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មាតិកា 
ជំនួយសតិភាគទី ២៧  សកិ្សាព្រះសពូ្តភាគទី ២៧ 

3 
ខ្លឹមសារនៅក្សនងុបិដក្ស          ទំរ័រ 

  ១- ខ្លឹមសារក្នុងមហាបដ្ឋា ន              ២ 
  ២- ខ្លឹមសារក្នុងបទននព្រះនិព្វា ន                  ២៤    
  ៣- និទានុទ្ទេសវភិងគ         ៦/៣៤១         ៥៧ 
  ៤- ក្នេរក្សូព្រ       ២៣/៧-៩          ៥៨ 
  ៥- សុភាសិរសូព្រ ទី ៥       ៣០/១៥៩         ៦០ 
  ៦- អាហារវគ្គ           ៣១/៥៥    ៦៥ 
  ៧- ក្ឡារខ្រតិយវគ្គ     ៣១/១០៣         ៦៦ 
  ៨- អាសីវសិវគ្គ ទី ៤       ៣៥/៤៣៩-៤៤០    ៦៦ 
  ៩- នាឡនេវគ្គ     ៣៨/៧៣    ៧០ 
១០- មហាវគ្គ    ៤១/១៧៩    ៧១ 
១១- ររិយអនាគ្រសូព្រ   ៤៤/២២៤    ៧៤ 
១២- ទ្េរគាថា            ៥៧/៧៤    ៧៥ 

{Y| 
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១-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុមហាបដ្ឋា ន  

3 
 ៙.វបិបយុរតបបច្ចយ័  ជាគូ្ផ្េុយគាន អំរីសមបយុរតបបច្ចយ័ ។ 
 សមបយុរតបបច្ចយ័  គឺ្  ចិ្រត  ទ្ច្រសិក្  ទ្ក្ើរជាមយួគាន   រលរ់
ជាមយួគាន   មានអារមមណ៍ជាមយួគាន   ទ្បើក្នុងបញ្ច ទ្ោការភរ  គឺ្អាព្ស័យ
វរថុរូបជាមយួគាន ទ្ទៀរ ។ 
 រឯីវបិបយុរតបបច្ចយ័    គឺ្ចំ្ទ្ព្វះតររូប   និងនាមជាបច្ចយ័ដល់គាន    
មាន ៣ បច្ចយ័  គឺ្  សហជារវបិបយុរត ១  បុទ្រជារវបិបយុរត ( វរថុបុទ្រ-
ជារ + វត្ថថ រមមណបុទ្រជារ ) ១  និងបច្ឆា ជារវបិបយុរត ១ ។ 
 C.ព្វក្យថាវបិបយុរតទ្នះ  មាន ២ យ៉ា ង  ៖ 
 ១- អភាវវបិបយុរត  គឺ្វបិបយុរតទ្ដ្ឋយការមនិមាន  មនិព្បក្ប  
បានដល់ទ្ោភមូលចិ្រត   ទិដាិវបិបយុរត ៤ ដួង    និងញាណវបិបយុរត  
កាមាវច្រទ្សាភណចិ្រត ១២ ដួង ។ 
 ២- វសំិសដាវបិបយុរត  គឺ្វបិបយុរតទ្ដ្ឋយការមនិព្ច្បូក្ព្ច្បល់  
បានដល់  វបិបយុរតបបច្ចយ័ទាងំអស់ហនឹងឯង ។ 
 C.នាមរូប  ជាបច្ចយ័ដល់គាន ទ្ក្ើរទ្ឡើង  មនិមានអត្ថត   រួខ្លួន
ទ្ឡើយ ៕៚ 
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៙.បច្ចយ័អរីរកាល  មាន ៧ ៖       ១.អននតរ.  ២.សមននតរ.   
៣.អននតរូប.  ៤.អាទ្សវន.  ៥.នានក្ខណិក្ក្មម.  ៦.នរថិ.  ៧.វគិ្រ. ។  
សុទធតរនាមធម ៌ ជាបច្ចយ័ទ្ទើបមានវដដសងារ ។ 
 C.បច្ចយ័បានព្គ្បក់ាលទាងំ ៣ និងផុ្រច្ឆក្កាល ( ព្រះនិព្វា ន 
+ បញ្ញរតិ ) មាន ៤ បច្ចយ័ ៖ ១.អារមមណ.( មានព្រះនិព្វា ន + បញ្ញរតិ 
ផ្ង ) ២.អារមមណាធិបរិ. ( មានព្រះនិព្វា នផ្ង )  ៣.អារមមណូប. ( ដូច្ 
អារមមណាធិបរិ. )  ៤.បក្រូប. ( មានបញ្ញរតិផ្ង ) ។ 
 - ព្រះនិព្វា ន  មាន ៣ បច្ចយ័ សុទធតរទ្ៅក្នុងអារមមណជារិ ។ 
 - បញ្ញរតិ  មានតរ ២ បច្ចយ័ប៉ាុទ្ណាណ ះ  គឺ្  អារមមណបបច្ចយ័  និង
បក្រូបនិសសយបបច្ចយ័ ។ 
 C.ទ្ៅសល់បច្ចយ័ដនទទ្ទៀរ  មានទ្ហរុបបច្ចយ័ជាទ្ដើម  គឺ្ជា
បច្ចយ័បច្ចុបបននកាលតរមយ៉ាង ។ 
 ៙.បរញិ្ញញ   ដឹងនាមរូបព្រមទ្ដ្ឋយបច្ចយ័    បាននូវអសទ្មាម ហ-
សមបជញ្ញ ៈ  មនិវទ្ងាងព្បកានអ់ត្ថត   ជាក្ច់្ាស់ថាសង្ខខ រទាងំឡាយមនិ
ទ្ទៀង  ជារបស់ននទ្សច្ក្ដីវនិាសទាងំអស់  ព្រះនិព្វា នជាបរមសុខ្  ជា
សមបរតិននអនក្មានបរញិ្ញញ   ៣ ( ១.ញារបរញិ្ញញ   ដឹងនាមរូបព្រមទ្ដ្ឋយ
បច្ចយ័  ២.រីរណបរញិ្ញញ   ដឹងនព្រលក្ខណ៍ធម ៌ ៣.បហានបរញិ្ញញ   ច្ឆប់
រីភងគញ្ញញ ណ  ទ្ៅដល់មគ្គញ្ញញ ណ ) ៕៚  
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 ៙.បច្ចយ័ក្នុងមហាបដ្ឋា ន  មាន ៩ ជារិ ៖     ១.សហជារជារិ 
២.អារមមណជារិ  ៣.អននតរជារិ  ៤.វរថុបុទ្រជារជារិ  ៥.បច្ឆា ជារជារិ   
៦.អាហារជារិ   ៧.រូបជីវរិិន្ទនេិយជារិ    ៨.បក្រូបនិសសយជារិ    និង 
៩.នានក្ខណិក្ក្មមជារិ ។ 
 C.បច្ចយ័  តដលជាសហជារជារិ បានទ្សច្ក្ដីថា  បច្ចយ័  និង
ផ្លននបច្ចយ័ទ្នាះឯង  គឺ្ទ្ក្ើរព្រមគាន មាន ១៥ បច្ចយ័ ៖ 
១.ទ្ហរុ.  ២.សហជាត្ថធិបរិ.  ៣.សហជារ.  ៤.អញ្ញមញ្ញ .  ៥.សហ-
ជារនិសសយ.  ៦.សហជារក្មម.  ៧.វបិាក្.  ៨.នាមអាហារ.  ៩.សហ-
ជារិន្ទនេិយ.  ១០.ឈាន.  ១១.មគ្គ.  ១២.សមបយុរត.  ១៣.សហជារ-
វបិបយុរត.  ១៤.សហជាររថិ.  ១៥.សហជារអវគិ្រ. ៕៚   

3 
៙.បច្ចយ័តដលជាអារមមណជារិ  មាន ៨ បច្ចយ័ ៖ 

 ១.អារមមណបបច្ចយ័ ( ចិ្រត  ទ្ច្រសិក្  ទ្ក្ើរទ្ឡើងជាផ្ល ) 
 ២.អារមមណាធិបរិបបច្ចយ័ ( អធិបរិបបច្ចយ័ )  
 ៣.វត្ថថ រមមណបុទ្រជារនិសសយបបច្ចយ័ ( និសសយបបច្ចយ័ ) 
 ៤.អារមមណូបនិសសយបបច្ចយ័ ( ឧបនិសសយបបច្ចយ័ ) 

៥.អារមមណបុទ្រជារបបច្ចយ័ ( បុទ្រជារបបច្ចយ័ ) 
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៦.វត្ថថ រមមណបុទ្រជារវបិបយុរតបបច្ចយ័ ( វបិបយុរតបបច្ចយ័ ) 
៧.អារមមណបុទ្រជាររថិបបច្ចយ័ ( អរថិបបច្ចយ័ ) 
៨.អារមមណបុទ្រជារអវគិ្របបច្ចយ័ ( អវគិ្របបច្ចយ័ ) ។   

3 
 ៙.បច្ចយ័តដលជាអននតរជារិ  មាន ៧ បច្ចយ័ ៖  
 ១.អននតរបបច្ចយ័      ២.សមននតរបបច្ចយ័        ៣.អននតរូប-
និសសយបបច្ចយ័          ៤.អាទ្សវនបបច្ចយ័        ៥.អននតរក្មមបបច្ចយ័  
៦.នរថិបបច្ចយ័  ៧.វគិ្របបច្ចយ័ ។ 
 ខ្ណៈចិ្រតមយួមុនរលរទ់្ៅ  បានជាបច្ចយ័ឱ្យខ្ណៈចិ្រត
ទ្ព្កាយទ្ក្ើរបនត  សនសសំនាដ នទ្ដ្ឋយជវនចិ្រត  មានការទ្សរទ្រឿយៗ ដ៏
មានក្មាល ងំ   ទ្ោកុ្រតរមគ្គទ្ច្រនា  ជាបច្ចយ័ក្នុងមគ្គវេីិមាននយ័ដូច្គាន  
ជាបច្ចយ័អរីរធម ៌ ទ្ព្ព្វះព្បាសទ្ៅទ្ហើយ = នរថិបបច្ចយ័ ។ 

ចិ្រតនិយម  ទំទ្នៀមននចិ្រត  សនសទំាងំលអ  ទាងំមនិលអ  ជាកិ្ច្ច
របស់ចិ្រតសុទធៗ  មានបដិសនធិកិ្ច្ចជាទ្ដើម  មនិតមនអត្ថត  ៕៚ 

3 
 ៙.បច្ចយ័តដលជាវរថុបុទ្រជារជារិ  មាន ៦ បច្ចយ័ ៖ 
 ១.វរថុបុទ្រជារនិសសយបបច្ចយ័ ( និសសយបបច្ចយ័ ) 
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 ២.វរថុបុទ្រជារបបច្ចយ័ ( បុទ្រជារបបច្ចយ័ ) 
 ៣.វរថុបុទ្រជារិន្ទនេិយបបច្ចយ័ ( ឥន្ទនេិយបបច្ចយ័ ) 
 ៤.វរថុបុទ្រជារវបិបយុរតបបច្ចយ័ ( វបិបយុរតបបច្ចយ័ ) 
 ៥.វរថុបុទ្រជាររថិបបច្ចយ័ ( អរថិបបច្ចយ័ ) 
 ៦.វរថុបុទ្រជារអវគិ្របបច្ចយ័ ( អវគិ្របបច្ចយ័ ) 
 C.វរថុរូបតដលទ្ក្ើរមុន  មានច្ក្ខុវរថុជាទ្ដើម  មនិទានរ់លរ ់ គឺ្
ទ្ៅក្នុងឋរិិខ្ណៈជាបច្ចយ័ននច្ក្ខុវញិ្ញញ ណជាទ្ដើម ។  អាីតដលដឹង
អារមមណ៍  គឺ្វញិ្ញញ ណ... ៕៚   

3 
 ៙.បច្ចយ័តដលជាបច្ឆា ជារជារិ  មាន ៤ បច្ចយ័ ៖ 
 ១.បច្ឆា ជារបបច្ចយ័    

២.បច្ឆា ជារវបិបយុរតបបច្ចយ័ 
៣.បច្ឆា ជាររថិបបច្ចយ័ 
៤.បច្ឆា ជារអវគិ្របបច្ចយ័ ។ 
C.នាមធម ៌  តដលទ្ក្ើរទ្ព្កាយរូប  តរឧបរថមភដល់រូបទាងំ ៤ 

សមុដ្ឋា ន  តដល  រូប  ទ្ក្ើរមុនមនិទានរ់លរ ់។ 
នាមធមទ៌្ក្ើរទ្ឡើងដឹងអារមមណ៍     ទ្ដ្ឋយមនិបានដឹងថា    ព្រូវ 
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ឧបរថមភដល់រូបអាីទ្នាះទ្ឡើយ       តរទ្នះជាធមមជារិក្នុងភរតដលមាន
ខ្នធ ៥    បានដល់ចិ្រត ៨៥ ដួង ( ទ្វៀរអរូបវបិាក្ ៤  និងបដិសនធិចិ្រត
ទាងំអស់ )  ទ្ច្រសិក្ ៥២  ឧបរថមភក្នុងឧបាទ  និងឋរិិខ្ណៈរបស់
ចិ្រត  មនិឧបរថមភក្នុងភងគខ្ណៈទ្ឡើយ ។  ចំ្តណក្រូបតដលទទួលការ
ឧបរថមភទ្នាះ  គឺ្ត្ថងំទ្ៅក្នុងឋរិិខ្ណៈននរូបប៉ាុទ្ណាណ ះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.បច្ចយ័តដលជាអាហារជារិ  មាន ៣ បច្ចយ័ ៖ 
 ១.រូបអាហារបបច្ចយ័  អាហារតដលទ្លបចូ្លទ្ៅ  ជាបច្ចយ័
ដល់អាហារជជរូប និងឧបរថមភដល់រូបដនទទ្ផ្សងទ្ទៀរ  មានជីវរិក្មមជជរូប
ជាទ្ដើម ។  ឱ្ជា  ននច្រុសមុដ្ឋា និក្រូប  ក្នុងកាយ  ក្ជ៏ាអាហារបបច្ចយ័
ដល់រូបក្នុងក្ោបៈ  និងឧបរថមភដល់រូបក្នុងក្ោបៈដនទទ្ទៀរតដរ ។  
ឱ្ជា  តដលជាអាហារខាងទ្ព្ៅ   មានតរទ្ៅក្នុងកាមភូម ិ១០ ( ទ្វៀរ
នរក្ ) ។      ភូម ិ២០ ទ្ទៀរ    អាព្ស័យអាហារ   តដលជានាមធម ៌ 
ឯក្ទ្ោការភូម ិ   ត្ថងំទ្ៅ ៥០០ មហាក្បប  អាព្ស័យបញ្ចមជានទ្ច្រនា
ក្នុងអរីរភរ  ជាក្មមបបច្ចយ័ ។  សរាទ្ោក្ព្បព្រឹរតទ្ៅត្ថមក្មម ។  
សរាទ្ោក្ត្ថងំទ្ៅបានទ្ដ្ឋយសារអាហារ ។  ធមទ៌ាងំឡាយ  ទ្ក្ើរ
ទ្ឡើងអាព្ស័យបច្ចយ័  បញ្ញរតថាសរាទ្ោក្  ទ្ព្ព្វះមានជីវរិិន្ទនេិយតដល 
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ជាក្មមជជរូប ។   
ក្នុងភូម ិ៣១ ជាន ់ មានតរសង្ខខ រធមសុ៌ទធ  សូនយច្ឆក្សរា ។ 
២.អាហាររថិបបច្ចយ័  ៣.អាហារអវគិ្របបច្ចយ័ ៕៚ 

3 
 ៙.បច្ចយ័តដលជារូបជីវរិិន្ទនេិយជារិ  មាន ៣ បច្ចយ័ ៖ 
 ១.រូបជីវរិិន្ទនេិយបបច្ចយ័ គឺ្ ព្គ្បក់្មមជជក្ោបរូបទាងំអស់ ទាងំ
ក្នុងបដិសនធិកាល  ទាងំក្នុងបវរតិកាល  សុទធតរមានជីវរិិន្ទនេិយរូប  ជា
បច្ចយ័ទ្ដ្ឋយការអនុបាលរក្ា ។  រិរតមនតរ  ជាសហជារក្មមជជរូប  
ប៉ាុតនត      មនិតមនជាសហជារិន្ទនេិយបបច្ចយ័      ទ្ព្ព្វះក្នុងឧបាទខ្ណៈ
សហជារិទ្នាះ  មនិអាច្ជាបច្ចយ័ដូច្ជីវរិិន្ទនេិយទ្ច្រសិក្  និងចិ្រត  
ទ្ច្រសិក្ដនទទ្ទៀរបានទ្ទ  ទ្ដ្ឋយសារក្មាល ងំទ្ខ្ាយ ។  ដល់មក្ឋរិិ-
ខ្ណៈ  ទ្ទើបជីវរិិន្ទនេិយរូប  បានជាបច្ចយ័ទ្ដ្ឋយការតេរក្ា  មនិតមន
ជាបច្ចយ័ឱ្យទ្ក្ើរទ្ឡើយ  ទ្ហើយដល់ភងគខ្ណៈ  ក្រ៏លរទ់ាងំអស់គាន   
មនិបានជាបច្ចយ័អាីទ្ទៀរទ្ទ ។  ទ្នះគឺ្ធមមជារិននជីវរិ  តដលទ្ក្ើរអំរី
ក្មមជាបច្ចយ័ ។  ជីវរិ  ជាសង្ខខ រធមសុ៌ទធ  ទ្ដ្ឋយបរមរថ  មនិតមនសរា  
មនិតមនអត្ថត ទ្នាះទ្ឡើយ ។ 
 ២.រូបជីវរិិន្ទនេិយរថិបបច្ចយ័   
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៣.រូបជីវរិិន្ទនេិយអវគិ្របបច្ចយ័ ៕៚   

