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គាថា និង បរិភាសា
បាលិ

ដែលគួរចងចាំ

ក្នុងការសិក្ាគម្ពីរបទរូបសិទធិ

នម្ត្ថុ រត្នត្តយសសស
គន្ថថរម្ភ
អាចរិយា បាទមាទត្ត្ត
បាទាំ សិត្សា សជានន្ថ
បាទាំ សព្រហ្មចរីហ្ិ
បាទាំ កាលក្កត្ម្ន ច។

(ត្បារាណាចរយ)

វិសុទធសទធម្មសហ្សសទីធិត្ិិំ
សុរុទធសត្មាពធិយសុគនធត្រាទិត្ាំ
ត្ិរុទធត្េត្ត្តក្ទិវាក្រំ ជិនាំ
សធម្មសាំឃាំ សិរសាភិវនទយស
ិ ។
ក្ចាយសនញ្ចាចរិយសាំ នម្ិត្វា
និសាយស ក្ចាយសនវណ្ណន្ថទិិំ
ពាលបបត្ពាធត្ថម្ុជុាំ ក្រិសសាំ
រយត្តាំ សុក្ណ្ឌ ាំ បទរូបសិទធិិំ។
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គាថា និង បរិភាសា

អាសីនម្កាក ត្រា វត្ថុ

និត្ទទត្សា វាបិ ត្ម្មេុ ាំ។

បណាត្មា ត្ិវិត្ោ កាយសត្ត្សុ វចីបណាត្មាវ
សិសានាំ ហ្ិត្ក្រត្វត
ទីបក្ត្វត ច ត្ត្សាយសាំ

វាចចិត្វត សា ភត្វ
សាត្ិសត្យាត្ិ ទីបិត្ត្វ។
វត្ថត្ុ ន្ថ វនទន្ថរហ្ាំ
ឧក្កសា
ាំ វណ្ណន្ថ សិយា។

សញ្ចា និម្ត្ិ តាំ ក្ត្វត ច
សពាពគម្សស បុត្រពវ

(ការាទស.)

(ម្ណ្ិសារម្ញ្ជូសា ១/៥៨)
បរិមាណ្ាំ បត្យាជនាំ
វត្តរពាំ វត្តម្ុ ិចឆត្វ។

បឋម្ាំ ក្ត្រ បទត្ចឆទាំ
សមាសាត្ោ ក្ត្ត្ បចឆ

(នយាស.)
សមាសាទិិំ ត្ត្ត្វ ក្ត្រ
អត្ថាំ និយសាថ បណ្ឌ ិត្ត្វ។

បទាំ ចត្ុរពិធាំ វុត្តាំ
និបាត្ញ្ចាត្ិ វិញ្ាូហ្ិ

(នយាសបបទីបិកា)
ន្ថមាេាត្ត្វបសគគក្ិ ាំ
អត្សា េល្វាភិោវត្ិ។
(រូប.ែី. ៦០)
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ឯត្ក្ក្វត្ណាណ អក្ខត្រា
បទសម្ូត្ហ្ោ វាក្យាំ

អក្ខរសម្ូត្ហ្ោ បទាំ
វាក្យសម្ូត្ហ្ោ គត្ន្ថថ។

(ត្បារាណាចរយ)

សនធិក្ណ្ឌ
សញ្ចាវិោន
ត្យា និរត្ុ តិិំ ន សិត្ក្ខយសយ
សិក្ត្ខ ន្ថត បិែក្ត្តយសាំ
បត្ទ បត្ទ វិក្ត្ងខយសយ
វត្ន អនធគត្ជា យសថា។

(ត្មាគ.បញ្ាកា
ិ . ១៦)

ត្យស សនធន្ថ
ិ មាទិបត្ភទទកាខ
ហ្ុត្វា វិសត្ិ ែេ បិែក្ត្តយសសមិិំ
ក្ុរពនតិ ត្យាគាំ បរមានុភាវា
វិននទ តិ កាម្ាំ វិវិធត្ថសារំ។

(នីត្.ិ សុត្ត. ១)

បត្ទសគគហ្ត្ណ្ ហ្ិ អសត្ិ គត្ហ្ត្រពសស និបបត្ទសត្វវ វិញ្ចាយសត្ិ,
យសថា ទិក្ត្ខិ ត្វ ន ទោត្ីត្។ិ (សារត្ថ. ១/២៨៦)
ត្សា
ម អក្ខរត្កាសលលាំ
ឧបែេហ្ាំ គរុំ សមាម

សម្ាត្ទយសយ ហ្ិត្ត្ថត្ិ កា
ឧដ្ឋេន្ថទីហ្ិ បញ្ាហ្ិ។

4

គាថា និង បរិភាសា

ឧដ្ឋេន្ថ ឧបដ្ឋេន្ថ ច
សក្កចាំា សិបបុគគហ្ណា

សុសសូសា សុបរិគហា
គ
គរុំ អារាធត្យស រុត្ោ។

អារត្មាភ វចនាំ វុត្តិ
វាក្យាំ សុត្យស
ត ត្ន្ថទិ

(ការិកា. ៧៦)
លក្ខណ្ាំ ត្យាគត្ម្វ ច
សុត្វតនម្ភិោយសក្ាំ។

សម្ពត្ន្ថធ ច បទត្ញ្ាវ
ត្ចទន្ថ បរិហាត្រា ច

(ការិកា ៥៥)
បទត្ត្វថ បទវិគត្គ ហ្ោ
ឆរពិោ សុត្វត ណ្ណន្ថ។

សាបបក្ខរម្សត្នទហ្ាំ
អត្កាខ ភម្នវជជញ្ា

(រូប.ែី. ២)
សារត្ថាំ សរពត្ត្វម្ុេាំ
ឆរពិធាំ សុត្ល
ត ក្ខណ្។ាំ

សញ្ចា ច បរិភាសា ច
អត្ិត្ទត្សាធិកាត្រាត្ិ

(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ១២)
វិធីបិ និយសត្មាបិ ច
ឆោ វា សុត្ល
ត ក្ខណ្។ាំ

(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ១២)
ឆ ឋាន្ថនិ ក្ណ្េ ត្វលុម្ទុ ទធ នតឱែេន្ថសិក្វត្សន។
ត្ត្ថ អវណ្ណក្វគគហ្ការា
ក្ណ្េ ជា
ឥវណ្ណចវគគយសការា
ត្វលុជា
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ែវគគរការឡការា
ត្វគគលការសការា
ឧវណ្ណបវគាគ
ឯកាត្រា
ឱកាត្រា
វកាត្រា

និគហ្
គ ត្ី ាំ ( ํ)
ងញណ្នមា
ហ្ការំ បញ្ាត្ម្ត្ហ្វ
ឱរសនតិ វទត្នតត្ថ
អនតដ្ឋេ យសរលវា។

ម្ុទជា
ធ
ទនតជា
ឱែេជា
ក្ណ្េ ត្វលុត្ជា
ក្ត្ណាេែេត្ជា
ទត្ន្ថតែេត្ជា
ន្ថសិក្ដ្ឋេនជាំ
សក្ដ្ឋេនជា ន្ថសិក្ដ្ឋេនជា ច។
អនតដ្ឋេហ្ិ ច សាំយសុត្ាំ
ក្ណ្េ ជាំ ត្ទសាំយសុត្។ាំ

ក្រណ្ាំ ជិវាាម្ជឈាំ ត្វលុជានាំ
ជិត្វាាបគគាំ ម្ុទធជានាំ
ជិវាាគគាំ ទនតជានាំ
ត្សសា សក្ដ្ឋេនក្រណា។
បយសត្នាំ សាំវុត្វទិក្រណ្វិត្សត្សា។
សាំវុត្ម្ការសស

(កាត្នតរ. ១/១៤)
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គាថា និង បរិភាសា

វិវែាំ ត្សសសរានាំ សការហ្ការានញ្ា
ផុែេាំ វគាគនាំ
ឦសាំផុែេាំ យសរលវានាំ។
ចូឡនិរត្ុ យស
តិ ាំ បន សត្រព រសសសរា សាំវុត្វ ន្ថម្។ សត្រព ទីឃសរា វិវដ្ឋ
ន្ថមាត្ិ វុត្។តាំ ត្ថា សទទសារត្ថជាលិនិយសាំ ក្ត្ថចិ សក្កត្គត្នថ ច។ ឥទាំ យសុត្ត្ត រំ។
(និរត្ុ .តិ ៥)

និសសយាត្ោ សរា វុត្វត
វត្គគក្ជា រហ្ុត្វតត្ោ

រយញ្ជន្ថ និសសិត្វ ត្ត្ត្វ
ត្ត្ត្វ ឋានលហ្ុក្កមា។

(នាស. ២)
សាម្ញ្ាសញ្ចាវិត្សសសញ្ចាសុ សាម្ញ្ាសញ្ចាវ បឋម្ាំ វត្តពាព។
(នាស. ២)

និសសយសនិសសិត្ត្សុ និសសយាវ បឋម្ាំ វត្តពាព។ (នាស. ២)
អបបក្រហ្ុត្ក្សុ រហ្ុកាវ បឋម្ាំ វត្តពាព។ (នាស. ២)
គរុក្លហ្ុត្ក្សុ លហ្ុកាវ បឋម្ាំ វត្តពាព។ (នាស. ២)
បញ្ាននាំ បន ឋាន្ថនាំ
និសសយាទិបត្ភត្ទហ្ិ

បែិបាែិវសាបិ ច
វុត្ត្វត ត្ត្សម្នុក្ត្ក មា។
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អធិក្ក្ខរវន្ថតនិ
ន រុទធវចន្ថនីត្ិ

រូឡេហិ ាត្ាំ និបាត្ញ្ាុសរពន្ថម្នតិ ឯត្ត្សុ
ឯក្ម្ត្ត្វត ភត្វ រត្សា
ត្ិម្ត្ត្វត បលុត្ត្វ ត្ញត្យសា

ឯក្ត្វលីសត្ត្វ ឥត្ត្វ
ទីត្បត្វចរិយាសត្ភា។
បសគាគលបនម្បិ ច
ន ក្ត្ត្វ វិគត្គ ហ្ោ ឆសុ។

(និរត្ុ សា
តិ រម្ញ្ជូសា. ៣២)
ទាិម្ត្ត្វត ទីឃម្ុចាត្ត្
រយញ្ជនាំ ចឌ្ឍម្ត្តក្។ាំ

(ត្បារាណាចរយ)
ក្ាចិ សាំត្យាគបុពាព ឯកាត្រាការា រសា ឥវ វុចាត្នត។យសថា ឯត្ថ ត្សត្យសា
ឱត្ដ្ឋេ ត្សាត្ថ។ិ
សិថិលាំ ធនិត្ញ្ា ទីឃរសសាំ
គរុក្ាំ លហ្ុក្ត្ញ្ាវ និគហ្
គ ត្ី ាំ
សម្ពនវធ វត្ថត្ិ ាំ វិម្ុត្តាំ
ទសោ រយញ្ជនរុទធិយា បត្ភត្ោ។ (វិ.អែេ. ៣/៥៥២)
ត្ត្ត្វ អត្ញ្ា អវគាគត្ិ
វគគសញ្ាិក្សុត្ត្តន

អវុត្ស
ត ទិ ធិ ញាយសត្ត្
អវគាគបិ ក្ថីយសត្រ។

(ការិកា. ១០១)
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រិនទុ ចូឡាម្ណាកាត្រា
ត្ក្វលសាបត្យាគត្វត

និគហ្
គ ត្ី នតិ វុចាត្ត្
អកាត្រា សននធិ ីយសត្ត្។
(ពាល្វវត្វរ. ២)
ក្រណ្ាំ និគត្គ ហ្ត្វាន
ម្ុត្េន្ថវិវត្ែន យសាំ
វុចាត្ត្ និគហ្
គ ត្ី នតិ
វុត្តាំ រិនទុ សរានុគ។ាំ
វគាគនាំ បឋម្ទុត្ិយា សកាត្រា ច អត្ោសា។
វគាគនាំ ត្ត្ិយសចត្ុត្បថ ញ្ាមា យសរលវហ្ឡា ចត្ិ ឯក្វីសត្ិ ត្ោសា ន្ថម្។
ឯត្ថ ច វគាគនាំ ទុត្យស
ិ ចត្ុត្វថ ធនិត្វត្ិបិ វុចាន។តិ
ឥត្ត្រ សិថល្វ
ិ ។
សរាននតរត្វ
ិ និ រយញ្ជន្ថនិ សាំត្យាត្គា។
ោត្ុបបចាយសវិភត្តវិ ជជិត្ម្ត្ថវំ លិងគាំ។
វិភត្យនតាំ បទាំ។
សរសនធិ
សមាម ធីយសនតិ យសាំ ត្ត្ថ
អទត្សសត្វាន ម្នតរំ
វឌ្ឍក្ិន្ថវ ធីយសនតិ
សនធិ ត្ត្ន បវុចាត្។ិ
(ក្ចា.ត្ភទ. ៦)
ត្ល្វបាត្ទត្សា ច អាគត្មា
វិកាត្រា បក្ត្ីបិ ច
ទីត្ោ រត្សាត្ិ សត្ត្តត្ត្
សនធត្ិ ភោ វិជានិយា។
(ក្ចា.សុត្តត្ថ.)
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ត្ល្វបាត្ទត្សា អាគត្មា ច
វិភត្តបិ ចាត្យា ចត្ិ
អនិែេិត្ាំ បទាំ ការី
ត្សស ត្ហ្ត្ុ និម្ិត្នត តុ

ទីត្ោ រត្សា និត្សធត្កា
វិធិសត្វ
ុ ត និ អែេោ។

(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ១២)
និែេិត្ាំ ការិយសាំ ភត្វ
ត្ត្រភទក្ាំ វិត្សសនាំ។

(សុត្នត ត្ិ ទទស. ១២)
រហ្ុវចនាំ បត្នត្ថ ឯត្ក្ក្សមិិំ សត្រ បត្រ រហ្ូនាំ ត្ល្វបញាបនត្ថ។ាំ
សរា យសនតិ សត្រ ត្ល្វបាំ
ឯត្កា ត្ទា ចត្ុត្រា ត្ត្យា
នសិ យសនតិ ឧត្បយសាសិ
គត្សសវាត្ិ និទសសនាំ។

(រូប.ភាសាែី. ១៣)
និម្ត្ិ ត្វតបាោនសាម្ត្ថិយសត្ត្វ វណ្ណកាលរយវោត្ន សនធកា
ិ រិយសាំ ន ត្ហ្ោត្ិ។

ឯវំ សរពត្ថ សត្តម្ីនត្ិ ទទត្ស បុរពត្សសវ វិធិ, ន បរសស វិោននតិ ត្វទិត្រពាំ។
ឯត្ថ យសុត្គត ហ្
គ ណ្ាំ និគហ្
គ ត្ី និត្សធនត្ថាំ។ ត្ត្ន អត្កាក ចឆិ ម្ាំ អវធិ ម្នតិអាទីសុ
បរនយសនសត្នទត្ហ្ោ ន ត្ហ្ោត្ិ។
បុពាពបរវិធីសុ បរវិធិ រលវា។
(ម្ុគត្ធ ពាធែី. ២៥)
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អត្ថវសា វិភត្តិវិបរិណាត្មា។
អវណ្ណត្ត្វ សត្រាោនី
ត្ីត្វវាទិិំ វិន្ថ បត្រា
ន លុបបត្ញ្ាត្ត្វ ទីត្ោ
អាត្សវាទិវិវជជិត្ត្វ។
ចនុក្ឌ្ឍិត្ម្ុត្តរព្ត្ ន្ថនុវត្តត្ត្។
សត្តវុ ិយាត្ទត្សា។ ម្ិត្ត្វតវិយាគត្មាត្ិ ត្វយសាក្រណា ត្វាហ្រនត។ិ
(បទសាធនែី. ៣៣)
ក្ាចនិ វា
ន ច ឯក្ត្វថ
ត្យសភុត្យសយត្នក្រូបកា
វា វិភាសា សមានត្វថ
បាត្យសត្ន្ថភយសរូបកា។
(ក្ចា.វណ្ណន្ថ. ១៤)
ឥវត្ណាណ យសាំ នវាត្ីធ
អសរូបាធិការត្ត្វ
ឥវណ្ណសស សរូបសមិិំ
យាត្ទត្សាវ ន សម្ភត្វ។
អភីត្ិ បឋម្នតសស
វុត្យស
តិ ាំ ឆែេិត្យាជនាំ
អាត្ទសាត្បក្ខត្ត្វ វុត្តាំ
អាំត្មាត្ិអាទិត្ក្ វិយស។
ឈលសញ្ចា បសញ្ចាវ
ន លិងនគ វតាំ និសសិត្វ
អាេាត្ត្ លិងម្គ ត្ជឈ ច
ទាិលិងត្គ នត ច ទសសន្ថ។
យសវម្ោទិសុត្ត្តន
អែេ រយញ្ជនអាគមា
ចសត្ទទន បន ត្សសា
ចត្ុវីសត្ិ រយញ្ជន្ថ។
(សទទសារត្ថជាលិន.ី ២៩០)
លឡានម្វិត្សត្សា [ក្ាច]ិ ។
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បក្ត្ិសនធិ
ត្ល្វត្បា អាត្ទត្សា អាគត្មា ច វិកាត្រា ន្ថម្ បក្ត្ិិំ វិន្ថត្សត្វាក្រីយសត្ីត្ិ
ក្ត្វា។(ពាល្វវត្វរ.បុរាណ្ែី. ៣៣)
ឆត្ន្ថទត្ភោសុេុចារក្ាចគិ ហ្
គ ណ្ត្ត្វ ត្ចត្ថ
អាលបនន្ថត និត្ិសមិិំ
សរា ទីោ ន សត្នធយសា

