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អត្ថបទកំណាព្យព្ព្ះធម៌ 
 ភាគទី ៤  
១០៥ កំណាព្យ 

រ ៀបរ ៀងរោយខ្ញុំព្រះក ញណា  ខ្ញុំបាទ រោម  តនៈ 
 ( ជាធមមទាន ) 
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កំណាព្យពាកយព្ារព្ធ 

3 
ខ្ញ ុំសូមគោរពធមមញាតិធមមមតិត       គ្របទ់ីឆ្ងា យជិតជាទីគមគ្តី 
ដែលបានរមួគ ើតគៅ នញងគោ ីយ ៍       នាភមូភិពបីននវែដសងារ ។ 
វយ័ខ្ញ ុំ នលងឆ្លងែល់បច្ឆិម        សងឃមឹបញញ្ញ មមរស់ែល់គ្តឹមណា 
មញខដតដប ធ្លល យគគ្រោះជាតិធមមតា       យ៉ា ងណារមល ឹនឹ បញណ្យគធវើគ ើយ។ 
ពិតណាស់វយ័ចាស់ច្ាស់រតិគ្តឡប ់  គ្របស់ពវ នលងមនិដែលខានគឡើយ 
គ ោះជាលុំបា ឬងាយ គ៏ោយ       ឱ្យដតបានគធវើនឹ ម  ុំងអស់ ។ 
ែូគច្នោះគែើមបសីមវយ័ជនាម         មនិទញ គវោឱ្យស្ដដ យគ្សគណាោះ 
មញននឹងដប ឃ្លល តមនិទគទគស្ដោះ       កាពយគោយច្ិតតគស្ដម ោះអបរ់ ុំខលួនឯង។ 
ែឹងធមព៌ិតខលោះច្ាស់រញណ្គ្រខូ្ញ ុំ       ឧតដមសបបញរសមានរញណ្នគ្ ដលង 
អគគបណ្ឌិ ត្ ច្ិតតឥតមានដ លង       សដមដងលមអធមគ៌្ពោះស្ដស្ដដ  ។ 
អវីដែលសមគ្សបគ្តូវតបរញណ្គោ      ុំងបានម គ្ជ  នញងគ្ពោះស្ដសនា 
គ្តូវដតទូនាម នច្ិតតកាយវាចា       ែល់នគ្តសរណាសិ ាធមព៌ិត ។ 
ពាយមស្ដងបញណ្យលោះបាបខលួនឯង    ដតងកាពយច្ញងច្នួអគ្ងួនឱ្យច្ិតត 
ស្ញោះស្្ដភ្ងា រភ្្ង ព់ ីមមទញច្ចរតិ       ដែលធ្លល បង់ងឹតបិទគោយគមា ៈ។ 
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 ុំណ្តែ់ឹងទញ ខលោះគ តញតណាា      ជា ច់្ាស់និគោធ្លច្គគ្មើននូវមរគ 
មានអងគគ្បាុំបីអរយិសច្ចៈ      ឆ្ងល  ន់ច្នជីវតិពិតគែើរផ្លូវគ្តូវ ។ 
គបើមាន ុំ ញសឆ្គងគោយអ ខោ     សូមមតិតគមតាត ជួយ ដ តគ្មូវ 
គបើខញសអតថនយ័គសច្ ដីទូគៅ     សូមជួយ គ្បាបនូ់វអវីដែលគ្តូវពិត ។ 
សូមគធវើជាមតិតពតិគ្របគ់វោ     ដគ្ ងជាខញសគោយកាយវាចាច្ិតត 
សូម នអភយ័ ញុំគបាោះបងម់តិត     រមួជិតបណ្ឌិ តលោះបាបស្ដងបញណ្យ ។ 
ខ្ញ ុំបានែឹងច្ាស់សគ្មាបស់ពវនងា      ិគលសគ្កាស់នគ្ តិច្គៅគោយរញណ្ 
គទើបសូមលុំឱ្នច្ិតតទញ ជាមញន     ស្ដធញគ្របប់ញណ្យមតិតគោយគ្ជោះថ្លល  ។ 
គបើបញណ្យគៅមានសូមបានគ្បគ្ពឹតត     ទគងវើសញច្រតិ ញសលគច្តនា  
ស្ដដ បគ់រៀនធមមៈគ្ពោះពញទធបិតា     រ ូតលញោះគ្តាែល់គគ្តើយសនតិ ៕  
 
នងាអាទិតយ  ១៥គ ើត  ដខអាស្ដឍ  ឆ្ងន ុំជូត  គ ស័   ពញទធស ោជ២៥៦៤ 

( គ្តូវនឹងនងាទ០ី៥  ដខ  កោ  ឆ្ងន ុំ២០២០ ) 

ខ្ញ ុំគ្ពោះ រញណា  ខ្ញ ុំបាទ  គស្ដម រតនៈ 

3 
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១-ទីគោចរព្ព្ះភគវា 

3 
១).ោគ្តីសាបស់្ដា ត ់ឆ្លងទិវា 
មញននឹងនិគ្  មាន មមោា ន 

គៅមានកាយចិ្តត ជាបោា ន 
សនាដ នសនសុំ ធមស៌ាបខ់វល់ ។ 

២).គពលទញ ខកាយចិ្តត ម គ្បា ែ 
 ុំណ្តវ់បិា   មមឱ្យផ្ល 

ពិនិតយគ ើយរិត ឱ្យែិតែល់ 
គបើមានគយើងផ្្ទល់ គតើគធវើគទ ? ។ 

៣).គម៉ាលោះគធវើដតសញខ ឱ្យចិ្តតកាយ 
គ្តូវការសបាយ ឱ្យគ ើនគទវ 

សញខគ្តូវដតខ្ញ ុំ ទញ ខឱ្យគរ 
ឥតច្ដមល គទ គគ្រោះមានខលួន ។ 

៤).ប៉ាញដនតការពិត គវទនាគស្ដោះ 
គស្ដយសញខទញ ខគនាោះ បានគ្របង់នួ 

គច្តសិ ធមគ៌នោះ គសមើសមសួន 
ោម ន អតាត  ខលួន ណាគស្ដយគឡើយ ។ 
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៥).សញខទញ ខកាយចិ្តត ជា មមោា ន 
 ុំង ុំណ្តប់ាន គវទនាគស្ដយ 

គ្តឹមចិ្តតែឹងរចួ្ រលតគ់ ើយ 
ពិតគ្បរល់ឱ្យ គ្របធ់មាម  ។ 

៦).កាយគវទនាចិ្តត និងតួធម ៌
ជាទីគោច្រ គ្ពោះភរវា 

សតិបបោា នបញ្ញញ  បានភ្ងវនា 
មរគបបែិប  គ ើញសច្ចៈ ៕ 

3 
២-ព្ព្លមឹ  សសួដ ី! 

3 
១).គ្ពលឹម សួសដី ! បញណ្យជនមមាន 
អាច្គរលនិ ន, រិត,គធវើលអ 

និសសយ័បញញ្ញ មម ចាុំបនត 
នាុំស្ដដ បគ់្ពោះធម ៌លមអចិ្តត ។ 

២).គ្ពលឹម សួសដី ! គ្សីឧតដម 
ពាយមសនសុំ ការសញច្រតិ 

ទគងវើគឆ្អោះឆ្ងអ ប បាបទញច្ចរតិ 
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គ្បឹងលោះគោយពិត សញចិ្តតស្ដអ ត ។ 
៣).គ្ពលឹម សួសដី ! អវី នលង 
លអមនិលអផ្ង  ុំងលាងឆ់្ងល ត 

បានជាគមគរៀន តាមបទបាទ 
តាមគ្ពោះឱ្វាទ ពញទធែីកា ។ 

៤).គ្ពលឹម សួសដី ! អវីគ្បា ែ 
សតិ ុំណ្ត ់បានែឹងថ្ល 

គ្តឹមជានាមរូប បរមតាថ  
មនិមានអតាត  គរគយើងគឡើយ ។ 

៥).គ្ពលឹម សួសដី ! អវីសុំខាន ់
រឺលោះគ្បកាន ់ខលួន នឹងគ ើយ 

ដែលនគ្ ជាបស់អិត ចិ្តតគ ៀ គ ើយ 
ទិែាិនាុំឱ្យ រិតយល់ខញស ។ 

៦).គ្ពលឹម សួសដី ! ធមមញាតិ,មតិត 
សច្ចធមពិ៌ត សិ ាច្ញោះ 

ផ្លូវគ្ពោះស្ដស្ដដ  ចា ទញ ខគ ស 
បញ្ញញ ចា ធ់លញោះ លញោះនិរវ ន ៕ 

3 
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៣-ភាព្ជាមិត្ត 

3 
១).ែុំគណ្ើ រឆ្លងកាត ់ នញងជីវតិ 

ជបួគមគរៀនពិត រិតសិ ា 
នូវភ្ងពជាមតិត ពិតយ៉ា ងណា 

ឬរលឫសា ពិចារណ៍្បាន ។ 
២).ភ្ងពជាមតិតពិត បណ្ឌិ តគ្បាជ ្

ោម នអវីឱ្យខាល ច្ មតិត លាណ្ 
គ្បគ្ពឹតតគ្បគសើរ ចិ្តតសនាដ ន 

ឱ្យសងខាងបាន  គ្បាណ្សញខា ។ 
៣).មនិស្ដងសគ្តូវ ស្ដងដតមតិត 

មតិតជាអារមមណ៍្ ននគមតាត  
ោបអ់ានទូគៅ គគ្រោះគ្បាថ្លន  

ឱ្យមតិតសញខា គោយស្ដរខលួន ។ 
៤).ភ្ងពជាមតិតលអ ដែលររួគសព 

បានដអបដនបនិតយ ចិ្តតមាុំមនួ 
ជាមតិតពិគសស មតិតស៊បសួ់ន 

មតិតែឹ នាុំខលួន គោយបញ្ញញ  ។ 
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៥).ស្ដគ ល់មតិត ុំងអស់ ជាគ្បគយជន ៍
រញងគោច្នគ៍គ្រោះចិ្តត គច្ោះរ ា 

ែល់ខលួន,ការងារ, ែល់ស្ដសនា 
អាគ្ស័យបញ្ញញ  ដបងដច្ បាន ។ 

៦).រលអន ែនទ រលខាងគគ្ៅ 
គ ោះងងឹតគលល  គៅប៉ាញនាម ន 

 ម៏និអាច្នាុំ ឱ្យរ ុំខាន 
ែល់ភ្ងពសញខស្ដនត ចិ្តតគយើងគឡើយ ។ 

៧).រល នញងចិ្តតគយើង គទើបររួខាល ច្ 
ជាងគខាម ច្ ុំណាច្ ច្ាស់ដមនគ ើយ 

រលអវជិាា  បិទបាុំងគគ្តើយ 
 ិគលសឱ្យគែ  គ្តាុំ នញងទញ ខ ។ 

៨). ុំពូល លាណ្ មតិតឧតដម 
ដែលគ្តាស់ែឹ នាុំ ផ្លូវនិរទញ ខ 

រឺគ្ពោះស្ដស្ដដ  អងគគ្បមញខ 
នាុំែល់គគ្តើយសញខ សាបអ់មតៈ ៕ 

3 
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៤-អំណាច 

3 
១).អុំណាច្ោភយស ខពស់គលើគោ ីយ ៍
ភ្ងពជាអធិបតី អុំណាច្គងកើងថ្លក ន 

អុំណាច្ឯ ោជយ រិតថ្លសញខស្ដនត 
អុំណាច្ប៉ាញនាម ន បានអវីគ្បគសើរ ។ 

២).មានដតអុំណាច្ ឈ្នោះចិ្តតខលួនឯង 
នគ្ ដលងអុំណាច្ អាច្ែឹងែុំគណ្ើ រ 

គស្ដតាបតតិផ្ល គ ើញទីឈ្បគ់ែើរ 
ែល់ពិតគ្បគសើរ អុំណាច្អស់ទញ ខ ។ 

៣).អុំណាច្រញណ្ធម ៌លមអចិ្នាដ  
អុំណាច្ ញសោ ឱ្យផ្លជាសញខ 

អុំណាច្សច្ចៈ ស្ដស្ដដ គ្តាស់ទញ  
មញខគោ ញតតរ បរមនិរវ ន ៕ 

3 
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៥-ផ្លូវគចញចាកទុកខ 

3 
១).ោគ្តី សួសដី ! មរិសិរផ្ញតគៅ 

ឥឡូវដខបញសស គ្ព សបតិ៍មយួគ ើត 
រគនាច្ នលង ឆ្លងចូ្លែល់គខនើត 

ដគ្បគ្បួលគ ើតស្ដល ប ់ជាច្ាប ់មមផ្ល ។ 
២).ធមមជាតិ ុំងឡាយ ពិតជាធមមៈ 

មានគ តញជា ោ់  ់គទើបគ ើញ,ឮែល់ 
ជាវបិា សញទធ សញគ្ ឹត មមផ្ដល់ 

គរឿងខវល់មនិខវល់ គៅគលើចិ្តតរិត ។ 
៣).គបើចិ្តតរិតលអ គគ្រោះធមអ៌បរ់ ុំ 

គ ើញធមអ៌តខ់្ញ ុំ ចិ្តតសញខញមពិត 
ដតគបើតឹងដណ្ន គោយគ្បកានស់អិត 

 ញុំបាច្គ់រលរិត ឱ្យចិ្តតសញខា ។ 
៤).មានដតសតិ រលឹ ែឹងបាន 

ោស់គតឿនសនាដ ន ឱ្យយល់អតាថ  
គ ើញច្ាស់នាមរូប គ្ពមតាមសងាខ រ 

មនិមានអតាត  សតវបញរគលគឡើយ ។ 
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៥).សតិបបោា នផ្លូវមូល មរគអងគគ្បាុំបី 
ដែលគ្ពោះជិនគ្សី គ្ទងប់ានគ្តាស់គ ើយ 

ជាទីគោច្រ គ្តូវគ្តងែ់ល់គគ្តើយ 
គៅគឡើយបានគ ើញ គ ើយគច្ញចា ទញ ខ ៕ 

3 
៦-គគងគៅ ! គគងគៅ ! 

3 
១).គរងគៅ ! គរងគៅ !  យបគ់គ្ៅណាស់គ ើយ 

ញាតិមតិតគអើយ  មញនគរងច្គគ្មើន មមោា ន 
ឱ្យបានសញខសាប ់ ែល់នាមរូបគ្បាណ្ 

សនសុំសនាដ ន  បានគ ើញសច្ចៈ ។ 
២).គរងគៅ ! គរងគៅ !  ធមគ៌ៅបគងកើយ 

បិទដភន គ ើយ  ស្ដម រតីគរងគែើមបភ្ី្ង  ់
គគ្កា គឡើងទទួល  គ្របស់ភ្ងវៈ 

រឺជាធមមៈ  គ ើតគគ្រោះបច្ចយ័ ។ 
៣).គរងគៅ ! គរងគៅ !  គៅគោយសញខស្ដនត 

ញាតិមតិត លាណ្  រវល់មយួនងា 
សគ្មា ចិ្តតកាយ  ឆ្ងា យចា អាល័យ 
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បន្ញ ុំនិសសយ័  អាគ្ស័យធមាម  ។ 
៤).គរងគៅ ! គរងគៅ !   នញងផ្លូវសតិ 

លោះទិែាិ  គ្បកានអ់តាត គ្របោ់ន  
ឱ្យគ ើញតួធម ៌ នាមរូបគ្របគ់្ោ 

ភ្ងា រគ ើយទទលួ  គ្ពមតាមការពិត ៕ 

3 
៧-តារាងចំណូ្ល-ចំណាយ 

3 
១).ទិវា សួសដី ! អងាគ រច្ញងឆ្ងន ុំ 

គ្បចាុំស្ដ ល ដែលបាន ុំណ្ត ់
សូមជូនរុំរ ូតាោងគ្សង ់ត(់១) 

ច្ុំណូ្លគ្បា ែ និងការច្ុំណាយ ។ 
២).មនិដមនគែើមប ី នញងនយ័អវីគទ 

គ្ោនដ់តរោិះគរ រិតឱ្យសបាយ 
គ ោះបីខលីជិត អតីតដវងឆ្ងា យ 

ពិគស្ដធដគ្បកាល យ ចាយតបសងរញណ្ ។ 
៣).មយួឆ្ងន ុំបីរយ  ញ សិបគ្បាុំនងា 

ជីវតិគៅនងល គគ្រោះអាគ្ស័យបញណ្យ 
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អ៊Íចឹ្ងស្ដ លបង បុំណ្ងដ  ញន 
បូ , ែ , រញណ្,ដច្  ច្ុំដណ្ អវីខលោះ ? ។ 

៤).ច្ុំណូ្ល-ច្ុំណាយ ចូ្លចាយតិច្គគ្ច្ើន 
ច្គគ្មើនធមស៌ ឬខាងគផ្ដសផ្ទដ ស 

ច្ុំគណ្ញឬខាត ជីវតិនងលណាស់ 
ដែលមនញសសគ្របស់្ដសន ៍ថ្លនងលែូច្ោន  ។ 

៥).សមបតតិគោ ធម ៌ដគ្បគ្បួលគ្បចាុំ 
ដតវបិា  មម បញណ្យម ោុំររ 

គ្បញាបយ់ បដូរ ឱ្យ នគ់វោ 
ជាសមបតតិបញណ្យ មនិសកញនជីវតិ ។ 

៦).តាោងជុំនយួ ជយួ ខលួនឯងផ្្ទល់ 
គ្សងគ់ ើយបានយល់ នឹងបានរោិះរិត 

ច្ុំណូ្លពីអវី ច្ុំណាយអវីពិត 
ដែលសមជីវតិ ពិតជាមានធម ៌ ៕ 
 

(១) តាោងគ្សងច់្ុំណូ្ល-ច្ុំណាយ  គ្បា គ់្បចាុំនងាផ្្ទល់  រឺ តគ់្តា  
      នងា-ដខ  ខលឹមស្ដរច្ុំណូ្លបានម ពីអវី ?  ច្ុំណាយគៅគលើអវី ?... 

3 
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៨-សគុោ  បញ្ញា បដិលាគភា 

3 
១).ស្ដ លឆ្ងន ុំចាស់ ផ្ទល ស់ចូ្លឆ្ងន ុំងមី 

គ្របគ់រឿងអវីៗ បញ្ញតតបនត 
ដតបរមតថរឺ រូបធមន៌ាមធម ៌

ស្ដដ បយ់ល់ែឹងលអ ច្គគ្មើនបញ្ញញ  ។ 
២).ផ្ទល ស់បដូរដខឆ្ងន ុំ បណាដ ុំធមមជាតិ 

គ្តូវបានអវីគទៀត សគ្មាបស់ងាខ រ 
មញខដតសូនយអស់ គគ្រោះ អនិចាា  

នាុំឱ្យ ទុក្ខខ   អនតាត   ធម្មម  ។ 
៣).គ្ពោះពញគ ធ វាទ គ្របប់ាទោថ្ល 

ជាគ្ពោះស្ដស្ដដ  ជសួធមមោជា 
សិ ាបរយិតតិ បែិបតតិរមួោន  

មាោ៌បែិគវធ គ្តងគ់ ើញធមស៌ាប ់។ 
៤).ទញ ខគ្តូវ ុំណ្ត ់ែឹងគោយបញ្ញញ  

លោះគ តញតណាា  ទញ ខនឹងគ្តូវច្ប ់
លោះការគ្បកាន ់វគងវងឆ្កួតឡប ់

បញ្ចបស់្ដង មម ភពជាតិបនត ។ 
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៥).អរយិមរគជាគ តញ  នញងអរយិសច្ច 
ផ្លនិគោធសច្ច សគគ្មច្យ៉ា ងលអ 

បញណ្យខពស់ឧតដម គ ើញសច្ចធម ៌
គ ម្ ោះថ្លគោច្រ តាមគ្ពោះបិតា ។ 

៦). ុំគណ្ើ តចិ្តតខពស់ រស់ជាមនញគសា 
ជាមនញសសគទគវា គ្បគ្ពឹតតគ្ព មចារយ 

នាុំម នូវសញខ គគ្រោះបានបញ្ញញ  
“ សគុោ  បញ្ញា បដលិាគភា ” ៕ 

3 
៩-សាយណ័្ហ   សសួដ ី! ចុងថ្ងៃខែឆ្ន  ំ

3 
១).ស្ដយណ័្ា  សួសដី ! ច្ញងនងាដខឆ្ងន ុំ 

តាមច្ កគ្បចាុំ រតិសញរយិ 
ឆ្ងន ុំងមីឆ្ងន ុំចាស់ ផ្ទល ស់បដូរធមមតា 

ឯវយ័សងាខ រ  អ៏ស់សូនយគៅ ។ 
២).ឆ្ងន ុំចាស់ឆ្ងន ុំងមី ោម នអវីច្ដមល  

នងាគនោះនងាដសអ  មញនែល់ឥឡូវ 
គ ើតគ ើយរលត ់ឥតដែលសល់គៅ 
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ពិតជាគ្តឹមគ្តូវ តាមបច្ចយ័ធម ៌។ 
៣).គរឿង,នងាដខឆ្ងន ុំ ជាគរឿងសនមត 

ោម នអវី ុំណ្ត ់ថ្លលអ,មនិលអ 
គ ើញរូបែឹងគរឿង មានសតតនិ រ 

ពិតរឺរូបធម ៌ដែលនាមធមែឹ៌ង ។ 
៤).ឆ្ងន ុំមញនឆ្ងន ុំចាស់ ដសអ ផ្ទល ស់ឆ្ងន ុំងម ី

អវីដែលសុំខាន ់កានយ់ ទីពឹង 
រឺគ ើញធមមៈ ជា ប់ច្ចញបបនន នឹង 

បានែឹងបញ្ញតត អាគ្ស័យបរមតថ ។ 
៥).បច្ចញបបននច្គគ្មើន សតិបបោា នវបិសសនា 

ទិែាិ តណាា  គ្តូវបាន មាច ត ់
គ ើញ ន អតាត  ោម នបញរគលសតវ 

បញ្ញញ លោះកាត ់អស់ការយល់ខញស ៕ 

3 
១០-សសួដ ី ឆ្ន ងំមី ! 

3 
១).ឆ្ងន ុំចាស់ នលង ឆ្លងែល់ឆ្ងន ុំងម ី

ស្ដ ល សួសដី ! គ្បុសគ្សីញាតិមតិត 
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គគ្កា ពីនិគ្  ភ្ងា របាននឹ រិត 
សិ ាពិនិតយ ជីវតិខលួនឯង ។ 

២).នឹ ែល់គ្ពោះរញណ្ គ្ពោះពញទធស្ដសនា 
គ្តយ័រតនស្ដស្ដដ  រលឹ នគ្ ដលង 

នគ្តសរណ្រមន ៍បងគុំគកាតដគ្ ង 
គ្ពោះរញណ្នគ្ ដលង ច្ងចាុំ នញងចិ្តត ។ 

៣).ស្ដដ បធ់មទូ៌នាម ន រ យគគ្បៀនគ្បគៅ 
បានគ ើញ គលល  ដែលគៅដមនពិត 

មនិស្ដគ ល់បញ្ច ខនធ  ិគលសរបួរតឹ 
 នញងរញ ងងឹត ជីវតិគខាល ច្ផ្ា ។ 

៤).គោភៈគគ្ស ឃ្លល ន បុំរនហ៊នគធវើ 
អុំគពើទញច្ចរតិ ឥតពិចារណា 

គ្បឹងខាងដតបាន គ្សគវគ្សវា 
មនិគ ើញអនិចាច  សគងវរគព ណាស់ ។ 

៥).គ សៈឱ្យខឹង គ្បឹងខាងគ្បទូសដ 
គរលគ សលញបរញណ្ វគងវងដតផ្ទដ ស 

គភលច្គមើលខលួនឯង គៅខញសអវីខលោះ 
 ុំងមនិគច្ោះខាម ស ហ៊នសដីគ្បគៅ ។ 
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៦).គមា ៈអវជិាា  មូលគមគ្តួតគ្តា 
គមបញ្ញា ការ ែឹ នាុំឱ្យគលល  

ច្នអ្ងាគ រពញធ គ្ព សបតិ៍សញគ្ គៅរ ៍
អាទិតយ គ៏ៅ លាងឥ់តវជិាា  ។ 

៧).គ ើញរញណ្បណ្ឌិ ត ពិតររួគកាតដគ្ ង 
នគ្ ដលងពាយម សដមដងធមាម  

 ុំងការគ្បគ្ពឹតត រុំរូគ្របគ់្ោ 
គ្របអ់ងគគ្របោ់ន  ររួស្ដដ ប,់គ ើញបាន ។ 

៨).សួសដី  ឆ្ងន ុំងមី ! សូមសវ័យរុំនិត 
សូមបានគ្បគ្ពឹតត គស្ដម ោះគសមើចិ្តតគ្បាណ្ 

រិតគធវើសដីថ្ល គ្បាថ្លន គ សម ានត 
គៅតាមលុំអាន ស្ដវ ័,ស្ដវកិា ។ 

៩).សូមមានជមនោះ ឈ្នោះចិ្តតខលួនឯង 
នគ្ ដលងជាងឈ្នោះ ខាងគគ្ៅណាៗ 

រឺឈ្នោះគោភៈ គ សៈ គមាហ 
អាសវ ខយ  ញុំយតឺយូរគឡើយ ៕ 

3 
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១១-កិគលស  និងបញ្ញា  

3 
១).សញរយិផ្ញតនគ្ព ប សបី ា 

សុំគឡងគខៀ្វខ្ារ  ិច្គ ើរដឆ្វងឆ្ងវ ត ់
គ្ពឹ ាបុំគ្ពង ពណ៌្គខៀវគ្សងាត ់

ច្ុំដណ្ មនញសសសតវ ចាតក់ារគរៀងខលួន ។ 
២).គធវើការ នញងគោ  ររគោ គគ្ច្ើនណាស់ 

គសអ សកោះោល់នងា គស្ើរោម នគែ ពួន 
គ្បឹងគធវើគ្របដ់ផ្ន  តាមដប៉ា យ៉ា ងមនួ 

 គ៏គ្រោះមានខលួន រឺអតតភ្ងព នឹង ។ 
៣).តាមរុំនិតផ្្ទល់ គោយស្ដដ បសិ់ ា 

ធមគ៌្ពោះស្ដស្ដដ  ដែលជាទីពឹង 
បណ្ឌិ តសដមដង បងាា ញឱ្យែឹង 

ការ ុំងអស់ នឹង មានគមពីរដផ្ន  ។ 
៤). ិច្ចការមយួដផ្ន  ដប៉ា ខាង ិគលស 

សមាគ ល់ថ្លគច្ោះ ោបជ់ាតិអគន  
មូលអវជិាា  នាុំទញ ខគ្រតដ់ប  

ដសអ គ ើយដសអ គទៀត រឺដតែដែល ។ 
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៥). ិគលសគោភៈ គ សៈគមា ៈ 
មានជាតិវែដៈ ជាបគ់ រែុំដណ្ល 

សគ្មាបប់ញងញជាន វគងវងគ្បឹងដ ល 
ែដែលរ ូត មនិរចួ្ទញ ខគឡើយ ។ 

៦).ឯការមយួដផ្ន  ដប៉ា ខាងបញ្ញញ  
ឆ្នៈ្គ្បាថ្លន  គពលណា គ៏ោយ 

លោះពួ  ិគលស  ុំងខាល ុំងនិងគខាយ 
គ្តូវគ្បហរគ ើយ គោយគ្ ុមបញ្ញញ  ។ 

៧).បញ្ញញ វជិាា  គច្តសិ គស្ដភណ្ៈ 
អភវិឌ្ឈរ ូត រមួគ្ ុម ញសោ 

មានគ្ពោះគ្តយ័រតន ជានគ្តសរណា 
បញ្ញញ ចាស់កាល  ទសសនាសច្ចៈ ។ 

៨). ិច្ចការបញ្ញញ  មនិថ្លគ មងចាស់ 
ផ្ទល ស់គោគ្តបញងញជាន ម គោគ្តអរយិៈ 

គោយបែិប  គ្ព មច្រយិៈ 
គ្តាស់ែឹងសច្ចៈ មរគផ្លនិរវ ន ។ 

៩).សិ ា ិច្ចការ ដែលគយើងបានគធវើ 
ទគងវើជវន រមួគ តញដែលមាន 
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គតើ ិគលសគគ្បើ ឱ្យជាប ់នញងវាន 
ឬគច្ញពីវាន បានគោយបញ្ញញ  ៕ 

