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 អារម្ភកថា 

         មនុស្សនៅក្នុងស្ក្លនោក្ន ើងននេះ សុ្ទ្ធតែជាអ្នក្ប្រាថ្នន នូវ      
នស្ចក្តីសុ្ខចនប្រមើន សិ្រសួី្ស្តី សុ្ភមងគល ភាពសុ្ខដុមរមនាប្ររបគ់្នន ៗទាំង
អ្ស់្មនិចាំនរេះថ្ន ជាែិសាស្នណ៍ាន ើ  មានអ្នក្ខលេះនប្ររេះតែចងា់ននូវ
នស្ចក្តីសុ្ខចនប្រមើន សិ្រសួី្ស្តី សុ្ភមងគលដល់ជីវែិខ្ល ាំងនពលនៅរហូែដល់
ថ្នន ក្ ់បនប់្រស្ន ់បងួសួ្ង អារក្សអ្នក្តា ព្ប្រពភនាំ មនតអារមអូ្មអាមនសសងៗ និង
មានអ្នក្ខលេះនទ្ៀែ ល់ថ្ន ទល់តែមានប្រទ្ពយស្មបែតិស្តុក្ស្តមភ មាន ស្
ស្ក្តិខពងខ់ពស់្ មាននរនគ្នរពនលើក្ែនមកើង បរវិារ តហហម ការររប្ររបជ់ាំហ៊ា ន
ជានដើម នទ្ើបជីវែិមានសុ្ភមងគល។ ទ្នងវើទាំងននេះសទុ ប្រស្ េះអ្ាំពីរនលងព្ន
ប្រពេះពុទ្ធសាស្នាទាំងប្រស្ុង។ 
ខុ្ាំស្រនស្រនស្ៀវនៅននេះន ើង នដើមបជីាប្របនោជនដ៍ល់ជនានុជនទាំងឡា  
តដលក្ាំពុងប្រែូវការសុ្ភមងគលប ុតនតមនិដឹងថ្ន នែើសុ្ភមងគលពិែប្រាក្ដនៅ
ឯណាប្រែូវន វ្ើដូចនមតច? នហើ ខុ្ាំក្ា៏ន ក្នមនរៀនទាំងអ្ស់្ននេះនៅ
បនប្រងៀនដល់ពុទ្ធបរស័ិ្ទ្សងតដរ តដលការបនប្រងៀនននាេះតាមអ្នឡាន 
(Facebook)។ ខុ្ាំស្ងឃមឹថ្ននស្ៀវនៅននេះរឺជានមនរៀនព្នជីវែិតដលមនុស្ស
ន ើងរួរសិ្ក្ានឹង ក្នៅនគ្នរពប្របែិបែតិក្នុងជីវែិប្របចាំព្ងៃ នោ មនិពឹង 
តសែក្នស្ចក្តីនៅនលើអ្នក្ដព្ទ្សតល់ឱ្យ។ សុ្ភមងគល រឺមនុស្សន ើងជាអ្នក្ ក្
សាងខលួនឯង នោ នសតើមនចញនោ ការ ល់ដឹងអ្ាំពីវ ិ្ ីសាស្រស្តបនងកើែវា
នោ វ ិ្ ីណា ឱ្យតែន ើង ល់សិ្រសួី្ស្តីនក្ើែប្ររបន់ពលនវោដូចប្រពេះពុទ្ធ 
ស្តមតងក្នុងប្រពេះព្ប្រែបិដក្នលខ ៤១ ទ្ាំពរ័ ៤៧៥ ប្រែងម់ងគលវរគថ្ន៖ 
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មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  អ្នក្ទាំងឡា ប្របប្រពឹែតសុ្ចរែិនោ កា  ប្របប្រពឹែត 
សុ្ចរែិនោ វាច ប្របប្រពឹែតសុ្ចរែិនោ ចិែត ក្នុងនវោបុពវណ្ហ ស្ម ័ 
(នពលប្រពឹក្) ស្ែវទាំងននាេះន ម្ េះថ្ន មានបុពវណ្ហ ស្ម ័ដល៏ែ ។ មាន លភកិ្ខុ
ទាំងឡា  អ្នក្ទាំងឡា ប្របប្រពឹែតសុ្ចរែិនោ កា  ប្របប្រពឹែតសុ្ចរែិនោ 
វាច ប្របប្រពឹែតសុ្ចរែិនោ ចិែត ក្នុងនវលមជឈនតិក្ស្ម ័ (នពលព្ងៃ) ស្ែវទាំង
ននាេះន ម្ េះថ្ន មានមជឈនតិក្ស្ម ័ដល៏ែ។ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  អ្នក្
ទាំងឡា ប្របប្រពឹែតសុ្ចរែិនោ កា  ប្របប្រពឹែតសុ្ចរែិនោ វាច ប្របប្រពឹែត
សុ្ចរែិនោ ចិែត ក្នុងនវោសា ណ្ហ ស្ម ័ (នពលោៃ ច) ស្ែវទាំងននាេះ
ន ម្ េះថ្ន មានសា ណ្ហ ស្ម ័ដល៏ែ។  

សុនក្ខត្ត ំសុមង្គល ំ          សុបភាត្ ំសុហុដ្ឋតិ្ ំ
សុខណោ សុមុហុណតត       ច សុយិដ្ឋ ំ ព្រហម ចារសុិ។ 
នពលណាតដលស្ែវទាំងឡា ប្របប្រពឹែតលែនោ កា   
វាច ចិែតនពលននាេះន ម្ េះថ្ន ជានក្ខែតប្ក្សលែ មងគលលែ 
 នពលភលសឺាវ ងលែ នពលព្នអ្រុណ្រេះលែ ខណ្ៈលែ ោមលែ 
 (ទនតដលបុរគលានបូជា)  នហើ ដល់ប្រពហមចរបុីរគល 
ទាំងឡា ក្នុងនពលននាេះន ម្ េះថ្ន ជានប្ររឿងបូជាលែ។ 

បទក្ខិណំ កាយក្មម ំ       វាចាក្មម ំបទក្ខិណំ 
បទក្ខិណំ មណោក្មម ំ        បណិធ ីណត្ បទក្ខិោ។ 
ក្នុងព្ងៃននាេះ កា ក្មមន ម្ េះថ្ន នាាំឱ្យមាននស្ចក្តីចនប្រមើន 
 វចីក្មមក្ន៏ ម្ េះថ្ន  នាាំឱ្យមាននស្ចក្តីចនប្រមើន មននាក្មមក្ ៏

ន ម្ េះថ្ននាាំឱ្យមាននស្ចក្តីចនប្រមើន នស្ចក្តីប្រាថ្នន ទាំងឡា  
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របស់្អ្នក្ទាំងននាេះ ក្ន៏ ម្ េះថ្ន នាាំឱ្យមាននស្ចក្តីចនប្រមើន។ 
បទក្ខិោន ិក្តា ន លភនតុណត្េ បទក្ខិណណ  

បុរគលតដលានន វ្ើនូវកា ក្មម វចីក្មម មននាក្មមរួរដល់នស្ចក្តី 
ចនប្រមើនោ ងននេះនហើ រតមងាននូវប្របនោជនដ៍ច៏នប្រមើនទាំងឡា ។ 

មយ ងនទ្ៀែ នស្ៀវនៅននេះ ប្របសិ្ននបើមានការខុស្ឆ្គងប្រែងអ់្ក្ខរាវរុិទ្ធ ពយញ្ជនៈ 
ភាសាាលី តខមរ ប្រែងក់្តនលងណាតដលនក្ើែពីការពិនិែយ ឬការនចេះមនិដល់ 
សូ្មវញិ្ញូ ជនទាំងឡា នមតាត ខនតី អ្ភ ័នទស្សង។ 
នោ អ្ាំណាចព្នមហកុ្ស្លនចែនា តដលខុ្ាំមានចិែតប្រជេះថ្នល ក្នុងការនរៀបចាំ 
នស្ៀវនៅននេះន ើង សូ្មឱ្យានជាឧបនិស្ស ័ព្នការរចួសុែចក្ទុ្ក្ខក្នុង
នពលខ្ងមុខសងចុេះ។ មយ ងនទ្ៀែ សូ្មប្របនរននិងជូនបុណ្យដល់អ្នក្តដល
មានឧបការៈរុណ្ទាំងឡា មានដូចជា៖  

តសនក្ប្រពេះស្ងឃ 
នោក្មាា ស់្ប្ររូ ប្រពេះភកិ្ខុវជិរបបនញញ  សាន សុ្ជា  
នោក្ប្ររូ សុ្វណ្ណ នែេនរា វង ់ទ្ាំពរ័ ជានដើម។ 

តសនក្ប្ររហស្េ 
នោមប្របុស្ នចង   ុន នោមប្រសី្ នម ង ង  
ប្រពមទាំងជូនបុណ្យដល់ោែិនោមទាំងឡា  តដលមានចូលរមួជួ  
ឧបែេមភក្នុងការនាេះពុមពនស្ៀវនៅ្មមទនននេះន ើង។ 
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វិ ធីសាស្រ្តសាស្រសតភមម្សល  

មាតិកា ................................................................ ទំព័រ 

ប្រពេះសូ្ប្រែនក្ើែនោ នហែុ ៤ .................................................... ១ 
មងគលរឺជាអ្វី ......................................................................... ១ 
ទិ្ដឋ្មមកិ្ែេមាន ៤ .................................................................. ២ 
ប្រទ្ពយអ្នតរា នោ នហែុ ៤ ..................................................... ២ 
វ ិ្ ីតងរក្ាប្រទ្ពយ ...................................................................... ២ 
វ ិ្ ីតបងតចក្ប្រទ្ពយជា ៤ ............................................................ ២ 
សុ្ខរបស់្ប្ររហស្េមាន ៤ ........................................................ ៣ 
ស្មបរា ិក្ែេមាន ៤ .............................................................. ៣ 
ស្ទធ  ៤ ោ ង ....................................................................... ៣ 
នែើមងគលនក្ើែមក្ពីណា ........................................................... ៣ 
នកាោហល ៥ ោ ង ............................................................. ៤ 
មងគល ៣៨ ប្របការ ................................................................. ៥ 

មងគលទី្ ១ កិ្រោិមនិនស្ពរបនូ់វបុរគលរលទាំងឡា  ................... ៧ 
លក្ខណ្ៈរបស់្បុរគលរល ....................................................... ៨ 
មែិតបលម ៤ ពួក្ ....................................................................... ៨ 
មែិតរិែតែប្របនោជនខ៍លួនមាន ៤ ................................................ ៨ 
មែិតលែតែស្មត ី៤ ោ ង ............................................................ ៩ 
មែិតចក្ប់នណាត   ៤ ោ ង ...................................................... ៩ 
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មែិតក្នុងសលូវវនិាស្ ៤ ោ ង ........................................................ ៩ 
នទស្ព្នបុរគលរល ........................................................... ១០ 
នទស្ព្នការនស្ពរបបុ់រគលរល .......................................... ១០ 
នរឿងកូ្ននស្ក្ ..................................................................... ១១ 
បុរគលរល ២ ប្របនភទ្ ......................................................... ១៤ 
វ ិ្ ីស្នងកែបុរគលរល .......................................................... ១៤ 
រលមាន ៣ ក្ប្រមែិ ............................................................ ១៥ 
នគ្នលបដិបែតិប្របចាំព្ងៃ .......................................................... ១៥ 
បុរគលរួរនស្ពរបនិ់ងមនិរួរនស្ពរប ់..................................... ១៥ 
ស្រុបអានិស្ងស ................................................................... ១៦ 

មងគលទី្ ២ កិ្រោិនស្ពរបនូ់វបុរគលជាបណ្ឌិ ែទាំងឡា  ................ ១៧ 
បណ្ឌិ ែរឺជានរណា? ............................................................ ១៧ 
លក្ខណ្ៈរបស់្បណ្ឌិ ែមាន ៣ ................................................ ១៨ 
អ្ងគរបស់្បណ្ឌិ ែ ៤ ោ ង ..................................................... ១៨ 
វ ិ្ ីស្នងកែបណ្ឌិ ែ ................................................................ ១៨ 
រុណ្ស្មបែតិរបស់្មែិតរួរនស្ពរប ់.......................................... ១៩ 
អ្ងគរបស់្មែិត ៣ ោ ង .......................................................... ១៩ 
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ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

វិ ធី សាស្រ្តសាស្រសតភមម្សល  

ព្ពះតពូ្តកកើតកោយកេតភវ៤ 

១.នក្ើែនប្ររេះអ្្យប្រស័្ របស់្ខលួន 
២.នក្ើែនប្ររេះអ្្យប្រស័្ របស់្អ្នក្ដព្ទ្ 
៣.នក្ើែនប្ររេះមាននរឿងនក្ើែន ើង  
៤.នក្ើែនប្ររេះអ្ាំណាចព្នរក្យសាក្សួ្រ 

មងគលសូ្ប្រែនក្ើែនប្ររេះការសាក្សួ្រ 
ម្សល តូព្តកកើតកនសុទសាណាដំបូស? 

នក្ើែក្នុងមនុស្សនោក្ដាំបូងនរ។ 
មងគលរឺជាអ្វ?ី 

វចនានុប្រក្ម ស្នមតចស្ងឃរាជ ជួន ណាែ មងគលរឺ នស្ចក្តីចនប្រមើន នស្ចក្តី
សុ្ខ នហែុនាាំឱ្យសុ្ខចនប្រមើន។ 

នស្ចក្តីចនប្រមើនមាន ៤ ប្របការ 
១.នស្ចក្តីចនប្រមើននៅមុខនោ ស្មបែតិទាំងឡា  មានមនុស្សស្មបែតិ ទិ្ពវ
ស្មបែតិ និងនិរវ នស្មបែតិ 
២.នស្ចក្តីចនប្រមើននោ បញញ  
៣.នស្ចក្តីចនប្រមើននោ នស្ចក្តីសាែ ែលែ មានកា  វាច ចិែត 
៤.នស្ចក្តីចនប្រមើននោ ប្របនោជនទ៍ាំង៣ រឺ ទិ្ដឋ្មមកិ្ែេ១ ស្មបរា ិក្ែេ១ 
និងបរមែេ១។ 
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ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

ទិដឋី ម្មិកតថវមានវ៤ 

១.ឧោឋ នតម្បទា ដល់ប្រពមនោ ការប្របឹងតប្របង 
២.អារកខតម្បទា ដល់ប្រពមនោ ការតងរក្ា 
៣.កណ្យាណ្យម្ិតសាតា ដល់ប្រពមនោ នស្ពរបម់ែិតលែ 
៤.តម្ជសាិធតា ដល់ប្រពមនោ ការចិញ្ា ឹមជីវែិប្រែូវ។ 

ព្ទពយអនសារាយកោយកេតភវ៤វគឺ 

១.របស់្ាែន់ៅ មនិរក្មក្វញិ  
២.របស់្ណាប្រទុ្ឌ្នប្រទមមនិជួស្ជុល 
៣.គ្នម នការនចេះដឹងសាគ ល់ប្របមាណ្ក្នុងនប្របើប្រាស់្ 
៤.ប្របរល់មុខងរ ា្ំដុាំក្នុងប្ររួសារឱ្យបុរស្ ឬស្រស្តីគ្នម នសី្លទុ្ក្ោក្ប់្រទ្ពយ     
ស្មបែតិ។ 

វិ ធ សីាែររកទ្ព្ទពយ 

១.នចេះតស្វងរក្របស់្តដលាែ ់
២.នចេះជួស្ជុលរបស់្ចស់្ៗ 
៣.បរនិភារលមមប្របមាណ្ 
៤.មនិតាាំងបុរស្ស្រស្តីប្រទុ្ស្តសី្លជា ា្ំ។ 

ែបសែែកព្ទពយជាវ៤វគឺ 

១.នោេះបាំណុ្លចស់្ (ចិញ្ា ឹមអ្នក្មានរុណ្) 
២.នោេះបាំណុ្លងម ី(ចិញ្ា ឹមកូ្ន)  
៣.នាេះក្នុងនប្រជាេះនប្រៅ (ចិញ្ា ឹមខលួន និងប្ររួសារ) 
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ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

៤.ក្បក់្នុងដី (បាំនពញកុ្ស្ល)។ 
តភខរបត់ព្គេតថមានវ៤វយ៉ា សវ(បិ.៤២ទំ.៧០) 

១.អតថិតភខ សុ្ខនក្ើែពីការមានប្រទ្ពយ 
២.កោគតភខ សុ្ខនក្ើែពីការនប្របើប្រាស់្ប្រទ្ពយ 
៣.អនណ្យតភខ សុ្ខនក្ើែពីការមនិជាំរក្ប់ាំណុ្ល 
៤.អនិជជតភខ សុ្ខនក្ើែពីការងរប្រាស្ចក្នទស្។ 

២.តម្បរាយិកតថវមានវ៤ 

១.តទាា តម្បទា  ដល់ប្រពមនោ ស្ទធ  
២.តសា តម្បទា  ដល់ប្រពមនោ សី្ល 
៣.ចាគតម្បទា  ដល់ប្រពមនោ ការលេះបង ់
៤.បញ្ញា តម្បទា  ដល់ប្រពមនោ បញញ ។ 

តទាា វ៤វយ៉ា ស 

១.កម្មតទាា  នស្ចក្តីនជឿក្មម 
២.វិ ធកកតទាា  នស្ចក្តីនជឿសលរបស់្ក្មម 
៣.កម្មតសកតាតទាា  នស្ចក្តីនជឿថ្ន ស្ែវមានក្មមជារបស់្ខលួន 
៤.តថាគតកោីិតទាា  នស្ចក្តីនជឿការប្រតាស់្ដឹងរបស់្ប្រពេះពុទ្ធ។ 

កតើម្សល កកើតម្កពសាណា? 

ក្ាំនណ្ើ ែមងគល របស់្បុរគល ៣ នាក្ ់
១.ទិដឋម្សល  នក្ើែនប្ររេះការនឃើញ 
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ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

២.តភតម្សល  នក្ើែនប្ររេះការឮ 
៣.ម្ភតម្សល  នក្ើែនប្ររេះការប េះរល់។ 

កកាលាេ វ៥វយ៉ា ស 

១.កបបកកាលាេ   ក្នលងនៅតស្នឆ្លន ាំ រឺពួក្នទ្វតាកាមាវចរបនណាត   
សិ្រសារ ាំសា ស្ក្ ់ ាំនសាក្ ក្ព្ដជូែទឹ្ក្តភនក្ នស្លៀក្ស្ាំពែព់ណ៌្ប្រក្ហម 
ប្រទ្ប្រទ្ងន់ភទ្តបលក្ ៗ ោ ងតប្រក្តលង ប្រតាចន់ៅែាំបនម់នុស្សតប្រស្ក្ថ្ន ក្នលង
នៅតស្នឆ្លន ាំក្បបនឹងប្រាក្ដ នោក្ននេះនឹងវនិាស្ មហស្មុប្រទ្ នឹងរងីស្ៃួែ 
មហប្របងពីននេះ និងនស្តចភនាំន ម្ េះ សិ្ននរុ នឹងប្រែូវនឆ្េះ នោក្ននេះនឹងវនិាស្
នៅដល់ប្រពហមនោក្។ 
២.ែកកិ តសាិកកាលាេ   ក្នលងនៅ១០០ឆ្លន ាំ រឺនទ្វតាជានក់ាមាវចរននាេះឯង 
ប្រតាចន់ៅែាំបនម់នុស្សប្របកាស្ថ្ន ក្នលងនៅ១០០ ឆ្លន ាំ នស្តចចប្រក្ពែតិនឹង
នក្ើែន ើងក្នុងនោក្។ 
៣.ពភទាកកាលាេ   ក្នលងនៅរនឆ់្លន ាំ រឺចាំតណ្ក្នទ្វតាជានសុ់្ទធ វាស្ 
ប្របោបន់ោ អ្ភរណ្ប្រពហមជូែស្ាំពែរ់បស់្ប្រពហមនៅនលើក្ាល នក្ើែបីែិ   
ានមាជជៈ នរលប្រពេះពុទ្ធរុណ្ ប្រតាចន់ៅក្នុងក្នុងែាំបនម់នុស្សថ្ន ក្នលងនៅ
រនឆ់្លន ាំ ប្រពេះពុទ្ធនឹងនក្ើែន ើងក្នុងនោក្។ 
៤.ម្សល កកាលាេ   ក្នលងនៅ ១២ ឆ្លន ាំ នទ្វតាជានសុ់្ទធ វាស្ននាេះឯង 
សាគ ល់ចិែតរបស់្ពួក្មនុស្សនិងនទ្វតាទាំងឡា  ប្រតាចន់ៅក្នុងែាំបនពួ់ក្
មនុស្សប្របកាស្ថ្នក្នលងនៅ ១២ ឆ្លន ាំ ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធជាមាា ស់្នឹងប្រតាស់្   
ស្តមតងមងគល។ 
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៥.កមាកនយយកកាលាេ  ក្នលងនៅ ៧ ឆ្លន ាំ រឺនទ្វតាជានសុ់្ទធ វាស្ននាេះឯង 
ប្រតាចន់ៅក្នុងែាំបនពួ់ក្មនុស្សប្របកាស្ថ្ន ក្នលងនៅ ៧ ឆ្លន ាំ ភកិ្ខុ ១ អ្ងគ
ស្មារមជាម ួនឹងប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារនឹងទូ្លសួ្រ នមានន យបដិបទ។ 

ម្សល វ៣៨វព្បការ 

១.អកតិនាវែវោលានំ កិ្រោិមនិនស្ពរបនូ់វបុរគលរលទាំងឡា  
២.បណ្យឌ ិតានញ្ច  កតិនា កិ្រោិនស្ពរបនូ់វបុរគលតដលជាបណ្ឌិ ែទាំង 
ឡា  
៣.បូជាវែវបូជនសាយនំ កិ្រោិបូជាដល់បុរគលតដលរួរបូជាទាំងឡា  
៤.បដិរូបកទតវាកស្រវែ កិ្រោិនៅក្នុងប្របនទ្ស្ដស៏្មរួរ 
៥.បភកពេវែវកតបភញ្ាតា ភាវៈព្នបុរគលានន វ្ើបុណ្យទុ្ក្មក្ក្នុងកាលមុន 
៦.អតសាតមាម បណ្យសាីិវែ កិ្រោិែមកល់ខលួននោ ប្របព្ព 
៧.ោេភតែចញ្ច  ភាវៈព្នបុរគលានសាត បា់ននរៀននហើ នោ នប្រចើន 
៨.តិបបញ្ច  សិ្ស្បស៍ាស្រស្តរឺនស្ចក្តីនឆ្លៀវ ល្ ស្ក្នុងហែេក្មមរបស់្អ្នក្បសួ្ 
និងប្ររហស្េ 
៩.វិ ធនកយវែវតភតិកខិកតា វនិ ័តដលបុរគលសិ្ក្ាលែនហើ  
១០.តភោតិតាវែវយវវាចា វាចតដលបុរគលនរលប្រែឹមប្រែូវ 
១១.មាតាវឧបោឋ នំ កិ្រោិបនប្រមើនូវមាតា 
១២.បិតភវឧបោឋ នំ កិ្រោិបនប្រមើនូវបិតា  
១៣.បភតសាទារតសវតសលកោ នស្ចក្តីស្នស្រងគ េះដល់បុប្រែនិងភរោិ 
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១៤.អនាកភលាវែវកម្មនាសា  ការងរទាំងឡា តដលមនិប្រចបូក្ប្រចបល់ 
១៥.ទានញ្ច  កិ្រោិបរចិា រទន 
១៦.ីម្មែរធយ កិ្រោិប្របប្រពឹែតនូវ្ម ៌
១៧.ញាតកានញ្ច វតសលកោ នស្ចក្តីស្នស្រងគ េះដល់ោែិទាំងឡា  
១៨.អនិជាជ និវកមាម និ ការងរទាំងឡា តដលមនិមាននទស្ 
១៩.អារតសាវវិ ធរតសាវកក កិ្រោិមនិនប្រែក្អ្រក្នុងាប និងកិ្រោិនវៀរចក្ាប 
២០.ម្ជជកនាវែវតញ្ាកមា នស្ចក្តីស្ប្រងួមចក្កិ្រោិសឹក្នូវទឹ្ក្ប្រស្វងឹ 
២១.អបបមាកទាវែវីកម្មតភ នស្ចក្តីមនិប្របមាទ្ក្នុង្មទ៌ាំងឡា  
២២.គារកវាវែ នស្ចក្តីនគ្នរពចាំនរេះបុរគលតដលរួរនគ្នរព 
២៣.និវាកតា កិ្រោិប្របប្រពឹែតបនាទ បនូវខលួន 
២៤.តនសាុដឋសាវែ នស្ចក្តីនប្រែក្អ្រចាំនរេះរបស់្តដលមាន 
២៥.កតញ្ាតុា ភាវៈព្នបុរគលអ្នក្ដឹងនូវឧបការតដលបុរគលដព្ទ្ន វ្ើនហើ 
ដល់ខលួន 
២៦.កាក នវីម្មតសិនំវកិ្រោិសាត បនូ់វ្មត៌ាមកាល 
២៧.ខនសាិវែ នស្ចក្តីអ្ែ់្ ន ់
២៨.កស្រិែតសតា ភាវៈព្នបុរគលប្របនៅាននោ ង  
២៩.តម្ណានញ្ចវ ទតសនំ កិ្រោិាននឃើញានជួបនូវស្មណ្ៈទាំង 
ឡា  
៣០.កាក នវីម្មស្រកចាា  រឺកិ្រោិស្នទនានូវ្មន៌ៅវញិនៅមក្តាមកាល 



 

- 7  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

៣១.តកកវែ នស្ចក្តីពយោមដុែនូវាប្ម ៌
៣២.ព្ពេមែរធយញ្ច  កិ្រោិប្របប្រពឹែតនូវ្មដ៌ប៏្របនស្ើរ 
៣៣.អរធយតចាច នវទតសនំ កិ្រោិនឃើញនូវអ្រ ិស្ចាទាំងឡា  
៣៤.និោេ នតែាិកិរធយវែ កិ្រោិន វ្ើឱ្យជាក្ច់ាស់្នូវប្រពេះនិរវ ន 
៣៥.ផភដឋតសវ កលាកីកម្មេិវ ែិតសាំវយតសវនវកម្បតិ  ចិែតរបស់្បុរគលឯណា
តដលនោក្្មទ៌ាំងឡា រល់ប្រែូវនហើ  មនិរ ាំនភើបោបញ័់រ 
៣៦.អកស្រកវំមនិមាននស្ចក្តីនសាក្  
៣៧.វិ ធរជំ មាន្ូលីរឺរារៈនៅប្រាស្នហើ  
៣៨.កខម្ំ ជាចិែតនក្សមក្ានត។ 

ម្សល ទសាវ១ 

អកតិនាវែវោលានំ កិ្រោិមនិនស្ពរបនូ់វបុរគលរលទាំងឡា  
1-Not consorting with fools 

ស្លឹក្នឈើតដលខាបប់្រែីស្ែុ វារតមងស្ែុ តាមតដរ។ 
នែើប្រពឹែតិក្មមតដលនៅថ្ន របរឺ់ោ ងណា? 

➢ ការទ្ទ្លួ ដូចជា សីុ្រមួ នដក្រមួ និោ រមួជានដើម 
➢ ការទ្ទ្លួរមួ ដូចជាទ្ទួ្លជាមែិត ទ្ទួ្លជាភរោិឬសាវ ម ី និោ 

ជានដើម 
➢ ការឱ្យ ដូចជា ឱ្យនស្ចក្តីទុ្ក្ចិែត ឱ្យរក្យនលើក្ស្រនស្ើរ ឱ្យ ស្    

ឱ្យែាំតណ្ង ឱ្យខាីរបស់្ជានដើម។ 
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នែើបុរគលរលជាអ្នក្ណា? 
❖ រឺជាបុរគលតដលមានចិែតវនងវងនៅហមងជានិចា ជាអ្នក្ប្របក្បនោ 

អ្កុ្ស្លក្មមបង ១០ ប្ររូមចិា ទិ្ដឋិទាំង ៦ មានបូរណ្ក្ស្សបជានដើម 
បុរគលរស់្នៅមនិប្របក្បនោ បញញ  ជនទាំងឡា ណាតដលកាែ់
ប្របនោជន ៍២ រឺទិ្ដឋ្មមកិ្ែេ និងស្មបរា ិក្ែេ។ 

 កខណ្យៈរបត់បភគល ោ  

១.ជាអ្នក្រិែអាប្រក្ក្ ់ 
២.និោ ស្មតអីាប្រក្ក្ ់
៣.ន វ្ើអ្ាំនពើអាប្រក្ក្។់ 

ព្បកមទននម្ិតសាតមាា ញ ់

ម្ិតសាបាម្វ៤វពួក 

១.អញ្ាទតថេុករា មែិតរិែតែប្របនោជនខ៍លួន 
២.ែសាបបរកមា មែិតលែតែស្មត ី
៣.អនភបបិយោណ្យសា មែិតនិោ ចក្ប់នណាត  ឱ្យគ្នបចិ់ែត 
៤.អកយតោកយ មែិតន វ្ើឱ្យវនិាស្ប្រទ្ពយទាំងឡា ។ 

១.១.ម្ិតសាគិតែតព្បកយជន៍ខានួមានវ៤ 

១.អញ្ាទតថេុករាវកោតិ មែិត ក្តែប្របនោជនខ៍លួន 
២.អកបបនវពេភម្ិែាតិ មែិតប្រាថ្នន  ក្របស់្នប្រចើននោ ឱ្យរបស់្ែិចែួច 
៣.មយតសកិែចំវកករាតិ ទល់តែមានភ ័នទ្ើបជួ  កិ្ចាការរបស់្មែិត 
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៤.កតិតិវអតថការណា នស្ពរបម់ែិតនប្ររេះនហែុតែប្របនោជន។៍ 
១.២.ម្ិតសា អែតតម្សាសាវ៤វយ៉ា ស 

១.អតសាកតនវបដិតនថរតិ មែិតទ្ទួ្លរាក្ទ់ក្ន់ោ របស់្តដលក្នលងនហើ  
២.អនាគកតនវបដិតនថរតិ មែិតទ្ទួ្លរាក្ទ់ក្ន់ោ របស់្តដលមនិទនម់ាន
មក្ 
៣.និរតថកកនវតសលណាា តិ មែិតស្នស្រងគ េះនោ អ្ាំនពើឥែប្របនោជន ៍
៤.បែចុបបកននតភវកិកែចតភវពយតនំវទកតសតិ  មែិតកាលកិ្ចាទាំងឡា នក្ើែ ន ើង
ភាល មៗ ក្ស៏្តមតងអាងរបស់្ខូចខ្ែ។ 

១.៣.ម្ិតសាចាក់បកណាសា យវ៤វយ៉ា ស 

១.កបកម្មំបិតសវអនភជានាតិវនបើមែិតន វ្ើអ្ាំនពើអាប្រក្ក្ក់្ ៏ល់ប្រពមតាម 
២.ក ាណំ្យបិតសវអនភជានាតិ ន វ្ើអ្ាំនពើលែក្ ៏ល់ប្រពមតាម 
៣.តម្មខុតសវិណ្យណ ំវោតតិ ពណ៌្នារុណ្មែិតតែក្នុងទី្ចាំនរេះមុខ 
៤.បរម្មខុតសវអិណ្យណ ំវោតតិ នរលនទស្មែិតក្នុងទី្ក្ាំាាំងមុខ។ 

១.៤.ម្ិតសាកនសុផាូិ ិធនាតវ៤វយ៉ា ស 

១.តភរាកម្រយម្ជជបបមាទោឋ នានភកយកគវ តោកយវ កោតិ មែិតក្នុងការ
ប្របក្បនរឿ ៗនូវសុ្រានិងនមរ ័តដលជាទី្តាាំងព្ននស្ចក្តីប្របមាទ្ 
២.វិ ធកា ិធតិចែរធយនភកយកគវ តោកយវ កោតិ មែិតក្នុងការប្របក្ប     
នរឿ ៗ នូវការប្រតាចន់ៅតាមប្រចក្លហក្ខុស្កាល 
៣.តម្ជាជ មិែរកណ្យវតោកយវកោតិ   មែិតក្នុងកិ្រោិនដើរនលងមនហប្រស្ព 
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៤.ជូតបបមាទោឋ នានភកយកគវ តោកយវ កោតិ មែិតក្នុងកិ្រោិប្របក្ប        
នរឿ ៗ នូវតលបងភាន ល់តដលជានហែុជាទី្តាាំងព្ននស្ចក្តីប្របមាទ្។ 

កទាតននបភគល ោ  

១.មាននស្ចក្តី ល់នឃើញខុស្បងកទុ្ក្ឱ្យខលួនឯង 
២.ាែប់ងន់ក្រ តិ៍ន ម្ េះ ប្រែូវនរែិេះនដៀល 
៣.មនិមានអ្នក្ណារាបអ់ាន 
៤.អ្ស់្សិ្រសួី្ស្តី 
៥.នស្ចក្តីអាប្រក្ក្នឹ់ងហូរចូលមក្ 
៦.បាំផ្លល ញប្របនោជនខ៍លួនឯងក្នុងនោក្ននេះនិងនោក្ខ្ងមុខ 
៧.បាំផ្លល ញវងសប្រែកូ្លរបស់្ខលួនឯងនចល 
៨.សាល បន់ៅរតមងនៅកានអ់្ា ភូម។ិ 

កទាតននការកតពគប់បភគល ោ វ 

១.រតមងដឹក្នាាំក្នុងសលូវខុស្ 
២.រតមងនក្ើែនស្ចក្តីវនិាស្ 
៣.រតមងស្មលងឹនឃើញក្នុងសលូវអាប្រក្ក្ ់
៤.រតមងពិាក្ចិែតនប្រចើន 
៥.ពួក្រណ្ៈរតមងតបក្ាក្ស់ាមរគី 
៦.ភ ័អ្នតរា នសសងៗរតមងមក្ដល់ខលួន 
៧.កាលលេះនោក្ននេះនៅនហើ រតមងនៅកានអ់្ា ភូម។ិ 
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ករឿសកូនកតក 

ានឮមក្ថ្ន ក្នុងអ្ែីែកាល មានកូ្ននស្ក្ ២ បងបែូននឹងគ្នន  (នៅ) 
ក្នុងព្ប្រពរកាតក្បរសានុបពែ៌។ ក្ក៏្នុងទី្នលើខយល់ព្នបពវតាព្នសទេះជាទី្នៅ 
អាប្រស័្ របស់្នចរ ៥០០នាក្ ់ក្នុងខ្ងនប្រកាមខយល់ មានអាប្រស្មជាទី្នៅ
អាប្រស័្ របស់្តាបស្ឥសី្ ៥០០រូប។ ក្នុងនពលតដលនរាមសាល បរបស់្កូ្ន
ស្ែវនស្ក្ទាំងឡា  មនិទនដុ់េះនៅន ើ  ក្ម៏ានខយល់ពយុេះក្ាំបុែែបូង 
នក្ើែន ើងនហើ ។ កូ្ននស្ក្ទាំងពីរននាេះ ប្រែូវខយល់ពយុេះក្ាំបុែែបូងននាេះ ផ្លែ់
ធ្លល ក្ន់ហើ  ក្នុងទី្នសសងៗពីគ្នន ។ បណាត កូ្ននស្ក្ទាំងពីរននាេះ កូ្ននស្ក្ម ួ
នទ្ៀែានធ្លល ក្ន់ៅក្នុងចននាល េះព្ននប្ររឿងសាស្រសាត វុ្ ក្នុងសទេះរបស់្នចរនប្ររេះ
ធ្លល ក្ន់ៅក្នុងទី្ននាេះ នទ្ើបពួក្នចរានោក្ន់ ម្ េះថ្ន ស្ែតិរុមពៈ ធ្លែ់្ ាំន ើង
នហើ  ក្នុងចននាល េះព្នពួក្នចរទាំងននាេះ។ កូ្ននស្ក្ម ួានធ្លល ក្ន់ៅក្នុង
ចននាល េះផ្លក នឈើនលើ ព្សទព្នវាលដីខាចត់ក្បរអាប្រស្ម នប្ររេះនហែុតដលធ្លល ក្ន់ៅ
ក្នុងទី្ននាេះ នទ្ើបានពួក្តាបស្ឥសី្ោក្ន់ ម្ េះថ្ន បុបពក្ៈ ាន ា្ំន ើង
នហើ ក្នុងចននាល េះព្នពួក្តាបស្ឥសី្ទាំងននាេះ។  

ក្នុងប្រគ្នននាេះប្រពេះរាជាប្រទ្ងប់្រពេះនាមបញា លៈ ក្នុងនររន ម្ េះថ្នឧែតរ
បញា លៈ ប្រទ្ងប់្របោបន់ប្ររឿងអ្លងក រស្ពវប្ររបន់ហើ  ប្រទ្ងន់ស្តចោងន ើង 
កានប់្រពេះរាជរងោងនៅកានព់្ប្រព នដើមបបី្រទ្ងប់រាញ់ស្ែវ នហើ ប្រទ្ងម់ាន 
ប្រពេះរាជអ្ងក រថ្ន ស្ែវប្រមរឹរែន់រចនៅ តាមប្របនឡាេះព្នបុរគលណា បុរគល
ននាេះឯង នឹងប្រែូវមាននទស្ (អាជ្ា) ដូនចនេះនហើ ប្រទ្ងោ់ងចុេះអ្ាំពីប្រពេះរាជ 
រងប្រទ្ងា់នរងក់ាន់្ នូរក្នុងទី្ក្ាំាាំងកា ។ ក្នុងខណ្ៈននាេះ ប្រមរឹប្រទ ម ួ 
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កាលនបើពួក្មនុស្សក្ាំពុងវា រុនមាព ែព្ប្រព ក្ា៏ននប្រកាក្ន ើងស្មលងឹរក្នមើល
សលូវនដើមបនឹីងនៅ ក្ន៏ឃើញថ្នទី្សាេ នតដលប្រពេះរាជាប្រទ្ងរ់ងន់ៅប ុនណាណ េះជា
ក្តនលងប្រស្ េះ (ទ្ាំននរ) នទ្ើបតបរមុខនឆ្លព េះនៅទិ្ស្ខ្ងននាេះ នហើ ស្ទុេះនាល
នរចនៅ ពួក្មនុស្សក្ា៏នន វ្ើ ការចាំអ្ក្ជាម ួនឹងប្រពេះរាជា។ ប្រពេះអ្ងគប្រទ្ង់
តាាំងប្រពេះទ្ ័ថ្ន អ្ញនឹងចបប់្រមរឹប្រទ ននាេះ  ឱ្យានក្នុងនវោឥ ូវននេះ 
នហើ នទ្ើបនស្តចប្រទ្ងន់ ើងរាជរង នហើ ប្រទ្ងត់ាមប្រមរឹប្រទ នៅោ ង  
នលឿន។ ពួក្បុរស្មនិអាចជាបត់ាមប្រពេះអ្ងគានន ើ ។ ប្រពេះរាជាប្រទ្ងម់ាន
នា សារងីជារប្រមបពី់រ ទ្ែមនិនឃើញប្រមរឹប្រទ នហើ  ប្រទ្ងន់ស្តចោង 
ប្រែ បម់ក្វញិប្រទ្ងប់្រស្ងទឹ់្ក្ និងនសា ទឹ្ក្ក្នុងនប្រជាេះភនាំតដលជាទី្រួរ   
មននារមយ នហើ នស្តចប្រទ្ងស់ទាំនប្រកាមមលបន់ឈើតក្បរសទេះព្ននចរ។ 

ប្រគ្នននាេះពួក្នចរ ានបបលួគ្នន ចូលនៅកានព់្ប្រពទាំងអ្ស់្គ្នន នហើ  
ខ្ងក្នុងសទេះ នៅស្ល់តែនស្ក្ន ម្ េះថ្ន ស្ែតិរុមពៈ ជាម ួនឹងអ្នក្ចមែនិភែត
មាន ក្។់ នស្ក្ស្ែតិរុមពៈ នហើរនចញពីសទេះនឃើញប្រពេះរាជា ប្រទ្ងស់ទាំោ ងដូនចន េះ
នហើ  ក្ន៏ហើរចូលសទេះាននិោ ជាភាសាមនុស្សជាម ួនឹងអ្នក្ោាំស្លថ្ន 
ពួក្ន ើងនឹងស្មាល បប់្រពេះរាជានចលប្របមូល ក្ស្ាំពែ ់ និងនប្ររឿងអ្លងក រ
របស់្ប្រពេះអ្ងគ នហើ ចបប់្រពេះអ្ងគប្រែងក់្ប្រពេះាទ្ ទញអូ្ស្មក្ នហើ  ក្
ស្លឹក្ នឈើទាំងឡា  មក្ប្ររបបិទ្ាាំងក្នុងទី្ក្តនលងម ួ។ ប្រពេះរាជាប្រទ្ងន់ែើន
ពីសទាំនហើ ប្រទ្ងប់្រពេះស្ណាត បស់្ាំន ងននាេះប្រទ្ងប់្រជាបថ្ន ទី្ក្តនលងននេះមាន
ភ ័ចាំនរេះមុខ នហើ ប្រទ្ងម់ានប្រពេះទ្ ័ភ ័ខ្ល ច នទ្ើបប្រទ្ងន់ស្តចន ើង 
កានរ់ាជរង នហើ ប្រទ្ងន់ចៀស្នចញពីទី្ននាេះ នស្តចោងនៅដល់អាប្រស្ម 
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របស់្តាបស្ឥសី្។ ក្នុងប្រគ្នននាេះពួក្តាបស្ឥសី្ នៅនហើ នដើមបី
ប្របនោជនស៍ោសល ក្នុងអាប្រស្មនៅស្ល់តែស្ែវនស្ក្ន ម្ េះ បុបពក្ៈ
ប ុនណាណ េះ។ ស្ែវនស្ក្ន ម្ េះបុបពក្ៈននាេះនឃើញប្រពេះរាជានហើ  ក្ា៏នន វ្ើនូវ 
បដិស្ណាឋ រៈ នោ ន ័មានជានដើមថ្នៈ 

បពិប្រែប្រពេះមហរាជ ប្រពេះអ្ងគនស្តចោងមក្កានព់្ប្រពនហើ  ម ួ
នទ្ៀែ ប្រពេះរាជដាំនណ្ើ ររបស់្ប្រពេះអ្ងគមនិតមនទស់្នទ្។  

ប្រពេះរាជាប្រទ្ងម់ានប្រពេះទ្ ័ប្រជេះថ្នល  ក្នុងបដិស្ណាឋ រៈរបស់្ស្ែវនស្ក្
ន ម្ េះ បុបពក្ៈននាេះនហើ  ប្រទ្ងប់្រតាស់្ស្រនស្ើរនូវនស្ក្ន ម្ េះ បុបពក្ៈ នប្រៅ
ននេះ នោ ប្រពេះែប្រមាស់្ថ្ន៖ 

ស្ែវបក្សជីាែិ ២ ននេះ ជាស្ែវដល៏ែប្របក្បនោ ្ម ៌ដព៏្ប្រក្តលងនែើ
ហន៎     ចាំត ក្តែបក្សនីស្ក្នប្រៅននេះ និោ តែរក្យអាប្រក្ក្។់ នស្ក្ន ម្ េះ
បុបពក្ៈ សាត បនូ់វប្រពេះរាជឱ្ងក រននាេះនហើ  នទ្ើបានប្រកាបទូ្លថ្ន បពិប្រែ
មហរាជ ទូ្លប្រពេះបងគាំ មានមាតាជាម ួគ្នន នឹងស្ែវនស្ក្ ស្ែតិរុមពៈននាេះ 
ប ុតនតនស្ក្ ស្ែតិរុមពៈននាេះ ា្ំធ្លែន់ ើង ក្នុងស្ាំណាក្ព់្នពួក្មនុស្សមនិលែ ប្រែូវ
ពួក្មនុស្ស មនិលែទាំងននាេះដឹក្នាាំនហើ នោ នចរ្ម ៌ ចាំតណ្ក្
ទូ្លប្រពេះបងគាំ ា្ំធ្លែន់ ើង ក្នុងស្ាំណាក្ម់នុស្សលែ ប្រែូវានពួក្មនុស្សទាំង
ននាេះដឹក្នាាំនហើ នោ ឥសី្្ម ៌ នហែុននាេះនទ្ើបទូ្លប្រពេះបងគាំទាំងពីរ នសសង
ពីគ្នន នោ ្ម ៌ ដូនចនេះនហើ កាលស្តមតង្មដ៌ល់ប្រពេះរាជា នទ្ើបាននរល
គ្នថ្នទាំងននេះថ្ន៖ 
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បពិប្រែប្រពេះរាជា ពិែណាស់្ បុរគលរបរ់ក្នូវបុរគលតបបណាៗ 
នទេះជាស្បបុរស្ ឬអ្ស្បបុរស្ មានសី្ល ឬឥែសី្ល រតមងលុេះក្នុងអ្ាំណាច
បុរគលននាេះឯង។ បុរគលន វ្ើតបបណាឱ្យជាមបិ្រែ នឹងចូលនៅរបនូ់វបុរគល 
តបបណា បុរគលននាេះក្ម៏ានអាការៈតបបននាេះតដរ នប្ររេះកិ្រោិនៅរមួ ក្៏
រតមងប្រាក្ដដូនចន េះ។ អាចរយប្រែូវកូ្នសិ្ស្សរបរ់ក្ រតមងប្របឡាក្នូ់វកូ្ន 
សិ្ស្សអ្នក្របរ់ក្ ប្រែូវកូ្នសិ្ស្សប េះរល់ តដលមនិានប្របឡាក្ន់ហើ  
នប្របៀបឧបមាដូចជាកូ្នស្រ តដលប្រជលក្ន់ោ ថ្នន ាំពិស្ តែងប្របឡាក្ប់ាំពង់
ស្រដូនចន េះឯង នប្ររេះភ ័ខ្ល ចអ្ាំពីការប្របឡាក្ ់អ្នក្ប្រាជ្នទ្ើបមនិ ក្បុរគល
ោមក្ ជាស្ាំឡាញ់នសាេះន ើ ។ ជនណាខាបនូ់វប្រែីស្ែុ  នោ ចុងស្បូវ
ភាល ាំង សូ្មបសី្បូវភាល ាំងក្ម៏ានក្លិនស្ែុ សា នចញនៅតដរ ោ ងណាមញិ ការ
ចូលនៅនស្ពរបនូ់វបុរគលរល (របស់្ជនននាេះ) ក្ដូ៏នចន េះតដរ។ 

បភគល ោ វ២វព្បកមទកទៀត 

១.រលខ្ងនប្រៅ  
២.រលខ្ងក្នុង។ 

វិ ធ សីាតកសកតបភគល ោ វ 

១.បុរគលរលចូលចិែតដឹក្នាាំក្នុងសលូវតដលខុស្ 
២.បុរគលរលចូលចិែតន វ្ើក្នុងវែេុតដលមនិតមនជា្ុរៈ 
៣.បុរគលរលចូលចិែតតែវែេុតដលខុស្ៗ ចូលចិែតកាន ់ក្វែេុអាប្រក្ក្ថ់្នលែ 
៤.បុរគលរលសូ្មបសី្រនស្ើរតែរក្យលែៗ ក្ខឹ៏ងនប្រកា្   
៥.បុរគលរលមនិទ្ទួ្លសាគ ល់រនបៀបវនិ ័ 
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ោ មានវ៣វកព្ម្ិត 

 ោកលា  បុរគលប្រគ្ននត់ែលៃងក់្ន៏ៅថ្ន រលតដរ 
 ោកលាកច បុរគលលៃងន់ហើ ន វ្ើអាប្រក្ក្ន់ោ ចិែត នៅថ្នរល

មានពិស្ 
 អតិោកលាកច បុរគលលៃងន់ហើ    ន វ្ើអាប្រក្ក្ន់ោ កា វាចចិែតដ៏

នក្លៀវកាល ។ 
កគា បដិបតសាិព្បចានំរៃ 

❖ ហមចិែតនចញពីនស្ចក្តីអាប្រក្ក្ ់
❖ កុ្ាំតាមរិែនស្ចក្តីអាប្រក្ក្ពី់អ្ែីែកាល 
❖ តាាំងចិែតន វ្ើទន សី្ល ភាវនាឱ្យលែ 
❖ នជៀស្វាងការអាន សាត ប ់និោ  នរឿងទក្ទ់្ងនឹងបុរគលរល 
❖ នបើនជៀស្វាងមនិាននៅជាម ួចុេះតែកុ្ាំឆ្លងតាម។ 

បភគល គួរកតពគប់និសម្ិនគួរកតពគប់វ(បិ.៤២) 

❖ បុរគលមនិរួរអ្ងគុ ជិែបុរគល គ្នម នសី្ល ស្មា្ិ បញញ  
❖ បុរគលរួរអ្ងគុ ជិែបុរគល មានសី្ល ស្មា្ិ បញញ ដូចគ្នន  
❖ បុរគលរួរន វ្ើស្កាក រៈដល់អ្នក្មានសី្ល ស្មា្ិ បញញ ។ 
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បរាមិតូព្តវ(បិ.៥៤វទំ.៥៤) 

អតនសាតសវបិយវកោនសាិវតកនសាវនវកភរភកតវបិយំ 

អតតំវីម្មវករាកែតិវតំវបរាមិកតាវម្ភខំ។ 

បុរគលមានអ្ស្បបុរស្ជាទី្ប្រស្ឡាញ់ មនិន វ្ើនស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់ 
ចាំនរេះស្បបុរស្ នពញចិែតចាំនរេះ្មរ៌បស់្ពួក្អ្ស្បបុរស្ 

 ននាេះ ជាប្របធ្លនព្ននស្ចក្តីវនិាស្។ 
តរភបអានិតសស 

✓ ន វ្ើឱ្យមនិធ្លល ក្ខ់លួនក្នុងសលូវខុស្ 
✓ ន វ្ើឱ្យអាចរក្ានស្ចក្តីលែទុ្ក្ាន  
✓ ន វ្ើឱ្យអាចសាងនស្ចក្តីលែងមីបតនេមន ើងនទ្ៀែាន 
✓ ន វ្ើឱ្យមនិប្រែូវបុរគលរលន វ្ើាប 
✓ ន វ្ើឱ្យមនិមានការែិេះនដៀល,ន វ្ើឱ្យមនិមានការស្មលងឹអាប្រក្ក្ ់
✓ ន វ្ើឱ្យមានការចនប្រមើននៅមុខជានិចា 
✓ ន វ្ើឱ្យមាននស្ចក្តីសុ្ខ ទាំងខលួនឯង ប្ររួសារនិងស្ងគមជាែិ 
✓ ជាអ្នក្កាែម់និឱ្យមានពូជរល។ 

ទសាកោវោលានំវតំស្រករាវតទាម្មំវអិធជាជ នតំ 

ស្ងារវដតតវងឆ្លៃ   ស្ប្រមាបបុ់រគលរលទាំងឡា  
តដលមនិដឹងនូវប្រពេះស្ទ្ធមម។ 
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តភកករំវស្រីភនាវស្រីភវ ស្រីភវកកបនវទភកករំវ 

កបំវកកបនវតភកករំ    វ  កបម្រធកយេិវទភកករំវ 

អ្ាំនពើលែមនុស្សលែន វ្ើាននោ ង  អ្ាំនពើលែមនុស្ស 
អាប្រក្ក្ន់ វ្ើាននោ ក្ប្រម អ្ាំនពើអាប្រក្ក្ម់នុស្ស 
អាប្រក្ក្ន់ វ្ើាននោ ង  អ្ាំនពើអាប្រក្ក្ពួ់ក្ 

ប្រពេះអ្រ ិបុរគលន វ្ើាននោ ក្ប្រម។ 
(ចបម់ងគលទី្ ១) 
ម្សល ទសាវ២ 

បណ្យឌ ិតានញ្ច វកតិនា កិ្រោិនស្ពរបនូ់វបុរគលតដលជាបណ្ឌិ ែទាំងឡា  
2-To associate with the wise 

បណ្ឌិ ែរឺជាអ្នក្ណា? 
ជាមនុស្សតដលមានចិែតសូរសងថ់្នល ជានិចា ជាបុរគលដឹងប្របនោជន ៍២ 

រឺបចាុបបនននិងអ្នារែ។ 
តភខភកម្វតភបិវអកតថតភវបណ្យឌ តិវគែាតិវទភកាខ ទសានំវបសាឡនាទិកំបវិអាការំវជានាតសា

តិ=វបណាឌ , បណាឌ យវឥកតាវគកតាវបិកតាសា តិវ=បណ្យឌ ិកតា ប្រាជ្ាណាតដល
ប្របប្រពឹែតនៅ ក្នុងអ្ែេដល៏ែិែសុ្ខុម សាគ ល់នូវអាការព្នទុ្ក្ខមានការនបៀែនបៀន
ជានដើម ប្រាជ្ាននាេះនៅថ្នវ បណាឌ  ជនអ្នក្ប្របប្រពឹែតនោ ប្រាជ្ាននាេះឯង 
នៅថ្ន បណ្ឌិ ែ ។ 
បណ្យឌ ិតោិំវ បណ្យឌ តិវ គែាតសាតិវ =បណ្យឌ ិកតា ជនអ្នក្ចូលដល់ភាពជាមនុស្ស
ឆ្លល ែ ន ម្ េះថ្ន បណ្ឌិ ែ ។ 
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ញាណ្យគតិយវបណ្យឌ តិវគែាតសាតិវ=វបណ្យឌ ិកតា ជនអ្នក្នៅនោ ្មជ៌ានប្ររឿង
នៅរឺប្រាជ្ា ន ម្ េះថ្ន បណ្ឌិ ែ ។ 
បណាឌ យវឥកតាវ=វបណ្យឌ ិកតា ជនអ្នក្នៅនោ ប្រាជ្ាន ម្ េះថ្ន បណ្ឌិ ែ ។ 
អកតថវបណ្យឌ តិវជានាតសាតិវ=បណ្យឌ ិកតា ជនអ្នក្ដឹងនូវអ្ែេឬប្របនោជន ៍ន ម្ េះថ្ន
បណ្ឌិ ែ ។ 
កយវោកលាវម្ញ្ាតសាវោ យវំបណ្យឌ ិកតាវវាបិវកតនវកស្រវោកលាវែបណ្យឌ ិតមានសាវ

តកិវោកលាតិវិភែចតិ អ្នក្ណាជាមនុស្សរល នហើ ដឹងនូវភាពព្នខលួនជា
មនុស្សរល អ្នក្ននាេះនឹងនៅជាបណ្ឌិ ែានខលេះ នោ នហែុព្នការដឹងខលួន
ថ្នរលននាេះ មយ ងនទ្ៀែអ្នក្ណាជាមនុស្សរល មាននស្ចក្តីប្របកានថ់្ន 
ខលួនជាបណ្ឌិ ែ អ្នក្ននាេះន ម្ េះថ្នជាមនុស្សរលនោ ពិែ។  

 កខណ្យៈរបត់បណ្យឌ ិតមានវ៣ 

១.ចូលចិែតរិែលែជានិចា 
២.ចូលចិែតនិោ លែជានិចា 
៣.ចូលចិែតន វ្ើលែជានិចា។ 

អសលរបត់បណ្យឌ ិតវ៤វយ៉ា សវ 

១.កតញ្ា ូ ដឹងនូវឧបការៈរុណ្តដលនរន វ្ើដល់ខលួន 
២.អតសាតភទាិ  ន វ្ើខលួនឱ្យបរសុិ្ទ្ធចក្ពីាប  
៣.បរតភទាិ  ោុាំងអ្នក្ដព្ទ្ឱ្យបរសុិ្ទ្ធចក្ាបតដរ 
៤.តសលេៈ  មានការស្នស្រងគ េះដល់ជនទូ្នៅ។ 
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វិ ធ សីាតកសកតបណ្យឌ ិត 

១.បណ្ឌិ ែចូលចិែតដឹក្នាាំក្នុងសលូវតដលប្រែូវ 
២.បណ្ឌិ ែចូលចិែតន វ្ើវែេុតដលជា្ុរៈ 
៣.បណ្ឌិ ែចូលចិែតន វ្ើតែវែេុតដលប្រែូវតដលរួរ 
៤.បណ្ឌិ ែកាលប្រែូវនរនិោ ោស់្នែឿន នោ រក្យលែមនិខឹងនប្រកា្ 
៥.បណ្ឌិ ែរតមងទ្ទួ្លសាគ ល់រនបៀបវនិ ័។ 

្ម១៌ មានឧបការនប្រចើនដល់អ្រ ិមរគអ្ងគ៨រឺអ្វី? 
❖ រឺស្មាម ទិ្ដឋ ិ

គភណ្យតម្បតសាិរបត់ម្ិតសាែដ គួរកតពគប់វ(បិ.៤៧) 

១.ន វ្ើខលួនឱ្យជាទី្ប្រស្ឡាញ់និងជាទី្គ្នបចិ់ែត  
២.រួរនគ្នរព 
៣.រួរស្រនស្ើរ 
៤.ឧស្ាហ៍នប្របៀនប្របនៅ 
៥.អ្ែ់្ នច់ាំនរេះរក្យ  
៦.ជាអ្នក្និោ រក្យនប្រៅ 
៧.មនិដឹក្នាាំក្នុងនហែុតដលមនិរួរ។ 

អសលរបត់ម្ិតសាវ៣វយ៉ា ស 

១.ទភទទទំវទទាតិ រឺឱ្យវែេុតដលនរឱ្យាននោ ប្រក្ 
២.ទភកករំវកករាតិ ន វ្ើនូវវែេុតដលនរន វ្ើាននោ ប្រក្ 
៣.ទភកកម្ំវខម្តិ អ្ែ់្ ននូ់វនហែុតដលអ្ែ់្ នា់ននោ ប្រក្។ 
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តួនាទសារបត់ម្ិតសា 

១.ទាកននវនោ ការឱ្យរបស់្ 
២.បិយិកជជន នោ ការនិោ តែរក្យគ្នបចិ់ែត 
៣.អតថែរធយយ នោ ការប្របប្រពឹែតឱ្យជាប្របនោជន ៍
៤.តមានតសាតាយ នោ ការប្របប្រពឹែតខលួននស្មើ 
៥.អិធតំវាទនតាយ នោ ការមនិកុ្ហក្បនញា ែ។ 

តបបុរធតីម្៌វ៧វព្បការ 

១.ីម្មញ្ាតុា ភាពជាអ្នក្សាគ ល់នហែុ 
២.អតថញ្ាតុាវភាពជាអ្នក្សាគ ល់សល 
៣.អតសាញ្ាតុា ភាពជាអ្នក្សាគ ល់ខលួន 
៤.ម្តសាញ្ាតុាវភាពជាអ្នក្សាគ ល់ប្របមាណ្ក្នុងការតស្វងរក្ 
៥.កា ញ្ាតុា ភាពជាអ្នក្ដឹងកាល 
៦.បរធតញ្ាតុា ភាពជាអ្នក្សាគ ល់បរស័ិ្ទ្ 
៧.បភគល បករាបរញ្ាតុាវភាពជាអ្នក្សាគ ល់មនុស្សលែ រួររបរ់ក្។ 

ិភឌ្ឍិីម្៌វ៤វយ៉ា ស 

១.តបបុរធតូបតំកតិ នស្ពរបនឹ់ងស្បបុរស្ 
២.តទាម្មតសិន សាត បរ់ក្យនប្របៀនប្របនៅនោ នគ្នរព 
៣.កយនិកស្រម្នតិការ ន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែតនោ លែ 
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៤.ីមាម នភីម្មបបដិបតសា ិប្របែិបែតិស្មរួរដល់្ម។៌ 
គភណ្យតម្បតសាិរបត់បណ្យឌ ិតវ១០វព្បការ 

១. សីាករា  ឆ្លល ែវាងព្វ    
២.បកញ្ញា   មានបញញ ដឹងនប្រចើន 
៣.ពេភតសុកតា  ជាអ្នក្នចេះដឹងនប្រចើន 
៤.កោរកយា  មាាំមនួក្នុងបរ ិែតិនិងបដិបែតិ 
៥.តសា វា  មានសី្លបរសុិ្ទ្ធ  
៦.ិតិកនាសា   ប្រទ្ប្រទ្ង់្ ុែងគរុណ្ 
៧.អរធកយ ជាអ្នក្ឆ្លៃ  ចក្កិ្នលស្ 
៨.តភកម្កោ  ប្របក្បនោ បញញ  
៩.តាទិកស្រ  ជាអ្នក្ប្រជេះថ្នល ក្នុងប្រពេះរែនៈព្ប្រែ 
១០.តបបុរធកស្រ ជាអ្នក្ស្ៃបក់ា  វាច ចិែត។ 

ីម្៌ម្ិនស្របតូនយចាកឧកតក 

១.មិកខទុតសនវំនោកបតិ ឧាស្ក្មនិោុាំងការនឃើញនូវភកិ្ខុឱ្យសាបសូ្នយ 
២.តទាម្មតសិនំវ នបបម្ជជតិ ឧាស្ក្មនិន វ្ស្ប្របតហស្នឹងការសាត ប ់     
ប្រពេះស្ទ្ធមម 
៣.អីិតសាក វតិកខតិ ឧាស្ក្សិ្ក្ាក្នុងអ្្ិសី្ល 
៤.បស្រទពេភកលាវកោតិវមិកខតូភវករករតភវកែិវនកិតភវែវម្កជេតភវែវជាអ្នក្
ប្រជេះថ្នល នប្រចើនក្នុងភកិ្ខុក្នុងពួក្ភកិ្ខុចស់្ ងមី ក្ណាត ល 
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៥.អនភករម្ភែិកតាសា វីម្មំវតភណាតិវនវ រនាគកិតសា ឧាស្ក្ជាអ្នក្មានចិែតមនិ   
រេិះរនត់ស្វងរក្នទស្ក្នុងការសាត ប់្ ម។៌ 
៦.នវ ឥកតាវ ពេិទាា វ ទកខកិណ្យយយំវ គកិតតិវ ឧាស្ក្ជាអ្នក្មនិតស្វងរក្
ទ្ក្ខិនណ្ យបុរគល ខ្ងនប្រៅប្រពេះពុទ្ធសាស្នា 
៧.ឥីវែវ បភពេការំវ កករាតិ ឧាស្ក្ន វ្ើបុពវការក្នុងទ្ក្ខិនណ្ យបុរគល ខ្ង
ក្នុងប្រពេះពុទ្ធសាស្នា ។ 

ីម្៌ ៥វតព្មាប់ឧកតកម្ិន អ 

១.អតសកទាា វកោតិវឧាស្ក្មនិនជឿរុណ្ប្រពេះរែនៈព្ប្រែ 
២.ទភតសសាកលាវកោតិ ឧាស្ក្ប្រទុ្ស្តសី្ល 
៣.កកាតភេ ម្សល ិកកាវកោតិ ឧាស្ក្ប្របក្បនោ មងគលភ្ាក្ន់សែើល 
៤.ម្សល ំវបកែចតិវកនាវកម្មំ ឧាស្ក្ប្របកានន់ជឿមងគលមានប្ក្សនវោជានដើម 
មនិនជឿក្មមសល 
៥.ឥកតាវែវពេិទាា វទកខិកណ្យយយំវគកិតតិវតតថវែវបភពេការំវកករាតិវឧាស្ក្
តស្វងរក្ទ្ក្ខិនណ្ យបុរគលរឺបដិគ្នគ ហក្ខ្ងនប្រៅប្រពេះពុទ្ធសាស្នា នហើ 
ន វ្ើនូវទនដល់ទ្ក្ខិនណ្ យបុរគល ខ្ងនប្រៅប្រពេះពុទ្ធសាស្នាននេះ។ 
ឧាស្ក្ននេះនៅថ្ន ចណាឌ លឧាស្ក្ មលឧាស្ក្ បដិកិ្ដឋឧាស្ក្។ 
នបើសទុ ពីននេះវញិគ្នែន់ វ្ើលែនៅថ្ន រែនឧាស្ក្ បទុ្មឧាស្ក្ បុណ្ឌ រកី្
ឧាស្ក្ ។ 
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ោពនិឆ្លា តរបត់បណ្យឌ ិត 

១.ពូតក្តសនក្ព្នការន វ្ើក្មម   
២.ពូតក្តសនក្ទ្ទួ្លដឹង 
៣.ពូតក្តសនក្ទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងដប៏្របនស្ើរជាម ួអ្វីៗ តដលនៅជុាំវញិខលួន។ 

ម្ិតសាតនាសា ន អវ៤វយ៉ា ស 

១.ឧបការកកាវម្ិកតាសា វតភេកទាវកិទិតកោេ  មែិតមានឧបការៈប្រែូវដឹងថ្ន ជាមែិត
មានស្នាត នលែ 
២.តមានតភខទភកកាខ វម្ិកតាសា វតភេកទាវ កិទតិកោេ វមែិតរមួសុ្ខទុ្ក្ខអ្នក្ប្រែូវដឹង
ថ្ន ជាមែិតមានស្នាត នលែ 
៣.អតថកាខ យសាវម្ិកតាសា វតភេកទាវកិទិតកោេ  មែិតប្រាបប់្របនោជនអ៍្នក្ប្រែូវដឹងថ្ន 
ជាមែិតមានស្នាត នលែ 
៤.អនភកម្បកកាវម្ិកតាសា វតភេកទាវកិទិតកោេ  មែិតមាននស្ចក្តីឈឆឺ្លែ លអ្នក្ ប្រែូវ
ដឹងថ្ន ជាមែិតមានស្នាត នលែ។ 

១.១.ែែកជាវ៤វយ៉ា ស 

១.បម្តសាំវរកខតិ រក្ាមែិតតដលន វ្ស្ប្របតហស្ 
២.បម្តសាតសវស្របកតយយំវរកខតិវរក្ាស្មបែតិរបស់្មែិតតដលន វ្ស្ប្របតហស្ 
៣.មសាតតសវ បដិតរណំ្យវ កោតិ ជាទី្ពឹងពាំនាក្ព់្នមែិតតដលមាននស្ចក្តីភែិ
ភ ័ 
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៤.ឧបបកននតភវកិកែចតភវករណ្យសាកយតភវតទទិគភណំ្យវកោគំវអនភបបកទតិ កាលនបើកិ្ចា
ប្រែូវន វ្ើនក្ើែន ើងនហើ  តែងជួ  សតល់នភារជានទ្វរុណ្ជាងប្រទ្ពយតដលមែិត
ប្រែូវការននាេះ។ 

១.២.ម្ិតសារួម្តភខទភកខវែែកជាវ៤វយ៉ា ស 

១.គភយា ម្តសវអាែិកខតិ  ប្រាបនូ់វអាងក៌្ាំាាំងរបស់្ខលួនដល់មែិត 
២.គភយា ម្តសវបរធគភយា តិ  ជួ  បិទ្ាាំងអាងក៌្ាំាាំងរបស់្មែិត 
៣.អាបទាតភវនវវិ ធជេតិវមនិនាេះបងគ់្នន ក្នុងប្រគ្នមានវបិែតិ 
៤.ជសាិធតំវ បិតសវ អតាថ យវ បរធែចតសាំវ កោតិ សូ្មបជីីវែិក្ហ៏៊ា នលេះបង ់ នដើមបី
ប្របនោជនដ៍ល់មែិត។ 

១.៣.វម្ិតសាព្កប់ព្បកយជន៍វែែកជាវ៤វយ៉ា ស 

១.កកវនិវាករតិ ហមមែិតចក្អ្ាំនពើអាប្រក្ក្ ់
២.កណ្យាកណ្យវនិកិតតិ ដឹក្នាាំឱ្យមែិតែមកល់តែក្នុងអ្ាំនពើលែ 
៣.អតសុតំវស្រកិតិ ឱ្យានឮរក្យតដលមនិធ្លល បា់នឮ 
៤.តគលតសវម្គលំវអាែិកខតិ ប្រាបស់លូវឋានសួ្រ។៌ 

១.៤.ម្ិតសាមានកតែកសាសាឈឺឆ្លអ  វែែកជាវ៤វយ៉ា ស 

១.អមកិនតសវនវននទតិ ជួ  ប្រពួ ចិែតពីនប្ររេះមែិតមាននស្ចក្តីវនិាស្ 
២.មកិនតសវននទតិ ជួ  នប្រែក្អ្រ នប្ររេះមែិតមាននស្ចក្តីចនប្រមើន 
៣.អិណ្យណ ំវមណ្យមានំវនិវាករតិ ទ្ទឹ្ងទស់្នឹងមនុស្សតដលនរលនទស្មែិត 
៤.ិណ្យណ ំវមណ្យមានំវបតំតតិ ស្រនស្ើរតែមនុស្សតដលពណ៌្នារុណ្មែិត។ 
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រត់កៅជាម្យួព្តកូ  អរែម្សែកព្ម្ើនកោយីម្៌វ៥វយ៉ា ស(បិ.៤៤) 

១.តទាា វិឌ្េតិ ចនប្រមើននោ ស្ទធ  
២.តសាក នវិឌ្េតិ ចនប្រមើននោ សី្ល 
៣.តភកតនវិឌ្េតិ ចនប្រមើននោ ការសាត ប ់
៤.ចាកគនវិឌ្េតិវចនប្រមើននោ បរចិា រ 
៥.បញ្ញា យវិឌ្េតិ ចនប្រមើននោ បញញ ។ 

នរឿងនាងចូ សុ្ភទទ  (អានិស្ងសព្នការនស្ពរបប់ណ្ឌិ ែ) 
ទូករនវតកនាសា វបកាកតនសាិវេមិ្ិកនាសា ិវបពេកតា 

អតកនសាតថវនវទិតសនសាិវរតសាឹវខតិាសា វយថាវតរា 
ពួក្ស្បបុរស្រតមងប្រាក្ដក្នុងទី្ឆ្លៃ   ដូចភនាំនហមរនត  
ដូនចន េះពួក្អ្ស្បបុរស្ទុ្ក្ជានៅក្នុងទី្ជិែ ក្រ៏តមងមនិ  
ប្រាក្ដដូចប្រពួញតដលបុរគលាញ់ក្នុងនពលប្រែី។ 

តរភបអានិតសស 

១.ន វ្ើឱ្យមានចិែតសូរសង ់  
២.ន វ្ើឱ្យមានបញញ បតនេម 
៣.ន វ្ើឱ្យមានស្មាម ទិ្ដឋិ 
៤.ន វ្ើឱ្យមនិមានការនសាក្សាត   
៥.ពួក្មនុស្សទាំងឡា តែងមានការស្រនស្ើរ 
៦.ន វ្ើឱ្យមាននស្ចក្តីចនប្រមើន 
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៧.ន វ្ើឱ្យមាននស្ចក្តីរកី្ចនប្រមើននៅមុខ 
៨. បនាទ បពី់លេះនោក្ននេះនឹងនៅកានសុ់្រែិ 
៩.អាចន វ្ើឱ្យស្នប្រមចមរគសលនិរវ ន។ 

(ចបម់ងគលទី្ ២) 
ម្សល ទសាវ៣ 

បូជាវែវបូជនសាយនំ កិ្រោិបូជាដល់បុរគលតដលររួបូជាទាំងឡា  
3-To honor those who are worthy of honor 

ការបូជារឺជាអ្វី? 
រឺជាការប្រជេះថ្នល  នលើក្ស្រនស្ើរនោ កិ្រោិអាការៈ សុ្ភាពរាបសា 

តដលស្តមតងនចញចាំនរេះអ្នក្តដលន ើងនគ្នរពបូជា ទាំងចាំនរេះមុខនិង
ក្ាំាាំងមុខ។ 

ការបូជាមានវ២វយ៉ា ស 

១.អាមសិ្បូជា 
២.បដិបែតិបូជា 

បភគល ែដ គួរបូជា 

១.ប្រពេះពុទ្ធ    
២.ប្រពេះស្ងឃ 
៣.ប្រពេះមហក្សប្រែតដលប្របក្បនោ ទ្ស្ពិ្រាជ្ម ៌១០ ប្របការរឺ  
 ទាន ឱ្យអ្ាំនណា ដល់ប្របជារាស្រស្ត (Charity) 
 តសា  រក្ាសី្ល ៥ ឬ ៨ (Morality) 
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 បរធចាច គវទ្ាំនុក្បប្រមុងប្របនទ្ស្ជាែិ (Sacrifice)  
 អាជជិ ៈ នស្ចក្តីនទ្ៀងប្រែង ់(Honesty) 
 ម្ទទិៈវនស្ចក្តីអ្ែ់្ ន ់(Softness) 
 តបៈ ការកានឧ់នាស្ងសី្ល (Austerity) 
 អកកាក ីន មនិន វ្ើឱ្យនៅត ប្រក្ហ ដល់អ្នក្ដព្ទ្ (Calmness) 
 អិធេិសទ្វមនិនបៀែនបៀនអ្នក្ដព្ទ្ (Peacefulness) 
 ខនសាិ នស្ចក្តីអ្ែ់្ ន ់(Patience) 
 អិធករាីនៈវមនិបាំរនសី្ល្ម ៌នលមើស្ចាប ់(Respect for the law) 

៤.មាតាបិតានិងរាមចបង  
៥.ប្ររអូាចរយតដលមានការប្របប្រពឹែតលែ 
៦.នៅហវ  នា ឬអ្នក្ប្ររបប់្ររងប្របប្រពឹែតលែ ។ 

ការតែម្សាសកែញការបូជា 

 ១.សលូវកា  
 ២.សលូវវាច 
 ៣.សលូវចិែត ។ 

វែេុតដលមនិររួបូជា 
 ១.មនិប្រែូវបូជាដល់បុរគលរល 
 ២.មនិប្រែូវបូជាវែេុតដលជាបទ់ក្ទ់្ងនោ បុរគលរល 
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៣.មនិបូជាវែេុតដលបូជានហើ  មនិឱ្យនក្ើែសិ្រមីងគល 
៤.មនិបូជាវែេុតដលបូជានហើ  ន វ្ើឱ្យវនងវងមនិនក្ើែបញញ ។ 

ការថ្នវ  បងគាំ ៣ ប្របនភទ្ 
១.ការប្រកាបថ្នវ  បងគាំហែឬ់អ្ស់្ក្មាល ាំង 
២.ការប្រកាបថ្នវ  បងគាំលៃង ់
៣.ការប្រកាបថ្នវ  បងគាំឆ្លល ែ។ 

ព្បកយជន៍ននការកោ វនកមាមានវ៤វយ៉ា ស 

១.នដើមបជិីែចាំនរេះវងសព្នប្រពេះអ្រ ិៈទាំងឡា  
២.នដើមបនឹីងការររស្ពវនតរា  
៣.នដើមបនឹីងជប្រមេះស្នាត នចិែតឱ្យបរសុិ្ទ្ធ 
៤.នដើមបនឹីងឱ្យជីវែិមានខលឹមសារ 
សូ្ប្រែននមាចបទី់្ ១ នមសាក រប្រពេះពុទ្ធបញញ ្ិក្ , សូ្ប្រែននមាចបទី់្២ 

នមសាក រប្រពេះពុទ្ធស្ទធ ្ិក្, សូ្ប្រែននមាចបទី់្៣ នមសាក រប្រពេះពុទ្ធវរីោិ្ិក្។ 
កំកណ្យើតនកមា 

១.នកមាវស្រតាគសារធយកកាខ  = សាតារីរ ិក្ខ នរលថ្ន ននមា ។ 
២.នកមាវអតភរធកនាទ វវ= អ្សុ្រនិទរាហូ នរលថ្ន ែស្ស ។ 
៣.មគិកតាវចាតភម្មោរាជកិា = នស្តចចែុមមហរាជិកា នរលថ្ន    

ភរវនតា ។ 
៤.អរេកតាវ តកកាក វ តថា = ស្នមតចស្ក្កនទ្វរាជនរលថ្ន                

អ្រហនតា។ 
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រតនៈកព្ម្មានវ៥វយ៉ា ស 

១.តថាគតតសវអរេកតាវតមាម តម្ពទុាតសវចាតភោកិវទភ ាកោវកលាកតមឹវរឺការ
នក្ើែប្រាក្ដព្នែថ្នរែ ជាអ្រហនតស្មាម ស្មពុទ្ធ រក្ាននោ ក្ប្រមក្នុងនោក្ 
២.តថាគតបបកិទិតតសវ ីម្មិធនយតសវ កទតិតតសវ វិ ធញ្ញា តាវ បភគលកលាវវវវវ
ទភ ាកោវកលាកតមឹវបុរគលតដលដឹងចាស់្នូវ្មមវនិ ័តដលែថ្នរែប្របកាស្ 
នហើ  ស្តមតងនហើ រក្ាននោ ក្ប្រមក្នុងនោក្ 
៣.តថាគតបបកិទិតតសវ ីម្មិធនយតសវ កទតិតតសវ វិ ធញ្ញា តាវ បភគលកលាវ    
ទភ ាកោវកលាកតមឹ បុរគលតដលដឹងចាស់្នូវ្មមវនិ ័តដលែថ្នរែប្របកាស្ 
នហើ  ស្តមតងនហើ  ក្នៅប្របកាស្តមតងរក្ាននោ ក្ប្រមក្នុងនោក្ 
៤.ីមាម នភីម្មបបដិបកនាន វ បភគលកលាវទភ ាកោវ កលាកតមឹវ បុរគលតដលដឹងចាស់្
នូវ្មមវនិ ័តដលែថ្នរែប្របកាស្នហើ  ប្របែិបែតិនូវ្មត៌ាម្ម ៌ រក្ាន
នោ ក្ប្រមក្នុងនោក្ 
៥.កតញ្ាកុតកិទសាវកទតតិតសវវិ ធញ្ញា តាវបភគលកលាវទភ ាកោវកលាកតមឹវក្ែញ្ញុ ែ
នវទី្ែបុរគល រក្ាននោ ក្ប្រមក្នុងនោក្។ 

បភគល មានវ៤វពួក 

១.កនិវ អតសាេិតាយវ បដបិកនាន វ នវ បរេតិាយ រឺបុរគលមនិប្របែិបែតិនដើមប ី
ប្របនោជនខ៍លួន ទាំងមនិប្របែិបែតិនដើមបបី្របនោជនអ៍្នក្ដព្ទ្ 
២.បរេតិាយវបដិបកនាន វ កនាវអតសាេិតាយវ បុរគលប្របែិបែតិនដើមបបី្របនោជន៍
អ្នក្ដព្ទ្ តែមនិប្របែិបែតិនដើមបបី្របនោជនខ៍លួន 
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៣.អតសាេិតាយវបដិបកនាន វ កនាវបរេិតាយវ បុរគលប្របែិបែតិនដើមបបី្របនោជន៍
ខលួន តែមនិប្របែិបែតិនដើមបបី្របនោជនអ៍្នក្ដព្ទ្ 
៤.អតសាេតិាយវែវបដិបកនាន វកនាវបរេិតាយវបុរគលប្របែិបែតិនដើមបបី្របនោជន៍
ខលួនសង នដើមបបី្របនោជនអ៍្នក្ដព្ទ្សង។ 

បភគល មានវ៤វពួក 

១.ឧគឃដិតញ្ាបូភគល វអ្នក្ប្រតាស់្ដឹងរហ័ស្ 
២.វិ ធបែិចតញ្ាបូភគល  បុរគលប្រតាស់្ដឹងទល់តែស្តមតង្មពិ៌សាត រ 
៣.កនយយបភគល  បុរគលប្រែូវនរៀន សាក្ចា  នស្ពរបក់្លយណ្មែិត 
៤.បទបរម្បភគល វបុរគលនទេះនរៀននិងចាំនប្រចើន ក្ម៏និប្រតាស់្ដឹងាន។ 

តំកិគជនសាយោឋ នវ៤វកែនាស 

១.ក្តនលងប្រទ្ងប់្របសូ្ែិ (ឧទ្យនលុមពនីិ) 
២.ក្តនលងប្រទ្ងប់្រតាស់្ដឹង (ពុទ្ធរោ) 
៣.ក្តនលងស្តមតង្មមចប្រក្ (ព្ប្រពឥសិ្បែនមរិទ វន័) 
៤.ក្តនលងប្រទ្ងប់រនិិរវ ន (កុ្សិ្នារា)។ 

ការដ ់តរណ្យគម្ន ៍

ស្រណ្ៈ នប្ររេះអ្ែេថ្ន នបៀែនបៀន 
ស្រណ្រមនត៍ចក្ជា ២ រឺនោកិ្ ១ នោកុ្ែតរៈ ១។ 

កលាកិយែែកជាវ៤វគឺ 

១.អតសានិយាគម្នវប្របរល់កា ថ្នវ  ជីវែិ  
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២.អតសាបបរាយនតា នោ មានប្រពេះរែនព្ប្រែជាខ្ងមុខ 
៣.តិតសោិូបគម្នវនោ ប្របរល់ខលួនជាសិ្ស្ស 
៤.កណ្យិចាគវលេះជីវែិ ឬនោ ការនមសាក រ។ 
នមសាក រមាន ៤ ោ ង រឺនប្ររេះោែិ១ នប្ររេះខ្ល ច១ នប្ររេះជាអាចរយ១ 
នប្ររេះកានថ់្នទ្ក្ខិនណ្ យបុរគល១ ។ 
បញជ ក្ៈ់ ការនមសាក រ ៤ ោ ងននេះ នប្ររេះនមសាក រថ្ន ជាទ្ក្ខិនណ្ យបុរគល
ចែជ់ាស្រណ្រមន ៍នប្រៅពីននេះមនិតមនជានមសាក រនទ្។ 

បញតគ ់របត់តរណ្យៈវ៣វយ៉ា ស 

១.តទាា   នជឿនលើវែេុតដលរួរនជឿ 
២.ជសាិធតបរធចាច គ ហនលេះបងជី់វែិ 
៣.បញ្ញា   ជាអ្នក្មានបញញ ។ 

តរណ្យគម្ន៍កៅេមសកោយកេតភវ៣វយ៉ា ស 

១.អញ្ញា ណ្យវំ មនិសាគ ល់រុណ្ប្រពេះរែនព្ប្រែ 
២.តំតយំវ ស្ងស ័ក្នុងរុណ្ប្រពេះរែនព្ប្រែ 
៣.ម្ិចាា ញាណ្យទតសនំ  នឃើញខុស្ក្នុងរុណ្ប្រពេះរែនព្ប្រែ។ 

ីម្៌នាឱំ្យោា ក់នរក 

១.អននភិធែចវអបរធកយគាកេតាេ វអិណាណ រេតសវិ ណ្យណ ំវោតតិ បុរគលមនិពិនិ
ែយនមើលរឺមនិស្ទងន់មើលជាមុន នហើ នរលស្រនស្ើរបុរគលរួរែិេះនដៀល 
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២.អននភិធែចវអបរធកយគាកេតាេ វអិណាណ រេតសវអិណ្យណ ំវោតតិ  បុរគលមនិ
ពិនិែយនមើលរឺមនិស្ទងន់មើលជាមុន នហើ នរលែិេះនដៀលបុរគលរួរស្រនស្ើរ  
៣.អននភិធែចវអបរធកយគាកេតាេ វអបបស្រទនសាកយវឋាកនវបស្រទំវវឧបទំវកតតវិ
បុរគលមនិពិនិែយនមើល មនិស្ទងន់មើលជាមុន នហើ បណ្តុ េះនស្ចក្តីប្រជេះថ្នល ក្នុង
ទី្តដលមនិរួរប្រជេះថ្នល  
៤.អននភិធែចវ អបរធកយគាកេតាេ វ បស្រទនសាកយវឋាកនវ បស្រទំវ ឧបទំវ កតតវិ
បុរគលមនិពិនិែយនមើល មនិស្ទងន់មើលជាមុន នហើ បណ្តុ េះនស្ចក្តីមនិប្រជេះថ្នល
ក្នុងទី្តដលរួរប្រជេះថ្នល ។ 

បភគល ព្ជះថាា វ៤វជំពួក 

១.រូបបបមាកណាវរូបបបតកនាន  បុរគលប្រជេះថ្នល ក្នុងរូប  
២.កោតបបមាកណាវកោតបបតកនាន  បុរគលប្រជេះថ្នល ក្នុងស្ាំន ង 
៣. ូខបបមាកណាវ ូខបបតកនាន  បុរគលប្រជេះថ្នល ក្នុងវែេុនៅហមង 
៤.ីម្មបបមាកណាវីម្មបបតកនាន  បុរគលប្រជេះថ្នល ក្នុង្ម។៌ 

មនុស្សមាន ក្់ៗ រួរទ្ទួ្លានការនគ្នរព ប ុតនតមនិរួរមានបុរគលណា 
មាន ក្ប់្រែូវាននលើក្ែនមកើង និងនគ្នរពោ ងងុបងុលននាេះន ើ ។ 
“Everyone should be respected as an individual,  

but no one idolized.” 
Albert Einstein (1879-1955) 

តរភបអានិតសស 

❖ ោុាំងនស្ចក្តីនឃើញប្រែូវតដលនៅមនិទនន់ក្ើែន ើង ឱ្យនក្ើែន ើង 



 

- 33  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

❖ ោុាំងនស្ចក្តីនឃើញប្រែូវតដលនក្ើែន ើងនហើ  កានត់ែចនប្រមើនន ើង 
❖ ន វ្ើឱ្យមានកិ្រោិមារោទ្សុ្ភាពរាបសាទ្នភ់លនរួ់រឱ្យប្រស្ឡាញ់ 
❖ ន វ្ើឱ្យចិែតសូរសង ់
❖ ន វ្ើឱ្យស្ែិស្មបជញ្ញ ៈបរបូិរណ៌្ន ើង 
❖ ការររនស្ចក្តីនភលចខលួន  
❖ ន វ្ើឱ្យនក្ើែក្មាល ាំងចិែត 
❖ ជាការក្មាា ែបុ់រគលឱ្យវនិាស្ 
❖ ជាការនលើក្ែនមកើងមនុស្សលែឱ្យកានត់ែនប្រចើន។ 

ីម្មគតិ 

ពភទាបូជាវម្ោកតកជា  បូជាប្រពេះពុទ្ធមាននែជេះនប្រចើន 
ីម្មបូជាវម្ោបកញ្ញា   បូជាប្រពេះ្មម៌ានបញញ នប្រចើន 
តសឃបូជាវម្ោីនំ  បូជាប្រពេះស្ងឃមានប្រទ្ពយនប្រចើន 
កយវ កចវអាននទវ មិកខវុវាវ មិកខនសាវវាវឧកតកកាវវាវឧកតិកាវវាវវវវវវវវវវវវ

ីមាម នភីម្មបបដិបកនាន វ វិ ធេរតិវស្រម្សាែិបបដិបកនាន វ អនភីម្មចារីវ កស្រវ តថាគតំវ

តកកករាតិវគរភកករាតិវមាកនតិវបូកជតិវបរមាយវបូជាយ។វមាន លអាននទបុរគល
ណាម ួនទេះបីភកិ្ខុក្តី ភកិ្ខុនីក្តី ឧាស្ក្ក្ត ី ឧាសិ្កាក្តី ជាអ្នក្ប្របែិបែតិនូវ
្មស៌្មរួរដល់្ម ៌ ប្របែិបែតិនោ នស្ចក្តីនកាែតប្រក្ង ប្របែិបែតិតាម្ម ៌
បុរគលននាេះន ម្ េះថ្ន ន វ្ើស្កាក រៈនគ្នរពរាបអ់ានបូជាែថ្នរែនោ នប្ររឿង
បូជាដឧ៏ែតម។ 

(ចបម់ងគលទី្ ៣) 
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ម្សល ទសាវ៤ 

បដិរូបកទតវាកស្រវែវកិ្រោិនៅក្នុងប្របនទ្ស្ដស៏្មរួរ 
4-To reside in suitable locality/secure, comfortable 

dwelling 

នែើទី្ក្តនលងដស៏្មរួរជាក្តនលងដូចនមតច? 
រឺជាក្តនលងតដលមានការនឡាមពទ័្ធនោ លែ មនិជាពិស្ ជាភ ័ 

ដល់សុ្ភាពរាងកា និងចិែត ព្ប្រក្តលងជាននាេះនៅនទ្ៀែ អាចប្របក្បកិ្ចា
ការងរានង  ឱ្យស្េិែក្នុងស្មាម អាជីវៈអាចសាងរុណ្្ម ៌ នស្ចក្តីលែ
ានជានិចា។ 

វ ិ្ ីនៅក្នុងក្តនលងដស៏្មររួ 
១.នពលនៅនក្មង តស្វងរក្ក្តនលងស្មរួរមានសាោនរៀនវែតជានដើម 
២.នពល ា្ំ ប្រែូវអ្ភវិឌ្ឍនទី៍្ក្តនលងរស់្នៅ ។ 

កៅកនសុព្បកទតតម្គួររែម្សកនរបត់ព្បកតើរវ៦វគឺ 

១.ទតសនានភតសារធយ នឃើញប្របនស្ើររឺនឃើញប្រពេះពុទ្ធ ប្រពេះបនចាក្ពុទ្ធ ជានដើម។ 
២.តិនានភតសារធយ សាត បប់្របនស្ើររឺសាត បប់្រពេះ្ម ៌ឬនរឿងលែៗ 
៣.លាោនភតសារធយ ានប្របនស្ើររឺាននូវស្ទធ  ចិែត 
៤.តិកាខ នភតសារធយ សិ្ក្ាប្របនស្ើររឺសិ្ក្ាប្រពេះ្មវ៌និ ័ 
៥.ករធែរយនភតសារធយវបនប្រមើប្របនស្ើររឺន វ្ើជាឧបោឋ ក្ ប្រពេះពុទ្ធ ឬប្រពេះស្ងឃ 
៦.អនភតសតានភតសារធយ រលឹក្ប្របនស្ើររឺរឭក្រុណ្១០ ោ ង (អ្នុស្សែិ១០)។ 
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 កខណ្យៈកែនាសតម្គួរ 

១.អាវាតជាទសាតបាយៈ ស្ាំនៅដល់ ទី្ក្តនលងតដលមានស្ភាពសលូវ
ភូមសិាស្រស្តលែដូចជា នបើជាសទេះក្ប៏្រែូវឱ្យមាននដើមនឈើមលបល់ែ មានទឹ្ក្នប្របើ
ប្រាស់្ប្ររបប់្រគ្នន ់នបើជាសាោនរៀនក្ប៏្រែូវមានអាកាស្ធ្លែុលែជានដើម។ 
២.អាោរជាទសាតបាយៈ ស្ាំនៅដល់ បរនិវណ្តដលអាចរក្អាហរាន
នោ ង  ដូចជានៅជិែសារ ឬបរនិវណ្តដលមាននស្ដឋកិ្ចា អាចតស្វងរក្
អាហរាននោ ប្រស្ួល។ 

អាោរមានវ៤វយ៉ា ស 

១.កពឡិង្កក រាោរ អាហរនប្រគ្នែប្រគ្នែ ដូចជាសាវ មភីរោិសីុ្សាចកូ់្នឯង 
នដើមបរីស់្មនិតមននដើមបនីស្ចក្តីប្របមាទ្ ន ម្ េះថ្នជាការក្ាំណ្ែដឹ់ងនូវរារៈ 
តដលប្របប្រពឹែតនៅក្នុងកាមរុណ្ ៥។ 
២.ផតទ្ោរវដូចជានមនគ្នតដលមនិមានតស្បក្ ន ម្ េះថ្ន ជាការក្ាំណ្ែនូ់វ
នវទ្នាទាំងបី។ 
៣.ម្កនាតកញ្ចតនាោរ ដូចជារនតត រនងើក្នភលើង ន ម្ េះថ្ន ានក្ាំណ្ែដឹ់ង
នូវែណាហ បី។ 
៤.វិ ធញ្ញា ណាោរវ ដូចជាពួក្រាជបុរស្ចបា់ននចរតដលប្របប្រពឹែតអាប្រក្ក្ ់
 ក្មក្ថ្នវ  ដល់ប្រពេះរាជា ន ម្ េះថ្ន ានក្ាំណ្ែដឹ់ងនាមរូបតដរ។ 

ជិឃចាា វបរមាវករាគាវតង្កខ រាវបរមាវទភកាខ  

វឯតំវញតាេ វយថាមូតំវនិោេ នំវបរម្ំវតភខំ។ 
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នស្ចក្តីនប្រស្ក្ឃាល ន  ជានរារោ ងព្ប្រក្តលង 
ស្ងខ រទាំងឡា   ជាទុ្ក្ខោ ងព្ប្រក្តលង 
អ្នក្ប្រាជ្ដឹងចាស់្នូវនស្ចក្តីនុេ៎ះតាមពិែនហើ  

រតមងន វ្ើឱ្យជាក្ច់ាស់្នូវប្រពេះនិរវ នតដលជាសុ្ខោ ងព្ប្រក្តលង។ 
យគូតូព្តវអានិតសសបបរវ៥វយ៉ា ស 

១.ក្មាា ែន់ស្ចក្តីឃាល ន    
២.ក្មាា ែន់ស្ចក្តីនប្រស្ក្ 
៣.ោុាំងខយល់ឱ្យប្របប្រពឹែតនៅស្ពវ   
៤.ោុាំងស្រព្ស្ឱ្យសាែ ែ 
៥.ោុាំងអាហរងមីតដលនៅស្ល់ឱ្យឆ្ែិន។ 
៣.បភគល ជាទសាតបាយៈ ស្ាំនៅដល់ បរនិវណ្តដលរស់្នៅននាេះ មនិមានអ្នក្
ប្របប្រពឹែតទុ្ចារែិ អ្នធរលមនិមាននចរក្មម នហើ ស្មបូរនៅនោ អ្នក្ ប្រាជ្ 
បណ្ឌិ ែ ស្បបុរស្ មានសី្ល្ម ៌មានវនិ ័ជានដើម។ 

គាកម្វវាវយទិវវាវរកញ្ាវនិកននវវាវយទិវវាវរក  

យតថវអរេកនាសា វិធេរនសាិវវវតំវមូម្ិរាម្កណ្យយយកំ ។ 
ប្រពេះអ្រហនតទាំងឡា នៅក្នុងទី្ណា នទេះជាប្រស្ុក្ក្តី  

ព្ប្រពក្តី ទី្ទបក្តី ទី្ទួ្លក្តី ទី្ននាេះឯង ជាភូមរួិរនប្រែក្អ្រ។ 
៤.ីម្៌ជាទសាតបាយៈវ រឺជិែប្ររឹេះសាេ នសិ្ក្ា វែតអារាមង ប្រស្ួលក្នុងការ 
សិ្ក្ានរៀនសូ្ប្រែ តដលស្ាំនៅដល់សលូវ ២ ប្របការ 
 សលូវនោក្ មានសាោនរៀន មានការអ្បរ់ ាំលែនៅក្នុងសាោនរៀនជា

នដើម។ 
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 សលូវ្ម ៌ មានភកិ្ខុស្ងឃ ឬប្ររហស្េអ្នក្នចេះដឹង អាចបនប្រងៀនចាំនណ្េះ
ដឹង អ្បរ់ ាំឱ្យមានរុណ្្ម។៌ 

វិ ធ សីាតភបែតសផទះឱ្យគួររត់កៅ 

១.ប្រែូវស្មាែ ែសទេះឱ្យសាែ ែ និងខយល់បរសុិ្ទ្ធ 
២.ប្រែូវបរនិភារអាហរអ្នាម ័ 
៣.ប្រែូវទញមនុស្សក្នុងសទេះឱ្យនគ្នរពគ្នន  នវៀរអ្ា មុខ 
៤.ដឹក្នាាំឱ្យនៅវែត សាត ប់្ ម ៌ន វ្ើស្មា្ិជានដើម។ 

តរភបអានិតសស 

១.ន វ្ើឱ្យាននស្ចក្តីសុ្ខកា និងចិែត   
២.ន វ្ើឱ្យចនប្រមើនទាំងសលូវនោក្និង្ម ៌
៣.ន វ្ើឱ្យមានឱ្កាស្បាំនពញបុណ្យ   
៤.ន វ្ើឱ្យានស្ទធ កានត់ែចនប្រមើន 
៥.ន វ្ើឱ្យានសាត ប់្ ម ៌    
៦.ន វ្ើឱ្យដឹងប្រពេះស្ទ្ធមម 
៧.ន វ្ើឱ្យនឃើញដប៏្របនស្ើរ    
៨.ន វ្ើឱ្យានសី្ល ស្មា្ិ បញញ  
៩.ន វ្ើឱ្យមានការទ្ាំនុក្បប្រមុងដប៏្របនស្ើរ  
១០.ន វ្ើឱ្យមានការរលឹក្ដប៏្របនស្ើរ 
១១.ន វ្ើឱ្យមាននិស្ស ័មនិប្របមាទ្  
១២.ន វ្ើឱ្យានទី្ពឹងដប៏្របនស្ើរ 
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១៣.ន វ្ើឱ្យានអ្រ ិប្រទ្ពយដប៏្របនស្ើររឺប្រពេះនិរវ ន។ 
(ចបម់ងគលទី្ ៤) 
ម្សល ទសាវ៥ 

បភកពេវែវកតបភញ្ាតា ភាវព្នបុរគលន្វើបុណ្យទុ្ក្មក្ក្នុងកាលមុន 
5-Having made merit in the past 

នែើអ្វីជាបុណ្យ? 
ស្ាំប្រសឹ្កែថ្ន បុណ្យ ាលីថ្ន បុញ្ញ ៈ តប្របមក្ថ្ន ្មមជាែិតដលសាែ ែសូរសង ់
ប្រាស្ចក្មនទិល។  
អ្ងគុែតរនិកា ៈ មាវ មិកខកិវ បភញ្ញា នំវ មយតថវ តភខកតសតំវ មិកខកិវ អីិិែនំវវវវវវ
យទិទំវ បភញ្ញា និ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា អ្នក្ទាំងឡា កុ្ាំខ្ល ចបុណ្យឱ្យនសាេះ 
មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  នប្ររេះរក្យតដលនៅថ្នបុណ្យនុេ៎ះមនិអ្វីដព្ទ្ន ើ  រឺ
ជាន ម្ េះព្ននស្ចក្តីសុ្ខ។ 

កេតភននការកកើតបភណ្យយវ៣វយ៉ា ស 

១.បស្រកទា  មាននស្ចក្តីប្រជេះថ្នល  
២.តំកិកគាវ មាននស្ចក្តីែក្ស់្លុែ។ 
៣.កតតភែរធតា  ប្របប្រពឹែតសុ្ចរែិ ៣។ 

ជរាតូព្ត 

កឹតភវយិវជរាវស្រ ភីវកឹតភវស្រីភវបតិដឋិតំ 

កឹតភវនរានំវរតនំវកឹតភវកចាករេិវទូេរនសាិ។ 
អ្វីហន៎ជារុណ្ជាែោុាំងប្របនោជនឱ៍្យស្នប្រមចដរាបដល់ជរា 
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អ្វីហន៎ តដលបុរគលែមកល់ទុ្ក្នហើ ោុាំងប្របនោជនឱ៍្យស្នប្រមច 
អ្វីហន៎ ជាតក្វរបស់្ជនទាំងឡា អ្វីហន៎ ជាពួក្នចរនាាំនៅមនិាន។ 

តសា ំវយិវជរាវស្រ ភីវតទាា វស្រ ភីវបតិដឋិតា 

បញ្ញា វនរានំវរតនំវបភញ្ាំវកចាករេិវទូេរនសាិ។ 

សី្លជារុណ្ជាែោុាំងប្របនោជនឱ៍្យស្នប្រមចដល់ 
ដរាបដល់ជរា ស្ទធ តដលបុរគលែមកល់ទុ្ក្នហើ ោុាំង 
ប្របនោជនឱ៍្យស្នប្រមចបញញ តដលបុរគលតក្វរបស់្ជន 
ទាំងឡា  បុណ្យតដលពួក្នចរនាាំនៅមនិាន។ 

នទ្វតាទូ្លសួ្រប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធ៖ 
អ្វីជាមែិតរបស់្អ្នក្នដើរសលូវ? 

❑ រឺបក្ខពួក្ 

❑ នរណាជាមែិតក្នុងសទេះរបស់្ខលួន? 

❑ រឺមាតា 

❑ អ្វីជាមែិតរបស់្អ្នក្មាន្ុរៈនក្ើែន ើង? 

❑ រឺអ្នក្មានចិែតប្របប្រពឹែតដូចគ្នន  

❑ អ្នក្ជាមែិតនៅក្នុងភពខ្ងមុខ ? 

❑ បុណ្យទាំងឡា ។ 
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សរបុគុណសមបត្តិរបស់បុណយ 
❑ ជប្រមេះកា  វាច ចិែតឱ្យសាែ ែ 

❑ នាាំនស្ចក្តីសុ្ខមក្ឱ្យ 

❑ ជាបត់ាមខលួនប្ររបជ់ាំហ៊ា ននិងឆ្លងជាែិ 

❑ ជានហែុឱ្យាននភារប្រទ្ពយ 

❑ អ្នក្ណាន វ្ើអ្នក្ហនឹងាន និងនប្ររឿងការររភ ័ក្នុងស្ងារវដត 

❑ ានស្មបែតិ៣ រឺមនុស្សស្មបែតិ ទិ្ពវស្មបែតិ និរវ នស្មបែតិ។ 

អំណាែរបត់បភណ្យយវ៤៧វយ៉ា ស 

❑ អកជយយ  គ្នម នអ្នក្ដនណ្តើ ម 

❑ អនភគាម្ិនសាវ ជាបត់ាមខលួនប្ររបជ់ាំហ៊ា ន 

❑ ឯតំវអាទាយវគែាតិ នាាំនៅកានន់ទ្វនោក្ 

❑ អស្រោរណ្យ  មនិទូ្នៅដល់ជនដព្ទ្ 

❑ អកចារវ  នចរលួចនៅមនិាន 

❑ តពេកាម្ទទ  ន វ្ើឱ្យស្នប្រមចនូវនស្ចក្តីប្រាថ្នន ទាំងពួង 
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❑ យំយំកទវាមិបតថនសាិ ប្រាថ្នន របស់្ណាៗរតមងានរបស់្ននាេះៗ 

❑ តភិណ្យណតា  មានស្មបុរលែ 

❑ តភតរតា  មានស្ាំន ងពីនរាេះ 

❑ តភតណាឋ នំ  មានប្រទ្ងប់្រទ លែ 

❑ តភរូបតា  មានរូបលែ 

❑ អីិបបែចំ  ានជាអ្នក្ ា្ំ 

❑ បរធវាករា  មានបរវិារជាទី្ប្រស្ឡាញ់ 

❑ បកទតរជជំ  ានជាប្រពេះរាជា 

❑ ឥតសរធយំ  ានជាឥស្សរ ិ ស្ 

❑ ែកកិ តសាិ  ានជានស្តចចប្រក្ពែតិ 

❑ មានភតកា  ានស្មបែតិមនុស្ស 

❑ កទិកលាក ំ មានស្មបែតិនទ្វតា 

❑ និោេ នតម្បតសាិ  ានស្មបែតិនិរវ ន 
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❑ ម្ិតសាមាតម្បទមាគម្ម មានមែិតលែ 

❑ វិ ធជាជ ិធម្ភតសាិ  ានវជិាជ វមុិែតិ 

❑ បដិតម្ភិទា តបក្ធ្លល  ក្នុងបដិស្មភទិ ៤ 

❑ កទិរជជម្បិ  ានជានស្តចនទ្វតា 

❑ វិ ធកមាកខវ ានវនិមាក្ខ ៣ វជិាជ  ៨ 

❑ ស្រិកករម្សា  ានជាពុទ្ធសាក្វក័្ារម ី

❑ បកែចកកោីិវ ានជាបនចាក្នរ្ិញញ ណ្ 

❑ ពភទាមូម្ិ  ានជាពុទ្ធភូមណិាៗ 

❑ តភចនំវនិទានំ  ជានដើមនហែុព្ននស្ចក្តីសុ្ខ 

❑ តម្បតសាសានំវម្ូ ំ  ជាប្ស្ព្នស្មបែតិទាំងពួង 

❑ ិតម្គតសតាណ្យំ ជានប្ររឿងការររក្នុងស្ងារវដត 

❑ ទានាតទិកស្រវអិតសកយ ទី្ពឹងដព្ទ្មនិនស្មើនឹងបុណ្យ 

❑ តសាោតនទិត ំជាទី្អាប្រស័្ នៅដូចទី្នៅរបស់្សី្ហៈ 
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❑ ម្ោបឋិីតទិតំ ជាអាប្រស័្ ដូចមហតសនដី 

❑ រជជតទតិំ ដូចជាតខសប្របទញទុ្ក្ខ 

❑ នាវាតទិតំ ដូចជានាវានាាំសុែចក្ទុ្ក្ខ 

❑ តង្កល ម្តូករា ដូចជាបុរគលកាល ហនក្នុងស្ស្រងគ ម 

❑ តភតសខត  ដូចប្រពេះនររតដលនរែុបតែលែនហើ  

❑ បទភម្តទិតំ ដូចផ្លក បទុ្មប្រក្អូ្បមនិប្របឡាក្ភ់ក្ ់

❑ អាតិិធតទិតំ ដូចជាអ្សិ្រពិស្ចឹក្ាបនាេះនចល 

❑ អគលិតទិតំ ដូចនភលើងដុែាបឱ្យអ្ស់្ 

❑ កតតិតមតទិតំវដូចជានគ្នឧស្ភរាជតដលលែប្របនស្ើរបាំសុែ 

❑ េតថសាតទតិំ ដូចនស្តចដាំរ ីនប្ររេះមានក្មាល ាំងនប្រចើន 

❑ ិលាេកតសរាជតទិត ំដូចជានស្េះវោហក្ឆ្លងស្ងារវដតាន
នលឿន 

❑ គតម្គលំ ជាសលូវតដលអ្នក្ប្រាជ្ាននដើរនហើ  

❑ ពភទាិំតំ ជាវងសរបស់្ប្រពេះពុទ្ធជាមាា ស់្ប្ររប់ៗ  ប្រពេះអ្ងគ។ 
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ព្បកមទបភណ្យយកនសុកា ម្ភខែែកជាវ២ 

❑ បុណ្យកាលឆ្លៃ   រឺបុណ្យតដលន ើងានស្នសាំក្នុងជាែិមុន ឬ
ស្ងារវដត។ 

❑ បុណ្យកាលជិែ រឺបុណ្យតដលន ើងស្នសាំក្នុងជាែិននេះ។ 

ផ របត់បភណ្យយមាន៤វ ោំប់ 

១. ំោប់របត់ែិតសា ជាបុណ្យឱ្យសលភាល មម ួរ ាំនពចមនិរងច់ាំជាខ្ងមុខរឺ
ការន វ្ើបុណ្យនាាំឱ្យចិែតន ើងប្រែជាក្ា់ននស្ចក្តីសុ្ខសលូវចិែតក្នុងនពលតដល
ន ើងក្ាំពុងន វ្ើ។ 

២. ំោប់បភគល ោព រឺន វ្ើឱ្យបុរគលអ្នក្ន វ្ើបុណ្យប្រាស្ចក្មនទិលរឺ
អ្កុ្ស្លខលួនឯងក្ា៏នសុ្ខអ្នក្ដព្ទ្នៅជុាំវញិក្ា៏នសុ្ខ នប្ររេះមនិមានការ
នបៀែនបៀនគ្នន ។ 

៣. ំោប់ិធរសាជសាិធត រឺក្នុងដាំនណ្ើ រជីវែិរបស់្ន ើងមាន ក្់ៗ  នក្ើែពីសលរបស់្
ក្មមតដលន ើងានសាងមក្ នបើសាងនស្ចក្តីលែនប្រចើនជីវែិរបស់្ន ើងក្ជួ៏ប
សុ្ខនប្រចើន។ 

៤. ំោប់តសលម្ រឺមនិថ្នរស់្នៅក្នុងស្ងគមណានទ្ ឱ្យតែមានបុណ្យនឹង
ទ្ទួ្លាននស្ចក្តីសុ្ខប្ររបទី់្ក្តនលង។ 
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តម្បតសាិរកកនកព្ម្វ៦វយ៉ា ស 

១.គតិតម្បតសាិ   ក្ាំនណ្ើ ែមនុស្ស 
២.កា តម្បតសាិ  នក្ើែក្នុងនពលមានរក្យនប្របៀនប្របនៅរបស់្ប្រពេះពុទ្ធ 
៣.បកទតតម្បតសា ិ នៅក្នុងប្របនទ្ស្ស្មរួរ 
៤.កភ តម្បតសាិវ  នក្ើែក្នុងប្រែកូ្លមានស្មាម ទិ្ដឋិ 
៥.ឧបីិតម្បតសាិ   មានអ្ែតភាពនពញបរបូិណ៌្ មនិវកិ្លវកិារជានដើម 
៦.ទិដឋិតម្បតសាិវ  ជាបុរគលស្មាម ទិ្ដឋ។ិ 

តម្បតសាិវ៤វែដ កព្ម្ម្ា៉ា សកទៀតគឺ 

១.កិកចាា វម្នភតសបដិលាកោ ការានអ្ែតភាពជាមនុស្សជាការប្រក្ណាស់្ 
២.កិែាំវម្ចាា នជសាិធត ំការរស់្នៅរបស់្ស្ែវទាំងឡា ានជាការប្រក្ 
៣.កែចំវតទាម្មតសិនំ ការានសាត ប់្ មរ៌បស់្ស្បបុរស្ជាការប្រក្ 
៤.កិកចាា វពភទាា នម្ភកកទា ការនក្ើែព្នប្រពេះពុទ្ធទាំងឡា ជាការប្រក្។ 

កំណ្យប់ព្ទពយវ៦វយ៉ា ស 

១.អកតថវកិកែចវតម្ភបបកននវអតាថ យកម្វមិធតសតិ កាលនបើកិ្ចានក្ើែន ើងនហើ  
ប្រទ្ពយននេះានជាប្របនោជនដ៍ល់អាតាម អ្ញ 
២.រាជកតាវវាវទភរភតសាតស កាលនបើពួក្បចា មែិតនរលបងក ចនឹ់ងាននោេះខលួន
នចញពីនស្តច។ 
៣.កចារកតាវបសាឡិតតសវវា ឬនចរនបៀែនបៀននហើ នោេះនចញពីនចរ 
៤.ឥណ្យតសវវវាវបកមាកាខ យវ ឬនឹងាននោេះបាំណុ្ល 
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៥.ទភពភិកកខវវាវ ឬក្នុងនពលទុ្រភកិ្ស 
៦.អាបទាតភវវា ឬក្នុងកាលមានអ្នតរា ទាំងឡា ។ 

អនសារាយននកំណ្យប់ 

១.និីវិវាវឋានាវែិតិ  ក្ាំណ្បប់្រទ្ពយរតមងឃាល ែចក្ទី្ខលេះ 
២.តញ្ញា វវាតសវវិ ធម្ភយា តិវនស្ចក្តីចាំណាាំរតមងវនងវងនៅខលេះ 
៣.នាគាវវាវអបបនាកម្នសាិ ឬនារទាំងឡា រតមងនាាំនៅខលេះ 
៤.យកាខ វវាវរេនសាិវនំ  ពុាំននាេះនសាែពួក្ ក្ស នាាំ ក្នៅខលេះ 
៥.អបបិយវ ទាយទាវ ឧទារនសាិវ អបតសកតា ឬអ្នក្ទ្ទួ្លមែក៌្មនិជាទី្
ប្រស្ឡាញ់ គ្នស់្ ក្ កាលខលួនមនិនឃើញននាេះ 
៦.យទាវបភញ្ាកខកយវ កោតិវ តពេកម្តំវ វិ ធនតសតិ កាលខលួនអ្ស់្បុណ្យនៅ
នវោ ណាក្ាំណ្ែទ់ាំងអ្ស់្នៅរតមងវនិាស្ាែន់ៅ ក្នុងនវោននាេះ។ 

កប់ព្ទពយកនសុកែនាសវ៦វរែម្សម្ិនអនសារាយ 

១.កែតិយម្ាិវែ  ក្បក់្នុងនចែិ  
២.តកសឃវវា  ក្បក់្នុងស្ងឃ 
៣.បភគលក   ក្បក់្នុងបុរគលអ្នក្មានសី្ល 
៤.អតិរិតភវវា  ក្បក់្នុងពួក្នភ្ៀវ 
៥.មាតរធវបិតរធវវាបិ  ក្បក់្នុងមាតាបិតានោ ការចិញ្ា ឹម 
៦.អកថាកជដឋម្ាិវោតរធ  ក្បក់្នុងបងប្របុស្ប្រសី្តដលជាចបង។ 

 



 

- 47  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

និីិមានវ៤វយ៉ា ស 

១.ថាិរនិីិ  ប្រទ្ពយនៅម ួក្តនលង 
២.ជសលម្និីិ  ប្រទ្ពយមាននជើង 
៣.អសលតម្និីវិ ប្រទ្ពយដូចអ្វ វៈែូច ា្ំ (ចាំនណ្េះវជិាជ ) 
៤.អនភគាម្ិកនិី ិប្រទ្ពយតដលជាបត់ាមខលួនជានិចា។ 

កតែកសាសាតភខរបត់បភណ្យយខាះៗ 

 បភញ្ាំវតភខំវជសាិធតតសខយម្ាិវបុណ្យនាាំនស្ចក្តីសុ្ខមក្ឱ្យក្នុងនវោអ្ស់្
ជីវែិ។ 

 តភកចវបភញ្ាតសវឧែចកយ ការស្នសាំនាាំមក្នូវនស្ចក្តីសុ្ខ។ 
គ្នថ្ន្មមកិ្ឧាស្ក្ៈ 

ឥីវកមាទតិវកបែចវកមាទតិវកតបភកញ្ញា វឧមយតថវកមាទតិ 

កស្រវកមាទតិវកស្រវ បកមាទតិវទិស្រេ វកម្មិធតភទិាម្តសាកនា។ 
បុរគលអ្នក្ន វ្ើបុណ្យរតមងរកី្រា ក្នុងនោក្ទាំងពីររឺរកី្រា ក្នុង 
នោក្ននេះ១ រកី្រា ក្នុងនោក្ខ្ងមុខ១ បុរគលននាេះរតមង 
រកី្រា ប្រស្ស់្ប្រសា     នប្ររេះនឃើញអ្ាំនពើបរសុិ្ទ្ធិរបស់្ខលួន។ 

បភគល វ៤វពួក 

១.ឧោឋ នផ ភបជសាិវី នកម្មផ ភបជសាិី បុរគលចិញ្ា ឹមជីវែិនោ ការប្របឹងតប្របង 
មនិចិញ្ា ឹមជីវែិនោ បុញ្ញក្មម 
២. កម្មផ ភបជសាិវីនវឧោឋ នផ ភបជសាិី បុរគលចិញ្ា ឹមជីវែិនោ សលព្នបុញ្ញ
ក្មម មនិចិញ្ា ឹមជីវែិនោ ការប្របឹងតប្របង  
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៣.ឧោឋ នផ ភបជសាិវីកែិវកម្មផ ភបជសាិី ការចិញ្ា ឹមជីវែិនោ ការប្របឹងតប្របង
សង ចិញ្ា ឹមជីវែិនោ សលព្នបុញ្ញក្មមសង 
៤.កនិវឧោឋ នផ ភបជសាិីវ កែិវកម្មផ ភបជសាិី មនិចិញ្ា ឹមជីវែិនោ សលព្ន
ការប្របឹងតប្របងសង មនិចិញ្ា ឹមជីវែិនោ សលព្នបុញ្ញក្មម។ 
នរឿងប្រពេះសី្វលី នមណ្ឌ ក្នស្ដឋី។ 

ផ ននកម្ម 

❖ កម្មំពសាជំ ក្មមជាពូជ  
❖ កម្មតសកា ក្មមជារបស់្ខលួន 
❖ កម្មទាយទា ក្មមជាទោទ្ 
❖ កម្មកយនសា ក្មមជាក្ាំនណ្ើ ែ  
❖ កម្មពនា ូក្មមជានៅពងស  
❖ កម្មបដិតរណា ក្មមជាទី្ពឹងអាប្រស័្ ។ 

ែែកកម្មវ៤វយ៉ា ស 

១.ក្មមនមម  មានវាិក្នមម     
២.ក្មមស្ មានវាិក្ស្ 
៣.ក្មមនមម ខលេះ ស្ខលេះមានវាិក្ស្ខលេះ នមម ខលេះ  
៤.ក្មមមនិនមម  មនិស្ មានវាិក្មនិនមម  មនិស្ ប្របប្រពឹែតិនៅនដើមបអី្ស់្ក្មម។ 

ព្តសាបញ្ចពិីកណ្យាណ្យសាវ(ព្តសាសាមានបភណ្យយ) 

១.លមែស្ក្ ់  
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២.លមែសាច ់  
៣.លមែឆ្ែឹង   
៤.លមែស្មបុរ   
៥.លមែវ ័ ។ 

ិតសាបទ ៧វរបត់មាណ្យពគឺ 

១.បនប្រមើមាតាបិតា 
២.នរលរក្យទ្នភ់លន ់
៣.ប្របប្រពឹែតឱ្នលាំនទននគ្នរពរាមចបងក្នុងប្រែកូ្ល 
៤.មនិនរល នូវវាចប្រទ្នគ្នេះ 
៥.មនិនរលរក្យញុេះញង ់
៦.ក្មាា ែប់ងនូ់វនស្ចក្តីក្ាំណាញ់ 
៧.មនិនប្រកា្ ។ 

បុណ្យបូក្នឹងបុណ្យកុ្ាំបីាែ ់ាបននាេះរួរបិទ្កុ្ាំបីនបើក្។ 
តម្មខុសាតូព្ត (កេតភនាឱំ្យព្បតពបភណ្យយវ៣វព្បការ) 

១.មានស្ទធ ចាំនរេះមុខ 
២.មាននទ្ យ្មច៌ាំនរេះមុខ 
៣.មានទ្ក្ខិនណ្ យបុរគលចាំនរេះមុខ ។ 

 កខណ្យៈរបត់អនកមានតទាា វ(បិ.ក ខវ៤១) 

១.ទតសនកាកមាិតំ ចងន់ឃើញបុរគលអ្នក្មានសី្ល 
២.តទាម្មំវកស្រតភម្ិែាតិ ចងស់ាត បប់្រពេះស្ទ្ធមម 
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៣.វិ ធកនយយវ ម្កែារម្  ំ មានចិែតប្រាស្ចក្នស្ចក្តីក្ាំណាញ់មនទិលប្ររប ់  
ប្ររងសទេះ។ 

កទិតាិធកតតជាសគាន កោយកេតភវ៥ 

១.ទិកពេនវអាយភនា អា ុទិ្ពវ 
២.ទិកពេនវិកណ្យណន ស្មបុរទិ្ពវ 
៣.ទិកពេនវតភកខន សុ្ខទិ្ពវ 
៤.ទិកពេនវយកតន  ស្ទិ្ពវ 
៥.ទិកពេនវអាីិបកតកយយន អ្្ិបនែ យទិ្ពវ។ 

អានិតសសរបត់អនកមានតទាា វ៥វព្បការ 

១.ស្បបុរស្អ្នុនប្រគ្នេះមុននរ  
២.ស្បបុរស្តែងចូលនៅជិែមុននរ 
៣.ស្បបុរស្ទ្ទួ្លអ្នក្មានស្ទធ មុននរ  
៤.ស្បបុរស្ស្តមតង្មមុ៌ននរ 
៥.លុេះតបក្ធ្លល  រាងកា នៅរតមងនៅកានសុ់្រែិភព។ 

ផ បភណ្យយនិសផ កបវ(បិ.ក ខវ២៨) 

១.មនុស្សខលេះអា ុខល ីមនុស្សខលេះតវង  
២.មនុស្សខលេះអារ្នប្រចើន មនុស្សខលេះអារ្ែិច 
៣. មនុស្សខលេះស្មបុរអាប្រក្ក្ ់មនុស្សខលេះស្មបុរលែ  
៤. មនុស្សខលេះស្ក្តិែូច មនុស្សខលេះស្ក្តិ ា្ំ 
៥. មនុស្សខលេះស្មបែតិែិច មនុស្សខលេះស្មបែតិនប្រចើន  
៦.មនុស្សខលេះប្រែកូ្លទប មនុស្សខលេះប្រែកូ្លខពស់្ 
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៧.មនុស្សខលេះប្រាជ្ាែិច មនុស្សខលេះប្រាជ្ានប្រចើន។ 
តភរបអានិតសស 

១.ន វ្ើឱ្យានជាបចា ័នសសងៗ  
២.ន វ្ើឱ្យានទ្ទួ្លប្របនោជនប៍្ររបោ់ ង 
៣.ជានដើមនហែុព្ននស្ចក្តីសុ្ខប្ររបប់្របការ  
៤.ជានស្បៀងជាបត់ាមខលួនក្នុងភពននេះ និងភពខ្ងមុខ។ 

(ចបម់ងគលទី្ ៥) 
ម្សល ទសាវ៦ 

អតសាតមាម បណ្យសាីិវែ ការែមកល់ខលួននោ ប្របព្ព 
6-Direct oneself rightly 

ែមកល់នោ ប្របព្ពដូចនមតច? 
រឺជាការតាាំងនគ្នលនៅព្នជីវែិ ទាំងសលូវនោក្សលូវ្ម ៌ ឱ្យានប្រែឹម

ប្រែូវនហើ នរៀបចាំដាំនណ្ើ រជីវែិរបស់្ខលួនឱ្យនៅតាមទិ្ស្នៅននាេះនោ សាម រែី
ប្រប ែ័ន ឬមយ ងនទ្ៀែែមកល់ខលួននោ ប្របព្ព។ 

ទិតកៅននជសាិធតែែកជាវ៣វ ំោប់ 

១.ទិ្ស្នៅជីវែិខ្ងនដើម 
២.ទិ្ស្នៅជីវែិជានក់្ណាត ល 
៣.ទិ្ស្នៅជីវែិជានខ់ពស់្។ 

កដើម្បសារកទ្ទិតកៅជសាិធតឱ្យមាទំា ំ

១.ហវឹក្ហែឱ់្យជាបុរគលមានស្ទធ    
២.ហវឹក្ហែឱ់្យជាបុរគលមានសី្ល 
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៣.ហវឹក្ហែឱ់្យជាបុរគលមានចាំនណ្េះដឹង  
៤.ហវឹក្ហែឱ់្យជាបុរគមានចរៈ 
៥.ហវឹក្ហែស់្មា្ិនដើមបឱី្យចិែតសូរសង ់នក្ើែបញញ ។ 

កទាតរបត់កោគព្ទពយ 

១.អគលិស្រោរណាវកោគា នភារៈជាសាធ្លរណ្ៈដល់នភលើង 
២.ឧទកស្រោរណាវកោគា នភារៈជាសាធ្លរណ្ៈដល់ទឹ្ក្ 
៣.រាជស្រោរណាវកោគា នភារៈជាសាធ្លរណ្ដល់ប្រពេះរាជា 
៤.កចារស្រោរណាវកោគា នភារៈជាសាធ្លរណ្ដល់នចរ 
៥.អបបិកយេិវ ទាយកទេវិស្រោរណាវ កោគា នភារៈជាសាធ្លរណ្ៈដល់
អ្នក្ទ្ទួ្លមែក៌្តដលមនិជាទី្ប្រស្ឡាញ់។ 

ឧគលតូព្តវព្ទពយវ៧វព្បការ 

១.តទាា ីនំវ ប្រទ្ពយរឺស្ទធ  
២.តសា ីនំ  ប្រទ្ពយរឺសី្ល 
៣.េិរធីនំ  ប្រទ្ពយរឺនស្ចក្តីខ្ម ស្ាប 
៤.ឱ្តបបីនំ  ប្រទ្ពយរឺការែក្ស់្លុែអ្ាំនពើាប 
៥.តភតីនំ  ប្រទ្ពយរឺការសាត ប ់
៦.ចាគីនំ  ប្រទ្ពយរឺបរចិា រ 
៧.បញ្ញា ីនំវ ប្រទ្ពយរឺបញញ  
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ចាំណាាំថ្នៈ បុរគលកុ្ាំរបបនី វ្ើប្របនោជនខ៍លួនឱ្យវនិាស្ នប្ររេះអាប្រស័្ 
ប្របនោជនអ៍្នក្ដព្ទ្សូ្មបនីប្រចើន នបើដឹងចាស់្នូវប្របនោជនរ៍បស់្ខលួននហើ  
របបខីវល់ខ្វ  ក្នុងប្របនោជនរ៍បស់្ខលួនននាេះ។ 

តរភបអានិតសស 

១.ជាអ្នក្អាចពឹងខលួនឯង  
២.ជាអ្នក្មនិប្របមាទ្ 
៣.ជាអ្នក្ាននប្រែៀមទុ្ក្លែមុននពលសាល ប ់ 
៤.ជាអ្នក្មាននស្ចក្តីសុ្ខប្ររបក់្តនលង 
៥.ជាអ្នក្បូជាប្រពេះរែនព្ប្រែោ ងខពងខ់ពស់្ 
៦.ជាមនុស្សលែស្ប្រមាបស់្ងគមជាែិ 
៧.ជារែិស្ប្រមាបអ់្នក្ជាំនានន់ប្រកា   
៨.ានការររភ ័ក្នុងអ្ា ភូម ិ
៩.ជាអ្នក្មានខលឹមមនុស្ស  
១០.ជាអ្នក្ានទ្ទួ្លស្មបែតិ ៣ ។ 

(ចបម់ងគលទី្ ៦) 
ម្សល ទសាវ៧ 

ោេភតែចញ្ច  ភាពជាពហុស្សូែ 
7-Vast-learning knowledge skill 

នែើនរណាជាពហុស្សូែ? 
ពហុស្សូែ ានដល់ អ្នក្តដលមានចាំនណ្េះដឹងនប្រចើន ឬអ្នក្ឆ្លល ែ។ 
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អបបតសុតតូព្តវបភគល វ៤វព្បកមទ 

១.អបបតសុកតាវតភកតនវអនភបបកនាន  បុរគលមាននស្ចក្តីនចេះដឹងែិច មនិាន
ប្របក្បនោ ការនចេះដឹង 
២.អបបតសុកតាវតភកតនវឧបបកនាន  មាននស្ចក្តីនចេះដឹងែិច ប្របក្បនោ ការ
នចេះដឹង 
៣.ពេភតសុកតាវ តភកតនវ អនភបបកនាន  មាននស្ចក្តីនចេះដឹងនប្រចើន មនិ
ប្របក្បនោ ការនចេះដឹង 
៤.ពេភតសុកតាវ តភកតនវ ឧបបកនាន  មាននស្ចក្តីនចេះដឹងនប្រចើននហើ ប្របក្ប 
នោ ការនចេះដឹង។ 

កេតភវ៨វព្បការក េីើឱ្យមានបញ្ញា  

១.ចូលនៅអាប្រស័្ នៅក្នុងបុរគលរួរនគ្នរព 
២.សាក្សួ្រប្របសាន នសសងៗ 
 ៣.ជាអ្នក្ស្ៃបទ់ាំងកា និងចិែត 
៤.ស្ប្រងួមក្នុងប្រពេះាែិនមាក្ខ បរបូិណ៌្នោ អាចរនិងនគ្នចរៈ 
៥.ជាអ្នក្នរៀនសូ្ប្រែនប្រចើន ប្រទ្ប្រទ្ង ់នចេះចាំ 
៦.ជាអ្នក្ពយោមលេះអ្កុ្ស្លបាំនពញកុ្ស្ល 
៧.ជាអ្នក្មនិនិោ នសតស្ផ្លត ស្ មនិនមើលង ប្រពេះអ្រ ិបុរគល 
៨.ពិចរណានរឿ ៗ នូវការវនិាស្នៅព្នឧាទនក្ខនធ៥។ 

បណ្ឌិ ែនិងពហុស្សូែនសសងគ្នន ោ ងណា? 
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បណ្ឌិ ែរឺជាអ្នក្ប្របប្រពឹែតលែជាប្របចាំ ជាមនុស្សមានរុណ្្ម ៌ អាច
នចេះែិច ឬនចេះនប្រចើន ចាំតណ្ក្ឯ ពហុស្សូែរឺជាអ្នក្មានចាំនណ្េះដឹងនប្រចើន តែ
មនិប្រាក្ដថ្ន មានរុណ្្មល៌ែនទ្។ 
ប្រែវូ ល់ថ្ន ការនចេះដឹងនប្រចើន ជានហែុនាាំឱ្យែមកល់ខលួ ននោ ប្របព្ព មាន
ស្ទធ  សី្ល សុ្ែ ចរ បញញ  នហើ ន្វើនស្ចក្តីសុ្ខនក្ើែប្រាក្ដ។ 

 កខណ្យៈរបត់ពេភតសូត 

 ១.ដឹងនប្រៅ 
 ២.ដឹងជុាំវញិ 
  ៣.ដឹងទូ្ោ  
 ៤.ដឹងឆ្លៃ  ។ 

គភណ្យតម្បតសាិរបត់ពេភតសូត 

១.ពេភតភតាសា  នស្ចក្តីតាាំងចិែតសាត ប ់
២.ីតា  ការចងចាំប្រទ្ប្រទ្ងទុ់្ក្នោ លែ 
៣.ិែស្រវបរធែិតា នស្ចក្តីតាាំងចិែតទ្ននទញ 
៤.ម្នស្រនភកបកាខ  នស្ចក្តីតាាំងចិែតជញ្ជ ឹងរិែ 
៥.ទិដឋិយវតភបដិិធទាា  នស្ចក្តីភាន ល់នោ បញញ ។ 

ពេភតសូតរែម្សតថិតកនសុីម្វ៌១២វព្បការ 

១.ជាអ្នក្នចេះដឹងប្រពេះព្ប្រែបិដក្ 
២.ជាអ្នក្មានមហកុ្ស្លជានិចា 
៣.ជាអ្នក្ឆ្លល ែក្នុងបរ ិែតិ និងបដិបែតិ 
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៤.ជាអ្នក្មានបញញ ល្ ស្ព្វ 
៥.ជាអ្នក្មាននវាហសាស្ពទលែពីនរាេះ 
៦.ជាអ្នក្ប្រទ្ប្រទ្ងប់រ ិែតិ បដិបែតិ និងបដិនវ្ោ ងលែ 
៧.ជាអ្នក្មានស្ែិមនិប្របមាទ្ក្នុងកិ្ចាការទាំងពួង 
៨.ជាអ្នក្ាននប្រក្បរស្ព្នប្រពេះស្ទ្ធមម 
៩.ជាអ្នក្មានស្ងឃមឹមនុស្សស្មបែតិ នទ្វស្មបែតិ និងនិរវ នស្មបែតិ។ 
១០.ជាអ្នក្មាននស្ចក្តីពយោមនដើមបទី្មាល  នូវអ្កុ្ស្ល 
១១.បរបូិណ៌្នោ  ោភ  ស្ ស្រនស្ើរ សុ្ខ 
១២.ជាអ្នក្អ្ស់្ភពជាក្នុងទី្បាំសុែ។ 

 កខណ្យៈអនកក េីើជាពេភតសូតម្ិនកន 

១.មនុស្សរារចរែិ  
២.មនុស្សនទស្ចរែិ  
៣.មនុស្សនមាហចរែិ 
៤.មនុស្សខ្ល ច   
៥.មនុស្ស ៃ្នក់្នុងអាមសិ្   
៦.មនុស្សសាវា  
៧.មនុស្សនលងសុ្រា 
៨.មនុស្សតដលមាននិស្ស ័ដូចនក្មង រឺចូលចិែតនលងនស្ើចហួស្នហែុ។ 

វិ ធ សីាេេឹកោត់ខានួឱ្យជាពេភតសូត 

១.ជាអ្នក្នចេះនប្រជើស្នរ ើស្មុខវជិាជ តដលប្រែឹមប្រែូវ 



 

- 57  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

២.តាាំងចិែតសិ្ក្ាមុខវជិាជ តដលខលួនាននប្រជើស្នរ ើស្ 
៣.មាននស្ចក្តីខនេះតខនងរក្ចាំនណ្េះដឹងនសសងៗ 
៤.ប្រែូវតស្វងរក្ចាំនណ្េះដឹងតាមសលូវ្ម។៌ 
 រូបំវជសារតិវម្ចាា នំវនាម្កគាតសាវំនវជសារតិ រូបកា តែងចស់្ជរា តែនាម

និងនគ្នែតមនិចស់្ជរា។ 
 នតថិវបញ្ញា វតមាវអាោ គ្នម នពនលឺអ្វីនស្មើនោ បញញ ។ 

បញញ ជាពនល ឺ
✓ បុរគលអ្វជិាជ  រស់្នៅនោ ភាពងងឹែ 
✓ បុរគលមានបញញ  រស់្នៅភលទឺាំង បព់្ងៃ 
✓ បញញ  នាាំឱ្យភ្ាក្ក់្ាំនណ្ើ ែ 
✓ បញញ  នាាំឱ្យសាគ ល់កិ្នលស្ប្ររបក់ាល 
✓ បញញ  ជានប្ររឿងអ្លងក រ លមែជីវែិ 
✓ បញញ  នាាំឱ្យប្រតាស់្ដឹងនូវប្រពេះនិរវ ន បញញ  នាាំសី្លស្ាំវរ (ស្ាំបក្) 
✓ បញញ  នាាំដល់ អ្ភញិញ  (ប្រសា ) បញញ នាាំដល់វមុិែតិ (ខលឹម) 
✓ បញញ  នាាំដល់ប្រពហមចរ ិដប៏្របនស្ើរ។ 

បញញ នឃើញអ្វី.....? 
✓ បញញ  នឃើញសុ្ខទុ្ក្ខ នឃើញរុណ្ក្នុងនទស្ 
✓ បញញ  នឃើញែណាហ  ជាទុ្ក្ខស្មុទ្  
✓ បញញ  នឃើញគ្នម នអ្វីៗ នប្រៅស្មមែិនិងបញ្ញ ែិត 
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✓ បញញ  នឃើញអ្វីៗ នប្រៅពីនាមរូប 
✓ បញញ  នលើក្បញ្ាក្ខនធន ើងកានព់្ប្រែលក្ខណ៍្ 
✓ បញញ  អាចជួ  នោេះប្រសា បញហ ក្នុងជីវែិានប្ររបន់រឿង។ 

ជីវែិ លៃង ់(អ្វជិាជ ) 
❑ លៃង ់នប្របើែណាហ ឱ្យកាត បជី់វែិ 

❑ លៃង ់ន វ្ើជីវែិឱ្យលងក់្នុងស្មុប្រទ្កាម 

❑ លៃង ់ន វ្ើជីវែិឱ្យភ ័ប្ររបក់ាល 

❑ លៃង ់ន វ្ើជីវែិឱ្យនប្រស្ក្ឃាល ន មនិនចេះតឆ្ែែប្ររបន់ពល 

❑ លៃង ់បងករទុ្ក្ខខលួនឯងសង និងអ្នក្ដព្ទ្សង។ 

បញ្ញា ចា ែ 

❑ ខ្ល ចឃាល ន ជាងអ្រនឹងតឆ្ែែ 

❑ ខ្ល ចនប្រស្ក្ ជាងអ្រានទឹ្ក្។ 

កព្បៀបបញ្ញា តនស ំ

❑ ស្នសាំារម ីដូចសាងប្រាសាទ្ងម 

❑ ស្នសាំកុ្ស្ល ដូចពូនភនាំខាច ់

❑ ស្នសាំចាំនណ្េះ ដូចជីក្ទឹ្ក្អ្ណ្តូ ង 
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❑ ស្នសាំភាពបរសុិ្ទ្ធ ដូចព្ចននពប្រជទាំងប្រគ្នប។់ 

តរភបអានិតសស 

❖ ន វ្ើឱ្យានជាទី្ពឹងស្ប្រមាបខ់លួន 

❖ ន វ្ើឱ្យកាល  ជាអ្នក្ដឹក្នាាំម ួោ ងលែ 

❖ ន វ្ើឱ្យមានភាពកាល ហន 

❖ ស្នសាំ ភាពបរសុិ្ទ្ធ ដូចព្ចននពប្រជទាំងប្រគ្នប ់

❖ ន វ្ើឱ្យបរបូិណ៌្នោ  ោភ  ស្ ស្រនស្ើរ សុ្ខ 

❖ ន វ្ើឱ្យានជាបញញ ក្នុងជាែិននេះនិងជាែិខ្ងមុខ 

❖ ជាប្ររឹេះសាេ នសិ្លបៈ នហើ អ្នារែនឹងស្នប្រមចមរគសលនិរវ ន។ 

(ចបម់ងគលទី្ ៧) 
ម្សល ទសាវ៨ 

តិបបញ្ច  សិ្លបិ៍សាស្រស្ត រឺនស្ចក្តីនឆ្លៀវ ល្ ស្ 
ក្នុងហែេក្មមរបស់្អ្នក្បសួ្និងប្ររហស្េ 
8-Proficiency in handicraft 

សិ្លបៈរឺជាអ្វី? 
រឺជាការស្តមតងនចញមក្ឱ្យប្រាក្ដន ើងានោ ងរួរស្រនស្ើរ 

❖ សុ្ភាសិ្ែតខមរថ្នៈ នចេះដប ់មនិនស្មើប្របស្បម់ ួ 
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សិ្លបៈមាន ២ ោ ង 
❖ សិ្លបៈរបស់្បពវជិែ និងប្ររហស្េ 

❖ មយ ងនទ្ៀែ សិ្លបៈមាន ៣ ប្របនភទ្ 

១.សិ្លបៈសលូវកា  ឆ្លល ែក្នុងការន វ្ើការងរនសសងៗ ដូចជាការែាញជានដើម 
២.សិ្លបៈសលូវវាច ឆ្លល ែក្នុងការនិោ  
៣.សិ្លបៈសលូវចិែត ឆ្លល ែក្នុងការរិែ។ 

 កខណ្យៈរបត់តិ បៈវ៦វព្បការ 

១.ន វ្ើនោ នស្ចក្តីប្របណី្ែ លែិែលែន ់ម ែច់ែ ់
២.ន វ្ើឱ្យវែេុនសសងៗ មានែព្មលខពស់្ន ើង 
៣.ន វ្ើនហើ គ្នាំប្រទ្ឱ្យនក្ើែប្របនោជនន៍ប្រចើន 
៤.ន វ្ើនហើ មនិឱ្យកាមរារៈក្នប្រមើក្ 
៥.ន វ្ើនហើ មនិឱ្យការរិែពយាទ្ 
៦.ន វ្ើនហើ មនិឱ្យនក្ើែនស្ចក្តីនបៀែនបៀនក្នប្រមើក្។ 

គភណ្យតម្បតសាិរបត់អនកមានតិ បៈ 

១.ប្រែូវមានស្ទធ  
២.ប្រែូវជាមនុស្សមនិមាននរារ 
៣.ប្រែូវជាមនុស្សមនិអ្ែួអាង 
៤.ប្រែូវជាមនុស្សមនិខជិលប្រចអូ្ស្ 
៥.ប្រែូវជាមនុស្សមានបញញ ។ 
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វិ ធ សីាេេឹកោត់ខានួឱ្យមានត ិបៈ 

១.ហវឹក្ហែខ់លួនឯងឱ្យជាមនុស្សនចេះស្នងកែ  
២.តាាំងចិែតន វ្ើការងរប្ររបោ់ ង តដលមក្ដល់ចាំនរេះខលួនឱ្យលែ 
៣.តាាំងន វ្ើការងរប្ររបោ់ ងឱ្យប្របណី្ែ លែិែលែន ់
៤.តាាំងចិែតតក្ែប្រមងក់ារងរឱ្យលែន ើងជានិចា 
៥.ពយោមនៅជិែអ្នក្មានសិ្លបៈ 
៦.ហវឹក្ហែឱ់្យមានស្មា្ិជានិចា។ 

ស្រុបអានិស្ងស 
១.ន វ្ើឱ្យមានការនលចនធ្លល ក្នុងជាំនុាំជន 
២.អាចចិញ្ា ឹមជីវែិានង ប្រស្ួល 
៣.ជាមនុស្សមានប្រទ្ពយស្មបែតិនប្រចើន 
៤.ន វ្ើឱ្យទ្ទួ្លនស្ចក្តីសុ្ខ 
៥.ន វ្ើឱ្យមានរកី្ចនប្រមើន ទាំងតសនក្វែេុនិងរាំនិែ។ 

(ចបម់ងគលទី្ ៨) 
ម្សល ទសាវ៩ 

វិ ធនកយវែវតភតិកខិកតា វនិ ័តដលបុរគលសិ្ក្ានោ ប្របព្ព 
9-Well-learned discipline 

នែើវនិ ័រឺជាអ្វី? 
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រនបៀប បទ្បញជ  ប្រកឹ្ែយប្រក្ម ខ បងគ បប់ញជ  ស្ប្រមាបប់្ររបប់្ររងកា 
និងវាចរបស់្ប្រពេះស្ងឃ ឬមនុស្សក្នុងស្ងគមឱ្យមានរនបៀបនរៀបរ  ន វ្ើឱ្យ
មនិប េះទ្ងគិចគ្នន រស់្នៅជាសុ្ខស្បា ជាម ួគ្នន ។ 

ប្របនភទ្របស់្វនិ ័មាន ២ 
១.ជីវែិ រឺជីវែិរបស់្មនុស្សន ើងប្រែូវតែមានវនិ ័ស្ប្រមាបន់រៀបចាំជីវែិឱ្យ
មានរនបៀប។ 
២.ចិែត រឺប្រែូវសាត ប់្ មអ៌្បរ់ ាំចិែត បតនេមនដើមបរីក្ាចិែតរបស់្មនុស្សន ើងឱ្យ 
មានរនបៀបក្នុងការរិែ។ 

វនិ ័មាន ២ សលូវ 
១.សលូវនោក្ = រនបៀបប្ររបប់្ររងមនុស្សក្នុងប្ររួសារឬសាេ បន័នសសងៗ 
២.សលូវ្ម ៌=តចក្ជា ២ រឺ 
១.អ្នាគ្នរ ិវនិ ័  ២.អ្គ្នរ ិវនិ ័ 
១.១.អ្នាគ្នរ ិវនិ ័ វនិ ័របស់្អ្នក្បសួ្មាន៤ ប្របការ 
១.ាែិនមាក្ខស្ាំវរៈ ស្ប្រងួមក្នុងសិ្កាខ បទ្ ២២៧ 
២.ឥស្រនទិ ស្ាំវរៈ ស្ប្រងួមតភនក្ ប្រែនចៀក្ ប្រចមុេះ អ្ណាត ែ កា  ចិែត 
៣.អាជីវារសុិ្ទ្ធិសី្ល សី្លបរសុិ្ទ្ធនោ ការចិញ្ា ឹមជីវែិ 
៤.បចា ស្ននស្សែិសី្ល សី្លតដលអាប្រស័្ ការពិចរណាបចា ័៤។ 

ិតថបុំណ្យសែដ ព្ពះពភទាបញ្ាតសាិិធនយ័មានវ១០វព្បការ 

១.នដើមបលីែដល់ស្ងឃ   
២.នដើមបនីៅស្បា ដល់ស្ងឃ 
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៣.នដើមបសី្ងកែស់្ងកិននូវបុរគលទាំងឡា តដលប្រទូ្ស្តសី្ល 
៤.នដើមបកិី្រោិនៅជាសុ្ខប្រស្ួលដល់ភកិ្ខុទាំងឡា តដលមានសី្លជាទី្
ប្រស្ឡាញ់  
៥.នដើមបរីារាាំងនូវអាស្វៈទាំងឡា ក្នុងបចាុបបនន 
៦.នដើមបកី្មាា ែប់ងនូ់វអាស្វៈទាំងឡា ក្នុងបរនោក្ 
៧.នដើមបោុីាំងបុរគលទាំងឡា តដលមនិទនប់្រជេះថ្នល ឱ្យប្រជេះថ្នល ន ើង 
៨.នដើមបោុីាំងបុរគលតដលប្រជេះថ្នល នហើ  ឱ្យរែឹតែប្រជេះថ្នល ន ើង 
៩.នដើមបឱី្យប្រពេះស្ទ្ធមមែមកល់នៅមាាំ 
១០.នដើមបអី្នុនប្រគ្នេះដល់ប្រពេះវនិ ័ 
២.អ្គ្នរ ិវនិ ័ វនិ ័ស្ប្រមាបអ់្នក្ប្ររបប់្ររងសទេះ។ 

សី្លរឺជាអ្វី? 
សី្ល តប្របថ្ន ប្របប្រក្ែី។ 

អតថន័យោកយថាវម្នភតស 

១.ម្កនាវឧកតទ្វឧតសកនាន វអតទ្តិវ=វម្នភកតទ្ ជនអ្នក្មានចិែតខពស់្ន ម្ េះ
ថ្ន មនុស្ស។ 
២.េិតាេិតំវម្នតិវជានាតិវ=វម្នភកតទ្ ជនអ្នក្ដឹងនូវនហែុជាប្របនោជន៍
និងមនិប្របនោជនន៍ ម្ េះថ្នមនុស្ស។ 
៣.ម្នភកនាវអបែចនសាិវវាវ=វម្នភកតទ្ ជនអ្នក្នក្ើែនៅក្នុងពួក្ព្នមនុស្សន ម្ េះ
ថ្នមនុស្ស។ 
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ម្នភតសវ៥ព្បកមទ 

១.ម្នភតសកទកវា មនុស្សដូចនទ្វតា រឺជាមនុស្សតដលមានហិរ ិ និងឱ្ែតបបៈ 
ប្របចាំខលួនជានិចា។ 
២.ម្នភតសម្នភកតទ្ មនុស្សស្មជាមនុស្សរឺ ជាបុរគលតដលមានរុណ្្ម ៌
ដូចជាសី្ល ៥ ជានដើម។ 
៣.ម្នភតសកបកតា មនុស្សដូចនប្របែ រឺជាមនុស្សនប្រចើននោ អ្កុ្ស្លនប្រចើន  
៤.ម្នភតសតរិចាា កនា  មនុស្សដូចែិរចា ន រឺមនិដឹងបុណ្យ រុណ្នទស្ 
ខុស្ប្រែូវ មានមនុស្សខលេះនជរប្របមាងមាតាបិតាជានដើម។ 
៥.ម្នភតសកនរយិកកា មនុស្សដូចនរក្ រឺជាមនុស្សតដលនប្រចើននោ 
អ្កុ្ស្ល ន វ្ើអ្ាំនពើអាប្រក្ក្ជ់ានិចា មនិសតល់នស្ចក្តីសុ្ខឱ្យខលួនឯង និងអ្នក្ដព្ទ្ 
រស់្នៅនប្រចើននោ នស្ចក្តីនៅត ប្រក្ហ ។ 
សី្ល (សី្ ធ្លែុ លុ បចា ័) តប្របថ្ន នក្ៀក្នូវកុ្ស្ល។ 

តសា វែព្បតាម្អតថវ៥វយ៉ា ស 

១.ស្នមាធ្លរននតាេ  ប្របជុាំនូវសុ្ចរែិ 
២.ឧបការននតាេ  ប្រទ្ប្រទ្ងឱ់្យខពងខ់ពស់្ 
៣.សី្លននតាេ  ចនប្រមើន 
៤.សី្លនតាេ  ប្របប្រក្ែី 
៥.សី្ែនតាេ  ប្រែជាក្។់ 
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តសា វពួកវ២វ(ខាះ) 

១.និែចតសា វសី្ល ៥ 
២.ឧកកតរតសា  សី្លរក្ាសិ្កាខ បទ្ ៨ 
១.ចារធកតសា  សី្លប្របប្រពឹែតតាមបញ្ញែតិ 
២.វារធកតសា  នវៀរមនិបាំរនសិ្កាខ បទ្ 
១.អមិតមាចារធកតសា  មនិប្របប្រពឹែតក្នលងសិ្កាខ បទ្ែូចៗ 
២.អាទិព្ពេមែរធយតសា  សី្លជាខ្ងនដើមអាទិ្ប្រពហមចរ ិ 
១.កែតនាតសា  សី្លនក្ើែនោ នចែនា 
២.ញតសាិតសា  សី្លនក្ើែនោ ញែតិក្មម 
១.បរធយនសាតសា  សី្លមានទី្បាំសុែ (ោភ  ស្ ោែិ អ្វ វៈ ជីវែិ) 
២.អបរធយនសាតសា  សី្លមនិមានទី្បាំសុែ 
១.និតសិតតសា  សី្លអាប្រស័្ ែណាហ  និងទិ្ដឋិ 
២.អនិតសិតតសា វសី្លមនិអាប្រស័្ ែណាហ និងទិ្ដឋិ។ 

សី្លនក្ើែនោ នហែុ ២ ោ ង 
១.ហិរ ិខ្ម ស្ាប  
២.ឱ្ែតបបៈ ែក្ស់្លុែចាំនរេះាប។ 

របងរបស់្សី្ល ២ ោ ង 
១.សី្លស្ាំវរៈ ស្ប្រងួមសី្ល  
២.ស្ែិស្ាំវរៈ ស្ប្រងួមស្ែិ។ 
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្មជ៌ាក្មាល ាំងរបស់្ឧនាស្ង ២ ោ ង 
១.ស្មងក្មមោឋ ន   
២.វបិស្សនាក្មមោឋ ន។ 

សី្លមាន្ម ៌៥ ជាក្មាល ាំង 
១.នមតាត  នាាំឱ្យមនិស្មាល បស់្ែវ 
២.ស្មាម អាជីវ នាាំឱ្យមនិមានអ្ទិ្នាន ទន 
៣.ស្ននាត ស្ ស្ននាត ស្មនិក្បែចិ់ែតភរោិសាវ ម ី
៤.ស្ចាៈ នាាំឱ្យមនិនរលកុ្ហក្ 
៥.អ្បបមាទ្ នាាំឱ្យមនិនស្ពនប្ររឿងប្រស្វងឹ។ 

អាហរឧនាស្ង ២ ោ ង 
១.្មមស្សវនៈ សាត ប់្ ម ៌
២.វបិស្សនាភាវនា ចនប្រមើនវបិស្សនា។ 
អាស្នៈរបស់្សី្លមាន ១ រឺ នមតាត ។ 

កព្គឿសផូរផស់របត់តសា វ៣វព្បការ 

១.អបិកចាា  នស្ចក្តីប្រាថ្នន ែិច 
២.តកនាសា ត នស្ចក្តីស្ននាត ស្ 
៣.ត ាកកាខ  ដុស្ខ្ែនូ់វកិ្នលស្។ 

តសា មាន កខណ្យៈវ៣វយ៉ា ស 

១.តសា បតិោឋ ន មានកិ្រោិែមកល់ជាលក្ខណ្ៈ 
២.ទភតសសា យិធីំតនោឋ នវមានការក្មាា ែភ់ាពប្រទុ្ស្តសី្លជាលក្ខណ្ៈ 
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៣.ឱ្តសាបបញ្ចេិរធកញ្ចិបតោិឋ ន មានកិ្រោិែមកល់ហិរ ិនិងឱ្ែតបបជាលក្ខណ្ៈ 
តសា មានគភណានភោពដូែកម្សាែ? 