ណ្ដ្ឋេត្ន សរសនធិ ន
សនធច
ិ ឆ វិរត្ហ្ យសថា។
អសមាត្ស បទនតគា
យសូ ចត្ីត្ព្ក្យា
ិ ទិសុ។

(រាេាចាប់ចស់. ៣៥)

រយញ្ជនសនធិ
ត្ល្វបញ្ា ត្ព្ត្វកាត្រាត្ិ
សុត្ត្តន អការាគត្មា
ចសត្ទទន សត្ត សរា
ត្សសា គចឆនតិ អាគមា។

(ក្ចា.ទីបនី. ៩៨)

ត្តគហ្
គ ណ្ាំ អាត្ទសត្វតេាបនត្ថ។ាំ (ត្មាគគ. ៦/៤០)
ឯត្ថ ច ឋានាំ ន្ថម្ រសាការត្ត្វ បរំ ប បត្ិ បែិ ក្ម្ុ ក្ុស ក្ុធ ក្ី គហ្
ជុត្ ញា សិ សុ សម្ភូ សរ សសាទីនមាទិរយញ្ជន,ាំ ត្ិក្ ត្យស ត្ិស
ិំ វត្វទីនមាទិ ច,

វត្ុ វែុ ទិសាទីនម្នតញ្,ា ឧ ទុ និឧបសគគ ត្ ចត្ុ ឆ សនតសោទត្ទសាទិបរញ្ា, អបទន្ថតន្ថការទីឃត្ត្វ យសការាទិ ច,
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យសវត្ាំ ត្លន្ថទីនសហ្ោត្ានយា
ត ត្ទត្សា

មាត្ទត្សា ច សយាទិនាំ
សីសកាត្រា ត្បាទិត្ត្វ។

ឆន្ថទនុរក្ខត្ណ្ ច, ឃរ ត្ឈ ធាំសុ ភមាទីនមាទិ ច, រសាការត្ត្វ វគាគនាំ
ចត្ុត្ថទត្ុ យា
ិ ច ឥត្ចាវមាទិ។
ការគគហ្ណ្ាំ យសវត្ាំ សការ ក្ ច ែ បវគាគនាំ សការក្ ច ែ បវគាគត្ទសត្ថ។ាំ ត្ថា យសវត្ាំ ថ ធ ណ្ការានាំ ឆ ឈ ញការាត្ទសត្ថញ្។ា
សោទធិកា អត្វថធិត្កា ត្ហ្ោត្ិ។ (នាស. ១១៩)

អធិក្វចនម្ញ្ាម្ត្ថាំ ត្ពាត្ធត្ិ។ (រូប.ែី. ១២៥)
សិត្ទធ សត្ារត្មាភ និយសមាយស វា ត្ហ្ោត្ិ អត្ថនរត វិញ្ចាបន្ថយស វា។ ត្េ
(បរិភាត្េនទត្ុ សេរ.)

បក្ត្ិ ត្ហ្សាចរិយានាំ, យសទិទាំ ត្យសន ត្ក្នចិ អាកាត្រន អត្ថនរត វិញ្ចាបនាំ។
(រូប.និសសយសថមី. ១២៨)
ឥទញ្ាិ ន្ថសម្បត្តាំ វិទោត្ិ, អថ ត្ោ បុរពសត្ុ ត្តត្នវ សម្បត្តាំ និយសត្ម្ត្ិ។
អត្តត្ន្ថម្ត្ិ ក្ិញ្ចាបិ
ត្ថាបិ នយសមាោយស

(នាស. ២៩)
ក្ថិត្វ សរពទរុ ពល្វ
ក្ថិត្ត្វត អត្កាបិយា។

(នីត្ិ.បទ. ៤២)
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អត្ិបបបរសត្ទទហ្ិ
បត្រ ត្ោម្ាិ ច សងខាត្ន

ឯត្វាការាគត្មា សិយា
ក្ាចិគហ្
គ ណ្ត្ត្វ ឥធ។

(រូប.គណ្េ ិ. ៤៧)

និគហ្
គ ត្ី សនធិ
សិត្ទធបនិយសត្ម្ វិជឈនតត្រនុបរិ វា សត្ិ
វាសត្ោទ បុន វាសទទ-

ព្ក្យស
ិ ត្ថនរត សិទធិយា។

(រូប.គណ្េ ិ. ៤៩)

វណ្ណម្ុត្ទទសនុ ុសា
ា ត្រា សហ្ត្យសសុ ងការិវ។ (សាំស្កសកឹត្)
ត្យាគវិភាគត្ត្វ ឥែេបបសិទធិ។
យសត្ថ សុត្វត ិោនាំ ន ទិសសត្ិ, ត្ត្ថ ម្ហាវុត្ន្ថ
តិ វា សុត្តវិភត្ត្តន វា រូបាំ

វិធីយសត្ិ។ (និរត្ុ .តិ ១៦២)

ឯក្ត្ទសវិក្ត្ាំ អនញ្ាាំវ។ (បរិភាត្េនទត្ុ សេរ.)
សញ្ចាវិោនាំ សរសនធិ សនធិ
និត្សធនាំ រយញ្ជនសនធិ សនធិ
ត្យា និគហ្
គ ត្ី សស ច សនធក្ិ ត្បប
សុនិចឆត្យា ត្សា ហ្ិ ម្ត្យសត្ថ វុត្ត្វត។
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ន្ថម្ក្ណ្ឌ
បុល
ាំ ងិ គ

អត្វថភិម្ុេាំ នម្នត្ត្វ, អត្តនិ ចត្ថសស ន្ថម្នត្ត្វ ន្ថម្ាំ,ទពាពភិោនាំ។
សត្ោទ បញ្ាវិត្ោ ត្វវ
ជាយសត្ត្ បិែក្ត្តត្យស
ន្ថម្ជាត្ិទរពព្ក្ិយា
គុណ្សោទន ត្ភទត្ត្វ។
ត្ទវទត្តសត្ោទ ត្គា ច
ទណ្ឌ ិសត្ោទ ច បាចត្កា
សុក្កសត្ោទ ចិត្ម្ បញ្ា
ន្ថម្សោទទិន្ថម្កា។

(សទទវុត្តិ. ៣-៤)
សា មាគធី ម្ូលភាសា
នរា យាយាទិក្បបិកា
ព្រហាមត្ន្ថ ចសសុត្វល្វបា
សម្ពុោធ ចបិ ភាសត្រ។
អធិកាត្រា បន ត្ិវត្ិ ោ សីហ្គត្ិក្ម្ណ្ឌូ ក្គត្ិក្យសថានុបុរពិក្វត្សន។
សីហាវត្ល្វក្ិត្ត្វ ត្ចវ
ម្ណ្ឌូ ក្បលុត្ត្ិ រវ ច
គង្គគត្សាត្ត្វ ឥវ េាត្វ
អធិការា ត្ត្យា ម្ត្វ
អាក្ង្គខយសាំ ត្ុ សត្រពសាំ
អនុវុត្តិ បត្រ ភត្វ។
ទីត្បា យសថា បភាោារា
បរិភាសា ត្ថា រុទធយា

(ម្ុគធត្ពាធែី. ១)
សរពត្គហ្បបកាសត្កា
សរពសត្ត្វថបការិកា។
(អាសុត្ពាធ. ៦៥)
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វត្តច
ិ ឆ នុបរុ ពិកា សទទបបែិបត្ត។ិ
ឯក្ម្ាិ វត្តត្រព ឯក្វចនាំ។
រហ្ុម្ាិ វត្តត្រព រហ្ុវចនាំ។
ឯត្ថ ច សីត្ិ វិភត្តិ គយសាត្ត្ វិភត្តកា
ិ រិយសវិធិបបក្រណ្ត្ត្វ ត្ត្ត្វ ច
វិភត្តិត្យាត្ិ ឥត្ត្វ វិភត្តគិ គហ្ណានុវត្តនត្ត្វ វា។
គម្យមាន្ថធិការត្ត្វ
ត្ល្វបត្ត្វ ត្សសត្ត្វ ចត្ិ
ចត្ូហ្ិ ការត្ណ្ហ្ិបិ
ន ក្ត្ថចិ រត្វា យសុត្ត្វត។
ត្ាទិវភិ ត្តត្ិ យា ត្ចត្ថ

(សី.នវែី. ១/៩៦៣)
បចាយសត្ត្តន គយសាត្រ

អាទិគហ្
គ ណ្មាេាត្បចាយសសាហ្ចរិយា
បទនតសរត្ល្វត្បា ន

ក្ិត្ត្ក្សា
ា គម្ត្ថទិ ាំ។
ចត្ទត្សា បក្ត្ីបត្រា
ត្ត្នពាភហាទិត្ក្ បត្រ។

សរូបត្សសវ សទទត្ថត្ិរពិធត្តាំ យសថា មាសា

ន្ថន្ថធិក្រណានាំ ត្ុ
ឥចឆត្ត្វ រាបិត្ុាំ ឥចឆ

សទទត្វថនាំ សភាវត្ត្វ
ក្ុែល្វ
ិ បុរិសាត្ិ ច។

(ត្ភទចិន្ថត. ២៨៤)
វត្តត្ុ ម្ក្ក្ខណ្ម្ាិ យា
សា វិចឆត្ិ បក្ិត្ត្វ
តិ ។
(នីត្ិ.បទ.)
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ត្យាគវិភាគត្ត្វ ត្ចត្ថ
ឯក្ត្សសាសកិិំ ឥត្ិ
វិរត្ូ បក្ត្សត្សា ត្ហ្ោត្ិ
វា បិត្នូ នតអា
ិ ទិសុ។
និចាត្ម្វ ច បុលលិត្ងគ
អនិចាញ្ា នបុាំសត្ក្
អសនតាំ ត្ឈ ក្ត្ត្ត្ត ត្ុ
វិធិិំ ទីត្បត្ិ វាសុត្។ិ
ឯត្ថ ច សត្ិបិ សិគហ្
គ ត្ណ្ គឥត្ិ វចនត្ម្វ ញាបក្ម្ញ្ាត្វថបិ
សិគគហ្ត្ណ្ អាលបន្ថគគហ្ណ្សស។
ត្ក្ចិ អាលបន្ថភិរយត្តយា
ិ ភវនតសទទាំ វា ត្ហ្សទទាំ វា បយសុជត្ជ នត។
វិភត្តិសត្ោទ វិភជនវាចត្កា ឥត្ថល
ិ ត្ិ ង្គគ។
សាទិវាចត្កា បុលត្លិ ង្គគ ត្ចវ ឥត្ថល
ិ ិត្ង្គគ ច។
វិភត្តស
ិ ស វិភត្តិយាត្ិអាទិទសសនត្ត្វ។ (នីត្ិ.បទ.)
បុនបន ាំស
ុ ត្ក្ បាត្យសន
សាគត្មា អបបត្ក្ន ច
ឥត្ថល
ិ ិត្ងគបិ ត្ហ្ោត្ត្វ
រុទធមាត្ុសស សក្ករ។ំ
វិភាសា ឥឧការានាំ
នាំម្ាិ និចាំា អការសស
រិលាំ រលាំ ទត្មា វាត្ហ្ោ
បទាំ ម្ុេនតយសដ្ឋេទយងក-

(ត្បារាណាចរយ)
សុនាំហ្ស
ិ ុ ទីត្ោ ភត្វ
សុហ្ស
ិ ុ ត្សស ន ភត្វ។
(ត្បារាណាចរយ)
ថាត្មា ថាម្ាំ ជត្រា ជរា
បុណាណ ម្ត្ន្ថគណាទិត្កា។
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អាត្បា ច សរត្ោ វាត្យា
អនតងកទយស
ា សម្បន្ថន

រត្ជា រជនតអា
ិ ទត្យា
ម្ត្ន្ថគណាទិត្កា ម្ត្វ។

(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ១១៤-៥)
ឯត្ថ ច វនតុបចាយសន្ថតនាំ ឧការសស អបបត្យាគិត្វយស អការត្នតសុ គហ្ណ្ាំ

ត្វទិត្រព។ាំ (រូប.ែី. ១០៥)
រយបត្ទត្សា និម្ិត្ញ្
ត ា

សុត្ត្ត ញ្ាវ ត្ថា ការិរយបត្ទត្សា ត្ុ ន្ថម្ាំវ
ត្ាំរបូ ាំ បន សា
ម ន្ថវ
សុត្តាំ អនុបទិដ្ឋេនាំ
សាម្ត្ញ្ាភម្ិ ត្ត្ សត្ោទ
នបុាំសត្ក្ន វាបីត្ិ
បុរពសទិ ធាំ ត្ុ យសាំ ការយាំ
បុរពការិយសវយុោសាយស

ត្ាំរបូ ាំ ត្ាំសភាវត្វ
យាត្ិត្ទត្សាត្ិ ឆរពត្ិ ោ។
និម្ត្ិ តាំ ការិត្ាំ វិយស
ត្ាំសភាត្វា បុមាវ ច
ត្សត្សសុ នតវុ ការិយសាំ។
(រូប.និសសយសថមី. ១២០)
និទទិសសត្ិ បុត្ម្ន វា
សទទសត្ថវិទូ វទុាំ។
(ពាល្វវត្វរ. ៥៨)
បុន រាររភត្ត្ វិត្ោ
វិត្សសត្ថាំ ច ត្ាំ ភត្វ។

(កាត្នតរវឫត្តែិ ី. ៣/៦/៨៥)
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ត្នក្ត្ថវុត្យា
តិ ត្គាត្ិ
ត្គា វាចត្ិ ត្ុ វុត្សា
តម
វិសោវិសោការបុមាទិជានត្ន ត្ហ្ត្ុ
អធិការំ វិន្ថ ត្យានាំ
ក្ាចិ អក្ត្រសាបិ
ភិក្បខុ បភុត្ត្ិ ត្វ និចាំា
វិភាសា ន ច ត្វា ត្ន្ថ ច
ត្វា ត្យា ត្ន្ថ ជនតត្ុ ត្វ ត្ហ្ោនតិ
សហ្ភូសទទត្ត្វ ត្វា ត្ន្ថ
អម្ុបបភុត្ត្ិ ត្វ ត្យាវ
សត្ថក្ុ ត្វតទត្យា ត្ញយសា
សត្វថទិគណ្ិកា ន្ថម្
បិត្វ មាត្វ ជាមាត្វ ច
ភាត្វ សាត្ល្វហ្ិត្វ នត្វត

វុត្ត្ត វាច ន ញាយសត្ត្
បរិយាត្យា ច ត្ភទត្កា។
(សម្ពនចធ ិន្ថត. ៨)
ត្វាហាត្រាភយសម្ុត្កា
ត
ភាវត្ត្វ លិងម្គ ីរត្វ
ិ ។
ត្ន្ថត្ិ ត្យាគវិភាគត្ត្វ
ត្ន្ថ សារម្ត្ិត្ន្ថ យសថា។
ត្វា ត្យានាំ ត្ហ្ត្ុអាទិត្ត្វ
អម្ុបបភុត្ត្ិ ត្វ ភត្វ។
ត្វា ត្យាវ ត្ហ្ត្ុសទទត្ត្វ
ត្វាវ ភិកាខភិភាាទិត្ត្វ
ត្ន្ថវ សរពញ្ាុអាទិត្ត្វ។
(រូប.ម្ញ្ជរី. ៥១៣)
ត្ាន្ថត ព្ក្យា
ិ សក្ត្ថកា
សត្ថសា
ុ សនិត្យស វត្រ។
(រូប.និសសយសថមី. ១៥៧)
ធីត្វ ទុហ្ត្ិ យា
ុ ត្ត្រា
សត្វថទិម្ាិ បិត្វទត្យា។
(រូប.និសសយសថមី. ១៥៧)
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អារត្តម្ិត្ិ និត្ទទសា
សម្ាិ នត្ត្ថវ ត្សត្សសុ

ន្ថនាំសុ វាសមាសត្ក្
អាត្រា អែេសុ និចាត្ត្វ។

(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ២០០)

ឥត្ថល
ី ងិ គ
បក្ត្យត្ថត្ជាត្កា ឥត្ថ-ិ
ណាទត្យា បចាយសត្ថសស
មាត្ុត្ល្វ រុទព្ទ រហ្មិន្ថទ
វរុត្ណា ចយសយុបជាយា
ឥវណ្ណុកាត្រាកាត្រហ្ិ
អការន្ថត ចិការន្ថត

បបចាយា សាទត្យា វិយស
សក្ត្ថសាបិ វាចកា។
ភត្វា សត្ពាព ម្ុត្ឡោ ត្ថា
េត្តយា
ិ ចរិយសសូរយា
ិ ។

(រូប.និសសយសថមី. ១៨៩)
ម្នតុសត្ោទ បត្រា ភត្វ
ឥម្នតូត្ិ វិភាវត្យស។
(នីត្ិ.បទ.)