3 
១២-អភិវឌ្ឈបញ្ញា   ព្បហារកិគលស 

3 
១).អគ្ធ្លគ្តយបស់្ដា ត ់សពវសតវនិគ្  

គគ្រោះជាគវោ គ្តូវសគ្មា កាយ 
ពីការ តគ់នឿយ គោយការ ុំងឡាយ 

ដែលចាយ មាល ុំង ឥតមានសុំនច្ ។ 
២).យបក់ានដ់តគគ្ៅ សគនសើម ធ៏្លល   ់

គ្តជា រ់ងា ខលួនគ្បាណ្គជើងនែ 
មនិ នង់ងញយ ចិ្តតរិតមនម 

នឹ គ្ពោះធមន៌ងល ដែលបានសិ ា ។ 
៣).សដមដងពនយល់ គោយគោ បណ្ឌិ ត 

ស្ដដ ប,់គរៀន,ចាុំ,រិត ចិ្តតពិចារណា 
គោយគយនិគស្ដ មនសិការ 

គោរពស្ដស្ដដ  ធមាម ធរមាន ។ 
៤).បានគ ើញ ិគលស ដែលគយើងតតាុំង 
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គគ្បៀបនឹងពួ ខាម ុំង ខាល ុំងខាង ល្ នរន 
អាវញធយញទធភណ្ឌ  រមួគោយ ហន 

ទន្ទ្ន្ាន ុំងមាន ពិគស្ដធយូរគ ើយ ។ 
៥).គគ្រោះគរសនសុំ ោបអ់គន ជាតិ 

មាន លលបចិ្គសនៀត មនិដមនអនគ់ឡើយ 
គោភៈគ សៈ គមា ៈមនិគខាយ 

មនិធមមតាគឡើយ គមទព័ ុំងបី ។ 
៦).គរមានបរវិារ គសនាគឆ្វងស្ដដ ុំ 

ដែលចាុំគ្បយញទធ ដ   ួរគ្ ញី 
គច្ោះមនតនគ្តគវទ  ុំង បនួពិជយ័ 

ចិ្តតកាយសមដ ីលបខីាល ុំងគ្របដ់ផ្ន  ។ 
៧).ប៉ាញដនត ិគលស គច្ោះខូច្ប៉ាញនណា 

ឈ្បខ់វល់សងាក  ឥតមានអវីដបល  
ពព ួខាម ុំង នឹង គ ោះរងឹជាងដែ  

 ោ៏ម នច្ដមល  ខាល ុំងគលើស នឹងគឡើយ ។ 
៨).គ្ ុមនន ិគលស មនិគច្ោះអភវិឌ្ឍ 

អាច្រ ីធុំធ្លត ់គ្តឹម គ្មតិគ ើយ 
ពីមញនរ ូត គៅមញខ គ៏ោយ 
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ឱ្យដតយល់ែឹង គ ើញប៉ាញណ្ណឹ ងឯង ។ 
៩).គ ោះអន គៅគខាយ  មាល ុំងតតាុំង 

 គ៏្តូវគ្បឹងច្ាុំង នឹងខាម ុំង ញុំដគ្ ង 
ែលួគ ើយគគ្កា ភ្ងល ម ពាយម ញុំដលង 

រដអង នម់ាន គ្ព មយនស្ដស្ដដ  ។ 
១០).រញណ្ជាតែនទ នគ្ ដលងជាងោម ន 

ឱ្យគសមើគ្ព មយន មាន នញងជនណា 
ឈ្នោះខលួនដតមា៉ាង គ ើយចា គោកា 

អភវិឌ្ឍបញ្ញញ  ែល់គគ្តើយសញខុំ ។ 
ឯត្ទត្តនិ  សមភូត្ំ 
ព្ព្ហ្មយានំ  អនុត្តរ ំ
និយយនតិ  ធីរា  គលាកម្មហ  
អញ្ាទត្ថុ  ជយ ំ ជយនតិ ។ 

១១). ញុំគភលច្សិ ា ធមជ៌ាទីពឹង 
គផ្ដើមែឹងសច្ចៈ គគ្រោះមានសតិ 

គ ើញគ្តឹមនាមរូប  មាច តទិ់ែាិ 
សម្មម សត្ិ  អនតាត   ធម្មម  ៕ 

3 
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១៣-សកិាធម៌ ៣ 

3 
១).ោបជ់ាតិ កនលង ឆ្លងែល់ ឥឡវូ 

និងរ ូតគៅ ែល់គពល ោងមុែ(១) 
គបើអាង ិគលស  ញុំសងឃមឹសញខ 

គគ្រោះមនិែឹងទញ ខ គ្តូវ ុំណ្តែឹ់ង ។ 
២).រិតអាង មាល ុំង ខលួនខាល ុំងជាងគរ 

ឥតមានស្ដគ ល់គទ ព ួ ិគលស នឹង 
ខលួនច្ងស់មាល ប ់ច្ងច់ាបត់ាមខឹង 

គគ្រោះគ តញមនិែឹង ខលួនគនោះជាអវី ។ 
៣).គ្ អាង គលាភៈ រមួចិ្តត គលល  

គៅដ រមួ គម្មហ្ៈ អាងគទាសៈងវី ! 
អាងខញសច្ុំគលើ គមខូច្ ុំងបី(២) 

គមនាុំទញ ខភយ័ ោបជ់ាតិសងារ ។ 
៤).សមាគ ល់គ្ទពយគគ្ច្ើន ច្គគ្មើនអុំណាច្ 

គ ើញគរខលបខាល ច្ យសស័ ដិសកាដ  
ឮគរសរគសើរ រិតថ្លសញខា 

គភលច្ធមអ៌និចាច  ននព ួគោ ធម ៌។ 



-25- 

 

៥).មនិស្ដគ ល់នគ្តល ខណ៍្ ជាធមគ៌សមើោន (៣) 
មិនគទៀង គ្របគ់្ោ ជាទុកខ ញាបញ័់រ 

គគ្រោះ មិនម្មនែលួន ទបទ់ល់តបត 
គ្របស់ងាខ រធម ៌គ ើតពីបច្ចយ័ ។ 

៦).មនិែឹងថ្លមាន ព្ព្ះព្ត្័យបិដក(៤) 
ដែលជា ញ្ច  ់ស្ដស្ដដ ោល់នងា 

បានជាមនិស្ដគ ល់ គ្ពោះធមមវនិយ័ 
ដែលគ្ពោះជិនគ្សី គ្ទងគ់្តាស់គ្ប ន ។ 

៧).មនិបានស្ដគ ល់ផ្លូវ គ្តូវបរសិញទធិ(*) 
សលីសម្មធិ បញ្ញា  គៅមាន(៥) 

ផ្លូវរចួ្ចា ទញ ខ តាមគ្ពោះគ្ទងញ់ាណ្ 
គទើបគលល គៅហ៊ន គែើរតាមផ្លូវមារ ។ 

៨).អវជិាា បនត សងាខ រ, វញិ្ញញ ណ្ 
មានជាតិនាុំទញ ខ គ្របគ់ពលគវោ 

ឯការគ្តាស់ែឹង តាមគ្ពោះភរវា 
គបើគវៀរបញណ្យគ ើយ សគគ្មច្យ៉ា ងណា ។ 

៩).សងាខ រ ុំងឡាយ ជាទញ ខវែដៈ 
ដតបញណ្យឆ្ងល  ស់្ដង  បូនឆ្លងសងារ 
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 ុំង អគនញ្ញា , បុញ្ញា ភិសង្ខខ រ(៦) 
ច្ុំដណ្  អបុញ្ញា  ផ្លជាទញ ខភយ័ ។ 

១០).គោយអុំណាច្រញណ្ ថ្ព្ត្សរណ្គមន ៍
សូមថ្លវ យបងគុំ ព្ព្ះរត្នព្ត្័យ(៧) 

រញណ្បញណ្យសូមគ ើញ សច្ចៈធមជ៌យ័ 
សិ ាធមបី៌ គជារជយ័ែល់គគ្តើយ ៕ 

ធម៌ ៣ ៖ ( ខលោះៗ ) 
(១) អតីត, អនារត, បច្ចញបបនន 
(២) គោភៈ, គ សៈ, គមា ៈ 
(៣) អនិច្ចុំ, ទញ ខុំ, អនតាត  
(៤) គ្ពោះវនិយ័, គ្ពោះសញតតនត, គ្ពោះអភធិមម 
(៥) សីល, សមាធិ, បញ្ញញ  
(៦) បញញ្ញញ ភសិងាខ រ, អបញញ្ញញ ភសិងាខ រ, អគនញ្ញា ភសិងាខ រ 
(៧) គ្ពោះពញទធរតន,៍ គ្ពោះធមមរតន,៍ គ្ពោះសងឃរតន ៍
(*) អានថ្ល ប-រ-ិសញទ-ធិ  ឱ្យបានច្ញងច្ួន ៕ 

3 
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១៤-អរណុ្  សសួដ ី! 

3 
អរញណ្  សួសដី !  អវីគ ើតគគ្រោះគ តញ 

ចិ្តតររួគច្ោះដឆ្អត  គ្ពមលមមឱ្យគ ើយ 
ោម នអវីសញខ,គទៀង  និងមានខលួនគឡើយ 
         លោះគោ ែល់គគ្តើយ  ពិតគទៀងសញខសាប ់!៕ 

3 
១៥-ផ្លូវថ្នបញ្ញា  

3 
១).អរញណ្  សួសដី !    ធមមជាតិគខៀវខចី  សពវសតវគខៀ្វខ្ារ 
     ធមគ៌ ើតពីគ តញ    ជាធមធ៌មមតា   ធមន៌នសងខតា 

  ជាធមគ៌ោ ីយ ៍។ 
២).គ ើតគ ើយដតងដត    មនិគទៀងគ្បួលដគ្ប  ឥតគៅសល់អវី 
ជោ,ពាធិ     ស្ដល ប ់ុំងគ្បុសគ្សី  គ មង ដីចាស់ ដី 

  ទទួលគសមើោន  ។ 
៣).គមាល៉ា ោះគ ើយជាទញ ខ    ឥតមានគរ ើសមញខ  ទញ ខគ្របអ់ងាគ  
     ទញ ខគគ្រោះមនិគទៀង    ដគ្បគ្បួលគ្ោុំគ្ោ  គ្របគ់ពលគវោ 
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  ជា  អនតាត  ។ 
៤).គគ្រោះខលួនមនិមាន    សតវបញរគលោម ន  រឺ ន អតាត  
     គតើនឹងបានគទៀង    សញខម ពីណា  គបើគ ោះគ្បាថ្លន  

   ម៏និសគគ្មច្ ។ 
៥).មានដតបញ្ញញ     គ ើតគឡើងគពលណា  នឹងបញ្ចបគ់គ្សច្ 
      ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ    ជាទញ ខសច្ច   មរគសច្ចកាតផ់្ទដ ច្ ់

  លោះគ តញែល់គគ្តើយ ។ 
៦).ទញ ខគ្តូវ ុំណ្តែឹ់ង    គ្របធ់មមៈ នឹង  ពិតគ្របគ់្ោនគ់ ើយ 
     មនិអាច្ទិែាិ    គ្បកានប់ានគឡើយ  ជាអវី គ៏ោយ 

  ផ្លគ្តូវទទួល ។ 
៧).សមញទយ័តណាា     គ្តូវការគ្បាថ្លន   ដែលដតងបបលួ 
     ជាគ តញគ្តូវលោះ    ច្ុំណ្ងស់ញខគ្សួល  ផ្ទដ ច្គ់្របគ់ជើងគ្ពួល 

  គ តញនន ដីទញ ខ ។ 
៨).ច្ុំដណ្ និគោធសច្ច    ជាផ្លសគគ្មច្  រឺជាបរមសញខ 
     ដែលគ្តូវជា ច់្ាស់  សច្ចៈនិរទញ ខ   ពិតជានាុំមញខ 

  សញខសាបអ់មតៈ ។ 
៨).អវីគ្តូវច្គគ្មើន    បញ្ញញ គ ើតគ ើន  គនាោះរឺជាមរគ 
     មានអងគគ្បាុំបី    អរយិសច្ចៈ   ផ្លូវវវិែដៈ 
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  អងគគ្ពោះស្ដស្ដដ  ។ 
៩).អរយិសច្ចបនួ    ផ្លូវពិតរចួ្ខលួន   ផ្លូវននបញ្ញញ  
     លោះការគ្បកាន ់   ទិែាិ,តណាា    បែិបតតិសិ ា 

  ច្តញសសច្ច ៕ 

3 
១៦-អាងអវី ? 

3 
១).ពស់ដវ អាងពិស  គ្ពួសចឹ្ គ្បហរ 
សតវខាល អាងខាុំ  រតគ់ែញសន្ទ្ងគប ់

ោជសី ៍អាងដគ្ស   សនាធ បស់នធប ់
ែុំរអីាងទប ់ គោយមាឌ្ធុំមាុំ ។ 

២).រលអាង មាល ុំង  ខឹងគគ្កាធ គលល  
ចិ្តតគៅដ គឃ្លរគៅ  គ សៈែឹ នាុំ 

រ ូតឥឡូវ  គៅដតគ្បឹងខុំ 
គមា ៈរមួនាុំ  សនសុំគរឿងខវល់ ។ 

៣).មនិែឹងគ្បឹងខាល ុំង   នញងមាតម់ច្ចញោជ 
មនិែឹងគជារនាច្  ឱ្យគ ើតអុំពល់ 

សងសឹ គៅម   នាុំទញ ខរច្ល់ 
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គរឿងតូច្នាុំែល់  ខវល់គពញគោកា ។ 
៤).ខាល ុំងទល់នឹងខាល ុំង  ច្មាុំងបាញ់គបាោះ 

យនតគហោះទមាល   ់ តបតគ្បហរ 
មាខ ងៗ ថ្លឈ្នោះ  ថ្លខាល ុំងអស្ដច រយ 

សគគ្មច្ផ្លូវការ  គ្តូវស្ដល បែូ់ច្ោន  ។ 
៥).បណ្ឌិ តអាងគ្បាជ ្ អុំណាច្បញ្ញញ  

គោោះគ្ស្ដយសពវការ  គោយមានវជិាា  
 ិរខិាម សបាប  មនិរិតស្ដងគពៀរ 

រមាា បគ់វោ  គោយគមតាត ចិ្តត ។ 
៦).យល់ថ្លសពវនងា  សមយ័ច្គគ្មើន 

គគ្ច្ើនគោយវតថញ  ទុំគនើបគ្បណី្ត 
 ុំងសរវ វញធ   គ៏្បឹងផ្លិត 

ដបរទញ គចាលចិ្តត  ឱ្យសវិតគគ្ ៀមគ្ ុំ ។ 
៧). ុំគណ្ើ តជាមនញសស  គ ម្ ោះភូមសិញរតិ 

បានបែិសនធិ  គោយបញណ្យឧបតថមភ 
ចិ្តតអាច្ច្គគ្មើន  គ្បគសើរឧតដម 

គទព,គ្ព មរ ូត  ជាគ្ពោះអរយិៈ ។ 
៨).ស្ដដ ប,់គរៀន,គ្ទគ្ទង,់  ពិចារណាអតថ 
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គោរពបែិបតតិ  ែល់គោយគ្បច្ ស 
គៅគឡើយបានគ ើញ  ច្តញសសច្ច 

អរយិមរគ,ផ្ល  ែល់គ្ពោះនិរវ ន ៕ 

3 
១៧-គលាកិយធម៌ 

3 
១).គោ ិយធម ៌លមអភពបី 

អាគ្ស័យបច្ចយ័ គ្បជញុំតា ដ់តង 
ជាធមមៈពិត មនិដមនគ ើតឯង 

នគ្ ដលងដែលគ្តូវ យល់គោយបរមតថ។ 
២).គោ ិយធម ៌ ញសោ ញសលៈ(១) 

អពា តៈ ោម នបញរគលសតវ 
គរឿងោ៉ា វ នញងគោ  គរលគោយបញ្ញតត 

ធមប៌រមតថរឺ រូប,ចិ្តត,គច្តសិ (២) ។  
៣).គោ ិយធម ៌សគ្មាបសិ់ ា 

គ ើញធមធ៌មមតា ោម នគ្តូវវរវ ឹ 
គគ្រោះមានសតិ ជយួ ោស់រមល ឹ 

រលឹ ែឹងគ្តូវ ដលងយល់វបិរតិ ។ 
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៤).គោ ិយធម ៌រឺជាបោា ន 
ឱ្យសតិបបោា ន ដច្ បានរូប,ចិ្តត 

លោះបងទិ់ែាិ អតាត ជាបស់អិត 
គ ើញនាមរូបពិត ោម នអវីគ្បកាន ់។ 

៥).គោ ិយធម ៌ទីតាុំងវបិសសនា 
បញ្ញញ គ្បច្ ស ពិតជាសុំខាន ់

គ ើញគ ើតរលត ់គោ ននបញ្ច ខនធ 
លោះការគ្បកាន ់មានសតវអតតៈ ។ 

៦).គោ ិយធម ៌ជាធម ៌នញងគោ  
ដសវងរ ឱ្យគ ើញ ធមមសច្ចៈ 

សងខតគោ ីយ ៍ែល់គោ ញតតរ 
រ ូតអមតៈ អសងខតធ្លតញ (៣) ៕ 

(១) អានថ្ល  ញសៈោ៉ា - ញសៈល៉ាៈ ដគ្បថ្ល ញសល, អ ញសល ។ 
(២) តាមលុំោបគ់មគរៀនគ្ពោះអភធិមម   រឺ  ចិ្តត គច្តសិ  រូប  
(៣) ចិ្តត គច្តសិ  រូប( បញ្ច ខនធ,នាមរូប )ជាគោ ិយ សងខតធ្លតញ ។  
-មរគ៤ ផ្ល៤  ជាគោ ញតតរសងខតធ្លតញ 
-អមតៈគ្ពោះនិរវ ន ( អនញបាទនិគោធ ) ជាគោ ញតតរអសងខតធ្លតញ ។ 

3 
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១៨-មគគភាវនា  ភាៃ រលាភព្បី 

3 
១).ឆ្ងន ុំមញន នលង ហ ែូ់ច្គៅងមី 
ែូច្ជាអវីៗ ឥតដគ្បគ្បួលគស្ដោះ 

ដតគ្របធ់មមៈ គ ើតគ ើយសូនយអស់ 
លាងគ់ៅអាគឡាោះ អាល័យគវោ ។ 

២).វយ័ខ្ញ ុំបងឃ់្លល ត ផ្ទដ ុំមតិតញាតិគៅ 
ថ្លកាយសល់គៅ គ្ទុឌ្គគ្ មគ្ោុំគ្ោ 

ពញ ផ្ញយគ្ជា គគ្ជា  គោយគោរជោ 
 នម់ានគវោ គរលោឱ្យគ ើយ ។ 

៣).សនសុំបនត  នញងវែដសងារ 
សូមមានបញ្ញញ  គ ើញ ញុំខានគឡើយ 

ែឹងទញ ខ,លោះគ តញ, ជា ច់្ាស់ែល់គគ្តើយ 
គោយមរគភ្ងវនា ភ្ងា រោភពបី ៕ 

3 
១៩-សទិធិបញ្ាប់ទុកខ 

3 
១).ធមមមតិតធមមញាតិ មតិតញាតិមានធម ៌



-34- 

 

លអររួគសវនា ច្រយិគ្បគ្ពឹតត 
គស្ដម ោះគសមើគោយកាយ និងវាចាចិ្តត 

គត្  សចុរតិា ជាមនញសសគ្បគសើរ ។ 
២).គរឿងវែដសងារ ោបអ់គន ជាតិ 

សញទធដតជាញាតិ គៅ នញងែុំគណ្ើ រ 
ដែលធ្លល បជ់ួបោន  អងគញយឈ្រគែ គែើរ 

ែុំគណ្ើ រ នញងភព គ្របគ់្ ុមគ្រួស្ដរ ។ 
៣).ញាតិដែលមនិលអ ែូច្ជាគទវទតត 

 ុំងបានគ្បា ែ ញាតិគ្ពោះស្ដស្ដដ  
គ ោះជាអាគ្   ់ខាល ុំងកាល យ៉ា ងណា 

 គ៏្ពោះគមតាត   រញណាជានិច្ច ។ 
៤).ញាតិមតិតពិគសស ដែលររួគសពរប ់

ផ្ដល់ធមជ៌ាមលប ់ែល់ោន ឥតគភលច្ 
បានភបគ់្បសពវ ចិ្តតឥតដ គរច្ 

គស្ដម ោះគសមើជានិច្ច រ បានគោយគ្  ។ 
៥).ដតថ្លញាតិមតិត ពិតលអគមដច្មាដ  

 ម៏និនងលថ្លល  ែូច្ញាតិ,មតិតធម ៌
រឺចិ្តតខលួនឯង មានធមប៌វរ 

ស្ដដ ប,់គរៀន,ចាុំលអ, ពិចារណ៍្,គ្បគ្ពឹតត ។ 
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៦).សមបតតិទសសនៈ គ្បច្ សខលួនឯង 
គ ើញរញណ្នគ្ ដលង សច្ចៈពិសិែា 

គ ើញធមគ៌ោ ីយ ៍ែល់ឧតតរពិត 
គោ ញតតរចិ្តត សិទធិបញ្ចបទ់ញ ខ ៕ 

3 
២០-អរណុ្  សសួដ ី! អវីត្រូវ..., 

3 
១).អរញណ្  សួសដី ! អវីគ្តូវដតែឹង 

រឺចិ្តតគពល នឹង គៅែឹងគនោះគ ើយ 
គគ្រោះខណ្ៈចិ្តត សថិតតាុំងគៅគឡើយ 

គទើបឱ្យបានគ ើញ ឮ...គ្របអ់ារមមណ៍្ ។ 
២).អរញណ្  សួសដី ! អវីគ្តូវដតគច្ោះ 

សិ ាច្ុំគណ្ោះ តាមគ្ពោះអភធិមម 
គ ើញ,ឮ...គ ើតគឡើង រឺចិ្តត,អារមមណ៍្ 

ពិតជាស័ ដិសម តាមគ តញ,បច្ចយ័ ។ 
៣).អរញណ្  សួសដី ! អវីគ្តូវពិនិតយ 

ឱ្យគ ើញការពិត ជីវតិោល់នងា 
គ ើតគ ើយរលត ់ឥតមានសល់អវី 

ធមម៌ានបច្ចយ័ រឺ ន  អតាត  ។  
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៤).អរញណ្  សួសដី ! អវីគ្តូវរ ុំពឹង 
រឺធមទី៌ពឹង ពុំនឹងចិ្នាដ  

បានែល់សតិ និងវបិសសនា 
ែដងាស្ដស្ដដ  តាមផ្លូវមនិស្ដល ប ់៕ 

3 
២១-សកិាបរយិត្តិ  គផ្ទៀងផ្ទទ ត្់បដិបត្តិ 

3 
១).គ្ពលឹម  សួសដី ! នងាគ្បាុំបីគោច្ 

រគនាច្ច្នរ្តិ ននបញសសមាស្ដ 
ជានងាឧគបាសង ឆ្ងន ុំជូតយគ្តា 

ស្ដវ ័រ ា ជាសីលសមបតតិ ។ 
២).សិ ាបរមតថ គៅ នញងរមពរី 

ពាយមសមភ ីឱ្យបានយល់អតថ 
ស្ដដ បផ់្ងគរៀនផ្ង តាមគ្ពោះបរយិតតិ 

ដតការបែិបតតិ គផ្ៀ្ងផ្្ទតជ់ា ដ់សដង ។ 
៣).គមើលតគ្មូវការ គតើយ៉ា ងណាដែរ 

ផ្ទល ស់បដូរគ្បួលដគ្ប គោយផ្្ទល់ខលួនឯង 
គតើគ្បាថ្លន តិច្ ឬគគ្ច្ើននគ្ ដលង 

គ្បណី្ត ួងដ ង តាមដខសតណាា  ? ។ 
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៤).ឯការខឹងសអប ់ជាបគ់ោយគ ល្ ោះ ស់ 
គ្បទូសតទុំនាស់  គ៏គ្រោះគ ស្ដ 

គតើងយខលោះគទ ឬរតឹខាល ុំងកាល  ? 
អាច្ពិចារណា គ ើញខលួនឯងបាន ។ 

៥).ែឹងថ្លគមា ៈ គ ើតរមួគោភៈ 
គ ើតរមួគ សៈ គទើបលាងស់នាដ ន(១) 

ខញសគោយទិែាិ ថ្លមានខលួនគ្បាណ្ 
គតើបានរលឹ ែឹង គោយសតិគទ ? ។ 

៦).សិ ាគ ើញគ្តឹម នាមរូបបរមតថ 
បញ្ច ខនធោម នសតវ អតាត  ទគទ 

គរលជាបញ្ញតត សដី,គៅគយើង,គរ 
គ ើញចិ្តតទុំគនរ ឬគៅរវល់ ? ។ 

៧).សិ ាបរយិតតិ គផ្ៀ្ងផ្្ទតប់ែិបតតិ 
គ ើញពិតបរមតថ គទើបពិតជាយល់ 

ចិ្តត,គច្តសិ ,រូប ោម នខលួនអុំពល់ 
គបើគៅរវល់ គ្តូវស្ដដ ប,់គរៀនគទៀត ។ 

៨).សូមអធាគ្ស័យ នូវការបរយិយ 
ជាធមមសបាយ ជូនែល់មតិតញាតិ 

សគ្មាបខ់្ញ ុំបាទ មញននឹងដប ឃ្លល ត 
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 ញុំឱ្យគចាលគមសៀត(២) ស្ដដ យជាតិឧតដម ៕ 
(១) សនាដ ន ៖ ចិ្តត..., 
(២) គមសៀត ៖ គ្បគយជន,៍... 