3 
 ៙.បច្ចយ័  បក្រូបនិសសយជារិ  មាន ១ បច្ចយ័  តច្ក្ជា ២ ៖ 
 ១.សុទធបក្រូបនិសសយបបច្ចយ័    គឺ្  ចិ្រត  ទ្ច្រសិក្  រូប  តដល 
ទ្ក្ើរមុនៗ មានក្មាល ងំឱ្យចិ្រត  ទ្ច្រសិក្ទ្ក្ើរទ្ឡើងត្ថមទ្ព្កាយបាន ។  
និងអរថបបញ្ញរតិ  រួក្ខ្លះមាន  ឧរុ  ទ្ភាជន  បុគ្គល  ទ្សនាសនៈជាទ្ដើម  
( ទ្វៀរបញ្ញរតិក្មមដ្ឋា ន )និងសទេបបញ្ញរតិ  រួក្ខ្លះមានភាសាបាលី  ជាទ្ដើម  
មានក្មាល ងំជាបច្ចយ័ននចិ្រត  ទ្ច្រសិក្ ។  សុទធបក្រូបនិសសយបបច្ចយ័  
ទ្នះ    មយ៉ាងជា   ឧបាទិរទ្ហរុ  ជាការសនសសំនាដ នលអ  មនិលអរបស់
ខ្លួនឯងមក្ជាបច្ចយ័ ។  មយ៉ាងទ្ទៀរ  ឧបទ្សវរិទ្ហរុ  គឺ្អាព្ស័យទ្សរ
នូវអាីៗ អំរីខាងទ្ព្ៅមក្  គឺ្បរមរថក្នុងអនក្ដនទក្ដី  ក្នុងធមមជារិក្ដី  និង
បញ្ញរតិក្ដី  ជាបច្ចយ័នាឱំ្យចិ្រត  ទ្ច្រសិក្ខ្លួនឯងទ្ក្ើរទ្ឡើង  ជាមយួនឹង
ការសនសសំនាដ នរបស់ខ្លួនឯងផ្ង ។   
 ២.មសិសក្បក្រូបនិសសយនានក្ខណិក្ក្មមបបច្ចយ័  ទ្ច្រនាក្មម
ជាបច្ចយ័ននវបិាក្នាមក្ខនធ       ទ្ដ្ឋយបច្ចយ័ទាងំរីរ      គឺ្  បក្រូប-
និសសយបបច្ចយ័  និងនានក្ខណិក្ក្មមបបច្ចយ័ផ្ង ោយចូ្លគាន  ៕៚ 

3 
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 ១.នានក្ខណិក្ក្មមបបច្ចយ័  គឺ្  អកុ្សលទ្ច្រនា ១២  មហា-
កុ្សលទ្ច្រនា ៨  រូបាវច្រកុ្សលទ្ច្រនា ៥  ជាបច្ចយ័ននវបិាក្  និង
ក្មមជជរូប ។ 
 - អរូបាវច្រកុ្សលទ្ច្រនា ៤  ជាបច្ចយ័ននវបិាក្ ។ 
 - ទ្ោកុ្រតរមគ្គទ្ច្រនា ៤  ជាបច្ចយ័ននទ្ោកុ្រតរវបិាក្ ( ទ្វៀរ
អននតរក្មមបបច្ចយ័ ) ។ 
 ២.អននតរក្មមបបច្ចយ័  គឺ្ទ្ោកុ្រតរមគ្គទ្ច្រនា  ជាបច្ចយ័នន
ទ្ោកុ្រតរវបិាក្ក្នុងមគ្គវេីិ  ចំ្ទ្ព្វះតរវបិាក្ ១ ខ្ណៈបនាេ បអំ់រីមគ្គ
ប៉ាុទ្ណាណ ះ ។ 
 - ព្វក្យថា  នានក្ខណិក្ក្មមបបច្ចយ័  គឺ្ក្មម និងផ្ល  មានខ្ណៈ
ទ្ផ្សងអំរីគាន   មនិតមនសហជារក្មមបបច្ចយ័ ។ 
 - ក្មមតដលជាបច្ចយ័ននក្មមជជរូប        មានក្នុងចិ្រត     ២៥  ដួង  
( ១២ + ៨ + ៥ ) ។ 
 - អននតរក្មមបបច្ចយ័   ព្គានត់រតច្ក្ជារិទ្សសប៉ាុទ្ណាណ ះ    ទ្ព្ព្វះ 
ឱ្យផ្លក្នុងខ្ណៈមនិមានរោងច្ទ្នាល ះ  តរគឺ្ជានានក្ខណិក្ក្មមបបច្ចយ័  
ហនឹងឯង ។ 
 C.ព្វក្យថា  សរាទ្ោក្ព្បព្រឹរតទ្ៅត្ថមក្មម  ទ្ដ្ឋយបរមរថ  គឺ្
ជាផ្លវបិាក្ននក្មមក្នុងវដដសងារ  ចំ្តណក្មគ្គ ៤ ជាទ្ោកុ្រតរ  ព្បព្រឹរត
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ទ្ៅទ្ដើមបអីស់ក្មម  អស់ភរ  អស់ទុក្ខ  គឺ្ព្រះនិព្វា ន  ជាផ្លសទ្ព្មច្
របស់មគ្គ ៕៚   

3 
 ៙.នាមធមសុ៌ទធជាបច្ចយ័  ដល់នាមធមសុ៌ទធ  ជាបច្ចយុបបនន  
មាន ៧ បច្ចយ័ ៖ 
 ១.អននតរបបច្ចយ័  ២.សមននតរបបច្ចយ័   

៣.អននតរូបនិសសយបបច្ចយ័  ៤.អាទ្សវនបបច្ចយ័ 
៥.សមបយុរតបបច្ចយ័  ៦.នរថិបបច្ចយ័  ៧.វគិ្របបច្ចយ័ ។ 
C.ទ្វៀរ    សមបយុរតបបច្ចយ័    ជាបច្ចុបបននកាលទ្ច្ញ     ទ្ៅ ៦ 

បច្ចយ័ទ្ទៀរ  ជាបច្ចយ័អរីរកាល   ( បច្ចយ័អរីរកាល  មាន ៧  តេម 
នានក្ខណិក្ក្មមបបច្ចយ័ ១ ទ្ទៀរ ) ។ 
 សង្ខខ រធមក៌្នុងភរ ៣  មនិមានអាីតដលមនិអាព្ស័យនឹងបច្ចយ័
ទ្ក្ើរទ្ឡើងទ្នាះទ្ទ  មនិតមនអត្ថត ទ្ឡើយ ៕៚   

3 
 ៙.នាមធមសុ៌ទធ  ជាបច្ចយ័ដល់  រូបធមសុ៌ទធ  ជាបច្ចយុបបនន  
មាន ៤ បច្ចយ័ ៖ 
 ១.បច្ឆា ជារបបច្ចយ័  ២.បច្ឆា ជារវបិបយុរតបបច្ចយ័ 
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 ៣.បច្ឆា ជាររថិបបច្ចយ័  ៤.បច្ឆា ជារអវគិ្របបច្ចយ័ ។ 
 C.ក្នុងបញ្ច ទ្ោការភូម ិ  ចិ្រត ៨៥ ដួង ( ទ្វៀរអរូបវបិាក្ ៤ ) 
ទ្ច្រសិក្សមបយុរត  ច្ឆបត់្ថងំអំរីបឋមភវងគមក្  ទ្ដ្ឋយបច្ចយ័ត្ថងំទ្ៅ
ក្នុងខ្ណៈឧបាទ  និងឋរិិ  ចំ្តណក្រូបកាយ  ជាបច្ចយុបបននធម ៌  គឺ្
ត្ថងំទ្ៅក្នុងឋរិិខ្ណៈ ។  រូបកាយ  ទ្ក្ើរទ្ហើយដូច្ជាដំណាំ  នាមធម៌
ទ្ក្ើរទ្ព្កាយដូច្ទឹក្ទ្ភលៀង  មនិតមនឱ្យទ្ក្ើរទ្ទ  តរជួយ ឧបរថមភដល់រូប
តដលទ្ក្ើរមុន ( ទ្វៀររូបកាយក្នុងនិទ្ោធសមាបរតិ  តដលមនិមានចិ្រត  
ទ្ច្រសិក្ឧបរថមភ  និងរូបក្នុង ឯក្ទ្ោការភូម ិ) ៕៚   

3 
 ៙.នាមជាបច្ចយ័  ដល់នាមរូប  មាន ៩ បច្ចយ័ ៖   
 ១.ទ្ហរុ  ទ្ច្រសិក្ ៦  ក្នុងសទ្ហរុក្ចិ្រត ៧១ ដួង 
 ២.សហជាត្ថធិបរិ  អធិបរី ៤  ននជវនចិ្រត ៥២ ដួង 
 ៣.សហជារក្មម  ទ្ច្រនា  ក្នុងចិ្រតព្គ្បដួ់ងទាងំអស់ 
 ៤.នានក្ខណិក្ក្មម  ទ្ច្រនា  ក្នុងជវនចិ្រត ៣៣ ដួង 
 ៥.វបិាក្  វបិាក្ធមទ៌ាងំអស់  ននចិ្រត ៣៦ ដួង 
 ៦.នាមអាហារ   ផ្សសៈ ៨៩   ទ្ច្រនា ៨៩   ចិ្រត ៨៩ ដួង 
 ៧.សហជារិន្ទនេិយ  នាមជាឥន្ទនេិយ ៨  ននចិ្រតព្គ្បដួ់ង 
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 ៨.ឈាន  អងគឈាន ៥ ននចិ្រត ៧៩ ដួង ( ទ្វៀរទាិបញ្ច វញិ្ញញ ណ ) 
 ៩.មគ្គបបច្ចយ័  អងគមគ្គ ៩  ននសទ្ហរុក្ចិ្រត ៧១ ដួង ៕៚ 

3 
 ៙.រូបជាបច្ចយ័ដល់រូបធមសុ៌ទធ  មាន ៦ បច្ចយ័ ៖ 
 ១.រូប គឺ្  ក្វឡិង្ខា ោហារ  ជា  អាហារបបច្ចយ័ 
 ២.រូប គឺ្  ជីវរិិន្ទនេិយក្មមជជរូប  ជា  ឥន្ទនេិយបបច្ចយ័ 
 ៣.រូប គឺ្  ក្វឡិង្ខា ោហារ  ជា  អរថិបបច្ចយ័ 
 ៤.រូប គឺ្  ជីវរិិន្ទនេិយក្មមជជរូប  ជា  អរថិបបច្ចយ័ 
 ៥.រូប គឺ្  ក្វឡិង្ខា ោហារ  ជា  អវគិ្របបច្ចយ័ 
 ៦.រូប គឺ្  ជីវរិិន្ទនេិយក្មមជជរូប  ជា  អវគិ្របបច្ចយ័ ។ 
 C.រូបធម ៌ ក្នុងោរៈទ្នះ  មានតរ ២ ប៉ាុទ្ណាណ ះ  គឺ្ 
 រូបឱ្ជា  និងរូបជីវរិិន្ទនេិយ  ប៉ាុតនត  មយួៗ មាន ៣ បច្ចយ័  ក្នុង
ជីវរិព្បច្ឆនំេៃ  មនិមានរួធមអ៌ាីជាអត្ថត ទ្ឡើយ ៕៚   

3 
 ៙.រូបធម ៌ ជាបច្ចយ័ដល់នាមសុទធ  ១១ បច្ចយ័ ៖ 
 ១.វរថុបុទ្រជារនិសសយបបច្ចយ័  ( និសសយបបច្ចយ័ ) 
 ២.វត្ថថ រមមណបុទ្រជារនិសសយបបច្ចយ័  ( និសសយបបច្ចយ័ ) 
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 ៣.វរថុបុទ្រជារបបច្ចយ័  ( បុទ្រជារបបច្ចយ័ ) 
 ៤.អារមមណបុទ្រជារបបច្ចយ័  ( បុទ្រជារបបច្ចយ័ ) 
 ៥.បុទ្រជារិន្ទនេិយបបច្ចយ័  ( ឥន្ទនេិយបបច្ចយ័ ) 
 ៦.វរថុបុទ្រជារវបិបយុរតបបច្ចយ័  ( វបិបយុរតបបច្ចយ័ ) 
 ៧.វត្ថថ រមមណបុទ្រជារវបិបយុរតបបច្ចយ័  ( វបិបយុរតបបច្ចយ័ ) 
 ៨.វរថុបុទ្រជាររថិបបច្ចយ័  ( អរថិបបច្ចយ័ )   
 ៩.អារមមណបុទ្រជាររថិបបច្ចយ័  ( អរថិបបច្ចយ័ ) 
 ១០.វរថុបុទ្រជារអវគិ្របបច្ចយ័  ( អវគិ្របបច្ចយ័ ) 
 ១១.អារមមណបុទ្រជារអវគិ្របបច្ចយ័  ( អវគិ្របបច្ចយ័ ) ៕ 

3 
 ៙.រូបធម ៌ ជាបច្ចយ័ដល់នាមរូប  “ មនិមានទ្ទ ” ។   
 ៙.នាមរូប  ជាបច្ចយ័ដល់នាមធមសុ៌ទធ  មាន ២ បច្ចយ័ ៖ 
 ១.អារមមណាធិបរិបបច្ចយ័  ២.អារមមណូបនិសសយបបច្ចយ័ 
 C.បច្ចយ័ទាងំរីរទ្នះ  អងគធមដូ៌ច្គាន   ព្គានត់រមយួអារមមណា-
ធិបរី  គឺ្  ទ្ដ្ឋយការយក្ចិ្រតទុក្ដ្ឋក្ម់ាទំានំនបច្ចយុបបននធម ៌ ទ្ៅក្នុង
អារមមណ៍ទ្នាះៗ  ចំ្តណក្មយួទ្ទៀរ  ទ្ដ្ឋយអារមមណ៍ជារួបច្ច័យទ្នាះ  
មានក្មាល ងំខាល ងំ      ជាទីអាព្ស័យប៉ាុទ្ណាណ ះឯង      ទ្ទើបជាអារមមណូប- 
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និសសយបបច្ចយ័ ។   
 បច្ចយ័ទាងំរីរទ្នះ        មនិមានបញ្ញរតិផ្ងទ្ទ       ទ្ទើបមនិោប ់
អារមមណបបច្ចយ័  និងបក្រូបនិសសយបបច្ចយ័ចូ្លផ្ង  ប៉ាុតនតក្នុងបច្ចយ័
រីរទ្នះ  មានព្រះនិព្វា នជានាមធម ៌។    ព្រូវច្ឆថំា  ព្រះនិព្វា នជាបច្ចយ័ 
ព្រឹមតរជាអារមមណ៍ប៉ាុទ្ណាណ ះ  គឺ្មាន ៣ បច្ចយ័  ១.អារមមណបបច្ចយ័  
២.អារមមណាធិបរិបបច្ចយ័  ៣.អារមមណូបនិសសយបបច្ចយ័ ៕៚ 

3 
 ៙.នាមរូប  ជាបច្ចយ័ដល់រូបធមសុ៌ទធ  “ មនិមាន ” ។ 
 ៙.នាមរូប  ជាបច្ចយ័ដល់នាមរូប  មាន ៦ បច្ចយ័ ៖ 
 ១.សហជារបបច្ចយ័  ២.អញ្ញមញ្ញបបច្ចយ័  
 ៣.សហជារនិសសយបបច្ចយ័ ៤.សហជារវបិបយុរតបបច្ចយ័ 
 ៥.សហជាររថិបបច្ចយ័  ៦.សហជារអវគិ្របបច្ចយ័ ។ 
 C.ចំ្ទ្ព្វះសហជារបបច្ចយ័  មនិមានបច្ចនិក្ធមទ៌្ទ  បាន
ទ្សច្ក្ដីថា  សង្ខខ រធមទ៌ាងំរួងតដលទ្ក្ើរទ្ឡើង  គាម នអាីតដលមនិតមនជា 
សហជារបបច្ចយុបបននធម ៌  ទ្នាះទ្ឡើយ ។  គឺ្ឱ្យបច្ចយុបបននធមទ៌្ក្ើរ
ទ្ឡើងព្រមក្នុងខ្ណៈឧបាទ  ឧបរថមភក្នុងខ្ណៈ  ឋរិិ  ភងគៈ ។ 
 C.បុទ្រជារបបច្ចយ័    ឱ្យបច្ចយុបបននធមទ៌្ក្ើរទ្ឡើង    និងឧបរថមភ 
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ក្នុងខ្ណៈឋរិិ  ប៉ាុទ្ណាណ ះឯង ។ 
 ចំ្តណក្បច្ឆា ជារបបច្ចយ័ គឺ្ឧបរថមភតរមយ៉ាងដល់បច្ចយុបបនន-
ធម ៌ ក្នុងខ្ណៈឧបាទ  និងខ្ណៈឋរិិ  មនិឧបរថមភផ្ងទ្ទ  ក្នុងខ្ណៈ
ភងគទ្នាះ ៕៚  