ោត្ុសត្ោទ ជិនម្ត្ត្
សត្ត្ថ បុលលិងភា
គ វសមិិំ

ឥត្ថល
ិ ិងគត្ត្ត ន ម្ត្ត្វ
ក្ចាយសនម្ត្ត្ ទាិសុ។

(នីត្ិ.បទ.)
មាត្ុអាទិត្ត្វ ក្សា
ម ន ត្ហ្ោត្ិ។ ឥត្ថិបចាយសាំ វិន្ថបិ ឥត្ថត្វតភិោនត្ត្វ។
(ត្មាគគ. ៣/៣០)
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ត្គា ត្គាត្ណ្ ចិស្កនត្ទិ យស ភូម្យាំ
អាទិត្ចា រសមយស
ិ ត្ញ្ាវ
ត្ត្សុ អត្ត្ថសុ ត្គាត្ណ្ ថិ

វចត្ន ត្ចវ រុទធិយសាំ
បានីត្យសបិ ច វត្តត្ត្
បុមា ច ឥត្ត្រ បុមា។
(នីត្ិ.បទ.)

នបុស
ាំ ក្លិងគ
ត្យានាំ និភាត្វ ចឯត្ត្ត
សិត្ទធបិ អវិត្សសត្ត្វ
អត្ត្វ និចានតិ អារមាភ
អាឯត្តាំ ក្ាចិត្ទវិធ។
សម្ុចាត្យស ក្ត្ត្ ទាិននាំ
រហ្ូនាំ វា បត្ីយសត្ត្
ចយសង្គគនុគត្វ សងខា
ទាត្នទ វាក្ានុសារិន្ថ។
សត្វថ ច សារិបុត្ត្វត ច
ធម្មាំ ត្ទត្សត្ិ ត្ក្វលាំ
ត្ថត្រា ច ទហ្ត្រា ត្ចវ
បិណាឌយស ចរនតត្ី ិ ច។

(សទទសារត្ថជាលិន.ី ៧៩-៨០)

សរពន្ថម្
សរព ក្ត្រ ក្ត្ម្ ឧភយស ឥត្រ អញ្ា អញ្ាត្រ អញ្ាត្ម្ បុរព បរ អបរ
ទក្ខណ្
ិ ឧត្តរ អធរ យស ត្ ឯត្ ឥម្ អម្ុ ក្ិិំ ឯក្ ឧភ ទាិ ត្ិ ចត្ុ ត្ុម្ា អម្ា ឥត្ិ
សត្តវស
ី ត្ិ សរពន្ថមានិ។ ត្វនិ សរពន្ថម្ត្វតត្ិលិង្គគនិ។
សរពសត្ោទ និរវត្សសត្ត្វថ។
ក្ត្រក្ត្ម្សោទ បុចឆនត្វថ។
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ឧភយសសត្ោទ ទាិអវយសវសម្ុោយសវចត្ន្ថ។
ឥត្រសទត្ោ វុត្បត បែិត្យាគវចត្ន្ថ។
អញ្ាសត្ោទ អធិគត្វបរវចត្ន្ថ។
អញ្ាត្រអញ្ាត្ម្សោទ អនិយសម្ត្វថ។
បុពាពទត្យា ទិសាទិវវត្វថនវចន្ថ។
អញ្ាសត្ោទ បុរពសត្ោទ
ទក្ខត្ិ ណា ចុត្ត្ត រា បត្រា
សរពន្ថត្ម្សុ គយសានតិ
អសរពន្ថម្ិត្ក្សុបិ។
(នីត្ិ.បទ.)

ត្-ឯត្-ឥម្-អម្ុ-ក្ិិំឥត្ចាត្ត្ បរម្មុេ-សម្ីប-អចានស
ត ម្ីប-ទូរ-បុចឆនត្ថវចន្ថ។
ការិន្ថ ហ្ញ្ាត្ត្ ការី
ការិយសាំ ការិត្យសន ច
និម្ត្ិ តាំ ត្ុ និម្ត្ិ ត្តន
ត្ត្សសសម្នុវត្តត្ត្។
អាបចាយសន្ថតនិត្ទទសា
អនិត្ល
ថិ ិងគត្សសត្វត្ថ
ចិត្ន្ថត កាត្កា ច ក្ិិំសត្ោទ
យសការយសុត្ត្វត អាទិម្ាិ
អចិត្ន្ថត ច អយាទិ ច

(សុត្នត ត្ិ ទទស. ១០២)
សរពត្វថត្ិ អវុត្ត្ត ត្វ
គហ្ណ្ាំ ហ្ិ ឥម្សសិត្ិ។
អបបក្ត្ថសស វាចត្កា
សក្លត្ថសស វាចត្កា
បុចឆវាចក្សម្មត្ត្វ។

(រូប.និសសយសថមី. ២២៦)
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វិសុាំ បោវយសត្វា វា
យសុត្ត្វត សត្ទទហ្ិ ក្ិស
ិំ ត្ោទ

ហ្ុត្វា ន្ថាទីហ្ិ វា បន
ទិត្ដ្ឋេ សុគត្សាសត្ន។

(នីត្ិ.បទ. ៩១៧)

សរពវិធីហ្ិ ត្ល្វបវិធិ រលវា។ (បរិភាត្េនទត្ុ សេរ.)
សក្ត្លហ្ិ វិធីហ្បិ ិ
ត្ល្វបរពិធិ រលី ត្ថា
ត្ល្វបសសរាត្ទសាននតុ
សរាត្ទសវិធិរពលី។

(ម្ុគត្ធ ពាធែី. ១១២)

ឯក្សត្ោទ សងខាត្ុលាសហាយសញ្ាវចត្ន្ថ។ យសោ សងខាវចត្ន្ថ, ត្ោ
សរពត្ត្ថក្វចនត្ន្ថតវ។ អញ្ាត្ថ រហ្ុវចនត្ន្ថតបិ។
ឯត្កា ត្ីសុ សងខាត្ុលាត្សែេញ្ស
ា ចាម្ត្ុ េយសុ

ត្ុលាសហាយសម្ិសសត្ន
អបបម្បិ ត្ក្វត្លបិ ច។

(សរទសសត្ត្វម្ម្ហានិធិ.)
ឧភសត្ោទ ទាិសទទបរិយាត្យា។ សោ រហ្ុវចនត្ន្ថតវ។
ទាអា
ិ ទត្យា សងខា សត្ងខេយសយវចន្ថ។រហ្ូនាំ វាចិត្ត្វត សោ។ រហ្ុវចនន្ថតវ។
អដ្ឋេរសន្ថត សត្ងខេត្យសយ
សងខា ឯកាទត្យា ត្ិសុ
សងខាត្ន ត្ុ ច សត្ងខេត្យសយ
ឯក្ត្ត្ត វីសត្វទត្យា

ដែលគួរចងចាំ

វគគត្ភត្ទ រហ្ុត្ត្តបិ
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ត្វ អានវុត្ិ ន្ថរិយស។ាំ
(អភិោន. ៤៧៣)
សុត្ត្ត លិងគវចនម្ត្នត។ាំ (បរិភាត្េនទត្ុ សេរ.)
នីល្វទិ គុណ្ន្ថម្ញ្ា
រហ្ុរពីហ្ិ ច ត្ទធិត្ាំ
សាម្ញ្ាវុត្យត្ីត្វទិក្ិត្នតាំ វាចាលងិ ក្គិ ។ាំ
ឯត្សត្សា ឯត្ម្ិត្ិ ច
បសិទធិ អត្ត្ថសុ ត្យសសុ ត្ល្វក្សស
ថីបុនបន ាំស
ុ កានីត្ិ
វុចាត្នត ត្វនិ ន្ថមានិ។
រហ្ាត្វថនម្បិ ឯក្ត្ត្ថ
សមាត្រាបនត្ត្វ រហ្ុ
វចនាំ ត្ទសន្ថត្សាត្ត្
បត្ិត្ត្វត ច ម្នយត្ត្។
សត្ត្ថត្នត ិ គរូសុ ត្ច
ត្ិ លក្ខណ្ម្ុោហ្ែាំ
ម្យសាំ គចឆម្ ត្ុត្ម្ា ច
គចឆថាត្ិ យសថាក្កម្ាំ។
(ត្ភទចិន្ថត. ១៣៥-៦)
វិក្ត្បបន្ថយសាំ វិជឈនតរសស វិជមា
ជ នត្វត។
នវាធិការត្ត្វ ត្ចត្ថ
ត្វាត្ន្ថត្ត្ត្ម្ត្ិ ត្យស ឥត្ម្
បាោត្ោ ច ចវាឯវាទិត្យាត្គ ច ន ត្ហ្ោនតិ ត្ត្។
វិភត្តបិ ចាយស
សពាពទិត្ត្វ ត្ត្វ ព្ត្ ថ ធិ
វ ហ្ិិំ ហ្ាំ ហ្ ធ ហ្ិញ្ានាំ
ោ ោចនាំ ោនិ រហ្ិ
ធុន្ថត្ិ ទស បញ្ា ច។
(រូប.និសសយសថមី. ២៨១)
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លិងគត្ត្ថ ក្ត្តក្ុ ត្ម្មសុ
វិត្សសាការភុត្ម្មសុ
លិងគត្ត្ថ ក្ត្តក្ុ ត្ម្មសុ
អាោត្រ ត្ចវ ត្ត្ ត្ហ្ោនតិ

សទិសាំ ត្ីសុ លិត្ងគសុ
វចត្នសុ ច សត្រពសុ

អរយយស

ត្ហ្ត្វាវធីសុ សាម្ិនិ
និោធរត្ណ្ ច ត្ត្វ ភត្វ។
(រូប.និសសយសថមី. ២៦៥)
អបាោត្ន ច សាម្ិនិ
ឧភត្យា ព្ត្ថបចាយា។
(រូប.និសសយសថមី. ២៦៧)

សពាពសុ ច វិភត្តស
ិ ុ
យសាំ ន ត្រយត្ិ ត្ទរយយសាំ។
(បាា)
ឧបសត្គាគ និបាត្ត្វ ចរយយាសមាសត្ទធិត្វ
ត្វាទិ វិភត្តបិ ចាយា
អរយយា ឆរពិោ សិយសុាំ។
(ត្បារាណាចរយ)
ប បរា និ នី ឧ ទុ សាំ វិ អវ អនុ បរិ អធិ អភិ បត្ិ សុ អា អត្ិ អបិ អប
ឧប ឥត្ិ វីសត្ិ ឧបសគាគ។
សនតត្ម្វ ហ្ិ នីល្វទិវណ្ណាំ ទីបាទត្យា វិយស
ោត្ុសមិិំ ហ្ិ សនតត្ម្វត្ថាំ
ឧបសគាគ បកាសកា។
(ពាល្វវត្វរ. ៨៤)
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ឧបសគាគ និបាត្វ ច
ត្នត្ក្ត្នក្ត្ថវិសយា
ឧបសគាគ និបាត្វ ច
ត្នត្ក្ត្នក្ត្ថវិសយា
ព្ក្យា
ិ វាចិត្មា
ត េាត្ុាំ
បត្យាគត្ត្វត្ញ្ា វិត្ញ្ាយសា

បចាយា ច ឥត្ម្ ត្ត្យា
ឥត្ិ ត្នរុត្កា
តិ ព្រវុំ។
ោត្ត្វា បចាយា ចិត្ម្
ឥត្ិ ត្នរុត្កា
តិ ព្រវុំ។

(ក្ចា.សុត្តត្ថ.)
បសិត្ោធត្ត្វថ បទសសិត្ត្វ
អត្នក្ត្វថ ហ្ិ ោត្ត្វា។

(ម្ុគត្ធ ពាធែី. ១០)

ត្យសត្នក្ត្ថធរា ចរនតិ វិវិោ ន្ថថសស បាត្ឋ វត្រ
ត្ត្ត្នក្ត្ថធរាវ ត្ហ្ោនតិ សហ្ិត្វ ន្ថនូបសត្គគហ្ិ ត្វ
ោត្ូនាំ បន ត្ត្សម្ត្ថបរម្ាំ េីណាសត្វ បណ្ឌ ិត្ត្
វត្ជជត្វា បែិសម្ភិោម្ត្ិយសុត្ត្ត ត្កា សរពត្សា ភាសត្ិ។
ឧត្បចាត្ថាំ សត្ជជនត្តី ិ
ចទី បោទិម្ជឈត្នត
បត្ិបរិម្នាភីត្ិ
អាទិម្ាិបិ បោនាំ ត្វ
ត្សសា ត្សាឡស សត្រពបិ

(នីត្.ិ ោត្ុ។)
ឧបសគាគ ហ្ិ បាទត្យា
និបាត្វ និបត្នតត្ី ។ិ
ចត្ុត្រា ឱបសគគកា
ិ
អត្នតបិ ច បវត្តត្រ។
អាទិម្ាិត្យសវ វត្តត្រ
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ត្នវ ក្ោចិ ត្ត្ អត្នត
ោត្ាត្ថាំ ពាធត្ត្ ត្កាចិ
ត្ត្ម្វត្ញ្ចា វិត្សត្សត្ិ
ម្ុត្តាំ បទត្តយា យសសា
ម
ត្នបាត្ិក្នតិ ត្ាំ វុត្តាំ
បុលលិងគាំ ឥត្ថងិ ញ្
គ ា
ត្ិលិងគញ្ា អលិងញ្
គ ា

ឥត្ិ នីត្ិិំ ម្ត្ន ក្ត្រ។

(នីត្.ិ សុត្ត.)
ត្កាចិ ត្ម្នុវត្តត្ត្
ឧបសគគគត្ី ត្ិោ។
ត្សា
ម និបត្ត្យនតរា
យសាំ អរយយសសលក្ខណ្ាំ។
នបុាំសក្ម្ថាបរំ
ន្ថម្ិក្ាំ បញ្ាោ ឋិត្។ាំ

អាេាត្ក្ណ្ឌ
បក្ត្ី លិងោ
គ ត្ត្ាវ វិភត្តបិ បចាយា បន បចាត្យា។
យសាំ ត្ិកាលាំ ត្ិបុរស
ិ ាំ
អត្ិលិងគាំ ទាិវចនាំ
បក្ត្ី វិក្ត្ី ន្ថម្ាំ
ភាាទី បក្ត្ី ោទយន្ថត

(ត្ភទចិន្ថត.)
ព្ក្យា
ិ វាចិ ត្ិការក្ាំ
ត្ោេាត្នតិ វុចាត្។ិ
ត្ិោ ោត្ូ បត្ភទត្ត្វ
វិក្ត្ាយាទិ ន្ថម្ិកា។

(ត្បារាណាចរយ)

ភូក្រា សរពោត្ាត្រថ ាបកា។ (បរិភាសា)
សត្វតក្រណ្រូបា ហ្ិ
ោត្ាត្វថ សក្ល្វ ត្ត្ត្វ

ដែលគួរចងចាំ

ភាត្វា ព្ក្យា
ិ ច សាម្ញ្ាាំ
បុពាពបរភាគដ្ឋេន្ថ
និសាយស បចាយា ត្ហ្ោនតិ
ភូវាទីសុ វកាត្រាយសាំ
ភូវាបបការា វា ោត្ូ
ត្ក្ត្ល គិត្ល ម្ិត្ល ឱមា
ក្ាចបិ ល្វ
ា អលុត្តន្ថត
ព្ក្យា
ិ យស គម្យមាន្ថយស
ោត្ូត្ហ្វ ភវនតត្ី ិ
បចាុបបននសម្ីត្បបិ
វត្តមាន្ថ អត្ីត្ត្បិ
ត្យស គត្យត្វថ ត្ត្ រុទធេត្វថ
ឥវណ្ណុវណ្ណន្ថតនញ្ា
ឥវណ្ណុវណាណនត្ម្វ

សក្ត្លត្សាវ គម្យត្ត្។

(ត្ភទចិន្ថត. ៣០០)
ភិន្ថន ោត្ុវិភត្តត្ិ យា
ត្យស ត្ត្ វិក្រណា សិយស។ុាំ
(ពាល្វវត្វរ. ៦៩)
ត្ញត្យសា អាគម្សនធត្ិ ជា
សក្មាមក្ម្មក្ត្ថត្ត្វ។
ចិត្ន ហ្ត្រ ច សាំក្ត្ស
យសបរា ច ម្ហាទត្យា។
(ក្ចា.សុត្តត្ថ.)
វិភត្តនី ាំ វិោនត្ត្វ
សិទធាំ ត្ាទិវភិ ត្តត្ិ យា។
ត្ត្ពាពហារូបចរត្ត្វ
ត្ាំកាលវចនិចឆយា។
បវត្តបា
ិ បុណ្ត្ថកា។