( វច្នានញគ្ មដខមរសគមដច្គជាតញ្ញញ គណា ជនួ ណាត ) 

3 
២២-គព្បើ  និងបគព្មើ 

3 
១).មយួនងាអស់គៅ មយួឆ្ងន ុំអស់គៅ 

អវីដែលសល់គៅ គ្តឹមគ្តូវឥតគខាច ោះ 
រឺមនិគទៀង, ទញ ខ ឥតមានខលួនគស្ដោះ 

គគ្រោះអវី ុំងអស់ ជារបស់គោកា ។ 
២).ែីទឹ គភលើងខយល់ ខវល់គមដច្នឹងបាន 

ផ្សុំធ្លតញកាយគ្បាណ្ គ ើតរមួចិ្នាដ  
គ ើញឮ...ែឹងគរឿង សមាគ ល់ អតាត  

គពញចិ្តតសញខា ទញកាខ  ស់ចិ្តត ។ 
៣).គោ ីយស៍ងាខ រ ជាសងារច្គ្  

អតីតៈឆ្លង  នលងឆ្ងា យជិត 
អនារតមនិ ន ់ម ែល់ជីវតិ 



-39- 

 

បច្ចញបបននធមពិ៌ត  ុំពញងមាន នឹងណាា៎  ! ។ 
៤).ោភយសច្គគ្មើន គ ើនែល់បណ្ឌិ ត 

គ្ពឹតតជាគ្បគយជន ៍បគគ្មើស្ដសនា 
ែល់គ្ពោះគ្តយ័រតន សម័គ្រគស្ដម ោះរ ា 

គគ្រោះមានបញ្ញញ  គគ្បើោភយសស័ ដិ ។ 
៥).ប៉ាញដនតោភយស ដបរគៅជាមាច ស់ 

គបើចិ្តតគ្ ខវោះ បគគ្មើគោភៈ 
គគ្បើឱ្យដសវងរ  យ គោយមទៈ 

ោភយសច្ង   ់ទមាល  អ់បាយ ។ 
៦).ោភយស ូរគ ៀរ ជាផ្លបញញ្ញ មម 

ពូជបានោុំម  យូរឬគរៀងអាយ 
គ្បាជប្ានែឹងគ ើយ គគ្បើគោយសបាយ 

ោភយសដគ្បកាល យ ជាខ្ញ ុំបគគ្មើ ។ 
៧).ោភយសគគ្បើរល បគគ្មើកាមរញណ្ 

លីដសងដរ ពញន ធមម៌និគ្បគសើរ 
គគ្រោះអវជិាា  ឱ្យោភយសគគ្បើ 

ខូច្បងែ់ុំគណ្ើ រ  នញងភូមសិញរតិ ។ 
៨).គគ្រោះដតមនិស្ដគ ល់ អតតភ្ងពបញ្ញ ខនធ 



-40- 

 

ោបជ់ាតិគ្បកាន ់គោយស្ដរទិែាិ 
មនិរលឹ ែឹង គគ្រោះោម នសតិ 

អសមិមានោះ វលិវល់អដងវង ។ 
៩).ស្ដធញ ស្ដធញ ! សូមគ្ជោះថ្លល បញណ្យ 

អររញណ្បណ្ឌិ ត ែយ៏៉ា ងនគ្ ដលង 
បានស្ដគ ល់ស្ដដ បធ់ម ៌ ប៏ញណ្យចាតដ់ច្ង 

គកាតដគ្ ងគោរព មលបគ់្ពោះគ្តយ័រតន៕ 

3 
២៣-គុកកមមវដដៈ 

3 
គគ្រោះមនិែឹង        គ្បឹងឥតឈ្ប ់ គ្ជប ់នញងគោ  
ដសវងរ គភ្ងរ        យ តុំដណ្ង ច្ញោះបញ្ា ី 
លុំោបឯ់          ឯតទរគៈ   តាមនាទី 
ខុំសមភ ី         ឈ្ល វ់ វ់ ី  មមាញឹ  ។ 
ដតលុំអាន         បានគ ើតរមួ  គ្ ុមគ្រួស្ដរ 
ដែលគ្ជោះថ្លល          ពញទធស្ដសនា  ទីរលឹ  
បានគធវើ ន         មានសីោ  ម សនធឹ  
ច្ងចាុំនឹ          ស្ដដ បសិ់ ា  ស្ដស្ដដ ពញទធ ។ 
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ដត ិគលស         ច្ុំគណ្ោះបញិន  មនិធមមតា 
មានគសនា         ចាុំគ្បហរ  កាល គមាោះមញត 
គមគោភៈ         គមគ សៈ  តណាា ,ែញត 
លាងប់ុំផ្ញត         មនិ នផ់្ញត  ពីអវជិាា  ។ 
គរៀននិងស្ដដ ប ់        ចាបគ់សច្ ដី   ប៏ានគគ្ច្ើន 
លមមច្គគ្មើន         គ ើនការយល់  ែល់ធមាម  
ជាសមបតតិ         ែល់បែិបតតិ  គ ម្ ោះបូជា 
គ្ពោះភរវា         គគ្រោះវជិាា    បញ្ចបទ់ញ ខ ។ 
ច្តញសសច្ច         ផ្លសគគ្មច្  រឺនិរវ ន 
ពិតជាមាន         គគ្រោះគ តញមរគ  គគ្សច្សាបស់ញខ 
លោះទិែា ិ        និងតណាា   គោោះរនញ  
រតស់គ្មុ          គច្ញពីរញ    មមវែដៈ ៕ 

3 
២៤-គមគរៀនធមមសចាៈ 

3 
១).ពនលឺយងយស ែងួគ្ពោះសញរយិ 

យគ្តាបុំភល ឺសពវភពដផ្នែី 
ជា ិច្ចធមមតា ឥតគ្បដ  អវី 
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គ ើត នញងគោ ីយ ៍គពលនងាជានិច្ច ។ 
២).ច្ុំដណ្ ែងួច្ន ្បុំភលគឺពលយប ់

តាុំងពីគ្ពលប ់ឥតមានដ គរច្ 
រគនាច្ែល់គខនើត ពនលឺខាល ុំងតិច្ 

ច្នម្និដែលគភលច្  ិច្ចគពលោគ្តី ។ 
៣).គ ើត នញងទឹ ែី ព ួនគ្ពគ្ពឹ ា 

គ្របម់ញខដផ្លផ្ទក  រួរឱ្យគមគ្តី 
ពណ៌្ លិនតិច្គគ្ច្ើន រស់តាមគ្សុ ,នគ្ព 

ោម នអវីររួ ស់ សគ្មស់ធមមជាតិ ។ 
៤).ដផ្លគ្ ូច្រសជូរ គគ្ច្ើនសមបូណ៍្ទឹ  

មាូរគ្ពឹ  ជូ៏រ ដផ្ន មយួដបបគទៀត 
ពណ៌្គលឿងគ្បគ ើរ  លិនគមើមរគមៀត 

លវីងដតរសជាតិ ច្ងភ់ល សផ្ទក គៅដ  ។ 
៥).ខវិតខចីចាស់ច្ត ់គ ើញអតម់និបាន 

 ឹរយ៉ា ងច្ុំណាន គមស្គ្  មគអអ  
ដផ្អមគ្តជា ,់លមួត ឪឡឹ និងគពព  

ដផ្ល,គមើមមានគៅ ោុំែញោះគ្សុ ដខមរ ។ 
៦).ដផ្លគឈ្ើបរគទស ែូច្ោន ,គផ្សងោន  

រសជាតិនានា  លិន,ពណ៌្គគ្ច្ើនដែរ 
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មនិថ្លទីគ្ ុង ច្មាក រឬដគ្ស 
គៅឆ្ងា យគៅដ បរ ជាគមគរៀនពិត ។ 

៧).គគ្បៀបែូច្ ុំគណ្ើ ត បានគ ើតជាមនញសស 
គ្បុស,គ្សី,មាន,គ្   ជ៏ាជីវតិ 

គលម ,ស,គ ោះលអ មនិលអ ចិ៏្តត 
ដែលសនសុំពិត  នញងចិ្តតសនាដ ន ។ 

៨).អវីដែលសុំខាន ់សគ្មាបខ់លួនឯង 
 ុំងអាច្ចាតដ់ច្ង គ ើយអាច្គធវើបាន 

រឺមាន នសីល ភ្ងវនាធម ៌ានត 
នាុំចិ្តតសនាដ ន បានគ ើញសច្ចុំ ។ 

៩).គ្ពោះពញទធជាមាច ស់ គ្តាស់ឧ នថ្ល 
ខលួនឯង នឹងណា អុំណាច្  បរមំ  

រឺ  សព្វំ  ឥសសរយិ ំ សែុំ 
គបើ  បរវស ំនាុំម ទញ ខៈ ។ 

១០).បញណ្យបានជាមនញសស  ុំគណ្ើ តឧតដម 
សមបានសិ ា នូវធមមសច្ចៈ 

សតិបញ្ញញ  នាុំែល់ទសសនៈ 
មរគផ្លសគគ្មច្ ែល់ ព្ព្ះនិពាវ ន ៕ 

3 
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២៥-ផ្ទា អង្ខគ សលី 

3 
១).នងាែបគ់្បាុំគោច្ រគនាច្ដខបញសស 

គ្សីគ្បុសជាបដ់ខស នងាដសនចូ្លឆ្ងន ុំ 
មតិតញាតិជាតិចិ្ន គធវើជាគ្បចាុំ 

ច្ុំណាុំទមាល ប ់បញណ្យគ្បនពណី្ ។ 
២).នងាគនោះគ្តូវច្ុំ នងាឧគបាសង 

 ុំណ្តគ់្បគយជន ៍រញងគោច្នន៍ាទី 
ច្ងាា នថ់្លវ យសងឃ  មបងអ់ញ្ា លី 

មនមីាន គធវើ ន មានសីលរ ា ។ 
៣).សនសុំពូជលអ បវរធមរ៌ញណ្ 

បានបញណ្យឧទ្ិស ជូនែល់ ញងមា៉ា  
ដែលបានដច្ ឋាន គ្របញ់ាតកា 

សពស្្ដធញការ អនញគមាទនា ! ។ 
៤).ផ្ទក អងាគ សីល មានពណ៌្គលឿងគ្សស់ 

គគ្បៀបចិ្តតសបបញរស មានែល់គ្របោ់ន  
គគ្រោះវយ័បានឆ្លង  នលងគ្របគ់្ោ 

ែល់កាលគវោ  ោ៏ោន គ ើយ ។ 
៥).មាន,គ្ ,ស,គលម  គចាលគៅ នញងគោ  
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យ តាមបានដត បញណ្យបាបផ្លឱ្យ 
អរយិមរគជា បូន ស្ដង ញុំខានគឡើយ 

ជិោះឆ្លងគឆ្ងព ោះគគ្តើយ សញខាអមតៈ ៕ 

3 
២៦-អនតាត   ធម្មម  

3 
១).គ្ពឹ នងាមយួគ ើត គខនើតដខមា ធុំ 

មគនារមបានជូន ែុំគណ្ើ របណ្ឌិ ត 
ផ្សពវផ្ាយធមម ន គោយស ធ ពិត 

ចិ្តតស្ដងផ្លូវស្ដព នសគ្មាបគ់ែើរឆ្លង ។ 
២).វាលវែដសងារ មហដវងឆ្ងា យ 

លមមឱ្យគនឿយណាយ នគ្ គព  នលង 
គ ើតចាស់ឈ្សឺ្ដល ប ់គគ្រោះមានគោរផ្ង 

ញាតិមតិតបអូនបង តាម មមគផ្សងោន  ។ 
៣).ការឈ្រូឺបកាយ មានគពទយឱ្យថ្លន ុំ 

ពាបាលគ្បចាុំ ឱ្យគសបើយសោះជា 
គ ោះបានធូរគ្ស្ដល មយួកាលមយួគ្ោ 

 គ៏្បឹងស្ញោះស្្ដ បានជាសិនដែរ ។ 
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៤).ច្ុំដណ្ ការឈ្ ឺជុំងឺផ្លូវចិ្តត 
ពិតណាស់ស្ដស្ដដ  គពទយយ៉ា ងពូដ  

ផ្ដល់ធគមាម សង គមើលរ ាដង 
ឱ្យចិ្តតគសបើយដលា ពីគោរ ិគលស ។ 

៥).ស្ដវ ័បញតតច្បង ជាសងឃរុំរូ 
ឆ្ងនថ់្លន ុំគ ើយធូរ គ្ស្ដលយ៉ា ងពិគសស 

គគ្បៀបនឹងគ្ពោះធម ៌គោ បានចាុំគច្ោះ 
ច្ុំគណ្ោះដែលនាុំ គច្ញចា ភពបី ។ 

៦).ទីណា គ៏ោយ  ជ៏ាធមមៈ 
គ ើតគឡើងជា ោ់  ់ គ៏គ្រោះបច្ចយ័ 

រចួ្គ ើយរលត ់អស់ោម នសល់អវី 
គភលើងខយល់ទឹ ែី ជូនមាច ស់សងាខ រ ។ 

៧).បានគ ើញសច្ចៈ ពិតជាសុំខាន ់
លោះការគ្បកាន ់ថ្លមានអតាត  

សតិបានែឹង រមួវបិសសនា 
គ ើញធមធ៌មមតា អនតាត   ធម្មម  ។ 

៨).រូបដែលឆ្លងកាត ់រស្ដតអ់ស់គៅ 
គៅគ្តឹមចិ្តតរិត ជាគរឿងនានា 
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គរឿងនគ្ពបពត៌ ស្ឹងអូររងាគ  
គរឿងទីរមនា  អ៏ស់គៅគ ើយ...! ៕ 

3 
២៧-ព្ព្ះធម៌ព្ីគរាះ  រហូ្ត្បនលុះគ ើញសចាធម៌ 

3 
១).គ្ពោះធមពី៌គោោះ គគ្រោះអតថគសច្ ដី 

គ្បគយជនគ៍្បុសគ្សី យល់គ ើញធមពិ៌ត 
ជាបទសិ ា ឱ្យវចិារណ៍្រិត 

សគ្មាបជី់វតិ ពិតគ ើតជាមនញសស ។ 
២). ុំគណ្ើ តពូជមនញសស គ ម្ ោះថ្លឧតដម 

សនសុំគោយបញណ្យ មានចិ្តតខពងខ់ពស់ 
អាច្អបរ់ ុំបាន  នគ់ៅរស់គនាោះ 

រ ូតបនលញោះ គ ើញសច្ចធម ៌៕  
ពញទធុំ សរណ្ុំ  រចាឆ ម ិ! 
ធមមុំ សរណ្ុំ  រចាឆ ម ិ! 
សងឃុំ សរណ្ុំ  រចាឆ ម ិ! 

3 
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២៨-គព្ត្ើយនាយសៃប់  សែុអមត្ៈ 

3 
សញខោភយស       គ ោះខពងខ់ពស់  គោយយសស័ ដិ 
 ុំងមាសគ្បា  ់      គគ្ច្ើនអនរ័ឃ  ររ ូរគ ៀរ 
គ្បឹងគោភៈ         សញខគោ ៈ  អន្ា ម់ារ 
ែល់គវោ         មច្ចញមារ   យ វញិអស់ ។ 
សញខគគ្រោះលាង ់        លងម់និែឹង  យល់ខាា បខ់ាួន 
ថ្លមានខលួន         ោប,់រញុំ នួ  គពញចិ្តត, ស់ 
គគ្រោះទិែាិ         គ្បកានខ់ញស  បញ្ច ខនធគស្ដោះ 
ររួគ្សគណាោះ         នាុំអាគឡាោះ  នឹងអាល័យ ។ 
សញខគោ ធម ៌        សញខញាបញ័់រ  គគ្រោះគ្បួលដគ្ប 
ទញ ខឥតដលា         គគ្រោះដតសញខ  ឃ្លល ត ទយ័ 
គគ្រោះមនិែឹង         ធមស៌្ដមញ្ញ   ននគោ នគ្ត 
មនិគទៀងអីវ          ុំងជាទញ ខ  អនតាត  ។ 
ច្ុំដណ្ សញខ         សញខចិ្តតពិត  ជាទីពឹង 
 ុំណ្តែឹ់ង         គោយសតិ  គ ើញច្ាស់ថ្ល 
ធមន៌ាមរូប         គ ើតគគ្រោះគ តញ  រឺសងាខ រ 
លោះអតាត -         នញទិែាិ   ចិ្តតបានសាប ់។ 
សញខនឹងលោះ         អាមសិៈ   គៅ នញងគោ  
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សញខផ្ញតគស្ដ          គោ ញតតរៈ  ជាអរយិគ្ទពយ 
លោះអាល័យ         ជាគគ្តើយអាយ  ដលងគ្តឡប ់
ទញ ខបញ្ចប ់        គគ្តើយនាយសាប ់ សញខអមតៈ ៕ 

3 
២៩-សាដ ប់ធម៌អសែ់វល ់

3 
១).មរិសិរបញសសមា  គគ្ច្ៀ ដច្ ដខឆ្ងន ុំ 

បញ្ញតតច្ុំណាុំ តាមកាលគវោ 
ែឹងគគ្រោះបរមតថ ជាតធួមាម  

កាយ,គវទនា,ចិ្តត និងធមដ៌ែលមាន ។ 
២).ដតគគ្រោះមនិែឹង គ្បឹងតាមតណាា  

គ្សគវគ្សវា គោយការគគ្ស ឃ្លល ន 
ពឹងទិែាិខញស សមាគ ល់ខលួនមាន 

ជាបវ់ណ័្ឌ  នញងវាន ជាគគ្រឿងចា ដ់គ្សោះ។  
៣).ជីវតិគៅរស់ គ ម្ ោះ ុំែរស្ដល ប ់

មនិយូរមនិឆ្ងប ់ែញតកាល យជាគផ្ោះ 
ឬ ប ់នញងែី ោម នអវីពិគសស 

គច្នោះឆ្ងបគ់ឈ្វងយល់ ជីវតិជាអវី ? ។ 
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៤).មានអវីគផ្សងពី រូបធមន៌ាមធម ៌
បានែឹងគ្តូវលអ បញ្ញតតគ្បុសគ្សី 

មាន,គ្ ,គ មង,ចាស់ អាច្យល់គសច្ ដី 
គ្របក់ាលយបន់ងា គ្របទី់ ដនលង ។ 

៥).បានគ ើញ ិគលស មនិ នប់ានលោះ 
ពិតលុំបា ណាស់ ែយ៏៉ា ងនគ្ ដលង 

គគ្រោះគៅគ្បកាន ់មានតខួលួនឯង 
នាុំទញ ខច្ុំដបង ោបវ់ែដសងារ ។ 

៦).ស្ដដ បធ់មអ៌ស់ខវល់ លញោះយល់ចូ្លចិ្តត 
គ ើញពិតខនធ,ធ្លតញ ជាទញ ខវោដ  

លោះការគ្បកាន ់ឧគច្ឆទ, សសសតា 
គ្បច្ សល ខណា គទើបអស់សងសយ័ ។ 

៧).គោយបញណ្យជា មម បញញ្ញ  ិរយិ 
រញណ្គ្តយ័រតនា សរណ្រមនន៍ងល 

សូមគគ្សច្វជិាា  អាសវ ខយ័ 
ឧបនិសសយ័  ញុំបីគផ្សងគឡើយ ៕ 

3 
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៣០-កំណាព្យបណ្ឌិ ត្ 

3 
“ ៙.គ្សដអមសួសដី ! ទឹ ែីគ្ពោះវហិរ 
មយួ  ញុំសអបោ់ន  ពីរ  ញុំអតួខលួន 
បី  ញុំមាយ ឥសា រញុំ នួ 
បនួ គ្តូវែឹងខលួន  ញុំពួនគធវើបាប ។ 
គ្របយ់៉ា ងចាបគ់ផ្ដើម អុំពីខលួនឯង 
គ្តូវគច្ោះគកាតដគ្ ង គច្ោះគគ្កា គច្ោះគ្កាប 
យល់ែឹងការពិត ចិ្តតមនិែញនោប 
ភលសឺ្ដវ ងែោប អស់បាបអស់ទញ ខ ៕៚ ” 

 ( គោយគោ គ្រូអរគបណ្ឌិ តធមាម ចារយ ប ៊ុត សាវង្ស ) 
១).ច្នគ្ែើមសបាដ  ៍ ធមមយគ្តាឆ្ងា យ 

សបាយគធវើបញណ្យ នាុំម នូវសញខ 
គ្ពោះធមគ៌្តាស់ែឹង អស់បាបអស់ទញ ខ 

ញាតិជិតឆ្ងា យគ្សុ  ទញ ខបានរគោោះ ។ 
២). ុំណាពយនងលថ្លល  វាចាគពគ្ជពិត 

គច្ញពីបណ្ឌិ ត ចិ្តតធមស៌បបញរស 
គមតាត នគ្ ដលង គ្សឡាញ់គោយគស្ដម ោះ 
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 រញណាសគនាដ ស ែល់គ្របម់តិតញាតិ ។ 
៣).ខ្ញ ុំបាទសូមគ្កាប សុំពោះបា  

ជាសិសសតគៅ សូម ញុំគ លៀងឃ្លល ត 
គ ោះគោយគភទណា សូម ញុំរវាទ 

រមួជាតិតបរញណ្ គ្ពោះពញទធស្ដសនា ។ 
៤).គបើមានបញណ្យគ្រប ់បន្ទ្ងគបម់និខវោះ 

បានលោះអាល័យ ស្ដងគភទគន ខមាម  
ជាពញទធស្ដវ ័ បញតតគ្ពោះស្ដស្ដដ  

យគ្តាែដងា កានអ់មតោា ន ។ 
៥).ស្ដដ បយ់ល់ធមពិ៌ត គ ើញសច្ចធម ៌

គ្តងផ់្លូវគ្តូវលអ ទញ ោ ស់នាដ ន 
លោះគគ្តើយភពបី ដលងវលិវញិថ្លក ន 

ែល់គគ្តើយសញខស្ដនត សាបអ់មតបទ ៕ 

3 
៣១-ព្ព្មព្ិត្ឬគៅ ? 

3 
១).គ្ពឹ គ្រងនងាគការ ដខមា ចាស់គខនើត 

សញរយិរោះគអើត បគញ្ចញរសមី 
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គគ្បៀបគ្ពោះធមយ៌ង បុំភលគឺោ ីយ ៍
នងលធមមយគ្តា សគន្ទ្ងាគ ោះបន្ាន ់។ 

២).បណ្ឌិ តសដមដង គ្បាបអ់តថគសច្ ដី 
អវីដែលចិ្តតសញខ ឱ្យឆ្ងបរ់សួោន ់

គ្ពមលមមតាមពិត ឈ្បភ់យ័អាសនន 
គ្ គ្ទពយ គ៏្ោន ់គគ្រោះដតសញខចិ្តត ។ 

៣).ពីគោោះគ្តងថ់្ល ចិ្តតសញខគ្បច្ ស 
មនិដមនមាសគ្បា  ់ឱ្យសញខជីវតិ 

គ ោះឥឡូវគ្  ខវោះគ្ទពយដមនពិត 
ដតចិ្តតសញខគ្ពម លមមតាមធមន៌ងល ។ 

៤).មនិដមនសញខគ្ពម ដតគពលមានគ្បា  ់
ែល់គពលគ្ ធ្លល   ់ដបរបា ស់្ដម រតី 

ផ្លជួបមានបាន ពីគោោះហសដី 
ខ្ញ ុំគអាើយល នល គ្ពមពិតឬគៅ ? ៕ 

3 
៣២-ឈកឺ្ខយ  ឈចឺិត្ត 

3 
១).គរលថ្លឈ្កឺាយ ងាយជាងឈ្ចិឺ្តត 
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ឈ្កឺាយរិតរ  គពទយ,ថ្លន ុំពាបាល 
អាច្បានជាសិន ឈ្លឺមមឈ្គឺ្ស្ដល 

ឈ្ខឺាល ុំងបណាដ ល  រ៏ ូតស្ដល ប ់។ 
២).ច្ុំដណ្ ឈ្ចិឺ្តត ពិតថ្លលុំបា  

មនិគ្ស្ដ គោយថ្លន ុំ ឈ្មឺាុំច្ុំណាប ់
អវីដែលបានរិត ខ្ញ ុំនាុំម គ្បាប ់

ស្ដដ បគ់ ើយដគ្ ងស្ដវ ង គភលច្ឈ្ចិឺ្តតខលោះ។ 
៣).គមើលការងតផ្ាយ  នញងគោ ឥឡូវ 

ចាបប់ានសគ្តូវ មនិថ្លគ មងចាស់ 
គរកាតន់ែគជើង គ ើញរនធតណ់ាស់ 

ឈ្ចឺាបប់ាបគ្កាស់ ែូច្ជាសតវធ្លតញ ។ 
៤).គរបាញ់សមាល ប ់គរែញត ុំងរស់ 

មនញសសែូច្ោន គស្ដោះ សូនយអស់រញណ្ជាត 
អាវញធយញទធភណ្ឌ  គ្បហរគបៀនគបៀត 

បងគ់មសៀតច្គគ្មើន ដតខាងអធម.៌.. ។ 
៥).មា៉ាងររួដបរគមើល ឈ្ខឺាល ុំងរូបកាយ 

ោម នអវីសបាយ រស់ ុំងគ្តែរ 
រងច់ាុំគពលស្ដល ប ់ឈ្បឺាតម់ាត ់ 

រស់,សញខភ្ងពលអ ររួឈ្ចិឺ្តតគទ ? ។ 
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៦).គនោះជារុំនិត ដែលរិតខលួនឯង 
ដគ្ ងផ្សុំឧបាយ  ុំងខ្ញ ុំ ុំងគរ 

គ្បឹងដតឈ្ចិឺ្តត ចិ្តតឥតទុំគនរ 
លមមររួរោិះគរ បដូរនូវការរិត ។ 

៧).សុំខាននិ់សសយ័ បានស្ដដ ប,់សិ ា 
ស្ដស្ដដ គ្តាស់គ្បាប ់ធមទូ៌នាម នចិ្តត 

ផឹ្ ថ្លន ុំធមមសច្ច(១) សោះគោរជីវតិ 
ែឹងពិតគ ើញពិត ចិ្តតដលងឈ្គឺ ើយ៕ 

(១) អានថ្ល ធម័-មៈ-ស័ច្ 

3 
៣៣-សចាធម៌ 

3 
១).ឈ្កឺាយថ្លងាយ គមើលគោយគពទយ,ថ្លន ុំ 

ដតឈ្គឺ្បចាុំ គគ្រោះគ តញមានជាតិ 
ពាបាលជាសិន សោះគ ើយឈ្គឺទៀត 

គ្របជ់ាតិ ុំគណ្ើ ត គ ើត,ចាស់,ឈ្,ឺស្ដល ប ់។ 
២).ច្ុំដណ្ ឈ្ចិឺ្តត មនិងាយពាបាល 

ឱ្យបានធូរគ្ស្ដល ជាសោះគសបើយឆ្ងប ់
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ប៉ាញដនតគ្ពោះធម ៌ជួយ តាមលុំោប(់១) 
គគ្រោះស្ដដ បគ់ ើយយល់ គ ើញសច្ចធម ៌។ 

៣).ឈ្កឺាយឈ្ចិឺ្តត ពិតឈ្ែូឺច្ោន  
គគ្រោះដតអវជិាា  នាុំជាតិបនត 

បញ្ញញ (២)បានគ ើញ បញ្ចបយ់៉ា ងលអ 
គ ើញសច្ចធម(៌៣) ឈ្បគ់ ើត,ឈ្,ឺស្ដល ប ់៕ 

(១) លុំោប ់៖ 
- សីល សមាធិ បញ្ញញ  
- បរយិតតិ បែិបតត ិបែិគវធ 
- ញាតបរញិ្ញញ  តីរណ្បរញិ្ញញ  បហនបរញិ្ញញ  ។ 
(២) បញ្ញញ  ៣ ៖   (៣) សច្ចធម ៌៤ ៖ 
- សញតមយបញ្ញញ   - ទញ ខសច្ច 
- ចិ្នាត មយបញ្ញញ   - សមញទយសច្ច 
- ភ្ងវនាមយបញ្ញញ  ។  - និគោធសច្ច 

  - មរគសច្ច ។ 

3 
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៣៤-បញ្ញា សាម រត្ីរថំ្ព្រកគព្ត្ើយ 

3 
១).ពឹងស្ដល បមយួរូ គពលគធវើែុំគណ្ើ រ 
គ្បឹងទទោះគ ើរ  នញងគពលគ្តូវឆ្លង 

សមញទល្វឹងគលវើយ ធុំគ ើយគគ្ៅផ្ង 
បុំណ្ងរចួ្ផ្ញត ចា ពីទញ ខភយ័ ។ 

២).អុំណ្តអ់តធ់ន ់រមួគោយពាយម 
ឥតជាប ់  ់ម សមបតតិគោ ីយ ៍

 នជី់វតិរស់ ឆ្នៈ្ឃ្លម តខមី 
បញ្ញញ ស្ដម រតី(១) រ ុំនពរ គគ្តើយ ។ 

៣).សតិរលឹ  ែឹងពិតរូបនាម 
និយមធមគ៌ ើត ពីគ តញ នឹងគ ើយ 

បញ្ញញ គ ើញច្ាស់ ោម នតួខលួនគឡើយ 
ចាស់កាល ែល់គគ្តើយ និរទញ ខសញខសាប ់៕ 

(១) ស្ដម រតី ៖ សតិ 

3 
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៣៥-គៅម្មនជីវិត្ព្ិត្ជាគដើមទុន 

3 
១).ភ្្ង ពី់ែុំគណ្  គគ្រោះដតបញណ្យធុំ 
បានម ឧបតថមភ គ្ទគ្ទងជី់វតិ 

រឺជាគែើមទញន យ៉ា ងធុំដមនពិត 
ឱ្យចិ្តតគៅគ ើត បានែឹងអារមមណ៍្ ។ 

២).ត្ថាគត្គពាធិសទាធ  
រឺជានិសសយ័ ដែលធ្លល បស់នសុំ 

គជឿការគ្តាស់ែឹង ទីពឹងឧតដម 
នគ្តសរណ្រមន ៍អភវិន្ា ។ 

៣).ជីវតិគៅមាន បានគរៀនបានស្ដដ ប ់
ស្ដរសពគ្្បាបផ់្លូវ គោយគ្ពោះធមាម  

សតិផ្លូវមូល ផ្លូវគ្ពោះភរវា 
ឱ្យភ្ងា ររលឹ  ែឹងគ ើញសច្ចៈ ។ 

៤).ជីវតិគ្បគ្ពឹតត គៅជាធមមតា 
ធមជ៌ាសងាខ រ តាមសងារច្ ក 

គោ ិយធម ៌ជាទញ ខវែដៈ 
លញោះគោ ញតតរៈ គ្បច្ សធមាម  ។ 
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៥).សតិគ ើត ន ់ដច្ រូបដច្ នាម 
រលឹ ែឹងភ្ងល ម ធមប៌ញ្ច ខនាធ  

បច្ចយ័គ្របគ់្ោន ់ឱ្យគ ើតគ្របគ់្ោ 
សគពវ ធមាម  ជាអនតាត  ។ 

៦).គៅមានជីវតិ ពិតជាគែើមទញន 
មនិស៊ញនគ្ជុល ួស គគ្រោះមានបញ្ញញ  

គច្ោះែឹងបរយិតតិ បរមតថសិ ា 
លោះបងត់ណាា  និពាវ ននតិ ៕ 

3 
៣៦-សកិាពាកយ  “ សុា ំ” 

3 
១).សិ ារ យ “ សុា ំ” ភ្ងស្ដដខមរ 
រញណ្សពដ្ែលដគ្ប ថ្លការងនឹ  

ចិ្តតឥតញគញើត  ុំងោា ច្គ្ពឹ  
ងនឹ គធវើស៊បសួ់ន គោយចិ្តតកាយ ។ 

២). “ សុា ំ” ដែលនាុំឱ្យ មានទញ ខធាន ់
បញ្ចកាមរញណ្ គសពសបាយ 

ភ្ងររយែគ៏គ្ច្ើន គលើរូបកាយ 
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កាអ  កាអ យគសនហ ននគ្បុសគ្សី ។ 
៣).សមបតតិោភយស គ ម្ ោះគ្បគសើរ 
សម័គ្រចិ្តតបគគ្មើ គរៀងោល់នងា 

គគ្ៅពីបាប មម គតើបានអវី ? 
សមបតតិគោ ីយ ៍គោ ជាមាច ស់ ។ 

៤).ច្ុំដណ្ ការ  “ សុា ំ” នឹងបញញ្ញ មម 
ជាពូជបានោុំ គ្បគសើរណាស់ 

សីលសមាធិ បញ្ញញ គ្កាស់ 
ច្ាស់គ ើញអរយិសច្ច គគ្សច្ផ្ញតទញ ខ ៕ 

3 
៣៧-ព្ព្ហ្សបត្ិ៍សសួដ ី! 