3 
 ៙.បញ្ញរតិ  នាមរូប  ជាបច្ចយ័ដល់នាមមាន ២ ៖ 
 ១.អារមមណបបច្ចយ័  ២.បក្រូបនិសសយបបច្ចយ័ ។ 
 C.សរុបបច្ចយ័ទាងំ ៨ ព្កុ្ម  មាន ៤៧ បច្ចយ័ ៖ 
 - នាម     ជាបច្ចយ័ដល់នាម   មាន   ៧ បច្ចយ័ 
 - នាម     ជាបច្ចយ័ដល់រូប មាន   ៤ បច្ចយ័ 
 - នាម     ជាបច្ចយ័ដល់នាមរូប  មាន   ៩ បច្ចយ័ 
 - រូប     ជាបច្ចយ័ដល់រូប  មាន   ៦ បច្ចយ័ 
 - រូប     ជាបច្ចយ័ដល់នាម  មាន ១១ បច្ចយ័ 
 - នាមរូប      ជាបច្ចយ័ដល់នាម  មាន   ២ បច្ចយ័ 
 - នាមរូប      ជាបច្ចយ័ដល់នាមរូប  មាន   ៦ បច្ចយ័ 
 - បញ្ញរតិ, នាមរូប  ជាបច្ចយ័ដល់នាម    មាន   ២ បច្ចយ័ ។ 
 C.ច្ំទ្ព្វះអននតរក្មមបបច្ចយ័       គឺ្អននតរបបច្ចយ័ហនឹងឯង      ឬ 
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ថាជា  នានក្ខណិក្ក្មមបបច្ចយ័  ក្ប៏ាន ។   ក្នុងបណាដ បច្ចយ័ទាងំ ៤៧  
បក្រូបនិសសយបបច្ចយ័  មានបច្ចយ័ទ្ព្ច្ើន  ធំទូោយជាងទ្គ្  ជាបច្ចយ័
មហាបទ្ទស ៕៚   

3 
 ៙.បច្ចយ័តដលជា  សរាដ្ឋា និក្បបច្ចយ័  មាន ៤ បច្ចយ័ ៖ 
 ១.សហជារបបច្ចយ័   ២.និសសយបបច្ចយ័ 
 ៣.អរថិបបច្ចយ័  ៤.អវគិ្របបច្ចយ័ ។ 
 C.ក្នុងបច្ចយ័ទាងំអស់  មានតរបច្ចយ័ ៤ ទ្នះឯង  តដលមាន
ជាទូទ្ៅទ្ៅក្នុងសងខរធមទ៌ាងំរួង  បានទ្សច្ក្ដីថា  អាីតដលទ្ក្ើរទ្ឡើង
ទ្ដ្ឋយមនិអាព្ស័យនូវបច្ចយ័ទាងំ ៤ ទ្នះ  មនិមានទ្ទ ។ 
 អញ្ញមញ្ញបបច្ចយ័  មានក្នុងព្វហិរមហាភូររូប   ដូច្ជាទ្ដើមទ្ ើ 
ជាទ្ដើម  ប៉ាុតនតព្វហិរឧបាទាយរូបជាបច្ចនិក្ធម ៌ ទ្ព្វលគឺ្ឧបាទាយរូប
មនិជាបច្ចយុបបននធមន៌នអញ្ញមញ្ញបបច្ចយ័ទ្ឡើយ... ដូទ្ច្នះ  អាីៗទាងំរួង  
ទ្ក្ើរទ្ឡើងអំរីបច្ចយ័  ព្រឹមតរ ៤ ប៉ាុទ្ណាណ ះឯង ។  មានក្នុង “ ឥសសរ-
និមាម នោទ ” ថាអាីៗទ្ក្ើរទ្ឡើងទ្ដ្ឋយសារការបណាដ លអំរីព្រះអាទិទ្ទរ 
តដលជាអនក្សាងទ្ោក្  តរទ្ដ្ឋយសរាញ្ញុ រញ្ញញ ណព្ទងព់្ត្ថស់សតមដង 
អំរីបច្ចយ័ ៤  មានសហជារបបច្ចយ័ជាទ្ដើមទ្នះ ៕៚  
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 ១.នេតុបបច្ច័យ ៖   សហជារជារិ,  បច្ចុបបននកាល,  សរត ិ
( អំណាច្ ),  ជនក្សរតិ,  ឧបរថមភក្សរតិ ។ 
 (១) បច្ចយ័  ៖  ទ្ច្រសិក្ទ្ហរុ ៦  គឺ្ទ្ោភៈ  ទ្ទាសៈ  ទ្មាហៈ  
អទ្ោភៈ  អទ្ទាសៈ  អទ្មាហៈ ( បញ្ញញ  ) ។ 
 (២) បច្ចយុបបនន ៖  សទ្ហរុក្ចិ្រត ៧១  ទ្ច្រសិក្ ៥២ ( ទ្វៀរ
ទ្មាហទ្ច្រសិក្ក្នុងទ្មាហមូលចិ្រត ២ ដួង )        សទ្ហរុក្ចិ្រតជជរូប  
សទ្ហរុក្បដិសនធិក្មមជជរូប ។ 
 (៣) បច្ចនិក្ ៖  អទ្ហរុក្ចិ្រត ១៨  ទ្ច្រសិក្ព្បក្ប  រមួនឹង
ទ្មាហទ្ច្រសិក្ក្នុងទ្មាហមូលចិ្រត ២ ដួង  និងរូបដនទទ្ព្ៅអំរីរូបតដល 
ជាទ្ហរុបបច្ចយុបបនន ៕៚  

3 
 ២.អារមមណបបច្ច័យ ៖  ទ្ដ្ឋយជារិ  គឺ្អារមមណជារិ  ទ្ដ្ឋយ
កាល  គឺ្ព្គ្បក់ាលទាងំ ៣  និងកាលវមុិរត  ( បញ្ញរតិ, ព្រះនិព្វា ន ) 
ទ្ដ្ឋយសរតិទាងំ ២  គឺ្ជនក្សរតិ  ឱ្យបច្ចយុបបននធមទ៌្ក្ើរទ្ឡើង  និង
ឧបរថមភក្សរតិ      ឱ្យបច្ចយុបបននធមត៌្ថងំទ្ៅ    ( សរតិ  គឺ្ជាអំណាច្នន 
បច្ចយ័ ) ។ 
 (១) បច្ចយ័ ៖  អារមមណ៍ ៦ គឺ្ចិ្រត ៨៩  ទ្ច្រសិក្ ៥២  រូប ២៨ 
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ក្នុងកាលទាងំបី ( ទ្រកាលិក្ ) និងព្រះនិព្វា ន,  បញ្ញរតិ ( កាលវមុិរត ) ។ 
 (២) បច្ចយុបបនន ៖  ចិ្រតទ្ច្រសិក្ទាងំអស់ ( តដលទ្ក្ើរទ្ឡើង
ដឹងអារមមណ៍  មនិមានអត្ថត ជាបុគ្គលណាទ្ទ ) ។ 
 (៣) បច្ចនិក្ ៖  គឺ្រូបទាងំអស់ ( ជាធារុមនិដឹងអារមមណ៍  តច្ក្
ជា ៧ រួក្  ៖              ១.ចិ្រតជជរូប  ២.បដិសនធិក្មមជជរូប  ៣.ព្វហិររូប   
៤.អាហារជជរូប ៥.ឧរុជជរូប ៦.អសញ្ញសរតក្មមជជរូប ៧.បវរតិក្មមជជរូប) ។ 
 C.ព្រះនិព្វា ន  និងបញ្ញរតិ  មនិច្ឆបំាច្គិ់្រក្នុងបច្ចនិក្ទ្ទ  ទ្ព្ព្វះ
មនិតមនជាបច្ចយុបបននធមទ៌្ឡើយ  គឺ្មនិមានបច្ចយ័  ប៉ាុតនត  ព្រះនិព្វា ន  
គឺ្ជាបរមរថធម ៌ ទ្ព្ព្វះជាផ្លសទ្ព្មច្ននអរយិមគ្គ៕៚  

3 
 ៣.អធិបតិបបច្ច័យ ៖ អារមមណាធិបរិ  និងសហជាត្ថធិបរិ 
  C.អារមមណាធិបបច្ចយ័    ជាអារមមណជារ    ទ្ដ្ឋយកាលទាងំ 
៣  រឯីព្រះនិព្វា នជាកាលវមុិរត  និងទ្ដ្ឋយសរតិទាងំរីរ ។ 
 (១) បច្ចយ័ ៖  ឥដានិបផននរូប ១៨  ចិ្រត ៨៤ ( ទ្វៀរទ្ទាសមូលចិ្រត  
ទ្មាហមូលចិ្រត  និងទុក្ខសហគ្រកាយវញិ្ញញ ណ )  ទ្ច្រសិក្ ៤៧ ( ទ្វៀរ
ទ្ទាច្រុក្ៈ  និងវចិិ្កិ្ច្ឆា  )  ព្រះនិព្វា ន ។ 
 (២) បច្ចយុបបនន ៖        ទ្ោភមូលចិ្រត ៨  មហាកុ្សលចិ្រត ៨ 
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មហាកិ្រយិញាណសមបយុរតចិ្រត ៤  ទ្ោកុ្រតរចិ្រត ៨  និងទ្ច្រសិក្
៤៥ ( ទ្វៀរទ្ទាច្រុក្ៈ  វចិិ្កិ្ច្ឆា   និងអបបមញ្ញញ  ) ។       ( ទ្ោកុ្រតរចិ្រត- 
ទ្ច្រសិក្  ជាបច្ចយុបបននឯក្នតៈ ) ។ 
 (៣) បច្ចនិក្ ៖  ទ្ោភមូលចិ្រត ៨  មហាកុ្សលចិ្រត ៨  មហា-  
កិ្រយិញាណសមបយុរតចិ្រត៤,ទ្ច្រសិក្ព្បក្ប,ជាអទ្នក្នតៈ,ទ្ោកិ្យ- 
ចិ្រត  និងទ្ច្រសិក្ព្បក្ប  ទ្ព្ៅរីទ្នះជាឯក្នតៈ,  រូបទាងំអស់ ២៨ ៕  

3 
 ៙.ការតច្ក្អារមមណាធិបរិបបច្ចយ័  និងបច្ចយុបបននធម ៌៖ 
 - ឥដានិបផននរូប ១៨  ទ្ោកិ្យចិ្រត ៧៦ = ( ៨៤-៨ )  ទ្ច្រសិក្ 
៤៧  ជាបច្ចយ័ដល់ទ្ោភមូលចិ្រត ៨  ទ្ច្រសិក្ ២២ តរប៉ាុទ្ណាណ ះ ។ 
 - ទ្ោកិ្យកុ្សលចិ្រត ១៧  ទ្ច្រសិក្ ៣៨  ជាបច្ចយ័ដល់
មហាកុ្សលចិ្រត ៨  ទ្ច្រសិក្ ៣៣ ( ទ្វៀរវរិរិ  អបបមញ្ញញ  ) ។ 
 - មគ្គផ្ល  ព្រះនិព្វា នរបស់ព្រះទ្សក្ខបុគ្គល  ជាបច្ចយ័ដល់
មហាកុ្សលញាណសមបយុរតចិ្រត ៤     ទ្ច្រសិក្   ៣៣     (  ទ្វៀរវរីរិ  
អបបមញ្ញញ  )។ 
 - អរហរតមគ្គផ្ល  ព្រះនិព្វា ន  ជាបច្ចយ័ននមហាកិ្រយិញាណ-
សមបយុរតចិ្រត ៤  ទ្ច្រសិក្ ៣៣ ( អបបមញ្ញញ  ) ។ 
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 - ព្រះនិព្វា នជាបច្ចយ័ននទ្ោកុ្រតរចិ្រតុបាទ ៨ ដួង ជាឯក្នតៈ។ 
    C.អាីៗ ទ្ក្ើរអំរីបច្ចយ័ជាសង្ខខ រធមសុ៌ទធ  បុគ្គលអបរ់បំញ្ញញ   
ទ្ទើបដឹងថា  ខ្នធបញ្ចក្ៈមានការទ្ក្ើរ  ច្ឆស់    ឺ  សាល បជ់ាទ្ដើមទ្នះ  
ទាងំអស់មនិតមនទ្យើងជាអនក្សាងទ្ឡើងទ្ឡើយ  ទ្ហើយសៃបចិ់្រតទ្ៅ
ទ្ដ្ឋយព្រះក្មមដ្ឋា ន ៕៚  

3 
 ៙.សេជាតាធិបតិបបច្ច័យ ៖         ទ្ដ្ឋយសហជារជារិ 
ទ្ដ្ឋយបច្ចុបបននកាល   ទ្ដ្ឋយសរតិទាងំរីរ ។ 
 (១) បច្ចយ័ ៖    អធិបរីណាមយួ    ក្នុងអធិបរិ  ៤    គឺ្ឆនេៈ  
វរីយិៈ    វមីងា ( បញ្ញញ  )    និងជវនចិ្រត ៥២ ( ទ្វៀរទ្មាហមូល ២  និង
ហសិរុបាទ ) ក្នុងខ្ណៈជាអធិបរី ។ 
 (២) បច្ចយុបបនន ៖  ជវនចិ្រត ៥២  ទ្ច្រសិក្ ៥១ ( ទ្វៀរវចិិ្កិ្ច្ឆា   
និងអងគធមជ៌ាអធិបរី ) សាធិបរិចិ្រតជជរូប ។ 
 (៣) បច្ចនិក្ ៖  ចិ្រត ៣៧  ទ្ច្រសិក្ ៤០ រូបទ្ព្ៅអំរីសាធិបរិ-
ចិ្រតជជរូប ( ឯក្នតៈ ) ។      កាមជវន  ២៦  ទ្ច្រសិក្ព្បក្ប ៥១  កាម- 
សាធិបរិចិ្រតជជរូប ( អទ្នក្នតៈ ) ៕៚   

3 



-22- 

 

 ៤.អននតរបបច្ច័យ  ៥.សមននតរបបច្ច័យ ៖  ជាអននតរជារិ  
ជាអរីរកាល  ទ្ដ្ឋយជនក្សរតិតរមយ៉ាង ។ 
 (១) បច្ចយ័ ៖  ចិ្រត  ទ្ច្រសិក្ទាងំអស់តដលទ្ក្ើរមុនៗ ( ទ្វៀរ
ចុ្រិចិ្រតព្រះអរហនត ) ។ 
 (២) បច្ចយុបបនន ៖  ចិ្រត  ទ្ច្រសិក្ទាងំអស់តដលទ្ក្ើរទ្ព្កាយៗ  
មនិមានទ្វៀរ ។ 
 (៣) បច្ចនិក្ៈ ៖  រូបទាងំអស់ ។ 
 - អននតរ  តព្បថា  មនិមានរោងច្ទ្នាល ះ 
 - សមននតរ  គឺ្មនិមានរោងច្ទ្នាល ះទ្ដ្ឋយរិរ  បញ្ញជ ក្ដ់ល់
ចិ្រតនិយម  ដូច្ជា  ទ្បើច្ក្ខុវញិ្ញញ ណរលរទ់្ៅ    សមបដិច្ាននៈព្រូវតរទ្ក្ើរ 
បនត  មនិអាច្ជាចិ្រតដនទទ្ទ... ចុ្រិចិ្រតរលរទ់្ៅ  ព្រូវតរវបិាក្បដិសនធិ
ទ្ក្ើរបនត  មនិតមនចិ្រតដនទទ្ឡើយ... ដូទ្ច្នះជាទ្ដើម ៕៚  

3 
 ៙.អាីៗ តដលទ្ក្ើរអំរីបច្ចយ័ទ្ៅថា “ បច្ចយបុបននធម៌ ” ។ 
បច្ចយុបបននធម ៌  អាព្ស័យបច្ចយ័  មនិបានអាព្ស័យត្ថមចិ្រតអនក្ណា
ច្ងទ់្នាះទ្ឡើយ ៕៚   

3 
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 ៦.សេជាតបបច្ច័យ ៖  សហជារជារិ   
 - បច្ចុបបននកាល  ទ្ដ្ឋយសរតិទាងំរីរ ។ 
 (១) បច្ចយ័ ៖  ចិ្រត  ទ្ច្រសិក្ទាងំអស់  មហាភូររូប ៤  ទាងំ
ក្នុង  ទាងំទ្ព្ៅ  និងបដិសនធិហទយវរថុ  ក្មមជជរូប ។ 
 (២) បច្ចយុបបនន ៖  សង្ខខ រធមទ៌ាងំអស់  មនិមានទ្វៀរទ្ទ ។   
            ( បច្ចនិក្ៈ  មនិមានទ្ឡើយ ) 
 C.ទ្ៅក្នុងទ្ោកា  មហាទ្ោកី្យ ៍
 មនិមានសៃបអ់ាី  ដូច្ក្ដីសៃបចិ់្រត 
   ទ្ដ្ឋយោគ្ៈទ្ភលើង  ទ្ឆះទ្ឡើងទ្ៅដ រិរ 
   ទ្ទើបសៃបព់្បណីរ  ទ្ព្ព្វះចិ្រតព្រជាក្ ់៕៚ 