(ោត្ាត្ស
ថ ងគហ្. ១៩)
លហ្ូបន្ថតន ោត្ុនាំ
វុទធិ ត្ហ្ោត្ិ បរសស ន។
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យសុវណាណនម្បិ យសណ្ុណាន្ថនិដ្ឋេទីសុ វុទធិ ន
ត្ុោទិសាវិក្រត្ណ្
ន ត្ឆត្វាទីសុ វា សិយា។
ក្ត្តត្ុ ន្ថភិហ្ិត្ត្វតវ
អាេាត្ត្ន ន ក្ត្តរិ
ត្ត្ិយា បឋមា ត្ហ្ោត្ិ
លិងត្គ ថាំ បនត្បក្ខយស
ិ ។
អត្តត្ន្ថ អត្វថនិ បោនិ អត្តត្ន្ថបោនីត្ិ បរសសត្វថនាំ រហ្ុក្ត្ត្តបិ
ត្បារាណ្ត្វាហារវត្សន វុត្ត្វត។
បចឆ វុត្ត្វត បត្រា ន្ថម្
ឯវំ បន គត្ហ្ត្ត្ពាព
បឋម្មាា បត្រា ន្ថម្
ម្ជឈិម្មាា បត្រា ន្ថម្

(រូប.ែី. ៤៣១)
សញ្ចាយស បែិបាែិយា
បត្រាបុរស
ិ ន្ថម្ត្កា។
ម្ជឈិត្មា ឧត្តត្មាបិ ច
ឧត្តត្មា បុរត្ិ សា រុត្ត្វ។

(នីត្ិ.បទ.)
ត្ិសថិ ញ្ា ត្ិម្ិម្ញ្ា
ត្យនតស
ិ ថិ ម្ិម្ត្ញ្ាវ
វិធិិំ និចាញ្ា វាសត្ោទ
ទីត្បត្វនិចាម្ញ្ាត្ថ
បរសស ក្ត្តរត្ិ យសវ

សិម្ិម្ញ្ា ត្ិសម្ិ ិម្ាំ
បញ្ាវារា បកាសិត្វ។

(សុត្នត ត្ិ ទទស. ២១១)
មានត្នតសុ ត្ុ ក្ត្តរិ
បត្រាកាខ យសម្សនតក្។ាំ
អត្តត្ន្ថ បន ត្ីសបុ ិ
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វិក្រណា ត្ុ សត្រពបិ
អសរពោត្ុត្ក្ត្បយសុ
អាេាត្បចាយា សត្រព
ក្ត្វត ក្ម្មាំ ច ភាត្វា ច
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ក្ត្ាត្ត្ថ សរពោត្ុត្ក្។

(ក្ចា.សារ. ២០)
ក្ិញ្ាិ ឥចឆនតិ បចាយស។ាំ
(ក្ចា.សារ. ២១)
ភត្វយសយុាំ សាធនត្តត្យស
សាធន្ថនីធ វុចាត្រ។

ក្រីយសមានាំ យសាំ ក្ម្មាំ
សុក្រំ ត្សហ្ិ គុត្ណ្ហ្ិ

(ពាល្វវត្វរ.)
សយសត្ម្វបបសិជឈត្ិ
ក្ម្មក្ត្វតត្ិ ត្ាំ វិទុាំ។

អាេាត្ត្ន អវុត្ត្វ
តត
ក្ម្មសាភិហ្ិត្ត្វត ន
ចវត្គាគ ចត្វគាគនាំ

(ពាល្វវត្វរ. ៧១)
ត្ត្ិយា ត្ហ្ោត្ិ ក្ត្តរិ
ទុត្យា
ិ បឋមាវិធ។
ោត្ាន្ថតនាំ យសវត្តនាំ

(ពាល្វវត្វរ. ១០២)
អក្ម្មកាបិ ោត្ត្វា ត្សាបសគាគ សក្ម្មកាបិ ភវនត។ិ
ឧបសគគវសា ត្កាចិ
អក្ម្មត្កាបិ សក្ម្មត្កា
យសថាភិភូយសត្ត្ រាត្គា
ត្វបត្សន ម្ហ្ិទធិន្ថ។
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រវានញ្ា សយសបបចាបញ្ាម្ីសត្តម្ីសញ្ចា

យានាំ ត្ហ្ោត្ិ យសថាក្កម្ាំ។
រូឡស
ហិ ញ្ចាត្ិ ម្នយត្ត្។
(សទទសារត្ថជាលិន.ី ៤៧៨)

បញ្ាម្ត្ី ិ ត្វាទីនាំ សក្កត្ត្វាហាត្រា។ (រូប.ែី. ៤៥០)
ម្ត្ត្ សត្ថស
ុ ស ឃណ្ឡា
បោទិម្ាិ ន ទិសសត្រ។
បញ្ាម្ី អាណ្ត្ាសិែ-េ
សម្បុចឆបត្ថន្ថជឈិែ-េ
សត្តម្ី អនុម្ត្យត្ត្ថ

សម្បុចឆបត្ថន្ថជឈិែ-េ
សត្តយស
ិ ាំ អរត្ហ្ ត្បត្ស
សត្ិសសត្របិ ោត្ាត្នត

និរត្ថត្វត បត្យាគានុ-

(បាា)

សបថត្កាក សយាចត្ន
វិធាម្នតនម្ិ នតត្ន។
(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ២៧៩)
បរិក្ត្បប ច វត្តត្ិ
វិធាម្នតនម្ិ នតត្ន
បត្តកាត្ល សមាភវត្ន។

(ក្ចា.សុត្តត្ថ.)
បុន្ថការាគម្សសិធ
ត្រាោ ោត្វាទិត្ត្វ អយសាំ។
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ដែលគួរចងចាំ

ក្ត្សាក្រត្ណ្ ក្ត្តុ
ទិដ្ឋេទីនម្ភាត្វ ច
េឆត្សសុ បត្រាកាខ យសាំ
អបចាត្យស ជុត្ហ្ោត្ាទិេឆត្សសុ អវណ្ណសស
វាសស ភូសស បត្រាកាខ យសាំ
អសរពោត្ុត្ក្ រយញ្ជ-

ក្ាចទិការត្ត្វ រយញ្ជ-

អចានច
ត ឆ ទត្នបិ ច
ត្ីសុ ត្ញយសា បត្រាក្ខត្វ។

(ក្ចា.សារ. ២៣)
ត្ទាភាត្វា សរពោត្ុនាំ
សសបិ ក្ិចាទិត្ក្ ក្ាចិ។
ឥកាត្រា សគុបុសស ឦ
អកាត្រា ន្ថបរសសិត្ម្។
ន្ថទិត្ម្ាវាយសមាគត្មា
ន្ថត្ោបិ ក្ាចិ ត្ន្ថ សិយា។

ភូត្សាម្ញ្ាវចនិចឆយសម្នជជត្ត្បិ “សុត្វា អត្ហ្ោសិ អានត្ន្ថទ”

(ត្មាគគ. ៦/៤)
អសក្កាលត្ត្វថយសមារត្មាភ។(ត្មាគគ.)
អត្ីត្ត្បិ ភវិសសនតី
ត្ាំកាលវចនិចឆយា
“អត្នក្ជាត្ិសាំសារំ

សន្ថធវិសស”នតអា
ិ ទិសុ។

សា [កាល្វត្ិបត្តិ] បន វិរទុ បធ ចាយសបូ និបាត្ត្ត្វ ការណ្ត្វក្លលត្ត្វ វា
ព្ក្យា
ិ យស អនភិនរិ ពត្។តិ
វិរទុ ត្ធ ហ្ត្ុត្យាគា វា
ត្ហ្ត្ុត្វក្លលត្ត្វបិ វា
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ព្ក្យា
ិ នម្ភាត្វាវ
ត្ញ្ា ទាោ
ិ ភូត្ាំ ភាវិ
ភាវិភាវាត្ិបនននតុ

ព្ក្យា
ិ ត្ិបននម្ីរត្ិ ។ាំ

(ក្ចា.សារ. ២៥)
ភូត្ាំ សម្បុណ្កា
ណ រណា
ក្ុត្ត្វចិ លិងទគ សសន្ថ។
(ក្ចា.សារ. ២៦)

បញ្ាម្ី សត្តម្ី វត្តមាន្ថ សម្បត្ិន្ថគត្ត្
ភវិសសនតី បត្រាកាខ ទី
ចត្ត្សាត្ីត្កាលិកា។
អក្ម្មកាបិ អត្ថវិត្សសវត្សន សក្ម្ម្មកា ត្ហ្ោនត។ិ

(ម្ជឈិម្បណាណសែី.)

សុត្វនុម្ិត្ត្សុ សុត្សម្ពត្ន្ថធ រលវា។ (បរិភាត្េនទត្ុ សេរ.)
ត្ក្ចិ សក្ម្មិកា ោត្ត្វា ទិវាទិគណ្ាំ បត្វា អក្ម្មិកា ត្ហ្ោនត,ិ
យសថា “សុត្តាំ ឆិជត្ជ ,ិ ត្ឡាក្ាំ ភិជត្ជ ”ី ត្ិ។ (នីត្.ិ សុត្ត. ៩៥១)
ភូវាទិត្ត្វ ជុត្ហ្ោត្ាទិត្ល្វបមាបជជត្ត្ ន្ថត្ញ្ចា
ន្ថម្ាិ រត្សា ក្ិយាទីនាំ
អាយសូនាំ វា វិភត្តនី ាំ
គម្ិត្ត្វ ចឆសស ត្ញ្ចឆ វាសស

ត្ត្វ ច អបចាត្យា បត្រា
វវត្ថត្ិ វិភាសត្ត្វ។
សាំត្យាត្គ ចញ្ាោត្ុនាំ
មាាសានតសស ច រសសត្វ។
គម្ិសសជជត្និម្ាិ គា,
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ឧ ចគត្មា វា ត្ថត្ម្ាស,ុ
ោត្ូនាំ យសម្ាិ ទីឃត្វ។
ឯត្យសយយសាត្សយសាត្ម្ត្តញ្ា វា ត្សសត្សសត្តញ្ា បាបុត្ណ្
ឱការា អត្តម្ិត្តញ្ា
អាត្វថ បត្បានតិ វា ត្ថត្ថ។
ត្ថា ព្រត្ូ ត្វ ត្ិអនតនី ាំ
អឧ វាហ្ ច ោត្ុយា
បត្រាកាខ យសវិភត្តម្ិ ាិ
អនពាភសសស ទីឃត្វ។
សាំត្យាគត្ន្ថត អកាត្រត្ថ
វិភត្តបិ បចាយាទិ ត្ុ
ត្ល្វបមាបជជត្ត្ និច-ា
ទុហ្ យាច រុធិ បុចឆ
នី វហ្ ហ្រមាទី ច

អត្ល្វបាភាត្វ ហ្កាត្រា
សាំ-បត្ិបុត្ពាព រសសត្តាំ

ត្ម្កាត្រាការត្ត្វ បត្រា។
ភិក្ខ សាស វចទត្យា
ឧភត្យសត្ត្ ទាក្ិ ម្មកា។

(ត្ភទចិន្ថត.)
ក្ាចិ ោត្វាទិន្ថគត្មា
វាសត្ទទនធិ ឋាសត្រា។
(រូប.គណ្េ ិ. ៤៩២)

នត-មាននត-ិ យសិយសុាំសា
ា ទិត្ល្វត្បា (ត្មាគគ. ៥/១៣០)
មាននតអនតអា
ិ ទីសុ
និចាំា ទីត្បត្ិ វាសុត្ិ
អសនតញ្ត្ា ថ វិភត្ត-ិ
បបចាត្យសសូត្ិ លក្ខត្យស។

(ត្បារាណាចរយ)
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វិបុត្ពាព ោ ក្ត្រាត្យត្ត្ថ
នាសាំបុត្ពាព យសថាត្យាគាំ
ោ ោរោនត្បាសម្ាិ
អា អាត្រាត្បភិ ភាត្ស ច
អបិ អចឆទត្ន ចបិ
អវបុត្ពាព សវត្ណ្ ចបិ
បបុត្ពាព បោត្ន អនុសុបុត្ពាព ត្ិត្ត្ត ត្វថ ចត្ិ

អភិបុត្ពាព ត្ុ ភាសត្ន
នាសាត្រាបនសនធស
ិ ុ។

(នាស.)
និ ត្ុ នាត្ស វិ ក្រត្ណ្
សាំ សទទហ្នសនធស
ិ ។ុ
បរិបុត្ពាព និវាសត្ន
អនតត្រាទិ អទសសត្ន
វិបុត្ពាព និវិក្រត្ណ្
អត្នក្ត្ត្ថសុ ទិសសត្ិ។

អវុទធិកា ត្ុោទី ច
ជុត្ហ្ោត្ាទី ចត្ុត្ទធវំ
ជាត្ទត្សា ន្ថម្ាិ ជាំ ញាម្ាិ

(ត្បារាណាចរយ)
ហ្ូវាទី ច ត្ថាបត្រា
ត្ញយសា ភូវាទត្យា ឥធ។
ន្ថភាត្វា ត្ិម្ាិ ឯវិធ

វវត្ថត្ិ វិភាសត្ថញាម្ាិ និចាញ្ា ន្ថត្ល្វត្បា
អញ្ាត្ថ ន ច ត្ហ្ោត្វយសាំ
យសិរត្ត្វ អាត្តត្ម្យសយសស

វាសទទសានុវត្តន្ថ។
វិភាសាជជត្ន្ថទិសុ
ន្ថត្ត្វ ត្ិម្ាិ យសការត្វ។
ឯថាទិត្សសយសយុមាទិសុ

ឯយសយសទទសស ត្ល្វត្បា ច

“ក្ាចិ ោត្ូ”ត្ិអាទិន្ថ។
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ភូវាទី ច រុោទី ច
ក្ិយាទី ច ត្ន្ថទី ច
េ ឆ ស អាយស ឦយស ត្ណ្
អល អារ អាល ចត្ិ
ត្ិជត្ត្វ េនតយស
ិ ាំ ត្ោវ
ក្ិត្វ ត្ោ ត្សាវ មានមាា
ត្ិជត្ត្វ េនតយស
ិ ាំ ត្ោវ
ក្ិត្វ ត្ោ សាំសត្យស ត្ចវ
ឧបោត្រ មានមាា ត្សា

ទិវាទី សា
ា ទត្យា គណា
ចុរាទី ចិធ សត្តោ។
ណ្យស ណាត្ប ច ណាបយស
ោាទស1 ោត្ុបបចាយា។
និន្ថទយសាំ គុបត្ត្វ ត្ុ ត្ោ
វវត្ថត្ិ វិភាសត្ត្វ។
និន្ថទយសាំ ត្ោ រោ គុបា
ត្រាគាបនយសត្នបិ ច
វវត្ថត្ិ វិភាសត្ត្វ។

(រូប.ភាសាែី.)
លិងគវិភត្តវិ ចនវត្សន ហ្ិ វិបល្វលត្សា

កាលបុរស
ិ ក្ខរសស
ឆរពត្ិ ោត្ិ បវុចាត្។ិ

(ក្ចា.ទីបនី. ២)

“វុត្ត្វ
ត ថ នម្បបត្យាត្គា”ត្ិ វាក្យសស អបបត្យាត្គា។
ត្ណ្ណ្យាវ ឧវណ្ណន្ថត
អាត្ត្វ ត្ទា បចឆិមា សិយសុាំ
ត្សសត្ត្វ ចត្ុត្រា ត្ទា វា
វាសទទសានុវត្តត្ិ ត្វ។
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អក្មាម ោត្ត្វា ត្ហ្ោនតិ
សក្ម្មកា ទាិក្មាមសសុ
ត្សា
ម ក្ត្តរិ ក្ត្ម្ម ច

ការិត្ត្ ត្ុ សក្ម្មកា
ទាិក្មាម ត្ុ ត្ិក្ម្មកា។
ការិត្វេាត្សម្ភត្វា

ន ភាត្វ, សុទធក្ត្វត ច

ការិត្ត្ ក្ម្មសញ្ាិត្ត្វ។

និយាទីនាំ បោនញ្ា
ការិត្ត្ សុទធក្ត្វត ច
ោត្ុបបចាយសត្ត្វ ចបិ
សការិត្ត្ហ្ិ យសុណ្ូា នាំ
សាសនត្ថាំ សម្ុទទិែេាំ
ពាហ្ុសចារត្លនីទាំ
ភវត្ិ ត្ិែត្េ ិ ត្សត្ិ
អក្ម្មកាត្ិ វិត្ញ្ាយសា
អក្ម្មកាបិ ត្ហ្ត្ាត្-ថ
ត្ាំ យសថា ភិក្ខុ ភាត្វត្ិ