១.ឧទកតរណ្យតសា គភកណា សី្លមានអានុភាពប្រែជាក្ដូ់ចជាទឹ្ក្ 
២.ឧកកតរតកមាតសា គភកណា សី្លមានអានុភាពដូចជាឱ្ស្ង 
៣.អាចារតកមាតសា គភកណា សី្លមានអានុភាពោុាំងអ្នក្រក្ាឱ្យប្របប្រពឹែតលែ 
៤.ម្ណ្យសាតកមាតសា គភកណា សី្លមានអានុភាពដូចជាតក្វមណី្។ 

តម្ភោឋ នរបត់ឧកកតរមានវ៣ 

១.ឧកកតរកាក  រក្ាក្នុងកាលព្នឧនាស្ង 
២.ិែសាកមទ បនញ្ាញឱ្យចាស់្ោស់្ 
៣.កែតនាវតាាំងចិែតនវៀរចក្ប្ររបសិ់្កាខ បទ្។ 

តសា វ៥វមានតម្ភោឋ នវ២ 

២.ិែសាកមទ បនញ្ាញឱ្យចាស់្ោស់្ 
៣.កែតនា តាាំងចិែតនវៀរចក្ប្ររបសិ់្កាខ បទ្។ 

កព្បៀបកីៀបីម្៌វ៣វព្បការ 

១.សី្ល  នប្របៀបដូចជាដី 
២.វបិស្សនា  ដូចជាងម 
៣.បញញ   ដូចជាកាាំបិែ។ 

ករាគវ២វយ៉ា ស 

១.នរារប្របចាំស្ងខ រ ដូចជាជរា ពយ្ិ មរណ្ជានដើម 
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២.នរារនក្ើែពីការប្របប្រពឹែតខុស្ដូចជា៖ 
១.សី្លទី្១ សលបចាុបបននទ្ទួ្លានការស្ែបន់ខពើមភាពែិេះនដៀល ជាប់
រុក្ប្រចវា ក្ជ់ានដើម។ អ្នារែអ្ា ភូមនិិងអា ុខលី។ 
២.សី្លទី្២  សលបចាុបបនននក្ើែនរារស្រព្ស្ប្របសាទ្ភ ័ខ្ល ច។ អ្នារែ
ធ្លល ក្អ់្ា ភូមនិិងសលប្រសាលវនិាស្ប្រទ្ពយ។ 
៣.សី្លទី្៣  សលបចាុបបននមានកាមនរារឬនអ្ដស៍្ជានដើម។ អ្នារែធ្លល ក្់
អ្ា ភូមនិិងប្រសាលមានស្ប្រែូវនិងនពៀរ។ 
៤.សី្លទី្ ៤ បចាុបបនននក្ើែនរារនភលច។ អ្នារែធ្លល ក្អ់្ា ភូម ិនិងប្រសាល
ប្រែូវនរនរលបងក ច។់ 
៥.សី្លទី្៥ បចាុបបននវនិាស្ប្រទ្ពយ នក្ើែជនមាល េះ មាននរារនសសងៗ ខូច         
នក្រ តិ៍ន ម្ េះនខា បញញ ជានដើម។ អ្នារែធ្លល ក្អ់្ា ភូម ិនិងប្រសាលរតមង
ជាមនុស្សឆ្កួែ។ 

ឧកកតរមានវ៣វយ៉ា ស 

១.បក្ែិឧនាស្ង  រក្ាជាប្របប្រក្ែី ១តខ ៨ ព្ងៃ 
២.បដិជាររឧនាស្ង  រក្ានោ ភ្ាក្រ់លឹក្១តខ ១១ ព្ងៃ 
៣.ាដិហរ ិឧនាស្ង រក្ាអ្ស់្កាលជាបម់និោច ់ដូចាលីថ្ន៖ 

និែចំវ និពនាំវ ឧកកតរំវ តំិែាករវ បដិបដិវ េរធតពេកតាវ បិកតសាតកោេ វវវវវវវវ

កដិោរធយបកកាខ វនាម្វ។ ឧនាស្ងជានិចា រឺអ្ស់្កាលមនិោច ់ន ម្ េះថ្ន                    
ាដិហរ ិបក្ខ នប្ររេះនាាំនៅតាមលាំោប់ៗ  រឺរបបបី្របប្រពឹែតនៅរាល់ៗឆ្លន ាំ។ 
(សារែេមញ្ជូសា) 
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កដិោររធយបកកាខ វនាម្វអកនាសា ិកតសវកតមាតំវនិពនាុកកតកថាវតម្បិវ

អតកកាក នសាតសវទិននំវបវារណានំវអនសាករវឯកមាតំវនពិនាុកកតកថាវតម្បិវអត

កកាក នសាតសវបឋម្វបបវារណ្យកតាវបោឋ យវឯកកាអឌ្ឍមាកស្រវកដិោរធយបកកាខ

កយិវនាម្។វ ឧនាស្ងតដលបុរគលរក្ាអ្ស់្កាលជាបម់និោច ់ រឺរក្ាជា
និចារហូែអ្ស់្ប្របជុាំ៣ព្នតខ ខ្ងក្នុងវស្ាន ម្ េះថ្នកាលមនិោច ់ នឹងរក្ា
ឧនាស្ង សូ្មបខី្ងក្នុងវស្ា ៣ តខននាេះាន ឧនាស្ងតដលរក្ាអ្ស់្
កាលមនិោច ់(ជានិចា) នឹងរក្ា អ្ស់្តខម ួព្នតខ ក្នុងរវាងព្ងៃបវារណាទាំង
ពីររឺ១៥នក្ើែតខក្ែតិក្ ឬកាលមនិអាចនឹងរក្ាឧនាស្ងជានិចាអ្ស់្ម ួតខ
ននាេះាន នឹងរក្ាក្នលេះតខ ចបត់ាាំងពីព្ងៃបវារណាដាំបូង ក្ន៏ ម្ េះថ្ន         
ាដិហរ ិបក្ខ ដូចគ្នន ។ (មននារងបូរណី្) 

រក្យថ្ន ាដិហរយ តាមអ្ភធិ្លនបបទី្បិកាសូ្ចិថ្ន៖ 
(្មមជាែិ) នាាំនៅនូវ្មជ៌ាស្ប្រែូវ ន ម្ េះថ្ន ាដិហរយ វរិគហថ្ន៖ បដិបកកខ
េរតសាតិ = កដិោរធយំ (្មមជាែាំ) ។ 

ឧនាស្ង តប្របថ្ន ដូចនមតច? 
តប្របថ្ន ែិងីវនិស្ស្តែងចូលនៅដុែនូវ្ម ៌ តដលជាស្ប្រែូវរឺអ្កុ្ស្ល្ម ៌
វរិគហថ្ន៖ ឧបគនាសាា វអរកយវឧកតតសាតិវ=វឧកកតកថា (អ្ែិវនិស្នសា)។ 
មយ ងនទ្ៀែ មក្ពី ឧបវ=វិតវ+ អរ (វស្និវានស្) តប្របថ្ន (អ្ែិវនិស្ស្) ជា
ទី្ចូលទី្នៅអាប្រស័្ ឬជាទី្រក្ា វរិគហថ្ន៖ ឧបិតនសា ិឯតាថ តិ = ឧកកតកថា 
(អ្ែិវនិស្នសា) ។ 
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ឧកកតរវ៣វយ៉ា សវ(បិដកវ៤១) 

១.កគាក ភកកតរ  ឧនាស្ងដូចអ្នក្ឃាវ លនគ្ន 
២.និគណ្យឋុ កកតរ  ឧនាស្ងរបស់្ពួក្និប្ររនេែិរ ិ េ  
៣.អរធយភកកតរ  ឧនាស្ងរបស់្ប្រពេះអ្រ ិសាវក័្។ 

អានិតសសឧកកតរ 

តក្វមុកាត  តក្វមណី្ តក្វព្ពទូ្រយ មាស្ស្ងគីក្តី មាស្ក្ញ្ានក្តី មាស្
ជាែរូបក្តី មាស្ហដក្ក្តី ប្រទ្ពយទាំងននាេះមនិដល់ ១ ចាំនរៀក្ឧនាស្ង
ប្របក្បនោ អ្ងគ ៨ តដលនរ តចក្ជា ១៦ ចាំនរៀក្ អ្ស់្វារៈ១៦ ដង។ 
តស្រម វេិវនារីវែវនករាវែវតសា វាវអដឋសលកុបតំវឧបិតសុកកតរំវបភញ្ញា និវកតាេ

នវតភខភព្ទាយនិវអនិនិទតាវតគលម្ភកបនសាិវឋាននសាិ ។ នហែុដូនចន េះ ជនទាំងប្រសី្
ទាំងប្របុស្ តដលមានសី្ល ានរក្ាឧនាស្ងប្របក្បនោ អ្ងគ ៨ នហើ 
ន វ្ើបុណ្យតដលមានសលជាសុ្ខ ឥែមាននរនិនាទ ន ើ  រតមងចូលនៅកាន់
សាេ នសួ្រ ៌ជាប្រាក្ដ។ 

តរភបអានិតសសឧកកតរកនសុអដឋកថាអបទាន 

❑ ាននក្ើែក្នុងឋានតាវែតិងស 

❑ វមិានក្មពស់្ ១ នោជន ៍និងអ្បសរ១ តស្នចាំបនប្រមើស្ពវៗកាល 

❑ ានជាមនហសី្នស្តចនទ្វរាជ ៦៤ ដងនិងមនហសី្នស្តចចប្រក្ពែតិ ៣៦
ដង 
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❑ មានពណ៌្ដូចមាស្ នក្ើែក្នុងភពនសសងៗ 

❑ តែងានវែេុទាំងននេះរឺ ោនដាំរ ីោននស្េះ ោនរង  

❑ ានស្នមលៀងបាំរក្សុ់្ទ្ធតែសាែ ែនិងមានែព្មលខពស់្ 

❑ ានវែេុទាំងពួងមានា ទឹ្ក្នាំចាំណី្ជានដើមមនិខវេះនិងនប្ររឿងោប 

❑ ានសទេះរស់្នៅលែ 

❑ អា ុ ៧ ឆ្លន ាំ ស្នប្រមចអ្រហែត  

❑ ានវជិាជ  ៣ បដិស្មភទិ៤ វនិមាក្ខ ៤ និងអ្ភញិញ  ៦។ 

តរភបអានិតសស 

១.ជាសលូវហូរព្ននភារៈ 

២.ន វ្ើជីវែិរស់្នៅប្របក្បនោ នស្ចក្តីសុ្ខ 

៣.ន វ្ើឱ្យកិ្ែតិ ស្និងន ម្ េះសា នចញនៅ  

៤.ន វ្ើអ្នារែឱ្យលែ 

៥.ន វ្ើឱ្យមានភាពកាល ហនក្នុងជាំនុាំជន 

៦.ជាមនុស្សមនិវនងវង 

៧.លុេះសាល បន់ហើ នឹងនៅកានឋ់ានសួ្រ ៌ឬសុ្រែិ និរវ ន។ 
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អានិតសសខាះរបត់តសា  

❑ តសាលា ង្កក រតទិកស្រវអ ង្កក ករាវនតថិ អ្លងក រប្រាក្ដដូចជាអ្លងក ររឺ
សី្លមនិមាន 

❑ តសា បភបផតទិតំវបភបផំវនតថិ ផ្លក នឈើប្រាក្ដដូចជាផ្លក រឺសី្លមនិមាន 

❑ តសា គនាតទិកស្រវគកនាា វនតថិ ក្លិនប្រាក្ដដូចជាក្លិនរឺសី្លមនិមាន 

❑ កោតិវតសា ិតំវអកតាថ  នស្ចក្តីចនប្រមើនតែងមានដល់ពួក្ជនអ្នក្មាន
សី្ល 

❑ ែនទនំវតគរំវវាបិវឧបប ំវអរវិតសិកសាវឯកតតំវគនាជាតានំវតសា គកនាា វ

អនភតសាករា ក្លិនព្នរុណ្ជាែិសី្លប្របនស្ើរបាំសុែជាងរនធជាែទាំងននេះ រឺ
ខលឹមចនទ ខលឹមប្រក្សាន  ផ្លក ឧបបល ផ្លក មលេិះោ 

❑ តសា ំវតមាោននសាិ សី្លរតមងបិទ្ាាំងនូវនស្ចក្តីមនិប្របមាទ្ 

❑ តសា ំវ ឧបោករនសាិ សី្លតែងចូលនៅជិែ ប្រទ្ប្រទ្ងទុ់្ក្នូវកុ្ស្ល្ម៌
ទាំងពួងឱ្យនៅាន 

❑ តសា ំវតសាតនសាិ សី្លជារបស់្ប្រែជាក្ស់្ៃបរ់មាៃ បនូ់វនពៀរ 

❑ តសា ំវិឌ្ឍនសាិ សី្លោុាំងកុ្ស្លទាំងពួងឱ្យចនប្រមើន 
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❑ តសា ំវអកយវតញ្ានំ សី្លជានប្ររឿងបិទ្នូវអ្ា ភូម។ិ 

តសា ជាអាិភីការោរ 

 សី្លជានលណ្ោឋ នជាទី្ពួនស្មៃាំាញ់មនិប្រែូវ 
 សី្លជាអាវនប្រកាេះ កាបម់និមុែ ាញ់មនិ ល្ុេះ 
 សី្លជាទឹ្ក្មនត ជាថ្នន ាំដស៏្ក្តិសិ្ទ្ធិ 
 សី្លមានក្លិនប្រក្អូ្ប ដល់សាេ នសួ្រ ៌
 សី្លជាទឹ្ក្ដប៏្រែជាក្ប់ាំសុែ ស្ប្រមាបព់នលែន់ភលើង។ 

តសា កព្បៀបកោយិតថវុ១០វព្បការ 

១.អទគកមា សី្លនប្របៀបដូចថ្នន ាំរមាៃ បពិ់ស្ 

២.ឱ្តរតកមា សី្លនប្របៀបដូចថ្នន ាំបាំាែន់រារ 

៣.ឧទកកមា សី្លនប្របៀបដូចជាទឹ្ក្ដប៏្រែជាក្ ់

៤.ម្ណ្យិរតនម្កនាេរតកមា សី្លនប្របៀបដូចតក្វមណី្មានន ម្ េះថ្ន     
មននាហរចិិនតា (រតមងឱ្យស្នប្រមចនស្ចក្តីប្រាថ្នន ប្ររបោ់ ង) 

៥.នាវាតកមា សី្លនប្របៀបដូចជាទូ្ក្ ា្ំ 

៦.តតថវាេនតកមា សី្លនប្របៀបដូចជារនទ្េះ 

៧.វាតតកមាវសី្លនប្របៀបដូចជាខយល់ 
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៨.ម្ោកម្ឃិភដឋិតកមា សី្លនប្របៀបដូចនមឃនភលៀង ា្ំ 

៩.អាែរធយតកមា សី្លនប្របៀបដូចជាអាចរយ 

១០.កទតតិតកមា សី្លនប្របៀបដូចជាបុរគលតដលចងែុលបងហ ញប្រាបស់លូវ។ 

គភណ្យរបត់តសា វ៣០វព្បការ 

១.សី្ល តែងក្មាា ែប់ងនូ់វអ្នតរា ខ្ងក្នុងមានរារៈជានដើម 

២.សី្ល ជានប្ររឿងប្របោបដ់ប៏្របនស្ើរព្ប្រក្តលង 

៣.សី្ល ជានប្ររឿងប្របោបដ់ប៏្របនស្ើរព្ប្រក្តលងជាងតខសក្ តខសព្ដជានដើម 

៤.សី្ល មានក្លិនប្រក្អូ្បសា ប្ររបទិ់្ស្ 

៥.សី្ល មានរុណ្អ្ាំណាចព្ប្រក្តលង 

៦.សី្ល ជាជនណ្តើ រន ើងនៅកានសួ់្រ ៌

៧.សី្ល ជាឧា នាាំឱ្យស្នប្រមច្ននិងអ្ភញិញ  

៨.សី្ល ជាសលូវនៅកាននិ់រវ ន 

៩.សី្ល ជាភូមបិ្របែិសាឋ ននូវសាវក្នរ្ិញញ ណ្ បនចាក្នរ្ិញញ ណ្ ស្មាម
ស្នមាព ្ិញញ ណ្ 

១០.សី្ល នប្របៀបដូចជានដើមក្បបប្រពឹក្ស  
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១១.សី្ល ជាទី្ប្រស្ឡាញ់នពញចិែតនគ្នរពនលើក្ែនមកើង 

១២.សី្ល តែនាាំមក្នូវបីែិ 

១៣.សី្ល រតមងមនិែិេះនដៀលខលួនឯង 

១៤.សី្ល មនិខ្ល ចអាជ្ាភ ័ 

១៥.សី្ល វញិ្ញូ ជនមនិែិេះនដៀល 

១៦.សី្ល វញិ្ញូ ជនតែងស្រនស្ើរ 

១៧.សី្ល រតមងមនិមាននស្ចក្តីនៅត ប្រក្ហ  

១៨.សី្ល ជាសិ្រសួី្ស្តីនិងមងគល 

១៩.សី្ល ជាកុ្ស្លស្មបែតិដខ៏ពងខ់ពស់្ព្ប្រក្តលង 

២០.សី្ល ជាឥស្សរៈមនិមាននទស្ព្នកិ្នលស្ 

២១.សី្ល នាាំជីវែិឱ្យប្របនស្ើរ 

២២.សី្ល ជាអ្សាធ្លរណ្ៈប្រទ្ពយ 

២៣.សី្ល ព្ប្រក្តលងជាងរូបស្មបែតិ 

២៤.សី្ល ប្របនស្ើរជាងវមិានប្រាសាទ្ 

២៥.សី្ល ប្របនស្ើរជាងប្រកុ្មោែិមែិត 
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២៦.សី្ល ព្ប្រក្តលងជាងចែុរងគនស្នារបស់្ប្រពេះរាជា 

២៧.សី្ល ប្របនស្ើរជាងក្ងទ្ព័ និងមនតអារម 

២៨.សី្ល ជានប្ររឿងរក្ាខលួនាននោ លែ 

២៩.សី្ល ានជាទី្ពឹងព្នខលួន 

៣០.សី្ល រតមងរក្ាអ្នក្មានសី្ល។ 

កិម្តថិយតូព្តវ(បិ.៥១វទំ.២៣៣) 

ផ របត់កភត តសា វ 

❑ សី្ល មាន អ្វបិបដិសារៈជាប្របនោជន ៍ជាអានិស្ងស 

❑ អ្វបិបដិសារៈ មាន ានមាជជៈ(នស្ចក្តីរកី្រា ទ្ន)់ជាប្របនោជនជ៍ា
អានិស្ងស 

❑ ានមាជជៈ(នស្ចក្តីរកី្រា ទ្ន)់ មាន បីែិ ជាប្របនោជនជ៍ាអានិស្ងស 

❑ បីែិ មាន បស្សទ្ធិ ជាប្របនោជន ៍ជាអានិស្ងស 

❑ សុ្ខៈ មាន ស្មា្ិ ជាប្របនោជន ៍ជាអានិស្ងស 

❑ ស្មា្ិ មាន  ថ្នភូែញញ ណ្ទ្ស្សនៈ (ការនឃើញស្ចាៈ ៤ នោ 
ោណ្តាមពិែ) ជាប្របនោជន ៍ជាអានិស្ងស 
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❑  ថ្នភូែញញ ណ្ទ្ស្សនៈ មាន និពវិទ (ការននឿ ណា ) ជា
ប្របនោជនជ៍ាអានិស្ងស 

❑ និពវិទ មាន វរិារៈ (ប្រាស្ចក្ែនប្រមក្) ជាប្របនោជនជ៍ាអានិស្ងស 

❑ វរិារៈ មាន វមុិែតញញ ណ្ទ្ស្សនៈ (បចានវក្ខណ្ោណ្) ជា
ប្របនោជនជ៍ាអានិស្ងស 

❑ នហែិ សី្លវែាំ អ្នតាេ  នស្ចក្តីចនប្រមើនតែងមានដល់ពួក្ជនអ្នក្មាន
សី្ល។ 

តរភបអានិតសស 

១.ជាសលូវហូរមក្ព្នប្រទ្ពយ     

២.ន វ្ើជីវែិឱ្យមាននស្ចក្តីសុ្ខ 

៣.ន វ្ើឱ្យមាននក្រ តិ៍ន ម្ េះសា នៅ   

៤.ន វ្ើឱ្យអ្នារែលែ 

៥.ន វ្ើឱ្យមានភាពកាល ហនក្នុងជាំនុាំជន 

៦.ជាមនុស្សមនិវនងវងសាម រែី នៅនពលជិែសាល ប ់

៧.លុេះតបក្ធ្លល  រាងកា នៅរតមងនក្ើែក្នុងឋានសួ្រ។៌ 

(ចបម់ងគលទី្ ៩) 
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ម្សល ទសាវ១០ 

តភោតិតាវែវយវវាចា វាចតដលបុរគលនរលប្រែឹមប្រែូវ 

10-Well-spoken words of civility 

វាចសុ្ភាសិ្ែរឺជាវាចដូចនមតច? 

រឺជារក្យតដលអ្នក្និោ ចប្រមាញ់ ក្ ឬនប្រែៀមទុ្ក្លែនហើ  មនិ
តមននចេះតែនិោ ននាេះនទ្។ 

អសលព្បកបរបត់វាចាតភោតិត 

១.កាក នោតិតា  និោ ប្រែូវតាមកាល 

២.តែចោតិតា  និោ រក្យពិែ 

៣.តណ្យា ោតិតា  និោ រក្យទ្នភ់លន ់

៤.អតថតណ្យា ិតា   និោ រក្យជាប្របនោជន ៍

៥.កម្តសាែតិសាោតតិា  និោ នោ ចិែតនមតាត ។ 

ោកយគួរកោ វ១០វយ៉ា ស 

១.រក្យតដលនាាំឱ្យមាននស្ចក្តីប្រាថ្នន ែិច 

២.រក្យនាាំឱ្យមាននស្ចក្តីស្ននាត ស្ 
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៣.រក្យនាាំឱ្យស្ៃបក់ា និងចិែត 

៤.រក្យនាាំឱ្យមនិប្រច ូក្ប្រច ាំនោ ពួក្រណ្ៈ 

៥.រក្យតដលនាាំឱ្យប្រារពធពយោម  

៦.រក្យតដលនាាំឱ្យតាាំងក្នុងសី្ល 

៧.រក្យតដលនាាំឱ្យចិែតស្ៃប ់

៨.រក្យតដលនាាំឱ្យនក្ើែបញញ    

៩.រក្យតដលនាាំឱ្យចិែតសុែចក្កិ្នលស្ 

១០.រក្យតដលនាាំឱ្យនក្ើែនស្ចក្តីដឹងនឃើញក្នុងការតដលសុែចក្កិ្នលស្។ 

ករៀននិយយ អ 

១.និោ លែ ប្រកុ្មប្ររួសារនគ្នរពប្រស្ឡាញ់ 

២.និោ លែ មែិតភក្តិប្រស្ឡាញ់ចូលចិែត 

៣.និោ លែ កូ្ននៅនគ្នរពសាត បប់ងគ ប ់

៤.និោ លែ នមនក្ើ ទុ្ក្ចិែត 

៥.និោ លែ មនិជាបអ់្នាទ ក្ ់

៦.និោ លែ គ្នម នបចា មែិត 
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៧.និោ លែ រូនស្នហ៍ក្ក្ន់ៅត លែូក្លែឺន  

៨.និោ លែ លក្ទ់្ាំនិញាននប្រចើន 

៩.និោ លែ ការរកី្ចនប្រមើន   

១០.និោ លែ ស្ងគមស្ៃបសុ់្ខ  

❑ ស្មតនី វ្ើឱ្យមនុស្សមានសិ្រសួី្ស្តី  

❑ ស្មតនី វ្ើឱ្យមនុស្សមានក្មាល ាំងចិែត ឬាក្ទឹ់្ក្ចិែត 

❑ ស្មតនី វ្ើឱ្យមានស្ស្រងគ ម ឬស្នតិភាព 

❑ ស្មតនី វ្ើឱ្យមនុស្សលិចអ្តណ្ត ែ 

❑ ស្មតនី វ្ើឱ្យមនុស្សទ្ទួ្លនជារជ ័ ឬបរាជ ័។ 

គូរោណ្យសាតូព្តវតម្សាសាវ៣វយ៉ា ស(បិ.៤១) 

១.គូរោណ្យសា ស្មតសី្ែុ ដូចោមក្ 

២.បភបផោណ្យសាវស្មតបី្រក្អូ្បដូចផ្លក  

៣.ម្ីភោណ្យសា ស្មតតីសែមដូចទឹ្ក្ឃមុ ាំ។ 

តភោតិតបភរាណ្យ 

មនុស្សនរ ក្ស្មត ីដាំរនីរ ក្ភលុក្ 
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តខមរចងប្រក្ងទុ្ក្ជារក្យប្របនៅ 

នាងនួនខលឹមក្នុង បស្្សខីលឹមនប្រៅ 

ខលឹមមនុស្សស្ាំនៅនៅប្រែងរ់ក្យពិែ។ 

មនុស្សលៃង ់ក្នបេះដូងទុ្ក្ក្នុងអ្ណាត ែ 

មនុស្សឆ្លល ែ  ក្អ្ណាត ែទុ្ក្ក្នុងនបេះដូង។ 

រនាបាក្ ់ក្រនាបជសួ្ នបើស្មតហីួស្ 

មនិអាច ក្អ្វីមក្ជសួ្ាននទ្ 

អ្ណាត ែជាអាងក៍្នលង ានសុ្ខទុ្ក្ខសងនោ សារអ្ណាត ែ។ 

ចិែតជានទ្វទ្ែត មាែជ់ានទ្វតា។ 

ស្មតជីាឯក្ នលខជានទ អ្ក្សរជាប្រែី។ 

ស្មតសី្ជាែិ មារោទ្ស្ប្រែកូ្ល 

ស្មតនីរលនចញមនិតដលវលិវញិកានអ់្នក្ចរច នហែុននេះ 

ប្រែវូប្រប ែ័នអាតាម  កុ្ាំឱ្យចរចនថ្នល ស្នធ្លល  ជាបកុ់្ន។ 

 កខណ្យៈតម្បតសាិ អរបត់អនកនិយយ 

១.មុននិោ ប្រែូវរិែឱ្យានលែិែលែនជ់ាមុន 
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២.មនិរួរនិោ អាប្រក្ក្ពី់អ្នក្ណាមាន ក្ន់ ើ នោ សារការប្រចតណ្ននិនាទ  

៣.នៅនពលខឹងខ្ល ាំង កុ្ាំទននិ់ោ  

៤.មនិប្រែូវនិោ ចាំអ្ក្នទ្ នទេះជានិោ នលងក្ន៏ោ  

៥.នបើនឃើញនរខុស្រួររក្វ ិ្ ីសាស្រស្តនិោ នបើអាច 

៦.នប្របើរក្យស្មតសី្មរមយនៅកានអ់្នក្សាត ប ់

៧.មនិរួរនិោ អ្ែួខលួន នប្ររេះចាំនណ្េះដឹង 

៨.នបើនៅក្នុងការស្នទនាប្រែូវន វ្ើជាអ្នក្សាត បខ់លេះសង 

៩.ប្រែូវនចេះសាត បន់ោបល់អ្នក្ដព្ទ្ 

១០.រួរតែនិោ តែនរឿងតដលអ្នក្ដព្ទ្នពញចិែត 

១១.មនិរួរនិោ នរឿងផ្លទ ល់ខលួននប្រចើននពក្ 

១២.មនិនប្របើអារមមណ៍្នឆ្វឆ្លវក្នុងការនិោ  

១៣.ប្រែូវនគ្នរពសិ្ទ្ធិអ្នក្និោ នៅវញិនៅមក្សង 

១៤.នបើ ក្ស្មតនីរមក្និោ  នបើអាចប្រាបន់ ម្ េះនរសង។ 

ផាូិ កឆ្លព ះកៅរកោពកជាគជយ័កនសុការនិយយ 

១.នប្រែៀមខលួនរចួជានប្រស្ច 
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២.ទ្ទ្លួខុស្ប្រែូវក្នុងអ្ងគប្របជុាំ 

៣.ប្របឹងតប្របងនិោ ឱ្យានលែបាំសុែ 

៤.មានជាំននឿចិែតនលើខលួនឯង 

៥.ចាំចាស់្ពីប្របធ្លនបទ្ដាំបូងតដលនិោ  

៦.ចាំនគ្នលបាំណ្ង 

៧.នប្រែៀមរបស់្តដលចាំាចក់្នុងការនិោ  

៨.កុ្ាំបងែងក់្នុងនពលដល់នមា ងនិោ  

៩.មានភាពស្និទ្ធសាន លជាម ួអ្នក្សាត ប ់

១០.និោ រាក្ទ់ក្ន់ៅកានអ់្នក្សាត ប ់

១១.កុ្ាំនិោ រក្យអ្ភ ័នទស្នប្រចើននពក្ 

១២.កុ្ាំនិោ ស្ាំន ងែិចនពក្ 

១៣.កុ្ាំន្វើកា វកិារមនិលែតដលរួរឱ្យ្ុញ 

១៤.កុ្ាំនរចពីតខសតភនក្របស់្អ្នក្សាត ប ់

១៥.កុ្ាំនប្របើរក្យនពចនត៍សលផ្លក នៅកានអ់្នក្សាត ប ់

១៦.កុ្ាំស្រនស្ើរឬអ្ែួខលួនឯង 
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១៧.កុ្ាំចងែុលមុខអ្នក្សាត ប ់

១៨.កុ្ាំនិោ តវងអ្នាល  នពក្ 

១៩.មនិោក្ា់ាំងនិងនសាម េះប្រែងន់ពលនិោ  

២០.បញ្ាបក់ារនិោ នោ នពញចិែត 

២១.នពលចុេះមក្ពីនវទិ្ការ នប្របើអាក្បបកិ្រោិស្មរមយ 

២២.ន្វើចិែតឱ្យស្ៃប ់

២៣.ក្ែប់្រតាក្ាំហុស្ឆ្គង នដើមបតីក្ក្ាំហុស្ 

២៤.កុ្ាំឈលក្វ់នងវងនឹងរក្យស្រនស្ើរ។ 

ែរធយកនសុការនិយយ 

➢ មនិររួនិោ នប្រចើនតែមាន ក្ឯ់ង 

➢ មនិររួនិោ តែនរឿងផ្លទ ល់ខលួន 

➢ មនិជាំទស់្រូស្នទនា នោ មនិចាំាច ់

➢ មនិនិោ កាែន់រនពលសាត បម់និទនច់ប ់

➢ មនិររួនិនាទ មនុស្សក្នុងប្ររសួារ 

➢ មនិររួអ្ែួអាងពីប្រទ្ពយស្មបែតិ 
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➢ មនិររួអ្ែួអាងពីស្មែេភាព 

➢ មនិររួរេិះរនអ់្នក្មានរុណ្ 

➢ មនិររួនិោ បដិនស្្បាំណ្ងលែរូស្នទនា នោ មនិ ក្ចិែត
ទុ្ក្ោក្ ់

➢ តខវក្សាល បន់ប្ររេះអាចម ៍ប្រែីសាល បន់ប្ររេះមាែ។់ 

កគា បំណ្យសននការនិយយ 

១.នដើមបបីនងកើែចាំនណ្េះដឹង 

២.នដើមបនី វ្ើឱ្យមានការនោរ ល់រវាងគ្នន  និងគ្នន  

៣.នដើមបបីនញ្ាញទុ្ក្ខក្ងវល់ក្នុងចិែតន វ្ើឱ្យអារមមណ៍្្ូរប្រសាល 

៤.នដើមបនី វ្ើឱ្យមានភាពស្បា រកី្រា  

៥.នដើមបនីបើក្ឱ្កាស្ឱ្យអ្នក្សាត ប ់នដញនោលបញហ ស្ងស ័ 

៦.នដើមបលួីងនោមនិងទក្ទ់ញទឹ្ក្ចិែត 

៧.នដើមបនី វ្ើឱ្យអ្នក្សាត បម់ានទ្ាំនុក្ចិែត។ 

 កខណ្យៈទូតែដ  អវ(ទូតតនសាិ) 

១.ប្រពមទ្ទួ្លសាត បន់ស្ចក្តីរិែនឃើញរបស់្អ្នក្ដព្ទ្ 
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២.ដល់នពលនិោ ក្អ៏ាចន វ្ើឱ្យអ្នក្ដព្ទ្សាត បា់ន 

៣.ក្ាំណ្ែប់្រពាំតដនរបស់្រក្យនិោ ឱ្យចាស់្ោស់្ 

៤.ចាំខលឹមសារតដលនឹងប្រែូវនិោ  

៥. ល់នស្ចក្តីតដលប្រែូវនិោ ឱ្យលែិែលែន ់

៦.ន វ្ើឱ្យអ្នក្ដព្ទ្ ល់តាមាន 

៧.ឆ្លល ែក្នុងការនិោ រក្យតដលមានប្របនោជន ៍

៨.មនិនិោ រក្យតណ្នាាំឱ្យនក្ើែវវិាទ្។ 

ពយតនតូព្តវ(បិ.៥០ទំ.៣៦៧) 

នរលនទស្ប្រពេះអ្រ ិដល់នស្ចក្តីវនិាស្ ១០ ប្របការ 

១.អនីិគតំវនាីិគែាតិវបុរគលននាេះមនិាននូវរុណ្្មត៌ដលខលួនមនិទន់
ាន 

២.អីិគតាវបរធោយតិ សាបសូ្នយចក្រុណ្្ម ៌តដលខលួនាននហើ  

៣.តទាម្មតសវនវកវាទាយនសាិ ប្រពេះស្ទ្ធមមរបស់្បុរគលននាេះមនិសូរសង ់

៤.តទាម្មតសវវាវអីិមានិកកាវកោតិ ជាអ្នក្សាម នហួស្នហែុក្នុងប្រពេះស្ទ្ធមម 

៥.អនមិរកតាវវាវព្ពេមែរធយំវែរតិ ប្របប្រពឹែតប្រពហមចរយទាំងមនិនប្រែក្អ្រ 
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៦.អញ្ាតរំវវាវតសកិ ិដឋំវអាបតសាឹវអាបជជតិ ប្រែូវអាបែតិណាម ួតដលនៅហមង 

៧.គាឡហំវករាគាតកំវផភតតិ ប្របទ្េះនស្ចក្តីទុ្ក្ខនប្ររេះនរារដ៏្ ៃន ់

៨.ឧមាម នំវវាវកបភណាតិវែតិសាកកខបំ ដល់នូវការឆ្កួែរា មា  

៩.តម្មកូហហ វកា ំវកករាតិវន វ្ើមរណ្ៈកាលទាំងវនងវង 

១០.កាយតសវកមទាវបរម្មរណាវអកយំវទភគលតឹវវិ ធនិកតវំនិរយំវឧបបជជតិ លុេះ
តបក្ធ្លល  រាងកា សាល បន់ៅ រតមងនៅនក្ើែក្នុងអ្ា  ទុ្រគែិ វនិិាែ នរក្ 

ចូរពិចរណាៈ បុរគលរបបីនិោ រក្យជាទី្គ្នបចិ់ែតតែមយ ង មិនរបបី
និោ រក្យមិនជាទី្គ្នបចិ់ែត ក្នុ ងកាលណាន ើ  ។ 

តិរចាា នកថាតូព្តវ(បិ.៣៩ទ.ំ២៣៦) 

១.រាជករំ និោ ពីនស្តច 

២.កចារករំវ និោ ពីនចរ 

៣.ម្ោម្តសាករំ និោ ពីមហមាប្រែ 

៤.កតនាករំ  និោ ពីនស្នា 

៥.មយករំ  និោ ពីភ ័ 

៦.យភទាករំ  និោ ពីចមាាំង 
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៧.អននករំ  និោ ពីនប្ររឿងសីុ្ 

៨.កនករំ  និោ ពីនប្ររឿងសឹក្ 

៩.ិតថករំ  និោ ពីស្ាំពែ ់

១០.តយនករំ និោ ពីទី្នដក្ 

១១.មាលាករំ  និោ ពីក្ប្រមងផ្លក   

១២.គនាករំវ និោ ពីនប្ររឿងប្រក្អូ្ប 

១៣.ញាតិករំ  និោ ពីោែិ   

១៤.យនករំ  និោ ពីោន 

១៥.គាម្ករំ  និោ ពីប្រស្ុក្   

១៦.និគម្ករំ  និោ ពីនិរម 

១៧.នគរករំ  និោ ពីនររ   

១៨.ជនបទករំ និោ ពីជនបទ្ 

១៩.ឥតថសាករំ  និោ ពីប្រសី្   

២០.បភរធតករំ  និោ ពីប្របុស្ 
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២១.កភមារករំ  និោ ពីកុ្មារ   

២២.កភមារីករំ  និោ ពីកុ្មារ ី  

២៣.តភរាករំ  និោ ពីសុ្រា   

២៤.វិ ធតចិករំ  និោ ពីសលូវងនល់ 

២៥.កភម្ភោឋ នករំ និោ ពីនរឿងក្ាំពងទឹ់្ក្នសសងៗ 

២៦.បភពេកបបតករំ  និោ ពីអ្នក្តដលតចក្ឋាននៅនហើ   

២៧.នានតសាករំវ និោ ឥែប្របនោជន ៍

២៨.កលាកកាខ យិកវំ និោ ពីនោក្  

២៩.តម្ភទទកាខ យិក ំ និោ ពីស្មុប្រទ្ 

៣០.ឥតិមវាមិករំ និោ ពីការចនប្រមើន និងវនិាស្តដលគ្នម នប្របនោជន ៍

៣១. អារញ្ាករំ និោ ពីព្ប្រពនឈើ  

៣២.បពេតករំវនិោ ពីភនាំ។ 

បឋមនវាហរសូ្ប្រែ រក្យមនិប្របនស្ើរ ៨ ប្របការ (បិ.៤៨) 

១.មនិនឃើញ និោ ថ្ន នឃើញ  
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២.មនិឮ និោ ថ្ន ឮ 

៣.មនិានហិែភលក្ ់និោ ថ្ន ហិែភលក្ ់ 

៤.មនិដឹង និោ ថ្ន ដឹង 

៥.នឃើញ និោ ថ្ន មនិនឃើញ 

៦.ឮ និោ ថ្ន មនិឮ 

៧.ានហិែភលក្ ់និោ ថ្ន មនិានហិែភលក្ ់

៨.ដឹង និោ ថ្ន មនិដឹង។ 

តភោតិតតពូ្តវ(បិ.៥៤)(៨០) 

១.បុរគលក្នុងនោក្ននេះនិោ តែវាចសុ្ភាសិ្ែ មនិនិោ ទុ្រភ សិ្ែ 

២.និោ វាចជា្មត៌ែមយ ង មនិនិោ វាចមនិតមន្ម ៌

៣.និោ វាច រួរប្រស្ឡាញ់ មនិនិោ រក្យមនិរួរប្រស្ឡាញ់ 

៤.និោ តែវាចពិែ មនិនិោ ន េះនឡាេះ។ 

ោកយម្ិនគួរកជឿ 

១.ពណ៌្នារុណ្ស្ទធ របស់្អ្នក្មនិមានស្ទធ  

២.ពណ៌្នារុណ្សី្លរបស់្អ្នក្គ្នម នសី្ល 
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៣.ពណ៌្នារុណ្រហុស្ចាៈ របស់្អ្នក្មនិសាត ប ់

៤.ពណ៌្នារុណ្ចរៈ របស់្បុរគលក្ាំណាញ់ 

៥.ពណ៌្នារុណ្បញញ  របស់្បុរគលលៃង។់ 

តិកទ្ពសាការកោ ោកយតម្សាសា 

❑ េទយតសវតទតិសាវវាចា វាចជានបេះដូងព្នដួងចិែត 

❑ កមាកកាខ វ ក ាណិ្យយ ស្រីភ បនញ្ាញវាចលែោុាំងប្របនោជន៍
ស្នប្រមច 

❑ ម្ភតាេ វតបបតិវកបិកំ បុរគលបនញ្ាញវាចអាប្រក្ក្រ់តមងនៅត ប្រក្ហ  

❑ ទភដឋតសវផរភស្រវវាចា បុរគលនប្រកា្មានវាចអាប្រក្ក្ ់

❑ អមូតវាទសាវនិរធយំវឧកបតិ បុរគលនិោ មនិពិែ រតមងចូលនៅកាន់
នរក្ 

❑ តំកវាោករវកស្រកែយយំវកិទិតពេំ មនុស្សលែរបបដឹីងាននោ វាច 

❑ វាែំវម្ភកញ្ចយវក ាណ្យសា រួរតែបនញ្ាញវាចលែតែមយ ង 

❑ តណ្យា ំវគិរំវអតថិ តឹវបម្ភកញ្ច  បុរគលរួរបនញ្ាញវាចពិនរាេះ នហើ មាន
ប្របនោជន ៍
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❑ តកម្ិវវាែំវោកតយយវយយតាសា នំវនវតាបកយវ បុរគលរួរនិោ  
តែវាចតដលមនិោុាំងខលួនឱ្យនៅត ប្រក្ហ  

❑ ម្នភញ្ាកម្ិវោកតយយ បុរគលរួរនរលវាចតដលជាទី្នពញចិែត 

❑ នាម្នភញ្ាំវកភទាែនំ ក្នុងកាលណាៗ បុរគលមនិរួរនរលវាចមនិជា
ទី្នពញចិែតន ើ ។ 

❑ វាែំវ បម្ភកញ្ច វ កភត ំវនាតកិិ ំ បុរគលមនិរួរបនញ្ាញវាចលែខុស្
នពល 

❑ នវេិវម្ភកញ្ចយយវកបិកំ បុរគលមនិរួរនរលវាចអាប្រក្ក្ន់ ើ  

❑ តែចំវកិវអម្តាវវាចា រក្យពិែជារក្យមនិសាល ប ់

❑ អមូតវាទសាវនិរយំវឧកបតិវ កយវវាបិវនវកករាម្សាតិវចាេវឧកោបិវ កតវវ

កបែចវតមាវមិនសាិវនិេសានកមាម វម្នភជាវបរតថ អ្នក្នរលរក្យមនិពិែ ឬ
បុរគលណាន វ្ើអ្ាំនពើអាប្រក្ក្ន់ហើ និោ ថ្នអ្ញមនិន វ្ើនទ្ បុរគល
ននាេះរតមងនៅកានន់រក្ ជនទាំងពីរនាក្ត់ដលមានអ្ាំនពើនថ្នក្ទប
នស្មើគ្នន ននាេះ លុេះលេះនោក្ននេះនៅនហើ រតមងជាអ្នក្នស្មើគ្នន  នោ 
រែិក្នុងនោក្ខ្ងមុខ។ 

កយវែវគាថាវតតំវវវោកត អនតថបទតញ្ាតិាវ 

វឯកំវីម្មបទំកតកយាវវវវយំវតភតាេ វនវឧបតម្មតិ  
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អ្នក្ណារបបនីរលគ្នថ្នម ួរ    ជាគ្នថ្នឥែប្របនោជន ៍

គ្នថ្នតដលអ្នក្ននាេះនរលនហើ ននាេះ   ពុាំប្របនស្ើរន ើ  

អ្នក្ណាសាត បប់ទ្ព្ន្ម ៌ នហើ រតមងស្ៃបរ់មាៃ បា់នបទ្ព្ន 

្មន៌នាេះសូ្មបតីែម ួបទ្    ក្ន៏ ម្ េះថ្នប្របនស្ើរជាង។ 

តរភបអានិតសស 

❑ ជាមនុស្សមានមនតនស្នហ៍ 

❑ មាននស្ចក្តីរកី្ចនប្រមើននៅមុខ 

❑ មានវាចស័្ក្តិសិ្ទ្ធិ ានទ្ទួ្លនស្ចក្តីស្នប្រមច ក្នុងវែេុតដលនិោ  

❑ រតមងានឮ ានសាត បត់ែរក្យលែ 

❑ មនិធ្លល ក្ន់ៅកានអ់្ា ភូម។ិ 

(ចបម់ងគលទី្ ១០) 

ម្សល ទសាវ១១ 

មាតាវឧបោឋ នំ ការទ្ាំនុក្បប្រមុងមាតា 

11-well supporting mother 

ទ្ាំនុក្បប្រមុងជាអ្វី?  
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រឺជាការន វ្ើឧបការៈនោ ការោងនជើង រក្ប់្រចាច ់ នប្ររឿងអ្បមុ់ជ
ទឹ្ក្ឱ្យ និងឧបែេមភនូវបចា ័៤ មានស្ាំនលៀក្បាំរក្ ់ ជូនា  ទឹ្ក្ នាំចាំណី្ 
ជូនសទេះឬទី្អាប្រស័្ នៅ និងថ្នន ាំដងកូវនសសងៗ ។ 

និយម្ន័យមាតាបិតា 

មាតា តប្របថ្ន ប្រសី្តអ្នក្រាបអ់ានកូ្ន 

បិតា តប្របថ្ន បុរស្អ្នក្រក្ាកូ្ន។ 

ោកយែម្៉ាកនសុតតសាតិនិកត៖ 

❖ កទាេឡិនសា  ស្រស្តីចញ់រភ ៌
❖ តភេទា   ស្រស្តីមានចិែតលែ   
❖ ជកនតសាសា   ស្រស្តីជាអ្នក្ឱ្យកូ្នាននក្ើែមក្ 
❖ កតាកតនសាសា  ស្រស្តីោុាំងកូ្នឱ្យនប្រែក្អ្រ 

❖ កកកតនសាសា  ស្រស្តីអ្នក្ចិញ្ា ឹមបីាចត់ងរក្ាកូ្ន។ 

រក្យដាំបូងតដលកូ្នែូចនិោ ានជារក្យអ្វី? 

មា ក្ ់តម  មា ៗ ឬម ៗ  មាត   មាតា ា  ពុក្  
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អ្ក្សរ ម មាននប្រចើនជាែិសាស្ន ៍ដូចជា៖ 

ក្មពុជាន ើងថ្ន   មាតា មាត   មា ក្ ់តម  

ចិនថ្ន    មា     

អ្ងន់រលស្ថ្ន   មា ដរ័ 

ារាាំងថ្ន   មា តមរ ៍  

ស្ាំស្រស្កឹែនិងាលីថ្ន  មាតា 

មា នលសីុ្ថ្ន   មា ក្ ់

 ព្ងថ្ន    នម 

➢ នែើមាតាបិតាមានរុណ្ោ ងណា?  
➢ ទ្ាំនុក្បប្រមុងោ ងណានទ្ើបប្រែឹមប្រែវូ? 
រុណ្មាននប្រចើនមនិអាចរាបា់ន សូ្មនលើក្ ក្ស្នងខប ៨ ចាំណុ្ច៖ 

១.នោក្ប្រាថ្នន នឹងមានកូ្ន 

២.នោក្ប្រាថ្នន នឹងឱ្យក្ាំនណ្ើ ែ 

៣.នោក្ជាអ្នក្ចិញ្ា ឹមតងរក្ា 

៤.នោក្ជាអ្នក្បងហ ញនោក្ននេះដល់កូ្ន 

៥.អននសាគភណ្យ = រុណ្រាបម់និាន 
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៦.អកនកបបការគភណ្យ 

៧.អតម្គភណ្យ = រុណ្ឥែមានអ្វីមក្នប្របៀបសទឹមាន 

៨.អបរធមាណ្យគភណ្យ = រុណ្ប្របមាណ្មនិាន ដូចទឹ្ក្មហស្មុប្រទ្។ 

បុរគល ២ ពកួ្តដលកុ្លបុប្រែពិាក្ែបរុណ្ រឺមាតាបិតា 

កតេិវ អតសាកនាវ មាតាបតិនូំវ នបបបជជិតពេំ អ្នក្ទាំងឡា មនិរបបបី្របមាង
នមើលង  ចាំនរេះមាតាបិតារបស់្ខលួន     នប្ររេះមាតាបិតាជាអ្នក្មានរុណ្ 

ៃ្ន។់ 

កយវមាតរំវបិតរំវម្កចាច វីកម្មនវកកតត ិ

កទវាបិវនវតិែានសាិវមាតាកបតវិវមរំវនរំ 

បុរគលណាតែងចិញ្ា ឹមមាតាបិតានោ ្ម ៌នទ្វតាទាំងឡា  

តែងរក្ានូវបុរគលអ្នក្ចិញ្ា ឹមមាតាបិតាននាេះ។ 

❖ តភចវម្កតសាយយតាវ កលាកក នស្ចក្តីប្របែិបែតិលែក្នុងមាតា នាាំនស្ចក្តី
សុ្ខមក្ឱ្យក្នុងនោក្។  

❖ អកថាវ កម្កតសាយយតាវ តភច នស្ចក្តីប្របែិបែតិលែក្នុងបិតា នាាំនស្ចក្តី
សុ្ខមក្ឱ្យក្នុងនោក្។ 
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មាតាមានគភណ្យវ៦វកទៀត 

១.អនភកបបកា ឱ្យនស្ចក្តីអ្នុនប្រគ្នេះដល់បុប្រែ 

២.បតិោឋ  ជាទី្ពឹងរបស់្បុប្រែ 

៣.បភកពេវរតទទសា ជាអ្នក្ឱ្យទឹ្ក្នោេះដល់បុប្រែ 

៤.ម្កគាល វតគលតសវកលាកតស ជាអ្នក្ប្រាបស់លូវសួ្រដ៌ល់បុប្រែ 

៥.កគាតសាសា ជាអ្នក្ចិញ្ា ឹមបុប្រែ 

៦.បភញ្ាបូតញ្ាតិា ជាអ្នក្បបលួបុប្រែឱ្យន វ្ើបុណ្យ។ 

មាតាបិតាព្ពះពភទាឱ្យក ម្ ះវ៤វយ៉ា ស 

១.ជាប្រពេះប្រពហមរបស់្កូ្ន   

២.ជានទ្វតាដាំបូងរបស់្កូ្ន 

៣.ជាអាចរយដាំបូងរបស់្កូ្ន 

៤.ជាប្រពេះអ្រហនតរបស់្កូ្ន។ 

ការតបគភណ្យមាតាបិតាក េីើតាម្ិធ សីាវ២វយ៉ា ស 

១. ខណ្ៈតដលនោក្នៅមានជីវែិ 
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២. ខណ្ៈនពលនោក្សាល បន់ៅ។ 

១.១.ទំនភកបព្ម្ុសកោយស្រថ នវ៦វយ៉ា ស 

១. ប្រែូវចិញ្ា ឹមបីាចត់ងរក្ាគ្នែឱ់្យានលែ 

២. ប្រែូវជួ  ន វ្ើកិ្ចាការងររបស់្គ្នែ ់

៣. ប្រែូវនគ្នរពនជឿសាត បរ់ក្យរបស់្គ្នែ់ 

៤. ប្រែូវរក្ានក្រ តិ៍ន ម្ េះ កិ្ែតិ ស្ វងសប្រែកូ្លឱ្យានលែ 

៥. ប្រែូវតងរក្ាប្រទ្ពយស្មបែតិរបស់្គ្នែទុ់្ក្ 

៦. ប្រែូវនចេះប្រស្ឡាញ់រវាងបងបែូន។ 

២.១.ទំនភកបព្ម្ុសកោយស្រថ នវ៥វយ៉ា ស(កព  ះកលាកកៅ) 

១. ប្រែូវចែត់ចងពិ្ីបូជាស្ព 

២. ប្រែូវន វ្ើទ្ក្ខិណានុបបទនឧទ្ទិស្កុ្ស្លជូនគ្នែ ់

៣. ប្រែូវតងរក្ាវងសប្រែកូ្លប្រែូវឱ្យានលែ នបើគ្នែជ់ាអ្នក្មានស្ទធ  សី្លជា
នដើម 

៤. ប្រែូវនចេះប្រស្ឡាញ់រវាងបងបែូន  

៥.ប្រែូវរក្ាប្រទ្ពយរបស់្នោក្កុ្ាំឱ្យវនិាស្។ 
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ការតបគភណ្យកោយព្ពះីម្ ៌

១.ដឹក្នាាំនោក្ឱ្យមានស្ទធ  

២.ដឹក្នាាំនោក្ឱ្យមានសី្ល 

៣.ដឹក្នាាំនោក្ឱ្យបរចិា រទន 

៤.ដឹក្នាាំនោក្ឱ្យមានបញញ ។ 

វិ ធ សីាក េីើឱ្យកលាកមានគភណ្យីម្៌តព្មាប់ខានួ 

១.ដឹក្នាាំនោក្ឱ្យនៅវែត 

២.ដឹក្នាាំនោក្ឱ្យគ្នែអ់ាននស្ៀវនៅ្ម ៌

៣.ដឹក្នាាំនោក្ឱ្យសាត ប់្ ម ៌តាមវ ិ្ ីនសសងៗ 

៤.នបើអាចមានកូ្នប្របុស្ឱ្យបសួ្នរៀនសូ្ប្រែ។ 

ទំនភកបព្ម្ុសមាតាបិតាបែចយ័វ៤វនាឱំ្យកនឋានៈវ៥ 

១.នាាំឱ្យអា ុតវង 

២.នាាំឱ្យស្មបុរកា លែ 

៣.នាាំឱ្យសុ្ខកា  ស្បា ចិែត 
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៤.នាាំឱ្យមានក្មាល ាំងកា  និងក្មាល ាំងចិែត 

៥.នាាំឱ្យមានប្រាជ្ា ល្ ស្ព្វ។ 

ែបកែែកព្ទពយជាវ៤វយ៉ា ស 

១.នោេះបាំណុ្លចស់្ រឺចិញ្ា ឹមមាតាបិតា 

២.នោេះបាំណុ្លងមី រឺចិញ្ា ឹមកូ្ន 

៣.ក្បទុ់្ក្ក្នុងតសនដី រឺន វ្ើបុណ្យ 

៤.ក្បទុ់្ក្ក្នុងនប្រជាេះនប្រៅរឺខលួនឯង។ 

បភតសាតូព្តវ(បិ.៤៤វទំ.៨៥) 

កតាសា វ៥វយ៉ា សែដ មាតាបិតាែស់បកសកើតកូន 

១.មកតាវវាវកនាវករធតសតិ កូ្នតដលន ើងចិញ្ា ឹមនឹងចិញ្ា ឹមន ើងវញិ 

២.កែិចំវវាវកនាវករធតសតិ បុប្រែនឹងជួ  ន វ្ើកិ្ចាការន ើង 

៣.កភ ិំកស្រវែរំវតិកដឋ  វងសប្រែកូ្លនឹងស្េិែនៅ ូរ 

៤.ទាយជជំវបដិបជជត ិ បុប្រែប្របែិបែតិទ្ទួ្ល ក្មែក៌្។ 

៥.អរវ វាវ បនវ កបតានំវ ទកខិណានភបបទតសតិ មយ ងនទ្ៀែ បុប្រែនឹងឧទ្ទិស្
ទ្ក្ខិណាទនឱ្យដល់ន ើងតដលន វ្ើមរណ្ៈកាលនៅកានន់ោក្ខ្ងមុខ។ 
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កដើម្បសាកាា យជាកូន អព្តូិក េីើ 

១.តាាំងចិែតសិ្ក្ានរៀនសូ្ប្រែឱ្យាននចេះដឹង 

២.ជួ  ន វ្ើកិ្ចាការមាតាបិតាឱ្យានលែ 

៣.ែមកល់ែនមកើងវងសប្រែកូ្លឱ្យានលែ 

៤.ប្របប្រពឹែតខលួនឱ្យានលែស្មជាអ្នក្ទ្ទួ្លមែក៌្ 

៥.ប្រែូវែបរុណ្គ្នែវ់ញិ នប្ររេះជីវែិន ើងរស់្ាននោ សារនោក្ទាំងនទ្វ 

៦.នាាំមាតាបិតានៅវែត សាត ប់្ ម ៌ន វ្ើលែនសសងៗ 

៧.ប្រែូវនមើលតងនោក្នៅនពលមានជាំងឺ 

៨.ប្រែូវនចេះតងរក្ាទឹ្ក្ចិែតគ្នែ ់កុ្ាំឱ្យគ្នែខ់វល់និងពិាក្ចិែត 

៩.ប្រែូវតងរក្ាប្រទ្ពយស្មបែតិសង រក្ាចិែតសង 

១០.ន វ្ើការឧទ្ទិស្កុ្ស្លជូនគ្នែស់ងកុ្ាំនភលចរុណ្នបើនទេះជានោក្មនិនៅ។ 

តកាក រៈែដ កូនព្តូិក េីើជាម្ួយកលាកទាសំពសារមានវ១០វយ៉ា ស 

១.អននំ នប្ររឿងបរនិភារ   

២.កនំ ទឹ្ក្តសលនឈើ   
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៣.ិតថំ ស្ាំពែន់ស្លៀក្ 

៤.តយនំ ជូនទី្ស្ប្រមាក្   

៥.ឧចាា ទនំ ដុស្តក្ែល 

៦.នោបនំ សៃូែទឹ្ក្នៅត  ប្រែជាក្ ់ 

៧.កទកោិនំ ោងនជើង 

៨.កត ម្កខនំ ោបនប្របង   

៩.បរធម្ទទនំ ប្រចាច ់រក្ ់រែឹជានដើម 

១០.តមាព ិនំ ដក្អ្វ វៈមានប្រមាមព្ដជានដើម។ 

តរភបអានិតសស 

១.ជាមនុស្សមាននស្ចក្តីអ្ែ់្ នក់្នុងជីវែិ 

២.ជាមនុស្សមានស្ែិសាម រែីលែ 

៣.ជាមនុស្សន វ្ើអ្វីតដលមាននហែុសល 

៤.ន វ្ើឱ្យសុែអ្នតរា នសសងៗ និងោភនក្ើែង  

៥.ន វ្ើឱ្យសុែចក្ភ ័ក្នុងនពលទល់ប្រចក្ 
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៦.នទ្វតាតែងតងរក្ា 

៧.តែងទ្ទួ្លការនលើក្ស្រនស្ើរពីមនុស្សនប្រចើន 

៨.មានការរកី្ចនប្រមើននៅមុខជានិចា 

៩.នបើមានកូ្នតែងជាមនុស្សប្របក្បនោ រនលង្ម ៌

១០.ន វ្ើឱ្យមាននស្ចក្តីសុ្ខស្ៃប ់

១១.រតមងានជាទិ្ោឋ នុរែិដល់ជនជាំនានន់ប្រកា  

១២.ានន ម្ េះជាស្បបុរស្ 

១៣.ជាទី្នលើក្ែនមកើងរបស់្អ្នក្ប្រាជ្ 

១៤.ជាសលូវនាាំឱ្យានមហកុ្ស្លតាមលាំោប ់

១៥.ានស្មបែតិមនុស្ស នទ្វតា និរវ ន 

១៦.ន ម្ េះថ្នមនិប្របមាទ្ 
១៧. ជាអ្នក្មាន្មខ៌លឹមសារក្នុងខលួន 

១៨.រតមងទ្ទួ្លានប្របនោជនទ៍ាំងពីរ 

១៩.មានការរកី្ចនប្រមើននៅមុខជានិចា 

២០.ជាអ្នក្រក្ានូវប្រពេះបរ ិែតិ្ម ៌បដិបែតិ និងបដិនវ្្ម ៌

២១.ានន ម្ េះថ្នចនប្រមើនតាមអ្នក្ប្រាជ្ 

២២.រតមងជាអ្នក្មានទី្ពឹងដប៏្របនស្ើរ 
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២៣.ជាអ្នក្នលើស្នោ រុណ្ទាំង៣ រឺសី្ល ស្មា្ិ បញញ ។ 

(ចបម់ងគលទី្ ១១) 

ម្សល ទសាវ១២ 

បិតភវឧបោឋ នំវ កិ្រោិទ្ាំនុក្បប្រមងុបិតា 

12-well supporting father 

នហែុដូចនមតចានជាប្រែូវចិញ្ា ឹមកូ្ន? 

ចងឱ់្យកូ្នានរស់្នៅសុ្ខប្រស្ួល នោ មនិមានទុ្ក្ខប្រពួ  និងចែ់
ទុ្ក្ថ្នខលួនជាមនុស្សមានប្រពហមវហិរ្មច៌ាំនរេះកូ្នៗ។ 

បុប្រែ តប្របថ្ន ដូចនមតច? 

១.អ្នក្ន វ្ើប្រែកូ្លឱ្យសាែ ែបរសុិ្ទ្ធ 

២.អ្នក្ោុាំងនបេះដូងឱ្យរកី្រា ។ 

បភព្តមានវ៣វព្បកមទគឺ 

១.អកនសាវាតិក អ្នក្នៅអាប្រស័្ ក្នុងស្ាំណាក្អ់ាចរយ 

២.ទិននក កូ្នចិញ្ា ឹម   

៣.អតសាជៈវបុប្រែនក្ើែពីខលួន។ 
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បភព្តមានវ៣វព្បកមទកទៀត 

១.អតិជាតបភតសា បុប្រែថ្នន ក្ខ់ពស់្ 

២.អនភជាតបភតសា បុែតលែថ្នន ក្ក់្ណាត ល 

៣.អិជាតបភតសាវបុែតថ្នន ក្ទ់ប (ជាកូ្នាប តែងន វ្ើអ្ាំនពើអាប្រក្ក្ឱ់្យមាតាបិតា
នក្ើែទុ្ក្ខ គ្នម នសី្ល និងតែងប្របប្រពឹែតអ្ា មុខជានិចា)។ 

អកយម្ភខវ៥ 

១.នលងប្រសី្ 

២.នលងប្រសា    

៣.នលងតលបង 

៤.នស្ពរបា់បមែិត   

៥.ខជិលប្រចអូ្ស្។ 

និនទិតូព្តវ(បិ.២៩វទំ.២០៥) 

អ្នក្មានកូ្នតែងនប្រែក្អ្រនឹងកូ្ន មាននគ្ន តែងនប្រែក្អ្រនឹងនគ្នទាំងឡា ។ 

បភព្តកកើតព្តូិព្បជភំបែច័យវ៣វព្បការ 

១.មាតាបិតានៅរមួគ្នន  
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២.មាតាមានរដូវ 

៣.មានស្ែវមក្ចបក់្ាំនណ្ើ ែ។ 

នដើមបដឹីក្នាាំកូ្នឱ្យលែមាតាបិតាប្រែវូន្វើដូចខ្ងនប្រកាម 

១.ប្រែូវន វ្ើខលួនឱ្យជាមនុស្សលែ 

២.ប្រែូវនវៀរចក្ាបអ្ស់្ម ួជីវែិ មានការរក្ាសី្លជានដើម  

៣.កាលរិែពីនរៀបការ ប្រែូវនប្រជើស្នរ ើស្មនុស្សឱ្យានស្មរមយ 

៤.កាលនរៀបការនឹងគ្នន នហើ ប្រែូវខាំសាងលែ និងប្របឈមមុខនឹងបញហ ។ 

ការែិញ្ច ឹម្កូនមានវ២វិធ សីា 

១.ការចិញ្ា ឹមកូ្នតាមសលូវនោក្ 

២.ការចិញ្ា ឹមកូ្នតាមសលូវ្ម។៌ 

អនភកព្គាះកូនកោយីម្៌វ៥វយ៉ា ស 

១.ហមកូ្នចក្អ្ាំនពើអាប្រក្ក្ ់   

២.ឱ្យកូ្នតាាំងនៅក្នុងអ្ាំនពើលែ 

៣.ឱ្យកូ្ននរៀនសូ្ប្រែសិ្លបសាស្រស្ត   

៤.ដណ្តឹ ងភរោិឬសាវ មឱី្យស្មរួរ 
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៥.តចក្ប្រទ្ពយឱ្យកូ្នក្នុងស្ម ័ស្មរួរដល់កូ្ន។ 

កេតភននការនិយយម្ិនព្តូិ គាន កព្ោះកេតភវ៣វយ៉ា ស 

១. ល់នឃើញខុស្គ្នន    

២.មានបាំណ្ងខុស្គ្នន    

៣.នប្ររេះកិ្នលស្ក្នុងស្នាត ននប្រចើន។ 

នវស្រវមរធយវយវបតិកនាវនវិធកមតិ ភរោិណាមនិខ្ល ចបតី ភរោិននាេះមនិ
តមនជាភរោិនទ្។ 

កភមារតូព្តវ(បិ.៥២) 

តម្បតសាិផាូិ កាយមានវ២វព្បកមទ 

១.របស់្ស្ប្រមាបប់រនិភារ 

២.របស់្ស្ប្រមាបន់ប្របើប្រាស់្។ 

តម្បតសាិផាូិ ែតិសាមានវ២វយ៉ា ស 

 ១.ីម្ម  ជាអាហររបស់្ចិែត 

 ២.ែំកណ្យះិធជាជ  ជានប្ររឿងឧបក្រណ៍្របស់្ចិែត។ 

នដើមបនីប្របៀនប្របនៅកូ្នឱ្យនដើរក្នុងសលូវលែប្រែូវន្វើដូចខ្ងនប្រកាម 
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១.ប្រែូវនចេះន វ្ើខលួនឱ្យជាបុរគលរាំរូ 

២.ប្រែូវនប្រជើស្នរ ើស្មែិតលែឱ្យកូ្ននស្ពរប ់

៣.ប្រែូវតស្វងរក្នស្ៀវនៅលែៗឱ្យកូ្នអាន 

៤.ប្រែូវនាាំកូ្ននៅរក្បណ្ឌិ ែ ដូចជាប្រពេះស្ងឃ ប្ររូអាចរយជានដើម តដលជាអ្នក្
មានចាំនណ្េះដឹងសលូវនោក្ និងសលូវ្ម។៌ 

នាយកា ៈស្រសា ប់ីម្ ៌

បឋពាវឯករកជជនវតគលតសគម្កននវវាវ 

តពេកលាកាីិបកែចនវកស្រតាបតសាិផ ំវិរំវ។ 

នសាតាបែតិសល  ជារុណ្ជាែដប៏្របនស្ើរជាងភាពព្ន 

ឯក្រាជនលើតសនដីសង  ជាងដាំនណ្ើ រនៅកានឋ់ាន 

សួ្រស៌ង ជាងភាពជា ា្ំក្នុងនោក្ទាំងមូលសង។ 

ព្តូិអនភិតសាន៍វ២វព្បការ 

១.មាតាបិតាមានភារកិ្ចាក្នុងការនរៀបចាំអារហ៍ពិរហ៍ឱ្យកូ្ន និងសតល់
នោបល់ 

២.មាតាបិតាប្រែូវនរៀបចាំរូប្ររងតដលលែ។ 
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បញ្ញា ែតសកកើតមានកនសុតសលម្វ២វព្បការ 

១.នែើមាតាបិតាចូលរមួចាំតណ្ក្នស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់របស់្កូ្ននុេ៎ះមានលទ្ធសល
ោ ងណា? 

២.នែើអ្នក្ណាជាអ្នក្អាកាែក់្នុងការនប្រជើស្នរ ើស្រូប្ររងឱ្យកូ្ន? 

 បញហ ទី្១ នបើន ើងពិនិែយឱ្យលែិែលែនន់ៅ និងនឃើញថ្ន មានលទ្ធ
សលលែនប្រចើនជាងអាប្រក្ក្ ់ ការសតល់ភាពមនិលែននាេះ វាអាប្រស័្ នៅ
នលើបុរគលមាន ក្់ៗ  កាលតដលមាតាបិតាខវេះចិែតសាស្រស្ត គ្នែចូ់លចិែត
ន វ្ើអ្វីហួស្នហែុ។ ចាំណុ្ចតដលស្ាំខ្នរឺ់កូ្នតដលមានវ ័នៅខា ី
មនិទនម់ានបទ្ពិនសា្នក៍្នុងជីវែិ ចូលចិែតន វ្ើតាមការប្រស្នមើ
ប្រស្ព្មរបស់្ខលួន អាចន វ្ើការស្នប្រមចចិែតខុស្ាន នហើ លទ្ធសល
ព្នការស្នប្រមចចិែតននាេះ វាជាអ្នារែរបស់្បុរគលមាន ក្់ៗ ។ 

 បញហ ទី្ ២ នរណារឺជាអ្នក្ន វ្ើការស្នប្រមចចិែត ក្នុងការនរៀប
អារហ៍ពិរហ៍របស់្កូ្ន ដូចជានរដល់នពលនរៀបការ ឬនៅនឹង
នរៀបការជាម ួអ្នក្ណា? រាំនិែតដលលែបាំសុែននាេះ រឺការពិភាក្ា
គ្នន រក្សលូវលែបាំសុែមាតាបិតាប្រគ្ននត់ែជាទី្ប្របឹក្ារបស់្កូ្នតែប ុនណាណ េះ 
មនិប្រែូវនចញមុខមាែន់ពក្នទ្ ប្រែូវតែឱ្យកូ្ននរៀបការជាម ួមនុស្ស
តដលកូ្នប្រស្ឡាញ់ នប្ររេះនស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់ជានដើម នហែុនាាំនៅរក្



 

- 110  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

ការនរៀបមងគលការ ចាំតណ្ក្ន ើងជាកូ្នតដលប្រស្ឡាញ់ ចងា់ន
អ្នក្ណាក្រួ៏រឱ្យមាតាបិតាាន ល់ប្រពមសងតដរ នបើន ើងានន វ្ើឱ្យ
នោក្ទាំងពីរស្បា ចិែតក្ជ៏ាក្ែតញ្ញូ ក្ែនវទី្ តដលន ើងានន វ្ើ
ចាំនរេះនោក្នហើ ជាសិ្រសួី្ស្តី សុ្ភមងគលដល់រូអារហ៍ពិរហ៍
ែនៅនទ្ៀែសង តែប្របសិ្ននបើមនិមានការ ល់ប្រពមគ្នន  ដូនចន េះនទ្
មាតាបិតាក្រួ៏រោក្ចិ់ែតនហើ រិែថ្ន៖ 

 មនុស្សតដលគ្នែម់និនពញចិែត តែកូ្ននពញចិែត ប្របនស្ើរជាងមនុស្ស
តដលន ើងនពញចិែត តែកូ្នន ើងមនិនពញចិែត។ 

វិ ធ សីាែិញ្ច ឹម្កូនតាម្ផាូិ ីម្ ៌

១.ប្រែូវនាាំកូ្ននៅវែតនដើមបសិី្ក្ានឈវង ល់ពីប្រពេះពុទ្ធសាស្នា 

២.ប្រែូវបនប្រងៀនកូ្នឱ្យនចេះនមសាក រប្រពេះរែនព្ប្រែ 

៣.ប្រែូវបបលួកូ្នឱ្យនចេះន វ្ើបុណ្យ មានោក្ា់ប្រែជានដើម 

៤.ប្រែូវនចេះដឹក្នាាំកូ្នឱ្យន វ្ើស្មា្ិរាល់ព្ងៃ 

៥.នបើជាកូ្នប្របុស្ឱ្យបសួ្ជាសាមនណ្រឬភកិ្ខុ។ 

បកព្សៀនកូនឱ្យកែះកគារពកព កិលា 

❑ ដល់នពលោុាំកូ្នប្រែវូោុាំ 
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❑ ដល់នពលនរងកូ្នប្រែវូនរង 

❑ ដល់នពលនប្រកាក្កូ្នប្រែវូនប្រកាក្ 

❑ ដល់នពលនរៀនកូ្នប្រែវូនរៀន 

❑ ដល់នពលន្វើការកូ្នប្រែវូន្វើការងរ 

❑ ដល់នពលនលងកូ្នប្រែវូនលង 

❑ ដល់នពលន្វើអ្វីណាកូ្នប្រែវូន្វើអ្វីននាេះ ឱ្យពិែប្រាក្ដ។ 

   ពុក្និងតម  តែប ុនណាណ េះ  នចេះតែចស់្ 

ប្រាក្ដណាស់្  ចាស់្ជាប្ររែ ់ មក្ោក្ប់្រាណ្ 

នទ្ើបកូ្នាន  ទី្ពាំនឹង ពឹងអាប្រស័្ ។ 

មនុស្សអ្ែវ់ជិាជ  ដូចនាវា អ្ែច់ងកូែ។ 

រក្យនរលថ្ន៖ ឈនេះអ្នក្ខពងខ់ពស់្នោ ការឱ្នលាំនទន ឈនេះអ្នក្ទបទ្ន់
នខា នោ ការស្នស្រងគ េះ ឈនេះអ្នក្នស្មើគ្នន នោ ការពយោម។ 

កូនព្តសាគួរព្បតិបតសាិខានួឱ្យមាន កខណ្យៈដូែចសកព្កាម្ 

❑ ទ្នភ់លនសុ់្ភាពរាបសា 

❑ មនិោក្ន់លៀមប្របវែតិ និងមានចរោិប្រែង ់
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❑ មានរូបស្មបែតិស្មរមយនោ នចេះនរៀបចាំខលួន 

❑ ប្រស្ឡាញ់ខលួន នចេះតងរក្ាខលួន 

❑ តែងមានទឹ្ក្មុខប្រស្ស់្ប្រសា  

❑ តែងមានការនអ្ៀនខ្ម ស្ 

❑ មនិនចេះបងហ ញការចបអ់ារមមណ៍្និងស្រនស្ើរពីប្របុស្ៗ 

❑ ឆ្លល ែព្វ រហ័ស្រហួន 

❑ មនិរួរន វ្ើម្កិ្ម្ក្រួ់រខ្ន ញ់ 

❑ មានចិែតលែនចេះជួ   ក្អាសារគ្នន  

❑ មនិនចេះនឆ្មើងព្ឆ្ម ន េះនឡាេះ 

❑ នឆ្នើមក្នុងកិ្ចាការងរសទេះ មនិទុ្ក្ការងរនចល 

❑ មនិមានការប្របមាទ្ ឬន វ្ស្ប្របតហស្ន ើ  

❑ មនិនចេះនដើរនលងនទេះ ប ់ឬព្ងៃ 

❑ មនិជក្ា់រ ីនស្ពនប្ររឿងប្រស្វងឹ មនិនិោ នប្រចើន 

❑ នចេះប្របកានខ់លួន និងមនិជិែស្និទ្ធជាម ួប្របុស្ៗ 
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❑ មនិនចេះតញ ប តប្រប និោ តែរក្យឥែប្របនោជន ៍

❑ នចេះអ្ភវិឌ្ឍនជ៍ាប្របចាំ 

❑ មនិលៃងន់ហើ សាគ ល់កាលៈនទ្ស្ៈ 

❑ ខាំសិ្ក្ានរៀនសូ្ប្រែ។ 

 នមទ្ព័ដក៏ាល ហននៅស្មរភូមចិាាំងមនិតដលចញ់ តែមក្ចុេះចញ់
នារដីទ៏្នភ់លនម់ាន ក្ន់ៅវញិនប្ររេះអ្វី? 

គតិោត់កតឿនមាតាបិតាែដ មានកូន(កដើម្បសាកូន អ) 

១.នបើប្រស្ឡាញ់កូ្នកុ្ាំងនមកូ្ននពក្ 

២.កុ្ាំែឹងរងឹហួស្នហែុនពក្ 

៣.សតល់ភាពក្ក្ន់ៅត ដល់កូ្ន 

៤.នពលកូ្នន វ្ើខុស្ប្រែូវតណ្នាាំឱ្យានទនន់ពល 

៥.ប្រែូវនចេះហវឹក្ហែកូ់្នឱ្យនចេះន វ្ើការងរតាាំងពីែូច 

៦.ប្រែូវជួ  កូ្នទាំងពីរតសនក្រឺស្មាភ រៈនិងសាម រែី(មានរុណ្្ម)៌។ 
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បញ្ញា ែិញ្ច ឹម្កូនខភតកបួន 

❑ ឱ្យកូ្នកាល  ជានទ្វតា ប្រាថ្នន អ្វីានតាមចិែត តែការងរមនិពូតក្ ដូច
ចស់្បុរាណ្នរលថ្ន នជើងមនិជានដី់ ឬជានអ់ាចមម៍ានម់និនពៀច។ 

❑ មនិានឱ្យការក្ក្ន់ៅត ដល់កូ្ន 

❑ ន វ្ើខលួនជារាំរូមនិលែ 

❑ តាមអ្ាំណាចខ្ល ាំងនពក្ 

❑ ប្រស្ឡាញ់កូ្នតាមចិែតកូ្ននពក្ 

❑ រអ្៊ាូរទាំនប្រចើននពក្ 

❑ ចិញ្ា ឹមកូ្នឱ្យខជិល (ចិញ្ា ឹមមនិនចេះ ា្ំ)។ 

ដំកណាះព្ស្រយែិញ្ច ឹម្កូនឱ្យ អ 

១.ចិញ្ា ឹមកូ្ននោ នហែុសល 

២.បនប្រងៀនកូ្នឱ្យនប្របើរាំនិែ 

៣.បនប្រងៀនកូ្នឱ្យនចេះទ្ទួ្លខុស្ប្រែូវ 

៤.ប្រែូវនចេះចិញ្ា ឹមកូ្នឱ្យ ា្ំ 
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៥.ប្រែូវតែជារាំរូលែដល់កូ្ន (កុ្ាំអ្នុវែតនត៍ាមរក្យថ្នៈពុែប្ររូឱ្យប្រតាប ់ចាប់
ប្ររូឱ្យ ក្) 

៦.ប្រែូវប្រស្ឡាញ់កូ្ននោ ប្រពហមវហិរ 

៧.រួររក្ឱ្កាស្នាាំកូ្នៗ នៅវែត 

៨.ប្រែូវន វ្ើែួនាទី្ឱ្យានលែ ជាឳពុក្មាត   

៩.កុ្ាំប្រពមអ្ែសី់្លខលួនឯង។ 

សូ្មពិចរណារាំនិែខលេះខ្ងនប្រកាមននេះ 

១.ន វ្ើរុណ្នៅនរនហើ  នបើនរែបវញិចែទុ់្ក្ថ្នមនិានន វ្ើ 

២. ន វ្ើរុណ្នៅនរនហើ  ានសលអាប្រក្ក្ច់ែទុ់្ក្ជាបទ្ពិនសា្ន ៍

៣.អ្ាំនពើណាតដលន ើងពុាំចងា់ន កុ្ាំន វ្ើវានៅនលើអ្នក្ដព្ទ្ 

៤.ចងា់នឱ្យនរប្រស្ឡាញ់ន ើង ប្រែូវន វ្ើលែជាម ួអ្នក្ដព្ទ្ជាមុនសិ្ន 

៥.អ្ាំនពើណាានសុ្ខខលួនតែលាំាក្អ្នក្ដព្ទ្សូ្មនជៀស្វាង 

៦.នបើដឹងថ្ន ជួ  នរនហើ នាាំទុ្ក្ខោក្ខ់លួនចូររែឱ់្យសុែ 

៧.នបើន វ្ើរុណ្នៅនលើនរនហើ  សូ្មកុ្ាំរ ាំលឹក្ 

៨.ប្រែូវទុ្ក្ឱ្យអ្នក្ដព្ទ្និោ ពីរុណ្ន ើង 
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៩.អ្វីតដលន ើងមនិស្បា ចិែត ចាំនរេះអ្នក្ ា្ំន វ្ើមក្នលើន ើង សូ្មកុ្ាំ ក្វា
នៅអ្នុវែតនន៍លើមនុស្សខ្ងនប្រកាមបងគ បអ់្នក្។ 

កូនមាតឳពភកតាម្ ំោប់អកសរ 

ក្.កូ្នមាស្ស្ៃួន ននួមាស្ឳពុក្  

ខ.ខ្នជបួមុខ ពុក្តម តស្ននឹក្ 

រ.រិែដល់កូ្នរាល់ព្ងៃប្រពឹក្ 

ឃ.នឃើញា ទឹ្ក្ នឹក្ពនន់ពក្ 

ង.ងងុ  បន់ប្រៅ នៅនដក្ពុាំលក្ ់

ច.ចិែតវកី្វក្ ់មាត  កូ្នទឹ្ក្តភនក្ 

ឆ្.ឆ្លបម់ក្នៅ កុ្ាំនៅ ូរនពក្ 

ជ.ជបួជតជក្មាត   ចង ់ល់ភស័្រក្ត 

ឈ.ឈបន់ឆ្វឆ្លវ នៅនៅពនលក្ 

ញ.ោែិរាបរ់ក្ ញញឹមរាក្ទ់ក្ ់

ដ.ដឹងរុណ្នទស្ នចេះសាគ ល់នប្រៅរាក្ ់

ឋ.ឋែិនងរ ជាក្គ់្នម នអ្នក្អ្នអ់ាក្ ់
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ឌ្.ឌឺ្នដៀមោម ននេះនាាំឈចុឺក្ 

ឍ.វឌ្ឍនៈ សុ្ខកុ្ាំបី ថ្នន ាំងថ្នន ក្ ់

ណ្.តណ្នាាំ សលូវតម  ឳទុ្ក្ោក្ ់

ែ.តាមបុណ្យស័្ក្តិ កុ្ាំសីុ្លួចោក្ ់

ង.តងទាំខលួន ននួមាស្ឳពុក្ 

ទ្.នៅព្ងៃមុខ ពុក្តម ពឹងអ្នក្ 

្.្នធ្លនមានោែិ ហ៊ា នពឹងរក្ ់

ន.នាាំឱ្យអ្នក្រុងនរឿងអ្ននក្ 

ប.នបើាែមុ់ខ ាែឱ់្យនរនឹក្ 

ស.សឹក្ប្រែឹមទឹ្ក្ សាម រែីលែឯក្ 

ព.រក្យពិស្ពុល នាាំន ល្ េះប្របតក្ក្ 

ភ.ភ ័អ្ល់តអ្ក្ នប្ររេះតែតបក្ាក្ ់

ម.មែិតសឹក្សីុ្កុ្ាំស្ងឃមឹនពក្ 

 . បចូ់លនដក្ កុ្ាំនភលចទុ្ក្ោក្ ់

រ.នរៀនរក្សីុ្កុ្ាំហ៊ា នហួស្ប្រាក្ ់
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ល.លុ ជាំរក្ ់តែងនាាំទឹ្ក្តភនក្ 

វ.វ ័សិ្ក្ានរៀន ឱ្យជាក្ោ់ក្ ់

ស្.សូ្មឱ្យអ្នក្នចេះរិែ តវក្តញក្ 

ហ.ហែសូ់្ប្រែ្ម ៌មុនចូលដាំនណ្ក្ 

 .ន ើងពីនដក្ កុ្ាំនៅស្ាំកុ្ក្ 

អ្.អ្ស់្ពីឳ ប្រែវូព្លលក្។ 

ែម្៉ាកអើយអាតូរកូនព្តសាផស 

ប្រស្ស់្ប្រសី្មុាំទួ្ញនសាកា  នប្ររេះតែមាតាបិតាមនិ ល់ 

បងខាំឱ្យនាងរងក្តីអ្ាំពល់   នដើមប្រទូ្ងចុក្ស្ល់តម ឱ្យមានបតី។ 

អ្នក្ខលួនប្រស្ឡាញ់តបរមនិាន  នប្ររេះមាត  រុញប្រចនឥែប្របណី្ 

មនិតដលធ្លល បស់ាគ ល់មាត  ចបប់្រសី្ ឱ្យនាងានបតីមនិតដល ល់ចិែត 

នឃើញនរមានលុ តម ខវល់ហួស្   កូ្នប្រសី្របសួ្នស្ទើរសូ្នយជីវែិ 

អាងខលួនជានា ិនាងនាំខូចចិែត  នសាភាមាស្ស្និទ្ធចូលនប្រៅក្មម។ 

នាងនសាក្នាង ាំសឹ្ងលីោ  ាែប់ងប្់ក្ររដួងចិែតនប្របេះប្រសាាំ 

មនិហ៊ា នថ្នតម នប្ររេះចស់្ផ្លត ាំ  នាងស្៊ាូតាមក្មមជាែិននេះចុេះ។ 
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មាតាបិតាសូ្មប្របណី្          ប្រស្នណាេះនាងប្រសី្នោ ចិែតនសាម េះ 

សួ្រចិែតនាងសងកុ្ាំបីន ល្ េះ  ជួ  នាងសុែនប្រគ្នេះនទ្ើបប្រែូវចាប។់ 

ការនរ ើស្រូប្ររងនៅនលើមាតា  តែក្តីនស្នហនលើនួននាងប្រតាប ់

នស្នហ៍នចញពីចិែតមនិប្រស្អ្ព័ទ  តែនបើប្របោបន់ាងពិែនសាកា។ 

នប្ររេះតាមចិែតមាត  នទ្ើបនាងខុស្ ន វ្ើឱ្យប្រសី្ប្របុស្នជរនដៀលថ្ន 

នមមា  ពីនក្មងនប្ររេះមាតា  បងខាំឱ្យការខ្ល ចគ្នម ននៅ។ 

ចងា់ននៅនពក្មនិរិែប្រសី្  នាងឈឥឺែបីក្នុងនប្រជាេះនប្រៅ 

នាងរស់្សាព  ក្មមដិែស្ាំនៅ  ននេះនហើ នរនៅនា ិ ា្ំជាងនាំ។ 

ឱ្!ពុក្តម កុ្ាំហិងា   មនិប្រែូវផ្លត សាដល់ប្រសី្មុាំ 

នបើនាងែវា នឆ្លើ រក្យកុ្ាំ  សូ្មជួ  សាែ ងស្ែាំឱ្យនាងសង។ 

នបើមនិដូនចន េះរងន់សាកា  នាងនឹងមរណាអ្នក្នឹងហមង 

វបិោល ស្ចុងនប្រកា អ្នក្នឹងឆ្គង   កូ្នប្រសី្ម ួសងប្រែូវសាល បន់ចល   
មាត  ។ 

ននេះនប្ររេះតែអ្វីនឹងនរណា  ននាេះរឺមាតារិែមនិានឆ្លៃ   

ប្រគ្ននន់ឃើញនរមាននឹង ូ ឆ្ល  មនិរិែនា អា ចប់
នាងចង។ 
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រមីាត  ខលេះនទ្ៀែលៃងន់ វ្ើហាំ  នលើក្ព្ដប្របណ្មនៅទ្ងវង 

សូ្មចិែតកូ្នប្រសី្អាសូ្រសង   ក្នៅនួនលែងកុ្ាំនៅ ូរអី្។ 

អាងតែខលួនចស់្ប្របឹងវាច  សូ្មនាងនស្នហឆ្លប ់ក្បតី 

នរមាននរលែណាកូ្នប្រសី្  នបើកូ្នានបតីសាល បបិ់ទ្តភនក្ជិែ។ 

រកូី្នប្រក្មុាំនឃើញកា វកិារ  ហនចញវាចមនិរចួពិែ 

នប្ររេះតែនឃើញមាត  អ្ងវរចិែត  ណានលើក្ព្ដស្និទ្ធស្ាំពេះខលួនសង។ 

ហនៅពិែសាល ក្ខ្ជ ក្នឹ់ងតស្លង  នសាត េះនលើប្រទូ្ងឯងនាងស្៊ាូហមង 

តាមចិែតមាត  ខុស្ចិែតរិែប ង  ជាែិននេះខុស្មតងជាែិនប្រកា ោ។ 

ខុ្ាំមនិអ្្ិបា នៅនទ្ៀែន ើ   សូ្មអ្ស់្រូបមាត  សងនានា 

កុ្ាំខឹងនឹងខុ្ាំនាាំមាននវរា         សូ្មមាត  ប្ររបគ់្នន រិែឱ្យានចាស់្។ 

អ្វីតដលខុ្ាំនរលមនិចិែតឯង  ខុ្ាំឮជាក្ត់ស្តងឥែប្រក្ឡាស់្ 

នរប្រាបខុ្់ាំផ្លទ ល់ចាំៗណាស់្      ដូនចនេះខុ្ាំមនិផ្លត ស់្នចេះតែថ្នន ើ ។ 

រូបនាងនៅនក្មងតែប្រសី្នមមា    ននេះមក្ពីមាត  ប្ររបគ់្នន នហើ  

        តដលចបកូ់្នការឱ្យដល់នប្រែើ  ចុងនប្រកា ស្ែុ ន ម្ េះនក្រ តិ៍ដូនតា។ 

ខុ្ាំសូ្មអ្ភ ័ប្របណី្នទស្  ប្ររបម់ាត  ស្ននាត ស្ដល់អ្ក្ខរា 

នបើពិែកុ្ាំខឹងតក្ចិនាត    នទ្ើបន ម្ េះថ្នមាតាប្ររងតាម្ម។៌ 
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តរភបអានិតសស 

១.មាតាបិតាមាននសាមនស្ស  

២.ប្ររួសារសុ្ខនក្សមក្ានត 

៣.ប្របនទ្ស្ជាែិមានមនុស្សលែ  

៤.ជារាំរូលែស្ប្រមាបស់្ងគមជាែិ។ 

(ចបម់ងគលទី្ ១២) 

ម្សល ទសាវ១៣ 

បភតសាទារតសវតសលកោ ការស្នស្រងគ េះដល់បុប្រែនិងភរោិ 

13-To cherish wife and children 

អ្ែេន ័ រក្យថ្ន សាវ មនិីងភរោិ 

ស្រេ ម្សា តប្របថ្ន អ្នក្ជាមាា ស់្ រឺមាា ស់្នលើភរោិនលើប្ររួសារ ឬអ្នក្តដលប្រែូវ
ចិញ្ា ឹមភរោិ។ 

បសាសា តប្របថ្ន អ្នក្ជា ា្ំ រឺ ា្ំនលើប្របពនធ នលើប្ររួសារ 

មរធយ តប្របថ្ន ស្រស្តីតដលបតីប្រែូវចិញ្ា ឹម 

ព្បពនា តប្របថ្ន ចាំណ្ង ឬចងចិែតបតី។ 



 

- 122  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

ចាំណាាំ៖ ស្ប្រមាបន់ប្រែៀមខលួនន វ្ើជាបតីប្របពនធនរ នប្របៀបានដូចការចូលនៅ
កានស់្មរភូម ិនប្រែៀមចិែតប្របឈមមុខនឹងបញហ ។ 

បភរាណ្យកយើសឱ្យកម្ើ ៤វែណំ្យភែ 

១.រូបតម្បតសា ិរូបរាងស្មរមយ 

២.ែរធយតម្បតសាិ សុ្ភាពរាបសា មនិជាមនុស្សន េះនឡាេះ (នវៀរចក្អ្ា 
មុខ រឺប្រសី្ ប្រសា តលបង នស្ពរបា់បមែិត) 

៣.ព្ទពយតម្បតសាិវមានប្រទ្ពយប្របក្បមុខរបរចិញ្ា ឹមជីវែិ 

៤.វិ ធជាជ តម្បតសាិ ជាមនុស្សមានចាំនណ្េះដឹងនប្រចើន ឬជាមនុស្សឆ្លល ែ វាងព្វមាន
បញញ ។ 

មរធយមានវ៧វព្បកមទ 

នែើអ្នក្នប្រែៀមខលួនន្វើជាប្របពនធនរ ចូលក្នុងម ួណា? 

មរធយមានវ៧វព្បកមទ 

១.ិីកមរធយ  ភរោិដូចនពជឈឃាែចងស់្មាល បប់តី 

២.កចារីមរធយ  ភរោិដូចជានចរ 

៣.អយយមរធយ  ភរោិដូចនៅហវ  ប្រែួែប្រតាបីត 
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៤.មាតាមរធយ  ភរោិប្រស្ឡាញ់បតីដូចមាត  តងរក្ាកូ្ន 

៥.មគនសាមរធយ  ភរោិប្រស្ឡាញ់បតីដូចបងបែូន 

៦.តចមរធយ  ភរោិប្រស្ឡាញ់បតីដូចជាមែិត 

៧.ទាតសាមរធយ  ភរោិបនាទ បខលួនដូចជាទសី្។ 

ភរោិ ៤ខ្ងចុងជាភរោិលែ បនាទ បពី់សាល បអ់ាចនៅកានសុ់្រែិ។ 

មរធយស្រេ ម្សាវ៤វព្បកមទ 

១.នខ្ម ចប្របុស្នៅជាម ួនខ្ម ចប្រសី្  

២.នខ្ម ចប្របុស្នៅជាម ួនទ្វតាប្រសី្ 

៣.នទ្វតាប្របុស្នៅជាម ួនខ្ម ចប្រសី្ 

៤.នទ្វតាប្របុស្នៅជាម ួនទ្វតាប្រសី្។  

ការនាាំកូ្នប្របុស្នៅកានស់្ាំណាក្កូ់្នប្រសី្ នៅថ្ន អាវាហឬ            
អារហ៍, ការនាាំកូ្នប្រសី្មក្កានស់្ាំណាក្កូ់្នប្របុស្ នៅថ្ន វវិាហ ឬពិរហ៍ 
រមួមក្នៅថ្ន អារហ៍ពិរហ៍។ 

តម្័យពភទាកា ករៀបការមាន កខណ្យៈវ៨វព្បការ 

១.វវិាហជាលក្ខណ្ៈប្ររហមណ៍្ រឺមាតាបិតានលើក្កូ្នប្រក្មុាំ ឱ្យដល់
ប្ររហមណ៍្អ្នក្នចេះនវទ្ នោ មនិាន ក្ែព្មលព្ងលខលួនរបស់្នាងនទ្។ 
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២.វវិាហជាលក្ខណ្ៈនទ្វតា រឺមាតាបិតានលើក្កូ្នប្រក្មុាំដល់ប្ររហមណ៍្ អ្នក្
ន វ្ើពិ្ីបូជា ញ្ញជាែព្មលក្នុងការន វ្ើពិ្ីននាេះ។ 

៣.វវិាហជាលក្ខណ្ៈបសី្្ រឺមាតាបិតានលើក្កូ្នប្រក្មុាំដល់បុរស្តដលានឱ្យ 
នគ្ន ប្រក្បីដល់មាតាបិតាម ួរូឬពីររូ។ 

៤. វវិាហជាលក្ខណ្ៈបជាបែី កាលមាតាបិតាព្នស្រស្តីនលើក្បុប្រែីឱ្យដល់ 
បុរស្នហើ និោ ដល់អ្នក្ទាំងពីរននាេះថ្ន ឯងរមួគ្នន ប្របប្រពឹែត្ម។៌ 

៥.វវិាហជាលក្ខណ្ៈអ្សូ្រ រឺបុរស្ានឱ្យប្រទ្ពយដល់ោែិព្នស្រស្តីននាេះរហូែ 
នរនពញចិែត មាតាបិតាព្នស្រស្តីននាេះនលើក្បុប្រែីឱ្យជាភរោិ។ 

៦.វវិាហជាលក្ខណ្ៈជាអ្ាំបូរឬចាាំង រឺបុរស្ដនណ្តើ មស្រស្តីានក្នុងការចាាំង 
ជាម ួអ្នក្ប្ររបប់្ររងរបស់្ស្រស្តីននាេះ។ 

៧.វវិាហជាលក្ខណ្ៈមនុស្ស្ម ៌រឺកាលស្រស្តីនិងបុរស្ានគ្នន  នោ នស្ចក្តី 
នពញចិែតទាំងពីរនាក្។់ 

៨. វវិាហជាលក្ខណ្ៈបិសាច រឺបុរស្លបលួច ក្ប្រសី្តននាេះក្នុងនវោ តដល
នដក្លក្ឬ់ប្រស្វងឹ ឬក្ន៏ពលននាេះមនិមានស្ែិ។ 

កាតពេកិែចកព្កាយករៀបអាោេ៍ពិោេ៍ 

បនាទ បពី់នរៀបការប្រែូវមានភារៈកិ្ចាប្រែវូតែន្វើ ដូចគ្នថ្នប្រពេះស្តមតងទុ្ក្ថ្នៈ 
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១.អ កស្រវគិេសាវកាម្កោគសាវនវស្រីភ ប្ររហស្េបរនិភារកាមរុណ្ខជិលស្៊ាុនពុាំ
ប្របព្ព  

២.អញ្ាកតាវបពេជិកតាវនវស្រ ភី បពវជិែអ្ែស់្ប្រងួមក្នុងវនិ ័ មនិជាវស័ិ្ ក្នុង
សាស្នា 

៣.រាជាវនវស្រីភវអនិតម្មការី មហក្សប្រែចែក់ារន វ្ើអ្វីៗ មនិានរិែមុនពុាំ
ប្របព្ព 

៤.កយវបណ្យឌ ិកតាវកកាីកនាវតំវនវស្រ ភីវបណ្ឌិ ែប្របប្រពឹែតនប្រក្វនប្រកា្ពុាំប្របព្ព។ 

ព្តូិមានីម្៌ជាព្បចាកំដើម្បសារីកែកព្ម្ើន 

១.ឧោឋ នតម្បទា ប្របឹងតប្របងរក្សីុ្  

២.អារកខតម្បទា ប្រែូវនចេះតងរក្ាប្រទ្ពយតដលរក្ាន 

៣.ក ាណ្យម្ិតសាតាវប្រែូវនចេះនស្ពរបម់ែិតតដលមានប្របនោជន ៍

៤.តម្ជសាិធតា ប្រែូវនចេះចិញ្ា ឹមជីវែិនោ នស្មើ។ 

តភខរបត់ព្គេតថមានវ៤វយ៉ា ស 

១.អតថិតភខ សុ្ខនប្ររេះមានប្រទ្ពយ  

២.កោគតភខ សុ្ខនប្ររេះនចេះនប្របើប្រាស់្ប្រទ្ពយ 
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៣.អនណ្យតភខ សុ្ខនប្ររេះមនិជាំរក្ប់ាំណុ្លនរ 

៤.អនិជជតភខ សុ្ខនប្ររេះការងរប្រាស្ចក្នទស្។ 

បឋម្តម្ជសាិធតតពូ្តវ(មរធយស្រេ ម្សាែស់ជួបគាន ជាតិកព្កាយ) 

ព្តូិមានីម្៌វ៤វដូែគាន គ ឺ

១.ស្មស្ទធ  មានស្ទធ នស្មើគ្នន  

២.ស្មសី្ល មានសី្លនស្មើគ្នន  

៣.ស្មចរ មានការបរចិា រនស្មើគ្នន  

៤.ស្មបញញ  មានបញញ នស្មើគ្នន ។ 

ខតសាិយតូព្តវ(កទិតាតរួបភគល ណាព្បកតើរបំផភត) 

ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធប្របនស្ើរជាងស្ែវនជើង ២ អាជានន យប្របនស្ើរជាង
ស្ែវនជើង ៤ ប្របពនធសាត បប់ងគ បប់្របនស្ើរជាងប្របពនធទាំងឡា  កូ្នសាត ប់
បងគ បប់្របនស្ើរជាងកូ្នទាំងឡា ។  

បុ.អ្វីជាទី្ពឹងរក្រ់បស់្មនុស្សទាំងឡា ? 

វ.ិកូ្នជាទី្ពឹងពាំនាក្ ់

បុ.អ្វីជាស្ាំឡាញ់របស់្មនុស្សទាំងឡា ក្នុងនោក្? 
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វ.ិភរោិជាស្ាំឡាញ់ 

បុ.ពួក្ស្ែវមានជីវែិនលើតសនដី រស់្នៅនឹងអ្វី? 

វ.ិពួក្ស្ែវរស់្នៅនឹងទឹ្ក្នភលៀង 

បុ.កឹតភវមណាឌ នម្ភតសាម្ំ អ្វីឧែតមជាងប្រទ្ពយទាំងឡា ក្នុងនោក្ 

វ.ិឥតថសាវមណាឌ នម្ភតសាម្ំ ប្រសី្តឧែតមជាងប្រទ្ពយទាំងឡា ក្នុងនោក្ 

នែើន្វើដូចនមតចនដើមបកីាល  ជាសាវ មលីែ? 

កយវនំវមរតិវតពេទាវនិែចំវអាតាបិវឧតសុកកា 

តពេកាម្េរំវកកតំវមតាសា រំវនាតិម្ញ្ាតិវ។ 

សាវ មណីាចិញ្ា ឹមភរោិននាេះ ស្ពវកាល មានពយោម 

ខវល់ខ្វ  ជានិចា   ភរោិមនិប្រែូវនមើលង សាវ មអី្នក្ 

ចិញ្ា ឹម អ្នក្បាំនពញនស្ចក្តីប្រាថ្នន ទាំងពួងននាេះន ើ ។ 

នែើន្វើដូចនមតចនដើមបកីាល  ជាភរោិលែ? 

ឧោឋ យិកាវអន ស្រតសលេតិបរធជជនា 

មតសាវុម្នាបំវែរតិតមតំវអនភរកខតិ។ 

ភរោិរបបជីាស្រស្តីមានពយោម  មនិខជិលប្រចអូ្ស្  ស្នស្រងគ េះជន 
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ជាខ្ងក្នុងសទេះសាវ មបី្របប្រពឹែតកិ្ចាការជាទី្គ្នបចិ់ែតរបស់្សាវ មរីក្ា 

ទុ្ក្នូវស្មបែតិតដលសាវ មាីនមក្នហើ នោ ប្របព្ព។ 

មរធយ អព្បកបកោយីម្៌វ៨វព្បការ 

១.នប្រកាក្មុននដក្នប្រកា  ទ្ទួ្លសាត បប់្ររបកិ់្ចាការ និងនរលរក្យជាទី្
ប្រស្ឡាញ់នៅកានស់ាវ ម ី

២.នគ្នរពរាបអ់ានមែិតរបស់្សាវ ម ី 

៣.ជួ  បនទុក្សាវ ម ីមនិខជិលប្រចអូ្ស្ 

៤.ដឹងបនទុក្របស់្សាវ មសី្ពវប្ររប ់ដូចជាក្មមក្ររបស់្សាវ មជីានដើម 

៥.នចេះប្ររបប់្ររងរក្ាប្រទ្ពយតដលសាវ មរីក្ានមក្នោ លែ 

៦.ជាឧាសិ្កាដល់នូវប្រពេះរែនព្ប្រែជាទី្ពឹង 

៧.ជាស្រស្តីមានសី្ល ៥ ជានិចា 

៨.ជាស្រស្តីប្រាស្ចក្មនទិល រឺនស្ចក្តីក្ាំណាញ់ ចូលចិែតន វ្ើទន។ 

តួនាទសាស្រេ ម្សាវ៥វព្បការ 

១.រាបអ់ានភរោិនពញទី្ 

២.នោ ការមនិនមើលង ភរោិ 
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៣.នោ ការមនិប្របប្រពឹែតក្បែចិ់ែត 

៤.នោ ប្របរល់ការងរជា ា្ំក្នុងសទេះ 

៥.នោ ការឱ្យនប្ររឿងតែងខលួន។ 

តួនាទសាមរធយវ៥វព្បការ 

១.ចែត់ចងការងរនោ លែ   

២.ស្នស្រងគ េះោែិទាំងពីរខ្ងនោ លែ 

៣.មនិប្របប្រពឹែតក្បែចិ់ែត    

៤.នចេះតងរក្ាប្រទ្ពយស្មបែតិ 

៥. ល្ ស្មនិខជិលក្នុងកិ្ចាការងរស្ពវប្ររប។់ 

វិ ធ សីាក េីើឱ្យកសាសាព្តហញ់ជាអម្តៈ 

១.ទាន ការសតល់ឱ្យគ្នន  

២.បិយវាចា និោ រក្យពិនរាេះោក្គ់្នន នៅវញិនៅមក្ 

៣.អតថែរធយ ហវឹក្ហែអ់្បរ់ ាំខលួនឱ្យមានប្របនោជន ៍

៤.តមានតសាតា ែមកល់ខលួនានប្រែឹមប្រែូវ។ 
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វិ ធ សីាស្រ្តសាវ៦វព្បការឱ្យបសាសាព្បពនាព្តហញ់គាន កនយរូអែសេស 

១.កម្តាសា កាយកម្មវ មានកា ក្មមប្របក្បនោ នមតាត ោក្គ់្នន  

២.កម្តាសា ិែសាកម្ម  មានវចីក្មមប្របក្បនោ នមតាត ោក្គ់្នន  

៣.កម្តាសា ម្កនាកម្ម  មានមននាក្មមប្របក្បនោ នមតាត ោក្គ់្នន    

៤.ស្រោរណ្យកោគសា  នប្របើប្រាស់្របស់្រមួគ្នន  មនិោក្ន់លៀម 

៥.តសា ស្រម្ញ្ាតា មានសី្លដូចគ្នន  រឺនវៀរចក្អ្ាំនពើអាប្រក្ក្ដូ់ចគ្នន  

៦.ទិដឋិស្រម្ញ្ាតា មានការ ល់ដូចគ្នន  ឬចក្ខុវស័ិ្ ប្រស្បគ្នន ។ 

បសាសាគួរយកព្បពនាកព្ែើនឬកទ? 

❑ នបើចងប់្រស្ួលរួរ ក្ប្របពនធម ួ  

❑ នបើចងទុ់្ក្ប្រពួ រួរ ក្ប្របពនធពីរ 

❑ នបើចងអ់្ែសីុ់្រួរ ក្ប្របពនធបី 

❑ នបើចងន់ដក្ដីរួរ ក្ប្របពនធបនួ 

❑ នបើចងស់ាល បខ់លួនរួរ ក្ប្របពនធ ៥ ន ើងនៅ។ 

បុរស្ចាំថ្នៈ ភរោិម ួ ប្រស្ួលកា ចិែត ភរោិពីរពិែដូចនសេះសលុ ាំ ភរោិបី 
ដូចនភលើងនឆ្េះភនាំ ភរោិបនួ ស្មអ្វចី។ 
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ការស្នស្រងគ េះគ្នន រវាងភរោិសាវ មមីាន ២ វ ិ្ ី 

១.តាមសលូវនោក្  

២.តាមសលូវប្រពេះ្ម។៌ 

ឃរាវាតីម្៌មានវ៤វយ៉ា ស 

១.តែចៈ  ប្រែូវរក្ាភាពនសាម េះប្រែង ់

២.ទម្ៈ  ប្រែូវនចេះទូ្នាម នខលួន  

៣.ខនសាសា   ប្រែូវមានការអ្ែ់្ ន ់

៤.ចាគៈ  នចេះលេះបងន់ោ ការន វ្ើទន។ 

បណាសា ំី នញ្ជ ័យកតដឋសាវ១០វព្បការនរៃករៀបការ 

១.មនិប្រែូវនាាំនភលើងក្នុងនៅនប្រៅ 

២.នភលើងនប្រៅកុ្ាំនាាំចូលក្នុង 

៣.ប្រែូវឱ្យដល់បុរគលតដលប្រែូវឱ្យ (នបើនរមក្ខាីរបស់្ប្រែូវស្នងកែនមើល) 

៤.មនិប្រែូវឱ្យដល់បុរគលមនិប្រែូវឱ្យ 

៥.ប្រែូវឱ្យដល់បុរគលតដលឱ្យក្តី មនិឱ្យក្តី 

៦.ប្រែូវអ្ងគុ ឱ្យជាសុ្ខ 
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៧.ប្រែូវបរនិភារឱ្យជាសុ្ខ 

៨.ប្រែូវនដក្ឱ្យជាសុ្ខ 

៩.ប្រែូវបូជានភលើង   

១០.ប្រែូវថ្នវ  បងគាំនទ្វតា។ 

មរធយ អវ៥វព្បការកទៀត 

១.ជាភរោិនប្រកាក្មុនសាវ ម ី

២.ជាភរោិនដក្នប្រកា តែនប្រកាក្មុនសាវ ម ី

៣.ជាភរោិរមួរស់្ជាម ួសាវ មនីោ គ្នម នរាំនិែនសសង 

៤.ជាភរោិមានរក្យស្មតពីីនរាេះទ្នភ់លន ់

៥.ជាភរោិនចេះផ្លគ បស់គនស់ាវ ម ីមនិឱ្យទស់្ចិែត។ 

ព្កឹតយរបត់្ តសាសាវ៣១វព្បការវ(្តសាសាព្គប់ កខណ្យ៍) 

១.ជាស្រស្តីមនិែិេះនដៀល   

២.ជាស្រស្តីនប្រកាក្ទ្ទួ្ល មាត  នក្មក្ ពុក្នក្មក្ 

៣.ជាស្រស្តីតដលន វ្ើែប    

៤.ជាស្រស្តីមនិទ្មាល បន់ដក្ព្ងៃ 
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៥.ជាស្រស្តីមនិនភលចសាម រែីជានិចា  

៦.ជាស្រស្តីនចេះរក្ាប្រទ្ពយស្មបែតិ 

៧.ជាស្រស្តីមនិសិែបតី    

៨.ជាស្រស្តីមនិប្របចណ័្ឌ បតី 

៩.ជាស្រស្តីមានមារោទ្លែ   

១០.ជាស្រស្តីមនិរ ាំសា ស្ក្ ់

១១.ជាស្រស្តីមានចិែត ៃ្ន ់ 

១២.ជាស្រស្តីមាននជើងប្រសាលនដើរងនមៗ 

១៣.ជាស្រស្តីមនិអ្ងគុ ស្តម្ងខលួន  

១៤.ជាប្រសី្តមនិន វ្ើដាំនណ្ើ រញឹុក្ញ ក្ ់

១៥.ជាស្រស្តីមានតភនក្មនិរន មរឡាម  

១៦.ជាស្រស្តីមនិប្ររតលងកា  

១៧.ជាស្រស្តីមនិបងន់ា ប្ររតលងនដើមព្ដោក្ស់ាម  

១៨.ជាស្រស្តីមានស្ាំន ងែិច   

១៩.ជាប្រសី្តមនិនិោ ន េះនឡាេះ 
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២០.ជាស្រស្តីតដលមនិន វ្ើរក្យនផ្លត េះសតងចាំនរេះមុខប្របុស្ឬប្រសី្សងគ្នន  

២១.ជាស្រស្តីមនិចាំនអ្ៀក្   

២២.ជាស្រស្តីមានដាំនណ្ើ រប្រែ បវ់ញិមនិ ូរ 

២៣.ជាស្រស្តីទុ្ក្ោក្អី់្វា នក់្នុងនពលរួរទុ្ក្  

២៤.ជាស្រស្តីន វ្ើដាំនណ្ើ រនរៀបចាំ 

២៥.ជាស្រស្តីន វ្ើដាំនណ្ើ រែុបតែង  

២៦.ជាស្រស្តីនអ្ៀនខលួន 

២៧.ជាស្រស្តីបរនិភារនប្រកា   

២៨.ជាស្រស្តីតលងមុន 

២៩.ជាស្រស្តីនដក្នប្រកា   

៣០.ជាប្រសី្តភ្ាក្មុ់ន 

៣១.ជាស្រស្តីន វ្ើបុណ្យមានទនជានដើមសង។ 

្តសាសាែដ ជាទសាកពញែតិសារបត់បភរតព្បកបកោយអសលវ៥វយ៉ា ស 

១.រូបសាែ ែ  ២.មានប្រទ្ពយស្មបែតិ  ៣.មានសី្ល 

៤.ឧស្ាហ៍  ៥.មានបុែតជាម ួបុរស្ននាេះ។ 
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ីម្មតារបត់្តសាសាវ៥វយ៉ា ស 

១.ប្រែូវការបុរស្ 

 ២.នពញចិែតក្នុងនប្ររឿងតែងខលួន  

៣.នពញចិែតក្នុងការមានកូ្ន  

៤.នពញចិែតក្នុងការមនិមានស្រស្តីដព្ទ្មក្រមួសាវ ម ី

៥.ប្រាថ្នន ភាពជា ា្ំក្នុងសទេះ។ 

ព្ទពយរបត់បភគល វ៤វពួក 

១.ស្រស្តីមានរូបជាប្រទ្ពយ   ២.បុរស្មានវជិាជ ជាប្រទ្ពយ  

៣.ភកិ្ខុមានសី្លជាប្រពទ្យ  

៤.ប្រពេះរាជាមានក្មាល ាំង (ពលនិកា ) ជាប្រទ្ពយ។ 

ដូចនមតចនៅថ្ន ឥែេីរែនៈ (ស្រស្តីតក្វ)? 