3 
 ៧.អញ្ញមញ្ញបបច្ច័យ ៖     ទ្ដ្ឋយសហជារជារិ  ទ្ដ្ឋយ
បច្ចុបបននកាល   និងទ្ដ្ឋយសរតិទាងំរីរ ។   
 (១) បច្ចយ័ ៖    ចិ្រត  ទ្ច្រសិក្ទាងំអស់  មហាភូររូប ៤   និង 
ហទយវរថុ  ក្នុងខ្ណៈបដិសនធិ ។ 
 (២) បច្ចយុបបនន ៖  អងគធមដូ៌ច្គាន នឹងបច្ចយ័ មាន ៣ តផ្នក្ 
  - ចិ្រត  និងទ្ច្រសិក្  ទ្ៅវញិទ្ៅមក្ 
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  - មហាភូររូប ៤  ទ្ៅវញិទ្ៅមក្ 
  - ក្នុងខ្ណៈបដិសនធិ  ហទយវរថុ និងវបិាក្នាមក្ខនធ៤។ 
 (៣) បច្ចនិក្ ៖  ឧបាទាយរូប ២៤ ( ទ្វៀរបដិសនធិ  ហទយវរថុ ) 
 C.អញ្ញមញ្ញបបច្ច័យ  តព្បថា  បច្ចយ័ទ្ៅវញិទ្ៅមក្ ៕៚ 

3 
២-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុបទននព្រះនិព្វា ន  

3 
 ៙.ព្រះនិព្វា នជាវវិដដៈ  ដូទ្ច្នះ  ព្រះនិព្វា នគឺ្ជាសមបរតិននបុគ្គល
ទ្រៀងៗ ខ្លួន  គាម នព្រះនិព្វា នឯណាតដលមានព្សាបឯ់ងៗ ទ្នាះទ្ឡើយ។ 
 ព្រះនិព្វា ន  ជានិទ្ោធសច្ច  ជាអារមមណ៍ននមគ្គញ្ញញ ណទាងំ ៤  
មនិមានព្រះនិព្វា នទ្ព្ៅអំរីនិទ្ោធសច្ចទ្ទ ។ 
 C.ព្រះនិព្វា ន គឺ្ជាផ្លននអរយិមគ្គ ( ជាផ្លសទ្ព្មច្ មនិតមន
ជាផ្លទ្ក្ើរទ្ទ ) 
 - មានមគ្គ  ព្រូវតរមានបុគ្គលជាព្រះអរយិៈ  តដលជាអនក្
សទ្ព្មច្នូវព្រះនិព្វា នទ្នាះ  ទ្ទើបព្រះនិព្វា នជាវវិដដៈ។   
 - ទ្បើមនិដឹងវដដៈទ្ទ  គឺ្មនិអាច្ដឹងនូវវវិដដៈទ្ឡើយ ៕៚ 
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 ៙.សួរថា    ទ្បើមនិមានព្រះសមាម សមពុទធ   ព្រះបទ្ច្ចក្រុទធ   និង
ព្រះអនុរុទធទ្ទ  ទ្រើមានព្រះនិព្វា នតដរឬទ្ទ ? 
 - ទ្បើទ្ឆលើយថា     មានព្រះនិព្វា ន    គឺ្បដិទ្សធនូវអរយិសច្ចធម ៌
ទំនាស់នឹងព្រះរុទធសាសនា ។ 
 - ទ្ព្ព្វះទ្បើមានព្រះនិព្វា ន  គឺ្ព្រូវមានមគ្គ  ទ្បើមានមគ្គ  គឺ្ព្រូវ
តរមានព្រះអរយិបុគ្គល  ជាដ្ឋច្ខ់ារ ។ 
 - ទ្បើមនិមានព្រះអរយិបុគ្គលទ្ទ       គឺ្មនិមានអរយិមគ្គ     ទ្បើ 
មនិមានអរយិមគ្គទ្ហើយ  ក្ម៏និមានវវិដដៈ  ទ្បើមនិមានវវិដដៈទ្ហើយ  អនក្
ទ្ព្វលថាមានព្រះនិព្វា នតដរទ្នាះ  ទ្រើព្រះនិព្វា នជាសអីទ្ៅវញិទ្ៅ   ទ្ព្ៅ 
អំរីវវិដដៈ ។ 
 C.វបិសសនា  បានទ្ធាើឱ្យមានញាណក្នុងសនតិបទ  បានទ្ធាើឱ្យ 
ទ្គាព្រភូញាណ  និងមគ្គញ្ញញ ណ  មាននិទ្ោធសច្ចមក្ជាអារមមណ៍ ។ 
 - មនិមានព្រះនិព្វា ន  ទ្ព្ៅអំរីនិទ្ោធសច្ចទ្ទៀរទ្ទ ។ 
 - ព្រះនិព្វា ន  គឺ្វវិដដៈ  អបបដិសនធិ... ៕៚   

3 
 ៙.មនិមានព្រះអរយិបុគ្គល  ទ្ព្ព្វះមនិមានអរយិមគ្គហនឹងឯង។ 
 - ទ្បើមនិមានអរយិមគ្គទ្ទ  ក្ម៏និមានវវិដដៈតដរ 
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 - ទ្បើមនិមានវវិដដៈទ្ហើយ  អនក្តដលទ្ព្វលថាមានព្រះនិព្វា នតដរ
ទ្នាះ  ទ្រើព្រះនិព្វា នជាសអីទ្ៅវញិទ្ៅ  ទ្ព្ៅអំរីវវិដដៈ ៕៚ 

3 
 ៙.សួរថា  និទ្ោធសច្ចជាផ្ល  មគ្គជាទ្ហរុ  ចុ្ះទ្បើមគ្គមនិទាន់
ទ្ក្ើរផ្ង  ទ្រើបាននិទ្ោធមក្ជាអារមមណ៍ននទ្គាព្រភូ  និងមគ្គញ្ញញ ណរី
ណាមក្ ? 
 ច្ទ្មលើយគឺ្  និទ្ោធសច្ចជាផ្លសទ្ព្មច្ននអរយិមគ្គ  មនិតមនជា 
ផ្លទ្ក្ើរទ្នាះទ្ទ  ទ្ព្ព្វះទ្ហរុដូទ្ច្នះទ្ទើបវបិសសនា  ទ្ធាើទ្គាព្រភូឱ្យមាន
ព្រះនិព្វា នជាអារមមណ៍បាន ។ 

 C.ទ្ព្បៀបដូច្ការសមាល បទ់្ច្ឆរអ៊Íចឹ្ង      ទ្ទាះបីមនិទានប់ាន

សមាល ប ់ ក្ព៏្រះោជាព្ទងព់្ជាបតដរថា  ការអស់ទ្ច្ឆរ  គឺ្ព្សុក្សៃប ់។ 
 - រណាា   ដូច្ទ្ច្ឆរ         វបិសសនា  ដូច្ោជបុរសច្ឆបប់ានទ្ច្ឆរ  
ព្រះោជា  ដូច្ទ្គាព្រភូញាណ  ទ្រជឈឃាដដូច្អរយិមគ្គ  ព្រះនិព្វា ន   
និទ្ោធសច្ច  បីដូច្ការអស់ទ្ច្ឆរ  ទ្ហើយព្សុក្ក្ប៏ានសៃបស់បាយ  
ដូទ្ច្ឆន ះឯង ៕៚   

3 
  



-27- 

 

C.អដាក្ថា  ទុតិយនព្វធិសពូ្ត  គ្មពរីឧទាន 
 ៙. ... អរេតតមនគេននវ  េ ិ សា  អនវនសស ំ បេ-ី
យតីតិ  សង្ខា រនិនោនោតិ  សង្ខា ោនំ  អនុបាទនិនោនោ  
នហាតិ   
 រិរណាស់  គឺ្អរហរតមគ្គប៉ាុទ្ណាណ ះ  តដលលះអវជិាជ ទ្នាះអស់
មនិមានសល់ ។  បទថា  សង្ខា រនិនោនោ  ទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីថា  សង្ខខ រ
ទាងំឡាយ  រលរទ់្ដ្ឋយអនុបាទ ។ 
 C.អវជិាជ   ព្រូវលះទ្ដ្ឋយអរយិមគ្គទាងំ ៤  ត្ថមលំដ្ឋប ់   រលរ ់
អស់មនិមានទ្សសសល់  អភសិង្ខខ រក្រ៏លរ ់ វញិ្ញញ ណក្រ៏លរ.់.. រហូរ
រលរអ់ស់ក្ងទុក្ខក្នុងវដដៈ ។ 
 C.និទ្ោធទាងំទ្នះ  គឺ្ អនុបាទនិនោធ ។ 
 ៙. ...   វុតតំ   ន   បន   អនុនោនម   វិយ   កាលតតយ-
បរយិាបននសស  ទុក្សាក្សានធសស  និនោធទសសនតថំ  មនិតមនទ្ព្វល
អរថ  សតមដងនិទ្ោធ  ( គឺ្ អនុបាទនិទ្ោធ )  ទ្ដ្ឋយការរលរក់្ងទុក្ខ  
តដលោបក់្នុងកាលទាងំ ៣  ដូច្អនុទ្ោម  ទ្នាះទ្ឡើយ ។ 
 C.អនុបាទនិទ្ោធ    មនិតមនក្ងទុក្ខក្នុងកាលទាងំ ៣    ទ្នាះ 
រលរទ់្ទ  ទ្ព្ព្វះក្ងទុក្ខក្នុងកាលទាងំ ៣  ជាសង្ខខ រធម ៌ គឺ្ក្ងទុក្ខក្នុង
អនុទ្ោម  មានអវជិាជ   ជាបច្ចយ័ ។ 
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 កាលតតយបរយិាបននសស     កាល ៣   ោបប់ញ្ចូ លក្នុងវដដៈ   
( ទ្រភូមកិ្ធម ៌) ។   
 ៙.អនាគតនសសវ  េ ិ អរយិមគេភាវនាយ  អសត ិ 
ឧបបជជនារេសស    ទុក្សាក្សានធសស    អរយិមគេភាវនាយ  
និនោនោ   រិរណាស់  ក្ងទុក្ខក្នុងអនាគ្រតដលគួ្រនឹងទ្ក្ើរទ្ឡើង  
ទ្ព្ព្វះមនិមានការច្ទ្ព្មើនមគ្គ ( ក្ងទុក្ខក្នុងអនាគ្រទ្នាះ )  រតមងរលរ ់ 
( ទ្ដ្ឋយ អនុបាទនិនោធ )  ទ្ព្ព្វះការច្ទ្ព្មើននូវមគ្គ ៕៚ 

3 
 ៙.អញ្ញព្ត    នច្    អាវុនសា    ឥនមេ ិ   ធនមមេ ិ   
អនុបាទាបរនិិព្វា នំ  អភវិសស  បុថុជជននា  បរនិិព្វា នយយយ  
បុថុជជននា   េ ិ  អាវុនសា   អញ្ញព្ត   ឥនមេ ិ  ធនមមេ ិ។   
 ( បិ.២១/ទំ.៩២ ) មាន លអាវុទ្សា ទ្បើអនុបាទាបរនិិព្វា ន ដនទ 
ទ្ព្ៅអំរីធមទ៌ាងំទ្នះទ្ហើយ ( ដនទអំរីវសុិទធិ ៧ ) បុេុជជនក្គ៏្ងប់រនិិព្វា ន
បាន  មាន លអាវុទ្សា  ទ្ព្ព្វះបុេុជជនដនទទ្ផ្សងអំរីធមទ៌ាងំទ្នះឯង ។ 
 C.ក្នុងទ្សច្ក្ដីទ្នះ  សតមដងឱ្យទ្ ើញថា  ទ្បើមានព្រះនិព្វា នទ្ព្ៅ
អំរីផ្លសទ្ព្មច្របស់មគ្គ    បានទ្សច្ក្ដីថា    បុេុជជន    គឺ្ជាអនក្បាន
ព្រះនិព្វា ន  ឬទ្ដើមទ្ ើ  នព្រភនបំរនិិព្វា ន  ទ្ព្ព្វះបុេុជជន  ទ្ដើមទ្ ើ  នព្រ 
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ភន ំ មនិមានអរយិមគ្គទ្ឡើយ ៕៚   

3 
 ៙.រិរតមនតរព្រះសមាម សមពុទធព្ទងព់្ត្ថស់សតមដងថា ព្រះនិព្វា ន
មានទ្ដ្ឋយបរមរថ ( អតថិ  ភិក្សានវ  តទាយតនំ )  តរព្រះអងគរំុបាន
ព្ត្ថស់ថា  ព្រះនិព្វា នមានការឋរិទ្ៅទ្នាះទ្ឡើយ  ព្រះអងគព្ទងព់្ត្ថស់
ថា  “  អបបតិដាំ ” ។ 
 - ព្រះនិព្វា ន  មានទ្ដ្ឋយបរមរថ  ទ្ព្ព្វះជាផ្លសទ្ព្មច្ននមគ្គ
ព្រហមច្រយិ  “  ញាណទសសនវិសទុធិ  យាវនទវ  អនុបាទា-
បរនិិព្វា នតាថ  ” ញាណទសសនវសុិទធិ ( គឺ្  អរយិមគ្គ ) មានព្បទ្យជន៍
ព្រឹមអនុបាទាបរនិិព្វា ន  បិ.២១/ទំ.៩៦ ។ 
 C.មនិមានព្រះនិព្វា នដនទ ទ្ព្ៅអំរីផ្លសទ្ព្មច្របស់មគ្គ  
តដលជានិទ្ោធសច្ច  វវិដដៈទ្នាះទ្ឡើយ ៕៚   

3 
 ៙.បរមរថធមម៌ាន ៤ ៖  ចិ្រត  ទ្ច្រសិក្  រូប  និព្វា ន ។ 
 ចិ្រតទ្ច្រសិក្រូបទ្ោកិ្យ  ( ទ្វៀរទ្ោភទ្ច្រសិក្ )  បរមរថធម៌
ទាងំទ្នះ  ជាទុក្ខសច្ច ។ 
 - ទ្ោភទ្ច្រសិក្  ជាសមុទយសច្ច ។ 
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 - និព្វា នបរមរថ  ជានិទ្ោធសច្ច ។ 
 - អងគមគ្គ ៨ ក្នុងទ្ោកុ្រតរកុ្សលចិ្រត  ជាមគ្គសច្ច ។ 
 - ទ្ោកុ្រតរចិ្រតទ្ច្រសិក្  ( ទ្វៀរអងគមគ្គ ) ជាសច្ចវមុិរតិ ។ 
 C.បុគ្គលតសាងរក្ព្រះនិព្វា នទ្ព្ៅអំរីនិទ្ោធសច្ច    ដូច្តសាងរក្ 
អត្ថត ក្នុងបញ្ចក្ខនធតដរ  ទ្ព្វលគឺ្មនិមានទ្ទ ។   
 C.ភវនិនោនោ  និព្វា ននតិ  ការរលរភ់រ  គឺ្ព្រះនិព្វា ន ៕ 

3 
 ៙.ទុក្សាញ្ញញ ណ  ហាមសកាា យទិដាិ  ( មនិព្បកានអ់ត្ថត  ) 
 -  សមុទយញ្ញញ ណ  ហាមឧទ្ច្ាទទិដាិ  ( ទ្ ើញវដដសងារ ) 
 -  និនោធញ្ញញ ណ  ហាមសសសរទិដាិ  ( ដឹងវវិដដៈ  មនិទ្ ើញ
មានព្រះនិព្វា នឋរិទ្ៅបីដូច្សសសរិវរថុអាីទ្នាះទ្ឡើយ )  
 - មគេញ្ញញ ណ ហាមអកិ្រយិទិដាិ ( ដឹងឧបាយសព្មាបក់ារវ់ដដៈ  
មនិទ្ ើញខុ្សថា  អរច់្ទ្ព្មើនមគ្គទ្ហើយ  មាននិទ្ោធសច្ចទ្នាះទ្ទ ។ 
 C.សូមបអីរយិមគ្គមនិទានទ់្ក្ើរ  ក្វ៏បិសសនាញាណឱ្យដឹងថា  
ព្រះនិព្វា ន  ជាផ្លសទ្ព្មច្របស់មគ្គ  ទ្ដ្ឋយសវនញ្ញញ ណ  រហូរមាន
និទ្ោធសច្ចជាអារមមណ៍ននទ្គាព្រភូញាណ  និងមគ្គញ្ញញ ណ  ដូទ្ច្នះ  ទ្ទើប
និទ្ោធសច្ចទ្ដ្ឋយបរយិយមាន ៤       ទ្ព្ព្វះជាអារមមណ៍ននមគ្គញ្ញញ ណ 
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ទាងំ ៤ ហនឹងឯង ៕៚   

3 
 ៙-ទ្សាត្ថបរតិមគ្គទ្ក្ើរទ្ឡើង  ទ្ច្រសិក្  តដលជាអងគមគ្គ ៨  គឺ្
ជាមគ្គសច្ច ។ 
   - ការមនិទ្ក្ើរទ្ឡើងននភរ    ច្ឆបអំ់រីជារិទី ៨ ទ្ៅ  ទ្នះជា
និទ្ោធសច្ច ។ 
   - ភរ ៧ ជារិទ្ទៀរទ្នាះ  ជាទុក្ខសច្ច ។ 
   - រណាា   តដលព្រូវលះទ្ដ្ឋយមគ្គភាវនា  គឺ្មគ្គ ៣ ខាងទ្លើ  
ជាសមុទយសច្ច ។ 
 C.បុគ្គលបានវសុិទធិ ៧     ទ្ទើបបានអនុបាទាបរនិិព្វា ន     គាម ន
អនុបាទាបរនិិព្វា ន  ទ្ព្ៅរីទ្នះទ្ទៀរទ្ទ ៕ 