អបបោនាំ ទុហាទិន,ាំ
ក្ម្មមាេាត្ត្គាចរំ។
ការិត្បបចាយា សិយសុាំ
ទសសនត្ញ្ាត្ថ ញាបក្ាំ។
អាេាត្ាំ សក្រុទធិយា
ចិនយស
ត នតុ វិចក្ខណា។
អត្ហ្ោសិ ឯវមាទត្យា
ក្ម្មលក្ខណ្វិញ្ាុន្ថ។
បបចាយសន្ថត សក្ម្មកា
ម្គគាំ រាគាទិទស
ូ ក្ាំ។
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ក្ិរោ
ពិ នក្ណ្ឌ
ត្ត្កាលិក្ក្ិចបា បចាយសនតនយស
ក្ិរត្ីត្ិ ក្ិត្ត្វ សិសសត្ីត្យត្ត្វថ បាយសវុត្ត្វ
តិ ត

ក្ងខាំ វិក្បខិ ត្វបត្នក្ិត្ត្កាត្ិ បវុចាត្។ិ

បចាត្យា ត្ិរត្ពិ ោ ក្ិច-ា
ភាវក្ត្ម្មសុ ក្ត្ាត្ត្ថ

ក្ិត្ក្ិចាក្ត្ិ រពសា
ត្ីសុ ចត្យបត្រ វិទ។ូ

អក្ម្មត្ក្ហ្ិ ោត្ូហ្ិ
សក្ម្មត្ក្ហ្ិ ក្ម្មត្ត្ថ
ក្ិចា ោត្ូហ្យក្ត្ម្មហ្ិ
ត្ទន្ថត បាយសត្ត្វ ក្ត្ម្ម

(ត្ភទចិន្ថត. ៣៤៨)
ភាត្វ ក្ិចា ភវនតិ ត្ត្
អរហ្សក្កត្ទថ បី កា។
ភាត្វត្យសវ នបុាំសត្ក្
សក្ត្ម្មហ្ិ ត្ិលងិ គិកា។

ត្យសភុយសយវុត្យា
តិ លិងគាំ
វិត្សត្សា បន វិញ្ាូហ្ិ

(ត្ភទចិន្ថត. ៣៤៩)
ទសសិត្ាំ ត្ត្ថ សរពត្សា
ត្ញត្យសា បាឋានុសារត្ត្វ។

ត្ពាពទីត្ហ្វ ក្ម្មសស

(ត្ភទចិន្ថត. ៣៤៦)

(បទសាធន. ៥២១)
វុត្ត្វ
ត ត វ បុនត្តន្ថ
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វត្តរពសស អភាវា ន
រហាទិត្ត្វ បរត្សសត្ថ
អន្ថនីយាទិនត្សសវ
រម្ុ ឥក្ខ រក្ខ លក្ខបរាទី បនិទបុ រី

ទុត្យា
ិ បឋមា ត្ត្ត្វ។
នការសស អសម្ភវា
សាម្ត្ថយាយសាំ ណ្ការត្វ។
បិស ត្វោត្ុអាទត្យា
អាទិសត្ទទន គយសាត្រ។
(ក្ចា.សុត្តត្ថ.)
អរហ្ត្ត្ថ ច សក្កត្ត្ថ
បត្តកាត្ល ច ត្បសត្ន
ត្ពាពទត្យា អត្ិសត្គគ
អវសាធម្ិត្ណ្សុ ច។
(និរត្ុ .តិ )
ក្ត្តរពាំ ក្រណ្ីយសញ្ា
ការិយសាំ ក្ិចាម្ិចាបិ
កាត្រត្រពាំ ត្ថា ការាត្បត្រពាំ ក្ិចស
ា ងគត្ហ្ោ។
ត្ត្កាលិក្ក្ិត្ក្បបចាយសនតនយស
សការិត្ត្ហ្ិ យសុណ្ូា នាំ
ការិយសសស វិោនត្ត្វ
ក្ិចាក្ត្ិ សម្ភត្វា ោត្ុបបចាត្យសហ្ិបិ ត្វទិត្យា។
បុរពសត្ុ ត្តន ភិននត្យាគក្រណ្ាំ វិក្បបនត្ថាំ។ (សុត្នត ត្ិ ទស.)
ញាត្ណ្ វិក្សសត្ន ត្ចវ
គម្ត្ន ចបិ ជាគត្រ
ចត្ូត្សាត្ត្សុ អត្ត្ថសុ
រុធោត្ុ បវត្តត្។ិ
(ម្ណ្ិសារម្ញ្ជសា
ូ . ១/៧៩)
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ក្ិត្កាភិត្ធយសយលិង្គគ
អបចាត្យា ត្ណា ទុត្ត្ិ យា
វរសរា ទរចរា
នទម្ោ រណ្គហា

ឥយសុវណ្ណវរាទិត្ជា
ឥបចាត្យា បុត្ម្ សិយសុាំ។

(ក្ចា.សារ. ៤៥)
គម្ុយសម្ូ សនហ្ន្ថ
ជបាទត្យា វរាទត្យា។

ណ្ម្ាិ រនជសស ក្រត្ណ្
អក្ត្តរបិ ិ វិត្ញ្ាត្យសា

(ពាល្វវត្វរ. ៨៤)
ជាត្ទសសស វិោនត្ត្វ
ការត្ក្ ណ្សស សម្ភត្វា។

ក្ម្មគហ្
គ ណ្ត្ត្វ ភាវអក្ត្តរបិ ិ ត្ហ្ោត្ីត្ិ
ត្សសីលាំ អត្តត្ន្ថ សីលាំ
ត្សាធុការី ោត្ាត្ត្ថ

ក្ត្ម្មសត្ូ ត្ត្ថ ត្វទិត្យា
ការត្ក្ រម្មបចាត្យា។
ត្ទធត្មាម ក្ុលធម្មត្វ
សក្កចាំា អនុត្មាទន្ថ។

(ក្ចា.សុត្តត្ថ.)

សីលាំ សភាត្វា។ ធត្មាម អាចត្រា។ សាធុ ក្ុសត្ល្វ។(ពាល្វវត្វរ.)
ឥការនតម្ាិ ោត្ុសមិិំ
និចាំា និគហ្
គ ត្វ
ី គត្មា។
ឥការត្នត និគហ្
គ ីត្ាំ

(ោត្ាត្ថសងគហ្និសសយស)
និចាំា ភាាទិចុរាទិត្ក្។
(ោត្ាត្ថសងគហ្និសសយស)
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ហ្នត្សសវាយសាំ ត្ោ ត្ហ្ោត្ិ
អសាំបុពាព ច ត្រា ត្ត្ន
ោត្ាត្ត្វថវ សិយា ត្ហ្ត្ុ
ត្ត្សាំ ទាិននាំ ជាននត្ថាំ

អភិោន្ថនុរូបត្ត្វ
បែិត្ោត្ិបិ សិជឈត្ិ។
បចាយសត្ត្វថ សិយា ផលាំ
ឥត្ិសត្ោទ បយសុជត្ជ ត្។

(សទទវុត្តិ.)

អត្ីត្បបចាយសនតនយស
និបាត្នាំ ន្ថម្ អសម្បត្តាំ សម្ាត្ទត្ិ។ សម្បត្តាំ និវាត្រត្ិ។ ត្ត្ន ឥម្ិន្ថ

លក្ខត្ណ្ន យសសមិិំ យសសមិិំ ក្ត្ត្ យសាំ យសាំ រូបាំ សិជឈត្ិ, ត្ាំ ត្ាំ ត្ត្ថ ត្ត្ថ កាត្រពាំ។ (នយាស.)
អត្វថ បក្រណា លិង្គគ
ឱចិត្ា កាលត្ទសត្ត្វ
សទទត្វថ វិភជីយសនតិ
ន សោទត្យសវ ត្ក្វលាំ។
គម្នត្វថ ត្ថាោត្រ
ភាវម្ត្ត្ត ត្ុ ោត្ុមាា

(សទទសារត្ថជាលិនី. ៩៣)
អាហារត្ត្ថ ច ោត្ុត្ត្វ
អវិវចឆិត្ក្ម្មកា។

(ក្ចា.សារ. ៣៦)

ក្កាត្រា ឯឱនម្ភាវត្ត្វថ។ (ត្មាគ.បញ្ាកា
ិ .)
ហ្ុត្ត្វ ហ្ុត្វវី ហ្ុត្វា
វុត្ត្វថ វុសត្ិ ជិណ្ត្ណ កា
បក្កាំ បក្កនត្ត កា ជាត្ត្វ
ឋិត្ត្វ រូត្ឡហោ រុភក្ុ ត្ខិ ត្វ។
គីត្ាំ នចាាំ ជិត្ត្វ ទិត្ដ្ឋេ
ត្ុត្ដ្ឋេ យសិត្ដ្ឋេ ច ភគគវា
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វុត្ញ្
ត ា គុត្ត្វត អចឆិត្ន្ថន
បហ្ីត្ន្ថ គម្ិត្ត្វ គត្ត្វ។
ក្ត្ត្វភិសងខត្ត្វ ភុត្តាំ
ឋានាំ គរុម្ុបាសិត្ត្វ
ភីត្ញ្ា សម្មត្ត្វ រុត្ោធ
បូជត្ិ ត្វត្ីត្កាលិកា។
ត្ត្វត្ុន្ថទិបបចាយសនតនយស
ភូសត្ន វារត្ណ្ ចលាំ
វុចាត្ត្ បរិយសត្តយស
ិ ។ាំ
បុពាពបរសមាត្ន ច
ធក្កចាំា ទត្ណាឌ បត្ិត្ត្វ
សីហ្ាំ ទិសា
ា ភយសាំ ត្ហ្ោត្ិ

(អភិោន.)
កាត្ល ត្ហ្ត្ុម្ាិ ត្វាទត្យា
ោារំ បិទហ្ិត្វា និក្ម្ខ ិ
ឥទាំ ត្ត្សាំ និទសសនាំ។

(ត្បារាណាចរយ)
យសត្ថ ហ្ិ ព្ក្យា
ិ បទាំ ន សូយសត្ិ, ត្ត្ថ អត្ថិ ភវត្ីត្ិ សម្ពត្ន្ថធ។
(រូប.ែី. ៣២០)
ន ហ្ិ ព្ក្យា
ិ រហ្ិត្ាំ វាក្យម្ត្ថ។ិ (ម្ុគធត្ពាធែី. ២៨០)
វត្តមានកាលិក្មាននតបបចាយសនតនយស
អត្ន្ថត ក្ត្តរិ មាត្ន្ថ ត្ុ
ភាត្វ ក្ម្មនិ ក្ត្តរិ
បចាុបបត្នន លក្ខត្ណ្ ច
ត្ហ្ត្ាត្ត្ថ ច ភវនតិ ត្ត្។
(សទទសារត្ថជាលិនី.)
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បូជត្ុ ម្ត បចុត្រសុ
វុត្ឌ្ឍ ត្ចវាត្ិ អត្ត្ថសុ

សម្បត្តស
ិ សរិត្យសសុ ច
ម្ហ្ត្ន្ថត ឆសុ វត្តត្។ិ

និបត្ា ន្ថន ការត្កាត្ាទិត្ទធិត្វទិត្យា
ត សិត្ោធ

ត្ត្រា ឃែបដ្ឋទិត្កា
និបត្ា ន្ថន ឥត្ត្រា ម្ត្ត្វ។

(និរុត្តិសារម្ញ្ជូសា. ៤៥)
ឧណាទិបបចាយសនតនយស
អទោត្ុបរត្សសវ
ម្ការសស ត្ការត្វ
ត្ទញ្ាត្ត្វ ន ត្ហ្ោត្វយសាំ
វវត្ថត្ិ វិភាសត្ត្វ។
និបត្ា ន្ថន ច អនិបាត្ន្ថន
ត្សា បាែិបទិត្កា យសថា

អាទយនតត្ម្វ ទីត្បត្វា
ម្ិគបទវលត្ញ្ចជត្ិ

(និរុត្តិសារម្ញ្ជូសា.)
ម្ត្ជឈ បន អទសសនាំ
ត្វទិត្ត្ពាព សុធី ម្ត្វ។

(សទទសារត្ថជាលិនី. ២៥)

យសព្ត្ ទរពនត្ិ វត្សា, ត្ព្ត្ ត្ននវិ ិែព្េ ក្ិយាវិត្សត្សា លក្ខេត្ត្។
(ក្វិក្លបព្ទម្ុ )
អចិត្នតត្យសា ហ្ិ និរត្ុ នតិ ត្យា ត្ក្វលាំ អត្ថយសត្ុ បតិ ែិរទធម្ត្ត្វតវ។
អត្ថយសុត្យស
តិ ាំ សត្ិ និបាាត្ទត្ុម្សក្កត្ុ ណ្យសានិបិ រូបានិ អត្នត្នវ សិជឈនត។ិ (នីត្.ិ ោត្ុ.)

ដែលគួរចងចាំ

“វណាណគត្មា វណ្ណវិបរិយសត្យា ច
ត្ទា ចបត្រ វណ្ណវិការន្ថសា
ោត្ុសស ចត្វថត្ិសត្យសន ត្យាត្គា
ត្ទុចាត្ត្ បញ្ាវិធាំ និរត្ុ ”ត នតិ
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វុត្នត រិ ត្ុ ល
តិ ក្ខណានុសាត្រន “ត្ត្សុ វុទ”ធី ត្ិអាទិន្ថ “ក្ាចិ ោត្ូ”ត្ិអាទិន្ថ
ច រូបសិទធិ ត្វទិត្ពាព។
ឥកាត្រា ោត្ុនិត្ទទត្ស
វិក្រណានាត្ិ ត្វ ត្ិ ច
ភវត្នតត្ថ គម្ិសាទិ
ហ្នត្ាទីហ្ិ ញាបកា។
ចត្ុោ ោត្ុនត្ិ ទទសា

គិណ្-សុណ្-គម្ិសសត្ន្ថត
ត្ពាពទី ណាទត្យា និដ្ឋេ
មានន្ថតទី ឧណាទីត្ិ

ឥណ្-ណ្យ-ត្យនតត្ភទត្ត្វ
ត្ហ្ោត្ិសសត្រត្ិ ញាបក្ាំ។
(រូប.និសសយសចស់ ២៣៥)
ត្ត្វត្ុន្ថទត្យា ត្ថា
ឆោធ ក្ិត្ក្សងគត្ហ្ោ។

44

គាថា និង បរិភាសា

និគម្ន
សនធិ ន្ថម្ាំ ការក្ញ្ា
សមាត្សា ត្ទធិត្ាំ ត្ថា
អាេាត្ាំ ក្ិត្ក្ាំ ក្ណាឌ
សត្តត្ិ ម្ រូបសិទធិយស។ាំ
ត្ត្ោ សនធិិំ ចត្ុោធ បទម្បិ ចត្ុោ បញ្ាោ ន្ថម្ិក្ញ្ា រាសា ឆកាក រក្ាំ
ឆសសម្សនម្បិ ឆត្រភទត្ត្វ ត្ទធិត្ញ្ា អាេាត្ាំ អែេោ ឆរពិធម្បិ ក្ិត្ក្ាំ បចាយានាំ បត្ភ
ោ ទីត្បនតិ រូបសិទធី ចិរម្ិធ ជនត្វរុទធិវុទធិិំ ក្ត្រាត្ុ។
វិេាត្វននទត្ថរវាយសវយសគុរនុ ាំ ត្ម្ពបណ្ន ិធជានាំ
សិត្សា ទីបងករាេយទទម្ិឡវសុម្ត្ីទីបលទធបកាត្សា
ពាល្វទិចាទិវាសទាិត្យសម្ធិវសាំ សាសនាំ ត្ជាត្យសី ត្យា
ត្សាយសាំ រុទបធ បិយសត្វាា យសត្ិ ឥម្ម្ុជក្ុ ាំ រូបសិទធិិំ អកាសិ។
សាត្ិត្រក្សត្តរសភាណ្វាត្រហ្ិ គនថត្ត្វ
និែេិត្វ រូបសិទធីត្ិ
បទសាំសទិ ធិសាធិន។ី
សោ សោធសីលី សត្ិធិត្ម្ិ ត្ី ចគបែុមា
ក្ត្ញ្ាូ ត្ល្វក្ញ្ាូ បរហ្ិត្រត្ត្វ ឈាននិរត្ត្វ
អក្ម្បី សមាភត្រ ទុរភិភវសាំសារគហ្ត្ន
ភត្វយសាហ្ាំ សត្មាពធិសម្ធិគម្ាំ យាវ ភវត្ិ។

ដែលគួរចងចាំ

សមាសក្ណ្ឌ
សមាត្សា ក្ម្មោរត្យា
រហ្ុរពីហារយយសីភាត្វា

ទិគុ ត្បបុរត្ិ សាបិ ច
ទាត្ន្ថទ ត្ហ្ោត្ិ ឆរពត្ិ ោ។

វិត្សសនវិត្សសានាំ
សមាត្សា ន្ថម្ ត្វទិម្ាិ

(ក្ចា.សុត្តត្ថ.)
អភិនត្ន ត្ថ ម្ត ីរត្ិ ាំ
ត្ទធិត្ត្វបិ វិធីយសត្ត្។

ន្ថម្ន្ថម្ាំ សរពន្ថម្ាំ
ក្ិត្ន្ថម្ញ្ា ន្ថម្ញ្ាូ
ក្ម្មោរត្យា ទាត្ន្ថទ ច
ត្ត្យា បរបត្ទ លិងគាំ
ទិគុ អរយយសីភាត្វា ច
វាចត្កា បន វិត្ញ្ាត្យសា