ចនមលើ ៈ រូបនឆ្លមសាែ ែ កា ស្មផស្សទ្នន់លវើ  ដូចស្ាំ ីររ ស្មផស្ស តប្រប
ប្របួលនៅតាមរដូវ មានក្លិនផ្លក ឧបបុលនចញពីមាែ ់ជាស្រស្តីនប្រកាក្មុន តែ 
អ្ងគុ នប្រកា ប្រពេះរាជា។ 
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កូនព្បុតកដើម្ព្ទូសវ៥វេតថវមានវ៣វន័យ 

ទសា១-អនកបួតជាមិកខោុិៈកនសុព្ពះពភទាស្រតនាមានបរធកាខ វ៨វ 

១-ស្បង ់ស្ាំពែស់្ប្រមាបន់ស្លៀក្ 

២-ចីពរ ស្ាំពែស់្ប្រមាបបិ់ទ្ាាំងរាងកា  

៣-ស្ងាដី ស្ាំពែស់្ប្រមាបដ់ណ្ត បន់ពលរង(ស្ងាដីនដរប្រែួែគ្នន  ២ ជាន)់ 

៤-វែេពនធចនងកេះ ស្ាំពែស់្ប្រមាបប់្រក្វា ែពី់នលើស្បងកុ់្ាំឱ្យរបូែ (តខសប្រក្វា ែ)់ 

៥-ាប្រែរឺជាស្មាភ រៈ ឬជាឆ្លន ាំងស្ប្រមាបទ់្ទួ្លចងហ នពី់ទ ក្ទ កិា 

៦-កាាំបិែនការ  

៧-បាំពងម់ាុលស្ាំភារៈ ស្ប្រមាបោ់ក្ម់ជុល និងអ្ាំនាេះនដរប េះស្ាំនលៀក្បាំរក្់
ផ្លទ ល់ខលួន 

 ៨-ែប្រមងទឹ្ក្ប្របោបប់្រែងទឹ្ក្ ការររមនិឱ្យស្ែវមានជីវែិចូល។ 

ទសា២-ម្នភតសព្បុតែដ ជាម្នភតសព្បុតពិតព្កកដព្តូិមានអសល កខណ្យ៥វ 

១-វជិាជ បរបូិរណ៌្នោ ចាំនណ្េះដឹង ចាំនណ្េះន វ្ើ ោ ងនហចណាស់្ក្ប៏្រែូវមាន
មុខវជិាជ ជីវៈណាម ួស្ប្រមាបរ់ស់្តដរ (ស្មាម អាជីនវា) 

២-ចរោិស្មបែតិបរបូិរណ៌្នោ ចរោិ្ម ៌សី្ល្មល៌ែតដលស្ងគមរាបរ់ក្ 
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៣-មានភាពជាទី្ស្ងឃមឹក្ក្ន់ៅត ព្នមាតាបិតា មនិន វ្ើឱ្យមាតាបិតាមានទុ្ក្ខ
លាំាក្មានវបិបដិសារ ី

៤-ភាពជាសាវ មដីល៏ែរបស់្នារណីាម ួ 

 ៥-នស្នហមាែុភូម ិ ប្រស្ឡាញ់ទឹ្ក្ដីព្ប្រពប្រពឹក្ាប្រស្ុក្ក្ាំនណ្ើ ែប្របនទ្ស្របស់្
ខលួន។ 

ទសាវ៣វកូនព្បុតកដើម្ព្ទូសវ៥វេតថ 

     ១.ចិែត ៃ្ន ់

 ២.អ្ែ់្ នច់ាំនរេះការងរ 

 ៣.នមាេះមុែកាល ហន 

 ៤.សាម រែីប្របុងប្រប ែ័ន  

 ៥.បែត់បននោរ ល់ (ចក្ក្ប្រមងស្មតមីាស្)។ 

បភរតព្គប់ កខណ្យ៍វ៣០វយ៉ា ស 

១.ខាំសិ្ក្ានរៀនសូ្ប្រែ    

២.មនិនចេះកិ្បនរង លួច ឆ្នាក្អ្នក្ដព្ទ្ 

៣.មនិប្របប្រពឹែតក្នុងកានម  មនិរ ាំនភើបោបញ័់រ ឬភ ័នសតស្ផ្លត ស់្ 

៥.មនិនិោ កុ្ហក្    
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៦.មនិនិោ ប្រតាបត់ាមនរ 

៧.ានដឹងនរឿងនហើ  វនិិចា ័សិ្ន នទ្ើបនជឿជានប្រកា  

៨.ន វ្ើការងរមនិប្របោបន់ពក្ មនិ ឺែ ូរនពក្ 

៩.មនិនិោ បាំនសលើស្នស្ើចនលង 

១០.នចេះទ្ទួ្លនភ្ៀវពនលឺមនិោក្មុ់ខ 

១១.មានថ្នន ាំតក្នរារបប្រមុងទុ្ក្មនិឱ្យខវេះនពលប្រែូវការ 

១២.មនិប្រាបក់ារស្មាៃ ែដ់ល់ជនដព្ទ្ 

១៣.មនិនស្ើប្រទ្ពយទុ្ក្ក្នុងបុរគលតដលមនិរួរនស្ើ 

១៤.មានចិែតអ្ែ់្ ន ់ែស្៊ាូមនិោ ក្ 

១៥.មានសាវ មភីក្តិចាំនរេះអ្នក្នៅនប្រកាមបងគ ប ់

១៦.មនិនចេះន េះនឡាេះចាំនរេះប្រសី្ប្រក្មុាំ 

១៧.ចាំនណ្េះដឹង និងមានការប្រប ែ័នខលួនជានិចា 

១៨.រក្នប្ររឿងែុបតែឱ្យប្របពនធកូ្ន 

១៩.មនិនចេះទិ្ញរបស់្នប្របើប្រាស់្នជឿនរ 

២០.ដឹងរុណ្ ែបរុណ្ ស្រនស្ើររុណ្ព្នអ្នក្មានរុណ្ 
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២១.នគ្នរពតាមឱ្វាទ្មាតាបិតា ោែិមែិតនិងអ្នក្ប្រាជ្ 

២២.នចេះអ្ែប់្រទាំចាំនរេះរក្យនរស្តីបននាទ ស្ប្របនៅ 

២៣.មានកា វាច ស្មរមយ មនិឆ្គង 

២៤.នពលនចញនៅណានចេះប្រាបឱ់្យមនុស្សក្នុងសទេះដឹង 

២៥.នចេះនប្របៀនប្របនៅកូ្ននោ អ្ហិងា 

២៦.ខឹងឆ្លបា់ែ ់មនិចងក្ាំហឹងទុ្ក្ 

២៧.នចេះជួ  កិ្ចា្ុរៈអ្នក្ជិែខ្ង 

២៨.មនិនមើលបាំណាាំគ្នន  

២៩.មានឥរោិបងស្មរមយ 

៣០.ដឹងចាស់្ពីែួនាទី្របស់្ខលួនតដលប្រែូវន វ្ើ។ 

បុរស្ តប្របថ្ន បាំនពញ រឺន វ្ើកាែពវកិ្ចាឱ្យលែដូចជា៖ 

❑ ន វ្ើជាកូ្នលែរបស់្ឳពុក្មាត   

❑ ន វ្ើជាប្របជាពលរដឋលែរបស់្ប្របនទ្ស្ជាែិ 

❑ ន វ្ើជាសាវ មលីែរបស់្ភរោិ 

❑ ន វ្ើជាឳពុក្លែរបស់្កូ្នប្របុស្ប្រសី្ 
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❑ ន វ្ើជានៅហវ  នា លែរបស់្ទស្ក្មមក្រ 

❑ ន វ្ើជាទស្ក្មមក្រលែរបស់្នៅហវ  នា  

❑ ន វ្ើជាបរស័ិ្ទ្លែរបស់្ប្រពេះរែនៈព្ប្រែ។ 

បសាសាវ៨វព្បកមទវព្បពនាកម្ើ ង្កយ 

១.ប្រក្ រក្ប្រពឹក្ខវេះោៃ ច 

២.ឈនឺប្រចើន រក្ានស្ប្រមាបចិ់ញ្ា ឹមតែនពទ្យ 

៣.ចស់្នពក្ គ្នម នក្មាល ាំងក្ាំតហង 

៤.ប្របមកឹ្ សឹក្នប្រសាច សឹក្ងូែ 

៥.ន្វស្ប្របតហស្ ន វ្ើការងរចុងនជើង ចុងព្ដ 

៦.លៃងន់មល  មនិសូ្វដឹងខុស្ប្រែូវ 

៧.ខជិល ចាំតែនរោស់្នែឿន 

៨.មនិអាចបាំនពញនស្ចក្តីប្រែូវការរបស់្ភរោិាន  

ចាំណាាំ៖ បតីខ្ងនលើននេះនៅថ្ន បតីតដរ តែបតីមនិប្ររបន់ប្ររឿង ។ 

អាការៈម្ិន អរបត់្តសាសាជាមរធយវ៩វព្បការ 

១.នដើរនលងក្មានតនរឿ ៗ នចលសទេះ 
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២.នដើរនៅនលងព្ប្រពប្រពឹក្ាញឹក្ោបត់ែមាន ក្ឯ់ង 

៣.នដើរនលងក្ាំពងទឹ់្ក្ ញិុក្ញក្ ់ញឹក្ោប ់

៤.នៅនលងសទេះោែិស្នាត ននរឿ ៗ ខុស្ប្របប្រក្ែី 

៥.នៅនលងសទេះអ្នក្ដព្ទ្ញឹក្ោប ់និោ តចប តប្រប 

៦.ពូតក្តាក្ត់ែង ផ្លែន់ប្រក្មនមៅ ខ្ែប់្រក្ចក្ន វ្ើដូចជាជាំទវ 

៧.សឹក្នប្ររឿងប្រស្វងឹ នជរប្របនទ្ចបតី 

៨.ឆិ្ែនឆ្ៀងនដៀងតភនក្បងហ ញប្របុស្ៗ ឱ្យនរាក្ចិ់ែត 

៩.ឈរបងហ ញខលួនឱ្យប្របុស្ៗ នឃើញនដើមបចីបចិ់ែត។ 

ម្ូ កេតភននការក ា្ ះគាន  

១.កកាកោ  ខឹងនប្រចើន ងង ក្ន់ប្រចើន 

២.ឥតទ្  ក្ាំណាញ់ ប្របចណ័្ឌ  

៣.ម្កកាខ   រមលិរុណ្នហើ នមើលង នរ 

៤.ស្រករយយំ  មានពុែែបុែ នហើ ពូតក្អ្ែួអាង 

៥.កបិែាតា  បាំណ្ងអាប្រក្ក្រិ់ែខុស្ 

៦.តនទិដឋិបរមាតិតា ប្របកានរ់ាំនិែនរៀងខលួន មនិសាត បន់ោបល់គ្នន ។ 
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ប្របប្រក្ែីប្រសី្ៗ ចិែតមនិនឹង នប្រចើនឆ្លបន់ខខឹង តែឆ្លបជ់ា 

ប្របសុ្ណាឆ្លបខឹ់ង នឹងប េះនពៀរ ន ល្ េះទស់្តទ្ងគ្នន ជាមនិខ្ន។ 

អនកព្គប់ព្គសផទះព្តូិមានីម្៌ដូែចសកព្កាម្ 

១.តសា វា  ជាអ្នក្មានសី្ល 

២.ិតសាតម្បកនាន  ប្រែូវតែជាអ្នក្មានវែតប្របែិបែតិលែ 

៣.អបបម្កតាសា   ប្រែូវជាអ្នក្មនិប្របមាទ្ 

៤.វិ ធែកខកណា  ប្រែូវជាអ្នក្មានបញញ ដឹងនហែុសល 

៥.និវាតិភតសា ិ ប្រែូវតែជាអ្នក្បនាទ បបនទនខ់លួន 

៦.អតថទាា   ជាអ្នក្មនិក្ាំណាញ់ 

៧.តភរកតា  ប្រែូវតែជាអ្នក្ស្ៃប ់

៨.តខិកលាវម្ភទភតភ  ប្រែូវតែជាអ្នក្នចេះនិោ រក្យពីនរាេះ 

៩.តសលកេតាវម្តិាសា នំ  ប្រែូវនចេះស្នស្រងគ េះោែិមែិត 

១០.ីម្មកាកមា ជាអ្នក្ប្រាថ្នន ្ម ៌

១១.តភតាីករា ប្រែូវតែជាអ្នក្ចងចា្ំ មត៌ដលានសាត ប ់
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១២.បរធបភែាកតា ប្រែូវជាអ្នក្សាក្សួ្រ 

១៣.តបបកតយយ អនសាកកននវ ជាអ្នក្ជួ  ទ្ាំនុក្បប្រមុងស្មណ្ប្ររហមណ៍្      
នរឿ ៗ 

១៤.តកកែចំវបយិរភកកតយយវជាអ្នក្ចូលនៅរក្ស្បបុរស្នោ នគ្នរព។ 

ព្ពះកទបកតនទិកកាត ឮតកម្ាសវ៤វយ៉ា ស 

ទភវតវនវកស្រ 

១.ទភវ=វទភជជសាិធតវម្ជសិា ម្ាិវកយវតកនទវនវទទម្ាកត 

តកនសាតភវកទយយីកម្មតភវវទសាបំវនាកម្ាម្តសាកនា។ 

ពួក្ន ើងរស់្នៅនោ លាំាក្នប្ររេះនទ្ យ្មម៌ាន 

ន ើងមនិានឱ្យ កាលតដលនទ្ យ្មម៌ាន ន ើងមនិ 

ានន វ្ើទី្ពឹងដល់ខលួននសាេះ។ 

២.តវ=វតជជសាិតសវតេតទ្និវបរធបភណាណ និវតពេកស្រវ 

និរកយវបែចមានានំវតទាវអកនាសា វមិធតសតិវ។ 

 ពួក្ន ើងនឆ្េះនៅក្នុងនរក្ នពញប្រាាំម ួមុនឺឆ្លន ាំ  

ប្ររបប់្រគ្ននន់ែើទី្បាំសុែ  នឹងមានក្នុងនវោណា។ 
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៣.នវ=វនតថិវអកនាសា វកភកតាវអកនាសា វនវអកនាសា បដិទិតសត ិ

តថាេិវបកតំវកបំវម្ម្វតភយាញ្ច វមារធត។ 

ពួក្ន ើងមនិមានទី្បាំសុែនទ្ ពួក្ន ើងនឹងមានទី្បាំសុែ 

មក្ពីណា      ទី្បាំសុែនឹងមនិប្រាក្ដដល់ន ើងន ើ   

មាន លអ្នក្នប្ររេះតែខុ្ាំក្តី  នប្ររេះតែអ្នក្ក្តីានន វ្ើាប។ 

៤.កស្រវ=វកស្រេិវនូនវឥតគនាសាា វកយនឹវ ទាា នវមានភតឹ 

ិទញ្ាវូតសា តម្បកនាន វកាោម្ិវកភត ំវពេភនិវ។ 

ប្របសិ្ននបើន ើងានរ ាំនោេះខលួនចក្នរក្ននេះ នៅាន 

នក្ើែជាមនុស្ស សូ្មជាអ្នក្បរបូិរណ៌្នោ សី្ល 

 ន វ្ើកុ្ស្លឱ្យនប្រចើនអ្ាំពីកាលដឹងក្តីនៅ។ 

អំពសា្តសាសាោព 

រក្យថ្ន ស្រស្តី ម ួមាែ ់តខមរន ើងនៅថ្ន មនុស្សប្រសី្ ស្រស្តី រឺមនុស្ស
តដលមានជាែិទី្ព្ទ្ព្នបុរស្ ឬទី្ព្ទ្ពីនខទើ ។ ាលី ឥែេី វចនានុប្រក្មតខមរថ្ន 
មនុស្សតដលបុរស្រួរចងា់ន តដលជារូនឹងបុរស្។ 

ប្រសី្ម ួមា ែន់ទ្ៀែ នប្របើរមួរក្យតខមរថ្ន ប្រសី្សួ្ស្តី សិ្រសួី្ស្តី ប្រសី្តដលមាន
លមែ រួរឱ្យនក្ើែនស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់។ 
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 ម្អរបត់ព្តសាវ៥វព្បការ 

១.លមែស្ក្ ់២.លមែសាច ់៣.លមែឆ្ែឹង ៤.លមែស្មបុរព្ងៃ ៥.លមែវ ័។ 

លមែស្រស្តីតខមរ៣ រឺ លែរូប  លែរាង លែនៅ។ 

លមែ ៣ ប្របការនទ្ៀែរឺ រូបស្មបែតិ ចរោិស្មបែតិ វជិាជ ស្មបែតិ។ 

គតិបណ្យឌ ិត 

ស្ាំណាបនោងដី ប្រសី្នោងប្របសុ្ ពូនៅនោងឧស្ ប្រចមុេះនោងថ្នព ល់ 

តិ បៈតម្សាសា 

បុរាណ្ក្វ ី នប្របៀបន្ៀបឧបមា  

ក្ាំបលុក្ក្ាំតបលង តងលងរា នវាហរ 

បងកបខ់លឹមសារ  មានរាក្ម់ាននប្រៅ។ 

តំណាបកយសដសា 

រែិប្របព្ព   ក្នុងន ័បញជ ក្ ់ 

ស្ាំណាបណាលែ  បវរនពញលក្ខណ៍្  

នទេះអ្ស់្នោក្  អ្នក្នោងស្ទូងតប្រស្ណា ។ 
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ែព្តកកព្តាកែព្តព្តាែ 

តប្រស្វាលាចសាច  រងា់នសោល   

ស្ទូងនហើ លូែោស់្  បងហ ញកាោ 

   នរតែងនរលថ្ន  តប្រស្ននាេះតសលលែ។ 

ឯព្តសាកយសបភរត 

នោក្ថ្នមនិខុស្  មានកាល  ជាប្រក្  

ដូចនា ស្ាំនៅ   ក្នពប្រជដូរស្ករ 

ក្បែចិ់ែតនសាម េះស្រ  ពីស្ៃួនភរោិ។ 

កឃើញនាសនារីវ   

ប្រសី្អ្លជជី   មានរូបនសាភា 

ប្របពនធមាណ្ព   តាមដងជលធ្លរ  

ក្ាំពុងនាាំគ្នន   ជញជ ែច់បប់្រែី។ 

ពូកៅកយសឧត 

នោក្អ្នក្ចាំចុេះ  ដូនតាទូ្នាម ន  
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ឧស្ស្លូែសាចប់្រែង ់ ឧស្ថ្នន ាំងលឹបនលៀន  

ស្មលងឹឈរ្ន  ចងពុ់េះបាំតបក្។ 

ឱ្យកព្បើពូកៅ 

មានដងប្រែឹមប្រែវូ  ចែទុ់្ក្ជាឯក្ 

តសលសីុ្នឹងដង   មនិនារនកាងតក្ក្ 

ទុ្ក្ោក្ត់ាមតសនក្  លាំោបែូ់ច ា្ំ។ 

ព្ែម្ភះកយសថាព   ់

អ្នក្រិែឱ្យដល់  កុ្ាំន្វើន េះនឡាេះ  

មចិា ទិ្ដឋិ  នាាំឱ្យរងនប្រគ្នេះ 

នឃើញថ្នព ល់នរប្រស្ស់្  ចងនប្រសាចប្រសិ្ងគ រ  

នកនៀ កផសាកផសាិែ 

តាមវស័ិ្ ចិែត   ប្រស្បូរនធមាោ  

នលើថ្នព ល់សូរសង ់ ព្ននាងពិមាព  

ប្របែិពន័ធវនាទ    នាាំតែចតមបង។ 
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តាម្ពិតនាស្រ 

នោងថ្នព ល់អ្នក្ណា  រឺនោងខលួនឯង  

ថ្នព ល់អ្ែែិ់ចែួច  ឱ្យតែវាតខ  

ប្រស្ចួប្រស្ស់្ចាំងតចង  ដូចតស្នងភស្រកាត ។ 

កបើែផនថាព  ់កោា ះវ 

មាននាសាខពស់្  នហើ ប្រទ្តវ  នតា 

ននាេះរែឹតែន្វើ   ឱ្យវងភ់ស្រកាត   

នលចន ើងស្ងហ   ដូចហងសបក្ស។ី 

(ដក្ពីក្មពុជសូ្រោិ) 

តភោតិតបភរាណ្យ 

្នូសាន របងា់ញ់  ្មប៌ងទ្ននទញ  ប្រសី្បងភ់សាត  

រាាំបងន់លង   វនងវងែប្រមា  ចុេះក្នុងមោ 

មនទិលនៅហមង។ 

ប្រក្បីនប្រែក្ខ្ន ច  ហងសរាជនប្រែក្ប្រស្េះ  ប្រសី្មនេះនប្រែក្ប្របសុ្ 

ភកិ្ខុខពស់្នប្រែក្្ម។៌ 
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 នារមីានបតីពីរបីដង, ភកិ្ខុសងនៅវែតពីរបីវា , បក្សជីាបជុ់ងពីរបីប្រគ្ន 
 មាោពកួ្ននេះន្វើនប្រចើនព្ប្រក្។ 

 ពុែសិ្ស្សប្ររបីូ, ពុែប្រសី្បតីតលង, ពុែតឆ្ែបងម់ាា ស់្។ 

តភោតិតបភរាណ្យ 

នៅថ្នប្រសី្កាកី្  វា កូ្ននជរបតី   មនិដឹងខុស្ប្រែូវ 

ខលួនឯងប្របមាង  ប្របែិបែតិឱ្យប្រែវូ   រាសី្រងន់ៅ   

នទ្រត រក្ា។ 

តភោតិតបភរាណ្យ 

រក្ពកួ្មនិប្រក្   អាប្រក្ក្ន់ហើ ស្  មារោទ្លែនហើ នមម  

ប្រសី្នក្មងមានខ្ម ស្  ចស់្ចងប់្របនៅ  ប្របដូចតាមនៅ  

មនិសូ្វខុស្ទន។ 

នក្រ តិ៍បតីប្របពនធ   ឱ្យរ ឱ្យរន ់  នរ ើស្រក្រូបរាង   

ពូជព្ងលលមម ក្  ពូជនថ្នក្លមមវាង  រូបរាងលែប្ក្នលែៀង   

នាងកុ្ាំប្របស្ពវ។ 

ស្រស្តីអ្ែ់្ ម ៌  ដូចស្មលអ្ែរ់ស់្ព្ប្រប  
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បុរស្អ្ែវ់និ ័   ដូចដាំរោីចក់្នលុស្  

បុរស្អ្ែ់្ ម ៌  ដូចបបរដីខាច ់ 

ប្រសី្សី្លោច ់  ដូចប៊ាកិ្អ្ែប់ណ្តូ ល។ 

ព្តិឹស 

✓ ប្រស្វងឹនឹងជីវែិ នភលចងប ់ប្រស្វងឹនឹងប្រទ្ពយ នភលចខលួន 

✓ ប្រស្វងឹនឹងភាពមាាំមនួ នភលចអ្និចាាំ ប្រស្វងឹនឹងក្មាល ាំង នភលចនរារ 

✓ ប្រស្វងឹនឹងនោក្ នភលចទញ ប្រស្វងឹនឹងជាំនាញ នភលចប្រប ែ័ន 

✓ ប្រស្វងឹនឹងស្មបែតិ នភលចសី្លទន ប្រស្វងឹនឹងមាន នភលចប្រក្ 

✓  ប្រស្វងឹនឹងប្រតាចច់រ នភលចសទេះស្តមបង ប្រស្វងឹនឹងនក្មង នភលចចស់្ 

✓  ប្រស្វងឹអ្វីនទ្ៀែនប្រចើនណាស់្ នភលចនកាែតប្រក្ង  

✓ ប្រស្វងឹនឹងបតីប្របពនធគ្នន ឯង នភលចតម នភលចឳ។ 

តរភបអានិតសស 

១.ន វ្ើឱ្យការប្រស្ឡាញ់នៅជាអ្មែៈ 

២.ន វ្ើឱ្យមានសាមរគីនៅក្នុងប្ររួសារ 

៣.ន វ្ើឱ្យប្ររួសារមាននស្ចក្តីសុ្ខស្ៃប ់ចប្រមុងចនប្រមើន 
៤.ន វ្ើឱ្យមានការទ្ទួ្លនលើក្ស្រនស្ើរ 
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៥.ជារាំរូដល៏ែស្ប្រមាប ុ់វជនជាំនានន់ប្រកា  

(ចបម់ងគលទី្ ១៣) 
ម្សល ទសាវ១៤ 

អនាកភលាវែវកម្មនាសា  ការងរមនិប្រចបូក្ប្រចបល់ 
14-Engaged in peaceful occupation 

ដូចនមតចនៅថ្ន ការងរប្រចបូក្ប្រចបល់? 
ការងរទាំងឡា  មានក្សិ្ក្មមន វ្ើតប្រស្ចាំការ នគ្នរក្ខក្មម ចិញ្ា ឹមនគ្ន 

និងរណិ្ជជក្មម មានលក្ដូ់រជានដើម នវៀរចក្ភាវៈប្រចបូក្ប្រចបល់មានការ    
បតណ្ត ែបនណាត  នវោ ការន វ្ើមនិស្មរមយនិងការន វ្ើបនធូរបនេ ជានដើម 
នប្ររេះជាអ្នក្តដលសាគ ល់កាល នប្ររេះជាអ្នក្តដលន វ្ើស្មរមយ នប្ររេះជាអ្នក្
មនិខជិលប្រចអូ្ស្ និងនប្ររេះមនិរួរវនិាស្ នហែុដល់ប្រពម នោ ការឧស្ាហ៍
ពយោម ន ម្ េះថ្ន ការងរមនិប្រចបូក្ប្រចបល់។ 

មូលនហែុន្វើឱ្យការងរប្រចបូក្ប្រចបល់មាន ៣ ោ ង 
១.ន្វើការមនិប្រែូវនពលនវោ មានន ័ថ្ន ជាអ្នក្មានចិែតនៅត  ន វ្ើនលឿនមុន
នពលក្ាំណ្ែ ់ក្ប៏ ុតនតដល់នពលតដលប្រែូវន វ្ើប្រែ បន់ៅមនិន វ្ើនៅវញិ ដូចជា
នពលតដលនៅត នៅជាតរក្ទឹ្ក្ោក្រ់ង នពលតដលនភលៀងធ្លល ក្ ់ក្នខ្អាវ
នៅហល នទេះបីហលោ ងណាក្ ៏ នោ នខ្អាវក្ម៏និស្ៃួែតដរឬ មយ ង
នទ្ៀែនពលតដលនៅនក្មងវ ័ មនិខិែខាំប្របឹងនរៀនសូ្ប្រែនទ្ ។ 
២.ន្វើការមនិប្រែវូតាមក្មមវ ិ្ ី មានន ័ថ្ន ន វ្ើការងរខុស្ជាន ់ ខុស្លាំោប់
ឧទហរណ៍្ ដូចជាការនាស្ស្មាែ ែសទេះប្រែូវនាស្នៅតសនក្ខ្ងនលើមុន តែ
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តបរជានាស្ស្មាែ ែនៅតសនក្ខ្ងនប្រកាមសទេះ មុននៅវញិ ន វ្ើោ ងននេះ លែង
្ូលី ក្នមទចក្ាំទី្នៅតែធ្លល ក្ម់ក្ប្របឡាក្ខ់្ងនប្រកាមដតដល។ 
៣.មនិប្រពមន្វើការ មានន ័ ចូលចិែតពនយនពល ឬរក្នហែុនសសងៗ មក្អាង
ថ្ន រងច់ាំតស្ែក្ រងច់ាំព្ងៃខ្នតស្ែក្ ឬម ួមាន ខអាងថ្ន ប្រែជាក្ណ់ាស់្ នៅត
ណាស់្ ោៃ ចណាស់្ ប្រពឹក្ណាស់្ ឃាល នណាស់្ នប្រស្ក្ណាស់្ជានដើម ឬរង់
ចាំរាសី្ន ើងសិ្នប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធប្រទ្ងប់្រតាស់្ នបើន ើងន វ្ើអ្ាំនពើជាប្របនោជន ៍
ន វ្ើនពលណាក្ា៏ន នវោណាក្ា៏ន។ 

ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធ ប្រទ្ងស់្តមតង្មដ៌ល់អា វក្ ក្សនទ្ើបប្រតាស់្ក្នុង
 ក្ខស្ាំ ុែតថ្ន៖ 
បុរគលអ្នក្មាន្ុរៈ ជាអ្នក្ប្របឹងតប្របងខនេះតខនង ជាអ្នក្ន វ្ើស្មរួរ រតមងរក្ប្រទ្ពយ
ាន។ 
នកខតំវបដិមាកននំវអកតាថ វោ ំវឧបែចគា ប្របនោជនរ៍តមងក្នលងហួស្មនុស្ស
លៃង ់ តដលវនងវងរក្រាសី្លែ ឬមនិលែននាេះ។ ការពយោមននេះនហើ  រឺជា
រាសី្ន ើង នាាំមក្នូវនស្ចក្តីរកី្ចនប្រមើន។ 

វិ ធ សីាក េីើការង្ករឱ្យតកព្ម្ែ 

វ ិ្ ីន វ្ើការងរឱ្យស្នប្រមចប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធប្រទ្ងប់្រតាស់្ស្ាំនៅដល់ 
ឥទ្ធិាទ្្ម ៌រឺ្មត៌ដលជា ជាំហរនាាំឱ្យស្នប្រមចប្របនោជន ៍៤ ោ ង 
១.ឆនទ = ការប្រស្ឡាញ់កិ្ចាការងរ ឬប្រស្ឡាញ់នពញចិែតន វ្ើ មានន ័ថ្ន 
ការងរទាំងឡា តដលអាចនក្ើែន ើងាន លុេះប្រតាតែន ើងស្មលងឹនឃើញ
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សលតដលនក្ើែន ើង នបើន ើងប្របក្បកិ្ចាការងរននេះនៅ នែើនឹងមានលទ្ធ-
សលអ្វីប្រែ បម់ក្វញិ។ 
២.វិ ីរធយៈ = នស្ចក្តីពយោម ឬនស្ចក្តីប្របឹងតប្របងន វ្ើ មានន ័ថ្ន ជាមនុស្ស
កាល ហន អ្នក្ខលេះពយោម អ្នក្ខលេះខជិលប្រចអូ្ស្ ជាមនុស្សប្រែនចៀក្ស្ ខ្ល ច
ណាស់្រឺនៅត  ខ្ល ចទឹ្ក្នភលៀង នពលតដលន វ្ើការងរអ្វីម ួរក្នលស្ប្ររបត់បប
ោ ង ដូចជារងនពក្ នៅត នពក្ ឃាល ននពក្ ននឿ នពក្ ងងុ នពក្ជានដើម។  

ណគចរផី្លូវវោិស ៥ យ៉ាង្ 
១.នដក្នប្រចើន 
២.និោ នប្រចើន 
៣.មនិពយោមប្របឹងតប្របង 
៤.ខជិលប្រចអូ្ស្ 
៥.នស្ចក្តីនប្រកា្នប្រចើន។ 
៣.ែិតសា =  ក្ចិែតទុ្ក្ោក្ន់ វ្ើកិ្ចាការងរ ឬការតាាំងចិែតន វ្ើ មានន ័ថ្ន អ្នក្
តដលមានចិែតរឺជាមនុស្សមនិលេះបងក់ារងររបស់្ខលួននចល តែមានការ
ពិនិែយនរឿ ៗ។ ្មមតាដូចជាអ្នក្ដឹក្នាាំ មានការទ្ទួ្លខុស្ប្រែូវនហើ  មនិ
អាចនៅជាអ្នក្ប្រពនងើ ក្ននតើ  មនិសូ្វ ក្ចិែតទុ្ក្ោក្ ់ក្នុងការងរននាេះ វា
មនិសូ្វមាននទ្ ភារនប្រចើនអារមមណ៍្នៅជាម ួការងរ នប្ររេះជាមនុស្សចូល
ចិែតប្រស្ព្ម នប្រចើន នបើឱ្យឈបរិ់ែវាជាការពិាក្តដរ។ តែប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធ
ប្រតាស់្ថ្ន របបបី្រែួែពិនិែយការងររបស់្ខលួនតដលន វ្ើនហើ  និងមនិទនា់ន
ន វ្ើនហើ ។ 
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៤.វិ ីម្ំស្រ ការពិនិែយលែិែលែនច់ាំនរេះការងរ មានន ័ថ្ន ចាំណុ្ចស្ាំខ្ន់
តដលប្របក្បការងរនសសងៗ ឱ្យានស្នប្រមចលទ្ធសលលែននាេះ។ ពិនិែយនមើល
ការងរននាេះមនិឱ្យរចួតែពីព្ដននាេះនទ្។ អ្នក្មានបញញ សាម រែីប្រែូវដូចននេះរឺ 
ក្.ន វ្ើឱ្យប្រែូវតាមនពលនវោ មនិន វ្ើមុន ឬនប្រកា នពល  
ខ.ន វ្ើឱ្យប្រែូវតាមកាលៈនទ្ស្ៈការងរននាេះៗ ។ 

ឧបតគលែដ ក េីើការង្ករម្និតកព្ម្ែ 

១.នស្ពនប្ររឿងប្រស្វងឹ ន វ្ើឱ្យាែប់ងស់ាម រែីន វ្ើការងរមនិនក្ើែ ឬមនិានលែ 
នប្ររេះគ្នម នស្ែិមនិប្ររបប់្រគ្នន ់
២.នដើរនលង បអ់្ប្រធ្លប្រែ នរងមនិប្ររបប់្រគ្ននអ់ាចខូចសុ្ខភាព ឬពិាក្សាង់
នពលន វ្ើការងរជានដើម។ 
៣.នលងតលបងសីុ្ស្ង តលបងរឺជានហែុនាាំឱ្យវនិាស្តាមប្រពេះពុទ្ធស្តមតង នបើ
នៅក្នុងការងរអាចន វ្ើឱ្យនរខវេះទ្ាំនុក្ចិែត អាចាែប់ងម់ែិតភាព មានជនមាល េះ
ក្នុងប្ររួសារ ឬប្រទ្ពយស្មបែតិជានដើម។ 
៤.នស្ពរបម់ែិតមនិលែ 
៥.ខជិលប្រចអូ្ស្ន្វើការងរ មនុស្សន ើងនបើខជិលមនិនជារជ ័ក្នុងជីវែិ នបើ
ន ើងប្រក្ន ក្នៅនមើលមហនស្ដឋីក្នុងពិភពនោក្គ្នម នមាន ក្ណ់ាខជិលនហើ 
ានជាមហនស្ដឋីននាេះ។ នបើនិោ ពីអ្នក្នរៀនសូ្ប្រែ នបើខជិលនរៀនម ួជីវែិ
ក្ម៏និនចេះន ើ  ក្ជ៏ាអ្នក្ប្របែិបែតិប្របចាំព្ងៃវញិ នបើមនិមានការពយោម មនិ
រចួសុែចក្ទុ្ក្ខន ើ  ែួោ ងដូចជាប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធជា រាំរូ ដូចប្រពេះែប្រមាស់្
ថ្ន៖ វិ ីរធកយនវទភកខម្ិកែាតិវឆ្លងនស្ចក្តីទុ្ក្ខលាំាក្ាននប្ររេះការពយោម។ 
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៦.នមើលមនហប្រស្ព តលបងរាាំនប្រចើនហួស្នហែុ មនុស្សន ើងមាន ក្់ៗ  ប្រែូវ
ការភាពស្បា រកី្រា ណាស់្ ខលេះចាំណា លុ នៅនដើរនលងនប្រៅ
ប្របនទ្ស្នៅនពលស្ប្រមាក្ពីការងរមតងៗ ទាំងននេះ រឺជាការបងហ ញថ្នចង់
ាននស្ចក្តីសុ្ខ តែក្ប៏្រែូវនមើលតដរការនលងក្ាំសានតទាំងកុ្ាំឱ្យហួស្នហែុ
នពក្ន វ្ើឱ្យខ្ែនពលនវោចាំណា ប្រាក្ន់ប្រចើនក្នុងនរឿងឥែប្របនោជន ៍ ចុង
នប្រកា អាចនឹងមនិានសុ្ខក្នុងប្ររួសារក្ម៏ាន។ 

គាថាកនសុតង្កល  កតូព្ត 

នវទិវាតភបបតសាក នវវរតសាិនភោឋ នកទតសិនាវ 

និែចំវម្កតសានវតកណ្យឌ នវវតកាក វអាិតិតភំវឃរំ 

បុរគលនដក្ក្នុងនវោព្ងៃជាប្របប្រក្ែីមនិនប្រកាក្ន ើង 
ពី បជ់ាប្របប្រក្ែី      ជាអ្នក្ប្រស្វងឹជានិចា ជាអ្នក្ 
នលងតលបងមនិអាចនឹងប្ររបប់្ររងសទេះានន ើ ។ 

អតិតសាតំវអតិឧណ្យា ំវវវអតិស្រយម្ិទំវអេភ 

ឥតិវិធតសដឋកម្មកនសាវវវអតាថ វអកែចនសាិវមាណ្យិ។ 

ប្របនោជនទ៍ាំងឡា រតមងក្នលងហួស្នូវមាណ្ព 
 តដលលេះបងន់ចលនូវការងរ  នោ នរលអាងថ្ន  
នវោននេះប្រែជាក្ណ់ាស់្ នៅត ណាស់្ ោៃ ចណាស់្។ 
កយវែវតសាតញ្ច វឧណ្យា ញ្ច វវវវតិណាវមកយាវនវម្ញ្ាតិ 

ករំវបភរធតកិចាច និវកស្រវវវវវវវតភចវនវិធោយតសាតិ។ 

បុរគលណាម ួន វ្ើនូវកិ្ចាការបស់្បុរស្ មនិនអ្ើនពើ 
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នូវប្រែជាក្ ់និងនៅត ព្ប្រក្តលងជាងនៅម  បុរគលននាេះ 
រតមងមនិសាបសូ្នយចក្នស្ចក្តីសុ្ខន ើ ។ 
កោកគវតំេរមានតសវមម្រកតសិវឥរីយកតា 

កោគាវតននិែយំវយនសាិ ិម្មិកកាិូបែសាយតិវឯិ ំ

កោកគវតមានរធតាេ វអ ម្កតាសា វកភក វគិេសា។ 

កាលនបើបុរគលរបួរមួស្នសាំនូវនភារៈទាំងឡា ន វ្ើឱ្យចនប្រមើនន ើង 
ដូចជាស្ែវឃមុ ាំ នភារៈទាំងឡា របស់្បុរគលននាេះ រតមងដល់នូវការ 
ចនប្រមើនន ើងដូចជាដាំបូក្តដលក្នណ្ត ៀរទាំងឡា  ពូនន ើងដូនចន េះ។ 

គភណ្យតម្បតសាិរបត់កៅោេ យនាយែដ  អ 

កៅោេ យនាយែដ  អព្តូិ ព្បកបកោយីម្៌វ៥វព្បការ 

១.ប្រែវូនចេះចែត់ចងការងរឱ្យប្រែូវសាទ ែជ់ាំនាញ នហើ នចេះព្លលក្ការងរ 
ឱ្យស្មរួរដល់ក្មាល ាំង និងែប្រមេិះវជិាជ តដលកូ្នឈនួលលមមន វ្ើាន។ 
២.ប្រែវូតាាំងចិែតអាណិ្ែកូ្នឈនួលឱ្យនស្មើៗគ្នន  ប្រែូវតចក្រងវ នប់្រាក្ក់ាស្ឱ្យ
បរនិភារច វា លមមប្ររបប់្រគ្នន។់ 
៣.ប្រែវូតងទាំកូ្នឈនួលក្នុងនវោមានជាំងឺ  ក្នៅពយាល និងរក្នពទ្យហម 
ជួ  ការររក្នុងនវោមានទុ្ក្ខនទស្នប្រគ្នេះថ្នន ក្ន់សសងៗ ប្រែូវតចក្ោភ       
ស្កាក រៈនិងអាហរតដល មានឱ្ជារស្តបលក្ៗ ឱ្យកូ្នឈនួលបរនិភារសង។ 
៤.ប្រែវូតចក្ោភស្កាក រៈ ដូចជាអាហរតដលមានឱ្ជារស្តបលក្ៗ ឬែនមលើង
ប្រាក្ត់ខឬរងវ នន់បើការងរកូ្នឈនួលន វ្ើានលែ នដើមបសីតល់ជាក្មាល ាំងចិែត។ 
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៥.ប្រែវូនបើក្ឱ្យកូ្នឈនួលស្បា តាមរដូវ និងនពលនវោស្មរមយ ដូចជា
នពលប្រែូវឈបស់្ប្រមាក្ មានដូចជាចូលឆ្លន ាំ ភជុ ាំបិណ្ឌ ជានដើម នដើមបឱី្យពួក្គ្នែ់
ាននៅជួបជុាំប្រកុ្មប្ររួសារ មែិតភក្តិ ឬមនុស្សជាទី្ប្រស្ឡាញ់នសសងៗ ។ 

គភណ្យតម្បតសាិរបត់កូនឈនួ ែដ  អ 

១.ប្រែវូនប្រកាក្ន ើងន្វើការងរមុននៅហវ  នា  រឺជាអ្នក្មនិខជិលប្រចអូ្ស្
ប្របចាំ នឹងនៅហវ  នា ។ 
២.ប្រែវូន្វើការងរជាខ្ងនប្រកា  រឺមនិហ៊ា ននសតើមការងរមុននៅហវ  នា  
លុេះប្រតាតែ ការងរណាតដលនោក្ានអ្នុញញ ែឱ្យ នទ្ើបន វ្ើការងរននាេះ
ាន នប្ររេះនបើន ើងន វ្ើមុន ដូចជាមនិនគ្នរព ឬប្របសិ្ននបើខុស្ន ើងនឹងអាច
មានបញហ នសសងៗ។ 
៣.ប្រែវូទ្ទ្លួ ក្របស់្តដលនៅហវ  នា ឱ្យ នប្ររេះនពលខលេះន ើងមនិ
ប្រពមទ្ទួ្ល អាចន វ្ើឱ្យនៅហវ  មនិនពញចិែត។ 
៤.ប្រែវូន្វើការងរឱ្យានប្រែឹមប្រែវូលែ ្មមតាការងរប្របសិ្នន ើងន វ្ើមនិ ក្
ចិែតទុ្ក្ោក្ ់ ន វ្ើឱ្យការងរននាេះមនិានលែ នៅហវ  នា ក្ម៏និនពញចិែត
មនិចងោ់ក្ក់ារងរ ឬប្របរល់ ការងរឱ្យន វ្ើតដរ។ 
៥.កូ្នឈនួលប្រែូវនាាំ ក្រុណ្ស្មបែតិ និងស្មែេភាពនៅហវ  នា នៅ
ស្រនស្ើរ ្មមតាន ើងមនិតមននចេះតែស្រនស្ើរនទ្ នមើលនៅនលើស្មែេភាព
របស់្នៅហវ  តដលលែ ជារាំរូនៅប្រាបអ់្នក្ដព្ទ្នដើមប ីក្នៅអ្នុវែតន ៍    
តាម។ 

 



 

- 158  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

តរភបអានិតសស 

១.ន វ្ើឱ្យឋានៈរបស់្ខលួនប្រកុ្មប្ររួសារ ប្របនទ្ស្ជាែិកានត់ែលែន ើង 
២.ានទ្ទួ្លនូវនស្ចក្តីសុ្ខស្បា  
៣.អាចពឹងរក្ខ់លួនឯងាន 
៤.ន វ្ើឱ្យានជាទី្ពឹងរបស់្មនុស្សទាំងឡា  
៥.ន វ្ើឱ្យសាងកុ្ស្លនសសងៗានង  
៦.ជាអ្នក្មនិប្របមាទ្ 
៧.ជាអ្នក្អាចការររភ ័ក្នុងអ្ា ភូម ិ
៨.ជាអ្នក្មានសុ្រែិប្របប្រពឹែតនៅខ្ងមុខ 
៩.ន វ្ើឱ្យជាបនិ់ស្ស ័លែនៅប្ររប់ៗ ជាែិ 
១០.រតមងានទ្ទួ្លការនលើក្ស្រនស្ើរ ពីមនុស្សទាំងឡា ។ 

(ចបម់ងគលទី្ ១៤) 
ម្សល ទសាវ១៥ 

ទានញ្ច  ការបរចិា រទន 
15-To be generous in giving 

នដើមនឈើតដលមានតសលនិងមលបដ់ប៏្រែជាក្ន់ប្រៅអ្ាំពីានន ម្ េះថ្ន ជា
នដើមនឈើមានសារៈប្របនោជនន៍ហើ  រតមងទ្ទួ្លានការនមើលតងរក្ា
នោ ការោក្ជី់ប្រជួ  ដីខ្ល ាំងៗ ោ ងណា អ្នក្តដលដឹងអ្ាំពីសលព្នការ       
ឱ្យទន នប្រៅអ្ាំពីការានន ម្ េះថ្ន ជាមនុស្សមានប្របនោជនន៍ហើ  រតមង
ទ្ទួ្លានការនលើក្ស្រនស្ើរ គ្នាំប្រទ្ពីមនុស្សទាំងឡា នទ្ៀែសង។ 
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ទនរឺជាអ្វ?ី 
ជា (នាម) តប្របថ្ន អ្ាំនណា  ការឱ្យអ្វីតដលរួរឱ្យ ។ រឺប្របរល់ប្រទ្ពយ

តដលមាននៅរបស់្ខលួនឱ្យនៅអ្នក្ដព្ទ្។ ឬនចែនាជានហែុបរចិា រទនវែេុ 
១០ មានា ជានដើម តដលមានការដឹងចាស់្ជាប្របធ្លនចាំនរេះអ្នក្ដព្ទ្ ឬ
នស្ចក្តីមនិនោម ភ តដលប្របក្បនោ នចែនា ននាេះន ម្ េះថ្ន ទន។ ទន 
ស្ាំនៅដល់ ការលេះបងនូ់វនទ្ យ្មរ៌បស់្ខលួន នដើមបជីាប្របនោជនដ៍ល់
បុរគលដព្ទ្នោ នស្ចក្តីនពញចិែត។ 

ទានមានវ២វយ៉ា ស 

១.អាម្ិតទាន ការឱ្យវែេុខ្ងនប្រៅមាន ា  ទឹ្ក្ នាំ ចាំណី្ ចីវរ បិណ្ឌ ាែ 
នស្នាស្នៈ រិោននភស្ជជៈជានដើម។  
២.ីម្មទាន ការឱ្យនូវ្ម ៌ រឺនាាំស្ែវនោក្ឱ្យ ល់ចាស់្ពីស្ចា្ម ៌ នប្ររេះ
បាំណ្ងឱ្យអ្នក្ដព្ទ្ានប្របនោជនក៍្នុងនោក្ននេះ នោក្ខ្ងមុខ និង       
ប្រពេះនិរវ ន។ 
បណាត ទនទាំងពីរននេះ ្មមទនជាទនក្ាំពូល ដូចប្រពេះពុទ្ធប្រតាស់្ថ្ន៖ 

តពេទានំវីម្មទានំវជិនាតិវតពេរតំវីម្មរកស្រវជិនាត ិ

តពេរតសាឹវីម្មរតិវជនិាតិវតណ្យា កខកយវតពេទភកខំវជិនាតិ 

្មមទនឈនេះអាមសិ្ទនទាំងពួង ្មមរស្ឈនេះរស្ទាំងពួង 
នស្ចក្តីនប្រែក្អ្រក្នុង្មឈ៌នេះនស្ចក្តីនប្រែក្អ្រទាំងពួង  

ការអ្ស់្ែណាហ ឈនេះទុ្ក្ខទាំងពួង។ 
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ការឱ្យទន មានប្របនោជនោ៍ ង ា្ំន្ង ដល់ប្របនទ្ស្ជាែិ នបើោច់
ឬមនិមានការឱ្យទនននេះនហើ  នៅក្នុងស្ងគមនោក្ទាំងមូល ក្ម៏និមាន
នូវនស្ចក្តីសុ្ខតដរ ដូចជា៖ 
មាតាបិតា នបើមនិានឱ្យទន រឺមនិអាចចិញ្ា ឹមន ើងមក្នទ្ ន ើងប្រាក្ដជា
ប្រែូវសាល បត់ាាំងពីនក្ើែមក្ដាំបូងនុេ៎ះ។ 
សាវ មភីរោិ រក្ស្មបែតិានមក្ នបើមនិាននប្របើប្រាស់្នោ ការច វា  
ឬចិញ្ា ឹម ប្ររួសារនទ្ ប្ររួសារននាេះវានឹងតបក្ាក្គ់្នន ជាមនិខ្ន។ 
ប្ររអូាចរយ នបើមនិឱ្យទន រឺមនិលេះបងនូ់វមនតវជិាជ ដល់កូ្នសិ្ស្សនទ្ កូ្ន-
សិ្ស្សនឹងលៃិែលៃងរ់ក្ទី្ពឹងគ្នម ន។  
មនុស្សន ើង នបើមាននស្ចក្តីខឹងនប្រកា្នហើ  រឺមនិមានអ្ភ ័ទននទ្ 
កាលនបើជាោ ង ននេះ នៅក្នុងនោក្នឹងប្រចបូក្ប្រចបល់។ 
ជីវែិមនុស្សប្ររបគ់្នន  តដលអាចរស់្នៅាននោ អាប្រស័្ ការឱ្យទន ន ើង
មានកា ា្ំធ្លែន់ៅាន ក្ន៏ោ សារទនន ើង មាននូវចាំនណ្េះដឹងក្នុង
តសនក្នសសងៗ នៅានក្ន៏ប្ររេះទន នោក្ននេះមាននូវនស្ចក្តីសុ្ខស្បា 
នៅានក្ន៏ប្ររេះទន ការឱ្យទន នទ្ើបជាការចាំាចជ់ាទី្បាំសុែនិងមានរុណ្
ប្របនោជនោ៍ ង ា្ំន្ងស្ប្រមាបម់នុស្សទូ្នៅ។ 

ព្បកមទរបត់ទាន 

១.អាម្ិតទាន រឺការឱ្យវែេុរបស់្ជាទន ដូចជាឱ្យអាហរបរនិភារ នប្ររឿង
នប្របើប្រាស់្ជានដើម។ 
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២.ីម្មទានវឬិធទាទាន រឺការឱ្យនស្ចក្តីនចេះដឹងជាទន។ នបើជាចាំនណ្េះដឹង
សលូវនោក្ ឱ្យនូវសិ្លបៈវជិាជ នសសងៗ នៅថ្ន វទិ្យទន នបើជាចាំនណ្េះដឹងសលូវ
្ម ៌ ដូចជាទូ្នាម ននប្របៀនប្របនៅលេះបងអ់្ាំនពើអាប្រក្ក្ ់ ប្របប្រពឹែតន វ្ើតែនស្ចក្តីលែ 
មានសី្ល្ម ៌ននេះនៅថ្ន ្មមទន ។ 
៣.អមយទាន រឺការឱ្យនូវការមនិនបៀែនបៀនដល់ស្ែវដព្ទ្ នោ ការ
លេះបងនូ់វនស្ចក្តី នប្រក្វនប្រកា្ឱ្យជាទន ឱ្យអ្ភ ័មនិចងនពៀរនវរា លេះបង់
នូវការពយាទ្ឱ្យោចន់ចញអ្ាំពីចិែតមានការរក្ាសី្ល ៥ជានដើម ។ 

កគា បំណ្យសននការក េីើទាន 

១.ន្វើទននដើមបនី្វើរុណ្ រឺការឱ្យនដើមប ីក្ចិែត  ក្នងលើមអ្នក្ដព្ទ្ ឱ្យនដើមបី
ឱ្យអ្នក្ទ្ទួ្លននាេះ មានការប្រស្ឡាញ់រាបអ់ានខលួន មនិប្រាថ្នន ជាបុណ្យជា
កុ្ស្លអ្វីនទ្ ដូចជាបុរគលតដលឱ្យទនមនិនសាម េះ។ រឺដល់នពលនវោរក្
ស្ាំន ងគ្នាំប្រទ្អ្ាំពីប្របជាជន ក្ដ៏តងហស្ាំពែក់្ឋនិ នៅរហូែ១០ វែតខលេះ ២០ វែត
ខលេះ នៅក្សាងសាព នខលេះ ក្សាងសលូវងនល់ខលេះ នដើមបឱី្យប្របជាជន ាននឃើញថ្ន 
ខលួនជាមនុស្សចិែតបុណ្យ នដើមបឱី្យប្របជាជននាេះនឆ្លន ែឱ្យខលួន ឬបុរគលខលេះ 
ប្រស្ឡាញ់បងប្រក្មុាំនរ ការឱ្យតបបននេះ បាំណ្ងទិ្ស្នៅនដើមបសីលប្របនោជន ៍
នដើមបឱី្យអ្នក្ទ្ទួ្លទនននាេះប្រស្ឡាញ់ខលួន ការឱ្យដូនចនេះសួ្រថ្ននែើានបុណ្យ
តដរនទ្? នឆ្លើ ថ្ន ានបុណ្យតដរ តែានមនិនពញបរបូិរណ៌្។  
២.ឱ្យនដើមបអី្នុនប្រគ្នេះ រឺឱ្យនោ ការទ្ាំនុក្បប្រមុងនអ្ើនពើចាំនរេះគ្នន  និងគ្នន ឱ្យ
នោ ចិែត នមតាត  ក្រុណា ដូចជាមាតាបិតាឱ្យអាហរដល់កូ្ន ប្ររូអាចរយ ឱ្យ
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ចាំនណ្េះដឹងដល់កូ្នសិ្ស្ស អ្នក្មានប្រទ្ពយស្មបែតិ បរចិា រនដើមបជួី  ដល់
និស្សែិតដលមានការខវេះខ្ែ ឬជនប្រកី្ប្រក្ជានដើម។ 
៣.ន្វើនដើមបបូីជារុណ្ រឺកាលនបើមាននស្ចក្តីប្រាថ្នន នស្ចក្តីលែចាំនរេះន ើង 
មានចិែត ប្របក្បនោ នមតាត ក្រុណា និងមាននូវរុណូ្បការៈនលើន ើងដូចជា
មាតាបិតា ប្ររូអាចរយ បុរគលទាំងអ្ស់្ននេះ ន ើងរួរតែស្តមតងនស្ចក្តីនគ្នរព 
ឱ្នលាំនទនចាំនរេះនោក្ នោ កា  វាច ចិែត បូជារុណ្នោក្នោ 
ប្រទ្ពយស្មបែតិ តាមក្មាល ាំងតដលខលួនមាន នៅនពលនោក្ឈ ឺក្ជួ៏  ពយាល 
មនិលេះបងន់ោក្នចល ទាំងនៅក្នុងនពលនោក្មាននស្ចក្តីសុ្ខ និង     
នស្ចក្តីទុ្ក្ខនប្រៅពីននេះបុរគលតដលរួរបូជារុណ្រឺភកិ្ខុសាមនណ្រអ្នក្ប្រទ្ប្រទ្ង់
រុណ្្ម។៌ 

ទនតដលឱ្យនហើ មនិានបុណ្យ 
១.ឱ្យនប្ររឿងប្រស្វងឹ និងនប្ររឿងនញៀន ដូចជាសុ្រា ក្ញា  និងថ្នន ាំនញៀន 
២.ឱ្យអាវុ្ ដូចជានរក្ាំពុងន ល្ េះគ្នន  ក្ហុ៏ចោវកាាំបិែឱ្យ  
៣.ឱ្យមនហប្រស្ព ដូចជានាាំនៅនមើលនោខ ន សាត បែ់ស្រនតីតដលជានហែុឱ្យ
កាមក្នប្រមើក្ 
៤.ឱ្យស្ែវមាននភទ្សទុ គ្នន  ដូចជានាាំសុ្នខញីនៅឱ្យសុ្នខន ម្ ល រក្ប្រសី្
ប្រក្មុាំនៅឱ្យនៅហវ  នា ជានដើម។ 
៥.ឱ្យរូបភាពោមក្ ដូចជាឱ្យនស្ៀនៅឬការតស្ែ មានរូបអាស់្អាភាស្ 
តដលជានហែុឱ្យកាមក្នប្រមើក្។ 
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វិ ធ សីាក េីើទានឱ្យកនបភណ្យយកព្ែើន 

ក េីើទានបភណ្យយកព្ែើនព្បកបកោយអសលវ៣វយ៉ា ស 

១.ិតថបុរធតភទាិ រឺនទ្ យ្មត៌ដលប្រែូវឱ្យ ជារបស់្តដលខលួនានមក្នោ 
សុ្ចរែិ ប្រែឹមប្រែូវតាម្ម ៌មនិានមក្នោ ការកុ្ហក្ ឆ្នាក្ អ្នក្ណា ឬ
នបៀែនបៀននរន ើ ។ 
២.កែតនាបរធតភទាិ រឺមាននចែនានដើមបកី្មាា ែន់ស្ចក្តីក្ាំណាញ់របស់្ខលួនន វ្ើ
នដើមប ីក្បុណ្យមនិន វ្ើ ក្មុខមាែ ់ ក្នក្រ តិ៍ន ម្ េះននាេះនទ្។ 

កែតនាបរធតភទាិទាសំវ៣វខណ្យៈគឺ 
១.បភពេកែតនា មុនន វ្ើឱ្យមានចិែតប្រជេះថ្នល  
២.ម្ភញ្ចនកែតនា ក្ាំពុងន វ្ើឱ្យមានចិែតប្រជេះថ្នល  
៣.អបរាបរកែតនា នប្រកា ន វ្ើរចួនហើ ក្ម៏ានចិែតប្រជេះថ្នល  ស្បា រកី្រា  
នប្រែក្អ្រ និងមនិនឹក្នសាក្សាត  នទ្ យ្មត៌ដលឱ្យនហើ ។ 
៣.បភគល បរធតភទាិ រឺនប្រជើស្នរ ើស្ឱ្យដល់បុរគលតដលមានសី្លបរសុិ្ទ្ធមាន
ចិែតស្ៃប ់ តាាំងចិែតបដិបែតិ្មោ៌ ងខ្ជ បខ់ជួននោ ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធជាមាា ស់្ 
ប្រទ្ងប់្រតាស់្ស្តមតងស្ាំនៅ ក្ប្រពេះស្ងឃថ្ន ជាតប្រស្បុណ្យដ៏ប្របនស្ើររបស់្
ស្ែវនោក្ តែនបើឱ្យនោ ចាំនរេះបុរគលក្ប៏្រទ្ងប់្រតាស់្ឱ្យតណ្នាាំឱ្យនប្រជើស្
នរ ើស្និមនតភកិ្ខុសាមនណ្រណា តដលប្របប្រពឹែតម ែច់ែន់ៅ ក្នុងសី្ល សិ្កាខ បទ្
តដលជាទី្រួរប្រជេះថ្នល  នបើឱ្យនោ មនិនចេះចាំនរេះនទ្ ប្រែូវឱ្យនោ  តាាំងចិែត
ចាំនរេះស្ងឃទូ្នៅ ក្ប៏្រែូវឱ្យភកិ្ខុតដលមាននាទី្ជាភែតុនទ្ទស្ក្ចែឱ់្យ។ 
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តប្រស្មានលក្ខណ្ៈ ៨ ប្របការ (នខែតសូ្ប្រែ បិដក្នលខ ៤៨) 
១.តប្រស្ននាេះមនិមានទី្ទួ្ល 
២.មនិមានងមនិងប្ររួស្ 
៣.មនិមានទឹ្ក្ព្ប្រប  
៤.មនិមានរនលងនងគល័នប្រៅ 
៥.បរបូិណ៌្នោ សលូវទឹ្ក្ស្ប្រមាបប់ញ្ាូ ល 
៦.បរបូិណ៌្នោ សលូវទឹ្ក្ស្ប្រមាបប់នញ្ាញ 
៧.បរបូិណ៌្នោ ប្របឡា ទឹ្ក្ 
៨.បរបូិណ៌្នោ ភល។ឺ 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ទនតដលបុរគលឱ្យចាំនរេះស្មណ្ប្ររហមណ៍្ 
តដលប្របក្បនោ អ្ងគ ៨ ជាទនមានសលនប្រចើន មានអានិស្ងសនប្រចើន មាន
នស្ចក្តីរុងនរឿងនប្រចើន មាននស្ចក្តីសា នៅនប្រចើនក្ោ៏ ងននាេះតដរ។ 

តម្ណ្យៈព្ោេមណ្យ៍ព្បកបកោយអសលវ៨ 

១.ស្មាម ទិ្ដឋិ ការដឹងចាស់្នូវទុ្ក្ខ,  ការដឹងចាស់្នូវនហែុឱ្យនក្ើែទុ្ក្ខ,    ការ
ដឹងចាស់្នូវនហែុសលព្នការរ ាំលែទុ់្ក្ខ,  ការដឹងចាស់្នូវមាគ៌្ននឆ្លព េះនៅ
កានក់ាររ ាំលែទុ់្ក្ខ ។ 
២.ស្មាម ស្ងកនបា ការប្រែិេះរេិះនដើមបលីេះបងក់ាមរុណ្,ការប្រែិេះរេិះនដើមបបី្រាស្
ចក្ការពយាទ្, ការប្រែិេះរេិះនដើមបបី្រាស្ចក្ការនប្របើក្មាល ាំងនឃារនៅ  រឺការ
មនិនបៀែនបៀនអ្នក្ដព្ទ្ ។ 
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៣.ស្មាម វាច កិ្រោិនវៀរចក្ការនរលនូវរក្យកុ្ហក្, កិ្រោិនវៀរចក្ការ
និោ បងក ច ់និោ នដើមនរ, កិ្រោិនវៀរចក្ការនិោ ញុេះញង ់ ន វ្ើឱ្យ
តបក្ាក្ស់ាមរគី, កិ្រោិនវៀរចក្ការនរលរក្យប្រទ្នគ្នេះនាេះនាក្,  កិ្រោិ
នវៀរចក្ការនិោ រក្យនរា រា ឥែប្របនោជន ៍។ 
៤.ស្មាម ក្មមននាត  កិ្រោិនវៀរចក្ការស្មាល បស់្ែវ, កិ្រោិនវៀរចក្ការកាន ់ 
 ក្របស់្តដលមាា ស់្នរមនិានឲ្យ និងកិ្រោិនវៀរចក្ការប្របប្រពឹែតខុស្ក្នុង
កាម ។ 
៥.ស្មាម អាជីនវា ក្នុងទី្ននេះរឺប្រពេះអ្រ ិសាវក័្  តដលានលេះបងក់ារចិញ្ា ឹម
ជីវែិខុស្នហើ រស់្នៅនោ ការចិញ្ា ឹមជីវែិប្រែូវ  ។ 
៦.ស្មាម វាោនមា ការពយោមប្រែូវ ក្នុងទី្ននេះ ភកិ្ខុោុាំងឆ្នទៈឱ្យនក្ើែន ើង
ប្របឹងតប្របងខាំប្រារពធពយោមសគងចិែត តាាំងពយោមោ ងមាាំនដើមបកីារររ
អ្កុ្ស្ល្មទ៌ាំងឡា     តដលមនិទនន់ក្ើែកុ្ាំឱ្យនក្ើែន ើងាន ។   ភកិ្ខុ
ោុាំងឆ្នទៈឱ្យនក្ើែន ើង   ប្របឹងតប្របងខាំប្រារពធពយោម  សគងចិែតតាាំងពយោម
ោ ងមាាំ  នដើមបកី្មាា ែប់ងនូ់វអ្កុ្ស្ល្មទ៌ាំងឡា   តដលាននក្ើែន ើង
នហើ  ។ ភកិ្ខុោុាំងឆ្នទៈឱ្យនក្ើែន ើង  ប្របឹងតប្របងខាំប្រារពធពយោម   សគងចិែត
តាាំងពយោមោ ងមាាំ  នដើមបោុីាំងកុ្ស្ល្មទ៌ាំងឡា តដលមនិទនន់ក្ើែ
មានន ើងឱ្យនក្ើែមាន។ ភកិ្ខុោុាំងឆ្នទៈឱ្យនក្ើែន ើង ប្របឹងតប្របងខាំប្រារពធ
ពយោម  សគងចិែតតាាំងពយោមោ ងមាាំ នដើមបោុីាំងកុ្ស្ល្មទ៌ាំងឡា     
តដលាននក្ើែមាននហើ ឱ្យនៅស្េិែនស្េរចិរកាល ឱ្យរកី្ចនប្រមើននពញ        
បរបូិណ៌្ព្ប្រក្តលង ។ 
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៧.ស្មាម ស្ែិ នស្ចក្តីរលឹក្ប្រែូវក្នុងទី្ននេះ   ភកិ្ខុតាាំងនៅស្៊ាប ់  ប្របក្បនោ 
ស្ែិដឹង  និងការ ល់ចាស់្ជាបជ់ានិចា  អ្ាំពីនស្ចក្តីមនិនទ្ៀងពិនិែយនមើល
កា ក្នុងកា  នោ ានក្មាា ែន់ចលនូវនោភៈ និងនទស្ៈ    ចាំនរេះ
របស់្ក្នុងនោក្ននេះ   ភកិ្ខុតាាំងនៅប្របក្បនោ ស្ែិដឹង និងការ ល់ចាស់្
ជាបជ់ានិចា  អ្ាំពីនស្ចក្តីមនិនទ្ៀង    ពិនិែយនមើលនវទ្នាក្នុងនវទ្នាទាំងឡា    
នោ ានក្មាា ែន់ចលនូវនោភៈនិងនទស្ៈ ចាំនរេះរបស់្ក្នុងនោក្ននេះ
ភកិ្ខុតាាំងនៅប្របក្បនោ ស្ែិដឹង  និងការ ល់ចាស់្ជាបជ់ានិចា  អ្ាំពី     
នស្ចក្តីមនិនទ្ៀង  ពិនិែយនមើលចិែតក្នុងចិែតទាំងឡា នោ ានក្មាា ែ់
នចលនូវនោភៈ និងនទស្ៈ ចាំនរេះរបស់្ក្នុងនោក្ននេះ ភកិ្ខុតាាំងនៅ
ប្របក្បនោ ស្ែិដឹង និងការ ល់ចាស់្ជាបជ់ានិចា   អ្ាំពីនស្ចក្តីមនិនទ្ៀង   
ពិនិែយនមើល្មក៌្នុង្មទ៌ាំងឡា នោ ានក្មាា ែន់ចលនូវនោភៈ និង
នទស្ៈចាំនរេះរបស់្ក្នុងនោក្ននេះ ។ 
៨.ស្មាម ស្មា្ិ ការែមកល់ចិែតនឹងប្រែូវ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា   ក្នុងទី្ននេះភកិ្ខុ
ានរចួចក្កាមទាំងឡា  ានរចួចក្អ្កុ្ស្ល្មទ៌ាំងឡា    រចួចូល
នៅកានប់ឋមជាន   តដលប្របក្បនោ វែិក្កៈនិងវចិរៈ    មានបីែិនិងសុ្ខ    
តដលនក្ើែមក្អ្ាំពីនស្ចក្តីស្ៃបស់ាៃ ែ ់  នហើ ក្ត៏ាាំងនៅក្នុងបឋមជានននេះ ។  
លុេះវែិក្កៈនិងវចិរៈានរមាៃ បន់ហើ   ភកិ្ខុក្ចូ៏លនៅកានទុ់្ែិ ជាន នោ 
មាននស្ចក្តីស្ៃបន់ៅខ្ងក្នុង     និងស្ភាពជាចិែតខពស់្ឯក្គ្នម នវែិក្កៈ  គ្នម ន
វចិរៈ មានតែបីែិនិងនស្ចក្តីសុ្ខ   តដលនក្ើែមក្អ្ាំពីស្មា្ិចិែត  នហើ ក្៏
តាាំងនៅក្នុងទុ្ែិ ជានននេះ។លុេះបីែិចិែតានរមាៃ បន់ហើ  ភកិ្ខុតាាំងនៅ ក្នុង
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ភាពឧនបកាខ  នោ មានស្ែិដឹងនពញបរបូិណ៌្ ចាំនរេះនវទ្នានិងការ ល់
ចាស់្ជាបជ់ានិចា  អ្ាំពីនស្ចក្តីមនិនទ្ៀង   នហើ ពិនសា្នន៍ឃើញ    នស្ចក្តី
សុ្ខ   តែមយ ងនៅក្នុងខលួន តដលប្រពេះអ្រ ិបុរគលស្តមតងថ្នៈ“ មានតែបុរគល
តដលប្របក្បនោ ភាពឧនបកាខ និងស្ែិនទ្  តដលអាចពិនសា្នន៍ឃើញនូវ
នស្ចក្តីសុ្ខននេះ” ភកិ្ខុចូលនៅកានែ់ែិ ជាននហើ តាាំងនៅក្នុងែែិ -
ជានននេះ  ។ 

អាេភកណ្យយយតូព្តវ(បិដកក ខវ៤៩វទំព័រវ៩) 

បុរគលជាតប្រស្បុណ្យ ៩ ពកួ្ 
១.អរោ ប្រពេះអ្រហនត 
២.អរេតាថ យវបដិបកនាន  បុរគលប្របែិបែតិនដើមបបី្រពេះអ្ហរនត 
៣.អនាគាម្សា អ្នាគ្នមបុីរគល 
៤.អនាគាម្ផិ តែាិកិរធយយវ បដិបកនាន  បុរគលប្របែិបែតិនដើមបនី វ្ើឱ្យជាក្់
ចាស់្នូវអ្នាគ្នមសីល 
៥.តកទាគាម្សា ស្ក្ទគ្នមបុីរគល 
៦.តកទាគាម្ិផ តែាិកិរធយវបដិបកនាន  បុរគលប្របែិបែតិន វ្ើឱ្យជាក្ច់ាស់្នូវ
ស្ក្ទគ្នមសីល 
៧.កស្រតាបកនាន  នសាតាបននបុរគល 
៨.កស្រតាបតសាិផ តែាិកិរធយវ បដិបកនាន  បុរគលប្របែិបែតិន វ្ើឱ្យជាក្ច់ាស់្នូវ
នសាតាបែតិសល  
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៩.កគាព្តម ូ នគ្នប្រែភូបុរគល (អ្ដឋក្ថ្ន ានដល់ ជាអ្នក្ប្របក្បនោ 
វបិស្សនាចិែត តដលមានក្មាល ាំងដល់ទី្បាំសុែ នោ អ្នតរបបចា ័ព្ននសាតា-    
បែតិមរគ)។ 

ឥតសតថតូព្តវ(បិ.២៩វទំ.២៦៧) 

ទនប្រែវូឱ្យចាំនរេះអ្នក្លេះអ្ងគ ៥ ប្របការ 
១.កាម្ឆកនាទ វបេសាកនាវកោតិ រឺកាមឆ្នទៈបុរគលននាេះានលេះបងន់ហើ  
២.ពាកកទាវបេសាកនាវកោតិ រឺពយាទ្បុរគលននាេះានលេះបងន់ហើ  
៣.រសានម្ិទាំវបេសាកនាវកោតិ រឺងីនមទិ្ធៈបុរគលននាេះានលេះបងន់ហើ  
៤.ឧទាែចកភកកែុចំវបេសាកនាវកោតិ រឺឧទ្ធចាកុ្ក្កុចាៈបុរគលននាេះានលេះបងន់ហើ  
៥.វិ ធែិកិចាា វបេសាកនាវកោត ិរឺការស្ងស ័បុរគលននាេះានលេះបងន់ហើ ។ 

ឧបបតសាិកេតភននព្ពះតពូ្តកនះវ(អដឋកថា) 

ានឮថ្នក្នុងបឋមនរ្ិកាល ប្រពេះមានប្រពេះដភ៏ារនិងភកិ្ខុស្ងឃមាន
ោភស្កាក រៈាននក្ើែន ើងជានប្រចើន។ ពួក្អ្នយែិរ េ ិសាបសូ្នយោភ      
ស្កាក រៈ ក្ប៏្រតាចនិ់ោ នៅក្នុងប្រែកូ្លទាំងឡា ោ ងននេះថ្ន របបឱី្យទន
ដល់ែថ្នរែប ុនណាណ េះ មនិរបបឱី្យទនដល់ ពួក្ដព្ទ្ របបឱី្យទនដល់សាវក័្
របស់្ែថ្នរែប ុនណាណ េះ មនិរបបឱី្យទនដល់សាវក័្របស់្ពួក្ជនដព្ទ្ ទន
តដលឱ្យដល់សាវក័្របស់្ែថ្នរែប ុនណាណ េះមានសលនប្រចើន ទនតដលដល់ 
ពួក្ដព្ទ្មនិមានសលនប្រចើន ទនតដលឱ្យដល់សាវក័្របស់្ែថ្នរែប ុនណាណ េះ
មានសលនប្រចើនទនតដលឱ្យដល់ពួក្ដព្ទ្មនិមានសលនប្រចើន។ សូ្មបទីាំង
តដលខលួនឯង ក្ន៏ៅអាប្រស័្ ភកិាខ ចររួរតដរឬតដលមក្ន វ្ើឱ្យអ្នតរា ដល់
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បចា ័ ៤ របស់្ពួក្ជនដព្ទ្តដលខលួនក្អ៏ាប្រស័្ ភកិាខ ចរដូចគ្នន  ប្រពេះស្មណ្
នគ្នែតមន វ្ើមនិប្រែូវមនិស្មរួរន ើ  រក្យននាេះក្ស៏ា ខារខ្ា  នៅដល់រាជ
ប្រែកូ្ល។ ប្រពេះរាជាប្រទ្ងស់ាត បន់ហើ  ប្រទ្ងប់្រពេះប្រែិេះរេិះថ្ន មនិតមនឋានៈន ើ  
(ប្របប្រពឹែតនៅមនិាន) តដលប្រពេះែថ្នរែនឹងរបបនី វ្ើអ្នតរា ដល់សាវក័្
របស់្ពួក្ដព្ទ្ មានតែអ្នក្ដព្ទ្ទាំងននាេះ ប្រែោបប់្រែដួស្នដើមបមីនិឱ្យោភ 
នដើមបមីនិឱ្យ ស្ដល់ប្រពេះែថ្នរែ នបើន ើងនៅក្នុងទី្ននេះឯង ក្នឹ៏ងរបបី
និោ ថ្ន ពួក្នោក្របបនិីោ ោ ងននេះ ប្រពេះសាសាត រតមងមនិប្រតាស់្
ោ ងននាេះ ន ើងនឹងន វ្ើរក្យននាេះឱ្យអ្ស់្មនទិល ក្នុងនវោតដលមហជន
ននេះជាំនុាំគ្នន  នទ្ើបនប្រែៀមរងច់ាំព្ងៃមនហប្រស្ពម ួព្ងៃ។ ស្ម ័ែមក្កាល
មហជនប្របជុាំគ្នន  ប្រពេះរាជាប្រទ្ងប់្រពេះប្រែិេះរេិះថ្ន នវោននេះជាកាលព្ន
មនហប្រស្ពននេះ នហើ ប្រតាស់្ឱ្យវា ស្គរប្របកាស្នៅក្នុងប្រពេះនររថ្ន អ្នក្
ទាំងឡា មនិថ្នមានស្ទធ  ឬគ្នម នស្ទធ  ជាស្មាម ទិ្ដឋិឬមចិា ទិ្ដឋិ នវៀរតលង
តែនក្មងឬប្រសី្ចាំ សទេះប្រែូវនៅកានវ់ហិរ អ្នក្ណាមនិនៅនឹងប្រែូវពិន ័ប្រាក្ ់
៥០ ក្ហបណ្ៈ សូ្មបបី្រពេះអ្ងគឯង ក្ប៏្រស្ងទឹ់្ក្ពីប្រពលឹម នសា ប្រពេះប្រក្ោ
ប្រពឹក្នហើ  ប្រទ្ងប់្របោបប់្រពេះអ្ងគនោ  នប្ររឿងប្របោបប់្ររបោ់ ងនហើ  ាន
នស្តចនៅកានប់្រពេះវហិរ ប្រពមនោ ទហនពួក្ ា្ំ កាលក្ាំពុងោងប្រទ្ងប់្រពេះ
ប្រែិេះរេិះថ្ន ន ើងនឹងទួ្លសួ្របញហ តដលមនិរួរ នឹងសួ្រោ ងននេះថ្ន បពិប្រែ
ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារនរថ្ន ប្រពេះអ្ងគប្រតាស់្ថ្ន របបឱី្យទនដល់ែថ្នរែ
ប ុនណាណ េះ ។ប។ ដូនចនេះក្ប៏្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រតាស់្ែបបញហ របស់្ន ើង ក្៏
នឹងទ្មាល  វាទ្ៈរបស់្ែិរ េ ិានក្នុងទី្បាំសុែ ប្រពេះរាជាកាលប្រទ្ងទួ់្លសួ្រ
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បញហ នទ្ើបប្រតាស់្ថ្ន បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន បុរគលរួរឱ្យទនក្នុងទី្ណា
ហ៎ន។ ចិែតប្រជេះថ្នល ក្នុងបុរគលណារបបឱី្យទនដល់បុរគលននាេះ ឬរបបឱី្យដល់
បុរគលននាេះ។ 

កេតភនាឱំ្យកីេើទាន 

ទានតូព្តវបិ.៥៣វព្ទស់ព្តាត់ថា 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  នបើអ្នក្ទាំងឡា ដឹងនូវសលព្នការឱ្យទន 
ដូចែថ្នរែដឹងតដរននាេះ នមាល េះនបើអ្នក្ទាំងឡា មនិទនា់នឱ្យទននទ្ នឹង
មនិហ៊ា នបរនិភារន ើ ។  

មយ ងនទ្ៀែ មនទិលរឺនស្ចក្តីក្ាំណាញ់មនិអាចប្ររបស្ងកែចិ់ែតព្នអ្នក្
ទាំងឡា ាននទ្។ ម ួនទ្ៀែ ប្រពេះអ្ងគប្រតាស់្ថ្ន បភកពេវទានាីិកំវទតាេ វឥទា
និវ មតិវតភខសាវម្ូក ិវតញ្ច ិកំវកោតិវអកគលវែវផ ទាយិកំ ។ បុរគលាននូវ
នស្ចក្តីសុ្ខក្នុងកាលឥ ូវននេះ ក្ន៏ប្ររេះានឱ្យនូវទនជានដើមក្នុងកាលមុន 
ដូចជារុក្ខជាែិតដលនរនប្រសាចទឹ្ក្ប្រែងរ់ល់តែឱ្យសលប្រែងចុ់ងវញិដូនចន េះ។ 

បឋម្ទានតូព្តវ(បិ.៤៨វទំ.១៦០) 

កេតភនាឱំ្យកីេើទានវ៨វយ៉ា ស 

១.អាតជជវ ទានំវ កទតិ បុរគលានឱ្យទននប្ររេះានចែត់ចងទុ្ក្នប្រស្ច។ 
(អ្ដឋក្ថ្ន បុរគលខលេះឱ្យទននប្ររេះានជួបប្របទ្េះ រឺប្រសាបត់ែាននឃើញ        
បដិគ្នគ ហក្ៈ និមនតឱ្យនោក្រង ់ ម ួនភលែន វ្ើស្កាក រៈនហើ  នទ្ើបប្របនរននូវ
នទ្ យ្ម ៌រតមងមនិពិាក្ចិែតថ្ននឹងឱ្យ។ 
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២.មយទានំវកទតិ ឱ្យទននប្ររេះភ ័។ (អ្ដឋក្ថ្នៈ រឺនប្ររេះខ្ល ចនរែិេះនដៀល
ថ្ន បុរគលននេះជាអ្នក្មនិឱ្យទន ឬនប្ររេះខ្ល ចអ្ា ភូម)ិ។ 
៣.អាទាតិវ កម្តិវ ទានំវ កទតិ ឱ្យទននោ រិែថ្ន នរានឱ្យដល់អាតាម          
អ្ញ។ (អ្ដឋក្ថ្នៈ ឱ្យទននោ រិែថ្នបុរគលននេះ ធ្លល បា់នឱ្យវែេុននេះដល់
អាតាម អ្ញក្នុងកាលមុន)។ 
៤.ទតសតិវ កម្តិវ ទានំវ កទតិវ ឱ្យទននោ រិែថ្ន នរនឹងឱ្យដល់អាតាម អ្ញ     
វញិ។ (អ្ដឋក្ថ្នៈ ឱ្យទននោ រិែថ្នបុរគលននេះ នឹងឱ្យវែេុននេះដល់អាតាម
អ្ញក្នុងអ្នារែ)។ 
៥.ស្រេភវទាននសាិវទានំវកទតិ ឱ្យទននោ រិែថ្ន ទនជាការប្របព្ព។ (អ្ដឋក្
ថ្នៈឱ្យទននោ រិែថ្ន តដលន ម្ េះថ្នទន រតមងោុាំងប្របនោជនឱ៍្យ 
ស្នប្រមចរឺថ្នជាការលែប្របព្ពតដលបណ្ឌិ ែទាំងឡា មានប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធជា
នដើមស្រនស្ើរនហើ ។ 
៦.អេំវបចាម្ិវឥកម្នវបែចនសាិវនារោម្វិបែចកនាសា វអបែនាសា នំវទានំវនវទាតភនសាិវវ
ទានំវ កទតិ  ឱ្យទននោ រិែថ្ន ន ើងចមែនិ បុរគលទាំងននេះចមែនិមនិាន 
អាតាម អ្ញកាលចមែនិាន មនិរួរថ្ន មនិឱ្យទនដល់បុរគលតដលមនិអាច
ចមែនិានននាេះនទ្។ 
៧.ឥម្ំវកម្វទានំវទទកតាវក ាកណាវកិតសាិតកទាទ វអពភគុលែាតសាតិវទានំវវកទតិវឱ្យ
ទននោ រិែថ្ន កាលនបើអាតាម អ្ញ ឱ្យនូវទនននេះ កិ្ែតិស័្ពទដពី៏នរាេះ រតមង
ខារខ្ា  នៅ។ 
៨.ែិតាសា  ង្កក រែិតសាបរធកាខ រតថំវទានំវកទតិ ឱ្យទននដើមបជីានប្ររឿងប្របោបព់្នចិែត។ 
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ទានិតថតុូព្តវ(បិ.៤៨វទំ.១៦៤) 

១.ឆនាទ វទានំវកទតិ ឱ្យទននប្ររេះនស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់ 
២.កទាស្រវទានំវកទតិ ឱ្យទននប្ររេះនស្ចក្តីខឹង 
៣.កមាោវទានំវកទតិ ឱ្យទននប្ររេះនស្ចក្តីលៃង ់
៤.មយវទានំវកទតិ ឱ្យទននប្ររេះនស្ចក្តីភ ័ 
៥.ទិននបភពេំវ កតបភពេំវ បិតភបិតាម្កេេិវ នាោតឹវ កករាណ្យំវ កភ ិំតវំវវវវវវវវវវវវវ
កេកបតភនសាិវកទតិ ឱ្យទននប្ររេះរិែថ្ន ជីដូនជីតាទាំងឡា  របស់្អាតាម អ្ញ 
ធ្លល បឱ់្យធ្លល បន់ វ្ើមក្ អ្ញមនិរួរោុាំងវងសប្រែកូ្ល ពីរបូរាណ្នុេ៎ះឱ្យវនិាស្។ 
៦.ឥមាេំវទានំវទតាេ វកាយតសវកមទាវបរម្មណាវតភគតិវតគលំវកលាកំវឧបបជជិ

តទ្ម្សាតិវ វ ទានំវ កទតិ ឱ្យទននប្ររេះរិែថ្ន អ្ញានឱ្យទនននេះ លុេះតបក្
ធ្លល  រាងកា សាល បន់ៅ នឹងនៅនក្ើែក្នុងសុ្រែិសួ្រន៌ទ្វនោក្។ 
៧.ឥម្ំវកម្វទានំវទទកតាវែតិសាំវបតសាទតិវអតសាម្នតាវកស្រម្នតសវំឧបជាយតសាតវិ
ទានំវកទតិ ឱ្យទននប្ររេះរិែថ្ន កាលអ្ញឱ្យទនននេះ ចិែតរតមងប្រជេះថ្នល  ទាំង
នស្ចក្តីនពញចិែត និងនសាមនស្សក្រ៏តមងនក្ើែន ើង។ 
៨.ែិតាសា  ង្កក រែិតសាបរធកាខ រតថំវ ទានំវ កទែិ ឱ្យទននដើមបជីានប្ររឿងប្របោបព់្នចិែត 
នឹងជាបរកិាខ រព្នចិែត។ 

តបបុរធតទាន 

១.តកកែចំវកទត ិ  ឱ្យទននោ នគ្នរព 
២.ែិតឹវកតាេ កទតិ  ឱ្យទននោ នស្ចក្តីនកាែតប្រក្ងក្នុងបដិគ្នគ ហក្ៈ 
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៣.តេតាថ វកទតិ  ឱ្យទននោ ព្ដខលួនឯង 
៤.អនបិធដឋំវកទតិ  ឱ្យទនមនិដូចជានាេះនចល 
៥.អាគម្នទិដឋិកកាវកទតិ ឱ្យទននោ នឃើញថ្ននឹងឱ្យសល។ 

កេតភនាឱំ្យកីេើទានមានវ៨វយ៉ា ស 

១.នប្ររេះមានអ្នក្និមនតមក្ទ្ទួ្លដល់ទី្ក្តនលង 
២.នប្ររេះខ្ល ចអ្នតរា នរែិេះនដៀលខ្ល ចមនិនៅសួ្រ ៌
៣.នប្ររេះរិែថ្ន នរឱ្យដល់អ្ញ ប្រែូវឱ្យនៅវញិ 
៤.នប្ររេះរិែថ្ន នរនឹងឱ្យដល់អ្ញវញិ រួរឱ្យនរ 
៥.នប្ររេះរិែថ្ន ការឱ្យទនជាការប្របនស្ើរ 
៦.នប្ររេះរិែថ្ន នរមនិទនច់ាំអិ្ន អ្ញចមែនិរចួមុន  
៧.នប្ររេះរិែថ្ន កាលអ្ញឱ្យទនននេះ កិ្ែតិស័្ពទរបស់្អ្ញ រតមងខារខ្ា  នៅ 
៨.នប្ររេះនដើមបោុីាំងចិែតឱ្យសាែ ែសូរសងប់្រាក្ចក្កិ្នលស្។ 

នហែុ ៨ ោ ងនទ្ៀែ នប្ររេះនដើមបនីៅនក្ើែជា៖ 
១.ក្សប្រែិ  ៍ប្ររហមណ៍្មហសាល រហបែី 
២.នទ្វតាជានច់ែុមាហ រាជិកា 
៣.នទ្វតាជានត់ាវែិងស 
៤.នទ្វតាជានោ់មា 
៥.នទ្វតាជានែុ់សិ្ែ 
៦.នទ្វតាជាននិ់មាម នរែី 
៧.នទ្វតាជានប់រនិមមែិវស្វែី 
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៨.នទ្វតាជានប់្រពហម ។  (ឃាល ាំងបរ ិែតិភារ ២ ទ្ាំពរ័ ៥៨) 
បុរគលន្វើទនមនិនក្ើែនប្ររេះនហែុ ២ មចារ ិសូ្ប្រែ (បិ.២៩ ទ្ាំ.៤៧) 

១.ម្ែារា  នប្ររេះនស្ចក្តីក្ាំណាញ់ 
២.បមាកទា  នប្ររេះនស្ចក្តីប្របមាទ្។ 

ម្ែារធយតូព្តវ(បិ.៤៥វទំ.២៣) 

ភកិ្ខុនីប្របក្បនោ ្ម ៌៥ ោ ងធ្លល ក្ន់រក្ដូចនរនាាំ ក្នៅទ្មាល ក្ ់
១.អាវាតម្ែារធនសាវកោតិ ភកិ្ខុនីក្ាំណាញ់អាវាស្ 
២.កភ ម្ែារធនសាវកោតិ ភកិ្ខុនីក្ាំណាញ់ប្រែកូ្ល 
៣.លាមម្ែារធនសាវកោតិ ភកិ្ខុនីក្ាំណាញ់ោភ 
៤.ិណ្យណម្ែារធនសាវកោតិវភកិ្ខុនីក្ាំណាញ់រុណ្ 
៥.ីម្មម្ែារធនសាវកោតិ ភកិ្ខុនីក្ាំណាញ់្ម។៌ 

ទកខិណាតូព្តវ(បិ.៤២វទំ.១៨៩) 

ទកខិណាិធតភទាិវ៤វព្បការ 

១.អតថិវមិកខកិវទកខិណាវទាយកកតាវវិ ធតភជេតិវកនាវបដិគាល េកកតា ទ្ក្ខិណា
បរសុិ្ទ្ធអ្ាំពីទ ក្ មនិបរសុិ្ទ្ធអ្ាំពីបដិគ្នគ ហក្ៈក្ម៏ាន។ 
២.អតថិវមិកខកិវទកខិណាវបដិគាល េកកតាវិធតភជេតិវកនាវទាយកកតា ទ្ក្ខិណា
បរសុិ្ទ្ធអ្ាំពីបិដិគ្នគ ហក្ៈ មនិបរសុិ្ទ្ធអ្ាំពីទ ក្ក្ម៏ាន។ 
៣.អតថិវមិកខកិវទកខិណាវកនិវទាយកកតាវិធតភជេតិវកនាវបដិគាល េកកតាវទ្ក្ខិ
ណាមនិបរសុ្ទ្ធិអ្ាំពីទ ក្ទាំងមនិបរសុិ្ទ្ធអ្ាំពីបដិគ្នគ ហក្ៈក្ម៏ាន។ 
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៤.អតថិវមិកខកិវទកខិណាវទាយកកតាវកែិវិធតភជេតិវបដិគាល េកកតាវវវទ្ក្ខិណា
បរសុិ្ទ្ធអ្ាំពីទ ក្សង បរសុិ្ទ្ធអ្ាំពីបដិគ្នគ ហក្ៈសងក្ម៏ាន។ 

ទកខិណាទានព្តូិព្បកបកោយអសលវ៣ 

កបតានញ្ា ិវអតសាកនាវអនភកមាទកននវទាយិកានំវឧកទទកតនវទកខិកណ្យយយតម្បទា

យចាតិវតសាេិវអកសលេិវទកខិណាវតម្ិជេតិវតសខកណ្យវផ និពេតសាិកាវកោតិ។វតតថវ

ទាយកាវិធកតតកេតភ។វកតនាេំតភវកយតំវកេតភវ ោម្កត។វពិែតមនទ្ក្ខិ
ណារតមងស្នប្រមចសលរឺ ឱ្យនក្ើែសលស្នប្រមចក្នុងខណ្ៈននាេះាន ក្ន៏ោ 
អ្ងគ ៣ រឺ នោ ការអ្នុនមាទ្នានោ ខលួនឯងរបស់្នប្របែទាំងឡា  ១ 
នោ ការឧទ្ទិស្របស់្ទ ក្ទាំងឡា ១ នោ ការដល់ប្រពមព្ន
ទ្ក្ខិនណ្ យបុរគល១។ 

កា ទានមានវ៥វយ៉ា ស 

១.ឱ្យទនដល់អ្នក្មក្ងមី  
២.ឱ្យទនដល់អ្នក្ន វ្ើដាំនណ្ើ រ 
៣.ឱ្យទនដល់អ្នក្ជមៃ ឺ 
៤.ឱ្យទនក្នុងនពលអ្ែា់  
៥.ានែមកល់ប្រស្ូវងមីតសលនឈើដល់បុរគលមានសី្លទាំងឡា ជាដាំបូង។ 

ិនករាបតូព្តវ(បិ.២៩វទំ.៨៤) 

ែកព្ម្ើនបភណ្យយកនព្គប់កា  

នទ្វតាទូ្លសួ្រថ្ន៖វ 
កកតំវទិវាវែវរកតាសា វែវតទាវបភញ្ាំវបិឌ្ឍតិ 

ីម្មោឋ វតសា តម្បកនាន វកតវជានវតគលគាម្ិកនា។ 
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បុណ្យរតមងចនប្រមើនមនិោច ់ទាំងព្ងៃទាំង ប ់
ប្ររបក់ាលដល់ជនណា ជនពួក្ណាន ម្ េះថ្ន  
តាាំងនៅក្នុង្ម ៌ន ម្ េះថ្ន បរបូិណ៌្នោ  

សី្ល រួរនៅកានឋ់ានសួ្រា៌ន។ 
ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រតាស់្ែបថ្ន៖ 

អារាម្ករាកកវិនករាកាវកយវជានវកតតភការកាវបបញ្ច  

ឧទទានញ្ច វកយវទទនសាិវឧបតសយំវកតតំវទិវាវែវរកតាសា ែវតទាវ 

បភញ្ាំវបិឌ្ឍតិវីម្មោឋ វតសា តម្បកនាន វកតវជានតគលគាម្កិនា។ 

ជនណាោាំនដើមនឈើមានផ្លក តសល ោាំនដើមនឈើមានមលប ់ 
សាងសាព ន សាងនរាង ឱ្យទនទឹ្ក្ ទាំងជីក្ប្រស្េះ ជន 
ទាំងឡា ណា ឱ្យនូវទី្ស្ាំណាក្អ់ាប្រស័្ បុណ្យ រតមង 
ចនប្រមើនមនិោច ់ទាំងព្ងៃទាំង ប ់ប្ររបន់វោដល់ជន 

ទាំងននាេះ ជនទាំងននាេះន ម្ េះថ្ន ជាអ្នក្តាាំងនៅក្នុង្ម ៌
 ន ម្ េះថ្ន បរបូិណ៌្នោ សី្លរួរនៅកានឋ់ានសួ្រា៌ន។ 

បឋម្តបបុរធតទានតូព្ត(ប.ិ៤៨វទំ.១៧៣) 

១.តភែឹវកទតិ   បុរគលឱ្យវែេុសាែ ែ 
២.បណ្យសាតំវកទតិ  ឱ្យវែេុព្ងលថ្នល  
៣.កាក នវកទតិ  ឱ្យតាមកាល 
៤.កបបិយំវកទតិ  ឱ្យវែេុរួរ 
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៥.វិ ធកែយយវកទតិ  ឱ្យតាមកាល 
៦.អមិណ្យា ំវកទតិ   ឱ្យទននរឿ ៗ 
៧.ទទំវែិតសាំវបស្រកទតិ  ក្ាំពុងោុាំងចិែតឱ្យប្រជេះថ្នល  
៨.ទតាេ វអតសាកនាវកោតិ  លុេះឱ្យនហើ រតមងនពញចិែត។ 

កិលាម្តូព្តវ(បិ.៤៩វទំ.៧៧) 

ការឱ្យទនតដលមានសលនប្រចើន 
ស្ម ័ម ួ ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារកាលរងន់ៅក្នុងវែតនជែពនរបស់្

អ្នាងបិណ្ឌិ ក្នស្ដឋី នទ្ៀបប្រកុ្ងសាវែេី។ ប្រគ្នននាេះអ្នាងបិណ្ឌិ ក្រហបែីចូល
នៅគ្នល់ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ លុេះចូលនៅដល់នហើ ក្ប៏្រកាបថ្នវ  បងគាំ ប្រពេះ
ដម៏ានប្រពេះភារនហើ អ្ងគុ ក្នុងទី្ដស៏្មរួរ។ លុេះអ្នាងបិណ្ឌិ ក្រហបែី 
អ្ងគុ ក្នុងទី្ដស៏្មរួរនហើ  នទ្ើបប្រពេះមានប្រពេះភារប្រតាស់្សួ្រដូនចនេះថ្ន មាន ល
រហបែី ទនក្នុងប្រែកូ្លអ្នក្នៅតែឱ្យតដរឬ។ នោក្អ្នាងបណ្ឌិ ក្រហបែី
ប្រកាបទូ្លថ្នបពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើនទនក្នុងប្រែកូ្លរបស់្ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគ នៅតែ
ឱ្យតដរ តែទនននាេះឯង នៅហមង រឺានទឹ្ក្ចុងអ្ងករនិងទឹ្ក្ប្រជក្ជ់ារប្រមប ់
ពីរ។ 

ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រទ្ងប់្រតាស់្ថ្ន មាន លរហបែី បុរគលឱ្យទន
នៅហមងក្តី ឱ្យទនព្ងលថ្នល ក្តី តែឱ្យទនននាេះនោ មនិនគ្នរព ន វ្ើនស្ចក្តីមនិ
នកាែតប្រក្ងនហើ  ឱ្យមនិឱ្យនោ ព្ដខលួនឯង នោ ការនាេះឱ្យ ល់ថ្នមនិ
មានសល នហើ ឱ្យវាិក្របស់្ទនននាេះៗ នក្ើែក្នុងប្រែកូ្លណាៗ ចិែតក្ម៏និ
ឱ្ននៅនដើមបនីប្របើប្រាស់្នូវភែតដព៏្ងលថ្នល  ចិែតមនិឱ្ននៅនដើមបនីប្របើប្រាស់្នូវ    
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ស្មពែដ់ព៏្ងលថ្នល  ចិែតមនិឱ្ននៅនដើមបនីប្របើប្រាស់្នូវោនដព៏្ងលថ្នល  ចិែតមនិឱ្ន
នៅនដើមបនីប្របើប្រាស់្ក្នុងកាមរុណ្៥ ដព៏្ងលថ្នល  មយ ងនទ្ៀែពួក្ជនណាតដលជា
កូ្នក្តី ប្របពនធក្តី ទស្ៈក្តី អ្នក្បនប្រមើក្តី ក្មមក្រក្តី របស់្បុរគលននាេះ ជនទាំង
ននាេះមនិសាត ប ់មនិសាងប់្រែនចៀក្សាត ប ់រតមងបញ្ជូ នចិែតនៅកានអ់ារមមណ៍្ដព្ទ្ 
។ដាំនណ្ើ រននាេះនប្ររេះនហែុអ្វី។ មាន លរហបែីនប្ររេះថ្ន វាិក្ព្នក្មម
ទាំងឡា  តដលបុរគលន វ្ើនោ មនិនគ្នរពរតមងមានន ័ោ ងននេះឯង។ 

មាន លរហបែីបុរគលឱ្យទននៅហមងក្តី ព្ងលថ្នល ក្តី តែឱ្យទននោ 
នគ្នរពន វ្ើនស្ចក្តីនកាែតប្រក្ងនហើ  ឱ្យនោ ព្ដខលួនឯងមនិនាេះឱ្យ ល់ថ្ន 
មានសលនហើ ឱ្យវាិក្របស់្ទនននាេះៗ នក្ើែក្នុងក្នុងប្រែកូ្លណាៗ ចិែត
រតមងបនងែ ននៅ នដើមបនីប្របើប្រាស់្នូវភែតដព៏្ងលថ្នល  ចិែតរតមងបនងែ ននៅ នដើមបី
នប្របើប្រាស់្នូវស្មពែដ់ព៏្ងលថ្នល  ចិែតរតមងបនងែ ននៅ នដើមបនីប្របើប្រាស់្នូវោនដ៏
ព្ងលថ្នល  ចិែតរតមងបនងែ ននៅ នដើមបនីប្របើប្រាស់្ក្នុងកាមរុណ្៥ ដព៏្ងលថ្នល  ម ួ
នទ្ៀែ ពួក្ជនណាតដលជាកូ្នក្តី ប្របពនធក្តី ទស្ៈក្តី អ្នក្បនប្រមើក្តី ក្មមក្រក្តី 
របស់្បុរគលននាេះជនននាេះរតមងសាត ប ់ សាងប់្រែនចៀក្សាត ប ់ មនិបញ្ជូ នចិែតនៅ
កានអ់ារមមណ៍្ដព្ទ្ន ើ ។ ដាំនណ្ើ រននាេះនប្ររេះនហែុអ្វី។ មាន លរហបែី 
នប្ររេះថ្នវាិក្របស់្ក្មមទាំងឡា  តដលបុរគលន វ្ើនោ នគ្នរព រតមងមាន
ោ ងននេះឯង។ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា កាលពីនប្រពងនា មានប្ររហមណ៍្
ន ម្ េះ នវោម នោក្ានឱ្យទនជាមហទន     មានស្ភាពោ ងននេះរឺ  
ានឱ្យភាជនម៍ាស្ ៨៤,០០០ តដលនពញនោ ប្រាក្ ់ានឱ្យភាជនប៍្រាក្់
៨៤,០០០ តដលនពញនោ មាស្ ានឱ្យភាជនស៍្ាំរទិ្ធិ ៨៤,០០០ តដល
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នពញនោ ប្រាក្ ់ ានឱ្យដាំរ ី ៨៤,០០០ តដលមាននប្ររឿងអ្លងក រមាស្ 
មានទ្ងជ់ ័មាស្ ប្រពមទាំងាាំងនោ  បណាត ញមាស្ ានឱ្យរង 
៨៤,០០០ តដលនពញនោ តស្បក្សី្ហៈ តដលរស្នោ  តស្បក្ខ្ល
ដាំបង រស្នោ ស្ាំពែក់្មពល មាននប្ររឿងអ្លងក រមាស្ មានទ្ងជ់ ័
មាស្ បិទ្ាាំងនោ បណាត ញមាស្ ានឱ្យនមនគ្ន ៨៤,០០០ ស្ប្រមាបរ់ែឺ
បងហូរ (ទឹ្ក្នោេះ)មានភាជនស៍្ាំរទិ្ធិស្ប្រមាបប់្រែង ានឱ្យនាងក្ញញ  ៨៤,០០០ 
តដលរក្ត់ក្វមណី្និងក្ណ្ឌ លានឱ្យបល័ងក ៨៤,០០០ តដលប្រកាល
នោ ប្រពាំប្រកាល នោ ក្ប្រមាលនរាមពណ៌្ស្ ប្រកាលនោ ក្ប្រមាលនរាមមាន
ផ្លក ជាចនងក ម ប្រកាលនោ ក្ប្រមាលដប៏្របនស្ើរ ន វ្ើពីនរាមប្រមរឹន ម្ ល មាន
នខនើ ពណ៌្ប្រក្ហមទាំងពីរខ្ង ប្រពមទាំងពិតានពណ៌្ប្រក្ហម ានឱ្យនកាដិ
ព្នស្ាំពែ ់៨៤,០០០ រឺស្ាំពែង់មី មានសាចល់ែិែ ស្ាំពែសូ់្ប្រែមានពណ៌្លែិែ 
ស្ាំពែអ់្នមាេះ មានសាចល់ែិែ មនិាចនិ់ោ អ្វីដល់ា  ទឹ្ក្ បតងែម 
នភាជននប្ររឿងោបទី្នដក្ ដូចជាស្ទឹងតែងហូរនៅ មាន លរហបែី អ្នក្
ប្របតហលជាមាននស្ចក្តីស្មាគ ល់នូវនវោមប្ររហមណ៍្នុេ៎ះោ ងននេះថ្ន ក្នុង
ស្ម ័ននាេះនវោមប្ររហមណ៍្ជាបុរគលដព្ទ្នោ ពិែ (នប្រៅពីែថ្នរែ) 
នោក្ានឱ្យទនននាេះជាមហទន។ មាន លរហបែីនហែុនុេ៎ះអ្នក្មនិប្រែូវ
 ល់ោ ងននេះន ើ  ក្នុងស្ម ័ននាេះ នវោមប្ររហមណ៍្ ក្រឺ៏ែថ្នរែ ទន
តដលែថ្នរែានឱ្យននាេះជាមហទន។ មាន លរហបែី មនិមាន
ទ្ក្ខិនណ្ យបុរគលណាម ួក្នុងទនននាេះ មនិមានបុរគលណាម ួស្ប្រមាប់
ទ្ក្ខិណាទនននាេះនទ្។ មាន លរហបែី នវោមប្ររហមណ៍្ ានឱ្យទនណា
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តដលន ម្ េះថ្ន មហទន និងបុរគលណាោុាំងបុរគលតដលមានទិ្ដឋិលែម ួ 
រូប (នសាតាបននបុរគល) ឱ្យបរនិភារទនននាេះ ជាទនមានសលនប្រចើន ជាង
មហទន តដលឱ្យដល់បុងុជជន) បុរគលណាោុាំងបុរគលតដលមានទិ្ដឋិលែ រឺ
នសាតាបននបុរគល១០០ រូបឱ្យបរនិភារ ក្ន៏ៅែិចជាងការថ្នវ  ទនដល់
ស្ក្ទគ្នម១ី រូប) 
  បុរគលណាោុាំងបុរគលជាស្ក្ទគ្នមបុីរគល ១០០ រូប ឱ្យបរនិភារ

(ក្ន៏ៅែិចជាងការថ្នវ  ទនអ្នាគ្នមបុីរគល១រូប) 
  បុរគលណាោុាំងបុរគលជាអ្នាគ្នមបុីរគល ១០០ រូប ឱ្យបរនិភារ(ក្៏

នៅែិចជាងការថ្នវ  ទនប្រពេះអ្រហនត១រូប) 
  បុរគលណាោុាំងបុរគលជាប្រពេះអ្ហនតបុរគល ១០០ រូប ឱ្យបរនិភារ

(ក្ន៏ៅែិចជាងការថ្នវ  ទនដល់ប្រពេះបនចាក្ពុទ្ធ១ រូប) 
  បុរគលណាោុាំងបុរគលជាបនចាក្ពុទ្ធ ១០០ រូប ឱ្យបរនិភារ(ក្ន៏ៅ

ែិចជាងការថ្នវ  ទនដល់ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធ១ រូប) 
 បុរគលណាោុាំងប្រពេះអ្រហនតស្មាម ស្មពុទ្ធឱ្យបរនិភារ (ក្ន៏ៅែិចជាង

ការថ្នវ  ទនដល់ប្រពេះភកិ្ខុស្ងឃ)រឺស្ងឃទនមានប្រពេះពុទ្ធជាប្របធ្លន 
 បុរគលណាោុាំងស្ងឃមានប្រពេះពុទ្ធជាប្របធ្លនឱ្យបរនិភារ (ក្ន៏ៅែិច

ជាងការសាងវហិរទនឧទ្ទិស្ ដល់ភកិ្ខុស្ងឃតដលនិមនតមក្ពីទិ្ស្
ទាំង៤)  
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 បុរគលណាឱ្យនរន វ្ើវហិរឧទ្ទិស្ចាំនរេះស្ងឃមក្ពីទិ្ស្ទាំង ៤ ក្៏
នៅមានសលែិចជាង របស់្បុរគលតដលមានចិែតប្រជេះថ្នល  ដល់នូវប្រពេះ
ពុទ្ធសង ប្រពេះ្មស៌ង ប្រពេះស្ងឃសងជាទី្ពឹង 

 បុរគលណាមានចិែតប្រជេះថ្នល ដល់ប្រពេះពុទ្ធសង ប្រពេះ្មស៌ង ប្រពេះស្ងឃ
សងជាទី្ពឹង ក្ន៏ៅមានសលែិចជាងរបស់្បុរគលតដលមានចិែត   
ប្រជេះថ្នល ស្មាទននូវសិ្កាខ បទ្ទាំងឡា  រឺនចែនានវៀរចក្ាណា- 
ែិាែ នវៀរចក្អ្ទិ្នាន ទន នវៀរចក្កានមសុ្មចិា ចរ នវៀរការនរល
កុ្ហក្ នវៀរចក្នហែុជាទី្តាាំងព្ននស្ចក្តីប្របមាទ្ នោ ការសឹក្ទឹ្ក្
ប្រស្វងឹ រឺសុ្រា និងនមរ ័ (ប្រពមទាំងព្ប្រែស្រណ្រមន)៍ 

 បុរគលណាមានចិែតប្រជេះថ្នល  ស្មាទននូវសិ្កាខ បទ្ទាំងឡា  រឺ
នចែនានវៀរចក្ាណាែិាែ នវៀរចក្អ្ទិ្នាន ទន នវៀរចក្កានម- 
សុ្មចិា ចរ នវៀរការនរលកុ្ហក្ នវៀរចក្នហែុជាទី្តាាំងព្ននស្ចក្តី
ប្របមាទ្ នោ ការសឹក្ទឹ្ក្ប្រស្វងឹរឺសុ្រា និងនមរ ័ (ប្រពមទាំងព្ប្រែ
ស្រណ្ៈរមន)៍ ក្ន៏ៅមានសលែិចជាងរបស់្បុរគលនោ នហច
នៅានចនប្រមើននូវនមតាត ចិែតសូ្មបអី្ស់្កាលប្រែឹមតែម ួរែឹទឹ្ក្នោេះ
នគ្នប ុនណាណ េះ ការចនប្រមើន នមតាត ចិែតននាេះ មានសលនប្រចើនជាងទន
ននាេះនៅនទ្ៀែ។ 

មាន លរហបែីនវោមប្ររហមណ៍្ានឱ្យទនជាមហទននិងបុរគលណា 
ោុាំងបុរគលមានទិ្ដឋិលែម ួរូបឱ្យបរនិភារ បុរគលណាោុាំងបុរគលមានទិ្ដឋិ
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លែ១០០រូប, បុរគលណាោុាំងបុរគលជាស្ក្ទគ្នម១ី០០រូប ឱ្យបរនិភារ 
និងបុរគលណាោុាំងបុរគលជាអ្នាគ្នម១ី រូប ឱ្យបរនិភារនិងបុរគលណា   
ោុាំងប្រពេះអ្រហនតម ួអ្ងគ ឱ្យបរនិភារ បុរគលណាោុាំង ប្រពេះអ្រហនត១០០ 
អ្ងគឱ្យបរនិភារ និងបុរគលណាោុាំងប្រពេះបនចាក្ពុទ្ធ ១ អ្ងគឱ្យបរនិភារ បុរគល
ណាោុាំងប្រពេះបនចាក្ពុទ្ធ១០០ អ្ងគ ឱ្យបរនិភារនិងបុរគលណាោុាំងប្រពេះ
ែថ្នរែ អ្រហនតស្មាម ស្មពុទ្ធឱ្យបរនិភារ និងបុរគលណាោុាំងប្រពេះភកិ្ខុស្ងឃ
មានប្រពេះពុទ្ធជាប្របធ្លនឱ្យបរនិភារ និងបុរគលណាឱ្យនរន វ្ើវហិរឧទ្ទិស្
ចាំនរេះស្ងឃមក្អ្ាំពីទិ្ស្ទាំង៤ បុរគលណាមានចិែតប្រជេះថ្នល ដល់នូវប្រពេះពុទ្ធ
សង ប្រពេះ្មស៌ង ប្រពេះស្ងឃសងជាទី្ពឹង និងបុរគលណាមានចិែតប្រជេះថ្នល  
ស្មាទននូវសិ្កាខ បទ្ទាំងឡា  រឺនចែនានវៀរចក្ាណាែិាែ នវៀរចក្
អ្ទិ្នាន ទន នវៀរចក្កានមសុ្មចិា ចរ នវៀរចក្ការនរលកុ្ហក្ នវៀរចក្
នហែុជាទី្តាាំងព្ននស្ចក្តីប្របមាទ្ នោ ការសឹក្ទឹ្ក្ប្រស្វងឹរឺសុ្រា និងនមរ ័ 
(ប្រពមទាំងព្ប្រែស្រណ្រមន)៍ ក្ន៏ៅមានសលែិចជាងរបស់្បុរគលនោ 
នហចនៅានចនប្រមើននូវនមតាត ចិែត សូ្មបអី្ស់្កាលប្រែឹម១ រូែទឹ្ក្នោេះនគ្ន
ប ុនណាណ េះ និងបុរគលណាចនប្រមើននូវអ្និចាស្ញញ  សូ្មបអី្ស់្កាលប្រែឹមផ្លទ ែ់
ប្រមាមព្ដប ុនណាណ េះ ការចនប្រមើនននេះមានសលនប្រចើនជាងទនននាេះនៅនទ្ៀែ។ 

ទក្ខិោវភិង្គសូព្ត្ (បិ.២៨ ទ ំ.២១៤) 
ខុ្ាំានសាត បម់ក្ោ ងននេះ។ ស្ម ័ម ួ ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រទ្ង់

រងន់ៅក្នុងនិនប្រគ្នធ្លរាម ជិែប្រកុ្ងក្បិលពស័្តុ ក្នុងតដលស្ក្កៈ។ ប្រគ្នននាេះ   
ប្រពេះនាងមហបជាបែិនគ្នែម ី នាាំ ក្ស្ាំពែង់មី ១ រូចូលនៅគ្នល់ប្រពេះដ៏
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មានប្រពេះភារ លុេះចូលនៅដល់នហើ ប្រកាបថ្នវ  បងគាំ ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ 
នហើ នៅក្នុងទី្ស្មរួរ។ លុេះប្រពេះនាងមហបជាបែិនគ្នែម ី រងន់ៅក្នុងទី្
ស្មរួរនហើ  ក្ប៏្រកាបបងគាំទូ្លប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារដូនចនេះថ្ន បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដ៏
ចនប្រមើន ស្ាំពែង់មីម ួរូននេះ ខុ្ាំមាា ស់្រព្វខលួនឯង ែាញខលួនឯង សគងចាំនរេះប្រពេះ
ដម៏ានប្រពេះភារ បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន សូ្មប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារអាប្រស័្ 
នូវនស្ចក្តីអ្នុនប្រគ្នេះចាំនរេះខុ្ាំមាា ស់្ទ្ទួ្ល ក្ស្ាំពែន់នាេះ។  

ការអ្ងវរក្រព្ននាងមហបជាបែិនគ្នែម ី
កាលនបើប្រពេះនាងមហបជាបែិនគ្នែម ី ប្រកាបបងគាំទូ្លោ ងននេះ

នហើ  ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ ក្ម៏ានប្រពេះបនទូលនឹងប្រពេះនាងមហបជាបែិនគ្ន 
ែម ី ដូនចនេះថ្ន បពិប្រែប្រពេះនាងនគ្នែម ី សូ្មប្រពេះនាងប្របនរន (ស្ាំពែន់នេះ) 
ចាំនរេះស្ងឃវញិចុេះ កាលនបើប្រពេះនាងប្របនរនស្ាំពែន់នេះចាំនរេះស្ងឃនហើ  
ែថ្នរែន ម្ េះថ្ន ប្រពេះនាងានបូជានហើ សង ទាំងស្ងឃក្ន៏ ម្ េះថ្ន ប្រពេះ
នាងានបូជានហើ តដរ។ ប្រពេះនាងមហបជាបែិនគ្នែម ី ប្រកាបបងគាំទូ្ល
អ្ងវរប្រពេះមានប្រពេះភារអ្ស់្វារៈពីរដង ដូនចនេះថ្ន បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន 
ស្ាំពែង់មី១ រូននេះ ខុ្ាំមាា ស់្រព្វខលួន ែាញខលួនឯង ឧទ្ទិស្ចាំនរេះប្រពេះមានប្រពេះ
ភារ បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន សូ្មប្រពេះមានប្រពេះភារ អាប្រស័្ នូវនស្ចក្តី
អ្នុនប្រគ្នេះចាំនរេះខុ្ាំមាា ស់្ ទ្ទួ្ល ក្ស្ាំពែន់នាេះ។ ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ ប្រទ្ង់
មានប្រពេះបនទូលនឹងប្រពេះនាងមហបជាបែីនគ្នែមអី្ស់្វារៈពីរដងដូនចនេះថ្ន 
បពិប្រែប្រពេះនាងនគ្នែម ី សូ្មប្រពេះនាងប្របនរនស្ងឃវញិចុេះ កាលនបើប្រពេះនាង
ប្របនរនស្ងឃវញិនហើ  ែថ្នរែក្ន៏ ម្ េះថ្នប្រពេះនាងានបូជានហើ សង 
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ទាំងស្ងឃក្ន៏ ម្ េះថ្ន ប្រពេះនាងានបូជានហើ តដរ។ ប្រពេះនាងមហបជាបែិ
នគ្នែម ីប្រកាបបងគាំទូ្លប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារអ្ស់្វារៈបីដងដូនចនេះថ្ន បពិប្រែប្រពេះ
អ្ងគដច៏នប្រមើនស្ាំពែង់មីម ួរូ ននេះខុ្ាំមាា ស់្រព្វខលួនឯង ែាញខលួនឯង ឧទ្ទិស្
ចាំនរេះប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន សូ្មប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ 
អាប្រស័្ នូវនស្ចក្តីអ្នុនប្រគ្នេះចាំនរេះខុ្ាំមាា ស់្ នហើ ទ្ទួ្ល ក្នូវស្ាំពែ។់ 
ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រទ្ង ់ មានប្រពេះបនទូលនឹងប្រពេះនាងមហបជាបែិនគ្នែម ី
អ្ស់្វារៈ៣ដងោ ងននេះថ្ន បពិប្រែប្រពេះនាងនគ្នែម ី សូ្មប្រពេះនាងប្របនរន
ស្ងឃនហើ  ែថ្នរែក្ន៏ ម្ េះថ្ន ប្រពេះនាងានបូជានហើ តដរ។  

កិរធយអសេរករននព្ពះអាននទ 

កាលនបើប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ ប្រទ្ងម់ានប្រពេះពុទ្ធដីកាោ ងននេះនហើ  
ប្រពេះអាននទមានអា ុ ក្ប៏្រកាបបងគាំទូ្លអ្ងវរប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារដូនចនេះថ្ន 
បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន សូ្មប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រទ្ងទ់្ទួ្លស្ាំពែង់មី១ រូ 
របស់្ប្រពេះនាងមហបជាបែិនគ្នែម ីបពិប្រែប្រពេះអ្ងគ ដច៏នប្រមើនប្រពេះនាងមហ
បជាបែិនគ្នែម ី ជាអ្នក្មានឧបការៈនប្រចើន ជាមាែុចា របស់្ប្រពេះដម៏ានប្រពេះ
ភារជាអ្នក្តងរក្ា អ្នក្ចិញ្ា ឹម អ្នក្ថ្នវ  ទឹ្ក្ក្សរី កាលមាតាបនងកើែប្រពេះមាន
ប្រពេះភារប្រទ្ងទី់្វងគែនៅ នាងានបាំនៅនោេះ បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន សូ្មបី
ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ ក្ម៏ានឧបការៈនប្រចើន ដល់ប្រពេះនាងមហបជាបែិនគ្នែមី
តដរ បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន នប្ររេះប្រពេះនាងមហបជាបែិនគ្នែម ីអាប្រស័្ 
ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ នទ្ើបានដល់ប្រពេះពុទ្ធប្រពេះ្ម ៌ប្រពេះស្ងឃជាទី្ពឹង បពិប្រែ
ប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន អាប្រស័្ ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ នទ្ើបានជាអ្នក្នវៀរចក្ការ
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ស្មាល បស់្ែវ នវៀរចក្ការលួចប្រទ្ពយនរមនិានឱ្យនវៀរចក្ការប្របប្រពឹែតក្នុង
កាមទាំងឡា  នវៀរចក្ការនិោ កុ្ហក្ នវៀរចក្នហែុជាទី្តាាំងព្ន នស្
ចក្តីប្របមាទ្រឺសឹក្នូវទឹ្ក្ប្រស្វងឹរឺសុ្រានិងនមរ ័ បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ប្រពេះ
នាមហបជាបែិនគ្នែម ី អាប្រស័្ ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារនទ្ើបប្របក្បនោ នស្
ចក្តីប្រជេះថ្នល  មនិក្នប្រមើក្ក្នុងប្រពេះពុទ្ធ ប្របក្បនោ នស្ចក្តីប្រជេះថ្នល មនិក្នប្រមើក្
ក្នុងប្រពេះ្មប៌្របក្បនោ នស្ចក្តីប្រជេះថ្នល មនិក្នប្រមើក្ក្នុងប្រពេះស្ងឃ ប្របក្ប 
នោ សី្លទាំងឡា  តដលជាទី្ប្រជេះថ្នល ព្នប្រពេះអ្រ ិបុរគលទាំងឡា  
បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ប្រពេះនាងមហបជាបែិនគ្នែម ី អាប្រស័្ នូវប្រពេះដ៏
មានប្រពេះភារ នទ្ើបជាអ្នក្អ្ស់្ស្ងស ័ក្នុងទុ្ក្ខ អ្ស់្ស្ងស ័ក្នុងនហែុនាាំឱ្យ
នក្ើែទុ្ក្ខ អ្ស់្ស្ងស ័ក្នុង្មរ៌ ាំលែទុ់្ក្ខ អ្ស់្ស្ងស ័ក្នុងនស្ចក្តីប្របែិបែតិនៅ
កានទី់្រ ាំលែ ់ បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន សូ្មបបី្រពេះដម៏ានភារក្ម៏ានឧបការៈ
នប្រចើនដល់ប្រពេះនាង មហបជាបែិនគ្នែមតីដរ។ 

កិ្រោិមនិតមនជាការែបស្នងនោ លែ 
ប្រពេះមានប្រពេះដភ៏ារប្រទ្ងប់្រតាស់្ថ្ន នអ្ើន ើងហនឹងនហើ អាននទ មាន ល

អាននទ បុរគលអាប្រស័្ បុរគលណា នទ្ើបានដល់ ប្រពេះពុទ្ធ ប្រពេះ្ម ៌ប្រពេះស្ងឃ
ជាទី្ពឹង មាន លអាននទែថ្នរែ មនិស្តមតងនូវការថ្នវ  បងគាំ ការនប្រកាក្ទ្ទួ្ល 
អ្ញ្ជ លីក្មម សាមចិីក្មម និងការឱ្យនូវចីវរ បិណ្ឌ ាែ នស្នាស្នៈ និង         
នភស្ជជៈបរកិាខ រជាបចា ័ដល់អ្នក្ជមៃថឺ្ន ជាក្មមតដលបុរគលននេះ ែបស្នង
ដល់បុរគលននេះ ាននោ លែន ើ ។ 
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មាន លអាននទ ម ួនទ្ៀែបុរគល អាប្រស័្ នូវបុរគលណា នវៀរចក្
ាណាែិាែ នវៀរចក្អ្ទិ្នាន ទន នវៀរចក្កានមសុ្មចិា ចរ នវៀរការនរល
កុ្ហក្ នវៀរចក្នហែុជាទី្តាាំងព្ននស្ចក្តីប្របមាទ្ នោ ការសឹក្ទឹ្ក្ប្រស្វងឹរឺ
សុ្រា និងនមរ ័ ែថ្នរែមនិស្តមតងនូវការថ្នវ  បងគាំ ការនប្រកាក្ទ្ទួ្ល អ្ញ្ជ
លីក្មម សាមចិីក្មម និងការឱ្យនូវចីវរ បិណ្ឌ ាែ នស្នាស្នៈ និងនភស្ជជៈ
បរកិាខ រជាបចា ័ដល់អ្នក្ជមៃថឺ្ន ជាក្មមតដលបុរគលននេះ ែបស្នងដល់បុរគល
ននេះាននោ លែន ើ ។ 

មាន លអាននទ មយ ងនទ្ៀែ បុរគលអាប្រស័្ នូវបុរគលណានហើ  ាន
ប្របក្បនោ នស្ចក្តីប្រជេះថ្នល មនិក្នប្រមើក្ ក្នុងប្រពេះពុទ្ធ ប្របក្បនោ នស្ចក្តីប្រជេះ
ថ្នល មនិក្នប្រមើក្ក្នុងប្រពេះ្ម ៌ ប្របក្បនោ នស្ចក្តីប្រជេះ ថ្នល មនិក្នប្រមើក្ក្នុងប្រពេះ
ស្ងឃ ប្របក្បនោ សី្លទាំងឡា  តដលជាទី្នប្រែក្អ្រព្នប្រពេះអ្រ ិបុរគល 
មាន លអាននទែថ្នរែមនិស្តមតងនូវការថ្នវ  បងគាំ ការនប្រកាក្ទ្ទួ្ល អ្ជជលីក្មម 
សាមចិីក្មម និងការឱ្យនូវចីវរ បិណ្ឌ ាែ នស្នាស្នៈ និងនភស្ជជៈបរកិាខ រជា
បចា ័ដល់អ្នក្ជមៃថឺ្ន ជាក្មមតដលបុរគលននេះ ែបស្នងដល់បុរគលននេះ ាន
នោ លែន ើ ។ 

មាន លអាននទ ម ួនទ្ៀែ បុរគលអាប្រស័្ នូវបុរគលណានហើ ជាអ្នក្
អ្ស់្នស្ចក្តីស្ងស ័ក្នុងទុ្ក្ខ ។នប។ ែថ្នរែមនិស្តមតងនូវការថ្នវ  បងគាំការ
នប្រកាក្ទ្ទួ្ល អ្ញ្ជ លីក្មម សាមចិីក្មម និងការឱ្យនូវចីវរ បិណ្ឌ ាែ នស្នា   
ស្នៈ និងនភស្ជជៈបរកិាខ រជាបចា ័ដល់អ្នក្ជមៃថឺ្ន ជាក្មមតដលបុរគលននេះ 
ែបស្នងដល់បុរគលននេះ ាននោ លែន ើ ។ 
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កតែកសាសាកផសសគាន ននទកខិណាទាន 

កដិបភគល ិកទានវ១៤វយ៉ា ស 

១.បុរគលឱ្យទនចាំនរេះប្រពេះអ្រហនតស្មាម ស្មពុទ្ធ 
២.ឱ្យទនចាំនរេះប្រពេះបនចាក្ពុទ្ធ 
៣.ឱ្យទនចាំនរេះប្រពេះអ្រហនត ជាសាវក័្របស់្ប្រពេះែថ្នរែ 
៤.ឱ្យទនចាំនរេះបុរគលប្របែិបែតិនដើមបនី វ្ើឱ្យជាក្ច់ាស់្នូវអ្រហែតសល 
៥.ឱ្យទនចាំនរេះអ្នាគ្នមបុីរគល 
៦.ឱ្យទនចាំនរេះបុរគលប្របែិបែតិ នដើមបនី វ្ើឱ្យជាក្ច់ាស់្នូវអ្នាគ្នមសីល 
៧.ឱ្យទនចាំនរេះស្ក្ទគ្នមបុីរគល 
៨.ឱ្យទនចាំនរេះបុរគលប្របែិបែតិនដើមបនី វ្ើឱ្យជាក្ច់ាស់្នូវស្ក្ទគ្នមសីល 
៩.ឱ្យទនចាំនរេះនសាតាបននបុរគល 
១០.ឱ្យទនចាំនរេះបុរគលប្របែិបែតិនដើមបនី វ្ើឱ្យជាក្ច់ាស់្នូវនសាតាបែតិសល 
១១.ឱ្យទនចាំនរេះអ្នក្បសួ្នប្រៅប្រពេះពុទ្ធសាស្នា តដលានប្រាស្ចក្
ែនប្រមក្ក្នុងកាមទាំងឡា   
១២.ឱ្យទនចាំនរេះបុងុជជនមានសី្ល 
១៣.ឱ្យទនចាំនរេះបុងុជជនប្រទុ្ស្តសី្ល 
១៤.ឱ្យទនចាំនរេះស្ែវែិរចា ន។ 

អានិតសសរបត់កដិបភគល កិទាន 

១.បណាត បុរគលអ្នក្ទ្ទួ្លទនទាំងននាេះ ទ្ក្ខិណាមានរុណ្ម ួរ  (១០០ 
អ្ែតភាព) តដលបុរគលប្រែូវាននប្ររេះឱ្យទនចាំនរេះស្ែវែិរចា ន។ 
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២.ទ្ក្ខិណាមានរុណ្ម ួរន ់ តដលបុរគលប្រែូវាននប្ររេះឱ្យទនចាំនរេះ
បុងុជជនប្រទុ្ស្តសី្ល។ 
៣.ទ្ក្ខិណាមានរុណ្ម ួតស្ន តដលបុរគលប្រែូវាននប្ររេះឱ្យទនចាំនរេះ
បុងុជជនមានសី្ល។ 
៤.ទ្ក្ខិណាមានរុណ្ម ួតស្ននកាដិ តដលបុរគលប្រែូវាននប្ររេះឱ្យទន
ចាំនរេះអ្នក្បសួ្ នប្រៅប្រពេះពុទ្ធសាស្នា។ 
៥.ទ្ក្ខិណាមានរុណ្រាបម់និាន តដលបុរគលប្រែូវាននប្ររេះឱ្យទនចាំនរេះ
បុរគលតដល ន វ្ើឱ្យជាក្ច់ាស់្នូវនសាតាបែតិសល។ 
៦.នឹងាចនិ់ោ នៅងវីដល់ទ្ក្ខិណា តដលបុរគលឱ្យចាំនរេះនសាតាបនន   
បុរគល។ 
៧.នឹងាចនិ់ោ នៅងវីដល់ទ្ក្ខិណា តដលបុរគលប្របែិបែតិនដើមបនី វ្ើឱ្យជាក្់
ចាស់្នូវស្ក្ទគ្នមសីល។ 
៨.នឹងាចនិ់ោ នៅងវីដល់ទ្ក្ខិណា តដលបុរគលឱ្យចាំនរេះស្ក្ទគ្នម ិ  
សល។ 
៩.នឹងាចនិ់ោ នៅងវីដល់ទ្ក្ខិណា តដលបុរគលឱ្យចាំនរេះបុរគលប្របែិបែតិ
នដើមបនី វ្ើឱ្យជាក្ច់ាស់្នូវអ្នាគ្នមសីល។ 
១០.នឹងាចនិ់ោ នៅងវីដល់ទ្ក្ខិណា តដលបុរគលឱ្យចាំនរេះអ្នាគ្នម ី    
សល។ 
១១.នឹងាចនិ់ោ នៅងវីដល់ទ្ក្ខិណា តដលបុរគលឱ្យចាំនរេះបុរគល
ប្របែិបែតិនដើមបនី វ្ើឱ្យជាក្ច់ាស់្នូវអ្រហែតសល។ 
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១២.នឹងាចនិ់ោ នៅ ចាំនរេះអ្រហនតសាវក័្របស់្ែថ្នរែ 
១៣.នឹងាចនិ់ោ នៅងវីចាំនរេះប្រពេះបនចាក្ពុទ្ធ 
១៤.នឹងាចនិ់ោ នៅងវីចាំនរេះអ្រហនតស្មាម ស្មពុទ្ធ។ 

តសឃតាទកខិណាទានវ៧វយ៉ា ស 

១.ឱ្យទនចាំនរេះស្ងឃទាំងពីរចាំតណ្ក្មានប្រពេះពុទ្ធជាប្របធ្លន 
២.កាលនបើែថ្នរែបរនិិរវ ននៅ បុរគលឱ្យទនចាំនរេះស្ងឃទាំងពីរចាំតណ្ក្ 
៣.ឱ្យទនចាំនរេះតែភកិ្ខុស្ងឃ 
៤.ឱ្យទនចាំនរេះតែភកិ្ខុនីស្ងឃ 
៥.បុរគល (នៅនិមនតអ្ាំពីស្ាំណាក្ព់្នស្ងឃ) ថ្ន សូ្មនោក្ទាំងឡា ចែ់
ពួក្ភកិ្ខុប ុនណ្ណ េះ ភកិ្ខុនីប ុនណ្ណ េះ អ្ាំពីស្ងឃនដើមបខុ្ីាំ នហើ នទ្ើបឱ្យទន ។ 
៦.បុរគល (នៅនិមនតអ្ាំពីស្ាំណាក្ព់្នស្ងឃ)ថ្ន សូ្មនោក្ទាំងឡា ចែ់
ពួក្ភកិ្ខុប ុនណ្ណ េះអ្ាំពីស្ងឃនដើមបខុ្ីាំ នហើ នទ្ើបឱ្យទន។ 
៧.បុរគល (នៅនិមនតអ្ាំពីស្ាំណាក្ព់្នស្ងឃ) ថ្នសូ្មនោក្ទាំងឡា ចែ់
ពួក្ភកិ្ខុនីប ុនណ្ណ េះអ្ាំពីស្ងឃនដើមបខុ្ីាំ នហើ នទ្ើបឱ្យទន។ 

តសាេតូព្តវ(បិ.៤៤វទំ.៧៤) 

ផ ននការឱ្យទានវ៥វព្បការ 

១.ទ ក្អ្នក្មាា ស់្ទន ជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ជាទី្គ្នបចិ់ែត របស់្ជននប្រចើន 
២.ពួក្ស្បបុរស្អ្នក្មានចិែតស្ៃបរ់តមងរាបរ់ក្ទ ក្មាា ស់្ទន 
៣.កិ្ែតិស័្ពទដពី៏នរាេះរបស់្ទ ក្មាា ស់្ទន រតមងខារខ្ា  នៅ 
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៤.ទ ក្ចូលនៅកានប់រស័ិ្ទ្ណានទេះជាខែតិ បរស័ិ្ទ្ក្តី ប្ររហមណ៍្
បរស័ិ្ទ្ក្តី រហបែីបរស័ិ្ទ្ក្តី ស្មណ្បរស័ិ្ទ្ក្តីក្ន៏ក្លៀវវខ្ល មនិមាននស្ចក្តី
នអ្ៀនខ្ម ស្ 
៥.ទ ក្មាា ស់្ទន លុេះតបក្ធ្លល  រាងកា សាល បន់ៅរតមងនៅនក្ើែក្នុង
សុ្រែិ សួ្រ ៌នទ្វនោក្។ 

ទានកថា 

• ទន ជានហែុព្ននស្ចក្តីសុ្ខ 
• ទន ជាមូលព្នស្មបែតិ 
• ទន ជាទី្តាាំងព្ននភារៈទាំងឡា  
• ទន ជានប្ររឿងការររក្នុងវដតស្ងារ 
• ទន ជាទី្នរចពួនព្នការប្រក្លាំាក្ 
• ទន ជាសលូវតដលអ្នក្ប្រាជ្ាននដើរនហើ  
• ទន ដូចជានស្បៀងក្នុងដាំនណ្ើ រសលូវឆ្លៃ   
• ទន ដូចជាតខសស្ប្រមាបន់តាងនោងខលួន 
• ទន ដូចជាអាស្នៈមាស្ប្របោបន់ៅនោ រែនៈនសសងៗ នោ 
អ្ែេថ្ន ជាទី្ពឹងអាប្រស័្  
• ទន ដូចជាមហប្របឹងពី នោ អ្ែេថ្ន ជាទី្តាាំងអាប្រស័្   
• ទន ដូចជានាវា នោ អ្ែេថ្ន ជានប្ររឿងចមលងឱ្យរចួសុែចក្ទុ្ក្ខ 
• ទន ដូចជាអ្នក្ចមាាំងដក៏ាល ហន ក្នុងស្ស្រងគ ម នោ អ្ែេថ្ន មាន
ចិែតបូជា លេះបងោ់ចប់្រស្ េះ 
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• ទន ដូចជាប្រពេះនររតដលនរៀបចាំលែនហើ  នោ អ្ែេថ្ន ជានប្ររឿង
ការររភ ័ 
• ទន ដូចជាផ្លក ឈូក្ នោ អ្ែេថ្ន មនិប្រែូវមនទិល រឺនស្ចក្តីក្ាំណាញ់
ជានដើម ប្របឡាក្ន់ ើ  
• ទន ដូចជានភលើង នោ អ្ែេថ្ន ដុែនូវមនទិលរឺនស្ចក្តីក្ាំណាញ់ 
• ទន ដូចជាពស់្មានពិស្ នោ អ្ែេថ្ន ចូលជិែាននោ លាំាក្ 
• ទន ដូចជារាជសី្ហ៍ នោ អ្ែេថ្ន មនិភ ័ែក្ស់្លុែ 
• ទន ដូចជានស្តចដាំរ ីនោ អ្ែេថ្ន មានក្មាល ាំងខ្ល ាំងខ្ល  
• ទន ដូចជានគ្នឧស្ភរាជ នោ អ្ែេថ្ន ជាមងគលដព៏្ប្រក្តលង 
• ទន ដូចជានស្តចនស្េះវោហក្ នោ អ្ែេថ្ន ន វ្ើបុរគលឱ្យដល់ទី្
នក្សមោ ងឆ្លបរ់ហ័ស្ 
• ទន ជាសលូវតដលប្រពេះែថ្នរែនស្តចោង 
• ទន ជាវងសព្នប្រពេះពុទ្ធប្ររបអ់្ងគ។ 

បភតសាតូព្តវ(បិ.៤៤វទំ.៨៥) 

មាតាបិតាព្តូិ ការឋានៈវ៥វព្បការពសាកូន 

១.មកតាវវាវកនាវករធតសតិ = បុប្រែតដលន ើងចិញ្ា ឹមនហើ  ប្រែូវចិញ្ា ឹមន ើង
វញិ 
២.កិែចំវវាវកនាវករធតសតិ = បុប្រែនឹងជួ  ន វ្ើកិ្ចាការន ើង 
៣.កភ ិំកស្រវែិរំវតិកដឋ = វងសប្រែកូ្លនឹងស្េិែនៅ ូរ 
៤.ទាយជជំវបដិបជជត ិ= បុប្រែប្របែិបែតិទ្ទួ្ល ក្មរែក្ ៌
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៥.អរវវាវបនវកបតានំវទកខិណានភបបទតសតិ = ម ួនទ្ៀែន វ្ើបុណ្យនឹងឧទ្ទិស្
ទ្ក្ខិណាទនឱ្យដល់ន ើង តដលន វ្ើមរណ្កាលនៅកានន់ោក្ខ្ងមុខ។ 

កោជនទានតូព្តវ(បិ.៤៤វទំ.៨២) 

ទាយកឱ្យកោជនក ម្ ះថាឱ្យឋានៈវ៥វយ៉ា ស 

១.អាយភំវកទតិ  ឱ្យអា ុ 
២.ិណ្យណ ំវកទតិ  ឱ្យពណ៌្ស្មបុរ 
៣.តភខំវកទតិ  ឱ្យនស្ចក្តីសុ្ខ 
៤.ព ំវកទតិ  ឱ្យក្មាល ាំង 
៥.បដិោណំ្យវកទត ិឱ្យបដិភាណ្រឺប្រាជ្វាងព្វ។ 

កិនទទតូព្តវ(បិ.២៩វទំ.៨២) 

នទ្វតាទូ្លសួ្រថ្ន៖ 
  បុរគលឱ្យអ្វីន ម្ េះថ្ន ឱ្យក្មាល ាំង 
  ឱ្យអ្វីន ម្ េះថ្ន ឱ្យពណ៌្ស្មបុរ 
  ឱ្យអ្វីន ម្ េះថ្ន ឱ្យនស្ចក្តីសុ្ខ 
  ឱ្យអ្វីន ម្ េះថ្ន ឱ្យចក្ខុ 
  ម ួនទ្ៀែ បុរគលណាឱ្យរបស់្អ្វី ន ម្ េះថ្ន ឱ្យប្ររបោ់ ង 
  ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រតាស់្ែបថ្ន៖ 
  បុរគលឱ្យា  ន ម្ េះថ្ន ឱ្យក្មាល ាំង 
  ឱ្យស្ាំពែ ់ន ម្ េះថ្ន ឱ្យពណ៌្ស្មបុរ 
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  ឱ្យោនជាំនិេះ ន ម្ េះថ្ន ឱ្យនស្ចក្តីសុ្ខ 
  ឱ្យប្របទី្ប ន ម្ េះថ្ន ឱ្យចក្ខុ 
  ម ួនទ្ៀែ បុរគលឱ្យទី្អាប្រស័្ បុរគលននាេះ ន ម្ េះថ្ន ឱ្យវែេុ

ប្ររបោ់ ង បុរគលណានប្របៀនប្របនៅ្ម ៌បុរគលននាេះន ម្ េះថ្ន 
ឱ្យប្រពេះនិរវ ន។ 

ករឿយៗវ១៦វយ៉ា ស 

១.នភលៀងបងែុរចុេះនរឿ ៗ 
២.ជនទាំងឡា នប្ររេះពូជនរឿ ៗ 
៣.អ្នក្ភជួររាស់្ទាំងឡា  ភជួររាស់្តប្រស្នរឿ ៗ 
៤.តែងនាាំប្រស្ូវនៅកានត់ដននរឿ ៗ 
៥.ស្មូមទាំងឡា សូ្មនរឿ ៗ 
៦.មាា ស់្ទនទាំងឡា ឱ្យនរឿ ៗ 
៧.មាា ស់្ទនទាំងឡា ឱ្យនហើ នរឿ ៗ 
៨.រតមងនៅកានស់ាេ នសួ្រន៌រឿ ៗ 
៩.អ្នក្រែឺទឹ្ក្នោេះទាំងឡា  រែឺនរឿ ៗ  
១០.កូ្ននគ្នចូលនៅរក្នមនគ្ននរឿ ៗ 
១១.អ្នក្លៃងន់មល លាំាក្នរឿ ៗ 
១២.អ្នក្លៃងន់មល ោបញ័់រនរឿ ៗ 
១៣.អ្នក្លៃងន់មល តែងចូលនៅកានរ់ភន៌រឿ ៗ 
១៤.អ្នក្លៃងន់មល តែងនក្ើែនរឿ ៗ 
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១៥.អ្នក្លៃងន់មល សាល បន់រឿ ៗ 
១៦.នរនាាំនៅកានទី់្ស្មសាននរឿ ៗ 

បណ្យឌ ិតក េីើទានខានួឯសវរែម្សកនព្ទពយយ៉ា សកនះ 

១.ាននក្ើែក្នុងប្រែកូ្លអ្ភជិន  តដលមានប្រទ្ពយស្មបែតិអាចបរនិភារនប្របើ
ប្រាស់្តាាំងតែនៅក្នុងព្សទ។ 
២.កាលប្របក្បការងរចិញ្ា ឹមជីវែិ រតមងរក្ប្រទ្ពយាននោ ង ។ 
៣.ប្រទ្ពយស្មបែតិតដលនក្ើែន ើងជាប្រទ្ពយប្រែជាក្ ់ានជាប្របនោជនដ៍ល់ខលួន
ឯង និងអ្នក្ដព្ទ្មនិនាាំមក្នូវនស្ចក្តីនៅត ប្រក្ហ ចិែតន ើ ។ 
៤.ប្រទ្ពយស្មបែតិតដលនក្ើែន ើងមនិមានវបិែតិនោ ភ ័ណានីម ួន ើ ។ 

បណ្យឌ ិតបបួ អនកដនទឱ្យកីេើទាន 

រែម្សមានបរធវារតម្បតសាិយ៉ា សកនះ 

១.មានមនុស្សលែ នសាម េះប្រែងសុ់្ចរែិមានបរវិារនប្រចើន 
២.រតមងមានមែិតលែ អាចពឹងអាប្រស័្ ាន 
៣.រតមងានជួបតែបណ្ឌិ ែជាក្លយណ្មែិតមនុស្សរល ឬភ នតរា     
នសសងៗ រតមងនៅឆ្លៃ  នោ អ្ាំណាចបុណ្យតដលបបលួអ្នក្ដព្ទ្ឱ្យន វ្ើ   
នស្ចក្តីលែដូនចនេះ។ 

ព្បកមទននការក េីើទានកផសសវៗ 

១.ស្រេតថិកទាន ការឱ្យទននោ ព្ដខលួនឯង 
២.អាណ្យតសាិកទាន ការឱ្យទននោ នប្របើអ្នក្ដព្ទ្ 
ក្នុងទនទាំងពីរ សាហែេិក្ទន ប្របណី្ែជាង។ 
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១.តម្បជានទាន ការន វ្ើបុណ្យតដលប្របក្បនោ ការនចេះដឹង រឺដឹងនូវការ
ឱ្យសលព្នការឱ្យទនននាេះជានដើម។ 
២.អតម្បជានទានវការន វ្ើបុណ្យនោ មនិមានការនចេះដឹង នស្ចក្តីចូលចិែត
ក្មមនិងសលរបស់្ក្មមជានដើម។ 
១.ិដសានិតសិតទាន ការន វ្ើបុណ្យនោ ការប្រាថ្នន នភារស្មបែតិ រឺប្រាថ្នន ឱ្យ
មានប្រទ្ពយជានស្ដឋី មហនស្ដឋីនិងប្រាថ្នន នូវភវស្មបែតិ រឺប្រែូវការឱ្យនក្ើែជា
មនុស្ស ជានទ្វតា ជាប្រពហម។ 
២.វិ ធិដសានិតសិតទាន ការន វ្ើបុណ្យនោ មនិមាននស្ចក្តីប្រាថ្នន នភារ
ស្មបែតិ និង ភវស្មបែតិ ប្រាថ្នន តែស្មាម ស្នមាព ្ិញញ ណ្ បនចាក្នរ្ិញញ ណ្ 
អ្រគសាវក័្នរ្ិញញ ណ្ មហសាវក័្នរ្ិញញ ណ្ និងបក្ែិសាវក័្នរ្ិ-    
ញញ ណ្ ោ ងណាម ួប ុនណាណ េះ។ 