3 
 ៙.សកាា យ  ខ្នធ ៥  ដូច្ព្រះនគ្រសាវរថី  រឯីព្រះនិព្វា នដូច្នគ្រ
សាទ្ក្រ ។  ព្រះបាទបទ្សនទិទ្កាសល  ដូច្អនក្បដិបរតិធម ៌  ចំ្តណក្ 
វសុិទធិ ៧  ដូច្រេព្រះទីនង័ទាងំ ៧ ។ 
 ការយងចុ្ះអំរីរេព្រះទីនង័ទី ៧  ទ្ឡើងកានព់្បាសាទទ្សាយ
ព្ក្យ  ដូច្ព្រះអរយិបុគ្គលចូ្លផ្លសមាបរតិ ។ 



-32- 

 

 C.ព្បសិនទ្បើ  យល់ថាព្រះនិព្វា នមានព្សាបដូ់ច្នគ្រសាទ្ក្រ
តដលមានព្សាប ់ គឺ្បានទ្សច្ក្ដីថា  មនិយល់អំរីឧបមា  និងមនិយល់
ព្រះធមស៌តមដង ។ 
 រេព្រះទីនង័ទី ៧    ជាទ្ឈាម ះអរយិមគ្គសមាល បកិ់្ទ្លស    ទ្ទើប 
មានព្រះនិព្វា ន  គឺ្អនុបាទនិទ្ោធ   តដលទ្ព្បៀបបីដូច្នគ្រសាទ្ក្រ  
ហនឹងឯង ៕៚   

3 
 ៙.ព្រះនិព្វា ន ជាផ្លសទ្ព្មច្ននព្រហមច្រយិធម ៌បិ.២១/ទំ.៩៦ 
 C.ញាណទសសនវិសទុធិ     យាវនទវ     អនុបាទា-
បរនិិព្វា នតាថ         ញាណទសសនវសុិទធិ     មានព្បទ្យជនព៍្រឹមតរ  
អនុបាទាបរនិិព្វា ន ។ 

 អដាក្ថា  ឧទាន  ទុតយិនព្វធិសពូ្ត  “ អរយិមគ្គ  កម្ចា ត់
អវិជ្ជា សម្រមចអនបុ្បាទនិម្ោធ  ជ្ជវិវដ្ដៈ ” ។ 

 អនុបាទាបរនិិព្វា នតថំ  នោ  អាវុនសា  ភគវត ិ 
ព្រេមច្រយិ ំ វុសសតីតិ   

មាន លអាវុទ្សា  ព្រហមច្រយិធម ៌ តដលខំុ្្ព្បព្រឹរតទ្ៅក្នុងសមាន ក្់
ននព្រះដម៏ានព្រះភាគ្ ទ្ដើមបអីនុបាទាបរនិិព្វា ន ៕៚   
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 ៙.គ្បបពី្ជាបថា  ព្រះនិព្វា នបរមសុខ្  គឺ្ជាទីបំផុ្រននវដដទុក្ខ  
មនិតមនព្រះនិព្វា នមានព្សាបទ់្នាះទ្ឡើយ  ទ្បើព្រះនិព្វា នមានព្សាប ់ 
ទ្រើអាីជាទ្សច្ក្ដីសុខ្ននព្រះនិព្វា ន     តដលព្រូវរិច្ឆរណា    ឱ្យបាននូវ
អនុទ្ោមកិ្ខ្នតី  និងចុ្ះកានស់មមរតនិយមធម ៌ បិ.៧១/ទំ.៣៣២ ។ 
 អដាក្ថា  បឋមនិព្វា នសពូ្ត  គ្មពរីឧទាន  ក្នុងទ្សច្ក្ដីតដល
ថា  ព្រះនិព្វា ន  មានទ្ដ្ឋយបរមរថនុ ះ  ទ្រើមានទ្សច្ក្ដីសុខ្ដូច្ទ្មដច្ ? 
 C.ឯនសវននាត     ទុក្សាសាតិ    យទិទំ    អបបតិដានត ិ 
អាទីេ ិ  វច្ននេ ិ  វណណិ តំ   នោមតំ    យោវុតតលក្សាណំ 
និព្វា នំ  ឯនសា  ឯវ ។ 
 បទថា  ឯនសវននាត   ទុក្សាសស  ទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីថា  ព្រះនិព្វា ន
តដលមានលក្ខណៈត្ថមតដលទ្ព្វលទ្ហើយ  តដលព្រះដម៏ានព្រះភាគ្
ព្ទងព់្ត្ថស់សរទ្សើរទ្ដ្ឋយព្វក្យថា  អបបតិដាំ  ជាទ្ដើមដូទ្ច្នះនុ ះឯង ។ 
 សក្សលសស     វដដទុក្សាសស     អននាត      បរនិយាសាន ំ 
តទធិ  គនម  សតិ  សរាទុកាា ភាវនតា ។ 
 ទ្ឈាម ះថា  ជាទីបំផុ្រ  គឺ្ជាទីបំផុ្រននវដដទុក្ខទាងំអស់  ទ្ព្ព្វះ
ទ្រលតដលបានសទ្ព្មច្ព្រះនិព្វា នទ្នាះ  ទុក្ខទាងំអស់ក្ម៏និមាន ។ 
 តសាម       ទុក្សាសស     អននាត តិ     អយនមវ     តសស    
សភានោតិ  ទនសសតិ ។ 



-34- 

 

 ទ្ព្ព្វះទ្ហរុទ្នាះ     ទ្ទើបព្ទងព់្ត្ថស់សតមដង     នូវសភារនន
ព្រះនិព្វា នទ្នាះ  ថាជាទីបំផុ្រននទុក្ខ  ដូទ្ច្នះឯង ៕៚ 

 3 
 ៙.គ្បបពី្ជាបថា  “ និព្វា នំ  បរមំ  សខុ្ំ ”   ព្រះនិព្វា នបរម-
សុខ្  គឺ្ជាទីបំផុ្រននវដដទុក្ខ  មនិតមនព្រះនិព្វា នមានព្សាបទ់្នាះទ្ទ ។ 
       - ទ្បើព្រះនិព្វា នមានព្សាប ់ ទ្រើអាីជាទ្សច្ក្ដីសុខ្ននព្រះនិព្វា ន ? 
       - ទ្រើបរមសុខ្ដូច្ទ្មដច្ទ្ៅ  ទ្បើមនិតមនជាទីបំផុ្រននវដដៈទ្ទទ្នាះ 
       - ទ្រើព្រូវរិច្ឆរណាព្រះនិព្វា ន  ឱ្យបាននូវអនុទ្ោមកិ្ខ្នតី   និងចុ្ះ 
កានស់មមរតនិយមធមដូ៌ច្ទ្មដច្  បិ.៧១/ទំ.៣៣២ ។ 
 C.អដាក្ថា  បឋមនិព្វា នសពូ្ត  គមពីរឧទាន  ក្នុងទ្សច្ក្ដី
តដលថា  ព្រះនិព្វា នមានទ្ដ្ឋយបរមរថនុ ះ  ទ្រើបរមសុខ្ដូច្ទ្មដច្ ?  
“ ឯនសវននាត   ទុក្សាសស ” ។ 

សក្សលសស  វដដទុក្សាសស  អននាត   បរនិយាសានំ   ទ្ឈាម ះ 
ថាជាទីបំផុ្រ  គឺ្  “ ជាទីបំផុ្រ  ននវដដទុក្ខទាងំអស់ ” ។ 

សង្ខា ោ  បរមា  ទុកាា  ...  
និព្វា នំ  បរមំ  សខុ្ំ  ( បិ.៥២/ទំ.៦៤ ) ៕៚  

3 



-35- 

 

 ៙.ព្វេយិសពូ្ត  ឧទាននព្វធិវគេ  បិ.៥២/ទំ.១២៦ 
 យនតា  នោ  នត  ព្វេយិ  មាន លព្វហិយៈ កាលណា អនក្ 
      - ទិនដា  ទិដាមតតំ  ភវិសសតិ  ទ្ ើញរូប  ព្បមាណព្រឹមតរទ្ ើញ 
      - សនុត  សតុមតតំ  ភវិសសតិ  ឮសំទ្ឡង  ព្បមាណព្រឹមតរឮ 
      - មុនត  មុតមតតំ  ភវិសសតិ  ធំុក្លិន  ព្បមាណព្រឹមតរដឹងក្លិន 
      - វិញ្ញញ នត  វិញ្ញញ តមតតំ  ភវិសសតិ  ដឹងធមាម រមមណ៍  
ព្បមាណព្រឹមតរដឹង ។   
 C.អដាក្ថា       ឯវំ  តាវ  ទិនដា  ទិដាមតតំ  ភវិសសតីត ិ  
អាទិនា    ទិដ្ឋា ទិវនសន    ច្តុោ    នតភូមិក្សធមាម    សងេ-
នេតព្វា     ធមត៌ដលព្បព្រឹរតទ្ៅក្នុងភូម ិ៣   គ្បបសីទ្ន្ទង្ខគ ះទ្ដ្ឋយ
អាការ ៤  ទ្ដ្ឋយអំណាច្ននការទ្ ើញរូបជាទ្ដើម  ទ្ដ្ឋយព្វក្យមានជា
អាទិ៍ថា  “ ទិនដា  ទិដាមតតំ  ភវិសសតិ ” យ៉ា ងទ្នះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.តតថ  សភុសខុ្និច្ចអតតគ្គេ េបរវិជជនមុនខ្ន 
 អសភុទុកាា និច្ចច នតាត នុបសសនា  ទសសតិាតិ 
 ( ទ្ដ្ឋយព្វក្យមានជាអាទិ៍ថា “ ទិនដា  ទិដាមតតំ  ភវិសសតិ ” 
យ៉ា ងទ្នះទ្ហើយ )  ក្នុងធមទ៌ាងំទ្នាះ  ព្ទងព់្ត្ថស់សតមដងដល់អសុភ-
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ភាវនា  ទុកាខ នុបសសនា  អនិច្ឆច នុបសសនា  និងអនត្ថត នុបសសនា  ទ្ដ្ឋយ
មុខ្គឺ្  ការទ្វៀរច្ឆក្ការព្បកានថ់ា សាអ រ ថាសុខ្ ថាទ្ទៀង ថាជារួខ្លួន។ 
នេដាិមាេ ិ   វិសទុធេី ិ   សទធឹ    សនងានបននវ    វិបសសនា 
ក្សថិតា ។  កាលទ្ព្វលទ្ដ្ឋយសទ្ងខប  គឺ្ព្រះអងគសតមដងវបិសសនា  
ព្រមទ្ដ្ឋយវសុិទធិខាងទ្ព្កាម ( សីលវសុិទធិ  និងចិ្រតវសុិទធិ ) ៕៚ 

3 
 ៙.តនតា  តាំ  ព្វេយិ  នតថិ     មាន លព្វហិយៈ   ក្នុងកាល 
ទ្នាះ  អនក្រតមងមនិមាន  ( ការោ់គ្ៈទ្ដ្ឋយអរយិមគ្គ ) ។ 
 - យនតា  តាំ  ព្វេយិ  ននវតថិ  មាន លព្វហិយៈ  ទ្ព្ព្វះ
ទ្ហរុណា  អនក្មនិមាន  ( ព្ត្ថស់ដល់អរយិផ្ល )  
 - តនតា   តាំ   ព្វេយិ   ននវិធ   ន   េុរ ំ  ន   ឧភយ-
មនតនរ   ទ្ព្ព្វះទ្ហរុទ្នាះ  អនក្រតមងមនិមានក្នុងភរទ្នះ  មនិមានក្នុង
ភរដនទ       មនិមានក្នុងច្ទ្នាល ះននភរទាងំរីរ        គឺ្អដាក្ថាព្បាបថ់ា   
“ អនុបាទិនសសា  បរនិិព្វា នោតុ  ក្សថិតាតិ  ទដារាំ ”  គ្បបី
ទ្ ើញថា  ព្ទងព់្ត្ថស់ដល់អនុបាទិទ្សសនិព្វា នធារុ ។ 
 ឯនសវននាត   ទុក្សាសាតិ  ទ្នះឯងជាទីបំផុ្រននទុក្ខ ៕៚ 

3 
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 ៙.អដាក្ថា  ព្រះគាថាព្រះអសសជិទ្រថរ  បិ.៦/ទំ.១២៣ 
 នយ  ធមាម   នេតុបបភោ        ទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីថា  បញ្ចក្ខនធ 
ទ្ឈាម ះថា  ធមម៌ានទ្ហរុជាតដនទ្ក្ើរ ។       ព្រះទ្េរៈ  សតមដងទុក្ខសច្ច 
ដល់ព្រះសារបុីរត  ទ្ដ្ឋយព្វក្យទ្នះ ។ 
 នតស ំ នេតុំ  តោគនតា  ( អាេ )  សមុទយសច្ច  ជា
ទ្ហរុននបញ្ចក្ខនធ  ព្រះរថាគ្រព្ទងព់្ត្ថស់សតមដង ។ 
 នតសញ្ច  នយា  និនោនោ  ច្      ព្រះរថាគ្រព្ទងព់្ត្ថស់- 
សតមដងការរលរ ់ គឺ្ការមនិព្បព្រឹរតទ្ៅននសច្ចៈ  សូមបទីាងំរីរទ្នាះ ។  
ព្រះទ្េរៈសតមដងនិទ្ោធសច្ច  រមួទ្ដ្ឋយមគ្គសច្ច  ទ្ព្ព្វះមគ្គជាឧបាយនន
ការរលរនូ់វសច្ចៈទាងំរីរទ្នាះឯង ៕៚  

3 
 ៙.និនោធសច្ច  គឺ្ អនុបាទនិនោធ  ទ្ព្បៀបបីដូច្ជាទ្ភលើង
អស់ឧស  ឬព្បទីបអស់ទ្ព្បង  យ៉ា ងណា  ព្រះនិព្វា ន  គឺ្អស់បច្ចយ័នន
វដដៈទ្ដ្ឋយអំណាច្ននអរយិមគ្គ  ក្ដូ៏ទ្ច្ឆន ះតដរ  ប៉ាុតនតមនុសសទ្យើងមនិ
ទ្ ើញអនុបាទនិទ្ោធ  ថាជាបរមសុខ្  ទ្ព្ព្វះជាបទ់្ដ្ឋយសកាា យទិដា ិ 
ព្បកានថ់ាទ្បើព្រះនិព្វា នជាអនុបាទនិទ្ោធ  គឺ្មានតរព្រះអរហនតអស់
ជីវរិទ្ៅសូនយមនិទ្ក្ើរទ្ទៀរ ។  ទិដាិព្រូវការឱ្យខ្លួនឯងទ្ៅទ្សាយសុខ្
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ក្នុងព្រះនិព្វា ន  ទ្ទើបទ្លើក្យក្  “ ផលញ្ញញ ណ ”  មក្ព្បកាសថា  
ហនឹងឯង  គឺ្ជាព្រះនិព្វា ន  ទ្ដ្ឋយសសសរទិដាិ ។ 
 C.លុះតរអបរ់ញំាណ   កំ្ណរដឹ់ងវដដទុក្ខ   ទ្ទើបដឹងនូវសនដិបទ 
គឺ្ព្រះនិព្វា ន  រលរទុ់ក្ខទ្ៅបាន ៕៚ 

3 
 ៙.បាទព្រះគាថា  “ វិោនគ្គ  នសនដ្ឋា   ធមាម នំ ”  វោិគ្ធម ៌ 
ព្បទ្សើរជាងធមទ៌ាងំឡាយ  ( មគ្គវគ្គ  បិ.៥២/ទំ.៧៨ ) ។ 
 C.យាវតា  ភិក្សានវ  ធមាម   សងាតា  ោ  អសងាតា  ោ   
វិោនគ្គ  នតស ំ  អគេមកាា យតីតិ  វច្ននតា  សរាធមាម នំ  
និព្វា នសង្ខា នតា  វិោនគ្គ  នសនដ្ឋា   ។ ( អដាក្ថា ) ថាបណាដ ធម៌
ទាងំរួង  វោិគ្ៈ    ទ្ព្វលគឺ្ព្រះនិព្វា ន  ទ្ឈាម ះថាព្បទ្សើរ  ទ្ព្ព្វះមាន
ព្រះរុទធវច្នៈព្ត្ថស់ថា មាន លភកិ្ខុទាងំឡាយ សងខរធមក៌្ដី អសងខរធម៌
ក្ដី   មានព្បមាណប៉ាុនណា   បណាដ ធមទ៌ាងំទ្នាះ   វោិគ្ធម ៌   រថាគ្រ 
ទ្ព្វលថាជា  “ អគេំ ”  ដខ៏្ពងខ់្ពស់បំផុ្រ ។ 
 ទ្បើព្រះនិព្វា នមានព្សាប ់   ទ្រើជាវោិគ្ៈដូច្ទ្មដច្ទ្ៅ   ទ្ព្បៀបដូច្ 

ទ្ដើមទ្ ើអ៊Íចឹ្ងតដរ      ទ្យើងមានទ្ៅថា     ព្បាសច្ឆក្ោគ្ៈទ្នាះឯណា  
លុះព្ត្ថតរអរយិមគ្គក្មាច រនូ់វោគ្ៈទ្នាះ      ទ្ទើបអនុបាទនិទ្ោធ   មាន 
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ទ្ឈាម ះថា វោិគ្ៈ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើព្រះនិព្វា នមានព្សាប ់   ទ្រើជាវោិគ្ធម ៌  ដូច្ទ្មដច្ទ្ៅ  

ទ្ព្បៀបបីដូច្ទ្ដើមទ្ ើអ៊Íចឹ្ងតដរ ទ្យើងមានទ្ៅទ្ដើមទ្ ើថា ព្បាសច្ឆក្
ោគ្ៈជាទ្ដើមទ្នាះឯណា។ លុះព្ត្ថតរអរយិមគ្គក្មាច រនូ់វោគ្ៈទ្នាះ ទ្ទើប 