(ក្ចា.សារ. ៦១)
សមាសត្ទធិត្ាំ ត្ថា
ន្ថម្ាំ បញ្ាបិ និទទិត្ស។
(ក្ចា.វណ្ណន្ថ. ២៤១)
ត្បបុរត្ិ សា ច ល្វភិត្ន្ថ
រហ្ុរពីហ្ិ បទនតត្រ។
(ពាល្វវត្វរ. ៤៦)
នបុាំសត្ក្វ និយសត្ត្វ
វិភត្តបិ ទរូបត្ត្វ។
(ក្ចា.ត្ភទ. ៤៦)
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អរយយសីភាវសមាស
អរយយសីភាវសមាត្សា ហ្ិ
សោ និចាសមាសត្កា
ត្សា
ម អញ្ាបត្ទត្នវ
កាត្ត្ពាព វិគត្គ ហ្ោ សោ។
ត្យសន យសសស ហ្ិ សម្ពត្ន្ថធ
អត្ថត្ត្វ ហ្យសមាន្ថនាំ

(បទវិចរគណ្េ ិ. ១៣៥)
ទូរែេម្បិ ច ត្សស ត្ាំ
អាសននត្ម្ត ការណ្ាំ។

ម្ហ្ីរត្ុ ហ្ោ ត្រុ វុត្ត្វត
ោយា ត្ល្វក្ម្ាិ បក្ត្ិ

(ពា.បុរា.ែី. ១៤១)
ត្សមិិំ អសត្ិ ត្ន្ថ ភត្វ
វិភត្តមា
ិ ា សត្ិ ត្ថា។

(នាស. ៣១៦)
សមាត្សា បទសត្ងខត្បា
បទបបចាយសសាំហ្ត្ិ ាំ
ត្ទធត្ិ ាំ ន្ថម្ ត្ហ្ោត្ត្វំ
វិត្ញ្ាយសយាំ ត្ត្សម្នតរំ។
ត្ទា ហ្ិ សមាសសស បត្យាជន្ថនិ ឯក្បទត្តត្ម្ក្វិភត្តត្ិ ញ្
ត ា។
ឯក្បទត្វសាំយសុត្តាំ
ឯត្កាចារណ្ត្វយសុត្ាំ
ឯក្វិភត្តត្វ
ិ យសុត្តាំ
សមាត្ស លក្ខណ្ត្តយសាំ។

ន បញ្ាម្ាយសម្ាំភាត្វា
ត្ត្ិយាសត្តម្ីឆែេ-ី

(សទទសារត្ថជាលិនី. ៤៤)
ក្ាចីត្ិ អធិការត្ត្វ
ននតុ ត្ហ្ោត្ិ វិក្បបត្ត្វ។

ដែលគួរចងចាំ

ក្ម្មោរយសសមាស
វិត្សសនបុរពបត្ោ
ត្ត្ុត្រត បត្ោ ត្ថា
ត្ទុភយសាំបត្ោ ត្ចវ
ឧបមានបត្រាថ វា។
សមាភវន្ថវោរណ្-

បុរពងគមា ទុត្វ ត្ថា

ននិបាត្ក្ុនបា
ិ ត្-

បាទិបុរពបោ នវ។
(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៥០០)

ត្ុលាធិក្រណ្ភាវបបសិទត្ធ ថាំ ចសទទ-ត្សទទបបត្យាត្គា។
ក្ាចិបបវត្យបបត្តិ
ក្ាចញ្ាាំ ក្ាចិ វា ក្ាចិ
សិយា រហ្ុលសត្ទទន
វិធិ សត្ពាព យសថាគម្ាំ។
សមាន្ថធិក្រណ្យញ្ា
អត្ត្ថសុ ត្ក្ចិ ឥចឆនតិ

(សារត្ថវិល្វសិនី. ១/៥៨)
វិត្សសនវិត្សសសត្ាំ
សត្ទទសុ ឥត្ិ ត្ក្ចន។
(ត្មាគ.បញ្ាកា
ិ .)

បុរពបរូភយសម្ញ្ាបទត្ថបបោន្ថរយយសីភាវសមាត្សា
ក្ម្មោរយសក្ត្បបុរិសា ត្ទា
ទាត្ន្ថទ ច រហ្ុរពីហ្ិ ច ត្ញយសា។ (ពាល្វវត្វរ. ៥៥)
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នាត្ស បរសស បុមាភត្វា
ឧភយសភាត្វា រាេាត្ន

បុរពភាត្វា រូបសិទធិយសាំ
ម្ត្ជឈវាត្ោវ សុនទត្រា។

អវត្វថវត្ត្វវត្វថយាត្វយាវត្វថយស ភវនាំ

ភូត្សញ្ចាយស វត្ថត្ុ ន្ថ
អភូត្ត្ពាភវំ វិទុាំ។

សីហ្ក្ុញ្រជ សទទូល្វ-

ទី ត្ុ សមាសគា បុត្ម្។

(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៥០៣)

(ពាល្វវត្វរ. ៦៦)
(អភិោន. ៦៩៦)

ឧត្តរសមិិំ បត្ទ រយគឃសីហ្សទទល
ូ ន្ថគាទី

បុងគត្វាសភក្ុញ្រាជ
បុត្ម្ ត្សែេត្ត្ថ គាចរា។

យសថាក្ថញ្ាិ រយុបបត្តិ
ឥត្ិ រូឡហិ បសិត្ទធន

(អម្រត្កាษ. ៣/២១/៥៩)
រូឡយា
ហិ អត្ថនចិ ឆត្យា
រយុបបត្តិ ត្យសន ត្ក្នចិ។

ន និត្សត្ោ សត្ត្វ យសុត្ត្វត
អសត្ត្វ ចផត្ល្វ ត្សា
ម
និត្សធត្វថនុវាត្ទន

(ត្ភទចិន្ថត. ១៧១)
ត្ទសាទិនយស
ិ ម្ាំ វិន្ថ
ក្ថម្ព្ពាហ្មត្ណាត្ិ ត្ច។
បែិត្សធវិធិ ក្ាចិ

ដែលគួរចងចាំ

បរសស ម្ិចឆញាណ្ត្វតបសជជបបែិត្សធសស
វត្ថត្ុ ត្វ អញ្ាព្ត្ វុត្តិ
អបបោនាំ វិធិត្ន្ថ យសព្ត្
បសជជបែិត្សត្ោយសាំ

េាបន្ថត្យាបបជជត្ត្។
លក្ខណ្ាំ វត្ថនុ ត្ថត្វ
ិ
បរិយសោ
ុ សលក្ខណ្។ាំ
បែិត្សត្ធ បោនត្វ
ព្ក្យស
ិ យា សហ្ យសព្ត្ ន។

បោនត្តាំ វិធិត្ន្ថ យសព្ត្
បរិយសោ
ុ ត្សា ស វិត្ញ្ាត្យសា

(សាហ្ិត្យទរបណ្ែីកា. ៥៥០)
បែិត្សត្ធបបោនត្វត
យសត្ព្ត្វត្តរបត្ទន ន។

វុទធិត្ពាភវសទិស-

(សាហ្ិត្យទរបណ្ែីកា. ៥៥១)
និត្សធញ្ាបបត្ក្ រត្ជ1

និន្ថទវិរទុ ធវរិ ហ្-

សុត្ញ្ា អ បទបូរត្ណ្។
(ឯក្ក្ខរត្កាស.)
ទិគស
ុ មាស

ត្ទធិត្ត្ត្ថ សមាហាត្រ
សម្សយត្នត ទិគុ យសព្ត្

ឧត្តរសមិិំ បត្ទ បត្រ
សងខាសត្ងខេយសយវាចិភិ។
(ក្ចា.សារ. ៦៤)
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ត្បបុរស
ិ សមាស
ទុត្យា
ិ ទិបុពាព ឆោ
ឯត្កាវ ច អមាទិត្កា
អលុត្ត្វត ច សមាត្សាត្ិ
ត្ញត្យសា ត្បបុរត្ិ សាែេោ។
(រូប.ែី. ៣៦០)
អយសញ្ា ត្បបុរិត្សា អភិត្ធយសយវចនលិត្ង្គគ។
គត្វទិសោទ ក្ិត្នតត្វត ត្ិលិង្គគ។
ទុត្យា
ិ ត្បបុរត្ិ សា គត្និសសិត្វត្ីត្វត្ិក្នក បត បត្វតបន្ថនទីហ្ិ ភវត្ិ។
ឧបបទសមាត្ស បន វុត្ត្តិ យសវ ត្សស និចាត្វត។
នត្ថិ និចាសមាសម្ាិ
វិគត្គ ហ្ោ វិគត្គ ហ្ោត្ិ ត្ច
អញ្ាបត្ទន កាត្ត្ពាព
ការសត្ោទ ន ក្ត្តរ។ិ
(បទវិចរគណ្េ ិ. ១៣១)

បុពាពបរានាំ អត្ថុបលទធិយសាំ បទាំ។

ន្ថបទាំ សត្ត្ថ បយសុត្ជជយសយ។ (ម្ុគត្ធ ពាធែី. ២៨០)
លត្ទធ ន្ថត្ម្ អវត្វថយាក្ត្ម្ម អសត្ិ ណាភាវា
ក្ិត្ត្ន្ថតត្យសវ ត្ត្ត្នវ
អវត្ថាំ ភូម្ិគត្េាត្ាំ

នវត្ត្ថបយបុចរិត្ត្វ
ន្ថបិ កាត្រាត្ិ សិជឈនាំ
ក្ម្មកាត្រាត្ិ អាទិសុ។
(រូប.គណ្េ ិ. ៧៣៧)
បែិចាវត្ថវា នត្រា

ដែលគួរចងចាំ

វាត្ក្យន វា សមាត្សន
ក្ិត្ត្ន្ថត ន ក្ត្ត្វ ត្ត្ន

វុត្ត្វត ត្នវានវត្ថវា
ភូម្ិគត្ត្វត្ិ អាទិសុ។
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(រូប.គណ្េ ិ. ៧៣៦)
ត្វនតមា
ុ នន្ថតទិក្ិត្ត្នតហ្ិ វាក្យត្ម្វ វវត្ថិត្វិភាសាធិការត្ត្វ អនភិោនត្ត្វ
វា។
អភិោនលក្ខណា ហ្ិ ត្ទធិត្សមាសក្ិត្កា។

ត្ត្ិយា ក្ិត្ក្-បុរព-សទិស-សម្ូនត្ថ-ក្លហ្-និបុណ្-ម្ិសសសេិល្វទីហ្ិ។
ចត្ុត្ថី ត្ទត្ថ-អត្ថ-ហ្ិត្-ត្ទយសាទីហ្ិ។

បញ្ាម្ី អបគម្ន-ភយស-វិរត្ិ-ត្មាចនត្វថទីហ្។ិ
ព្ទវាចត្រសុ វីរត្ិ យស
ម្ធុរាទីសុ បារត្ទ
សិង្គគរាត្ោ ោត្ុត្ភត្ទ
ក្ិត្ចា សម្បត្តយស
ិ ាំ រត្សា។
(អភិោន. ៨០៤)
សាត្បក្ខត្វត សមាសសាវាត្ក្យ វិយស សមាត្សបិ

ភាត្វបិ គម្ត្ក្ សត្ិ
ភវត្ត្យវ សមាសត្វ។

(ត្ភទចិន្ថត. ២៤៣)
ក្ាចិ ត្បបុរត្ិ ស បភងករាទីសុ វិភត្តត្ិ ល្វត្បា ន ភវត្ិ។
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រហ្ុរហ្
ពី ស
ិ មាស

ត្សា (រហ្ុរហ្
ពី ស
ិ មាត្សា) ច នវវិត្ោ ទាិបត្ោ ត្ុលាធិក្រត្ណា, ទាិបត្ោ
ភិន្ថនធិក្រត្ណា, ត្ិបត្ោ, ននិបាត្បុរពបត្ោ, សហ្បុរពបត្ោ,ឧបមានបុរពបត្ោ,
សត្ងខាភយសបុរពបត្ោ, ទិសនតរាឡត្ត្វថ, រយត្ិហារលក្ខត្ណា ច។
គុត្ណា វិត្សសនាំ ត្ភត្ោ
វិត្សត្សា អនុវាទត្កា
អបបោនម្ុបាត្យា ច
សក្ត្ត្វថត្ិ ចិត្ម្ សមា។
គុណ្ី វិត្សសិត្រពញ្ា
ត្ភទយាំ សាម្ញ្ាវិធត្យា
បោនញ្ា ឧត្បត្យសា ច
ទរពាំ ត្ញយសា សមានត្វ។
ឋាន្ថឋាត្នសុ ត្កាសលលាំ
ោត្ុ ចធិម្ុត្តិស្កនយស
ទិ -

(ក្ចា.សារ.នវែី. ៨)
ក្ម្មបាត្កា បត្ីបោ
បរិយសត្តបិ ត្រា ត្ថា។

បុត្រពនវា
ិ ត្សា ច សមាចុត្បូ បាត្ញាណ្ញ្ា

បត្តិ ត្ចវាសវក្ខត្យា
នត្ម្ ទសរលាំ ជិន។ាំ

ក្ិិំសទទសស សមាសម្ាិ
ក្ិន្ថនត្មា ឥត្ិ ត្កាន្ថត្មា

(រូប.និសសយសថមី. ៣៥២)
សទធិិំ ន្ថម្រត្វន ត្វ
ឥត្ិ ត្ចវំ គត្ិ ទាិោ។
(នីត្ិ.បទ. ៤៦៤)

ដែលគួរចងចាំ

យសថាវិវចឆត្ម្វាយសាំ
សិទល
ធ ក្ខានុសាត្រន

សពាព សទទត្ស
ថ ណ្េ ិត្ិ
វិវចឆបយនុគម្យត្ត្។
(ក្ចា.សារ. ៣២)
ឯត្កាត្យសវ ហ្ិ ត្យា សត្ោទ
ត្ីសុ លិត្ងគសុ វត្តត្ត្
ឯក្ត្ម្វត្ថមាេាត្ិ
ត្សា ភាសិត្បុមា ភត្វ។
(ពា.នវែី. ១៧៣)
ទីឃត្តាំ បាក្ដ្ឋនូបោត្វត្ោ ម្ធុវាទិសុ
រសសត្តាំ អជជត្វ ឥត្ថ-ិ
រូបាត្ោ ច ក្ត្វទិសុ។
រហ្ុរពីហ្ិសមាត្ស សត្ិ បុលលិត្ងគ ឧត្តរបទនតសស រសសត្ត។ាំ
នទីត្ិ ត្ចត្ថ ឥត្ថវា
ិ ចកានាំ ឦការូការានាំ បរសម្ញ្ចា។
យសូ ថិយាេា នទី <បាណ្ិន.ី ១/៤/៣>
ឧបមាត្ន្ថបត្ម្យសយភាវបបសិទត្ធ ថាំ ឥវសទទបបត្យាត្គា។
វិសសែេ ម្ញ្ជុ វិត្ញ្ាយសា
សវណ្ីយាវិសារិត្ន្ថ
រិនទុ គម្ភរី និន្ថនទី
ត្ត្យវម្ែេងត្គិ កា សត្រា។
(អភិោន. ១២៩)
រយត្ិហាត្រ សមាសត្នត
ចិបចាត្យា បវត្តត្ិ
បុត្ពាព ទីត្ោ អា វា ត្ហ្ោត្ិ
ត្ន្ថ ត្ច ត្ហ្ោត្ិ បត្រា សត្រា។
(រូប.និសសយសថមី. ៣៥៦)
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ទានស
ទ មាស
សម្ុចាយសត្ជាត្នត្ថាំ ចសទទបបត្យាត្គា។

សត្ោទ ញាបក្ត្ហ្ត្ុ, អត្ត្វថ ញាត្បត្រពផលាំ។
ត្ក្វត្ល្វ អន្ថាចត្យា ច
ត្យាត្គាត្ិ ចត្ុត្រា ទាន្ថទ

(ក្ចា.គូឡហ្ត្ថទបី បនី. ១៧)
សមាហាត្រត្ត្រត្ត្រា
ន សមាត្សា បុត្រ ទុត្កា។
(ក្ចា.ទីបនី. ៣២៩)

ឥធ ទាត្នទ អចាិត្ត្រំ បុរពាំ និបត្ត្ិ, បរត្សសវ លិងញ្
គ ។ា
ឥត្រីត្រត្យាគសស អវយសវបបោនត្វត សរពត្ថ រហ្ុវចនត្ម្វ។
ឧទទិែវេ ិសត្យា ត្កាចិ
វិត្សត្សា ត្វទិត្សា យសទិ
អនុទទិត្ែេសុ ត្នវត្ថិ
ត្ោត្សា ក្ម្វិលងឃត្ន។
យសព្ត្ រហ្ុវចនត្ន្ថតវ
សមាហាត្រា ស វិត្ញ្ាត្យសា