ទានពួកដនទកផសសកទៀត 

ន័យទសា១៖ 

 េសានទាន ការន វ្ើបុណ្យថ្នន ក្ទ់ប ានដល់ ការន វ្ើបុណ្យតដលមាន
នស្ចក្តីប្រាថ្នន  ោភ  ស្ ការនលើក្ស្រនស្ើរ។ 
 ម្ជេិម្ទាន ការន វ្ើបុណ្យថ្នន ក្ក់្ណាត ល ានដល់ការន វ្ើបុណ្យតដល
មាននស្ចក្តីប្រាថ្នន មនុស្សស្មបែតិ នទ្វតាស្មបែតិ។ 
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 បណ្យសាតទាន ការន វ្ើបុណ្យថ្នន ក្ខ់ពស់្ ានដល់ ការន វ្ើបុណ្យតាម
ដាំនណ្ើ រសលូវរបស់្ប្រពេះ អ្រ ិជាមាា ស់្ និងប្រពេះនរ្ិស្ែវទាំងឡា  រឺនស្ចក្តី
ប្រាថ្នន ប្រពេះនិរវ ន។ 
ន័យទសា២៖ 

 េសានទាន ានដល់ ការន វ្ើបុណ្យតដលមាននស្ចក្តីប្រាថ្នន  មនុស្ស
ស្មបែតិ នទ្វតាស្មបែតិ។ 
 ម្ជេិម្ទាន ានដល់ ការន វ្ើបុណ្យតដលមាននស្ចក្តីប្រាថ្នន ជា     
សាវក័្នរ្ិញញ ណ្ បនចាក្នរ្ិញញ ណ្ ។ 
 បណ្យសាតទាន ានដល់ ការន វ្ើបុណ្យតដលមាននស្ចក្តីប្រាថ្នន ស្មាម -
ស្នមាព ្ិញញ ណ្។ 
ន័យទសា៣៖ 

 េសានទាន ានដល់ ការន វ្ើបុណ្យប្របក្បនោ  ឆ្នទៈ វរី ិៈ ចិែត 
បញញ ែិចែួច នរលរឺមានការនពញចិែត ពយោម ចបចិ់ែត  ល់ដឹងក្នុងការ
ន វ្ើបុណ្យននាេះ។ 
 ម្ជេិម្ទាន ានដល់ ការន វ្ើបុណ្យប្របក្បនោ ឆ្នទ វរី ិៈ ចិែត 
បញញ លមមប្របមាណ្ នរលរឺមាននស្ចក្តីនពញចិែត ពយោម ចបចិ់ែត  ល់
ដឹងក្នុងការន វ្ើបុណ្យននាេះោ ងលែ សាមញ្ញ្មមតាទូ្នៅ។ 
 បណ្យសាតទាន ានដល់ ការន វ្ើបុណ្យតដលប្របក្បនោ  ឆ្នទៈ វរី ិៈ 
ចិែត បញញ ោ ងព្ប្រក្តលង នរលរឺមាននស្ចក្តីនពញចិែត ពយោម ចបចិ់ែត 
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 ល់ដឹងក្នុងការន វ្ើបុណ្យននាេះោ ងលែតប្រក្តលង តាមដាំនណ្ើ រសលូវរបស់្
ស្បបុរស្ទាំងឡា ។ 

មានទានពួកដនទកទៀត 

១.ទាតទាន ការន វ្ើបុណ្យនោ នប្ររឿឧបនភារបរនិភារតដលអាប្រក្ក្ជ់ាវែេុ
បចា ័ តដលខលួននប្របើខលួនបរនិភារ។ 
២.តោយទាន ការន វ្ើបុណ្យនោ នប្ររឿងឧបនភារបរនិភារ តដលនស្មើគ្នន
នោ  វែេុបចា ័តដលខលួននប្របើប្រាស់្ ខលួនបរនិភារ។ 
៣.ស្រម្ិតទាន ការន វ្ើបុណ្យប្របក្បនោ នប្ររឿឧបនភារបរនិភារ តដលលែ
ជាងវែេុបចា ័តដលខលួននប្របើខលួនបរនិភារ។ 
១.កលាកាីិបកតយយទាន ការន វ្ើបុណ្យតដលប្រារពធមនុស្សចាំតណ្ក្នប្រចើនជា
ា្ំ រឺខលួនឯង មនិមាននស្ចក្តីនពញចិែត នឹងន វ្ើនទ្ តែខ្ល ចអ្នក្ដព្ទ្នមើលង  

និងែិេះនដៀលនទ្ើបានន វ្ើ។ 
២.អតាសា ីិបកតយយទាន ការន វ្ើបុណ្យប្រារពធខលួនឯងជា ា្ំ រឺរិែថ្ន ន ើងជា
មនុស្សជាអ្នក្ មានប្រទ្ពយស្មបែតិនប្រចើន នបើមនិបរចិា រប្រទ្ពយជួ  ស្នស្រងគ េះក្នុង
កិ្ចាការននាេះៗនទ្ ក្ជ៏ាការ ឱ្យស្ែបម់និស្មរួរដូនចន េះនទ្ើបន វ្ើ។ 
៣.ីមាម ីិបកតយយទាន ការន វ្ើបុណ្យតដលប្រារពធ ក្្មជ៌ា ា្ំ រឺពិចរណា
ថ្ន ការបរចិា រទនននេះជា្ម ៌ រឺស្បបុរស្ទាំងឡា និ មន វ្ើ  សូ្មប ី     
ប្រពេះនរ្ិស្ែវទាំងឡា  កាលនៅបាំនពញារមនីនាេះ ក្ា៏នបាំនពញទន
ារមជីានដើម មុនរហូែដល់សាវក័្នសសងៗ របស់្ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធជាមាា ស់្
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ទាំងឡា  ក្ន៏ពញចិែតក្នុងការសាងទនននាេះដូចគ្នន  ការពិចរណានឃើញ
ជាប្របនោជនដូ៍នចនេះ នហើ ក្ន៏ វ្ើឱ្កាស្តាមនពលនវោ។ 

តរភបម្កទានមានវ៤វយ៉ា ស 

១.កែតនាទានវានដល់ នចែនានចែសិ្ក្តដលប្របក្បជាម ួមហកុ្ស្ល 
តដលជានហែុព្នការឱ្យទន។ 
២.ិតថទុាន ានដល់ បចា ័ ៤ តដលជានទ្ យ្ម ៌
៣.អកលាមទានវ ានដល់ អ្នោភនចែសិ្ក្តដលប្របក្បជាម ួនចែនា
នចែសិ្ក្ តដលជានហែុព្នការឱ្យទន 
៤.វិ ធរតិទាន ានដល់ វរិែិនចែសិ្ក្ ៣ តដលមានការនវៀរចក្អ្កុ្ស្ល
ទុ្ចារែិ តដលជានហែុឱ្យស្ែវទាំងឡា មនិប្រែូវទុ្ក្ខប្រពួ ចិែត ក្នុងការតដល
នឹងមានភ ័នក្ើែន ើងជា អ្ភ ័ទនទាំងខ្ងក្នុងនិងខ្ងនប្រៅ។ 

អានិតសសរបត់ទានវ១៦វយ៉ា ស 

១.ទានំវតគលតសវកស្រកណ្យំ ទនជាជនណ្តើ រន ើងកានឋ់ានសួ្រ ៌
២.ទានំវកទតិវឥតសរធយំ  ទនន វ្ើឱ្យានឥស្សរ ិ ស្ 
៣.ទានំវបកិតនំវតគលំ  អ្នក្ឱ្យទនរតមងចូលនៅកានឋ់ានសួ្រ ៌
៤.ទានំវទាេ រំវិីរធតំវ ទនចែទុ់្ក្ដូចជានបើក្ទវ រឋានសួ្រ ៌
៥.ទានំវទ ិទាោរតំ  ទនជាទី្ក្មាា ែប់ងនូ់វនស្ចក្តីទ្ល់ប្រក្ 
៦.ទានំវនារំវម្នភតទ្នំ ទនជាទី្ពឹងរបស់្មនុស្សទាំងឡា  
៧.ទានំវនិរយំវកមាែតិវ ទនន វ្ើឱ្យរចួចក្ពីនរក្ 
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៨.ទានំវកោគំវឧបជជតិ  អ្នក្ឱ្យទនមាននភារស្មបែតិនក្ើែន ើងឯង 
៩.ទានំវតោយវតម្ភតូំ ទនោុាំងមែិតស្ាំឡាញ់ឱ្យនក្ើែន ើងាន 
១០.តពេកាម្ទទំវទានំ ទនអាចឱ្យស្នប្រមចនស្ចក្តីប្រាថ្នន ប្ររបោ់ ង 
១១.កបបរភកខវបម្ំវយថា  មានឧបមាដូចនដើមក្បបប្រពឹក្ស  
១២.ទានំវតម្បតសាិវោជនំ ទនជាភាជនៈស្ប្រមាបប់្រទ្ទុ្ក្នូវស្មបែតិទាំងពួង 
១៣.ទានំវ អនភយយសាវ ែវ កលាេជជំ អ្នក្ឱ្យទនរតមងជួបប្របទ្េះនូវបុរគលអ្នក្
មានចិែតលែ 
១៤.ទានំវកមាកខបរិរំ ទនអាចឱ្យស្នប្រមចនូវប្រពេះនិរវ នាន 
១៥.ទានំវអកយវតញ្ាននំ ទនអាចឱ្យបិទ្ាាំងនូវអ្ា ាន 
១៦.ទានំវពភទាកគាែរំ ទនជាទី្នគ្នចរព្នប្រពេះពុទ្ធទាំងឡា ។ 

(ចក្នានា្មមស្ងគហៈទ្ាំពរ័៣០) 
អានិតសសរបត់ទានបនសាកទៀត 

❖ តភចនំវនិទានំ  ទនជានដើមនហែុព្ននស្ចក្តីសុ្ខទាំងពួង 
❖ តម្បតសាសានំវម្ូ ំ  ទនជាប្ស្រល់ព្នស្មបែតិ 
❖ កោគានំវបតិោឋ   ទនជាទី្តាាំងព្ននភារៈ 
❖ តាណ្យ ំ ទនជាទី្នរចពួនពីការប្រក្លាំាក្ 
❖ ក ណ្យ ំ ទនជានប្ររឿងការររភ ័ក្នុងវដត 
❖ បរាយណ្យំ  ទនជាសលូវនៅកានសុ់្រែិ 
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❖ អិតសកយ ទនជាទី្ពឹងពាំនាក្អ់ាប្រស័្  
❖ បតិោឋ   ទនជាទី្ពឹងរបស់្ស្ែវនោក្ 
❖ អារម្មណ្យំ  ទនជាទី្នតាងស្ប្រមាបន់ោងខលួន 
❖ គតម្កគាល   ទនជាសលូវព្នប្រពេះពុទ្ធទាំងឡា  
❖ ពភទាិំកស្រ  ជាពងសព្នប្រពេះពុទ្ធទាំងឡា  
❖ តគលតម្បតសាឹ  ទនន វ្ើឱ្យានស្នប្រមចស្មបែតិជាប្រពេះឥនទ 
❖ មារតម្បតសាឹ  ទនន វ្ើឱ្យានស្នប្រមចស្មបែតិប្រពហម 
❖ ែកកិ តសាិតម្បតសាឹ  ទនន វ្ើឱ្យស្នប្រមចនស្តចប្រក្ពែតិ 
❖ ស្រិកករម្សាញាណ្យ ំទនន វ្ើឱ្យស្នប្រមចជាសាវក័្ារមោីណ្ 
❖ បកែចកកោីិញ្ញា ណ្យំ  ទនន វ្ើឱ្យស្នប្រមចបនចាក្នរ្ិញញ ណ្ 
❖ អមិតកមាព ីិញ្ញា ណ្យ ំ ទនន្វើឱ្យស្នប្រមចនូវអ្ភសិ្មាម ស្នមាព ្ិញញ ណ្ 

អានិតសសថាេ យកយជាទាន 

១.មានអា ុតវង  ២.មានក្មាល ាំង 
៣.មានប្រាជ្ា   ៤.មានស្មបុរលែ 
៥.មាន ស្   ៦.មាននស្ចក្តីសុ្ខ 
៧.ជាអ្នក្ានា   ៨.ជាអ្នក្ានទឹ្ក្ 
៩.ជាអ្នក្នក្លៀវកាល   ១០.ជាអ្នក្ប្រាជ្។ 
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អានិតសសថាេ យកយដព៏្បកតើរ 

❖  ាននៅនក្ើែឋានតាវែតិងស 
❖  ានជាមនហសី្ព្ននស្តចនទ្វតា ៣០ ដង 
❖  ប្រាថ្នន អ្វីក្នុងចិែតក្ន៏ក្ើែន ើងដូចជានស្ចក្តីប្រាថ្នន  
❖  ានជាមនហសី្ព្ននស្តចចប្រក្ពែតិ ២០ ដង 
❖  មនិតដលសាគ ល់ទុ្រគែិ 
❖  ាននូវវជិាជ  ៣ បដិស្មភទិ ៤ វនិមាក្ខ ៨ អ្ភញិញ  ៦។ 

(បិដក្ភារ ៧៦ ទ្ាំពរ័ ១០) 
អានិតសសថាេ យកយម្យួែិក 

❖  ាននៅនក្ើែឋានតាវែតិងស 
❖  ានជានស្តចព្ននទ្វតា ៣៦ ដង 
❖  ានជាមនហសី្ព្ននស្តចចប្រក្ពែតិ ៥០ ដង 
❖  ានស្មបែតិទាំងពួងតាមប្រាថ្នន  
❖  មនិតដលសាគ ល់ទុ្រគែិ 
❖  ាននូវវជិាជ  ៣ បដិស្មភទិ ៤ វនិមាក្ខ ៨ អ្ភញិញ  ៦។ 
អានិតសសថាេ យទឹកកោះកគាជាទានមានវ៥វព្បការ 

❖  មានក្មាល ាំង 
❖  បរបូិរណ៌្នោ រូប (រូបសាែ ែ) 
❖  ជាអ្នក្មានចិែតរកី្រា  
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❖  ជាអ្នក្មានកូ្នស្ពវកាល 
❖  ជាអ្នក្មនិមានជាំងឺប្ររបក់ាលទាំងពួង 

អានិតសសថាេ យទឹកជាទានមានដូែជា៖ 
❖  ានជាមនហសី្ព្ននស្តចនទ្វរាជ ៥០ ដង 
❖ ានជាមនហសី្ព្ននស្តចចប្រក្ពែតិ ២០ ដង 
❖ កាលនបើចងា់នទឹ្ក្នលើក្ាំពូលភនាំក្តី នលើចុងនឈើក្តីពធដអ៏ាកាស្ក្ត ី

នលើតសនដីក្តី ក្ា៏ននូវទឹ្ក្ោ ងឆ្លបរ់ហ័ស្ 
❖ ចងា់នទឹ្ក្កាលណាមហនមឃក្ោុ៏ាំងនភលៀងឱ្យនក្ើែក្នុងកាល

ននាេះក្នតត ក្តី នស្ចក្តីប្រក្ហល់ប្រក្ហ ក្តី មនិមានក្នុងស្ររីៈ
កា ន ើ  

❖ មនិនក្ើែទុ្រគែិអ្ស់្ ៩១ ក្បប 
❖ ាននូវវជិាជ  ៣ បដិស្មភទិ ៤ វនិមាក្ខ ៨ អ្ភញិញ  ៦។ 

(បិដក្ ៧៦ ទ្ាំពរ័ ២១) 
អានិតសសថាេ យកមតជជៈជាទាន 

❖ ជាអ្នក្មានអា ុតវង 
❖ ជាអ្នក្មានក្មាល ាំង 
❖ ជាអ្នក្មានប្រាជ្ា 
❖ ជាអ្នក្មានពណ៌្ស្មបុរលែ 
❖ ជាអ្នក្មាន ស្ 
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❖ ជាអ្នក្មាននស្ចក្តីសុ្ខ 
❖ ជាអ្នក្មនិមានឧបប្រទ្ពយ 
❖ ជាអ្នក្មនិមានចព្ប្រង 
❖ តែងមាននរនគ្នរពនកាែតប្រក្ងប្ររបក់ាល 
❖ មនិតដលមានការប្ររែប់្រាស្ចក្ស្ែវ និងស្ងខ រជាទី្       

ប្រស្ឡាញ់។ 
អានិតសសថាេ យទឹកឃមុ ំជាទាន 

❖ ានរកី្រា ក្នុងនទ្វនោក្អ្ស់្ ៣ មុនឺក្បប 
❖ ជាអ្នក្ានា ជាប្របប្រក្ែីនិងទឹ្ក្ 
❖ នក្ើែក្នុងមនុស្សនោក្និងនទ្វនោក្ 
❖ ជាអ្នក្ានស្នប្រមចនូវនស្ចក្តីប្រាថ្នន ប្ររបោ់ ង 
❖ មនិមានទុ្រគែិអ្ស់្ ៣ មុនឺក្បប 
❖ ាននូវវជិាជ  ៣ បដិស្មភទិ ៤ វនិមាក្ខ ៨ អ្ភញិញ  ៦។ 

អានិតសសតបបិជាទាន 
❖ នក្ើែជានទ្វតាឬមនុស្សតែងាននស្ចក្តីសុ្ខ 
❖ ាននូវអ្ចលបទ្រឺប្រពេះនិរវ ន 
❖ ានជានស្តចនទ្វតាអ្ស់្ ៥៤ ដង 
❖ ានជានស្តចចប្រក្ពែតិអ្ស់្ ៩១ ក្បប 
❖ ាននូវនភារៈប្របមាណ្មនិាន 
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❖ មនិនៅកានទុ់្រគែិអ្ស់្ ៣០ រនក់្បប 
❖ មនិតដលសូ្មស្បបអិ្នក្ដព្ទ្ 
❖ ស្បបនិក្ើែន ើងតាមនស្ចក្តីប្រាថ្នន  
❖ ាននូវស្ាំពែន់ប្ររឿងប្រក្អូ្ប ស្បបនិិងវែេុដព្ទ្ប្របប្រពឹែតនៅក្នុង  

បចាុបបនន។ 
❖ ាននូវស្បបរិាបម់និអ្ស់្ 
❖ មានស្ែិបបោឋ នជាទី្នដក្ មានស្មា្ិជានជានគ្នចរ។ 

(បិដក្ ៧៤ ទ្ាំពរ័ ២២៥) 
(ចបម់ងគលទី្ ១៥) 
ម្សល ទសាវ១៦ 

ីម្មែរធយវការប្របប្រពឹែត្ម ៌
16- Righteous in conduct 

➢ ខលឹមចន័ទន ៍សូ្មបសី្វិែស្ៃួែនប្រក្ៀមនប្រកាេះ ោ ងណាក្ន៏ោ  ក្ន៏ៅ
មនិអ្ស់្ក្លិនប្រក្អូ្ប 

➢ អ្ាំនៅ សូ្មបនីៅក្នុងនឃនៀបក្ម៏និអ្ស់្រស្តសែម 
➢ អ្ាំបិល សូ្មបនីៅក្នុងបាំពង ់ក្ន៏ៅមនិអ្ស់្រស្ព្ប្រប 
➢ បណ្ឌិ ែ សូ្មបរីងទុ្ក្ខនវទ្នាោ ងណា ក្ន៏ោ ក្ន៏ៅតែមនិ

លេះបងន់ចលនូវការប្របប្រពឹែត្ម។៌ 
នែើអ្វីជា្ម?៌ 

្មមៈ មក្ពី ្រ ធ្លែុ រមម បចា ័ លុប រ នចញ។ 
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ោករតសាតិវ=វីកមាម វ(តោកវា) ស្ភាវប្រទ្ប្រទ្ង ់
តកតសាវោករតសាតិវ=វីកមាម វ(តោកវា) ស្ភាវប្រទ្ប្រទ្ងនូ់វស្ែវ 

និយម្ន័យននីម្៌កផសសៗដែូជា៖ 

១.ីម្ម តប្រប ស្ភាវៈ រឺនស្ចក្តីពិែ ឬចិែតនិងនចែសិ្ក្ ខ្ងកុ្ស្លនិង
អ្កុ្ស្ល និងអ្ពយក្ែ ដូចាលីថ្ន   កភតលាវីមាម វអកភតលាវីមាម វអពាវ
កតាវីមាម វ។ ។ 

២.ីម្ម តប្រប ប្រាជាៃ  ដូចាលីថ្ន តែចំវី កមាម វី ិតិវចាកគា = ស្ចា ្មម ្ ិែិ ចរ 
ននេះជាឃរាវាស្្ម ៌រក្យថ្ន ្មក៌្នុងទី្ននេះជាន ម្ េះព្នប្រាជ្ា។ 
៣.ីម្ម តប្របថ្ន បុណ្យ ដូចាលីថ្ន ីកមាម វេកិវរកខតិវីម្មចារឹ បុណ្យហនឹងឯង
តែងរក្ាបុរគលអ្នក្ប្របប្រពឹែតនូវ្ម។៌ 
៤.ីម្មវ តប្របថ្ន បញ្ញែតិ ឬលាំនាាំភាសារឺ ចាបត់ដលនរតាាំងទុ្ក្និងលាំនាាំ       
ស្ាំន ងដូចាលីថ្ន បញ្ាតសាិវីកមាម វនិរភតសាិវវីកមាម  ។ 
៥.ីម្ម តប្របថ្ន អាបែតិ ដូចាលីថ្ន ករាជិកាវីមាម  អាបែតិទាំងឡា ន ម្ េះ
ារាជិក្ តសាទិកតស្រវីមាម  អាបែតិទាំងឡា ន ម្ េះស្ងាទិ្នស្ស្។ 
៦.ីម្ម តប្របថ្ន បរ ិែតិវរឺការសិ្ក្ា ដូចាលីថ្ន ឥីវមិកខកិវីម្មំវបរធយបភ
ណាតិវ តភតសាំវ កគយយវ កិកយាវ ករណំ្យវ គាថាវ ឧទានំវ ឥតិិភតសាកំវ អពភតូីម្មវំវវវវវវ

កិទ ាំវ។ ។ ភកិ្ខុក្នុងសាស្នាននេះ នរៀនបរ ិែតិ រឺសុ្ែត នរ យ នវ យក្រណ្ 
គ្នថ្ន ឧទន ឥែិវុែតក្ អ្ពភូែ្មម នវទ្លល។ល។ 
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៧.ីម្ម តប្របថ្ន ស្តមតង ដូចាលីថ្ន ីម្មំវកវាវមិកខកិវកទកតតទ្ម្ិ មាន លភកិ្ខុ
ទាំងឡា ែថ្នរែស្តមតងនូវ្មដ៌ល់អ្នក្ទាំងឡា ។ 
៨.ីម្មវ តប្របថ្ន និស្សែត និជជីវៈ រឺស្ភាពមនិតមនស្ែវ មនិតមនជាជីវែិ ដូច
ាលីថ្ន តតមឹវកចវបនវតម្កយវីមាម វេនសាិ ស្ភាពមនិតមនស្ែវ មនិតមនជា
ជីវែិមានក្នុងស្ម ័ននាេះ។ 
៩.ីម្ម តប្របថ្ន ប្របប្រក្ែី ឬ្មមតា ដូចាលីថ្ន អនិែចតាវិតវតង្កខ រាវវវឧបាទ
ិយីម្មិកនាវ ស្ងខ រទាំងឡា មនិនទ្ៀងតមនពិែមានកិ្រោិនក្ើែន ើងនិង
វនិាស្នៅវញិ្មមតា។ 
១០.ីម្ម តប្របថ្ន វចិរៈ រឺរបស់្តប្របប្របួល ដូចាលីថ្ន ិយវីមាម វ វតង្កខ រាវ
ស្ងខ រទាំងឡា តប្របប្របួលឬសាបសូ្នយនៅ្មមតា។ 
១១.ីម្ម តប្របថ្ន រុណ្ឬពរ ដូចាលីថ្ន នេិវីកមាម វអីកមាម វែវឧកោតម្
វិ ធកកិកនាវែតាសា ករាវីមាម វិឌ្ឍនសាិ ស្ភាវៈ២ ប្របការរឺរុណ្១ នទស្១ ឱ្យសល
មនិប្រស្បគ្នន  ពរ ៤ ប្របការរតមងចនប្រមើន។  
១២.ីម្ម តប្របថ្ន ការប្របប្រពឹែតតាមស្ណាត បធ់្លន បល់ែ ឬ ឬក្ររ ដូចាលីថ្ន 
តសា វាវក ាណ្យីកមាម វឬវោលាវបណ្យឌ ិកតាវីកមាម  ឬក្ររជារបស់្ជនរល 
ឬក្ររជារបស់្ជនបណ្ឌិ ែ។ 
១៣.ីម្ម តប្របថ្ន ស្មា្ិ ដូចាលីថ្ន ោិតីកមាម វកតតម្ណ្យីកមាម  មាន
ស្មា្ិចនប្រមើននហើ  មានស្មា្ិបរកិ្មមនប្រស្ចនហើ ។ 
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១៤.ីម្ម តប្របថ្ន បចាុបបនន ដូចាលីថ្ន ីម្មដឋិតតាវីម្មនិយម្តាវស្េិែនៅឬ
នៅក្នុងបចាុបបនន។ ទិដឋិីម្មិកកាវវអកតាថ  ប្របនោជនប៍ចាុបបនន។ 
១៥.ីម្មវ តប្របថ្ន នហែុ ឬប្របព្ពណី្ ដូចាលីថ្នវីម្មបបដិតម្ភិទាវីម្មញ្ាតា 
តបក្ធ្លល  ប្រាជ្ាក្នុងនហែុ ដឹងចាស់្នូវនហែុ ឯតវ ីកមាម វ តននសាកនា 
ប្របនវណី្ននេះជារបស់្មាន ូរមក្នហើ ក្នុងកាលមុន។ 
១៦.ីម្ម តប្របថ្ន សាស្នា ឬនស្ចក្តីពិែ ដូចាលីនរលថ្នវស្រេ កាខ តីកមាម  
សាស្នាែថ្នរែស្តមតងទុ្ក្លែនហើ  អាទិក ាកណាវីកមាម វស្រតនាមាន
លាំអ្របទ្នដើម កញយយីកមាម វញាតីកមាម  នស្ចក្តីពិែតដលែថ្នរែដឹងនហើ  
ីមាម នភីម្មបបដិបកនាន  បុរគលប្របែិបែតិតាមនស្ចក្តីពិែ ដស៏្មរួរដល់នស្ចក្តី  
ពិែ។ 
១៧.ីម្ម តប្របថ្ន ពិែ (បរមែេស្ចា) មរគនិងសលនិរវ ន ដូចាលីថ្ន ទិដឋី កមាម វ
ម្គលី កមាម  ាននឃើញបរមែេស្ចាៈ ានលុេះបរមែេស្ចាៈ អីិកកតាវកចវីកមាម  
មរគសលនិរវ នែថ្នរែាននហើ ។ 

សូ្មនលើក្ ក្វរិគហៈរបស់្រក្យថ្ន ីម្ម ៥ ជានិទ្ស្សន ៍
១.ែតូតភវ អកកយតភវ តសំ្រករវ វាវ តកតសាវ អបតមាកនវ ោករតសាតិ =វ ីកមាម  
ស្ភាពរឺនស្ចក្តីពិចរណា រតមងប្រទ្ប្រទ្ងនូ់វស្ែវទាំងឡា មនិឱ្យធ្លល ក្ន់ៅ
ក្នុងអ្ា ទាំងឡា  ៤ ឬក្នុងស្ងារវដត ស្ភាពននាេះន ម្ េះថ្ន ្ម។៌ 
២.ត កខណ្យំវ ោករតសាតិ=វ ីកមាម  ស្ភាវណារតមងប្រទ្ប្រទ្ងនូ់វលក្ខណ្ៈរបស់្
ខលួន (រឺកុ្ស្លទាំង៤) ស្ភាវៈននាេះន ម្ េះថ្ន ្ម។៌ 



 

- 208  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

៣.កបកកវអកភតក វីកមាម វ ភីនាតសាតិវ=វីកមាម  ស្ភាវៈណារតមងក្មាា ែប់ង់
នូវអ្កុ្ស្ល្ម ៌ដោ៏មក្នចញចក្ខនធស្នាត នស្ភាវៈននាេះន ម្ េះថ្ន ្ ម។៌ 
៤.កស្រតាបនាន ទិេិវ អរធកយេិវ នារធយតសាតិវ =វ ីកមាម  ស្ភាវៈណាតដលប្រពេះ
អ្រ ិទាំងឡា មាននសាតាបននបុរគលជានដើម តែងប្រទ្ប្រទ្ងទុ់្ក្ (ចាំទុ្ក្ក្នុង
ស្នាត ន) ស្ភាវៈននាេះន ម្ េះថ្ន ្ម។៌ 
៥.យថានភតិដឋំវ បដិបែចមាកនវ ែតូតភវ អកកយតភវ អបតមាកនវ តកតសាវ កតាេ វវវវវវ

ោករតសាតិវ =វ ីកមាម  ស្ភាវៈណារតមងប្រទ្ប្រទ្ងនូ់វស្ែវតដលប្របែិបែតិស្មរួរ
ដល់រក្យនប្របៀនប្របនៅមនិឱ្យធ្លល ក្ន់ៅក្នុងអ្ា ទាំង ៤ ស្ភាវៈននាេះ 
ន ម្ េះថ្ន ្ម។៌ 

ការព្បព្ពឹតសីា ម្៌វគឺជាអេសា? 

ការប្របប្រពឹែត្ម ៌ស្ាំនៅដល់ ការប្របប្រពឹែតកុ្ស្លក្មមបង១០ ប្របការន ម្ េះថ្ន 
ការប្របប្រពឹែត និងកិ្រោិប្របប្រពឹែតដស៏្មរួរ។  
ការប្របប្រពឹែតកុ្ស្លក្មមបង ១០ ប្របការ ន ម្ េះថ្ន ្មមចរោិ។ 
ការប្របប្រពឹែត្ម ៌ឬការប្របប្រពឹែតតដលមនិប្រាស្ចក្្ម ៌ន ម្ េះថ្ន ្ មមចរោិ។ 

ការព្បតិបតសាិខានួវ២វ កខណ្យៈគឺ 

១.ព្បព្ពឹតសាជាីម្៌ 

២.ព្បព្ពឹតសាតាម្ីម្៌។ 

ប្របប្រពឹែតជា្ម ៌រឺមាននស្ចក្តីនសាម េះប្រែងប់្រែឹមប្រែូវ និងជាការប្របប្រពឹែតលែ។ ភាព
រងវ់ង ់ និងការមានរនបៀបនរៀបរ របស់្ស្ងគមននាេះ ស្េិែនៅក្នុងនគ្នល្ម៌
មយ ង រឺភាពជា្ម។៌ ភាពជា្ម ៌រឺជាការន វ្ើដប៏្របនស្ើរនោ នហែុសល ជា
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វែេុចាំាចស់្ប្រមាបប់្ររបទី់្ក្តនលង តែមានបុរគលពួក្ខលេះ ល់ថ្ន ភាពជា្មរឺ៌
 ុែតិ្ម ៌ជានរឿងមានមក្ពីអ្នក្ ា្ំរួររក្ា។ 
នប្ររេះនហែុដូនចនេះ ន ើងប្ររបគ់្នន ចាំាចប់្រែូវហវឹក្ហែខ់លួន ឱ្យជាមនុស្ស
បដិបែតិចាំនរេះ អ្នក្ដព្ទ្ដប៏្របព្ព នោ នហែុសល មាននស្ចក្តីនសាម េះប្រែង ់មនិ
លនមែៀងនប្ររេះអ្រែិ ៤ ប្របការរឺ 
១.មនិលនមែៀងនប្ររេះប្រស្ឡាញ់ ដូចជានៅហវ  នា  គ្នែប់្រស្ឡាញ់នពញ
ចិែតនា ក្នប្រចើនោ ងណាក្ន៏ោ  តែនបើនា ក្ននាេះមានការងរមនិលែ រឺ
ន វ្ើការងរានសលមនិលែ គ្នែក់្ម៏និនលើក្ស្រនស្ើរនទ្ ប ុតនតគ្នែន់លើក្
ស្រនស្ើរបុរគលដព្ទ្ តដលមានស្មែេភាពន វ្ើការងរទ្ទួ្លលទ្ធសលលែ មនិ
តមនបុរគលតដលខលួនប្រស្ឡាញ់ មានការប្របប្រពឹែតខុស្នៅតែនលើក្ស្រនស្ើរគ្នាំ
ប្រទ្ននាេះនទ្។ 
២.មនិលនមែៀងនប្ររេះស្ែប ់ រឺនទេះបីប្រស្ឡាញ់ ឬស្ែបអ់្នក្ណាក្ន៏ោ  
នោ វាចជានរឿងចាំនរេះខលួន មនិអាចនាាំ ក្មក្ទាំងឡា ោ  ាំ និង
ការងរតដលជានរឿងចាំតណ្ក្រមួាននទ្ នបើបុរគលតដលខលួនស្ែបន់នាេះ នរន វ្ើ
ការងរទ្ទួ្លានលទ្ធសលលែ នរនគ្នរពែួនាទី្ានលែកាលនបើោ ងននេះ ក្៏
រួរឱ្យរងវ នដូ់ចជាបុរគលដព្ទ្ៗ នទ្ៀែតដរ។ 
៣.មនិលនមែៀងនប្ររេះវនងវង រឺជាមនុស្សមានបញញ  មានការរិែរូានតវង
ឆ្លៃ   ដឹងខុស្ ដឹងប្រែូវ មនិមានបុរគលណាអាចនាក្បនញា ែាន មនិជា
ប្របនភទ្មនុស្ស ា្ំ នហើ មានការោក្ន់ទស្ អ្នក្ែូចតាច នោ មនិ
សាក្សួ្ររក្នហែុសលឱ្យានចាស់្ោស់្ននាេះនទ្។  
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៤.មនិលនមែៀងនប្ររេះភ ័ រឺមានចិែតអ្ងអ់ាច កាល ហនមនិោបញ័់រ មនិខ្ល ច
ញនញើែ ចាំនរេះឥទ្ធិពលព្នបុរគលដព្ទ្ នទេះបីជាប្រែូវទ្ទួ្លការស្ងកែស់្ងកិន
ោ ងណាក្ន៏ោ  ក្ម៏និប្រពមលេះបងន់ចលភាពជា្ម ៌ នប្ររេះមាននស្ចក្តី
ប្រស្ឡាញ់ក្នុងប្រពេះ្មោ៌ ងព្ប្រក្តលងជាងជីវែិ។ 
ប្របប្រពឹែតតាម្ម ៌រឺជាការប្របប្រពឹែតប្របែិបែតិខលួន តាម្មត៌ដលប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធ
ប្រទ្ងទូ់្នាម ន នប្របៀនប្របនៅ ហវឹក្ហែអ់្បរ់ ាំខលួនឯង ឱ្យមានរុណ្្មក៌ានត់ែ
ប្របនស្ើរន ើង តាមលាំោប ់ ានដល់ ការបដិបែតិតាមកុ្ស្លក្មមបង ១០ 
ប្របការដូចខ្ងនប្រកាម៖ 

កាយកម្មវ៣ 

១.នវៀរចក្ការស្មាល បស់្ែវ រឺមនិស្មាល បស់្ែវរាបត់ាាំងពីការស្មាល បម់នុស្ស
ន ើងនៅ ស្មាល បស់្ែវតដលមានរុណ្និងស្ែវដព្ទ្ៗនទ្ៀែ។ 
២.នវៀរចក្ការលួចប្រទ្ពយនរ រឺមនិតស្វងរក្ប្រទ្ពយនោ សលូវទុ្ចារែិដូចជា៖ 

❖  លួច = លួច ក្ក្ាំាាំងមុខ 
❖  ឆ្នាក្ = នប្របើឧា ក្លនាក្នរ ក្ 
❖  ក្ញ្ាក្ឬ់ស្មលុែ = ស្មលុែ ក្ 
❖  បលន ់= រមួគ្នន ជាពួក្ដនណ្តើ ម ក្ 
❖  បនលាំ ក្ = ប្របតក្ក្ ក្ 
❖  ឆ្ក្ ់= ចប ់ក្នៅនឹងមុខ 
❖  បនញា ែ = ន វ្ើឱ្យនរវនងវងនជឿនហើ ឱ្យប្រទ្ពយ 
❖  រ ាំនោភ = ប្របតក្ក្ឆ្នាក្នរ 
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❖  ប្រក្ព្  = ន វ្ើរបស់្តដលមនិពិែ 
❖  រក្យស្នយ = បដិនស្្ 
❖  ោក្ា់ាំង = ោក្ប់ាំពួន ក្ចាំតណ្ក្ខលេះៗ 
❖  ផ្លល ស់្បតូរ = លបលួចផ្លល ស់្បតូររបស់្របរ 
❖  បនលាំលួច = លបលួចនាាំចូលនចញនូវរបស់្របរ 
❖  បាំាែ ់= ោក្ា់ាំង ក្របស់្ក្នុងែួនាទី្ខលួន។ 

៣.នវៀរចក្ការប្របប្រពឹែតខុស្ក្នុងកាម រឺមនិប្របប្រពឹែតខុស្ក្នុងសលូវនភទ្ មនិលុេះ
ក្នុងអ្ាំណាចព្នែនប្រមក្ដូចជា ការទក្ទ់្ងជាម ួភរោិសាវ មរីបស់្អ្នក្ដព្ទ្ 
ការរ ាំនោភបាំរន ប្របប្រពឹែតអ្នាចរជានដើម។ 

ិែសាកម្មវ៤វយ៉ា ស 

១.នវៀរចក្ការនិោ កុ្ហក្ រឺមនិនរលរក្យកុ្ហក្ តដលន វ្ើឱ្យអ្នក្សាត ប់
មានការខូចចិែតប្រាស្ចក្ការពិែ តដលអាចរមួដល់ការនិោ កុ្ហក្ន វ្ើ
ឱ្យអ្នក្ដព្ទ្នជឿតាមរមួមាន ៧ វ ិ្ ី៖ 

❖  និោ កុ្ហក្ = និោ ភរនៅនឹងមុខ 
❖  ស្បងស្ចា  = អាងវែេុនសសងៗ ន វ្ើឱ្យអ្នក្ដព្ទ្នជឿ 
❖  ន្វើឧា នាក្ប្រាស់្ = ន វ្ើក្តនលងនសសងៗ ឱ្យជារបស់្

ស័្ក្តិសិ្ទ្ធិហួស្នហែុ 
❖  មាោ = ឈែិឺចៗ ន វ្ើជាឈឺ្ ៃន ់
❖  ន្វើនលស្ = ន វ្ើឱ្យអ្នក្ដព្ទ្មានការនជឿកាន ់ក្ 
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❖  នរលស្រនស្ើរថ្នពិែ = នរឿងែូចន វ្ើឱ្យជានរឿង ា្ំដុាំ 
❖  បិទ្ាាំងនស្ចក្តី = នរឿងរា វ ា្ំដុាំបិទ្ាាំងទុ្ក្ឱ្យជានរឿងែូច។ 

២.នវៀរចក្ការនរលរក្យស្៊ាក្នស្ៀក្ រឺមនិនាាំ ក្នរឿងខ្ងននេះ នៅប្រាប់
ខ្ងននាេះ ឬនាាំនរឿងខ្ងននាេះមក្ប្រាបខ់្ងននេះ នោ នចែនាបាំតបក្បាំាក្់
នរនប្ររេះនហែុននាេះ ន ើងរួរតែនរលរក្យណា តដលនាាំឱ្យនក្ើែនស្ចក្តី  
សាមរគី។ 
៣.នវៀរចក្ការនរលរក្យនប្រគ្នែប្រគ្នែ រឺមនិនរលរក្យតដលន វ្ើឱ្យអ្នក្
សាត ប ់ នក្ើែនស្ចក្តីរនងគៀស្ចិែត និងស្បញជ ក្ឱ់្យនឃើញថ្ន ខលួនរឺជាមនុស្ស
មានប្រែកូ្លនថ្នក្ទបានដល់៖ 
 រក្យនជរ = និោ រក្យនៅត ររុក្ រក្យនថ្នក្ទប 
 រក្យបនញជ េះ = និោ រក្យបុក្រុក្ឱ្យនរតបក្គ្នន  
 រក្យប េះទ្ងគិច =និោ រក្យតប្របប្របួលន វ្ើឱ្យឈចិឺែតនពលតដលរិែ 
 រក្យនិោ ឌឺ្ដង = និោ រក្យក្ស្រនាត ក្ក់្តស្រនតង 
 រក្យស្បង = និោ រក្យបណាត ស្សារ  
 រក្យអាស្អាភាស្ = និោ រក្យតដលស្ងគមនរស្ែបន់ខពើម 
 រក្យអាឃាែ = និោ ឱ្យអ្ភ ័ខ្ល ចថ្ននឹងន វ្ើាប។ 
 ៤.នវៀរចក្និោ រក្យនសតស្ផ្លត ស្ = រឺមនិនិោ រក្យឥែ
ប្របនោជន ៍ មនិនិោ នអ្ចអូ្ចៗ ប្រែឹមតែថ្នមានមាែ ់ នចេះតែនិោ 
នោ គ្នម នសារៈ ឬនិោ នរា រា ឥែប្របនោជន។៍ 
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ម្កនាកម្មវ៣វយ៉ា ស 

១.មនិនោភចងា់នរបស់្នរ = រឺមនិស្មលងឹរ ាំព្ពចងា់នប្រទ្ពយស្មបែតិរបស់្
អ្នក្ដព្ទ្ ក្នុងសលូវទុ្ចារែិ។ 
២.មនិពយាទ្អ្នក្ដព្ទ្ = រឺមនិចងរាំនុាំរាំរួន មនិរិែអាឃាែស្ងសឹ្ក្ មនិ
ចងនពៀរនវរាមានចិែតស្បា រកី្រា មនិមានលបចិកិ្ចក្ល់នោ នទស្ៈ។ 
១០.មនិ ល់ខុស្ពីក្នលង្ម ៌= រឺមនិរិែជាំទស់្ពីនគ្នលព្ន្ម ៌ានដល់ 
មាននស្ចក្តី ល់នឃើញនោ ស្មាម ទិ្ដឋិ។ 

អីិករណ្យិគលវតូព្តទសាវ៨វ(បិ.៤០វទំ.១២៧) 

ទុ្ចារែិ ៣ ជាកិ្ចាមនិរួរន វ្ើ នប្ររេះមាននទស្ ៥ ប្របការ សុ្ចរែិ ៣ 
ជាកិ្ចារួរន វ្ើ នប្ររេះមានអានិស្ងស ៥ ប្របការ មាននស្ចក្តីថ្ន៖ 
លាំោបន់នាេះប្រពេះអាននទដម៏ានអា ុ ចូលនៅគ្នល់ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ លុេះ
ចូលនៅដល់នហើ ថ្នវ  បងគាំប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ រចួចូលនៅអ្ងគុ ក្នុងទី្ដ៏
ស្មរួរ ។ លុេះប្រពេះអាននទ ដម៏ានអា ុអ្ងគុ ក្នុងទី្ដស៏្មរួរនហើ  ប្រពេះដ៏
មានប្រពេះភារប្រទ្ងប់្រតាស់្ដូនចនេះថ្ន៖ 

មាន លអាននទ ែថ្នរែស្តមតងថ្ន បុរគលមនិរួរន វ្ើកា ទុ្ចារែិ          
វចីទុ្ចារែិ មននាទុ្ចារែិនសាេះន ើ  ។ ប្រពេះអាននទប្រកាបបងគាំទូ្លថ្ន បពិប្រែ
ប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ប្រពេះអ្ងគស្តមតងថ្ន បុរគលមនិរួរន វ្ើកា ទុ្ចារែិ វចីទុ្ចារែិ 
មននាទុ្ចារែិនសាេះន ើ  កាលនបើបុរគលន វ្ើប្រែងអ់្ាំនពើតដលមនិរួរន វ្ើននាេះ នែើ
នឹងានទ្ទួ្លនទស្ដូចនមតច? 
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មាន លអាននទ តដលែថ្នរែស្តមតងថ្ន បុរគលមនិរួរន វ្ើកា ទុ្ចារែិ 
វចីទុ្ចារែិ មននាទុ្ចារែិននេះនសាេះន ើ  កាលនបើបុរគលន វ្ើប្រែងអ់្ាំនពើតដលមនិ
រួរន វ្ើននាេះ នឹងានទ្ទួ្លនទស្ដូនចនេះរឺ៖ 
១.អតាសា បិវអតាសា នំវឧបិទតិ ខលួនឯងែិេះនដៀលខលួនឯង ានសង 
២.អនភិធែចវិធញ្ាវូគរេតិវកបកកាវពួក្បណ្ឌិ ែពិចរណានឃើញែិេះនដៀលាន
សង 
៣.កិតសាិតកទាទ វអពភគុលែាតិ កិ្ែតិស្ពទដអ៏ាប្រក្ក្ល់បទូី្នៅសង 
៤.តម្មកូហហ វកា ំវកករាតិ វនងវងនពលន វ្ើកាលកិ្រោិសង 
៥.កាយតសវកមទាវបរម្មរណាវអកយំវទភគលតឹវិធនិកតំវនិរយំវឧបបជជតិ លុេះ
ទ្មាល  រាងកា បនាទ បពី់មរណ្ៈ ក្ន៏ៅនក្ើែក្នុងអ្ា  ទុ្រគែិ វនិិាែ នរក្  
សង។ 

មាន លអាននទ តដលែថ្នរែស្តមតងថ្ន បុរគលមនិរួរន វ្ើកា ទុ្ចារែិ 
វចីទុ្ចារែិ មននាទុ្ចារែិននេះនសាេះន ើ  កាលនបើបុរគលន វ្ើប្រែងអ់្ាំនពើ តដល
មនិរួរន វ្ើននាេះ នឹងានទ្ទួ្លនទស្ននេះ។  
មាន លអាននទ ែថ្នរែស្តមតងថ្ន បុរគលរួរន វ្ើតែកា សុ្ចរែិ វចីសុ្ចរែិ 
មននាសុ្ចរែិតែមយ ង។ 

បពិែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ប្រពេះអ្ងគប្រទ្ងស់្តមតងថ្ន បុរគលរួរន វ្ើតែកា 
សុ្ចរែិ វចីសុ្ចរែិ មននាសុ្ចរែិតែមយ ងននាេះ កាលនបើបុរគលន វ្ើប្រែងអ់្ាំនពើ
តដលរួរន វ្ើននាេះ នឹងានទ្ទួ្លអានិស្ងសដូនចនេះ៖ 
១.អតាសា បិវអតាសា នំវនវឧបិទតិ ខលួនឯងែិេះនដៀលខលួនឯង មនិានសង 
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២.អនភិធែចវិធញ្ាវូបតំតនសាិ ពួក្បណ្ឌិ ែពិចរណានហើ តែងស្រនស្ើរ 
៣.ក ាកណាវកិតសាិតកទាទ វអពភគុលែាតិ កិ្ែតិស្ពទដល៏ែលបទូី្នៅសង 
៤.អតម្មកូហហ វកា ំវកករាតិ មនិវនងវងន វ្ើកាលកិ្រោិសង 
៥.កាយតសវកមទាវបរម្មរណាវតភគតឹវតគលំវកលាកំវឧបបជជតិ លុេះទ្មាល  រាង
កា បនាទ បពី់មរណ្ៈ ក្ន៏ៅនក្ើែសុ្រែិ សួ្រន៌ទ្វនោក្។ 

មាន លអាននទ តដលែថ្នរែស្តមតងថ្ន បុរគលរួរន វ្ើតែកា សុ្ចរែិ             
វចីសុ្ចរែិ មននាសុ្ចរែិតែមយ ងននេះ កាលនបើបុរគលន វ្ើប្រែងអ់្ាំនពើតដលរួរន វ្ើ
ននាេះ តែងានទ្ទួ្លអានិស្ងសននេះមនិខ្ន។ 

ករឿសព្តសាព្ែែណ្យន 

ប្រសី្ប្រចតណ្នន្វើក្មមអាប្រក្ក្ន់ហើ រិែបិទ្ាាំង 
ានឮថ្ន សាវ មរីបស់្ប្រសី្ននាេះានន វ្ើការនស្ពស្នេវៈនឹងប្រសី្បនប្រមើ

ក្នុងសទេះមាន ក្។់ ប្រសី្ប្រចតណ្ននាេះ ានចងព្ដ ចងនជើងប្រសី្បនប្រមើននាេះទុ្ក្នហើ  
កាែប់្រែនចៀក្ កាែប់្រចមុេះរបស់្នរ ឃាាំងទុ្ក្ក្នុងបនទប ់ ម ួបិទ្ទវ រនហើ  
នដើមបនិីងបិទ្ាាំងនូវក្មមននាេះ តដលខលួនន វ្ើនហើ  (ក្ប៏បលួសាវ ម)ីថ្ន មក្ចុេះ
នា ន ើងនឹងនៅវែត។ សាត ប់្ ម ៌នាាំសាវ មនីៅវែតនហើ  អ្ងគុ សាត ប់្ ម។៌ 
ខណ្ៈននាេះ ពួក្ោែិអ្នក្ជានភ្ៀវរបស់្នាងមក្កានស់ទេះរបស់្នាង នហើ  
នបើក្ទវ រនឃើញអាការតដលតបលក្ននាេះ នហើ នោេះតលងប្រសី្បនប្រមើ ននាេះ។ ប្រសី្
បនប្រមើននាេះនៅវែត ប្រកាបទូ្លនស្ចក្តីននាេះចាំនរេះប្រពេះទ្ស្ពល ប្រែងក់្ណាត ល
បរស័ិ្ទ្ទាំង ៤ ។ 

(ក្មមអាប្រក្ក្រ់តមងដុែបាំផ្លល ញក្នុងកាលខ្ងនប្រកា ) 
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ប្រពេះសាសាត កាលសាត បរ់ក្យរបស់្ស្រស្តីតដលជាអ្នក្បនប្រមើននាេះនហើ 
ប្រតាស់្ថ្ន តដលន ម្ េះថ្ន ទុ្ចារែិ សូ្មបបី្រែឹមតប្រែបនតិចបនតួច បុរគលមនិរួរន វ្ើ
នោ នស្ចក្តីស្មាគ ល់ថ្ន ជនពួក្ដព្ទ្រតមងមនិដឹងក្មមននេះរបស់្ន ើង 
ចាំតណ្ក្សុ្ចរែិនុេ៎ះឯង កាលអ្នក្ដព្ទ្ សូ្មបមីនិដឹងក្រួ៏រន វ្ើ នប្ររេះថ្នតដល
ន ម្ េះថ្នទុ្ចារែិ សូ្មបបុីរគលបិទ្ាាំងន វ្ើរតមងន វ្ើការដុែបាំផ្លល ញក្នុងកាល
ខ្ងនប្រកា  (ចាំតណ្ក្) សុ្ចរែិរតមងោុាំងានមាជជៈតែមយ ង ឱ្យនក្ើែន ើង 
ដូនចនេះថ្ន នទ្ើបប្រតាស់្ប្រពេះគ្នថ្នននេះថ្ន៖ 

អកតំវទភកកតំវកតកយាបចាា វតបតិវទភកកតំ 

កតញ្ច វតភកតំវកតកយាវយវំកតាេ វនានភវតបបតិ។ 

អ្ាំនពើអាប្រក្ក្ត់ដលបុរគលមនិន វ្ើ ប្របនស្ើរជាង 
 (នប្ររេះថ្ន) អ្ាំនពើអាប្រក្ក្រ់តមងន វ្ើ ឱ្យនៅត ប្រក្ហ  
 ក្នុងកាលខ្ងនប្រកា  បុរគលន វ្ើអ្ាំនពើណានហើ  

 រតមងមនិនៅត ប្រក្ហ  អ្ាំនពើននាេះជាអ្ាំនពើលែ នបើបុរគល 
ន វ្ើនហើ  ន ម្ េះថ្នបុរគលប្របនស្ើរ។ 

ទភតិយិគលទសាវ២វកម្តាសា តូព្តវ(បិ.៥១វទំ.២៩៧) 

អានិស្ងសរបស់្អ្នក្មាននមតាត ចិែត 
មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  នមតាត នចនតាវមុិែតិ តដលបុរគលាននស្ពរប ់

ានបនប្រមើ ានន វ្ើឱ្យនប្រចើន ានន វ្ើឱ្យដូចជាោន ានែមកល់ស្៊ាប ់ ាន
ប្របប្រពឹែតនរឿ ៗ ានស្នសាំទុ្ក្ ានប្រារពធលែនហើ  អានិស្ងស ១១ ប្របការ 
រតមងនក្ើែប្រាក្ដ។ អានិស្ងស ១១ ប្របការនែើ ដូចនមតច? 
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១.តភខំវតភបតិវនមតាត វហិរបុរគល រតមងនដក្លក្ប់្រស្ួល 
២.តភខំវបដិពភជេត ិភ្ាក្ន់ ើងប្រស្ួល 
៣.នវកបកំវតភបិនំវបតសតិ មនិនឃើញនូវសុ្បិនអាប្រក្ក្ ់
៤.ម្នភតទ្នំវបិកយវកោតិ ជាទី្ប្រស្ឡាញ់របស់្ពួក្មនុស្ស 
៥.អម្នភតទ្នំវបិកយវកោតិ ជាទី្ប្រស្ឡាញ់របស់្អ្មនុស្ស 
៦.កទិតាវរកខនសាិ ពួក្នទ្វតាតែងរក្ា 
៧.នាតសវអតសាិវវាវិធតំវវាវតតថំវវាវកម្តិ នភលើងក្តី ថ្នន ាំពិស្ក្តី នប្ររឿងសាស្រសាត  
វុ្ក្តី មនិចូលនៅក្នុងកា របស់្នមតាត វហិរបុរគលននាេះ 
៨.តភិដដំវែតិសាំវតមាីិយតិ ចិែតរតមងតាាំាំងនៅមាាំឆ្លប ់
៩.ម្ភខិកណាណ វិធបបតសាទតិ ស្មបុរមុខថ្នល ប្រស្ស់្បស់្ 
១០.អតម្មកុហហ វកា ំវកករាតិ ជាអ្នក្មនិវនងវងនហើ ន វ្ើមរណ្កាល 
១១.ឧតសារធវអបបដិិធជេកនាសា វព្ពេមកលាកភបកកាវកោតិ កាលនបើមនិទនប់្រតាស់្
ដឹងនូវអ្រហែតដព៏្ប្រក្តលងជាងនមតាត ស្មាបែតិនទ្ រតមងាននៅនក្ើែក្នុង
ប្រពហមនោក្។ 

បភញ្ាតូព្តវ(បិ.៥៣វទំ.២១) 

ខុ្ាំានសាត បម់ក្ថ្ន ប្រពេះមានប្រពេះដភ៏ារប្រទ្ងប់្រតាស់្នហើ                 
ប្រពេះអ្រហនតស្តមតងនហើ ។ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  អ្នក្ទាំងឡា  កុ្ាំខ្ល ច
បុណ្យន ើ ។ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា នប្ររេះរក្យថ្ន បុណ្យននេះ ជាន ម្ េះព្ន
នស្ចក្តីសុ្ខតដលជាទី្ប្រាថ្នន  ជាទី្នប្រែក្អ្រជាទី្នពញចិែត។ មាន លភកិ្ខុ
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ទាំងឡា  ែថ្នរែសាគ ល់ចាស់្ថ្ន សលព្នបុណ្យតដលជាទី្ប្រាថ្នន ជាទី្
នប្រែក្អ្រជាទី្ប្រស្ឡាញ់ជាទី្នពញចិែតតដលែថ្នរែាននហើ  អ្ស់្កាល
ជា ូរអ្តងវង តដលែថ្នរែន វ្ើនហើ អ្ស់្កាលជាអ្តងវង។ ែថ្នរែាន
ចនប្រមើននមតាត ចិែតអ្ស់្ ៧ ឆ្លន ាំ មនិានមក្កានន់ោក្ននេះអ្ស់្ ៧ស្ាំវដឋ-
វវិដតក្បប មាន លភកិ្ខុទាំងឡា ដាំនណ្ើ រថ្ន កាលក្បបវនិាស្ែថ្នរែាននៅ
នក្ើែក្នុងអ្ភស្សរាប្រពហម កាលក្បបវនិាស្ែថ្នរែានប្រពហមវនិាស្តដល
សូ្នយទ្នទ្។ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា ក្នុងទី្ននាេះ ែថ្នរែជាប្រពហមជាមហប្រពហម 
ប្ររបស្ងកែប់្រពហមដព្ទ្ាន ស្ែវដព្ទ្មនិអាចប្ររបស្ងកែស់្ែវដព្ទ្ាននទ្ 
ែថ្នរែអាចោុាំងអ្ាំណាចឱ្យប្របប្រពឹែតនៅាននោ ពិែ ។ មាន លភកិ្ខុ
ទាំងឡា  ម ួនទ្ៀែ ែថ្នរែាននក្ើែជាប្រពេះឥនទជា ា្ំជាងនទ្វតាទាំង 
ឡា  ៣៦ ដង ានជានស្តចចប្រក្ពែតិ ្មមកិ្រាជយ ជាឥស្សរនលើតសនដីតដល
មានស្មុប្រទ្ទាំង ៤ ជាទី្បាំសុែជានស្តចឈនេះស្ស្រងគ ម មានជនបទ្ដល់នូវការ
មាាំមនួ បរបូិណ៌្នោ រែនៈ ៧ ប្របការ អ្ស់្នប្រចើនរ ដង នឹងាចន់រលនៅ
ងវីដល់ប្របនទ្ស្រាជ។ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ែថ្នរែននាេះមាននស្ចក្តី ប្រែិេះរេិះ
ថ្ន ននេះជាសលក្មមរបស់្អាតាម អ្ញដូចនមតចហន៎ ននេះជាវាិក្ព្នក្មមដូចនមតច 
តដលនាាំឱ្យអាតាម អ្ញមានស្មបែតិនប្រចើនោ ងននេះ មានអានុភាពនប្រចើនោ ង
ននេះ ក្នុងកាលឥ ូវននេះ។ 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ែថ្នរែននាេះមាននស្ចក្តីប្រែិេះរេិះថ្ន ននេះជាសល
ក្មមទាំង ៣ ោ ង របស់្អាតាម អ្ញ ននេះជាវាិក្ព្នក្មមទាំងឡា  ៣ ោ ង 
តដលនាាំឱ្យអាតាម អ្ញមានប្ទ្ធិ នប្រចើនោ ងននេះ មានអានុភាពនប្រចើនោ ងននេះ 
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ក្នុងកាលឥ ូវននេះរឺ សលទន១ ការទូ្នាម ននូវឥស្រនទិ ១ ការស្ប្រងួម១។  
លុេះប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រទ្ងស់្តមតងនស្ចក្តីនុេ៎ះនហើ ។  

ប្រទ្ងប់្រតាស់្គ្នថ្នពនធននេះក្នុងសូ្ប្រែននាេះថ្ន 
បភញ្ាកម្ិវកស្រវតិកកខយយវអាយតគលំវតភខិ្នទិយំវទានញ្ច  

តម្ែរធយញ្ច វកម្តសាែតិសាញ្ច វោិកយវឯកតវីកម្មវោិយិតាេ  

តកយវតភខតម្ភទកយវអពាបជេំវតភខំវកលាកំវបណ្យឌ ិកតាវឧបបជជតសាត។ិ 
កុ្លបុប្រែអ្នក្ប្រាថ្នន នូវប្របនោជន ៍រួរសិ្ក្ានូវបុណ្យតដលមានសល 

បរបូិណ៌្ មានវាិក្ជាសុ្ខ រឺរួរចនប្រមើនទនសង ការប្របប្រពឹែតនស្មើរឺសី្ល 
សង នមតាត ចិែតសង លុេះចនប្រមើន ្មទ៌ាំង៣ ននេះ តដលមានអានិស្ងសជាសុ្ខ 
នហើ  រតមងចូលនៅកានន់ោក្តដលជា សុ្ខឥែមានការនបៀែនបៀន។ 

ម្ោីម្មក ជាតកវ(បិ.៥៩វទំ.៨៨២) 

អានិស្ងសព្នការប្របប្រពឹែត្ មន៌្វើឱ្យមនិសាល បពី់វ ័នក្មង 
នោ នស្ចក្តីស្នងខបថ្ន ប្រគ្នននាេះ ប្រពេះាទ្សុ្នទធ ទ្នមហរាជ

ថ្នវ  ោរូ និងខ្ទ្នី  ចាំនរេះប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ ប្រពមទាំងភកិ្ខុស្ងឃ
២០,០០០ រូប ជាបរវិារក្នុងប្រពេះរាជនិនវស្នរ៍បស់្ប្រពេះអ្ងគកាលប្រទ្ងន់ វ្ើ
ស្នមាម ទ្នី ក្ថ្ន ក្នុងចននាល េះភែត ានប្រតាស់្ថ្ន នវោតដល ប្រពេះអ្ងគន វ្ើ    
នស្ចក្តីពយោម មានពួក្នទ្វតាមក្ឈរក្នុងអាកាស្ប្រាបដ់ល់ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគថ្ន 
សិ្ទ្ធែេកុ្មារឱ្រស្របស់្ប្រពេះអ្ងគអ្ស់្ប្រពេះជនមនហើ  នប្ររេះនសា ប្រពេះប្រក្ោ
ហរែិច កាលប្រពេះសាស្រសាត ប្រតាស់្ថ្ន មហបពិប្រែប្រពេះអ្ងគប្រទ្ងន់ជឿឬ នទ្ើប
ប្រទ្ងប់្រតាស់្ថ្ន ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគមនិនជឿនទ្ ប្រពេះអ្ងគទាំងហមនទ្វតាតដលឈរ
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នរល នៅក្នុងអាកាស្នទ្ៀែថ្ន ប្រពេះឱ្រស្របស់្ន ើង មនិទនា់នប្រតាស់្ជា
ប្រពេះពុទ្ធនទ្ៀបរល់នរ្ិប្រពឹក្សនហើ  នឹងមនិទនប់រនិិរវ នប្រពេះសាស្រសាត
ប្រតាស់្ថ្ន មហបពិប្រែក្នុងកាលឥ ូវននេះ ប្រពេះអ្ងគនឹងប្រទ្ងម់និាននជឿោ ង
ណា សូ្មបកី្នុងកាលមុន កាលខុ្ាំប្រពេះអ្ងគនក្ើែជាមហ្មមាលកុ្មារ កាល
អាចរយទិ្សាានមាក្ខ ក្ឆ្ែឹងពតពមក្ស្តមតងប្រាបថ់្ន បុប្រែរបស់្នោក្
សាល បន់ហើ ននេះជាឆ្ែឹង បុប្រែរបស់្នោក្ ប្រពេះអ្ងគក្ប៏្រទ្ងម់និាននជឿនរល
នឹងអាចរយថ្ន ក្នុងប្រែកូ្លរបស់្ន ើង ននេះនឹងសាល បក់្ាំពុងនៅក្ាំនោេះននាេះ 
មនិមាននទ្ ក្ន៏ហែុអ្វីក្នុងឥ ូវននេះប្រពេះអ្ងគនឹងប្រទ្ងន់ជឿហន៎ ប្រពេះពុទ្ធបិតាទូ្ល
អារា្នាឱ្យប្រតាស់្នរឿងរា វ នទ្ើបប្រទ្ងន់ាាំាំ ក្នរឿងក្នុងអ្ែីែមក្សា្ក្ ដូចែ
នៅននេះ៖ 

ក្នុងអ្ែីែកាល កាលប្រពេះាទ្ប្រពហមទ្ែត ប្ររងរាជស្មបែតិនៅក្នុងនររ
ររាណ្សី្ មានប្រស្ុក្្មមាលប្រគ្នម ក្នុងតដនកាសី្ ប្រស្ុក្ននាេះតដលាន
ន ម្ េះោ ងននាេះ នប្ររេះជាទី្នៅរបស់្ប្រែកូ្ល្មមាលប្ររហមណ៍្ តដលនៅ
អាប្រស័្ ក្នុងប្រស្ុក្ននាេះប្រាក្ដន ម្ េះថ្ន ្មមាល នប្ររេះនហែុតដលរក្ា
្ម ៌រឺកុ្ស្លក្មមបង ១០ ក្នុងប្រែកូ្លរបស់្នរ នោ នហចនៅសូ្មបទីស្ៈ
និងក្មមក្រក្ឱ៏្យទន រក្ាសី្ល ន វ្ើឧនាស្ងក្មម។ 

ប្រគ្នននាេះប្រពេះនរ្ិស្ែវនក្ើែក្នុងប្រែកូ្លននាេះ ាននាមថ្ន ្មមា
លកុ្មារ ប្រគ្នចនប្រមើនវ ័នហើ  បិតាានប្រទ្ពយ១ រន ់ បញ្ជូ ននៅនរៀន
សិ្លបៈក្នុងប្រកុ្ងែក្កសិ្ោ ្មមាលកុ្មារនៅក្នុងទី្ននាេះ នហើ នរៀនសិ្លបៈ
ក្នុងស្ាំណាក្រ់បស់្អាចរយទិ្សាានមាក្ខ ានជាប្របធ្លនមាណ្ពពួក្
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អ្ននតវាសិ្ក្ ៥០០ នាក្ ់ ប្រគ្នននាេះបុប្រែដប៏្របនស្ើររបស់្អាចរយសាល ប ់អាចរយ
មានសិ្ស្សមាណ្ពតហហមប្រពមនោ ពួក្ោែិ តប្រស្ក្ ាំខសកឹ្ខសួលន វ្ើ
្បនកិ្ចាសាក្ស្ពបុប្រែក្នុងព្ប្រពជាទី្នចលសាក្ស្ព ទាំងអាចររយទាំង
សិ្ស្សនិងពួក្ោែិ តប្រស្ក្ ាំខសកឹ្ខសួលកាលមាណ្ព ៥០០ នាក្ន់នាេះមក្
ពីព្ប្រពជាទី្នចលសាក្ស្ព នហើ ាននាាំគ្នន នៅអ្ងគុ នរៀបរាបខុ្់ាំនៅក្នុង
ស្ាំណាក្អ់ាចរយថ្ន អណោ ឯវរណូោ ោម អាចារសមប ណោោ  ត្រណុមា
ណណវា ត្រណុកាលណយវ មាតបិតូ្ហិ វបិបយុណតត  មរណបបណតត  ឱ្ហន៎
មនិរួរនបើនសាេះមាណ្ពក្ាំនោេះបរបូិណ៌្នោ មារោទ្តបបននេះ ប្ររែ់
ប្រាស្ចក្មាតាបិតាដល់នូវនស្ចក្តីសាល បត់ាាំងពីនៅក្ាំនោេះតែមតង ្មមា-
លកុ្មារនរលថ្ន៖ 
តមាម វតភកម្ាវតរភកណាតិវមណ្យរវអរវកស្រម វតរភណ្យកាក កយិម្រតិវននភវអយភតសាវំ

តរភណ្យកាក វម្រធតភំ ស្មាល ញ់នោក្ទាំងឡា នរលថ្ន នៅក្ាំនោេះក្ន៏ហែុអ្វី
ហន៎ នទ្ើបសាល បត់ាាំងពីនៅក្ាំនោេះ នវោក្ាំនោេះមនិទនរួ់រសាល បម់និតមននទ្
ឬ?។ 
មាណ្ពទាំងននាេះ នរលនឹង្មមាលកុ្មារថ្ន តនស្មាល ញ់អ្នក្មនិដឹងនស្ច
ក្តីសាល បរ់បស់្ស្ែវទាំងននេះនទ្ឬ?។ 
្មមាលកុ្មារ ន ើងដឹង តែមនិមានអ្នក្ណាសាល ប ់តាាំងពីនៅក្ាំនោេះ សាល ប់
កាលចស់្នហើ ទាំងននាេះ។ 
មាណ្ពទាំងឡា  ស្ងខ រទាំងពួងមនិនទ្ៀង មាននហើ ប្រែ បជ់ាមនិមាន 
មនិតមនឬ? 
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្មមាលកុ្មារ  ពិែតមន ស្ងខ រមនិនទ្ៀង តែស្ែវទាំងឡា មនិតមនសាល ប់
តាាំងពីនៅក្ាំនោេះនទ្ សាល បក់ាលតដលចស់្នហើ ដល់នូវនស្ចក្តីមនិ       
នទ្ៀង។ 
មាណ្ពទាំងឡា  តនស្ាំឡាញ់្មមាល ក្នុងសទេះរបស់្នោក្មនិមានអ្នក្
សាល បន់ទ្ឬ? 
្មមាលកុ្មារ តដលសាល បពី់ក្ាំនោេះមនិមាននទ្ មានតែសាល បក់ាលតដល
ចស់្នហើ ប ុនណាណ េះ។  

មាណ្ពទាំងឡា  នហែុននេះជាប្របព្ពណី្ព្នប្រែកូ្លរបស់្នោក្ឬ? 
្មមាលកុ្មារប្រែូវនហើ  ជាប្របព្ពណី្ព្នប្រែកូ្លរបស់្ន ើង។ 

មាពណ្ទាំងឡា  ានសាត បរ់ក្យរបស់្្មមាលកុ្មារដូនចន េះ
នហើ  នទ្ើបនាាំគ្នន ប្រាបដ់ល់អាចរយ អាចរយនៅ្មមាលកុ្មារមក្សួ្រថ្ន 
តន្មមាល ានឮថ្ន ក្នុងប្រែកូ្លរបស់្អ្នក្មនិមានអ្នក្សាល បពី់ក្ាំនោេះពិែ
តមនឬ? ្មមាលកុ្មារនឆ្លើ ថ្ន ពិែតមន នោក្អាចរយសាត បរ់ក្យរបស់្នរ 
នហើ រិែថ្នកុ្មារននេះនិោ អ្សាា រយហួស្ប្របមាណ្ន ើងនឹងនៅស្ាំណាក្់
បិតារបស់្កុ្មារននេះសួ្រនមើល នបើពិែប្រាក្ដ ន ើងនឹងបាំនពញ្មដូ៌នចន េះខលេះ     
អាចរយននាេះ កាលន វ្ើ្បនកិ្ចាស្ពបុប្រែនប្រស្ចនហើ  ក្នលងមក្ាន ៧ ,
៨ព្ងៃ ាននៅថ្ន្មមាលកុ្មារមក្បងគ បថ់្ន តនន ើងនឹងនៅអ្នក្ឯងចូរ
ប្រាបសិ់្លបៈដល់មាណ្ពទាំងននេះ ដរាបន ើងប្រែ បម់ក្បងគ បន់ហើ  ក្៏
ោក្ឆ់្ែឹងពតពក្១ មក្ោងោក្ក់្ញ្ាប ់ឱ្យអ្នក្បនប្រមើមាន ក្ក់ានត់ាមនៅនចញពី
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ប្រកុ្ងែក្កសិ្ោ នៅនោ លាំោបដ់ល់ប្រស្ុក្ននាេះ ប្រតាចសួ់្រដល់សទេះរបស់្
មហ្មមាលថ្ន សទេះខនងណាដឹងនហើ ក្ន៏ៅឈរនទ្ៀបទវ រ។ 
ពួក្ទស្ៈរបស់្ប្ររហមណ៍្ តដលនឃើញមុខក្ទ៏្ទួ្លឆ្ប្រែទ្ទួ្លតស្បក្នជើង
របស់្អាចរយ និងទ្ទួ្លក្ញ្ាបពី់ព្ដរបស់្អ្នក្បនប្រមើ កាលអាចរយនរលថ្ន 
ពួក្នោក្ចូរនៅប្រាបបិ់តារបស់្កុ្មារ អាចរយរបស់្្មមាលកុ្មារ បុប្រែ
របស់្នោក្មក្ឈរនទ្ៀបទវ រ ពួក្ទស្ៈទ្ទួ្លរក្យថ្នលែនហើ  នហើ នាាំ
គ្នន នៅប្រាបប់្ររហមណ៍្ននាេះនៅជិែទវ រ នោ ប្របោបអ់្នញ្ជ ើញថ្ន ចូរមក្
ខ្ងននេះ ចុេះនោក្នហើ នាាំអាចរយន ើងសទេះ នហើ អ្ងគុ នលើបលល័ងគ ន វ្ើកិ្ចា
ប្ររបោ់ ងមានោងនជើងជានដើម អាចរយបរនិភារអាហរនហើ  នវោអ្ងគុ 
ស្នទនាគ្នន តាមស្បា  នទ្ើបនរលថ្នមាន លប្ររហមណ៍្ ្មមាលកុ្មារបុប្រែ 
របស់្នោក្ជាអ្នក្មានស្ែិបញញ នរៀនចបព់្ប្រែនវទ្និងសិ្លបៈ ១៨ ប្របការ 
នហើ តែានសាល បន់ហើ នោ នរារមយ ង ស្ងខ រទាំងឡា  មនិនទ្ៀងតមន 
ពិែនោក្កុ្ាំនសា នសាក្ន ើ ។ 

ប្ររហមណ៍្ទ្េះព្ដនស្ើចោនឮ់ន ើង កាលអាចរយសួ្រថ្ន មាន ល
ប្ររហមណ៍្នោក្នស្ើចអ្វី? ក្ន៏ឆ្លើ ថ្នកូ្នខុ្ាំមនិទនស់ាល បន់ទ្ តដលសាល បន់នាេះ
នឹងជាអ្នក្ដព្ទ្។ អាចរយនរលថ្នមាន លប្ររហមណ៍្ នោក្ាននឃើញឆ្ែឹង
បុប្រែរបស់្នោក្នហើ  ចូរនជឿចុេះនហើ  នាាំឆ្ែឹងនចញមក្នរលថ្ន ននេះឆ្ែឹង
បុប្រែរបស់្នោក្ ប្ររហមណ៍្នរលថ្ន ននេះនឹងានជាឆ្ែឹងពតព ឬឆ្ែឹងសុ្ខន 
តែកូ្នខុ្ាំមនិទនស់ាល បន់ទ្ នប្ររេះក្នុងប្រែកូ្លរបស់្ន ើង ៧ ជាំនាន ់មក្នហើ 
មនិមាននរណាធ្លល បស់ាល បត់ាាំងពីក្ាំនោេះន ើ  នោក្និោ កុ្ហក្។       
ខណ្ៈននាេះអ្នក្ទាំងអ្ស់្ានទ្េះព្ដនស្ើចដខ៏្ល ាំង។ អាចរយនឃើញនស្ចក្ត ី    
អ្សាា រយននាេះនហើ  មាននសាមនស្សកាលនឹងសួ្រថ្ន មាន លប្ររហមណ៍្ 
ប្របព្ពណី្ប្រែកូ្លរបស់្នោក្តដលមនុស្សក្ាំនោេះៗ មនិសាល បន់បើមនិមាន
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នហែុរងម់និអាចប្របប្រពឹែតនៅាន នប្ររេះនហែុណាមនុស្សក្ាំនោេះៗ នទ្ើប
មនិសាល ប?់ ដូនចនេះាននរលគ្នថ្នម ួថ្ន៖ 
អ្វីជាវែតរបស់្អ្នក្ អ្វីជាប្រពហមចរ ិរបស់្អ្នក្ននេះជាសលសុ្ចរែិ្មដូ៌ចនមតច 
តដលអ្នក្ស្នសាំលែនហើ  មាន លប្ររហមណ៍្អ្នក្ចូរប្រាបន់ស្ចក្តីននាេះដល់ខុ្ាំ 
នប្ររេះនហែុអ្វីនទ្ើបពួក្ជននៅនក្មងក្នុងប្រែកូ្លរបស់្អ្នក្មនិសាល ប។់ 
ប្ររហមណ៍្ស្តមតងរុណ្អ្នក្ប្របប្រពឹែត្ ម ៌២ គ្នថ្នថ្ន៖ 

ីកមាម វេកិវរកខតិវីម្មចារឹីកមាម វតភែិកណាណ វតភខមាិោតិ 

ឯស្រនិតំកស្រវីកម្មវតភែិកណាណ នវទភគលតឹវគែាតិវីម្មចារី។ 

្មរ៌តមងរក្ាបុរគលអ្នក្ប្របប្រពឹែត្មន៌ោ ពិែ 
្មត៌ដលបុរគលប្របប្រពឹែតលែនហើ  រតមងនាាំមក្ 
នូវនស្ចក្តីសុ្ខននាេះជាអានិស្ងសក្នុង្ម ៌
តដលបុរគលប្របប្រពឹែតលែនហើ  បុរគលអ្នក្ 
ប្របប្រពឹែត្មរ៌តមងមនិនៅកានទុ់្រគែិ។ 

ីកមាម វេកិវរកខតិវីម្មចារឹវឆតសាំវម្េនសាំវិធយវិតសកាក  

ីកម្មនវគភកតាសា វម្ម្វីម្មកកលាវអញ្ាតសវអដឋសានិវតភខសាវកភមាករាតិ។ 

្មរ៌តមងរក្ាអ្នក្ប្របប្រពឹែត្មន៌ោ ពិែដូចឆ្ប្រែ ា្ំ (ការររ) ក្នុងកាល 
តដលនភលៀង ្មមាលជាបុប្រែរបស់្ន ើង្មប៌្ររបប់្ររងនហើ  
ឆ្ែឹង (តដលអ្នក្នាាំមក្ននេះ) ជាឆ្ែឹង ស្ែវដព្ទ្កុ្មារជាបុប្រែ 

របស់្ន ើងមាននស្ចក្តីសុ្ខនៅន ើ ។ 
តរភបអានិតសស 

១.ជាមហកុ្ស្ល 
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២.ជាអ្នក្រក្ានូវប្រពេះស្ទ្ធមម 
៣.ជាអ្នក្ោុាំងប្រពេះពុទ្ធសាស្នាឱ្យរុងនរឿង 
៤.ជាសុ្ខក្នុងនោក្ននេះនិងនោក្ខ្ងមុខ 
៥.មនិបងកនពៀរបងកភ ័ ដល់អ្នក្ដព្ទ្ 
៦.ជាអ្នក្ឱ្យអ្ភ ័ដល់ស្ពវស្ែវ 
៧.ជាអ្នក្នដើរតាមបដិបទរបស់្អ្នក្ប្រាជ្ 
៨.ជាអ្នក្សាងនស្ចក្តីសុ្ខ ចនប្រមើន 
៩.ន ម្ េះថ្ន ជាអ្នក្មនិប្របមាទ្ 
១០.ជាអ្នក្សាងស្មបែតិមនុស្ស សួ្រ ៌ប្រពហមនិងនិរវ នជានដើម។ 

(ចបម់ងគលទី្១៦) 
ម្សល ទសាវ១៧ 

ញាតកានញ្ច វតសលកោ នស្ចក្តីស្នស្រងគ េះដល់ោែិទាំងឡា  
17-To help one’s relatives 

នែើោែិរឺជាអ្នក្ណា? 
ជនតដលជាតខសប្រស្ឡា ខ្ងមាតា ឬខ្ងបិតារហូែដល់ ៧ ជួរ តាោ  
ន ម្ េះថ្នោែិ។ 
ន ម្ េះថ្ន ោែិ នប្ររេះនរណាៗ ក្ដឹ៏ងថ្ន អ្នក្ននេះពួក្របស់្ន ើង ម ួនទ្ៀែ 
ោែិតប្របថ្ន អ្នក្ធ្លល បស់ាគ ល់ អ្នក្ជិែដិែ ស្ាំនៅដល់បុរគលតដលធ្លល បស់ាគ ល់
គ្នន  និងអាចទុ្ក្ចិែតគ្នន ានមាន ២ ប្របនភទ្រឺ 
១.ោែិសលូវនោក្ តចក្នចញជា ២ ពកួ្រឺ 
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ោែិតខសនោហិែ ដូចជាតាទួ្ែ ោ ទួ្ែ តាោ  ឳពុក្មា ឬអ្៊ាុ៊ុំប្របុស្ ឬ
អ្៊ាុ៊ុំប្រសី្ ពូមងី បងបែូន នៅ នៅទួ្ែ។ល។ (ស្ប្រមាបម់ាតាបិតា កូ្ន ភរោិ 
សាវ មរីាបថ់្នជាមនុស្សជិែស្និទ្ធ និងន ើងនប្រចើនជាទី្បាំសុែ ឬជនទាំងឡា 
តដលជាបទ់ក្ទ់្ងគ្នន  ខ្ងបិតាក្តី ខ្ងមាតាក្តី ន ម្ េះថ្ន ោែិ។ 
ោែិនោ ការជិែស្និទ្ធធ្លល បស់ាគ ល់គ្នន  ដូចជាមែិតស្និទ្ធសាន លនឹងគ្នន  ឬស្និទ្ធ 
សាន លជាម ួោែិសាចស់ានោហិែរបស់្ន ើង។ 
២.ោែិសលូវ្ម ៌ស្ាំនៅដល់ អ្នក្ជាោែិ នប្ររេះនហែុ ៤ ប្របការរឺ 

 ជាោែិ នប្ររេះបពវជាជ ឱ្យនៅជាឧបស្មបទ 
 ជាោែិ នប្ររេះបពវជាជ ឱ្យនៅជាសាមនណ្រ 
 ជាោែិ នប្ររេះឱ្យនិស្ស ័វ ិ្ ី (ក្មមរបស់្ស្ងឃតដលឧបជា  ៍ 

ឱ្យដល់សិ្ស្ស) 
 ជាោែិ នប្ររេះបនប្រងៀន្ម ៌

 កខណ្យៈញាតិែដ គួរជួយតក្ង្កល ះ 

១.ជាមនុស្សតដលពយោមជួ  ខលួនឯង មនិតមននៅប្រស្ួលៗ មានអ្វីបនតិច
បនតួច ក្រ៏ែម់ក្ពឹងរក្ម់និប្រពមជួ  ខលួនឯងននាេះនទ្។ 
២.នចេះន វ្ើខលួនរួរឱ្យនរជួ   រឺមានការប្របប្រពឹែតលែ នៅនោ កា  វាច ចិែត 
មនិជាបទ់ក្ទិ់្ននិងអ្ា មុខ មាននស្ចក្តីនគ្នរពនចេះបនាទ បបនទន ់ មាន
ចិែតលែ។ 

នពលនវោតដលររួស្នស្រងគ េះោែិ 
១.នពលធ្លល ក្ខ់លួនប្រក្លាំាក្រក្ទី្ពឹងពុាំាន 
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២.នពលខវេះខ្ែនដើមទុ្នប្របក្បរបលក្ដូ់រ ឬរក្សីុ្ 
៣.នពលខវេះោនរហនៈ  
៤.នពលមានជាំងឺ 
៥.ប្រគ្នខវេះនូវនប្ររឿងឧបក្រណ៍្បរនិភារ 
៦.ប្រគ្នមាន្ុរៈនប្ររឿងការងរ 
៧.ប្រគ្នប្រែូវនរនចទ្ប្របកាន ់មាននរឿងក្តីជានដើម។ 

វិ ធ សីាតក្ង្កល ះញាតិផាូិ កលាក 

តសលេិតថវុ៤វយ៉ា ស 

១.ទាន ស្ាំនៅដល់ ការនចេះនអ្ើនពើតចក្រ ាំតលក្អាហរបរនិភារ ឬរបស់្នប្របើ
ប្រាស់្ ដល់គ្នន និងគ្នន តចក្រ ាំតលក្ប្រទ្ពយស្មបែតិ ជួ  ស្នស្រងគ េះ ឬឱ្យខាីនៅនពល
ោែិមាននប្រគ្នេះថ្នន ក្ ់ វបិែតិណាម ួមនិបាំនភលចោែិនចល។ (អ្ដឋក្ថ្នៈ 
បុរគលខលេះ រួរទ្ទួ្លស្នស្រងគ េះ នោ ទនតែមយ ង)។ 
២.បិយវាចា និោ រក្យនៅរក្គ្នន  នោ រក្យសុ្ភាពទ្នភ់លនដូ់ចជានៅ
ថ្ន នោក្អ្៊ាុ៊ុំ អ្នក្មងី នោក្ពូ បងបែូន ជានដើម តដលជាភាសារបស់្អ្នក្
ប្រស្ឡាញ់ប្រាថ្នន  ការប្រស្ឡាញ់រាបអ់ាន។ (អ្ដឋក្ថ្នៈ រឺនិោ រក្យរួរ
ឱ្យប្រស្ឡាញ់)។ 
៣.អតថែរធយ ការន វ្ើខលួនឱ្យជាប្របនោជនដ៍ល់ពពួក្ោែិ រឺជួ  នៅនពល
មាន្ុរៈការងរដូចជាជួ  ខវល់ខ្វ  ក្នុងវ ិ្ ីនរៀបចាំអារហ៍ពិរហ៍ និង
បុណ្យ បសួ្ជានដើម។ 
(អ្ដឋក្ថ្នៈ និោ តែនរឿងតដលជាប្របនោជន ៍និងន វ្ើនស្ចក្តីចនប្រមើន)។ 
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៤.តមានតសាតា នចេះបនាទ បខលួនឱ្យទបនស្មើនិងោែិ នចេះនគ្នរពចស់្
ប្រពឹទធ ចរយ អាណិ្ែអាសូ្រអ្នក្ប្រកី្ប្រក្ មនិនចេះនលើក្ែនមកើងខលួន មនិនមើលង 
សាចោ់ែិស្នាត នរបស់្ខលួន នចេះរមួទុ្ក្ខរមួសុ្ខជាម ួពួក្ោែិ។ 
 (អ្ដឋក្ថ្នៈ រឺភាពជាអ្នក្មានសុ្ខ មានទុ្ក្ខនស្មើគ្នន )។ 

វិ ធ សីាតក្ង្កល ះញាតិផាូិ ីម្ ៌

ការស្នស្រងគ េះោែិសលូវ្ម ៌រឺជាការជួ  ដប៏្របនស្ើរបាំសុែនប្ររេះឱ្យគ្នែម់ាននូវទី្
ពឹងស្ប្រមាបជី់វែិទាំងក្នុងបចាុបបននជាែិ អ្នារែជាែិ និងរហូែដល់ាន
ស្នប្រមចនូវអ្មែមហនិរវ ននទ្ៀែសង។ ន ើងប្រែូវន វ្ើឱ្យគ្នែម់ានដូចជា៖ 
១.ប្រែូវដឹក្នាាំោែិឱ្យជាអ្នក្មាននូវស្ទធ នៅក្នុងប្រពេះរែនៈប្រែ ័ មានប្រពេះ
ពុទ្ធ ប្រពេះ្ម ៌ប្រពេះស្ងឃ។ 
២.ប្រែូវដឹក្នាាំោែិឱ្យមានសី្លឱ្យោែិាននឃើញអ្ាំពីអានិស្ងសព្នសី្ល។ 
៣.ប្រែូវដឹក្នាាំោែិឱ្យមាននស្ចក្តីខ្ល ចាប ឱ្យនឃើញពីអ្ាំណាចរបស់្ាប។ 
៤.ប្រែូវនចេះដឹក្នាាំោែិឱ្យនចេះមាននស្ចក្តីនអ្ៀនខ្ម ស្ ចាំនរេះាបតដលជា
នហែុនាាំាំមក្នូវនស្ចក្តីទុ្ក្ខ។ 
៥.ប្រែូវដឹក្នាាំោែិឱ្យជាអ្នក្បរចិា រនចេះន វ្ើទន នចេះលេះបងនូ់វនស្ចក្តី
ក្ាំណាញ់ ពនយល់ឱ្យាននូវសលព្នការន វ្ើទន ការមនិក្ាំណាញ់ជានដើម។ 
៦.ប្រែូវដឹក្នាាំោែិឱ្យជាអ្នក្មានបញញ  នចេះរិែរូរពិចរណាតវងឆ្លៃ   អ្ាំពី
ជីវែិ តដលប្របប្រពឹែតនៅជារបស់្មនិនទ្ៀង មានការនក្ើែន ើងវនិាស្នៅវញិជា
ទី្បាំសុែ។ 
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៧.ប្រែូវនចេះដឹក្នាាំោែិឱ្យសិ្ក្ាប្រពេះ្ម ៌សាត បប់្រពេះ្ម ៌នចេះ ក្ប្រពេះ្មជ៌ាទី្
ពឹងព្នជីវែិ។ 
៨.ប្រែូវនចេះដឹក្នាាំោែិឱ្យនៅវែតថ្នវ  បងគាំប្រពេះពុទ្ធ ថ្នវ  បងគាំប្រពេះស្ងឃតដល
នោក្រងន់ៅក្នុងវែតននាេះ។ 
៩.ប្រែូវនចេះពនយល់ឱ្យោែិាន ល់ដឹងអ្ាំពីការន វ្ើបុណ្យ រុណ្ប្របនោជន៍
របស់្បុណ្យ។ 
១០.ប្រែូវនចេះដឹក្នាាំោែិឱ្យចូលបសួ្ជាសាមនណ្រ ឬភកិ្ខុតាមតដលោែិ
អាចន វ្ើានជានដើម។ 

កាម្តូព្តវ(បិ.៤៤វទំ.៩) 

ការតក្ង្កល ះបភគល ែដ គួរតក្ង្កល ះ 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ស្ែវទាំងឡា នប្រចើនតែជាបចិ់ែតក្នុងកាម 
មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  នបើកុ្លបុប្រែលេះបងក់្នណ្ត ៀវនិងអ្តប្រមក្នចញចក្សទេះ
ចូលនៅកានស់នួស្រួរនៅថ្នកុ្លបុប្រែអ្នក្មានស្ទធ នចញបសួ្។ ដាំនណ្ើ រ
ននាេះនប្ររេះនហែុអ្វី។ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  នប្ររេះថ្នកុ្លបុប្រែអ្នក្មានវ ័ រួរ
ាននូវកាមទាំងឡា តាមតែតបបណា។ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  នទេះកាម
ទាំងឡា ណានថ្នក្ក្តី កាមទាំងឡា ណាក្ណាត លក្តី កាមទាំងឡា 
ឧែតមក្តី កាមទាំងអ្ស់្ននាេះក្រ៏ាបថ់្នកាមដូចៗគ្នន ។ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  
ដូចកុ្មារែូចទ្នខ់ាីនដក្ផ្លៃ រ នបៀមក្ាំណាែន់ឈើ ឬអ្ាំតបងក្នុងមាែ ់ នប្ររេះ
អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្របតហស្របស់្ប្រសី្នមនោេះៗ (ននាេះលុេះនឃើញនហើ ) ក្៏
 ក្ចិែតទុ្ក្ោក្ ់ នោ ប្របោបប់្របោល់ ក្ ៏ក្ព្ដនឆ្វងប្រែក្ង នោ 
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រហ័ស្នហើ ន វ្ើ ប្រមាមចងែុលព្ដខ្ងសាត ាំនខវេះ ក្នចញ នោ ទាំង្ម
មក្សង។ ដាំនណ្ើ រននាេះ នប្ររេះនហែុអ្វី។ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា នប្ររេះខ្ល ច      
នស្ចក្តីលាំាក្នុេ៎ះ នឹងមានដល់កុ្មារ ែថ្នរែមនិនរលថ្ន នស្ចក្តីលាំាក្
ននាេះមនិមានដូនចន េះនទ្។ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ប្រសី្នមនោេះតដលមានប្រាថ្នន
នស្ចក្តីចនប្រមើន តស្វងរក្ប្របនោជនជ៍ាអ្នក្អ្នុនប្រគ្នេះរួរតែន វ្ើោ ងននេះឯង។ 
មាន លភកិ្ខុទាំងឡា លុេះកាលណា កុ្មារននាេះចនប្រមើន ា្ំន ើង មានបញញ
ស្មរួរនហើ  មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  នទ្ើបប្រសី្នមនោេះ ក្ម៏និសូ្វរ រនន់មើល 
ចាំនរេះកុ្មារននាេះនទ្ នោ នឹក្ស្ងឃមឹថ្ន ឥ ូវននេះកុ្មារនចេះរក្ាខលួន តលង
មាននស្ចក្តីប្របតហស្ន វ្ស្ នហើ នស្ចក្តីននេះមានឧបមាដូចនមតចមញិ។ 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  មានឧបមាដូចភកិ្ខុមនិន វ្ើនោ ស្ទធ ក្នុង
កុ្ស្ល្ម ៌មនិន វ្ើនោ ហិរកិ្នុងកុ្ស្ល្ម ៌មនិន វ្ើនោ ឱ្ែតបបៈក្នុងកុ្ស្ល
្ម ៌ មនិន វ្ើនោ វរី ិៈក្នុងកុ្ស្ល្ម ៌ មនិន វ្ើនោ បញញ ក្នុងកុ្ស្ល្ម ៌
ដរាបណា មាន លភកិ្ខុទាំងឡា ែថ្នរែប្រែូវតែតាមតងរក្ាភកិ្ខុននាេះ ដរាប
ននាេះ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  លុេះកាលណាភកិ្ខុន វ្ើនោ ស្ទធ  ក្នុងកុ្ស្ល្ម៌
ន វ្ើនោ ហិរ ិក្នុងកុ្ស្ល្ម ៌ន វ្ើនោ ឱ្ែតបបៈក្នុងកុ្ស្ល្ម ៌ន វ្ើនោ វរី ិ
ក្នុងកុ្ស្ល្ម ៌ ន វ្ើនោ បញញ ក្នុងកុ្ស្ល្មន៌ហើ  មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  
នទ្ើបែថ្នរែមនិសូ្វរ រនន់មើល ចាំនរេះភកិ្ខុននាេះនទ្ នោ នឹក្ស្ងឃមឹថ្ន 
ឥ ូវននេះ ភកិ្ខុននេះនចេះរក្ាខលួនតលងមាននស្ចក្តីន វ្ស្ប្របតហស្នហើ ។ 
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គតិោត់កតឿន 

ការជួ  ស្នស្រងគ េះោែិ រឺជានរឿងលែ ជាមងគលដល់អ្នក្ន វ្ើ តែនរឿង
ននេះប្រែូវន វ្ើតាម សលូវតដលប្រែឹមប្រែូវ រឺមនិប្រែូវជួ  ដូចជាោែិមែិត បងបែូន
នហើ ន វ្ើឱ្យខូចបងភ់ាពជា្ម ៌ក្នុងមុខនាទី្របស់្ខលួនន ើ ។ 

តរភបអានិតសស 

១.ជាទី្ការររស្ប្រែូវ ពួក្រលន វ្ើអ្នតរា ានលាំាក្ 
២.ជាអ្ាំណាចអាចពប្រងីក្ការងរាន ា្ំរហ័ស្ 
៣.ជាបុណ្យកុ្ស្ល 
៤.ជានប្ររឿងទក្ទ់ញចិែតគ្នន  
៥.ជានហែុឱ្យនក្ើែការស្និទ្ធសាន លសាគ ល់គ្នន  
៦.ន វ្ើឱ្យនក្ើែការសាមរគី 
៧.ន វ្ើឱ្យនក្ើែការប្រស្ឡាញ់ភក្តីចាំនរេះគ្នន  
៨.ជានហែុឱ្យនក្ើែស្នតិសុ្ខ 
៩.ន វ្ើឱ្យប្រែកូ្លរកី្ចនប្រមើនមាាំមនួ 
១០.ន វ្ើឱ្យមានសាចោ់ែិនប្រចើនប្ររបជ់ាែិប្ររបភ់ព 
១១.ជារែិោ ងលែដល់អ្នុជនជាំនានន់ប្រកា  
១២.ជាការសាងរបស់្តដលនៅជុាំវញិឱ្យលែ 
១៣.មាននក្រ តិ៍ន ម្ េះលែ 
១៤.នពលសាល បន់ៅរតមងនក្ើែក្នុងសុ្រែិភព 
១៥.ប្រទ្ពយស្មបែតិតដលរក្ានមក្ រតមងរងវ់ងស 

(ចបម់ងគលទី្១៧) 
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ម្សល ទសាវ១៨ 

អនិជាជ និវកមាម និ ការងរទាំងឡា តដលមនិមាននទស្ 
18-Wholesome act /to be blameless in actions 

នែើការងរអ្វីតដលមនិមាននទស្? 
ការងរមនិមាននទស្ស្ាំនៅដល់ ការងរតដលជាសុ្ចរែិ តាមសលូវ

កា  វាច ចិែត មានការស្មាទនអ្ងគឧនាស្ង ការន វ្ើនស្ចក្តីខវល់ខ្វ   
ការោាំសួ្ននិងព្ប្រពនឈើនិងសាងសាព នជានដើម ន ម្ េះថ្ន ការងរមនិមាន
នទស្។ ឬ ការងរទាំងឡា តដលមនិមាននពៀរ មនិមានភ ័មនិមានការ
នបៀែនបៀនអ្នក្ដព្ទ្ តែជាការងរតដលនាាំមក្នូវប្របនោជនដ៍ល់ខលួន និងអ្នក្
ដព្ទ្។ ការងរមនិមាននទស្ទាំងអ្ស់្ននេះ ប្រទ្ងប់្រតាស់្ថ្នជាមងគល នប្ររេះ
ជានហែុឱ្យជួបប្របនោជនសុ៍្ខនានានប្រចើនប្របការ។ 

ស្មែេភាពក្នុងការន្វើការងររបស់្មនុស្សមាន ២ ោ ង 
១.លាំោបន់ វ្ើាន 
២.លាំោបន់ វ្ើលែ 

លាំោបន់ វ្ើាន ានដល់ការន វ្ើការងរប្រែឹមឱ្យរចួពីព្ដ ឬន វ្ើឱ្យប្រែឹម
តែរចួៗ នៅនប្របើការមនិនក្ើែ និងមនិានរិែថ្ន ការងរននាេះវាអាចនាាំមក្នូវ
ប្របនោជនប៍្រែឹមណា ឬមនិនាាំមក្នូវប្របនោជនប៍្រែឹមណាននាេះនទ្។ 
លាំោបន់ វ្ើលែ ានដល់ជាអ្នក្នចេះរិែពិចរណាដល់សលប្របនោជនរ៍បស់្
ការងរននាេះនបើនឃើញថ្ន ការងរននាេះន វ្ើនៅមានប្របនោជនច៍ាំនរេះខលួនឯង
និងអ្នក្ដព្ទ្ពិែៗ ក្ប៏្រពមន វ្ើតែនបើការងរននាេះមនិសតល់សលប្របនោជនអ៍្វីនទ្ 
ក្ម៏និន វ្ើតដរ តែនបើនិោ ឱ្យខលីនៅ រឺនបើន វ្ើឱ្យលែ នបើមនិលែកុ្ាំន វ្ើ។ 
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វ ិ្ ីពិចរណាការងរមាននទស្ឬមនិមាននទស្ 
ក្នុងការពិចរណានូវការងរតដលខលួនន វ្ើថ្ន ជាការងរមាននទស្ ឬ

មនិមាននទស្ននាេះរឺមនិប្រែូវកាន ់ក្រក្យរបស់្បុរគលរលមក្ជាអាចរយ
នទ្នប្ររេះបុរគលរលននាេះជាមនុស្សមានចិែតនៅហមងវនងវងជាប្របប្រក្ែី គ្នម ន
ការវនិិចា ័ការរិែ នស្ចក្តី ល់នឃើញវាខុស្នៅទាំងអ្ស់្ ដូចជាវែេុននេះ
ប្រែូវតែបុរគលរលថ្នខុស្នៅវញិ។ 

ចាំតណ្ក្បណ្ឌិ ែវញិ ជាបុរគលមានការរិែនឃើញប្រែឹមប្រែូវ ដឹងខុស្ 
ប្រែូវលែ អាប្រក្ក្ ់ ដឹងាប បុណ្យរុណ្នទស្ តងមទាំងជាមនុស្សមានសី្ល
្ម ៌មានរក្យស្ចាៈ បុរគលតបបននេះន ើងរួរតែទ្ទួ្លសាត បន់ោ នគ្នរព។ 

អសលព្បកបការង្ករម្និមានកទាតមានវ៤វព្បការ 

១.មនិខុស្ចាប ់ឬវនិ ័ 
២.មនិខុស្ប្របព្ពណី្ 
៣.មនិខុស្សី្ល 
៤.មនិខុស្្ម។៌ 

បឋម្កបណ្យិកតូព្តវ(បិ.៤១វទំ.៣៥) 

អសលរបត់អនកជំនួញនិសរបត់មិកខ ុ

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  អ្នក្សារប្របក្បនោ អ្ងគ ៣ ជាអ្នក្មនិរួរាន
នភារៈតដលមនិទនា់នសង មនិរួរន វ្ើនភារៈតដលរក្ាននហើ ឱ្យចនប្រមើន
ន ើងសង។ អ្ងគ៣ នែើដូចនមតច។  
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មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  អ្នក្សារក្នុងនោក្ននេះ មនិចែត់ចងការងរ
នោ ចិែតទុ្ក្ោក្ក់្នុងបុពវណ្ហ ស្ម ័ (នពលប្រពឹក្) ១ 

អ្នក្សារក្នុងនោក្ននេះ មនិចែត់ចងការងរនោ ក្ចិែតទុ្ក្ោក្់
ក្នុងមជឈនតិក្ស្ម ័ (នពលព្ងៃ) ១។ 

អ្នក្សារក្នុងនោក្ននេះ មនិចែត់ចងការងរនោ ក្ចិែត ទុ្ក្ោក្់
ក្នុងសា ណ្ហ ស្ម ័ (នពលោៃ ច)១ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  អ្នក្សារ
ប្របក្បនោ អ្ងគ ៣ ជាអ្នក្មនិរួរាននភារៈតដលមនិទនា់នសង មនិរួរ
ន វ្ើនភារៈតដលរក្ាននហើ  ឱ្យចនប្រមើនន ើងសង។ អ្ងគ៣ នែើដូចនមតច។  

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ភកិ្ខុប្របក្បនោ អ្ងគ ៣មនិរួរានកុ្ស្ល្ម ៌
តដលមនិទនា់នសង មនិរួរន វ្ើកុ្ស្ល្ម ៌ តដលរក្ាននហើ ឱ្យចនប្រមើន
ន ើងសង ក្ោ៏ ងននាេះតដរ។ ្ម ៌៣ នែើដូចនមតច។ 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា ភកិ្ខុក្នុងនោក្ននេះ មនិអ្្ិោឋ នស្មា្ិនិមែិត 
នោ ចិែតទុ្ក្ោក្ក់្នុងបុពវណ្ហ ស្ម ័ (នពលប្រពឹក្) ១។ 
អ្នក្សារក្នុងនោក្ននេះ ចែត់ចងការងរនោ ចិែតទុ្ក្ោក្ក់្នុងមជឈនតិក្
ស្ម ័ (នពលព្ងៃ) ១។ 
ភកិ្ខុក្នុងនោក្ននេះ មនិអ្្ិោឋ នស្មា្ិនិមែិត នោ  ក្ចិែតទុ្ក្ោក្ក់្នុង
សា ណ្ហ ស្ម ័ (នពលោៃ ច)១។ 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ភកិ្ខុប្របក្បនោ ្ម ៌ ៣ រួរានកុ្ស្ល្ម ៌
តដលមនិទនា់នសង រួរន វ្ើកុ្ស្ល្មត៌ដលរក្ាននហើ  ឱ្យចនប្រមើនន ើង
សង ក្ោ៏ ងននាេះតដរ។ ្ម ៌៣ នែើដូចនមតច? 
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ព្បកមទរបត់ការង្ករម្ិនមានកទាត 

ការងរតដលមនុស្សន ើងន្វើស្ពវព្ងៃននេះន ើងអាចតចក្នចញជា២ ប្របនភទ្រឺ 
១.ការងរតដលន វ្ើនដើមបបី្របនោជនខ៍លួនឯង 
២.ការងរន វ្ើនដើមបបី្របនោជនរ៍មួ 

ការងរតដលន វ្ើនដើមបបី្របនោជនខ៍លួនឯង រឺជាការងរតដលន វ្ើនដើមបី
ចិញ្ា ឹមជីវែិរហូែមក្ដូចជាន វ្ើតប្រស្ន វ្ើសួ្ន ទី្ក្តនលងលក្ដូ់រ ន វ្ើប្ររូបនប្រងៀន 
ន វ្ើជាងនឈើជាងរង នតជានដើម ក្នុងនរឿងអាជីពចិញ្ា ឹមជីវែិននេះប្រពេះ
ស្មាម ស្មពុទ្ធជាមាា ស់្ ប្រទ្ងហ់មមនិឱ្យពុទ្ធបរស័ិ្ទ្ន វ្ើនូវអ្ាំនពើទាំងឡា ណា 
តដលប្របប្រពឹែតនៅជានទស្ដូចជា៖ 
១.តតថិ ណ្យិជាជ  ជួញដូរស្ស្រសាត វុ្ស្ប្រមាបប់្របហរ 
២.ម្នភតសិណ្យិជាជ  ជួញដូរមនុស្ស 
៣.ម្ំតិណ្យិជាជ វជួញដូរស្ែវ មានដូចជានគ្ន ប្រជូក្ជានដើម 
៤.ម្ជជិ ណ្យិជាជ វជួញដូរទឹ្ក្ប្រស្វងឹ  
៥.វិ ធតិណ្យិជាជ  ជួញដូរថ្នន ាំពិស្ 
ការងរតដលន្វើនដើមបបី្របនោជនរ៍មួ រឺជាការងរតដលន្វើនដើមបជី ួ ស្នស្រងគ េះ
អ្នក្ដព្ទ្ដូចជា៖ 
១.ន វ្ើសាព នស្ប្រមាបន់ដើរឆ្លង 
២.ន វ្ើងនល់ឱ្យានប្រស្ួល 
៣.ក្សាងសាោនរៀន 
៤.ឱ្យទី្ស្ាំណាក្អ់ាប្រស័្  សាងសទេះស្ាំណាក្ជ់ានដើម 



 

- 236  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

៥.ោាំនដើមនឈើស្ប្រមាបប់្រជក្ 
៦.សាងប្រស្េះទឹ្ក្ 
៧.សាងឧទ្យន 

ការង្ករម្ិនមានកទាតវកដើម្បសាខានួនិសស្រោរណ្យៈ 

តកសខបមានវ១០វយ៉ា ស 

១.ស្មាទនឧនាស្ងសី្ល ៣ រឺបក្ែិឧនាស្ង បដិជាររឧនាស្ង ាដិ
ហរ ិឧនាស្ង។ 
២.នវ យនវចាក្រណ៍្ ជួ  នអ្ើនពើកិ្ចាការងរតដលែដូចជាខវល់ខ្វ  ក្នុងការ
បនប្រមើប្រពេះរែនៈប្រែ ័ (មានប្រពេះពុទ្ធ ប្រពេះ្ម ៌ ប្រពេះស្ងឃ) ឬក្ម៏ានការជួ  
ខវល់ខ្វ  ក្នុងក្មមវ ិ្ ីបុណ្យជានដើម តដលជានហែុនាាំមក្នូវនស្ចក្តីសុ្ខ   
សុ្ភមងគល។ 
៣.អារានម នរាប ក្សាងសាេ នទី្បដិបែតិ្មរ៌បស់្ប្រពេះស្ងឃមានវែត នចែិ 
ជានដើម។ 
៤.នវនរាប ការោាំនដើមនឈើនដើមបជីាមលបស់្ប្រមាបប់្រជក្ ឬជួ  តងរក្ាការររ
ព្ប្រពនឈើ តដលជាជប្រមក្ដល់ពពួក្ស្ែវមនុស្សនិងនទ្វតា ឬបូជាប្រពេះរែន
ប្រែ ័ជានដើម។ 
៥.ស្ែុក្រណ្ សាងសាព នស្ប្រមាបឆ់្លងនូវនស្ចក្តីទុ្ក្ខតដលជានិមែិតស្ប្រមាប់
ឆ្លងនូវនស្ចក្តីទុ្ក្ខដម៏ហនវទ្នាក្នុងវដតស្ងាររក្ទី្បាំសុែគ្នម ន តដលមាន
អ្វជិាជ ជារនាាំងមានែណាហ ជាចាំណ្ង ចងនប្រក្ៀក្ស្ែវនោក្ ឱ្យរងទុ្ក្ខរក្ទី្
បាំសុែគ្នម ន។ 
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៦.បប ក្សាងអ្ណ្តូ ងទឹ្ក្ ប្រស្េះទឹ្ក្ និងមា សីុ្ន បូមទឹ្ក្ តដលជាប្របនោជន៍
ដល់សាធ្លរណ្ៈជនទូ្នៅជានដើម។ 
៧.ឧទ្ាន តាាំងទឹ្ក្ស្ប្រមាបសឹ់ក្ស្ប្រមាបន់ប្របើប្រាស់្ដល់អ្នក្ដាំនណ្ើ រតដល
មាននស្ចក្តីនប្រស្ក្ឃាល ន។ 
៨. ុបស្ស  ឱ្យទី្នៅអាប្រស័្  មានក្សាងទី្ស្ាំណាក្ ់ ស្ប្រមាបអ់្នក្ន វ្ើ     
ដាំនណ្ើ រ។ 
៩.សី្លស្មបនន ដល់ប្រពមនោ ការមាននូវសី្លបរសុិ្ទ្ធលែ តដលជាបុពវ
និមែិតព្ននស្ចក្តីសុ្ខ។ 
១០.្មមដឋ ការតាាំងនៅក្នុងបុញ្ញ កិ្រោិវែេុ ១០ មានការបាំនពញទន រក្ា
សី្ល ចនប្រមើននមតាត ភាវនាដល់ស្ពវស្ែវទាំងឡា ជានដើម។ 

ប្រទ្ពយស្មបែតិានមក្ពីការន្វើការងរមនិមាននទស្ 
នភារស្មបែតិទាំងឡា  តដលខលួនានមក្នោ នស្ចក្តី ខនេះតខនង 

ពយោមតដលខលួនស្នសាំមក្នោ ក្មាល ាំងព្ដ មាននញើស្ហូរនចញប្របក្ប 
នោ ្ម ៌៥ ចាំតណ្ក្ 
១.ចិញ្ា ឹមខលួន មាតាបិតា បុប្រែភរោិ ាវប្ររវឱ្យជាសុ្ខ ឱ្យតឆ្ែែ ឱ្យស្បា 
នោ ប្រទ្ពយ។ 
២.ប្រែូវចិញ្ា ឹមពពួក្ោែិមែិតឱ្យជាសុ្ខឱ្យតឆ្ែែ ឱ្យសុ្ខស្បា  នោ ប្រទ្ពយ
ននាេះ។ 
៣.ប្រែូវទុ្ក្ការររនូវអ្នតរា នសសងៗ តដលនក្ើែអ្ាំពីនភលើង អ្ាំពីទឹ្ក្ អ្ាំពីនស្តច 
អ្ាំពីនចរ អ្ាំពីជនមនិជាទី្ប្រស្ឡាញ់ អ្ាំពីអ្នក្ទមទរមែក៌្ នហើ ន វ្ើខលួនឱ្យ
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មានសិ្រសួី្ស្តី នោ ប្រទ្ពយតដលានមក្នោ ក្មាល ាំងនញើស្្មរបស់្
ខលួនននាេះ។ 
៤.ប្រែវូន្វើពលី ៥ ោ ង 

១.ោែិពលី ទ្ាំនុក្បប្រមុងោែិ 
២.អ្ែិងិពលី ទ្ាំនុក្បប្រមុងទ្ទួ្លនភ្ៀវ 
៣.បុពវនបែពលី ឧទ្ទិស្កុ្ស្លដល់អ្នក្តដលសាល បន់ៅ 
៤.រាជពលី បរចិា រប្រទ្ពយជួ  ជាែិ 
៥.នទ្វតាពលី ន វ្ើបុណ្យឧទ្ទិស្ឱ្យពួក្នទ្វតា 

៥.ប្រែវូបរចិា រប្រទ្ពយ ជួ  ទ្ាំនុក្បប្រមុងនូវស្មណ្ៈប្ររហមណ៍្តដលជាអ្នក្
ប្រាស្ចក្នស្ចក្តីប្របមាទ្ មនិប្រស្វងឹក្នុងជីវែិ តាាំងនៅក្នុងខនតី និងនសារចាៈ 
ទូ្នាម នតែខលួនឯងមាន ក្ ់ រ ាំលែកិ់្នលស្ចាំនរេះខលួនឯងមាន ក្ ់ នហើ ែមកល់នូវ
ទ្ក្ខិណាទនដខ៏ពស់្ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបឋីានសួ្រ ៌ ចាំនរេះស្មណ្ៈប្ររហមណ៍្
តដលមានស្ភាពដូនចនេះ។ 

អនកមានព្ទពយវ៣វកនះរែម្សរកទ្ព្ទពយកន 

១.បដិរូបការ ី ប្រែូវន វ្ើការងរតាមស្មរួរ រឺការងរតដលប្រាស្ចក្នទស្ 
ការងរសុ្ចរែិ ការងរនាាំមក្នូវកិ្ែតិ ស្ នក្រ តិ៍ន ម្ េះ ការងរតដលស្ងគមនរ 
ទ្ទួ្លសាគ ល់ មនិខុស្ចាប។់ 
២. ភីរវាវ មនិោក្់្ ុរៈនចល នទេះបីជួបឧបស្រគោ ងណាក្ន៏ោ  ក្ែ៏ស្៊ាូ
ពុេះររមនិរុញរា ខ្ល ចននឿ ហែ ់ នោ ខិែខាំបាំនពញែួនាទី្ឱ្យានលែជាទី្
បាំសុែ។ 
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៣.ឧោឋ តា មាននស្ចក្តីពយោម ប្របឹងតប្របងឱ្យណាស់្មនិខ្ល ចនៅត  ប្រែជាក្់
រងខិែខាំន វ្ើឱ្យដូចជានភលៀងរលឹមញ័រជានិចា នោ  ក្នៅម ន វ្ើជាប្ររូ មនិ
ខ្ល ចនៅត ឬទឹ្ក្នភលៀងនិង មានចិែតតាាំងមាាំនៅក្នុង្ម ៌ រឺខនតីនស្ចក្តីអ្ែ់្ នជ់ា
នគ្នល។ 

អានិតសសការក េីើការង្ករម្ិនមានកទាត 

បុរគលតដលន វ្ើការងរមាននទស្ននាេះ អាចនឹងវនិាស្ខលួនឬនប្របៀប
ដូចប្រស្នមាលអ្ននាទ លតាមប្រាណ្ ានការងរនប្រចើនទុ្ក្ខក្ន៏ប្រចើន ានប្រទ្ពយ
ស្មបែតិនប្រចើនប ុនណាណ េះ  ឱ្កាស្តដលវនិាស្នៅវញិ ក្ម៏ាននប្រចើនប ុនណាណ េះ 
កានត់ែន វ្ើ កានត់ែទុ្ក្ខ នស្ចក្តីលែតដលខលួនមាន ពីមុនមក្ប្រែូវវនិាស្នៅវញិ 
នោ ឆ្លបរ់ហ័ស្។  

ចាំតណ្ក្អ្នក្តដលន វ្ើការងរមនិមាននទស្ននាេះ និងមានតែនស្ចក្តី
ចនប្រមើនរុងនរឿងនៅមុខជានិចា។ បុរគលតដលន វ្ើការងរមនិមាននទស្ននាេះ 
រតមងនដក្ជាសុ្ខ ភ្ាក្ក់្ជ៏ាសុ្ខ មនិខ្ល ចខ្ម ស្ អ្នក្ណាមនិញនញើែនឹងអ្នក្
ណា នប្ររេះការងរតដលខលួនន វ្ើជាការងរមានប្របនោជនដ៍ល់មនុស្ស         
ទូ្នៅៗ មនិមាននទស្ចូលោ  ាំន ើ ។ 

(ចបម់ងគលទី្១៨) 
ម្សល ទសាវ១៩ 

អារតសាវិធរតសាវកកវកិ្រោិមនិនប្រែក្អ្រក្នុងាប និងកិ្រោិនវៀរចក្ាប 
19-To loathe evil and abstain from it 
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កបគឺជាអេសា? 

ាបរឺជាវែេុស្ប្រមាបន់ វ្ើនូវចិែតឱ្យខូចឱ្យនៅហមង ។ វែេុស្មាភ រៈតដល
ខូច ន ើងអាចឱ្យន ម្ េះាននប្រចើនោ ងដូចជា សទេះខូចន ើងនៅថ្ន សទេះាក្ ់
ចន តក្វខូចន ើង នៅថ្ន តបក្ អាហរខូចន ើងនៅថ្ន អាហរសែូមជា     
នដើម។ រក្យថ្ន សែូមតបក្ាក្ ់ ពុក្សុ ជានដើម នបើនិោ រមួនៅថ្ន ខូច 
ស្ាំនៅនស្ចក្តីថ្ន វែេុននាេះមនិលែ រឺ ក្មក្នប្របើការមនិនក្ើែ ោ ងណាអាការ
ខូចរបស់្ចិែតក្ដូ៏ចគ្នន  ន ើងអាចនៅាននប្រចើនោ ង ដូចជាចិែតនៅហមង 
ចិែតនមម  ចិែតកាច ចិែតអាប្រក្ក្ជ់ានដើម។ នប្រស្ចតែន ើងនៅវា តែចាំនរេះរក្យ
ថ្ន នៅហមង នមម  កាច អាប្រក្ក្ន់ថ្នក្ទប ជារក្យប្រាបនូ់វអាការរបស់្ចិែត
ខូច តែវែេុស្ប្រមាបន់ វ្ើឱ្យចិែតខូចននាេះ តាមសលូវប្រពេះពុទ្ធសាស្នានោក្នប្របើ
រក្យខលីថ្ន ាប។  

កំកណ្យើតរបត់កប 

ក្ាំនណ្ើ ែរបស់្ាបនៅក្នុងសាស្នាដព្ទ្ ដូចជាសាស្នាប្ររឹេះ 
សាស្នាឥសាល ម សាស្នាហិណ្ឌូ  មានការខុស្តបលក្ពីប្រពេះពុទ្ធសាស្នាជា
នប្រចើនដូចជា សាស្នាប្ររឹេះក្តី សាស្នាឥសាល មក្តី សាស្នាហណិ្ឌូ ក្តី នប្របៀន
ប្របនៅថ្ន ាបនឹងនក្ើែន ើងាន នប្ររេះន វ្ើខុស្រក្យបញជ របស់្ប្រពេះជា
មាា ស់្ ដូចជាប្រពេះជាមាា ស់្បញជ ឱ្យនឹក្ដល់ប្រពេះជានិចា នបើនភលចនឹក្ដល់ក្ជ៏ា
ាប ឬប្រពេះជាមាា ស់្នៅក្នុងសាស្នាប្ររឹេះ បញជ មនិឱ្យនិោ នៅដល់ 
ន ម្ េះរបស់្ប្រពេះអ្ងគជាោចខ់្ែ នបើអ្នក្ណានិោ នៅដល់ន ម្ េះរបស់្
ប្រពេះជាមាា ស់្ នោ រក្យប ា ចប់ នាចននាេះ និងជាាបព្ប្រក្តលងជាងននាេះ



 

- 241  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

នៅនទ្ៀែ តាមរក្យនជឿរបស់្ពួក្នរ នរថ្នាបននេះនឹងធ្លល ក្ន់ៅដល់កូ្ននៅ
របស់្ពួក្នរនទ្ៀែសង ដូចជានៅក្នុងសាស្នាប្ររឹេះនរប្របកានថ់្នមនុស្សន ើង
ប្ររបគ់្នន ទាំងអ្ស់្តដលនក្ើែមក្ននេះ សុ្ទ្ធតែមានាប រឺនប្ររេះតែខុស្រក្យ
បញជ របស់្ប្រពេះជាមាា ស់្លបលួចនៅបរនិភារតែមាន ក្ឯ់ង ប្រែូវប្រពេះជាមាា ស់្
ពិន ័ជាាប។ កូ្ននៅតដលនក្ើែមក្សុ្ទ្ធមានាប នោ នស្ចក្តីននេះ 
សាស្នាប្ររឹេះនជឿថ្ន ាបរតមងធ្លល ក្ដ់ល់កូ្ននៅ នោ តខស្ម (សាច់
សារនោហិែ)  

តែស្ប្រមាបប់្រពេះពុទ្ធសាស្នាវញិ ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធជាមាា ស់្ប្រទ្ង់
ប្រតាស់្ឱ្យហវឹក្ហែស់្មា្ិោ ងលែប្របនស្ើរ មនិអាចមានអ្នក្នប្របៀបាន ជា
សលឱ្យប្រពេះអ្ងគប្រទ្ងន់ឃើញ និងប្រទ្ងដឹ់ងនូវ្មមជាែិរបស់្កិ្នលស្ តដលជា
នដើមនហែុព្នាបទាំងពួង ានោ ងប្រែឹមប្រែូវតាមនស្ចក្តីពិែ និងអាច
ក្មាា ែនូ់វកិ្នលស្ពួក្ននាេះឱ្យអ្ស់្ពីស្នាត នចិែតនទ្ៀែសង នហើ ប្រពេះអ្ងគាន
ស្រុបនរឿងក្ាំនណ្ើ ែទុ្ក្ោ ងចាស់្ថ្ន៖ 
នតថិវកបំវអកភពេកតា ាបរតមងមនិមានដល់បុរគលតដលមនិន វ្ើាប។ 
អតសាកនាិវ កតំវ កបំវ អតសានាវ តសកិក តសតិ ន វ្ើាបនោ ខលួនឯង រតមង
នៅហមងនោ ខលួនឯង។ 
អតសានាវអកតំវកបំវអតសានាិវិធតភជេតិ អ្នក្ណាមនិន វ្ើាបនោ ខលួនឯង អ្នក្
ននាេះរតមងបរសុិ្ទ្ធនោ ខលួនឯង។ 

ប្រពេះពុទ្ធវចនៈននេះ ជានប្ររឿងអាងជួបប្របទ្េះរបស់្ប្រពេះអ្ងគថ្ន ាបជា
នរឿងរបស់្ខលួនឯង មនិតមនជាវែេុជាបែ់គ្នន ានននាេះនទ្ នបើអ្នក្ណាន វ្ើាប
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អ្នក្ននាេះប្រែូវតែទ្ទួ្លាប អ្នក្ណាមនិន វ្ើាបអ្នក្ននាេះក្រ៏ចួខលួននៅ ឳពុក្
ន វ្ើាបក្ជ៏ានរឿងរបស់្ឳពុក្ កូ្នន វ្ើាប ក្ជ៏ានរឿងរបស់្កូ្ន វារឺជានរឿង
របស់្មនុស្សមាន ក្់ៗ ។ នប្របៀបដូចជាឳពុក្បរនិភារា ក្ត៏ឆ្ែែ កូ្នមនិ
បរនិភារកូ្នក្ឃ៏ាល ន ឬកូ្នបរនិភារា  កូ្នក្ត៏ឆ្ែែ ឳពុក្មនិានបរនិភារ   
ឳពុក្ក្ឃ៏ាល ន មនិតមនឳពុក្បរនិភារា នៅខ្ងនដើមនរ កូ្ននៅខ្ងចុង
នហើ នឹងតឆ្ែែែនៅននាេះនទ្ នប្ររេះនរឿងននេះជានរឿងរបស់្ខលួនឯង អ្នក្ណាន វ្ើ
អ្នក្ននាេះាន។ 

វិ ធ សីាលាសកប 

តាមទ្ស្សនៈក្នុងនរឿងក្ាំនណ្ើ ែរបស់្ាបនសសងៗគ្នន  ដូចាននរល
រចួមក្នហើ ននេះ។ វ ិ្ ីោងាបរវាងសាស្នាតដលមានសាស្នាប្ររឹេះជា
នដើម នហើ នឹងប្រពេះពុទ្ធសាស្នាមានការខុស្គ្នន  ដូចនមឃនិងដី សាស្នា
ប្រពេះជាមាា ស់្នជឿនលើអ្នក្សាង អ្នក្ស័្ក្តិសិ្ទ្ធតដលនិោ ថ្ន អាចនឹងោង
ាបឱ្យអ្នក្ណាៗាននោ រ ាំនោេះាបឬន វ្ើស្ងវញិាន នោ សូ្មឱ្យអ្នក្
ននាេះ មាននូវភក្តីភាពនជឿជាក្ន់លើប្រពេះជាមាា ស់្របស់្នរ។ 
ចាំតណ្ក្ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធប្រទ្ងប់្រតាស់្ថ្ន៖ 
 តភទាិវអតភទាិវបែចតសាំ = នស្ចក្តីបរសុិ្ទ្ធិឬមនិបរសុិ្ទ្ធិជារបស់្ចាំនរេះខលួន។ 
 នាកញ្ញា វអញ្ាំវ ិធកស្រីកយ = អ្នក្ណានឹងអាចោុាំងអ្នក្ដព្ទ្ឱ្យបរសុិ្ទ្ធិ

ាន។ 
ប្រពេះពុទ្ធវចនៈប្រែងន់នេះបដិនស្្នចល តដលថ្នាបជារបស់្បុរគលតែ

មាន ក្ ់ នហើ អាចធ្លល ក្ន់ៅកានបុ់រគលមាន ក្ន់ទ្ៀែាន និងបដិនស្្លទ្ធិតដល
ថ្ន ាបបុរគលមាន ក្ន់ វ្ើនហើ  ាបននាេះអាចរ ាំនោេះនចញាន ឬនឹងមាន
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មនុស្សដព្ទ្មាន ក្ន់ទ្ៀែ អាចជួ  រ ាំនោេះឱ្យនចញពីាបននាេះនចញាន ឬ
នោ ការន វ្ើស្ងវញិ។ 

កុ្ាំតក្តប្របការពិែែប្រមវូតាមជាំននឿរបស់្អ្នក្ 
ប្រែវូតក្តប្របជាំននឿរបស់្អ្នក្ែប្រមវូតាមការពិែវញិ។ 

“ Don’t bend the truth to fit your beliefs, 
Bend your beliefs to fit the truths.” 

Ajahn Brahm (1951-Present) 
ន ើងមនិអាចបនប្រងៀនមនុស្សឱ្យនចេះដឹងអ្វីម ួន ើ  ន ើងអាច 
ប្រែឹមតែជួ  ពួក្នរឱ្យរក្នឃើញចាំនណ្េះដឹងនៅក្នុងខលួននរប ុនណ្ណ េះ។ 
“ We cannot teach people anything; we can only  

Help them discover it within themselves.” 
Gelieo Galiei (1564-1642) 

តសលរតូព្តវ(បិ.៣០វទំ.១៤៣) 

ការងូែទឹ្ក្ោងាប 
សាវែេីនិទន។ ស្ម ័ននាេះឯង ស្ងគរវប្ររហមណ៍្អាប្រស័្ នៅប្រកុ្ង

សាវែេី មាននស្ចក្តីស្មាគ ល់ថ្ន ទឹ្ក្ជារបស់្បរសុិ្ទ្ធិ រតមងប្រាថ្នន ការបរសុិ្ទ្ធិ 
ប្របក្បការពយោមចុេះទឹ្ក្នរឿ ៗ ក្នុងនវោោៃ ចប្រពឹក្។ 

ប្រគ្នននាេះឯង ប្រពេះអាននទមានអា ុនស្លៀក្ស្បងប់្របោបា់ប្រែចីវរក្នុង
នវោប្រពឹក្ នហើ ចូលនៅបិណ្ឌ ាែក្នុងប្រកុ្ងសាវែេី លុេះប្រតាចន់ៅបិណ្ឌ ាែ
ក្នុងប្រកុ្ងសាវែេីរចួនហើ  ប្រែ បម់ក្ពីបិណ្ឌ ាែវញិ ក្នុងនវោនប្រកា ភែត 
នទ្ើបចូលនៅគ្នល់ប្រពេះដម៏ាន ប្រពេះភារ លុេះចូលនៅដល់ក្ថ៏្នវ  បងគាំ នហើ 
អ្ងគុ ក្នុងទី្ដស៏្មរួរ។ 
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លុេះប្រពេះអាននទមានអា ុ អ្ងគុ ក្នុងទី្ដស៏្មរួរនហើ  ានប្រកាប
ទូ្លប្រពេះអ្ងគដម៏ានប្រពេះភារដូនចនេះថ្ន បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ស្ងគរវ 
ប្ររហមណ៍្ អាប្រស័្ នៅក្នុងប្រកុ្ងសាវែេីននេះ មាននស្ចក្តីស្មាគ ល់ថ្ន ទឹ្ក្រឺជា
របស់្បរសុិ្ទ្ធិ រតមងប្រាថ្នន ការបរសុិ្ទ្ធិ ប្របក្បការពយោមចុេះទឹ្ក្នរឿ ៗ ក្នុង
នវោោៃ ចប្រពឹក្ បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន សូ្មប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ អាប្រស័្ 
នស្ចក្តីអ្នុនប្រគ្នេះ នស្តចចូលនៅកានល់ាំនៅរបស់្ស្ងគរវប្ររហមណ៍្។ ប្រពេះដ-៏
មានប្រពេះភារប្រទ្ងទ់្ទួ្លនោ ភាពនស្ៃៀម។ 

លាំោបន់នាេះឯង ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រទ្ងស់្បងប់្របោបា់ប្រែ ចីវរ 
ក្នុងនវោប្រពឹក្ នហើ នស្តចចូលនៅកានល់ាំនៅរបស់្ស្ងគរវប្ររហមណ៍្ លុេះ
ចូលនៅដល់នហើ  ក្រ៏ងន់លើអាស្នៈតដលប្ររហមណ៍្ប្រកាលថ្នវ   ។ 

លាំោបន់នាេះឯង ស្ងគរវប្ររហមណ៍្ក្ចូ៏លនៅគ្នល់ប្រពេះដម៏ានប្រពេះ
ភារលុេះចូលនៅដល់នហើ ក្ន៏ វ្ើនស្ចក្តីរកី្រា នឹងប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ លុេះ
បញ្ាបរ់ក្យតដលរួររកី្រា  និងរក្យតដលរួររលឹក្ ក្អ៏្ងគុ ក្នុងទី្ស្មរួរ។ 

លុេះស្ងគរវប្ររហមណ៍្អ្ងគុ ក្នុងទី្ស្មរួរនហើ  នទ្ើបប្រពេះដម៏ានប្រពេះ
ភារប្រទ្ងប់្រតាស់្ោ ងននេះថ្ន មាន លប្ររហមណ៍្ានឮថ្ន អ្នក្មាននស្ចក្តី
ស្មាគ ល់ថ្ន ទឹ្ក្ជារបស់្បរសុិ្ទ្ធតែប្រាថ្នន ការបរសុិ្ទ្ធិ នោ ប្របក្បនស្ចក្តី
ពយោមចុេះទឹ្ក្នរឿ ៗ ក្នុងនវោោៃ ចប្រពឹក្តមនឬ។ ស្ងគរវប្ររហមណ៍្ប្រកាប
ទូ្លថ្ន បពិប្រែប្រពេះនគ្នែមដច៏នប្រមើនតមននហើ ។  
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មាន លប្ររហមណ៍្ ចុេះអ្នក្ឯងស្មាគ ល់នឃើញអ្ាំណាចប្របនោជនដូ៍ច
នមតចានជាស្មាគ ល់ថ្ន ទឹ្ក្ជារបស់្បរសុិ្ទ្ធ ប្រាថ្នន ការបរសុិ្ទ្ធិនោ ទឹ្ក្ 
ប្របក្បនស្ចក្តីពយោមចុេះទឹ្ក្នរឿ ៗ ក្នុងនវោោៃ ច។  

បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ក្នុងទី្ននេះាបក្មមណាតដលខុ្ាំប្រពេះអ្ងគាន
ន វ្ើនហើ ក្នុងនវោព្ងៃ ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគបនាែប់ងនូ់វាបក្មមននាេះ នោ ការងូែ
ទឹ្ក្ក្នុងនវោោៃ ច ាបក្មមណាតដលខុ្ាំប្រពេះអ្ងគានន វ្ើនហើ  ក្នុងនវោ
 បខុ្់ាំប្រពេះអ្ងគក្ប៏នាែប់ងនូ់វាបក្មមននាេះ នោ ការងូែទឹ្ក្ក្នុងនវោប្រពឹក្ 
បពិប្រែប្រពេះនគ្នែតមដច៏នប្រមើន ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគាននឃើញចាស់្នូវអ្ាំណាច
ប្របនោជនន៍នេះឯង ានជាស្មាគ ល់ថ្នទឹ្ក្ជារបស់្បរសុិ្ទ្ធិ ប្រាថ្នន ការ
បរសុិ្ទ្ធិនោ ទឹ្ក្ ប្របក្បនស្ចក្តីពយោមចុេះនរឿ ៗ ក្នុងនវោប្រពឹក្។ 
ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រតាស់្ថ្ន៖ 

មាន លប្ររហមណ៍្បុរគលអ្នក្ដល់នូវនវទ្ ានងូែទឹ្ក្ក្នុងអ្នលងទឹ់្ក្ណា 
មនិាន ទ្ទឹ្ក្ខលួននសាេះន ើ  ប្រសាបត់ែឆ្លងដល់នប្រែើ មាខ ង អ្នលងទឹ់្ក្ននាេះ 
ក្រឺ៏្ម ៌ មានសី្ល ជាក្ាំពងម់និលែក្ ់ តដលស្បបុរស្ទាំងឡា ស្រនស្ើរថ្ន 
ជារបស់្ស្បបុរស្ទាំងឡា ។ 

កាលប្រពេះមានប្រពេះភារប្រទ្ងប់្រតាស់្ោ ងននេះនហើ  ស្ងគរវប្ររហមណ៍្ 
ក្ប៏្រកាបបងគាំទូ្លប្រពេះមានប្រពេះភារដូនចនេះថ្ន បពិប្រែប្រពេះនគ្នែតមដច៏នប្រមើន ្ម៌
តដលប្រពេះនគ្នែតមដច៏នប្រមើនប្របកាស្នោ អ្ននក្បរោិ  ដូចជាបុរគលន វ្ើ
របស់្តដលផ្លក បឱ់្យផ្លៃ រន ើង ឬ ដូចជាការបងហ ញរបស់្តដលបិទ្ាាំង ដូចជា
នរប្រាបដ់ល់អ្នក្វនងវង ពុាំននាេះនសាែ ដូចជានរនប្រទលប្របទី្បក្នុងទី្ងងឹែ 
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នោ រិែថ្ន ពួក្មនុស្សតដលមានតភនក្នឹងនមើលនឃើញរូបទាំងឡា ាន 
ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគននាេះសូ្មដល់ប្រពេះនគ្នែតមដច៏នប្រមើនសង ប្រពេះ្មស៌ង ប្រពេះស្ងឃសង 
ជាទី្ពឹង សូ្មប្រពេះនគ្នែមដច៏នប្រមើនប្រជាបនូវខុ្ាំប្រពេះអ្ងគថ្ន ជាឧាស្ក្ដល់នូវ
ប្រពេះរែនៈប្រែ ័ជាទី្ពឹងនស្មើនោ ជីវែិតាាំងពីព្ងៃននេះែនៅ។ 

ជដិ តូព្តវ(បិ.៥២វទំ.១២១) 

មនុស្សសាែ ែនប្ររេះ្មម៌និតមននប្ររេះទឹ្ក្ 
ខុ្ាំានសាត បម់ក្ោ ងននេះ។ ស្ម ័ម ួប្រពេះមានប្រពេះភារប្រទ្ងរ់ង់

ក្នុងរោសី្ស្ៈប្របនទ្ស្ នទ្ៀបទ្ននលរោ ។ ស្ម ័ននាេះឯង ពួក្ជដិល
នប្រចើនរូបនាាំគ្នន នងើបខលេះ មុជខលេះ នប្រសាចខលួនខលេះ បាំពក្ន់ភលើងខលេះ នទ្ៀបក្ាំពង់
ន ម្ េះរោ ក្នុងស្ម ័ជាទី្ធ្លល ក្ព់្នទឹ្ក្ ស្ននសើមរវាង ៨ព្ងៃ ក្នុងនវោរាប្រែីដ៏
ប្រែជាក្ព់្ននហមនតរដូវនោ នស្ចក្តីរិែនឃើញថ្ន នស្ចក្តីបរសុិ្ទ្ធិនោ អ្ាំនពើ
ននេះ។ ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារក្ា៏ននឃើញពួក្ជដិល ជានប្រចើនទាំងននាេះតដល
ក្ាំពុងនងើបខលេះ មុជខលេះ នងើបមុជៗខលេះ នប្រសាចខលួនខលេះ បាំពក្ន់ភលើងខលេះ នទ្ៀបក្ាំពុង
ន ម្ េះរោ ក្នុងស្ម ័ជាទី្ធ្លល ក្ចុ់េះព្នស្ននសើមរវាង ៨ ព្ងៃ ព្ននហមនតរដូវ 
នោ នស្ចក្តីរិែនឃើញថ្ន នស្ចក្តីបរសុិ្ទ្ធិនោ អ្ាំនពើននេះ។ 
លុេះប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារានប្រជាបចាស់្នស្ចក្តីនុេ៎ះនហើ  នទ្ើបបនលឺនូវឧទន
ននេះ ក្នុងនវោននាេះថ្ន៖ 

នវឧទកកនវតភែិវកោតិវកេតថវនាា យតសាវជកនាវយម្ា ិ

តែចញ្ច វីកមាម វវែវវតភែសាវកស្រវែវព្ោេមកណាតិ។ 
បុរគលមនិតមនសាែ ែនប្ររេះទឹ្ក្នទ្ អ្នក្សងនប្រចើនគ្នន  រតមងងូែ 
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ទឹ្ក្ននាេះតដរ ស្ចាៈ១ ្ម ៌១ (មាននៅ) ក្នុងបុរគលណា បុរគលននាេះ 
ន ម្ េះថ្ន ជាអ្នក្សាែ ែសង ន ម្ េះថ្ន ជាប្ររហមណ៍្សង។ 
កិរធយកិៀរចាកកបកតើតំកៅកតែកសាសាយ៉ា សណា? 