អនុប្បាទនិម្ោធ  មានទ្ឈាម ះថា  វិោគ្ៈ  ឬ តណ្ហ កខយៈ  វិវដ្ដៈជាទ្ដើម ៕ 

3 
 ៙.និព្វា ននាគធំ  េ ិ ព្ព្វេមណ  ព្រេមច្រយិ ំ វុសសតិ   
និព្វា នបោយនំ  និព្វា នបរនិយាសាននតិ  បិ.៣៨/ទំ.១៩១  
 មាន លព្ព្វហមណ៍  ទ្ព្ព្វះថា  មគ្គព្រហមច្រយិធម ៌  មទ្ៅកាន់
ព្រះនិព្វា ន  មានព្រះនិព្វា នព្បព្រឹរតទ្ៅខាងមុខ្  មានព្រះនិព្វា នជា
បរទិ្យសាន  ( គឺ្ជាទីបំផុ្រ ) ។ 
 C.ទ្បើទីបំផុ្រទុក្ខទ្ៅខាងមុខ្ដូទ្ច្នះ  ច្ឆបំាច្ទ់្ៅរវល់  ជាប់
ជំព្វក្ ់   រក្សុខ្បនតិច្បនតួច្    ឬសុខ្តដលមនិអាច្ព្បព្រឹរតទ្ៅបានក្នុង 
ទ្ោក្ទ្នះទ្ធាើអាី  នាតំរខារទ្រល ៕៚  

3 
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 ៙.ព្រះនិព្វា ន   មានទ្ដ្ឋយបរមរថ ( បរម + អរថ )  គួ្រសិក្ាអំរី 
ព្វក្យថា  អរថ  ក្នុងបដិសមភទិាវភិងគ អដាក្ថា ។   
 តតថ    អនតាថ តិ   សនងាបនតា   នេតុផល ំ     បណាដ បទ
ទាងំទ្នាះ  បទថា “ អរថ ”  ទ្ព្វលទ្ដ្ឋយសទ្ងខប  បានដល់  ផ្លរបស់
ទ្ហរុ ។ 
 តញ្ហ  ិ នេតុវនសន  អរណីយ ំ គនតរាំ  បតតរាំ  រិរតមន
ផ្លរបស់ទ្ហរុទ្នាះ  គ្បបជីារបស់សៃប ់ ព្បាសច្ឆក្កិ្ទ្លស  គ្បបដីល់  
គ្បបចី្ឆក្ធ់លុះបានទ្ដ្ឋយអំណាច្ននទ្ហរុ ។ 
 តសាម   អនតាថ តិ  វុច្ចតិ  ទ្ព្ព្វះទ្ហរុទ្នាះ  ទ្ទើបព្រះដម៏ាន-
ព្រះភាគ្ព្ទងព់្ត្ថស់ទ្ៅថា អរថ ។ 
 បនភទនតា  បន  យ ំ ក្សិញ្ច  ិ បច្ចយសមុបបននំ  និព្វា នំ  
ភាសតិនតាថ   វិបានកា  ក្សិរយិាតិ  ឥនម  បញ្ច   ធមាម   អនតាថ តិ  
នវទិតព្វា   ទ្ដ្ឋយព្បទ្ភទ  គ្បបពី្ជាបថា  អរថ   បានដល់ធម ៌៥ យ៉ា ង 
ទ្នះ ៖ ១.សភាវៈឯណាមយួ   តដលអាព្ស័យគាន ទ្ក្ើរទ្ឡើងទ្ព្ព្វះបច្ចយ័  
២.ព្រះនិព្វា ន  ៣.អរថននភាសិរ  ៤.វបិាក្  ៥.កិ្រយិ ។ 
 តំ   អតថំ   បច្ចនវក្សានតសស   តសម ឹ  អនតថ   បនភទគត ំ 
ញាណំ  អតថបបដិសមភទិា  កាលរិច្ឆរណានូវអរថទ្នាះ  បញ្ញញ ក្៏
ដល់នូវការតបក្ធាល យក្នុងអរថទ្នាះៗ  ទ្ឈាម ះថា អរថបបដិសមភទិា៕៚ 
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 ៙.ធនមាម តិ  សនងាបនតា  បច្ចនយា  ព្វក្យថា  “ ធមម ” 
ទ្ព្វលទ្ដ្ឋយសទ្ងខប  គឺ្ បច្ចយ័ ។ 
 នសា  េ ិ យសាម    តំ   តំ   វិទេតិ   បវនតតតិ   នច្វ  
បានបតិ  ច្  ត្ថមរិរ  ទ្ព្ព្វះបច្ចយ័ទ្នាះរតមងច្ឆរត់ច្ង  រតមងឱ្យធម៌
ទ្នាះៗ ព្បព្រឹរតទ្ៅផ្ង  ឱ្យដល់ផ្ង ។ 
 តសាម   ធនមាម តិ  វុច្ចតិ    ទ្ព្ព្វះទ្ហរុដូទ្ច្ឆន ះ  ព្រះដម៏ាន-
ព្រះភាគ្  ទ្ទើបព្ទងព់្ត្ថស់ថា  “ ធមម ” ។ 
 បនភទនតា  បន  នយា  នកាច្ិ  ផលនិរាតតនកា  នេត ុ 
អរយិមនគ្គេ     ភាសតិំ   ក្សសុល ំ  អក្សសុលនតិ   ឥនម   បញ្ច     
ធមាម     ធនមាម តិ   នវទតិព្វា        កាលទ្ព្វលទ្ដ្ឋយព្បទ្ភទទ្ហើយ  
“ ធមម ” គ្បបពី្ជាបថា  បានដល់ធមទ៌ាងំ ៥ ទ្នះ  គឺ្ទ្ហរុឯណាមយួ
តដលឱ្យផ្លទ្ក្ើរទ្ឡើង  ២.អរយិមគ្គ ( មគ្គទ្ោកិ្យ  ជាបច្ចយ័នន
ទ្ោកុ្រតរមគ្គ  ទ្ហើយអរយិមគ្គទ្ោកុ្រតរ  ជាទ្ហរុននព្រះនិព្វា ន  ទ្ព្ព្វះ
ព្រះនិព្វា នជាបរមរថ  ក្ជ៏ាផ្លននទ្ហរុតដរ  ប៉ាុតនតជាផ្លសទ្ព្មច្  មនិ
តមនជាផ្លទ្ក្ើរទ្ទ )  ៣.ភាសិរ  ៤.កុ្សល  ៥.អកុ្សល ។         

តំ    ធមមំ    បច្ចនវក្សានតសស    តសម ឹ  ធនមម   បនភទគត ំ  
ញាណំ  ធមមបបដិសមភិទា     កាលរិច្ឆរណានូវធមទ៌្នាះ  បញ្ញញ   ក្ ៏
ដល់នូវការតបក្ធាល យក្នុងធមទ៌្នាះ        ទ្ឈាម ះថា        ធមមបបដិសមភទិា 
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អដាក្ថា  បដិសមភិទា  វិភនង្ខេ  ៕៚ 

3 
        ៙.នោនក្ស  នោក្សបបភនវ    
         នោក្សតថគនម  សនិវ  ច្  តទុបានយ 
         សមមុយហតិ  តាវ  ននោ  ន  វិជានាតិ  យាវ  សច្ចច និ។ 
         ដោបណា  នរជន  មនិបានដឹងច្ាស់នូវសច្ចៈទាងំឡាយ  
ដោបទ្នាះ  ទ្គ្រតមងវទ្ងាងទ្ៅក្នុងទ្ោក្  ក្នុងទ្ហរុទ្ក្ើរននទ្ោក្  ក្នុង
ព្រះនិព្វា ន តដលរលរទ់្ោក្  និងក្នុងឧបាយននការរលំរទ់្ោក្ទ្នាះ។ 
អដាក្ថា  សច្ចវិភងេ ៕៚  

3 
 ៙.បដិសមបទាវិភងេ 
 ទ្ដ្ឋយការតច្ក្ព្បទ្ភទមាន ៖ 
  ធមម ៥ ៖   អតថ ៥ ៖ 
 ១.ផលនិរាតតនកា  នេតុ ១.បច្ចយសមុបបនន ំ
 ២.អរយិមនគ្គេ   ២.និព្វា នំ 
 ៣.ភាសតិំ   ៣.ភាសតិនតាថ  
 ៤.ក្សសុល ំ   ៤.វិបានកា 
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 ៥.អក្សសុលនត ិ  ៥.ក្សិរយិាត ិ
 C. “ អនតាថ តិ  សនងាបនតា  នេតុផល ំ” 
 ព្វក្យថា  អតថ  ទ្ព្វលទ្ដ្ឋយសទ្ងខប  គឺ្  ផ្លរបស់ទ្ហរុ ។ 
 គ្បបយីល់ព្វក្យបរមរថ  “ បរម + អតថ ” ៕៚  

3 
 ៙.និនោនោបិ  ឯក្សវិនោ  អសងាតោតុភាវនតា  

និទ្ោធទ្ឈាម ះថា  មានតរមយ៉ាងទ្ព្ព្វះជា  “ អសង្ខតធាតុ ” ។ 

 បរយិានយន  បន  ទុវិនោ  សឧបាទិនសស  អនុបា- 
ទិនសសនតា       តរទ្ដ្ឋយបរយិយ        និទ្ោធមានរីរយ៉ា ង      គឺ្ 
សឧបាទិទ្សសនិព្វា ន  និងអនុបាទិទ្សសនិព្វា ន ។ 
 តិវិនោ  ភវតតយវូបសមនតា   បីយ៉ា ង   ទ្ព្ព្វះសៃបភ់រ 
ទាងំ ៣ ។ 
 ច្តុរាិនោ  ច្តុមគ្គេ ធិគមនីយនតា  បនួយ៉ា ង  ទ្ព្ព្វះជា
អារមមណ៍ឱ្យមគ្គ ៤ បានច្ឆក្ធ់លុះ ( និទ្ោធសច្ច  ជាអារមមណ៍ននអរយិមគ្គ  
មនិមាននិព្វា នដនទណាជាអារមមណ៍ទ្ឡើយ ) ។ 
 បញ្ចវិនោ   បញ្ញច ភិននទនវូបសមនតា         ព្បាយំ៉ា ង 
ទ្ព្ព្វះសៃបនូ់វទ្សច្ក្ដីទ្ព្រក្អរទ្ដ្ឋយោគ្ៈ  ទ្ៅក្នុងវរថុកាមទាងំ ៥ ។ 
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 ឆរាិនោ  ឆតណ្ហហ កាយក្សាយនភទនតា  ព្បាមំយួយ៉ា ង  
ទ្ដ្ឋយព្បទ្ភទននការអស់ទ្ៅនូវរួក្រណាា  ៦ ។ 
អដាក្ថា  សច្ចវិភងេ ៕៚   

3 
 ៙.តតថ  តិនសា  បដិសមភិទា  នោក្សិយា   

បណាដ បដិសមភទិាទាងំទ្នាះ  បដិសមភទិា ៣ ជាទ្ោកិ្យ ។ 
 អតថបបដិសមភិទា  នោក្សិយនោក្សតុតរមិសសកា 
  អរថបបដិសមភទិា  ជាមសិសក្  គឺ្មានទ្ោកិ្យ  មានទ្ោកុ្រតរ ។ 
 សា  េ ិ  និព្វា នារមមណ្ហនំ  មគេផលញ្ញញ ណ្ហន ំ 
វនសន  នោក្សតុតោបិ  នហាតិ  ( អដាក្ថា  គមពីរវិភងេ ) 

រិរណាស់  អរថបបដិសមភទិា  ទ្នាះ  ជាទ្ោកុ្រតរ  ទ្ដ្ឋយ
អំណាច្ននមគ្គញ្ញញ ណ  ផ្លញ្ញញ ណតដលមានព្រះនិព្វា នជាអារមមណ៍។ 

C.ព្រះនិព្វា នជាអារមមណ៍ននអរយិមគ្គ    គឺ្និព្វា នបរមរថ    ជា   
“ អតថ ” តដលមានអរយិមគ្គជាធមម  គឺ្ជាទ្ហរុ ។   មនិមានព្រះនិព្វា ន 
ឯងៗ ព្សាប់ៗ   ទ្ដ្ឋយអរទ់្ហរុទ្នាះទ្ឡើយ ៕៚  

3 
៙.មនិមានព្រះនិព្វា នព្សាប់ៗ        ទ្ដ្ឋយអរម់ាច ស់ទ្នាះទ្ទ ។ 
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- ព្រះនិព្វា ន  ជាទីបំផុ្រននវដដទុក្ខ  ដូទ្ច្នះ   ទ្ទើបព្រះនិព្វា នគឺ្ជា 
សមបរតិរបស់ព្រះអរយិបុគ្គលទ្រៀងៗ ខ្លួន ១អងគ ៗ ។ 
 - មានវដដៈ ( កិ្ទ្លស  ក្មម  វបិាក្  ភរ  បញ្ចក្ខនធ )  ទ្ទើបមាន
បញ្ញរតិថា  បុេុជជនរហូរមក្  លុះដល់បានសទ្ព្មច្នូវអរយិមគ្គ  ទ្ទើប
មានវវិដដៈ  គឺ្  អនុបាទនិទ្ោធ  ក្ផ៏្លល ស់បញ្ញរតិបុគ្គលថា  ព្រះអរយិៈ  
តដលបាននូវសមបរតិព្រះនិព្វា នហនឹងឯង ៕៚  

3 
 ៙.ព្រះនិព្វា ន    ជាទីបំផុ្រននសង្ខខ រទ្ោក្   មនិតមនទីបំផុ្រនន
ឱ្កាសទ្ោក្ទ្នាះទ្ទ ។ 
 ទីបំផុ្រននសង្ខខ រទ្ោក្       មានទ្ព្ព្វះទ្ដ្ឋយអំណាច្អរយិមគ្គ 
មនិតមនមានព្សាបទ់្ឡើយ ៕៚   

3 
 ៙.ឧបាទនិទ្ោធ  គឺ្បញ្ចក្ខនធទ្ក្ើរទ្ហើយរលរទ់្ៅ ( ខ្ណ-
និទ្ោធ ) ជាទុក្ខសច្ចក្ម៏ាន  ជាសមុទយសច្ចក្ម៏ាន  ជាមគ្គសច្ចក្ម៏ាន  
ជាសច្ចវមុិរតិក្ម៏ាន  តរមនិតមនជានិទ្ោធសច្ច ( រូបតដលមនិជាបទ់្ដ្ឋយ
ឥន្ទនេិយ    ទ្ដើមទ្ ើ  នព្រភន ំ ទទ្នល  សមុព្ទ    គឺ្ជាទុក្ខលក្ខណៈ     ប៉ាុតនត  
មនិតមនជាទុក្ខសច្ចទ្ឡើយ ) ។ 
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 និទ្ោធសមាបរតិ     រលរន់ាមក្ខនធទ្ដ្ឋយសមាបរតិ ៨    មនិតមន 
ទ្ោកិ្យ  ទ្ោកុ្រតរទ្ទ  ក្ម៏និតមនជានិទ្ោធសច្ចតដរ ។ 
 និទ្ោធសច្ច  ជាអនុបាទនិទ្ោធ  ជាផ្លសទ្ព្មច្ននអរយិមគ្គ  
ទាងំជាអារមមណ៍ននអរយិមគ្គទាងំ ៤ ៕៚   

3 
 ៙.ទុក្សាសច្ច  មានអរថ ៤ យ៉ា ង ៖ 
 ១-បីឡននតាថ     ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា  ទ្បៀរទ្បៀន ។     “ ព្វធន- 
លក្សាណំ    ទុក្សាសច្ចំ    សនាត បនរស ំ   បវតតិបច្ចុបបដ្ឋា នំ ”  
ទុក្ខសច្ច  មានការទ្បៀរទ្បៀនជាលក្ខណៈ  មានការទ្ធាើឱ្យទ្ៅដ ទ្ោលោល
ជាកិ្ច្ច  មានបវរតិ  គឺ្  ការព្បព្រឹរតទ្ៅជាអាការព្បាក្ដ ។ 
 ២-សងាតនតាថ     ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា      មានបច្ចយ័ព្បជំុត្ថក្ត់រង 
ព្បាក្ដជាក្ច់្ាស់  ទ្ដ្ឋយការទ្ ើញសមុទយសច្ច ។ 
 ៣-សនាត បនតាថ   ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា  ដុរទ្ោលឱ្យទ្ៅដ ព្ក្ហាយ 
ព្បាក្ដច្ាស់ទ្ដ្ឋយការទ្ ើញមគ្គសច្ច  ទ្ធាើឱ្យព្រជាក្ ់។ 
 ៤-វិបរណិ្ហមនតាថ   ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា  តព្បព្បួល  ព្បាក្ដច្ាស់ 
ទ្ព្ព្វះទ្ ើញនិទ្ោធសច្ច  តដលមានការមនិតព្បព្បួល ៕៚  