3 
១).គ្ព សបតិ៍ សួសដី ! សិរឧីតដម 
ចិ្តតែឹងអារមមណ៍្ សមគ តញបច្ចយ័ 

បញណ្យគ្ទគ្ទងពិ់ត ជីវតិគ ើញនងា 
គ្បញាបឆ់្ងល  ន់ច្ន តនមលតបរញណ្ ។ 

២).គ្ព សបតិ៍ សួសដី ! សិរគីស្ដភ្ង 
គ ោះកាយគ្ោុំគ្ោ ភ្ងា រមនិទគ្មន ់

កាតប់ងគ់គ្រឿងឆ្ងអ ប ជាបាបស្ដងបញណ្យ 
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លោះការគោភលន ់ស្ដងរញណ្ោងគ ស ។ 
៣).គ្ព សបតិ៍ សួសដី ! សិរគីតជោះ 
ឈ្នោះគ្តងប់ានយល់ ស្ដគ ល់ែឹង ុំ ញស 

គមើលគ ើញគ សឯង ដគ្ ងគ ើយោ ច់្ញោះ 
ែញសខាតចិ់្តតកាយ គ្សស់គ្ស្ដយវាចា ។ 

៤).គ្ព សបតិ៍ សួសដី ! សិរដីមនពិត 
គស្ដម ោះគសមើកាយចិ្តត គ្បគ្ពឹតតគ្ព មចារយ 

ស្ដង បូនគ្ព មយន តាមគ្ពោះស្ដស្ដដ  
ផ្លូវគ្ពោះបិតា គ្តាែល់គគ្តើយសាប ់៕ 

3 
៣៨-សព្វំ  ឥសសរយិ ំ សែុំ 

3 
១).អរញណ្ សួសដី ! អវី ុំពញងែឹង 
រឺជាចិ្តត នឹង គៅែឹងអារមមណ៍្ 

គ ើញ,ឮ,ធុំ លិន, ែឹងរស,ផ្សពវផ្សុំ 
នាុំែល់មគនា វ រ ចិ្តតរិតចាតដ់ច្ង ។ 

២).អរញណ្ សួសដី ! អវីដែលសុំខាន ់
គ ើញការគ្បកាន ់ នញងចិ្តតខលួនឯង 
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ដែលរួររគងកៀស ពិតយ៉ា ងនគ្ ដលង 
គគ្រោះចិ្តតមាន  ឯ់ង គវច្ស្ដព យយ គៅ ។ 

៣).អរញណ្ សួសដី ! អវី ក៏ារពិត 
អុំគពើគ្បគ្ពឹតត រិតគ្តូវមនិគ្តូវ 

ចិ្តតបានសនសុំ  នញងែុំគណ្ើ រផ្លូវ 
រចួ្គ ើយ គ៏ៅ តាមច្ាប ់មមផ្ល ។ 

៤).អរញណ្ សួសដី ! អវី នលងគៅ 
ឥតមានសល់គៅ ឱ្យគ្តូវដតខវល់ 

 ុំងអនារត មនិ នម់ ែល់ 
គតើគ្តូវ ងវល់ ខវល់នឹងគរឿងអវី ? ។ 

៥).អរញណ្ សួសដី ! អវីគ ើតបច្ចញបបនន 
គ្បញាបប់ន្ាន ់ពាយមឃ្លម តខមី 

រឺលោះគ្បកាន ់គោ ធមគ៌ោ ីយ ៍
សិរ ីសព្វំ  ឥសសរយិ ំ សែុំ ៕ 

3 
៣៩-គ ើញធម៌ព្ិត្គឺ  ន  អតាត  

3 
១).នងាច្នយ្គ្តា សបាដ  ៍ងមី 
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គ្ពលឹមសួសដី សញរយិរោះ 
រសមីពណ៌្មាស ភលចឺាុំងជោះ 
ធមមជាតិលអលអោះ គ្សស់គស្ដភ្ង ។ 

២).សញរយិគគ្បៀបែូច្ អងគគ្ពោះពញទធ 
ជាម ញែនគ្តគោ  ធមមោជា 

យងបុំភលផឺ្លូវ ធមមមាោ៌ 
ឱ្យគ្របអ់ងាគ  ភ្ងា រស្ដម រតី ។ 

៣).ឯពនលឺនងា គគ្បៀបគ្ពោះធម ៌
ដែលគ្ពោះទិន រ ផ្ដល់រសមី 

បុំភលសឺពវសតវ  នញងគោ ីយ ៍
ឱ្យគ ើញសិរ ីននធមពិ៌ត ។ 

៤).ធមមជាតិ ុំងឡាយ គ្ស្ដយគ្សស់ថ្លល  
គគ្បៀបបញតតស្ដស្ដដ  សងឃវសិិែា 

ទទលួរសមី ផ្លូវជីវតិ 
បានគ ើញធមពិ៌ត ចិ្តតសញខសាប ់។ 

៥).សតិរលឹ  ែឹងគគ្រោះស្ដដ ប ់
ចាបយ់ល់គសច្ ដី គ ើញគទើបច្ប ់

ធមរ៌ យបីមា៉ា ត ់គោយគ្របស់ពវ 
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បញ្ចបគ់ តញទញ ខ គច្ញចា វាន ។ 
៦).គ្ពោះពញទធែីកា ន  អតាត  
ដគ្បគសច្ ដីថ្ល ខលួនពិតោម ន 

ដតទិែាិខញស ថ្លខលួនមាន 
តណាា ទន្ទ្ន្ាន រញ ោនចិ្តត ។ 

៧).ផ្លគញនគែើមគខនើត គ ើតសិរ ី
ទទលួពរជយ័ ពីធមពិ៌ត 

គែើរតាមស្ដន មបាទ គ្ពោះវជិិត 
គទើបជីវតិច្ប ់សាបអ់មតៈ ៕ 

3 
៤០-គធវើគហ្ើយសៃប់ចិត្តានព្ិត្ទីព្ឹង 

3 
១).អរញណ្សមយ័ សួសដីមតិតញាតិ 
គបើគោរគបៀនគបៀត សូមឆ្ងបស់ោះគសបើយ 

គគ្រោះគៅមានជាតិ  ុំគណ្ើ ត នឹងគ ើយ 
គទើបឱ្យមានទញ ខ ណាា៎ មតិតឧតដម ។ 

២). ុំងទញ ខផ្លូវកាយ គ មនសសផ្លូវចិ្តត 
តគួវទនាពិត ដែលគស្ដយអារមមណ៍្ 
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ជាវបិា ចិ្តត អនិោា រមមណ៍្ 
ដែលពិតជាសម តាមគ តញបច្ចយ័ ។ 

៣).មដងទញ ខមដងសញខ សគ្មុ ឱ្យផ្ល 
ផ្ដល់គគ្រោះ មមស្ដង មនិោច្អ់ាល័យ 

បញណ្យផ្ងបាបផ្ង រ ូតសពវនងា 
ជា មមបបច្ចយ័ សមញទយ័ ធមាម  ។ 

៤). ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ គ ើញទញ ខដមនពិត 
នាមធមរឺ៌ចិ្តត ែឹងរូបនានា 

ែឹងរូបែឹងគរឿង  នញងមគនា វ រ 
រចួ្សូនយគ្របគ់្ោ ោម នសតវគ្បុសគ្សី ។ 

៥).សញខដែលគ្បា ែ  ុំណ្តែឹ់ងគគ្សច្ 
មនិបាច្គ់្តូវសញុំ ពីអន ែនទ 

គបើទញ ជាសញុំ  ោ៏ម នបានអវី 
គគ្រោះគ តញបច្ចយ័ ជាសមញោា ន ។ 

៦).ការងារដែលជា អនវជាសញខ 
គ្បាសចា គ សទញ ខ គធវើខាងដតបាន 

គធវើគោយគស្ដម ោះគ្តង ់ផ្ចិតផ្ចងស់នាដ ន 
 ញុំខានរសួោន ់សញខ នគ់ពល នឹង ។ 
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៧).មនិគធវើគែើមប ី នញងនយ័អតួអាង 
គគ្បៀបគធៀបគឡើងចាង មានោះរងឹតអឹង 

គធវើគ ើយសាបចិ់្តត បានពិតទីពឹង 
គគ្រោះដតយល់,ែឹង, គ ើញសច្ចធម ៌៕ 

3 
៤១-ចិត្តព្ព្មលមមសែុ 

3 
១).ស្ដយណ័្ា  សួសដី ! មញននងាគរៀបលិច្ 
រ ុំគលច្គោយពណ៌្ គ្  មគ្សស់ថ្លល  

ហ ប់ានគ្បកាស គ្បាបទ់វីបគោកា 
គោយគសច្ ដីថ្ល ខ្ញ ុំោសិនគ ើយ ។ 

២).ខ្ញ ុំឥតគ្បកាន ់គៅកានគ់ោ នាយ 
ពីគោ ខាងអាយ ឥតស្ដដ យអវីគឡើយ 

គគ្រោះខ្ញ ុំសញខចិ្តត រឺគ្របគ់្ោនគ់ ើយ 
 គ៏ោយចិ្តតគ្ពម លមមគ្តឹមចិ្តតសញខ ៕ 

3 
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៤២-សកិាធម៌ព្ិត្  គហ្ើយគ ើញ..., 

3 
១).សិក្្ាធម៌ពិត រិតយ ទីពឹង 
ឃ ើញគ ើយបានែឹង បាបមនិ នល់ោះ 

 នញងចិ្តតគយើងផ្្ទល់ ដែលគៅគសអ សកោះ 
តាមគ្ពោះតគ្មាស់ គ្តូវលោះខលួនឯង ។ 

២).សិក្្ាធម៌ពិត គ្តូវតាុំងចិ្តតមាុំ 
គ្ពោះធមែឹ៌ នាុំ ឱ្យខុំគ្បឹងដគ្បង 

ពាយមស្ដងបញណ្យ លោះការ ួងដ ង 
ឃ ើញទញ ខនគ្ ដលង គគ្រោះបគគ្មើខនធ ។ 

៣).សិក្្ាធម៌ពិត ជីវតិរូបកាយ 
ឃ ើញគ ើយគនឿយណាយ ររួលោះគ្បកាន ់

កាយសុំបញ គោរ ទញ ខគស្ដ ដណ្នណាន ់
គបើនឹងគ្បកាន ់គតើ ុំណានអ់វី ? ។ 

៤).សិក្្ាធម៌ពិត ឃ ើញពិតបរមតថ 
ោម នបញរគលសតវ បញរសន្ទ្សតី 

ជានាមរូបសញទធ គ ើតគគ្រោះបច្ចយ័ 
បញ្ញញ ស្ដម រតី ឃ ើញផ្លូវស្ដស្ដដ  ។ 
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៥).សិក្្ាធម៌ពិត ជីវតិជាទញ ខ 
សញខឃ ើញ សគព្វ  ធម្មម   អនតាត  

រឺធម ៌ុំងឡាយ ជា ន  អតាត  
ឃ ើញវែដសងារ ជាធមមតាធម ៌។ 

៦).សិក្្ាធម៌ពិត ឱ្យចិ្តតសាបស់ញខ 
 ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ បានឃ ើញគោយលអ 

ោម នខលួនគ្បកាន ់ោម នខលួនញាបញ័់រ 
ឃ ើញសច្ចធម ៌ច្រចា ភពបី ៕ 

3 
៤៣-កុំគភលចសាម រត្ី 

3 
១).ភ្្ង គ់ ើញនងារោះ ច្ាស់គៅជីវតិ 
ពិតជាអររញណ្ បញណ្យបានរ ា 

គ ោះោម នគ្ទពយធន, ឈ្គឺគ្ច្ើនគមដច្មាដ  
យ៉ា ងណាគៅរស់ ស្ដគ ល់រញណ្គ្ពោះធម ៌។ 

២).រស់បានមយួនងា តនមលជីវតិ 
ស្ដង មមសញច្រតិ ជាអលងករណ៍្ 

រមល ឹបញណ្យចាស់ គធវើគ ើយស្ដទរ 
គគ្ស្ដច្ទឹ បនត ោ ជី់គបាច្គៅម  ។ 
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៣).គ្ទពយធនដច្ងចាត ់សមបតតិគោ ីយ ៍
គ្បឹងណាស់បានអវី នងលស្ដព យយ គៅ ? 

គបើគគ្បើគ្តូវលអ បញណ្យោ ស់ុំគៅ 
គបើតាម គលល (១) គ្តូវបាបគគ្បើគ ើយ ។ 

៤).សញរយិយងយស ឱ្ភ្ងសរសមី 
សូមបានសួសដី គ្សី(២) ញុំខានគឡើយ 

បានស្ដដ បគ់្ពោះធម ៌គ្តាស់បងាា ញគគ្តើយ 
ញាតិ, មតិត, ខ្ញ ុំគអាើយ(៣)  ញុំគភលច្សតិ... ! ៕ 

(១)  គលល  ៖ អវជិាា  
(២) គ្សី  ៖ សិរ ី
(៣)  ុំងញាតិ   ុំងមតិត  និង ុំងខ្ញ ុំ ។ 

3 
៤៤-សទិធិម្មនមិនែវះ 

3 
១).មគនាកាយ ជារបស់គោ  
ថ្លគតើនឹងយ  អវីគៅបាន 

គ្តូវចាស់ជោ គ្ោុំគ្ោគ្បាណ្ 
មនិអាច្សញខស្ដនត គោយគោោ ។ 

២).រិតថ្លខលួនបាន គទើបគ្បឹងពញន 
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សមបតតិកាមរញណ្ មតឹជាោន  
គ្ទពយធនមចិាឆ  ជាបគ់វោ 
 ុំងគោយមានគពៀរ គគ្បើខញសផ្លូវ ។ 

៣). ុំគណ្ើ តជាមនញសស សុំណាងណាស់ 
សិទធិមានមនិខវោះ គែើរផ្លូវគ្តូវ 

គធវើបញណ្យយបន់ងា សនសុំគៅ 
មនិែុំអ គ់ៅ  នញងគោ ធម ៌។ 

៤).បញញ្ញ  ិរយិ វតថញែប ់
គ្បសពវសនាដ ន  ានតបវរ 

 ន សីល ភ្ងវនា ច្គគ្មើនលអ 
បរមតថធមមៈ គ្បច្ សគគ្តើយ ៕ 

3 
៤៥-មរណានុសសត្ិ 

3 
១).ផ្លគញនចាស់គខនើត គពញបូណ៌្ម ី
ស្ដទរសួសដី នងាបញញ្ញ មម 

បញណ្យស្ដងគ្បាស្ដទ ខបួគ្បាុំឆ្ងន ុំ 
ចាុំជាស្ដថ នទី គ្ពោះរនធ ញែិ ។ 
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២).រមួបញណ្យច្គគ្មើន រញណ្ជនាម  
ព ញសសូតធមាម  ស្ដវ ័ពញទធ 

អរគបណ្ឌិ ត ចិ្តតបរសិញទធ 
 ញ សិបឆ្ងន ុំរត ់ នញងនងា នឹង ។ 

៣).ស្ដធញ ! ស្ដធញ ! គោយគ្ជោះថ្លល  
រញណ្គ្តយ័រតនា ជាទីពឹង 

គ្ពោះសរណ្រមន ៍មានលុំនឹង 
អររញណ្ចិ្តតែឹង រលឹ រិត ។ 

៤).ជីវតិសល់តិច្ គគ្ច្ើនយ៉ា ងណា 
គសនាមច្ចញោជ ពទ័ធជញុំជិត 

មរណានញសសតិ ច្គគ្មើនពិត 
ជីវតិមានគ ម្ ោះ មនិគ្បមាទ ។ 

៥).លោះបាបស្ដងបញណ្យ សិ ាធម ៌
ចិ្តតអបរ់ ុំលអ សស្ដអ ងស្ដអ ត 

គែើរ នញងផ្លូវគ្តូវ ស្ដន មគ្ពោះបាទ 
ឱ្វាទបិតា វវិែដៈ ៕ 

3 
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៤៦-គសនាមចាុ 

3 
១).គសនាមច្ចញ មានគគ្ច្ើនមលញងឹណា 
គោរសពវគ្បការ ចាុំគ្បហរពិត 

រ ូតលញោះគ្តា ែល់សូនយជីវតិ 
ទញ ខកាយទញ ខចិ្តត សណ្ាិ តគ្របោ់ន  ។ 

២).គៅ នញងបញ្ច ខនធ ជាវែដទញ ខ 
តណាា ែឹ មញខ គគ្រោះអវជិាា  

មានខលួនភយ័ខាល ច្ ជុំនសួគវទនា 
ជាមយួគោោ នឹងអស់គមដច្បាន ។ 

៣). ល់ដតបញ្ញញ   ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ 
ែឹងមញខតណាា  ជាគ តញរ ុំខាន 

ច្ាស់នូវនិគោធ ជា ស់ាបគ់ សម ានត 
បានគគ្រោះច្គគ្មើន មរគបបញ្ញញ  ។ 

៤).មរគបបែិប  គ្បហរ ិគលស 
ដែលគែ ចា ដ់គ្សោះ ោបវ់ែដសងារ 

កាតផ់្ទដ ច្ច់្ុំណ្ង ទិែាិអតាត  
អាសវ ខយ និរវ នសញខគហង ៕ 

3 
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៤៧-គព្ត្ៀមចិត្ត 

3 
១).គគ្តៀមចិ្តតគ្សុោះគ្សួល ទទលួការពិត 
គ្របគ់រឿងជីវតិ ដែលគ្តូវម ែល់ 

 មមវចិិ្គ្តស្ដង មានវបិា ផ្ល 
 ញសោ ញសល ផ្ដល់គ្តឹមគ្តូវគ ើយ ។ 

២).គគ្តៀមចិ្តតសមលមម គ្ពមចាស់ឈ្សឺ្ដល ប ់
គ្ពមគោយគ្បញាប ់ចាស់គ មង គ៏ោយ 

នឹងែល់គ្បា ែ មនិយនឺយូរគឡើយ 
គគ្រោះថ្លគគ្តើយអាយ ជាវែដសងារ ។ 

៣).គគ្តៀមចិ្តតសញខគ្ពម តាមនគ្តល ខណ៍្ធម ៌
សច្ចៈយ៉ា ងលអ គពញគ្របខ់លឹមស្ដរ 

មនិគទៀង,ជាទញ ខ និងអនតាត  
គ ើញគោយបញ្ញញ  វជិាា គ្តាស់ែឹង ។ 

៤).គគ្តៀមចិ្តតសញខចិ្តត លោះោអាល័យ 
កានជ់ាប ់នញងនែ ធមជ៌ាទីពឹង 

ដែលសាបគ់្បា ែ រឺខលួនគយើង នឹង 
សមលងឹគ ើញគ ើយ គគ្តើយវវិែដៈ ៕ 

3 
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៤៨-កំណាព្យោម នចំណ្ងគជើង 

3 
១).គរឿងមានលបចិ្គសនៀត គ្តីគងៀតគឆ្លៀតពង 
គរឿងគ្តី នញងស៊ង គ្បឹងគឆ្លៀតឡូឡា 

ខាល ុំងវាយ ន្ញយ បងអួតអាតាម  
មនិែឹងគស្ដោះថ្ល ស្ដល បន់ងាគនោះ,ដសអ  ។ 

២).គចារខូច្ នញងផ្្ោះ មនិងាយគ្បគៅ 
គ ើញគចារខាងគគ្ៅ ជយួ គៅគែញដគ្ស  

គចារ នញង(១)លួច្ស្ដា ត ់ែូច្អតគ់រឿងដបល  
ពិតជាច្ដមល  ដគ្ស គ្បាបន់រណា ។ 

៣).គរឿងអន មនិែឹង មនិដែលស្ដដ បធ់ម ៌
ពិតជាមនិលអ គ្បគ្ពឹតតខញសស្ដរ(២) 

លួច្,គ ងគ្បវញ័្ច  គគ្រោះោម នធមអ៌ាង ៌
គ្បឹងគធវើយ៉ា ងណា បានគគ្ច្ើនគ្រួខលួន ។ 

៤).ច្ដមល ដមនពិត រិតថ្លអន លអ 
រស់គគ្រោះមានធម ៌គ្ពោះពញទធច្ាប ់បនួ 

ញាតិមតិតចិ្ញ្ច ឹម សងឃមឹមាុំមនួ 
ដបរគ្បឹងគភលច្ខលួន  បត,់លួច្គៅណា ។ 
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៥).បានរស់សញខគ្សួល មនិខវល់រ សញី 
នាទីយ៉ា ងលអ ដ បរគ្រូអាចារយ 

ររួខាម សខាល ច្បាប គកាតដគ្ ងស្ដស្ដដ  
មនិររួគស្ដោះណា  ួសអន ោម នធម ៌។ 

៦).តគ្មាស់ កមមុនា  វត្តត្ិ  គលាគក្ខ 
បណ្ឌិ ត,រលគចារ គធវើលអ,មនិលអ 

 មមគលម ផ្លគលម   មម ស ផ្ល ស 
គ្តាច្ច់្រសនសុំ គរៀងខលួន នឹងឯង ។ 

៧).គរែឹងមនិែឹង គរោម នគរឿងអវី 
ឯគរឿងច្នគ្ង ច្ាស់យ៉ា ងនគ្ ដលង 

គចាលបញណ្យយ បាប  គណាដ ច្ ដណ្ដ ង 
គយើងស្ដព យមាន  ឯ់ង  នញងវែដសងារ...៕ 

(១) គចារ នញង ៖ សកាក យទិែាិ,ឧបា ន ... 
(២) ស្ដរ ៖ ខលឹម..., គ្បគយជន.៍.., ។ 

3 
៤៩-បដិបត្តិលះលាអាលយ័ 

3 
១).ជាបនឹ់ងោភ,យស, គ ម្ ោះគគ្បៀបសុំប  
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នាុំឱ្យខ ខាន មនិបានខលឹមស្ដរ 
គគ្រោះជាបត់ខួលួន ធមរឺ៌ អតាត  
គតើែល់គពលណា គទើបផ្ញតទញ ខគស្ដ  ។ 

២).ទិែាិគ្បកាន ់បញ្ច ខនធជាគយើង 
មានខលួនងកុំគងកើង ខពងខ់ពស់, បគថ្ល  

ខលួនមាន នសីល ខលួនសាប ់នញងគោ  
ភយ័,អរកានយ់  គគ្រោះការយល់ខញស ។ 

៣).ធមមជាតិធមាម  រឺជាបរមតថ 
បញរគលបបញ្ញតតិ គរលសតវគ្សីគ្បុស 

ដតគ្របធ់មមៈ អនតាត   ុំងអស់ 
គគ្រោះសច្ចៈគនាោះ ោម នតខួលួនគឡើយ ។ 

៤).គ ើញជីវតិពិត ជារូប,នាមធម ៌
សមាធិសាបល់អ  មមោា ន នឹងគ ើយ 

សតិបញ្ញញ  យគ្តាគឆ្ងព ោះគគ្តើយ 
គោយការបែិបតតិ លោះោអាល័យ ៕ 

3 
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៥០-គទវទូត្មចាុរាជ 

3 
១).ខូវែីែបគ់្បាុំបនួ អគ្ងួនពិភពគោ  
រនធតគ់ស្ដយគស្ដ  គគ្រោះគោរគ ើតងមី 

វរីញសច្មលង ប៉ាងដតគ្បល័យ 
គ មងចាស់គ្បុសគ្សី ភយ័ត គ់្បមា ។ 

២).មញនគ ើតគោរគនោះ សតវគោ  ស៏្ដល ប ់
គោយច្ាុំងចា ក់ាប ់អាវញធគ្បហរ 

គ ល្ ោះោន ែគណ្ដើ ម គ្ទពយគភ្ងរគោកា 
បាតអ់ស់គមតាត  សគនាដ សគ្បណី្ ។ 

៣).ស្ដល បគ់គ្រោះច្ងប់ាន គគ្បៀបខាល ុំងឧតដម 
អុំណាច្ជាធុំ គ្តួតភពដផ្នែី 

រុំោម ុំដ ង បុំបា ស់្ដម រតី 
គ្តូវស្ដល បោ់ល់នងា មនិខចីគោោះគ្ស្ដយ ។ 

៤).ស្ដល បគ់គ្រោះកាមរញណ្ បាបធាន ់ុំងគ្បាុំ 
ផ្ទដ ុំគ្បាបែូ់ច្ខាល ច្ មនិបានសបាយ 

គែ គៅសញីច្ញ  គគ្រឿងគញៀន ុំងឡាយ 
ច្ុំណាយ នញងដលបង គលងមយួអស់នែ ។ 
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៥).ស្ដល បគ់គ្រោះែុំគណ្ើ រ គពលច្ោច្រ 
ជនួគោយគបើ បរ គ្បដ សោល់នងា 

ឬមនិគយរយល់ ផ្ដល់អធាគ្ស័យ 
មនញសសគោ គ្តូវ សយ័  ម៏និតិច្ដែរ ។ 

៦).ស្ដល បគ់គ្រោះគោោ យយែីគ៏គ្ច្ើន 
ដែលបានគ ើតគ ើន ស្ដល ប ់ ូ៏រដ  

គោររ ីគោរសវិត មា៉ាងស្ដល បគ់គ្រោះដត 
គ្បឹងដ សមផសស  ស់ខញសទុំនង ។ 

៧).ជីវតិមញនគគ្កាយ មញខដតស្ដល ប ់នឹង 
មនិែឹងការពិត  គ៏្តូវរ ុំលង 

ររួពិចារណា គោយគ្តូវរនលង 
គ ើញជាតិគ ើតផ្ង គទើបមានការស្ដល ប ់។ 

៨). ុំងឱ្យភយ័ខាល ច្ អុំណាច្ទិែាិ 
គគ្រោះខវោះសតិ គទើបគ្បឹងគែញចាប ់

តណាា ,ឧបា ន បញ្ញា ការគ្បាប ់
មានខលួនខាល ច្ស្ដល ប ់គោយអវជិាា  ។ 

៩).ខូវែីគទវទូត មច្ចញោជពិគស្ដធន ៍
ឈ្បគ់ឆ្ងតោស់គតឿន ជីវតិគ្របោ់ន  
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គគ្បើជីវតិគរៀន ធមគ៌្ពោះភរវា 
សច្ចធមាម  ស្ដដ បគ់្ទងប់ានគ្តាស់ ។ 