នវៀរ ស្ាំនៅដល់ វែេុណាតដលធ្លល បន់ វ្ើក្នលងមក្តដលជាាប ក្ឈ៏បន់ វ្ើតលង
ប្របប្រពឹែតក្នលងែនៅនទ្ៀែ។ 
ចក្ ស្ាំនៅដល់ វែេុណាតដលខលួនមនិធ្លល បន់ វ្ើ ដូចជាាបជានដើម ក្ម៏និប្រពម
ន វ្ើន ើ ។ 

ិតថែុដ ក េីើកេើយជាកប 

គឺអកភត កម្មបរវ១០វព្បការ 

១.ស្មាល បស់្ែវ  
២.លួចប្រទ្ពយនរ 
៣.ប្របប្រពឹែតខុស្ក្នុងកាម 
៤.និោ រក្យកុ្ហក្ 
៥.និោ រក្យស្៊ាក្នស្ៀែ 
៦.និោ រក្យនប្រគ្នែប្រគ្នែ 
៧.និោ រក្យឥែប្របនោជន ៍
៨.រិែនោម ភនប្រចើន 
៩.រិែពយាទ្ 
១០.រិែនឃើញខុស្។ 
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តពេ េភតតូព្តវ(បិ.៤៨វទំ.១៨០) 

ផ របត់អកភត កម្មយ៉ា សព្ស្រ វនិស ៃីន់ 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ាណាែិាែ តដលបុរគលនស្ពងនឹក្នហើ  ចនប្រមើន
នហើ  ន វ្ើឱ្យនប្រចើននហើ  រឺ 

✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបនីរក្ 
✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបកី្ាំនណ្ើ ែែិរចា ន 
✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបបិីែតិវស័ិ្  

សលព្ន ាណាែិាែ តដលប្រសាលជាងសលទាំងអ្ស់្ រតមងប្របប្រពឹែតនៅ
នដើមបអីា ុខលី ដល់នក្ើែជាមនុស្ស។  
មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  អ្ទិ្នាន ទន តដលបុរគលនស្ពងនឹក្នហើ  ចនប្រមើននហើ  
ន វ្ើឱ្យនប្រចើននហើ  រឺ 

✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបនីរក្ 
✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបកី្ាំនណ្ើ ែែិរចា ន 
✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបបិីែតិវស័ិ្  

សលព្ន អ្ទិ្នាន ទន តដលប្រសាលជាងសលទាំងអ្ស់្ រតមងប្របប្រពឹែតនៅនដើមបី
វនិាស្ព្ននភារៈដល់នក្ើែជាមនុស្ស។  
មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  កានមសុ្មចិា ចរៈ តដលបុរគលនស្ពងនឹក្នហើ  ចនប្រមើន
នហើ  ន វ្ើឱ្យនប្រចើននហើ  រឺ 

✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបនីរក្ 
✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបកី្ាំនណ្ើ ែែិរចា ន 
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✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបបិីែតិវស័ិ្  
សលព្ន កានមសុ្ចា ចរៈ តដលប្រសាលជាងសលទាំងអ្ស់្ រតមងប្របប្រពឹែតនៅ
នដើមបបី្រែូវនឹងនពៀរ ដល់នក្ើែជាមនុស្ស។  
មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  មុសាវាទ្ តដលបុរគលនស្ពងនឹក្នហើ  ចនប្រមើននហើ  
ន វ្ើឱ្យនប្រចើននហើ  រឺ 

✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបនីរក្ 
✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបកី្ាំនណ្ើ ែែិរចា ន 
✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបបិីែតិវស័ិ្  

សលព្ន មុសាវាទ្ តដលប្រសាលជាងសលទាំងអ្ស់្ រតមងប្របប្រពឹែតនដើមបនីៅនរ
នរលបងក ច ់នោ រក្យមនិពិែដល់នក្ើែជាមនុស្ស។  
មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  បិសុ្ណាវាទ្ តដលបុរគលនស្ពងនឹក្នហើ  ចនប្រមើន
នហើ  ន វ្ើឱ្យនប្រចើននហើ រឺ 

✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបនីរក្ 
✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបកី្ាំនណ្ើ ែែិរចា ន 
✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបបិីែតិវស័ិ្  

សលព្ន បិសុ្ណាវាទ្ តដលប្រសាលជាងសលទាំងអ្ស់្ រតមងប្របប្រពឹែតនៅ
នដើមបបីាំតបក្បាំាក្ច់ក្មែិត ដល់នក្ើែជាមនុស្ស។  
មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  សរុស្វាទ្ តដលបុរគលនស្ពងនឹក្នហើ  ចនប្រមើននហើ  
ន វ្ើឱ្យនប្រចើននហើ  រឺ 

✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបនីរក្ 
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✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបក្ាំនណ្ើ ែែិរចា ន 
✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបបិីែតិវស័ិ្  

សលព្ន សរុស្វាទ្ តដលប្រសាលជាងសលទាំងអ្ស់្ រតមងប្របប្រពឹែតនៅនដើមបី
ស្ាំន ងមនិជាទី្គ្នបចិ់ែត ដល់នក្ើែជាមនុស្ស។  
មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ស្មផបបោបៈ តដលបុរគលនស្ពងនឹក្នហើ  ចនប្រមើន
នហើ  ន វ្ើឱ្យនប្រចើននហើ  រឺ 

✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបនីរក្ 
✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបកី្ាំនណ្ើ ែែិរចា ន 
✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបបិីែតិវស័ិ្  

សលព្ន ស្មផបបោប តដលប្រសាលជាងសលទាំងអ្ស់្ រតមងប្របប្រពឹែតនៅ
នដើមបរីក្យមនិរួរកាន ់ក្ដល់នក្ើែជាមនុស្ស។  
មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  សុ្រានិងនមរ ័ តដលបុរគលនស្ពងនឹក្នហើ  ចនប្រមើន
នហើ  ន វ្ើឱ្យនប្រចើននហើ  រឺ 

✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបនីរក្ 
✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបកី្ាំនណ្ើ ែែិរចា ន 
✓  ប្របប្រពឹែតនៅនដើមបបិីែតិវស័ិ្  

សលព្នការសឹក្សុ្រានិងនមរ ័ តដលប្រសាលជាងសលទាំងអ្ស់្ រតមងប្របប្រពឹែត
នៅនដើមបឆី្កួែ ដល់នក្ើែជាមនុស្ស។  

អកកាក តកតូព្តវ(បិ.៤៦វទំ.២៤៦) 

កទាតននការកជរវ៥វព្បការ 



 

- 251  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ភកិ្ខុណានជរប្របនទ្ច ែិេះនដៀលប្រពេះអ្រ ិៈ
ចាំនរេះស្ប្រពហមចរទីាំងឡា  នទស្ទាំង ៥ ោ ងតែងប្រាក្ដន ើងដល់
ភកិ្ខុននាេះ។ នទស្ ៥ ោ ងនែើអ្វីខលេះ?។ 
១.ករាជិកកាវវាវកោតិ រឺជាអ្នក្ប្រែូវារាជិក្ អ្ស់្សលូវតក្ព្ខ 
២.ឆិននបរធបកនាថ វ អញ្ាតរំវ វាវតសកិ ិដឋំវអាបតសាឹវអាបជជតិ ជាអ្នក្ប្រែូវអាបែតិដ៏
នៅហមងណាម ួ  
៣.ោឡហំវវាវករាគាវតសកំវផភតតិ ជាអ្នក្ប េះរល់នូវនរារោ ង ៃ្ន ់
៤.តម្ូកហហ វកា ំវកករាតិ ជាអ្នក្សាល បវ់នងវងសាម រែី 
៥.កាយតសវកមទាវបរម្មរណាវអកយំវទភគលតឹវិធនិកតំវនិរយំវឧបបជជតិ លុេះ
តបក្ធ្លល  រាងកា សាល បន់ៅ ក្ន៏ៅនក្ើែជាែិរចា ន នប្របែ អ្សុ្រកា  និង    
នរក្។ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ភកិ្ខុណានជរប្របនទ្ច ែិេះនដៀលប្រពេះអ្រ ិៈ 
ចាំនរេះស្ប្រពហមចរទីាំងឡា នទស្ ៥ ោ ងននេះ តែងប្រាក្ដន ើងដល់
ភកិ្ខុននាេះ។ 

វិ ធ សីាកិៀរចាកកប 

មនុស្សន ើងសសាំន ើងនោ កា និងចិែត នហើ ចិែតជាអ្នក្ឃុាំឃាាំង
នូវកា ឱ្យន វ្ើ ឬមនិឱ្យន វ្ើវែេុនសសងៗតាមតែចិែតប្រែូវការ។ ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធ
ជាមាា ស់្ប្រទ្ងប់្រតាស់្ថ្ន៖ 
ប្ររបោ់ ងមានចិែតជា ា្ំ ស្នប្រមចនោ ចិែតនបើអ្នក្ណាមានចិែតអាប្រក្ក្់
នហើ  ការនិោ  ការន វ្ើរបស់្នរក្រ៏តមងអាប្រក្ក្ត់ាមនៅតដរ នប្ររេះការ
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និោ អាប្រក្ក្ ់ ន វ្ើអាប្រក្ក្ ់ ននាេះនស្ចក្តីទុ្ក្ខក្រ៏តមងជាបត់ាមនរ ដូចក្ង់
រនទ្េះ តដលវលិជានត់ាមសាន មនជើងនគ្ន តដលអូ្ស្នៅដូនចន េះ។ 
កាលនបើមានចិែតបរសុិ្ទ្ធ ការនិោ  ការន វ្ើ ក្រ៏តមងសាែ ែបរសុិ្ទ្ធិនៅតាម
តដរ នប្ររេះការនិោ  ការន វ្ើ តដលបរសុិ្ទ្ធិលែសាែ ែននាេះ នស្ចក្តីសុ្ខក្៏
រតមងជាបត់ាមខលួននរដូចជាប្រស្នមាលអ្ននាទ លតាមប្រាណ្។ 

កេតភឱ្យកកើតេិរធមានវ៦វយ៉ា ស 

១.នឹក្ដល់ក្ាំនណ្ើ ែជាមនុស្ស ឬជាែិប្រែកូ្ល ន ើងប្ររបគ់្នន ជាអ្នក្មានបុណ្យ 
វាស្នាាននក្ើែមក្ជាមនុស្សនហើ ប្រែូវ តែខិែខាំបាំនពញនស្ចក្តីលែឱ្យាន
នប្រចើន ស្ប្រមាបក់ាររស់្នៅក្នុងក្ាំនណ្ើ ែននេះ។ នរឿងការន វ្ើអ្ាំនពើអាប្រក្ក្ ់ដូចជា
ការស្មាល បស់្ែវ លួចប្រទ្ពយនរ ប្របប្រពឹែតខុស្ក្នុងកាមទាំងឡា  និោ 
កុ្ហក្ ការនស្ពនប្ររឿងប្រស្វងឹជានដើម នរឿងទាំងអ្ស់្ននេះ វាជានរឿងរបស់្ស្ែវ
ែិរចា ន ដូនចនេះន ើងមានជាែិជាមនុស្សននេះ រឺជាក្ាំនណ្ើ ែោ ងខពងខ់ពស់្ជាង
ក្ាំនណ្ើ ែណា ៗ ទាំងអ្ស់្ដូចជាប្រពេះអ្ងគប្រតាស់្ថ្ន កិ្នចា  មនុស្សបដិោនភា 
ការាននក្ើែជាមនុស្ស រឺជាការប្រក្ ការពិចរណានឃើញថ្ន វាជាក្ាំនណ្ើ ែ
ក្ប្រមដូនចនេះ រតមងនក្ើែនូវហិរ។ិ  
២.ពិចរណាដល់អា ុ ពុនទធ នអ្ើ  ន ើងននេះចស់្នហើ  មនិអាចមក្
ទក្ទ់្ងនក្មងប្រក្មុាៗំ  រូប្រស្ក្រ កូ្នប្រស្ក្រនៅាននទ្។  
៣.ពិចរណាដល់នស្ចក្តីលែតដលធ្លល បន់្វើ ន ើងប្ររបគ់្នន ក្ធ៏្លល បន់ វ្ើអ្ាំនពើលែមក្
ក្ន៏ប្រចើននហើ  ន វ្ើមចិនឹងអាចមក្ប្របប្រពឹែតន វ្ើអ្ាំនពើអាប្រក្ក្ដូ់នចនេះាន។ កាល
ណាពិចរណាដល់ នស្ចក្តីលែ កាលពីមុនោ ងននេះ ហិរ ិរតមងនក្ើែន ើង។ 
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៤.ពិចរណាដល់ភាពជាពហុស្សូែ នមើលចុេះន ើងក្ម៏ានការដឹងនហើ  រឺ
ដឹងថ្ន អ្វីលែ អ្វីអាប្រក្ក្ ់ អ្វីរួរន វ្ើ អ្វីមនិរួរន វ្ើ។ កាលនបើដឹងោ ងននេះនហើ  
នឹងមក្ន វ្ើអ្ាំនពើអាប្រក្ក្ដូ់ចនមតចនក្ើែ ការពិចរណាោ ងននេះ ហិររិតមងនក្ើែ
ន ើង។ 
៥.ពិចរណាដល់ប្រពេះសាសាត  រឺន ើងប្ររបគ់្នន សុ្ទ្ធតែជាកូ្ននៅរបស់្        
ប្រពេះអ្ងគ។ ប្រពេះអ្ងគស្៊ាូប្រទាំអ្ែ់្ នច់ាំនរេះនស្ចក្តីទុ្ក្ខលាំាក្ នដើមបបី្រតាស់្ដឹង
នូវប្រពេះ្ម ៌ នហើ ប្រទ្ងន់ប្របៀនប្របនៅ អ្បរ់ ាំពួក្ន ើងែៗគ្នន មក្ ន ើងនឹង
នាេះបងន់ចលរក្យនប្របៀនប្របនៅរបស់្ប្រពេះអ្ងគ នៅប្របប្រពឹែតន វ្ើនូវអ្ាំនពើ
អាប្រក្ក្ា់នោ ងមចិនក្ើែ កាលពិចរណាោ ងននេះហិររិតមងនក្ើែន ើង។ 
៦.ពិចរណាដល់ប្ររអូាចរយ ហុឺស្ ន ើងក្ជ៏ាសិ្ស្សមានប្ររូដូចគ្នន  ប្ររូ        
អាចរយ មានការអ្ែប់្រទាំ អ្បរ់ ាំនប្របៀនប្របនៅ រហូែដល់មានន ម្ េះនាេះ
ស្ាំន ងមានការនលើក្ស្រនស្ើរប្ររបម់ជឈោឋ នទូ្នៅនប្ររេះដូនចន េះ ន ើងនឹង
មក្ប្របប្រពឹែតអាប្រក្ក្ោ់ ងដូចនមតចនក្ើែ។ កាលពិចរណាោ ងននេះ ហិរ ិរតមង
នក្ើែន ើង។ 

កេតភឱ្យកកើតឱ្តសាបបមានវ៣វយ៉ា ស 

១.ខ្ល ចអ្នក្ដព្ទ្ែិេះនដៀល នបើន ើងមានការនៅលួចប្រទ្ពយរបស់្នរ នពល
តដលអ្នក្ដព្ទ្ដឹងនឹងនាាំ ក្នរឿងននាេះនៅនិោ ថ្ន បុរគលន ម្ េះននាេះ
នៅភូមនិនាេះ ានលួច ក្ប្រទ្ពយរបស់្នរ កាលនបើោ ងននេះន ម្ េះ ស្ាំន ង
តដលន ើងខិែខាំសាងមក្ោ ងលែននាេះ នឹងប្រែូវវនិាស្នៅនពលននាេះឯង 
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កាលខ្ល ចអ្នក្ដព្ទ្នរលនទស្ែិេះនដៀលោ ងននេះ ឱ្ែតបបៈ រតមងនក្ើែន ើង
មនិប្រពមន វ្ើាប។ 
២.ខ្ល ចការោក្ន់ទស្ រឺកុ្ាំន វ្ើលែជាង នពលនៅស្មាល បន់រ ាបក្មមឱ្យសល 
នរចបា់ន ជាបរុ់ក្អ្ស់្ម ួជីវែិកាលខ្ល ចថ្នាបក្មមឱ្យសលប្រែូវជាប់
រុក្ ដូនចនេះឱ្ែតបបៈ រតមងនក្ើែន ើង មនិប្រពមន វ្ើាប។ 
៣.ខ្ល ចការនក្ើែក្នុងទុ្រគែិ មនិប្រពមលេះចនចស្នៅលួចប្រទ្ពយនរជានដើម 
រតមងនៅនក្ើែជាស្ែវនរក្ ស្ែវែិរចា ន ជានប្របែអ្សុ្រកា  កុ្ាំន វ្ើលែជាង 
កាលខ្ល ចថ្ននឹងប្រែូវនៅនក្ើែនៅក្នុងទុ្រគែិោ ងននេះ ឱ្ែតបបៈ រតមងនក្ើែ
ន ើងមនិប្រពមន វ្ើាប។ 

បឋម្មយតូព្តវ(បិ.៤២វទំ.៣០៤) 

ម័យវ៤វយ៉ា ស 

១.អតាសា នភវាទមយ ភ ័អ្ាំពីការែិេះនដៀលខលួនឯង 
២.បរានភវាទមយ ភ ័អ្ាំពីការែិេះនដៀលរបស់្អ្នក្ដព្ទ្ 
៣.ទណ្យឌ មយ ភ ័អ្ាំពីទ្ណ្ឌ ក្មម 
៤.ទភគលតិមយ ភ ័អ្ាំពីទុ្រគែិ រឺអ្ា ទាំង ៤។ 

ិជជតូព្តវ(បិ.៥០វទំ.១០៥) 

នទស្មាន ២ ោ ង 
១.ទិដឋី ម្មិកញ្ច វិជជំ = នទស្តដលឱ្យសលក្នុងបចាុបបននននេះ រឺដូចជានចរជា
នដើម ប្រែូវនរចបា់នោក្រុ់ក្ ប្រចវាក្ ់វា នោ នៅត ខលេះ ដាំបងខលេះកាែព់្ដខលេះ 
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កាែន់ជើងខលេះ កាែស់្លឹក្ប្រែនចៀក្ខលេះ កាែប់្រចមុេះខលេះ នប្ររេះក្មមដោ៏មក្តដល
បុរគលខលេះានប្របប្រពឹែតក្នុងនពលបចាុបបននននេះ។ 
២.តម្បរាយិកញ្ច វិជជំ = នទស្ឱ្យសលក្នុងនោក្ខ្ងមុខ រឺជានទស្តដល
នក្ើែពីការន វ្ើទុ្ចារែិក្មមនសសងៗ តដលប្រែូវទ្ទួ្លក្មមក្នុងជាែិខ្ងមុខ នបើមនិ
ទនអ់្ស់្កិ្នលស្នទ្ ប្រែូវនសា ក្នុងភពែនៅ អាចនៅនក្ើែក្នុងអ្ា ភូមិ
នសសងៗ តាមស្មរួរដល់អ្ាំនពើតដលខលួនសាង។ 

បណាសា នំាសករិតសាកនសុឋាននរក 

នាសជាមរធយននទិយឧកតកវ(បិ.៥៥វទំ.១១១) 

បុរគលណានចញអ្ាំពីនោក្ននេះ (ពីនរក្) នៅកានម់នុស្សនោក្
នហើ  ខុ្ាំសួ្ររបបបី្រាបខុ្់ាំោ ងននេះថ្ន អ្នក្ទាំងឡា ចូរឱ្យស្ាំពែស់្ប្រមាប់
នស្លៀក្ដណ្ត ប ់ទី្នដក្ទី្អ្ងគុ  និងា ទឹ្ក្ជាទន ចាំនរេះពួក្ជនតដលមាន
ប្រាជ្ាោក្ចុ់េះនហើ  នបើពិែថ្នមនុស្សមាននស្ចក្តីក្ាំណាញ់ ជាអ្នក្នជរ
ប្របនទ្ចនរ មាន្មដ៌ោ៏មក្ រតមងមនិាននៅនក្ើែជាម ួនឹងពួក្អ្នក្តដល
នៅនក្ើែក្នុងឋានសួ្រ។៌ 

ខុ្ាំននេះនបើរចួនៅអ្ាំពីននេះនហើ  ាននូវក្ាំនណ្ើ ែរបស់្មនុស្សនឹងជា
អ្នក្ដឹងក្តី បរបូិណ៌្នោ សី្ល ន វ្ើនូវកុ្ស្លឱ្យនប្រចើន នោ ការឱ្យទន ការ
ប្របប្រពឹែតនស្មើ ការស្ប្រងួម និងការទូ្នាម ននូវឥស្រនទិ ។ 

ម ួនទ្ៀែ ខុ្ាំនឹងោាំកូ្ននឈើ សួ្ន ស្ងស់ាព នស្ប្រមាបឆ់្លងនៅក្នុងទី្
តដលលាំាក្ ជីក្អ្ណ្តូ ង ជីក្ប្រស្េះនោ ចិែតប្រជេះថ្នល ។  
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ខុ្ាំនឹងរក្ាឧនាស្ងប្របក្បនោ អ្ងគ ៨ អ្ស់្ព្ងៃទី្ ១៤ និងទី្៨ ព្នបក្ខសង 
អ្ស់្ាដិហរ ិបក្ខសង ខុ្ាំនឹងជាបុរគលស្ប្រងួមក្នុងសី្លប្ររបក់ាល ខុ្ាំនឹង
មនិប្របមាទ្ក្នុងទន នប្ររេះខុ្ាំាននឃើញអ្ាំនពើននេះជាក្ច់ាស់្នោ ខលួនឯង
នហើ ។ 

លាំោបន់នាេះ ពួក្និរ ាលាននាេះនាងនរវែីតដលក្ាំពុង ាំ បប្រមេះ
នននៀលោ ងននាេះនៅក្នុងនរក្ដព៏នលឹក្ ឱ្យមាននជើងន ើងនលើ មានក្ាលចុេះ
នប្រកាម។ 

នាងនរវែីាននិោ រក្យចុងនប្រកា នទ្ៀែថ្ន ក្នុងកាលមុនខុ្ាំជា
អ្នក្មាននស្ចក្តីក្ាំណាញ់ ជាអ្នក្នជរប្របនទ្ចនូវស្មណ្និងប្ររហមណ៍្ នាក្
ប្រាស់្នូវសាវ មនីោ រក្យមនិពិែនទ្ើបខុ្ាំនឆ្េះក្នុងនរក្ មានស្ភាពដព៏នលឹក្។ 

កេតភននការកតសា ព្កោយស្រសា យកព្កាយវ១០វព្បការ 

(បិដកក ខវ៥៩វទំព័រវ២៤៨) 

១.បុរគលណាខជិលប្រចអូ្ស្ មនិខិែខាំប្របឹងតប្របងពយោមតស្វងរក្ប្រទ្ពយ ក្នុង
កាលតដលខលួននៅនក្មងមានក្មាល ាំងមាាំមនួនទ្ បុរគលននាេះលុេះចស់្នៅនឹង
ជួបប្របទ្េះនូវភាពប្រកី្ប្រក្ ោ ប ុ់ឺនលាំាក្នតាក្ោ ក្ នឹងនក្ើែនស្ចក្តីនៅត
ប្រក្ហ សាត  នប្រកា ថ្ន ទាំងននេះនប្ររេះតែអាតាម អ្ញខជិលប្រចអូ្ស្ មនិ
ខិែខាំន វ្ើការងរពីនក្មង។ នហែុននេះអ្នក្តដលមានបាំណ្ងចងា់ននស្ចក្តី
សុ្ខក្នុងនពលចស់្ប្រែូវពយោម ខិែខាំស្នសាំប្រទ្ពយទនខ់លួននៅនក្មង។  
២.បុរគលណាមនិខាំសិ្ក្ានរៀនសូ្ប្រែវជិាជ ការ ទនខ់លួននៅនក្មងឬវ ័ក្ាំនោេះ
ប្រក្មុាំបុរគលននាេះនឹងជួបប្របទ្េះនូវនស្ចក្តីនៅត ប្រក្ហ ក្នុងនពលចស់្ជរា នឹង
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សាត  នប្រកា ថ្ន មក្ពីអាតាម មនិានសិ្ក្ាវជិាជ ការនសសងៗ ានជាលាំាក្
ោ ងននេះ។ នហែុននេះអ្នក្ តដលមានបាំណ្ងចងា់ននស្ចក្តីសុ្ខក្នុងនពល
ចស់្ប្រែូវខិែខាំពយោមសិ្ក្ានរៀនទនខ់លួននៅនក្មង។ 
៣.បុរគលណាានប្របប្រពឹែតនូវអ្ាំនពើប្របហឺននកាងកាចសង ញុេះញងស់ង នក្ង
ប្របវញ័្ា សង សីុ្ស្ាំណូ្ក្សងជានដើម បុរគលននាេះនឹងនៅត ប្រក្ហ ក្នុងនពលជិែ
សាល ប។់ លុេះធ្លល ក្ន់ៅនហើ នឹងនៅនសា ទុ្ក្ខក្នុងនរក្។ នប្ររេះនហែុននេះ
អ្នក្តដលមនិចងា់នដូនចន េះ ចូរកុ្ាំប្របប្រពឹែតន ើ ។ 
៤.បុរគលណាប្របប្រពឹែតាណាែិាែ រឺស្មាល បស់្ែវបុរគលននាេះ រតមងនៅត
ប្រក្ហ  ភ ័ប្រពួ ក្នុងនពលជិែសាល ប។់ លុេះសាល បន់ៅនហើ  នឹងធ្លល ក្ន់ៅ
នសា ទុ្ក្ខក្នុងនរក្តងមនទ្ៀែ។ នហែុននេះអ្នក្តដលមនិចងរ់ងទុ្ក្ខដូនចនេះ ចូរ
កុ្ាំស្មាល បស់្ែវឱ្យនសាេះ នបើនទេះជាស្ែវប្របនភទ្ណាក្ន៏ោ ។ 
៥.បុរគលណាប្របប្រពឹែតកានមជាម ួប្របពនធកូ្ន បតីអ្នក្ដព្ទ្ បុរគលននាេះនឹងនៅត
ប្រក្ហ សាត  នប្រកា ថ្ន ពួក្នរតដលមនិហួងតហងមាននប្រចើនរនគ្នក្មនិ
នស្ពតបរជាមក្នស្ពជាម ួពួក្ននាេះនៅវញិ ដូនចនេះនហើ  ក្ប៏្រគ្នាំប្រគ្នចិែត
រហូែសាល ប។់ 
៦.បុរគលណាជាអ្នក្ក្ាំណាញ់ស្វិែ បុរគលននាេះលុេះចស់្នៅ នឹងមានចិែត
នៅត ប្រក្ហ សាត  នប្រកា ថ្ន អាតាម អ្ញននេះ មនិតដលានន វ្ើបុណ្យោក្់
ទននឹងនរនសាេះ។ នហែុននេះនបើអ្នក្ទាំងឡា មនិចងម់ានចិែតនៅត ប្រក្ហ 
ោ ងននាេះ ចូរកុ្ាំមានចិែតក្ាំណាញ់ន ើ ។ 
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៧.បុរគលណាមនិចិញ្ា ឹមមាតាបិតាតដលចស់្ជរា បុរគលននាេះនឹងនៅត
ប្រក្ហ សាត  នប្រកា ថ្ន អាតាម អ្ញមានប្រទ្ពយស្មបែតិលមមស្មរួរនឹង
ចិញ្ា ឹមមាតាបិតាានតែអាតាម អ្ញមនិចិញ្ា ឹមពួក្គ្នែន់សាេះ។ កាលនបើអ្នក្
រាល់គ្នន មនិចងដូ់នចន េះ ចូរនឆ្លៀែឱ្កាស្ទ្ាំនុក្បប្រមុងមាតាបិតាឱ្យានលែ។ 
៨.បុរគលណាមនិសាត បរ់ក្យនប្របៀនប្របនៅ មនិនជឿតាមរក្យនប្របៀនប្របនៅ
របស់្មាតាបិតា បុរគលននាេះនឹងនៅត ប្រក្ហ សាត  នប្រកា ថ្ន អាតាម អ្ញ
ជួបប្របទ្េះប្រកី្ប្រក្លាំាក្នតាក្ោ ក្ដូនចនេះ ក្ន៏ប្ររេះតែមនិសាត បម់និនជឿ តាម
រក្យនប្របៀនប្របនៅរបស់្មាតាបិតា។ នហែុននេះអ្នក្ទាំងឡា  តដលប្រាថ្នន
នស្ចក្តីសុ្ខ មនិចងា់នទុ្ក្ខជាខ្ងនប្រកា  ប្រែូវតែ ក្ចិែតទុ្ក្ោក្ស់ាត ប ់   
ឱ្វាទ្មាតាបិតា តដលនោក្មានបាំណ្ងលែចាំនរេះន ើង។ 
៩.បុរគលណាស្ែបន់ខពើមពួក្ស្មណ្ៈតដលមានសី្ល ជាអ្នក្មានការនចេះដឹង 
នៅក្នុងនពលតដលពួក្ស្មណ្ៈទាំងននាេះ មាននរាគ្នរ្ ខលួនអាចមានវ ិ្ ី
ជួ  រក្ាានតែមនិជួ  រក្ា បុរគលននាេះនឹងនៅត ប្រក្ហ សាត  នប្រកា ថ្ន 
អាតាម អ្ញមានទុ្ក្ខលាំាក្នវទ្នាដូនចនេះក្ន៏ប្ររេះតែមនិានជួបពួក្ស្មណ្។ 
នប្ររេះនហែុននេះ អ្នក្ទាំងឡា តដលមនិចងម់ានទុ្ក្ខលាំាក្ដូនចន េះ ចូរខិែខាំ
ប្របប្រពឹែតប្របែិបែតិ ពួក្ស្មណ្ៈតដលជាអ្នក្ ប្រទ្ប្រទ្ងសី់្លចុេះ។ 
១០.បុរគលណាកាលខលួននៅវ ័នក្មង មនិានប្របប្រពឹែតនូវសុ្ចរែិ្មន៌ោ 
កា  វាច ចិែត មនិាននស្ពរបជ់ាម ួនឹងស្បបុរស្ បុរគលននាេះនឹងនៅត
ប្រក្ហ សាត  នប្រកា នរឿ ៗថ្ន អាតាម អ្ញមនិានន វ្ើលែនោ កា  វាច 
ចិែត មនិតដលាននស្ពនឹងស្បបុរស្នសាេះ។ នហែុននេះពួក្អ្នក្តដលប្រាថ្នន
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នស្ចក្តីសុ្ខ មនិចងជួ់បនូវនស្ចក្តី  នៅត ប្រក្ហ ដូនចន េះ ចូរខិែខាំសាងអ្ាំនពើ
លែ នោ កា  វាច ចិែត នឹងនស្ពរបជ់ាម ួស្បបុរស្ទាំងឡា ចុេះ។ 

គតិោត់កតឿនវ៣វយ៉ា ស 

១.ការន្វើអាប្រក្ក្ ់ នប្របៀបដូចជាការនដើរតាមប្រក្តស្ទឹ្ក្ហូរ នដើរនៅានង 
ប្ររប់ៗ គ្នន  ប្រពមទាំងអ្ងអ់ាចន វ្ើវែេុនសសងៗ នៅតាមប្រក្តស្កិ្នលស្ាននទ្ៀែ
សង នបើន ើងមនិប្រពមឃុាំប្ររងចិែតឱ្យលែ នហើ  ល់ប្រពមន វ្ើជាទស្ៈរបស់្
កិ្នលស្ និងការន វ្ើនូវវែេុនសសងៗ នៅតាមអ្ាំណាចរបស់្នស្ចក្តីប្រាថ្នន ននាេះ 
ចុងនប្រកា នឹងជួបប្របស្ពវនូវនស្ចក្តទុី្ក្ខជាមនិខ្ន។ 
២.ការន្វើលែ នប្របៀបដូចជាការនដើរបស្រញា ស្ប្រក្តស្ទឹ្ក្ហូរ លាំាក្នដើរប្រែូវនប្របើ   
នស្ចក្តីអ្ែ់្ ន ់ នបើនស្ចក្តីពយោមប្របុងប្រប ែ័នមនិឱ្យរអិ្លដួលោ ងណា 
ចាំតណ្ក្ការ ន វ្ើនស្ចក្តីលែជាការនដើរបស្រញា ស្ប្រក្តស្កិ្នលស្ក្នុងខលួនមនិន វ្ើ
វែេុនសសងៗ តាមអ្ាំនពើចិែត ពិចរណាដល់នស្ចក្តីលែ ទាំងមនិប្រពមន វ្ើជាទស្ៈ
របស់្នស្ចក្តីប្រាថ្នន  ប្រែូវនប្របើការពិចរណ្ឱ្យលែិែលែន ់ នប្របើនស្ចក្តីពយោម
ោ ងខពងខ់ពស់្ ប្រគ្នចុងនប្រកា រតមងជួបប្របទ្េះតែនស្ចក្តីសុ្ខោ ងពិែ    
ប្រាក្ដ។ 
៣.ការន្វើក្ណាត លៗ នប្របៀបដូចជាការឈរនៅនស្ៃៀម ៗ ក្ណាត លប្រក្តស្
ទឹ្ក្ហូរ មនិ ូរមនិឆ្លបក់្ប៏្រែូវប្រក្តស្ទឹ្ក្ផ្លែន់ាាំនៅ ានមនុស្សតដលរិែថ្ន 
អ្ញរស់្នៅោ ងននេះ ក្ល៏ែនហើ  មនិន វ្ើនស្ចក្តីនៅត ប្រក្ហ ដល់អ្នក្ណា 
តែនស្ចក្តីលែអ្ញក្ម៏និរួរឱ្យចបចិ់ែតនឹងន វ្ើ នរនុេ៎ះបុណ្យក្ម៏និន វ្ើ ាបក្៏
មនិសាងវែតក្ន៏រមនិចូលចិែត ប្រសាក្ន៏រមនិសឹក្ នររតមងមានឱ្កាស្ន វ្ស្
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ប្របតហស្នភលចខលួន អាចនឹងន វ្ើអ្ាំនពើអាប្រក្ក្ម់និ ូរន ើ  នប្ររេះចិែតរបស់្
មនុស្សន ើងង នឹងហូរចុេះ ឬង និងហូរចុេះនៅកានអ់្ាំនពើនថ្នក្ទប 
នោ អ្ាំណាចកិ្នលស្របស់្ខលួន បុរគលតដលមានការរិែោ ងននេះ នទ្ើបជា
បុរគលប្របមាទ្ោ ងព្ប្រក្តលង។ 

សរបុអានសិង្ស 
១.ជាអ្នក្មនិមាននពៀរ មនិមានភ ័ 
២.ន វ្ើឱ្យនក្ើែមហកុ្ស្លជានិចា 
៣.ជាអ្នក្មនិមានជាំងឺឈចឺបន់សសងៗ មក្នបៀែនបៀន 
៤.ន វ្ើឱ្យជាអ្នក្មនិប្របមាទ្ 
៥.ជាអ្នក្មានស្ទធ ក្នុងប្រពេះពុទ្ធសាស្នាោ ងព្ប្រក្តលង 
៦.ន វ្ើឱ្យជាអ្នក្មានចិែតសូរសង ់ អាចនឹងទ្ទួ្ល ក្នូវរុណ្្មជ៌ានខ់ពស់្     
ែនៅនទ្ៀែជានដើម។ 

តភលាការកម្ម 

ក្ាំណាញ់រេិះប្របិែែបែិចងម់ាន  ន វ្ើាបបាំរនឃាល នចងល់ែ 
ប្របប្រពឹែតអាប្រក្ក្ែ់បែិខ្ល ចប្រក្  រស់្ឥែសី្ល្មចិ៌ែតអ្ប្របិ ។៍ 
អ្នក្ប្រក្ន វ្ើនចរលួចនប្ររេះឃាល ន  ចុេះនចរអ្នក្មានលួចនប្ររេះអ្វី 
មានពិស្ដូចពស់្រស់្នាាំភ ័  សាល បន់ៅអ្វចីនប្ររេះែណាហ ។ 
ក្មមអ្នក្តាក្ត់ែងនរឿងស្ែវនោក្ ឥែសីុ្ស្ាំណូ្ក្ឥែមុសា 
កាែ ុ់ែតិ្មត៌ាមនហែុការណ៍្  ប្របប្រពឹែតោ ងណាានោ ងននាេះ។ 
កុ្ាំសាងទុ្ចារែិែបែិចងត់ឆ្ែែ  កុ្ាំន វ្ើជានប្របែខលួនជាមនុស្ស  
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កុ្ាំចងន់សា តែ្មនិងខទុេះ  នបើពិែជាមនុស្សប្រែូវមានសី្ល។ 
(ចបម់ងគលទី្ ១៩) 
ម្សល ទសាវ២០ 

ម្ជជកនាវែវតញ្ាកមា នស្ចក្តីស្ប្រងមួចក្កិ្រោិសឹក្នូវទឹ្ក្ប្រស្វងឹ 
20-To refrain from intoxicants 

នរឿងនងមើរព្ប្រពន ម្ េះសុ្រៈ 
ការនក្ើែន ើងព្នសុ្រាក្នុងនោក្ 

កាលក្នលងនៅនហើ  ប្រពេះាទ្ប្រពហមទ្ែតនសា រាជស្មបែតិក្នុងប្រកុ្ង
ររាណ្សី្។ ស្ម ័ននាេះមាននងមើរព្ប្រពមាន ក្ន់ ម្ េះសុ្រៈ នៅក្នុងកាសិ្ក្រដឋ 
គ្នែា់ននៅព្ប្រពនហមរនតនដើមបបី្របក្បកិ្ចានសសងៗ ។ នៅព្ប្រពនហមរនត
ននាេះមាននដើមនឈើម ួនដើមក្មពស់្ ម ួជាំហរតបក្ជាបី ក្នុងប្របនឡាេះប្របគ្នប
ននាេះ មានរនតត ា្ំប ុនរង លុេះដល់ធ្លល ក្ន់ភលៀងមក្ទឹ្ក្ដក្ក់្នុងរនតត ននាេះ 
មនិតែប ុនណាណ េះបក្សទីាំងឡា  តែងរាំប្រស្ូវសាលីទ្ាំររសីុ្ នហើ ប្រជុេះនៅ
ក្នុងរនតត នទ្ៀែ។ ទឹ្ក្ក្នុងរនតត ននាេះមានពណ៌្ប្រក្ហមមានរស្ខ្ល ាំង។ ដល់
រដូវនៅត បក្សទីាំងឡា  មាននស្ចក្តីនប្រស្ក្ឃាល ន ានសឹក្ទឹ្ក្ននាេះ ក្ប៏្រស្វងឹ
បប្រមេះនននៀលដួលប្រជបន់ៅនទ្ៀបរលនឈើ បនតិចក្ត៏ប្រស្ក្ក្នស្រញ្ា ៀវ នខវវខ្វ រ
នហើ នចញ នៅសូ្មបសី្ែវក្ាំប្របុងក្តងហនជានដើម តដលានសឹក្ទឹ្ក្ននាេះក្៏
មានទ្ាំនងដូចគ្នន តដរ។ នងមើរ ព្ប្រពនឃើញក្រិ៏ែថ្ន ទឹ្ក្ននេះមនិតមនពុលនទ្ នបើ
ជាទឹ្ក្ពុលស្ែវទាំងប ុនាម នមុខជាសាល ប ់ អ្ស់្ឥែស្ល់ ក្ដ៏ងទឹ្ក្ននាេះមក្
សឹក្ដរាបដល់ប្រស្វងឹនហើ  បងក ែន់ភលើងចបស់្ែវតដល ដួលប្រជបប់្រកាបតក្បរ
រល់នឈើ ស្មាល បន់ាក្អាាំងសីុ្សឹក្ទឹ្ក្ននាេះអ្ស់្ពីរបីព្ងៃ។ 
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ស្ម ័ននាេះមានតាបស្ន ម្ េះ វរុណ្ៈ នៅក្នុងទី្ជិែននាេះ។ នងមើរព្ប្រព
ដង ក្ទឹ្ក្ននាេះម ួបាំពងប្់ស្ស ី និងដុាំសាចត់ដលចមែនិនប្រស្ចម ួចាំកាក្ ់
នដើរនៅកានស់្ាំណាក្វ់រុណ្ តាបស្នហើ និោ ថ្ន សូ្មនោក្មាា ស់្ឆ្លន់
ទឹ្ក្ និងសាចន់នេះនលងនមើល។ តាបស្និងនងមើរព្ប្រពនាាំគ្នន ទ្ាំររសីុ្ដុាំសាចនិ់ង
ទឹ្ក្ននាេះ អ្ស់្កាលជា ូរព្ងៃ នទ្ើបទឹ្ក្ននាេះ មានន ម្ េះថ្នសុ្រាសង វរុណី្
សង នប្ររេះនងមើរនជើងព្ប្រពន ម្ េះសុ្រៈ និងតាបស្ន ម្ េះវរុណ្ៈ ាននឃើញាន
សឹក្មុននរ។ 

អ្នក្ទាំងពីរានរិែគ្នន ថ្ន ទឹ្ក្ននេះស្ាំខ្នណ់ាស់្ ក្ដ៏ងចក្ន់ពញ
បាំពងប្់ស្សជីានប្រចើន តរក្នៅប្រស្ុក្បចានតប្រគ្នម ឱ្យអ្នក្ប្រស្ុក្ប្រកាបបងគាំទូ្ល   
ប្រពេះមហក្សប្រែថ្ន មានអ្នក្នចេះន វ្ើទឹ្ក្ប្រស្វងឹោ ងពិនស្ស្នទ្ើបនឹងមក្ដល់ 
។ ប្រពេះមហក្សប្រែប្រទ្ងប់្រតាស់្ឱ្យអ្នក្ទាំងពីរចូលនៅគ្នល់ អ្នក្ទាំងពីរក្ចូ៏ល
 ក្ទឹ្ក្នៅថ្នវ  ប្រពេះរាជាប្រទ្ងន់សា  ក្ប៏្រស្វងឹប្រស្ួលតមនលុេះអ្ស់្ទឹ្ក្
ននាេះនៅ ានប្រតាស់្បងគ បឱ់្យដង ក្នៅថ្នវ  នទ្ៀែ។ ជនទាំងពីរនាក្ន់ៅ
នាាំទឹ្ក្សុ្រាននាេះានពីរបីព្ងៃនទ្ើបរិែថ្ន ន ើងមនិអាចនៅ ក្ជានិចាាន
នទ្ នហើ ក្ក៏្ាំណ្ែ ់ក្នប្ររឿងសសាំប្ររបមុ់ខ មក្សសាំន វ្ើសុ្រាក្នុងនររននាេះ។ អ្នក្
នររនាាំគ្នន សឹក្សុ្រារាល់ៗគ្នន  ក្ន៏ៅជាអ្នក្មាននស្ចក្តីប្របមាទ្ក្នុងការងរ 
ធ្លល ក្ខ់លួននៅជាអ្នក្ក្មសែទុ់្រែ៌ នររននាេះក្ស៏ាបសូ្នយចក្នស្ចក្តីចនប្រមើន
ប្ររបោ់ ង។ 

អ្នក្ន វ្ើសុ្រានាាំគ្នន រែន់ៅនៅក្នុងនររររាណ្សី្ ឱ្យអ្នក្នររប្រកាប
ទូ្លប្រពេះាទ្ររាណ្សី្ ប្រទ្ងប់ងគ បឱ់្យនៅមក្នហើ  ប្រទ្ងប់្រពេះរាជទន
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នស្បៀងអាហរឱ្យន វ្ើសុ្រាថ្នវ  ។ នររននាេះក្វ៏និាស្ដូចមុននទ្ៀែ ។ អ្នក្ន វ្ើ
សុ្រារែន់ចញពីទី្ននាេះនៅនៅក្នុងនររសានក្ែ នចញពីនររសានក្ែ នៅនៅ
ក្នុងនររសាវែេី។ ប្រគ្នននាេះប្រពេះនៅប្រកុ្ងសាវែេី ប្រទ្ងប់្រពេះនាមប្រពេះាទ្ស្ពវ-
មបិ្រែ ប្រពេះអ្ងគន វ្ើនស្ចក្តីអ្នុនប្រគ្នេះដល់អ្នក្ន វ្ើសុ្រាទាំងពីរនាក្ន់នាេះ ឱ្យ
នទ្ យវែេុនសសងៗ ដល់អ្នក្ទាំងពីរនាក្ ់ ក្ា៏នន វ្ើសុ្រានៅក្នុងនររសាវែេី
ននាេះ អ្ស់្កាលជា ូរកាលន វ្ើសុ្រាក្ន៏ចេះនក្ើែែៗ ពីប្រែឹមននាេះមក្។ 
វែេុជានហែុព្ននស្ចក្តីប្រស្វងឹ ១០ ោ ង នោ អ្ាំណាចសុ្រា ៥ ោ ង នមរ ័
៥ ោ ង ន ម្ េះថ្ន ទឹ្ក្ប្រស្វងឹ។ 

តភរាមានវ៥វយ៉ា សគឺ 

១.បិដឋតភរា សុ្រាន វ្ើពីនមៅ 
២.បូិតភរាវសុ្រាន វ្ើអ្ាំពីនាំ 
៣.ឱ្ទនតភរា សុ្រាន វ្ើអ្ាំពីា  
៤.កិណ្យណបកខិតាសា  សុ្រាតដលនរោក្ពូ់ជសុ្រា 
៥.តមាភ រតយំភតាសា  សុ្រាតដលនរប្របក្បនោ នប្ររឿងសសាំនសសងៗ មានប្រគ្នប់
នប្រមច និងប្រគ្នបព់្ស្ពជានដើម។ 

កម្រ័យមានវ៥វយ៉ា ស 

១.បភបផតកវា ទឹ្ក្ប្រតាាំតដលនរន វ្ើអ្ាំពីផ្លក នឈើ 
២.ផលាតកវា ទឹ្ក្ប្រតាាំតដលនរន វ្ើអ្ាំពីតសលនឈើ 
៣.ម្ោេ តកវា ទឹ្ក្ប្រតាាំតដលនរន វ្ើអ្ាំពីទឹ្ក្ឃមុ ាំ 
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៤.គភហតកវា ទឹ្ក្ប្រតាាំតដលនរន វ្ើអ្ាំពីទឹ្ក្អ្ាំនៅ 
៥.តមាភ រតយំភតាសា  ទឹ្ក្ប្រតាាំតដលនរប្របក្បនោ នប្ររឿងសសាំនសសងៗ មានតសល
ប្រស្ម  និងក្នទួែព្ប្រពជានដើម។ 

ការស្ប្រងមួចក្កិ្រោិសឹក្ទឹ្ក្ប្រស្វងឹស្ាំនៅដល់អ្វី? 
ទឹ្ក្ប្រស្វងឹ ជាទូ្នៅស្ាំនៅដល់ សុ្រា តែនៅក្នុងទី្ននេះ ស្ាំនៅដល់នប្ររឿង    
ប្រស្វងឹ តសនក្សលូវទុ្ចារែិប្ររបប់្របនភទ្ មនិថ្នជាទឹ្ក្នទ្ រមួទាំងវែេុនស្ពនសា 
ប្ររបប់្របនភទ្។ 
សឹក្ ក្នុងទី្ននេះស្ាំនៅដល់ ការន វ្ើឱ្យប្រជាបចូលនៅក្នុងរាងកា  មនិថ្ននឹង
នោ វ ិ្ ីសឹក្ ចក្ ់(ថ្នន ាំ) ជក្ក់្ន៏ោ ។ 
ស្ប្រងួម ស្ាំនៅដល់ ការប្របុងប្រប ែ័ន និងន ័មយ ងនទ្ៀែ រឺការនវៀរចក្     
ោច។់ 

នហែុសលតដលឱ្យនប្របើរក្យថ្នស្ប្រងមួ 
ប្រពេះពុទ្ធសាស្នាជាសាស្នាមាននហែុសល សាស្នាខលេះនឃើញ

នទស្របស់្សុ្រា នប្ររេះនហែុដូនចន េះ នប្រៅអ្ាំពីហមមនិឱ្យសឹក្នហើ  សូ្មបី
 ក្ោបសាន មដាំនៅ ក្ម៏និាន,រល់ប្រែូវក្ម៏និាន,ជាងននេះនៅនទ្ៀែ    
សូ្មបមីនុស្សសាល បន់ៅនហើ   ក្ប្រសាមក្ជូែោងក្ម៏និាន នប្ររេះជា    
ាប។ តែនៅក្នុងប្រពេះពុទ្ធសាស្នា ប្រពេះអ្ងគមនិានហមប្រាមទាំងអ្ស់្នទ្ 
នប្ររេះប្រទ្ង ់ ស្មលងឹនឃើញថ្នប្រសាឬវែេុតដលនស្ពនៅប្រស្វងឹ សូ្មបនឹីងមាន
នទស្ ៃ្ន ់ តែនៅក្នុងក្រណី្ខលេះ អាចនាាំមក្នប្របើជាប្របនោជនន៍ៅខ្ងតសនក្
នពទ្យានដូចជាន វ្ើជាឱ្ស្ងស្ប្រមាបរ់មាៃ បក់ារឈចឺបឬ់ថ្នន ាំខលេះប្រែូវអាប្រស័្ 
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ប្រសានោ ការចប្រមាញ់ ក្តែថ្នន ាំនចញមក្នដើមបនីប្របើប្រាស់្ ក្នុងការ
ពយាលជាំងឺ នោ ការ ក្ប្រសាប្រែឹមតែបនតិច មក្ន វ្ើជានប្ររឿងសសាំ នោ 
មនិឱ្យមានរស្ជាែិប្រសាមនិឱ្យមានក្លិន នប្ររេះដូនចនេះ នៅក្នុងប្រពេះពុទ្ធ 
សាស្នាមនិានហមទាំងអ្ស់្នទ្ តែចាំនរេះបុរគលខលេះចងសឹ់ក្សុ្រាាន
ខិែខាំរក្,ខ អាងជានប្រចើនរឺនរានប្រសាមក្ទាំងអ្ស់្ នហើ  ក្ថ្នន ាំោក្ចុ់េះ
បនតិចប ុនណាណ េះ ន វ្ើោ ងននេះក្ន៏ៅមនិានតដរ។ 
នោ ស្រុប ស្ប្រងួមចក្ការសឹក្ទឹ្ក្ប្រស្វងឹ នទ្ើបស្ាំនៅដល់ការប្របុងប្រប ែ័ន 
ក្នុងការនប្របើប្រាស់្នូវវែេុនស្ពទាំងឡា  នដើមបពីយាលជាំងឺ និងប្រែូវនវៀរចក្
ការនស្ពនូវវែេុ តដលន វ្ើឱ្យមាននទស្សូ្មបនីោ វ ិ្ ោី ងននេះក្តី។ 

កទាតននការផឹកទឹកព្តិឹសកឃើញកនសុបែចុបបននវ៦វយ៉ា ស 

១.ន្វើឱ្យវនិាស្ប្រទ្ពយ នប្ររេះប្រែូវទិ្ញប្រសាមក្សឹក្ខលួនឯង ណានឹងប្រែូវចិញ្ា ឹម
ប្ររួសារ ការងរមនិានន វ្ើ នប្ររេះដូនចន េះសូ្មបជីាមហនស្ដឋី កាលនបើនញៀន
សុ្រានហើ  ក្អ៏ាចកាល  ជាមនុស្សប្រកី្ប្រក្ាន។ 
២.ន្វើឱ្យនក្ើែការន ល្ េះវវិាទ្ នប្ររេះកាលនបើនស្ពនូវសុ្រានហើ  ន វ្ើឱ្យ
ាែប់ងនូ់វស្ែិមនិអាចប្ររបប់្ររងខលួនឯងាន អាចវា ដាំ កាប ់ ចក្គ់្នន  
ាែប់ងម់ែិតភាព ឬតបក្ាក្ប់្រកុ្មប្ររួសារជានដើម។ 
៣.ន្វើឱ្យនក្ើែនរារនសសងៗ ដូចជានរារនងលើម នរារនរេះនវៀន នរារនបេះដូង នរារ
ស្រព្ស្្ម នរារប្របសាទ្ជានដើម។ 
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៤.ន្វើឱ្យតលងមានការនអ្ៀនខ្ម ស្ នប្ររេះនពលតដលប្រស្វងឹប្រសានហើ អ្វីៗ  
តដលខលួនមនិហ៊ា នន វ្ើក្ន៏ វ្ើាន ហ៊ា ននដក្ក្ណាត លងនល់ខលេះ និោ  ូឡា
ខលេះ និងនោេះស្នមលៀក្បាំរក្ក់្នុងទី្សាធ្លរណ្ៈខលេះជានដើម។ 
៥.ឱ្យាែប់ងកិ់្ែតិ ស្នក្រ តិ៍ន ម្ េះ  ពីនប្ររេះនៅប្របប្រពឹែតន វ្ើអ្ាំនពើមនិលែ អ្ាំនពើ
នថ្នក្ទបនសសងៗ។ 
៦.ន្វើឱ្យបញញ ទ្នន់ខា  នប្ររេះនពលប្រស្វងឹនហើ រិែអ្វីក្ម៏និានលែ កាល
សឹក្នរឿ ៗនឹងអាចជាមនុស្សគ្នម នសាម រែីប្ររបប់្រគ្នន។់ 

ករឿសផឹកតភរា 

នទស្ព្នការនស្ពរបបុ់រគលរលនិងសុ្រា 
ពីអ្ែីែស្ម ័ ក្នុងប្រកុ្ងររាណ្សី្ មានមាណ្ពមាន ក្ជ់ាកូ្នសិ្ស្ស

អ្នក្រក្ានិចាសី្ល មាណ្ពននាេះចូលចិែតនដើរនលងជាម ួនឹងអ្នក្នលង
ទាំងឡា មានវ ័ប្រស្ក្រគ្នន  ។ អ្នក្នលងទាំងឡា តែងបបលួមាណ្ពឱ្យ
សឹក្ប្រសាតែមនិប្រពមនសាេះ ព្ងៃម ួរិែគ្នន ថ្ន នបើមាណ្ពមនិសឹក្ប្រសា មុខជា
មនិនចញព្ងលឱ្យពួក្ន ើងនៅនហើ  ក្រ៏េិះរក្មន្យា  នដើមបឱី្យមាណ្ព
ននាេះសឹក្ នទេះបបលួនៅនលងក្នុងព្ងៃមនហប្រស្ព ខាបប់្រសាតដលមានរស្ដ៏
ព្ងលថ្នល  (នមប្រសា) នោ ស្លឹក្ឈូក្ នហើ នរនចញឱ្យបុរស្ដព្ទ្នាាំមក្នោ 
នរលថ្នអ្នក្ឱ្យសឹក្ទឹ្ក្នោេះ ដល់មាណ្ពក្នុងកាលជាទី្សឹក្ទឹ្ក្ នហើ នាាំ
មក្នូវទឹ្ក្មានរស្តសែម។ អ្នក្នលងទាំងននាេះ ក្ន៏ចេះទ្មាល  ក្ញ្ាបស់្លឹក្
ឈូក្ខ្ងនប្រកាម នហើ នលើក្ ក្មក្សឹក្ទឹ្ក្តសែម។ (ននេះឧា អ្នក្នលង
បនញជ មាណ្ពឱ្យលុេះក្នុងែប្រមាមនុស្សរល)។ មាណ្ពមានចាំណ្ងោ់ ង
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ខ្ល ាំងោចចិ់ែតសូ្មទឹ្ក្ននាេះ សាម នថ្នមានរស្តសែម  ក្មក្សឹក្ នាាំសីុ្សាច់
សង ក្ប៏្រស្វងឹម ួរ ាំនពច។ កាលនបើប្រស្វងឹស្៊ាបន់ហើ  មានតភនក្ពីរនបើក្ប្របឹមៗ 
នប្រទ្ែ ចុេះនប្រទ្ែន ើង សលូវម ួតប្រជងតែមាន ក្ឯ់ង មនិនកាែតប្រក្ងដល់ជនដព្ទ្ 
សាម នថ្នខលួនជាមនុស្សគ្នបប់្របនស្ើរ ប្រគ្ននន់បើជាងនរតប្រស្ក្បនទរថ្ន តននភឿន
ទាំងឡា ខុ្ាំមនិដឹងថ្នទឹ្ក្ ននាេះឆ្្លញ់ដល់មលងឹនសាេះ ចុេះនហែុអ្វីអ្នក្
ទាំងឡា មនិប្រាបខុ្់ាំសង ព្ហអ្នក្ដច៏នប្រមើនទាំងឡា នអ្ើ  ចូរនាាំ ក្ទឹ្ក្
ននាេះមក្នទ្ៀែ។ ពួក្អ្នក្នលងក្ឱ៏្យតាមរក្យសុ្ាំ ។ នស្ចក្តីនប្រស្ក្ក្នុងប្រសា
រែឹតែមានខ្ល ាំងន ើងៗ ដល់មាណ្ពននាេះប្រែងន់នេះឯង បុរាណ្នរលថ្នដុេះ
នម) ។ មាណ្ពនចេះតែអ្នទងទ្ទូ្ចសុ្ាំជានរឿ ៗ ដរាបដល់អ្នក្នលងនរល
ថ្ន ប្រសាអ្ស់្រលីងនហើ ។ មាណ្ពនោេះចិនញ្ា ៀនឱ្យអ្នក្នលងទាំងននាេះ) 
 ក្លក្ទិ់្ញប្រសាមក្សឹក្ប្រស្វងឹជាម ួគ្នន វលិនៅនដក្ឯសទេះវញិ។ បិតា
និោ ប្របនៅអ្ស់្ចាំនណ្េះ ក្ម៏និប្រពមសាត បន់សាេះបិតានៅកានស់ាោវនិិចា-័
  បតឹងែុោការថ្ន អាប្របមកឹ្ននេះ មនិតមនកូ្នខុ្ាំនទ្ សូ្មនោក្ជានៅប្រក្មប
នណ្ត ញវានចញចុេះ។ បុរស្ននាេះប្រែូវឳពុក្មាត   និងប្រក្សួ្ងែុោការបនណ្ត
ញនចលនហើ  នោ ប្រស្វងឹនជារជាាំ មនិអាចន វ្ើការងរនក្ើែ ក្ក៏ានអ់្ាំតបង
ក្ាំតបក្នដើរតាមប្រចក្លហក្សទេះ សុ្ាំា នរសីុ្រហូែនដក្ដួលសាល បន់ាស្ាំោ ប
សទេះអ្នក្ដព្ទ្។ ននេះសឹក្ប្រសាប្រស្វងឹវនិាស្ទាំងប្រទ្ពយទាំងជីវែិ ទាំងប្របនោជន៍
បរនោក្ អ្នសាចអ្ស់្ទាំងនក្រ តិ៍ន ម្ េះវងសប្រែកូ្លខូចពូជអ្មបូរ។ 

ករឿសបភតសាចទករាជ 

(អ្នក្ប្របមកឹ្ប្រស្វងឹស្៊ាប ់នមើលមនិសាគ ល់កូ្ន) 
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កាលក្នលងនៅនហើ  ប្រពេះាទ្ប្រកុ្ងររាណ្សី្ ប្រទ្ងជ់ាអ្នក្ប្របមកឹ្ 
នបើនវៀរចក្សាចម់និនសា ប្រពេះប្រក្ោនសាៃ  ន ើ ។ សូ្មបអី្នក្នររឃាែ់
ថ្នកុ្ាំស្មាល ប ់នរៀងរាល់ព្ងៃឧនាស្ង។ ព្ងៃ ១៣ នក្ើែ អ្នក្ប្ររួកានស់ាចម់ក្ពយួរ
ទុ្ក្មនិប្រស្ួល តឆ្កក្ទ៏្ាំររសីុ្អ្ស់្។ ក្នុងព្ងៃឧនាស្ងអ្នក្ប្ររួរក្សាចម់និាន 
មនិហ៊ា ននលើក្ ក្ប្រក្ោនសាៃ  នៅ ថ្នវ  ប្រពេះរាជាន ើ  នទ្ើប ក្
ដាំនណ្ើ រននាេះ នៅប្រកាបទូ្លប្រពេះនទ្វ ីៗ  ប្រតាស់្ថ្ន តនអ្នក្ ប្រពេះរាជបុប្រែខុ្ាំជាទី្
ប្រស្ឡាញ់នពញចិែតប្រពេះរាជា ៗ ទ្ែ ល់នឃើញប្រពេះរាជបុប្រែននាេះ នឹងស្ទុេះ
មក្ឱ្បរែឹជាមនិខ្ន មុខជានភលចទរក្សាចន់ហើ  អ្ញបាំនៅប្រពេះរាជបុប្រែ
នហើ នឹង ក្នៅអ្ងគុ នលើនៅល ប្រពេះរាជា នហើ អ្នក្ប្រែូវនលើក្ប្រក្ោនសាៃ  
នៅថ្នវ   ក្នុងនពលតដលប្រពេះអ្ងគក្ាំពុងប្របតលងជាម ួនឹងបុប្រែ លុេះប្រតាស់្
ដូនចន េះនហើ  ប្រពេះនាងក្ន៏ វ្ើឧា តបបននាេះ។ លាំោបន់នាេះឯងអ្នក្ប្ររួ  
បនងែ នភែតនៅថ្នវ  ប្រពេះរាជាក្ាំពុងប្រស្វងឹប្រសាទ្ែមនិនឃើញសាចក់្នុងភាជន ៍
ប្រតាស់្សួ្រថ្នសាចន់ៅឯណា ? បពិប្រែប្រពេះស្មមែិនទ្ព ព្ងៃននេះជាព្ងៃ
ឧនាស្ង ប្រពេះអ្ងគមនិរួរនសា សាចន់ទ្ ។ ប្រពេះរាជាប្រតាស់្ថ្ន អ្ញរក្សាច់
ានក្ប្រមណាស់្ នហើ ប្រទ្ងច់បប់្រពេះរាជបុប្រែ មលួផ្លត ចសូ់្រងនាេះខ្ងមុខ
អ្នក្ប្ររួប្រតាស់្ថ្នចមែនិឱ្យឆ្លបម់ក្។ អ្នក្ប្ររួក្ន៏ វ្ើតាមប្រពេះរាជបញជ  សូ្មបជីន
មាន ក្ម់និហ៊ា ន ាំ ឬនិោ ថ្ននមតចន ើ  នប្ររេះខ្ល ចប្រពេះរាជា លុេះអ្នក្ប្ររួ
បនងែ នភែតមក្ប្រទ្ងក់្ន៏សា ជាម ួសាចប់្រពេះរាជបុប្រែ នហើ ក្ស៏ទុ ាំលក្ន់ៅ
នពលភលលឺែេះ ។ ប្រទ្ងន់ែើនន ើងាែប់្រស្វងឹ នរលប្រាបប់្រសី្ស្នាំនហើ  នាង
ចូលនាាំប្រពេះរាជបុប្រែមក្ឱ្យអ្ញ ខណ្ៈននាេះ ប្រពេះនទ្វបី្រទ្ងប់្រពេះក្តនសងនសា 
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នសាក្នាក្ប្រពេះកា  ដួលនដក្នលើតសនដី លុេះមានប្រពេះសាម រែីន ើងវញិ ក្៏
ប្រតាស់្ថ្នបពិប្រែប្រពេះសាវ មមីសលិមញិ ប្រពេះអ្ងគស្មាល បប់្រពេះរាជបុប្រែ  ក្សាច់
នសា ជាម ួនឹងភែតនៅនហើ  នមតចន ើ ប្រទ្ងរ់ក្ប្រពេះរាជបុប្រែនទ្ៀែ។ 
ប្រពេះរាជាប្រទ្ងប់្រពេះស្ណាត បរ់ក្យននាេះចបន់ហើ  ក្ ៏ាំនសាក្ប្រស្នណាេះ      
អានោេះអាល័  សាត  ប្រពេះរាជបុប្រែនស្ទើរនឹងក្ស ័    ប្រពេះជនមប្រទ្ង ់ល់
នឃើញនទស្ក្នុងការសឹក្ប្រសាថ្ន អ្ញនក្ើែទុ្ក្ខនប្ររេះតែសឹក្ប្រសាននេះ នទ្ើប
 ក្ក្តនសងមក្ជូែប្រពេះភប័្រក្អ្្ិោឋ នថ្ន ចបពី់នពលននេះនៅនបើមនិទនា់ន
ស្នប្រមចប្រពេះអ្រហែតដរាបណា ដរាបននាេះអ្ញតលងសឹក្ទឹ្ក្ប្រសាននាេះ នប្ររេះ
ជានមបនងកើែនស្ចក្តីទុ្ក្ខ បនងកើែនស្ចក្តីវនិាស្ប្ររបត់បបោ ង កាលនឃើញ
នទស្ជាប្របចក្សោ ងននេះ ប្រទ្ងក់្ត៏លងនសា ប្រសាតាាំងពីព្ងៃននាេះមក្។ 

កទាតឆាសជាតិននការផឹកតភរាកម្រ័យ 

១.ន វ្ើឱ្យនក្ើែជាមនុស្ស .រ 
២.ន វ្ើឱ្យកាល  ជាមនុស្សឆ្កួែ 
៣.ន វ្ើឱ្យជាមនុស្សនខា បញញ  
៤.ន វ្ើឱ្យនក្ើែជាស្ែវលូន ឬ វា។ 

អីិបាយ 

១.ន្វើឱ្យនក្ើែជាមនុស្ស.រ នប្ររេះអ្នក្សឹក្សុ្រាសាល បន់ៅទាំងវនងវង សាម រែី 
មនុស្សតដលប្រស្វងឹសុ្រាមានក្មាល ាំងខ្ល ាំង អ្ណាត ែក្បចូ់លមាែ ់ និោ មនិ
ដឹងនរឿង និោ មនិចាស់្ានតែស្ាំន ង លុេះនពលសាល បន់ៅធ្លល ក្ន់ៅ
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កានន់រក្ កាលរចួពីនរក្ននាេះមក្នស្ស្ស្ល់សលក្មម រតមងនក្ើែជា         
មនុស្ស។ 
២.ន្វើឱ្យកាល  ជាមនុស្សឆ្កួែ នប្ររេះក្នុងអ្ែីែជាែិសឹក្សុ្រានប្រចើន នពលប្រស្វងឹ
ក្ម៏ានសាម រែីផ្លល ស់្បតូរ ាបក្មមននាេះជាបត់ាមខលួនមក្ លុេះនពលនៅក្នុងជាែិ
ននេះ ក្ក៏ាល  ជាមនុស្សឆ្កួែ ដូចជានៅសុ្ខៗ ក្ា៏នឮស្នមលងនរខសបឹខលេះ 
អាការជានខ្ម ចលងខលេះ នឃើញមនុស្សនដើរថ្ន និងមក្ស្មាល បខ់លួនខលេះ។ 
៣.ន្វើឱ្យជាមនុស្សមានបញញ នខា  បុរគលតដលប្រស្វងឹប្រសានរឿ ៗ នពល
រិែអ្វីក្ម៏និនចញ នប្ររេះាបក្មមបញ្ជូ នសលមក្ ឱ្យនក្ើែជាមនុស្សមាន បញញ
នខា  ។ 
៤.ន្វើឱ្យនក្ើែជាស្ែវលូនឬវា មនិថ្នស្ែវប្រែកួ្ែ ពស់្ ស្ែវទ្នសងទាំងអ្ស់្
ននេះមក្ពីសឹក្ប្រសា នប្ររេះមនុស្សតដលប្រស្វងឹខ្ល ាំង នដើរមនិរចួរតមងលូន ឬវា 
បុរគលននេះកាលសាល បន់ៅនក្ើែជាស្ែវ លូនឬវាមានពស់្ជានដើម។ 

វិ ធ សីាបញ្េប់កព្គឿសព្តិឹស 

១.ពិចរណានឃើញនទស្ថ្ន សុ្រាមាននទស្ ៃ្នណ់ាស់្ ដូចជាអ្នក្តដល
នស្ពសុ្រានជារជាាំនហើ  ន វ្ើឱ្យផ្លល ស់្បតូរនិស្ស ័របស់្ខលួនតដលធ្លល បត់ែស្លូែ
បូែ តបរនៅជាកាចសាហវ ្ននៅហ៊ា នស្ប្រមាបម់ាតាបិតារបស់្ខលួនជា
នដើមនទ្ៀែសង។ 
២.តាាំងចិែតឱ្យមាាំថ្ន អាតាម អ្ញនឹងឈបសឹ់ក្ ឬប្រែូវស្នយជាម ួអ្នក្ ា្ំណា
ម ួ តដលខលួននគ្នរពរាបអ់ាន ឬជាម ួនឹងភកិ្ខុស្ងឃជានដើម។ 
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៣.ពិចរណាដល់កិ្ែតិ ស្ខលួនឯងឱ្យនប្រចើនថ្ន អាតាម អ្ញជាពុទ្ធបរស័ិ្ទ្ជា
កូ្នប្រពេះពុទ្ធ ជាសិ្ស្សមានប្ររូជាមនុស្ស មានកិ្ែតិ ស្ ជាទោទ្ស្នង
ប្រែកូ្ល ការពិចរណាដល់ខលួនឯង ោ ងននេះនរឿ ៗនៅអាចលេះបងប់្រសា
នចលាន។ 
៤.នពលមែិតភប័្រក្បងហ ញប្រសា ប្រែវូនរចនចញពីទី្ននាេះ នបើមនិដូនចន េះនទ្ នរ
នឹងបបលួន ើងឱ្យសឹក្ប្រសានទ្ៀែមនិខ្ននទ្ ចាំណុ្ចននេះស្ាំខ្នណ់ាស់្ 
ដរាបណានៅតែនស្ពរប ់ ស្និទ្ធសាន លជាម ួអ្នក្បងហ ញប្រសាននាេះ មនិ
ង ឈបា់នន ើ ។ 
៥.អ្នក្ណាមក្និោ ឱ្យរិែដល់ប្រសា ដូចជាការនឃាស្នា ន ើងប្រែូវរិែ
ថ្ន ប្រសាជារបស់្អាប្រក្ក្ ់វានាាំមក្នូវអ្ពមងគលមក្កានស់ទេះ។ 

អានិតសសននការតព្សមួ្ចាកកព្គឿសព្តិសឹ 

១.កិែចករណ្យសាកយតភវខិបបំវបដិជាននតាវជាមនុស្សដឹងសាគ ល់កិ្ចាតដលរួរក្នុង
អ្ែីែ អ្នារែ និងបចាុបបននោ ងឆ្លបរ់ហ័ស្សង 
២.តទាឧបដឋិតតតតិា ជាអ្នក្មានស្ែិែមកល់នៅខ្ជ បខ់ជួនលែស្ពវកាល 
៣.អនភម្មតសាកតា ជាមនុស្សលែមនិតមនជាមនុស្សឆ្កួែ 
៤.ញាណ្យិនសាតាវមានោណ្ជានប្ររឿងដឹងនប្រចើនប្របការ 
៥.អកនឡតា ជាមនុស្សមនិោបញ័់រផ្លត ស្សង 
៦.អជឡតា ជាមនុស្សមនិស្ស្លក្ស់្នស្លើែស្ទុេះសាទ សង 
៧.អម្ូគតា ជាមនុស្សមនិរ ប្រែដិែសង 
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៨.អម្ទតា ជាមនុស្សមនិប្រស្វងឹប្រជបក់្នុងអារមមណ៍្សង 
៩.អបបម្តសាតា ជាមនុស្សមនិមាននស្ចក្តីប្របមាទ្ក្នុងកុ្ស្ល្មស៌ង 
១០.អតកមាម េតា ជាមនុស្សមនិវនងវងនសតស្ផ្លត ស្នោ សារអារមមណ៍្សង 
១១.អឆម្ពិតា ជាមនុស្សមនិង នឹងែក្ស់្លុែនសែើលសង 
១២.អស្ររម្ភិតា ជាមនុស្សមនិមាននស្ចក្តីរ ាំខ្នចិែតសង 
១៣.អនិតសុកិតា ជាមនុស្សមនិប្រចតណ្នប្ស្ាអ្នក្ណាសង 
១៤.អកបាតភកកតា មាននស្ចក្តីខវល់ខ្វ  ែិចក្នុងការឥែប្របនោជន ៍
១៥.តភខសាតតា ជាមនុស្សសុ្ខប្រស្ួលសង 
១៦.អមិតម្មតតា មានមនុស្សឯនទ្ៀែរាបអ់ាននកាែតប្រក្ងសង 
១៧.តែចវាទតិា នរលរក្យកាលណាសុ្ទ្ធតែស្ចាៈ 
១៨.អបិតភណ្យតា មនិតដលនរលរក្យស្៊ាក្នស្ៀែអ្នក្ណាសង គ្នម នអ្នក្
ណានិោ រក្យស្៊ាក្នស្ៀែមក្រក្សង 
១៩.អផរភស្រ គ្នម នអ្នក្ណានិោ រក្យនប្រគ្នែប្រគ្នែប្រទ្នគ្នេះមក្រក្ 
២០.អតម្ផបបលាបវាទិតា មនិនិោ នូវរក្យនរា រា ឥែប្របនោជន ៍
ឥែានការសង 
២១.រតសាិនទិិម្តនទិតតា ជាមនុស្សមនិខជិលប្រចអូ្ស្ទាំង បព់្ងៃ 
២២.កតសាញ្ាតូា ជាមនុស្សដឹងឧបការរុណ្ព្នអ្នក្មានរុណ្ 
២៣.កតកិទិតា ជាអ្នក្ដឹងនូវរុណ្នរនហើ ន វ្ើែបឧបការរុណ្សង 
២៤.អម្ែារធតា ជាមនុស្សមនិក្ាំណាញ់ស្វិែសាវ ញខុស្ទ្ាំនង 
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២៥.ចាគិនសាតា ជាមនុស្សសាគ ល់បរចិា រតាមកាល 
២៦.តសា ិនសាតា ជាមនុស្សមានសី្លលែ 
២៧.ឧជភកតា ជាមនុស្សពិែប្រែង ់
២៨.អកកាក ីនតា ជាមនុស្សមនិង នឹងនប្រកា្ដល់អ្នក្ណាៗ 
២៩.េិរធម្នតា ជាមនុស្សមានចិែតខ្ម ស្ាប 
៣០.ឱ្តសាបបិតា ជាមនុស្សមានចិែតែក្ស់្លុែនឹងាប 
៣១.ឧជភទិដឋតិា ជាមនុស្សមានចិែតនឃើញប្រែូវ 
៣២.ម្ោបញ្ាតា ជាមនុស្សមានបញញ ា្ំទូ្ោ  
៣៣.កម្ោិធតា ជាមនុស្សមានប្រាជ្ា ល់ប្រែូវ 
៣៤.បណ្យឌ ិតា ជាមនុស្សមានោណ្រែិស្ពវកាល 
៣៥.អតាសា នតថកភត តា ល្ ស្ព្វដឹង ល់ក្នុងការមានប្របនោជន ៍ និងការ
តដលគ្នម នប្របនោជនប៍្ររបោ់ ង។ 

ោតិតកោ ថា៖ 

នចបលនន់ៅស្ល់សទេះ  អ្ស់្ប្រាក្ម់ាស្មនិជាអ្វី 
នឆ្េះសទេះនៅស្ល់ដី  អ្ែា់ ឆី្នដក្លក្ា់ន 
ចញ់តលបងនៅជីវែិ  នបើនចេះរិែវលិវញិថ្នក ន 
នញៀនថ្នន ាំប្របចាំប្រាណ្  តក្តលងានសាល បទ់ាំងរស់្។ 

(ចបម់ងគលទី្ ២០) 
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ម្សល ទសាវ២១ 

អបបមាកទាវែវីកម្មតភ នស្ចក្តីមនិប្របមាទ្ក្នុង្មទ៌ាំងឡា  
21-Diligence in Dhamma 

នស្ចក្តីមនិប្របមាទ្រឺជាអ្វី? 
រក្យថ្ន មនិប្របមាទ្រឺជាការមាននូវស្ែិសាម រែីប្ររបន់ពល មនិថ្ន

នពលរិែ នពលនិោ  នពលនដើរ នពលអ្ងគុ ឬនពលក្ាំពុងន វ្ើកិ្ចាការអ្វីៗ
នទ្ រឺមនិភាល ែន់ៅកានស់លូវវនិាស្សាបសូ្នយ។ 
មនិប្របមាទ្ជា្មស៌្ាំខ្នោ់ ងព្ប្រក្តលង រឺរក្យនប្របៀនប្របនៅរបស់្ប្រពេះពុទ្ធ
ដូចបចាិមវាចចុងនប្រកា ថ្ន៖ 

េនទទានវិ មិកខកិវអាម្នសាយម្ិវ កវាវិយីមាម វតង្កខ រាវ អបបមាកទនវវវវវវវវ

តម្ាកទរ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ឥ ូវននេះែថ្នរែនឹងោស់្នែឿនអ្នក្
ទាំងឡា ស្ងខ រទាំងឡា មាននស្ចក្តីវនិាស្នៅវញិជា្មមតា អ្នក្ទាំង 
ឡា ចូរោុាំងកិ្ចាទាំងពួងឱ្យស្នប្រមចនោ នស្ចក្តីមនិប្របមាទ្ចុេះ។ 

 កខណ្យៈរបត់អនកព្បមាទវ៣វយ៉ា ស 

១.កភតសាត រឺពួក្អ្នក្តដលមនិន វ្ើនស្ចក្តីលែ តែចងា់នសលលែ ជាពួក្អ្នក្
ខជិលប្រចអូ្ស្ 
២.ទភែចរធត រឺពួក្អ្នក្ន វ្ើនស្ចក្តីអាប្រក្ក្ ់ តែចងា់នសលលែ ដូចជាអ្នក្ន វ្ើនូវ
អ្វីៗ តាមតែអ្ាំនពើចិែតរបស់្ខលួន 
៣.តិរិ វ រឺពួក្អ្នក្ន វ្ើនស្ចក្តីលែែិចតែចងា់នសលលែនប្រចើនៗ ដូចជាអុ្ជ 
្ូក្សុ្ាំជានដើម។ 
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តតិគឺជាអេសា? 

ស្ែិ រឺជានស្ចក្តីនឹក្រឭក្ ានដល់ នឹក្រឭក្នស្ចក្តីលែអាប្រក្ក្ ់ខុស្ប្រែូវ ជា
វែេុតដលបងខាំោស់្នែឿនឱ្យរិែ និោ  ន វ្ើតែនរឿងតដលប្រែឹមប្រែូវ។ 

តួនាទសារបត់តត ិ

១.ស្ែិ ជានប្ររឿងន វ្ើឱ្យនក្ើែនស្ចក្តីប្របុងប្រប ែ័ន 
២.ស្ែិ ជានប្ររឿងោស់្នែឿនមនិឱ្យធ្លល ក្ក់្នុងសលូវវនិាស្ 
៣.ស្ែិ ជានប្ររឿងោស់្នែឿនឱ្យខវល់ខ្វ  តែនៅក្នុងការសាងនស្ចក្តីលែ  
៤.ស្ែិ ជានប្ររឿងបងខាំនហើ បងខាំនទ្ៀែ ក្នុងការសាងអ្ាំនពើលែ 
៥.ស្ែិ ជានប្ររឿងន វ្ើឱ្យនក្ើែនស្ចក្តីភ្ាក្រ់ឭក្ 
៦.ស្ែិ ជានប្ររឿងន វ្ើឱ្យនក្ើែនស្ចក្តីលែិែលែន ់ ក្នុងការន វ្ើការងរមនិឱ្យន វ្ស្
ប្របតហស្។ 

ឧបមាតតិវ៤វយ៉ា ស 

១.ស្ែិ  នប្របៀបដូចបនងគ ល នប្ររេះនោែចុេះមាាំនៅក្នុងអារមមណ៍្ 
២.ស្ែិ  នប្របៀបដូចនា ោមទវ រ នប្ររេះន វ្ើនាទី្របស់្ខលួន 
៣.ស្ែិ  នប្របៀបដូចហិរញ្ញ ិក្ នប្ររេះរងច់ាំនមើល ប្រែួែនមើលប្ររបក់ាល 
៤.ស្ែិ  នប្របៀបដូចជាចងកូែទូ្ក្ នប្ររេះអាចប្ររបប់្ររងនូវដាំនណ្ើ រជីវែិ
របស់្ន ើង។ 

ព្បកយជន៍របត់តតមិានវ៤វយ៉ា ស 

១.ស្ែិ ឃុាំឃាាំងរក្ាស្ភាពចិែត 
២.ស្ែិ ន វ្ើឱ្យរាងកា  និងចិែតឋែិនៅក្នុងស្ភាពជាខលួន 
៣.ស្ែិ ន វ្ើឱ្យការរិែនិងទ្ទួ្លដឹងរកី្ទូ្ោ  
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៤.ស្ែិ ជប្រមេះនូវប្រពឹែតិការណ៍្ប្ររបោ់ ង។ 
ការេេឹកោត់តតិឱ្យជាអនកម្ិនព្បមាទមានវ៥វយ៉ា ស 

១.មានស្ែិរឭក្ដល់ការនវៀរចក្ទុ្ចារែិ 
២.មានស្ែិរឭក្ដល់ការប្របប្រពឹែតសុ្ចរែិ 
៣.មានស្ែិរឭក្ដល់នស្ចក្តីទុ្ក្ខនៅក្នុងអ្ា ភូម ិ
៤.មានស្ែិរឭក្ដល់នស្ចក្តីទុ្ក្ខតដលនក្ើែសាល ប់ៗ  របស់្ស្ែវទាំងឡា  
៥.មានស្ែិរឭក្ដល់ក្មមោឋ នភាវនា តដលអាចលេះបងនូ់វរារៈ នទស្ៈ       
នមាហៈ។ 

តតិតូព្តវ(បិ.២៩វទំ.៣៣) 

តតិយវវិ ធយវឱ្ម្កោឋ វឌ្យាមាកនិវម្តថកក 

កាម្រាគបបោនាយវតកតាវមិកខបុរធពេកជតិ 
ភកិ្ខុមានសាម រែីរបបបី្របោបន់វៀរ នដើមបលីេះបងនូ់វកាម 
ដូចជាបុរស្តដលនរប្របហរនោ លាំតពង ឬដូចជា 

បុរគលតដលនភលើងនឆ្េះនលើក្ាល។ 
តកាក យវវិ ធយវឱ្ម្កោឋ វឌ្យាមាកនិវម្តថកក 

តកាក យទដិឋិបបោនាយវតកតាវមិកខវុបរធពេកជតិ 
ភកិ្ខុមានសាម រែីរបបបី្របោបន់វៀរ នដើមបលីេះបងនូ់វស្កាក  ទិ្ដឋិ 
ដូចជាបុរស្តដលប្រែូវនរប្របហរនោ លាំតពង ឬដូចជា 

បុរគលតដលនភលើងនឆ្េះក្ាល។ 
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ម្ណ្យិមតូព្តវ(បិ.៣០វទំ.២១៣) 

តតិម្កតាវតទាវមទទំវតតមិាវតភខកម្ីតិ 

តតិម្កតាវតភកិវកតកយាវកិរាវវែវបរធម្ភែចតិ 

នស្ចក្តីចនប្រមើនរបស់្បុរគលអ្នក្មានសាម រែី រតមងមានប្ររបក់ាល 
អ្នក្មានសាម ែីរតមងដល់នូវនស្ចក្តីសុ្ខ រុណ្ដប៏្របនស្ើររបស់្អ្នក្ 
មានសាម រែីរតមងមានជានិចា អ្នក្មានសាម រែីរតមងរចួចក្នពៀរ។ 
នទស្ព្នការនដក្មនិមានស្ែិនិងអានិស្ងសមានស្ែិ ៥ ប្របការ 

១.លក្ល់ាំាក្    ២.ភ្ាក្ល់ាំាក្   
៣.នឃើញសុ្បិនអាប្រក្ក្ ់ ៤.នទ្វតាមនិរក្ា   
៥.ទឹ្ក្អ្សុ្ចិឃាល ែនចញ។ 

អានិតសសមានតតិវ៥វព្បការ 

១.នដក្លក្ប់្រស្ួល  ២.ភ្ាក្ប់្រស្ួល   
៣.មនិនឃើញសុ្បិនអាប្រក្ក្ ់ ៤.នទ្វតារក្ា    
៥.ទឹ្ក្អ្សុ្ចិមនិឃាល ែនចញ។ 

អនភតសតិវ១០វព្បការ 

១.ពភទាា នភតសតិវ  រលឹក្រុណ្ប្រពេះពុទ្ធ 
២.ីមាម នភតសតិ   រលឹក្រុណ្ប្រពេះ្ម ៌
៣.តសានភតសតិ  រលឹក្រុណ្ប្រពេះស្ងឃ 
៤.តសាលានភតសតិវ រលឹក្ដល់សី្លរបស់្ខលួន 
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៥.ចាគានភតសតិ  រលឹក្ដល់ទនតដលខលួនានបរចិា រនហើ  
៦.កទិតានភតសតិ     រលឹក្ដល់រុណ្្ម ៌តដលន វ្ើឱ្យបុរគលជានទ្វតា 
៧.ម្រណានភតសតិ  រលឹក្ដល់នស្ចក្តីសាល ប ់
៨.កាយគតាតតិ  រលឹក្ទូ្នៅក្នុងរាងកា  ជារបស់្មនិសាែ ែ 
៩.អនាកនតសតិ  រលឹក្ដល់ខយល់ដនងហើមនចញចូល 
១០.ឧបតមានភតសតិ  រលឹក្ដល់ប្រពេះនិរវ នជាទី្ស្ៃបកិ់្នលស្និងទុ្ក្ខ។ 

ម្ិនគួរព្បមាទកនសុកព កិលា 

១.មនិររួមនិប្របមាទ្ក្នុងនពលនវោ 
ម្ូ បរធយយតូព្តវ(បិ.៥៧វទំ.៥០៣) 

នពលនវោទ្ាំររសីុ្ស្ែវនោក្ 
កាកលាវឃតតិវមភតានិវតោេ កនិវតេតសានា 

កយវែវកា ឃកស្រវមូកតាវតមូតបែនឹវបីិ។ 
កាលរតមងសីុ្នូវពួក្ស្ែវទាំអ្ស់្ ប្រពមទាំងខលួនឯង  
ចាំតណ្ក្ស្ែវណាជាអ្នក្សីុ្នូវកាល ស្ែវននាេះ 

ន ម្ េះថ្ន ដុែនូវែណាហ តដលជា្មមជាែិដុែនូវស្ែវ។ 
២.មនិប្របមាទ្ក្នុងវ ័ 

កយបិវិតសតតំវជសាកិវតកពេវម្ែចុបរាយនា 

នវកិញ្ច ិវបរធិកជជតិវតពេកម្វាមិម្ទទតិ 

ពួក្ស្ែវទាំងអ្ស់្មានមចាុប្របប្រពឹែតនៅខ្ងមុខ នទេះជនឯណា 
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រស់្នៅអ្ស់្១០០ ឆ្លន ាំក្តី ជនននាេះនជៀស្វាងនូវមចាុែិចែួច 
ក្ពុ៏ាំរចួ មចាុតែងោាំញីនូវស្ែវទាំងអ្ស់្ឥែស្ល់ន ើ ។ 

អបបវំិតវជសាិធតំវឥទំវឧរំវិតសតតាបិវម្ិយយតិវ 

កយវកែបិវអតិែចវជសាិតិវអរវកចវជរស្របិវវម្ិយយត ិ

ជីវែិននេះែិចណាស់្ រតមងសាល បខ់្ងអា អ្ាំពីម ួរ ឆ្លន ាំ នបើបុរគលណា 
រស់្នៅក្នលងហួស្ (ពី១០០ឆ្លន ាំ) នៅបុរគលននាេះរងស់ាល បន់ប្ររេះជរាពុាំខ្ន។ 

 កខកណ្យៈម្នភតសម្ិនព្បមាទវ៤វយ៉ា ស 

១.ជាអ្នក្មនិពយាទ្   
២.ជាអ្នក្មានស្ែិប្ររបក់ាល 
៣.ជាអ្នក្ចិែតតាាំងមាាំខ្ងក្នុង  
៤.ជាអ្នក្សិ្ក្ាក្នុងការក្មាា ែប់ងនូ់វអ្ភជិា។ 

តម្ិទាិតូព្តវ(បិ.២៩វទំ.៣២៤)ម្.ទំ.១២៣ 

ខុ្ាំានសាត បម់ក្ោ ងននេះ។ ស្ម ័ម ួប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រទ្ង់
រងន់ៅក្នុងប្រស្ុក្សិ្ោវែី ក្នុងតដនស្ក្កៈ ស្ម ័ននាេះឯង ប្រពេះស្មទិ្ធិដម៏ាន
អា ុជាអ្នក្មនិប្របមាទ្មានពយោមជានប្ររឿងដុែក្នតត កិ្នលស្ មានចិែត   
បញ្ាូ ននៅកានប់្រពេះនិរវ ន នហើ នៅក្នុងទី្ជិែព្នប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ។  

ប្រគ្នននាេះឯងប្រពេះស្មទិ្ធិមានអា ុ នៅក្នុងទី្សាៃ ែពួ់ននៅក្នុង         
ក្មមោឋ នមាននស្ចក្តីប្រែិេះរេិះនក្ើែន ើងក្នុងចិែតោ ងននេះថ្ន អាតាម អ្ញនពញ
ជាមានោភ អ្ែតភាពជាមនុស្ស អាតាម អ្ញនពញជាាននោ លែ នប្ររេះ
អាតាម អ្ញមានប្រពេះអ្រហនតស្មាម ស្មពុទ្ធជាប្ររូ អាតាម អ្ញនពញជាមានោភ 
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អ្ែតភាពជាមនុស្សអាតាម អ្ញ ាននោ លែនប្ររេះអ្ញានបសួ្ក្នុង្មម         
វនិ ័ តដលប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រទ្ងប់្រតាស់្នហើ នោ ប្របព្ពោ ងននេះ 
អាតាម អ្ញនពញជាមានោភ អ្ែតភាពជាមនុស្ស អាតាម អ្ញនពញជាាន
នោ លែ នប្ររេះអាតាម អ្ញមានពួក្បុរគលមានសី្ល មាន្មដ៌ល៏ែជា          
ស្ប្រពហមចរ។ី 

លាំោបន់នាេះឯងមារមានចិែតាប ានដឹងនស្ចក្តីប្រែិេះរេិះក្នុងចិែត
របស់្ប្រពេះស្មទិ្ធិមានអា ុ នោ ចិែតរបស់្ខលួន ក្ចូ៏លនៅរក្ប្រពេះស្មទិ្ធិដ៏
មានអា ុលុេះចូលនៅដល់នហើ  ក្ន៏ វ្ើស្ាំន ងដរួ៏រឱ្យខ្ល ច រួរស្ៃបត់ស្ៃង
ោ ងខ្ល ាំងក្នុងទី្ជិែប្រពេះស្មទិ្ធិដម៏ានអា ុ ចាំតណ្ក្តសនដីហក្ដូ់ចជាោន ់
រ ាំពង។ 

ប្រគ្នននាេះឯងប្រពេះស្មទិ្ធិដម៏ានអា ុ ចូលនៅគ្នល់ប្រពេះដម៏ានប្រពេះ
ភារ លុេះចូលនៅដល់នហើ  ក្ប៏្រកាបថ្នវ  បងគាំប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ រចួអ្ងគុ 
ក្នុងទី្ដស៏្មរួរ។ លុេះប្រពេះស្មទិ្ធិមានអា ុ អ្ងគុ ក្នុងទី្ដស៏្មរួរនហើ  ក្៏
ប្រកាបបងគាំទូ្លប្រពេះមានប្រពេះភារថ្ន បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគជាអ្នក្
មនិប្របមាទ្ មានពយោមជានប្ររឿងដុែក្នតត កិ្នលស្ មានចិែតបញ្ជូ ននៅ
កានប់្រពេះនិរវ ន នហើ អ្ងគុ ក្នុងទី្ជិែប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារឯនណាេះ បពិប្រែ
ប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើនខុ្ាំប្រពេះអ្ងគ នៅក្នុងទី្សាៃ ែពួ់ននៅក្នុងក្មមោឋ ន មាននស្ចក្តី
ប្រែិេះរេិះនក្ើែន ើងក្នុងចិែតោ ងននេះថ្ន អាតាម អ្ញនពញជាមានោភ អ្ែតភាព
ជាមនុស្ស អាតាម អ្ញនពញជាាននោ លែ នប្ររេះអាតាម មានប្រពេះអ្រហនត
ស្មាម ស្មពុទ្ធជាប្ររូ អាតាម អ្ញនពញជាមានោភ អ្ែតភាពជាមនុស្សអាតាម
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អ្ញ ាននោ លែ នប្ររេះអ្ញានបសួ្ក្នុង្មមវនិ ័ តដលប្រពេះមានប្រពេះ
ភារប្រទ្ងប់្រតាស់្នហើ នោ ប្របព្ពោ ងននេះ អាតាម អ្ញនពញជាមានោភ 
អ្ែតភាពជាមនុស្ស អាតាម អ្ញនពញជាាននោ លែ នប្ររេះអាតាម អ្ញមាន
ពួក្បុរគលមានសី្ល មាន្មដ៌ល៏ែជាស្ប្រពហមចរ។ី 

ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រតាស់្ែបថ្ន មាន លស្មទិ្ធិនុេ៎ះមនិតមនជាតសនដី
ោនឮ់រ ាំពងនទ្ នុេ៎ះជាមារមានចិែតាប មក្នដើមបនី វ្ើបញញ ចក្ខុរបស់្អ្នក្ឱ្យ 
វនិាស្នទ្នែើ មាន លស្មទិ្ធិ អ្នក្ចូលនៅចុេះ ចូលកុ្ាំប្របមាទ្ ចូលខាំពយោមដុែ 
ក្នតត កិ្នលស្មានចិែតបញ្ជូ លនៅកានប់្រពេះនិរវ ន នហើ នៅក្នុងទី្ននាេះវញិ
ចុេះ។ ប្រពេះស្មទិ្ធិដម៏ានអា ុក្ទ៏្ទួ្លប្រពេះពុទ្ធដីការបស់្ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ
ថ្ន ប្រពេះក្រុណាប្រពេះអ្ងគដូនចនេះនហើ  នប្រកាក្អ្ាំពីអាស្នៈនហើ  ប្រកាប
ថ្នវ  បងគាំ ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ ន វ្ើប្របទ្ក្សណិ្នដើរនចញនៅ។ 

ប្រពេះស្មទិ្ធមិានអា ុមនិប្របមាទ្ មានពយោមជានប្ររឿងដុែក្នតត  
កិ្នលស្ បញ្ាូ នចិែតនៅកានប់្រពេះនិរវ ន នហើ នៅក្នុងទី្ននាេះអ្ស់្ជារប្រមប់
ពីរដង។ អ្ស់្វារៈជារប្រមបបី់ដង។នប។  

ប្រគ្នននាេះឯងប្រពេះស្មទិ្ធិមានអា ុ ដឹងចាស់្ថ្ន អ្នក្ននេះជាមារមាន
ចិែតាប ដូនចនេះនហើ  នទ្ើបនរលនឹងមារមានចិែតាបនោ គ្នថ្នដូនចនេះថ្ន 
សទ្ធា យហ ំបរាជណិត អគារស្មម  អនគារយិ ំសតិ្ បញ្ញា  សុសមាហិត្ ំ
កាម ំក្រសសុ រោូន ិ ណនវ ម រាធយិសសសីតិ្។ អ្តាម អ្ញនចញចក្សទេះ
ចូល មក្កានស់នួស្នោ ស្ទធ  ស្ែិនិងបញញ  អាតាម អ្ញានដឹងនហើ  ទាំង
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ចិែត នសាែក្ា៏នតាាំងលែនហើ  ចូលអ្នក្ន វ្ើរូបតដលរួរខ្ល ច តាមប្រាថ្នន ចុេះ 
អ្នក្ មនិអាចន វ្ើអាតាម អ្ញឱ្យោបញ័់រានន ើ ។  
ប្រគ្នននាេះឯង មារមានចិែតាបនក្ើែទុ្ក្ខែូចចិែត ស្មទិ្ធិភកិ្ខុសាគ ល់អាតាម  អ្ញ 
ដូនចនេះនហើ  ក្ា៏ែច់ក្ទី្ននាេះនៅ។ 

ត ាតូព្តវ(បិ.៥៤វទំ.២០២) 

អនិតសាម្នញ្ញា តំវម្ចាច នំវឥីវជសាិធត ំ

កតិរញ្ច វបរធតសាញ្ច វតញ្ច វទភកកខនវ តញ្ាតុំ 
ជីវែិរបស់្ស្ែវទាំងឡា ក្នុងនោក្ននេះ មនិអាចក្ាំណ្ែ ់

មនិមានអ្នក្ណាម ួអាចដឹងាន ជីវែិននាេះ 
ជារបស់្ប្រក្សង ែិចសង ប្របក្បនោ ទុ្ក្ខសង។ 
ផលានម្ិិវបកាក នំវកកតាវបតនកតាវមយំ 

ឯិំវជាតានវម្ចាច នំវនិែចំវម្រណ្យកតាវមយំ 
តសលនឈើទាំងឡា តដលទុ្ាំនហើ  តែងមានភ ័អ្ាំពី 

ការប្រជុេះក្នុងនពលប្រពឹក្ ោ ងណាមញិ ស្ែវទាំងឡា តដល 
នក្ើែនហើ តែងមានភ ័ពីនស្ចក្តីសាល បអ់្ស់្កាលជានិចាោ ងននាេះតដរ។ 

អំកពើវ៤វយ៉ា សនាឱំ្យិធនាត 

១.ការនដក្ព្ងៃប្រែង ់  
២.ការខាិលប្រចអូ្ស្ 
៣.ការកាច   
៤.ការនដក្អ្ស់្កាលដ ូ៏រអ្តងវង 
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៥.ការនដើរសលូវឆ្លៃ  ព្នបុរគលមាន ក្ឯ់ង  
៦.ការប្របប្រពឹែតក្នលងភរោិអ្នក្ដព្ទ្។ 

កាលាម្តូព្តវ(បិ.៤១វទំ.២១៨) 

១.មាវអនភតសកិន កុ្ាំប្របកានន់ោ ប្រគ្ននត់ែឮតាមគ្នន  
២.មាវបរម្បរាយ កុ្ាំប្របកានត់ាមរក្យបរមបរា 
៣.មាវឥតិករធយយវកុ្ាំប្របកានន់ោ ានឮដូនចនេះ 
៤.មាវបិដកតម្បទាកននវកុ្ាំប្របកានន់ោ អាងក្បួនែប្រមា 
៥.មាវតកកកេតភវកុ្ាំប្របកានត់ាមនហែុតដលប្រែិេះរេិះ 
៦.មាវនយកេតភ កុ្ាំប្របកានន់ោ កាែដ់ាំរ ួ (ន ័) តសសសសាំ 
៧.មាវអាការបរធិធតកកកន កុ្ាំប្របកានន់ោ ប្រគ្ននប់្រែិេះរេិះនូវអាការៈ 
៨.មាវទិដឋិនជិានកខនសាិយ កុ្ាំប្របកានន់ោ នស្ចក្តីនពញចិែតតាមការពិនិែយ 
៩.មាវមពេរូបតាយ កុ្ាំប្របកានថ់្ននោ មានស្ភាពរួរនជឿ 
១០.មាវតម្កណាវកនាវគរូវកុ្ាំប្របកានថ់្នស្មណ្ៈននេះជាប្ររូរបស់្ន ើង។ 

ការករៀនបរធយតសាិវ៣វយ៉ា ស 

១.អ គទទូបម្បរធយតសាិ  នរៀននប្របៀបដូចចបព់ស់្ប្រែងក់្នទុ  
២.និតសរណ្យតថបរធយតសាិ  នរៀននដើមបរីោស់្ខលួនចក្ទុ្ក្ខ 
៣.មណាឌ គារធកបរធយតសាិ  នរៀននដើមបជីាឃាល ាំងព្នប្រពេះ្ម។៌ 

ពិចារណាកតែកសាសាស្រា ប់វ៦វយ៉ា ស 

១.នស្ចក្តីសាល ប ់រតមងទ្មាល  អ្នក្មានក្មាល ាំងាន 
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២.នស្ចក្តីសាល ប ់រតមងទ្មាល  អ្នក្មានប្រទ្ពយនប្រចើនាន 
៣.នស្ចក្តីសាល ប ់រតមងទ្មាល  អ្នក្មានបុណ្យនប្រចើនាន 
៤.នស្ចក្តីសាល ប ់រតមងទ្មាល  អ្នក្មានបញញ នប្រចើនាន 
៥.នស្ចក្តីសាល ប ់រតមងទ្មាល  អ្នក្មានរទិ្ធិនប្រចើនាន 
៦.នស្ចក្តីសាល ប ់រតមងទ្មាល  នូវប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធពុទ្ធ ប្រពេះបនចាក្ពុទ្ធាន។ 

អនិម្ិតសាកីម្៌មានវ៥វយ៉ា ស 

១.ជសាិធតអនិម្ិតសាក  ជីវែិស្ែវនោក្មនិអាចក្ាំណ្ែា់ន 
២.ពាីិអនិម្ិតសាក  ជមៃសឺ្ែវនោក្មនិអាចក្ាំណ្ែា់ន 
៣.កា អនិម្ិតសាក  នពលនវោព្នការសាល បម់និអាចក្ាំណ្ែា់ន 
៤.កទេនិកកខបនអនមិ្ិតសាក ទី្ក្តនលងតដលសាល បន់ៅវញិមនិអាចក្ាំណ្ែា់ន 
៥.គតិអនិម្ិតសាក  ដាំនណ្ើ រនៅនក្ើែក្នុងភពងមីមនិអាចក្ាំណ្ែា់ន។ 

បភរភជជនចា ែស្រា ប់កព្ោះព្បកបកោយីម្៌វ៤វយ៉ា ស 

១.មនិប្រជេះថ្នល ក្នុងប្រពេះពុទ្ធ 
២.មនិប្រជេះថ្នល ក្នុងប្រពេះ្ម ៌
៣.មនិប្រជេះថ្នល ក្នុងប្រពេះស្ងឃ 
៤.ជាបុរគលប្រទុ្ស្តសី្ល 
ឯចាំតណ្ក្បងុជជនមនិខ្ល ចសាល បន់ប្ររេះមាន្មស៌ទុ ពីននេះ ៤ ោ ង។ 

ឧកយតព្មាប់កមាច ត់នូិកតែកសាសាព្បមាទ 

១.ពិចរណានឃើញភ ័ក្នុងអ្ា ភូម ិ
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២.ពិចរណានឃើញអានិស្ងសព្ននស្ចក្តីពយោម ឧា ស្ប្រមាបក់្មាា ែនូ់វ
នស្ចក្តីប្របមាទ្ 
៣.ពិចរណានឃើញដាំនណ្ើ រព្នប្រពេះពុទ្ធនិងប្រពេះអ្រ ិទាំងឡា  
៤.ប្រែូវនគ្នរពចាំនរេះបិណ្ឌ ាែតដលនរឱ្យនោ ស្ទធ  
៥.ប្រែូវពិចរណាដល់មែក៌្ដប៏្របនស្ើររឺអ្រ ិប្រទ្ពយ ៧ ប្របការរឺ ស្ទធ ្នាំ 
សី្ល្នាំ ហិរ ិ្ នាំ ឱ្ែតបប្នាំ សុ្ែ្នាំ ចរ្នាំ បញញ ្នាំ ។ 
៦.ប្រែូវពិចរណាដល់រុណ្របស់្ប្រពេះសាសាត  
៧.ប្រែូវពិចរណាជាែិដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ប្រពេះសាសាត   
៨ប្រែូវពិចរណានូវរុណ្ដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ស្ប្រពហមចរបុីរគល 
៩.ប្រែូវនវៀរចក្បុរគលតដលខជិលប្រចអូ្ស្ 
១០.ប្រែូវនស្ពរបនឹ់ងបុរគលតដលមាននស្ចក្តីពយោម 
១១.ប្រែូវបនងែ នចិែតនៅក្នុងវរី ិស្នមាព ជឈងគ។ 

តកសេគិតថវុ៨វព្បការ 

១.ជាតិ្ទុក្ខ ទុ្ក្ខនប្ររេះក្ាំនណ្ើ ែ 
២.ជរាទុក្ខ ទុ្ក្ខនប្ររេះចស់្ប្រគ្នាំប្រគ្ន  
៣.រាធទុិក្ខ ទុ្ក្ខនប្ររេះការឈ ឺ
៤.មរណទុក្ខ ទុ្ក្ខនប្ររេះនស្ចក្តីសាល ប ់
៥.អោយទុក្ខ រឺទុ្ក្ខក្នុងអ្ា ភូម ិ៤ 
៦.អត្ណីត្ វដ្តមូលក្ ំទុក្ខ  ំទុ្ក្ខតដលមានវដតជាប្ស្រល់ក្នុងអ្ែីែ 
៧.អោគណត្ វដ្តមូលក្ ំទុក្ខ  ំទុ្ក្ខតដលមានវដតជាប្ស្រល់ក្នុងអ្នារែ 
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៨.បចចុបបណនោ អាោរបរណិយដ្ឋមូិលក្ ំ ទុក្ខ  ំ ទុ្ក្ខតដលមានការតស្វងរក្
អាហរជាមូលក្នុងបចាុបបនន។ 

ីម្មកុទទតវ៤វយ៉ា ស 

១.ឧបនសាយតិវ កលាកវ អទាុកវា ស្ែវនោក្មនិនទ្ៀងតែងប្រែូវជរានាាំចូលនៅ
រក្មរណ្ៈ 
២.អតាកណាវ កលាកកាវអនមិតសករា ស្ែវនោក្មនិមាននប្ររឿងការររ មនិ
មានទី្ពឹងន ើ  
៣.អតសកកាវកលាកកាវតពេំវបោយវគម្នសាយំ ស្ែវនោក្សុ្ទ្ធតែមនិមានអ្វី
ជារបស់្ខលួន 
៤.ឩកនាវកលាកកាវអតិកតាសា វតណាា ទាកស្រ ស្ែវនោក្មានតែនស្ចក្តីខវេះខ្ែ 
មនិនចេះតឆ្ែែសុ្ទ្ធតែជាខុ្ាំរបស់្ែណាហ ។ 

អកជជិ វកិែចមាតបបវំកកាជញ្ញា វម្រណ្យំវតភកិ 

នវេិវកនាវតសករកនសានវម្ោកតកននវម្ែចុនា 
ការពយោមជានប្ររឿងដុែនូវកិ្នលស្បុរគលរួរតែន វ្ើក្នុង 
ព្ងៃននេះឯងអ្នក្ណានឹងដឹងថ្ននស្ចក្តីសាល បនឹ់ងមានក្នុង 
ព្ងៃតស្ែក្ាន នប្ររេះថ្នការែទ្ល់របស់្ន ើងចាំនរេះមចាុ 
តដលមាននស្នាដន៏ប្រចើនននាេះមនិមាននសាេះន ើ ។ 

៣.មនិប្របមាទ្ក្នុងនស្ចក្តីមនិមាននរារ នប្ររេះមនុស្សន ើងប្ររបរូ់បនពលខលេះ
ប្រគ្ននត់ែមនិទនឈ់ ឺឬឈែិឺច ក្ម៏ាននស្ចក្តីប្របមាទ្ ថ្នខលួនមនិមាននរារ។ 
៤.មនិប្របមាទ្ក្នុងជីវែិ នប្ររេះតែការរស់្នៅានសុ្ខប្រស្ួលក្ប៏្របមាទ្ ដូនចនេះ
នហើ មនិរួរន វ្ស្ប្របតហស្ក្នុងជីវែិន ើង នហើ ប្របមាទ្ន ើ ។ 
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ភាពលៃងន់មល ជាប្ស្ និងនដើមព្នទ្នងវើអាប្រក្ក្ទ់ាំងអ្ស់្។ 
Ignorance, the root and stem of all evil. 

Plato (428 BC – 348 BC) 
អ្នារែរបស់្អ្នក្អាប្រស័្ នលើអ្វីៗ តដលអ្នក្ន វ្ើនៅនពលបចាុបបនន។ 

“The future depends on what you do today.” 

Mahatma Gandhi (1869-1948) 
ពភទាោតិត 

អបបម្កតាសា វតតសាម្កនាសា វតភតសាលាវកោរវមិកខកវា 

តភតមាេិតតសកកបាវតែតិសាម្នភរកខរ 
មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  អ្នក្ទាំងឡា កុ្ាំប្របមាទ្ប្រែូវមានសាម រែី 

មានសី្លលែ មានែប្រមេិះែមកល់នឹងលែ ចូររក្ាចិែតរបស់្ខលួនឱ្យនរឿ ៗចុេះ។ 
កយវឥម្តមឹវីម្មិធនកយវអបបម្កតាសា វវិ ធេរធតសត ិ

បោយវជាតិតំស្ររំវទភកខតសនសាំវករធតសតិ។ 
ភកិ្ខុណា មនិប្របមាទ្នហើ ក្នុង្មមវនិ ័ននេះ (ភកិ្ខុននាេះ) នឹងលេះ 

ជាែិស្ងារ នហើ ន វ្ើនូវប្រពេះនិរវ នជាទី្បាំសុែព្នទុ្ក្ខានមនិខ្ន។ 
តរភបអានិតសស 

១.ន វ្ើឱ្យាននូវមហកុ្ស្លនប្រចើន 
២.ន វ្ើឱ្យមនិធ្លល ក្ន់ៅកានអ់្ា ភូម ិ
៣.ានន ម្ េះថ្នជាអ្នក្ប្រទ្ប្រទ្ងនូ់វ្ម៌ 
៤.រតមងទ្ទួ្លានសលជាសុ្ខក្នុងដាំនណ្ើ រជីវែិ 
៥.រតមងជាអ្នក្រកី្រា ក្នុងការសាងនស្ចក្តីលែ 
៦.ន ម្ េះថ្ន ជាអ្នក្មនិសាល ប ់
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៧.ន វ្ើឱ្យរចួចក្ក្ងទុ្ក្ខនសសងៗ 
៨.អាចដុែបាំផ្លល ញនូវនស្ចក្តីអាប្រក្ក្ ់
៩.ន ម្ េះថ្ន ានឧបែេមភប្រពេះពុទ្ធសាស្នា 
១០.រតមងទ្ទួ្លានឱ្វាទ្ទាំង ៣ ោ ង 
១១.រតមងជាអ្នក្បរសុិ្ទ្ធសាែ ែ 
១២.ជាអ្នក្ប្រាស្ចក្មនទិល 
១៣.អ្នក្ប្រាជ្តែងស្រនស្ើរ 
១៤.ន ម្ េះថ្នជាអ្នក្អ្ស់្ជាែិ 
១៥.ន ម្ េះថ្នជាអ្នក្មនិនពញចិែតក្នុងអ្្ម ៌
១៦.ន ម្ េះថ្នជាអ្នក្ានកានប់្រពេះពុទ្ធសាស្នា។ 

បមាកទាវម្ែចុកនាវបទ ំ

នស្ចក្តីប្របមាទ្ជាសលូវព្ននស្ចក្តីសាល ប ់
អបបមាកទាវអម្តំវបទំ 

នស្ចក្តីមនិប្របមាទ្ជាសលូវអ្មែៈ រឺនិរវ ន។ 
កុ្ាំរស់្នៅក្នុងអ្ែីែកាល កុ្ាំប្រស្ព្មនៅអ្នារែ 

ប្រែូវសាងចិ់ែតនៅក្នុងបចាុបបនន។ 
“Do not dwell in the past, do not dream of the future, 

Concentrate the mind on the present moment.” 

Buddha (Dhammapada 348) 
(ចបម់ងគលទី្ ២១) 
ម្សល ទសាវ២២ 

គារកវាវែវនស្ចក្តីនគ្នរពចាំនរេះបុរគលតដលររួនគ្នរព 
22-To be respectful  
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នស្ចក្តីនគ្នរពរឺជាអ្វី? 
នស្ចក្តីនគ្នរព ស្ាំនៅដល់ នស្ចក្តីបនាទ បបនទនខ់លួន ដឹងដល់រុណ្

្មពិ៌ែរបស់្បុរគលដព្ទ្ ប្រពមទ្ទួ្លនោ នស្ចក្តីរកី្រា ឱ្នលាំនទនដល់
បុរគលននាេះទាំងចាំនរេះមុខនិងក្ាំាាំងមុខ។ 

ិតថគុួរកគារពវ៧វយ៉ា ស 

១.នគ្នរពចាំនរេះប្រពេះពុទ្ធ   
២.នគ្នរពចាំនរេះប្រពេះ្ម ៌
៣.នគ្នរពចាំនរេះប្រពេះស្ងឃ  
៤.នគ្នរពក្នុងការសិ្ក្ា 
៥.នគ្នរពក្នុងស្មា្ិ  
៦.នគ្នរពក្នុងនស្ចក្តីមនិប្របមាទ្ 
៧.នគ្នរពក្នុងការទ្ទួ្លបដិស្ណាឋ រៈ។ 

កគារពកព ព្ពះអសលបរធនិោេ ន 

❖ នៅថ្នវ  បងគាំប្រពេះនចែិ  
❖ នៅថ្នវ  បងគាំស្ាំនវជនី សាេ ន 
❖ ប្រែូវនគ្នរពប្រពេះពុទ្ធរូប 
❖ នគ្នរពនខែតពុទធ វាស្រឺប្រពាំតដនឧនាស្ង 
❖ មនិប្រែូវរក្ត់ស្បក្នជើងកានទី់្ោនប្រពេះនចែិ  
❖ មនិប្រែូវនដើរនៅនិោ គ្នន នៅទី្ោនប្រពេះនចែិ  
❖ ប្រែូវនគ្នរពតាមពុនទធ វាទ្។ 
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កគារពកនសុព្ពះីម្៌ 

❖ នបើមានអ្នក្ស្តមតង្មប៌្រែូវសាត ប ់
❖ ប្រែូវសាត ប់្ មន៌ោ នគ្នរព តាាំងចិែតសាត ប ់
❖ មនិប្រែូវោក្ន់ស្ៀវនៅ្មក៌្នុងទី្ទប 
❖ មនិប្រែូវែិេះនដៀល ឬនមើលង ្ម ៌
❖ មនិប្រែូវនដក្ ឬអ្ងគុ និោ គ្នន  ឬរិែរនវ ើរវា  នពលក្ាំពុងសាត ប់

្ម ៌ប្រែូវតាាំងស្ែិសាម រែីជានិចា 
❖ ពនយល់្ម ៌បនប្រងៀន្មន៌ោ នស្ចក្តីប្របុងប្រប ែ័នមនិឱ្យខុស្។ 

កគារពព្ពះតសឃ 

❖ ថ្នវ  បងគាំនោ អាការនរៀបរ លែ 
❖ ប្រែូវអ្ងគុ ចាំនរេះមុខប្រពេះស្ងឃឱ្យមានរនបៀបរាបរ  
❖ មនិរក្ត់ស្បក្នជើងនិោ ជាម ួនោក្ជានដើម 
❖ កាលប្រពេះនងរៈមនិទននិ់មនតនៅ មនិប្រែូវស្តមតង្ម ៌ 
❖ មនិប្រែូវអ្ងគុ ឬឈរ នបៀែនបៀនប្រពេះនងរៈ 
❖ មនិប្រែូវអ្ែួអាងចាំនរេះមុខប្រពេះនងរៈ ប្រែូវទ្ទួ្លប្រពេះនងរៈនោ   

នទ្ យ្ម។៌ 
មិកខពុ្បកបកោយីម្៌វ៥វយ៉ា សរែម្សជាទសាកគារព 

❖ តកទាា វកោតិ  នជឿក្មមនិងសល 
❖ េិរធកកាវកោតិ  ខ្ម ស្ាប 
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❖ ឱ្តបបសាវកោតិ  ខ្ល ចាប 
❖ អារទាិីរធកយវកោតិ  ប្រារពធនស្ចក្តីពយោម 
❖ បញ្ញា វាវកោតិ  មានប្រាជ្ា។ 

អិនទិយបភគល វ១០វ(បភគល ម្ិនគួរតំពះ) 

១.ឧបតម្បកនននវ បចាា វ ឧបតម្បកនាន វ អិនទិកយ ភកិ្ខុតដលានឧបស្មបទ
មុន មនិប្រែូវស្ាំពេះភកិ្ខុតដលានឧបស្មបទនប្រកា  
២.អនភបតម្បកនាន វអិនទិកយ មនិប្រែូវស្ាំពេះអ្នុបស្មបនន  
៣.នានាតំវាតកកាវិភឌ្ឍតករាវអីម្មវាទសាវអិនទិកយ មនិប្រែូវស្ាំពេះភកិ្ខុចស់្ 
តដលមានស្ាំវាស្នសសងគ្នន ជាអ្្មមវាទី្ 
៤.មាតភគាល កមាវអិនទិកយ មនិប្រែូវស្ាំពេះមាែុប្រគ្នម 
៥.បណ្យឌ កកាវអិនទិកយ មនិប្រែូវស្ាំពេះនខទើ  
៦.ករធវាតិកកាវអិនទិកយ មនិប្រែូវស្ាំពេះភកិ្ខុតដលក្ាំពុងនៅបរវិាស្ 
៧.ម្ូលាយវបណ្យឌ កកាវអិនទកិយ មនិប្រែូវស្ាំពេះភកិ្ខុតដលរួរទញមូោបែតិ 
៨.មានតសាករធកកាវអិនទិកយ មនិប្រែូវស្ាំពេះភកិ្ខុតដលរួរដល់មានែត 
៩.មានតសាករធកកាវអិនទិកយ មនិប្រែូវស្ាំពេះភកិ្ខុតដលក្ាំពុងប្របប្រពឹែតមានែត 
១០.អកោភ នារកោវអិនទិកយវមនិប្រែូវស្ាំពេះភកិ្ខុតដលរួរដល់អ្រភ នក្មម។ 
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បភគល គួរតំពះវ៣វជំពូក 

១.ឧបតម្បកនននវ បភករវ ឧបតម្បកនាន វ ិនទិកយ ភកិ្ខុតដលានឧបស្មបទ
នប្រកា ប្រែូវស្ាំពេះភកិ្ខុតដលានឧបស្មបទមុន 
២.នានាតំវាតកកាវ ិភឌ្ឍតករាវ ិនទិកយវ ប្រែូវស្ាំពេះភកិ្ខុចស់្ជាងតដលមាន 
ស្ាំវាស្នស្មើគ្នន ជា្មមវាទី្ 
៣.តកទិកកវកលាកកវមិកខកិវតមារកកវតព្ពេមកកវតតសម្ណ្យព្ពេមណ្យិយវ
បជាយវតកទិម្នភតទ្យវតថាគកតាវអរេំវតមាម តម្ពកុទាា វិនទិកយវមាន ល
ភកិ្ខុទាំងឡា ប្រែូវថ្នវ  បងគាំប្រពេះែថ្នរែអ្រហនតស្មាម ស្មពុទ្ធ ក្នុងនោក្ប្រពម
ទាំងនទ្វនោក្ មារនោក្ ប្រពហមនោក្ ក្នុងពពួក្ស្ែវប្រពមទាំងស្មណ្ៈនិង
ប្ររហមណ៍្ ប្រពមទាំងមនុស្សជាស្មមែិនទ្ពនឹងមនុស្សដន៏ស្ស្។ 

ព្ពះកររៈវ៣វយ៉ា ស 

១.ជាតិកតថរៈវជាប្រពេះនងរៈនោ ការបសួ្មានវស្ានប្រចើន 
២.ីម្មកតថរៈវជាប្រពេះនងរៈនោ ការតបក្ធ្លល  ក្នុង្ម ៌និងវនិ ័ 
៣.តម្មតិកតថរៈ ជាប្រពេះនងរៈនោ ការស្នមែ (បសួ្កាលចស់្)។ 

ការតមាល  ់ព្ពះរតនៈនព្តវ៣វយ៉ា ស 

១.រម្តិពេំវ រម្នសាិវ ឯតាថ តិរំ ជនទាំងឡា ណា រតមងនប្រែក្អ្រនូវវែេុតដល
បណ្ឌិ ែ របបនីប្រែក្អ្រក្នុងពួក្ទាំង៣ ព្នបូជនី វ៍ែេុននេះ នហែុននាេះ ពួក្ទាំង
៣ ព្នបូជនី វ៍ែេុននាេះ នទ្ើបានប្រពេះនាមថ្ន រៈ។ 
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២.អតាសា នំវមកជកនសាវឧបកតិកនសាវទភគលតិកតាវតំស្ររម្េណ្យណិកតាវវាវតាករនសាសាតវិ
តំ ពួក្ទាំង ៣ ព្នវែេុណា រតមងោុាំងជនអ្នក្របរ់ក្ រឺចូលនៅនស្ពរប់
នដើមបនី វ្ើឱ្យឆ្លងសុែចក្ទុ្រគែិ និងប្រជលងមនហប្រស្ព រឺស្ងារវដត នហែុ
ននាេះ ពួក្ទាំង ៣ ព្នបូជនី ន៍នាេះ នទ្ើបានប្រពេះនាមថ្ន ត ។ 
៣.អតាសា នំវអនភតសរកនសាវតភគតិវនិោេ និវកនតសាតិវនំវពួក្ទាំង ៣ ព្នវែេុណា រតមង
ោុាំងជនអ្នក្រឭក្ដល់ខលួននៅកានសុ់្រែិ និងនិរវ ន នហែុននាេះ នទ្ើបមាន
ប្រពេះនាមថ្ន ន ។ 

កគារពកនសុការតិកទ្ 

រឺការ ល់ដល់រុណ្ែព្មលព្នការសិ្ក្ា តស្វងរក្ចាំនណ្េះដឹងនហើ 
ស្តមតងនចញនូវនស្ចក្តីនគ្នរព នោ តាាំងចិែតសិ្ក្ានរៀនសូ្ប្រែ ោ ងម ែច់ែ ់
ទាំងសលូវនោក្និងសលូវ្ម ៌ ការសិ្ក្ានូវនរឿងរា វអ្វីម ួប្រែូវសិ្ក្ាឱ្យ ល់ឱ្យ
ដឹងពីសារប្របនោជនព៍្ននរឿងននាេះមនិប្រែូវន វ្ើន េះនឡាេះ ទ្នន់ខា ននាេះនទ្ 
ប្រែូវទ្ាំនុក្បប្រមុងការសិ្ក្ា និងគ្នាំប្រទ្ការសិ្ក្ាឱ្យខ្ល ាំងកាល  ទាំងសលូវនោក្និង
សលូវ្ម។៌ 

កគារពកនសុតមាីិ 

រឺ ល់ចាស់្ដល់រុណ្ប្របនោជន ៍ ដ៏្ ាំមហសាលរបស់្ការ
ចនប្រមើនស្មា្ិ នហើ ស្តមតងនចញនូវនស្ចក្តីនគ្នរព នោ ការតាាំងចិែតហវឹក្
ហែស់្មា្ិឱ្យានជានិចា នប្ររេះស្មា្ិជាវែេុោ ងស្ាំខ្នប់ាំសុែ ក្នុងការ
សាងនូវនស្ចក្តីលែទាំងឡា  និងជាការហវឹក្ហែអ់្បរ់ ាំខលួនោ ងប្របនស្ើរ 
អាចន វ្ើឱ្យានដឹង ល់ចូលចិែតនូវប្រពេះ្មស៌ងនទ្ៀែ មនិប្រែឹមតែប ុនណាណ េះ 
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នោក្ានស្តមតងក្នុងព្ប្រែសិ្កាខ ថ្ន ជានបេះដូងរបស់្ប្រពេះពុទ្ធសាស្នា តដល
ានដល់ សី្ល ស្មា្ិ បញញ  ។ 

កគារពកនសុកតែកសាសាម្ិនព្បមាទ 

រឺ ល់ដល់រុណ្ប្របនោជនរ៍បស់្ការមានស្ែិនកាត បកាត បខ់លួន ក្នុង
ការន វ្ើការងរនសសងៗ នហើ ស្តមតងនចញនូវនស្ចក្តីនគ្នរព នោ ការ
ពយោមហវឹក្ហែស់្ែិ នដើមបកុី្ាំឱ្យមាននស្ចក្តីប្របមាទ្ នោ ការចនប្រមើននូវ
ស្មា្ិភាវនានរឿ ៗ។   

ម្ិនគួរព្បមាទកនសុិតថវុ៧វយ៉ា ស 

១.មនិប្របមាទ្ក្នុងនពលនវោ 
២.មនិប្របមាទ្ក្នុងវ ័ រឺមនិប្រស្វងឹក្នុងវ ័ 
៣.មនិប្របមាទ្ក្នុងភាពមនិមាននរារ 
៤.មនិប្របមាទ្ក្នុងជីវែិ 
៥.មនិប្របមាទ្ក្នុងការងរ 
៦.មនិប្របមាទ្ក្នុងការសិ្ក្ា   
៧.មនិប្របមាទ្ក្នុងការបដិបែតិ។ 

អីិបាយ 

១.ម្ិនព្បមាទកនសុកព កិលា 

រឺមនិបតណ្ត ែបនណាត  ឱ្យនពលនវោអ្ស់្នៅ នោ គ្នម នប្របនោជន។៍ 
នពលនវោវាទ្ាំររសីុ្នូវអា ុជីវែិន ើងឱ្យអ្ស់្នៅរាល់ព្ងៃ គ្នម នអ្វីការររ 
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នូវជីវែិននេះានន ើ  បុរគលកាលស្មលងឹនឃើញនូវជីវែិមានប្របមាណ្ែិច 
ននេះនហើ  ប្រែូវខិែខាំន វ្ើនស្ចក្តីលែទុ្ក្ឱ្យាននប្រចើន។ 

បិដកក ខ២៩វទំព័រវ៥ 

កាលទាំងឡា រតមងក្នលងនៅ 
អកែចនសាិវកាលាវតរយនសាិវរតសាិកយវិកយគភណាវអនភបភពេំវជេនសាិ 

ឯតំវមយំវម្រកណ្យវកបកខមាកនាវបភញ្ញា និវកយិរារវតភចិោនិ។ 

កាលទាំងឡា តែងក្នលងនៅ រាប្រែីទាំងឡា តែងឆ្លង 
ហួស្នៅជាំនានព់្នវ ័ទាំងឡា  តែងលេះបងនូ់វលាំោប ់ 
កាលបុរគលស្មលងឹនឃើញភ ័ននាេះ ក្នុងនស្ចក្តីសាល បន់ហើ   

រួរតែន វ្ើបុណ្យទាំងឡា តដលជារុណ្ជាែិនាាំនស្ចក្តីសុ្ខមក្ឱ្យ។ 
ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រទ្ងស់្តមតងអ្ាំពី អា ុែិច៖ 
ទសាឃមាយភវម្នភតទ្នំវនវនំវេិកឡវតភកករធកស្រវ 

ែករយយវខសារម្កតាសា ិវនតថិវម្ែចតុសវអាគកមាតិ។ 

អា ុរបស់្មនុស្សទាំងឡា តវង ស្បបុរមនិរួរនខពើមនឆ្ែើម 
អា ុននាេះន ើ     បុរគលរួរប្របប្រពឹែតខលួនឱ្យដូចជាកូ្ន 

នក្មងប្រស្វងឹទឹ្ក្នោេះ នប្ររេះថ្នដាំនណ្ើ រមក្ព្នមចាុមនិមាន។ 
អបបមាយភវម្នភតទ្នំវនវនំវេិកឡវតភកករធកស្រវ 

ែករយាទតិសាតសាកលាិវនតថិវម្ែចុតសវនាគកមាតិ។ 

អា ុរបស់្មនុស្សទាំងឡា ែិច ស្បបុរស្មនិរួរ 
នខពើមនឆ្ែើមអា ុននាេះន ើ  បុរគលរួរខិែខាំប្របប្រពឹែត (សុ្ចរែិ) 
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 ឱ្យដូចជាបុរគលតដលនភលើងក្ាំពុងនឆ្េះក្ាល នប្ររេះដាំនណ្ើ រ 
ននាេះមនិមានមក្ព្ននស្ចក្តីសាល បម់និខ្នន ើ ។ 

២.ម្ិនព្បមាទកនសុិ័យ 

រឺការមនិប្រស្វងឹក្នុងវ ័របស់្ខលួនថ្ន អាតាម អ្ញនៅនក្មងនៅក្ាំនោេះ 
នៅប្រក្មុាំ ស្ក្ន់មម ប្រសិ្ល មនិមាននរាគ្នអី្នទ្ ក្មាល ាំងនឹងក្ម៏ាាំមនួលែ នហើ 
ចាំនរេះនរឿងន វ្ើទនរក្ាសី្ល សាត ប់្ ម ៌នរៀន្ម ៌នស្ពរបស់្បបុរស្ ឬក្ន៏ វ្ើ
នស្ចក្តីលែនសសងៗ មានចូលវែតសាត ប់្ មន៌រៀន្ម ៌រក្ាសី្លជានដើមវាជានរឿង
របស់្មនុស្សចស់្។ ចាំនរេះបញហ ននេះប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធប្រទ្ងប់្រតាស់្ថ្ន ស្ងខ រ
ទាំងឡា មនិនទ្ៀងនទ្ មានការនក្ើែនហើ នឹងវនិាស្ជាប្រាក្ដ។ 

៣.ម្ិនព្បមាទកនសុការម្ិនមានករាគ 

រឺមនិប្រស្វងឹក្នុងភាពមនិមានជាំងឺនសសងៗ។ 
៤.ម្ិនព្បមាទកនសុជសាិធត 

មនិប្រស្វងឹក្នុងការរស់្នៅ ូរនោ រិែថ្ន ខលួនអាចមានជីវែិរស់្នៅ
 ូរែនៅនទ្ៀែ មនិង នឹងសាល បន់ទ្ ប្រកុ្មប្ររួសាររបស់្ន ើងតាាំងពីជីដូន
ជីតាមក្មនិសាល បពី់នក្មងនទ្ជានដើម ការរិែតបបននេះ ន ម្ េះថ្ន ជាអ្នក្មាន
នស្ចក្តីប្របមាទ្ក្នុងជីវែិ។ 

ឧបមាជសាិធតវ៧វយ៉ា ស 

១.ជីវែិនប្របៀបដូចដាំណ្ក្ទឹ់្ក្ស្ននសើមជាបន់លើចុងនៅម  កាលដួងសុ្រោិ
តចងចាំងរស្មីមក្ដាំណ្ក្ទឹ់្ក្រតមងហួែតហងនៅ ជីវែិមនុស្សក្ដូ៏នចន េះតដរ 
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រតមងរស់្នៅមនិ ូរ រួរឱ្យឧស្ាហ៍សាងបុណ្យកុ្ស្លទុ្ក្ ប្រែូវមានស្ែិ 
បញញ ជាអ្នក្ប្ររបប់្ររងខលួន។ 
២.ជីវែិនបៀបដូចពពុេះទឹ្ក្កាលនភលៀងធ្លល ក្ចុ់េះមក្ ពពុេះទឹ្ក្រតមងតបក្នលឿន 
រហ័ស្នៅមនិាន ូរ។ 
៣.ជីវែិនប្របៀបដូចសាន មនឈើរូស្ចុេះនៅក្នុងទឹ្ក្ រូស្នឈើក្នុងទឹ្ក្នហើ ទឹ្ក្ 
រតមងរមួប្រែ បរ់ក្គ្នន ានោ ងនលឿនរហ័ស្ សូ្មបជីីវែិក្ន៏ៅមនិាន ូរ។ 
៤.ជីវែិនប្របៀបដូចទឹ្ក្ហូរធ្លល ក្ចុ់េះពីនលើភនាំ មនិអាចនឹងឈបា់ន រតមងហូរ 
នៅមុខនឆ្លព េះនៅរក្ទី្ទបបនតបនាទ បជី់វែិក្ដូ៏នចន េះ មនិអាចតាាំងនៅាន 
រតមងហូរនឆ្លព េះនៅកានទី់្បាំសុែ រឺនស្ចក្តីសាល ប។់  
៥.ជីវែិនប្របៀបដូចជាដុាំនស្លស្ម កាលដុាំនស្លស្មនៅក្នុងមាែរ់បស់្បុរគលណា 
នហើ ក្ប៏្រែូវនសាត េះនចលនោ មនិលាំាក្ មនិមាននរណាទុ្ក្នស្លស្មន ើ  
សូ្មបជីីវែិក្ដូ៏នចន េះតដរ។ 
៦.ជីវែិនប្របៀបដូចជាចាំណិ្ែសាចត់ដលឋែិនៅក្នុងខទេះ ប្រែូវចមែនិនពញម ួ 
ព្ងៃ រតមងសុ រលួ នោ ឆ្លបរ់ហ័ស្ មនិអាចស្េិែនៅ ូរាន សូ្មបជីីវែិ 
ក្ដូ៏នចន េះតដរ។ 
៧.ជីវែិនប្របៀបដូចជាស្ែវនគ្នតដលនឹងប្រែូវស្មាល ប ់ តដលប្រែូវនាាំនៅកានទី់្    
ពិឃាែ នគ្ននដើរ្នជាំហនម ួៗ ចូលនៅក្ដូ៏ចជាការនដើរនឆ្លព េះនៅកាន ់
នស្ចក្តីសាល ប ់ តដលអ្នក្ស្មាល បក់្ាំពុងរងច់ាំ ជីវែិន ើងក្ក៏្ាំពុងនដើរនៅកាន ់ 
នស្ចក្តីសាល បដូ់ចគ្នន ។ 
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បិដកក ខវ២៩វទំ.៤វកទិតាកោ ពសាជសាិធតមានព្បមាណ្យតិែ 