3 
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 ៙.សមុទយសច្ច  មានអរថ ៤ យ៉ា ង ៖ 
 ១-អាយេូននតាថ   ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា  ព្បមូលមក្ ។   “ បភវ- 
លក្សាណំ  សមុទយសច្ចំ  អនុបបនច្េទក្សរណរស ំ បលនិព្វធ-
បច្ចុបបដ្ឋា នំ  ”  សមុទយសច្ច  មានទ្ហរុជាតដនទ្ក្ើរ  ជាលក្ខណៈ  
មានការមនិចូ្លទ្ៅការផ់្លដ ច្ជ់ាកិ្ច្ច  មានបលិទ្ព្វធ  ក្ងាល់ជាអាការ
ព្បាក្ដ ។ 
 ២-និទាននតាថ     ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា  ជាទ្មទ្ដើមទ្ហរុ      ព្បាក្ដ 
ច្ាស់ទ្ដ្ឋយការទ្ ើញទុក្ខសច្ច  ដូច្ទ្ោគ្ទាស់ចំ្ណី ។ 
 ៣-សនំយាគនតាថ   ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា  ព្បក្ប  គឺ្ច្ងទុក្  ព្បាក្ដ
ច្ាស់ទ្ដ្ឋយការទ្ ើញនិទ្ោធសច្ច  រចួ្រីចំ្ណង ។ 
 ៤-បលនិព្វធនតាថ       ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា        ក្ងាល់ជាបជំ់ព្វក្ ់
ព្បាក្ដច្ាស់ទ្ដ្ឋយការទ្ ើញមគ្គសច្ច  ការក់្ងាល់ ៕៚  

3 
 ៙.និនោធសច្ច  មានអរថ ៤ យ៉ា ង ៖ 
 ១-និសសរណនតាថ    ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា  រោស់ទ្ច្ឆល ។  “ សនតិ- 
លក្សាណំ   និនោធសច្ចំ   អច្ចុតិរស ំ  អនិមិតតបច្ចុបបដ្ឋា នំ ”
និទ្ោធសច្ច  មានទ្សច្ក្ដីសៃបជ់ាលក្ខណៈ  មានការមនិចុ្រិជាកិ្ច្ច  មាន 



-48- 

 

ការមនិមាននូវនិមរិតជាអាការព្បាក្ដ ។ 
 ២-បវិនវក្សនតាថ   ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា  សាៃ រ ់ ព្បាក្ដច្ាស់ទ្ដ្ឋយ 
ការទ្ ើញសមុទយសច្ច  ជំព្វក្ោ់ក្វ់និ  ទ្ដ្ឋយោគ្ៈ ។ 
 ៣-អសងាតនតាថ   ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា  មនិមានបច្ចយ័ត្ថក្ត់រង  
ព្បាក្ដច្ាស់ទ្ដ្ឋយការទ្ ើញមគ្គសច្ច         ព្បទ្សើរជាងសងខរធម៌
ទាងំអស់  តរជាសងខរធមត៌ដរ  រឯីព្រះនិព្វា នជាអសងខរធម ៌  ទ្ទើប
ព្បទ្សើរជាងរួក្ធមទ៌ាងំរួង ។ 
 ៤-អមតនតាថ   ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា  មនិសាល ប ់ ព្បាក្ដច្ាស់ទ្ដ្ឋយ
ការទ្ ើញទុក្ខសច្ច  ព្រូវសាល បដូ់ច្ជាព្រូវរិស ៕៚   

3 
 ៙.មគេសច្ច  មានអរថ ៤ យ៉ា ង ៖ 
 ១-និយាននតាថ   ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា  នាទំ្ច្ញ ។  “ និយាន-
លក្សាណំ    មគេសច្ចំ    ក្សិនលសបបហានក្សរណរស ំ   វុដ្ឋា ន-
បច្ចុបបដ្ឋា នំ ” មានការនាទំ្ច្ញជាលក្ខណៈ  មានការព្បហារកិ្ទ្លស
ជាកិ្ច្ច  មានវុដ្ឋា ន  គឺ្ការទ្ច្ញជាអាការព្បាក្ដ ។ 
 ២-នេតានតាថ   ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា  ជាទ្ហរុ  ព្បាក្ដច្ាស់ទ្ដ្ឋយ
ការទ្ ើញសមុទយសច្ច  ជាទ្ហរុននទុក្ខ  មនិតមនជាទ្ហរុនននិទ្ោធ ។ 
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 ៣-ទសសននតាថ   ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា  ទ្ ើញ  ព្បាក្ដច្ាស់ទ្ដ្ឋយ 
ការទ្ ើញនិទ្ោធសច្ច  លអិរសុខុ្មដន៏ព្ក្តលង ។ 
 ៤-អាធិបនតយយនតាថ   ទ្ដ្ឋយអរថ  ថា  ជាអធិបរី  ព្បាក្ដ
ច្ាស់ទ្ដ្ឋយការទ្ ើញទុក្ខសច្ច  ដូច្ឥសសរជនបានទ្ ើញជនព្កី្ព្ក្  
តដលទ្ព្ច្ើនទ្ដ្ឋយទ្ោគ្ទ្ផ្សងៗ ៕៚   

3 
 ៙. “ និព្វា ន ”  តព្បថា  ការមនិមានរណាា   ប៉ាុតនត  មនិតមន
ទ្ដើមទ្ ើ  នព្រ  ភន ំ តផ្នដី... ទ្នាះទ្ទ ។ 
 ការមនិមានរណាា ទ្នះ  គឺ្ជាទីបំផុ្រននវដដទុក្ខ  ទ្ដ្ឋយអំណាច្
អរយិមគ្គ  ជាអនុបាទនិទ្ោធ ៕៚ 

3 
 ៙.បុនរា    ច្ចេ ំ  ភិក្សានវ   ឯតរេ ិ  ច្   ទុក្សានញ្ចវ  
បញ្ញញ នបមិ  ទុក្សាសស  ច្  និនោធំ ។ 
 មាន លភកិ្ខុទាងំឡាយ  ក្នុងកាលអំរីទ្ដើមក្ដី  ក្នុងកាលឥឡូវក្ដី  
រថាគ្រតរងបញ្ញរតនូវទុក្ខផ្ង  នូវទុក្ខនិទ្ោធផ្ង  បិ.២១/ទំ.៦២ ។ 
 ធមមច្ក្សកបបវតតននតា    បដ្ឋា យ   ធមមំ    នទនសននាត បិ 
ច្តុសច្ចនមវ  បញ្ញញ នបមីតិ  អនតាថ  ។ 



-50- 

 

 ទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីថា   ព្រះរថាគ្រសតមដងព្រះធម ៌  ច្ឆបទ់្ផ្ដើមត្ថងំ 
អំរីព្រះធមមច្ក្ាបបវរតនសូព្រ  រហូរមក្  ព្ទងប់ញ្ញរតសច្ចៈ ៤ តរ
ប៉ាុទ្ណាណ ះ ( អដាក្ថា ) ៕៚   

3 
៙.ព្វក្យថា  “ និព្វា ន ”  តព្បថា  មនិមានរណាា  ។ 
រុទធបរស័ិទ  គ្បបពី្ជាបអំរីរណាា ជាសមុទយ័  ជាទ្ហរុ  ជា

តដនទ្ក្ើរននវដដទុក្ខ ។ 
រណាា ទ្នះ    មនិទ្ច្ះអស់ទ្ៅ   រលរទ់្ៅឯងៗ ទ្នាះទ្ទ   ក្នុង

សរាទ្ោក្ទ្នះ  គឺ្ទាល់តរមាននូវឧបាយ  បានដល់អរយិមគ្គ  ទ្ទើបទ្ធាើ
ឱ្យដ្ឋច្ព់្ក្តសរណាា    បានដល់និទ្ោធ   “ អនុបាទនិនោធ ”    គឺ្
ព្រះនិព្វា នហនឹងឯង ។ 

C.សូមរុទធបរស័ិទ  កំុ្រយយមព្បកាសព្រះនិព្វា នទ្ព្ៅអំរី
និទ្ោធសច្ច  ទ្ព្ៅព្រះរុទធសាសនាទ្ឡើយ ។ 

អសងខរធារុ  គឺ្  និទ្ោធសច្ចទ្ដ្ឋយនិបបរយិយ ( ទ្ដ្ឋយព្រង ់)  
គឺ្ជាអារមមណ៍ននមគ្គញ្ញញ ណទាងំ ៤ ។  អដាក្ថា សច្ចវភិងគ ៕៚ 

3 
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៙.បិ.៤២/ទំ.១១៤  ទ្ោហិរសសទ្ទវបុព្រទ្ព្វលថា  ការមនិទ្ក្ើរ  
មនិច្ឆស់  មនិសាល ប ់ មនិចុ្រិ  មនិបដិសនធិ ជាទីបំផុ្រននទ្ោក្ច្ក្ាោឡ  
ប៉ាុតនត  ព្រះដម៏ានព្រះភាគ្ព្ទងព់្ត្ថស់ថា  ព្រះនិព្វា ន  ជាទីបំផុ្រនន
សង្ខខ រទ្ោក្ ។ 
 C.រុទធបរស័ិទ  អបរ់ញំាណ  កំ្ណរដឹ់ងសង្ខខ រទ្ោក្  គឺ្ វដដៈ  
តដលសនមរថា មយួអងគ ៗ  មាន ក្់ៗ  ទ្នះឯង ។ 
 ទីបំផុ្រននសង្ខខ រទ្ោក្  “ មាននដ្ឋយបរមតថ ”  ទ្ព្ព្វះទ្ហរុ  
គឺ្អរយិមគ្គ  អរថ  គឺ្ព្រះនិព្វា ន ៕៚ 

3 
៙.ឥទានិ  មនគេន  ឆិនាន យ  និព្វា នំ អាគមម  អបបវតត ិ

បតាត យបិ   ច្   តណ្ហហ យ   នយស ុ  វតថូស ុ  តសា   ឧបបតត ិ 
ទសសតិា  តនតថវ  អភាវំ  ទនសសតុំ  សា  នោ  បននសាត ិ 
អាទិមាេ ។   អដាក្ថា  សច្ចវិភងេ  និនោធសច្ចនិនទទស ។ 
 ឥឡូវទ្នះ  ព្រះដម៏ានព្រះភាគ្ទ្ដើមបពី្ទងព់្ត្ថស់សតមដងអំរីការ
មនិមានរណាា   តដលមគ្គការទ់្ហើយ  សូមបអីាព្ស័យព្រះនិព្វា នទ្ហើយ  
ក្ដ៏ល់នូវការមនិព្បព្រឹរតិទ្ៅ    ក្នុងវរថុជាទីត្ថងំណា    តដលព្ទងព់្ត្ថស់ 
សតមដងការទ្ក្ើរននរណាា ទ្នាះ      ទុក្ក្នុងទីទ្នាះឯង     ( គឺ្ព្ទងព់្ត្ថស់ 
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អាយរនៈ ៦  ជាក្តនលងទ្ក្ើរននរណាា      តរតដលរណាា មនិព្បព្រឹរតទ្ៅ 
ត្ថមទាា រ ៦ ទ្នះទ្ព្ព្វះអាព្ស័យព្រះនិព្វា ន )  ទ្ទើបព្ត្ថស់ព្វក្យថា “ សា  
នោ  បននសា ”  ក្រ៏ណាា ទ្នះ  នុ ះឯងជាទ្ដើម ។ 
 C. “ អាព្ស័យព្រះនិព្វា ន ”      រណាា មនិទ្ក្ើរទ្ឡើងត្ថមទាា រ ៦ 
ទ្នាះ   ដូច្ព្រកួ្នក្តនេក្តដលដក្ឫសទ្ហើយ   មនិដុះក្នុងតព្ស   ឬទ្ច្ឆរ 
តដលសមាល បទ់្ហើយ  មនិមានក្នុងព្សុក្... ។ 
 ព្វក្យថា   អាព្ស័យព្រះនិព្វា ន    គឺ្បានទ្សច្ក្ដីថា    អាព្ស័យ 
អនុបាទនិទ្ោធ    ទ្ដ្ឋយអរយិមគ្គ    ទ្ទើបរណាា មនិព្បព្រឹរតទ្ៅត្ថម
ទាា រ ៦  ហនឹងឯង ៕៚   

3 
៙.ក្នុងជមពុខាទក្សំយុរត  បិ.៣៦/ទំ.១០៨  និព្វា នបញ្ញា សូព្រ 

 ព្រះសារបុីរត  ទ្ឆលើយបញ្ញា អំរីព្រះនិព្វា នថា  គឺ្ការអស់ោគ្ៈ  
ទ្ទាសៈ  ទ្មាហៈ ។ 
 C.ក្នុងព្រះសូព្របនាេ បទ់្នាះ  គឺ្អរហរតបញ្ញា សូព្រ  ព្រះអរហរត  
គឺ្ការអស់ោគ្ៈ  ទ្ទាសៈ  ទ្មាហៈហនឹងឯង ។ 
 ព្រះអដាក្ថានិព្វា នបញ្ញា សូព្រ  រនយល់ “ យ ំ អាគមម  ោគ្គ- 
ទនយា  ខ្ីយនតិ  តំ  និព្វា នំ    ោគ្ៈជាទ្ដើម      រតមងអស់ទ្ៅទ្ព្ព្វះ 
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អាព្ស័យធមណ៌ា  ធមទ៌្នាះទ្ឈាម ះថា  ព្រះនិព្វា ន ” ។ 
 ព្រះអរហរត     រតមងទ្ក្ើរទ្ឡើងក្នុងទីបំផុ្រ    ននការអស់ោគ្ៈ 
ទ្ទាសៈ  ទ្មាហៈ  ដូច្សមាល បទ់្ច្ឆរខាម ងំទ្ហើយ  ព្រះនគ្រមានសនតិភារ  
ដូទ្ច្ឆន ះឯង ៕៚  

3 
 ៙.ព្រះរិសសទ្រថរបានជួបទ្ច្ឆរ... អងគខ្លះព្រូវខាល ច្ឆប.់.. ច្ឆរថ់ា  
ជាការជួបទ្ព្គាះកាច្  ប៉ាុតនត  បានទ្ធាើទ្ព្គាះទ្នាះឱ្យទ្ៅជាឱ្កាសលអក្នុង
ការលះបងកិ់្ទ្លស  ទ្ដ្ឋយការកំ្ណរប់ានថា  អរតភារខ្នធ ៥ ទ្នះ  
មនិតមនជារបស់ខ្លួន... ។   
 ផ្េុយមក្វញិ  បុគ្គលទ្ព្ច្ើនគាន   តដលមានឱ្កាសលអ  មានទាងំ 
ឧបនិសសយ័  ព្រូវបានសទ្ព្មច្មគ្គផ្លទ្ទៀរ  ប៉ាុតនត  បានទ្ធាើឱ្កាសទ្នាះ
ឱ្យទ្ៅជាទ្ព្គាះកាច្វញិ... ទ្ព្ព្វះទ្ហរុតរការទ្ធាសព្បតហសហនឹងឯង៕ 

3 
        ៙.និព្វា នបដិសយំតុាត យាតិ អមតោតុសននិសសតិាយ  
អសងាតោតុយា  បនវទនវនសន  បវតាត យ ។ 
 បទថា  និព្វា នបដិសយំតុាត យ  ទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីថា  អសងខរ- 
ធារុ     តដលអាព្ស័យអមរធារុ       ព្បព្រឹរតទ្ៅទ្ដ្ឋយអំណាច្ននការ 
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ព្បកាសឱ្យដឹង ។ 
 ទ្យើងអាច្ឆៃល់ព្វក្យថា  “ អសងខរធារុ  តដលអាព្ស័យអមរ-
ធារុ ” ? 
 ព្វក្យទ្នះ  ព្រះអដាក្ថាបឋមនិព្វា នសូព្រ  គ្មពរីឧទាន  រនយល់
អំរីព្រះដម៏ានព្រះភាគ្  ព្ទងព់្បកាសសតមដងព្រះធម ៌  ព្បក្បទ្ដ្ឋយ
ចំ្ទ្ព្វះនូវព្រះនិព្វា ន  ព្បព្រឹរតទ្ៅទ្ដ្ឋយអំណាច្ននការព្បកាសឱ្យដឹង
អំរីអសងខរធារុ  អាព្ស័យអមរធារុ  ទ្ព្ព្វះមក្អំរីអមរធារុមានរិរ 
ទ្ដ្ឋយបរមរថ ។ 
 បានទ្សច្ក្ដីថា  ព្ទងស់តមដងព្រះធមអំ៌រីព្រះនិព្វា ន  ទ្ព្ព្វះ
អាព្ស័យព្រះនិព្វា នមានរិរ          តដលព្រះអងគព្ទងព់្ត្ថស់ដឹងទ្ហើយ- 
ទ្ដ្ឋយព្បនរ ៕៚   

