig ]>si>eGO sarYn ÷ kUnecA 60 $ 

49 ]>si>G‘uc sanI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 

50 ]>si>esg s‘agGUy ÷ ]>si>esg s‘agGuIm nig sVamI ÷ buRt 60 $ 

51 ]>si>exg laPanI ¬GaPa ¦nigmþay Qr huklIv >>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

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

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

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

55 ]>si>G‘U suxsanþ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

56 ]>si>lwm muynI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

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

58 ]>s>Cåm eGgRs‘n nig ]>si>v:a suxKIn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

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

60 RkúmevnRbeKnPtþ26vtþ manvtþsMeBAmasCaedÍm¬]>si>rs; Cín¦ 50 $ 

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

62 BuT§bris½TRkúmevnbiNÐ 8 vtþRBHmhaKn§kudí B>s>2563 >>>>> 50 $ 

63 BuT§bris½TRkúmevnbiNÐ 10 vtþRBHmhaKn§kudí B>s>2563 >>>>> 50 $ 

64 ]>s>hYt esg nig ]>si>rs; BuM ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

65 ]>si>ent Kwmhan ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

66 s‘agsupanI/ekItb‘unRs‘ag/s‘agcan;ef/ebh‘uyeg:a ÷ kUnecA 50 $ 

67 ]>si>lIm s‘aghug nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

68 ]>s>Nub esogeha nig ]>si>Qan suxan; ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

69 PikçújaNsaera sM burI nig ]>s>suIn can;suI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 
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70 ]>s>v:k; h‘ag nig ]>si>muwg esOn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

71 RkúmRKÜsarelakRKÚFmµacarü Cåm C¿nit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

72 ]>si>vNÑ munI nig kUnecA ÷ b¥Ún vNÑ supun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

73 ]>si>sux exn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

74 ]>s>muM savÍ nig ]>si>G‘un BuM ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

75 ]>si>sM sg;vín nig kUnRbús ekt vasna ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

76 ]>s>eTog vNÑfa nigkUnecA÷]>si>Titü s‘un nig sVamI ÷kUnecA 50 $ 

77 ]>si>Ca suNavÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

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

79 elak esg TUc nig GñkRsI ehg Kag ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

80 ]>si>tan; Kwmlan ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

81 ]>si>eym Lr:a nig ]>s>eym sMNag ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

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

83 ]>s>yuaM eRsn nig ]>si>G‘ul esglag RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>> 40 $ 

84 ]>si>lwm eGg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

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

86 Rkúm]>si>suIv ecg nig Rkúm]>si>lI yk;exn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

87 ]>si>ehg suIvexg nig bgb¥Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

88 ]>si>swg lwmeGg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

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

90 ]>s>yic QIn nig ]>si>Et sum:alI ¬b‘Yy¦ RBmTaMgkUnecA >> 32 $ 

91 elak KIm Lúg nig ]>si>kaMg danI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>> 32 $ 

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

93 ]>s>hug RCín nig ]>si>eLg cMerIn ÷ kUnecA ÷ ecATYt >>>>>>>>> 30 $ 
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94 ]>s>kuy sam:n nig ]>si>m:m swm ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

95 ]>si>e):a sarin ÷ ]>si>RBMú saerOt ÷ ]>si>Ekv esonb:U >>>>>>>>> 30 $ 

96 ]>si>dUg saemon ÷ ]>si>esok Xam ÷ ]>si>nag KYy >>>>>>>> 30 $ 

97 ]>si>kan; KIn RBmTaMgbuRt  nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

98 ]>s>qUv Es nig ]>si>CYr eLgh‘g RBmTaMgkUnecA >>>>>>> 30 $ 

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

100 ]>si>tUv narIpl ÷ RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

102 ]>si>esam suxexg nig mþay ÷ RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

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

105 ]>si>sux PYg ÷]>si>sux ép ÷ ]>si>):ag nIm ÷ kUnecA >>>> 30 $ 

106 ]>s>man panit nig ]>si>QuM suIFYn RBmTaMgmþay >>>>>>>>>>> 30 $ 

107 ]>si>G‘Yg Qunhug nigbuRt ÷ ]>si>eTB Nar:an; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

108 ]>si>):an Kwmh‘r nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

109 ]>si>hgS can;ful ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

110 ]>si>b‘ut esdadYg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

112 ]>s>mYg eyOnvNÑ³ nig ]>si>b:k; sURtsunñI ÷ kUnecA >>>>>>>>> 30 $ 

113 ]>si>esg Kwmln; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

114 ]>si>KYy eykh‘ag ÷ ]>si>RKúy Pas; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

115 ]>si>sun suIefn nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

117 ]>si>yU Nun ÷ kUnecA  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 



-200- 

 