ឧបនសាយតិវជិិធតម្បបមាយភំវជរូបនសាតតសវនវតនសាិវតាណា 

ឯតំវមយំវម្រកណ្យវកបកខមាកនាបភញ្ញា និវកយិរារវតភចិោនិ។ 

ជីវែិរឺអា ុ (របស់្ស្ែវទាំងឡា ) ែិចែួចនពក្ណាស់្ ដបែិជរា 
តែងនាាំចូលនៅរក្(នស្ចក្តីសាល ប)់ នហើ កាលនបើស្ែវតដលប្រែូវជរា 

នាាំចូលនៅជិែ  (នស្ចក្តីសាល ប)់ នហើ នឹងរក្អ្វីប្រជក្នកានពុាំានន ើ  
កាលនបើបុរគលានស្មលងឹនឃើញភ ័នុេ៎ះ ក្នុងនស្ចក្តីសាល បន់ហើ  រួរតែ 

ន វ្ើបុណ្យទាំងឡា  តដលជារុណ្នាាំនស្ចក្តីសុ្ខមក្ឱ្យ។ 
៥.ម្ិនព្បមាទកនសុការង្ករ 

រឺមនិបតណ្ត ែបនណាត  ក្នុងកិ្ចាការងរចិញ្ា ឹមជីវែិ។ ប្រពេះស្មាម - 
ស្មពុទ្ធជាមាា ស់្ប្រទ្ងប់្រតាស់្អ្ាំពីវ ិ្ ីតស្វងរក្ប្រទ្ពយប្រែូវមាននគ្នល្ម ៌ ៤ ោ ង 
នៅថ្ន នបេះដូងនស្ដឋមីាន ឧវអាវកៈវតៈ ។ 
១.ឧ= ឧោឋ នតម្បទា ការខិែខាំតស្វងរក្ប្រទ្ពយស្មបែតិនោ មនិមានភាព 
ខជិលប្រចអូ្ស្ មានការ ក្នៅម ន វ្ើជារាំរូ មនិខ្ល ចនៅត  មនិខ្ល ចរង មនិខ្ល ច 
ប្រែជាក្ ់ឧបស្រគនសសងៗទាំងអ្ស់្។ 
២.អា= អារកខតម្បទា ប្រទ្ពយតដលរក្ានមក្នហើ  នចេះរក្ាទុ្ក្ានលែ មនិ
ខជេះខ្ជ  ច វា ក្នុងនរឿងឥែប្របនោជន ៍មាន ក្នៅនលងនបៀរ អានា ង
ជានដើម។ 
៣.ក្ៈ= ក ាណ្យម្ិតសាតា រឺមានមនុស្សលែជាមែិត នស្ពរបម់ែិតលែ មែិតតដល 
នាាំនៅរក្សលូវចនប្រមើន។ 
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៤.ស្ៈ= តម្ជសាិធតា មានការចិញ្ា ឹមជីវែិនស្មើ មនិែបែិនែបៀែនពក្ មនិ
ខជេះខ្ជ  នពក្ រឺលមមស្មរមយ ច វា តាមក្មាល ាំងប្រទ្ពយរបស់្ខលួន។ 
ក្នុងរមពរី្មាម វលី អ្នក្មាន្ម ៌៣ រតមងរក្ប្រទ្ពយានរឺ៖ 
១.បដិរូបការ ី ប្រែូវខិែខាំន វ្ើការងរតាមស្មរួរ តាមនពលនវោ តាមកាលៈ
នទ្ស្ៈ ជាការងរមនិមាននទស្ មនិនបៀែនបៀនអ្នក្ដព្ទ្ តដលជាអ្នក្ប្រាថ្នន  
នូវនស្ចក្តីសុ្ខ។ 
២. ភីរវា មនិោក្់្ ុរៈនចល 
៣.ឧោឋ ន មាននស្ចក្តីពយោម។ 

ីម្៌ជាកព្គឿសបនាុះកតែកសាសាព្កថាន វ៦វយ៉ា ស 

១.អាយកភតកលា ឆ្លល ែក្នុងនហែុព្ននស្ចក្តចីនប្រមើន 
២.អកយកភតកលា ឆ្លល ែក្នុងនហែុព្ននស្ចក្តីវនិាស្ 
៣.ឧកយកភតកលា ឆ្លល ែក្នុងឧា   
៤.ឆនទំវ ជកនតិវ បនលុេះឆ្នទៈរឺនស្ចក្តីនពញចិែត តដលប្រែូវន វ្ើនូវវែេុននាេះឱ្យ 
ស្នប្រមច ឬឱ្យនក្ើែន ើង។ 
៥.ីកម្មវស្ររកខិ ពយោមរក្ាកុ្ស្ល្មម៌និឱ្យវនិាស្។ 
៦.ស្រតែចកិរធយយវតម្ាកទតិ  ប្រែូវោុាំងឆ្នទៈ រឺនស្ចក្តីនពញចិែតននាេះឱ្យ
នក្ើែប្រពមកុ្ាំឱ្យមានការោចរ់ ៈ។ 
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៦.ម្ិនព្បមាទកនសុការតិកទ្ 

រឺការខិែខាំប្របឹងតប្របងតស្វងរក្ចាំនណ្េះដឹងមក្ោក្ខ់លួន។ នដើមបឱី្យ
ជីវែិរបស់្ន ើងានលែ នហើ នចេះតែលែនៅនទ្ៀែននាេះ ប្រែូវបដិបែតិតាម
នគ្នល្ម ៌២រឺ 
១.តស្វងរក្វជិាជ មក្ោក្ខ់លួន ប្រពមទាំងចាំនណ្េះដឹងអ្ាំពីនហែុព្ននស្ចក្តីវនិាស្ 
និងនហែុព្ននស្ចក្តីចនប្រមើននទ្ៀែសង។ 
២.បដិបែតិជាប្របចាំ នរលរឺការប្របប្រពឹែតតាមការតដលខលួនាននចេះដឹងននាេះ 
នោ នស្ចក្តីមនិប្របមាទ្។ 
✓ ចាំនណ្េះវជិាជ ជាប្រទ្ពយដម៏ហសាល មនិមានព្ងៃតដលនឹងប្រែូវច 

អ្ស់្ន ើ  នបើច កានត់ែនប្រចើនភាពចប្រមុងចនប្រមើននឹងមានដល់
ខលួនកានត់ែនប្រចើន។ 

✓ ចាំនណ្េះវជិាជ ជាប្រទ្ពយនៅជាបនឹ់ងខលួនជានិចា នទេះនៅដល់ទី្ណា      
ទី្ក្តនលងណារស់្នៅទី្ណាក្ន៏ោ ។ 

✓ ប្រទ្ពយរឺចាំនណ្េះវជិាជ ននេះគ្នម ននរណាអាចលួចឆ្ក្ ់ក្នៅានន ើ  
រឺជាក្មមសិ្ទ្ធរបស់្ខលួនតែមាន ក្រ់ែ។់ 

៧.ម្ិនព្បមាទកនសុការបដិបតសាិីម្៌ 

រឺការមនិបនណាត  ជីវែិឱ្យអ្ស់្នៅនោ មនិានសាងនស្ចក្តីលែ 
ស្ប្រមាបជី់វែិក្នុងភពខ្ងមុខ។ ជីវែិមនុស្សន ើងមនិមានខលឹមនទ្ តែខលឹម
មនុស្សន ើងវានៅប្រែងក់ារប្របប្រពឹែតហនឹង។ 
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បិដកវ៤៤វទំព័រវ១៣៣វ 

អសលរបត់មិកខពុ្បកបកតែកសាសាពាយម្វ៥វព្បការ 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ភកិ្ខុក្នុងសាស្នាននេះ ជាអ្នក្មានស្ទធ នជឿ
ោណ្ជានប្ររឿងប្រតាស់្ដឹងរបស់្ែថ្នរែ ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារអ្ងគននាេះជា
អ្រហនតស្មាម ស្មពុទ្ធ បរបូិណ៌្នោ វជិាជ និងចរណ្ៈប្រពេះសុ្រែប្រជាបចាស់្នូវ
នោក្ជាបុរគលប្របនស្ើរជាងសារងី ទូ្នាម ននូវបុរស្ជាសាសាត ចរយព្ននទ្វតា 
និងមនុស្សទាំងឡា ជាប្រពេះពុទ្ធតលងវលិប្រែ បម់ក្កានភ់ពងមីនទ្ៀែ១។ 

ជាអ្នក្មនិមានអារ្ មនិមានទុ្ក្ខ ប្របក្បនោ ធ្លែុនភលើងស្ប្រមាប ់
ដុែក្នតត ោ ងលមមមនិប្រែជាក្ន់ពក្មនិនៅត នពក្ ជាោ ងក្ណាត លរួរនឹង
ពយោម១។  

ជាអ្នក្មនិអ្ែួអាងមនិមានមាោ ជាអ្នក្ន វ្ើឱ្យខលួនឱ្យប្រាក្ដពិែក្នុង 
ស្ាំណាក្ប់្ររូ និងពួក្ស្ប្រពហមចរជីាវញិ្ញូ ជន១។ 

ជាអ្នក្ប្រារពធពយោម នដើមបលីេះអ្កុ្ស្ល្ម ៌ ន វ្ើកុ្ស្ល្មឱ៌្យស្
នប្រមចមានក្មាល ាំងប្របឹងស្ងវ ែ មនិោក្ចុ់េះនូវ្ុរៈក្នុងកុ្ស្ល្ម១៌។ 

ជាអ្នក្មានបញញ ប្របក្បនោ បញញ  អាចក្ាំណ្ែនូ់វការនក្ើែនិងការ 
រលែដ់ប៏្របនស្ើរជានប្ររឿងទ្មលុេះទ្មាល   (កិ្នលស្) អាចក្ាំណ្ែនូ់វ្មជ៌ា 
នប្ររឿងអ្ស់្នៅព្នទុ្ក្ខនោ ប្របព្ព១។ 
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អដឋកថាម្កនាររបូរណ្យសាវពនយ ់ថា៖ 

តទាា មានវ៤វយ៉ា ស 

១.អាគម្តទាា  រឺជាស្ទធ របស់្ប្រពេះស្ពវញ្ញូ នរ្ិស្ែវ តដលចបន់សតើមមាន
មក្តាាំងពីការបាំនពញារមមីក្។ 

២.អីិគម្តទាា  នប្ររេះស្នប្រមចនោ ការចក្់្ លុេះរបស់្ប្រពេះអ្រ ិសាវក័្ទាំង
ឡា ។ 

៣.ឯកបបនតទាា វនស្ចក្តីនជឿោ ងមុែមាាំ នប្ររេះមនិោបញ័់រ កាលនរលថ្ន 
ពុនទធ  ្នមាម  ស្នងាដូនចនេះ។  

៤.បស្រទតទាា  រឺការនក្ើែន ើងព្ននស្ចក្តីប្រជេះថ្នល ។ 

បញជ ក្ៈ់ ក្នុងប្រពេះសូ្ប្រែននេះនោក្ប្រាថ្នន  ក្ ឯក្បបនស្ទធ ។ 

កគារពកនសុការទទួ បដិតណាឋ រៈ 

រឺដឹងចាស់្ដល់រុណ្ប្របនោជនរ៍បស់្ការទ្ទួ្លបដិស្ណាឋ រៈថ្នរឺ
ន វ្ើឱ្យមនិមាននូវស្ប្រែូវ្មមតាមនុស្សន ើងប្ររបគ់្នន តដលអាចន វ្ើនូវអ្វីៗ ឱ្យ
ប្រែូវចិែតគ្នន នៅវញិ នៅមក្ននាេះមនិង រក្ន ើ  ប្រាក្ដជាមាននូវ
ប្របនហងឬចននាល េះប្រែងច់ាំណុ្ចណាម ួជាមនិខ្ន នប្ររេះការស្នសាំស្នាត ន
ចិែតរបស់្មនុស្សន ើងមាន ក្់ៗ ខុស្ៗគ្នន  តែការន វ្ើបដិស្ណាឋ រៈនោ ការ
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ទ្ទួ្លននេះអាចបាំនពញនូវចននាល េះ ខវេះខ្ែននាេះាននហើ តងមទាំងមាននូវ
មែិតភក្តិនប្រចើននទ្ៀែសង នប្ររេះនហែុននាេះ ន ើងប្ររបគ់្នន ប្រែូវតែឱ្យនូវ    នស្ចក្តី
ស្ាំខ្នដ់ល់អ្នក្មក្នោ ការសួ្រសុ្ខទុ្ក្ខ ជាពិនស្ស្នទ្ៀែននាេះ រឺប្រែូវមាន
ការទ្ទួ្ល ២ ប្របការរឺ 

១.អាម្ិតបដិតណាឋ រៈ រឺការទ្ទួ្លនោ អាមសិ្ៈ មានា  ទឹ្ក្ នាំ ចាំណី្
ជានដើម។ 

២.ីម្មបដិតណាឋ រៈ រឺការទ្ទួ្លនោ ប្រពេះ្ម ៌ ដូចជាការស្នទនា្មគ៌្នន  ឬ
នោ ការពនយល់្មដ៌ល់គ្នន ជានដើម។ 

បុរគលតដលររួនគ្នរពមាន ៤ នទ្ៀែ (បិ.៣០ ទ្ាំ.១៣១) 

១.២. មាតាបិតា រឺជាអ្នក្មានឧបការរុណ្ោ ងព្ប្រក្តលងមក្នលើបុប្រែ្ីតា
ប្ររបរូ់បជាអ្នក្បងហ ញនោក្ននេះឱ្យបុប្រែនឃើញជាប្ររូខ្ងនដើម នទ្វតាជានដើម 
ជាប្រពេះប្រពហម និងជាប្រពេះអ្រហនតរបស់្កូ្នប្របុស្ប្រសី្ តដលកូ្នណាមក្នគ្នរព
បូជានហើ  សិ្រសួី្ស្តីសុ្ភមងគល ឧបស្រគនប្រគ្នេះថ្នន ក្ន់សសងៗ នៅក្នុងបចាុបបនន
ននេះមនិមានន ើ  និងនប្រកា អ្ាំពីនស្ចក្តីសាល បន់ៅ រតមងមានសុ្រែិសួ្រ៌
ជាទី្បាំសុែ។ 

៣.បស នប្ររេះបង រឺជាអ្នក្ទី្ពីរតដលមក្នមើលការខុស្ប្រែូវបនាទ បអ់្ាំពីមាតា
បិតា ជាអ្នក្ទ្ទួ្លបនទុក្នមើលតងបែូន ៗ កាលនបើអ្ែពី់មាតាបិតានៅ។ នៅ
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ក្នុង្មត៌ដលនាាំឱ្យនក្ើែជានស្តចស្ក្កនទ្វរាជននាេះ មានចាំណុ្ចតដលប្រពេះអ្ងគ
ប្រទ្ងប់្រតាស់្ថ្ន ប្រែូវនគ្នរពនកាែតប្រក្ងបុរគលជារាមចបងក្នុងប្រែកូ្លអ្ស់្ម ួ
ជីវែិ។  

៤.អាចារយ រក្យថ្ន អាចរយ នៅក្នុងវចនានុប្រក្មស្នមតចប្រពេះស្ងឃ រាជ ជួន 
ណាែ ភារ ២ ទ្ាំពរ័ ១៧២០ ានពនយល់ថ្ន អ្នក្ប្របនៅឬហែម់ារោទ្ 
អ្នក្ប្របប្រពឹែតលែ អ្នក្កានប់្រែឹមប្រែូវ អ្នក្ប្រែឹមប្រែូវ អ្នក្តដលសិ្ស្សប្រែូវ នគ្នរព អ្នក្
ន វ្ើប្របនោជនដ៍ល់សិ្ស្ស អ្នក្បនប្រងៀនចាំនណ្េះនរប្ររូបនប្រងៀនសិ្ស្សមានវជិាជ
នោ សារអាចរយខាំប្របឹងបនប្រងៀន។ 

គម្ពសារព្ពះពភទាស្រតនាអាចារយមានវ៥វព្បកមទគឺ 

១.បពេជាជ ចារយ រឺភកិ្ខុអ្នក្បាំបសួ្កុ្លបុប្រែឱ្យានជាសាមនណ្រ។ 

២.ឧបតម្បទាចារយ ភកិ្ខុអ្នក្សូ្ប្រែញែតិចែុែេក្មមវាចឱ្យសាមនណ្រ ាន
ឧបស្មបទជាភកិ្ខុភាវៈ (នោក្ប្ររូសូ្ប្រែ)។ 

៣.ឧកទទស្រចារយ ប្ររូបនប្រងៀនាលី។ 

៤.និតសយចារយវរឺភកិ្ខុអ្នក្ទ្ទួ្លភារៈឱ្យសិ្ស្សនៅអាប្រស័្ នឹងខលួនសង (ប្ររូ
ទ្ទួ្លបនទុក្)  
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៥.ីមាម ចារយ ប្ររូបនប្រងៀន្មអ៌ាង ៌ ឬបនប្រងៀនចាំនណ្េះវជិាជ សិ្លបសាស្រស្ត          
នសសងៗ ។ 

រក្យថ្ន អាចរយ ននេះតខមរនៅាននប្រចើនោ ងនទ្ៀែ តាមដាំនណ្ើ រ
តដលរួរប្របក្បនៅ ដូចជាអាចរយក្មមោឋ ន (ប្ររូបនប្រងៀនក្មមោឋ ន) រាបចូ់ល
ក្នុង្មាម ចរយ។ 

អាចយកានន់វោ អ្នក្តដលពិនិែយនមើលនហើ ក្ាំណ្ែប្់ក្សររនវោ
លែ ឱ្យរូសាវ មភីរោិក្នុងមងគលការអារហ៍ពិរហ៍។ អាចរយនការជុក្ ឬនការ
ស្ក្អ់្នក្តដលពិនិែយនមើលប្ក្សររនហើ ក្ាំណ្ែន់វោឱ្យនរក្នុងមងគលនការ
ជុក្។ 

អាចរយបញ្ាុ េះធ្លែុ អ្នក្តដលនចេះក្បួនឬវ ិ្ ីបញ្ាុ េះធ្លែុ។ អាចរយ   
នោរីអាចរយជាប្របមុខព្នអ្នក្ភលុក្ទាំង ៤ នាក្ ់ ក្នុងការន វ្ើ្បនកិ្ចា ឬ    
អាចរយនាាំមុខស្ព។ អាចរយវែត ឬអាចរយស្ប្រមាបវ់ែត ឧាស្ក្តដលជា
ប្របមុខក្នុងការចែត់ចងកិ្ចាការនសសងៗ ក្នុងវែត។ 

បភគល គួរកគារពឱ្ន ំកទានវ៣វព្បកមទកទៀត 

១.គភណ្យិឌ្ឍិបភគល  ជាអ្នក្ចនប្រមើននោ អ្ាំណាចព្នសី្លរុណ្ ស្មា្ិ
រុណ្ បញញ រុណ្ 

២.ិយិភឌ្ឍិបភគល  ជាអ្នក្ចនប្រមើននោ អ្ាំណាចព្នអា ុ  
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៣.ជាតិិភឌ្ឍិបភគល  ជាអ្នក្ចនប្រមើននោ អ្ាំណាចព្នវងសប្រែកូ្ល។ 

បណាត វុឌ្ឍទិាំង ៣ ប្របនភទ្ននេះ ការនគ្នរពឱ្នលាំនទនចាំនរេះរុណ្
វុឌ្ឍបុិរគល និងវ វុឌ្ឍបុិរគលទាំងពីរប្របនភទ្ប ុនណាណ េះ នទ្ើបជាអ្បច ន
កុ្ស្លនោ ពិែាន ចាំតណ្ក្ការនគ្នរពឱ្នលាំនទន ចាំនរេះជាែិវុឌ្ឍិ
បុរគលននាេះនបើប្របប្រពឹែតនៅនោ អ្ាំណាចព្ននោភចិែតុបាទ្ នទស្ចិែតុបាទ្ 
នមាហចិែតុបាទ្ក្ម៏និជាកុ្ស្លោ ងណា នបើប្របប្រពឹែតនៅនោ អ្ាំណាចព្ន 
មហកុ្ស្លចិែតុបាទ្ ក្ជ៏ាអ្បច នកុ្ស្លនោ អ្នុនោមប ុនណាណ េះ 
នប្ររេះជាអ្នក្ប្របែិបែតិនោ មារោទ្ តដលលែសាែ ែតាមប្របព្ពណី្និ ម     
ទូ្នៅ។ 

អបចាយនមានវ២វយ៉ា ស 

១.ស្រម្ញ្ាអបចាយន = នស្ចក្តីនគ្នរពឱ្នលាំនទនចាំនរេះមាតាបិតា ោ 
តា ប្ររូអាចរយ នោ នស្ចក្តីនឹក្រលឹក្ថ្ន ន ើងមាននាទី្តដលនឹងប្រែូវន វ្ើការ
នគ្នរពឱ្នលាំនទនចាំនរេះនោក្ទាំងននេះ នប្ររេះនោក្ជាោែិអ្នក្ ា្ំ និងប្ររូ
អាចរយរបស់្ន ើង ដូនចនេះន ម្ េះថ្ន សាមញ្ញអ្បច ន។ 

២.វិ ធកតតអបចាយន = នស្ចក្តីឱ្នលាំនទន ក្នុងប្រពេះរែនប្រែ ័នោ ការ
នឹក្រលឹក្ដល់ប្រពេះរុណ្នសសងៗ មាន អ្រហាំ ជានដើម នោ អ្ាំណាចព្នមហ
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កុ្ស្លចិែត តដលប្របក្បនោ ស្ទធ  បញញ  តដលតងលងវាច ថ្ន ពភទាំវវវវតរណ្យំវ
គចាា ម្ិ ដូនចនេះានន ម្ េះថ្ន វនិស្ស្អ្បច ន។ 

អបបមាទតូព្តវ(បិ.៤៧វទំ.៥២) 

ីម្៌វ៧វព្បការរែម្សព្បព្ពឹតសាកៅកដើម្បសាកតែកសាសា 

ម្ិនស្របតូនយរបត់មិកខ ុ

លាំោបន់នាេះឯងនទ្វតាម ួអ្ងគ មានរស្មីដរុ៏ងនរឿង កាលតដលនវោ
រាប្រែីក្នលងនៅ ក្ន៏ វ្ើវែតនជនពនទាំងមូលឱ្យភលសឺាវ ង នហើ ចូលនៅគ្នល់   
ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ លុេះចូលនៅដល់នហើ ថ្នវ  បងគាំ ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ
នហើ ឋែិនៅក្នុងទី្ដស៏្មរួរ។ លុេះនទ្វតាននាេះឋែិនៅក្នុងទី្ដស៏្មរួរនហើ  
នទ្ើបប្រកាបបងគាំទូ្លប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារថ្ន បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន្មទ៌ាំង 
៧ ប្របការននេះ តែងប្របប្រពឹែតនៅនដើមបមីនិសាបសូ្នយដល់ភកិ្ខុ។ ្ម ៌៧ ប្របការ
នែើដូចនមតចខលេះ? 

១.តតថគុារិតា នស្ចក្តីនគ្នរពប្រពេះសាសាត  

២.ីម្មគារិតា នស្ចក្តីនគ្នរពប្រពេះ្ម ៌

៣.តសឃគារិតា នស្ចក្តីនគ្នរពប្រពេះស្ងឃ 



 

- 308  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

៤.តិកាខ គារិតាវនស្ចក្តីនគ្នរពសិ្កាខ  

៥.តមាីិគារិតា នស្ចក្តីនគ្នរពស្មា្ិ 

៦.អបបមាទគារិតាវនស្ចក្តីនគ្នរពការមនិប្របមាទ្ 

៧.បដិតណាឋ រគារិតា នស្ចក្តីនគ្នរពការន វ្ើបដិស្ណាឋ រៈ។ 

តរភបអានិតសស 

១.ជាមនុស្សរួរឱ្យនគ្នរពប្រស្ឡាញ់រាបអ់ាន 

២.រតមងានទ្ទួ្លនូវនស្ចក្តីសុ្ខកា ស្បា ចិែត 

៣.រតមងជាអ្នក្មានពណ៌្ស្មបុរសូរសង ់

៤.ជាអ្នក្មនិនៅត ប្រក្ហ  មនិមាននពៀរ មនិមានភ ័  

៥.ជាអ្នក្ាននស្ចក្តីលែពីអ្នក្ដព្ទ្នោ ង  

៦.ន វ្ើឱ្យអ្នក្ដព្ទ្ចងស់តល់នូវរុណ្រឺនស្ចក្តីលែឱ្យ 

៧.ជាអ្នក្មានស្ែិកានត់ែលែ និងជាអ្នក្មនិប្របមាទ្ 

៨.ន វ្ើឱ្យកាល  ជាមនុស្សមានបញញ លែិែលែន ់

៩.ន វ្ើឱ្យាននៅនក្ើែនៅក្នុងប្រែកូ្លខពស់្ប្ររប់ៗ  ជាែិ 
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១០.ន វ្ើឱ្យបុរគលននាេះានស្នប្រមចនូវមរគសលនិរវ នោ ងរហ័ស្។ 

(ចបម់ងគលទី្ ២២) 

ម្សល ទសាវ២៣ 

និវាកតាវែ កិ្រោិប្របប្រពឹែតបនាទ បនូវខលួន 

23-The quality of being humble 

កតែកសាសាបនាទ បខានួគឺជាអេសា? 

វាកតា តប្របថ្ន ខយល់ ឬខយល់នា ង 

និ តប្របថ្ន មនិមាន នចញ ។ 

និវាកតា តប្របថ្ន មនិមានខយល់នា ង  ក្ខយល់នចញនហើ  រឺ ក្មានេះទិ្ដឋិ
នចញ មានតែនស្ចក្តីស្ៃបរ់មាៃ បោ់ក្ខ់លួន មនិប្រក្អឺ្ែប្រក្នអាង មនិអ្ែួខលួន មនិ
មានមានេះប្របកានខ់លួន មនិនលើក្ែនមកើងខលួន មនិន វ្ើប្ក្ មនិនមើលង អ្នក្
ដព្ទ្ មនិរងឹរូស្ ចនចស្ មនិនឆ្មើងក្នស្រនតើងប្រក្អឺ្ែប្រក្ទ្ម។ 

នសសងគ្នន រវាងនគ្នរពនិងបនាទ បខលួន 

នស្ចក្តីនគ្នរព ជាការប្រារពធចាំនរេះអ្នក្ដព្ទ្ រឺដឹងចាស់្ក្នុងរុណ្ 
នស្ចក្តីលែរបស់្អ្នក្ដព្ទ្ នពលជួបអ្នក្ណាក្រ៏ងច់ាំាំនមើលនស្ចក្តីលែរបស់្នរ 
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មនិចបក់្ាំហុស្នរ នហើ ា នប់្របមាណ្រុណ្ែព្មលរបស់្អ្នក្ដព្ទ្ានតាម 
នស្ចក្តីពិែ នហើ ស្តមតងអាការរាបអ់ាននោ កា  វាច ចិែត។  

នស្ចក្តីបនាទ បខលួនជាការប្រារពធខលួនឯង រឺរងច់ាំស្នងកែពិនិែយពិចរណានូវ
នស្ចក្តីន វ្ស្ប្របតហស្របស់្ខលួនឯង ចបក់្ាំហុស្ខលួនឯង អាចវា ែព្មលខលួន
ឯងានប្រែឹមប្រែូវតាមនស្ចក្តីពិែ មនិនលើក្ែនមកើងខលួន អាចបនាទ បខលួនចុេះ
នដើមបបីនងែ ន ក្នូវនស្ចក្តីលែរបស់្អ្នក្ដព្ទ្មក្ោក្ក់្នុងខលួនាន។  

មនុស្សតដលមាននស្ចក្តីនគ្នរព អាចខវេះនូវនស្ចក្តីបនាទ បខលួនក្ម៏ានដូចជា 
អ្នក្ខលេះកាលានជួបមនុស្សតដលលែ នរក្ដឹ៏ងចាស់្ក្នុងនស្ចក្តីលែ ស្មែេ-
ភាពរបស់្នរនពលននាេះ នរក្ម៏ាននូវនស្ចក្តីនគ្នរព តែនរមនិអាចបនាទ ប
បនទនខ់លួនចូលនៅរក្នរានន ើ  នរចូលចិែត ក្ខលួននៅនប្របៀមសទឹម 
ជាម ួនរ នហើ ចិែតរបស់្ខលួនក្ន៏ា ងន ើងភាល មថ្ន ចិែតរបស់្នរក្ន៏ា ង
ន ើង ដូចជាស្ែវហុីងនា ងខយល់ចាំតែរិែថ្ន នរវនិស្ស្ជាង ប្ររបន់ពល។ 

ម្ូ កេតភននការក ើកតកម្កើសខានួ 

១.ជាតិព្តកូ  ដូចជារិែថ្ន ប្រែកូ្លអ្ញននេះ ជាប្រែកូ្លខពងខ់ពស់្ ជាបត់ខស
អ្នក្មាន រហបែីមប្រនីតរាជការជានដើម នហើ ពួក្ប្រែកូ្លដព្ទ្ និងមក្នប្របៀប
សទឹមពុាំាន កាលនររិែោ ងននេះនហើ  ក្ម៏ានការនមើលង អ្នក្ដព្ទ្។ 
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២.ព្ទពយតម្បតសាិ រឺនលើក្ែនមកើងខលួននោ រិែថ្ន អាតាម អ្ញមានប្រទ្ពយស្មបែតិ
នប្រចើន មានរបស់្នប្របើប្រាស់្នលើស្លុប មនិខវេះនប្រចើនជាងអ្នក្ដព្ទ្ កាលនបើ
រិែោ ងននេះនហើ  ក្ម៏ានការនមើលង អ្នក្តដលមានប្រទ្ពយស្មបែតិែិច ឬ
អ្នក្តដលប្រកី្ប្រក្។ 

៣.រូបតម្បតសាិ រឺនលើក្ែនមកើងខលួននោ រិែថ្ន អាតាម អ្ញមានរូបសាែ ែ មាន
តភនក្មូលប្រក្ ងស់ាចរ់នោង ស្ក្ប់្រស្ ូនលែ រួរពិចពិលរមលិនមើល 
ប្រស្ស់្សាែ ែជាងអ្នក្ដព្ទ្ កាលនបើរិែោ ងននេះនហើ  ក្ម៏ានការ
នមើលង អ្នក្តដលមានរូបអ្នជ់ាងខលួន។ 

៤.ោពអស់អាែការកែះដឹស នលើក្ែនមកើងខលួននោ រិែថ្ន អ្ញប្រប ងាន
បរញិញ បប្រែជានខ់ពស់្ បរញិញ បប្រែថ្នន ក្ឯ់ក្ បរញិញ បប្រែទី្ណាក្តនលងណា 
តដលថ្នប្រប ងនោ លាំាក្ននាេះ អាតាម អ្ញានប្រប ង ក្អ្ស់្នហើ  
ឬអាតាម អ្ញននេះានប្រាក្ត់ខនប្រចើនជានដើម កាលរិែោ ងននេះក្ម៏ានការ
នមើលង អ្នក្តដលមាន ស្ស្ក្តិែូចតាច អ្នក្តដលនៅនប្រកាម បងគ ប់
បញជ របស់្ខលួន។ 

៥.យតតកសាិដំែណ្យស រឺនលើក្ែនមកើងខលួននោ រិែថ្ន អាតាម អ្ញជាអ្នក្ ា្ំ ជា
ប្របធ្លនជាមស្រនតីរាជការ ជានស្ដឋីមានអ្ាំណាច ានប្រាក្ត់ខនប្រចើនជានដើម 
កាលរិែោ ងននេះក្ម៏ានការនមើលង  អ្នក្តដលមាន ស្ស្ក្តិែូចតាច 
អ្នក្តដលនៅនប្រកាម បងគ បប់ញជ របស់្ខលួន។ 
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៦.បរធវារ រឺនលើក្ែនមកើងខលួននោ រិែថ្ន អាតាម អ្ញមាននរប្រស្ឡាញ់
រាបអ់ាននប្រចើនជាងអ្នក្ដព្ទ្ កាលនររិែោ ងននេះ ក្ម៏ានការនមើលង 
នរ។ 

អំពសាមាយនិសមានះវ(បិ.៦៤វទំ.១៤៨) 

ការប្របប្រពឹែតបនញា ែន ម្ េះថ្ន មាោ ។ បុរគលខលេះក្នុងនោក្ននេះ 
ប្របប្រពឹែតទុ្ចារែិនោ កា  ប្របប្រពឹតែតទុ្ចារែិនោ វាច ប្របប្រពឹែតទុ្ចារែិនោ 
ចិែត តាាំងទុ្ក្នូវនស្ចក្តីប្រាថ្នន ដោ៏មក្ នប្ររេះនហែុព្នការបិទ្ាាំងនូវទុ្ចារែិ
ននាេះ រឺប្រាថ្នន សូ្មកុ្ាំឱ្យជនដព្ទ្ដឹងអ្ញ ប្រែិេះរេិះថ្នសូ្មឱ្យជនដឹងអ្ញ 
នរលវាចថ្ន សូ្មកុ្ាំឱ្យជនដព្ទ្ដឹងអ្ញពយោមនោ កា ថ្នសូ្មកុ្ាំ     
ឱ្យជនដព្ទ្ដឹងអ្ញ។ មាោ ភាពព្នមាោ ការនិោ នលើស្ ការបនញា ែ 
ការនាក្ប្រាស្ ការោក្ក់្ាំនួច ការលួចរាំនិែ ការោក្ពុ់ែ ការោក្ន់ទស្
ខលួន ការបិទ្ាាំងមារោទ្ ការបិទ្ាាំងជិែស្និទ្ធ អ្ាំនពើមនិោក្អ់្ាំនពើប្រាក្ដ 
ការបាំាាំងនទស្នោ ប្រស្លួ កិ្រោិអាប្រក្ក្ណ់ាមានស្ភាពោ ងននេះ ននេះ
នោក្នៅថ្ន មាោ ។ 

អីិបាយោកយថាវមានះ 

មានះកោយែំែណ្យកវ១វគឺ 

១.ការប្រក្អឺ្ែប្រក្នអាងព្នចិែត។ 
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មានះកោយែំែណ្យកវ២វគឺ 

១.នស្ចក្តីប្របកានន់ោ ការនលើក្ខលួន 

២.នស្ចក្តីប្របកានន់ោ ការបណ្តុ េះបងែ បអ់្នក្ដព្ទ្។ 

មានះកោយែំែណ្យកវ៣វគឺ 

១.ការប្របកានថ់្ន អ្នក្ជាមនុស្សប្របនស្ើរ 

២.ការប្របកានថ់្ន អ្ញជាមនុស្សនស្មើ 

៣.ការប្របកានថ់្ន អ្ញជាមនុស្សនថ្នក្ទប។ 

មានះកោយែំែណ្យកវ៤វគឺ 

១.បុរគលោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែនប្ររេះោភ 

២.បុរគលោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែនប្ររេះ ស្ 

៣.បុរគលោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែនប្ររេះបស្ាំសា (នស្ចក្តីស្រនស្ើរ) 

៤.បុរគលោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែនប្ររេះសុ្ខ។ 

មានះកោយែំែណ្យកវ៥វគឺ 

១.បុរគលោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែថ្ន អ្ញជាអ្នក្ានរូបទាំងឡា ជាទី្គ្នបចិ់ែត 
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២.បុរគលោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែថ្ន អ្ញជាអ្នក្ានស្ាំន ង 

៣.បុរគលោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែថ្ន អ្ញជាអ្នក្ានក្លិន 

៤.បុរគលោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែថ្ន អ្ញជាអ្នក្ានរស្ 

៥.បុរគលោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែថ្ន អ្ញជាអ្នក្ាននផ្លដឋពវទាំងឡា ជាទី្គ្នប់
ចិែត។ 

មានះកោយែំែណ្យកវ៦វគឺ 

១.បុរគលោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែ នប្ររេះការបរបូិណ៌្នោ ចក្ខុ 

២.បុរគលោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែ នប្ររេះការបរបូិណ៌្នោ នសាែ 

៣.បុរគលោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែ នប្ររេះការបរបូិណ៌្នោ ឃាន 

៤.បុរគលោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែ នប្ររេះការបរបូិណ៌្នោ ជិវាហ  

៥.បុរគលោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែ នប្ររេះការបរបូិណ៌្នោ កា  

៦.បុរគលោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែ នប្ររេះការបរបូិណ៌្នោ ចិែត។ 

មានះកោយែំែណ្យកវ៧វគឺ 

១.ការប្របកាន ់(ប្រក្អឺ្ែប្រក្នអាង) 

២.ការនមើលង  

៣.ការប្របកានថ់្ន អ្ញប្របនស្ើរជាង 
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៤.ការប្របកានថ់្ននថ្នក្ទប 

៥.ការប្របកានថ់្នមានរុណ្វនិស្ស្ក្នុងខលួន 

៦.ការប្របកានថ់្ន អ្ញមាន (ខនធប្ររបប់្រគ្នន)់ 

៧.ការប្របកានខុ់ស្។ 

មានះកោយែំែណ្យកវ៨វគឺ 

១.បុរគលោុាំងការប្រក្អឺ្ែប្រក្នអាងឱ្យនក្ើែនប្ររេះោភ 

២.ោុាំងការប្របកានន់ថ្នក្ទបឱ្យនក្ើែនប្ររេះោភ 

៣.ោុាំងការប្របកានឱ់្យនក្ើែនប្ររេះ ស្ 

៤.ោុាំងការប្របកានន់ថ្នក្ទប នប្ររេះ ស្ 

៥.ោុាំងការប្រក្អឺ្ែប្រក្នអាងឱ្យនក្ើែនប្ររេះ បស្ាំសា(នស្ចក្តីស្រនស្ើរ) 

៦.ោុាំងការប្របកានន់ថ្នក្ទបឱ្យនក្ើែនប្ររេះនិនាទ  

៧.ោុាំងការប្រក្អឺ្ែប្រក្នអាងឱ្យនក្ើែ នប្ររេះសុ្ខ 

៨.ោុាំងការប្របកានន់ថ្នក្ទបឱ្យនក្ើែនប្ររេះទុ្ក្ខ។ 

មានះកោយែំែណ្យកវ៩វគឺ 

១.បុរគលប្របនស្ើរមាននស្ចក្តីប្របកានថ់្ន អ្ញជាបុរគលប្របនស្ើរ 
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២.បុរគលប្របនស្ើរមាននស្ចក្តីប្របកានថ់្ន អ្ញជាបុរគលនស្មើ 

៣.បុរគលប្របនស្ើរមាននស្ចក្តីប្របកានថ់្ន អ្ញជាបុរគលនថ្នក្ទប 

៤.បុរគលនស្មើមាននស្ចក្តីប្របកានថ់្ន អ្ញជាបុរគលប្របនស្ើរ 

៥.បុរគលនស្មើមាននស្ចក្តីប្របកានថ់្ន អ្ញជាបុរគលនស្មើ 

៦.បុរគលនស្មើមាននស្ចក្តីប្របកានថ់្ន អ្ញជាបុរគលនថ្នក្ទប 

៧.បុរគលនថ្នក្ទបមាននស្ចក្តីប្របកានថ់្ន អ្ញជាបុរគលប្របនស្ើរ 

៨.បុរគលនថ្នក្ទប មាននស្ចក្តីប្របកានថ់្ន អ្ញជាបុរគលនស្មើ 

៩.បុរគលនថ្នក្ទប មាននស្ចក្តីប្របកានថ់្ន អ្ញជាបុរគលនថ្នក្ទប។ 

មានះកោយែំែណ្យកវ១០វគឺ 

១.បុរគលខលេះក្នុងនោក្ននេះ ោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែនប្ររេះជាែិ 

២.បុរគលខលេះក្នុងនោក្ននេះ ោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែ នប្ររេះនគ្នប្រែ 

៣.បុរគលខលេះក្នុងនោក្ននេះ ោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែ នប្ររេះភាពព្នខលួនជាកូ្នមាន
ប្រែកូ្ល 

៤.បុរគលខលេះក្នុងនោក្ននេះ ោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែ នប្ររេះភាពព្នខលួនមាន ស្មបុរ
លែ 
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៥.បុរគលខលេះក្នុងនោក្ននេះ ោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែនប្ររេះប្រទ្ពយ 

៦.បុរគលខលេះក្នុងនោក្ននេះ ោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែ នប្ររេះការនរៀន 

៧.បុរគលខលេះក្នុងនោក្ននេះ ោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែ នប្ររេះការងរ 

៨.បុរគលខលេះក្នុងនោក្ននេះ ោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែ នប្ររេះសិ្លបសាស្រស្ត នប្ររេះ
នហែុជាទី្តាាំងព្នវជិាជ  

៩.បុរគលខលេះក្នុងនោក្ននេះ ោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែ នប្ររេះសុ្ែតៈ និងបដិភាណ្ 

១០.បុរគលខលេះក្នុងនោក្ននេះ ោុាំងមានេះឱ្យនក្ើែ នប្ររេះវែេុណាម ួ។ 

កតែកសាសាព្តិឹសវ២៧វយ៉ា ស 

១.អករាគពយម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងភាពជាអ្នក្មនិមាននរារ ក្នុងបណាត នស្ចក្តី
ប្រស្វងឹទាំងឡា  មាននស្ចក្តីប្រស្វងឹក្នុងភាពជាអ្នក្មនិមាននរារជានដើម 
មានេះតដលនក្ើែន ើង នោ អ្ាំណាចព្ននស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ន ើងមនិមាន
នរារជានដើម ជនទាំងឡា ដព្ទ្ (នវៀរន ើង) មាននរារនប្រចើន ក្ន៏ ម្ េះថ្ន 
ពយ្ិ សូ្មបបី្រែឹមដាំណួ្ចពិស្របស់្ន ើងក្ម៏និមាន ។ 

២.ជាតិម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងជាែិ មានេះតដលនក្ើែន ើងនប្ររេះអាប្រស័្ ជាែិ 
តដលជានហែុឱ្យដល់នស្ចក្តីប្រស្វងឹ ន ម្ េះថ្ន ប្រស្វងឹនប្ររេះអាប្រស័្  ជាែិ 
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ជាែិមនទននេះ រតមងនក្ើែន ើងដល់វណ្ណ ទាំង ៤ រឺក្សប្រែ១ ប្ររហមណ៍្ ១ 
នវស្ស (ឈមួញ)១ សូ្ប្រទ្ (អ្នក្បនប្រមើ) ១ ។  

៣.កគាតសាម្កទា ការប្រស្វងឹនប្ររេះអាប្រស័្ នគ្នប្រែ មានេះតដលនក្ើែន ើង នប្ររេះ
អាប្រស័្ នគ្នប្រែ តដលជានហែុឱ្យដល់នស្ចក្តីប្រស្វងឹ។ 

៤.កយពេនម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងភាពជាក្ាំនោេះប្រក្មុាំ មានេះតដលនក្ើែន ើង
នោ អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ន ើងនទ្ើបជាក្ាំនោេះប្រក្មុាំ អ្ែតភាព
ទាំងឡា ដន៏ស្ស្ (នវៀរន ើង) ដូចជានដើមនឈើតាាំងនៅក្នុងមាែន់ប្រជាេះ 
ចាំតណ្ក្ន ើងតាាំងនៅក្នុងបឋមវ ័។ 

៥.ជសាិធតម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងជីវែិ មានេះតដលនក្ើែន ើងនោ អាប្រស័្    
នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ន ើងានរស់្ ូរនហើ  ន ើងានរស់្នៅ ូរ ន ើងនឹង
ានរស់្នៅ ូរ ន ើងរស់្នៅជាសុ្ខនហើ  ន ើងរស់្នៅជាសុ្ខ ន ើងនឹង
រស់្នៅជាសុ្ខ។ 

៦.លាមម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងោភ មានេះតដលនក្ើែន ើងនោ អាប្រស័្ នស្
ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ន ើងមានោភនប្រចើន ស្ែវទាំងឡា ដព្ទ្ដន៏ស្ស្ (នប្រៅអ្ាំពី
ន ើង) មានោភែិច ក្ោ៏ភទាំងឡា របស់្ន ើងមាន ប្របមាណ្រាបម់និ
ាន។ 
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៧.តកាក រម្កទាវការប្រស្វងឹក្នុងស្កាក រៈ មានេះតដលនក្ើែន ើងនោ អាប្រស័្ 
នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ស្ែវទាំងឡា ដន៏ស្ស្ានបចា ័ណា ៗ ន ើងប ុនណាណ េះ 
តដលានបចា ័មានចីវរជានដើមដប៏្របណី្ែ តដលនរន វ្ើលែនហើ  ។ 

៨.គរភការម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងការនគ្នរព មានេះតដលនក្ើែន ើងនោ 
អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ជនទាំងឡា នដើរតាមនប្រកា ភកិ្ខុទាំងឡា  
រតមងមនិស្ាំពេះភកិ្ខុននាេះ នោ រិែថ្នអ្នក្ននេះជាស្មណ្ៈ ដូនចនេះខលេះ តែពួក្
នរទាំងននាេះ នឃើញន ើងនហើ រតមងស្ាំពេះតែមតង ន វ្ើនស្ចក្តីនគ្នរពន ើង
នប្របៀបដូចជាឆ្ប័្រែ តដលនោែជាបន់ៅក្នុងងម រតមងន វ្ើនស្ចក្តីស្មាគ ល់ន ើង
ថ្ន ជាអ្នក្ចូលនៅរក្ន ើងានស្ាំន ងទ្េះព្ដប្រពមៗគ្នន  ដូចរាំនរនភលើង
ដូនចនេះ។ 

៩.បភករកាខ ម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងភាពជានមដឹក្នាាំ មានេះតដលនក្ើែន ើងនោ 
អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន បញហ តដលនក្ើែន ើងនហើ  រតមងកាែន់ស្ចក្តី
ស្នប្រមចាននោ មាែរ់បស់្ន ើងប ុនណាណ េះ សូ្មបកីាលនៅភកិាខ ចរក្ន៏ វ្ើ
មុខនហើ នទ្ើបតហហមនៅតាមនប្រកា ។ 

១០.បរធវារម្កទាវ ការប្រស្វងឹក្នុងបរវិារ មានេះតដលនក្ើែន ើងដល់អ្នក្ 
ប្ររបប់្ររងសទេះ អ្នក្មានបរវិារនប្រចើន នោ អ្ាំណាចព្ននស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន បុរស្ 
១០០នាក្ខ់លេះ ១០០០នាក្ខ់លេះ រតមងនៅជុាំវញិន ើង ចាំតណ្ក្មានេះតដល
នក្ើែន ើង ដល់អ្នក្មនិប្ររបប់្ររងសទេះ (រឺស្មណ្ៈ) នោ អ្ាំណាចព្ននស្ចក្តី 
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ប្រស្វងឹថ្ន ស្មណ្ៈ១០០នាក្ខ់លេះ ១០០០នាក្ខ់លេះនៅជុាំវញិន ើង ស្មណ្ៈ 
ដន៏ស្ស្មានបរវិារែិច ន ើងមានបរវិារនប្រចើន។ 

១១.កោគម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងនភារស្មបែតិ  ក្ន៏ភារស្មបែតិនោក្កាន ់ក្
នោ ោភស័្ពទននេះឯង ក្ពិ៏ែតមន ប ុតនតនោក្កាន ់ក្រាំនរព្ននភារៈ
តដលតាាំងទុ្ក្ក្នុងទី្ននេះនទ្ៀែ នប្ររេះនហែុដូនចន េះ មានេះតដលនក្ើែន ើង 
នោ អ្ាំណាចព្ននស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ស្ែវទាំងឡា តដលនប្រៅអ្ាំពីន ើង
នហើ រតមងមនិាន សូ្មបតីែការនប្របើប្រាស់្របស់្ខលួន ចាំតណ្ក្ន ើងមាន
ប្រទ្ពយរក្ាទុ្ក្ (ក្ាំណ្បប់្រទ្ពយ) រាបម់និាន។ 

១២.ិណ្យណម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងពណ៌្ស្មបុរ រឺស្មបុរព្នស្ររីៈខលេះ ស្មបុររឺ
រុណ្ព្ននស្ចក្តីលែខលេះ។ មានេះតដលនក្ើែន ើង នោ អ្ាំណាចព្ននស្ចក្តី 
ប្រស្វងឹថ្ន ស្ែវទាំងឡា ដន៏ស្ស្ (នប្រៅអ្ាំពីន ើង) មានពណ៌្ស្មបុរមនិលែ
មានរូបមនិសាែ ែ ចាំតណ្ក្ន ើងមានរូបសាែ ែរួរប្រជេះថ្នល  ស្ែវទាំងឡា មាន
រុណ្រឺនស្ចក្តីលែ មនិជាទី្ស្រនស្ើរចាំតណ្ក្ន ើងមានកិ្ែតិស័្ពទសា នៅ
ក្នុងនទ្វតានិងមនុស្សទាំងឡា ថ្ន សូ្មបនីប្ររេះនហែុននេះៗ ន ើងជាប្រពេះនង
រៈន ើងជាពហុស្សូែ សូ្មបនីប្ររេះនហែុននេះន ើងជាអ្នក្មានសី្ល សូ្មបី
នប្ររេះនហែុននេះ ន ើងជាអ្នក្ប្របក្បនោ រុណ្ព្ន្ុែងគជានដើម ។ 
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១៣.តភតម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងការសិ្ក្ា មានេះតដលនក្ើែន ើងនោ 
អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ស្ែវទាំងឡា ដន៏ស្ស្មានការសិ្ក្ាែិច 
ចាំតណ្ក្ន ើងមានការសិ្ក្ានប្រចើន ។ 

១៤.បដិោណ្យម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងបដិភាណ្ មានេះតដលនក្ើែន ើងនោ 
អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ស្ែវទាំងឡា ដន៏ស្ស្ (នវៀរន ើងនហើ ) មនិ
មានបដិភាណ្ (ភាពនឆ្លៀវ ល្ ស្) ចាំតណ្ក្ន ើងមានបដិភាណ្ប្របមាណ្
មនិាន។ 

១៥.រតសាញ្ាមូ្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងរាប្រែីតវង មានេះតដលនក្ើែន ើងនោ 
អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ន ើងជាអ្នក្ដឹងរាប្រែី ូរ ន ើងដឹងប្រែកូ្លរបស់្
ប្រពេះពុទ្ធអ្ងគននាេះ រតមងដឹងប្រពេះពុទ្ធអ្ងគននាេះ ដឹងប្រែកូ្លព្នជនបទ្ ននាេះដឹង
ប្រែកូ្លព្នប្រស្ុក្ននាេះដឹងនូវការក្ាំណ្ែទ់ាំងនពល បនិ់ងនពលព្ងៃដឹងនូវការ
ប្របក្បប្ក្ស និងការទ ។ 

១៦.បិណ្យឌ កតិកម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងការកានបិ់ណ្ឌ ាែជាវែត មានេះតដល
នក្ើែន ើងនោ អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ភកិ្ខុទាំងឡា កានបិ់ណ្ឌ ាែ
ជាវែតប្រែឹមតែបនតិចបនតួច ឯន ើងកានបិ់ណ្ឌ ាែជាវែត តាាំងតែពីបសួ្មក្។ 

១៧.អនិញ្ញា តម្កទា ការប្រស្វងឹនោ មនិមាននរណានមើលង  មានេះ
តដលនក្ើែន ើងនោ អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ស្ែវទាំងឡា ដន៏ស្ស្ 
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ជាអ្នក្ប្រែូវនរនមើលង នមើលនថ្នក្ ឯន ើងមនិមានអ្នក្ណានមើលង  
នមើលនថ្នក្ន ើ ។ 

១៨.ឥរធយបរម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងឥរោិបង មានេះតដលនក្ើែន ើងនោ 
អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ឥរោិបងរបស់្ស្ែវទាំងឡា  មនិរួរប្រជេះថ្នល     
ឯន ើងរួរប្រជេះថ្នល ។ 

១៩.ឥទាមិ្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងប្ទ្ធិ មានេះតដលនក្ើែន ើងនោ អាប្រស័្    
នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ស្ែវទាំងឡា ដន៏ស្ស្ ដូចជាស្ែវតក្ែក្ាក្ស់ាល ប នហើរ
មនិរចួ ចាំតណ្ក្ន ើងមានប្ទ្ធិនប្រចើន មានអានុភាពនប្រចើន ឬថ្នន ើងនឹង ន វ្ើវែេុ
ណាៗ ក្ស៏្នប្រមច។ 

២០.យតម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុង ស្ស្ក្តិ  ស្នោក្កាន ់ក្នោ បរវិារ
ស័្ពទក្នុងកាលមុនននាេះឯង តែក្នុងទី្ននេះនោក្កាន ់ក្ក្នុងភាព ជាអ្នក្ប្រស្
វងឹក្នុងឧបោឋ ក្។ 

២១.តសា ម្កទា មានេះតដលនក្ើែន ើងនោ អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន 
ស្ែវទាំងឡា ដន៏ស្ស្ (នវៀរន ើងនហើ ) ជាអ្នក្ប្រទុ្ស្តសី្ល ឯន ើង ជាអ្នក្
មានសី្ល។ 

២២.្នម្កទា នស្ចក្តីប្រស្វងឹក្នុងស្មា្ិ មានេះតដលនក្ើែន ើងនោ 
អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ស្ែវទាំងឡា ដន៏ស្ស្ (នវៀរន ើងនហើ ) មនិ
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មានឯក្រគតាចិែត (ស្មា្ិ) ក្នុងកាលសូ្មបបី្រែឹមតែថ្នការសឹក្របស់្មាន ់
ចាំតណ្ក្ន ើងានឧបចរ្ន ឬអ្បបនា្ន។ 

២៣.តិបបម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងសិ្លបៈ មានេះតដលនក្ើែន ើងនោ 
អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ស្ែវទាំងឡា ដន៏ស្ស្ (នប្រៅពីន ើង) មនិមាន 
តែន ើងមានសិ្លបៈ ។ 

២៤.អាករាេម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងភាពជាអ្នក្មានក្មពស់្ មានេះតដលនក្ើែ
ន ើងនោ អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ស្ែវទាំងឡា ដន៏ស្ស្ (នវៀរន ើង
នហើ ) មានរាងកា នែឿ ចាំតណ្ក្ន ើងមាន រាងកា ខពស់្ ។ 

២៥.បរធមាណាេម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងភាពជាអ្នក្មានទ្ាំហាំ មានេះតដលនក្ើែ
ន ើងនោ អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ស្ែវទាំងឡា ដន៏ស្ស្ (នវៀរន ើង
នហើ ) មានរាងកា ទបនពក្ ខពស់្នពក្ ឯន ើងមានប្រទ្ងប់្រទ ស្មលមម 
ដូចនដើមនិនប្រគ្ន្ (នដើមព្ប្រជ)។ 

២៦.តណាឋ នម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងភាពជាអ្នក្មានប្រទ្ងប់្រទ  មានេះតដល
នក្ើែន ើងនោ អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ស្ែវទាំងឡា ដន៏ស្ស្ (នវៀរ
ន ើងនហើ ) មានរូបរាងតបលក្មនិរួរស្រនស្ើរ ឯន ើងវញិមានរូបរួរនពញចិែត 
រួរជាទី្ប្រជេះថ្នល ។ 
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២៧.ករធបូរធម្កទា ការប្រស្វងឹក្នុងរាងកា តដលបរបូិណ៌្ មានេះតដលនក្ើែ
ន ើងនោ អាប្រស័្ នស្ចក្តីប្រស្វងឹថ្ន ស្ែវទាំងឡា ដន៏ស្ស្ (នវៀរន ើង
នហើ ) មាននទស្នប្រចើន តែស្ររីៈរបស់្ន ើង មនិមាននទស្ សូ្មបបី្រែឹមតែ
ប ុនស្ព្ស្ស្ក្ ់។ 

អរេតសាតពូ្តវ(បិ.៤៦វទំ.៣០០) 

បុរគលររួស្នប្រមចនិងមនិររួស្នប្រមចជាប្រពេះអ្រហនត 

១.មាន ំនស្ចក្តីប្របកានន់ោ អាងជាែិជានដើម 

២.ឱ្មានំ នស្ចក្តីប្របកានថ់្ន អ្ញនថ្នក្ទប 

៣.អតិមានំ នស្ចក្តីប្របកានថ់្ន អ្ញខពងខ់ពស់្ 

៤.អីិមាន ំនស្ចក្តីប្របកានថ់្ន នលើស្លុប 

៥.រម្ពំ រងឹែែឹង 

៦.អតិនិកតំ នស្ចក្តីប្របកានថ់្ន អ្ញនថ្នក្ទបជាងនរ។ 

 

 



 

- 325  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

កទាតននការក ើកតកម្កើសខានួ 

១.ន្វើឱ្យវនិាស្ខលួន រឺការប្របកានខ់លួនឯងថ្ន ប្របនស្ើរប្រគ្ននន់បើនហើ  សូ្មបខីលួន
ឯងខុស្ ក្ស៏្មាគ ល់ខលួនឯងប្រែូវនបើមាននរនរលស្តី នប្របៀនប្របនៅ ក្ម៏ាន
មានេះថ្ន អ្នក្ឯងនចេះដឹងអ្វីជានដើម។ 

២.ន្វើឱ្យខូចមែិតភាព រឺកាលនបើខលួនឯងជាមនុស្សអ្ែួ អាងនមើលង នរ  
តអ្ងនហើ នរក្ម៏និសូ្វមក្រាបអ់ានន ើងតដរ។ 

៣.ន្វើឱ្យតបក្ាក្ស់ាមរគីក្នុងប្រក្មុ រឺន វ្ើឱ្យមានភាពមនិចុេះស្ប្រមុងគ្នន  រវាង
អ្នក្ន វ្ើការងរជាម ួគ្នន  បណាត លមក្ពីការប េះរល់នលើកិ្ចាការ ែួនាទី្គ្នន
ជានដើម។ 

វិ ធ សីាបំកត់ការក ើកតកម្កើសខានួមានវ២វព្បការ 

១.ប្រែវូនស្ពរបក់្លយណ្មែិត រឺមនុស្សលែ កាលណាន ើងនស្ពរបជ់ាម ួ
មនុស្សលែនហើ  នររតមងជួ  ពនយល់តណ្នាាំ ន ើងឱ្យនចេះវា ែព្មលខលួនឯង 
ោ ងប្រែឹមប្រែូវនៅតាមនស្ចក្តីពិែ មានការដឹងនាាំន ើងឱ្យសាង តែនស្ចក្តី
លែៗ ឱ្យនចេះនគ្នរពឱ្នលាំនទនចាំនរេះមនុស្សសង មនិឱ្យន ើងនៅ នស្ពរប់
ជាម ួបុរគលរល តដលបុរគលពួក្ននាេះអាចដឹក្នាាំឱ្យន ើងាែប់ងនូ់វ
ប្របនោជននិ៍ង្ននៅរក្សលូវវនិាស្។ 
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២.ប្រែវូមាននោនិនសាមនសិ្ការៈ រឺការរិែប្រែិេះរេិះពិចរណានោ ខលួនឯង 
ដូចជាពិចរណាថ្ន មនុស្សន ើងមនិអាចរស់្នៅានរហូែន ើ  រងត់ែ
មានព្ងៃណាម ួន ើងនឹងសាល បន់ហើ  ខលួនន ើងមនិស្ាំខ្នជ់ាងអ្នក្ដព្ទ្
ន ើ  នហើ របស់្តដលន ើងធ្លល បប់្របកានហ់ួងតហង មានដូចជាជាែិ 
ប្រែកូ្ល ប្រទ្ពយស្មបែតិ ជានដើម មនិអាចនៅជាម ួន ើងានរហូែនៅន ើ  
វានិងមានការតប្របប្របួលនៅតាមនពលនវោរបស់្វា កាលនបើន ើងមាននូវ
នោនិនសាមនសិ្ការៈពិចរណាដូនចនេះ ន ើងមនិមានការនលើក្ែនមកើងខលួន។ 

 កខណ្យៈរបត់អនកមានកតែកសាសាបនាទ បបនទន់ខានួវ៣វព្បការ 

១.មានកវិរធយឱ្ន ំកទាន រឺមនិឱ្នលាំនទនហួស្នពក្ នហើ ក្ម៏និ នលើក្
ែនមកើងខលួនហួស្នពក្តដរ រឺមានអាក្បបក្រោិរួរជាទី្ប្រស្ឡាញ់រាបអ់ាន និង
មានភាពទ្នភ់លនច់ាំនរេះមនុស្សទូ្នៅ ទាំងអ្នក្ ា្ំទាំងអ្នក្ែូច និងអ្នក្តដល
មានឋានៈនស្មើគ្នន  ដឹងទបដឹងខពស់្ មនិនចេះវា ប្ក្នលើក្ែនមកើងខលួននស្មើនរ 
ជាអ្នក្មានរុណ្ស្មបែតិលែ ស្ប្រមាបស់្តមតងនចញដល់មនុស្សទាំងឡា  
នោ មនិប្របកានវ់ណ្ណ ៈថ្ន អ្នក្ននេះខពស់្ ឬទបជាងខលួននាេះន ើ ។ 

២.ជាអ្នក្មានវាចទ្នភ់លនត់សែមតលហម រឺជាអ្នក្សុ្ភាពរាបសាទ្នភ់លនម់ាន
រក្យស្មតនិីោ ពីនរាេះ រួរឱ្យចងស់ាត បត់ដលសុស្នចញមក្អ្ាំពី ប្រក្នៅ   
នបេះដូងមនិនប្រគ្នែប្រគ្នែ មនិនិោ នលើក្ែនមកើងខលួនឯង នមើលង អ្នក្
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ដព្ទ្ មនិនចេះនិោ នរលនទស្ចបក់្ាំហុស្អ្នក្ដព្ទ្ នពលខលួនន វ្ើកិ្ចាការ 
ឬនរឿងអ្វីម ួមានការខុស្ឆ្គងននាេះ។ 

៣.មានចិែតទ្នភ់លន ់ រឺជាអ្នក្មានចិែតសុ្ភាពរាបសា ទ្នភ់លន ់ ស្មរមយនចេះ
បនាទ បខលួន មានចិែតទ្នត់ែមនិទនប់្រជា នទ្ មានចិែតសាវ ហបរ់ងឹមាាំ តែមនិ
ចនចស្រងឹរូស្នទ្។ 

ព្ពះស្ររីបភព្តបនាទ បខានួវ៩វយ៉ា ស 

១.បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ពួក្អ្នក្សង ោក្វ់ែេុសាែ ែក្តី ោក្វ់ែេុមនិសាែ ែក្តី 
ោក្ោ់មក្ក្តី ោក្មូ់ប្រែក្តី ោក្ទឹ់្ក្មាែក់្តី ោក្ខ់ទុេះក្តី ោក្់្ មក្តី នលើតសន
ដី តសនដីមនិ្ុញប្រទនន់នឿ ណា  មនិនខពើមរនអ្ើមនោ វែេុននាេះ នទ្ ោ ង
ណាមញិ បពិប្រែប្រពេះដច៏នប្រមើន ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគមានចិែតនស្មើនោ តសនដី ជាចិែត
ទូ្ោ ប្របមាណ្មនិាន មនិមាននពៀរ មនិមានពយាទ្ោ ងននាេះឯង។ 

២.បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ពួក្អ្នក្សង ោងវែេុសាែ ែក្តី ោងវែេុមនិសាែ ែក្តី 
ោងោមក្ក្តី មូប្រែក្តី ទឹ្ក្មាែក់្តី ខទុេះក្តី ្មក្តី ក្នុងទឹ្ក្ ទឹ្ក្រតមងមនិ្ុញ
ប្រទនន់នឿ ណា  ឬក្ន៏ខពើមរនអ្ើមនោ វែេុននាេះនទ្ ោ ងណាមញិ បពិប្រែ
ប្រពេះដច៏នប្រមើន ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគមានចិែតនស្មើនោ ទឹ្ក្ជាចិែតទូ្ោ ប្របមាណ្មនិ
ាន មនិមាននពៀរ មនិមានពយាទ្ ក្ោ៏ ងននាេះឯង។ 
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៣.បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន នភលើងតែងនឆ្េះក្នុងវែេុសាែ ែក្តី នឆ្េះវែេុមនិសាែ ែក្តី 
នឆ្េះោមក្ក្តី នឆ្េះមូប្រែក្តី ទឹ្ក្មាែក់្តី ខទុេះក្តី ្មក្តី នភលើងរតមងមនិ្ុញប្រទន់
ននឿ ណា  ឬក្ន៏ខពើមរនអ្ើមនោ វែេុននាេះ ោ ងណាមញិ បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដ៏
ចនប្រមើន ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគមានចិែតនស្មើនោ នភលើង ជាចិែតទូ្ោ ប្របមាណ្មនិាន 
មនិមាននពៀរ មនិមានពយាទ្ ក្ោ៏ ងននាេះឯង។ 

៤.បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ខយល់បក្វ់ែេុសាែ ែក្តី បក្វ់ែេុមនិសាែ ែក្តី បក្់
ោមក្ក្តី មូប្រែក្តី ទឹ្ក្មាែក់្តី ខទុេះក្តី ្ មក្តី ក្នុងទឹ្ក្ ខយល់រតមងមនិ្ុញប្រទន់
ននឿ ណា  ឬក្ន៏ខពើមរនអ្ើមនោ វែេុននាេះនទ្ ោ ងណាមញិ បពិប្រែ       
ប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគមានចិែតនស្មើនោ ខយល់ជាចិែតទូ្ោ ប្របមាណ្
មនិាន មនិមាននពៀរ មនិមានពយាទ្ ក្ោ៏ ងននាេះឯង។ 

៥.បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន បុរគលជូែវែេុសាែ ែក្តី ជូែវែេុមនិសាែ ែក្តី ជូែ
ោមក្ក្តី មូប្រែក្តី ទឹ្ក្មាែក់្តី ខទុេះក្តី ្មក្តី នោ ស្មពែស់្ប្រមាបជូ់ែ្ូលីៗ 
រតមងមនិ្ុញប្រទនន់នឿ ណា  ឬក្ន៏ខពើមរនអ្ើមនោ វែេុននាេះនទ្ ោ ង
ណាមញិ បពិប្រែប្រពេះដច៏នប្រមើន ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគមានចិែតនស្មើនោ ស្មពែស់្ប្រមាប់
ជូែ្ូលី ជាចិែតទូ្ោ ប្របមាណ្មនិាន មនិមាននពៀរ មនិមានពយាទ្ ក្៏
ោ ងននាេះឯង។ 

៦.បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ចណាឌ លកុ្មារក្តី ចណាឌ លកុ្មារកី្តី មានព្ដកាន់
ក្នញ្ជ ើរនស្លៀក្ស្មពែរ់ចិជា ចូលនៅកានប់្រស្ុក្ក្តី និរមក្តីរតមងោក្ខ់លួន
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ឱ្យទប នហើ ចូលនៅោ ងណាមញិ បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគ
មានចិែតនស្មើនោ ចណាឌ លកុ្មារ ជាចិែតទូ្ោ ប្របមាណ្មនិាន មនិមាន
នពៀរ មនិមានពយាទ្ ក្ោ៏ ងននាេះឯង។ 

៧.បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន នគ្នឧស្ភាក្ត់ស្នង ជាស្ែវស្លូែតដលនរទូ្នាម ន
នហើ  បងហ ែល់ែនហើ  នដើរនៅកានប់្រចក្តាមប្រចក្នដើរ នដើរនៅកានស់លូវតបក្ 
មនិតដលនបៀែនបៀនអ្វីនោ នជើងក្តី ោ ងណាមញិ បពិប្រែប្រពេះដច៏នប្រមើន ខុ្ាំ
ប្រពេះអ្ងគមានចិែតនស្មើនោ ស្មពែស់្ប្រមាបជូ់ែ្ូលី ជាចិែតទូ្ោ ប្របមាណ្
មនិាន មនិមាននពៀរ មនិមានពយាទ្ ក្ោ៏ ងននាេះឯង។ 

៨.បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ប្រសី្ឬប្របុស្ក្ាំនោេះ ឬជាំទ្ងប់្របក្បនោ ជាែិ ជា
អ្នក្ស្ែិែសាែ ង របបី្ ុញប្រទនន់នឿ ណា  នខពើមរនអ្ើម នឹងសាក្ស្ពពស់្ឬ
សាក្ស្ពកូ្នសុ្នខ តដលជាបប់្រែងក់្ ោ ងណាមញិ បពិប្រែប្រពេះដច៏នប្រមើន 
ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគរតមង្ុញប្រទនន់នឿ ណា  នខពើមរនអ្ើមនឹង កា ស្ែុ ននេះ ក្៏
ោ ងននាេះឯង។ 

៩.បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន បុរស្រក្ាភាជនស៍្ប្រមាបោ់ក្ខ់្ល ញ់តដលមានរនធ 
ែូច ា្ំ ហូរនចញចូល  ោ ងណាមញិ បពិប្រែប្រពេះដច៏នប្រមើន ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគរក្ា
កា ននេះ តដលមានរនធែូច ា្ំ ហូរនចញចូល ក្ោ៏ ងននាេះឯង។ 
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វ ិ្ ីតក្តប្របបុរគលតដលមានមានេះប្របកានខ់លួន 

នដើមបមីនុស្សមាន ក្ត់ក្តប្របអ្្យប្រស័្  ចរែិពីនដើមមក្ននាេះ វាមនិជានរឿង
ង នទ្ នប្ររេះមនុស្សមាន ក្់ៗ  ប្របប្រពឹែតនៅតាមអា្យប្រស័្ រាងខលួនៗ តដល
ានក្សាងស្នសាំមក្ តែប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធប្រទ្ងប់្រតាស់្អ្ាំពីវ ិ្ ីតក្ តប្របបុរគល
តបបននាេះ ដូចជាមនិឱ្យនស្ពរបបុ់រគលននាេះ មនិឱ្យនៅជាម ួ មនិឱ្យនដើរ
ជាម ួជានដើម។ កាលនបើន ើងន វ្ើោ ងននាេះ បុរគលននាេះនឹងភ្ាក្ខ់លួនជាមនិ
ខ្ន។ 

វិ ធ សីាដូែចសកព្កាម្ 

✓ នឃើញនទស្ នទ្ើបននឿ ណា  
✓ ននឿ ណា  នទ្ើបលេះបង ់
✓ លេះបង ់នប្ររេះឥែខលឹមសារ 
✓ កុ្ស្ល លេះអ្កុ្ស្ល 
✓ បុណ្យលេះ ាប 
✓ លែលេះ អាប្រក្ក្ ់
✓ ប្រែូវ លេះខុស្។ 

ខានួឯសនិសអនកដនទវ 

ចងឱ់្យនរជួ  ខលួន  ជាងខលួនឯងជួ  អ្នក្ដព្ទ្ 
ចងឱ់្យនរនគ្នរពខលួន  ជាងខលួននគ្នរពអ្នក្ដព្ទ្ 
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ចងឱ់្យនរ ល់ខលួន  ជាងខលួន ល់អ្នក្ដព្ទ្។ 
កេតភននទភកខ 

✓ ា្ំបាំសុែរឺការ ល់ខុស្ថ្ន រូបជារបស់្ខលួន ខលួនជាមាា ស់្រូប 
ប្រស្ឡាញ់រូបការរររូប 

✓ ាបក្មមទុ្ចារែិ អ្កុ្ស្លក្មមទាំងឡា នក្ើែមាន នប្ររេះតែ 
នលើក្ែនមកើងខលួន និងការររខលួនតែប ុនណាណ េះ 

✓ ថ្នន ាំដពូ៏តក្ស័្ក្តិសិ្ទ្ធបិាំសុែ រឺលេះស្កាក  ទិ្ដឋិថ្នមានអ្ញ។ 
ទរេតពូ្តវ(បិ.៣០វទំ.១២៩) 

បភគល វ៤វពួកបភគល ម្ិនគួរកម្ើ ង្កយ 

១.ក្សប្រែ បុរគលមនិរបបនីមើលង ថ្ននក្មង មនិរបបរីេិះរនថ់្ននក្មង 

២.ពស់្ បុរគលមនិរបបនីមើលង ថ្ននក្មង មនិរបបរីេិះរនថ់្ននក្មង (ែូច) 

៣.នភលើង បុរគលមនិរបបនីមើលង ថ្ននក្មង មនិរបបរីេិះរនថ់្ននក្មងរឺថ្ននភលើង 
ែិច 

៤.ភកិ្ខុ បុរគលមនិរបបនីមើលង ថ្ននក្មង មនិរបបរីេិះរនថ់្ននក្មង 

តរភបអានិតសស 

១.ន វ្ើឱ្យមានការរស់្នៅជាសុ្ខ មនិមានស្ប្រែូវ 
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២.ជាទី្ប្រស្ឡាញ់ព្នមនុស្សទាំងឡា  

៣.ន វ្ើឱ្យនក្ើែការសាមរគីក្នុងពួក្រណ្ៈ 

៤.មានក្លយណ្មែិតនប្រចើន 

៥.ន វ្ើឱ្យជាអ្នក្អាចបនងែ ន ក្ នូវនស្ចក្តីលែរបស់្អ្នក្ដព្ទ្មក្ោក្ ់ក្នុងខលួន
ាន 

៦.ន វ្ើឱ្យមានទី្ពឹងក្នុងជាែិននេះ និងជាែិខ្ងមុខ 

៧.ន វ្ើឱ្យជាអ្នក្មនិមាននស្ចក្តីប្របមាទ្នហើ តាាំងនៅក្នុង្ម ៌

៨.កាលតបក្ធ្លល  រាងកា សាល បន់ៅ រតមងចូលនៅកានសុ់្រែិភព។ 

(ចបម់ងគលទី្ ២៣) 

ម្សល ទសាវ២៤ 

តនសាុដឋិវែ នស្ចក្តីនប្រែក្អ្រចាំនរេះរបស់្តដលមាន 

24-Contentment 

ស្ននាត ស្ រឺជាអ្វី? 

តនសា តប្របថ្ន ខលួន  

កតាតវតប្របថ្ន នប្រែក្អ្រ ។ 
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ដូនចនេះរក្យថ្ន ស្ននាត ស្ នទ្ើបតប្របថ្ន នប្រែក្អ្រ នពញចិែត លមម សុ្ខចិែតនឹង
របស់្ខលួន។ 

 កខណ្យៈរបត់ការតកនាសា តព្តូិព្បកបអសលវ៣ 

១.តកកនវតកនាសា ត នប្រែក្អ្រនឹងរបស់្ខលួន ស្ាំនៅដល់ នប្រែក្អ្រនឹងវែេុតដល
ខលួនមាននហើ  នពញចិែតនឹងរបស់្របរខលួន មនិថ្ននឹងជាមាតា បិតារបស់្
ន ើង កូ្នប្របពនធរបស់្ន ើង ការងររបស់្ន ើង ប្របនទ្ស្ជាែិរបស់្ន ើង 
នទេះបីមានរបស់្ខវេះខ្ែខលេះ ោ ងណាក្ន៏ោ ក្ត៏ក្ព្ខឱ្យលែន ើងវញិ មនិ
មានចិែតរិែដនណ្តើ មវែេុរបស់្អ្នក្ដព្ទ្។ 

២.តកនសានវ តកនាសា ត ការនប្រែក្អ្រនឹងចាំតណ្ក្តដលខលួនរក្ានមក្ ស្ាំនៅ
ដល់កាលខលួនតស្វងរក្ប្របនោជនណ៍ាម ួ នោ ការលេះបងទ់ាំងស្ែិ
បញញ  ក្មាល ាំងកា របស់្ខលួនន វ្ើានប ុណាណ  ក្ម៏ាននស្ចក្តីនពញចិែតនឹងរបស់្
ខលួនននាេះប ុនណាណ េះ ្មមតាការងរតដលន ើងន វ្ើនៅនហើ  វាអាចមនិស្នប្រមច
តាមបាំណ្ងរបស់្ន ើង តែនទេះបីមនិស្នប្រមចដូចបាំណ្ងរបស់្ន ើងក្៏
នោ  ក្ម៏ាននស្ចក្តីនពញចិែតចាំនរេះការងរននាេះ មនិមានចិែតប្រក្វល់        
ប្រក្វា នៅត ប្រក្ហ  នប្ររេះតែមនិស្មតាមបាំណ្ងននាេះន ើ  នហើ មនិ
តមនជាប្របនភទ្មនុស្សានមក្នោ នស្នហ៍ នោ នប្របើក្លលបចិមនតគ្នថ្ន 
ននាេះន ើ ។ 
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៣.តកម្នវតកនាសា តវនប្រែក្អ្រនោ មានចិែតនស្មើៗ ស្ាំនៅដល់មនិ នប្រែក្អ្រ
រកី្រា នពក្ នៅនពលតដលខលួនានជួបប្របទ្េះវែេុតដលខលួនមនិនពញចិែត។ 

ព្បកមទរបត់កតែកសាសាតកនាសា ត 

តកនាសា តមានវ៣វយ៉ា ស 

១.យថាលាមតកនាសា ត នប្រែក្អ្រតាមតដលាន រឺនពលតដលានរបស់្ណា
មក្ ក្ន៏ពញចិែតចាំនរេះរបស់្ននាេះ មនិនចេះខូចចិែតនបើមនិានដូច បាំណ្ងតែ
ពយោមក្សាងនស្ចក្តីលែឱ្យប្របនស្ើរព្ប្រក្តលងតងមនទ្ៀែ។ 

២.យថាព តកនាសា ត នប្រែក្អ្រចាំនរេះវែេុតដលរួរដល់ស្មែេភាព រឺមនុស្ស
ន ើងមានស្មែេភាពមនិនស្មើគ្នន នទ្ ទាំងក្មាល ាំងកា  ក្មាល ាំងចិែត ក្មាល ាំងការ
រិែ ក្មាល ាំងព្ននស្ចក្តីលែ រឺមាន ក្់ៗ  សុ្ទ្ធតែដឹងពីស្មែេភាពរបស់្ខលួន នហើ 
មានការតស្វងរក្ ឬប្រពមទ្ទួ្លចាំនរេះតែរបស់្តដលរួរ ដល់ស្មែេភាពខលួន
តែប ុនណាណ េះ។ 

៣.យថាស្ររភបតកនាសា ត នប្រែក្អ្រចាំនរេះវែេុតដលរួរដល់ឋានៈ រឺឱ្យន ើង
ពិចរណាថ្ន ន ើងមានឋានៈជាអ្វីឋានៈប្រែឹមណា នបើជាអ្នក្បសួ្ អ្នក្ប្រស្ុក្ 
អ្នក្ ា្ំ អ្នក្ែូច ប្ររូបនប្រងៀនជានដើម រឺប្រពមទ្ទួ្ល ក្ចាំនរេះឋានៈតដលខលួន 
មាន។ 
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តនសាុដឋសាវបរំវីនំ នស្ចក្តីស្ននាត ស្ រឺជាប្រទ្ពយដប៏្របនស្ើរ។ 

តភសាម្ិនកែះែឆអតវ៣វយ៉ា ស 

១.អគលិកខកនាា  រាំនរនភលើង  

២.តម្ភកទាទ  មហស្មុប្រទ្ 

៣.ម្េិែាតា មនុស្សនោម ភ ។ (មងគលែេទី្បនី) 

អតិតសាិតូព្តវ(បិ.៤១វទំ.៣៩៦) 

កតពីម្៌វ៣វព្បការម្ិនកែះែឆអត 

១.តភបបតសវមិកខកិវបដិកតិនាយវនតថិវតតសាិ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ការនស្ព
នូវការនដក្លក្ម់និនចេះតឆ្ែែ។ 

២.មិកខកិវ បដិកតិនាយវ តិតសាិវ តភរាកម្រកនតស មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ការ
នស្ពនប្ររឿងសឹក្ រឺសុ្រា និងនមរ ័ មនិនចេះតឆ្ែែ។ 

៣.មិកខកិវបដិកតិនាយវតិតសាិវកម្រភនីម្មតមាបតសាិយ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  
ការនស្ពចាំនរេះការប្របក្បនោ នមងុន្មម មនិនចេះតឆ្ែែ។ 
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ិតថែុដ ម្នភតសទូកៅម្និកែះព្គប់វ៤វព្បការ 

១.អ្ាំណាចវាស្នា ដូចជា ខលួនមានមុខែាំតណ្ងប្រគ្ននន់បើនហើ  តែមនិនចេះ
លមម មនិនចេះនពញចិែត និងែាំតណ្ងននាេះន ើ  មានប្រាថ្នន ចងឱ់្យខលួនាន
ន វ្ើជាអ្នក្ ា្ំ ជារដឋមស្រនតីជានដើម ទាំងខលួនឯងមនិមានស្មែេភាពសងននាេះ។ 

២.ប្រទ្ពយស្មបែតិ ដូចជា ខលួនមានអាហរបរនិភារលមមនហើ  តែមនិនចេះលមម
នពញចិែត និងប្រទ្ពយននាេះ នៅមានការចងា់នប្រទ្ពយ ឱ្យនប្រចើន ជាងននាេះនៅ
នទ្ៀែជានដើម។ 

៣.អាហរ ដូចជា មានសាវ ម ីភរោិនហើ  តែមនិនចេះនពញចិែតនិង អាហរ
ននាេះនទ្ នៅមានចាំណ្ងប់្រាថ្នន ចង ់បរនិភារអាហរព្ងលៗ ខពស់្ៗ ប្របណិ្ែៗ 
តងមនទ្ៀែ។ 

តភដឋសាវ តភចវ ឥតរីតករន នស្ចក្តីស្ននាត ស្ នោ បចា ័តាមមានតាមាននាាំ
នស្ចក្តីសុ្ខមក្ឱ្យ។ 

៤.កាមរុណ្ ដូចជា មានសាវ មភីរោិនហើ  មនិនចេះលមម នចេះនពញ ចិែតគ្នន  
នៅមានការប្រាថ្នន ចងម់ានងមីតងមនទ្ៀែ។ 

ស្ននាត ស្ជានដើមនហែុព្ននស្ចក្តីសុ្ខពិែោ ងណា? 
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កតែកសាសាតភខកនសុកលាកែែកជាវ២វយ៉ា ស 

១.ស្រម្ិតតភខ ជានស្ចក្តីសុ្ខប្រែូវអាប្រស័្ វែេុខ្ងនប្រៅ មក្ែបស្នងនស្ចក្តី
ប្រែូវការ តាមសលូវតភនក្ ប្រែនចៀក្ ប្រចមុេះ អ្ណាត ែ កា  និងនស្ចក្តីប្រាថ្នន       
នសសងៗ ជានស្ចក្តីសុ្ខថ្នន ក្ទ់ប នប្ររេះមាននស្ចក្តីទុ្ក្ខោ  ាំនប្រចើន ប្ររប់
នពលមានដូចជា៖ 

១.១.មានកតែកសាសាអនទះអែនទស ខវល់ខ្វ  ជាអាការនាាំមុខ នប្ររេះរបស់្
ទាំងឡា រក្ានលាំាក្។ 

១.២.កា កនម្កកេើយករ៏វាសំែររកទ្ ហួងតហងខ្ល ចវនិាស្នៅវញិ។ 

១.៣.កបើម្ិនកនម្កកទ ប្រែូវអ្នទេះអ្តនទងចតមបងចិែត រិែទ្មាល   រិែអាឃាែ 
ពយោាទ្ ចងនពៀរនវរា។ 

២.និរាម្ិតតភខ ជានស្ចក្តីសុ្ខខ្ងក្នុងតដលមនិចាំាច ់ ប្រែូវអាប្រស័្ វែេុ
ខ្ងនប្រៅមក្ែបស្នងនស្ចក្តីប្រាថ្នន  ជានស្ចក្តីសុ្ខខណ្ៈចិែតមានសុ្ខដូច
ជា ៖ 

ស្រអ ត = មនិមានកិ្នលស្ោ  ាំ  

តៃប់វ= មនិអ្នទេះអ្តនទង ប្រក្វល់ប្រក្វា  
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កតរីវ= ជាឥស្សរៈ មនិចនងែៀែចងែល់ខវល់ខ្វ   

ពនាឺ = ប្របក្បនោ បញញ  នមើលនឃើញវែេុទាំងឡា តាមនស្ចក្តីពិែ 

តម្បូរ = មនិមានការខវេះខ្ែ មនិន វ្ស្ប្របតហស្ មនិប្រស្នងេះប្រស្នងច មាន
តែភាពប្រស្ស់្បស់្រកី្រា  តឆ្ែែឆ្ែនក់្នុងចិែត។ 

កគា បដិបតសាិទាក់ទសនឹសព្ទពយតម្បតសា ិ

១.ការែតេសរកវប្រែូវតស្វងរក្នៅតាម្ម ៌មនិស្ងកែស់្ងកិននបៀែនបៀននរ មនិ
ខុស្ចាប ់មនិខុស្ប្របព្ពណី្ មនិខុស្សី្ល មនិខុស្្ម។៌ 

២.ការកព្បើ មនិជាមនុស្សក្ាំណាញ់ មនិខជីខ្ជ  នចេះន វ្ើទន ឬ ក្ប្រទ្ពយស្មបែតិ
ននាេះ មក្ក្សាងប្របនោជនរ៍មួជានដើម។ 

៣.ទតសនគតិទាក់ទសនឹសព្ទពយតម្បតសាិ រឺមនិឱ្យរិែថ្នប្រទ្ពយស្មបែតិននេះជា
របស់្ខលួននទ្ រឺឱ្យរិែថ្ន ប្រែឹមតែជាឧបក្រណ៍្ម ួស្ប្រមាបន់ប្របើប្រាស់្នរៀបចាំ
ដាំនណ្ើ រជីវែិប ុនណាណ េះ។ 

ព្បកមទរបត់ម្នភតសព្កខសតព់្ទពយ 

ម្នភតសព្កព្ទពយកនសុកលាកកនះមានវ២វព្បកមទ 
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១.ប្រក្នប្ររេះមនិមាន រឺជាមនុស្សតដលខសែប់្រទ្ពយ មានប្រទ្ពយែិច នោក្នៅ
ថ្ន ជាមនុស្ស ប្រក្ប្រទ្ពយម ួប្រគ្ន នបើមានការន វ្ើជាំនួញជួញដូរ អាចមានប្រទ្ពយ
នប្រចើនាន។ 

២.ប្រក្នប្ររេះមនិនចេះប្ររប ់ រឺជាមនុស្សតដលមានប្រទ្ពយស្មបែតិនប្រចើន តែមនិ
នចេះប្ររប ់ មនិនចេះលមមនោក្នៅថ្ន ជាមនុស្សប្រក្ថ្នវរៈ (ប្រក្ចិែត) ជា      
នស្ដឋីអ្នាថ្ន ប្រែូវប្រក្រហូែដល់ព្ងៃសាល ប។់ 

វិ ធ សីាេេឹកោត់ឱ្យមានកតែកសាសាតកនាសា ត 

១.ប្រែវូពយោមពិចរណាដល់ការចស់្ការឈ ឺនិងនស្ចក្តីសាល ប ់ប្ររបន់ពល
នវោ នបើន ើងពិចរណាមនិនឃើញរបស់្ទាំងននេះនទ្ នទេះជាន ើងមាន
មាស្នពប្រជតក្វក្ងពិទូ្រសូ៍្រកាននប្រចើនោ ងណាក្ន៏ោ  ក្ន៏ ើងមនិអាច 
 ក្នៅតាមខលួនានន ើ  កាលពិចរណាោ ងននេះនរឿ ៗនៅ នស្ចក្តី
នោភលនរ់តមងមនិមាន នហើ នស្ចក្តីស្ននាត ស្នឹងនក្ើែន ើង។ 

២.ប្រែវូឱ្យសាគ ល់ប្របមាណ្ក្នុងការបរនិភារអាហរ រឺបរនិភារនដើមបរីស់្មនិ
តមនរស់្នដើមបបីរនិភារនទ្ ននេះរឺជាការហវឹក្ហែឱ់្យមាននស្ចក្តីស្ននាត ស្ 
តដលន ើងប្ររបគ់្នន ប្រែូវប្របែិបែតិរាល់ព្ងៃ នដើមបឱី្យវងីិជីវែិប្របប្រពឹែតានសុ្ខ។ 
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៣.ប្រែវូពយោមោក្ទ់នជានិចា ជាការស្មាល បន់ស្ចក្តីក្ាំណាញ់ នស្ចក្តី
នោភឱ្យនចញពីស្នាត នចិែតបនតិចមតងៗ កាលន វ្ើនរឿ ៗនហើ  នស្ចក្តី     
ស្ននាត ស្រតមងនក្ើែន ើង។ 

៤.ប្រែវូពយោមរក្ាសី្ល នោ ចាំនរេះអ្នក្រក្ាសី្ល ៨ អ្នក្រក្ាសី្លជួ  
ឱ្យនក្ើែនស្ចក្តីស្ននាត ស្នប្រចើននរឿង ដូចជាខទី្ ៣ ន វ្ើឱ្យស្ននាត ស្ក្នុងកាម
រុណ្ សី្លខទី្៦ ន វ្ើឱ្យនក្ើែនស្ចក្តីស្ននាត ស្ក្នុងអាហរ សី្លខ៧ ន វ្ើឱ្យ
នក្ើែនស្ចក្តីស្ននាត ស្ក្នុងនប្ររឿងនស្លៀក្រក្ ់ការែុបតែងខលួន និងសី្លខទី្ ៨ 
ន វ្ើឱ្យនក្ើែនស្ចក្តីស្ននាត ស្ក្នុងស្ាំណាក្អ់ាប្រស័្  (ទី្នដក្)។ 

៥.ប្រែវូពយោមន្វើស្មា្ិជាប្របចាំ ការន វ្ើស្មា្ិជាប្របចាំ រឺន វ្ើឱ្យចិែតស្ៃប ់
នស្ចក្តីប្រាថ្នន ចងា់ន ការប្រាថ្នន ក្នុងអ្ាំនពើអាប្រក្ក្ន់សសងៗ រតមងវនិាស្ាែ់
នៅ។ 

កតែកសាសាតភខវ២វយ៉ា សកទៀត 

១.កាយិកតភខ = សុ្ខតាមសលូវកា  រឺមនុស្សន ើងខាំប្របឹងតប្របងតស្វរក្ប្រទ្ពយ
ស្មបែតិរាល់ព្ងៃនដើមបសីតល់នស្ចក្តីសុ្ខតាមសលូវកា  ដូចជាមានលុ           
ស្ាំនលៀក្បាំរក្ ់អាហរបរនិភារ សទេះរស់្នៅ ថ្នន ាំនលបនពលមានជាំងឺ សុ្ទ្ធតែ
នដើមបសុី្ខសលូវកា  ប ុតនតសុ្ខកា ានតែម ួប្រគ្ន ឬរ ៈនពលខលីប ុនណាណ េះ 
នហើ ក្អ៏ាចនក្ើែនប្ររេះតែរបស់្ទាំងអ្ស់្ននាេះ នបើមនិនចេះប្ររបប់្ររងវា។ 
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២.កែតតិកតភខ = សុ្ខសលូវចិែត រឺជានស្ចក្តីសុ្ខតដលនក្ើែនចញពីការមាន
សាម រែីប្របុងប្រប ែ័ន មនិឱ្យាបអ្កុ្ស្លចូលក្នុងចិែតស្នាត ន អ្បរ់ ាំឱ្យមានការ
ស្ននាត ស្សាគ ល់ប្របមាណ្ក្នុងការរស់្នៅ រឺជាជីវែិតដលប្របក្បនោ សុ្ភ
មងគល នហើ មនុស្សអាច ក្ានប្ររបគ់្នន  មនិថ្នអ្នក្មានឬអ្នក្ប្រក្អាចន វ្ើ  
ាន។ 

តរភបអានិតសស 

១.ន វ្ើឱ្យមនិមាននស្ចក្តីក្ងវល់នប្រចើន 

២.ន វ្ើឱ្យរចួសុែពីអ្កុ្លក្មម 

៣.ន វ្ើឱ្យមាននស្ចក្តីសុ្ខកា ស្បា ចិែត 

៤.ន វ្ើឱ្យរចួសុែពីការខុស្ជួបប្របស្ពតែភាពប្រែឹមប្រែូវ 

៥.ន វ្ើឱ្យមានសី្ល្មន៌ក្ើែន ើងក្នុងចិែតានង  

៦.ន វ្ើឱ្យរចួសុែអ្ាំពីទុ្ក្ខភ ័ទាំងពួង 

៧.ន វ្ើឱ្យមានក្មាល ាំងចិែតកានត់ែខពស់្ន ើង ដឹងថ្នវែេុណាមនិលែ ក្លូ៏ក្ព្ដន វ្ើ 

៨.នាាំនស្ចក្តីចប្រមុងចនប្រមើនមក្ឱ្យ 

៩.ន វ្ើឱ្យមានឱ្កាស្ន វ្ើតែនរឿងលែ 
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១០.ានន ម្ េះថ្នជាអ្នក្ោុាំងប្រពេះពុទ្ធសាស្នាឱ្យរុងនរឿង។ 

(ចបម់ងគលទី្ ២៤) 

ម្សល ទសាវ២៥ 

កតសាញ្ាតុា ភាវៈព្នបុរគលអ្នក្ដឹងនូវឧបការៈរុណ្ 

តដលបុរគលដព្ទ្ន្វើដល់ខលួន 

25-Grateful bearing 

ក្ែញ្ញូ  រឺជាអ្វី? 

រឺការដឹងរុណ្ ស្ាំនៅដល់ ភាពជាអ្នក្មានចិែតភលសឺាវ ងមានស្ែិ
បញញ បរបូិណ៌្ ដឹងនូវឧបការៈរុណ្តដលអ្នក្ដព្ទ្ន វ្ើនហើ ដល់ខលួន អ្នក្ណា
ក្ន៏ោ តដលន វ្ើដល់ន ើងនហើ  មនិថ្ននប្រចើនក្ន៏ោ  ែិចក្ន៏ោ  ដូចជា
ការចិញ្ា ឹមតងរក្ា ឱ្យទី្ស្ាំណាក្អ់ាប្រស័្  ឱ្យការងរជានដើម ន ើងប្រែូវតែ
នឹក្រលឹក្ដល់ឧបការរុណ្នរជានិចា កុ្ាំរបបនីភលចនចលន ើ ។ 

ប្រពេះពុទ្ធជាមាា ស់្ប្រទ្ងប់្រតាស់្នទ្ស្នាថ្នៈវវែតាសា ករាកម្វមិកខកិវវវបភគលលាវវវមាន ល
ភកិ្ខុទាំងឡា បុរគលក្នុងនោក្ននេះមាន ៤ ពួក្រឺៈ 

 ១- តកមា តម្បរាយកនា   បុរគលងងឹែនហើ តែងមានងងឹែនៅវញិ    

រឺបុរគលលៃងម់ានចិែតអាប្រក្ក្ប់្រសាបន់ហើ ន វ្ើអ្ាំនពើាបតងមនទ្ៀែ ។ 
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 ២- តកមា កជាតិបរាយកនា   បុរគលងងឹែនហើ  ប្រែ បជ់ាភលវឺញិ  រឺ
បុរគលននាេះ ពីនដើមលៃងន់ហើ   ប្រែ បន់ៅជានចេះវញិឬពីនដើមអាប្រក្ក្ន់ហើ   
នប្រកា មក្ប្រែ បជ់ាលែវញិ  ។ 

 ៣- កជាតិ តម្បរាយកនា   បុរគលភលនឺហើ ប្រែ បន់ៅជាងងឹែវញិ   
រឺបុរគលននាេះ  ពីនដើមនចេះនប្រកា មក្ប្រែ បន់ៅជាលៃងវ់ញិ ឬពីនដើមលែ
នប្រកា មក្ប្រែ បជ់ាមនុស្សអាប្រក្ក្វ់ញិ ។ 

 ៤-វកជាតិ កជាតិបរាយកនាវវវបុរគលភលនឺហើ ភលរឺហូែ រឺបុរគលននាេះពី
នក្មងនចេះនហើ   នពលខលួនចស់្នៅនៅតែនចេះចាំចាបសី់្ល្មស៌ាស្នា
ដតដល ឬពីនក្មងជាមនុស្សលែមានសី្ល្មក៌្ល៏ែរហូែដល់ព្ងៃសាល ប ់។ 

ិតថែុដ គួរដឹសគភណ្យវ៥វព្បការ 

១.ដឹងរុណ្ចាំនរេះបុរគល អ្នក្ណាក្ន៏ោ តដលមានឧបការរុណ្មក្នលើ 
ន ើង មនិថ្ននប្រចើនឬែិចប ុណាណ នទ្ ន ើងប្រែូវមានក្ែញ្ញូ ក្ែនវទី្ចាំនរេះនោក្ 
នហើ ប្រែូវមាននស្ចក្តីនឹក្រលឹក្ជានិចា កុ្ាំបាំនភលចនចលឱ្យនសាេះ និងប្រែូវ
ពយោមរក្ឱ្កាស្ែបស្នងស្ងរុណ្នោក្វញិ ឱ្យានជាពិនស្ស្         
ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធ ប្រពេះស្ងឃមាតាបិតានោក្ប្ររូអ្នក្ប្ររូ ឧបជាោចរយ       
ប្រពេះមហក្សប្រែតដលប្ររបប់្ររងប្របនទ្ស្ប្របក្បនោ ទ្ស្ពិ្រាជ្ម ៌។ 
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២.ដឹងរុណ្ចាំនរេះស្ែវ រឺស្ែវតដលមានរុណ្នលើន ើង ដូចជា ស្ែវនគ្ន 
ប្រក្បី ដាំរ ី នស្េះ សុ្ទ្ធតែានជួ  បនប្រមើការងររបស់្ន ើង ដូនចនេះន ើងប្រែូវ
ចិញ្ា ឹមវា នោ ការឱ្យអាហរបរនិភារ ឱ្យានប្ររបប់្រគ្នន ់ប្រែូវរក្ទី្ក្តនលងឱ្យ 
វាប្របក្បនោ នមតាត  ក្រុណា អាណិ្ែអាសូ្រ។ 

៣.ដឹងរុណ្ចាំនរេះវែេុ រឺវែេុណាតដលសតល់ប្របនោជនឱ៍្យន ើង ដូចជានស្ៀវ 
នៅ នស្ៀវនៅនរៀន វែតអារាម សាោនរៀន នដើមនឈើ ព្ប្រពប្រពឹក្ាជានដើម តដល
ានសតល់ចាំនណ្េះដឹង និងភាពសុ្ខសានតដល់ន ើង ដូនចនេះប្ររបគ់្នន ប្រែូវនចេះ
ជួ  រក្ាឱ្យសាែ ែជានិចា។ 

៤.ដឹងរុណ្ចាំនរេះបុណ្យ រឺដឹងថ្នន ើងាននក្ើែមក្ ជាមនុស្សមានអា ុ
តវងនោ សារបុណ្យ។ 

៥.ដឹងរុណ្ចាំនរេះរាងកា របស់្ន ើង រឺដឹងថ្នរាងកា របស់្ន ើងប្រគ្នន ់
តែជាឧបក្រណ៍្ស្ប្រមាបន់ប្របើប្រាស់្ ក្នុងការសាងនស្ចក្តីលែ ប្ររបប់្របការ 
នដើមបនីស្ចក្តីសុ្ខចនប្រមើនរុងនរឿងដល់ខលួនឯង នប្ររេះដូនចនេះន ើងប្រែូវនមើលតង
រក្ារាងកា  រក្ាសុ្ខភាពឱ្យានលែ មនិទ្មាល  រាងកា ខលួនឯង នោ 
ការសឹក្សុ្រានស្ពនប្ររឿងនញៀន នដើរសីុ្សឹក្នសសងៗ និងមនិនប្របើរាងកា ននេះ 
នៅប្របក្បអ្ាំនពើអាប្រក្ក្ន់សសងៗ ដូចជាការស្មាល បស់្ែវលួចប្រទ្ពយនរជានដើម 
តដលជាការទ្មាល  ខលួនឯងនចល។ 

ក្ែតញ្ញូ ជានម្ម ៌អ្ាំបិលជានមស្មលរ ស្ករជានមបតងែម។ 
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មាតភកកតកតូព្តវ(បិ.៣០វទំ.១៤០) 

ការែិញ្ច ឹម្មាតាបិតា 

សាវែេីនិទន។ ប្រគ្នននាេះ ប្ររហមណ៍្ន ម្ េះមាែុនាស្ក្ (អ្នក្ចិញ្ា ឹម
មាតា) ចូលនៅរក្ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ លុេះចូលនៅដល់នហើ  ក្ន៏ វ្ើនស្ចក្តី
រកី្រា  ជាម ួនឹងប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ លុេះបញ្ាបរ់ក្យរួររកី្រា និងរក្យ
តដលរួររលឹក្នហើ  ក្អ៏្ងគុ ក្នុងទី្ដស៏្មរួរ។ លុេះមាែុនាស្ក្ប្ររហមណ៍្ 
អ្ងគុ ក្នុងទី្ស្មរួរនហើ  ានប្រកាបបងគាំទូ្លប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារដូនចនេះថ្ន 
បពិប្រែប្រពេះនគ្នែតមដច៏នប្រមើន ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគានរក្ភកិាខ នោ ្ម ៌ លុេះតស្វងរក្
ភកិាខ នោ  ្មន៌ហើ  តែងចិញ្ា ឹមនូវមាតាបិតា បពិប្រែប្រពេះនគ្នែតមដច៏នប្រមើន 
ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគ ន វ្ើោ ងននេះ ន ម្ េះថ្ន ជាអ្នក្ដឹងនូវកិ្ចា (ែបរុណ្)ានតដរឬ។ 

ប្រពេះអ្ងគប្រតាស់្ថ្ន នអ្ើប្ររហមណ៍្ អ្នក្ន វ្ើោ ងននេះន ម្ េះថ្ន ជាអ្នក្ន វ្ើនូវកិ្ចា 
ែបរុណ្ ាននហើ  មាន លប្ររហមណ៍្ បុរគលណាតស្វងរក្នូវភកិាខ នោ ្ម ៌
លុេះតស្វងរក្នូវភកិាខ នោ ្មន៌ហើ  ចិញ្ា ឹមមាតាបិតា បុរគលននាេះតែងាន 
នូវបុណ្យដន៏ប្រចើន។ 

ប្រពេះមានប្រពេះភារានប្រតាស់្នវ យក្រណ៍្ ប្រពេះសុ្រែជាសាសាត ប្រគ្នប្រតាស់្
នវ យក្រណ៍្ននេះនហើ  ខ្ងនប្រកា ានប្រតាស់្រក្យនិរមនុេះែនៅនទ្ៀែថ្ន 

កយវមាតរំវបិតរំវម្កចាច វីកម្មនវកកតតិវតាយវនំវករធែរធយយ 

មាតាបិតូតភវបណ្យឌ ិតាវឥកីិវនំវបតំតនសាិវកបែចវតកគលវបកមាទតិ។ 
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បុរគលណាចិញ្ា ឹមមាតា បិតានោ ្ម ៌បណ្ឌិ ែទាំងឡា រតមងស្រនស្ើរ
បុរគលននាេះក្នុងនោក្ននេះ នប្ររេះមាតាបិតាទាំងឡា ននាេះ លុេះបុរគល 

ននាេះនៅកានប់រនោក្នហើ  រតមងរកី្រា ក្នុងឋានសួ្រ។៌ 

កាលប្រពេះមានប្រពេះភារប្រទ្ងប់្រតាស់្ោ ងននេះនហើ  មាែុនាស្ក្ 
ប្ររហមណ៍្ ានប្រកាបបងគាំទូ្លប្រពេះមានប្រពេះភារដូនចនេះថ្ន បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដ៏
ចនប្រមើនចាស់្នពក្ណាស់្ បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ចាស់្នពក្ណាស់្ 
បពិប្រែប្រពេះអ្ងគដច៏នប្រមើន ដូចជាបុរគលផ្លៃ រនូវរបស់្តដលផ្លក ប ់នបើក្បងហ ញនូវ
របស់្តដលក្ាំាាំង ឬចងែុលបងហ ញសលូវដល់មនុស្សវនងវង ឬក្ន៏ប្រទលប្របទី្ប
ក្នុងទី្ងងឹែនោ រិែថ្ន ពួក្មនុស្សមានចក្ខុនឹងនឃើញរូបទាំងឡា  ាន
្មត៌ដលប្រពេះនគ្នែមដច៏នប្រមើន ប្របកាស្នហើ  នោ អ្ននក្បរោិ  ក្៏
ោ ងននាេះតដរ ខុ្ាំប្រពេះអ្ងគននេះសូ្មប្រពេះនគ្នែតមដច៏នប្រមើន ប្រជាបនូវខុ្ាំប្រពេះអ្ងគថ្ន
ជាឧាស្ក្ដល់នូវប្រពេះរែនៈប្រែ ័ជាទី្ពឹងនស្មើនោ ជីវែិ ចបត់ាាំងពីព្ងៃ
ននេះែនៅ។ 

អកតសាញ្ាបូភគល វ(បិ.៥៨វទំ.៣១) 

អកតញ្ាតុសវកកតតសវនិែចវំិធិរទតសិកនា 

តពេកញ្ច វបឋិីវទោឋ វកនិនវំអមិរាឌ្យិ។ 

ប្របសិ្ននបើនរឱ្យតសនដីទាំងមូលដល់បុរស្អ្ក្ែតញ្ញូ  ជាអ្នក្នឃើញនទស្  
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ជានិចា ក្ម៏និរបបោុីាំងបុរស្អ្ក្ែតញ្ញូ ននាេះ ឱ្យនប្រែក្អ្រានន ើ ។ 

ីម្មគតិ 

 មាតាបិតា ជាបូជនី បុរគលរបស់្បុែត្ីតា 
 ប្ររ ូអាចរយ ឧបជា ៍ ជាបូជនី បុរគលរបស់្អ្ននតវាសិ្ក្ (សិ្ស្ស

ទាំងឡា ) 
 នរៀមចបង ជាបូជនី បុរគលរបស់្បែូន ៗ ទាំងឡា  
 សាវ ម ីជាបូជនី បុរគលរបស់្ភរោិ 
 ប្រពេះរាជា ជាបូជនី បុរគលរបស់្ប្របជានុរាស្រស្ត 
 ប្រពេះស្ងឃ ជាបូជនី បុរគលរបស់្ពុទ្ធបរស័ិ្ទ្ 
 ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធ ជាបូជនី បុរគលរបស់្មនុស្សនិងនទ្វតា មារ 

ប្រពហមទាំងឡា ។ 
តរភបអានិតសស 

១.ានន ម្ េះថ្នជាស្បបុរស្ 
២.ជាទី្ស្រនស្ើរនលើក្ែនមកើងព្នអ្នក្ប្រាជ្ទាំងឡា  
៣.ជានហែុឱ្យានស្មបែតិទាំងឡា  
៤.ជាសលូវនៅកានម់ហកុ្ស្លទាំងពួងតាមលាំោប ់
៥.ជាបុរគលមនិប្របមាទ្ រឺមានស្ែិស្ពវកាល 
៦.ជាបុរគលមានខលឹម្មជ៌ាប្របចាំ 
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៧.រតមងានទ្ទួ្លប្របនោជនទ៍ាំងបី 
៨.រតមងរក្ាបរ ិែតិ បដិបែតិ បដិនវ្ទុ្ក្ាន 
៩.ជាអ្នក្នដើរតាមសាន មប្រពេះ ុរលាទ្ព្នប្រពេះពុទ្ធ 
១០.រតមងជាបុរគលមានទី្ពឹងដប៏្របនស្ើរ 
១១.ប្របនស្ើរនលើស្នោ រុណ្ រឺសី្ល ស្មា្ិ បញញ ។ 

(ចបម់ងគលទី្ ២៥) 
ម្សល ទសាវ២៦ 

កាក នវីម្មតសិនំ កិ្រោិសាត បនូ់វ្មត៌ាមកាល 

26-Opportune hearing of the Dhamma 

នតថិវបញ្ញា វតមាវអាោ ពនលឺអ្វីនស្មើនោ បញញ មនិមាន។ 

ការសាត ប់្ មត៌ាមកាលស្ាំនៅដល់អ្វី? 

ការសាត ប់្ មត៌ាមកាលរឺ ានដល់ការខវល់ខ្វ  រក្នពលនវោនៅ
សាត បរ់ក្យទូ្នាម ននប្របៀនប្របនៅរបស់្អ្នក្មាន្ម ៌ នដើមបកីារអ្បរ់ ាំបនទាំនូវចិែត 
និងស្ែិបញញ ឱ្យខពស់្ន ើង ឬ មយ ងនទ្ៀែកាលណាចិែតជា្មមជាែិប្របក្ប 
នោ ឧទ្ធចាឬប្រែូវអ្កុ្ស្លវែិក្កៈមានកាមវែិក្កៈជានដើមណាម ួប្ររបស់្ងកែ់
នហើ  ក្នុងកាលននាេះ ការសាត ប់្ មន៌ដើមបបីននាទ បងនូ់វអ្កុ្ស្លវែិក្កៈទាំង
ននាេះ ន ម្ េះថ្ន សាត ប់្ មត៌ាមកាល។ 
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កព គួរស្រសា ប់ីម្៌មានវ៣វយ៉ា ស 

១.ព្ងៃ្មមស្សវនៈ រឺព្ងៃតដលប្រពេះស្ងឃមានការប្របកាស្ស្តមតងនូវប្រពេះ្ម ៌
នដើមបាីនជាប្របនោជនក៍្នុងការអ្បរ់ ាំទូ្នាម ននូវចិែត ឱ្យានសុ្ខស្ៃបច់ក្      
អ្កុ្ស្ល្មន៌សសងៗ។ 

២.នពលតដលចិែតប្រែវូវែិក្កប្ររបស្ងកែ ់រឺនពលណាក្ន៏ោ  តដលន ើងមាន 
ការរិែមនិលែ ឬនពលអ្កុ្ស្លនក្ើែន ើង តដលវាន វ្ើឱ្យចិែតរបស់្ន ើង    
ប្រស្វងឹវនងវងរនវ ើរវា  នៅហមងកាលននាេះប្រែូវរែួរេះប្របោបរ់ក្្មស៌ាត ប ់ ឬ
នៅសាត ប់្ ម ៌ នប្ររេះប្រពេះ្មជ៌ាទឹ្ក្មនតដស័៏្ក្តសិ្ទ្ធិអាចន វ្ើឱ្យចិែតរបស់្ន ើង
ប្រែជាក្ស់្ៃបា់ន។ 

៣.នពលមានអ្នក្ដឹងប្រពេះ្ម ៌ មក្ស្តមតង រឺនពលតដលមានអ្នក្នចេះដឹង្ម ៌
អ្នក្ ល្ ស្ព្វក្នុង្ម)៌ នរមក្ស្តមតងន ើងរសួ្រាន ់ ប្របោបប់្របោល់នៅ    
សាត ប ់ កុ្ាំឱ្យខ្ននទេះបីជារវល់ោ ងណាក្ន៏ោ  នប្ររេះបុរគលតបបននេះ   
ក្ប្រមនក្ើែមក្ក្នុងនោក្ ឧទហរណ៍្ដូចជាប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធជានដើម។ 

កា ននីម្៌មានវ៤វយ៉ា សគឺៈ 

 ១.កាក នវវវីម្មកទតនា កាលតដលបុរគលរួរស្ាំតដង្ម ៌  

២.កាក នវវីម្មតសិនា កាលតដលបុរគលរួរសាត ប់្ មន៌ទ្ស្នា  
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៣.កាក នវវវវី ម្មស្រកចាា វកាលតដលបុរគលរួរសាក្សួ្រ្មឬ៌ស្នទនា្មគ៌្នន  

៤.កាក នវវវិ ធបតសនាវកាលតដលបុរគលរួរពិចរណា្ម។៌ 

គភណ្យតម្បតសាិអនកតែម្សាសីម្៌ែដ  អ 

១.អនភបភពេសាវ ករំវ កករតទ្ម្ិវអាតាម អ្ញនឹងស្តមតង្មត៌ាមលាំោប ់ មនិប្រចូែ
កាែន់ពក្ឬតវងនពក្នាាំឱ្យខូចនស្ចក្តីព្ន្ម។៌  

ប្រែូវន វ្ើតាមននេះ៖ 

 ប្រែវូមានការចងច់ាំចាស់្ ដឹងអ្ាំពីវ ិ្ ីនទ្ស្នថ៍្ន អ្វីរួរនទ្ស្នមុ៍ន អ្វី
រួរនទ្ស្នន៍ប្រកា ។ 

 ប្រែវូមានសិ្លបៈ មានភាពអ្ងអ់ាចក្នុងការនិោ  និងអាចសាទ ប
ស្ទងចិ់ែតរបស់្អ្នក្សាត បថ់្ន នរចូលចិែត្មអ៌្វីនរឿងអ្វីជានដើម។ 

 ប្រែវូមានការនប្រែៀមខលួនទុ្ក្ជាមុន ប្រែូវោក្ន់គ្នល្មត៌ដលប្រែូវ       
ស្តមតងឱ្យនប្រស្ច មនិប្រែូវនមើលប្រសាល នហើ ក្ម៏និតមននទ្ស្ន ៍
តាមតែអ្ាំនពើចិែតននាេះនទ្។ 

២.បរធយយទតទ្ិីវ ករំវ កករតទ្ម្ិ អាតាម អ្ញនឹងស្តមតង នោ នលើក្
 ក្នហែុសលមក្ស្ាំអាង តណ្នាាំឱ្យអ្នក្សាត បចូ់លចិែត។ 
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ប្រែវូ ល់ថ្ន៖ 

 អ្នក្ស្តមតង្ម ៌ ប្រែូវនប្រែៀមនរឿងទុ្ក្មុន មនិតមននចេះតែនិោ តាមនរ
និោ ននាេះនទ្ នពលស្តមតង្មក៌្ប៏្រែូវមាននហែុសលនលើក្ឧទហរណ៍្
មក្តវក្តញក្ ឱ្យានចាស់្ោស់្ នដើមបឱី្យអ្នក្សាត បា់ន ល់។ 

 ៣.អនភទទយតំវ ករំវ កករតទ្ម្ិ អាតាម អ្ញនឹងស្តមតងនោ តាាំងចិែតនមតាត  
ឱ្យជាប្របនោជនដ៍ល់អ្នក្សាត ប។់ 

ប្រែវូ ល់ថ្ន៖ 

 រឺមាននមតាត ចិែត ក្រុណាចាំនរេះអ្នក្សាត បពិ់ែៗ ប្រាថ្នន ឱ្យអ្នក្សាត ប់
ទ្ទួ្លានប្របនោជន ៍ ាននូវទី្ពឹងនោ ការ ក្ប្រពេះ្មន៌ វ្ើជា    
ស្រណ្ៈ(ទី្ពឹង)។ 

៤.នវអាម្ិតតាករាវករំវករិតទ្ម្ិវអាតាម អ្ញមនិស្តមតង្មន៌ប្ររេះអាមសិ្ 

ប្រែវូ ល់ថ្ន៖ 

 រឺមនិនឃើញដល់នក្រ តិ៍ន ម្ េះថ្ន កិ្ែតិ ស្ រក្យស្រនស្ើរ ោភស្កាក រៈ
ន ើ  តែនបើន ើងស្តមតង្ម ៌នប្ររេះតែរក្យស្រនស្ើរ ោភ  ស្ ជា
នដើមននាេះ ន ើងប្រែឹមតែជាកូ្នឈនួលរបស់្អ្នក្សាត បត់ែប ុនណាណ េះ ប្រក្តស្
ប្រពេះ្មត៌ដល ស្តមតងនៅវាជាការឥែប្របនោជននិ៍ងនប្របៀបដូចជាការ
លក្ប់្រពេះ្ម។៌ 
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៥.អតាសា នញ្ច វអនភបេញ្ច វករំវកករតទ្ម្ិវអ្ញមនិស្តមតង្មន៌លើក្ខលួនបងែ ប់
អ្នក្ដព្ទ្។ 

ប្រែវូ ល់ថ្ន៖ 

 រឺមនិនឆ្លៀែឱ្កាស្នលើក្ស្រនស្ើរនស្ចក្តីលែរបស់្ខលួនឱ្យនរសាត បន់ហើ  
នលើក្នរឿងរា វមនិលែ របស់្អ្នក្ដព្ទ្មក្នបើក្បងហ ញននាេះនទ្។  

អានិតសសននការតែម្សាសីម្៌ 

១.អតថី ម្មបបដិតំកិទសាវាន ល់ចូលចិែតក្នុងអ្ែេព្ន្ម ៌

២.កកមាជជំ ាននស្ចក្តីរកី្រា ក្នុង្ម ៌

៣.បសាតិ មាននស្ចក្តីតឆ្ែែក្នុង្ម ៌

៤.បតសទាិ មាននស្ចក្តីស្ៃប ់

៥.តមាីិ មានចិែតតាាំងមាាំ។ 

អានិតសសននការស្រសា ប់ីម្៌ 

១.អតសុតំវតភណាតិ រតមងានសាត ប់្ មត៌ដលមនិធ្លល បា់នសាត ប ់

២.តភតំវតភណាតិ រតមងានសាត ប់្ មន៌រឿ ៗ 
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៣.កសខំវវិ ធេនតិ រតមងក្មាា ែប់ងនូ់វនស្ចក្តីស្ងស ័ 

៤.ទិដឋឹវឧជភំវកករាតិ រតមងន វ្ើទិ្ដឋិឱ្យប្រែង ់

៥.ែិតសាម្តសវបតសាទតិ ចិែតអ្នក្សាត បរ់តមងប្រជេះថ្នល ។ 

ឯអ្នក្សាត ប់្ មន៌ទ្ស្នាននេះ  មនិតមនប្រគ្ននត់ែមានអានិស្ងស ៥ ឬ ៤ ោ ង
ប ុនណាណ េះនទ្នឹងមាននិស្ស័ ក្នុង្ម។៌ 

៤វយ៉ា សតកៅកទៀតគឺៈ 

១- កស្រតំវវោិតិ    ប្រក្តស្្មស៌្ទុេះចូលកានប់្រែនចៀក្   

២- ឧគលណ្យា តិ ការនរៀនសូ្ប្រែទ្ននទញ្មប៌្រពេះវនិ ័ប្រពេះសូ្ប្រែប្រពេះបរមែេ   

៣- ិែនំវ នឹងានប្រាប់្ ម ៌ស្ាំតដង្មដ៌ល់អ្នក្ដព្ទ្សង  

៤- តជាយំ ាននរៀនសូ្ប្រែទ្ននទញសាវ ្យ ្មន៌នាេះ 

នោ ខលួនឯងសង   និស្ស័  ៤ ោ ងននេះ    ជាភាវនូបនិស្ស ័នឹងនក្ើែមាន
ន ើងដល់អ្នក្ន វ្ើបុណ្យ អ្នក្សាត ប់្ មន៌ោ ពិែ។ 

 មយ ងនទ្ៀែ ប្រពេះពុទ្ធសាស្នានឹងសាបសូ្នយអ្នង់ នៅជានថ្នក្
ទបាន មក្អ្ាំពីពុទ្ធបរស័ិ្ទ្ទាំង ៤ ពួក្  មនិប្របែិបែតិ្មន៌ោ នគ្នរព ១,  
មនិនរៀន្មន៌ោ នគ្នរព ១, មនិប្រទ្ប្រទ្ង់្ មន៌ោ នគ្នរព ១,  មនិពិចរណា
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្មន៌ោ នគ្នរព ១  ។ ឧបនិស្ស ័ដូចគ្នន     ដូចនរឿងកុ្ក្កុដនមមានញី់ម ួ
អាប្រស័្ នដក្នៅជិែទី្សាោ្មមស្ភា ប្រគ្នននាេះមានភកិ្ខុសាវ ្យ ្ម៌
មានា់នសាត បន់ហើ    មានចិែតនប្រែក្អ្រក្នុង្ម ៌ ។    អ្បរភានរលុេះកាល
ជាខ្ងនប្រកា មក្ មានតខលងម ួមក្ឆ្លប ក្នមមានន់នាេះនៅសីុ្ជាអាហរ
មានន់នាេះលុេះន វ្ើកាលកិ្រោិសាល បន់ៅ    ាននៅនក្ើែជាកូ្នក្សប្រែលុេះមានវ ័
 វឌ្ឍនាការចនប្រមើន ា្ំន ើង   ាននចញបពវជាជ ជាឥសី្នីនៅក្នុងព្ប្រពនហើ 
ចនប្រមើនាន្នជានោកី្  ៍  លុេះន វ្ើកាលកិ្រោិនៅ  ាននៅនក្ើែក្នុង
ប្រពហមនោក្    លុេះដល់ចុែិអ្ាំពីប្រពហមនោក្   ានមក្នក្ើែជាកូ្ននស្ដឋី  លុេះ
សាល បអ់្ាំពីកូ្ននស្ដឋីនៅ   នក្ើែជាកូ្នប្រជូក្ប្រស្ុក្ ាននឃើញប្រពេះពុទ្ធអ្ងគមាន
ចិែតនសាមនស្សនប្រែក្អ្រលុេះសាល បអ់្ាំពីកូ្នប្រជូក្  ាននៅនក្ើែជាកូ្នក្សប្រែ  
សាល បអ់្ាំពីកូ្នក្សប្រែ     ាននៅនក្ើែក្នុងប្រស្ុក្វាសិ្ប្រគ្នម    លុេះសាល បអ់្ាំពីននាេះ
នទ្ៀែ  ាននៅនក្ើែជាកូ្នរណិ្ជ, សាល បអ់្ាំពីកូ្នរណិ្ជជាននៅនក្ើែជា
កូ្ននា ស្ាំនៅ, សាល បអ់្ាំពីកូ្ននា ស្ាំនៅាននៅនក្ើែជាកូ្នអ្នក្ប្រស្ុក្    
អ្នុរា្បុរ,ី លុេះសាល បអ់្ាំពីទី្ននាេះនៅនទ្ៀែ   ាននៅនក្ើែជាកុ្ដុមពនីិន ម្ េះ
នាងសុ្មនា    ឯនាងនាាំប្រពេះស្ងឃចូលបិណ្ឌ ាែ   ាននឃើញនាងសុ្មនា 
ក្ប៏្រាបភ់កិ្ខុស្ងឃទាំងពួងថ្នៈ កូ្នប្រជូក្ានមក្នក្ើែក្នុងទី្ននេះនហើ ឯនាង
សុ្មនាានសាត បន់ងរៈវាច ថ្នខលួនជាកូ្នប្រជូក្ដូនចន េះនាងននាេះក្ម៏ានចិែត
ស្នងវរពនប់្របមាណ្ណាស់្នហើ នាងមានចិែតននឿ ណា ចក្ឃរាវាស្    
នទ្ើបោសាវ មនីចញនៅបសួ្ៗ ជានាងភកិ្ខុនីរចួនហើ ានសាត ប់្ មន៌ទ្ស្នា 
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នោក្ស្ាំតដងអ្ាំពីស្ែិបបោឋ នទាំង ៤ ប្របការរឺៈ កា នវទ្នា ចិែត ្មខ៌ាំសាង់
ស្ែិបញញ ចុេះកានវ់បិស្សនាោណ្នហើ ានស្នប្រមចប្រពេះអ្រហែត កាែ់
កិ្នលស្ជាស្មុនចាទ្ប្របហរសុែចក្ក្ងទុ្ក្ខទាំងពួងពីខនធស្នាត ន  លុេះដល់
ទី្បាំសុែព្នអា ុស្ងខ រក្រ៏ ាំលែប់ញ្ាក្ខនធចូលកានប់្រពេះនិរវ ននៅ។ នោក្អ្នក្
តដលានសាត ប់្ មន៌ទ្ស្នាបរមែេស្ចាៈ   នហើ  ក្ចិែតទុ្ក្ោក្ខ់ាំនរៀនឲ្យ
ចាំខាំរិែពិចរណាតាមឲ្យចូលចិែតជាក្ច់ាស់្ នឹងានជាភាវនូបនិស្ស ័ 
ស្នប្រមចប្រពេះអ្រហែតកាែន់ចលជាែិភពជានដើមនចញានដូចវែេុនិទនតដល
ាននាាំមក្អ្្ិបា ោ ងននេះឯង  

អនកស្រសា ប់ីម្៌ែដ  អនិសអាព្កក់ 

១.មនិប្រែូវនមើលង ្មត៌ដលនោក្ស្តមតង ដូចជានិោ ថ្ន ពុនទធ នអ្ើ ! 
នរឿងង ៗ ោ ងននេះ មក្បនប្រងៀនស្តមតងប្រាបម់នុស្សដូចន ើង ន ើងននេះ 
ចូលវែត ូរនហើ  ន ើងននេះចូលវែត ូរនហើ  ននេះដូនចនេះជានមើលង  
ន ើងនពក្នហើ ។  

កុ្ាំរិែោ ងននេះឱ្យនសាេះ នប្ររេះប្រពេះ្មប៌្ររបប់ទ្ប្ររបា់ទ្ នៅក្នុង
ប្រពេះពុទ្ធសាស្នា មានអានិស្ងសថ្ន នបើអ្នក្នាាំ ក្នៅប្របែិបែតិតាមននេះ     
សូ្មបបី្រែឹមតែម ួចាំណុ្ចប ុនណាណ េះ ក្អ៏ាចន វ្ើកិ្នលស្ឱ្យអ្ស់្ចូលនៅកាន់
និរវ នាន ដូចជាការមនិនស្ពរបបុ់រគលរលជានដើម តែនបើន ើងមនិនស្ព
របបុ់រគលរលនហើ  នៅមាននពលខ្ងក្នុងនទ្ៀែ រឺនិស្ស ័នសសងៗមនិលែ
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របស់្ន ើងនទ្ៀែ តែនបើន ើងមនិប្រពមនស្ពរបវ់ា តងមទាំងកាែវ់ានចល ឱ្យ
អ្ស់្នចញពីស្នាត នននាេះ ន ើងនឹងចូលកាននិ់រវ នាន ឬាននូវហិរ ិ ឱ្ែត
បបៈ នស្ចក្តីខ្ល ចាប ខ្ម ស្ាប នហើ មានការប្របឹងតប្របង ខិែខាំបាំនពញ
បុណ្យតែមយ ង។ 

២.មនិប្រែវូនមើលង អ្នក្ស្តមតង្ម ៌ ដូចជាថ្ន ពុនទធ នអ្ើ  នោក្អ្នក្       
ស្តមតងននេះនៅនក្មងមនិសូ្វនចេះ នប្របៀបដូចជានៅ ជាកូ្នន ើងប ុនណាណ េះ តែ 
ឱ្យន ើងមក្សាត បន់ក្មងៗ ននាេះដូចជាមនិស្ម។ កុ្ាំរិែោ ងននាេះឱ្យនសាេះ។ 

ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធជាមាា ស់្ ប្រទ្ងប់្រតាស់្ោស់្នែឿនចាំនរេះវែេុែនៅននេះថ្ន កុ្ាំឱ្យ 
នមើលង រឺ 

 កុ្ាំនមើលង នភលើងថ្នបនតិច នប្ររេះវាអាចនឆ្េះបាំផ្លល ញសទេះាន។ 
 កុ្ាំនមើលង ពស់្ពិស្ថ្នខលួនែូច នប្ររេះចឹក្នហើ អាចសាល បា់ន។ 
 កុ្ាំនមើលង ប្រពេះមហក្សប្រែថ្ននៅនក្មង នប្ររេះក្សប្រែសូ្មបមីានប្រពេះជនម

ែិច ក្ជ៏ាមហរាជានអាចប្ររបប់្ររងប្របនទ្ស្ាន។ 
 កុ្ាំនមើលង ស្មណ្ៈថ្ននៅនក្មង នប្ររេះស្មណ្ៈរូបខលេះ សូ្មបមីាន

ប្រពេះជនមែិច តែមានរុណ្្មខ៌ពស់្ អ្ងគខលេះនទ្ៀែមាន ប្រពេះជនមប្រែឹម ៧ 
ឆ្លន ាំ នចញបសួ្ ានស្នប្រមចជាប្រពេះអ្រហនត។ 

៣.មនិប្រែវូនមើលង ខលួនឯងថ្ន លៃងម់និអាចទ្ទួ្ល្មន៌ទ្ ពុនទធ នអ្ើ  
នហែុអ្វីានជាន ើងលៃងន់ម លេះកិ្នលស្នៅក្នុងខលួនក្ប៏្រកាស់្ នបើអាតាម អ្ញនៅ 
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សាត ប់្ ម ៌ក្រ៏ងម់និដឹងមនិ ល់តដរ មនិនៅវាលែជាង។ កុ្ាំរិែោ ងននាេះឱ្យ 
នសាេះ។  

៤.ប្រែវូមានចិែតជាស្មា្ិនពលសាត ប់្ ម ៌ រឺសាត ប់្ មន៌ោ ការតាាំងចិែត    
សាត ប់្ ម ៌ នពលសាត ប់្ មម៌និប្រែូវជតជក្គ្នន នលង មនិប្របតលងគ្នន  មនិមាែ់
នចក្ចចនប្ររេះនពលសាត ប់្ មន៌នាេះ កាលនបើចិែតរបស់្ន ើងស្ៃបា់ននប្រចើន        
ប ុណាណ  នស្ចក្តីនពញចិែតនៅក្នុង្មា៌ននប្រចើនប ុនណាណ េះតដរ នៅក្នុងស្ម ័
ពុទ្ធកាលនពល តដលប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធជាមាា ស់្ប្រទ្ងន់ទ្ស្នានៅក្នុងនរឿង     
ស្ាំខ្ន់ៗ  ប្រទ្ងបិ់ទ្ប្រពេះននប្រែនទ្ស្នា នៅក្នុងស្មា្ិនហើ  អ្នក្សាត បក់្នឹ៏ង 
បិទ្តភនក្ន វ្ើស្មា្ិសាត បត់ដរ នទ្ើបអាចបនងែ នចិែតនៅតាមប្រក្តស្្មត៌ដល
លែិែននាេះ ានស្នប្រមចមរគសលជានប្រចើន នប្ររេះនហែុននេះ ពួក្ន ើងក្ប៏្រែូវ
តាាំងចិែតសាត ប់្ ម ៌ នោ ការហវឹក្ហែឱ់្យមានស្មា្ិ នពលក្ាំពុងសាត ប់្ ម ៌
តបបតសន របស់្បណ្ឌិ ែទាំងឡា ក្នុងកាលមុនសង។ 

៥.ប្រែវូមាននោនិនសាមនសិ្ការ រឺប្រែូវន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែតនោ ឧា ព្ន
ប្រាជ្ា ពិចរណានូវ្មន៌នាេះ នៅនពលតដលានសាត បរ់ចួនហើ  នឹងរតមង
ាន ល់ចូលចិែត នូវប្រពេះ្មន៌នាេះាននោ ង ។ 

បឋម្តទាម្មនិយម្តូព្តវ(បិ.៤៥វទំ.៩៣) 

បភគល ព្បកបកោយីម្៌វ៥វម្ិនគួរកដើម្បសា្នែភះកាន់នយិម្គឺម្គល 
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១.ករំវបរធកោតិ នមើលង រក្យនរល 

២.ករិកំវបរធកោតិ នមើលង បុរគលអ្នក្នរល 

៣.អតាសា នំវបរធកោតិ នមើលង ខលួនឯង 

៤.វិ ធកខិតសាែិកតាសា វីម្មំវតភណាតិ មានចិែតរនវ ើរវា សាត ប់្ ម ៌

៥.អកនកតសាែិកតាសា វអកយនិកស្រវម្នតិកាករា មានចិែតមនិនឹងនួននៅក្នុងអារ 
មមណ៍្តែម ួ រឺមនិ ក្ចិែតទុ្ក្ោក្ន់ោ ឧា ប្រាជាៃ ។ 

បភគល ែដ ស្រសា ប់ីម្៌ែដ  អវ៥វយ៉ា ស 

១.នវករំវបរធកោតិ មនិនមើលង រក្យនរល 

២.នវករិកំវបរធកោគត ិមនិនមើលង បុរគលអ្នក្នរល 

៣.នវអតាសា នំវបរធកោគតិ មនិនមើលង ខលួនឯង 

៤.អិធកខិតសាែិកតាសា វីម្មំវតភណាតិ មានចិែតមនិរនវ ើរវា សាត ប់្ ម ៌

៥.ឯកតសាែិកតាសា វ កយនិកស្រវម្នតិកាករាវមានចិែតនឹងនួននៅក្នុងអារមមណ៍្តែ
ម ួ រឺ ក្ចិែតទុ្ក្ោក្ន់ោ ឧា ប្រាជ្ា។ 
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បភគល ព្បកបកោយីម្៌វ៥វម្ិនគួរ 

កដើម្បសា្នែភះកាន់និយម្គឺម្គលម្ា៉ា សកទៀត 

១.ម្កខសាវីម្មំវតភណាតិ ជាអ្នក្លុបរុណ្នរ មាននស្ចក្តីលុបរុណ្ប្ររបស្ងកែ ់
នហើ សាត ប់្ ម ៌

២.ម្កខបរធយភដឋិកតាវតឧករម្ភែិកតាសា វីម្មំវតភណាតិ មានចិែតប្របុងស្ងកែស់្ងកិន 
តស្វងរក្នទស្ នហើ សាត ប់្ ម ៌

៣.រនាគកិតសាីម្មកទតកកវអាេតែិកតាសា វ កោតវិ ខសា ជាកតាវជាអ្នក្មានចិែត
ែក្ម់ ក្រ់បឹងរងឹរូស្ក្នុងបុរគលអ្នក្ស្តមតង្ម ៌

៤.ទភបបកញ្ញា វកោតិ ជាអ្នក្អ្ព័ទឥែបញញ លៃងន់មល  

៥.ជកទាវឯឡម្ូកកាវអនញ្ញា កតវអញ្ញា តមានសាវកោតវិជាអ្នក្ស្មាគ ល់ថ្ន ាន
ដឹងក្នុងនហែុតដលមនិានដឹង។ 

អនកស្រសា ប់ីម្៌ែដ  អម្ា៉ា សកទៀត 

១.អម្កខសាវីម្មំវតភណាតិ ជាអ្នក្មនិលុបរុណ្នរ មាននស្ចក្តីលុបរុណ្ប្ររប
ស្ងកែ ់នហើ សាត ប់្ ម ៌
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២.នវ ម្កខបរធយភដឋិកតាវ តឧករម្ភែិកតាសា វ ីម្មំវ តភណាតិ មានចិែតមនិប្របុង
ស្ងកែស់្ងកិន តស្វងរក្នទស្ នហើ សាត ប់្ ម ៌

៣.នវរនាគកិតសាីម្មកទតកកវអាេតែិកតាសា វកោតិវខសា ជាកតា ជាអ្នក្មានចិែត
មនិែក្ម់ ក្ ់មនិរបឹងរងឹរូស្ក្នុងបុរគលអ្នក្ស្តមតង្ម ៌

៤.បញ្ាវាវកោតិវជាអ្នក្មានបញញ មនិលៃងន់មល  

៥.អជកទាវឯឡម្ូកកាវអនញ្ញា កតវអញ្ញា តមានសាវកោតិ ជាអ្នក្មនិស្មាគ ល់ថ្ន 
ានដឹងក្នុងនហែុតដលមនិានដឹង។ 

អិកភជជិតតូព្តវ(បិ.៤១វទំ.៦៩) 

បភគល មានបញ្ញា វ៣វយ៉ា ស 

១.អិកភជជបបកញ្ញា វបភគលកលា បុរគលមានប្រាជ្ាដូចក្ែមផ្លក ប ់

២.ឧែចសលបបកញ្ញា វបភគលកលាវបុរគលមានប្រាជ្ាដូចងនក្ន់លច 

៣.បភរភជជបបកញ្ញា វបភគលកលា បុរគលមានប្រាជ្ាដទូ៏្ោ ។ 

អីិបាយ 

បុរគលមានប្រាជ្ាដូចក្ែមផ្លក ប ់ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  បុរគលពួក្ខលេះ
ក្នុងនោក្ននេះ នៅកានអ់ារាមសាត ប់្ មក៌្នុងស្ាំណាក្ព់្នពួក្ភកិ្ខុនរឿ ៗ ពួក្
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ភកិ្ខុស្តមតង្ម ៌ មានលមែបទ្នដើម មានលមែបទ្ក្ណាត ល មានលមែបទ្ចុង 
ប្របកាស្ប្រពហមចរ ិប្របក្បនោ អ្ែេ ប្របក្បនោ ពយញ្ជនដប៏រសុិ្ទ្ធបរបូិណ៌្
ទាំងអ្ស់្ដល់បុរគលននាេះ បុរគលននាេះកាលអ្ងគុ នលើអាស្នៈននាេះនហើ  ក្៏
មនិន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែតប្រែងន់ដើម មនិន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែតប្រែងក់្ណាត ល មនិន វ្ើទុ្ក្ក្នុង
ចិែតប្រែងខ់្ងចុងព្នក្ថ្នននាេះ សូ្មបនីប្រកាក្ពីអាស្នៈននាេះនហើ  ក្ម៏និន វ្ើ
ទុ្ក្ក្នុងចិែតប្រែងខ់្ងនដើម មនិន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែតប្រែងក់្ណាត ល មនិន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែត
ប្រែងខ់្ងចុងព្នក្ថ្នននាេះតដរ។ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ដូចក្ែមផ្លក ប ់ទឹ្ក្តដល
នរចក្ន់ៅនលើក្ែមននាេះ ក្ហូ៏រនចញអ្ស់្នៅមនិដក្ន់ៅាន។ 

បុរគលមានប្រាជ្ាដូចងនក្ន់លច មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  បុរគលពួក្ខលេះ
ក្នុងនោក្ននេះ នៅកានអ់ារាម សាត ប់្ មក៌្នុងស្ាំណាក្ព់្នពួក្ភកិ្ខុនរឿ ៗ ពួក្
ភកិ្ខុស្តមតង្ម ៌ មានលមែបទ្នដើម មានលមែបទ្ក្ណាត ល មានលមែបទ្ចុង 
ប្របកាស្ប្រពហមចរ ិប្របក្បនោ អ្ែេ ប្របក្បនោ ពយញ្ជនដប៏រសុិ្ទ្ធបរបូិណ៌្
ទាំងអ្ស់្ដល់បុរគលននាេះ បុរគលននាេះកាលអ្ងគុ នលើអាស្នៈននាេះនហើ  ក្៏
មនិន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែតប្រែងន់ដើម មនិន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែតប្រែងក់្ណាត ល មនិន វ្ើទុ្ក្ក្នុង
ចិែតប្រែងខ់្ងចុងព្នក្ថ្នននាេះ សូ្មបនីប្រកាក្ពីអាស្នៈននាេះនហើ  ក្ម៏និន វ្ើ
ទុ្ក្ក្នុងចិែតប្រែងខ់្ងនដើម មនិន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែតប្រែងក់្ណាត ល មនិន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែត
ប្រែងខ់្ងចុងព្នក្ថ្នននាេះន ើ ។ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា ដូចជាបតងែមនសសងៗ 
តដលោ ប្រចលាំគ្នន រឺ មានលៃរ អ្ងករ នាំ នមៅ តសលពុប្រទ ក្នុងងនក្ន់លចព្នបុរស្ 
បុរស្ននាេះកាលនប្រកាក្ពីអាស្នៈននាេះ ក្ប៏្រជុេះរាែរ់ា  នប្ររេះនភលចសាម រែី ។ 
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បុរគលមានប្រាជ្ាដទូ៏្ោ  មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  បុរគលពួក្ខលេះក្នុង
នោក្ននេះ នៅកានអ់ារាមសាត ប់្ មក៌្នុងស្ាំណាក្ព់្នពួក្ភកិ្ខុនរឿ ៗ ពួក្ភកិ្ខុ
ស្តមតង្ម ៌ មានលមែបទ្នដើម មានលមែបទ្ក្ណាត ល មានលមែបទ្ចុង 
ប្របកាស្ប្រពហមចរ ិប្របក្បនោ អ្ែេ ប្របក្បនោ ពយញ្ជនដប៏រសុិ្ទ្ធបរបូិណ៌្
ទាំងអ្ស់្ដល់បុរគលននាេះ បុរគលននាេះកាលអ្ងគុ នលើអាស្នៈននាេះនហើ  ក្៏
ន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែតប្រែងន់ដើមសង ន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែតប្រែងក់្ណាត លសង ន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែត
ប្រែងខ់្ងចុងព្នក្ថ្នននាេះ ទុ្ក្ជានប្រកាក្ពីអាស្នៈននាេះនហើ  ក្ន៏ៅតែន វ្ើ
ទុ្ក្ក្នុងចិែតប្រែងខ់្ងនដើមសង ន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែតប្រែងក់្ណាត លសង ន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែត
ប្រែងខ់្ងចុងព្នក្ថ្នននាេះនទ្ៀែ។ មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ដូចជាក្ែមផ្លៃ រ ទឹ្ក្
តដលនរចក្ក់្នុងក្ែមននាេះ ក្ដ៏ក្ន់ៅមនិហូរនចញនៅាន។ 

បរធស្រតូព្តវ(បិ.៤១វទំ.៤៥៩) 

បរធត័ទវ៣វពួក 

១.ឧកាក ែតិិធនតិាវបរធស្រ បរស័ិ្ទ្តដលសិ្ក្ានសតស្ផ្លត ស្ 

២.បិដិបភែាិធនសាតាវបរធស្រ បរស័ិ្ទ្តដលសិ្ក្ារចួសាក្សួ្រ 

៣.យិតជាិធនសាតាវបរធស្រ បរស័ិ្ទ្តដលសិ្ក្ាតាមក្ាំណ្ែ។់ 
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តភតសូស្រតូព្តវ(បិ.៤៦វទំ.៣១២) 

បភគល ស្រសា ប់ីម្៌ែដ  អវ៦វយ៉ា សកទៀត 

១.តថាគតបបកិទិកតវ ីម្មិធនកយវ កទតយិមាកនវ តភតសូតតិ កាលនបើ្ម ៌     
វនិ ័ តដលប្រពេះែថ្នរែប្រទ្ងប់្របកាស្ស្តមតង បុរគលសាត បន់ោ នគ្នរព 

២.កស្រតំវឧទេតិ ប្របុងប្រែនចៀក្សាត ប ់

៣.អញ្ញា ែិតសាំវឧបដឋកបតិវតាាំងចិែតប្របុងសាត បឱ់្យដឹង 

៤.អនតថំវគណាា តិ កាន ់ក្នូវប្របនោជន ៍

៥.អតថំវរធញ្ចតិវអននភកលាម្កិាយ លេះបងនូ់វអ្ាំនពើមនិជាប្របនោជន ៍

៦.ខនសាិយវតម្នាន គកតាវកោតិ ប្របក្បនោ ខនតីដស៏្មរួរ។ 

គភណ្យព្បកយជន៍ព្ពះីម្៌ 

ប្រពេះ្មជ៌ាក្ញ្ាក្ដ់ថ៏្នល លែ ស្ប្រមាបឆ់្លុេះនមើលចិែតនឃើញចិែតរិែរួរ     
ឱ្យខ្ល ចណាស់្ ។ នរារចិែតនប្រចើនណាស់្កាចសាហវជាងនរារកាចឆ្លៃ  
ណាស់្ រួរខិែខាំពយាលឱ្យនប្រចើនជាងកា  ។ នហើ នរារចិែតននេះអាច     
បាំផ្លល ញ់អា ុជីវែិរបស់្មនុស្សោ ងកាចសាហវ និងអាចនលឿនជាងនរារ
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សលូវកា នៅនទ្ៀែ នបើមនិាន ក្្មន៌ៅពយាល ែួោ ងដូចនរារសលូវចិែត
តដលន វ្ើឱ្យមនុស្សស្មាល បខ់លួនជានដើម។ 

តាមរា ការណ៍្អ្ងគការសុ្ខភាពពិភពនោក្ាននលើក្ន ើងថ្ន៖ 

Every 40 seconds, someone dies by suicide. ជានរៀងរាល់វនិាទី្មាន 
មនុស្សមាន ក្ស់ាល បន់ោ ន វ្ើអ្ែតឃាែ។ 

Close to 800,000 people die by suicide every year. មានមនុស្ស
ជិែ ៨០០,០០០ នាក្ស់ាល បន់ោ ន វ្ើអ្ែតឃាែជានរៀងរាល់ឆ្លន ាំ។ 

✓ ប្រពេះ្មជ៌ាក្មាល ាំងដល់បញញ  និងស្ែិ 
✓ ប្រពេះ្មជួ៌  ជារបងការររការវា លុក្របស់្កិ្នលស្ 
✓ ប្រពេះ្មជួ៌  ឱ្យប្រែជាក្ដ់ល់ចិែត សទុ នៅវញិកិ្នលស្ ន វ្ើឱ្យនៅត ដល់

ចិែត 
✓ ប្រពេះ្មជ៌ាក្បូន ជាោនស្ប្រមាបជិ់េះឆ្លងរាល់ទុ្ក្ខលាំាក្ 
✓ មានប្រពេះ្មជ៌ាទី្ពឹង មានខលួនឯងជាទី្ពឹង តែមាននស្ចក្តីកាល ហន 

និងស្ងឃមឹជានិចា 
✓ ប្រពេះ្មជួ៌  ប្រសា រាល់ចាំណ្ងនោកិ្  (នោកី្ ន៍ក្ើែស្ស្រងគ ម

នប្ររេះអ្ែ់្ ម)៌។ 
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ព្បឹសករៀនណាត់កទើបស្រល  រ់ត 

 គ្នម នរស្ណាប្រែជាក្ន់ស្មើនឹងរស្ព្នប្រពេះ្មន៌ ើ  
 គ្នម នសុ្ខស្ៃបណ់ា នស្មើនឹងវនិវក្ន ើ  
 គ្នម នអ្វីឱ្យនស្មើនឹងវមុិែតន ើ  
 គ្នម នរស្ណាប្របព្ពជាងរស្ព្នប្រពេះនិរវ នន ើ  

បឋម្តទាម្មតកមាម តតូព្តវ(បិ.៤៥វទំ.៩៥) 

កេតភននការស្របតូនយស្រតនាវ៥វយ៉ា ស 

១.នវតកកែចំវីម្មំវតភណ្យនសាិវមនិសាត ប់្ មន៌ោ នគ្នរព 
២.នវតកកែចំវីម្មំវបរធយវបភណ្យនសាិ មនិនរៀន្មន៌ោ នគ្នរព 
៣.នវតកកែចំវីម្មំោករនសាិ មនិប្រទ្ប្រទ្ងច់ាំទុ្ក្្មន៌ោ នគ្នរព 
៤.នវតកកែចំវីតានំវីមាម នវំអតថំវឧបបវរធកកខនសាិ មនិពិចរណាអ្ែេព្ន្ម ៌តដល
ខលួនប្រទ្ប្រទ្ងន់ហើ នោ នគ្នរព 
៥.នវតកកែចំវអតថម្ញ្ញា យវីម្មម្ញ្ញា យវីមាម នភីម្មំវបដិបជជនសាិ ដឹងអ្ែេ ដឹង្ម៌
នហើ  មនិប្របែិបែតិតាមស្មរួរដល់្ម ៌នោ នគ្នរព។ 

កេតភនាឱំ្យស្រតនាែកព្ម្ើនវ៥វព្បការ 

១.តកកែចំវីម្មំវតភណ្យនសាិ សាត ប់្ មន៌ោ នគ្នរព 
២.តកកែចំវីម្មំវបរធយវបភណ្យនសាិ នរៀន្មន៌ោ នគ្នរព 
៣.តកកែចំវីម្មំោករនសាិ ប្រទ្ប្រទ្ងច់ាំទុ្ក្្មន៌ោ នគ្នរព 
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៤.តកកែចំវ ីតានវំ ីមាម នំវ អតថំវ ឧបបវរធកកខនសាិ ពិចរណាអ្ែេព្ន្ម ៌ តដលខលួន
ប្រទ្ប្រទ្ងន់ហើ នោ នគ្នរព 
៥.តកកែចំវ អតថម្ញ្ញា យវ ីម្មម្ញ្ញា យវ ីមាម នភីម្មំវ បដិបជជនសាិ ដឹងអ្ែេ ដឹង្ម៌
នហើ  ប្របែិបែតិតាមស្មរួរដល់្ម ៌នោ នគ្នរព។ 

ឧបនិតស័យននការស្រសា ប់ីម្ ៌

ឧបនិស្ស ័ ស្ាំនៅដល់ នស្ចក្តីប្របប្រពឹែត ការទ្មាល បត់ដលជាបត់ាមខលួនន ើង
មក្នឹងជាបត់ាមខលួនន ើងនៅជាែិខ្ងមុខ។ 

ការសាត បនូ់វប្រពេះ្ម ៌ រតមងន វ្ើឱ្យនក្ើែនូវនស្ចក្តីលែតដលជានដើមទុ្ន 
ឬជាអាហរព្នចិែត នហើ ជានប្ររឿងឧបែេមភគ្នាំប្រទ្ឱ្យន ើងាននូវនស្ចក្តី
ចនប្រមើនរុងនរឿងនៅមុខ និងចូលដល់្មា៌ននោ ង  ដូចតដល          
ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធប្រទ្ងប់្រតាស់្ស្តមតងថ្ន អ្នក្តដលមានពយោមសាត ប់្ ម ៌
នទេះបីមនិ ល់ក្ខិ៏ែខាំពយោមបុរគលននាេះរតមងានអានិស្ងស៤ប្របការរឺ 

១.កាលលេះនោក្ននេះនៅនហើ  នក្ើែក្នុងជាែិណា ៗ រតមងជាអ្នក្មាននូវ
បញញ នប្រចើន អាចប្រតាស់្ដឹងនូវប្រពេះ្មា៌នោ ងរហ័ស្។ 

២.កាលលេះនោក្ននេះនៅនហើ  នក្ើែក្នុងជាែិណាៗ រតមងជាអ្នក្នចេះដឹង 
នៅក្នុងប្រពេះ្ម ៌នហើ អាចទូ្នាម ននប្របៀនប្របនៅ ពនយល់តណ្នាាំអ្នក្ដព្ទ្ាន
សង និងខលួនឯងក្អ៏ាចស្នប្រមចមរគសលានរហ័ស្តដរ។ 
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៣.កាលលេះនោក្ននេះនៅ នក្ើែក្នុងជាែិណាៗ នបើរលឹក្រក្្មខ៌លួនឯងមនិ
ាន តែកាលមានបុរគលណាស្តមតង្មឱ៌្យសាត ប ់ ក្រ៏តមងរលឹក្ាននោ 
ង  នហើ មនិមាននស្ចក្តីស្ងស ័ នឹងន វ្ើឱ្យបនលុេះមរគសលនិរវ នាន       
រហ័ស្។ 

៤.កាលលេះនោក្ននេះនៅភពខ្ងមុខ សូ្មបនឹីក្រលឹក្្មខ៌លួនឯង មនិាន
នហើ តងមទាំងមនិមានអ្នក្ស្តមតងឱ្យសាត បន់ទ្ៀែ តែកាលមានអ្នក្ដព្ទ្មក្ 
ោស់្នែឿនប្រែឹមតែរក្យម ួមា ែ ់ ក្នឹ៏ងរលឹក្នឃើញប្រពេះ្មា៌នតងមទាំង 
អាចបនលុេះមរគសលនិរវ នានោ ងឆ្លបរ់ហ័ស្នទ្ៀែសង។ 

ផ ននការស្រសា ប់ីម្៌វ៤វយ៉ា ស 

១.តភតសូស្រវតភតិឌ្ឍនសាវការសាត បន់ោ លែជានហែុឱ្យការសាត បច់នប្រមើន  

២.តភតំវបញ្ញា យវិឌ្ឍនំវការសាត បន់ាាំឱ្យចនប្រមើនបញញ   

៣. បញ្ញា យវអតថំវជានាតិវានដឹងនូវប្របនោជនក៍្ន៏ប្ររេះបញញ  

៤.លាកតាវ អកតាថ វ តភចិកោវ ប្របនោជនត៍ដលដឹងនហើ  រតមងនាាំនស្ចក្តី
សុ្ខមក្ឱ្យ។ 

តរភបអានិតសស 

១.ជាការបតនេមនូវចាំនណ្េះដឹងងមីៗ  
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២.រតមងន វ្ើ្មត៌ដលធ្លល បស់ាត បន់ហើ  ឬនទ្ើបនឹងសាត បង់មី ៗ ឱ្យសូរសងា់ន 

៣.រតមងក្មាា ែប់ងនូ់វនស្ចក្តីស្ងស ័នចញាន 

៤.ន វ្ើឱ្យមាននស្ចក្តី ល់ប្រែូវ 

៥.ជាការហវឹក្ហែ ់អ្បរ់ ាំចិែតឱ្យសូរសងន ើង។ 

(ចបម់ងគលទី្ ២៦) 

ម្សល ទសាវ២៧ 

ខនសាសាវែវនស្ចក្តីអ្ែ់្ ន ់

27-Have patience 

នស្ចក្តីអ្ែ់្ នរឺ់ជាអ្វី? 