១០).គ ើញទញ ខគ សធាន ់កាមរញណ្គោ ីយ ៍
បញ្ញញ ស្ដម រតី ស្ដងរញណ្គតជោះ 

មានគ្ពោះ មមោា ន ចិ្តតសាប ់នញងផ្ោ្ះ 
ឈ្នោះមនិវបិោល ស រឺឈ្នោះខលួនឯង ៕ 

3 
៥១-ព្បគយាជន៍សសួដ ី

3 
១).មនញសសដែលរិតដត គ្បគយជនខ៍លួនឯង 
នគ្ ដលងគោភៈ  ខវ គ់គ្ោ គស្ដម   

 ុំណាញ់គ្ច្ដណ្ន ដបនដតធមគ៌ថ្ល  
គគ្ច្ើនងាយគោយគស្ដ  ទញ ខគ មនសា ។ 

២).ច្ុំដណ្ អន រិត ែល់អន ែនទ 
គោយ ដីសគនាដ ស អនញគគ្ោោះ រញណា 

ចិ្តតគគ្ច្ើនសញខងាយ  នញងភូមគិមតាត  
មតិតញាតកា គ្បគយជនសួ៍សដី ។ 

៣).មានច្រយិធម ៌លអគ ើយបរសិញទធ 
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ផ្ញតការគ្បកាន ់មានខលួនគ្បុសគ្សី 
រញណ្ធមគ៌ ើតគ ើន ច្គគ្មើនសិរ ី
ឆ្លងពីគោ ីយ ៍ែល់គោ ញតតរ ៕ 

3 
៥២-ទិវារាព្ត្ី 

3 
១).ទិវាោគ្តី ឆ្លងនងាដខឆ្ងន ុំ 
សល់ដតការចាុំ ជាអតីតា 

ធមគ៌ ើតពីគ តញ បច្ចយការ 
រចួ្សូនយធមមតា រលតអ់ស់គៅ ។ 

២).ទិវាោគ្តី អវី ក៏ារពិត 
ទិែាិគ្បតិែា ោម នអវីគ្តឹមគ្តូវ 

សមាគ ល់អតាត  រ ូតឥឡូវ 
វគងវងខញសផ្លូវ ោបអ់គន ជាតិ ។ 

៣).ទិវាោគ្តី អវីដែលម ែល់ 
គ្បា ែជាផ្ល ច្ងប់ានអវីគទៀត 

         បាបបញណ្យរញណ្គ ស គស្ដម ោះគ្តងល់បចិ្គសនៀត 
         ជា ច់្ាស់មារយទ  មមបានស្ដងគ ើយ។ 
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៤).ទិវាោគ្តី ឃ្លម តខមីតវា៉ា  
សច្ចៈច្ាស់ការ ខលួនរឺោម នគឡើយ 

គ ោះបីបញ្ញតត ខ្ញ ុំ,គរ គ៏ោយ 
គ ើញតាមពិតគ ើយ ឱ្យគ ើតគ្បគយជន ៍។ 

៥).ទិវាោគ្តី សួសដីមតិតញាតិ 
ជីវតិមញនឃ្លល ត ែូច្ច្ន្រញងគោច្ន ៍

 នសីលភ្ងវនា  ញុំបីោច្គ់ហច្ 
បញណ្យជាគ្បគយជន ៍ែល់គ្ពោះនិរវ ន ៕ 

3 
៥៣-គកមងមិនោល ចគភលើងព្បឹងោល ចព្សគម្មល 

3 
១).មញនមានខូវែី(Covid-19) វរីញសខាល ុំងកាល  
គបៀតគបៀនគ្បហរ វាយលញ ដផ្នែី 

មនញសសមាន សបាយ កាមរញណ្គោ ីយ ៍
ែូច្ោម នគរឿងអវី ដែលគ្តូវភយ័គ្ពួយ ។ 

២).នាុំោន គរលថ្ល សមយ័ច្គគ្មើន 
 ុំគណ្ើ នគគ្រោះបាន វទិាស្ដន្ទ្សតស្ួយ 

ែូច្គ មងចាបគ់ភលើង រោ រលួយ 
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ឥតខាល ច្ភយ័គ្ពួយ គគ្រោះដតមនិែឹង ។ 
៣).គពលមានខូវែី វរីញសគោរឆ្លង 
ច្មលងឈ្សឺ្ដល ប ់ឆ្ងបរ់ ទីពឹង 

ែូច្ជាគ មងខាល ច្ គ្សគមាលឯង នឹង 
ខាល ច្គ្បឹងរតគ់គ្រោះ មនិែឹងែដែល ។ 

៤).មនិែឹងតាមពិត ធមគ៌ ើតរលត ់
មនិផ្ញតគ្បកាន ់គទើបគៅគ្បឹងដ ល 

សកាក យទិែាិ យ ខនធគធវើដខល 
ភយ័ខាល ច្ែដែល ែូច្ខាល ច្គ្សគមាល ។ 

៥).ខូវែីគមគោរ ម ោស់សតិ 
មរណ្សសតិ លោះទិែាិគចាល 

បញ្ញញ គ ើញពិត ចិ្តតដលងដតលគតាល 
ដលងខាល ច្គ្សគមាល គគ្រោះគ ើញសច្ចៈ ៕ 

3 
៥៤-ឧគាសង៍  សសួដ ី! 

3 
១).ឧគបាសង ៍ សួសដី ! ពីគ្ពឹ គ្ពលឹម 
ញញឹមទទួល សមាធិចិ្តតសាប ់
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រគនាច្ច្ញងដខ ផ្លគញនបញ្ចប ់
ឧបគ្ទពគ្របស់ពវ ច្បឈ់្បដ់សវងរ  ។ 

២).គ ើតចាស់ឈ្សឺ្ដល ប ់ជាច្ាបធ់មមជាតិ 
ការគ្រតដ់ប ឃ្លល ត ជាតិជួបនាុំម  

ជារូគោ ធម ៌គ្តូវទទលួយ  
រ សញខគោ ីយ ៍អស់ទញ ខគមដច្បាន ។ 

៣).គរឿងវែដសងារ ជាគរឿងបញ្ច ខនធ 
នឹងចាបគ់្បកាន ់ជាទញ ខមនិខាន 

ផ្សុំបញណ្យឱ្យគគ្ច្ើន  ប ់នញងសនាដ ន 
គពលដែលគធវើបាន សញខ ានតគពល នឹង។ 

៤).គ ើតគ ើយដតងស្ដល ប ់ជាច្ាបស់ងាខ រ 
គ ើញ  ន  អតាត   គទើបមានទីពឹង 

គគ្រោះដតមនិគទៀង ជាទញ ខែល់មលញងឹ 
គ្តូវ ុំណ្តែឹ់ង ឱ្យគ ើញទញ ខសច្ច ។ 

៥).ឧគបាសង ៍ សួសដី ! សិរសីគនាធ  
បរបូិណ៌្គោយសីល សមាធិចិ្តតគគ្សច្ 

វបិសសនាបញ្ញញ  ចាស់កាល សគគ្មច្ 
គ្តាស់ែឹងអរយិសច្ច មរគ,ផ្ល,និរវ ន៕ 

3 
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៥៥-គរាគក្ខយ គរាគចិត្ត 

3 
១).គយើងនាុំោន ខាល ច្ គមគោរខូវែី 
ពិតបានគបៀតគបៀន ជីវតិរូបកាយ 

គ្បយត័នខាល ច្ឆ្លង គ្តូវគច្ៀសោន ឆ្ងា យ 
គៅគោយគរៀងអាយ សមាុំ នញងផ្ោ្ះ ។ 

២). ុំងគ្តូវរ ា ការអនាមយ័ 
គ្របគ់ពល នញងនងា គគ្ច្ើនមញខគៅណាស់ 

គគ្រោះគមគោរគនោះ មនិដែលគ្បទោះ 
 ុំងឆ្លងខាល ុំងណាស់ គបើប៉ាោះរល់ោន  ។ 

៣).លអគ ើយគែើមប ីរ ាជីវតិ 
ពិតស្ដដ បគ់្រូគពទយ គោ ជួយ ោុំររ 

សគ្មា  នញងផ្ោ្ះ គៅតាមកាលគ្ោ 
សញខជាមនិឆ្លង គោយគោោងមី ។ 

៤).ប៉ាញដនតមនញសសគយើង គ្ពោះពញទធគ្ទងគ់្តាស់ 
ថ្លមានគោរចាស់ ឆ្លងគ្របគ់្បុសគ្សី 

គមគោរ ិគលស ឆ្លងគពញគោ ីយ ៍
គ តញអវីមនិែឹង គគ្រោះមនិបានស្ដដ ប ់។ 
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៥).អាគ្ស័យបញ្ច ខនធ កានង់ារឃ្លត ៈ 
ជាអន សមាល ប ់មនិយូរ ឆ៏្ងប ់

មានមារគសនា ជយួ ច្ងចា ក់ាប ់
មនិបានគ្បញាប ់រតភ់យ័ខាល ច្គឡើយ ។ 

៦).ឥឡូវបានែឹង  នម់ានឱ្កាស 
បានគៅ នញងផ្ោ្ះ ពនួសមាុំគ ើយ 

 នញងគ្ពោះ មមោា ន  ញុំបី គនតើយ 
ឱ្យគ ើញតាមពិត រូបធមន៌ាមធម ៌។ 

៧).គ្របរ់ូប,គោរ,គរឿង រឺជាអារមមណ៍្ 
គ ោះសមមនិសម  ុំងលអមនិលអ 

ចិ្តតគ្តឹមដតែឹង មនិបាច្ត់ប ត 
តធួមគ៌ ើតគ ើយ ដតងរលតវ់ញិ ។ 

៨).គោរកាយការររ លអជាងពាបាល 
គ្ស្ដលធានគ់មដច្មាដ   ញុំដតគមាន គមនញ 

គ ើតចាស់ឈ្សឺ្ដល ប ់ឆ្ងបសូ់ធយទគន្ញ 
រលតគ់ៅវញិ ជាធមធ៌មមតា ។ 

៩).ច្ុំដណ្ ផ្លូវចិ្តត ឆ្លងគ ើយគោយគោរ 
 ិគលសគស្ដម  គគ្ោ  គ្បញាបច់ាតក់ារ 
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គោយធគមាម សង ពាបាលចិ្នាដ  
ថ្លន ុំគ្ពោះស្ដស្ដដ  សោះគោរកាយចិ្តត ៕ 

3 
៥៦-វដដូបគចេទ ជាក់អមត្បទ 

3 
១). ុំគណ្ើ តជាមនញសស ខពស់គោយរញណ្ធម ៌
គ្តូវមានចិ្តតលអ សគនាដ សគមតាត  

គ ើញពិភពគោ  ជួបគោរទញកាខ  
គ ើតចិ្តត រញណា អាសូរគ្របោ់ន  ។ 

២).ខូវែីែបគ់្បាុំបនួ រញ  នួរូបកាយ 
ចិ្តត ញុំឃ្លល តឆ្ងា យ ពីគ្ព មវហិរ 

 ុំងគ្តូវគ្បយត័ន បច្ចញបបននគវោ 
គ្ទពយបញណ្យជយួ ោន   ញុំរស់ដតឯង ។ 

៣).គសនាមច្ចញ មានគគ្ច្ើនគ្បការ 
ដែលចាុំគ្បហរ ឥតដែលគលើ ដលង 

មនិដមនដតមយួ មានគគ្ច្ើនររួដគ្ ង 
លមមខាល ច្រដអង ទញ ខគ សវែដៈ ។ 

៤).គច្នោះ នគ់ៅរស់ ររួ ញុំគ្បមាទ 



-87- 

 

សងាវ តសិ ា ធមមសសច្ច 
វបិសសនាបញ្ញញ  គ ើញខនធភ្ងរៈ 
វែដូបគច្ឆទ ជា អ់មតបទ ៕ 

3 
៥៧-គរាគខដលគិត្ខត្ព្ីែលួនឯង 

3 
១).គ ោះបីអាយញគគ្ច្ើន ខាល ច្ស្ដល បច់្ងរ់ស់ 
 ុំងរស់គោយគងាោះ ឱ្យគោភ,គគ្កាធគគ្បើ 

គៅរស់មញនស្ដល ប ់ោម នអវីគ្បគសើរ 
រិតដតគ្ោនគ់បើ ជាមយួមច្ចញោជ ។ 

២).គ ោះោម នខូវែី  ម៏ញខដតស្ដល ប ់
មនិយូរមនិឆ្ងប ់នងាយបគ់្ពឹ ោា ច្ 

នងាយបអ់ស់គៅ ជីវតិគហច្នាច្ 
គសនាមច្ចញោជ ចាុំគ្របទិ់សទី ។ 

៣).ស្ដល បអ់ស់អាយញ ឬគគ្រោះអស់បញណ្យ 
ឬសកញនគគ្រោះបាប ឆ្ងបឆ្ ជី់វ ី

ជីវតិគ្តូវស្ដល ប ់គ្របវ់និាទី 
មច្ចញយយ ីគ្របផ់្លូវែុំគណ្ើ រ ។ 
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៤).អាយញដវងខលី ោម នអវីឱ្យភយ័ 
ច្នគ្ងគ្តូវខាល ច្ រឺបាបគទគតើ 

ចិ្តតដែលគៅលាង ់ដតងសម័គ្របគគ្មើ 
គស្ដម ោះឱ្យបាបគគ្បើ ោបជ់ាតិ នឹងឯង ។ 

៥).ររួខុំគធវើបញណ្យ លោះបាបគ្បញាប ់
សមាអ តចិ្តតស្ដដ ប ់គោរពគកាតដគ្ ង 

ខាល ច្ជាងខូវែី ពិតយ៉ា ងនគ្ ដលង 
រិតដតពីខលួនឯង គគ្រោះគោរគ្តូវការ ។ 

៦).មញនមញខដតស្ដល ប ់ឆ្ងបម់ានសតិ 
លោះបងទិ់ែាិ, មានោះ,តណាា  

លោះសមាគ ល់ខញស អាគ្ស័យបញ្ញញ  
គនាោះោម នអតាត  ឆ្លងគោរគទៀតគឡើយ ៕ 

3 
៥៨-គធវើសង្គ្ង្ខគ មចបំងនឹងគរាគ 

3 
១).គ្បឹងគធវើសន្ទ្ងាគ ម  មឈ្នោះខូវែី 
គ្បគទសជាតិតគ្មូវ ឱ្យគៅ នញងផ្ោ្ះ 

ការងារែធ៏ុំ មនិដែលគ្បទោះ 
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គធវើតាមគពទយច្ាស់ ជុំងឺគ្ស្ដ គ្ស្ដនត ។ 
២).ឯសន្ទ្ងាគ មច្ាុំង គ្បឆ្ងុំង ិគលស 
ពឹងច្ុំគណ្ោះគោ  មនិអាច្ ានតបាន 

លញោះគ ើញនាមរូប ម ជា មមោា ន 
ធមស៌ាបស់ញខស្ដនត ចា នីវរណ្ៈ ។ 

៣).សន្ទ្ងាគ មយ ឈ្នោះ ជគ្មោះគមគោរ 
 នញងពិភពគោ  មនិដមនកាបច់ា  ់

ងាយគធវើ,តាម,ស្ដដ ប ់យ ចិ្តតទញ ោ  ់
ខូវែីមរណ្ៈ គោរសោះគសបើយគៅ ។ 

៤).ច្ុំដណ្ ការច្ាុំង នឹងខាម ុំង ិគលស 
ទីពឹងច្ុំគណ្ោះ សច្ចៈគ្តឹមគ្តូវ 

គ្ពោះពញគ ធ វាទ គ្តាស់បងាា ញផ្លូវ 
ស្ដដ ប,់តាម,ពនួគៅ  នញងគ្ពោះ មមោា ន ។ 

៥).ដលងចាញ់,ច្ាុំងឈ្នោះ ច្ាស់គ្តងគ់្បគ្ពឹតត 
ខូវែីែបគ់្បាុំបនួ នឹងរមាា បប់ាន 

 ុំងគោរ ិគលស មាន ុំងប៉ាញនាម ន 
គ្តូវ សយ័មនិខាន បានសនតិបទ ៕ 

3 
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៥៩-គោចរដខងហអងគព្ព្ះសមពុទធ 

3 
១).ស្ដយណ័្ា សមយ័ ននគ្ពោះទិន រ 
សុំគឡងគ្ពោះធម ៌ពីគោោះសពវស្ដរ 

ប ាប ស ីអឺង ងគខៀ្វខ្ារ 
ដតមនញសសផ្ងណា សមាុំ នញងផ្ោ្ះ ។ 

២).ស្ដយណ័្ា សមយ័ នងាដខខាងគខនើត 
អវីដែលគ្តូវគ ើត ពិតគ្បា ែណាស់ 

គ ើតគគ្រោះបច្ចយ័ គ្របគ់្ោនឥ់តខវោះ 
មនិគទៀង,ទញ ខច្ាស់ និងមនិមានខលួន ។ 

៣).ស្ដយណ័្ា សមយ័ ភយ័គពញភពគោ  
ទញ ខគស្ដ នឹងគោរ ខូវែីែបគ់្បាុំបនួ ( Covid-19 ) 

ដតពញទធបរស័ិទ មានចិ្តតមាុំមនួ 
គគ្រោះអបរ់ ុំខលួន គ ើញធមមតាធម ៌។  

៤).ស្ដយណ័្ា សមយ័ នងានឹង នលង 
ឆ្លងែល់ោគ្តី បីយមបនត 

នាមរូប មមោា ន សញខស្ដនតសាបល់អ 
គោច្រែដងា អងគគ្ពោះសមពញទធ ៕ 

3 
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៦០-ធម៌គកើត្ព្ីបចា័យ 

3 
១).អវិជាា   បចាយា  សង្ខខ រា 
សងាខ រ ុំងឡាយ  គ ើតគគ្រោះបច្ចយ័ 

រឺអវជិាា   របួរតឹគព នគ្  
ជាឫសរល់នន  ភពវែដសងារ ។ 

២).បែិច្ចសមញបាទ  វារៈសមញទយ័ 
ដែលគ្ពោះជិនគ្សី  បរមស្ដស្ដដ  

គ្ទងគ់្តាស់ជាធម ៌ បច្ចយការ 
គ្របស់តវសងាខ រ  វលិគ ើតវលិស្ដល ប ់។ 

៣).លញោះគ្តាចា ធ់លញោះ  គោយមរគបញ្ញញ  
ដែលគ្ពោះសមាម សមពញទធ  គ្តាស់គ្បាប ់

និគោធវារៈ  បន្ទ្ញ្ញច សបានឆ្ងប ់
គ្បញាបរ់សួោន ់ គទើបឈ្បស់្ដល បគ់ ើត ៕ 

3 
 
 
 



-92- 

 

៦១-ព្ព្ះកមមដ្ឋា នក្ខយចិត្ត 

3 
១).គ្សុ គ ើត លិយញរ រញ ោនទន្ទ្ន្ាន 
គបៀតគបៀនគោយគោរ វរីញសខូរ ៉ាូណា 

ខូវែីែបគ់្បាុំបនួ ស្ដហវខាល ុំងកាល  
គ្តូវឈ្,ឺមរណា មនិថ្លមាន,គ្  ។ 

២).មនិថ្លគ្បគទស ធុំមានអុំណាច្ 
ធ្លល បដ់តគកាងកាច្ ឬមានចិ្តតលអ 

លបវីទិាស្ដន្ទ្សត គជឿនគលឿនឈូ្ឆ្រ 
ច្គគ្មើនអ៊ូអរ សមាភ រនិយម ។ 

៣).គភលច្គរឿងមនិគទៀង  នញងវែដសងារ 
មនិនឹ គស្ដោះថ្ល ជបួទញ ខយ៉ា ងធុំ 

ទីគ្ ុងទុំគនើប ដគ្បស្ដា តគ់្ជងុំ 
គ្តូវពនួសុំងុំ  នញងផ្ោ្ះគរៀងខលួន ។ 

៤).កាយគ្តូវរ ា សញខាភបិាល... 
កាលគ្ពោះ មមោា ន  ឱ្យបានខាា បខ់ាួន 

 នសីលភ្ងវនា សមាធិមាុំមនួ 
ស៊បសួ់នស្ដវ ័ អនតាត  ធមាម  ៕ 

3 
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៦២-គព្ពាះ...,! 

3 
១). ញ ដតងជាបជ់ង ់គគ្រោះគ្តីច្ុំណី្ 
គ្តីជាបស់ន្ូច្  គ៏គ្រោះដតនញយ 

ចិ្តតគោភគគ្រោះគ្ទពយ គ្តូវខូច្ពញ ផ្ញយ 
មនញសសគគ្រោះដតលញយ(១) សអញយរលួយ នញង។ 

២).គគ្រោះដតអុំណាច្ ឥតខាល ច្នរណា 
គធវើគគ្រឿងសន្ទ្ស្ដត  ទុំនញ បគ្មុង 

ចាយគ្បា ែ់គ៏គ្ច្ើន ោបោ់នការ ៉ាញង 
គ្បុងដតនឹងច្ាុំង តតាុំងយ ឈ្នោះ ។  

៣).ការពិតមនិែូច្ ការរិតឯណា 
គគ្រោះភពគោកា បានជបួគ្បទោះ 

វរីញសតូច្មយួ កាច្ស្ដហវណាស់ 
អាវញធគសអ សកោះ មនិអាច្គគ្បើបាន ។ 

៤).មនញសសោបរ់នោ់ន គ្តូវពនួស្ដា តឈ់្ងឹ 
គគ្រោះបាតល់ុំនឹង គស្ើរដតគ្របគ់្បាណ្ 

គ្តូវស្ដល បម់ញនឺនា  ់ឆ្លងមនិ នគ់្ស្ដនត 
មនិែឹងប៉ាញនាម ន នងាគទើបរមាា ប ់។ 
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៥).ឆ្ងន ុំងមី គោរងមី ររួនលពិចារណ៍្ 
វរីញសខូរ ៉ាូណា ម កាច្ទ់មាល ប ់

 នញងគោ គគ្រោះដត ោភយស ស់ោប ់
ដែលធ្លល បស់្ដុំ ុំ ែដែល ៗ  នឹង ។  

៦).ធមមញាតិធមមមតិត ជាពញទធស្ដវ ័ 
ភ្្ង  ់ុំងខ្ញ ុំផ្ង ប៉ាងរ ទីពឹង 

រចួ្ពីការឆ្លង  ិគលសមញខរងឹ 
និងគ ើញធមមសច្ច គគ្សច្គគ្រោះបញ្ញញ ៕ 

 (១) លញយ ៖  គ្បា ,់មាស,អាមសិ... ។ 

3 
៦៣-ព្ព្ម..., 

3 
១).គ្ពមតាមសញរយិ ច្ន្ទ្ន្ាច្រ 
គ្ពមតាមតួធម ៌គ ើញធមមតា 

គ្ពមតាមធមមជាតិ នគ្ពគ្ពឹ ា 
គ្ពមតាមប ា ប សសីតវ ។ 

២).គ្ពមចាស់ឈ្សឺ្ដល ប ់គគ្រោះ ុំគណ្ើ ត 
គ្ពមគ ើតគ ើយដតង រលតប់ាត ់
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គ្ពមតាមគ្ ខសត ់គ្ទពយសមបតតិ 
គ្ពមគោយសាបស់្ដា ត ់តាមស្ដស្ដដ  ។ 

៣).គ្ពមឈ្បត់បត ឱ្យតឹងដតង 
គ្ពម នញងចិ្តតឯង មានខលឹមស្ដរ 

គ្ពមឱ្យគរខាល ុំង គោយគមតាត  
គ្ពមឱ្យសដីថ្ល គគ្រោះ មមផ្ល ។ 

៤).គ្ពមខាវ  ម់និគ ើញ គទើបបានលអ 
គ្ពមឈ្បម់ាត ់  រ  គ្រប ់ល 

គ្ពមគធវើងលងគ់ ើយ ឈ្ប ់ងវល់ 
គ្ពមចូ្លឱ្យែល់ យល់ការពិត ។ 

៥).គ្ពមស្ដដ បត់ាមគ្ពោះ គទើបឈ្នោះមារ 
គ្ពមតាមធមាម  អបរ់ ុំចិ្តត 

គ្ពមគមើលរុំរូ សងឃបពវជិត 
គ្ពមគ ើញជីវតិ ពិតច្បខ់វល់ ។ 

៦). ិគលសគឆ្អោះឆ្ងអ ប មាន លិនសអញយ 
គៅដ  ញយគច្ញគភលើង គឆ្ោះោម នសល់ 

 ិរឱិ្តតបបៈ តាុំងតមកល់ 
គ្ពមែល់ធមមៈ រ ាគោ  ៕ 

3 
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៦៤-ដឹងគហ្ើយត្រវូខក 

3 
១).ែឹងគ ើយមនិដ   ែឹងគនោះចាស់ដខមរ គៅែឹងអតែ់ង 
មនិអាច្គគ្បើការ  បានអវីជាមដង   មានខ្ញ ុំ, អញផ្ង 

ែឹងមនិ នគ់្តូវ ។ 
២).ែឹងគ ើយមនិដ   មនិគ្ពមគ្ពឹតតដគ្ប រ ូតឥឡូវ 
វយ័កានដ់តអស់  ចាុំគពលណាគៅ  បញណ្យគទើបជាផ្លូវ 

នាុំគៅសញរតិ ។ 
៣).ែឹងគ ើយមនិដ   គៅដច្ប៉ាដគ្ប(១)  គគ្រោះដតទិែាិ 
សមាគ ល់ អតាត   គោយោម នសតិ  អសមិមានោះ 

គ្បកានត់ខួលួន ។ 
៤).ែឹងគ ើយមនិដ   ខវោះបញណ្យមញខដត  ឃ្លល តទីគ្ជ ពនួ 
ធ្លល  គ់ៅទញរគតិ  អបាយភូមបិនួ  មនិរចួ្ខលួនពី 

វែដទញ ខគឡើយ ។ 
៥).ែឹងគ ើយគ្តូវដ   បណ្ឌិ តនាុំដណ្  សដមដងរចួ្គ ើយ 
សញរតិគទើបអាច្  គ្តាស់ែឹងែល់គគ្តើយ  និរវ នោម នគឡើយ(២) 

 នញងទញរគតិភព ៕ 
 (១)  ដច្ប៉ាដគ្ប  ៖  គ្ច្ុំដែល, ែដែល ៗ... ។ 
 (២)  គ្ពោះនិរវ ន  ជានិគោធសច្ច,  ជាអសងខតា  ធមាម , មនិមាន 
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        ភពភូមឋិាន, មនិដមនសញរតិភព   ម៏និដមនទញរគតិភព,  
        ដែលថ្ល  “ និរវ នោម នគឡើយ   នញងទញរគតិភព ”  រឺគៅ នញង 
        គសច្ ដីថ្ល    គៅ នញង ុំគណ្ើ តននទញរគតិភពគនាោះ  មនិអាច្ 
        សគគ្មច្បាន  នូវការគ្តាស់ែឹងអរយិសច្ចធមគ៌ឡើយ ៕ 

3 
៦៥-អរណុ្  សសួដ ី!... 