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

119 ]>si>eGg KwmGaMg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

120 ]>si>nI bYy ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

121 ]>si>G‘ug suInYn nig sVamI ÷ kUn² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

122 ]>s>):at m:ug nig ]>si>lI savn ÷ kUnecA ÷ ecATYt >>>>>>>>>>>>> 30 $ 

123 ]>si>ekA KwmRCÍ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

124 ]>si>g:UveLg suIvehg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

126 ]>si>b‘ut c½nÞbu)öa ÷ RkúmRKYsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

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

129 ]>si>Ca suxum ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

130 ]>s>s‘¿u ér:y:a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

131 ]>si>yU Nun ÷ kUnecA  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

132 ]>s>enA KImhak; nig ]>si>Ca suxum RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>> 25 $ 

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

134 ]>s>esg s‘agnI ¬kuy ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

135 ]>si>sMriT§ eGOg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

136 ]>si>KU eqgKuy ÷ ]>si>» CÍ nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

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

138 ]>s>R)ak; pan; nig ]>si>Titü supat ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 

139 ]>s>G‘¿ Epn nig ]>si>Kg; taTwm ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 

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

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



-201- 

 

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

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

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

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

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

147 ]>si>v:an; y:aNUer:t nig jati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

148 ]>s>eh eGn nig ]>si>kaMg e):aeTog RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

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

151 ]>si>huW h‘n ÷ ]>si>Xun lIehg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

152 ]>si>buwg suxum ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

153 ]>si>CÍv vYcem:g ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

154 ]>s>ehg esg nig ]>si>lwm CU RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

155 ]>si>esog TavKW ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

156 ]>s>Ehm Esm nig ]>si>Qit g:a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

157 GñkRsI san lINa nig sVamI ÷ kUn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

158 ]>si>nin sarin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

159 ]>s>s‘uy CU nig ]>si>ta Mg eTog ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

161 elakRKÚFmµacarü lI eBRCdar:U >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

163 ]>si>nag em:A nig b¥Ún² ÷ kµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

164 ]>s>G‘U b‘unesg ]>si>lag LaMg nig ]>si>b‘un eqglI÷ kUnecA 20 $ 

165 ]>si>b‘un favÍ ]>s>ehg evghYt ]>si>b‘un suINa ÷ kUnecA 20 $ 
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166 ]>si>em:A saer:t nig em:A sar:un ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

167 ]>si>Ekv sarI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

169 ]>si>can; suIm ÷ ]>si>ehg esam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

170 ]>s>kan; Kg; ]>si>R)aCJ sar:am >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

171 ]>si>G‘Yg QunhYg nig RkúmRKÜsar ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

172 ]>si>fav sayhYy ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

173 ]>si>R)ak; suPI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

174 ]>si>evon Kg; nig esam esA ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

175 ]>si>CYg exn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

176 ]>si>ehg lInda ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

177 ]>si>sU eyOn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

178 ]>si>ys nwm ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

179 ]>si>eqg ey:t ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

181 elak yin cnÞsuCat nig GñkRsI lIm lIehog ÷ buRt >>>>>>>>> 20 $ 

182 ]>si>s‘uy qun nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

183 ]>s>sus supl nig ]>si>s Far:a ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

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

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

187 ]>si>jÚg KwmGuI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

188 ]>si>RsI m:arI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

189 ]>si>b:ul NaEr:n ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 



-203- 

 

190 ]>si>can; rsµI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

191 ]>si>G‘ug esogKI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

192 ]>si>eGon rI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

193 elak eKog Es nig GñkRsI lwm ehg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

194 ]>s>hg; vNÑ³ nig Priya ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

195 ]>s>XYn eXOn nig matabita RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

196 ]>s>s‘un KYy ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

197 ]>s>tak KIG‘ag nig ]>si>»m lagRKI ÷kUn tak vírvNÑ÷ecA >> 20 $ 

198 ]>si>cnÞ enOn ÷ ]>si>suFavÍ nig sVamI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

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

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

202 ]>si>evon Kg; nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

203 ]>si>G‘uy y:g; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

204 ]>si>yin ywm ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

205 ]>si>júwk suIfn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

207 ]>si>QIv Lan ÷ ]>si>hak; muy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

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

2 ]>si>lwm s‘Ueqg nig kUnRsI em:g b‘unarI ÷ ecA >>>>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 

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

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

5 ]>s>b‘un ehg nig ]>si>Cu¿ suxum RBmTaMgbuRt FIta ÷ ecA 100 GU®sþalI 
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6 ]>s>eLA KImgYn nig ]>si>dYg lI RBmTaMgbuRtFIta >>>> 100 GU®sþalI 