ខនតិ ស្ាំនៅដល់ ការរក្ាប្របប្រក្ែីនដើមរបស់្ខលួនទុ្ក្ាន មនិថ្ននឹង
ានប្របស្ពរបស់្ជាទី្ប្រាថ្នន  ឬមនិជាទី្ប្រាថ្នន ក្ន៏ោ  រឺមាននស្ចក្តីមុែមាាំ 
មនិក្នប្រមើក្ោបញ័់រដូចជាតសនដី សូ្មបមីាននរោក្វ់ែេុមនិសាែ ែរបស់្
ប្រក្អូ្បរបស់្លែ អាប្រក្ក្ោ់ ងណាក្ន៏ោ  ក្ម៏និក្នប្រមើក្ោបញ័់រតដរ។ 

ព្បកមទរបត់ម្នភតសកព្កាីវ៣វពួក 

ក ខតូព្តវ(បិ.៤១វទំ.៤៥០) 
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១.កស្រណ្យក ខូបកមាវបភគលកលា បុរគលនប្របៀបដូចរាំនូស្ងម 

២.បឋិីក ខូបកមាវបភគលកលាវបុរគលនប្របៀបដូចរាំនូស្តសនដី 

៣.ឧទកក ខូបកមាវបភគលកលា នប្របៀបដូចរាំនូស្ទឹ្ក្។ 

កេតភែដ ឱ្យកកើតតអប់មានវ២វយ៉ា សគឺៈ 

១-វកបមាវវកទាកស្រវវជាយតិ ស្ែបន់ក្ើែពីប្រស្ឡាញ់   

២- កទាស្រវវកទាកស្រវវជាយត ិ ស្ែបន់ក្ើែពីស្ែប ់ ។ 

ឯនទនសា   នស្ចក្តីស្ែបខឹ់ងប្របទូ្ស្តននេះ   នោក្តចក្ជា២ រឺៈ 

១- អតសានាបិវវទភតសតិ  ប្របទូ្ស្តដល់ខលួននោ ខលួនឯងសង  

២- បរតសបវិវទភតសតិ  ប្របទូ្ស្តដល់អ្នក្ដព្ទ្សង  ។ 

 នទស្ៈននេះ មានឧបមាបីដូចនភលើងនឆ្េះក្នុងទី្ននេះនហើ រាលនៅនឆ្េះ
ក្នុងទី្ដព្ទ្ៗ នទ្ៀែែៗ នៅ ឥែក្ាំណ្ែទី់្នភលើងឈបន់ឆ្េះននាេះានន ើ ។  ឯ
នភលើងរឺនទស្ៈ  តដលនក្ើែន ើងនហើ    នឹងរ ាំលែន់ៅវញិាននោ  ខនតី  រឺ
នស្ចក្តីអ្ែ់្ នឬ់អ្ែស់្ងកែចិ់ែតខឹង  ាននោ សារការហែចិ់ែតទុ្ក្មក្
នប្រចើនជាែិដូចនរឿងខនតិវាទី្តាបស្   រឺអ្ងគប្រពេះពុទ្ធជាមាា ស់្សាសាត របស់្ន ើង 
កាលនៅជានរ្ិស្ែវាននឃើញនទស្ក្នុងការប្ររបប់្ររងសទេះ នហើ លេះ
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ស្មបែតិនចញបសួ្ជាតាបស្ឥសី្ នៅក្នុងព្ប្រពហិមរនតខាំចនប្រមើន្នាន
ក្ន៏ហេះមក្តាមអាកាស្មក្នៅក្នុងឧទ្យននស្តចររាណ្សី្ ។ 

អាតសាិធតតូព្តវ(បិ.៤២វទំ.២៧៨) 

បភគល កព្បៀបដូែអាតិរពិត 

១.អាគតិធកស្រវនវកោរិធកស្រវអាសិ្រពិស្មានពិស្ប្រជួែប្រជាបឆ្លប ់

២.កោតិធកស្រវនវអាគតិធកស្រវែ មានពិស្ដព៏នលឹក្ តែមនិមានពិស្ប្រជួែ
ប្រជាបឆ្លប ់

៣.អាគតិធកស្រវែវកោរិធកស្រវែ មានពិស្ប្រជួែប្រជាបឆ្លបស់ង មានពិស្ដ៏
ពនលឹក្សង។ 

៤.កនិវអាគតិធកស្រវនវ កោរិធកស្រ មនិមានពិស្ប្រជួែប្រជាបឆ្លបស់ង មនិ
មានពិស្ដព៏នលឹក្សង។ 

អាោតិតថវុ១០វព្បការ 

១.រាំនុាំនក្ើែន ើងថ្ន ជនឯនណាេះ ានប្របប្រពឹែតនូវអ្ាំនពើមនិជាប្របនោជនដ៍ល់
អាតាម អ្ញ 
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២. រាំនុាំនក្ើែន ើងថ្ន ជនឯនណាេះ ក្ាំពុងប្របប្រពឹែតនូវអ្ាំនពើមនិជាប្របនោជន៍
ដល់អាតាម អ្ញ 

៣. រាំនុាំនក្ើែន ើងថ្ន ជនឯនណាេះ នឹងប្របប្រពឹែតនូវអ្ាំនពើមនិជាប្របនោជនដ៍ល់
អាតាម អ្ញ 

៤. រាំនុាំនក្ើែន ើងថ្ន ជនឯនណាេះ ានប្របប្រពឹែតនូវអ្ាំនពើមនិជាប្របនោជនដ៍ល់
បុរគលជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ជាទី្នពញចិែតរបស់្អាតាម អ្ញ 

៥. រាំនុាំនក្ើែន ើងថ្ន ជនឯនណាេះ ក្ាំពុងប្របប្រពឹែតនូវអ្ាំនពើមនិជាប្របនោជន៍
ដល់បុរគលជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ជាទី្នពញចិែតរបស់្អាតាម អ្ញ 

៦. រាំនុាំនក្ើែន ើងថ្ន ជនឯនណាេះ នឹងប្របប្រពឹែតនូវអ្ាំនពើមនិជាប្របនោជនដ៍ល់
បុរគលជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ជាទី្នពញចិែតរបស់្អាតាម អ្ញ 

៧. រាំនុាំនក្ើែន ើងថ្ន ជនឯនណាេះ ានប្របប្រពឹែតនូវអ្ាំនពើជាប្របនោជនដ៍ល់
បុរគលមនិជាទី្ប្រស្ឡាញ់ មនិជាទី្នពញចិែតរបស់្អាតាម អ្ញ 

៨. រាំនុាំនក្ើែន ើងថ្ន ជនឯនណាេះ ក្ាំពុងប្របប្រពឹែតនូវអ្ាំនពើជាប្របនោជនដ៍ល់
បុរគលមនិជាទី្ប្រស្ឡាញ់ មនិជាទី្នពញចិែតរបស់្អាតាម អ្ញ 

៩. រាំនុាំនក្ើែន ើងថ្ន ជនឯនណាេះ នឹងប្របប្រពឹែតនូវអ្ាំនពើជាប្របនោជនដ៍ល់
បុរគលមនិជាទី្ប្រស្ឡាញ់ មនិជាទី្នពញចិែតរបស់្អាតាម អ្ញ 
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១០.នស្ចក្តីនប្រកា្នក្ើែក្នុងប្រគ្នមនិរួរដូចជា នដើរជាំពបឬ់ ជានប់នាល ជានដើម។ 

ព្បកមទរបត់កទាតៈ 

 ែិតសាតសវអាោកតា ការរុាំរួនព្នចិែត 
 បដិោកតា ការរុាំរួនែប 
 បដិឃំ នស្ចក្តីថ្នន ាំងថ្នន ក្ ់
 បដិិធករាកោ ការខឹងែប 
 កកាកកវការខឹងោបញ័់រ 
 បកកាកក ការនប្រកា្ខ្ល ាំង 
 តម្បកកាកកវការនប្រកា្ោបញ័់រ 
 កទាកស្រ ការប្របទូ្ស្ត 
 បកទាកស្រវការប្របទូ្ស្តែប 
 តម្បកទាកស្រ ការប្របទូ្ស្តប្ររបោ់ ង 
 ែិតសាតសវពាបតសាិ ការខូចចិែត 
 ម្កនាបកទាកស្រ ការប្របទូ្ស្តព្នចិែត 
 កកាកោ ការនប្រកា្ 
 កភជេនា ការខឹង 
 កជេិតតសាំ ភាពព្នចិែតខឹង 
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 កទាកស្រវនស្ចក្តីប្របទូ្ស្ត 
 ទភតសនា អាការប្របទូ្ស្ត 
 ទភតសិតតសាំវភាពព្នចិែតប្របទូ្ស្ត 
 ពាបតសាិ នស្ចក្តីវនិាស្ 
 ពាបជជនា អាការវនិាស្ 
 ពាបជជិតតសាំ ភាពព្នចិែតវនិាស្ 
 វិ ធករាកោ ការខឹង 
 បដិិធករាកោ ការខឹងែប 
 ែណ្យឌ ិក ំភាពព្នចិែតកាច 
 អតភករាកក ការនរលរក្យអ្សុ្នរាេះ 
 អនតសាម្នតាវែតិសាតស ការែូចចិែត ននេះនៅថ្ន នទស្ៈ។ 

អតភរធនទកតូព្តវ(បិ.៣០វទំ.៩១) 

អតភរធនទកកជរព្ពះពភទា 

ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រតាស់្គ្នថ្នពនយល់ថ្ន៖ 

ជយំវកិរំវម្ញ្ាតិវោកលាវវាចាយវផរភតំវមណ្យំវជយកញ្ចិតសវតំវកោតិវយវ

តសាតិកាខ វិធជនានកតាវតកតសិវកតនវកបិកយវកយវកភទាំវបដិកភជេតិវកភទាំវអបបដិ
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កភជេកនាសា វតង្កល ម្ំវកជតិវទភជជយំវឧមិននម្តថំវែរតិវអតសាកនាវែវបរតសវែវបរំវតសកបិុ

តំវញតាេ វកយវតកតាវឧបតម្មតិវឧមិននំវតិកិែានាសា នំវអតសាកនាវែវបរតសវែវជាន

ម្ញ្ានសាិវពកលាតិវកយវីម្មតសវអកកាិធទាតិ។ បុរគលរលនរលនូវសរុស្វាច
តែងស្មាគ ល់ថ្ន ជ ័ជមនេះតែថ្ននស្ចក្តីអ្ែ់្ នជ់ាជ ័ជមនេះរបស់្អ្នក្ប្រាជ្ 
ននាេះ អ្នក្ណានប្រកា្ែបនឹងបុរគលអ្នក្នប្រកា្ននាេះឯង រតមងមាននស្ចក្តី
អាប្រក្ក្ន់ប្ររេះការនប្រកា្ននាេះ បុរគលអ្នក្មនិនប្រគ្ន្ែបនឹងបុរគលអ្នក្នប្រកា្
ន ម្ េះថ្ន ឈនេះស្ស្រងគ មតដលនរឈនេះាននោ ក្ប្រមអ្នក្ដឹងថ្នអ្នក្ដព្ទ្
នប្រកា្នឹងខលួននហើ  មានសាម រែីរមាៃ បន់ស្ចក្តីនប្រកា្ានអ្នក្ននាេះន ម្ េះថ្ន 
ប្របប្រពឹែតនូវប្របនោជនដ៍ល់ជនទាំងពីរនាក្ ់ រឺខលួននិងអ្នក្ដព្ទ្តដលជាអ្នក្
រក្ានស្ចក្តីសុ្ខ ជនទាំងឡា តដលមនិ ល្ ស្ក្នុង្ម ៌ រតមងស្មាគ ល់អ្នក្
តដលអ្ែ់្ នន់នាេះជាមនុស្សរល។ 

កយវអបបទភដឋតសវនរតសវទភតសតិវតភទាតសវកកតសវអនសលណ្យតស 

តកម្ិវោ ំវបកែចតិវកបំវតភខភកមាវរកជាវបដិវាតំិវខកិតាសា តិ។ 

បុរគលរលណាប្របទូ្ស្ត ចាំនរេះជនតដលមនិានប្របទូ្ស្ត  

ជាស្ែវដស៏ាែ ែ មនិមានទី្ទួ្លរឺកិ្នលស្ ាបរតមងប្រែ បម់ក្ 

ប្រែូវបុរគលរលននាេះវញិ ដូចជា្ូលីដល៏ែិែ តដលនរាចប្រចស់្ខយល់។ 
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អកកាក តំវិីពនាញ្ច វអទភកោឋ វកយវតិតិកខតិ 

ខនសាសាព ំវពលាណ្យសាកំវតម្េំវព្ពូម្ិវព្ពេមណ្យំវ។ 

បុរគលណាមនិប្របទូ្ស្ត អ្ែស់្ងកែរ់ក្យនជរសង ការនបៀែនបៀន 

និងការចងនពៀរានសង នទ្ើបែថ្នរែនៅបុរគលតដលមាន 

ខនតីពលៈ មានខនតីជានរហ៍ពលននាេះឯង ថ្នជាប្ររហមណ៍្។ 

 កខណ្យៈកតែកសាសាអត់ីន់ែដ ព្តឹម្ព្តូិ  

១.មាននស្ចក្តីអ្ាំណ្ែ ់ កាលប្រែូវមានអ្នក្ដព្ទ្ស្តីថ្ន នជរប្របនទ្ចប្របមាទ្
នមើលង  ក្ន៏ វ្ើជាមនិានឮ កាលនឃើញអាការនិោ ចក្ន់ោែ 
ញុេះញងម់ក្ន វ្ើនរឿងននាេះនទេះជាថ្ន ាននឃើញន វ្ើក្ន៏ វ្ើតភនក្ដូចខ្វ ក្ ់ មនិ
ចបអ់ារមមណ៍្មនិបងហ ញចិែតតដលនៅហមងឱ្យនចញមក្ មានការនពញចិែត
តែក្នុងនរឿងតដលជានហែុនាាំឱ្យមាននស្ចក្តីចនប្រមើនដល់ខលួនឯង ដូចជានរឿង
សី្ល ស្មា្ិ បញញ ជានដើម។ 

២.ជាអ្នក្មនិសាហវ រឺអាចទ្បនូ់វនស្ចក្តីនប្រកា្ទុ្ក្ានមនិនប្រកា្ មនិ
ប្របទូ្ស្តរា  ន វ្ើអ្នតរា  នោ អ្ាំណាចព្ននស្ចក្តីខឹងនប្រកា្ននាេះ ចាំនរេះអ្នក្ 
តដលនប្រកា្ង  រឺជាអ្នក្តដលខវេះនូវនស្ចក្តីអ្ែ់្ ន។់ 
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៣.មនិន្វើឱ្យអ្នក្ដព្ទ្ប្រស្ក្ទឹ់្ក្តភនក្ រឺចិែតបងករនស្ចក្តីទុ្ក្ខ ដល់អ្នក្ដព្ទ្មនិ 
ឱ្យអ្នក្ដព្ទ្មានការនៅត ប្រក្ហ ឈចឺប ់បងហូរទឹ្ក្តភនក្ នោ អ្ាំណាចនស្ច
ក្តីនឃារនៅរបស់្ន ើង។ 

៤.មានចិែតរកី្រា សូរសងជ់ានិចា រឺមាននស្ចក្តីរកី្រា ជានិចា មនិពយាទ្នរ 
មនិបននាទ ស្នមឃ មនិបននាទ ស្នភលៀង មនិបននាទ ស្នជារជតា ឬមនិបននាទ ស្ 
អ្នក្ណាៗ ទាំងអ្ស់្ពយោមអ្ែ់្ នន់ វ្ើការងរប្ររបោ់ ង នោ ចិែតរកី្     
រា ។ 

លក្ខណ្ៈនស្ចក្តីអ្ែ់្ ន ់បុរាណ្នរលថ្ន៖ 

បិទ្ប្រែនចៀក្នឆ្វងសាត ាំ បិទ្តភនក្ទាំងពីរ 

បិទ្ឱ្យជិែខលេះ រតមងនដក្ោ ងស្បា ។ 

ព្បកមទកតែកសាសាអត់ីន ់

១.អ្ែ់្ នច់ាំនរេះនស្ចក្តីលាំាក្ ជាការអ្ែ់្ នច់ាំនរេះស្ភាវៈ្មមជាែិ មាន
ប្រែជាក្ន់ៅត ជានដើម។ 

២.អ្ែ់្ នច់ាំនរេះទុ្ក្ខនវទ្នា រឺការអ្ែ់្ នច់ាំនរេះការឈចឺប ់ មានស្ពឹក្ 
នរា ប្រស្ពនកុ់្ាំឱ្យប្រស្ពន ់កុ្ាំឱ្យទ្ប្រមន ់តប្រស្ក្ទួ្ញ ែែួញតែែរខ្ល ាំងនពក្ប្រែូវមាន
ខនតី អ្ែ់្ មែខ់្ាំមាែស់្ងកែចិ់ែត។ 
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៣.អ្ែ់្ នច់ាំនរេះនស្ចក្តីទុ្ក្ខតាមសលូវចិែត ប្រែូវហមឃាែចិ់ែតកុ្ាំឱ្យឆ្លបខឹ់ង 
ឆ្លបទ់ស់្ចិែត រាំនុាំរាំរួន ចាំនរេះរក្យស្មតតីដលនរនិោ នរលនទស្   
ែិេះនដៀល មក្នលើន ើងប្រែូវតាាំងចិែតឱ្យានរងឹមាាំ នដើមបនីជៀស្វាងជនមាល េះ 
និងការតបក្ាក្ស់ាមរគី។ 

៤.អ្ែ់្ នច់ាំនរេះកិ្នលស្ រឺការអ្ែ់្ នច់ាំនរេះអារមមណ៍្ តដលមនិនស្ព
នប្ររឿងនញៀន អ្ែ់្ នម់និប្របប្រពឹែតខុស្ក្នុងប្របពនធកូ្ននរ មនិឆ្កួែអ្ាំណាចជា  
នដើម។ 

៥.អ្ែ់្ នច់ាំនរេះការងរ ការងរឬការសិ្ក្ា ែប្រមូវឱ្យន ើងលេះបងក់្មាល ាំង
កា  និងក្មាល ាំងចិែត នដើមបី្ ននៅរក្ទិ្ស្នៅ ក្នុងអ្នារែ ដូនចនេះប្ររបគ់្នន
អ្ែ់្ មែ ់ នទេះបីក្នុងសលូវននាេះានជួបឧបស្រគ រារាាំងោ ងណាក្ន៏ោ  ប្រែូវ
ពយោមពុេះររលុេះប្រតាានស្នប្រមច នទ្ើបអាច ក្ជ ័ជមនេះ នៅក្នុងជីវែិ 
ននេះាន។ 

កតែកសាសាអត់ីន់វ៣វយ៉ា សកទៀត 

 អ្ែ់្ នច់ាំនរេះនស្ចក្តីទុ្ក្ខតដលជានហែុឱ្យនក្ើែនោភៈ 
 អ្ែ់្ នច់ាំនរេះនស្ចក្តីទុ្ក្ខតដលជានហែុឱ្យនក្ើែនទស្ៈ 
 អ្ែ់្ នច់ាំនរេះនស្ចក្តីទុ្ក្ខតដលជានហែុឱ្យនក្ើែនមាហៈ។ 

កទាតននកតែកសាសាកព្កាី 

អនតថជនកនាវកកាកោវកកាកោវែិតសាបបកកាបកនា 

មយម្នសារកតាវជាតំវតំវជកនាវនាិពភជេតិ។ 
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នស្ចក្តីនប្រកា្ជានហែុឱ្យនក្ើែនស្ចក្តីវនិាស្ នស្ចក្តីនប្រកា្ជា 

នហែុោុាំងចិែតឱ្យក្នប្រមើក្ ភ ័នក្ើែន ើងក្នុងស្នាត ន ជនមនិ 

ាននឃើញនូវភ ័ននាេះន ើ ។ 

កភកទាា វអតថំវនវជានាតិវកភកទាា វីម្មំវនវបតសតិ 

អនាតម្ំវតទាវកោតិវយំវកកាកោវតមាកតវនរំវ។ 

បុរគលអ្នក្នប្រកា្មនិដឹងនូវនស្ចក្តីចនប្រមើន បុរគលអ្នក្នប្រកា្ 

មនិនឃើញនូវ្ម ៌នស្ចក្តីនប្រកា្ប្ររបស្ងកែនូ់វជនណា 

នស្ចក្តីងងឹែ រតមងមានប្រាក្ដដល់ជនននាេះក្នុងកាលននាេះតដរ។ 

យំវកភកទាា វឧបករាកីតិវតភករំវិធយវទភកករំ 

បចាា វកស្រវិធគកតវកកាកីវអគលិទកឌ្ោិវតបបតិវ។ 

បុរគលអ្នក្នប្រកា្នបៀែនបៀននូវបុរគលណា កាលន វ្ើនូវអ្ាំនពើអាប្រក្ក្ ់

ហក្ដូ់ចជាអ្ាំនពើលែ បុរគលអ្នក្នប្រកា្ននាេះ កាលនបើនស្ចក្តីនប្រកា្ 

ប្រាស្នចញនហើ  រតមងនៅត ប្រក្ហ ជាខ្ងនប្រកា  ដូចជានភលើងនឆ្េះ។ 

ទភម្មសកយុំវបឋម្ំវទកតសតិវីូបគលិបិិវកិកកា 

យកតាវបតាយតសាវកកាកោវកយនវកភជេនសាិវមាណ្យវា។ 
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នស្ចក្តីនប្រកា្ឆ្លួន ើងក្នុងនវោណា ខឹងក្នុងនវោណា រតមងស្តមតង 

នូវមុខប្រក្ញូវជាដាំបូងក្នុងនវោននាេះ ដូចនភលើងកាលបងហុ នូវតសសង។ 

អតសាបូមាវេិវកតតាសា តវអតាសា វេិវបរម្ំវបិកយ 

េនសាិវកភកទាា វបភរភតាសា នំវនានារកូបតភវម្ភែាិកតា។ 

ស្ែវទាំងននាេះមានខលួនជាឧបមា នប្ររេះខលួនជាទី្ប្រស្ឡាញ់ 

ដឧ៏ែតមបុរគលនប្រកា្តដលប្រជបន់ៅក្នុងរូបនសសងៗ រតមងរមាៃ ប ់

នូវខលួននោ នហែុនសសងៗ។ 

អតិនាវេនសាិវអតាសា នំវិធតំវចទនសាិវម្ភែាិតា 

រជជយុវពទាា វម្ិយយនសាិវបពេតាម្បិវវកនទករ។ 

ពួក្ជនតដលប្រជបន់ៅក្នុងរូបនសសងៗ នហើ រតមងស្មាល បខ់លួន 

នោ ោវទ្ាំររសីុ្នូវថ្នន ាំពិស្ ចងក្ស្មាល បខ់លួន ទ្មាល ក្ខ់លួនក្នុងនប្រជាេះភនាំ។ 

តករិវីកម្មវតិកកខរវមានវកនាវទភម្មសកយុំវអេភ។ បុរគលរបបសិី្ក្ានូវ្មទ៌ាំង 
ឡា ដូនចនេះថ្ន ន ើងទាំងឡា កុ្ាំមានមុខប្រក្ញូវន ើ ។ 
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តរភបកទាតកនសុកកាីនាតូព្ត 

១.កកាីកនាវ ទភពេកណាណ វ កោតិ បុរគលមាននស្ចក្តីនប្រកា្ រតមងមានវណ្ណ ៈ
អាប្រក្ក្ ់

២.អកថាវទភកខម្បិវកតតិវកស្រវបុរគលនប្រកា្រតមងនដក្ជាទុ្ក្ខ 

៣.អកថាវ អតថំវ គកេតាេ នវ អនតថំ បុរគលនប្រកា្កាន ់ក្នូវប្របនោជនណ៍ា
នហើ  រតមងប្របែិបែតិមនិជាប្របនោជនវ៍ញិ 

៤.ិីំវ កតាេ នវ កកាីកនា បុរគលនប្រកា្តែងដល់នូវការស្មាល បន់ោ កា  
និងនោ វាច 

៥.ិីំវ កតាេ នវ បភរធកតវ ីនជានឹវ និគែាតិ បុរគលនប្រកា្រតមងដល់នូវនស្ចក្តី
វនិាស្សាបសូ្នយចក្ប្រទ្ពយមនិខ្ន 

៦.កកាីតមាម ទតម្មកតាសា វអាយតកខំវនិគែាតិ បុរគលតដលប្រស្វងឹនោ នស្ចក្តី
នប្រកា្ រតមងដល់នស្ចក្តីអាប ់ស្ 

៧.ញាតិម្ិតាសា វតភេជាជ វែវបរធិកជជនសាិវកកាីនំវពួក្ោែិមែិត និងអ្នក្មានចិែតលែ 
រតមងនជៀស្វាងនូវបុរគលអ្នក្មាននស្ចក្តីនប្រកា្ 

៨.អនតថជនកនាវកកាកោ នស្ចក្តីនប្រកា្ជានហែុឱ្យនក្ើែនស្ចក្តីវនិាស្ 
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៩.កកាកោវែិតសាបកកាបកនា នស្ចក្តីនប្រកា្ជានហែុោុាំងចិែតឱ្យក្នប្រមើក្ 

១០.តំវជកនាវនាិពភជេតិវបុរគលនប្រកា្រតមងដឹងនូវភ ័តដលនក្ើែន ើង 

១១.កភកទាា វអតថំវនវជានាតិ បុរគលអ្នក្នប្រកា្រតមងមនិនឃើញអ្ែេ រឺមនិដឹងនូវ 
នស្ចក្តីចនប្រមើន 

១២.កភកទាា វីម្មំវនវបតសតិវបុរគលអ្នក្នប្រកា្រតមងមនិនឃើញនូវ្ម ៌

១៣.យំវកកាកោវតេកតវនរំវ នស្ចក្តីនប្រកា្ប្ររបស់្ងកែនូ់វជនណា នស្ចក្តី 
ងងឹtរតមងមានប្រាក្ដដល់ជនននាេះ ក្នុងកាលននាេះតដរ 

១៤.យំវ កភកទាា វ ឧបករាកីតិវ តភករំវ ិធយវ ទភកករំ បុរគលនប្រកា្កាលន វ្ើអ្ាំនពើ
អាប្រក្ក្ ់ហក្ដូ់ចជាអ្ាំនពើលែ 

១៥.បចាា វ កស្រវ ិធគកតវ កកាកីវ អគលិទកឌ្ោិវ តបបតិ បុរគលអ្នក្នប្រកា្ននាេះ 
កាលនបើនស្ចក្តីនប្រកា្ប្រាស្នចញនហើ  រតមងនៅត ប្រក្ហ ជាខ្ងនប្រកា  
ដូចជានភលើងនឆ្េះ 

១៦.កកាកីនវអមិមូតតសវនវទសាបំវកោតិវកិញ្ចនំវបុរគលប្រែូវនស្ចក្តីនប្រកា្ប្ររប
ស្ងកែន់ហើ  រតមងរក្ទី្ពឹងបនតិចបនតួចគ្នម ន 

១៧.កភកទាា វេិវបិតរំវេនសាិ បុរគលនប្រកា្ស្មាល បបិ់តារបស់្ខលួនក្ម៏ាន 
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១៨.េនសាិវកភកទាា វតមាតរំវបុរគលនប្រកា្ស្មាល បម់ាតារបស់្ខលួនក្ម៏ាន 

១៩.កភកទាា វេិវព្ោេមណ្យំវេនសាិ បុរគលនប្រកា្ស្មាល បនូ់វខីណាស្វប្ររហមណ៍្ក្៏
មាន 

២០.េនសាិវកភកទាា វបភរភជជនំ បុរគលនប្រកា្ស្មាល បបុ់ងុជជនក្ម៏ាន 

២១.េនសាិវកភកទាា វបភរភតាសា នំវនានារូកបតភវម្ភែាិតា បុរគលនប្រកា្តដលប្រជបន់ៅក្នុង
រូបនសសងៗ រតមងស្មាល បនូ់វខលួននោ នហែុនសសងៗ 

២២.កកាីជាកតាវបរាមកវាវបុរគលតដលមាននស្ចក្តីនប្រកា្នក្ើែន ើងនហើ  
រតមងវនិាស្មនិខ្ន 

២៣.កកាីំវទកម្នវតម្ភែាិកនទវបុរគលរបបកីាែន់ស្ចក្តីនប្រកា្នោ បញញ  

២៤.កកាីំវបញ្ញា យវតម្ភែាិកនទវរបបកីាែផ់្លត ចនូ់វនស្ចក្តីនប្រកា្នោ បញញ  

២៥.ទនាសា វកកាីំវបេតាេ នវបរធនិពេតសរនាតវាតិវបុរគលតដលមានខលួនទូ្នាម ន
នហើ  ស្មាល បប់ងនូ់វនស្ចក្តីនប្រកា្នហើ  ជាអ្នក្មនិមានអាស្វៈនឹង           
បរនិិរវ ន។ 

ែំនភែខាះគួរែសចា ំ

 ប្របហរសលូវចិែតខលួនឯងនប្ររេះនស្ចក្តីនប្រកា្ 
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 លេះបងអ់្នក្មានរុណ្ាន តែលេះបងស់្ប្រែូវរឺនស្ចក្តីនប្រកា្ពុាំាន 
 គ្នាំប្រទ្នស្ចក្តីនប្រកា្តដលកាែប្់ស្រល់ព្នកុ្ស្លសី្លរបស់្ខលួន 
 ន វ្ើអ្ាំនពើព្ប្រពព្សសឱ្យដល់ខលួនឯង នប្ររេះនស្ចក្តីនប្រកា្ 
 នស្ចក្តីនប្រកា្ជាចាំណុ្ចនខា ម ួ ក្នុងបណាត ចាំណុ្ចនខា 

ទាំងឡា  
 រួរែិេះនដៀលខលួនឯងណាស់្ នប្ររេះនបៀែនបៀនខលួនឯងនោ នស្ចក្តី

នប្រកា្ 
 មាននស្ចក្តីនប្រកា្ន ម្ េះថ្ន ន ើងកានស់លូវនៅរក្នប្រគ្នេះថ្នន ក្ ់
 បញ្ាក្ខនធមនិនទ្ៀង បុរគលស្ប្រមាបឱ់្យន ើងនប្រកា្ននាេះមនិមាននទ្ 
 បញ្ាក្ខនធជាឧប្ិ មនិមានអ្នក្ន វ្ើទុ្ក្ខឱ្យខលួនន ើងន ើ ។ 

ីម្មពិចារណា 

 រាំនុាំរាំរួន រឺជាដាំនៅរបស់្ចិែត 
 ការខឹងនប្រកា្ រាំនុាំរាំរួន រឺជានប្រគ្នេះកាចក្នុងជីវែិ 
 រាំនុាំរឺជាប្របភពព្នការចងនពៀរ។ 

ោកយកនសុម្ូ រាតិិណ្យណនា 

កទាកតនវេិវែណ្យឌ ជាតតាយវកទាតតទិតំវនិរយំវឧបបជជនសាិ ពិែតមន នប្ររេះ
នទស្ជានហែុនទ្ើបស្ែវទាំងឡា ចូលដល់នរក្ ដូចគ្នន នឹងនទស្ៈនប្ររេះ
ស្ភាពរបស់្នទស្មូលចិែតននាេះជាជាែិកាចស្ហវ។ 
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កតែកសាសាអត់ីន់មាន កខណ្យៈពិកតត 

 នស្ចក្តីអ្ែ់្ ន ់ន វ្ើឱ្យានជាមនុស្សមានចិែត ៃ្ន ់
 នស្ចក្តីអ្ែ់្ ន ់ន វ្ើឱ្យរចួពីប្រក្ោាំែណាហ  
 នស្ចក្តីអ្ែ់្ ន ់ន វ្ើឱ្យមានរនបៀបវនិ ័ 
 នស្ចក្តីអ្ែ់្ ន ់ន វ្ើឱ្យែមកល់ខលួនលែាន 
 នស្ចក្តីអ្ែ់្ ន ់ជាព្ដរូក្នុងការងរ 
 នស្ចក្តីអ្ែ់្ ន ់ជាអាវនប្រកាេះរបស់្ចិែត 
 នស្ចក្តីអ្ែ់្ ន ់ន វ្ើឱ្យមានមែិត ខសែស់្ប្រែូវ 
 នស្ចក្តីអ្ែ់្ ន ់ជាបិតាព្នរុណ្្មទ៌ាំងពួង។ 

ីម្៌ែដ ជាកេតភ ះកទាតៈមានវ៦វយ៉ា សគឺ 

 កម្តាសា និម្ិតសាតសវឧគលកោ ការនរៀននមតាត និមែិត 
 កម្តាសា ោិនានភកយកគា ការបាំនពញពយោមចនប្រមើននមតាត  
 កម្មតសកតាបែចកិកខណា ការពិចរណាថ្ន ស្ែវមានក្មមជារបស់្ខលួន 
 បដិតង្កខ នពេភ សាកតា ជាអ្នក្នប្រចើននោ ការពិចរណា 
 ក ាណ្យម្ិតសាតា ជាអ្នក្មានក្លយណ្មែិត 
 តបាយកថា ស្នទនានរឿងជាទី្ស្បា ។ 
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 គបបសាពិចារណាវវ៧វែំណ្យភែ 

១.ប្របហរសលូវចិែតខលួនឯង នប្ររេះនស្ចក្តីនប្រកា្ នបើន ើងប្រែូវនចរនបៀែនបៀន 
ានចាំនរេះតែសលូវកា ប ុនណាណ េះ ឯចាំតណ្ក្ខលួនឯងវញិ នប្ររេះការខឹងនប្រកា្
ានប្របហរាននបៀែនបៀន ានដុែនរាលដល់ស្នាត នចិែតរបស់្ខលួនឯង 
នប្ររេះនហែុននេះ នបើន ើងរិែថ្ន នមតាត នរមនិាននទ្ រឺកុ្ាំនភលចនមតាត ឱ្យខលួន
ឯងឱ្យនសាេះកុ្ាំដុែចិែតខលួនឯងនោ នស្ចក្តីនប្រកា្ន ើ ។ 

២.គ្នាំប្រទ្នស្ចក្តីនប្រកា្តដលកាែប្់ស្រល់ព្នកុ្ស្លទាំងឡា របស់្ខលួន 
នស្ចក្តីនប្រកា្ន វ្ើឱ្យន ើងវនិាស្នូវកុ្ស្លប្ររបោ់ ងមានកុ្ស្លសី្លជា
នដើម កាលនបើន ើងគ្នាំប្រទ្នស្ចក្តីនប្រកា្ន ើងនឹងលៃងប់ ុនណានៅ។ 

៣.ន វ្ើអ្ាំនពើព្ប្រពព្សសឱ្យដល់ខលួនឯង នប្ររេះនស្ចក្តីនប្រកា្ ន ើងនក្ើែទុ្ក្ខមនិ
សុ្ខចិែត នោ រិែថ្ន នរានន វ្ើអ្ាំនពើព្ប្រពព្សសរ ាំនោភបាំរនមក្នលើន ើងចុេះ 
ចាំតណ្ក្ខលួនន ើងតដលដុែចិែតខលួនឯង ឱ្យនៅត នរាលរាលនិងដុែបាំផ្លល ញនូវ 
រុណ្្មន៌សសងៗនទ្ៀែជានប្រចើនរបស់្ខលួនននាេះ នែើវាព្ប្រពព្សសប ុនណាតដរនៅ។ 

៤.វាជាចាំណុ្ចនខា របស់្ន ើង កាលនបើអ្នក្ដព្ទ្ចងន់បៀែនបៀនន ើង នរ
នប្របើនូវលបចិក្លនសសងៗ នដើមបឱី្យន ើងខឹងនប្រកា្ ដូនចនេះការខឹងនប្រកា្វាជា
ចាំណុ្ចនខា ម ួរបស់្ន ើង តដលន វ្ើឱ្យបាំណ្ងរបស់្នរានស្នប្រមច។ 



 

- 386  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

៥.រួរឱ្យែិេះនដៀលខលួនឯងណាស់្ នៅនពលតដលន ើងខឹង នទេះជាន ើង 
ប្រាថ្នន នបៀែនបៀននរក្តី ឬមនិប្រាថ្នន ក្តី តែវាាននបៀែនបៀនខលួនឯងខ្ល ាំង
ណាស់្ តែដល់នពលខឹងនប្រកា្ ន ើងលៃងដ់ល់ថ្នន ក្ន់បៀែនបៀនខលួនឯង។ 

៦.ន ើងកានស់លូវនៅរក្នប្រគ្នេះថ្នន ក្ ់ នបើន ើងដឹងថ្នពួក្អ្នក្នប្រកា្ទាំងឡា  
ន ើងកានស់លូវនប្រគ្នេះថ្នន ក្ ់ សលូវមរណ្ៈនៅនហើ ននាេះនហែុអ្វីន ើងប្រែូវនៅតាម
សលូវននាេះតដរ ឬម ួន ើងមនិដឹងថ្ននស្ចក្តីនប្រកា្ជាសលូវព្ននស្ចក្តីវនិាស្         
អ្នតរា ។ 

៧.ខនធ ៥ ជាទុ្ក្ខឬន ើងនក្ើែមក្ នទ្ើបន ើងមានទុ្ក្ខគ្នម នស្ប្រែូវមក្ន វ្ើឱ្យ 
ន ើងាន នបើន ើងមនិនក្ើែមក្នទ្ននាេះ អ្្ិបា ថ្ន នប្ររេះបញ្ាក្ខនធនក្ើែ 
ន ើងនទ្ើបមានទុ្ក្ខ ទុ្ក្ខរតមងមនិមាន កាលណាតដលអ្ស់្បញ្ាក្ខនធ។ 

អានសិង្សណមតត  ១១ យ៉ាង្ 

១.នដក្ក្ជ៏ាសុ្ខ នបើន ើងនប្រកា្ជាម ួអ្នក្ដព្ទ្ន ើងបីដូចជាប្រែូវថ្នន ាំពិស្ 
មនិាននដក្នៅជាសុ្ខន ើ  ដូនចនេះនទ្ើបប្រែូវចនប្រមើននូវនមតាត រស់្នៅជា 
ម ួនឹងនមតាត ្ម ៌ប្រពមទាំងរុណ្្មន៌សសងៗ នទ្ៀែសង។ 

២.ភ្ាក្ន់ ើងក្ជ៏ាសុ្ខ សុ្ខស្បា ក្នុងចិែតនោ ព្ងៃមុនមនិានន វ្ើ 
អាប្រក្ក្ន់ប្ររេះនប្រកា្ន ើ  និងនោ នឹក្នឃើញដល់អ្ាំនពើលែតដលខលួនាន
ន វ្ើនហើ ។ 
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៣.មនិ ល់ស្បតិអាប្រក្ក្ ់ សូ្មបតីែ ល់ស្បតិក្ន៏ឃើញតែអារមមណ៍្លែ ៗ ដូច
ជាថ្នវ  បងគាំប្រពេះនរ្ិប្រពឹក្ស ដតងហក្ឋនិនិងនឃើញន វ្ើបុណ្យនសសងៗនទ្ៀែ 
នោ មនិាន ល់ស្បតិនឃើញកាបច់ក្ន់ ល្ េះប្របតក្ក្គ្នន ជានដើមន ើ ។ 

៤.ជាទី្ប្រស្ឡាញ់ព្នមនុស្សទាំងឡា  នបើន ើងប្រែូវការឱ្យមនុស្សទាំង 
ឡា ប្រស្ឡាញ់ន ើង រឺន ើងប្រែូវនរៀនឱ្យនចេះប្រស្ឡាញ់អ្នក្ដព្ទ្ជាមុនសិ្ន 
រឺនរៀនឱ្យមាននមតាត ។ 

៥.ជាទី្ប្រស្ឡាញ់ព្នអ្មនុស្សទាំងឡា  ន ើងប្រែូវទុ្ក្អ្មនុស្សទាំងឡា  
នទ្វតាទាំងឡា ជាមែិតរមួនក្ើែរមួចស់្ រមួឈ ឺរមួសាល បជ់ាម ួនឹងន ើង។ 
នៅនពលតដលន ើងន វ្ើកុ្ស្លអ្វីម ួរចួនហើ  ន ើងប្រែូវឧទ្ទិស្កុ្ស្លននាេះ 
ឱ្យដល់អ្មនុស្សនិងនទ្វតាទាំងឡា សង។ 

៦.នទ្វតាទាំងឡា ជ ួ តងរក្ា នទេះជានទ្វតារក្ា ក្ម៏និអាចរក្ាចិែត
ន ើងានតដរ រឺមានតែរុណ្្ម ៌ មាននមតាត ចិែតជានដើមប ុនណាណ េះនទ្ តដល 
អាចរក្ាចិែតន ើងាន។ 

៧.មនិប្រែវូនោ សាស្រសាត វុ្ជានដើម តដលជាអ្នតរា ខ្ងនប្រៅន ើ  នមតាត  
ជា្មរ៌មាៃ បនូ់វនពៀរ អ្នក្ចនប្រមើននូវនមតាត ជាអ្នក្ស្លូែបូែ រហូែដល់ាន
ស្នប្រមចអ្បបនា្នស្មា្ិជារុណ្ជាែិ ដប៏្របនស្ើរតដលអាចការររ
អ្នតរា ាន។ 
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៨.មានចិែតតាាំងមាាំនោ ឆ្លប ់ នមតាត ្មជ៌ា្មម៌ានឧបការដល់កុ្ស្ល្ម៌
ដព្ទ្នទ្ៀែខ្ល ាំងណាស់្ នទេះជាទនក្តី សី្លក្តី ស្មងភាវនាក្តី វបិស្សនាក្តី។ 

៩.ស្មបុរមុខប្រស្ស់្ថ្នល  នប្ររេះនោ អ្ាំណាចព្ននមតាត  ានោុាំងឱ្យរូប
ប្រស្ស់្បស់្ទឹ្ក្មុខរួរឱ្យរាបអ់ាន។ នទេះបីអ្នក្សាែ ែពីក្ាំនណ្ើ ែមក្ក្ន៏ោ  
ក្ន៏ប្ររេះមក្ពីមានបុណ្យតដលានន វ្ើនហើ ននាេះប្របក្បនោ នមតាត តដរ។ 

១០.មនិវនងវងនៅនពលជិែសាល ប ់ មនុស្សតដលវនងវងនៅនពលជិែសាល ប ់
នប្ររេះាែប់ងស់ាម រែី ឯនមតាត ្មជ៌ារុណ្ជាែិោុាំងសាម រែីឱ្យចនប្រមើនមនិ
ស្នសាំការខឹងនប្រកា្ តដលជាាបនាាំឱ្យវនងវងននាេះន ើ ។ 

១១.កាលនបើមនិទនប់្រតាស់្ដឹងនូវរុណ្្មជ៌ានខ់ពស់្ រឺប្រពេះអ្រហែតនទ្ 
រតមងចូលនៅកានប់្រពហមនោក្ នោ អ្ាំណាចព្ននមតាត នចនតាវមុិែត។ 

ស្ាំនរួនទ្វតាថ្ន៖ 

កឹតភវឃតាេ វតភខំវកតតិវកឹតភវឃតាេ វនវកស្រែតិ 

កិតសតសវឯកីម្មតសវិីំវករាកែតិវកគាតមាតិ។ 

បុរគលស្មាល បអ់្វីនទ្ើបនដក្ជាសុ្ខ ស្មាល បអ់្វីនទ្ើបមនិនសាក្នៅ បពិប្រែ 

ប្រពេះនគ្នែតម ប្រពេះអ្ងគគ្នបប់្រពេះហប្ទ្ ័ស្មាល ប់្ មអ៌្វី តដលជា្មឯ៌ក្។ 

ប្រពេះមានប្រពេះភារប្រតាស់្ថ្ន៖ 
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កកាីំវឃតាេ វតភខវកតតិវកកាីំវឃតាេ វនវកតតិវ 

កកាីំវឃតាេ វនវកស្រែតិវកកាីតសវិធតភម្ូ តសវ 

ម្ីភរគលតសវវាតិវិីំវអរធយវបតំតនសាិតំវេិវឃតាេ វនវកស្រែតសាតិ។ 

បុរគលស្មាល បន់ស្ចក្តីនប្រកា្ាន នទ្ើបនដក្ជាសុ្ខ ស្មាល បន់ស្ចក្តី 

នប្រកា្ាននទ្ើបមនិនសាក្នៅ មាន លវាស្វៈ ពួក្ប្រពេះអ្រ ិតែងស្រនស្ើរ 

 ការស្មាល បន់ស្ចក្តីនប្រកា្ តដលមានរល់ជាពិស្ មានចុងដត៏សែម នប្ររេះថ្ន 
បុរគលស្មាល បន់ស្ចក្តីនប្រកា្ននាេះាន នទ្ើបមនិនសាក្នៅន ើ ។ 

បឋម្អខនសាិតូព្តវ(បិ.៤៥វទំ.២៥០) 

កទាតននការម្ិនអត់ីន់វ៥វយ៉ា ស 

១.ពេភកនាវ ជនតសវ អបបិកយវ កោតិ មនិជាទី្ប្រស្ឡាញ់មនិជាទី្នពញចិែត 
របស់្ជននប្រចើន 

២.អម្នាកកវកិរពេភកលាវែវកោតិ ជាអ្នក្នប្រចើននោ នពៀរ 

៣.ិជជពេភកលាវែ នប្រចើននោ នទស្ 

៤.តម្មកូហហ វកា វំកករាតិ វនងវងសាម រែីមុននពលសាល ប ់
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៥.កាយតសវកមទាវបរម្មរណាវអកយំវទភគលតឹវិធនិកតំវនិរយំវឧបបជជតិ លុេះ
តបក្ធ្លល  រាងកា សាល បន់ៅតែងនក្ើែជាែិរចា ន នប្របែ អ្សុ្រកា  និង      
នរក្។ 

អានិតសសននការអត់ីន់វ៥វយ៉ា ស 

១.ពេភកនាវជនតសវបិកយវ កោតិ ជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ជាទី្នពញចិែតរបស់្ជន
នប្រចើន 

២.ម្នាកកវនវកិរពេភកលាវែវកោតិ ជាអ្នក្មនិនប្រចើននោ នពៀរ 

៣.នវិជជពេភកលាវែ មនិនប្រចើននោ នទស្ 

៤.អតម្មកូហហ វកា វំកករាតិ រតមងមនិវនងវងសាម រែីមុននពលសាល ប ់

៥.កាយតសវកមទាវបរម្មរណាវតភគតឹវតគលំវ កលាកំវឧបបជជតិ លុេះតបក្ធ្លល  
រាងកា សាល បន់ៅ តែងនក្ើែក្នុងសុ្រែិ សួ្រន៌ទ្វនោក្។ 

ីម្មគតិវ៨វយ៉ា ស 

១.ស្ែិ ជាមែិតរបស់្មនុស្សប្ររបរូ់ប 

២.ខនតិ ជានប្ររឿងការររខលួន 

៣.នស្ចក្តីពយោមជារហនៈ  
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៤.បញញ ជាព្ដស្ប្រមាបច់ប ់ក្អ្មែៈ្ម៌ 

៥.វជិាជ ជាទុ្ន 

៦.ការប្របប្រពឹែតជានប្ររឿងប្របោប ់

៧.ស្ប្រែូវជាប្ររូ  

៨.ការឈនេះខលួនឯង ជាការប្របនស្ើរ។ 

តរភបអានិតសស 

១.ន វ្ើឱ្យកុ្ស្ល្មប៌្ររបោ់ ងចនប្រមើនន ើង  

២.មនិមាននស្ចក្តីនសាក្នៅសាត  នប្រកា  

៣.ប្រពេះអ្រ ិតែងស្រនស្ើរប្ររបក់ាលទាំងពួង 

៤.ន វ្ើឱ្យមានរូបស្មបែតិសាែ ែ 

៥.ន វ្ើឱ្យជាមនុស្សមាននស្នហ៍ ជាទី្ប្រស្ឡាញ់រាបអ់ានព្នជននប្រចើន 

៦.ន វ្ើឱ្យកាែឬ់ស្រល់នស្ចក្តីអាប្រក្ក្ន់សសងៗ នចញាន 

៧.ន ម្ េះថ្នាននប្ររឿងប្របោបដ់ប៏្របនស្ើររបស់្អ្នក្ប្រាជ្ 

៨.ន វ្ើឱ្យសី្ល ស្មា្ិ ានរងឹមាាំ 
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៩.ន វ្ើឱ្យានប្រពហមវហិរ្មោ៌ ងង  

១០.ន វ្ើឱ្យមនិមាននទស្នប្រចើន 

១១.កាលតបក្ធ្លល  រាងកា នៅរតមងនក្ើែក្នុងឋានសួ្រ ៌

១២.ន វ្ើឱ្យបនលុេះមរគសលនិរវ នាននោ ង ជានដើម។ 

(ចបម់ងគលទី្ ២៧) 

ម្សល ទសាវ២៨ 

កស្រិែតសតាវភាវៈព្នបុរគលតដលនរប្របនៅាននោ ង  

28-Amenability to correction /meekness when corrected 

មនុស្សប្របនៅង រឺជាមនុស្សោ ងណា? 

រឺជាបុរគលកាលប្រែូវនរនរលប្របនៅនោ ្ម ៌ មនិដល់នូវការ
នប្រក្វនប្រកា្ ឬភាវៈជាអ្នក្នៅនស្ៃៀម ឬក្ក៏ាររិែនូវរុណ្និងនទស្នហើ ន វ្ើ
នូវការនគ្នរពនិងកិ្រោិបនាទ បខលួនោ ងព្ប្រក្តលងនៅចាំនរេះមុខ នហើ ន វ្ើ
កិ្រោិនរលថ្នប្របព្ពនហើ  ដូនចនេះន ម្ េះថ្ន ភាពជាអ្នក្តដលនរប្របនៅាន
នោ ង ។ 
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 កខណ្យៈរបត់ម្នភតសែដ កគព្បកៅង្កយ 

ព្តូិតកសកតវ១១វែំណ្យភែ 

១.មនិប្របប្រពឹែតប្រក្អឺ្ែប្រក្ទ្មប្រែូវនរនិោ ោស់្នែឿន រឺមនិចនចស្រងឹរូស្
ប្រពមទាំងទ្ទួ្លសាត បន់ោ នស្ចក្តីនគ្នរព។ 

២.មនិប្រពមនៅនស្ៃៀមកាលប្រែូវនរោស់្នែឿន រឺមានការខិែខាំពយោមប្របុង 
ប្រប ែ័ន តក្ព្ខប្របប្រពឹែតតាមរក្យតណ្នាាំននាេះនោ នគ្នរព។ 

៣.មនិមានចិែតស្មលងឹរក្នទស្អ្នក្ទូ្នាម ននប្របៀនប្របនៅ រឺមនិមានចិែតចប ់
ក្ាំហុស្អ្នក្ោស់្នែឿន តែងទ្ទួ្លសាត បឱ់្វាទ្ទូ្នាម ននោ លែ។ 

៤.មានការនអ្ើនពើចាំនរេះរក្យនប្របៀនប្របនៅ និងនអ្ើនពើចាំនរេះអ្នក្ប្របនៅននាេះ 
ោ ងព្ប្រក្តលង រឺប្រពមន វ្ើតាមរក្យនប្របៀនប្របនៅននាេះ និងនជឿសាត បអ់្នក្       
ទូ្នាម នននាេះនោ លែ ន វ្ើឱ្យអ្នក្ទូ្នាម ន នប្របៀនប្របនៅមាននមតាត នក្ើែក្មាល ាំង
ចិែត និងនប្របៀនប្របនៅបនតនៅនទ្ៀែ។ 

៥.នគ្នរពចាំនរេះរក្យនប្របៀនប្របនៅ និងចាំនរេះអ្នក្ទូ្នាម នោ ងព្ប្រក្តលង រឺ
ដឹងចាស់្ អ្នក្តដលោស់្នែឿនោ ងននាេះ ជាមនុស្សតដលមានរុណ្្មល៌ែ 
នរប្រាថ្នន នស្ចក្តីរកី្រា ឱ្យន ើងពិែៗ នទ្ើបប្រែូវមាននស្ចក្តីនគ្នរពចាំនរេះ
រក្យនប្របៀនប្របនៅ និងអ្នក្នប្របៀនប្របនៅោ ងព្ប្រក្តលង។ 
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៦.មាននស្ចក្តីឱ្នលាំនទនបនាទ បខលួនោ ងព្ប្រក្តលង រឺមនិស្តមតងនស្ចក្តី
មនិនពញចិែត ភាពចនចស្រងឹរូស្ រិែថ្នខលួនលែន ើ ។ 

៧.មាននស្ចក្តីនប្រែក្អ្រចាំនរេះរក្យនប្របៀនប្របនៅននាេះ រឺានបនញ្ាញវាច 
ថ្ន សា្ុ សា្ុ សា្ុ ទ្ទួ្លសាត បរ់ក្យឱ្វាទ្ននាេះ នោ នគ្នរព នោក្មាន
នស្ចក្តីក្រុណា បងហ ញនូវការន វ្ស្ប្របតហស្របស់្ន ើងឱ្យនឃើញ និង
ប្របោបត់ក្ខលួនឱ្យលែ នហើ រិែនឃើញនទ្ៀែថ្ន នោក្នប្របៀបដូចជាការ
បងហ ញនូវក្ាំណ្បប់្រទ្ពយ នទ្ើបបនញ្ាញវាចថ្ន សូ្មអ្ររុណ្។ 

៨.មនិមានេះរងឹរូស្ រឺមនិប្របប្រពឹែតនៅតាមអ្ាំណាចព្នចិែតទាំងតដលដឹងខុស្ 
តែប្របប្រពឹែតនៅតាមឱ្យានប្រែឹមប្រែូវ កាលដឹងខលួនថ្នខុស្ក្ប៏្រពម តក្ព្ខបដិបែតិ 
ឱ្យលែតាម្ម។៌ 

៩.មនិនប្រែក្អ្រក្នុងការជាំទស់្ មនិនិោ ែបែនៅវញិ មានការប្របប្រពឹែតដ៏
ប្របព្ពជាទី្នពញចិែតជាទី្ប្រាថ្នន ។ 

១០.មានប្របប្រក្ែីទ្ទួ្លឱ្វាទ្ទុ្ក្នោ លែ រឺមានការតាាំងចិែតសាត បន់ោ 
នស្ចក្តីនគ្នរព តងមទាំងប្របកាស្ខលួនទុ្ក្នទ្ៀែថ្ន ឱ្យនរលស្តីថ្ន នប្របៀន
ប្របនៅប្ររបក់ាល នពលនឃើញចាំណុ្ចន វ្ស្ប្របតហស្របស់្ខលួន កាលណា
សូ្មឱ្យទូ្នាម នោស់្នែឿនកាលននាេះ។ 



 

- 395  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

១១.ជាអ្នក្នចេះអ្ែប់្រទាំ សូ្មបបី្រែូវនរលស្តីថ្ន ទូ្នាម ននោ រក្យប្រទ្នគ្នេះ 
នាេះនាក្ ឬនជរស្តីោ ងណា ក្ម៏និមានការខឹងនប្រកា្ នចេះអ្ែប់្រទាំ នប្ររេះ
នឹក្ដល់ប្រពេះរុណ្របស់្នោក្ជាអារមមណ៍្។ 

សរបុមនុសសព្បណៅងាយមាន ៣ ព្បការគ ឺ

១.ទ្ទួ្លរក្យនប្របៀនប្របនៅនោ លែ 

២.ទ្ទួ្លន វ្ើតាមរក្យនប្របៀនប្របនៅនោ លែ 

៣.ទ្ទួ្លដឹងរុណ្អ្នក្នប្របៀនប្របនៅនោ លែ។ 

ព្បណភទរបស់មនុសសព្បណៅងាយចចក្ជា ៣ ព្បណភទ 

១.ប្របនៅង នប្ររេះនឃើញដល់ការាន នប្ររេះជាមនុស្សតដលនឃើញដល់      
អាមសិ្ៈឬរងវ ន ់នទ្ើបប្របនៅង  មនុស្សតបបននេះចែជ់ាមនុស្សតដលពូតក្
តអ្បអ្ប។ 

២.ប្របនៅង នប្ររេះខវេះនស្ចក្តីនជឿមាាំក្នុងខលួនឯង រឺមនិមានការនជឿមាាំនលើ
ខលួនឯង មនិតមននស្ចក្តីរិែជារបស់្ខលួនឯង អ្នក្ណាប្រាបឱ់្យន វ្ើក្ន៏ចេះតែន វ្ើ 
បបលួឱ្យនរៀនក្ន៏រៀន បបលួឱ្យនដើរក្ន៏ដើរ បបលួសឹក្ប្រសាក្សឹ៏ក្ រឺស្រុបរមួ
តាមនរបបលួទាំងអ្ស់្ ចែម់នុស្សក្ាំពូលលៃងន់មល បាំសុែ។ 
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៣.ប្របនៅង នប្ររេះនឃើញដល់នស្ចក្តីលែ រឺមនុស្សប្របកាន ់ក្្មជ៌ា ា្ំ 
នឃើញដល់្មន៌ហើ មានការប្របុងប្រប ែ័ន តក្ព្ខខលួនឯងឱ្យលែន ើង កាល
មានអ្នក្និោ ោស់្នែឿនបងហ ញនូវបាំណុ្ចន វ្ស្ប្របតហស្ ឱ្យមានការ
ទ្ទួ្លសាគ ល់ នោ លែជាទី្បាំសុែ មនិថ្នអ្នក្ននាេះជាអ្នក្ ា្ំជាង ឬនក្មងជាងក្៏
នោ ននេះចែថ់្នពួក្មនុស្សប្របនៅង បាំសុែ។ 

កេតភននការព្បកៅកន កំកមានវ១៦វព្បការ 

១.មាននស្ចក្តីប្រាថ្នន ោមក្ ដូចជាប្រាថ្នន ឱ្យមានប្រទ្ពយនប្រចើន នហើ នៅ
ប្របក្បមុខរបរចិញ្ា ឹមជីវែិមនិប្រែឹមប្រែូវ។ 

២.ចូលចិែតនលើក្ខលួននប្របៀបសទឹមនឹងនោក្ រឺមានការវនងវងខលួនឯងថ្ន វនិស្ស្ 
ប្របនស្ើរជាងអ្នក្ដព្ទ្។ 

៣.មាននិស្ស ័ខឹងនប្រកា្ នពលមានអ្នក្ណាោស់្នែឿន ក្ខឹ៏ងនប្រកា្ន ើង
ភាល ម មនុស្សតបបននេះពិាក្ប្របនៅណាស់្។ 

៤.មាននិស្ស ័ចងនប្រកា្ រឺមនិតមននប្រកា្្មមតា នពលអ្នក្ណាន វ្ើឱ្យ 
នប្រកា្តែបនតិច ក្រ៏ក្ានស្ចក្តីនប្រកា្ទុ្ក្រាបឆ់្លន ាំ។ 

៥.មាននស្ចក្តីរនងគៀស្ចូលចិែតនមើលង នរ រឺមនិតមនប្រែឹមតែមុខប្រក្ញូវ
នស្ៃៀមៗននាេះនទ្ រឺមានការខឹងនប្រកា្ណាស់្។ 
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៦.មានការែបស្មតនីៅវញិ រឺនពលមានអ្នក្ណាមក្ទូ្នាម នោស់្នែឿន ក្ ៏
នក្ើែមានការរមាស់្មាែចិ់បៗ នហើ មានការែបនៅវញិនទ្ើបអ្ស់្ចិែត។ 

៧.មានការប្របតក្ក្មនិប្រពមចញ់ រឺកាលមានអ្នក្ដព្ទ្ពនយល់តណ្នាាំឱ្យ
ាននឃើញអ្ាំពីការន វ្ស្ប្របតហស្ចាំណុ្ចខវេះខ្ែរបស់្ខលួននហើ ក្ប៏្របោប់
ប្របតក្ក្ន ើងភាល ម។ 

៨.មានការរិែនៅត រឺមនិស្ៃបម់ាែ ់រឺមនិអាចទ្ទួ្ល ក្រុណ្នស្ចក្តីលែ អ្ាំពី
អ្នក្តដលមានបាំណ្ងលែចាំនរេះខលួន។ 

៩.ជាអ្នក្រិែនឆ្លើ ែប រឺនប្រៅអ្ាំពីមនិសាត បន់ហើ នៅនិោ ប្រែ បែ់ប
មក្វញិ ន វ្ើឱ្យអ្នក្តដលនរមានបាំណ្ងលែចាំនរេះខលួនមានការឈ។ឺ 

១០.ជាអ្នក្រិែលុបនស្ចក្តី រឺនពលមានអ្នក្ណានរនិោ  ដល់ចាំណុ្ចខវេះ 
ខ្ែរបស់្ខលួន ក្និ៏ោ ប្រែ បលុ់បនស្ចក្តីចូលនៅកានន់រឿងដព្ទ្វញិ មនិ
ប្រពមសាត ប ់នប្ររេះខ្ល ចាែប់ងន់ក្រ តិ៍ន ម្ េះមុខមាែ។់ 

១១.ជាអ្នក្រិែនប្រៅនរឿង រឺកាលមាននរនរលោស់្នែឿននហើ  ក្ប៏្រែ ប ់
បនងែ ននចែនារបស់្អ្នក្ដព្ទ្ថ្ន នរនិោ ោស់្នែឿនប្រាថ្នន សល
ប្របនោជនន៍ទ្ើបមនិប្រពមសាត ប។់ 

១២.ជាអ្នក្រិែោក្ប់ាំាាំងសាចន់រឿងនចល រឺកាលនៅប្របប្រពឹែតន វ្ើអ្វីខុស្
នហើ មនិប្រពមប្រាបន់រឱ្យដឹង។ 
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១៣.ជាមនុស្សរិែបាំនភលចរុណ្វា ប្ក្នស្មើ រឺជាមនុស្សមនិមានការដឹង
រុណ្ អ្នក្ណាន វ្ើនស្ចក្តីលែមក្នលើខលួន។ 

១៤.ជាមនុស្សរិែឥស្ានឃើញតែពីខលួន រឺជាមនុស្សចិែតចនងែៀែ អ្នក្តណ្នាាំ
នរមក្និោ តណ្នាាំអ្វីក្ទ៏្ទួ្លមនិាន។ 

១៥.ជាមនុស្សមាននិស្ស ័អ្ែួអាង នៅទី្ក្តនលងណាៗ ក្និ៏ោ អ្ែួអាង
ថ្នខលួនលែ ខលួន ា្ំដុាំ ខលួនប្របនស្ើរខពស់្។ 

១៦.ជាមនុស្សមានការ ល់នឃើញខុស្ រឺជាមនុស្សមចិា ទិ្ដឋិ មានការ
នឃើញខុស្ប្រាស្ចក្នស្ចក្តីពិែដូចជា ល់ថ្ន មាតាបិតាមនិមានរុណ្
ជានដើម។ 

✓ រាំនិែរបស់្មនុស្សលាំាក្ប្របនៅ  
✓ រិែថ្ន នរនៅនក្មងជាងអ្ញ 

✓ រិែថ្ន នរនរៀនានែិចជាងអ្ញ 

✓ រិែថ្ន នរមានឋានៈែូចជាងអ្ញ 

✓ រិែថ្ន នរប្រក្ជាងអ្ញ 

✓ រិែថ្ន នរមានរូបរាងអាប្រក្ក្ជ់ាងអ្ញ 

✓ នបើអ្ញសាត បក់ារតណ្នាាំពីនរ អ្ញនឹងកាល  ជាមនុស្សអ្នជ់ាមនិ   
ខ្ន 

✓ នបើអ្ញសាត បវ់ា ៗ នឹងមានចិែតនមើលង ជានដើម។ 
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វិ ធ សីាេេឹកោត់ឱ្យជាម្នភតសព្បកៅង្កយ 

 ពយោមនឹក្ដល់នទស្ព្នមនុស្សប្របនៅលាំាក្ 
 ពយោមនឹក្ដល់ពុទ្ធវចនៈ 
 ប្រែូវហវឹក្ហែខ់លួនឱ្យជាមនុស្សនប្រចើននោ នស្ចក្តីនគ្នរព 
 មានការបវារណាទុ្ក្ 
 ប្រែូវហវឹក្ហែន់ វ្ើស្មា្ិឱ្យនប្រចើន។ 

ម្នភតសែកែតែែកជាែំណ្យភែីំវ៣វយ៉ា សគឺ 

១.ចនចស្នប្ររេះនស្ចក្តីលៃង ់ 
២.ចនចស្នប្ររេះទិ្ដឋិមានវនងវងខលួនឯង 
៣.ចនចស្នប្ររេះមានការខឹងនប្រកា្នប្រចើន។ 

កគា ការណ៍្យននការពឹសខានួឯស 

១.មនិប្របប្រពឹែតអ្ា មុខ 
២.នរៀនសូ្ប្រែនចេះដឹងនប្រៅប្រជេះ 
៣.ចាំនណ្េះដឹងននាេះប្រែូវនចេះឱ្យានពិែប្រាក្ដ 
៤.នស្ពរបម់ែិតលែ 
៥.ង ប្របនៅ 
៦.អាចជួ  កិ្ចាការងរអ្នក្ដព្ទ្ានខលេះ 
៧.បាំណ្ងប្រាថ្នន ចងក់ាល  ជាមនុស្សលែ 
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៨.ស្ននាត ស្ 
៩.ពយោមពុេះររក្នុងការងរ 
១០.មានស្ែិបញញ សាម រែីនក្លៀវកាល ។ 

កបួនកជាគជ័យកនសុជសាិធតវ១០វយ៉ា ស 

១.ប្រែូវន វ្ើអ្វីម ួនៅនលើអ្នក្ដព្ទ្ ដូចអ្វីតដលន ើងចងឱ់្យអ្នក្ដព្ទ្ន វ្ើមក្នលើ
ន ើង។ 

២.ប្រែូវនគ្នរពអ្នក្ដព្ទ្ ដូចតដលន ើងចងឱ់្យអ្នក្ដព្ទ្មក្នគ្នរពន ើង។ 

៣.ប្រែូវន វ្ើខលួនឱ្យមានអារមមណ៍្ស្បា ជានិចា នទេះស្េិែនៅក្នុងកាលៈ     
នទ្ស្ៈណាក្ន៏ោ ។ 

៤.ប្រែូវន វ្ើអ្វីម ួន វ្ើឱ្យនហើ  មនិប្រែូវបនសល់ទុ្ក្ក្នុងព្ងៃតស្ែក្។ 

៥.ប្រែូវតែក្ាំណ្ែន់គ្នលនៅក្នុងជីវែិឱ្យាន រឺប្រែូវតែនរៀបចាំបលងជី់វែិ។ 

៦.ប្រែូវតែមាននស្ចក្តីនជឿជាក្ន់លើខលួនឯង នទេះស្េិែនៅក្នុងនពលណាក្ ៏   
នោ ។ 

៧.រាល់បញហ ទាំងអ្ស់្ក្នុងជីវែិ សុ្ទ្ធតែមានចាំណុ្ចអាចនោេះប្រសា ាន។ 

៨.រាល់ការបរាជ ័ទាំងឡា  សុ្ទ្ធតែមានការ្ននៅរក្ភាពនជារជ ័
វញិ។ 
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៩.រាល់ជ ័ជមនេះ ា្ំៗ វាមនិនៅឆ្លៃ  ពីន ើងនទ្ រឺវានៅជិែតមនតទ្ន ប ុតនត 
ន ើងមនិនចេះាន តបរជាបរាជ ័។ 

១០.ប្រែូវតាាំងចិែតខលួនឯងថ្ន ខុ្ាំន វ្ើវាាននោ ភាពញញឹម។ 

តរភបអានិតសស 

១.ន វ្ើឱ្យានទ្ទួ្លនូវឱ្វាទនុសាស្នី 

២.ន វ្ើឱ្យាននូវ្មត៌ដលជាទី្ពឹងរបស់្ខលួន 

៣.ជាបុរគលមនិមាននទស្ឬន វ្ើឱ្យលេះនចលនទស្ទាំងពួងាន 

៤.ជាអ្នក្មានកិ្រោិបនាទ បបនទនខ់លួន តដលន វ្ើឱ្យអ្នក្ដព្ទ្ប្រាថ្នន ទូ្នាម ន
នប្របៀនប្របនៅ 

៥.កាលតបក្ធ្លល  រាងកា សាល បន់ៅរតមងនក្ើែក្នុងឋានសួ្រ ៌

៦.ន វ្ើឱ្យានស្នប្រមចមរគសលនិរវ នានរហ័ស្ជានដើម។ 

(ចបម់ងគលទី្ ២៨) 

ម្សល ទសាវ២៩ 

តម្ណានញ្ចវទតសនំ កិ្រោិាននឃើញានជបួនូវស្មណ្ៈទាំងឡា  

29- To associate with the holy ones 
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ដូចនមតចតដលនៅថ្នការនឃើញ? 

កិ្រោិចូលនៅរក្ កិ្រោិទ្ាំនុក្បប្រមុង កិ្រោិរលឹក្ដល់ និងកិ្រោិ
ាននឃើញបពវជិែទាំងឡា តដលមានកិ្នលស្ស្ៃបរ់មាៃ បន់ហើ ។ 

ការកឃើញមានវ៣វព្បការ 

១.នឃើញនោ តភនក្ រឺនឃើញនោ រូបរាងបុរគលិក្លក្ខណ្ៈ អាការរបស់្
ស្មណ្ៈ អ្នក្បសួ្តដលមានចិែតស្ៃបរ់មាៃ ប ់ មានកា វកិារស្មរមយ មាន
ឥស្រនទី ប៍្រស្រែប់្រស្រាំ នាាំមក្នូវនស្ចក្តីប្រជេះថ្នល ។ 

២.នឃើញនោ ចិែត រឺការប្រែិេះរេិះរលឹក្ដល់រុណ្របស់្ស្មណ្ៈ តដលាន
អ្បរ់ ាំខលួនោ ងលែប្របនស្ើរ។ 

៣.នឃើញនោ បញញ  រឺមានបញញ ពិចរណារុណ្ែព្មលរបស់្ស្មណ្ៈ 
តដលមាននពលនវោនប្រចើនស្ប្រមាបអ់្បរ់ ាំកា  វាច ចិែត រហូែស្នប្រមចមរគ  
សល។ 

តម្ណ្យៈគឺជាអនកណា? 

ស្មណ្ៈ តប្របថ្ន អ្នក្មានពយោមដុែក្នតត ាប អ្នក្ខាំប្របឹងប្របប្រពឹែត្ម ៌ន វ្ើ
កា វាច ចិែតឱ្យស្ៃបច់ក្ាប អ្នក្ស្ៃប ់អ្នក្រមាៃ បា់ប ។ 
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 កខណ្យៈរបត់តម្ណ្យៈ 

១.ស្មណ្ៈប្រែូវស្ៃបក់ា  រឺមាននស្ចក្តីស្ប្រងួមមនិនឃារនៅ កាចសាហវ 
ដូចជាវា  ែប ់កាបច់ក្គ់្នន ជានដើម។ 

២.ស្មណ្ៈប្រែូវស្ៃបវ់ាច រឺជាស្មណ្ៈមនិសាហវ មាែអ់ាប្រក្ក្ ់ និនាទ  
ែិេះនដៀលអ្នក្ដព្ទ្ជានដើម។ 

៣.ស្មណ្ៈប្រែវូស្ៃបចិ់ែត ការប្ររបប់្ររងចិែតឱ្យជាសុ្ខ នៅខ្ងក្នុងស្ៃបច់ក្
អ្កុ្ស្លនសសងៗ ។ 

តម្ណ្យៈព្តូិព្បព្ពឹតសីា ម្៌វ៤វយ៉ា ស 

១.ស្មណ្ៈមនិប្រែូវន វ្ើអ្នតរា នសសងៗ មនិថ្នតាមសលូវកា  វាច ចិែត ក្ម៏និ
ប្រែូវន វ្ើនស្ចក្តីនៅត ប្រក្ហ ឱ្យដល់អ្នក្ណា ៗ សូ្មបតីែនៅក្នុងការរិែ ក្ម៏និ
រិែនបៀែនបៀននរតដរ។ 

២.ស្មណ្ៈមនិប្រែូវនឃើញដល់ោភៈ រឺោុាំងជីវែិឱ្យស្េិែនៅប្រែឹមតែនដើមបី
នស្ចក្តីពយោម មាននស្ចក្តីស្ននាត ស្ មនិជាស្មណ្ៈនឃើញប្រែឹមតែការ
ឆ្លន ់នហើ ដល់មាែដ់ល់នរេះននាេះនទ្។ 

៣.ស្មណ្ៈប្រែូវបាំនពញស្មណ្ៈ្ម ៌ ពយោមហវឹក្ហែអ់្បរ់ ាំទូ្នាម នខលួន 
មនិនឃើញតែពីការសឹ្ងឆ្លនន់នាេះនទ្។ 
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៤.ស្មណ្ៈប្រែូវបាំនពញែបៈ រឺប្រែូវន វ្ើនស្ចក្តីពយោមនដើមបលីេះកិ្នលស្ 
តាាំងចិែត ក្ឈនេះកិ្នលស្ឱ្យាន មនិថ្ននោ ឥរោិបងនដើរចស្រងកម ការន វ្ើ
ស្មា្ិ ឬស្មាទននូវ្ុែងគក្ន៏ោ ។ 

ទិតកៅរបត់តម្ណ្យៈវ៥វព្បការ 

១.ប្រែវូមានខនតីនិងនសារចាៈ រឺមាននស្ចក្តីអ្ែ់្ ននិ់ងស្ៃបន់ស្ៃៀម 

២.ប្រែវូប្រែិេះរេិះខ្ងសលូវប្រាជ្ា រឺពិចរណាសិ្ក្ាសលូវនចញចក្អ្ាំពីនស្ចក្តីទុ្ក្ខ 
តដលមានជាែិ ជរា ពយ្ិ និងមរណ្ៈ។ 

៣.ប្រែវូតាាំងចិែតឱ្យមាាំក្នុងសី្ល ប្រែូវរក្ាសី្លរបស់្ខលួនឱ្យបរសុិ្ទ្ធដូចប្រពេះ
ស្មាម ស្មពុទ្ធប្រទ្ងស់្តមតងប្រទ្ពយរបស់្បុរគល ៦ ប្របនភទ្រឺ 

 ស្រស្តីមានរូប ឬចរោិជាប្រទ្ពយ 
 បុរស្មានវជិាជ ជាប្រទ្ពយ 
 ពស់្មានពិស្ជាប្រទ្ពយ 
 ប្រពេះរាជាមានក្ងទ្ព័ជាប្រទ្ពយ 
 ប្ររហមណ៍្មានវជិាជ  (នវទ្) ជាប្រទ្ពយ 
 ស្មណ្ៈមានសី្លជាប្រទ្ពយ 

៤.ប្រែវូតែជាអ្នក្មនិមានក្ងវល់ 
៥.ស្មណ្ៈប្រែូវមានប្រពេះនិរវ នជាទិ្ស្នៅ។ 
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ព្បកមទរបត់តម្ណ្យៈ 

ព្ពះពភទាព្តាត់នឹសែភនទថាតម្ណ្យៈមានវ៤វព្បកមទ 

១.ស្មណ្ៈ អ្នក្ឈនេះកិ្នលស្នោ មរគ 
២.ស្មណ្ៈ អ្នក្ស្តមតងមរគដល់ជនដព្ទ្ 
៣.ស្មណ្ៈ  អ្នក្តាាំងនៅក្នុងមរគ 
៤.ស្មណ្ៈ  អ្នក្ប្របទូ្ស្តរា  មរគ។ 

បភតសាតូព្តវ(បិ.៤១វទំ.២១៦) 

តម្ណ្យៈវ៤វជំពូក 

១.តម្ណ្យអែកលា ស្មណ្ៈមនិរ ាំនភើប 
២.តម្ណ្យបភណ្យឌ រីកកា ស្មណ្ៈផ្លក ឈូក្ 
៣.តម្ណ្យបទភមា ស្មណ្ៈឈូក្ប្រក្ហម 
៤.តម្កណ្យតភវតម្ណ្យតភខមាកលា ស្មណ្ៈចនប្រមើននោ សុ្ខ។ 

ទភកករតូព្តវ(បិ.២៩វទំ.១៧) 

ីម្៌កីេើកន ំកក 

នទ្វតាទូ្លសួ្រថ្ន៖ 
ទភកករំវទភតសាិតិកខញ្ចអពយកតសានវែវស្រម្ញ្ាំ 

ពេូវេិវតតថវតមាព ោយតថវោលាវិធតឹទតសាតិ។ 
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ស្មណ្្មជ៌ា្មត៌ដលបុរគលរលន វ្ើាន  

នោ ប្រក្សង អ្ែប់្រទាំាននោ ប្រក្សង នប្ររេះថ្ន 

 បុរគលរលរតមងលិចចុេះក្នុងស្មណ្ៈ្មណ៌ា  

នស្ចក្តីចនងែៀែចងែល់ជានប្រចើន (រតមងមាន) ក្នុងស្មណ្ៈ្មន៌នាេះ។ 

ប្រពេះអ្ងគប្រតាស់្ថ្ន៖ 

កតិេំវែករយយវស្រម្ញ្ាំវែតិសាំវកែវនវនិរារកយវបកទវបកទវិធតសាកទយយវ

តសកបានំវិស្រនភកកាវកភកមាម ិវអង្កល និវតកកវកកក វតកមាទេំវមិកខវុម្កនា

វិ ធតកកកវអនិតសិកតាវអញ្ាម្កេឋយកនាវបរធនិពេកុតាវនូបកនិកទយយវកិញ្ច សាត។ិ 
បុរគលឃាែនូ់វចិែតមនិាននទ្ រឺរួរប្របប្រពឹែតស្មណ្ៈ្មា៌នប ុនាម នព្ងៃនប្ររេះ
ថ្ន បុរគលអ្នក្លុេះក្នុងអ្ាំណាចស្ងកបបៈ ទាំងឡា រតមងលិចចុេះប្ររប់ៗ  
អារមមណ៍្ ភកិ្ខុណារកី្រា ក្នុងនស្ចក្តីប្រែិេះរេិះតដលនក្ើែន ើងក្នុងចិែត ដូច      
អ្នណ្តើ ក្កាលរកី្រា ក្នុងអ្វ វៈទាំងឡា  ក្នុងស្នូក្របស់្ខលួនជាបុរគលមនិ 
ានអាប្រស័្  មនិនបៀែនបៀនអ្នក្ដព្ទ្ នោ ែណាហ និងទិ្ដឋិជាអ្នក្រលែ់
កិ្នលស្មនិាននរលែិេះនដៀលបុរគលណាម ួន ើ ។ 

ោកយថាវមិកខវុ(បិ.៤៧វទំ.២៦២) 

១.តកាក យទិដឋិមិកនាន វកោត ិរឺជាអ្នក្ានទ្មាល  ស្កាក  ទិ្ដឋិ 
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២.វិ ធែិកិចាា វមិកនាន វកោតិ ទ្មាល  វចិិកិ្ចា  

៣.តសា ពេតបរាមាកស្រវមិកនាន វកោតិ ទ្មាល  សី្លពវែបរាមាស្ 

៤.រាកគាវមិកនាន វកោតិ ទ្មាល  រារៈ 

៥.កទាកស្រវមិកនាន វកោតិ ទ្មាល  នទស្ៈ 

៦.កមាកោវមិកនាន វកោតិ ទ្មាល  នមាហៈ 

៧.មាកនាវមិកនាន វកោតិ ទ្មាល  មានេះ។ 

គភណ្យតម្បតសាិមិកខែុដ  អ 

 បសួ្មានទិ្ស្នៅពិែប្រាក្ដ 
 ស្ប្រងួមរវាាំងក្នុងប្រពេះាែិនមាក្ខ 
 ចិញ្ា ឹមជីវែិបរសុិ្ទ្ធលែ 
 ដល់ប្រពមនោ សី្ល។ 

មិកខពុ្បកបកោយីម្៌វ១១វគួររីកែកព្ម្ើនកនសុីម្មិធន័យកនះ 

១.រូបញ្ាវូកោតិ ជាអ្នក្សាគ ល់រូប 

២.ត កខណ្យកភតកលាវ កោតិវ ជាអ្នក្ ល្ ស្ព្វក្នុងលក្ខណ្ៈ (នប្ររឿង
ស្មាគ ល់) 
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៣.អាស្រដិកំវស្រកដតាវកោតិ ជាអ្នក្នចេះឆ្កឹេះនឆ្កៀលពងរុ  

៤.ិណំ្យវបដិចាា កទតាវកោតិ ជាអ្នក្នចេះបិទ្ដាំនៅ 

៥.ីូម្ំវកតាសា វកោតិ ជាអ្នក្នចេះន វ្ើភនក្ត់សសង 

៦.តិតសាំវជានាតិ ជាអ្នក្សាគ ល់ក្ាំពង ់

៧.បសាតំវជានាតិ ជាអ្នក្សាគ ល់ទឹ្ក្តដលនគ្នសឹក្ 

៨.វិ ីរឹវជានាត ិជាអ្នក្សាគ ល់សលូវ 

៩.កគាែរកភតកលាវកោតិ ជាអ្នក្ ល្ ស្ព្វក្នុងនគ្នរចរោឋ ន 

១០.អនិកតតទាេសាវកោតិ រែួ ក្ទឹ្ក្នោេះឱ្យមាននស្ស្ស្ល់ 

១១.កយវ កតវ ឧតោវ កគាបិតករាវ កគាបរធនាយកាវ កតនវ អតិករកបូជាយវ         
បូកជតាវកោតិ ជាអ្នក្បូជាពួក្ភកិ្ខុតដលជានងរៈ អ្នក្ដឹងនូវរាប្រែី បសួ្ ូរជា
បិតារបស់្ស្ងឃជាអ្នក្ប្រែួែប្រតាស្ងឃនោ អ្ែិនរក្បូជា។ 

ទភតិយទភ ាមតូព្តវ(បិ.៤៤វទំ.១៦១) 

ីម្៌រកកន ំកកតព្មាប់អនកបួតចាត់ 

១.វុឌ្ឍបពវជិែតដលប្របនៅង រក្ាននោ ក្ប្រម 
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២.ជាអ្នក្ប្របកានល់ែ រក្ាននោ ក្ប្រម 

៣.ជាអ្នក្ទ្ទួ្ល ក្ឱ្វាទ្ខ្ងសាត ាំ រក្ាននោ ក្ប្រម 

៤.ជាអ្នក្នចេះស្តមតង្មរ៌ក្ាននោ ក្ប្រម 

៥.ជាអ្នក្ប្រទ្ប្រទ្ងវ់និ ័ រក្ាននោ ក្ប្រម 

មិកខជុាទសាព្តហញ់និសម្ិនជាទសាព្តហញ់របតអ់នកដនទ 

១.បសួ្ប្របក្បនោ ស្ទធ  នគ្នរពបដិបែតិនៅតាមប្រពេះ្មវ៌និ ័របស់្        
ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធ។ 

២.ជាអ្នក្ស្ប្រងួមក្នុងប្រពេះាែិនមាក្ខ ។ 

៣.ជាអ្នក្មនិនប្រែក្អ្រនិងការនដើរនសតស្ផ្លត ស្ ខុស្កាលខុស្នវោ។ 

៤.ជាអ្នក្នវៀរចក្តលបងទាំងឡា  តដលជា្មរ៌បស់្ប្ររហស្េទាំងឡា ។ 

៥.ជាអ្នក្មនិទ្ទួ្លកិ្ចាការងររបស់្ប្ររហស្េនសសងៗ។ 

៦.ជាអ្នក្ចិញ្ា ឹមជីវែិបរសុិ្ទ្ធលែសាែ ែមនិប្របក្បនោ ែិរចា នវជិាជ ។ 

៧.មនិជាអ្នក្អ្ែួអាង នលើក្ែនមកើងខលួន នបៀែនបៀនអ្នក្ដព្ទ្នោ ប្របការ   
នសសងៗ។ 

៨.ជាអ្នក្ស្ប្រងួមឥស្រនទី ល៍ែ។ 
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៩.មានការស្តមតងប្រពេះ្មន៌ៅតាមប្រពេះ្មវ៌និ ័ របស់្ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារ។ 

១០.ជាអ្នក្មាននស្ចក្តីស្ននាត ស្។ 

នហើ ភកិ្ខុមនិជាទី្ប្រស្ឡាញ់មានលក្ខណ្សទុ ពីននេះ។ 

កតែកសាសាតភខរបត់តម្ណ្យៈតកសខបមានវ៨វព្បការ 

១.មនិមាននស្ចក្តីហួងតហងរក្ាទុ្ក្នូវស្មបែតិ មានប្រស្ូវតប្រស្ចាំការ ចារ
ដាំណាាំជានដើម។ 

២.តស្វងរក្តែបិណ្ឌ ាែតដលមនិមាននទស្ មនិមានការលួច ឆ្ក្ប់លន ់      
ដនណ្តើ ម នាក្ប្រាស់្ នប្របើក្លលបចិ នោ ប្របការនសសងៗ ននាេះនទ្។ 

៣.បរនិភារតែអាហរតដលឆ្ែិនប្រសាប ់មនិមានក្ងវល់ នោ ចមែនិជានដើម។ 

៤.មនិមាននស្ចក្តីលាំាក្នោ ការនបៀែនបៀនអ្ាំពីតដនរឺមនិប្រែូវបងព់នធោ 
ជានដើម ដូចប្ររហស្េអ្នក្មានបតីប្របពនធ កូ្ន នៅជានដើមនទ្។ 

៥.មនិមានឆ្នទរារៈចាំនរេះនប្ររឿងឧបក្រណ៍្របស់្របរនប្របើប្រាស់្ទាំងឡា  
របស់្ខលួននិងអ្នក្ដព្ទ្។ 

៦.មនិមានភ ័នប្ររេះនចរបលន ់ នប្ររេះជាអ្នក្មនិមានមាស្ប្រាក្ ់ លុ អ្វីដូច 
ប្ររហស្េននាេះនទ្ ចងនិ់មនតនៅណាមក្ណាក្ា៏ន មនិមានភ ័ខ្ល ច។ 
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៧.មនិជាបជ់ាំរក្ន់ោ នស្តច និងអាមាែយនស្តចមនិជាបជ់ាំរក្ន់ោ 
បរស័ិ្ទ្នោ ោភស្កាក រៈជាអ្នក្ន វ្ើខលួនដូចជាស្ែវបក្ស ី ចងន់ហើរនៅណា
មក្ណាក្ា៏ន មនិមានក្ងវល់នប្រចើន។ 

៨.ឥែមានអ្នក្រារាាំងឃាែឃ់ាាំងក្នុងទិ្ស្ទាំង ៤ ន ើ  ចងនិ់មនតនៅណាក្៏
ាន។ 

កិែចរបត់តម្ណ្យៈវ៣វយ៉ា ស 

១.របបជីាអ្នក្ស្មាទនសិ្ក្ានៅក្នុងអ្្ិសី្លសិ្កាខ  

២.របបជីាអ្នក្ស្មាទនសិ្ក្ានៅក្នុងអ្្ិចិែតសិ្កាខ  

៣.របបជីាអ្នក្ស្មាទនសិ្ក្ានៅក្នុងអ្្ិបញញ សិ្កាខ ។ 

តួនាទសាតម្ណ្យៈព្តូិតក្ង្កល ះបរធត័ទ 

១.ប្រែូវហមឃាែកុ់្ាំឱ្យន វ្ើាប 

២.ប្រែូវតណ្នាាំឱ្យន វ្ើតែបុណ្យកុ្ស្ល 

៣.ប្រែូវអ្នុនប្រគ្នេះនោ ចិែតដល៏ែ 

៤.ប្រែូវតណ្នាាំឱ្យសាត ប់្ ម៌ 

៥.ប្រែូវឱ្យសាត ប់្ មត៌ដលានសាត បន់ហើ   
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៦.ប្រែូវប្រាបស់លូវសួ្រនិ៌ងនិរវ នឱ្យានដឹង។ 

អាិភីរបត់តម្ណ្យៈមានវ១៦វព្បការ 

១.តកកាក  ជាអ្នក្អ្ងអ់ាចកាល ហនមនិរញួរាញនញើែ និងស្ប្រែូវនរលរឺ   
កិ្នលស្។ 

២.ឧជូ ប្រែងន់ោ កា  នោ វាច មនិន វ្ើអ្ាំនពើអាប្រក្ក្ ់។ 

៣.តភេភជូ ប្រែងន់ោ ចិែត មនិស្មលងឹរ ាំព្ពចងា់នរបស់្នរ។ 

៤.តភិកចាច  ជាអ្នក្ប្របនៅង  មនិចនចស្រងឹរូស្ មានេះរងឹែែឹង នចើងនមុើង   
នឆ្នើងព្ឆ្ម ស្នសាំនិស្ស ័អាប្រក្ក្ន់នាេះនទ្។ 

៥.ម្ភទភ ជាអ្នក្ទ្នភ់លនប់្របប្រពឹែតនោ មុទិ្តា្ម ៌ មនិប្រចតណ្នឥស្ាចាំនរេះ
អ្នក្ដព្ទ្ មានតែនស្ចក្តីនប្រែក្អ្រតាមនៅនពលតដលនរានលែ។ 

៦.អនតិមានសា ជាអ្នក្មនិនមើលង អ្នក្ដព្ទ្នោ នហែុ  ខលួនោ ងននេះម ួ 
ោ ងននាេះម ួន ើ ។ 

៧.តនសាុតសកកាក  ជាអ្នក្នចេះស្ននាត ស្នប្រែក្អ្រតាមមានតាមាននៅក្នុង
បចា ័ ៤ មនិមាននស្ចក្តីប្រាថ្នន ោមក្។ 
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៨.តភមករា ចិញ្ា ឹមាននោ ង មនិប្រាថ្នន នប្រចើន នចេះន វ្ើខលួនឱ្យជាអ្នក្ង 
ចិញ្ា ឹម ានប ុណាណ ឆ្លនប់ ុណ្ណឹ ង មនិនោម ភទរននេះទរននាេះន ើ ។ 

៩.តនសាិ្នទិកយ មានកា ស្ៃប ់មានឥស្រនទិ ស្ៃប ់ស្ប្រងួមលែ ។ 

១០.និបកកា មានបញញ ចស់្កាល  ានទ្ទួ្លការអ្បរ់ ាំមក្នប្រចើន នៅក្នុង្ម៌
របស់្ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធ ដឹងនហែុសលាបបុណ្យ រុណ្នទស្ចាស់្ោស់្។ 

១១.អបបកិកចាច  ជាអ្នក្មានការងរែិច មាននពលនវោសិ្ក្ាអ្បរ់ ាំកា  
វាច ចិែតាននប្រចើន ខិែខាំតែបដិបែតិ្មន៌ដើមបឱី្យអ្ស់្កិ្នលស្។ 

១២.ត ាេភកិភតសាិ ជាអ្នក្ប្របប្រពឹែតប្រសាលនោ កា  វាច ចិែតនចេះន វ្ើខលួន 
ឱ្យប្រសាល មនិ ក្នស្ចក្តីទុ្ក្ខមក្ោក្ខ់លួន នោ ខិែខាំន វ្ើតែអ្ាំនពើលែ តដល
ជាទិ្ស្នៅតែម ួរែព់្នជីវែិ។ 

១៣.អបបគកោភ កភក តភ មនិឆ្លគ ាំឆ្គងជាអ្នក្មនិជាបជ់ាំរក្ន់ោ ប្រែកូ្លន វ្ើ
ខលួនដូចជាបក្សចីងន់ហើរនៅណាក្ា៏ន មនិរនស្មរសាមរនញរព្ញជាប ់
ជាំរក្វ់ាក្វ់និជាម ួអ្នក្ណាន ើ ។ 

១៤.នវ ែវ ខភទទំវ តមាែករវ កិញ្ច ិ អ្ាំនពើឯណាតដលវញិ្ញូ ជនែិេះនដៀល រឺមនិ
ប្របប្រពឹែតន វ្ើន ើ  ស្៊ាូសាល បម់និប្របប្រពឹែតក្នលង។ 
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១៥.កយនវ ិធញ្ាបូករវ ឧបិកទយយុំ វញិ្ញូ ជនែិេះនដៀលនូវជនដព្ទ្ មនិរបបនី វ្ើ
នូវក្មមននាេះ អ្ាំនពើណាតដលស្បបុរស្ទាំងឡា  នរលនទស្ែិេះនដៀលថ្ន 
ជាអ្ាំនពើមនិលែននាេះ ប្រែូវនជៀស្វាងកុ្ាំន វ្ើឱ្យនសាេះ។ 

១៦.តភខិកនាវវាវខិម្ិកនាវវាវកោតភវតកពេវតតាសា វមិនសាុវតភខិតតាសា  សូ្មស្ែវ
ទាំងឡា ទាំងពួង សូ្មដល់នូវនស្ចក្តីសុ្ខ សូ្មមានខលួនរស់្នៅជាសុ្ខ រឺ
សា នមតាត ចិែតឱ្យស្ពវស្ែវទាំងឡា  នៅក្នុងម ួមុនឺនោក្ធ្លែុ មាន 
នស្ចក្តីសុ្ខកុ្ាំឱ្យមានទុ្ក្ខ (ចក្ក្រណី្ នមែតសូ្ប្រែ)។ 

ព្បកមទរបត់ការកឃើញតម្ណ្យៈ 

ការកឃើញរបត់ម្នភតសកយើសែែកជាវ៣វ ំោប់គឺ 

១.កឃើញកោយែមនក នៅថ្នជួបនឃើញ រឺនឃើញដល់រូបរាង ស្ណាឋ ន 
កិ្រោិមារោទ្លក្ខណ្ៈ ការប្របប្រពឹែតដប៏្របព្ពរបស់្នោក្ តដលជាទី្ប្រជេះថ្នល
របស់្ោែិនោមពុទ្ធបរស័ិ្ទ្។ 

២.កឃើញកោយែិតសា នៅថ្នរិែនឃើញ រឺនប្រៅពីការនឃើញរូបរាងនោក្
តដលជាស្មណ្ៈបុរគលនហើ នៅមានការនឃើញនោ ចិែតនទ្ៀែរហូែដល់
ន ើងា នស់ាម ននឹក្ដល់រុណ្។ 
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៣.កឃើញកោយញាណ្យវនៅថ្នដឹង រឺមនិប្រែឹមតែការរិែា នប់្របមាណ្ដល់
រុណ្របស់្នោក្ប ុនណាណ េះនទ្ តែនៅមានការនឃើញនោ ោណ្ទ្ស្សនៈ 
រឺនឃើញនោ បញញ ដប៏្របព្ពតាមសលូវ្មថ៌្ន នោក្មាននូវរុណ្្មន៌ប្រចើន។ 

នដើមបឱី្យានរុណ្ប្របនោជនន៍ប្រចើនពីការនឃើញស្មណ្ៈរបបនី វ្ើោ ងននេះ 

 ប្រែវូចូលនៅរក្ ានដល់ ពយោមចូលនៅជិែ នៅមក្រក្នោក្ឱ្យ
ានញឹក្ោបស់ាក្សួ្រនរឿងតដលរួរន វ្ើ។ 

 ប្រែវូចូលនៅទ្ាំនុក្បប្រមងុ ស្ាំនៅដល់ នៅជួ  ន វ្ើកិ្ចាការងររបស់្
នោក្។ 

 ប្រែវូសាត ប ់ ស្ាំនៅដល់ តាាំងចិែតសាត បរ់ក្យអ្បរ់ ាំរបស់្នោក្ នោ 
នស្ចក្តនីគ្នរពនកាែតប្រក្ងជាទី្បាំសុែ។ 

 ប្រែវូតាមនឹក្រលឹក្ដល់នោក្ ស្ាំនៅដល់ នពលានជួបនោក្
នហើ  ានសាត បរ់ក្យអ្បរ់ ាំទូ្នាម ននប្របៀនប្របនៅរបស់្នោក្នហើ  
 ក្មក្ពិចរណានហើ បដិបែតិតាម។ 

 ប្រែវូនមើលតាមនឃើញ ស្ាំនៅដល់ នមើលនោក្នោ តភនក្របស់្ន ើង 
នោ ចិែតប្រជេះថ្នល តែមយ ង។ 

ព្បសរាបុណយ ៥ យ៉ាង្ណព្រោះោនជបួសមណៈ 

១.ចិែតរបស់្នរប្រជេះថ្នល នប្ររេះាននឃើញស្មណ្ៈ  

២.ពួក្នររតមងនាាំគ្នន ថ្នវ  បងគាំ ឱ្យអាស្នៈដល់ស្មណ្ៈ  
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៣.ពួក្នររតមងក្មាា ែម់នទិលរឺនស្ចក្តីក្ាំណាញ់ 

៤.ពួក្នររតមងតចក្ច ទនតាមក្មាល ាំងស្ទធ  

៥.ពួក្នររតមងសាក្សួ្រ សាត ប់្ មរ៌បស់្ស្មណ្ៈ តដលចូលនៅកាន ់        
ប្រែកូ្ល។ 

ែំណ្យភែគួរបដិបតសាិកព ជួបតម្ណ្យៈ 

✓ នបើនទ្ យ្មម៌ាន របបទី្ទួ្លនោក្នោ នទ្ យ្មន៌នាេះ។ 

✓ នបើនទ្ យ្មម៌និមាន របបថី្នវ  បងគាំនោក្នោ បញ្ាងគប្របែិសាឋ ន។ 

✓ នបើពិាក្ក្នុងការប្រកាបថ្នវ  បងគាំ ក្ប៏្រែូវនលើក្ព្ដប្របណ្មស្ាំពេះ។ 

✓ នបើពិាក្ស្ាំពេះ ប្រែូវឈរឱ្យនស្ៃៀម ឬស្តមតងនស្ចក្តីនគ្នរពឱ្ន
លាំនទននោ វ ី្ ីណាម ួ ដូចជាឱ្យសលូវនោក្ជានដើម។ 

✓ ោ ងែិចបាំសុែ ប្រែូវស្មលងឹនោក្នោ ចិែតប្រជេះថ្នល បាំសុែ។ 

ម្នទិ របត់តម្ណ្យៈវ១២វយ៉ា ស 

១.អ្ភជិា ស្មលងឹរ ាំព្ពចងា់នប្រទ្ពយរបស់្អ្នក្ដព្ទ្នោ សលូវអាប្រក្ក្។់ 

២.នកា្ មាននស្ចក្តីខឹងនប្រកា្នប្រចើន ចងរុាំនុាំរុាំរួន អាឃាែពយាទ្អ្នក្    
ដព្ទ្។ 
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៣.លុបរុណ្នរ រមលិរុណ្អ្នក្ដព្ទ្តដលនរធ្លល បន់ វ្ើមានេះ រងឹែែឹង ចនចស្ 
រងឹរូស្ ស្តមតងអាការមនិលែ មនិរួរឱ្យរាបអ់ាន។ 

៤.ឥស្ា ប្រចតណ្ន នឃើញអ្នក្ដព្ទ្នរានលែ មនិនប្រែក្អ្រ មនិស្បា ចិែត 
ចងឱ់្យនរវនិាស្នៅវញិ។ 

៥.អ្ែួអាង ពូតក្អ្ែួថ្ន ខលួនប្រគ្ននន់បើជាងនរ ប្របនស្ើរជាងនរ លែជាងនរ        
ជានដើម អ្នក្ដព្ទ្នប្របៀបនស្មើនឹងខលួនមនិាន។ 

៦.ពយាទ្អ្នក្ដព្ទ្ មនិនចេះនោរ ល់អ្ែឱ់្នឱ្យគ្នន ។ 

៧.ចងនស្ចក្តីនប្រកា្ទុ្ក្ នបៀមនស្ចក្តីនប្រកា្ទុ្ក្ក្នុងចិែត។ 

៨.វា បក្្នស្មើ មនិដឹងនងរៈ មនិដឹងប្ររូអាចរយ នដើរចាំមុខ មនិនចេះសាគ ល់ថ្ន
ខលួនឯងជាអ្វី។ 

៩.ក្ាំណាញ់ មានោភស្កាក រៈមក្មនិនចេះតចក្ច ប្របនរនគ្នន ឆ្លនែ់បែិ
នែបៀែោក្ទុ់្ក្ស្ប្រមាបត់ែខលួនឯង។ 

១០.មាោ ោក្ពុ់ែបិទ្ាាំងក្ាំហុស្របស់្ខលួន ោក្លួ់ចន វ្ើអ្ាំនពើអាប្រក្ក្ ់    
នសសងៗ។ 

១១.ប្រាថ្នន ោមក្ មនិរិែពី្មអ៌ាងវ៌និ ័ មានការប្របប្រពឹែតក្នលងសិ្កាខ បទ្ 
តដលប្រពេះពុទ្ធប្រទ្ងប់ញ្ញែតិ។ 
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១២.មាននស្ចក្តី ល់នឃើញខុស្ ចក្វនិ ័នរលរបស់្តដលជាអ្ក្បប ិ 
ថ្នជាក្បប ិៈ របស់្តដលមនិរួរថ្នរបស់្រួរជានដើម។ 

 កខណ្យៈរបត់អនកកែញបួតវ៥វយ៉ា ស 

១.រាជិធនសាតា ប្រែូវប្រពេះរាជានបៀែនបៀននទ្ើបនចញបសួ្ 

២.រាជាកនាវ ិសកតកតាថ  មាននស្ចក្តីប្រាថ្នន នដើមបសី្និទ្ធសាន លជាម ួនឹង      
ប្រពេះជារានទ្ើបនចញបសួ្ 

៣.ឥតសរធយកតាថ  មាននស្ចក្តីប្រាថ្នន ឥស្សរ ិ ស្នទ្ើបនចញបសួ្ 

៤.ជសាិធតកតាថ  មាននស្ចក្តីប្រាថ្នន នដើមបរីក្អាហរចិញ្ា ឹមជីវែិនទ្ើបនចញបសួ្ 

៥.មយមសាកតាវភ ័ខ្ល ចនសសងៗនទ្ើបនចញបសួ្។ (មលិិនទបបញហ ) 

តរភបអានិតសស 

១.ន វ្ើឱ្យមានស្ែិ នឹក្ដល់រុណ្បុណ្យកុ្ស្ល 

២.ន វ្ើឱ្យនក្ើែក្មាល ាំងចិែតក្នុងការន វ្ើនស្ចក្តីលែ តាមនោក្ 

៣.ន វ្ើឱ្យមាននូវតភនក្ មុខ មាែសូ់រសងដូ់ចជាតក្វមណី្ 

៤.ន វ្ើឱ្យជាអ្នក្មនិប្របមាទ្ 
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៥.ន ម្ េះថ្នានបូជាប្រពេះរែនៈព្ប្រែោ ងព្ប្រក្តលង 

៦.ន វ្ើឱ្យាននូវស្មបែតិ ៣ ោ ងរឺ ស្មបែតិមនុស្ស ស្មបែតិនទ្វតា ស្មបែតិ
ប្រពេះនិរវ ន 

៧.ន វ្ើឱ្យានបនលុេះមរគសលនិរវ នជានដើម។ 

(ចបម់ងគលទី្ ២៩) 

ម្សល ទសាវ៣០ 

កាក នវីម្មស្រកចាា  ការស្នទនានូវ្មត៌ាមកាល 

30-To have religious discussion on due occasions 

បញ្ញា វនរានំវរតនំ បញញ ជារែនៈដប៏្របនស្ើរ 

បញ្ញា កកើតកោយកេតភវ៣ 

១.សុ្ែម បញញ  បញញ នក្ើែពីការសាត ប ់

២.ភាវនាម បញញ  បញញ នក្ើែពីការចនប្រមើនភាវនា 

៣.ចិនាត ម បញញ  បញញ នក្ើែពីការពិចរណា រេិះរិែ។ 

 



 

- 420  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

តនទនាីម្៌តាម្កា គឺជាអេសា? 

រឺជាការក្ាំណ្ែដូ់ចជានពលនវោប្រពលបឬ់ ក្នុងនវោនទ្ៀបភល ឺ ជា
នដើមឬនពលណាតដលន ើងអាចមាននពលនវោប្ររបប់្រគ្ននទ់ាំងអ្ស់្គ្នន
ស្ប្រមាបស់្នទនាតដលមនិរ ាំខ្នដ់ល់សលូវចិែតន ើង និងអ្នក្ដព្ទ្។ 

គភណ្យីម្៌របត់ីម្មករិកវ(បិ.៤៥វទំ.២៤០) 

១.ភកិ្ខុប្រែូវតែជាអ្នក្មានសី្ល ភកិ្ខុប្រែូវតែជាអ្នក្ស្មាទន សិ្កាខ ក្នុងសិ្កាខ
បទ្ទាំងឡា  

២.ភកិ្ខុប្រែូវតែជាអ្នក្នចេះដឹងនប្រចើន ប្រែឹមប្រែូវនោ ស្មាម ទិ្ដឋិ 

៣.ភកិ្ខុប្រែូវតែជាអ្នក្នចេះាែិនមាក្ខទាំងពីរ ភកិ្ខុននាេះក្ន៏ចេះចាំនោ ពិសាត រ 
តចក្នចញនោ ប្របព្ព ចាំសាទ ែរ់ែម់ាែ ់ កាែន់ស្ចក្តីាននោ លែ តាម
សូ្ប្រែ តាមពយញ្ជនៈ។ 

៤.ជាអ្នក្មានវាចពីនរាេះ នរលរក្យពីនរាេះ ប្របក្បនោ វាចអ្នក្ប្រកុ្ង ជា
វាចនក្ាេះក្ា មនិមាននទស្ អាចោុាំងអ្នក្សងឱ្យដឹងចាស់្នស្ចក្តី 

៥.ជាអ្នក្អ្ងអ់ាចនដើមបោុីាំងភកិ្ខុនីស្ងឃឱ្យ ល់ឱ្យប្របែិបែតិតាមឱ្យកាល ហន 
ឱ្យប្រជេះថ្នល នោ ្មមកី្ថ្ន 

៦.ជាទី្ប្រស្ឡាញ់ជាទី្គ្នបចិ់ែតព្ននាងភកិ្ខុនីទាំងឡា នោ នប្រចើន 
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៧.ជាអ្នក្មនិធ្លល បប់្រែូវររុកាបែតិ នោ នាងភកិ្ខុនីតដលនស្លៀក្ស្ាំពែប់្រជលក្ ់
នោ ទឹ្ក្អ្មាែ ់បសួ្ចាំនរេះប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារអ្ងគននាេះ 

៨.ជាអ្នក្មានវស្ា ២០ ឬមានវស្ានប្រចើនជាង ២០ ន ើងនៅ។ 

ីម្មករិកតូព្តវ(បិ.៣១វទំ.៣៧) 

រុណ្ស្មបែតិរបស់្្មមក្ងិក្ 

✓ ភកិ្ខុស្តមតងនដើមបនីនឿ ណា  នដើមបកីារវនិាស្ នដើមបកីាររលែព់្ន
ជរាមរណ្ៈ នទ្ើបរួរនៅថ្ន ្មមក្ងិក្។ 

✓ ភកិ្ខុស្តមតងនដើមបកីារននឿ ណា  នដើមបកីារវនិាស្ នដើមបកីាររលែ់
ព្នជាែិ នទ្ើបរួរនៅថ្ន ្មមក្ងិក្។ 

✓ ភកិ្ខុស្តមតងនដើមបកីារននឿ ណា  នដើមបកីារវនិាស្ នដើមបកីាររលែ់
ព្នឧាទន នទ្ើបរួរនៅថ្ន ្មមក្ងិក្។ 

✓ ភកិ្ខុស្តមតងនដើមបកីារននឿ ណា  នដើមបកីារវនិាស្ នដើមបកីាររលែ់
ព្នែណាហ  នទ្ើបរួរនៅថ្ន ្មមក្ងិក្។ 

✓ ភកិ្ខុស្តមតងនដើមបកីារននឿ ណា  នដើមបកីារវនិាស្ នដើមបកីាររលែ់
ព្ននវទ្នា នទ្ើបរួរនៅថ្ន ្មមក្ងិក្។ 

✓ ភកិ្ខុស្តមតងនដើមបកីារននឿ ណា  នដើមបកីារវនិាស្ នដើមបកីាររលែ់
ព្នសស្សៈ នទ្ើបរួរនៅថ្ន ្មមក្ងិក្។ 
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✓ ភកិ្ខុស្តមតងនដើមបកីារននឿ ណា  នដើមបកីារវនិាស្ នដើមបកីាររលែ់
ព្នស្ឡា ែនៈ នទ្ើបរួរនៅថ្ន ្មមក្ងិក្។ 

✓ ភកិ្ខុស្តមតងនដើមបកីារននឿ ណា  នដើមបកីារវនិាស្ នដើមបកីាររលែ់
ព្ននាមរូបនទ្ើបរួរនៅថ្ន ្មមក្ងិក្។ 

✓ ភកិ្ខុស្តមតងនដើមបកីារននឿ ណា  នដើមបកីារវនិាស្ នដើមបកីាររលែ់
ព្នវញិញ ណ្នទ្ើបរួរនៅថ្ន ្មមក្ងិក្។ 

✓ ភកិ្ខុស្តមតងនដើមបកីារននឿ ណា  នដើមបកីារវនិាស្ នដើមបកីាររលែ់
ព្នស្ងខ រ នទ្ើបរួរនៅថ្ន ្មមក្ងិក្។ 

✓ ភកិ្ខុស្តមតងនដើមបកីារននឿ ណា  នដើមបកីារវនិាស្ នដើមបកីាររលែ់
ព្នអ្វជិាជ  នទ្ើបរួរនៅថ្ន ្មមក្ងិក្។ 

✓ ភកិ្ខុស្តមតងនដើមបកីារននឿ ណា  នដើមបកីារវនិាស្ នដើមបកីាររលែ់
ព្នអ្វជិាជ នទ្ើបរួរនៅថ្ន ភកិ្ខុអ្នក្ប្របែិបែតិស្មររួដល់្ម។៌ 

បញ្ញា តូព្តវ(បិ.៤២វទំ.១១១) 

អំពសាបញ្ញា ពាករណ្យ៍វ៤វយ៉ា ស 

១.បញហ តដលរួរនឆ្លើ នៅតែមយ ង 

២.បញហ តដលរួរនឆ្លើ តចក្រ ាំតលក្ 

៣.បញហ តដលរួរសួ្រែបនៅវញិ នហើ នទ្ើបនឆ្លើ  
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៤.បញហ តដលរួរបញ្ឈបទុ់្ក្។ 

កតែកសាសា ំកកកនសុការតនទនាីម្៌ 

១.នដគូតនទនាីម្៌ព្តូិ ែតកែះនិយយីម្៌ រឺចូលចិែតនិោ ោ ងណា ក្៏
សូ្មបនិីោ ឱ្យានជាចាំនណ្េះនចេះដឹង ការ ល់ចិែតរបស់្អ្នក្សាត បស់ង 
នោ ប្របកានន់គ្នលការណ៍្និោ ឱ្យានប្រែឹមប្រែូវ។ 

១.១. ករឿសែដ ខានួនិយយព្តូិែតជាករឿសព្តូិ 

១.២.ព្តូិនិយយកោយោកយតម្សាសាពសាករាះវទន់មាន់  

១.៣.ព្តូិនិយយកោយែតិសាកម្តាសា  

១.៤.ករឿសែដ និយយកនាះវប្រែូវតែជានរឿងមានសារប្របនោជន។៍ 

២.នដគូតនទនាព្តូិស្រសា ប់ីម្៌ ការសាត បន់នេះវានមើលនៅហក្ដូ់ចជានស្ើរៗ    
រាក្់ៗ  នពលសាត បន់ៅដូចជាគ្នម នអ្វីនសាេះ តែតាមការពិែ ការសាត ប់្ មត៌ដល
ប្រែឹមប្រែូវននាេះ រឺសាត បន់ោ ការពិចរណា។ 

២.១.ពិកកកនសុការឃភំព្គសែិតសាកៅកព ែដ ស្រសា ប់ីម្ ៌ នប្ររេះសាត ប់្ មវ៌ា 
មនិស្បា ដូចជាការសាត បន់ភលង សាត បច់នប្រមៀងននាេះនទ្។ 

២.២.ពិកកនឹសបកង្កអ នីម្៌ែដ កនឮកនាះម្កោក់កនសុខានួ 
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៣.នដគូតនទនាព្តូិតនទនាីម្៌ រឺប្រែូវជាអ្នក្សាត បស់ងនិោ នក្ើែសង។ 

ែំណ្យភែគួរបដិបតសាិកនសុការតនទនាីម្៌មានវ១២ 

១.ប្រែូវជប្រមេះសី្លរបស់្ខលួនឱ្យានបរសុិ្ទ្ធជាមុន 

២.ប្រែូវពយោមចនប្រមើនស្មា្ិភាវនា ឱ្យជាប្របចាំ 

៣.តែងកា ឱ្យសុ្ភាព  

៤.កិ្រោិសុ្ភាព 

៥.វាចសុ្ភាព 

៦.មនិនរលជាំទស់្ប្រពេះពុទ្ធវចនៈ 

៧.មនិនរលរក្យតដលន វ្ើឱ្យនក្ើែនស្ចក្តីនប្របេះឆ្ល 

៨.មនិស្តមតងអាការៈខឹងនប្រកា្កាលនរជាំទស់្ 

៩.មនិប្រាថ្នន ោមក្ 

១០.តាាំងចិែតទុ្ក្ថ្ននឹងស្នទនានដើមបឱី្យនក្ើែបញញ  
១១.មនិនិោ នចញនប្រៅនរឿងតដលានក្ាំណ្ែទុ់្ក្ 

១២.មនិនិោ  ូរនពលរហូែនរ្ុញ។ 
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វិ ធ សីាតនទនារួម្មានវ៣វព្បការ 

១.តនទនាកនសុីម្ ៌រឺនរឿងតដលប្រែូវស្នទនា ប្រែូវតែជានរឿង្ម ៌ឱ្យស្េិែនៅក្នុង
វងព់្ន្ម ៌កុ្ាំនចញនប្រៅវង ់ដូចជានិោ អ្ាំពីនស្ចក្តីលែ រឺប្រែូវនិោ ឱ្យសុែ 
ដល់ការន វ្ើនស្ចក្តីលែ។ 

២.តនទនាកោយីម្៌ រឺអ្នក្តដលស្នទនា្មន៌នាេះ មនិស្តមតងអាក្បបកិ្រោិ 
វាចខុស្្ម ៌ ដូចជាសលូវកា ក្ម៏ាននស្ចក្តីនគ្នរពគ្នន តាមឋានៈ នបើរួរស្ាំពេះ 
ក្ស៏្ាំពេះ នបើរួរថ្នវ  បងគាំក្ប៏្រែូវថ្នវ  បងគាំ។ 

៣.តនទនាកដើម្បសាីម្៌ រឺអ្នក្តដលស្នទនា្មប៌្រែូវតាាំងនស្ចក្តីស្ាំនៅទុ្ក្ក្នុង
ចិែតរបស់្ខលួនឱ្យានពិែប្រាក្ដថ្ន ន ើងនឹងតស្វងរក្ចាំនណ្េះដឹង។ 

កទតនាវ២វយ៉ា សវ 

១.តម្មតិកទតនា រឺស្តមតងនោ ស្នមែមាននស្ចក្តីោ ងននេះថ្ន បុរគល 
ស្ែវ ប្រសី្ ប្របុស្ ក្សប្រែ ប្ររហមណ៍្ នទ្វតា មារជានដើម។ 

២.បរម្តថកទតនា រឺស្តមតងនោ បរមែេ មាននស្ចក្តីោ ងននេះថ្ន អ្និចាាំ 
ទុ្ក្ខាំ អ្នតាត  ខនធ ធ្លែុ អា ែនៈ ស្ែិបបោឋ នជានដើម។ 
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វិ ធ សីាកព្ជើតករីតនដគូតនទនាីម្៌ 

 រូស្នទនាប្រែូវមានអ្្យប្រស័្ ប្រស្ឡាញ់្ម ៌ និងមាននស្ចក្តីស្ៃប់
នស្ៃៀមដូចជាស្មណ្ៈ។ 

 នរឿងតដលរួរស្នទនា ប្រែូវឱ្យស្មរមយ និងបុរគលននាេះៗ ដូចជានបើ
ន ើងស្នទនាពីប្រពេះវនិ ័ ប្រែូវរក្អ្នក្តដលជាំនាញខ្ងប្រពេះវនិ ័ជា
នដើម។ 

កេតភននការតរួមានវ៥វយ៉ា ស 

១.អទិដឋកជាតនាបភចាា  ការសួ្រជានប្ររឿងបាំភលនូឺវ្ម ៌តដលមនិទនន់ឃើញ  
២.ទិដឋតំតនទនាបភចាា វការសួ្រជានប្ររឿងនប្របៀបន្ៀបនូវ្ម៌ 
៣.វិ ធម្តិចាា ទនាបភចាា  ការសួ្រជានប្ររឿងកាែន់ស្ចក្តីស្ងស ័ 

៤.អនភម្តិបភចាា វការសួ្រជានប្ររឿង ល់តាមនូវមែិនោបល់ 

៥.កករតភកម្យតាបភចាា  ការសួ្រនដើមបនីឆ្លើ នោ ខលួនឯង។ 

តរភបអានិតសស 

១.ន វ្ើឱ្យចិែតជាកុ្ស្ល 

២.ន វ្ើឱ្យមានបញញ ប្របព្ព 

៣.ន វ្ើឱ្យមានស្ែិបញញ វាងព្វ 
៤.ន វ្ើឱ្យានសាត បា់នឮ្មត៌ដលខលួនមនិធ្លល បា់នសាត ប ់

៥.្មត៌ដលសាត បន់ហើ មនិទនច់ាស់្រតមងចាស់្ន ើង 
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៦.ន វ្ើឱ្យកាែនូ់វស្ងស ័នចញាន 

៧.ជាអ្នក្ោុាំងការ ល់នឃើញរបស់្ខលួនឱ្យប្រែង ់

៨.ជាការហវឹក្ហែអ់្បរ់ ាំខលួនឱ្យបរសុិ្ទ្ធន ើង 

៩.ជាអ្នក្រក្ាប្របព្ពណី្ដល៏ែរបស់្ប្រពេះអ្រ ិជាមាា ស់្ 

១០.ន ម្ េះថ្ន ាននដើរតាមបដិបទរបស់្អ្នក្ប្រាជ្ 

១១.លុេះតបក្ធ្លល  រាងកា សាល បន់ៅរតមងនៅកានឋ់ានសួ្រជ៌ានដើម។ 

(ចបម់ងគលទី្ ៣០) 
ម្សល ទសាវ៣១ 

តកកវែវនស្ចក្តីពយោមដុែនូវាប្ម ៌

31-Self-restraint 

នស្ចក្តីពយោមដុែនូវាប្មដូ៌ចនមតច? 