(អលង្គករ. ១០១)
ត្សា ទាត្ន្ថទ ឥត្ត្រត្ត្រា
យសត្ព្ត្ក្ត្តនបុាំសក្ាំ។

(ក្ចា.សារ.នវែី. ៦៨)
ទានត្ទ ត្វ បរំ យសាំ សុយសយមានាំ ត្ាំ បត្ចាក្ម្ភិសម្ពជឈត្ត្។
(រូប.ែី. ៣៥៩)

ដែលគួរចងចាំ

ហ្ត្ថី ោាទស ត្បាត្សា ត្ិចត្ុត្បាត្សាត្ិ ឯត្ត្ន
ហ្ត្វថនីក្ាំ ហ្យានីក្ាំ
គជាទត្យា សសត្វថ ត្ុ
េុទជទ នតុ សិយា នែេិ
សត្ាំ វា បសត្ត្ ត្យសសាំ

បុរត្ិ សា ត្ុរត្គា រត្ថា
លក្ខត្ណ្ន្ថធម្នតត្ត្វ។
រថានីក្ាំ ត្ត្យា ត្ត្យា
បត្វតនីក្ាំ ចត្ុជន្ថ
ជ ។
(អភិោន. ៣៨២-៣)
អថ វា េុទត្ទ កាវ ត្យា
ត្ក្ចិ អានក្ុល្វ ឥត្ិ។

(ត្មាគ.បញ្ាកា
ិ .ែី. ៣/១៩)

សម្លិងគរបា
ូ នាំ ភិនល
ន ងិ គត្វថនាំ ទាត្នទបិ ឯក្ត្ត,ាំ ត្ន្ថ នបុាំសក្ត្តាំ។
(ពា.នវែី. ១៨១)
សមាហារទាត្នទបិ ហ្ិ បុលលិងគាំ ក្ត្ថចិ សទទវទិ ូ ឥចឆន។តិ
(វិភាវិនី. ១៩៩)
សងខាទាត្នទ អបបសងខា បុរពាំ និបត្ត្ិ។
ចម្បក្មាពទិក្ស
ុ ុម្ម្លលិកាទី ត្ុ ក្ុសុត្ម្

ផលន្ថម្ាំ នបុាំសត្ក្
សលិង្គគ វីហ្ត្យា ផត្ល។

បុម្ពហ្ត្ុ ត្ត ក្ុរូ សកាក

(អភិោន. ៥៤៦)
ត្កាសល្វ ម្គោ សិវី
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ក្លិង្គគវនតិ បញ្ចាល្វ
វង្គគ វិត្ទហា ក្ត្មាពជា
ក្សមរាី កាសិ បណ្ឌ វាទី

វជជី គន្ថធរត្ចត្ត្យា។
ម្ោទ ភគគងគសហ្
ី ឡា
សិយសុាំ ជនបទនតរា។

អចាិត្បបសរំ បុរពាំ
ទាត្នទ សរាទយការនតាំ
អចាិត្បបសរំ បុរពាំ

(អភិោន. ១៨៤-៥)
ឥវណ្ណុវណ្ណក្ាំ ក្ាចិ
រហ្ូសនា យស
ិ ត្មា ភត្វ។
ឥវណ្ណុវណ្ណនតាំ ក្ាចិ

ទាត្នទ ព្សាទយការនតឯត្សា បទទាត្យស វុត្ត្វត
បុរពុត្រត ភុ យសញ្ាត្ថ-

សមាត្សាយសាំ ទិគុក្ម្មទុវិត្ោ អរយយសីភាត្វា
ទិគុ ទុោ ត្បបុរិត្សា
រហ្ុរពីហ្ិ ទាិោ ទាត្ន្ថទ

ម្បបសងខា បុត្រ គត្វ
រាូសនា យស
ិ ត្មា ភត្វ។

(ក្ចា.សារនវែី. ៦៨)
បបោនត្វត ចត្ុរពិត្ោ
ោរត្យសហ្ិ ច ឆរពិត្ោ។
នវោ ក្ម្មោរត្យា
អែេោ នវោ ភត្វ
សមាត្សា ចត្ុរែេោ។

ដែលគួរចងចាំ

ត្ទធត្ិ ក្ណ្ឌ
អបចាត្ទធត្ិ
សិកាកយស ោរិត្ត្វ ភាត្រា
ទាិត្ននវំ វចនត្វថយស
វសិែស
េ ស អបចានតិ

ជាត្វ បឋម្ត្ត្វបចា-

យសថា កាត្ជន ោរិត្ត្វ
វាក្យម្ត្ជឈ ភវនតិ ត្ត្។

(ក្ចា.ត្ភទ. ១៤០)
ឆែេេន្ថត ណាទត្យាភយសាំ
ត្ត្ក្ាំ គណ្ា នតិ ត្ន្ថភយសាំ។
(ត្ភទចិន្ថត. ២៦៧)

សត្ងកត្ត្វនវយសត្វានុរត្ន្ថធ។ (បរិភាត្េនទត្ុ សេរ.)
ត្នន និទទិែម្េ និចាំា។ (បរិភាត្េនទត្ុ សេរ.)
វាសិដ្ឋេទីសុ និចាយសាំ
អនិត្ចាឡុម្បិកាទិសុ
ន វុទធិ នីលបីត្វត្ោ
វវត្ថត្ិ វិភាសត្ត្វ។
យសថា ហ្ិ ក្ត្វុទធីនាំ
បុន វុទធិ ន ត្ហ្ោត្ិហ្
ត្ថា សភាវវុទធីនាំ
អាត្យានាំ បុន វុទធិ ន។
សរពត្ថ ណ្ការានុរត្ន្ថធ វុទត្ធ ត្វថ។
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សាំសដ្ឋេទិអត្នក្ត្ថត្ទធត្ិ

“ឋាត្ន” ត្ិ វចន្ថ ត្ចត្ថ

យសូនមាត្ទសភូត្ត្ត្វ

យសត្វហ្ិ បុត្រពវ ឯឱ-

វុទធិត្យា ត្ហ្ោនតិ អាគមា។

ឋាន្ថធិការត្ត្វ អាត្តាំ

(ក្ចា.សត្ងខប។)
ឥសូសភឧជាទិនាំ

ត្ោត្ទសា ត្ទិវ ភវនត។ិ (បរិភាសា)
ហ្ត្ត្វ រត្ោធសស អាពាត្ោ
អាវុធាំ បរិមាណ្ក្ាំ
ក្ីត្ត្វ រាសិ អរហ្ត្ិ
សត្ោធ សន្ថត ទិរពត្ិ
ឥត្ិ អត្វថ ច ឯត្ត្ថវ
អាទិសត្ទទន គយសាត្រ។

ឥសិសស ត្ុ រិការាគត្មា ចត្វតននតត្រ ភត្វ។
ជនបទន្ថត្ម្សុ បន សរពត្ថ រហ្ុវចនត្ម្វ ភវត្ិ។
ចិត្ត្វត ត្វសាត្ោ ត្ជត្ដ្ឋេ ចត្បាែេបាទសសយសុជា ច
មាគសិត្រា ត្ថា ផុត្សា
ក្ត្តក្ិ សសយសុជា មាសា

សាត្ឡហោ ទាីសុ ច សាវត្ណា
មាសា ោាទស ក្ត្តត្ិ កា
ក្ត្ម្ន មាឃផគគណា
ុ
បចឆិម្បុរពក្ត្តកា
ិ ។
(អភិោន. ៧៥-៦)

ដែលគួរចងចាំ
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ចគគហ្ត្ណ្ន ត្ត្ថ ជាត្ត្វ, ត្ត្ថ វសត្ិ, ត្សស ហ្ិត្,ាំ ត្ាំ អរហ្ត្ីត្អា
ិ ទីសុ
ត្ណ្យសយបបចាត្យា។
អាទិគហ្
គ ត្ណ្ន ត្ត្ថ និយសត្ុ ត្វត, ត្ទសស អត្ថ,ិ ត្ត្ថ ភត្វាត្ិអាទីសបា ិ ឥម្ឥយសបបចាយា ត្ហ្ោនត។ិ
ចគគហ្ត្ណ្ន ឥក្បបចាត្យា ច។
ចសទទគហ្
គ ត្ណ្ន ក្ិយស-យស-ណ្យបបចាយា ច។
សក្ត្ថកា
ិ លិងគវចន្ថនិ អត្ិវត្តន។តិ (បរិភាសា)

“យសទនុបបន្ថន និបាត្ន្ថ សិជឈនត”ី ត្ិ ឥម្ិន្ថ បែិភាគ-ក្ុចិឆត្-សញ្ចានុក្ម្ា
ទិអត្ត្ថសុ ក្បបចាត្យា។
អចាសុ បូជារហាសុ
ចិត្ក្ត ម្មធត្ជសុ ច
ឥត្វ បែិភាត្គ ត្ល្វត្បា
ក្សស ត្ទាបថាទិសុ។
(កាឝិកា.)
ត្ថា ក្ិយស
ិំ ត្ត្ត្ត្វ បរិមាណ្ត្ត្ថ ត្តក្-វនតបុ បចាយា។
វាចសិលិែត្េ ថាំ អនតគត្វទីនិ បត្នតិ បទត្នត។

(នីត្.ិ សុត្ត. ១៨៥)

សចឆនត្ទ ត្វ វចនបវត្ត។ិ (បរិភាសា.)
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ភាវត្ទធត្ិ
យសគគណ្
ុ សស សពាភត្វន
សត្ិ ត្រពចត្ន ភាវត្យសន ត្យសន និម្ិត្ត្តន
ត្ាំ ត្ាំ និម្ត្ិ ក្ត ាំ ភាវត្ហ្ោនតេសា
ម សទទញាណានិ
និម្ត្ិ ភត ូត្ាំ ន្ថម្ញ្ា

ទត្រព សត្ោទ បវត្តត្ិ
បចាត្យា សម្ុទរី ត្ិ ត្វ។
(បទវិចរគណ្េ ិ.)
រុទធិ សត្ោទ ច វត្តត្ត្
បចាត្យសន ម្ុទរី ត្ិ ។ាំ

(សទទវុត្តិ.)
ភាត្វា ត្សា សទទវុត្ិយា
ជាត្ិ ទរពាំ ព្ក្យា
ិ គុត្ណា។
(ពាល្វវត្វរ. ៦៤)

ណ្យ-ត្ត-ត្តនន្ថតនាំ និចាំា នបុាំសក្ត្តាំ, ត្វបចាយសនតសស សភាវត្ត្វ និចាម្ិត្ល
ថិ ិងគ
ត្វ។
វិត្សសត្ទធត្ិ
ត្យសភុត្យសយន ត្រត្មាទត្យា បចាយា គុណ្សទទត្ត្វ បរា ត្ហ្ោត្ិ។
ក្និត្ដ្ឋេ ក្និត្យា ត្ីសុ

(នីត្.ិ សុត្ត. ២៩០)
អត្យត្បបត្ិយសុត្វបយថ។
(អភិោន. ៩២៩)

ដែលគួរចងចាំ

អសសត្ថត្ិ ទធត្ិ
ចគគហ្ត្ណ្ន ត្សា-ឥល-វ-អាល្វទិបបចាយា ច។
បហ្ូត្ត្ ច បសាំសាយសាំ
និន្ថទយសាំ ចត្ិសាយសត្ន
និចាត្យាត្គ ច សាំសត្គគ
ត្ហ្ោនតត្ិ ម្ ម្នតុអាទត្យា។
ឥវណ្ណុវត្ណាណកាត្រហ្ិ
អការន្ថត ចិការន្ថត

(ត្មាគ.បញ្ាកា
ិ )
ម្នតុសត្ោទ បត្រា ភត្វ
ឥម្នតូត្ិ វិភាវត្យស។

(នីត្ិ.បទ. ២៣៨)
សងខាត្ទធត្ិ

អឌ្ឍូបបទបាោនត្ត្សាំ សត្ទទន គយសាត្នត
ត្ទាក្ដ្ឋេនាំ ទត្ស និចាំា
ឥត្ត្រសម្សនតញ្ា
រាត្ទត្សា វណ្ណម្ត្តត្វត
សិយា ទសសស ទត្សសវ
ទសសស បចាយាត្យាគា
ត្ទនតសស សភាត្វន
ត្ឡោ និចាំា ត្សាឡត្ស ទសស

សាម្ត្វថ អឌ្ឍបុរពកា
ចត្ុត្ទថ ត្ុ យា
ិ ទត្យា។
ទាិសានវុត្យា
ិ នវា
អាត្តាំ ទីត្បត្ិ វាសុត្។ិ
វណ្ណម្ត្តបបសងគិបិ
និម្ត្វ
ិ ត សននភាវត្ត្វ។
លទធម្ត្នតត្ិ អត្ថត្ត្វ
ឥត្ថយស
ិ ត្ាំ យសវ សម្ភត្វា។
ចត្វតលីត្ស ច ត្ត្រត្ស
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អញ្ាព្ត្ ន ច ត្ហ្ោត្វយសាំ

វវត្ថត្ិ វិភាសត្ត្វ។

វិភាសា វីសត្ិិំសានអញ្ាត្ថ ន ច ត្ហ្ោត្ត្វ
និបន្ថ
ា ន បិ វិភត្តីហ្ិ
អនិបនា ត្ន តាំ ត្បក្ខនតិ

ម្ត្នត ត្ហ្ោត្ិ ត្ិអាគត្មា
វវត្ថត្ិ វិភាសត្ត្វ។
សោទ វីសនតអា
ិ ទត្យា
និចាត្ម្ក្ិត្ភា
ថិ វត្ត្វ។

ត្ល្វបាត្ទសាគមា វុទធិ
ត្ញយសយាំ សុត្វតនុសាត្រន

(ត្បារាណាចរយ)
សងខាត្ន បក្ត្ីបិ ច
ត្ទធិត្ាំ ឥត្ិ ធី ម្ត្វ។

(សុត្នត ត្ិ ទស.)
សត្ាំ នបុាំសក្ត្ម្ក្វចននតញ្។ា ត្ថា សហ្សសាំ។ វគគត្ភត្ទ សរពត្ថ
រហ្ុវចនម្បិ ភវត្ិ។
ម្ិសស-គុណ្ត្ិ -សម្ពន-ធ
សងខា បញ្ាវោ
ិ ត្ញយសា
ឥត្ចាវំ ឋានត្ត្វ ឋានាំ
ត្កាែិបបភុត្ិនាំ វីស-

សត្ងកត្វត្នក្ត្ភទត្ត្វ
បាឡិយា គត្ិនយសត្ត្វ។
(សុត្នត ត្ិ ទស. ៣៩១)
សត្លក្ខគណ្
ុ ាំ ម្ត្ាំ

សងខានញ្ា យសថាក្កម្ាំ។

ដែលគួរចងចាំ

អរយយសត្ទធត្ិ
ចសត្ទទន ឯក្ទាិត្ត្វ ជឈាំ ច, សុត្វតទិត្ត្វ ត្សា ច។
ោ វិភាត្គ បកាត្រ ច- កាត្រ អសសត្ថយស
ិ បាំ ិ ច។
ឥម្សា
ម ជជ សិយា កាត្ល
ឥម្សទទសសកាត្រា ច
សាម្ញ្ាវុត្ភា
តិ វត្វថ-

ត្ព្ត្វទិ ចត្ុោបចា-

(ត្បារាណាចរយ)
សមាន្ថបរត្ត្វ ជជុ ច
សមានសស ច ត្សា សិយា។
រយត្យា ត្ទធិត្ាំ ត្ិោ
ត្នក្ត្ថសសត្ថស
ិ ងខេត្ត្វ។

វិចិព្ត្វ ហ្ិ ត្ទធិត្វុត្។តិ (វិ.អែេ. ១/១២៩)
បែិសម្ភិទបបត្វតនាំ
អរហ្ន្ថតនត្ម្វ ត្សា
វិសត្យា ត្ហ្ោត្ិ ត្ាំ ត្សា
ម
សក្កចាំា សម្បែិចឆថ។
(នីត្.ិ សុត្ត. ៨៦៤)
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ការក្ក្ណ្ឌ
បឋមាវិភត្តិ
ការក្ត្វត ព្ក្យា
ិ ត្យសវ
សត្តិ ម្ុត្េយន ការក្ាំ
ទរពាំ ឋានយូបចត្រន
ត្សា អាោរភាវត្ត្វ។
សត្ោទត្ថាំ វទត្ីត្ត្យត្ថ
សត្ោទ ទត្រពវ គយសាត្ត្
អត្ថសស វាចត្កា សត្ោទបយត្ថោាត្រន ការត្កា។
(ត្ភទចិន្ថត. ៦១-២)
លីនាំ អងគនតិ លិងគនតិ
និបនា នាំ បុរិសាទិនាំ
ឋត្បត្រពាំ បឋម្ញ្ា
រូបាំ លិងគនតិ វុចាត្។ិ
(ពា.នវែី. ៥៣)
រុត្កាខ ត្ិ វចនាំ លិងគាំ
លិងត្គ ត្វថ ត្ត្ន ទីបិត្ត្វ
ឯវំ លិងគញ្ា លិងគត្ថាំ
ញត្វា ត្យាត្ជយសយ បណ្ឌ ិត្ត្វ។
(នាស. ៥៣)
ន្ថបទាំ សត្ត្ថ បយសុជត្ជ ។ិ (ត្មាគ.និសសយស. ១/១៤១)
ន ត្ត្ហ្ុត្ត្ត វិភត្តហ្
ី ិ
ត្ច វិន្ថ វិភត្តយា
ិ
ន្ថត្ថាំ និទសសិត្ុាំ សកាក
ត្ត្វថបយញ្ាព្ក្យា
ិ ទិត្ក្។
ភវត្ាត្បក្ខត្ិ ត្ត្យសវ
ត្ត្ិយាទិ យសថារហ្ាំ។
(ត្ភទចិន្ថត. ១៩២-៣)