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

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

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

10 ]>s>lwm huglI nig ]>si>suwm etgKI RBmTaMgkUnecA  50 GU®sþalI 

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

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

1 ]>si>Guwm can;y:a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1000 )at 
 

1 ]>s>suwm víC¢a ¬lwm ¦ nig smaCík >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1>075>000¹ 

2 ]>si>mas sm ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 800>000¹ 

3 BuT§bris½T vtþsMeragburI XuMmg;eTov Rsúk÷extþt,ÚgXµúM  >>>>> 500>000¹ 

4 BuT§bris½TRkúmevnbiNÐ 7 vtþkMEpg ]>si>Tn; B>s>2563  300>000¹ 

5 BuT§bris½TRkúmevnbiNÐ 13 vtþRBHmhaKn§kudí B>s>2563  250>000¹ 

6 ]>si>efa saer:t ¬buNü100éf¶sB ]>s>pa erOn ¦ 200>000¹ 

7 BuT§bris½TRkúmevnbiNÐ 1 vtþRBHmhaKn§kudí B>s>2563 > 200>000¹ 

8 BuT§bris½TRkúmevnbiNÐ 6 vtþRBHmhaKn§kudí B>s>2563 > 200>000¹ 

9 BuT§bris½TRkúmevnbiNÐ 3 vtþRBHmhaKn§kudí B>s>2563  200>000¹ 

10 elakm©as; caKreta suPn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 

11 ]>si>lI mYy ÷ lI em:g ÷ lI Lúg ÷ ):an; vYcLag >>>>>>>>> 120>000¹ 

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

13 ]>s>eBon b:Uy nig ]>si>gYn k½ny:a ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

14 BuT§bris½TRkúmevnbiNÐ 12 vtþRBHmhaKn§kudí B>s>2563  100>000¹ 

15 ]>s>eqg év nig ]>si>ecg suxenA ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 
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sBVTanM FmµTanM Cínati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

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

17 ]>s>huin supl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

18 ]>si>G‘at suIXun ÷ kUnkµÜy ÷ ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

19 ]>s>hg; c½nÞrinÞ nig ]>si>dYg r:avÍ RBmTaMgbuRt >>> 100>000¹ 

20 ]>s>G‘U Ék nig ]>si>Ey:m sMGUn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

21 ]>s>G‘Yg sab‘ín nig ]>si>Bt Nan; ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

22 ]>s>sM Eh‘l nig ]>si>yU pllaBV ÷ kUnkµÜy nig ecA² 90>000¹ 

23 ]>si>esk sari ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 90>000¹ 

24 ]>si>cab eBA ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

25 ]>si>swm RsIbuic ÷ ]>si>eGo KImRsay >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

26 ]>si>Ék supl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

27 ]>si>eLg nI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

28 ]>si>sux GUn nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 
 

1 BuT§bris½TGñkEdlcUl 50>000¹ mancMnYn 3 nak; 

2 BuT§bris½TGñkEdlcUl 30>000¹ mancMnYn 1 nak; 

3 BuT§bris½TGñkEdlcUl 10>000¹ mancMnYn 2 nak; 

4 BuT§bris½TGñkEdlcUl 10 duløar mancMnYn 10 nak; 

5 BuT§bris½TGñkEdlcUl 5 duløar mancMnYn 2 nak; 

 

 

 

sUmGnuemaTna ¡ 

3 
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  I 

sßanIyviTüú pSBVpSayRBHFm’RBHBuT§sasna 

edayshKmn_FmµTan énBuT§bris½T 

3 
extþ-Rkúg evlapSay sßanIyviTüú   

raCFanIPñMeBj 
-05h00 mn 

-05h30 mn 

-06h00 mn 

-10h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-11h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-12h10 mn 

-15h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-18h00 mn 

-20h00 mn 

-20h30 mn 

-00h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

  -FM   99    MHz  

  -FM   96    MHz 

  -FM   98    MHz 

  -FM   96.7 MHz 

  -FM   96.8 MHz 

  -FM   96    MHz 

  -FM   96.8 MHz 

  -FM   95    MHz 

  -FM   98    MHz   

  -FM   96    MHz 

  -FM   96.7 MHz 

 

extþRBHsIhnu 
-13h00 mn 

-17h30 mn  

-18h00 mn 

-19h00 mn 

-20h00 mn 

  -FM   93   MHz       

  -FM100.5 MHz   

  -FM   92   MHz 

  -FM107.5 MHz 

  -FM  98.5 MHz   

extþ)at;dMbg 
-11h00 mn 

nigpSaybnþpÞal; 

ral;eBlsEmþgtambuNü 

   
  -FM  88.5 MHz        

   