3 
១).អរញណ្  សួសដី ! សិរសីញវតថិ(១) 
ទញ ខគោរនឹងគ្រត ់បាតខ់ាច តគ់សបើយគៅ 

 ញុំដតបដនថម គោរចិ្តតគស្ដ គៅ 
ឱ្យគៅដ ឈ្ផឺ្ា ចិ្នាដ  ងវល់ ។ 

២).ពត័ម៌ានមនិពិត  ញុំគ្បតិែាផ្ាយ 
នាុំគ្សុ ខវល់ខាវ យ គ្ច្បូ គ្ច្បល់ 

ញាតិមតិតនិរម ដងមភយ័គ្ពួយខវល់ 
គគ្រោះែុំណឹ្ងផ្ដល់ ឥតច្ាស់,មញស្ដ ។ 

៣).គ្សុ គទស ុំពញង ដតឆ្លងរ ុំខាន 
គោយគោរតិរចាឆ ន វរីញសខូរ ៉ាូណា 

ររួគ្បាបព់ត័ម៌ាន ដែលមានខលឹមស្ដរ 
តាម បនួសញខាភបិាលច្ាស់ោស់ ។ 
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៤).គរឿងគោរផ្លូវកាយ គ្តូវគ្ស្ដយជយួ ោន  
ការររពាបាល  ញុំអាលរិត ស់ 

គបើររួគធវើ ន មានគ្ទពយរបស់ 
ជយួ គ្បា គ់ោយគស្ដម ោះ ែល់មនញសសរមួជាតិ ។ 

៥).សុំខានជ់ាងគនោះ ចិ្តតគមតាត ពិត 
 នគ់ៅជីវតិ មញននឹងដប ឃ្លល ត 

គ្តូវមានស្ដម រតី(២) គរ,ខ្ញ ុំ,មតិតញាតិ 
ចិ្តត ញុំច្គងអៀត គោយទញ ខគ មនសស ។ 

៦).ទញ ខ,គស្ដ ,គោរ,ភយ័ រ ូតមរណា 
គគ្រោះជាតិ នឹងណា នាុំម  ុំងអស់ 

គ្ពមតាមការពិត ចិ្តតកាយគ្ស្ដយគ្សស់ 
បញណ្យមនិបងគ់បាោះ គៅកានប់រគោ  ៕ 

(១) អានថ្ល សញវត័  ដគ្បថ្ល  ការគ្ប បគោយគសច្ ដីសញខ 
(២) ស្ដម រតី ៖ សតិ 

3 
៦៦-ផ្ទះព្ព្ះកមមដ្ឋា ន 

3 
១).ខូវែីបងខុំ កាយគៅ នញងផ្្ោះ 
ររួបានឱ្កាស ឱ្យចិ្តតសនាដ ន 
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គែ សមាុំពួន  នញងគ្ពោះ មមោា ន 
 ញុំគ្ោនដ់តបាន សគ្មានត នញងមញង ។ 

២).ផ្ោ្ះគ្ពោះ មមោា ន  ានតអបរ់ ុំចិ្តត 
សតិពិនិតយ នាមរូបគគ្ៅ នញង 

បញ្ញញ គ ើញធម ៌គសមើោន គពលនញា៎ង 
គទើបគច្ញពីមញង គ ម្ ោះអវជិាា  ៕ 

3 
៦៧-លៃង់គហ្ើយាបគទៀត្ 

3 
១). ិគលសលិច្លង ់លាងគ់ ើយបាបគទៀត 
ច្ុំជាគចាលគមសៀត មារយទអស្ដរ 

គតើចាុំប៉ាញនាម ន អងគគ្ពោះស្ដស្ដដ  
គទើបគ្តាស់ែីកា គគ្បាសខ្ញ ុំគ្ពោះអងគបាន ។ 

២).លាងគ់គ្រោះ ួងដ ង ចិ្តតអន ែនទ 
ដែលនាុំច្នគ្ង ចិ្តតមនិសញខស្ដនត 

គ ើតទញ ខគ មនសស គស្ើរគឆ្ោះ សយ័គ្បាណ្ 
គ្ពោះគអើយគងមើរមា៉ា ន បានគ ើញធមពិ៌ត ។ 

៣).លាងគ់ ើយគ្តូវការ គ្បាថ្លន ដតសញខ 
តណាា ររទញ ខ ឱ្យែល់ជីវតិ 
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បញណ្យមនិច្គគ្មើន គ ើនបាបរបួរតឹ 
គតើទីពឹងពិត សថិតគៅគលើអវី ? ។ 

៤).មានដតសិ ា វជិាា បរមតថ 
 មាច តទិ់ែាិ យល់ខញសោល់នងា 

រ ូតអស់លាង ់ែឹងអតថគសច្ ដី 
គ ើញធមគ៌្បគ្ តី តាមផ្លូវសតិ ។ 

៥).អកិញ្ានំ  អនាទានំ 
ឯត្ ំ ទីបំ  អនាបរ ំ

និពាវ នំ  ឥត្ិ  នំ  ព្ព្ូមិ 
ជរាមចាុបរកិខយ ំ។ 

៦).ការមនិ ួងដ ង មនិគ្បកានម់ាុំ 
ទីពឹងឧតដម ែម៏ាន មាល ុំង 

រឺគ្ពោះនិរវ ន សាបច់ា ទញ ខុំ 
សញខុំ គគ្រោះអស់ ជោ មច្ចញ ៕ 

3 
៦៨-រាព្ត្ី  សសួដ ី! 

3 
១). .ោគ្តី  សួសដី ! រ យគរលយ៉ា ងខលី(១)    គ្បនពស័ ដិសម 
ក្៊ុុំឃលេចចិតតឃក្ើត  ដែលែឹងអារមមណ៍្     ញាតិមតិតឧតដម 
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ឥតមានគយើងគឡើយ ។ 
២).ោគ្តី  សួសដី !  បញណ្យសញគខាទយ័    របបដីលាគលាើយ 
ធម៌ឃក្ើតពីឃេត៊ុ  ជាអវី គ៏ោយ      គ ើតគ ើយរលត ់

គស្ដោះសូនយធមមតា ។ 
៣).ោគ្តី  សួសដី !  មានគជារសិរ ី     អាគ្ស័យបញ្ញញ  
នឹក្ប៊ុណ្យបានឃធវើ បច្ចញបបននអតីតា      អបរគច្តនា 

ចិ្នាដ សញខសាប ់៕ 
(១) - ក្៊ុុំឃលេចចិតតឃក្ើត 

          - ធម៌ឃក្ើតពីឃេត៊ុ 
          - នឹក្ប៊ុណ្យបានឃធវើ 

3 
៦៩-លាខលងវិលវិញ គចញឈប់ព្ត្ឡប់ 

3 
១).អាគបា៉ា ងគជើងមយួ បាញ់,បិទគ្រប,ចា  ់
ដលបងភ្ងន ល់គបា គ្បា  ់ចា គ់ច្ញរនធមយួ 

គ្ោបអ់ាគបា៉ា ងគម មានរនធគ្បាុំមយួ 
 ូនៗ អរ,គ្ពួយ មនិែឹងរនធណា ? ។ 

២).ឯដលបងជីវតិ មនញសស ុំពញងគលង 
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រូប,សុំគឡង, លិន, រស,សមផសា 
គ្របរ់នធគ្បាុំមយួ រមួ ុំងចិ្នាដ  
គ្បាថ្លន សបាយ ដតសញខគោ ីយ ៍។ 

៣).បានគ ើញ,បានឮ ធុំ លិន,ែឹងរស 
ែឹងសមផសសកាយ ែឹងចិ្តតអវីៗ 

ែឹងគ្បាុំមយួរនធ ដតខាវ  គ់្បគ្សី 
មនិយល់គសច្ ដី គ ើញតាមការពិត ។ 

៤).គគ្រោះគ តញតណាា  គ្បាថ្លន គោភៈ 
ជុំរ រ់តឹគោយ មានោះមាុំសវិត 

រមួគោយទិែាិ គ្បកានជ់ាបស់អិត 
 ុំងលាងង់ងឹត បិទគោយអវជិាា  ។ 

៥).ដតភព័វសុំណាង  មមស្ដងដភន ភល ឺ
គ្តគច្ៀ ស្ដដ បឮ់ នូវគ្ពោះធមាម  

ដែលគ្ពោះសមពញទធ គ្ទងគ់្តាស់ឱ្យភ្ងា រ 
ឱ្យស្ញោះស្្ដគគ្កា  គច្ញពីវែដៈ ។ 

៦).គគ្រោះដតអតតភ្ងព រឺបញ្ច ខនធគស្ដោះ 
អាល័យអាគឡាោះ  នញងសងារច្ ក 

ស្ដស្ដដ សដមដង គ្ពោះសូគ្តធមមច្ ក 
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គែើមបបីុំបា  ់នូវគមា នធការ ។ 
៧).ញាញ ុំងែល់មនញសា គទរដ ឥនគ្្ព ម 
មគនារមយទទលួ យ គោយបញ្ញញ  

គ្តាស់ែឹងអរយិសច្ច ច្បគ់គ្សច្គពលណា 
យគ្តាគឆ្ងព ោះគគ្តើយ ោដលងវលិវញិ ។ 

៨).ដលបងអបាយមញខ  ុំងដលបងជីវតិ 
បានយល់ែឹងពិត ចិ្តតអស់គមាន គមនញ 

គ ើញសច្ចធម ៌ច្ររតច់ា គច្ញ 
ោដលងវលិវញិ គច្ញឈ្បគ់្តឡប ់៕ 

3 
៧០-បុណ្យចូលឆ្ន ងំមី 

3 
១).បញណ្យចូ្លឆ្ងន ុំងមី  សូមសញខសួសដី      សិរឧីតដម 
សញខកាយសញខចិ្តត  លអគ្របអ់ារមមណ៍្     សញខភ្ងពមាុំ ុំ 

ញាតិមតិតគ្របោ់ន  ។ 
២).បញណ្យចូ្លឆ្ងន ុំងមី  ទទលួពរជយ័      ពីគ្ពោះភរវា 
អាយញ  វណ្ណ ៈ   សញខៈ  ពោ      គ្របគ់្រងសាួនភ្ងា  

គោយធគមាម សង ។ 
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៣).បញណ្យចូ្លឆ្ងន ុំងមី  បញ្ញញ ស្ដម រតី      ភលែូឺច្មរ ត 
រលឹ ែឹងធម ៌  ឱ្យគ ើញគ្បា ែ      ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ 

សញខសាប ់នញងចិ្តត ៕ 

3 
៧១-គព្ត្ើយអាយ..., គព្ត្ើយនាយ ! 

3 
១).គគ្តើយអាយវែដៈ អន្ា គ់ោ ីយ ៍
គគ្តើយននភពបី ទញ ខភយ័គោោ 

គគ្រោះគ តញមានជាតិ គ ើត,ចាស់ជោ 
អុំគណាយច្ញងគ្ោ គ្របោ់ន រឺស្ដល ប ់។ 

២).មានសញខតិច្តចួ្ ែូច្គលើច្ញងោវ 
ខុំគ្បឹងគ្ ស្ដវ គ្ស្ដវ ញគ្បញាប ់

គ្តូវច្ញងោវគ្សួច្ ចា ឱ់្យឈ្ចឺាប ់
ឱ្យស្ដល បឬ់  ៏គស្ើរនឹងស្ដល បគ់្បាណ្ ។ 

៣).ដផ្អមែូច្ទឹ  មញ ុំ ោយនិងថ្លន ុំពិស 
គគ្រោះឫសអវជិាា  មនិអាច្ែឹងបាន 

សញខតិច្ទញ ខគគ្ច្ើន ជាប ់នញងសនាដ ន 
រ ុំខានគ្របជ់ាតិ ឃ្លល តសច្ចធម ៌។ 
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៤).មនិែូច្គគ្តើយនាយ គគ្តើយវវិែដៈ 
ធមនិ៌សសរណ្ៈ រោស់គច្ញច្រ 

អស់គ ើត,ឈ្,ឺស្ដល ប ់អស់ជាតិបនត 
គោ ញតតរធម ៌ច្រចា ភពបី ។ 

៥).រ យកាពយ,គមើលអាន គ្តឹមបានែឹងខលោះ 
ដតការជា ច់្ាស់ យល់អតថគសច្ ដី 

មាន នញងបិែ  ធមគ៌្ពោះជិនគ្សី 
វនិយ័,គ្ពោះសូគ្ត, គ្ពោះអភធិមម ។ 

៦).សញវណ្ណ ភូមបិញរ ីជាដែនែីមាស 
បណ្ឌិ តឱ្ភ្ងស គ្ពោះធមឧ៌តដម 

សងឃព ញសសូត គ្ទងដ់សដងដណ្នាុំ 
ខុំពាយមស្ដដ ប ់គទើបឆ្ងបគ់ ើញគ្តូវ៕ 

3 
៧២-គ ើញសចាៈអវីសម័យែូវីដ-១៩ 

3 
១).អារមមណ៍្បរមតថ ឥតសតវបញរគល 
គ ើញពិតែល់ចិ្តត ច្គគ្មើនបញ្ញញ  

លោះធមគ៌ោភៈ ជាគ តញតណាា  
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 មាច តគ់ ស្ដ ខឹងគគ្កាធតាមគលល  ។ 
២).ចិ្តត,គច្តសិ ,រូប ធមពិ៌តែូច្ោន  
គ ើតគឡើងគ្របគ់្ោ គសមើោន  នញងគគ្ៅ(១) 

គគ្រោះគ តញ,បច្ចយ័ នច្នឆ្ងល  ោ់ គ់ៅ 
គ ើយរលតគ់ៅ សនាដ នសនសុំ ។ 

៣).គ ើញ(២)គ ើយែឹងគរឿង រឺជាបញ្ញតត 
មានបញរគលសតវ ម ជាអារមមណ៍្ 

ររួគរៀនគមតាត   រញណាតាមគ្សមណ៍្ 
ស័ ដិសមការរិត ឱ្យសពវសតវសញខ ។ 

៤).សិ ាបរមតថ, បញ្ញតតិធម ៌
បានយល់គោយលអ បនតគៅមញខ 

គ្បគយជនស៍ុំខាន ់ ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ(៣) 
ែឹងគ ើយសាបស់ញខ គគ្រោះគ ើញសច្ចៈ ។ 

៥).សមយ័ខូវែី វរីញសខូរ ៉ាូណា ( Covid-19 ) 
សិ ាពិគស្ដធ ឱ្យបានគ ើញជា  ់

បានស្ដដ ប,់គរៀនធម ៌អភធិមមៈ 
គតើបានគ្បច្ ស គ ើញសច្ចៈអវី ? ៕ 

(១)  នញង,គគ្ៅ ៖  អជឈតាត   ធមាម ,  ព ិ ធ   ធមាម  
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( គោយបញ្ញតត រឺ គយើង, គរ ) ។  
(២) គ ើញ, ឮ, ធុំ លិន, ែឹងរស, ែឹងគផ្ទែាពវៈ ជា 
បរមតថសញទធ  គ ើយែឹងគរឿងជាបញ្ញតត ។ 
(៣)  ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ ៖ ទញ ខអរយិសច្ច, ទញគ ខ  ញាណ្ុំ  

3 
៧៣-គមគរៀនធមមជាត្ិ 

3 
១).យបែ់បប់នួគោច្ រគនាច្ដខគច្គ្ត 
ជាគ តញមនិមាន ច្ន្ច្រយគ្តា 

ដតគម គ្សឡោះ ភលគឺ្សទនថ់្លល  
គោយ វូងតាោ បគញ្ចញរសមី ។ 

២).សុំគឡងគ្ ុមសតវ ខយងកាអ តច់្គ្ងិត 
ជីវតិធមមជាតិ  ណាដ លោគ្តី 

មនិមានរ ុំខាន មនញសសសតវគផ្សងអវី 
មគនារមយគមគ្តី គ្របស់តតនិ រ ។ 

៣).គមគរៀនធមមជាតិ គឆ្លៀតគ្បាបក់ារពិត 
ឱ្យគ្របជី់វតិ គ្បឹងគ្ពឹតតស្ដងលអ 

គគ្រោះពិភពគោ  គោរឆ្លងវ ឹវរ 
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គ្បញាបម់ានធម ៌ស លអោ ខ់លួន ។ 
៤).ប តិសួសដី សិរឧីតដម 
គ្ប គ់្ពុំគោយសីល ជាគ្រឹោះមាុំមនួ 

សមាធិចិ្តតសាប ់ជាទីគ្ជ ពួន 
រមួ បូនបញ្ញញ  យគ្តាគឆ្ងព ោះគគ្តើយ(១)៕ 

(១) គគ្តើយនាយ, វវិែដៈ, គ្ពោះនិរវ ន ។ 

3 
៧៤-សៃប់ផ្ុត្ចាកទុកខ  សែុព្ព្ះនិពាវ ន 

3 
១).អរញណ្ សួសដី ! ដខងមីពិស្ដខ 
គ្របោ់ន សគ្មា  សុំងុំ នញងផ្្ោះ 

បនតការររ ខាល ច្គោរឆ្លងប៉ាោះ 
គ្បទោះមដងៗ  នលងសតវតសរ ៍។ 

២).អរញណ្ សួសដី ! គ្បុសគ្សីញាតិមតិត 
គ្ពមតាមការពិត គោយចិ្តតអុំណ្ត ់

ែឹងគ ើញនាមរូប បរមតថគ្បា ែ 
 ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ គ ើញធមមតាធម ៌។ 
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៣).អរញណ្ សួសដី ! អវីដែលគ្តូវនឹ  
សតិរលឹ  ែឹងពិតគោយលអ 

បច្ចយ័គ្រប ់វ រ គ ើតរលត ់ ត 
គ ម្ ោះថ្លគច្ញច្រ តាមផ្លូវបិតា ។ 

៤).អរញណ្ សួសដី ! នឹ នងាបញណ្យធុំ 
ចិ្តតរិតជបួជញុំ  ណាដ លមាស្ដ 

ពិស្ដខបូណ៌្ម ីនឹ គ្ពោះស្ដស្ដដ  
នឹ គ ើយគ្ជោះថ្លល  ចិ្នាដ សញខសាប ់។ 

៥).អរញណ្ សួសដី ! សិរ ីមមោា ន 
សូមបានពិចារណ៍្ អនញសសតិែប ់

រលឹ គរឿយៗ គ ើញទីបញ្ចប ់
សាបផ់្ញតចា ទញ ខ សញខគ្ពោះនិរវ ន ៕ 

3 
៧៥-ធម៌ជាទីព្ឹង 

3 
១).មានទីពឹង       និងទីអាង    នញងគោ គនោះ 
មនិគ្តិោះរោិះ       គ្បឹងគឡើងចាង  អាងមាសគ្បា  ់
គ្ទពយរ បាន       គោយបាប មម  ធានអ់នរឃ 
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រញ គ្ច្វា  ់      ធ្លល  គ់ៅគស្ដយ   នញងអវចីី្ ។ 
២).ទីពឹងពិត       ជិតរឺខលួន   ដតមាន   ់នឹង 
ពាយមគ្បឹង       ែឹងធមាម    គ្ពោះជិនគ្សី 
ខលួនជាគកាោះ        ជាទីគ្ជ    ពនួផ្ញតភយ័ 
ធមគ៌ោ ីយ ៍      គោ ញតតរៈ   គ្បច្ សគគ្តើយ ។ 
៣).ធមទី៌ពឹង       រលឹ ែឹង   គោយសតិ 
លោះទិែាិ       គ ើញបរមតថ  ោម នខលួនគឡើយ 
គ ើញគ្តឹមកាយ     គវទនា,ចិ្តត   និងធមគ៌ ើយ 
ពិតគ ើញគគ្តើយ     គោយបញ្ញញ   ចាស់កាល គហង ។ 
៤).សូមែឹងរញណ្    ែន៏គ្ ដលង  គកាតដគ្ ងចិ្តត 
រញណ្បណ្ឌិ ត       អរគគ្រូ   គគ្ច្ើន នលង 
បានែឹងខលោះ       គរៀនពីគោ   ពិតដតមដង 
រញណ្ធានផ់្ង       គោយគោរព  ពី រញណា ! ៕ 

3 
៧៦-នាមរបូកមមដ្ឋា ន... 

3 
១).ោគ្តី សួសដី ! បីគ ើតពិស្ដខ 
គោរឆ្លងនឹងគ្ស្ដ  រលតត់ាមគ្ោ 
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គោយការពាបាល បងាក រការររ 
របួរមួជួយ ោន   នញងគ្ោអាសនន ។ 

២).ោគ្តី សួសដី ! គ្បិយមតិតចាុំទញ  
អវីគ ើតគ្របម់ញខ មានគ តញគ្របគ់្ោន ់

សតិសិ ា  នញងគពលបច្ចញបបនន 
រលឹ ែឹង ន ់ឱ្យគ ើតបញ្ញញ  ។ 

៣).ោគ្តី សួសដី ! អវីចិ្តតបានែឹង 
គ្របអ់ារមមណ៍្ នឹង មនិដមនអតាត  

ោម នសតវបញរគល ែឹងគរឿងអវីណា 
គនោះរឺចិ្តាត នញបសសនាសតិបបោា ន ។ 

៤).កាយ,គវទនា,ចិ្តត  រឺ៏ជាធម ៌
សិ ាគោយលអ យល់,ែឹង,គ ើញបាន 

ធមមៈគ្បា ែ ែល់ចិ្តតសនាដ ន 
នាមរូប មមោា ន ច្គគ្មើនធមស៌ាប ់៕ 

3 
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៧៧-គលាកធម៌  និងគលាកាលធម៌ 

3 
១).ពិស្ដខគែើមដខ ដ បរនងាបញណ្យធុំ 
ដែលធ្លល បជ់ួបជញុំ បុំគពញ ញសល 

វសិ្ដខបូជា ជិតចូ្លម ែល់ 
ចិ្តតរិតពិភ្ងល់ បានគធវើយ៉ា ងណា ។ 

២).គពញពិភពគោ  គៅគោរគបៀតគបៀន 
រញ ោនឆ្លងគគ្ច្ើន ឈ្ែឺល់មរណា 

វរីញសសតវតសរ ៍គ ម្ ោះខូរ ៉ាូណា 
នឹ ថ្លមនិយូរ នឹងសោះគសបើយគៅ ។ 

៣).ដតគ្ពោះស្ដស្ដដ  គ្តាស់ពីគោ ីយ ៍
គោ ធមគ៌្បាុំបី ដតងដតតាុំងគៅ 

ឱ្យគ្ពមសិ ា គទើបគ ើញផ្លូវគ្តូវ 
 នគ់ៅស្ដន មផ្លូវ មនិ នប់ងប់ាត ់។ 

៤).គពលសមបូណ៌្ោភ គពញគគ្បៀប នញងផ្ោ្ះ 
 ញុំគភលច្គពលខវោះ គគ្រោះោភអស់ស្ដា ត ់

មានោភអតោ់ភ ជាគោ សមបតតិ 
មានបាន,មានបាត ់ជាគោ ធមាម  ។ 
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៥).ែល់គពលមានយស គ រ តិ៍គ ម្ ោះងកុំគងកើង 
 ញុំគ្បឹងតគមលើង តគមកើងឫ រ 

 ញុំគភលច្អស់យស ខូច្គ ម្ ោះលអជា 
ដបរគស្ដ គ្ោុំគ្ោ គគ្រោះដតគោ ធម ៌។ 

៦).គពលបានសរគសើរ  ញុំគ្ោនគ់បើណាស់ 
គជារចាងគផ្ដសផ្ទដ ស អុំនតួអុំណ្រ 

 ញុំគភលច្និន្ា គរគរលមនិលអ 
ដបរជាញាបញ័់រ គោយធមគ៌ោ ដែរ ។ 

៧).គពលបានជួបសញខ គ្សណ្ញ  ចិ្តតកាយ 
កាអ  កាអ យរ ីោយ ែូច្ទញ ខគលាើយដលា 

 ញុំគភលច្ថ្លទញ ខ គៅគ ៀ ជាបដ់ បរ 
គគ្រោះដតគ តញទញ ខ ែឹ មញខគៅគឡើយ ។ 

៨).មានោភ,អតោ់ភ, មានយសអតយ់ស 
សរគសើរ,និន្ាគនាោះ សញខ,ទញ ខឥតគសបើយ 

គោ ធមគ៌្បាុំបី គ្តូវដតជបួគ ើយ 
អន គអាើយ !  ញុំគភលច្ គរច្គធវើគមដច្បាន ។ 

៩).គៅមានធមពី៌រ ដែលជួយ សាួនភ្ងា  
គោ បាលធមាម  រូធម ៌លាណ្ 
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 ិរឱិ្តតបបៈ រ ាសនាដ ន 
ខាម ស,ខាល ច្រ ុំខាន គោយបាបអ ញសល ។ 

១០).នឹ នងាបូណ៌្ម ីវសិ្ដខបូជា 
នឹ គ្ពោះភរវា គ្តាស់ែឹងគ្ទងផ់្ដល់ 

ផ្លូវបញណ្យផ្លូវបាប បងាា ញមរគ,ផ្ល 
និរវ នបានែល់ ស្ដវ ័ នឹងឯង ៕ 

3 
៧៨-រសក់ុំគភលចសាល ប់ 

3 
១).រស់ ញុំគភលច្ស្ដល ប ់   មនិយូរមនិឆ្ងប ់ នឹងែល់គ្បា ែ 
មនិថ្លមានគ្ទពយ        ឬ គ៏្ ខសត ់  មនិអាច្ ុំណ្ត ់

ឃ្លតច់ាុំគពលណា ។ 
២).រស់ ញុំគភលច្ស្ដល ប ់   គ្បាជឱ្្យគ្បញាប ់ បុំគពញ ញសោ 
ទញ ជាគសបៀង,យន    ជូនគពលមរណា  សញរតិណាៗ 

គ្តូវការដតបញណ្យ ។ 
៣).រស់ ញុំគភលច្ស្ដល ប ់   កាយមនិច្ុំណាប ់   ញុំអាងឱ្យសកញន(១) 
គ្តូវឈ្គឺោយគោរ      ជោោបែញន    ចាស់គ មងស្ដល បម់ញន 

បញណ្យតាមចាតដ់ច្ង ។ 
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៤).រស់ ញុំគភលច្ស្ដល ប ់    យល់ែឹងគគ្រោះស្ដដ ប ់ បណ្ឌិ តសដមដង 
ឧបការរញណ្   បញណ្យែន៏គ្ ដលង  បញណ្យជយួ ខលួនឯង 

គ ើញទញ ខវែដៈ ។ 
៥).រស់ ញុំគភលច្ស្ដល ប ់ គគ្រោះមញខដតស្ដល ប ់ ឆ្ងបល់ោះគ្ពមោ  ់
តណាា គ តញទញ ខ   នញងខនធភ្ងរៈ   លញោះគោ ញតតរ 

អស់គ ើត,អស់ស្ដល ប ់៕ 
(១) សកញន ៖ (  ិរយិសព ្) គទើស  ,់  ស់ការ,  ស់ែុំគណ្ើ រ, នាុំឱ្យ 
រអា រ់អលួឬឱ្យអា ខ់ាន,ឱ្យខ ខាន, ឱ្យគថ្លល ោះការ, ឱ្យខូច្ការ ។ 

3 
៧៩-អតាត   ហ្ ិ អត្តគនា  នាគថា 

3 
១).ខលួនទីពឹងខលួន(១) បនួបាទបទដគ្ប 
ពីគោោះគម៉ាលោះគទ កាតន់ងលមនិបាន 

គបើស្ដដ បគ់ ើយយល់ ចិ្តតនឹងគ សម ានត 
គគ្រោះបានែឹងគ ើញ ធមមសសច្ចៈ ។ 

២). “ ខលួន ” បាទខាងគែើម គផ្ដើមនយ័គសច្ ដី 
រឺបញណ្យគោ ីយ ៍និងគោ ញតតរ 

ជាធមគ៌្តាស់ែឹង ទីពឹងពុំនា  ់
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សនមតមាន  ់ៗ  ពឹងខលួនគនោះណាា៎  ! ។ 
៣).ច្ុំដណ្ រ យ “ ខលួន ”  នញងបាទច្ញងគគ្កាយ 
រឺទញ ខ នឹងគ ើយ  នញងវែដសងារ 

ដគ្បតាមគសច្ ដី គ្ពោះពញទធែីកា 
បទ អតាត   ហ្ ិ អត្តគនា  នាគថា(២) ៕ 

(១), (២) ខលួនជាទីពឹងននខលួន 

3 
៨០-ពាកយថា  មិនខមនគយើងអនកគធវើ 

3 
១).រ យថ្លមនិដមន គយើងអន គធវើ 
មនិគស្ើរគ្របគ់្ោន ់យល់បរមតថ 

គ ើញសច្ចពិត មនិដមនសតវ 
សនមតបញ្ញតតិ សតវបញរគល ។ 

២).ធមដ៌ែលរលឹ  រឺសតិ 
គ ើតលោះទិែាិ ែឹងឫសរល់ 

ដែលនាុំគ្បកាន ់ ួងដ ងខវល់ 
គទើបពិតជាយល់ ោម នខលួនគធវើ ។ 

៣).គបើគៅគ្បកាន ់គៅ ួងដ ង(១) 
ទញ ខគស្ដ ដប ដផ្សង គ្របអ់ុំគពើ 
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 ញុំគរលថ្លមនិ ជាទគងវើ 
សមាគ ល់ខលួនគធវើ គ្បា ែណាស់ ។ 

៤).សតិបបោា នជាផ្លូវ មូលដតមយួ 
ផ្លូវអស់ទញ ខគ្ពួយ យ៉ា ងជា ច់្ាស់ 

គ ើញបញ្ច ខនធទញ ខ ឥតមានខវោះ 
ច្ាស់គ្តឹមនាមរូប ធមគ៌្បា ែ ៕ 

(១) គោយសកាក យទិែាិ 

3 
៨១-ព្ព្ះធម៌  ធមមចកាបបវត្តនសពូ្ត្ 

3 
១).គ្ព សបតិ៍ សួសដី ! សិរពិីស្ដខ 
ឆ្ងបភ្់្ង ប់ានគ្ស្ដ  ចា គច្ញពីទញ ខ 

គធវើទញ  នញងចិ្តត ឱ្យចិ្តតបានសញខ 
ែុំគណ្ើ រគៅមញខ តាមផ្លូវស្ដស្ដដ  ។ 

២).ែងួគ្ពោះទិន រ ច្រចា គ្ទនុំ 
គ្ពលឹមជបួជញុំ ភនុំនគ្ពគ្ពឹ ា 

នងាយងខពស់គឡើង ជួប វូងប ា 
គពលោា ច្យគ្តា លិច្គចាលធមមជាតិ ។ 
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៣).ែុំគណ្ើ រគ្ពោះសូរយ បដូរផ្ទល ស់គ្បួលដគ្ប 
គ ើតគ ើយដតងដត រលតប់ាតគ់ទៀត 