ដែលគួរចងចាំ

លិងត្គ ត្វថ ទុរត្ពិ ោ សុទ-ធ
ព្ក្យា
ិ នត្បក្ខត្ក្ សុត្ោធ

សាំសដ្ឋេនាំ បត្ភទត្ត្វ
សាំសត្ដ្ឋេ ត្ទត្បក្ខត្ក្។
(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៥៩១)

សមាសត្ទធិត្វេាត្ត្សា អត្ត្វថ ក្ថិត្ត្វ ត្ត្ហ្ិ
វុត្ត្ត ក្មាមទិសាម្ិសមិិំ
អវុត្ត្ត ត្ុ ភវត្តញ្ចា

ក្ិត្កា យសត្ថ ជាយសត្រ
អវុត្ត្វត ត្ទបត្រា ភត្វ។
លិងត្គ ត្ថ បឋមា សិយា
ទុត្យា
ិ ទី យសថារហ្ាំ។

បឋមាវុបសគគត្ត្ថ

(ពាល្វវត្វរ. ៩៥)
ត្ក្សញ្ាត្ត្ថ និបាត្សោទនាំ

លិង្គគទិត្ក្ ច សុត្ទធ-

ភិហ្ិត្ត្ ក្មាមទិអត្ត្ថបិ។

សិទស
ធ ាភិម្េុ ីភាវអត្ត្វថ ក្ត្វភិម្ុត្ោ ហ្ិ

ម្ត្តមាម្នតនាំ សិយា
ព្ក្យា
ិ យសាំ វិនយស
ិ ជុ ត្ជ ត្។

សត្ទទន្ថភិម្េុ ីកាត្រា
អាម្នតនាំ វិោត្ត្រព

(ហ្រិការិកា.)
វិជមា
ជ នសស វត្ថត្ុ ន្ថ

នត្ថិ “រាជា ភត្វ” ត្ិទាំ។
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ទុត្យា
ិ វិភត្តិ
ក្ត្តក្ុ ម្មញ្ា ក្រណ្ាំ
សម្បោនម្ថាបរំ
អបាោនញ្ា ឱកាសាំ
ការក្ាំ ឆរពធិ ាំ ម្ត្ាំ។
និរពត្វតិ ិក្ត្ិបបត្តិក្ត្តព្ុ ក្យា
ិ ភិគម្មាំ ត្ាំ
អវុត្ត្ត ក្ត្តរិ ក្ត្ម្ម
ឆែេម្ី ចត្ិ សត្មាភត្ិ

(ក្ចា.វណ្ណន្ថ. ២៧១)
ត្ភត្ទន ត្ិវធិ ាំ ម្ត្ាំ
សុេង្គគរំ និត្វសនាំ។
ទុត្យា
ិ ត្ត្ិយាថ វា
ការិត្ញ្ាូហ្ិ ភាសិត្វ។

ការិត្ត្វ ោត្ុត្ត្វត្ញ្ាន
ត្ថា បត្យាជក្សាបិ
ត្សា ហ្ិ ត្ល្វក្បបមាត្ណ្ន
អព្ត្ ហ្ិ បុរត្ិ មា លុត្ត្វត

(គុឡហ្ត្ថទបី នី.)
សុទធក្ត្តបុ ត្យាជត្ន
ការិត្ន្ថតបិ ការិត្ត្វ។
ត្ិក្ត្ខ តុាំ បែិបជជត្ត្
ការិត្ត្វវ និបាត្ន្ថ។

ព្ក្យា
ិ យស ត្ជាត្ត្កា ន្ថយសាំ
ន្ថបិ ព្ក្យា
ិ បទត្ក្ខបី

(ត្ភទចិន្ថត. ២១៥-៦)
សម្ពនស
ធ ស ន វាចត្កា
សម្ពនស
ធ ស ត្ុ ត្ភទត្កា។
(វាក្យបទីយស.)

ដែលគួរចងចាំ

អនតរា បត្ិ អភិត្ត្វ
ត្យាត្គ ឆែេេត្ត្ថ ទុត្យា
ិ

បរិត្ត្វ បែិភាទិហ្ិ
រហាាធិត្ក្ន ចវធិ។ិំ

លប-ភាសនតត្រន-វិន្ថ
កាត្ល ត្បានចត្រសុ

ត្ាទិត្យាត្គ សហាទិត្ក្
ឧបានាជាវសសស ច

អធិ-សី-ឋាោត្ូនញ្ា

យសាំ ព្ក្យា
ិ សាធត្ន ក្ត្ត-ុ

(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៦៣១)

ត្យាត្គ ភុត្ម្ម ទុត្យស
ី កា។

(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៦១៤)
ត្ត្ិយាវិភត្តិ
បការំត្ស
ិ ត្យសន ត្ាំ

ក្រណ្ាំ ក្ត្តត្ុ ត្វត្ញ្ាស-

ម្ធិក្នតិ ម្ុទរី ត្ិ ។ាំ

យសសស សរពវិត្សត្សន
សមាភវីយសត្ិ ត្ាំ វុត្តាំ
វិជមា
ជ ត្ន្ថបិ សុកាកទិ

(ត្ភទចិន្ថត. ៧០)
ព្ក្យា
ិ សាំសទិ ធិត្ហ្ត្ុត្វត
ក្រណ្ាំ ន្ថម្ ការក្ាំ។
យសថា ទីបាទិត្ក្ សត្ិ

រយត្តមា
ី យាត្ិ ក្មាមទិ-

អត្ត្វថ ឯវំ វិភត្តយស
ិ ។ាំ
(ត្ភទចិន្ថត. ១២៨)
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អត្តបបោត្ន្ថ ក្ិរយស
ិ ាំ
ត្យា និរពត្ត្តត្ិ ការត្កា
អបបយសុត្ត្វត បយសុត្ត្វត វា
ស ក្ត្វតត្ិ បវុចាត្។ិ
ត្ហ្ត្ុក្ត្វតត្ិ ក្ថិត្ត្វ
ក្ត្តត្ុ ន្ថ ត្យា បត្យាជត្កា
ក្ម្មក្ត្វតត្ិ សុក្ត្រា
ក្ម្មភូត្ត្វ ក្ថីយសត្ត្។
វញ្ាបុត្ត្វត បិលនធត្ន្ថត
វាត្បុបាំា សសាំ ធនុាំ
គយសា ន្ថាយសិត្ុាំ ត្ិត្ថាំ
ម្រីចិជលមាគត្ត្វ។
(ពា.គណ្េ ិបទត្ថវិនិចឆយសសារ ២/២៩)
ត្វាហារវិសត្យា សត្ោទ
ត្នក្នតបរម្ត្ថត្ិ កា
រុទធិសងកបបិត្ត្វ អត្ត្វថ
ត្សសត្ត្វថត្ិ បវុចាត្។ិ
រុទធិយា គត្ិត្ត្វត ហ្ិ
សាំត្យាត្គា ជាយសត្ត្ ឥត្ិ
សាំត្យាត្គា វិជជមាត្ន្ថវ
ក្ត្វត ភវត្ិ ជាត្ិយា។
ចត្ុត្ថីវភិ ត្តិ
សមាម បទីយសត្ត្ យសសស
សម្បោនាំ ត្ទុចាត្ត្
វត្ថស
ុ ស វា បែិគាគហ្លក្ខណ្ាំ ត្ាំ ព្ក្យា
ិ យស វា។
បូជានុគហ្
គ កាត្ម្ន
ទិននាំ សមាមត្ិ ម្នយត្ត្
ទិនស
ន ស សាម្ិក្ត្ត្តបិ
សម្បោនាំ ត្ទុចាត្ត្។
“រជក្សស ទត្ទ វត្ថាំ
រត្ញ្ចា ទណ្ឌ ”នតិ អាទិសុ
ន ភត្វ សម្បោនត្តាំ
បូជាទីនម្ភាវត្ត្វ។
(ត្ភទចិន្ថត. ៧៤-៦)

ដែលគួរចងចាំ

អនិរាក្រណារាធន្ថរភនញ្
ុ វា ត្សន ហ្ិ
សម្បោនាំ ត្ិោ វុត្តាំ
រុក្ខ យាចក្ ភិក្ត្ខ វា។
ចសទទគហ្
គ ត្ណ្ន បហ្ិណ្ត្ិ ក្បបត្ិ បត្ហ្ោត្ិ ឧបមាញ្ជលិក្រណ្ផាសុ
អត្ថ ត្សយសយបបភុត្ត្ិ យាត្គ ច។
ចសត្ទទន បហ្ិត្ណ្យសយ
ក្បបត្ិ ឧបមាញ្ជលិ
បត្ហ្ោត្ិ ផាសាត្ថត្សយសាត្យា វត្ធត្ិ ស ក្ត្វត
ត្យា បែិគាគហ្ត្កា ត្សស
ត្ទត្ត្ថ ច ត្ុម្ត្ត្ថ ច
វិភត្តវិ ិបល្វលត្ស ចអាយសុ ភទទញ្ា ក្ុសលាំ
សា
ា គត្ត្ថាំ ហ្ិត្ាំ ត្សាត្ថិ

ទិត្យាត្គបិ សម្ុចិត្ា ។ាំ

(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៥៨៤)
វុត្តាំ ក្ម្មនតិ វុចាត្ិ
សម្បោនាំ វិជានិយា។
នីគត្យត្វថន ក្ម្មនិ
យាត្ទត្សា ចត្ុោ ភត្វ។
(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ១០៩)
អន្ថម្យសាំ សុេាំ ត្ថា
អាសីសត្ថម្ាិ ត្យាជត្យស។
(រូប.ម្ញ្ជរី. ១០៣១)
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បញ្ាម្វី ភិ ត្តិ
និទទិែវេ ិសយសាំ ក្ិញ្ាិ
ឧបាត្តវិសយសាំ ត្ថា
អនុត្ម្យសយវិសយសញ្ចាត្ិ
អបាោនាំ ត្ិោ ម្ត្ាំ។
សត្ម្បយបគត្ម្ ទាិននាំ
បុរពរបា
ូ យសទចាុត្ាំ
វុចាត្ត្ ត្ទបាោន-

ត្ម្ត្ញ្ចាវធិលក្ខណ្។ាំ

សញ្ចាយសមាេាត្ាំ ន្ថម្ាំ
មាេលិ ត្កា ត្ម្ វនទត្ិ

(ត្ភទចិន្ថត. ៧៩)
បទនតរយសុត្បតាំ ិ វា
នត្ថត្ញ្ចា ត្កាចិ វិជត្ជ ិ។

(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៣០៣)
អបិគហ្
គ ត្ណ្ន ក្មាមបាោនការក្ម្ត្ជឈបិ បញ្ាម្ី កាលោធត្នហ្ិ។
ចសទទគហ្
គ ត្ណ្ន បភុត្ាទិអត្ត្ថ ត្ទត្ថបបត្យាត្គ ច។
ចសត្ទទន យសថាត្យាគាំ ទុត្យា
ិ ត្ត្ិយា ឆែេី ច។

យសត្ថ អាសង្គក, ត្ត្ថ បែិត្សត្ោ កាត្ត្ពាព។ (រូប.ភាសាែី. ៣១៣)
ឆែេវី ភិ ត្តិ
វាគគហ្ត្ណ្ន សាម្ិត្រពរជា
ុ ទិត្យាត្គបិ។
ឯត្ថ ច ព្ក្យា
ិ ភិសម្ពនភា
ធ វា ន ការក្ត្វត សម្ភវត្ិ។
សាម្ិភាត្វា ហ្ិ ព្ក្យា
ិ ការក្ភាវសស ផលភាត្វន គហ្ិត្ត្វ។
ឯវំ ត្យា យសសស អាយសត្ត្វត ត្សវកាទិភាត្វន វា ភណ្ឌ ភាត្វន វា

ដែលគួរចងចាំ

សម្ីប-សម្ូហាវយសវ-វិការ-ការិយស-អវត្វថ-ជាត្ិ-គុណ្-ព្ក្យា
ិ ទិវត្សន វា,
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ត្សស សរពសាបិ ត្សា សម្ពន្ថធោរភូត្ត្វ វិត្សសនដ្ឋេនី-អាគម្ីវត្សន
ត្ិវត្ិ ោបិ អត្ត្វថ សាម្ី ន្ថមាត្ិ គត្ហ្ត្ត្ពាព។
ព្ក្យា
ិ ការក្សញ្ចជត្ត្វ
អត្សសទមាភវត្ហ្ត្ុត្កា
សម្ពត្ន្ថធ ន្ថម្ ត្សា អត្ត្វថ
ត្ត្ថ ឆែេី វិធីយសត្ត្។
បារត្នតេាំ ហ្ិ សម្ពត្ន្ថធ
ត្ត្ថ ឆែេី ភត្វ ត្ិត្ត្វ
ឧបាធិដ្ឋេន្ថគម្ិត្ត្វ
ន វិត្សសាទិត្ត្វ ត្ិត្ត្វ។
យសជាទិ ក្រត្ណ្ បុណ្-ណ
ត្យាត្គ ឆែេី ត្ត្ីយសត្ត្ថ

ត្ុលយ-ក្ិល
ិំ -ាំ ក្ិត្ត្ហ្ិ ច
ភុម្មត្ត្ថ ក្ុសល្វទិន្ថ។

(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៦១៥)
សត្តម្វី ភិ ត្តិ
ព្ក្យា
ិ ក្ត្តក្ុ មាមនាំ
យសត្ថ ត្ហ្ោត្ិ បត្ិែេិត្វ
ឱកាត្សាត្ិ បវុត្ត្វត ត្សា
ចត្ុោ រាបិកាទិត្ត្វ។
រាបិត្កា ត្ិលេីរាទិ
ក្ត្ដ្ឋ ឱបសិត្លសិត្កា
សាម្ីបិត្កា ត្ុ គង្គគទិ
អាកាត្សា វិសត្យា ម្ត្ត្វ។
ឆែេិយាត្យសវ បត្តយា
ិ បត្ក្ខ សត្តម្ីវិោនត្ថាំ វចនាំ។
(កាឝិកា. ២/៣/៣៩)
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គាថា និង បរិភាសា

យសាំ ហ្ិ ជាត្ិ គុណ្ព្ក្យា
ិ បុថក្ករណ្ត្ម្ត្សស

ន្ថត្ម្ហ្ិ សម្ុោយសត្ត្វ
ត្ាំ និោធរណ្ម្ព្រវុំ។
(ពាល្វវត្វរ. ១២២)
ជាត្ិយា គុណ្ព្ក្យា
ិ ហ្ិ
ទរពន្ថត្ម្ហ្ិ សងខេយា
សម្ូហ្ត្ត្វវយសវសស
និោធរណ្ាំ ឆោ ភត្វ។
(ក្ចា.សុត្ត្ត ថ. ៦១១)
បោនម្ាិ គហ្ិត្ម្ាិ
អបបោនាំបិ គយសាត្។ិ
(ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៦២០)
បោនម្បបោត្នសុ
បោត្ន គហ្ិត្ត្ សត្ិ
គហ្ិត្ាំ អបបោនាំបិ
នងគល្វនុទក្ាំ យសថា។
(រូប.ភាសាែី. ៣២៣)
រក្ខណ្ត្ថត្យាត្គ ចយសាំ។ (រូប.ែី. ៣២៦)
ការក្ាំ ឆរពធិ ាំ សញ្ចាវសា ឆរពីសត្ីវិធាំ
បត្ភោ សត្តោ ក្ម្មាំ
ក្ត្វត បញ្ាវិត្ោ ភត្វ។
ក្រណ្ាំ ទុវិធាំ ត្ហ្ោត្ិ
សម្បោនាំ ត្ិោ ម្ត្ាំ
អបាោនាំ បញ្ាវិធាំ
អាោត្រា ត្ុ ចត្ុរពិត្ោ។
បចាត្ម្ត ុបត្យាគញ្ា
ក្រណ្ាំ សម្បោនិយសាំ
និសសក្កាំ សាម្ិវចនាំ
ភុមាមលបនម្ែេម្ាំ។