  

extþbnÞaymanC½y 
-05h20 mn 

-17h00 mn 

  -FM  96.5  MHz  

  -FM  96.5  MHz 

extþekaHkug 
-05h45 mn  

-18h30 mn 

  -FM  95.75MHz 

  -FM  95.5  MHz 

extþeBaF×sat; 
-05h30 mn 

-18h00 mn 

  -FM  98.5  MHz 

  -FM  91.5  MHz 

extþkMBg;qñaMg 
-05h00 mn 

-05h00 mn 

-14h00 mn 

-22h00 mn 

nigpSaybnþpÞal;BIvtþ 

]NÑaelam nigsMeBAmas 

  -FM  92.30MHz 

  -FM102.70MHz 

  -FM102.70MHz 

  -FM102.70MHz 

 

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

RBmTaMgRKb;saxa CaFmµTanrbs;m©as;sßanIy 

sUmGnuemaTna ¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rrrbsss 

II 

sßanIyviTüú pSBVpSayRBHFm’RBHBuT§sasna 

edayshKmn_FmµTan énBuT§bris½T 

3 
extþ-Rkúg evlapSay sßanIyviTüú   

extþkMBg;FM -18h00 mn     -FM  91    MHz 

extþkMBg;cam -18h00 mn    -FM  91.5 MHz 

extþRBHvíhar -18h00 mn  

-18h30 mn 
   -FM   95    MHz 

   -FM   99    MHz 

extþesomrab 
-05h30 mn 

-17h00 mn 

-18h00 mn 

-20h00 mn 

   -FM 105.5 MHz 

   -FM106.25MHz 

   -FM   93    MHz 

   -FM   98    MHz 

extþkMBt 
-05h00 mn 

-18h00 mn  

-18h30 mn 

   -FM 93.25MHz 

   -FM 91     MHz   

   -FM 93.25MHz 

extþRkecH 
-05h30 mn 

-18h00 mn 
   -FM  98.5 MHz 

   -FM  91    MHz 

extþsÞwgERtg -05h30 mn    -FM100.5 MHz 

extþsVayerog 
-05h30 mn 

-21h00 mn 
   -FM103.75MHz 

   -FM103.75MHz 

extþrtnKirI -18h00 mn    -FM  94    MHz 
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esovePAEdleroberogeday 

 ´RBHkruNa ´)aT b‘ut savgS  

rrrbssrrrbssrrrbsss 

1- sikSaRBHsURtPaKTI 20 

2- CMnYystiPaKTI 1  dl;PaKTI 18 

  3- C¿nYystiPaKTI 19   sikSaRBHsURtPaKTI 3 

  4- C¿nYystiPaKTI 20   sikSaRBHsURtPaKTI 6 

  5- C¿nYystiPaKTI 21   sikSaRBHsURtPaKTI 9 

6- C¿nYystiPaKTI 22 sikSaRBHsURtPaKTI 12 

7- C¿nYystiPaKTI 23 sikSaRBHsURtPaKTI 15 

8- C¿nYystiPaKTI 24 sikSaRBHsURtPaKTI 18 

 9- mnusSCamYynwgkargar 10- sikçabTmnusSl¥ 

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

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

17- víFIrm¶ab;esckþIeRkaF      18- suxcitþ nigKuNPaBénCÍvít                             

19- emeronCÍvít           20- BaküeBcn_Em:« 

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

25- 48 FmµTsSn_  26- ®sIþkñúgRBHBuT§sasna 

27- ]bmaPasit 49  28- RBHeBaFistV PaKTI 1 

29- RBHeBaFistV PaKTI 2 ¬RBHsuvNÑsam ¦ 
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sBVTanM FmµTanM Cínati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

30- RBHeBaFistV PaKTI 3 31- RBHeBaFistV PaKTI 4 

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

34- Tankfa     35- KtiFm’   

36- RBHefrÍKafa PaKTI 1 37- RBHefrÍKafa PaKTI 2 

38- sikSaRBHsURtPaKTI 1 39- sikSaRBHsURtPaKTI 2 

40- sikSaRBHsURtPaKTI 4 41- sikSaRBHsURtPaKTI 5 

42- sikSaRBHsURtPaKTI 7 43- sikSaRBHsURtPaKTI 8 

44- sikSaRBHsURtPaKTI 10 45- sikSaRBHsURtPaKTI 11 

46- sikSaRBHsURtPaKTI 13 47- sikSaRBHsURtPaKTI 14 

48- sikSaRBHsURtPaKTI 16 49- sikSaRBHsURtPaKTI 17 

50- bTsikSaxøI² sµartICÍvít  51- sikSaRBHsURtPaKTI 19 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

sUmGnuemaTna ¡ 

rrrbsss 

e)aHBum<CaFmµTan ២០,០០០ k,al 
kñúgtémø ១៣,៤០០ duløar 

eragBum< em:A pun 