ជាសងារច្គ្  រមួ ុំងមតិតញាតិ 
សិ ាធមមជាតិ មញនឃ្លល តជាតិគៅ ។ 

៤).ស្ដស្ដដ គ្តាស់ែឹង គ្ទងស់ដមដងធម ៌
ធមមច្ កបវរ បងវិលគ្បាបផ់្លូវ 

មនញសសគទពគ្ពហម  បានគ ើញផ្លូវគ្តូវ 
យគ្តាគច្ញគៅ តាមផ្លូវសច្ចៈ ។ 

៥).គ្ពោះធមច៌ាុំងដច្ង ែូច្ដសងសញរយិ 
ធមគ៌្ពោះស្ដស្ដដ  រឺគ្ពោះធមមច្ ក 

ច្ ខញគ ើញធម ៌សមាម ទសសនៈ 
ផ្ទដ ច្ប់ងវ់ែដៈ មរគផ្លែល់គគ្តើយ ។ 

៦).គ្ពោះធមធ៌មមច្ កបបវតតនសូគ្ត(១) 
គ្សូតរូតសិ ា  ញុំបីខានគឡើយ 

បិែ ភ្ងរគ្បាុំមយួ គ្ទងគ់្តាស់ទញ គ ើយ 
គោយការពាយម  ម(២)ផ្ញតចា ទញ ខ ៕ 

(១) បិែ ដខមរភ្ងរ ៦ ទុំពរ័ ២៨ ែល់ ៣៦ 
(២)  ម ៖  ិរយិសព ្
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- ចាបអ់វីៗ  គោយគ្បោប ់ មានច្ញងមានគែើម  គកាោះភ្ងា ប ់ គែើមបី
នឹងរតឹ  ឃ្លត ់ ទបម់និឱ្យឃ្លល តពីោន  ។ 
- ែគណ្ដើ មយ ច្ុំដណ្    មច្ុំដណ្  ។ 

3 
៨២-ធម៌នាដំលគ់ព្ត្ើយ 

3 
១).អរញណ្ សួសដី ! គ្សុ ែីមានធម ៌
 បនួច្ាបយ់៉ា ងលអ រមពរីដច្ងចារ 

បានស្ដដ បសូ់គ្តគរៀន ពីគ្ពោះស្ដសនា 
អងគគ្ពោះស្ដស្ដដ  សមាម សមពញទធ ។ 

២).អរញណ្ សួសដី ! ភ ដី នញងធម ៌
បែិបតតិគោយលអ តាមផ្លូវមយួរត ់

គ្បគយជនច៍ា ទញ ខ សញខែល់វមិញតត 
ផ្លូវគ្ពោះសមពញទធ ផ្ញតទញ ខគោកា ។ 

៣).អរញណ្ សួសដី ! ពរជយ័គ្បគសើរ 
បានគធវើែុំគណ្ើ រ តាមគ្ពោះបិតា 

ផ្លូវសតិបបោា ន និងវបិសសនា 
អនញជាតបញតាត  យគ្តារ គគ្តើយ ។ 
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៤).អរញណ្ សួសដី ! សិរបីវរ 
អន រ ាធម ៌ធមរ៌ ាគ ើយ 

មានធម ៌នញងចិ្តត ពិតមនិខានគឡើយ 
ធមន៌ាុំែល់គគ្តើយ សញខាអមតៈ ៕ 

3 
៨៣-គៅគឡើយែុនហ្នងឹ 

3 
១).ខ្ញ ុំបានែឹងថ្ល ចិ្នាដ ទនគ់្ជាយ 
គោភៈ ោយមាយ ខឹងគគ្កាធគផ្ដសផ្ទដ ស 

គគ្រោះដត ិគលស ដែលគៅនគ្ គ្កាស់ 
 ុំងមនិបានលោះ និងលោះមនិបាន ។ 

២).ខ្ញ ុំបានែឹងថ្ល បញ្ញញ គៅគខាយ 
គមា៉ាល ោះគ ើយឱ្យលាង ់បងចិ់្តតគចាលឋាន 

អាសវ កិគលស គ្តាុំ នញងសនាដ ន 
គទើបចិ្តតមនិ ានត មនិបានសញខា ។ 

៣).ខ្ញ ុំបានែឹងថ្ល ណាោម នសតិ 
មានដតទិែាិ សមាគ ល់អតាត  

គ្បកាន ់ួងដ ង ោបវ់ែដសងារ 
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គទើបមនិគ ើញថ្ល អនតាត  គឡើយ ។ 
៤).ខ្ញ ុំបានែឹងថ្ល វជិាា ធម ៌មាន 
គ្ពោះពញទធគ្ប ន គ្តាស់សដមដងគ ើយ 

          ុំងមានបណ្ឌិ ត ជួយ ជិតបគងកើយ 
         គៅគឡើយខញន នឹង(១) ែឹង,យល់,គ ើញពិត៕ 

(១) ខញន នឹង ៖ នាមសព ្( ស. រន នឹង អ.ង.ខញន នឹង )  
“ មនញសសមាន   ់” ែុំគណ្ើ រោច្គ់គ្សច្គៅគលើមយួៗ ។ 

3 
៨៤-សម្មម ទសសនៈ 

3 
១).ោគ្តីសាបស់្ដា ត ់សពវសតវនិគ្  
មនញសសមាន រស្ដយ ពី ិច្ចការងារ 

ដែលបានគ្បឹងដគ្បង គពលទិនទិវា 
ភ្ងរៈចិ្ញ្ច ឹម ជីវតិិន្ទ្ន្ិយ ។ 

២).គ ោះគនឿយគមដច្មាដ  យ៉ា ងណា ញុំគភលច្ 
ច្ងចាុំជានិច្ច គ្រប ិ់ច្ចនាទី 

រ ាអនាមយ័ តាម មមវធីិ 
សមភគី្បយត័ន  មាច តគ់ោរឆ្លង ។ 
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៣).មញនចូ្លនិគ្  ភ្ងវនាចិ្តតសាប ់
អនញសសតិែប ់ ញុំឱ្យ នលង 

សតិរលឹ ែឹង ធមន៌ាមរូបផ្ង 
ឆ្នៈ្បុំណ្ង ប៉ាងគ ើញសច្ចៈ ។ 

៤).បញ្ញតតិគរលសតវ បរមតថមានពិត 
កាយ,គវទនា,ចិ្តត រឺពិតធមមៈ 

បិទដភន ញញឹម សងឃមឹគជឿជា  ់
សមាម ទសសនៈ គ្បច្ សច្ប ិ់ច្ច ៕ 

3 
៨៥-សម្មម ទសសនៈ 

3 
១).សុំគឡងមគនារម      ពីគោោះរងុំ       គ្បជញុំខលឹមស្ដរ 
ថ្លវ យផ្ទក ,គ្បទីប       សូគ្តនមស្ដក រ      រញណ្នគ្តរតនា 

     គ្ជោះថ្លល  នញងចិ្តត ។ 
២).អាោមមានវតត(១)      គោយធមគ៌្បា ែ      វនិយ័គ្តងពិ់ត 
ធមម យទ       ទទួលគ្បគ្ពឹតត      បញតតគ្ពោះវជិិត 

     ពិតច្ាុំងឈ្នោះមារ ។ 
៣).ខ្ញ ុំគ្ពោះ រញណា      សូមឱ្នសិរស្ដ      បងគុំភរវា 
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អងគគ្ពោះសមពញទធ        ជាធមមោជា        និងគ្ពោះធមាម  
     គ្ពម ុំងគ្ពោះសងឃ ។ 

៤).គោយរញណ្អនរឃ      គ្ពោះនគ្តសរណ្-      រមនែ៍ផូ៏្រផ្ង ់
រញណ្នគ្តសិកាខ        ខ្ញ ុំសូមឱ្នអងគ      សូមបានច្រគ្តង ់

     គ្តូវផ្លូវអមតៈ ៕ 
(១) វតត ៖ ការគ្បគ្ពឹតតិ , គសច្ ដីគ្បតិបតតិ...។ 

3 
៨៦-គុណ្ោប់ 

3 
១).ែឹងរញណ្ោប ់      ជាបស់ណ្ាិ ត      ែិតនគ្ ដលង 
គោរពដគ្ ង       ដងលងមនិសពវ      គ្របគ់្បការ 
ែល់អរគ       ជា ប់ណ្ឌិ ត       ចិ្តតគ្ជោះថ្លល  
សពវ ិច្ចការ        ស្ដរគ្បគយជន ៍      គហច្ ិគលស ។ 
២).គោ រុំរ ូ       គ្រូឥតខវោះ       ច្ាស់តាមធម ៌
ចិ្តតគស្ដម ោះសរ       លអបវរ       ែវ៏គិសសន ៍
គ្បឹងពាយម        មយ ជយ័      នលច្ុំគណ្ោះ 
ឥតឱ្យគសស       គច្ោះគ ើយដងលង       សដមដងគ្បាប ់។ 
៣).ជាតិសញជន       ធាន ់នញងធម ៌       លអវនិយ័ 
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ដសដងហសដី       ខមីគ្បគ្ពឹតត        រិតគ្របស់ព្ 
គធវើយ៉ា ងណា        ថ្លយ៉ា ង នឹង       គ្បឹងគ្បញាប ់
រសួោនឆ់្ងប ់       ចាបគ់វោ        ជាឱ្កាស ។ 
៤).នងលមានរញណ្      ធានគ់មតាត          រញណានគ្  
 ុំងយបន់ងា        នច្នធមម ន        មានឥតខវោះ 
ស្ដដ ប,់ ភ្ងវនា        ស ធ កាល         បញ្ញញ គ្កាស់ 
នាុំពញទធស្ដសន ៍       ច្ាស់រឺបញណ្យ     រញណ្ោបគ់ហង៕ 

3 
៨៧-វិសាែបូណ៌្មី  វិសាែបូជា 

3 
១).ច្នច្្រគពញគខនើត ពិស្ដខមាស្ដ 
នផ្គ្ម ភលថឺ្លល  ច្ាស់គមើលគ ើញឆ្ងា យ 

នងាឧគបាសង ចិ្នាដ គ្សស់គ្ស្ដយ 
សបាយបុំគពញ បញណ្យជាពញទធស្ដសន ៍។ 

២).វសិ្ដខបូណ៌្ម ីវសិ្ដខបូជា 
ឆ្ងន ុំគនោះគោោ ដ ឱ្យបដូរផ្ទល ស់ 

ខូវែីែបគ់្បាុំបនួ ឆ្លងោលោលណាស់ 
គ្តូវគៅ នញងផ្ោ្ះ គពញពិភពគោ  ។ 
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៣).បញណ្យគ្តូវគ្បារពធ ថ្លវ យគ្ពោះស្ដស្ដដ  
បរស័ិទគ្ជោះថ្លល  គធវើោល់ឆ្ងន ុំម  

ឥឡូវគ្តូវគ្ពម លមមចិ្តតកានយ់  
នលល បុំគពញ តាមវតតគរៀងខលួន ។ 

៤).រញណ្បញណ្យវបិា  គៅតាមគ្សុ ែី 
អវីៗ មានគ តញ មនិដមនោបច់្នួ 

ជាពញទធបរស័ិទ បានយល់ស៊បសួ់ន 
ខលួនពិតជាោម ន, ទញ ខគគ្រោះមនិគទៀង ។ 

៥).បញណ្យគៅគធវើបាន គរៀបគ្បាណ្សគ្មួល 
ទទលួតាម បនួ អនាមយ័អងគគរៀង 

គធវើគោយគ្បយត័ន គទើបគ្បគសើរជាង 
បញណ្យពិតឥតគលអៀង គទៀងបានសគគ្មច្ ។ 

៦).មានគ្បទីប,ផ្ទក  នមស្ដក រគ្តយ័រតន 
បច្ចយ័សងឃភតត បូជាថ្លវ យគគ្សច្ 

ស្ដដ បធ់មទ៌ល់ភល ឺឧទ្ិសបដូរផ្ទដ ច្ ់
បុំណាច្គ់ៅរស់ គ ម្ ោះែឹងគ្ពោះរញណ្ ។ 

៧).វសិ្ដខបូជា គ្ោមានគោរភយ័ 
ស្ដម រតីរលឹ  នឹ គ្បឹងដសវងបញណ្យ 
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គ្តូវលោះ ិគលស ដែលនាុំទញ ខធាន ់
 គ៏គ្រោះគ្ពោះរញណ្ អងគគ្ពោះសមពញទធ ៕ 

3 
៨៨-ព្ឹងសត្ិបញ្ញា  

3 
១).បូណ៌្ម ីនលង ឆ្លងែល់រគនាច្ 
ស ោជរញងគោច្ន ៍ស្ដសនគ៍្ពោះសមពញទធ 

គពញគខនើតពិស្ដខ  ប៏ានឆ្លងផ្ញត 
នឹ សគងវរសលញត គរឿងវែដសងារ ។ 

២).គបើែឹងថ្លនងា  នលងគលឿនមលញងឹ 
 រ៏រួបានែឹង ពីជីវតិថ្ល 

មញខដតគលឿនឆ្ងប ់ែល់នងាមរណា 
គគ្រោះសងាខ រធម ៌បច្ចយ័តា ដ់តង ។ 

៣).អាយញដវងខលី រឺ មម ុំណ្ត ់
វបិា គ្បា ែ   ៏មមចាតដ់ច្ង 

ឯការអតធ់ន ់ពាយមគ្បឹងដគ្បង 
ពឹងគលើខលួនឯង ជាមហ ញសល ។ 

៤).ពឹងគលើខលួនឯង ដែលជាសតិ 
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មនិដមនទិែាិ ពឹងនាុំឱ្យខវល់ 
សតិបញ្ញញ  ពឹងគ ើញមរគផ្ល 
រ ូតបានែល់ បរមតថសច្ច ៕ 

3 
៨៩-ញាណ្ទសសនៈ 

3 
១).ចិ្តតជាបញណ្យ  បញណ្យជាមតិត       មតិតលអគស្ដម ោះ 
គស្ដម ោះគសមើសម័គ្រ  សម័គ្ររមួគែើរ      គែើរគ្តងគ់្តូវ 
គ្តូវរឺរញណ្   រញណ្ជបួគ្បាជ្      គ្បាជន្ាុំគៅ 
គៅគ ើញទញ ខ   ទញ ខសច្ច       សច្ចជាផ្លូវ ។ 
ឯចិ្តតគលល    គលល ជារល      រលគមដច្គស្ដម ោះ 
គស្ដម ោះមនិបាន  បានដតបាប      បាបនាុំគៅ 
គៅអបាយ  អបាយភូម ិ      ភូមសិគ្តូវ 
សគ្តូវពិត   ពិតចិ្តតស្ដង      ស្ដង នឹងឯង។ 
បញណ្យបាបចិ្តត   ចិ្តតបរមតថ      បរមតថគគ្សច្ 
គគ្សច្ពិតមាន   មានគលើ មម       មមចាតដ់ច្ង 
ដច្ងវបិា    វបិា ផ្ល      ផ្លនគ្ ដលង 
នគ្ ដលងបាន   បានលញោះញាណ្     ញាណ្ទសសនៈ៕ 

3 
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៩០-អត្ថ  ព្បគយាជន៍ 

3 
១).រមល ឹនឹ ែល់ គ្ពោះពញទធែីកា 
ដែលគ្ពោះសមាម សមពញទធគ្ប ន 

 ោវាសធម ៌ទញ ជា បូនយន 
បុំណាច្រ់ស់មាន គ្បគយជនខ៍លឹមស្ដរ ។ 

២).ទីមយួបានែល់ ឧោា នសមប  
គគ្កា គឡើងមនមីាន  គ្ប ប ិច្ចការ 

ល្ សនវមនិខាិល ពាយមឧសា ៍ 
សមាម  មមនតៈ និងអាជីគវា ។ 

៣).គ្បាថ្លន គ រ តិ៍គ ម្ ោះ យសស័ ដិគភ្ងរគ្ទពយ 
រ គោយររួោប ់មនិដមនបគោ 

គ ោះបីបានគគ្ច្ើន សមបូណ៌្គពញគររ 
 ម៏និគជារជ  ់វ  ់នញងគោ ធម ៌។ 

៤).ទីពីរបានែល់ អារ ខសមប  
រ ាការររ គ្របគ្រងគោយលអ 

គគ្រោះគ្ទពយគ្បឹងដគ្បង រ បានគោយគ្  
មនិគផ្អើលឈូ្ឆ្រ គច្ោះដតច្ុំណាយ ។ 
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៥).គច្ោះគរៀបទញ ោ  ់គ្ទពយ នញងគគ្ៅផ្ោ្ះ 
គ្បុងគ្បយត័នណាស់ ខាល ច្ធ្លល  អ់នតោយ 

គ្បដ សគ្តូវបាត ់គោយគចារ ុំងឡាយ 
គភលើងគឆ្ោះឱ្យស្ដដ យ គគ្រោះមនិនវឆ្ងល ត ។ 

៦).ទីបីគនាោះរឺ  លាណ្មតិតតា 
គសពរបម់តិតណា គ្បគយជនម៍និខាត 

 នញងគោ  ុំងពីរ គច្ោះែឹងមញខបាទ 
ចិ្តតគស្ដម ោះលអស្ដអ ត ជាបណ្ឌិ តា ។ 

៧).មតិតមានស ធ  សីោបរបូិណ៌្ 
ចារៈដ  ូរ គ្ប បបញ្ញញ  

មនិគ្បទូសតមតិត មនិគ្ទុសតសិកាខ  
ចារនគ្តសរណ្រមនជ៍ាប ់នញងចិ្តត ។ 

៨).ទីបនួបានែល់ សមជីវតិា 
គសមើតាមធមអ៌ាង ៌ចិ្ញ្ច ឹមជីវតិ 

មនិគងកើងគ្ច្ដណ្ន មនិ ុំណាញ់សវិត 
គ្បគ្ពឹតតតាមធម ៌ នញងការចាយវាយ ។ 

៩).រិតរូរដបងដច្  ច្ុំដណ្ គ្តូវគគ្បើ 
គ្បគសើរគោយរញណ្ មនិដមនខាោះខាា យ 

តបរញណ្ពញ ដម៉ា ឧបជាយត៍ាយយ 
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បញណ្យ នសមាព យ គៅកានប់រគោ  ។ 
១០).ច្ុំដណ្ គែើមទញន មញខរបរការ 
ច្ុំដណ្ អាហរ និងពាបាលគោរ 

ច្ុំដណ្ បគ្មុង បងាក រទញ ខគស្ដ  
ចាតដ់ច្ងនលល  គ្បគយជនប៍ច្ចញបបនន ។ 

១១).ទិែាធមម ិតថគ្បគយជន ៍
បែិបតតិរញងគោច្ន ៍មនិគ្ពួយអាសនន 

មនិបាច្ ់ម រ សូមឬបនគ់្សន ់
រសួោនគ់្បឹងគ្ពឹតត ពិតគ ើញខលួនឯង ។ 

១២).គ្បគយជនប៍ច្ចញបបនន គ្បគយជនប៍រគោ  
វគិមា ខធម ៌ស្ដស្ដដ សដមដង(១) 

នញា៎ោះរឺបរមតថ គ្បគយជនន៍គ្ ដលង 
គ្បគយជន ៍នឹងឯង គទើបរចួ្ចា ទញ ខ ៕ 

(១) គ្បគយជន ៍៣ គ្បការ ៖ 
១- ទិែាធមម ិតថគ្បគយជន ៍
២- សមបោយ ិតថគ្បគយជន ៍
៣- បរមតថគ្បគយជន ៍

3 
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៩១-សកិាធមមជាត្ិ 

3 
១).សុំគឡងនរយុំ រងុំគ្ពឹ សនគ្ព 
ដគ្ស គ្បាបគ់ោ ីយ ៍គពលនងាគរៀបលិច្ 

ពនលឺដច្ងចាុំង បាុំងមដងបនតិច្ 
រចួ្គ ើយ លិ៏ច្ ចា គចាលគោកា ។ 

២).សូរយរោះពីគ ើត គគ្បៀប ុំគណ្ើ តជាតិ 
ច្រគ ើយលិច្ឃ្លល ត គគ្បៀបែូច្សងាខ រ 

គ ើត,ចាស់,ឈ្,ឺស្ដល ប ់វលិ នញងវោដ  
បញ្ញញ មនិមាន ោម នបញ្ចបប់ាន ។ 

៣).ធមមជាតិ ុំងអស់ ជាធមធ៌មមតា 
សគងកតសិ ា នឹងយល់មនិខាន 

មានដតអារមមណ៍្ និងចិ្តតសនាដ ន 
បរមតថធមប៌ាន គ ើតគ ើយរលត(់១) ។ 

៤).លញោះដតរលត ់បច្ចយ័សងាខ រ(២) 
គទើបសាបស់ញខា ែល់ទីបុំផ្ញត 

ដែលជាអនញបាទនិគោធ(៣) 
វមិញតតចិ្តត(៤) ផ្ញតអស់គៅ មង(៥) ៕ 

(១) គ ើតរលតធ់មមតា ដែលជាឧបាទនិគោធ 
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(២) រលតគ់ោយអុំណាច្អរយិមរគ 
(៣) គ្ពោះនិរវ ន 
(៤) វមិញតតចិ្តត (–មញត-តៈចិ្ត )ចិ្តតដែលផ្ញតគ្សឡោះចា គសច្ ដីគៅ មង 
     ( ព. ពញ. គគ្ច្ើនសុំគៅគោ ញតតរចិ្តតថ្លន  ខ់ពស់បុំផ្ញត ) ។ អន ដែលមាន 
     ចិ្តតផ្ញតគ្សឡោះ   ចា គសច្ ដីគៅ មងគ ើយ   ( ព. ពញ. សុំគៅែល់ 
     គ្ពោះខីណាគ្សព ) ។ 
(៥)  ិគលសជាគគ្រឿងគៅ មង ៕ 

3 
៩២-ថ្ងៃចនទ  សសួដ ី! 

3 
១).នងាច្ន ្សួសដី !   សូមមានសិរ ី ញាតិមតិតគ្របោ់ន  
អាយញយនឺយូរ        វណ្ណ ៈគស្ដភ្ង  សញខែញមរមនា 

      ពោខាល ុំងកាល  ។ 
២).នងាច្ន ្សួសដី !   ទទលួពរជយ័  គោយតាុំងគ្បាថ្លន  
ចិ្ញ្ច ឹមជីវតិ        គ្បាសចា មចិាឆ    នញងគ្រប ិ់ច្ចការ  

      សមាម ជាផ្លូវ ។ 
៣).នងាច្ន ្សួសដី !   គ្របគ់រឿងអវីៗ  ពិតជាគ្តឹមគ្តូវ 
មានគ តញគទើបគ ើត  និងបានតាុំងគៅ  រចួ្រលតគ់ៅ 

      ផ្លូវសងាខ រធម ៌។ 
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៤).នងាច្ន ្សួសដី !    បញ្ញញ ស្ដម រតី  គ្បា ែគោយលអ 
ស្ដងគ្របប់ញញ្ញ មម    ចិ្តតចាុំបនត  គ ើញសច្ចធម ៌

      ច្រចា គគ្តើយអាយ ៕ 

3 
៩៣-សគំឡងបរមត្ថ 

3 
១).គ្ពឹ គ្រងសញរយិ យគ្តាជាងម ី
បុំភលដឺផ្នែី គោ ីយស៍ងាខ រ 

មនញសសមាន សពវសតវ ចាតស់ពវ ិច្ចការ 
គែើមបរី ា ជីវតិិន្ទ្ន្ិយ ។ 

២).សុំគឡងអ៊ូអរ ឈូ្ឆ្រគខ្ៀវខ្ារ 
សតវគ្របទិ់ស្ដ គច្ញដសវងរ សញី 

មនញសសមានរបរ ច្រតាមនាទី 
វវី  ់វរវ ឹ ពីគ្ពឹ ែល់យប ់។ 

៣).សុំគឡងសរគសើរ ន គអើភូតផ្សុំ 
បដនលបនលុំ ខិតខុំមនិឈ្ប ់

សុំគឡងនិន្ា  ស៏មបូណ៌្គ្រប ់
នងាយបយ់ គ្ោន ់ឮោនឥ់តដលា ។ 
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៤).សុំគឡងខលងដខ  ដគ្ជ តាមវាគយ 
ងាួច្ងាូរគ្បាបថ់្ល មានសពគ្តូវដ  

កានទី់ បែ់ញត ផ្ញតឆ្ងា យឬដ បរ 
ស្ដសនច៍ាមចិ្នដខមរ ដ សពែូច្ោន  ។ 

៥).សុំគឡងគ្ពោះធម ៌គ្ពោះសងឃ, បណ្ឌិ ត 
សូគ្តគ្ពោះបរតិត សដមដងធមាម  

ជាគ្ពោះបរយិតតិ ដែលគ្ពោះភរវា 
គ្ពោះធមមោជា គ្ទងគ់្តាស់គ្ប ន ។ 

៦).សុំគឡងគ្បា ែ រឺជាអារមមណ៍្ 
បែិបតតិច្ុំ ិច្ច គស្ដតវញិ្ញញ ណ្(១) 

ជាបរមតថសញទធ គ ោះគរឿងរនោ់ន(២) 
មានពិតរឺថ្ល ការឮមយួ នឹង ។ 

៧).សិ ាបរមតថ  មាច តអ់វជិាា  
ភ្ងា រគោយសតិ បានរលឹ ែឹង 

គ ើញគ្តឹមនាមរូប ធមជ៌ាទីពឹង 
បញ្ញញ គ្តាស់ែឹង បែិគវធទញ ខ ។ 

៨).សុំគឡងបរមតថ ឥតសតវបញរគល 
គ ើញគ្តូវ,អស់ខវល់ ែល់គគ្តើយសាបស់ញខ 

សញខ នញងបច្ចញបបនន មនិចាុំគពលមញខ 
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សាបគ់គ្រោះនិរទញ ខ សញខគ្ពោះនិរវ ន ៕ 
(១) ចិ្តត វ រគ្តគច្ៀ  
(២) បញ្ញតត  

3 
៩៤-ក្ខព្យគលប ើក 

3 
១).គ្ពឹ គនោះោម ននងារោះ           មនិគ្សឡោះគម គ្សអាប ់
ពព គលម ខាន នខ់ាន ប ់          ច្ងគ់្បាបថ់្លរ  លគភលៀង ។ 
២).គនោះគ្ោនជ់ាការរិត          ឯការពិតរឺមនិគទៀង 
រិតគគ្ច្ើនខញសគ ើយគលអៀង      ច្ាបម់និគទៀងគទើបសច្ចៈ។ 
៣).ដតនឹ រិតគរឿងមយួ          សូមជុំនយួពីមតិតភ តិ 
គោយគ្តងគ់ោយគស្ដម ោះសម័គ្រ   ររួគ្បច្ សយ៉ា ងណាគៅ ? ។ 
៤).អន សញុំគគ្ច្ើនដត ស់          មនិសញុំគស្ដោះគគ្ច្ើនដតគ្តូវ 
យ បានគ្របគ់្ច្ ផ្លូវ           ដតគ្តូវនឹងអទិនាន  ន ។ 
៥).អន សញុំគគ្ច្ើនគ្តឹមរស់         គ្បា រ់បស់បានគគ្រោះ ន 
ឯអន អទិនាន  ន           យ បុំរនគគ្ច្ើនមានបាន។ 
៦).កាពយគលបើ គ្ោនពិ់ចារណ៍្   គ្ពឹតតយ៉ា ងណាឱ្យចិ្តត ានត 
ចិ្តតសនសុំសនាដ ន   គ ោះប៉ាញនាម នបាន ុំងអស់ ។ 
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៧).ររួរិតគោយគមតាត    ររួ រញណា,ររួគ្សគណាោះ 
ររួឱ្យ,ររួសគនាដ ស   ររួគ ើញគ សទញ ខវែដៈ ៕ 