រឺជានស្ចក្តីពយោមន វ្ើក្ងការកុ្ស្លនសសងៗ រឺន វ្ើទនរក្ាសី្ល
ន វ្ើភាវនាក្តី  សាត ប់្ មន៌ទ្ស្នា ន វ្ើពុទ្ធបូជា ្មមបូជា   ស្ងឃបូជាក្តី        ឬនចញ
បសួ្ជាបពវជិែក្នុងប្រពេះពុទ្ធសាស្នាក្តីនៅថ្ន  ែនា  តប្របថ្នៈ ពយោមោុាំង
កិ្នលស្ឱ្យនៅត  រឺពយោមដុែបាំផ្លល ញនចលនូវាប្មទ៌ាំងឡា មាន      
រារៈជានដើម  ឬថ្នចប្រមាញ់នូវខ្ល ញ់រឺកិ្នលស្ឱ្យនចញចក្ចិែតាបបីដូចជា
នរចប្រមាញ់ខ្ល ញ់ប្រជូក្ឱ្យនចញចក្ប្រក្នសាមខ្ល ញ់ ាននោ ក្នតត នភលើង
ដូនចន េះតដរ  ឯរក្យតដលនៅថ្នកិ្នលស្ ៗ ននាេះមាននប្រចើនប្របការ  ប ុតនតែួ
កិ្នលស្ ា្ំ ៗ តដលជានមនរមានប្រែឹមតែ ៣ រឺរារៈ១, នទស្ៈ១, នមាហៈ១ ។ 

បណាត កិ្នលស្ទាំងអ្ស់្ននេះ នក្ើែមក្អ្ាំពីសុ្ភនិមែិតស្ញញ នទ្ើបោុាំង          
ស្មុទ្ ័រឺែណាហ ទាំង ១០៨ ឱ្យនក្ើែន ើងប្រពមសង។  
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សមមបបធាន ៤ 

សមាម  បទហនត ិ ឯណត្ោតិ្ សមមបបធាន ំស្មប ុែត្មទ៌ាំងឡា  រតមង
ពយោមនោ ប្របព្ព នោ ្មមជាែិននាេះ ដូនចន េះ្មមជាែិននាេះនទ្ើបន ម្ េះ
ថ្ន ស្មមបបធ្លន។ 

១.ឧបបោោ ន ំោបកាន ំបោោយ វាយណមា នស្ចក្តីពយោមនដើមបលីេះ
អ្កុ្ស្លតដលនក្ើែន ើង។ 

 ២.អនុបបោោ ន ំ ោបកាន ំ អនុបាទ្ធយ វាយណមា នស្ចក្តីពយោម
នដើមបហីមអ្កុ្ស្ល្មត៌ដលនៅមនិទនន់ក្ើែន ើងមនិឱ្យនក្ើែន ើង។ 

៣.អនុបបោោ ន ំកុ្សលាន ំឧបបទ្ធយ វាយណមា នស្ចក្តីពយោមនដើមបី
ឱ្យកុ្ស្ល្ម ៌តដលនៅមនិទនន់ក្ើែឱ្យនក្ើែន ើង 

៤.ឧបបោោ ន ំ កុ្សលាន ំ ភិណយាភាវាយ វាយណមា នស្ចក្តីពយោម
នដើមបឱី្យកុ្ស្ល្មត៌ដលនក្ើែន ើងនហើ  ឱ្យចនប្រមើនព្ប្រក្តលងន ើង។ 

ពយោម ៤ ោ ងននេះឯងនៅថ្ន ែនា តដលតប្របមក្នហើ ថ្ន 
ពយោមដុែក្នតត ាបឬកិ្នលស្ឲ្យរងីស្ៃួែចក្ខនធស្នាត នាន។ 

មយ ងនទ្ៀែ ាប  រឺអ្ាំនពើអាប្រក្ក្ទ់ាំងឡា  នបើឥស្រនទិ ស្ាំវរៈមនិមាន
នហើ  សី្លក្ម៏និមានសង នឹងោចច់ក្និស្ស ័ក្នុងប្រពេះពុទ្ធសាស្នា ។   
មយ ងនទ្ៀែថ្ន   នបើសី្លមនិមាននហើ  ស្មាម ស្មា្ិមនិមានសង  នបើស្មាម
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ស្មា្ិមនិមាននហើ     វបិស្សនាបញញ ក្ម៏និមានសង    ននាេះនឹងោចច់ក្
និស្ស ័មរគសលប្រពេះនិរវ ន នោក្អ្នក្តដលមានែបៈរឺពយោមលែ  រតមង
ានស្នប្រមចមរគសលមនិខ្ន ដូចវែេុនិទនពីនរឿងប្ររហមណ៍្មាន ក្ ់ ាន
នឃើញភកិ្ខុស្ងឃទាំងឡា ឃលុ ាំចីពរក្ទ៏្ទឹ្ក្នៅនោ ទឹ្ក្ស្ននសើម តដលជាប់
នៅនលើចុងនៅម ប្ររហមណ៍្ក្ជ៏ប្រមេះនៅម នូវទី្ននាេះឱ្យសាែ ែរលីង ឥែនៅម លុេះ
ប្រពឹក្ន ើងនឃើញភកិ្ខុឃលុ ាំចីពរៗ ប្របឡាក្ចុ់ងជា នោ ្ូលីដីប្ររហមណ៍្
ននាេះ   ក្ ៏ក្ខាចម់ក្ចក្រ់ា វាចឲ្យនពញរាបនស្មើលុេះព្ងៃនប្រកា មក្នទ្ៀែ     
ប្ររហមណ៍្នឃើញភកិ្ខុទាំងឡា រងឆ់្លនច់ងហ នប់្រែូវនៅត  ប្ររហមណ៍្ក្ន៏ វ្ើ
សាោស្ប្រមាបឆ់្លនប់្របក្ស់្លឹក្ម ួប្របនរន   លុេះ ូរនៅសាោននាេះចស់្
ប្រគ្នាំប្រគ្ននភលៀងមក្នលចទ្ទឹ្ក្ចីពរប្រពេះស្ងឃប្ររហមណ៍្ក្រ៏ក្នឈើមក្ន វ្ើសាោ
ងមីប្ររហមណ៍្ប្រជេះថ្នល ន វ្ើប្របនរនប្រពេះស្ងឃ ថ្នមានសលនប្រចើនព្ប្រក្តលង     លុេះ
ចប់្ មន៌ទ្ស្នាប្ររហមណ៍្ននាេះ ក្ា៏នស្នប្រមចនសាតាបែតិសល នោ 
អ្ាំណាចកុ្ស្លអ្ាំពីបុពវជាែិនិងបចាុបបននសសាំគ្នន   ជួ  គ្នាំររប្ររហមណ៍្ឱ្យាន
សុ្ខចនប្រមើនៗន ើងរាល់ៗជាែិដរាបដល់ានស្នប្រមចមរគសលប្រពេះនិរវ ន។ 

នោក្អ្នក្តដលមានពយោមមនិោក្់្ ុរៈនចល ក្នុងកុ្ស្លណា
ម ួ ៗ តដលខលួនកានរ់តមងានស្នប្រមចមរគសលប្រពេះនិរវ ន  ដូចអ្្ិបា 
មក្ននេះឯង ។ 

(ចបម់ងគលទី្ ៣១) 
ម្សល ទសាវ៣២ 

ព្ពេមែរធយញ្ច វកិ្រោិប្របប្រពឹែតនូវ្មដ៌ប៏្របនស្ើរ 
32-Holy and pure life 
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ប្រពហមចរ ិ្ម ៌រឺជាអ្វី? 

ប្រពហមចរ ិ្ម ៌តប្របថ្ន ្មដ៌ប៏្របនស្ើរ ។ ប្រពហមចរ ិ្មម៌ាន ១០ ប្របការ 
១.ទន ការឧបែេមភទាំងសាម រែីនិងស្មាភ រៈ 

២.នវ យវចាៈ ការខវល់ខ្វ  ជួ  នោេះប្រសា  ឬការបនប្រមើនសសងៗ 

៣.បញ្ា សី្ល ប្របកានខ់្ជ បនូ់វសី្ល ៥ ជានដើម ជានិចា 
៤.អ្បបមញញ  ប្រែូវមានប្រពហមវហិរ្ម ៌៤ (នមតាត  ក្រុណា មុទិ្តា ឧនបកាខ ) 
៥.នមងុនវរិែិ នវៀរចក្នមងុន្មម 
៦.ស្ទរស្ននាត ស្ មានការស្ននាត ស្ នសាម េះប្រែងជ់ាម ួបតីប្របពនធខលួនឯង 

៧.ឧនាស្ង រក្ាឧនាស្ងតាមនពលនវោ 

៨.វរី ិៈ ពយោមលេះបងអ់្កុ្ស្ល នហើ ចនប្រមើនកុ្ស្ល 

៩.អ្រ ិមរគ នដើរតាមមាគ៌្ន ៨ ប្របការរបស់្ប្រពេះអ្រ ិបុរគល 

១០.សាស្នវនស្ន រស់្នៅក្នុងអ្ាំណាចចាប ់ ក្ប្រពេះ្មន៌ស្មើនោ ជីវែិ។ 

រកទ្តសា ឧកកតរ 

១- បកតិឧកកតរ ឧនាស្ងប្របប្រក្ែីក្នុង ១ តខ   មានកាលរក្ា ៨ ព្ងៃ  
រឺព្ងៃ ៥ នក្ើែ ៨ នក្ើែ ១៤ នក្ើែ ១៥ នក្ើែ និងព្ងៃ ៥ នរាច  ៨ នរាច  ១៤ 
នរាច  ១៥ នរាច   រមួជា ៨ ព្ងៃ  ( ខ្ងរននាច   នបើតខខវេះព្ងៃទី្ ១៤ នរាច  ង 
មក្នៅប្រែឹមព្ងៃ ១៣ វញិព្ងៃទី្ ១៥ នរាច  ង មក្នៅប្រែឹមព្ងៃ ១៤ វញិ ) ។ 

២- បដិជាគរឧកកតរ ឧនាស្ងរឭក្ែបតាមអ្មព្ងៃអ្ងគព្នបក្ែិននាេះក្នុង 
១ តខមានកាល ១១ ព្ងៃ    រឺព្ងៃ ៤ នក្ើែ ៧នក្ើែ ១៣ នក្ើែ និងព្ងៃ ៤ នរាច 
៧ នរាច ១៣ នរាច   ទាំង ៦ ព្ងៃននេះនៅខ្ងនដើមបក្ែិ នៅថ្ន ព្ងៃទ្ទួ្ល
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រក្ាសិ្កាខ បទ្ ៨ អ្ស់្១ ព្ងៃ ១  បដូ់ចបក្ែិតដរ ប ុតនតមនិមានកិ្ចាស្មាទន
នទ្ ព្ងៃ ៦ នក្ើែ ៩ នក្ើែ និងព្ងៃ១ នរាច ៦ នរាច ៩ នរាច  ទាំង ៥ ព្ងៃននេះនៅ
ខ្ងចុងព្ងៃបក្ែិ  នៅថ្នជូនដាំនណ្ើ រប្រែូវរក្ាសិ្កាខ បទ្ប្ររបទ់ាំង ៨ តងម ១ 
ព្ងៃ១  បន់ទ្ៀែ  ។ 

៣- កដិោរធយបកខឧកកតរ     នោក្ក្ាំណ្ែ ់ក្តខក្នុងរដូវនភលៀង ៥ តខជា
កាល    រឺរាបពី់ព្ងៃ ១ នរាច  តខអាសាឍនៅ នាម្វវអកនាសា ិកតសវវវវវកតមាតវំវ
និពនាុកកតកថា  ឧនាស្ងតដលបុរគលរក្ាជាបម់និោចអ់្ស់្ ៣ តខក្នុង
វស្ា   ន ម្ េះថ្ន   ាដិហរ ិបក្ខឧនាស្ង,      នបើបុរគលមានស្ទធ រក្ា
អ្ស់្កាលទាំង ៥ តខក្ប៏្របព្ពនពក្  នបើមនិអាចរក្ានទ្នឹងរក្ាតែ ១ តខ   រឺ
រាបពី់ព្ងៃ១ នរាចតខអ្ស្សុជនៅទ្ល់នឹងព្ងៃនពញបុណ្ណ មតីខក្ែតិក្ក្ា៏ន,ឬនឹង
រក្ាតែក្នលេះតខរាបពី់ ១ នរាចតខអ្ស្សុជនៅទ្ល់នឹងព្ងៃ ១៤  នរាចតខអ្ស្សុជ
ប ុនណាណ េះក្ា៏នន ម្ េះថ្ន ាដិហរ ិឧនាស្ងដូចគ្នន       តាមស្ម័ប្ររចិែតអ្នក្
មានស្ទធ ចងរ់ក្ា     មនិនឃើញមានចាបប់ងគ បថ់្នប្រែូវរក្ាសិ្កាខ បទ្ទាំង 
៨ ប្ររបព់្ងៃទាំងអ្ស់្នទ្,   ឯចាបហ់មឃាែក់្គ៏្នម នតដរ    នបើតាមន ័ខ្ង
នលើននេះ   ប្រគ្ននត់ែរក្ាបដិហរ ិឧនាស្ងជាបរ់ាល់ព្ងៃប្ររប ់៣តខ  ក្ន៏ ើង
នៅជាាដិហរ ិបក្ខឧនាស្ងនហើ   ។  

ព្ពេមែរធយែែកជាវ២វយ៉ា សកទៀត 

១.ស្រតនព្ពេមែរធយ រឺសី្ល ស្មា្ិ បញញ   
២.ម្គលព្ពេមែរធយ រឺមរគនិងសល។ 

(ចបម់ងគលទី្ ៣២) 
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ម្សល ទសាវ៣៣ 

អរធយតចាច ន    ទតសនំ  កិ្រោិនឃើញនូវអ្រ ិស្ចាៈទាំងឡា  

33-The perception of the Noble Truth 

អ្រ ិស្ចាៈមានន ័ោ ងណាមានអ្វីខលេះ? 

អ្រ ិស្ចាៈ រឺជានស្ចក្តីពិែឥែមាននលែៀង តដលរបបនីឃើញនោ បញញ  ។ 

៥.អរធយតែចវ៤ 

ទភកខកម្ិវេិវនវកកាែិវទភកខិកតាវការកកាវនវកិរធយវិវិធជជតអតថិវនិពេតុិវនវនិពេុ

កតាវបភមាវម្គលម្តថិវគម្កកាវនវិធជជតិ ។ នស្ចក្តីពិែទុ្ក្ខប ុនណាណ េះមាន តែបុរគល
ណាជាអ្នក្ទុ្ក្ខមនិមាន ការន វ្ើមានតែអ្នក្ន វ្ើគ្នម ន នស្ចក្តីរ ាំលែម់ានតែ
បុរគលអ្នក្រលែគ់្នម នសលូវមានតែបុរគលអ្នក្នដើរគ្នម ន។ 

ឧបមាអរធយតែចៈវ៤ 

❑ ទុក្ខសចចៈ ដូចជារបស់្ ៃ្ន ់

❑ សមុទយសចចៈ ដូចជាកានរ់បស់្ ៃ្ន ់
❑ នណិរាធសចចៈ ដូចជាោក្រ់បស់្ ៃ្ន ់
❑ មគគសចចៈ ដូចជាឧា ជានប្ររឿងដក្របស់្ ៃ្ន ់

❑ ទុក្ខសចចៈ ដូចជានរារ 

❑ សមុទយសចចៈ ដូចជាស្មុោឋ នរបស់្នរារ 

❑ នណិរាធសចចៈ ដូចជានស្ចក្តីស្ៃបរ់បស់្នរារ 
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❑ មគគសចចៈ ដូចជាថ្នន ាំ 

❑ ទុក្ខសចចៈ ដូចជាភកិាខ រក្ាននោ ប្រក្ 

❑ សមុទយសចចៈ ដូចជានភលៀងមនិលែ 

❑ នណិរាធសចចៈ ដូចជាភកិាខ រក្ានង  

❑ មគគសចចៈ ដូចជានភលៀងលែ 

❑ ទុក្ខសចចៈ ដូចជាប្របក្បនោ មនុស្សមាននពៀរ 

❑ សមុទយសចចៈ ដូចជាមូលនហែុព្ននពៀរ 

❑ នណិរាធសចចៈ ដូចជាដក្ន ើងនូវនពៀរ 

❑ មគគសចចៈ ដូចជាឧា ជានប្ររឿងដក្នូវនពៀរ 

❑ ទុក្ខសចចៈ ដូចជានដើមនឈើមានពិស្ 

❑ សមុទយសចចៈ ដូចជាប្ស្នឈើតដលមានពិស្ 

❑ នណិរាធសចចៈ ដូចជាកាែន់ដើមនឈើមានពិស្ 

❑ មគគសចចៈ ដូចជាឧា កាែន់ដើមនឈើមានពិស្ 
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❑ ទុក្ខសចចៈ ដូចជាមានភ ័ 

❑ សមុទយសចចៈ ដូចជាមូលនហែុព្នភ ័ 

❑ នណិរាធសចចៈ ដូចជានស្ចក្តីរ ាំនោេះភ ័ 

❑ មគគសចចៈ ដូចជាឧា ឱ្យរ ាំនោេះភ ័ 

❑ ទុក្ខសចចៈ ដូចជាប្រចាំង 

❑ សមុទយសចចៈ ដូចជាទឹ្ក្ស្ទឹង ា្ំរបស់្ប្រចាំង 

❑ នណិរាធសចចៈ ដូចជាប្រចាំងននាេះ 

❑ មគគសចចៈ ដូចជាពយោមឱ្យដល់ប្រចាំងនុេ៎ះឯង។ 

១.ទុក្ខសចចៈ 

អត្េរបស់ទុក្ខមាន ៤ 

១.បឡីនណឋឋ  មានអ្ែេថ្ន គ្នបស្ងកែ ់

 ២.សង្ខត្ណឋឋ  មានអ្ែេថ្ន តដលបចា ័តាក្ត់ែង 

៣.សោត បណឋឋ  មានអ្ែេថ្ន ឱ្យនៅត ប្រក្ហ  
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៤.វបិរោិមណឋឋ  មានអ្ែេថ្ន តប្របប្របួល។ 

      ទុក្ខមានព្បការណផ្សង្ៗ ជាអណនក្ 

❑ ទុក្ខទុក្ខ   ទុ្ក្ខនប្ររេះអ្ែ់្ នា់ននោ លាំាក្ 

❑ បរោិមទុក្ខ  ទុ្ក្ខនប្ររេះតប្របប្របួល 

❑ សងាខ រទុក្ខ  ទុ្ក្ខរបស់្ស្ងខ រ 
❑ បដ្ចិឆនោទុក្ខ ទុ្ក្ខបិទ្ាាំង 

❑ អបបដ្ចិឆនោទុក្ខ ទុ្ក្ខនបើក្បងហ ញ 

❑ បរយិយ ទុ្ក្ខអ្ម 

❑ នបិបរយិយទុក្ខ  ទុ្ក្ខនោ ប្រែង។់ 

ទុក្ខ ១២ ក្ង្ 

១.ជាតិ្ទុក្ខ ការនក្ើែជាទុ្ក្ខ     

២.ជរាទុក្ខ  ការចស់្ប្រគ្នាំប្រគ្នជាទុ្ក្ខ 

៣.មរណទុក្ខ នស្ចក្តីសាល បជ់ាទុ្ក្ខ 

៤.ណស្មក្ទុក្ខ នស្ចក្តីនសាក្ជាទុ្ក្ខ     

៥.បរណិទវទុក្ខ នស្ចក្តីខសកឹ្ខសួលជាទុ្ក្ខ 
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៦.ទុក្ខទុក្ខ ការឈចុឺក្ចបជ់ាទុ្ក្ខ 

៧.ណទ្ធមនសសទុក្ខ ការអាក្អ់្នចិ់ែតជាទុ្ក្ខ  

៨.ឧោយសទុក្ខ ការតានែឹងចិែតជាទុ្ក្ខ 

៩.អបបិណយហិ វបិបណយគទុក្ខ ការជួបប្របស្ពវស្ែវនិងស្ងខ រមនិជាទី្
ប្រស្ឡាញ់នពញចិែតជាទុ្ក្ខ 

១០.បិណយហិ វបិបណយគទុក្ខ ការប្ររែប់្រាស្ចក្ស្ែវ និងស្ងខ រជាទី្
ប្រស្ឡាញ់ជាទុ្ក្ខ   

១១.យមបិចឆ ំន លភតិ្ ត្មបិទុក្ខ បុរគលកាលចងា់នរបស់្ណា តែមនិ
ានរបស់្ននាេះជាទុ្ក្ខ 

១២.សង្ខ ិណត្តន បញ្ចុ ោទ្ធនក្ខោា  ទុកាខ  នោ បាំប្រពួញឧាទនក្ខនធទាំង ៥ 
ក្ជ៏ាទុ្ក្ខ។ 

លក្ខោទតិិ្ក្របស់ទុក្ខសចចៈ 

១.រធលក្ខណំ មានការនបៀែនបៀន ជាលក្ខណ្ៈ 

 ២.សោត បនរស ំមានការន វ្ើឱ្យនៅត  ជាកិ្ចា 

៣.បវត្តិបបចចុបបឋឋ ណោ មានការប្របប្រពឹែតនៅ ជាសល។ 
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២.សមុទយសចចៈ 

ត្ោា មាន ៣ គ ឺ

១.កាមត្ោា  ប្រាថ្នន ក្នុងកាមរុណ្ 

 ២.ភវត្ោា  ប្រាថ្នន ក្នុងភព 

៣.វភិវត្ោា  ប្រាថ្នន ប្រាស្ចក្ភព។ 

លក្ខោទតិិ្ក្របស់សមុទយសចចៈ 

១.បភវលក្ខណំ មាននហែុជាតដននក្ើែ ជាលក្ខណ្ៈ 

២.អនុបណចឆទក្រណរស ំមានការមនិចូលនៅកាែផ់្លត ច ់ជារស្ 

៣.បលិណរធបចចុបបឋឋ ន ំមានបលិនរ្ជាបចាុបបោឋ ន។ 

៣.នណិរាធសចច (ជាណ ម្ ោះននកាអស់ត្ោា ) 

លក្ខោទតិិ្ក្របស់នណិរាធសចចៈ 

១.សនតលិក្ខណំ ស្ៃបច់ក្កិ្នលស្និងខនធ ជាលក្ខណ្ៈ 

២.អចចុ តិ្រស ំមាននស្ចក្តីមនិោបញ័់រ ជាកិ្ចា  

អសាសក្រណស ំវា ឬមានភាពប្រសាលព្នចិែត ជាកិ្ចា 
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៣.អនមិិត្តបចចុបបឋឋ ន ំមនិមាននិមែិត ជាបចាុបបោឋ ន  

នសិសរណបចចុបបឋឋ ន ំវា ឬមានការនចញនៅជាសល។ 

៣.អត្េរបស់នណិរាធសចចៈ 

១.នសិសរណណតេ   មានអ្ែេថ្ន រោស់្នចញ 

២.វណិវក្ណតេ    មានអ្ែេថ្ន សាៃ ែ ់

៣.អសង្ខត្ណតេ  មានអ្ែេថ្ន មនិមានបចា ័តាក្ត់ែង 

៤.អមត្ណតេ    មានអ្ែេថ្ន ជាអ្មែៈ។ 

៤.ទុក្ខនណិរាធគាមិនបីដ្បិទ្ធ 

១.សមាម ទដិ្ឋ ិនស្ចក្តី ល់ប្រែូវ 

២.សមាម សង្កណបា នស្ចក្តីប្រែិេះរេិះប្រែូវ 

៣.សមាម វាចា ស្មតបី្រែូវ 

៤.សមាម ក្មមណោត  ការងរប្រែូវ 

៥.សមាម អាជណីវា កិ្រោិចិញ្ា ឹមជីវែិប្រែូវ 

៦.សមាម វាយណមា ពយោមប្រែូវ 
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៧.សមាម សតិ្ នស្ចក្តីរលឹក្ប្រែូវ 

៨.សមាម សមាធ ិកិ្រោិែមកល់ចិែតនឹងប្រែូវ។ 

អង្គធម៌របស់អរយិសចចៈ ៤ 

១.ទុក្ខសចចៈ អ្ងគ្ម ៌ ានដល់ នោកិ្ ចិែត ៨១ នចែសិ្ក្ ៥១ (នវៀរ
នោភ) រូប២៨ 

២.សមុទយសចចៈ អ្ងគ្មា៌នដល់ នោភនចែសិ្ក្ 

៣.នណិរាធសចចៈ អ្ងគ្មា៌នដល់ ប្រពេះនិរវ ន 

៤.មគគសចចៈ អ្ងគ្មា៌នដល់ អ្ងគមរគ ៨ ក្នុងមរគចិែត ៤។ 

ណហតុ្នងិ្ផ្លជាណដ្ើមរបស់សចចៈ ៤ 

ទុ្ក្ខស្ចាៈ ជាសល ស្មុទ្ ស្ចាៈ ជានហែុ 

និនរា្ស្ចាៈ ជាសល មរគស្ចាៈ ជានហែុ 

ស្ចាៈ ២ ខ្ងនដើមជានោកិ្ ស្ចាៈ ២ខ្ងចុងជានោកិ្ សង និង
នោកុ្ែតរសង។ 

(ចបម់ងគលទី្ ៣៣) 
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ម្សល ទសាវ៣៤ 

និោេ នតែាិកិរធយ    ែ  កិ្រោិន្វើឱ្យជាក្ច់ាស់្នូវប្រពេះនិរវ ន 

34-The realization Nibbaana 

នែើន្វើឱ្យជាក្ច់ាស់្នូវប្រពេះនិរវ នោ ងដូចនមតច? 

បុរគលតដលនឹងន វ្ើប្រពេះនិរវ នឱ្យជាក្ច់ាស់្ាននោ បញញ  ននាេះ 
ប្រែូវន វ្ើដាំនណ្ើ រចិែតប្របែិបែតិឱ្យប្រែងត់ាមសលូវអ្រ ិមរគទាំង ៨ ប្របការរឺៈ  សី្ល 

ស្មា្ិ បញញ  នទ្ើបនឹងន វ្ើប្រពេះនិរវ នឱ្យជាក្ច់ាស់្ាន ឯបញញ ក្នុងទី្ននេះ    

នោក្ស្ាំនៅ ក្បញញ តដលនក្ើែអ្ាំពីវបិស្សនា ១០ ោ ងរឺៈ 

១- តម្តនញ្ញា ណ្យ    បញញ ពិចរណានឃើញស្ងខ រថ្នជា អ្និចាាំ   មនិនទ្ៀង,  

ទុ្ក្ខាំ   ប្របក្បនោ ទុ្ក្ខ,   អ្នតាត    មនិតមនជារបស់្ខលួនដូនចនេះជានដើម  ទូ្នៅ
ប្ររបស់្ងខ រទាំងអ្ស់្  ។ 
២- ឧទយពេយញ្ញា ណ្យ    បញញ ពិចរណានឃើញ ទី្នក្ើែទី្រលែព់្នស្ងខ រ រឺ
នឃើញថ្នខនធទាំង ៥ ននេះ។ 
៣- មសលញ្ញា ណ្យ      បញញ ពិចរណានឃើញទី្តបក្ធ្លល  ព្នស្ងខ រ  ដូចជាដុាំ
ព្នពពុេះទឹ្ក្  តដលនា ងន ើងនហើ តបក្នៅវញិ ។ 
៤- មយតភបោឋ នញ្ញា ណ្យ     បញញ ពិចរណានឃើញនទស្ក្នុងស្ងខ រ  ថ្នមាន
ភ ័នប្រចើនរួរខ្ល ច  បីដូចជារនងើក្នភលើងតដលនៅត   ។ 
៥- អាទសានិញ្ញា ណ្យ បញញ ពិចរណានឃើញនទស្ក្នុងស្ងខ រ  ថ្នមាននរារ
នប្រចើននបៀែនបៀនជានិចាដូចជាដាំបូក្ជាទី្នៅព្នស្ែវក្នណ្ត ៀរ  ។ 
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៦- និពេិទាញាណ្យវបញញ ពិចរណានឃើញនទស្ក្នុងស្ងខ រ        នហើ នក្ើែ  
នស្ចក្តីជិនឆ្ែន់្ ុញប្រទនន់នឿ ណា  ដូចជាសាវ មនិីងភរោិនឃើញនទស្
គ្នន    នហើ ប្រាថ្នន នឹងតលងលេះគ្នន ឱ្យោច ់ ។ 

៧- ម្ភញ្ច ិតភកម្យតាញាណ្យ បញញ ពិចរណារក្ឧា  តដលនឹងនចញឱ្យរចួ
ចក្ស្ងខ រ       ដូចជាស្ែវទ្ទែបុលប្រទុ្ងចងន់ចញឱ្យរចួពីប្រទុ្ង  ឬដូចប្រែីរុល
ែបុលស្ាំណាញ់  ចងន់ចញឱ្យរចួពីក្នុងស្ាំណាញ់  ។ 
៨- តង្កខ រូកបកាខ ញាណ្យ   បញញ ពិចរណានឃើញរុណ្ នឹងនទស្ក្នុងស្ងខ រ       
នហើ ន វ្ើចិែតតាាំងនៅជាក្ណាត ល     មនិប្រស្ឡាញ់មនិស្ែបស់្ងខ រ   ដូចជា
សាវ ម ីនិងភរោិតដលលេះតលងគ្នន ោចប់្រស្ េះនហើ   ។ 

៩- អនភកលាម្ិកញ្ញា ណ្យ  បញញ ពិចរណានឃើញអ្រ ិស្ចាទាំង ៤ ប្រពមទាំង
ស្ងខ រជាអ្នុនោមបដិនោមនៅមក្ ៗ  ក្នុងោណ្ ៨ ខ្ងនដើម  នដើមបរី ាំលែ់
អ្វជិាជ ែណាហ   ក្មមជានដើមនប្របៀបដូចជាស្ែវប្របនចៀវែស្៊ាូនៅមក្ ៗ នដើមបរីក្តសល
ប្រស្រាំក្នុងតមក្ទាំង ៥  ។ 

១០- កគាព្តមូញាណ្យ       បញញ ពិចរណានលើក្ចិែតន ើងកានអ់្រ ិមរគ តាម
ឧបនិស្ស ័វាស្នាារមរីបស់្ខលួនពីបុពវជាែិ  ក្សាងស្នសាំមក្សសាំគ្នន នឹង
នហែុ-សលព្នការនស្ពរបម់បិ្រែ  ក្នុងបចាុបបននជាែិននេះសងដូចនរឿងប្រពេះាទ្ 
អ្ជាែស្ប្រែូវរលែម់រគសល       នប្ររេះប្រែូវនស្ពរបនឹ់ងនទ្វទ្ែតជាមបិ្រែខុស្ 
ននេះជានទស្នហែុសលក្នុងបចាុបបនន  ។ 

(ចបម់ងគលទី្ ៣៤) 
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ម្សល ទសាវ៣៥ 

ផភដឋតសវកលាកីកម្មេិវែិតសាំវយតសវនកម្បតិវចិែតរបស់្បុរគលឯណា តដល
នោក្្មទ៌ាំងឡា រល់ប្រែវូនហើ  មនិរ ាំនភើបោបញ័់រ 

35-Though touched by worldly circumstances,  

never his mind is wavering 

ចិែតមនិោបញ័់រក្នុងនោក្្មន៌ែើោ ងណា? 

រក្យននេះតចក្ជា ២ រឺចិែតោប ់រឺានដល់ចិែតមានក្ងវល់ ខ្ល ចថ្ន 
នឹងានជួបនូវរបស់្តដលខលួនមនិនពញចិែត មនិប្រស្ឡាញ់ជានដើម។ 

រក្យថ្ន ញ័រ រឺានដល់នស្ចក្តីប្រាថ្នន ចងា់ននូវវែេុតដលខលួន
ប្រស្ឡាញ់នពញចិែត។ 

កលាកីម្៌វ៨វព្បការ 

ក.ែំែណ្យកែដ ម្នភតសទូកៅព្កថាន ែស់កន 

១.លាមវ រឺការចងា់នសលប្របនោជន ៍ ដូចជាចងា់នប្រទ្ពយ ចងា់នបុប្រែ
ភរោិ ចងា់នសាវ ម ីចងា់នសទេះលែៗ ចងា់នស្កាក រៈនសសងៗជានដើម។ 

ឥចាា តូព្តវ(បិ.៤៨វទំ.២៦៦) 

បភគល វ៨វពួកព្កថាន លាម 

១.ភកិ្ខុអ្នក្ប្រាថ្នន ោភ ខាំស្ងវ ែ ខមីឃាម ែ ពយោមនដើមបោីភ ប ុតនតជាអ្នក្
មនិានោភសង នសាក្សាត  សង ខសកឹ្ខសួលសង ឃាល ែចក្ប្រពេះស្ទ្ធមមសង 

២.ភកិ្ខុអ្នក្ប្រាថ្នន ោភ ខាំស្ងវ ែ ខមីឃាម ែ ពយោមនដើមបោីភ ជាអ្នក្ាន
ោភសង ប្រស្វងឹសង ប្របមាទ្សង ឃាល ែចក្ប្រពេះស្ទ្ធមមសង 
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៣.ភកិ្ខុអ្នក្ប្រាថ្នន ោភ តែមនិខាំស្ងវ ែ មនិខមីឃាម ែ មនិពយោមនដើមបោីភ 
ប ុតនតជាអ្នក្មនិមានោភសង នសាក្សាត  សង ខសកឹ្ខសួលសង ឃាល ែចក្ប្រពេះ
ស្ទ្ធមមសង 

៤.ភកិ្ខុអ្នក្ប្រាថ្នន ោភ តែមនិខាំស្ងវ ែ មនិខមីឃាម ែ មនិពយោមនដើមបោីភ 
នទ្ ប ុតនតមានោភសង ប្រស្វងឹសង ប្របមាទ្សង ឃាល ែចក្ប្រពេះស្ទ្ធមមសង 

៥.ភកិ្ខុអ្នក្ប្រាថ្នន ោភ ខាំស្ងវ ែ ខមីឃាម ែ ពយោមនដើមបោីភ ប ុតនតជាអ្នក្
មនិមានោភសង មនិនសាក្សាត   មនិខសកឹ្ខសួល មនិឃាល ែចក្ប្រពេះស្ទ្ធមម
សង  
៦.ភកិ្ខុអ្នក្ប្រាថ្នន ោភ ស្ងវ ែ ខមីឃាម ែ ពយោមនដើមបោីភ ជាអ្នក្ាន
ោភសង មនិប្រស្វងឹសង មនិប្របមាទ្សង មនិឃាល ែចក្ប្រពេះស្ទ្ធមមសង 

៧.ភកិ្ខុអ្នក្ប្រាថ្នន ោភ មនិខាំស្ងវ ែ មនិខមីឃាម ែ មនិពយោមនដើមបោីភ 
ទាំងជាអ្នក្ានោភសង មនិនសាក្សាត  សង មនិខសកឹ្ខសួលសង ឃាល ែចក្
ប្រពេះស្ទ្ធមមសង 

៨.ភកិ្ខុអ្នក្ប្រាថ្នន ោភ មនិខាំស្ងវ ែ មនិខមីឃាម ែ មនិពយោមនដើមបោីភ 
មនិប្រស្វងឹសង មនិប្របមាទ្សង មនិឃាល ែចក្ប្រពេះស្ទ្ធមមសង។ 

២.កនលាមវ រឺការចងា់នទ្ទួ្លដាំតណ្ងបុណ្យស័្ក្តិឋានៈ អ្ាំណាចជា    
នដើម។ (អានបិដក្ពសិាត រជាងននេះ) 

អគតិមានវ៤វយ៉ា ស 

១.ឆនាទ គតិវគែាតិ លុេះអ្រែិនប្ររេះនស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់ 

២.កទាស្រគតិវគែាតិ លុេះអ្រែិនប្ររេះនស្ចក្តីស្ែប ់
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៣.កមាោគតិវគែាតិ លុេះអ្រែិនប្ររេះនស្ចក្តីលៃង ់

៤.មយគតិវគែាតិ លុេះអ្រែិនប្ររេះនស្ចក្តីខ្ល ច។ 

៣.កនតរកតើរ រឺចងា់នការនលើក្ស្រនស្ើរ ចងា់នរក្យស្រនស្ើរ អ្ាំពី
បុរគលដព្ទ្ជានដើម។ 

៤.កនតភខ រឺចងា់នទ្ទួ្លនស្ចក្តីស្បា កា  ស្បា ចិែត នស្ចក្តី 
រកី្រា ជានដើម។ 

ខ.ចាំតណ្ក្តដលមនុស្សទូ្នៅមនិប្រាថ្នន ចងា់ន 

១.វិ ធនាតលាម រឺខ្ល ចាែប់ងស់លប្របនោជន ៍តដលខលួនានទ្ទួ្ល ដូចជា 
ខ្ល ចវនិាស្ប្រទ្ពយ ខ្ល ចាែប់ងទី់្លាំនៅ ខ្ល ចកូ្នសាល ប ់ខ្ល ចសាវ ម ីនិងភរោិ
សាល បជ់ានដើម។ 

២.វិ ធនាតយត រឺខ្ល ចាែប់ងនូ់វែាំតណ្ង អ្ាំណាចជានដើម។ 

៣.ព្តូិនិនាទ  រឺខ្ល ចប្រែូវនរនមើលង  ែិេះនដៀលជានដើម ។ 

៤.ទភកខ រឺខ្ល ចមានការទ្ទួ្លនូវនស្ចក្តីទុ្ក្ខនៅតាមសលូវចិែតជានដើម។ 

ចិែតមនិោបញ័់រក្នុងនោក្្មស៌្ាំនៅដល់នស្ចក្តីោ ងណា? 

ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រទ្ងប់្រតាស់្ទុ្ក្ថ្ន៖ 

កតកលាវយថាវឯកឃកនាវវាកតនវនវតម្សារតិវឯិំវរកូវរស្រវតកទាទ វគនាា វផ

តទ្វែវកកិលាវឥោឋ វីមាម វអនិោឋ វែវនបបកិកីនសាិវតាតទិកនាវឋតិំវែិតសាវវិ ធបប

ម្ភតសាំវិយញ្ចតទ្នភបតសតិ ។ ភនាំងមតានសុ់្ទ្ធ មនិានរ ាំជួ  នោ ខយល់ ោ ង
ណាមញិ រូប ស្ាំន ង ក្លិន រស្ សស្សៈ និង្មាម រមមណ៍្ទាំងអ្ស់្ តដលជាទី្
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គ្នបចិ់ែតក្តី មនិជាទី្គ្នបចិ់ែតក្តី ក្ោុ៏ាំងចិែតរបស់្ភកិ្ខុតដលជាតាទិ្បុរគល ឱ្យ
ោបញ័់រមនិមានោ ងននាេះតដរ ចិែតរបស់្ភកិ្ខុននាេះ ជាចិែតឋែិនៅខ្ជ បខ់ជួន
ជាចិែតសុែប្រស្ េះចក្កិ្នលស្នហើ  នោក្ពិចរណានូវនស្ចក្តីពិែ និង
នស្ចក្តីរលែន់ៅព្នចិែតននាេះ។ 

 មយ ងនទ្ៀែ រក្យថ្ន ចិែតមនិោបញ័់រក្នុងនោក្្ម ៌ ស្ាំនៅដល់
ស្ភាពចិែត របស់្អ្នក្តដលន វ្ើនិរវ នឱ្យចាស់្នហើ  មានចិែតតាាំង
មាាំ មនិក្នប្រមើក្ោប ់ញ័រដូចជាភនាំ រឺនោក្មានចិែតជាឧនបកាខ  (ចិែត
ជាក្ណាត ល)។ 

 កាលនោក្ជួបប្របទ្េះការវនិាស្ោភ វនិាស្ ស្ ប្រែូវនិនាទ  ាន
ទុ្ក្ខ ចិែតរបស់្នោក្មនិោបញ័់រ។ 

 កាលនោក្ានោភ ាន ស្ ានស្រនស្ើរ ានសុ្ខ ចិែតរបស់្
នោក្ក្ម៏និោបញ័់រ។ 

 (ចបម់ងគលទី្ ៣៥) 

ម្សល ទសាវ៣៦ 

អកស្រក ំមនិមាននស្ចក្តីនសាក្ 

36-Sorrowless 
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ចិែតមនិនសាក្មានន ័ដូចនមតច? 

រក្យថ្ន នសាក្ ស្ាំនៅដល់ ស្ភាពចិែតតដលនប្រក្ៀមប្រក្ាំ អ្ស់្ស្ងឃមឹ 
ប្រស្នងេះប្រស្នងច នស្ចក្តីនសាក្នៅ នស្ចក្តីរងីស្ៃួែ ក្នុងចិែតខូចចិែត ឆ្កួែចិែត 
របស់្ស្ែវ តដលប្របក្បនោ នស្ចក្តីវនិាស្ណាម ួ ឬ អ្នក្តដលនស្ចក្តី 
ទុ្ក្ខណាម ួរល់ប្រែូវនហើ ។ 

រក្យថ្ន នស្នហ តប្របថ្ន នស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់ មក្អ្ាំពីភាសាាលីថ្ន សិ្ននហៈ 
តប្របថ្ន ជរ័ស្ែិែ តដលន វ្ើឱ្យចិែតជាបជ់ាំរក្ប់្រសា ពុាំរចួ នោេះមនិរចួ ជាបសុ់ង 
រហូែឆ្កួែ លីោនោ សារនស្នហ៍តបក្ចិែត។ 

 

ដូនចនេះរក្យថ្ន មនិនសាក្ ានដល់ ចិែតរបស់្ប្រពេះខីណាប្រស្ពប ុនណាណ េះ 
ន ម្ េះថ្ន អ្នសាក្ៈ មនិនសាក្នៅ ។ តមនពិែចិែតរបស់្ប្រពេះខីណាប្រស្ព
ននាេះ ន ម្ េះថ្ន អ្នសាក្ៈ នប្ររេះមនិមានការនសាក្នៅ តដលនោក្នរល
នោ ន ័ជានដើមថ្ន ការនសាក្នៅ ភាពជាអ្នក្នសាក្នៅ ការរងីព្រ ការរងី
ស្ៃួែខ្ងក្នុងភាពព្នចិែតតដលប្រែូវនស្ចក្តីនសាក្នៅដុែនរាល។ អាចរយ ពួក្
ខលេះ នរលអ្ាំពីប្រពេះនិរវ ន រក្យននាេះភាជ បន់ស្ចក្តីមនិានជាម ួបទ្នដើម។ 
ចិែតរបស់្ប្រពេះខីណាប្រស្ពប ុនណាណ េះន ម្ េះថ្ន អ្នសាក្ៈ ។ 

កេតភឱ្យកកើតកតែកសាសាកស្រក 

ប្រពេះដម៏ានប្រពេះភារប្រតាស់្ថ្ន៖ 

កស្រែនសាិវជនាវម្មាយិកតនវេិតនសាិវនិចាច វបរគលោ 

វិ ធនាោិតនសាកម្ិធទំវឥតិវទសិ្រេ នាគារមាិធកតត។ិ 



 

- 447  -  

ភកិ្ខុអ្រគចិនតាត    ុន  ី  ព.ស្. ២៥៦៣ 

ពួក្ជនរតមងនសាក្សាត   ចាំនរេះវែេុតដលហួងតហង ការហួងតហង
ទាំងឡា  ពុាំតមនជាការនទ្ៀងទែន់ទ្ វែេុននេះមានស្ភាពប្ររែប់្រាស្
នោ ពិែ បុរគលនឃើញដូនចនេះនហើ  មនិរួរនៅប្ររបប់្ររងសទេះន ើ ។ 

ម្រណ្យនបិតំវបេសាយតិវយំវបភរធស្រវម្ម្យទនសាិវម្ញ្ាតិ 

ឯតម្បិវិធទតិាេ វបណ្យឌ ិកតាវនវម្ម្តាសា យវនកម្រវម្ម្កកា។ 

បុរស្ស្មាគ ល់នូវខនធបញ្ាក្ៈណាថ្ន ននេះរបស់្អ្ញ ខនធបញ្ាក្ៈននាេះ 

 រតមងសាបសូ្នយនោ មរណ្ៈ បណ្ឌិ ែជាអ្នក្រាបអ់ានដឹងចាស់្ 

ដាំនណ្ើ រនុេ៎ះនហើ  មនិរបបបីនងែ ននៅក្នុងនស្ចក្តីហួងតហងន ើ ។ 

 

វិ ធស្រចតូព្តវ(បិ.៥២វទំ.៣៤៧) 

ប្រស្ឡាញ់ប ុណាណ ទុ្ក្ខមានប ុនណាណ េះ 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ១០០ បុរគលននាេះមាន
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ ១០០ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ៩០ បុរគលននាេះមាន 
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ៩០ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ៨០ បុរគលននាេះមាន 
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ៨០ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ៧០ បុរគលននាេះមាន 
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ៧០ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 
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✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ៦០ បុរគលននាេះមាន 
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ៦០ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ៥០ បុរគលននាេះមាន 
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ៥០ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ៤០ បុរគលននាេះមាន 
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ៤០ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ៣០ បុរគលននាេះមាន 
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ៣០ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ២០ បុរគលននាេះមាន 
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ ២០ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ១០ បុរគលននាេះមាន 
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ ១០ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ៩ បុរគលននាេះមាន     
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ ៩ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ៨ បុរគលននាេះមាន     
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ ៨ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ៧ បុរគលននាេះមាន    
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ ៧ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 
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✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ៦ បុរគលននាេះមាន     
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ ៦ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ៥ បុរគលននាេះមាន     
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ ៥ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ៤ បុរគលននាេះមាន     
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ៤ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ៣ បុរគលននាេះមាន    
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ ៣ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ២ បុរគលននាេះមាន    
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ២ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា ប្រស្ឡាញ់វែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់ ១ បុរគលននាេះមាន     
នស្ចក្តីទុ្ក្ខ១ (នៅនពលតដលវែេុននាេះវនិាស្នៅ) 

✓ បុរគលណា មនិមានវែេុជាទី្ប្រស្ឡាញ់បុរគលននាេះ ក្ម៏និមាន      
នស្ចក្តីទុ្ក្ខតដរ ែថ្នរែនទ្ើបនរលថ្ន បុរគលននាេះជាអ្នក្មនិមាន
នសាក្ ជាបុរគលប្រាស្ចក្្ូលីរឺកិ្នលស្ ជាអ្នក្មនិមាន       
នស្ចក្តីចនងែៀែចងែល់។ 

ននទិតូព្តវ(បិ.២៩វទំ.១៣) 

ននទតិវបភកតសាេិវបភតសាិមាវកគាម្កិកាវកគាេិវតករិវននទតិ។វឧបីិវេិវ 

នរតសវននទនាវនវេិវនរតសវននទនាវនវេិវកស្រវននទតិវកយវនិរភប សីាតិ។ 

អ្នក្មានកូ្នរតមងនប្រែក្អ្រនឹងកូ្នទាំងឡា    អ្នក្មាននគ្ន 
រតមង នប្រែក្អ្រនឹងនគ្នទាំងឡា ដូនចន េះតដរ ឧប្ិទាំងឡា  
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ជានប្ររឿងនប្រែក្អ្ររបស់្ជនទាំងឡា    អ្នក្ណាមនិមានឧប្ិ 
 អ្នក្ននាេះមនិមានអ្វីនប្រែក្អ្រ (នឹងនរាន)។ 

កស្រែតិវបភកតសាេិវបភតសាិមាវកគាម្ិកកាវកគាេិវតករិវននទតិ។ 

ឧបីិវកស្រែកនាវនវេិវកស្រវកស្រែតិវននទតិវកយវនិរភប សីាតិ។ 

អ្នក្មានកូ្ន រតមងនសាក្នៅនឹងកូ្នទាំងឡា  អ្នក្មាន 
នគ្នរតមងនសាក្នៅនឹងនគ្នទាំងឡា ដូនចន េះតដរដបែិ 
ឧប្ិទាំងឡា ជានប្ររឿងនៅហមងរបស់្ជន លុេះតែអ្នក្ 

ណាមនិមានឧប្ិ នទ្ើបអ្នក្ននាេះមនិនសាក្នៅ។ 
បិយកតាវជាយកតវកស្រកកាវបិយកតាវជាយត ិ

មយំវបិយកតាវិធបបម្ភតសាតសវនតថិវកស្រកកាវកភកតាវមយំ ។ 
នស្ចក្តីនសាក្នក្ើែអ្ាំពីនស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់ ភ ័នក្ើែអ្ាំពីនស្ចក្តី
ប្រស្ឡាញ់ កាលនបើរចួប្រស្ េះចក្នស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់នហើ   

នស្ចក្តីនសាក្ក្ត៏លងមាន ភ ័នឹងមានមក្ពីណា។ 
តណាា យវជាយតិវកស្រកកាវតណាា យវជាយតិវមយំវ 

តណាា យវវិ ធបបម្ភតសាតសវនតថិវកស្រកកាវកភកតាវមយំ។ 

 នស្ចក្តីនសាក្នក្ើែអ្ាំពីែណាហ    ភ ័នក្ើែអ្ាំពីែណាហ   
កាលនបើរចួប្រស្ េះចក្ែណាហ នហើ   នស្ចក្តីនសាក្ 

ក្ត៏លងមាន ភ ័នឹងមានមក្ពីណា។ 
រតិយវជាយតិវកស្រកកាវរតយិវជាយតិវមយំវ 

រតិយវិធបបម្ភតសាតសវនតថិវកស្រកកាវកភកតាវមយំវ។ 
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 នស្ចក្តីនសាក្នក្ើែអ្ាំពីនស្ចក្តីនប្រែក្អ្រ     ភ ័នក្ើែអ្ាំពី 
នស្ចក្តីនប្រែក្អ្រ កាលនបើរចួប្រស្ េះចក្នស្ចក្តីនប្រែក្អ្រ 

នហើ  នស្ចក្តីនសាក្ក្ត៏លងមាន ភ ័នឹងមានមក្ពីណា។ 
កាម្កតាវជាយតិវកស្រកកាវកាម្កតាវជាយតិវមយ ំ

កាម្កតាវវិ ធបបម្ភតសាតសវនតថិវកស្រកកាវកភកតាវមយំវ។ 
នស្ចក្តីនសាក្នក្ើែអ្ាំពីកាម   ភ ័នក្ើែអ្ាំពីកាម  
កាលនបើរចួប្រស្ េះចក្កាមទាំងឡា នហើ   

នស្ចក្តីនសាក្ក្ត៏លងមាន ភ ័នឹងមានមក្ពីណា។ 
រ ឹកនូិកតែកសាសាស្រា ប់កោយអាការវ៨វព្បការ 

 នោ អាការដូចជានពជឈឃាែ 

 នោ វបិែតិព្នស្មបែតិ 
 នោ នស្ចក្តីនប្របៀបន្ៀប 

 នោ កា ជាសាធ្លរណ្ៈដល់ស្ែវនប្រចើន 

 នោ អា ុមានក្មាល ាំងនខា  

 នោ ជីវែិមនិមាននប្ររឿងស្មាគ ល់ 

 នោ កិ្រោិក្ាំណ្ែនូ់វកាល 

 នោ ជីវែិមានខណ្ៈែិច។ 
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អីិបាយតាម្ ំោប់ 

ិីកបោឋ នកតាវ នោ អាការហក្ដូ់ចជានពជឈឃាែ។ របបរីលឹក្
នរឿ ៗថ្ន នពជឈឃាែរិែថ្ន អ្ញនឹងកាែនូ់វក្ាលព្នបុរស្ននេះ ដូនចនេះ
នហើ ចប ់ក្ោវមក្ផ្លទ បប់្រែងក់្ ឈរនៅប្រាក្ដោ ងណាមញិ សូ្មប ី
នស្ចក្តីសាល បក់្ប៏្រាក្ដោ ងននាេះតដរ។ 

សួ្រថ្ននប្ររេះនហែុអ្វី? 

នឆ្លើ ថ្ន នប្ររេះនស្ចក្តីសាល បម់ក្នហើ  ជាម ួនឹងជាែិសង នប្ររេះវា
នាាំ ក្ជីវែិនៅសង។ ដូចជាសសែិក្ាលពស់្នៅប្រក្ពុាំទូ្ល ក្អាចមដី៍សុស្
ន ើង ោ ងណាមញិ ស្ែវទាំងឡា តែងនាាំ ក្នូវជរា និងមរណ្ៈ នហើ 
នក្ើែន ើងក្ោ៏ ងដូនចន េះតដរ។ 

ដូចគ្នថ្នប្រពេះនរ្ិស្ែវនរលថ្ន៖ 

ព្ងៃនិង បន់ចេះតែក្នលងនៅ ជីវែិនចេះតែង ចុេះមក្ អា ុរបស់្ស្ែវ
ទាំងឡា នចេះតែអ្ស់្នៅ ដូចជាទឹ្ក្ស្ទឹងែូច នចេះតែរងីស្ៃួែនៅ ោ ងននាេះ
ឯង។ 

តសលនឈើទាំងឡា តដលទុ្ាំនហើ  តែងភ ័អ្ាំពីការប្រជុេះ ចុេះមក្ចក្
នដើមអ្ាំពីប្រពលឹម ោ ងណាមញិស្ែវទាំងឡា តដលនក្ើែមក្នហើ  តែង
ភ ័អ្ាំពីនស្ចក្តីសាល ប ់អ្ស់្កាលជានិចា ក្ោ៏ ងដូនចន េះតដរ។ 

ភាជនដី៍តដលស្មូនឆ្លន ាំងន វ្ើនហើ  នទេះែូចក្តី ា្ំក្តី នៅក្តី ឆ្ែិនក្តី 
សុ្ទ្ធតែមានការតបក្ធ្លល  ជាទី្បាំសុែទាំងអ្ស់្ ោ ងណាមញិ ជីវែិរបស់្
ស្ែវទាំងឡា  ក្ោ៏ ងដូនចន េះតដរ។ 
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ទឹ្ក្ស្ននសើមនលើចុងនៅម តែងប្រជុេះធ្លល ក្ ់ នប្ររេះកិ្រោិរេះន ើងព្នប្រពេះ
អាទិ្ែយ ោ ងណាមញិ អា ុរបស់្មនុស្សទាំងឡា ក្ោ៏ ងននាេះតដរ។ 

តម្បតសាិិធបតសាិកតា តប្របប្របួលនៅព្នស្មបែតិ តដលក្នលងការវបិែតិមនិ 
មាននសាេះន ើ ។ 

សូ្មបបី្រពេះាទ្អ្នសាក្ប្រទ្ងម់ាននស្ចក្តីសុ្ខ ប្រទ្ងប់្ររបប់្ររងស្មបែតិ
នលើតសនដីទាំងមូល ប្រទ្ងច់ ប្រពេះរាជប្រទ្ពយ ១០០ នកាដិ ប្រទ្ងដ់ល់នូវភាព
ជា ា្ំក្នុងទី្បាំសុែព្នវែេុប្រែឹមតសលក្នទួែព្ប្រពរក្ក់្ណាត លប ុនណាណ េះ នាកាល
បុណ្យមក្ ដល់អ្ស់្នហើ នោ ចាំណ្ងរឺរាងកា ននេះឯង ប្រពេះអ្ងគប្រទ្ង់
មានប្រពេះភប័្រក្ នឆ្លព េះនៅរក្នស្ចក្តីសាល ប ់ប្រទ្ងជួ់បនូវនស្ចក្តីនសាក្នៅ។ 

ឧបតំេរណ្យកតា នោ ការនប្របៀបន្ៀបខលួនជាម ួជនដព្ទ្។ 

គបបសាកព្បៀបកោយអាការៈវ៧វព្បការកទៀត 

១.យតម្េតសាកតា នោ ភាពជាអ្នក្មាន ស្ ា្ំ 
២.បភញ្ាម្េតសាកតា ភាពជាអ្នក្មានបុណ្យនប្រចើន 

៣.ថាម្ម្េតសាកតា នោ ភាពជាអ្នក្មានក្មាល ាំងនប្រចើន 

៤.ឥទាិម្េតសាកតា នោ ភាពជាអ្នក្មានប្ទ្ធិនប្រចើន 

៥.បញ្ញា ម្េតសាកតា នោ ភាពជាអ្នក្មានបញញ នប្រចើន 

៦.បកែចកពភទាកតា នោ ភាពជាប្រពេះបនចាក្ពុទ្ធ 
៧.តមាម តម្ពទុាម្េតសាកតា នោ ភាពជាប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធ 
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កាយពេភស្រោរណ្យកតា នស្ចក្តីថ្ន ទូ្នៅដល់ស្ែវនប្រចើន រឺទូ្នៅ
ដល់ហវូងដងកូវទាំងឡា  ៨០ ពួក្ នោ ពិែ។ បណាត ហវូងដងកូវទាំងននាេះ 
ដងកូវតដលអាប្រស័្ នូវតស្បក្ ស្មបុរព្ងៃតដលអាប្រស័្ នូវតស្បក្ តែងទ្ាំររ
សីុ្នូវតស្បក្តដលអាប្រស័្ នូវសាច ់ តែងទ្ាំររសីុ្នូវសាចត់ដលអាប្រស័្ នូវ
ស្រព្ស្ តែងទ្ាំររសីុ្នូវស្រព្ស្តដលអាប្រស័្ ឆ្ែឹង តែងទ្ាំររសីុ្នូវខួរក្នុង
ឆ្ែឹង វានក្ើែចស់្ ឈសឺាល ប ់ បននាទ របងឧ់ចា រៈនិងបស្ាវៈក្នុងស្ររីៈប្របនទ្ស្
ននាេះឯង។ 

អាយភទភពេ កតា នស្ចក្តីថ្ន អា ុនុេ៎ះមនិមានក្មាល ាំង មានក្មាល ាំង
នខា  ។ ពិែដូនចន េះតមន ជីវែិរបស់្ស្ែវទាំងឡា  ជាបទ់ក្ទ់្ងនោ 
ខយល់ដក្ដនងហើមចូលនចញ ១ ជាបទ់ក្ទ់្ងនោ ឥរោិបង១ ជាបទ់ក្ទ់្ង
នោ ប្រែជាក្ន់ៅត ១ ជាបទ់ក្ទ់្ងនោ មហភូែរូប ១ ជាបទ់ក្ទ់្ងនោ 
អាហរ ១។ 

អនិម្ិតសាកតា រឺនោ មនិមានក្ាំណ្ែ ់ នស្ចក្តីថ្ន នោ មនិមានព្ន
ការក្ាំណ្ែ។់ ្ម ៌៥ ក្ាំណ្ែម់និានរឺ ជីវែិ ពយ្ិ កាល ក្តនលងស្ប្រមាប់
ោក្នូ់វរាងកា  រែិរបស់្ស្ែវទាំងឡា ក្នុងជីវនោក្មនិមាននិមែិត។ 

ចូរកុ្ាំនភលចខលួនរក្្មអ៌ាង ៌

ស្ងខ រទាំងឡា មនិនទ្ៀងទែ ់  នក្ើែនហើ វបិែតិវនិាស្សូ្នយ 
នក្ើែចស់្ឈសឺាល ប់្ មទ៌ាំងបនួ   មាននៅប្ររបខ់លួនប្ររបអ់ាតាម ។ 

គ្នម នស្ែវណាម ួនឹងនចៀស្សុែ  លុេះដល់ក្ាំណ្ែប់្រែូវមរណា 

ប្ររែប់្រាស្គ្នម នស្ល់ស្ពវស្ងខ រ  ប្ររបជ់នជីវា ទាំងអ្ស់្គ្នន ។ 
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ចូរកុ្ាំនភលចខលួនរក្្មអ៌ាង ៌  ពឹងព្ប្រែរែនាចិែតស្ទធ  
 ក្សី្ល ស្មា្ិ ភាវនា   ទី្ពឹងននេះជាសុ្ខសានតនអ្ើ ។ 

កេតភនាឱំ្យកកើតកតែកសាសាព្តហញ់មានវ២ 

បភកពេិ វ តននិវាកតនវ បែចបុបននេិកតនវ វាវ ឯិនសាំវ ជាយកតវ កបម្ំវ ឧប ំិ វវវវវវវវ

យកថាទកកតិ ។ នស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់ននាេះ រតមងនក្ើែនោ នហែុ ២ ោ ង រឺ
នោ ធ្លល បរ់ស់្នៅរមួគ្នន ក្នុងកាលមុន ១ នោ ការទ្ាំនុក្បប្រមុងគ្នន ក្នុង
បចាុបបននននេះ១ ដូចជាឧបបលតដលដុេះក្នុងទឹ្ក្ នោ នហែុ ២ ោ ងរឺនោ 
ទឹ្ក្១ ភក្១់។ 

កបម្តូព្តវ(បិ.៤៣វទំ.១៨៣) 

ីម្មជាតិវ៤វព្បការ 

១.កបមាវកបម្ំវជាយតិ នស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់នក្ើែនប្ររេះនស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់ 

២.កបមាវកទាកស្រវជាយតិ នស្ចក្តីប្របទូ្ស្តនក្ើែនប្ររេះនស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់ 

៣.កទាស្រវកបម្ំវជាយតិ នស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់នក្ើែនប្ររេះនស្ចក្តីប្របទូ្ស្ត 
៤.កទាស្រវកទាកស្រវជាយតវិនស្ចក្តីប្របទូ្ស្តនក្ើែនប្ររេះនស្ចក្តីប្របទូ្ស្ត។ 

នែើអ្នក្ណាតដលន ើងប្រស្ឡាញ់ជាងនរ? 

នតថិវ អតសាវ តម្វំ កបម្ំ នស្ចក្តបី្រស្ឡាញ់អ្វីឱ្យនស្មើនឹងប្រស្ឡាញ់ខលួនមនិមាន   
ន ើ ។ 

តកពេវទិស្រវអនភបរធគម្មវកែតស្រវកនិជេគាវបិយតរម្តសាកនាវកេិែិ 

ឯិំវបិកយវបភរភវអតាសា វបករតំវតស្រម វនវេឹកតវបរំវអតសាកាកមាតិ។ 
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បុរគលមានចិែតរ ាំពឹងរិែ ស្ពវទិ្ស្ រតមងរក្មនិនឃើញនូវបុរគល 

ជាទី្ប្រស្ឡាញ់ជាងខលួនក្នុងទិ្ស្ណាម ួនទ្ ខលួននទ្ើបជាទី្ប្រស្ឡាញ់ 

នប្រចើនជាងបុរគលដព្ទ្ោ ងននាេះឯង នប្ររេះនហែុននាេះ បុរគលតដល 

ប្រស្ឡាញ់ខលួន មនិរបបនីបៀែនបៀនបុរគលដព្ទ្ន ើ ។ 

ព្តហញ់់អេសាកតមើនឹសកូនម្ិនមាន? 

នតថិបភតសាតម្តពូ្តវ(បិ.២៩វទំ.១៤) 

នតថិវបភតសាតម្ំវកបម្ំវនតថិវកោតម្ិកំវីនំ 

នតថិវតភរធយតមាវអាោវតម្ភទាបរមាវតរាតិវ។ 

 នស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់នស្មើនឹងកូ្នមនិមាន ប្រទ្ពយនស្មើនឹងនគ្នមនិមាន  
ពនលឺនស្មើនឹងប្រពេះអាទិ្ែយមនិមានប្រស្េះទាំងឡា ប្របនស្ើរជាងស្មុប្រទ្។ 

នតថិវអតសាតម្ំវកបម្ំវនតថិវីញ្ាតម្ំវីនំវ 

នតថិវបញ្ញា តមាវអាោវិភដឋិវកិវបរមាវតរាតិ ។  
នស្ចក្តីប្រស្ឡាញ់នស្មើនឹងខលួនមនិមាន ប្រទ្ពយនស្មើនឹងប្រស្ូវមនិមាន  

ពនលឺនស្មើនឹងប្រាជ្ាមនិមានទឹ្ក្នភលៀងហនឹងឯង ទុ្ក្ជាប្រស្េះដប៏្របនស្ើរជាង។ 

 (ចបម់ងគទី្ ៣៦) 
ម្សល ទសាវ៣៧ 

វិ ធរជំវមាន្ូលី រឺរារៈនៅប្រាស្នហើ វ 

37-Stainless 

ចិែតប្រាស្ចក្្ូលីរឺោ ងណា? 
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្ូលី តប្របថ្ន លមែង្ូលីតដលលែិែ ស្ាំនៅដល់ កិ្នលស្ោ ងលែិែ 
តដលប្រជាបចូលនៅក្នុងស្នាត នចិែតរបស់្ន ើង មានរារៈ នទស្ៈ នមាហៈ 
នហើ ន វ្ើឱ្យចិែតរបស់្ន ើងមាននស្ចក្តីនៅហមងមនិសូរសង ់ នប្របៀបដូចជា 
្ូលីតាមប្របប្រក្ែី តដលធ្លល ក្ន់ហើ ក្នុងទី្ក្តនលងណា ៗ រតមងន វ្ើនូវទី្ក្តនលង
ននាេះ ៗ ឱ្យមានស្ភាពនៅហមង ដូនចន េះឯង។ 

ព្បកមទរបត់កិក ត 

កិក តកៅកនសុម្នភតសកយើសមានវ៣វព្តកូ ីំវៗ 

១.ប្រែកូ្លរារៈ ឬនោភៈ រឺានដល់ នស្ចក្តីែនប្រមក្ នប្រែក្អ្រប្រស្ឡាញ់ 
ការប្រាថ្នន ចងា់ននៅក្នុងមនុស្ស ស្ែវ វែេុ ឬអារមមណ៍្តដលជាទី្ប្រាថ្នន  
មានតាាំងអ្ាំពីនប្រគ្នែប្រគ្នែ រហូែដល់លែិែរឺ៖ 
១.១.អ្ភជិាវសិ្មនោភៈ ានដល់ នស្ចក្តីប្រាថ្នន ោ ងខ្ល ាំងរហូែមានការ 
ស្តមតងនចញដូចជានៅបលនន់រ លួចនរជានដើម។ 
១.២.អ្ភជិា ការស្មលងឹរ ាំព្ពចងា់នប្រទ្ពយរបស់្អ្នក្ដព្ទ្ តែមនិានស្តមតង 
អាការនចញមក្ឱ្យនរនឃើញ។ 
១.៣.នោភៈ ានដល់ នស្ចក្តីចងា់នក្នុងសលូវខុស្ សលូវទុ្ចារែិ មនិប្រែូវតាម
្ម ៌តែមនិានស្តមតងនចញ។ 
១.៤.ាបិនចា  ានដល់ នស្ចក្តីប្រាថ្នន ចងា់ននៅក្នុងសលូវមនិលែ ដូចជា
ប្រាថ្នន ចងា់នលុ នរ ឬមានការនៅនលងតលបងជានដើម។ 
១.៥.មហិចាតា ានដល់ នស្ចក្តីប្រាថ្នន ា្ំ នស្ចក្តីនោម ភនប្រចើន ដូចជាទ្ទួ្ល 
ទនអាហរវងត់ែម ួ ជាម ួអ្នក្ដព្ទ្ក្ម៏ានដួស្ ក្តែអាណាឆ្លៃ ញ់ៗ 
មនិនកាែតប្រក្ងចិែតអ្នក្ដព្ទ្ មនិដឹងប្របមាណ្។ 
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១.៦.កាមរារៈ ានដល់ នស្ចក្តីនពញចិែតក្នុងកាម មានការប្រស្ឡាញ់នភទ្ 
សទុ គ្នន  នៅមានការនប្រែក្អ្រក្នុងនភទ្ ឬនៅមានការនប្រែក្អ្រក្នុងរូប ស្ាំន ង 
ក្លិន រស្ នផ្លដឋពវ ្មាម រមមណ៍្ (របស់្បញ្ាកាមរុណ្)។ 
១.៧.រូបរារៈ ានដល់ នស្ចក្តីនប្រែក្អ្រជាបចិ់ែតក្នុងអារមមណ៍្របស់្រូបជាន 
តដលជានរឿងរបស់្អ្នក្ហវឹក្ហែស់្មា្ិរហូែានស្នប្រមចនូវ្ន។ 
១.៨.អ្រូបរារៈ ានដល់ នស្ចក្តីនប្រែក្អ្រនៅក្នុងអ្រូបជាន តដលជានរឿង 
របស់្អ្នក្ហវឹក្ហែស់្មា្ិាននូវអ្រូបជាន។ 
តាាំងពីចាំណុ្ចទី្ ៦ ដល់ ៨ ននេះឯងចែជ់ាកិ្នលស្ោ ងលែិែ នៅថ្ន ្ូលី 
ក្នុងប្រែកូ្លរារៈ។ 
២.ប្រែកូ្លនទស្ៈ ានដល់ នស្ចក្តីមនិនពញចិែត នស្ចក្តីរិែសាហវ      
នស្ចក្តីរិែបាំផ្លល ញនូវអ្នក្តដលន វ្ើឱ្យខលួនមាននស្ចក្តីនប្រកា្ មានតាាំងពី
កិ្នលស្នប្រគ្នែប្រគ្នែរហូែដល់លែិែរឺ៖ 
២.១.ពយាទ្ ានដល់ ចងអាឃាែ ចងនពៀរ មនិប្រពមអ្ភ ័នមតាត  សូ្មប ី
ឆ្លងភពជាែិក្ម៏និប្រពមអ្ភ ័ ដូចជានទ្វទ្ែត ចងអាឃាែពយាទ្ជាម ួ   
ប្រពេះស្មាម ស្មពុទ្ធជានដើម។ 
២.២.នទស្ៈ ានដល់ នស្ចក្តីរិែសាហវរិែបាំផ្លល ញ់នរ ដូចជារិែនឹង 
ស្មាល បន់រ រិែនឹងទែធ់្លក្ន់រ រិែនឹងនជរនរ រិែនឹងដុែសទេះនរនចលជា    
នដើម។ 
២.៣.នកា្ៈ ានដល់ នស្ចក្តីខឹងស្មារព្នចិែតរឺរិែនឹងនប្រកា្តែនៅមនិ 
ទនា់នបាំផ្លល ញអ្នក្ដព្ទ្។ 
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២.៤.បដិឃៈ ានដល់ នស្ចក្តីទស់្ចិែត ការថ្នន ាំងថ្នន ក្ចិ់ែតនៅមនិទនចូ់ល 
ដល់ការខឹងនប្រកា្ តែមានការថ្នន ាំងថ្នន ក្ចិ់ែត។ 

កកាីតូព្តវ(បិ.៥៣វទំ.៩) 

ការ ះកតែកសាសាកព្កាី 

កយនវកកាកីនវកភទាា កតវតតាសា វគែានសាិវទភគលតឹវតំវកកាតំវតម្មទញ្ញា យ 

បជេនសាិវិធបតសនាវបោយវនវបភនាយនសាិវឥម្ំវកលាកំវកភទាែនសាិ។ 
ស្ែវទាំងឡា នប្រកា្នហើ    នប្ររេះនស្ចក្តីនប្រកា្ណាតែងនៅ 
កានទុ់្រគែិ    ស្ែវទាំងឡា អ្នក្នឃើញចាស់្    ដឹងនោ បញញ  
ដប៏្របព្ពនហើ      រតមងលេះបងន់ប្រកា្ននាេះានលុេះលេះបងា់ន 
នហើ  មនិប្រែ បម់ក្កានន់ោក្ននេះនទ្ៀែក្នុងកាលណាន ើ ។ 

៣.ប្រែកូ្លនមាហៈ ានដល់ នស្ចក្តីវនងវងតដលជាអាការៈរបស់្ចិែតងងឹែ 
មនិដឹងខុស្ប្រែូវ អាប្រក្ក្ល់ែាបបុណ្យរុណ្នទស្ ឯចាំតណ្ក្ការមនិនចេះ 
មនិដឹងក្នុងវជិាជ ការនសសងៗ ជាអ្នក្មានបញញ នប្រចើនោ ងណាក្ន៏ោ  ប្របសិ្ន 
នបើមនិដឹងបុណ្យាបរុណ្នទស្ មនិដឹងថ្នអ្វីរួរន វ្ើ អ្វីមនិរួរន វ្ើនហើ  ក្៏
ានន ម្ េះថ្ន ជានមាហៈទាំងអ្ស់្ កិ្នលស្ប្រែកូ្លនមាហៈននេះ មានទាំង
កិ្នលស្នប្រគ្នែប្រគ្នែ និងកិ្នលស្លែិែរឺ៖ 
៣.១.មចិា ទិ្ដឋិ ានដល់ នស្ចក្តី ល់នឃើញឃាល ែចក្រនលង្ម ៌ ដូចជា
នឃើញថ្ន តម ឳមនិមានរុណ្ ាប បុណ្យមនិមានជានដើម។ 
៣.២.នមាហៈ ានដល់ នស្ចក្តីវនងវង នស្ចក្តីមនិដឹងលែ អាប្រក្ក្។់ 
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៣.៣.ស្កាក  ទិ្ដឋិ ានដល់ នស្ចក្តី ល់នឃើញថ្នជាែួខលួន ដូចជាមានការ 
រិែថ្នរាងកា ននេះ វាជារបស់្ខលួនពិែៗ។ 
៣.៤.វចិិកិ្ចា  ានដល់ នស្ចក្តីស្ងស ័ក្នុងការបដិបែតិ្ម ៌ ដូចជាចិែតនៅ 
មនិមាាំទាំក្នុងរុណ្ប្រពេះរែនៈប្រែ ័ នោ ស្ងស ័ថ្ន បុណ្យាបមានពិែឬ 
ហន៎ នហើ ចនប្រមើននូវស្មា្ិអ្ស់្កិ្នលស្ពិែ ឬហន៎ជានដើម។ 
៣.៥.សី្លពវែបរាមាស្ ានដល់ នស្ចក្តីជាបន់ៅក្នុងសី្លពវែដល៏ៃង់
របស់្ខលួន ដូចជាមានការនជឿនៅនលើរបស់្ប្រក្អូ្បនជឿនៅនលើប្រពេះជាមាា ស់្ជា 
នដើម។ 
៣.៦.មានេះ ានដល់ នស្ចក្តីប្របកានខ់លួន ប្របកានន់រ ប្របកានន់ ើង។ 
៣.៧.ឧទ្ធចាៈ ានដល់ នស្ចក្តីរនវ ើរវា ព្នចិែត ។ 
៣.៨.អ្វជិាជ  ានដល់ នស្ចក្តីមនិដឹងនូវប្រពេះស្ទ្ធមម ដូចជាមនិដឹងថ្ន ខលួន
ន ើងមក្ពីណា នក្ើែមក្ន វ្ើអ្វីសាល បន់ហើ នឹងនៅណា។ 
តាាំងអ្ាំពីចាំណុ្ចទី្ ៣ដល់ទី្៨ ជា្ូលី តដលជាកិ្នលស្ោ ងលែិែក្នុង 
ប្រែកូ្លនមាហៈ។ 

កិក តមានវ៣វកព្ម្ិត 

១.អនភត័យកិក ត កិ្នលស្ថ្នន ក្ល់ែិែ នប្របៀបដូចជាធ្លែុនប្របងតដលនៅ
ប្រែងក់្ាលនឈើរូស្ននាេះ 
២.បរធយភោឋ នកិក ត កិ្នលស្ថ្នន ក្ក់្ណាត ល នប្របៀបដូចជានភលើងតដលប្រាក្ដ
ន ើងប្រែងក់្ាលនឈើរូស្ននាេះ 
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៣.វិ ធតិកកម្កិក ត កិ្នលស្ថ្នន ក្ន់ប្រគ្នែប្រគ្នែ នប្របៀបដូចជា ក្នឈើរូស្
តដលនឆ្េះនហើ ននាេះ ក្នៅដុែវែេុនសសងៗ ។ 

មានះតូព្តវ(បិ.៥៣វទំ.៥) 

ការ ះមានះកនជាព្ពះអនាគាម្សា 

កយនវមាកននវម្តាសា កតវតតាសា វគែានសាិវទភគលតឹវតំវមានំវតម្មទញ្ញា យវបជេនសាវិ

វិ ធបតសិកនាវបោយវនវបភនាយនសាិវឥម្ំវកលាកំវកភទាែននសាិ។ ស្ែវទាំងឡា  
ប្របកានន់ហើ  នប្ររេះមានេះណាតែងនៅកានទុ់្រគែិ ស្ែវទាំងឡា អ្នក្ 
នឃើញចាស់្ ដឹងនោ បញញ ដប៏្របព្ពនហើ  រតមងលេះបងម់ានេះននាេះាន 
លុេះលេះបងា់ននហើ  មនិប្រែ បម់ក្កានន់ោក្ននេះនទ្ៀែ ក្នុងកាលណា
ន ើ ។ 

ការ ះបស់កមាេៈកនជាព្ពះអនាគាម្សា 

កយនវមាកននវម្ូហហ កតវតតាសា វគែានសាិវទភគលតឹវត ំ

មានវំតម្មទញ្ញា យវបជេនសាវិិធបតសិកនាវបោយ 

នវបភនាយនសាិវឥម្ំវកលាកំវកភទាែននសាិ។ 
ស្ែវទាំងឡា ប្របកានន់ហើ  នប្ររេះមានេះណា 

តែងនៅកានទុ់្រគែិ ស្ែវទាំងឡា អ្នក្នឃើញចាស់្ដឹងនោ  
បញញ ដប៏្របព្ពនហើ  រតមងលេះបងម់ានេះននាេះាន លុេះលេះបង ់

ាននហើ  មនិប្រែ បម់ក្កានន់ោក្ននេះនទ្ៀែ ក្នុងកាលណាន ើ ។ 
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ីម្៌ែដ ជាកេតភនាឱំ្យែកព្ម្ើនកមាេៈវ២០វយ៉ា ស 

 ការប្រចតណ្ន 

 ការស្ពឹក្ប្រស្ពនទ់្ប្រមនខ់លួន 

 ការប្រជបង់បន់ៅក្នុងនស្ចក្តីនសាក្ 

 ការខជិលប្រចអូ្ស្ 

 ការនប្រែក្អ្រក្នុងការប្រចបល់នោ ពួក្រណ្ៈ 

 ការនដក្លក្ន់ប្រចើន 

 ការមនិតាាំងចិែតឱ្យពិែប្រាក្ដ 

 ការមនិចបអ់ារមមណ៍្ក្នុងោណ្ 

 ការប្របកានខ់លួន 

 ការមនិសាក្សួ្រ 
 ការមនិរក្ារាងកា ឱ្យលែ 
 ការមនិែមកល់ចិែតឱ្យតាាំងមាាំ 
 ការនស្ពរបបុ់រគលអ្នង់ នោ បញញ  

 ការមនិចូលនៅជិែបុរគលតដលមានបញញ   
 ការនមើលង ខលួនឯង 

 ការរិែប្រែិេះរេិះខុស្ 

 ការប្របកានវ់បិរែិ រឺប្របកានអ់្វីៗ តបលក្ៗ តដលខុស្ពី្មមតាព្នការពិែ 
ានដល់ទិ្ដឋិ ការមនិមាននូវនស្ចក្តីស្នងវរ 
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 ការមាននូវនីវរណ្ៈ ៥ 

 ការតដលនស្ពរបក់្នុងប្រពេះ្ម ៌ ឬនឈវង ល់អ្ាំពីប្រពេះ្មន៌ោ 
ស្នងខបែិចែួចនពក្ តដលន វ្ើឱ្យបញញ តដលមនិទនន់ក្ើែន ើង រតមង
មនិនក្ើែន ើងបញញ  តដលនក្ើែន ើង រតមងសាបសូ្នយ។ 

(អ្ដឋក្ថ្ន ចរោិបិដក្) 
តោេ តិតំិរតូព្តវ(បិ.២០វទំ.២១) 

ការ ះបស់អាតិៈកោយអេសាខាះ? 

១.អាតិៈ ះបស់កោយការកឃើញ 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  បុងុជជនក្នុងសាស្នាននេះ ជាអ្នក្មនិាននចេះ
ដឹង មនិាននឃើញនូវប្រពេះអ្រ ិៈទាំងឡា មានប្រពេះពុទ្ធជានដើម មនិ ល្ ស្
ក្នុងអ្រ ិ្ម ៌ មនិានទូ្នាម នខលួនក្នុងអ្រ ិ្ម ៌ មនិាននឃើញនូវស្បបុរស្
ទាំងឡា  មានប្រពេះពុទ្ធជានដើម មនិ ល្ ស្ក្នុងស្បបុរសិ្្ម ៌មនិានទូ្នាម ន
ខលួនក្នុងស្បបុរសិ្្ម ៌ រតមងមនិដឹងចាស់្ក្នុង្មត៌ដលរួរន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែត។ 
កាលនបើបុងុជជនននាេះ មនិដឹងចាស់្នូវ្មត៌ដលរួរន វ្ើក្នុងចិែត មនិដឹងចាស់្ 
នូវ្មត៌ដលមនិរួរន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែត ្មណ៌ាតដលមនិរួរន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែត ក្ ៏     
ប្រែ បន់ៅជាន វ្ើទុ្ក្ក្នុងចិែតនូវ្មទ៌ាំងននាេះវញិ។ 

២.អាតិៈ ះបស់កោយការតព្សួម្ 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ភកិ្ខុក្នុងសាស្នាននេះ ពិចរណានោ ឧា 
នហើ  ស្ប្រងួមនោ ចក្ខុស្រនទិ ប្ររបឥ់រោិបងទាំង ៤ ។មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  
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កាលភកិ្ខុននាេះមនិស្ប្រងួមចក្ខុស្រនទិ ស្ាំវរៈទាំងឡា តដលជា នប្ររឿងចនងែៀែ
ចងែល់នៅត ប្រក្ហ ណានក្ើែន ើងាន តែកាលណានបើភកិ្ខុននាេះស្ប្រងួម  
ចក្ខុស្រនទិ ស្ាំវរៈ ោ ងននេះវញិ អាស្វៈទាំងឡា តដលជានប្ររឿងចនងែៀែ
ចងែល់ នៅត ប្រក្ហ ននាេះរតមងមនិមានន ើ ។ 

៣.អាតិៈ ះបស់កនកោយការកតព 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ភកិ្ខុក្នុងសាស្នាននេះ ពិចរណានោ ឧា 
នហើ  អាប្រស័្ នស្ពរឺនប្របើប្រាស់្នូវស្ាំពែចី់វរ ប្រគ្ននត់ែនដើមបកីារររនូវ 
ប្រែជាក្ ់ នដើមបកីារររនូវក្នតត  នដើមបកីារររនូវស្មផស្ស រនាម មូស្ ខយល់   
ក្នតត ព្ងៃនិងពស់្ែូច ពស់្ ា្ំទាំងឡា  ប្រគ្ននត់ែបិទ្ាាំងនូវអ្វ វៈតដលន វ្ើ 
នូវនស្ចក្តីខ្ម ស់្ឱ្យក្នប្រមើក្ ។  

ពិចរណានោ ឧា នហើ  អាប្រស័្ នស្ព រឺបរនិភារនូវចងហ ន់
បិណ្ឌ ាែ នដើមបនីលងដូចនក្មងអ្នក្ប្រស្ុក្ក្ន៏ទ្ នដើមបឱី្យនក្ើែបុរសិ្មានេះ     
ប្រស្វងឹដូចអ្នក្ប្របោល់ក្ន៏ទ្ នដើមបបី្របោបត់ាក្ត់ែងរាងកា ដូចស្រស្តីក្នុងបូរកី្៏
នទ្ នដើមបនី វ្ើឱ្យសូរសងព់ណ៌្ស្មបុរដូចអ្នក្រាាំក្ន៏ទ្ បរនិភារប្រគ្ននត់ែនដើមបឱី្យ
តាាំងនៅព្នកា ននេះ នដើមបោុីាំងជីវែិិប្រនិទ ឱ្យប្របប្រពឹែតនៅ នដើមបបីាំាែប់ង់
នូវនស្ចក្តីលាំាក្នដើមបអី្នុនប្រគ្នេះដល់ប្រពហមចរ ិ្ម ៌ អាតាម អ្ញនឹងក្មាា ែ់
បងនូ់វនវទ្នាចស់្រឺនស្ចក្តីនប្រស្ក្ឃាល នតដលមាននហើ សង និងោុាំង
នវទ្នាចស់្ និងោុាំងនវទ្នាងមី រឺតឆ្ែែហួស្ប្របមាណ្មនិឱ្យនក្ើែន ើងាន
សង កិ្រោិប្របប្រពឹែតនៅព្នឥរោិបងទាំង ៤ ក្តី នស្ចក្តីមនិមាននទស្ មាន
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មនិប្រចអូ្ស្កា  មនិប្រចអូ្ស្ចិែតជានដើមក្តី កិ្រោិនៅស្បា ក្នុងឥរោិបង
ទាំង ៤ ក្តីនឹងមានដល់អ្ញនោ ានបរនិភារនូវចងហ នបិ់ណ្ឌ ាែននេះ។ 

ពិចរណានោ ឧា នហើ  អាប្រស័្ នស្ព រឺនប្របើប្រាស់្នូវ        
ទី្នស្នាស្នៈ ប្រគ្ននត់ែនដើមបកីារររនូវប្រែជាក្ ់នដើមបកីារររនូវក្នតត  នដើមបី
ការររនូវស្មផស្ស រនាម មូស្ ខយល់ ក្ាំនៅព្ងៃនិងពស់្ែូចពស់្ ា្ំ
ទាំងឡា  ប្រគ្ននត់ែនដើមបបីននាទ បងនូ់វប្រក្វល់ប្រក្វា  តដលនក្ើែអ្ាំពីរដូវ 
នហើ អ្ភរិមយស្មៃាំនៅក្នុងក្មមោឋ ន។ 

ពិចរណានោ ឧា នហើ  អាប្រស័្ នស្ព រឺបរនិភារនូវនប្ររឿង 
បរកិាខ រជាទី្រក្ានូវជីវែិ រឺថ្នន ាំជាបចា ័ដល់អ្នក្ជមៃ ឺ ប្រគ្ននត់ែនដើមបកីារររនូវ 
នវទ្នាទាំងឡា  តដលនបៀែនបៀននសសងៗ តដលនក្ើែន ើងនហើ នដើមប ី
ប្រាស្ចក្ទុ្ក្ខខ្ល ាំងជា្មមតា។ 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  កាលភកិ្ខុននាេះមនិអាប្រស័្ នស្ពនូវបចា ័
ណាម ួនោ ឧា  អាស្វៈទាំងឡា តដលជានប្ររឿងចនងែៀែចងែល់ នៅត
ប្រក្ហ ណារបបនីក្ើែន ើងាន តែកាលនបើភកិ្ខុននាេះអាប្រស័្  នស្ពនូវ
បចា ័ណា នោ ឧា ោ ងននេះវញិ អាស្វៈទាំងឡា តដលជា នប្ររឿង
ចនងែៀែចងែល់នៅត ប្រក្ហ ននាេះរតមងមនិមានន ើ ។ 

៤.អាតិៈ ះបស់កនកោយកតែកសាសាអត់ីន ់

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ភកិ្ខុក្នុងសាស្នាននេះពិចរណានោ ឧា  
នហើ  អ្ែ់្ នច់ាំនរេះប្រែជាក្ន់ៅត  ឃាល ន នប្រស្ក្ ជាអ្នក្អ្ែប់្រទាំនូវស្មផស្ស 
រនាម មូស្ ខយល់ ក្នតត ព្ងៃនិងពស់្ែូចពស់្ ា្ំទាំងឡា  នឹងរនលងរក្យ 
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តដលនរនិោ មនិពីនរាេះ ប្រទ្នគ្នេះ ខជីខ្ជ  នឹងទុ្ក្ខនវទ្នាតដលនក្ើែន ើង 
ប្របប្រពឹែតនៅក្នុងស្ររីៈកា ដខ៏្ល ាំងកាល  អាប្រក្ក្ន់ខ្ល ចសារ មនិជាទី្នប្រែក្អ្រ មនិ
ជាទី្គ្នបចិ់ែត នឹងនាាំឱ្យខូចជីវែិ។ អាស្វៈទាំងឡា តដលជា នប្ររឿងចនងែៀែ
ចងែល់នៅត ប្រក្ហ ននាេះ រតមងមនិមានន ើ ។ 

៥.អាតិៈ ះកនកោយការកិៀរ 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ភកិ្ខុក្នុងសាស្នាននេះ ពិចរណានោ ឧា 
នហើ  នវៀរនូវដាំរកីាច នវៀរនគ្នកាច នវៀរតឆ្កកាច នវៀរស្ែវពស់្កាច ដងគែន់ឈើ 
ចប្រមូងបនាល  អ្ណ្តូ ងនប្រជាេះ រនតត ទឹ្ក្ស្មែុ  នឹងប្របឡា ទឹ្ក្ស្មែុ  ។ 
អាស្វៈទាំងឡា តដលជានប្ររឿងចនងែៀែចងែល់នៅត ប្រក្ហ ននាេះ រតមងមនិ
មានន ើ ។ 

៦.អាតិៈ ះកនកោយការបកនាទ បស់ 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ភកិ្ខុក្នុងសាស្នាននេះ ពិចរណានោ ឧា  
នហើ  អ្ែ់្ ន ់លេះបង ់ បននាទ បង ់ ន វ្ើឱ្យវនិាស្ បាំផ្លល ញនូវកាមវែិក្កៈតដល
នក្ើែន ើងនហើ  អ្ែ់្ ន ់លេះបង ់បននាទ បង ់ន វ្ើឱ្យវនិាស្ បាំផ្លល ញនូវ ពយាទ្
វែិក្កៈតដលនក្ើែន ើងនហើ  ។ល។ វហិឹសាវែិក្កៈ។ អាស្វៈទាំងឡា 
តដលជានប្ររឿងចនងែៀែចងែល់នៅត ប្រក្ហ ននាេះ រតមងមនិមានន ើ ។ 

៧.អាតិៈ ះបស់កនកោយការែកព្ម្ើន 

មាន លភកិ្ខុទាំងឡា  ភកិ្ខុក្នុងសាស្នាននេះ ពិចរណានោ ឧា 
នហើ  ចនប្រមើននូវស្ែិស្នមាព ជឈងគៈ តដលអាប្រស័្ នូវនស្ចក្តីស្ៃបស់ាៃ ែ ់
តដលអាប្រស័្ នូវ្មជ៌ានប្ររឿងប្រាស្ចក្រារៈ តដលអាប្រស័្ នូវ្មត៌ដល
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ជាទី្រ ាំលែទុ់្ក្ខ តដលជា្មប៌នងែ ននៅនដើមបលីេះកិ្នលស្ ពិចរណានោ 
ឧា នហើ  ចនប្រមើននូវ្មមវចិ ស្នមាព ជឈងគៈ... វរី ិស្នមាព ជឈងគៈ.... បីែិ
.....បស្សទ្ធិ...... ស្មា្ិស្នមាព ជឈងគៈ....ឧនបកាខ ស្នមាព ជឈងគៈ។ អាស្វៈ
ទាំងឡា តដលជានប្ររឿងចនងែៀែចងែល់នៅត ប្រក្ហ ននាេះ រតមងមនិមាន
ន ើ ។ 

វព្ពះពភទាិែនៈ 

អ្នក្ណាក្មាា ែន់ោភាននហើ  មនិនោភក្នុងអារមមណ៍្ តដលជាទី្
តាាំងព្ននស្ចក្តីនោភៈ នស្ចក្តីនោភរតមងអ្ស់្នៅពីស្នាត នចិែតអ្នក្ននាេះ 
នប្របៀបដូចជាែាំណ្ក្ទឹ់្ក្ មនិជាបន់ៅនលើស្លឹក្ឈូក្។ 

អ្នក្ណាក្មាា ែន់ទស្ាននហើ  មនិប្របទូ្ស្តរា  នៅក្នុងអារមមណ៍្ 
តដលជាទី្តាាំងព្ននស្ចក្តីប្របទូ្ស្តរា   នទស្ៈរតមងអ្ស់្នៅអ្ាំពី ស្នាត នចិែត
របស់្អ្នក្ននាេះ នប្របៀបដូចតសលនតាន ែរបូែចក្ទ្ង។ 

អ្នក្ណាក្មាា ែន់មាហៈាននហើ  មនិវនងវងនៅក្នុងអារមមណ៍្ តដល
ជាទី្តាាំងព្ននស្ចក្តីវនងវង អ្នក្រតមងក្មាា ែវ់នងវងាន នប្របៀបដូចប្រពេះអាទិ្ែយ 
ក្មាា ែភ់ាពងងឹែឱ្យអ្ស់្ដូនចន េះ។ 

(ចបម់ងគលទី្ ៣៧) 
ម្សល ទសាវ៣៨ 

កខម្ំវជាចិែតនក្សមក្ានត 
38-full of peace/ secure 

ចិែតនក្សមនែើជាអ្វី? 
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រក្យថ្ន នក្សម តប្របថ្ន មនិមានភ ័  សុែចក្ភ ័ អ្ស់្កិ្នលស្ 
មាននស្ចក្តីសុ្ខ។ 

ដូនចនេះរក្យថ្ន ចិែតនក្សម តប្របថ្ន ស្ភាពរបស់្ចិែតតដលអ្ស់្កិ្នលស្ 
នហើ ជាចិែតតដលសុែចក្ក្ងវល់ក្នុងនោក្ននេះ។ 

ម័យរបត់ម្នភតសវ២វយ៉ា ស 

១.ម័យចសកនសុ រឺនៅនពលតដលនក្ើែមក្ភាល ម ន ើងក្ា៏នជួបនូវ
ភ ័ននេះភាល ម តដលក្ាំពុងនឡាមពទ័្ធខលួនរបស់្ន ើងភ ័ននាេះរឺ 

ខ្ងនប្រកា  រឺជាែិភ ័ ភ ័អ្ាំពីក្ាំនណ្ើ ែ 
ខ្ងសាត ាំ រឺជរាភ ័ ភ ័អ្ាំពីការចស់្ 
ខ្ងនឆ្វង រឺពយ្ិភ ័ ភ ័អ្ាំពីការឈ ឺ
ខ្ងមុខ រឺមរណ្ភ ័ ភ ័អ្ាំពីនស្ចក្តីសាល ប។់ 
២.ម័យចសកព្ត មានដូចជា៖ 

✓ ភ ័អ្ាំពីមនុស្ស ដូចជា បតីកាច ប្របពនធអាប្រក្ក្ ់ កូ្នអាប្រក្ក្ ់មែិតមនិ
លែ បុរគលរល ឬមនុស្សខិលខូចជានដើម 

✓ ភ ័អ្ាំពី្មមជាែិ ដូចជាទឹ្ក្ជាំននត់សនដីក្នប្រមើក្ភនាំនភលើងនឆ្េះជានដើម 

✓ ភ ័អ្ាំពីាបក្មមតាមទន ់ ដូចជានបើនៅលួចនរ ខ្ល ចនរទនច់ប ់
ោក្រុ់ក្ជានដើម។ 
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គភណ្យិធកតតរបត់អនកមានែិតសាកកសម្ 

បុរគលតដលានរចួចក្កិ្នលស្ែណាហ  កាល  នៅជាប្រពេះអ្រ ិ
បុរគលនហើ  ចិែតរបស់្នោក្មនិរនស្មរសាមជាបជ់ាំរក្ស់្មបែតិនៅក្នុង
នោក្ននេះនទ្ៀែនទ្ រឺនោក្មានភាពបរសុិ្ទ្ធសាែ ែនៅតាមសលូវ កា  វាច 
ចិែត សាែ ែទាំងក្នុង សាែ ែទាំងនប្រៅរស់្នៅនោ ានទ្ទួ្លនស្ចក្តីសុ្ខតែ
មយ ង សទុ ប្រស្ េះ អ្ាំពីបុងុជជន តដលជាអ្នក្ប្រកាស់្នៅនោ កិ្នលស្ ែណាហ  
ជាបជ់ាំរក្ន់ៅនោ នស្ចក្តីប្រាថ្នន មនិនចេះអ្ស់្ មនិនចេះនហើ  រងទុ្ក្ខ
នវទ្នាធ្លល ក្ន់រក្ ធ្លល ក្ន់ប្របែរក្ទី្បាំសុែគ្នម ន។ បុរគលតដលមាននក្សមក្ានត 
ោ ងពិែប្រាក្ដននាេះ ានដល់ចិែតរបស់្ប្រពេះអ្រហនត ប្រពេះអ្រហនតនប្រៅអ្ាំពី
នោក្អ្ស់្កិ្នលស្នហើ  នោក្នៅមានចាំណុ្ចវនិស្ស្នប្រចើនប្របការនទ្ៀែ 
ដូចជា៖ 

អមិញ្ញា វ៦ 

រក្យថ្ន អ្ភញិញ  តប្របថ្ន ការដឹងោ ងព្ប្រក្តលង រឺានដល់៖ 

១.ឥទាិិធី អាចស្តមតងប្ទ្ធិាន ដូចជានហេះនហើរនៅនលើអាកាស្ និមែិត
កា  ឱ្យនៅជាវែេុនសសងៗ មនុស្សម ួនិមែិតឱ្យនៅជានប្រចើន និមែិតខលួនឱ្យនៅ
ជា ា្ំជានដើម។ 

២.ទិពេកស្រត មានប្រែនចៀក្ទិ្ពវអាចសាត បអ់្វីៗ ានទាំងអ្ស់្។ 

៣.កែកតាបរធយញ្ញា ណ្យ អាចដឹងវារៈចិែតរបស់្អ្នក្ដព្ទ្ រឺដឹងថ្នបុរគលននេះ
ក្ាំពុងរិែអ្វីជានដើម។ 
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៤.បភកពេនិវាស្រនភតសតិញាណ្យ អាចរលឹក្ជាែិាន។ 

៥.ែភតូបកតញាណ្យ (ទិ្ពវចក្ខុ) មានតភនក្ទិ្ពវ។ 

៦.អាតិកខយញ្ញា ណ្យ អាចន វ្ើកិ្នលស្ឱ្យអ្ស់្នៅាន។ 

វិ ធជាជ វ៣ 

១.បភកពេនិវាស្រនភតសតិញាណ្យ ោណ្អាចរលឹក្ដឹងជាែិរបស់្ខលួនឯង      
ាន។ 

២.ែភតូបកតញាណ្យវរឺមានតភនក្ទិ្ពវ អាចរលឹក្ជាែិរបស់្បុរគលដព្ទ្ាន។ 

៣.អាតិកខយញាណ្យវោណ្អាចន វ្ើកិ្នលស្ឱ្យអ្ស់្នៅាន។ 

វិ ធជាជ វ៨ 

១.វិ ធបតសនាញាណ្យ រឺមានបញញ ពិចរណានឃើញស្ងខ រនោ ព្ប្រែលក្ខណ៍្ 

២.ម្កនាយិទាិវានដល់ ប្ទ្ធិស្នប្រមចនោ ចិែត ប្ទ្ធិតាមសលូវចិែត 
៣.ឥទាិិធីវអាចស្តមតងប្ទ្ធិាន ដូចជា នហេះនហើរនៅនលើអាកាស្ និមែិត
កា ឱ្យនៅជាវែេុនសសងៗ មនុស្សម ួនិមែិតឱ្យនៅជានប្រចើន និមែិតខលួនឱ្យនៅ
ជា ា្ំជានដើម 

៤.ទិពេកស្រត ប្រែនចៀក្ទិ្ពវ 
៥.កែកតាបរធយញ្ញា ណ្យ អាចដឹងវារៈចិែតរបស់្អ្នក្ដព្ទ្ រឺដឹងថ្នបុរគលននេះ
ក្ាំពុងរិែអ្វីជានដើម។ 

ចាំណាាំៈ តងមវជិាជ  ៣ ខ្ងនលើប្រែូវជាវជិាជ  ៨។ 
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បដិតម្ភទាញាណ្យវ៤ 

រក្យថ្ន បដិតម្ភទាណាណ្យ តប្របថ្ន នស្ចក្តី ល្ ស្ព្វបិុនប្របស្ពដវ៏និស្ស្ 
ក្នុងអ្បរ់ ាំទូ្នាម ននប្របៀនប្របនៅអ្នក្ដព្ទ្។ 

១.អតថបបដិតម្ភិទាវ បញញ តបក្ធ្លល  ក្នុងអ្ែេ នឃើញនូវ្មណ៌ា ក្អ៏ាច
អ្្ិបា  ពប្រងីក្នស្ចក្តីនចញនៅឱ្យពិសាត រាន។ 

២.ីម្មបបដិតម្ភិទា បញញ តបក្ធ្លល  ក្នុង្ម ៌ រឺអាចស្រុបនស្ចក្តីព្នប្រពេះ្ម ៌
តដលស្ាំខ្ន់ៗ  ានោ ងលែិែលែន។់ 

៣.និរភតសាិបដិតម្ភិទា បញញ តបក្ធ្លល  ក្នុងនិរុែតិ រឺតបក្ធ្លល  ក្នុងនរឿងភាសាប្ររប់
ភាសា ទាំងភាសាមនុស្សនិងភាសាស្ែវ។ 

៤.បដិោណ្យបដិតម្ភិទា តបក្ធ្លល  ក្នុងបដិភាណ្ រឺអាចអ្្ិបា  នោេះ
ប្រសា នូវបញញ តដលនក្ើែន ើងចាំនរេះខលួនាន។ 

(ចបម់ងគលទី្ ៣៨) 
ប្រពេះគ្នថ្នបញ្ាបព់្នមងគល 

ឯតទសិ្មន ិក្តា ន  សរាត្េបរាជតិ  
  សរាត្េ ណស្មត្េ ឹគចឆនត ិ    ត្ណនតស ំមង្គលមុត្តមនត។ិ 

នទ្វតា  និងមនុស្សទាំងឡា ន វ្ើនូវមងគលទាំងឡា   
ប្រាក្ដដូនចនេះនហើ  ជាអ្នក្មនិចលចញ់ក្នុងទី្ទាំងពួង 

 តែងដល់នូវសិ្រសួី្ស្តីក្នុងទី្ទាំងពួង ននេះជាមងគលដឧ៏ែតម 

របស់្នទ្វតា  និងមនុស្សទាំងឡា ននាេះ។ 
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នងៃលអ ននជវីតិ្ 

សុនក្ខត្ត ំសុមង្គល ំសុបភាត្ ំសុហុដ្ឋតិ្ ំ

សុខណោ សុមុហុណតត  ច សុយិដ្ឋ ំ ព្រហម ចរសុិ។ 

ព្ងៃណាតដលស្ែវទាំងឡា ប្របប្រពឹែតលែនោ កា  វាច ចិែត 
ព្ងៃននាេះន ម្ េះថ្ន នក្ខែតប្ក្សលែ មងគលលែ ព្ងៃភលសឺាវ ងលែ ព្ងៃព្ន 

អ្រុណ្រេះលែ ខណ្ៈលែ ោមលែ ទនតដលបុរគលបូជានហើ ដល់ 

ប្រពហមចរបុីរគលទាំងឡា ក្នុងនពលននាេះន ម្ េះថ្នជានប្ររឿងបូជាលែ។ 

ស្មរៈធម៌ ៥ ព្បការ 

✓ សារៈព្នប្រទ្ពយ រឺការឱ្យទន  
✓ សារៈព្នចាំនណ្េះដឹង រឺស្នស្រងគ េះអ្នក្ដព្ទ្ 
✓ សារៈព្នការស្នស្រងគ េះ រឺការប្រាបស់លូវប្រែូវ 
✓ សារៈព្នរូបកា  រឺការនប្របើរូបកា សាងប្របនោជន ៍
✓ សារៈព្នជីវែិរឺការប្របប្រពឹែត្មត៌ដលជាខលឹមសារស្ាំខ្នប់ាំសុែក្នុងជីវែិ។ 

អនកពិនិតយអកខរាិធរភទា 

១.មិកខវុបោនកជាជ កតាវមា ន ់សុ្ភាព 

២.មិកខវុស្រតនរកខិកតាវសុ្ខ ចនាេ  
៣.មិកខវុវិ ីរធយបណ្យឌ ិកតាវនភឿន វា នឌី់្ 

៤.មិកខវុវិ ីរធយឆកនាទ វនត  ម ី

៥.ស្រម្កណ្យរវស្ររានកនាទ   ស្៊ាុ ៊ុំ នស្ងហុង 
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ប្របវែតិរូបស្នងខបនិងការងរសាស្នា 
ខ្ុ ាំប្រពេះក្រុណាភកិ្ខុ អគលែិកតាសា    ុន  ី នក្ើែនៅព្ងៃទ្ី២ តខ កុ្មភៈ ឆ្លន ាំ ១៩៨៩ នៅភូមិ

ចាំការនលើ ឃុាំបឹងខ្ន រ ប្រសុ្ក្ាកាន នខែតនរ្ិ៍សាែ។់ ានបសួ្ជាសាមនណ្រនៅព្ងៃទ្ី ២០ 
តខែុោ ឆ្លន ាំ២០០៦ ក្នុងពទ្ធសី្មាវែតតប្រជ និងានបសួ្ជាភកិ្ខុភាវៈនៅព្ងៃទ្ី ២៣ តខឧស្ភា 
ឆ្លន ាំ ២០១០ ក្នុងពទ្ធសី្មាវែតបនាទ  ដី។  

ខ្ុ ាំាននៅសិ្ក្ាាលីនិងភាសាភូមាជានដើម នៅស្ាំ ូែនខែតាែដ់ាំបង នប្រកា 
មក្នៅព្ងៃទ្ី ២០ តខក្ក្កោ ឆ្លន ាំ ២០០៨ ានមក្សាន ក្ន់ៅសិ្ក្ាក្នុងវែតមណី្រែនារាម
រហូែដល់បចាុបបនន។  

ខ្ុ ាំមនិមាននស្ចក្តីប្រាថ្នន ចងប់សួ្ននាេះនទ្ តែនោ អាប្រស័្ នោក្ោ នចង 
ចិន និងនោមប្របុស្ប្រសី្ានជប្រមុញឱ្យបសួ្ ក្ប៏សួ្តាមគ្នែន់ៅ នហើ ាននៅសិ្ក្ា   
ប្រពេះ្មន៌ៅវែតតប្រជមាន ១០ព្ងៃ ។ ខ្ុ ាំបសួ្នោ គ្នម ន ល់ថ្នសាស្នាមានប្របនោជនដ៍ល់
ខលួនននាេះនទ្ តែនោ អាប្រស័្ ការខិែខាំសិ្ក្ាប្រពេះពុទ្ធវចនៈន្វើឱ្យខ្ុ ាំ ល់ចាស់្ថ្ននមនរៀន
ព្នការប្រតាស់្ដឹងរបស់្ប្រពេះពុទ្ធពិែជាមានសារៈស្ាំខ្ន ់ និងអាចជួ  ជីវែិរបស់្ន ើងឱ្យ
ប្របនស្ើរនិងសុ្ខស្ៃបព់ិែាន។ 

ការសសពវសា  
១.បនប្រងៀនប្រពេះអ្ភិ្ មម ប្រពេះវនិ ័ ប្រពេះាលី និងស្មា្ិដល់ប្រពេះស្ងឃក្នុងវែតមណី្រែនារាម  
២.ស្តមតងប្រពេះ្មអ៌្បរ់ ាំតាមវទិ្យុ 
៣.នរៀបនរៀងនស្ៀវនៅជា្មមទនមានដូចជាៈ  
១.ទុ្ក្មាែិកាែិក្មាែិកា ២.អ្រ ិស្ចាៈ៤ ៣.អ្នុស្សែិ ១០ ៤.វ ិ្ ីសាស្រស្តសាងសុ្ភមងគល 
៤.បនប្រងៀនប្រពេះ្មដ៌ល់ពុទ្ធបរស័្ទ្តាមនខែតនានា មាននខែតក្ាំពង់្ ាំ ក្ាំពងច់ម ក្ាំពែ 
៥.បនប្រងៀនស្មា្ិនិងប្រទ្ឹស្តីប្រពេះពុទ្ធសាសានាដល់សិ្ស្ានុសិ្ស្សតាមសាោនរៀន 
៦.ជួ  នរៀបចាំក្មមវ ិ្ ីបុណ្យនសសងៗនៅក្នុងវែតមណី្រែនារាម 
៧.ជួ  ប្ររបប់្ររងតសនក្សិ្ក្ាក្នុងវែតមណី្រែនារាម 
៨.ានបនប្រងៀនប្រពេះអ្ភិ្ មមនៅសាោពុទ្ធិក្ស្ក្យបុែតអ្នតរជាែិ និងតាមOnline 
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ឯកស្ររកយស 

១.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ   ១៩ ស្ងគ លក្សូ្ប្រែនិង អ្ដឋក្ថ្ន     
២.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ   ២៩ 
៣.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបដិក្ភារ   ៣០ 
៤.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ   ៣៤ 
៥. រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ   ៣៨ 
៦.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ   ៣៩ 
៧.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ   ៤១ 
៨.រមពរីប្រពេះអ្ដឋក្ក្ថ្នភារ  ៤១ 
៩. រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ  ៤៣ 
១០.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ  ៤៤  
១១.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ  ៤៥  
១២.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបដិក្ភារ  ៤៦ 
១៣.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ  ៤៧ 
១៤.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ  ៤៨ 
១៥.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ  ៤៩ 
១៦.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ  ៥០ 
១៧.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបដិក្ភារ  ៥១ 
១៨.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ  ៥២ 
១៩.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ  ៥៤ 
២០.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបដិក្ភារ  ៥៨ 
២១.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបដិក្ភារ  ៦៣ 
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២២.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបដិក្ភារ  ៦៤ 
២៣.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបិដក្ភារ  ៧២ 
២៤.រមពរីប្រពេះព្ប្រែបដិក្ភារ  ១ 
២៥.រមពរីមននារងបូរណី្ អ្ដឋក្ថ្ន ែិក្និាែ 
២៦.រមពរីសារែេមជជូសា ជាដកីាអ្ងគុែតរនិកា  
២៧.រមពរីអ្ភធិ្លនបបទ្ីបិកាសូ្ចិ 
២៨.រមពរីបរមែេនជាែិកា អ្ដឋក្ថ្នខុទ្ទក្និកា   
២៩.រមពរីឃាល ាំងបរ ិែតិភារ  ១ 
៣០.រមពរីឃាល ាំងបរ ិែតិភារ  ២ 
៣១.ប្រពេះអ្ភិ្ មមបរនិចាទ្ទ្ី  ៧ 
៣២.ប្រពេះអ្ភិ្ មមបរនិចាទ្ទ្ ី ១ 
៣៣.រមពរីនោក្នីែិ  
៣៤.រមពរីនានា្មមស្ងគហៈ 
៣៥.បរាភវសូ្ប្រែ 
៣៦.មងគលក្ថ្ន 
៣៧.មងគលជីវែិ 
៣៨.ពុទ្ធវចនា្ិបា  នរៀបរាងនោ បណ្ឌិ ែ លី រស្មី 
៣៩.រមពរីស្ទទ នុប្រក្មប្រពេះពុទ្ធសាស្នា 

៤០.មងគលែេទី្បនីភារ  ១,២,៣,៤ 

៤១.អ្ដឋក្ថ្ន ចរោិបិដក្ 

៤១.The Law of Action and Result (2016) 
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នាម្តបបុរតជនជូ រួម្កកះពភម្ពកតៀិកៅីម្មទាន 

តសនក្ប្រពេះស្ងឃ 
១.ភកិ្ខុ មុនីបុនតាត  សុ្ខ ធ្លវ ី    ១០០ ដុោល  
២.ភកិ្ខុ នត  ម ី     ៥០,០០០៛ 
៣.សាមនណ្រ នជឿន ជាែិ     ៨០,០០០៛ 
៤.សាមនណ្រ ្ន ់សុ្ន្ឿន     ២០,០០០៛ 
តសនក្ប្ររហស្េ 
១.ឧាស្ក្ ងួន រឹម សួ្រ និងឧាសិ្ក្ព្ង សារនិ និងកូ្ន ៣០០,០០០៛ 
២.អ្នក្ប្រសី្ប្រាក្ ់សុ្ខុម មា លីន និងបុប្រែ   ១០,០០០០៛ 
៣.ឧាសិ្កា នអ្ៀងតចម និងកូ្ននៅ    ៦០,០០០៛ 
៤.ឧ.សិ្.លឹម ប្រសី្ណា និងកូ្ននៅ    ៦០,០០០៛ 
៥.ឧ.ជា ជីវហុង ឧ.សិ្.លឹម នហគក្ ហួ  និងកូ្ន  ៦០,០០០៛ 
៦.ឧ.សិ្.ពក្ ម ង ់ឧ.ស្.អ្ុក្ ជុាំ និងកូ្ននៅ   ៥០,០០០៛ 
៧.ឧ.ស្ ប៊ា ីសុ្ភប័្រក្ ឧ.សិ្.លឹម នស្ៀ និងកូ្ន   ៤០,០០០៛ 
៨.ឧ.សិ្. ម ម ន ឿន និងកូ្ននៅ    ៤០,០០០៛ 
៩.ឧ.ស្. នមៀន សានឃឿន ឧ.សិ្.ស្៊ាុន សុ្ខ នឃឿននិងកូ្ន ៤០,០០០៛ 
១០.នោក្ កុ្ស្ល និងអ្នក្ប្រសី្ ជិនឈនី ង   ៤០,០០០៛ 
១១.ឧ.ស្. ឈមឹ ឃុន និងឧ.សិ្. លីលី   ៤០,០០០៛ 
១២.ឧ.សិ្. ជាអ្៊ាូក្ និងកូ្ន នៅ នៅទ្ួែ   ៤០,០០០៛ 
១៣.នោក្មាស្ ស្មទិ្ធ អ្នក្ប្រសី្ឌ្ិន ពុាំ និងកូ្ន   ៤០,០០០៛ 
១៤.ឧ.ស្. អាាំង ងីម ឧ.សិ្. កាាំង ងីន និងកូ្ន   ៤០,០០០៛ 
១៥.ឧ.សិ្.ហុក្ ចនាេ  និងកូ្ន    ៤០,០០០៛ 
១៦.ឧ.សិ្.  ុង សុ្ខ្ ប្រពមទាំងក្មួ និងនៅ   ៤០,០០០៛ 
១៧.ឧ.ស្.ហិុន សាម ីឧ.សិ្.សុន សុ្ខុម និងកូ្ន  ៤០,០០០៛ 
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១៨.ឧ.សិ្. ខ្ែ ់ននៀម ប្រពមទាំងសាវ មនីិងកូ្ន   ៤០,០០០៛ 
១៩.ឧ.សិ្. ម  ួហីុង និងកូ្ន     ៣០,០០០៛ 
២០.ឧ.សិ្. អ្ុឹម រីម និងកូ្ន     ២០,០០០៛ 
២១.ឧ.ស្. នងង រីវ ប្រពមទាំងភរោិនិងកូ្ន   ២០,០០០៛ 
២២.ឧ.ស្. សិុ្ន សារុន ប្រពមទាំងភរោិ និងកូ្ន  ២០,០០០៛ 
២៣.ឧ.សិ្. នស្ៀ នឆ្ង និងកូ្ននៅ    ២០,០០០៛ 
២៤.ឧ.សិ្. ឈមឹ សី្ោ និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
២៥.ឧ.សិ្. នឈៀង សុ្ន និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
២៦.ឧ.សិ្.ឡាច សីុ្ងន និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
២៧.ឧ.ស្. មាស្ ស្ាំអាែ (នៅមា ប)់និងកូ្ន   ២០,០០០៛ 
២៨.ឧ.សិ្. ជិន ឈន និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
២៩.ឧ.សិ្. ឈរ ប៊ាុនលី និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៣០.ឧ.សិ្. សីុ្វ ន ង និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៣១.ឧ.សិ្. រស់្ កាវ និងកូ្ននៅ    ២០,០០០៛ 
៣២.ឧ.សិ្.ន វ ញឹុង និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៣៣.ឧ.សិ្. ក្ួ  អ្៊ាូ និងកូ្ន     ២០,០០០៛ 
៣៤.ឧ.ស្. តស្ម សលលី ឧ.សិ្. មងួ នមៀច និងកូ្ន  ២០,០០០៛ 
៣៥.នោក្ នក្ើែសាវុឌ្ អ្នក្ប្រសី្ ្ង សាវ ីនិងកូ្ន  ២០,០០០៛ 
៣៦.ឧ.សិ្. នស្ាង នហឿន និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៣៧.ឧ.សិ្. កាាំង ហួ  និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៣៨.អ្នក្ប្រសី្ មាស្ក្ញ្ាណា និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៣៩.នោក្ប្ររូ នពប្រជ អ្នក្ប្ររូ អ្៊ាុ  សុ្ខ្គ្នរ   ២០,០០០៛ 
៤០.ឧ.សិ្. នរៀែ នស្ៀវ និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៤១.ឧ.សិ្.ជូសា តអ្ម និងសាវ ម ី   ២០,០០០៛ 
៤២.ឧ.សិ្. សីុ្ មនិា     ២០,០០០៛ 
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៤៣.ឧ.សិ្. រង វនិ និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៤៤.ឧ.ស្. ហច ឧ.សិ្.នហៀវ និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៤៥.ឧ.សិ្. វុែិ      ២០,០០០៛ 
៤៦.ឧ.សិ្. រា ន ់និងឧ.សិ្. នែង    ២០,០០០៛ 
៤៧.ឧ.សិ្. នអ្ៀង ឧ.សិ្. ែុាំ     ២០,០០០៛ 
៤៨.ឧ.ស្. មនួ ឧ.សិ្. រងវ  ុន និងកូ្ន   ២០,០០០៛ 
៤៩.ឧ.សិ្. ស្៊ាុ ៊ុំ នក្ង ឧ.សិ្. អ្៊ាុ៊ុំ នអ្ៀន    ២០,០០០៛ 
៥០.ឧ.សិ្.អ្៊ាុច ោ ែ និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៥១.ឧ.សិ្. វ.ី ឧ.សិ្. ហ៊ាុន និងឧ.សិ្. សិុ្ច នឈៀង  ២០,០០០៛ 
៥២.ឧ.សិ្. ហម ្ីណា ឧ.សិ្. ណាប្ររី   ២០,០០០៛ 
៥៣.ឧ.សិ្. នាង សុ្បិន     ២០,០០០៛ 
៥៤.ឧ.សិ្. នអ្ៀង ព្ឆ្ រ ីនិងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៥៥.ឧ.សិ្. កាាំង ី និងកូ្ន     ២០,០០០៛ 
៥៦. ុវែី មាស្ សុ្ផ្លរ ី    ២០,០០០៛ 
៥៧.នោក្ទូ្ច ងួន ឧ.សិ្. អ្ុក្ សា៊ា ម និងកូ្ន   ២០,០០០៛ 
៥៨.ឧ.សិ្. វា ន ់ចនរ់ា  និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៥៩.ឧ.សិ្. រល់ នហៀង ឧ.សិ្. ខ្ែ ់កូ្ឡា   ២០,០០០៛ 
៦០.ឧ.សិ្. តែម សុ្ខនឃៀង និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៦១.ឧ.សិ្. ស្៊ាុម ប៊ាុន ្ួក្ និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៦២.ឧ.សិ្. នម ង ម ួ និងឧ.សិ្. សា នអ្ឿន   ២០,០០០៛ 
៦៣.ឧ.សិ្. តប ន ប្របទ្ីប និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៦៤.អ្នក្ប្រសី្ ស្ងរស្មី និងសាវ ម ី   ២០,០០០៛ 
៦៥.ឧ.សិ្. ទង ចនន់អ្ឿន និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៦៦.ឧ.ស្. ស្មចន ់និងឧ.សិ្. ងួន រឹមោង   ២០,០០០៛ 
៦៧.ឧ.សិ្. អ្៊ាក្ជុាំ និងកូ្ន     ២០,០០០៛ 
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៦៨.ឧ.សិ្. ណ្ន ឧ.សិ្.   ុន    ២០,០០០៛ 
៦៩. ុវជន ជិនបញ្ញ វនត     ២០,០០០៛ 
៧០. ុវជន ជិន មុនីរែនៈ     ២០,០០០៛ 
៧១. ុវជន ជិន មុនីវឌ្ឍនៈ     ២០,០០០៛ 
៧២. ុវែី ជិន ក្ណិ្កា     ២០,០០០៛ 
៧៣.នោក្ សារមឹ និងអ្នក្ប្រសី្ នឃឿន និងកូ្ន   ២០,០០០៛ 
៧៤.ឧ.សិ្. នស្ៀន និងប្ររូនពទ្យនៅហួរ   ២០,០០០៛ 
៧៥.ឧ.សិ្. តរម ្ឹម និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៧៦.ឧ.ស្. នទ្ៀប នែន ឧ.សិ្. ហ៊ាុ  ប៊ាុនរ ីនិងកូ្ន  ២០,០០០៛ 
៧៧.ឧ.សិ្. ព្ងសីុ្វ ី និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៧៨.នោក្ប្ររូ ហ៊ាុល រឹមនស្ៀង អ្នក្ប្ររូគ្នែ រឹមលី និងកូ្ន ២០,០០០៛ 
៧៩.ឧ.សិ្. រ  ង ម ីនិងកូ្ន     ២០,០០០៛ 
៨០.ឧ.សិ្.នថ្នង ចនង់ននិងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៨១.ឧ.សិ្. នថ្នង នងែ     ២០,០០០៛ 
៨២.ឧ.សិ្. ពិន មា នរ  ែ និងក្មួ     ២០,០០០៛ 
៨៣.ឧ.សិ្. អាាំ នស្ឿន និងឧ.សិ្. ប្រែប ់  ២០,០០០៛ 
៨៤.ឧ.សិ្. ្ន ់ណារ ី(នៅនម ណាវ)ី និងកូ្ន   ២០,០០០៛ 
៨៥.ឧ.សិ្. រស់្ ឡាញ់ និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៨៦.ឧ.សិ្. អ្ូែ សាមុែ និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៨៧.ឧ.សិ្. ប ក្ ់  ុម     ២០,០០០៛ 
៨៨.ឧ.សិ្. ឡាច លន ់និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៨៩.ឧ.ស្.អ្នួ លួន និងកូ្ន     ២០,០០០៛  
៩០.ឧ.សិ្. រី មា ន ់និងកូ្ន     ២០,០០០៛ 
៩១. ុវជន នក្ែ វណាណ      ២០,០០០៛ 
៩២.នោក្ ន ង ចននី និងភរោិ    ២០,០០០៛ 
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៩៣.នោក្ ពុាំ សីុ្ណា អ្នក្ប្រសី្បុិច សុ្ភាព និងធ្លរនិ  ២០,០០០៛ 
៩៤. ុវែី ឃន ស្រទិ្ធិ     ២០,០០០៛ 
៩៥.នោក្ លីហួង អ្នក្ប្រសី្ លីន ោ    ២០,០០០៛ 
៩៦.ឧ.សិ្. រ ីអារុ  និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
៩៧.នោក្ រន ់រីមអ្ូន និងអ្នក្ប្រសី្ ស្ាំបូរ នារែី  ២០,០០០៛ 
៩៨.នោក្ ប្រាក្ ់ចនវ់ណ្ណ  អ្នក្ប្រសី្ស្ាំបូរ មា រា វ ី  ២០,០០០៛ 
៩៩.នោក្ ជារីណា អ្នក្ប្រសី្ តក្មា ព្    ២០,០០០៛ 
១០០.នោក្ ប្រសី្ ឈុនន ង (នៅអ្ូន) និងកូ្ន  ២០,០០០៛ 
១០១.ឧ.សិ្. រី សនសីុ្ និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
១០២.ឧ.សិ្. រឹមប៊ាន និងកូ្ន    ២០,០០០៛ 
១០៣.ឧ.សិ្. រី រឹមន ឿន     ២០,០០០៛ 
១០៤.ឧាសិ្កា ឃុន ម ួនិងប្ររួសារប្រពមទាំងមែិតប្រពេះ្ម ៌៣១ មុនឺនរៀល 
១០៥.ឧាសិ្កា Kunthea Hin    ១០ មុនឺនរៀល 
១០៦.ឧ.សិ្ មុ ីឡា      ១២០,០០០៛ 
១០៧.ឧ.សិ្ សុ្ផ្លនណ់ារ ី    ៥០,០០០៛ 

ស្រុបប្រាក្ដុ់ោល  
១.ឧាសិ្កា Vibol Sokha Yeanនិងពុទ្ធបរស័ិ្ទ្ Canada ៥០០ ដុោល  
២.ឧាសិ្កា ញឹម ឃាង     ៣០០  ដុោល  
៣.ឧាសិ្កា ប្រសី្ហវស្ទឺ ប្រពមទាំងសាវ មនីិងកូ្ន   ២០០ ដុោល  
៤.ឧ.សិ្. ក្ង វុទធ  (នៅប្រសី្នត )    ១០០ ដុោល  
៥.ឧ.សិ្. រឹម ោង  ី     ១០០ ដុោល  
៦.ឧ.សិ្. នរៀម សុ្ខចនប្រមើន     ១៣០ ដុោល  
៧.ឧ.សិ្.នស្ៀក្ ឆ្ល រីម     ១០០ ដុោល  
៨.ឧាសិ្កា មា ឡា  រនធមាលី    ១០០ ដុោល  
៩.ឧាសិ្កា អ្ុី ហកិច នៅនោមនលង    ១០០ ដុោល  
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១០.ឧ.ស្ សុ្ខ ភរុិណ្ ភរោិ អាាំងថ្ននីប្រពមទាំងប្ររួសារ  ១០០ ដុោល  
១១.ឧាសិ្កា លីម សុ្ភ ី    ៥០ ដុោល  
១២.ឧាស្ក្ នរន វុទ្ធី     ៥០ ដុោល  
១៣.ឧាសិ្កា Chan Lakhena    ៥០ ដុោល  
១៤.ឧាសិ្កា ដុម ប៊ាុននរឿន    ៣០ ដុោល  
១៥.ឧ.សិ្ សូ្នី (នសាទ ង)     ៣០ ដុោល  
១៦.ឧ.សិ្ ដួង ចនប់ុាផ      ៣០ ដុោល  
១៧.ឧ.សិ្. នហង ចនធី ប្រពមទាំងសាវ មនីិងកូ្ន   ២០ ដុោល  
១៨.Mrs. Roeun Sao     ២០ ដុោល  
១៩.Mrs.Mok Ravy     ២០ ដុោល  
២០.ឧ.សិ្ សួ្ស្ ប្រសី្បូ     ២០ ដុោល  
២១.ឧ.ស្. នៅកុ្ស្ល និងអ្នក្ប្រសី្ ឆ្ូ  មុាំ   ១៥ ដុោល  
២២.ឧ.សិ្ Sek Soly     ១៥ ដុោល  
២៣.ឧ.សិ្. ម ម  ន និងកូ្ន    ១០ ដុោល  
២៤.ឧ.សិ្. រឹម ស្៊ាន និងកូ្ន    ១០ ដុោល  
២៥.ឧ.ស្ Sophal tith     ១០ ដុោល  
២៦.ឧ.សិ្ ស្៊ាូ  ចនថ់្ន     ១០ ដុោល  
២៧.ឧ.សិ្ Sok Houy     ១០ ដុោល  

តាមរ ៈនោម រឹមោង 
១.ប្រពេះភកិ្ខុពុទ្ធងកុរ វ  ង ់សុ្ភស្ត និងមាត  ្មឧ៌.សិ្ តាាំង នហៀង  ១០០ ដុោល  
២.ឧ.ស្ តអ្៊ាែឌ្ឹម ថ្នល ង និងភរោិ រុណាណ រ ី ូ    ៥០០ ដុោល  
៣.ឧ.ស្ តម ន  ិែេូ និងភរោិ     ២០០ ដុោល  
៤.ឧ.ស្ ឆ្ន រឹមអ្ូន និងឧាសិ្កា ឃី រឹមោងនិងកូ្ននៅ  ១៥០ ដុោល  
៥.ឧ.សិ្. នលៀវ រឹមវចួ      ១០០ ដុោល  
៦.ឧ.សិ្ ា ន ់ពិណាណ រ ី     ១០០ ដុោល  
៧.ឧ.សិ្ ក្ង ហីុង និងប្ររួសារ     ១០០ ដុោល  
៨.ឧ.សិ្ ចរោិ លីម និងប្ររួសារ     ១០០ ដុោល  
៩.ឧ.សិ្ លី សុ្ខ្ និងប្ររួសារ     ៥០ ដុោល  
១០.ឧ.សិ្ ក្កិ្ សុ្សល      ៥០ ដុោល  
១១.ឧ.សិ្ នុែ សុ្ផ្លែ សាវ មឈីមឹ ស្ន និងកូ្ននៅ  ៥០ ដុោល  
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១២.ឧ.សិ្ សីុ្ថ្ន       ៥០ ដុោល  
១៣.ឧ.សិ្ ស្៊ាុន សី្ោ      ៥០ ដុោល  
១៤.ឧ.សិ្ នអ្ៀង និមល់      ៥០ ដុោល  
១៥.ឧ.សិ្ នហៀក្ នជននណ្ែវចិាិកា និងឳពុក្មាត     ៥០ ដុោល  
១៦.ឧ.សិ្ ហីុង មាលិនោ និងប្ររួសារ    ៨០ ដុោល  
១៧.ឧ.ស្ សីុ្ម នស្ឿន និងឧាសិ្កា ខ្នន់ស្ង   ៧០ ដុោល  
១៨.ឧ.សិ្ ោង រាសី្ សាវ ម ីប្រពមទាំងកូ្ននៅ   ៥០ ដុោល  
១៩.ឧ.សិ្ ា ែ នសាភណ័្      ៣០ ដុោល  
២០.ឧ.ស្ សឹ្ម  ីម និងភរោិ     ២៥ ដុោល  

អ្នក្ចូលជាចាំនួនក្ាល 
១.Sopeak rith       ៣០ ក្ាល 
២.Hou kruy       ១០ ក្ាល 
៣.Kruy Hoec          ៥ ក្ាល 
៤.Kruy monin       ១០ ក្ាល 
៥.Ehhin Chonary      ២   ក្ាល 
៦.Kimhong Cheng      ២   ក្ាល  
៧.Soun Chamnavy      ២   ក្ាល 
៨.Sun leakena       ២១ ក្ាល 
៩.សូ្ សុ្វណាណ រ ី      ៥   ក្ាល 
១០.សូ្ សុ្វណាណ រា        ២   ក្ាល 
១១.Ni Sina       ៦   ក្ាល 
១២.Ratna Tery       ៦   ក្ាល 
១៣.Sophary Hout      ៤   ក្ាល 
១៤.ឧ.សិ្. វងស រង័ឡាង និងកូ្ននៅ     ១០ ក្ាល 
១៥.ប្រពេះនែជរុណ្ឡា  សារទិ្ធិ     ១០ ក្ាល 
១៦.សុ្ន ចន័ទអ្តណ្ត ែ  ោនីនទ្ស្នាង និងតចនខង      ៥ ក្ាល 
១៧.វង ោនី និងសាវ មកូី្នៗ        ៥ ក្ាល 
១៨.ពុទ្ធបរស័ិ្ទ្នៅនា  តប ែ     ១២០ ក្ាល 
១៩.ឧ.សិ្ ព្ហ ប្រសី្តក្វ      ២ ក្ាល 
២០..ឧ.ស្  ុង សូ ឧ.សិ្ ហងស ប៊ាុនសល ប្រពមទាំងបុប្រែ   ២ ក្ាល 
២១.ឧ.សិ្ ប្ររុ  ោង ជន ប្រពមទាំងបុប្រែ    ២ ក្ាល 
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២២.ឧ.សិ្ ឃួន សាឃីម ប្រពមទាំងបុប្រែ    ២ ក្ាល 
២៣.ឧ.សិ្ ោង នស្ង ប្រពមទាំងបុប្រែ     ១ ក្ាល 
២៤.ឧ.សិ្ សា៊ា ង រីមឆ្ល  ប្រពមទាំងបុប្រែ    ១ ក្ាល 
២៥.ឧ.សិ្ ប៊ាូ  ហ៊ា ង ប្រពមទាំងបុប្រែ     ១ ក្ាល 
២៦.ឧ.ស្ សា៊ា ង ហក្ ់ឧ.សិ្ អា៊ា ប នឆ្ង ប្រពមទាំងបុប្រែ   ១ ក្ាល 
២៧.ឧ.សិ្ ទូ្ច សលឌ្ី ប្រពមទាំងបុប្រែ     ២ ក្ាល 
២៨.ឧ.ស្ ទ្ឹម និងឧ.សិ្ ហួង ចនន់ឌ្ែ ប្រពមទាំងបុប្រែ   ២ ក្ាល 
២៩.ឧ.សិ្ សុ្ខ ហួង ប្រពមទាំងបុប្រែ     ១ ក្ាល 
៣០.ឧ.សិ្ នស្ង ម ួោង និងលីម ូញ ប្រពមទាំងបុប្រែ   ២ ក្ាល 
៣១.នោក្រីម នប្រស្ង ប្រែីនចង ប្រពមទាំងបុប្រែ    ១ ក្ាល 
៣២.នោក្ តចវ សានរន ប្រពមទាំងបុប្រែ    ១ ក្ាល 
៣៣.ឧ.ស្ ងិនងន ឧ.សិ្ ប្រពាំសុ្ខលីម ប្រពមទាំងបុប្រែ   ១ ក្ាល 
៣៤.ឧ.សិ្ ស្៊ាុ  សីុ្នណ្ែប្រពមទាំងបុប្រែ    ១ ក្ាល 
៣៥.ឧ.សិ្ នូវ រឹមនប្រស្ង ប្រពមទាំងបុប្រែ    ១ ក្ាល 
៣៦.ឧ.សិ្ សា៊ា ក្ ព្លហ៊ា ង ប្រពមទាំងបុប្រែ    ១ ក្ាល 
៣៧.ឧ.សិ្ ជា ោនារ ីប្រពមទាំងបុប្រែ     ១ ក្ាល 
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