3 
៩៥-កមមព្បចាវំដដៈ 

3 
១).គ ោះឈ្បច់្ងម់ាន  គ៏ៅគ្បាថ្លន  
តគ្មូវការគ្បា  ់គ្តឹមរស់ជីវតិ 

ប៉ាញដនតមនិងាយ នឹងបានែូច្រិត 
ដងម ុំងសញច្រតិ រងឹរតឹលុំបា  ។ 

២).គ ើតម ជាមនញសស ពិតបានគោយគ្  
រស់បានគោយលអ  រ៏តឹដតយ៉ា   

ការគ្របគ្រងផ្ោ្ះ លុំបា ឥតគ្ស្ដ  
មនិ នល់បងស្ដ  គរលមនិគ្តូវគឡើយ ។ 

៣).គច្នោះគបើបានរស់ គមើលរញណ្ឧតដម 
បណ្ឌិ តគ្ពឹតតសម ធមដ៌សវងរ គគ្តើយ 

មនិគគ្បៀបែូច្ខាល  ដែលចិ្ញ្ច ឹមគ ើយ 
គៅគឡើយរិតចាុំ ខាុំសញីស្ដច្ម់ាច ស់ ។ 

៤).រស់ នញងរញ  មម គ្បចាុំវែដៈ 
ទញ ខម គ្បច្ ស ររួយល់ែឹងណាស់ 
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គ្តូវ ុំណ្តែឹ់ង ទញ ខចា វបិោល ស 
បញ្ញញ ជា ច់្ាស់ លោះោអាល័យ ៕ 

3 
៩៦-វិវដដូបនិសសយ័ 

3 
១).បណ្ឌិ តសដមដង តាមគរឿងបញ្ញតត 
ភពមនញសសរឺសតវ គគ្ច្ើនគទៀតគ្បាថ្លន  

 ុំងនារ,គទព,គ្ព ម, សតវនរ ផ្ងណា 
សញទធដតគ្តូវការ បានគ ើតជាមនញសស ។ 

២).គែើមបបីុំគពញ បញញ្ញបារម ី
ែដងាជិនគ្សី គ្ពោះស្ដសន,៍ស្ដងផ្នួស 

គ្បគ្ពឹតតគ្ព មចារយ នងលថ្លល ខពងខ់ពស់ 
         មនញសសមាន ន,សីល, ស្ដដ បែឹ់ងរ យគ្បាជ។្ 

៣).គែើមបសីគគ្មច្ នូវគរធិញ្ញញ ណ្ 
ស្ដដ បគ់្ពោះធមម ន ចិ្តតហ៊នអងអ់ាច្ 

គច្ញផ្ញតភពមារ, គខាម ច្គ្រយបិស្ដច្ 
អុំណាច្ជាមនញសស ចិ្តតខពស់ឧតតម ។ 
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៤).ដតគពលបានគ ើត  ុំគណ្ើ តមនញសសគ ើយ 
ដបរជាគធវើគឆ្ើយ(១) គភលច្រ យបឋម(២) 

ដែលធ្លល បគ់្បាថ្លន  ថ្លពាយមធុំ 
សនសុំដតបញណ្យ បញ្ញញ បារម ី។ 

៥).ដបរជាគ្តូវការ នគ្ ណាគ្ទពយធន 
គសពគស្ដយកាមរញណ្ គជារជនគ់ោ ីយ ៍

បងអួតបងអរ ឈូ្ឆ្រគ្បុសគ្សី 
គគ្រោះខវោះស្ដម រតី ផ្លភយ័ញាបញ័់រ ។ 

៦).គមើលគ ើយសគងវរ ែល់ខលួនគព ណាស់ 
ដែលរួរគអៀនខាម ស បណ្ឌិ តគ្ពឹតតធម ៌

លមមគ្ពមច្គគ្មើន(៣)  មមោា នឱ្យលអ 
វវិែដូបនិសសយ័(៤) លោះអាល័យគហង ៕ 

(១) គឆ្ើយ ៖ គស្ដោះអគងគើយ, យ៉ា ងគសបើយ..., 
(២) រ យបានគរលពីគពលមញន, ជាតិមញនៗ..., 
(៣) ភ្ងវនា ៖ ការច្គគ្មើន,... ការរ ុំពឹងសមឹងស្ដម ធិ៍..., 
(៤) ធមជ៌ាទីចូ្លគៅគែ អាគ្ស័យននវវិែដៈ, សុំណាងដែល
បានស្ដងទញ ម គែើមបវីវិែដៈ ( គ្ពោះនិរវ ន ) ។ 

3 
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៩៧-គុណ្បុណ្យ 

3 
១).ស្ដធញ ស្ដធញ ! សូមអរគ្ពោះរញណ្ 
ែល់បញណ្យ ញសល ែយ៏៉ា ងនគ្ ដលង 

ឱ្យគ ើញបញណ្យពិត មនិដមនសដមដង 
បញណ្យជយួ ខលួនឯង គោយគស្ដម ោះភ ដី ។ 

២).បញណ្យែឹ នាុំស្ដគ ល់ រញណ្គ្ពោះគ្តយ័រតន 
 ុំងបានគ្បា ែ សរណ្រមនន៍គ្ត 

គជឿការគ្តាស់ែឹង អងគគ្ពោះជិនគ្សី 
រញណ្បញណ្យោម នអវី គគ្បៀបនងលគសមើបាន។ 

៣).បញណ្យពិតនាុំគែើរ  នញងផ្លូវសច្ចៈ 
ពិភ ័ដិរ ា ជាមតិត លាណ្ 

ជយួ មតិតនាុំគ្ពឹតត គគ្បៀនដតធម ៌ានត 
បញណ្យនាុំសនាដ ន បានស្ដគ ល់ធមមុំ ។ 

៤).ស្ដធញ ! អររញណ្ បញណ្យមនិឃ្លល តឃ្លល  
ពី សទាធ យ  ត្រត្ិ  ឱ  ំ

អបបម្មគទន  អណ្ណ វំ 
 ុំង វីរគិយន  ទុកខមគចាត្ិ ។ 
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៥).ជាបរគិយស្ដន សូមបានគ្បច្ ស 
គោយ បញ្ញា យ  បរសិជុឈត្ ិ

គ្បា ែបញ្ញញ  សមាម ទិែាិ 
វសិញទធសញចិ្  នញងអមតបទ ៕ 

3 
៩៨-នឹកថ្ងៃអាសាឍបូណ៌្មី 

3 
១).នឹ ែបគ់្បាុំគ ើត អាស្ដឍបូណ៌្ម ី
នងាគ ើតគ្ពោះធម ៌នងាចូ្លវសា 

នងា ុំគណ្ើ តសងឃ គោយគ្ពោះស្ដស្ដដ  
គបើ បងាា ញផ្ទា រ គ្ពោះធមគ៌្តាស់ែឹង ។ 

២).ឥសិបតនមរិ យវន 
គទព,គ្ព មរនោ់ន បាននូវទីពឹង 

គ្ពោះគកាណ្ឌ ញ្ញ ៈ គោ គ្តាស់នងា នឹង 
មនញសសែឹងែុំបូង នូវធមមសច្ចៈ ។  

៣).ស្ដដ បគ់្ពោះធមមច្ កបបវតតនសូគ្ត 
រ ូតបានគ ើញ នូវអរយិមរគ 

អាស្ដឍបូណ៌្ម ីសិរសីមស័ ដិ 
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មនញសស,គទព,គ្ព មជា  ់មានដភន បញ្ញញ  ។ 
៤).នឹ ែល់គ្ពោះរញណ្ តគ្មាស់រ យគពច្ន ៍
ច្ងគ់រលរ ុំគលច្ នូវគោលខលឹមស្ដរ 

រសគ្ពោះធមមច្ ក វគិសសនងលថ្លល  
ដែលគ្ពោះស្ដស្ដដ  គ្តាស់យ៉ា ងវចិិ្គ្ត ។ 

៥).គ្ទងគ់ផ្ដើមពនយល់ ធមអ៌មអាគ្   ់
គគ្បៀបែូច្ោម  មនិររួគ្បគ្ពឹតត 

អនតធម(៌១)គនាោះ មានពីរដមនពិត 
មនិលុំបា រិត គសច្ ដីសគ្មាយ ។ 

៦).ធមម៌យួ ញុំជាប ់ជុំរ គ់ោយកាម 
រហមគោយកាម  នញងកាម ុំងឡាយ 

ទីពីរធមន៌ាុំ ទញ ខែល់រូបកាយ 
គ ោះជាតិដវងឆ្ងា យ នាុំបងគ់្បគយជន ៍។ 

៧).ជាធមគ៌ថ្ល  ប, អន គ្សុ ,បញងញជាន 
នាុំធានគ់ោយទញ ខ រញ  ួន ីនគហច្ 

មនិដមនអរយិៈ ធមដ៌ែលរញងគោច្ន ៍
វនិាសគ្បគយជន ៍គគ្រោះធមអ៌ស្ដរ ។ 

៨).គទើបគ្ទងគ់្បកាស ធមខ៌ពស់គ្តកាល 
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គ្បគ្ពឹតត ណាដ ល ធមអ៌ម អនាត   
មរគអងគគ្បាុំបី(២) នងលចា ទញកាខ  
សូមបានសិ ា ខលឹមស្ដររមពរី ។ 

៩).បន្ាបប់នត គ្ទងប់ានគ្បកាស 
ច្ាស់សច្ចៈបនួ មាន ិច្ចនាទី 

គមើល,ស្ដដ ប,់យល់,គ ើញ បានគគ្រោះសមភ ី
ែូច្បញ្ច វរគិយ ដែលស្ដដ បយ់៉ា ងលអ ។ 

១០).រ ូតគ្តាស់ែឹង គ ើញអរយិសច្ច(*) 
សគគ្មច្ ុំងបនួ(៣) គគ្សច្ជា ិច្ចធម ៌

ធមមច្ កបងវិល តគ្មងគ់ោច្រ 
ញាណ្បី(៤)បនត សគគ្មច្អមតៈ ។ 

១១).គ្ពោះពញទធឧ ន គ្ទងគ់្តាស់សរគសើរ 
ែុំគណ្ើ រគ្តាស់ែឹង គ្ពោះគកាណ្ឌ ញ្ញ ៈ(៥) 

គោយគ្ពោះជិនគ្សី គ្ប នធមមច្ ក 
ជាពញទធស្ដវ ័ ជា ប់ានែល់គគ្តើយ ។ 

១២).ខលឹមស្ដរគ្ពោះសូគ្ត ឥតមានោថ្ល 
គ្ពោះគកាណ្ឌ ញ្ញ ៈ បានគ្តាស់ែឹងគ ើយ(៦) 

រមួបញ្ច វរគិយ(៧) ឥតសល់មាន  គ់ឡើយ 
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ែល់គគ្តើយគផ្ដើមគោយ គ្ពោះសូគ្តធមមច្ ក ៕ 
សូមអន៊ុឃោទនា ! 

 (*) អរយិសច្ច អានថ្ល អៈរញយិ៉ាៈ-ស័ច្ 
(១) អនតធម ៌៖ ១-កាមសញខលលិកានញគយរ  ២-អតត ិលមថ្លនញគយរ ។ 
(២) អរយិមរគអងគ ៨ ៖ ១-សមាម ទិែាិ  ២-សមាម សងកគបា  ៣-សមាម វាចា 
      ៤-សមាម  មមគនាត  ៥-សមាម អាជីគវា ៦-សមាម វាយគមា ៧-សមាម សតិ 
      ៨-សមាម សមាធិ។ 
(៣) អរយិសច្ច ៤ ៖ ១-ទញ ខអរយិសច្ច  ២-ទញ ខសមញទយអរយិសច្ច  
      ៣-ទញ ខនិគោធអរយិសច្ច ៤-ទញ ខនិគោធោមនីិបែិប អរយិសច្ច ។ 
(៤) ញាន ៣ ៖ ១-សច្ចញ្ញញ ណ្ ២- ិច្ចញ្ញញ ណ្  ៣- តញ្ញញ ណ្ ។ 
(៥) គ្ពោះពញទធឧ ន ៖       “ អញ្ញា ស ិ  វត្   គភា   គក្ខណ្ឌ គញ្ញា    
      អញ្ញា ស ិ វត្  គភា  គក្ខណ្ឌ គញ្ញា ត្ិ ”   ឱ្ ! គញាណ្ឌ ញ្ញ ៈបាន  
      គច្ោះែឹងគ ើយ នា៎   ឱ្ ! គកាណ្ឌ ញ្ញ ៈ បានគច្ោះែឹងគ ើយ នា៎ ។ 
(៦) ធមមច្ ខញរឺគស្ដតាបតតិមរគ    ែគ៏្បាសចា ធូលី រឺោរៈ   គ្បាសចា  
     មន្ិល   រឺអ ញសលគ ើតគឡើងគ ើយ    ែល់គ្ពោះគកាណ្ឌ ញ្ញ ៈែម៏ាន 
     អាយញថ្ល “ យកំិញ្ា  ិ សមុទយធមមំ  សព្វនតំ  និគរាធធមមនតិ ”  
     ធមមជាតិណាមយួ     មាន ិរយិគ ើតគឡើងជាធមមតា   ធមមជាតិគនាោះ 
      ុំងអស់ មាន ិរយិរលតគ់ៅជាធមមតា " ។ 
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(៧) បញ្ច វរគិយ ុំង ៥ គ្ពោះអងគរឺ ១-គ្ពោះអញ្ញញ គកាណ្ឌ ញ្ញ ៈ ២-គ្ពោះវបបៈ   
     ៣-គ្ពោះភទ្ិយៈ ៤-គ្ពោះមហនាម  ៥-គ្ពោះអសសជាិ ។ 

3 
៩៩-អភិធមមរងុគរាចន៍ ធម៌អប់រចំិត្ត 

3 
១).ការគ ើញ,ការឮ... ម ែល់គ្បា ែ 
បច្ចញបបនន ុំណ្ត ់ឱ្យចិ្តតឆ្ងបគ់្ស្ដ  

រលឹ ែឹងថ្ល ជាចិ្តតវបិា  
ឱ្យជវនចា  គច្ញពីទិែាិ ។ 

២).គពញចិ្តត, ស់ចិ្តត នឹងគ ើតគគ្ច្ើនណាស់ 
 គ៏គ្រោះ មមចាស់ ឈ្បខ់វោះសតិ 

ឆ្ងបទ់ទលួគៅ  ញុំគៅអសមិ 
ោុំគ្ទទិែាិ ថ្លមានអតាត  ។ 

៣).នឹងធ្លល យែល់គរឿង  នញងមគនា វ រ 
ឆ្ងបភ់្ងា ររលឹ  គោយចិ្តតគមតាត  

សគងកតពិនិតយ រិតពិចារណា 
គ ើញគ សទញកាខ  សងារវែដពិត ។ 

៤).ការគ ើញ,ការឮ បានជាគ្បគយជន ៍
អភធិមមរញងគោច្ន ៍ធមអ៌បរ់ ុំចិ្តត 
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បរមតថសិ ា ធមមជាតិឆ្ងា យជិត 
បានគ ើញការពិត និតយសនតិបទ ៕ 

3 
១០០-អារមមណ៍្  ចិត្តគរៀងែលួន 

3 
១).ការសញុំគគ្ច្ើនរូបភ្ងព   តាមខពស់ បសញុំតាមគ្តង ់
សញុំមយួ ចិ៏្តតច្ង ់  ដតវាងវងគ់ោយវាចា ។ 
២).ពូដ រ យសមដ ី  គច្ោះល នលគគ្បើគវាហរ 
ឱ្យបានតាមចិ្នាដ    ដតមាតថ់្លមនិសញុំគឡើយ ។ 
៣).គរឿងគនោះជាទមាល ប ់  ដែលធ្លល បគ់ ើតមានម គ ើយ 
ការសញុំនិងការឱ្យ    គ៏ោយចិ្តតរិតរួរោប ់។ 
៤).យ៉ា ងណា គ៏្ោនគ់បើ  លអគ្បគសើរជាងទមាល ប ់
អទិនាន  នជាប ់  ធ្លល បខ់ាងបាប មមនគ្ ដលង។ 
៥).ដតមានការសញុំមយួ   ដែលឥតគ្ពួយចិ្តតច្ុំដបង 
រឺសញុំពីខលួនឯង    ដសវងបញញ្ញ មមសគ្មាបខ់លួន ។  
៦).គរៀនអភធិមមពិត   អធិោា នចិ្តតមាុំមនួ  
អារមមណ៍្,ចិ្តតគរៀងខលួន   គ ើញទីពនួលញោះសច្ចៈ៕ 

3 
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១០១-គិត្លអ  គពាលលអ  គធវើលអ 

3 
១).គបើគធវើមនិរិត គគ្ច្ើនខូច្ការ 
ខាតបងអ់ស្ដរ មនិបានផ្ល 

ឬនាុំទញ ខគ ស គ្ជួលគ្ច្បល់ 
មនិខានបានខវល់ ែល់ចិ្នាដ  ។ 

២).មនិលអ វ រមាត ់ ម៏ានពិត 
គគ្រោះដតមនិរិត មញនវាចា 

គបើ ដភន ហមាត ់ដគ្ស ឡូឡា 
គជរសដី,គរលថ្ល ោម នសិរ ី។ 

៣).រិតលអគរលលអ គធវើលអបាន 
តាមធម ៌លាណ្ បានសួសដី 

ដ លឆ្លង នញងគោ  សញខ,គជារជយ័ 
រចួ្ផ្ញតទញ ខភយ័ គគ្រោះរិតគ្តូវ ៕ 

3 
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១០២-ចបប់ថ្នសង្ខខ រ 

3 
១).មនញសសសតវគោ ីយ ៍គ្ពឹ សនគ្ពធមមជាតិ 
ពិតមនិដែលឃ្លល ត ពីសច្ចៈគឡើយ 

បច្ចយ័គ ើតគឡើង តាុំងគៅរចួ្គ ើយ 
ច្ញងគគ្កាយដប ធ្លល យ គស្ដោះសូនយធមមតា។ 

២).គែើមឈូ្ ផ្ទក ឈូ្  ដផ្លឈូ្  នញងគ្សោះ 
ធមមជាតិលអលអោះ មានដផ្លមានផ្ទក  

ខចីចាស់ទញុំគ្ជុោះ គ ើយ ម៏រណា 
ច្ាបន់នសងាខ រ បច្ចយ័តា ដ់តង ។ 

៣).ធមមជាតិ ុំងអស់ បរមតថធមមៈ 
សភ្ងវៈគ្ទគ្ទង ់មនិមានខលួនឯង 

ោម នសតវបញរគល គ្តូវខវល់ចាតដ់ច្ង 
 នឹងឯង  សគព្វ  ធម្មម   អនតាត  ៕ 

3 
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១០៣-អវិជាា   និងវិជាា  

3 
១).គ្ពឹ គ្រងសញរយិ បគញ្ចញពនលឺ 
បុំភលធឺមមជាតិ គៅតាមគ្បគ្ តី 

រលឹ គ្ពោះរញណ្ អងគគ្ពោះជិនគ្សី 
បុំភលគឺោ ីយ ៍ឱ្យបានគ ើញគគ្តើយ ។ 

២).ឱ្យគ ើញធមមៈ ជា ត់ាមធមមជាតិ 
ជាធមម យទ  ញុំគ្បមាទគឡើយ 

 នក់ាលសមបតតិ គ្ទងគ់្ប នគ ើយ 
 ញុំឱ្យបងគ់្ទពយ បងអ់ស់ខលឹមស្ដរ ។ 

៣).គ ើញគ្ ុម ិគលស បគញ្ច ោះលបចិ្គសនៀត 
បគងកើត យទ ទិែាិតណាា  

ឱ្យចាបគ់្បកាន ់គគ្រោះដតគមាហ 
មានោះ អតាត  មានខ្ញ ុំមានគរ ។ 

៤).ឱ្យគច្ោះោុំគ្ទ គ្សឡាញ់ខលួនឯង 
គពញចិ្តតនគ្ ដលង នឹងខលួនគម៉ាលោះគទ 

គ ោះគ្បគ្ពឹតតខញស រិតគរលសដីគជរ 
គ្បគសើរជាងគរ ជាគរៀងែោប ។  

៥).ឱ្យរិតសមលងឹ គ្បឹងគមើលរ ុំនព 
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គ សអន ែនទ ខវោះខាតែញនោប 
គ្បទូសតសអបខឹ់ង  ុំ ឹងគឆ្ោះឆ្ងប 
 ិគលសចិ្តតបាប ឱ្យស្ដបធមរ៌ញណ្ ។ 

៦).ផ្្ញយពី ិគលស មូលអវជិាា  
រឺគ្ ុមវជិាា  មនមីាន ស្ដងបញណ្យ 

បុំគពញបញញ្ញ គ ខតត គ តញទញ ជាទញន 
 ុំណ្បម់និស៊ញន គោយរញណ្បញ្ញញ  ។ 

៧).គ ើញគ សែនទ ល នលពុំគនាល 
រ យគរលជាធម ៌គោយចិ្តតគមតាត  

ពិតគ ើយពីគោោះ គ្បគយជនស៍ដីថ្ល 
កាល,បញរគលណា ដតងគ្បាថ្លន សញខ ។ 

៨).សុំខានគ់មើលគ ស  ុំ ញសខលួនឯង 
គ ើញគ ើយខាល ច្ដគ្ ង  ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ 

 ុំងគ ើញតណាា  ជាគ តញគ្បមញខ 
ឱ្យដសវងរ សញខ តាមផ្លូវលាងគ់លល  ។ 

៩).មានដតសតិ ែឹងនាមរូបបាន 
ថ្លន  ស់តិបបោា ន ជាមូលផ្លូវគ្តូវ 

វបិសសនាគ្បច្ ស មរគសច្ចជាផ្លូវ 
គៅកានទិ់សគៅ ឯ នតសញខ ៕ 

3 
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១០៤-សងខត្  និងអសងខត្និគរាធ 

3 
១).អរញណ្ សួសដី ! គ្បិយមតិតឧតដម 
បច្ចយ័ស័ ដិសម បនតជីវតិ 

ឱ្យគ ើញគោ ីយ ៍អាគ្ស័យបញណ្យពិត 
រឺគៅគ ើតចិ្តត មានគវទនាគស្ដយ ។ 

២).ចិ្តតែឹងអារមមណ៍្ ច្ុំធមប៌រមតថ 
ោម នបញរគលសតវ ជាអន ែឹងគឡើយ 

មានដតទិែាិ គ្បកាន ់នឹងគ ើយ 
ឱ្យជាបម់ានខលួន ោបវ់ែដសងារ ។ 

៣).គបើចិ្តតមនិគ ើត ែឹងអារមមណ៍្គទ 
សមាគ ល់គយើងគរ នឹងមានពីណា 

បរមតថមានគ ើយ គទើបអាច្សដីថ្ល 
បញ្ញតតសតាត  មានគ្បុសមានគ្សី ។ 

៤).គៅថ្លជីវតិ ពិតគ្តឹមរូបនាម 
ដែលជាប ់  ់ម ម  នញងភពបី 

បច្ចយការ គ ើត នញងគោ ីយ ៍
គទើបមានទញ ខភយ័ គគ្រោះការគ ើត នឹង ។ 
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៥).ទញ ខគគ្រោះការគ ើត ឱ្យចាស់,ឈ្,ឺស្ដល ប ់
ទញ ខគគ្រោះការចាប ់គ្បកានរ់ងឹតអឹង 

ទញ ខគគ្រោះមនិគទៀង មនិ ុំណ្តែឹ់ង 
ទញ ខគគ្រោះគ្បឹងស្ដង គ តញរឺតណាា  ។ 

៦).ទញ ខគគ្រោះវបិា  ដែលគស្ដយជាផ្ល 
ទញ ខគគ្រោះ មមផ្ដល់ នគ្ ដលងខាល ុំងកាល  

ទញ ខគគ្រោះគៅមាន  ិគលសវោដ  
ទញ ខគគ្រោះគមាហ  នញងខនធភ្ងរៈ ។ 

៧).រញណ្គ្ពោះស្ដស្ដដ  គ្តាស់ែឹង នញងគោ  
គ្ទងន់ាុំជយ័គជារ រឺអរយិសច្ចៈ 

ផ្ដល់នូវទីពឹង សមាម ទសសនៈ 
ប ដភន គមា ៈ ឱ្យភលគឺ ើញគ្តូវ ។ 

៨).ទញ ខគ្តូវ ុំណ្តែឹ់ង គ តញទញ ខគ្តូវលោះ 
ជា ច់្ាស់និគោធ អរយិមរគជាផ្លូវ 

ដែលគ្តូវច្គគ្មើន រ ូតតគៅ 
លញោះគ ើញផ្លូវគ្តូវ អស់ការសងសយ័ ។ 

៩).បច្ចយ័ឱ្យគ ើត គ ើយរលតធ់មមតា(១) 
ជាធមស៌ងខតា គ ើញ,ឮ,ោល់នងា 
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គ ើតគ ើយ,តាុំងគៅ រចួ្ សូ៏នយ សយ័ 
គសមើគ្របអ់វីៗ   ននធមន៌គ្តល ខណ៍្ ។ 

១០).លញោះគ្តាដត  អនុបបទនិគរាធ(២) 
រឺធមរ៌ ុំលត ់ជាអសងខតៈ 

មរគលោះបច្ចយ័គ ើត  នូវខនធបញ្ច ៈ 
គទើប  អាលយសមុគាគតា ៕ 

(១) សងខត្និគរាធ 
(២) អសងខត្និគរាធ 

3 
១០៥-កំណាព្យភាគបួន 

3 
១). ុំណាពយភ្ងរបនួ  បញ្ញតតថ្លខលួន     ខ្ញ ុំបាទអន ដតង 
គោយគគ្ច្ើនគែើមប ី ទូនាម នខលួនឯង      ោស់គតឿនឱ្យដគ្ ង 

ទញ ខវែដសងារ ។ 
២).ច្ុំដណ្ យល់ពិត  អរគបណ្ឌិ ត   ជាគ្រូអាចារយ 
ផ្ដល់ការគច្ោះែឹង  តាមធមមគទសនា  និងបទពិចារណ៍្ 

គោ ដតង,គរៀបគរៀង ។ 
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៣).គបើមនិគ្តូវ បនួ  រ យចាបច់្ញងច្នួ  អ ខោសូរគសៀង 
ដគ្ ងខញសអតថនយ័  គលើសខវោះឱ្យគលអៀង  មនិបានគ្បិតគគ្បៀង 

គផ្ៀ្ងផ្្ទតខ់លឹមស្ដរ ។ 
៤).សូមខមាគ ស  អវីជា ុំ ញស    គ ោះអគច្តនា 
គឆ្ងព ោះគ្ពោះគ្តយ័រតន  ជានគ្តសរណា      សូមបានែល់ការ 

សគ្ងួមតគៅ ។ 
៥).សូមបានបនត  ស្ដដ បយ់ល់ែឹងលអ  ផ្លូវមនិដមនផ្លូវ 
សតិសិ ា   បរមតថគ្តឹមគ្តូវ   គ ើញផ្លូវគ្តូវគៅ 

 កានគ់្ពោះនិរវ ន ។ 
៦).អវស្ដន ថ្ល   សូមផ្គង តាថ            គលើ បញណ្យដែលមាន 
គោរពជូនញាតិមតិត   ជិតឆ្ងា យគគ្ពៀងោន បានបញ្ញញ ញាណ្ 

  និរវ នសាបគ់ហង ៕ 

3 

{Y| 
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“ ឥទំ  គវា  ញាត្ីនំ  គហាត្ុ  សែុិតា  គហានតុ  ញាត្គយា ” 
  នគនោះចូ្រមានែល់ញាតិ ុំងឡាយ សូមឱ្យញាតិ ុំងឡាយ
របស់ខ្ញ ុំ  បានែល់នូវគសច្ ដីសញខច្ញោះ ។ 

ទុកខបបតាត     ច   និទទុក្ខខ    ភយបបតាត    ច   និព្ភយា  
គសាកបបតាត   ច  និគសាក្ខ  គហានតុ  សគព្វបិ  ាណិ្គនា ។ 
 សតវ ុំងឡាយ ុំងពងួ  ដែលែល់គ ើយនូវទញ ខ  សូមឱ្យជា
សតវបាតទ់ញ ខគៅ  ដែលែល់គ ើយនូវភយ័  សូមឱ្យជាសតវបាតភ់យ័
គៅ  ដែលែល់គ ើយនូវគសច្ ដីគស្ដ   សូមឱ្យជាសតវបាតគ់សច្ ដី
គស្ដ គៅគហង ៕ 

  សូមអនញរោទនា ! 
សាធុ ! សាធុ ! សាធុ ! 
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3 

c b; 