3 
៙.ននទិ  ភវ  បរកិ្សាយា  សញ្ញញ វិញ្ញញ ណសងាយា 

 នវទនានំ  និនោោ  ឧបសមា 
 ឯវំ  ោា េ ំ អាវុនសា  ជានាមិ 
 សតាត នំ  និនមាក្សាំ  បនមាក្សាំ  វិនវក្សនតិ  ( បិ.២៩/ទំ.៤ ) ។ 
 បនាេ រទី់ ១  ព្ទងស់តមដង  “ សឧបាទិនសសនិព្វា ន ”  
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 អនុបាទិននកានំ  ច្តុននំ  អរបូក្សានាធ នំ  អបបវតតិ
វនសន  សឧបាទិនសស ំ និព្វា នំ  ក្សថិតំ  នហាតិ  (អដាក្ថា)។ 
 C.សឧបាទិទ្សសនិព្វា ន  តដលព្រះដម៏ានព្រះភាគ្ព្ទងព់្ត្ថស់
សតមដង    ទ្ដ្ឋយអំណាច្ការមនិព្បព្រឹរតទ្ៅននអរូបក្ខនធ ៤    តដលជា  
អនុបាទិននក្ៈ ។ 
 បានដល់នាមក្ខនធ ៤  តដលជារួក្អកុ្សលធម ៌ មនិព្បព្រឹរតទ្ៅ
ទ្ដ្ឋយអរយិមគ្គការផ់្លដ ច្ ់។ 
  បនាេ រទី់ ២  ព្ទងស់តមដង  “ អនុបាទិនសសនិព្វា ន ” 
 ឯវំ  ឥនមស ំ ឧបាទិននកានំ  បញ្ចននំ  ខ្នាធ នំ  អបប-
វតតិវនសន     អនុបាទិនសស ំ    និព្វា នំ     ក្សថិតំ     នហាត ិ 
( អដាក្ថា ) ។ 
 អនុបាទិទ្សសនិព្វា ន  តដលព្រះដម៏ានព្រះភាគ្ព្ទងព់្ត្ថស់
សតមដង    ទ្ដ្ឋយអំណាច្ការមនិព្បព្រឹរតទ្ៅននខ្នធទាងំ ៥ ទ្នះ    តដល 
ជាឧបាទិននក្ៈ  ដូទ្ច្នះឯង ។ 
 សឧបាទិទ្សសនិព្វា ន  តដលមនិព្បព្រឹរតទ្ៅនូវអរូបក្ខនធ ៤  ជា
អនុបាទិននក្ៈ ។ 
 អនុបាទិននក្ៈក្នុងទីទ្នះ  គឺ្នាមក្ខនធ ៤ តដលជារួក្អកុ្សលធម ៌
មនិព្បព្រឹរតទ្ៅ  ទ្ព្ព្វះអរយិមគ្គបានការផ់្លដ ច្អ់ស់ទ្ហើយ ។ 
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 ចំ្តណក្ខ្នធ ៥ ជាឧបាទិននក្ៈ  គឺ្ក្មមជជរូប  និងទ្ោកិ្យវបិាក្  
មនិព្បព្រឹរតទ្ៅជាឧបបរតិភរ      ទ្ព្ព្វះអស់ក្មមទ្ដ្ឋយមគ្គ      បានដល់  
“ អនុបាទិនសសនិព្វា ន ” ។ 
 ៙. “ ោា េ ំ”  ការប់ទជា    នោ  អេ ំ      “ នោ  អេ ំ 
ជានាមិ ”  រថាគ្រ  រតមងដឹងទ្ដ្ឋយរិរព្បាក្ដ ។ 
 “ នោ ”  ទ្ព្បើក្នុងអរថ  ថា  រិរព្បាក្ដ ។ 
 រិរណាស់    រថាគ្របំទ្រញបារម ី៣០   ទ្រញទ្ហើយ    បាន 
សទ្ព្មច្នូវសរាញ្ញុ រញ្ញញ ណ  ទ្ដើមបដឹីងនូវ  “ និនមាក្សា  បនមាក្សា  
វិនវក្ស ”  ននសរាទាងំឡាយយ៉ា ងទ្នះឯង ។ 
 ទ្ទើបរថាគ្របនលឺនូវសីហនាទ ។  ទ្ព្ព្វះទ្ហរុដូទ្ច្នះ  ព្រះសូព្រ 
ទ្នះ  ទ្ទើបមានទ្ឈាម ះថា  “ រុទធសេីនាទ ”  ។ 
 ៙. “ និនមាក្សាំ ”  ជាទ្ឈាម ះននមគ្គ  រិរណាស់រួក្សរារតមង
រចួ្ផុ្រអំរីចំ្ណងកិ្ទ្លសទ្ដ្ឋយមគ្គ   ទ្ទើបមគ្គ   ជាផ្លូវរចួ្ផុ្ររបស់សរា 
ទាងំឡាយ ។ 
 “ បនមាក្សាំ ”  គឺ្ជាខ្ណៈននផ្ល  រួក្សរាបានរចួ្ផុ្រទ្ហើយ
អំរីចំ្ណង  គឺ្កិ្ទ្លស ។ 
 “ វិនវក្សំ ”     ទុក្ខទាងំអស់របស់សរា      រតមងសៃបរ់មាៃ បទ់្ៅ 
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ទ្ព្ព្វះបានលុះព្រះនិព្វា ន  ទ្ទើបព្រះនិព្វា ន  ព្រះអងគព្ទងព់្ត្ថស់ទ្ៅថា  

វទិ្វក្  “ សងប់ស្ងង ត់ ” ។ 

 មយ៉ាងទ្ទៀរ  ធមទ៌ាងំ  ៣  បទទ្នះ   គឺ្ជាទ្ឈាម ះននព្រះនិព្វា ន
នុ ះឯង  ទ្ព្ព្វះថារួក្សរារតមងផុ្រ  រតមងរចួ្ផុ្រ  រតមងសៃបរ់មាៃ បច់្ឆក្
ទុក្ខទាងំអស់  ទ្ព្ព្វះបានសទ្ព្មច្នូវព្រះនិព្វា ន   ទ្ទើបព្រះនិព្វា ន   ព្ទង ់
ព្ត្ថស់ទ្ៅថា  “ និនមាក្សាំ  បនមាក្សាំ  វិនវក្សំ ”  ។ 
 ឯវំ    ឥនមស ំ  បញ្ចននំ   ខ្នាធ នំ   អបបវតតិវនសន  
និព្វា នំ  ក្សថិតំ  នហាតីតិ  នវទិតរាំ  
 បណឌិ រគ្បបពី្ជាបថា  ព្រះនិព្វា នតដលព្រះរថាគ្រព្ទងព់្ត្ថស់
សតមដងទ្ហើយ  ទ្ដ្ឋយអំណាច្ននការមនិព្បព្រឹរតទ្ៅននខ្នធទាងំ ៥ ទ្នះ  
ដូច្រណ៌នាមក្ទ្នះឯង  ឯវំ ។  សាធុ  សាធុ  សាធុ ! ៕៚   

3 
៣-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុនិទានុនទទសវិភងេ 

( បិដក្ ៦  ទំររ័ ៣៤១ ) 

3 
 ៙.សារៈននបារិទ្មាក្ខ  អដាក្ថា  នមឃយិសពូ្ត  ឧទាន 
 ១-បារិ + ទ្មាក្ខ  ៖      រចួ្រីការធាល ក្ចុ់្ះទ្ៅកានអ់បាយភូម ិ៤ 
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 ២-បារិ + ទ្មាក្ខ  ៖ រចួ្រីការធាល ក្ចុ់្ះទ្ៅកានវ់ដដសងារ 
 ៣-បារិ + ទ្មាក្ខ  ៖ រចួ្រីការធាល ក្ចុ់្ះទ្ៅក្នុងអំណាច្ចិ្រត 
 ៤-បារិ + ទ្មាក្ខ  ៖      រចួ្រីការធាល ក្ចុ់្ះទ្ៅក្នុងអំណាច្រណាា  
 ៥-បារិ + ទ្មាក្ខ  ៖ រចួ្រីការធាល ក្ចុ់្ះទ្ៅក្នុងអាយរនៈ ៦ 
 ៦-បរិ + ទ្មាក្ខ   ៖  ទ្មាក្ខៈ តដលព្រះបរិ គឺ្ព្រះរុទធព្ទងស់តមដង 
 ៧-ប+អរិ+ទ្មាក្ខ ៖ រចួ្ផុ្រដន៏ព្ក្តលង  ព្គ្បព់្បការ  
 ៨-បដិ + ទ្មាក្ខ    ៖ រចួ្ផុ្រទ្ដ្ឋយចំ្ទ្ព្វះកិ្ទ្លសទ្នាះៗ 
 ៩-បដិ + ទ្មាក្ខ    ៖ ទ្ព្បៀបនឹងទ្មាក្ខៈ ទ្ព្ព្វះឱ្យដល់ព្រះនិព្វា ន 
        ១០-បារិទ្មាក្ខនតិ    ៖  ជាព្បមុខ្ននកុ្សលធមទ៌ាងំរួង ៕៚ 

3 
៤-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុក្សនទរក្សសពូ្ត  

( បិដក្ ២៣  ទំររ័ ៧-៩ ) 

3 
៙.ព្រះដម៏ានព្រះភាគ្ព្ទងព់្ត្ថស់ថា         ឯវនមតំ  នបសស  

 ឯវនមតំ   នបសស   គេននញ្ហតំ   នបសស   យទិទំ  មនុសា   
  មាន លទ្បសសៈ     ដំទ្ណើ រនុ ះយ៉ា ងទ្នះទ្ហើយ      មាន លទ្បសសៈ 

ដំទ្ណើ រនុ ះយ៉ា ងទ្នះទ្ហើយ  រួក្មនុសសមានចិ្រតសំាញុាំ... ។ 
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 គេន  សំាញុាំ  សមុគ្សាម ញ ។ 
 អដាក្ថា      ក្សសដសានថនយយសបុិ  ឯនសវ  ននយា  
សូមបកី្នុងអធយព្ស័យកាក្សំណល់  និងអធយព្ស័យអរួអាង  ក្ទ៏្ៅ
ក្នុងនយ័ទ្នះតដរ ។  តតថ  អបរសិទុធនដាន  ក្សសដតា  នក្សោដិយ-
នដាន  សានថយយតា  នវទិតព្វា   អធយព្ស័យទាងំទ្នាះ  គ្បបពី្ជាប
អធយព្ស័យតដលថា  កាក្សំណល់  ទ្ព្ព្វះទ្ដ្ឋយអរថ  ថា មនិបរសុិទធ   
អធយព្ស័យអរួអាង  ទ្ព្ព្វះទ្ដ្ឋយអរថ ថា  បនលំ  ទ្បាក្បទ្ញ្ញា រ ។  
 C.មនុសសគេនន  គឺ្មនុសសសំាញុាំ  មនុសសសមុគ្សាម ញ ។ 
 - មនុសសព្សកាក្  គឺ្មនុសសតដលព្បឡាក្ព់្បឡូសទ្ដ្ឋយកាក្  
ទ្ៅហមង  មនិសាអ រ ។   
 - មនុសសមានអំនួរ  អរួអាង  ទ្បាក្ព្បាស់  មាយ  ោក្រុ់រ។ 
 - ទ្ទើបគ្បបទី្សាម ះជាមយួនឹងបុណយ  ជាមយួនឹងសីល  សមាធិ  
បញ្ញញ   ទ្ទើបមនិទ្ច្ះខ្ក្ចិ្រត  ព្រូវព្បយរ័នខ្លួនឯងជាមនុសសលៃងទ់្លល  ៕ 

3 
 ៙.បុគ្គលមក្ក្នុងព្រះធមប៌ដិបរតិ  មនិតមនមក្ទ្ព្សក្ឃាល នសុខ្  
ទ្ដ្ឋយរណាា ទ្ទ ( ទិនដាវ  ធនមម  និច្ចេ នតា )   
 - ជាអនក្មនិដុរក្ទ្ដដ ខ្លួនឯង ( អនតតនតនបា ) 
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 - ជាអនក្មនិដុរក្ទ្ដដ អនក្ដនទ ( អបរនតនបា ) 
 - ជាអនក្រលំរទុ់ក្ខ  រលំរទ់្ៅដ  ( និរាុនតា ) 
 - ជាអនក្ព្រជាក្ ់ មនិទ្ៅដ ទ្ដ្ឋយកិ្ទ្លស ( សតីីភូនតា ) 
 - ជាអនក្ទ្សាយសុខ្ក្នុងសមាបរតិ ( សខុ្បបដិសនំវទី ) 
 - ជាអនក្មានខ្លួនព្បទ្សើរ (ព្រេមភូនតន  អតតនា  វិេរតិ) 
 C.បុគ្គលទ្នះ   ទ្ទើបទ្ធាើចិ្រតខំុ្្ព្រះអងគឱ្យទ្ព្រក្អរបាន     ( អយ ំ 
នម  បុគេនោ  ច្ិតតំ  អាោនធតីតិ ) ( បិ.២៣/ទំ.៩ ) ៕៚ 

3 
៥-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុសភុាសតិសពូ្តទី ៥  

( បិដក្ ៣០  ទំររ័ ១៥៩ ) 

3 
 ៙.( ២១៧ ) សាវរថីនិទាន ។ ក្នុងទីទ្នាះឯង  ព្រះមានព្រះភាគ្ 
ព្ទងព់្ត្ថស់ទ្ៅភកិ្ខុទាងំឡាយមក្ថា  មាន លភកិ្ខុទាងំឡាយ ។  ភកិ្ខុ
ទាងំទ្នាះ ទទួលព្រះបនេូលព្រះមានព្រះភាគ្ថា ព្រះក្រុណា ព្រះអងគ។  
ព្រះមានព្រះភាគ្   ព្ត្ថស់ដូទ្ច្នះថា   មាន លភកិ្ខុទាងំឡាយ    ោច្ឆព្បក្ប 
ទ្ដ្ឋយអងគ ៤    ទ្ឈាម ះថាសុភាសិរ     មនិតមនទុព្វភ សិរទ្ទ    ជាោច្ឆ 
មនិមានទ្ទាសផ្ង  តដលអនក្ព្បាជ្មនិរិះទ្ដៀលផ្ង ។        ោច្ឆតដល 
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ព្បក្បទ្ដ្ឋយអងគ ៤  ទ្រើដូច្ទ្មដច្ ។  មាន លភកិ្ខុទាងំឡាយ  ភកិ្ខុក្នុង
សាសនាទ្នះ រតមងទ្ព្វលព្វក្យសុភាសិរ  មនិទ្ព្វលព្វក្យទុព្វភ សិរ ១  
ទ្ព្វលព្វក្យជាធម ៌  មនិទ្ព្វលព្វក្យមនិជាធម ៌ ១  ទ្ព្វលព្វក្យជាទី
ព្សឡាញ់  មនិទ្ព្វលព្វក្យមនិជាទីព្សឡាញ់ ១  ទ្ព្វលព្វក្យរិរ  មនិ
ទ្ព្វលព្វក្យកុ្ហក្ ១ ។ មាន លភកិ្ខុទាងំឡាយ  ោច្ឆព្បក្បទ្ដ្ឋយអងគ ៤  
ទ្នះឯង  ទ្ឈាម ះថាជាសុភាសិរ  មនិតមនទុព្វភ សិរទ្ទ  ជាោច្ឆមនិមាន
ទ្ទាសផ្ង  តដលអនក្ព្បាជ្មនិរិះទ្ដៀលផ្ង ។ 
 អដាក្ថា  សភុាសតិសពូ្ត    ចំ្តណក្ោច្ឆតដលព្បក្បទ្ដ្ឋយ 
អងគ ៤ ទ្នះ  សូមបទី្បើជាោច្ឆោបប់ញ្ចូ លក្នុងភាសាមលិក្ខៈ ( ភាសា
មនុសសនព្រ ) ក្ដី  ជាោច្ឆោបប់ញ្ចូ លក្នុងច្ទ្ព្មៀងរបស់ទ្ក្មងព្សីអនក្នាំ
ឆ្ន ងំទឹក្ក្ដី  ោច្ឆតបបទ្នាះ  ទ្ឈាម ះថា  ជាោច្ឆសុភាសិរ  ទ្ព្ព្វះនាមំក្
នូវទ្សច្ក្ដីសុខ្  ទាងំជាទ្ោកិ្យ    និងទ្ោកុ្រតរ ។  រិរយ៉ា ងទ្នាះ  
ភកិ្ខុតដលច្ទ្ព្មើនវបិសសនាព្បមាណ ៦០ រូប  កំ្រុងទ្ធាើដំទ្ណើ រ  បានឮ
ច្ទ្ព្មៀងរបស់ទ្ក្មងព្សីអនក្សីហឡៈអនក្រក្ាសនេូងទ្ៅតក្បរផ្លូវ  កំ្រុង
ទ្ព្ច្ៀងនូវច្ទ្ព្មៀងតដលជាបទ់ាក្ទ់ង  ជារិ  ជោ  និងមរណៈ  ទ្ដ្ឋយ
ភាសាអនក្សីហឡៈ  ក្ស៏ទ្ព្មច្ព្រះអរហរត ។  មយួទ្ទៀរ  ភកិ្ខុតដល
ព្បាររធវបិសសនា    ទ្ឈាម ះថា    រិសសៈ    កំ្រុងទ្ធាើដំទ្ណើ រជិរព្សះបទុម 
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បានឮច្ទ្ព្មៀងរបស់ទ្ក្មងព្សីអនក្កាច្ផ់្លា បទុម  ក្នុងព្សះបទុម  ទ្ព្ច្ៀង
បទ្ណដើ រថា ៖ 

ផ្កា បទុម  ម្ ម្ ោះ  ម្ោកនទៈ  រកីពីរពឹករពលឹម  រមមង្ 
សវិតម្ៅម្ោយពនលឺរពោះអាទតិយ  យ៉ា ង្ណា  សតវទាំង្ឡាយ 
មដ្លដ្ល់ភាពជ្ជមនុសស  រមមង្សវិតរសម្ោនម្ៅ 

ម្ោយកម្ចល ាំង្ខ្ល ាំង្ោល ននជោដ្ូម្ ន្ ោះ ។ 
 ទ្ហើយសទ្ព្មច្ព្រះអរហរត ។  មយួទ្ទៀរ  បុរសមាន ក្ក់្នុងរុទធនតរ 
( ក្នុងទ្វោច្ទ្នាល ះព្រះរុទធ )    ព្រឡបអំ់រីនព្រព្រមទាងំបុព្រ     ៧ នាក្ ់
សាដ បច់្ទ្ព្មៀងរបស់ន្ទសតីមាន ក្ ់ តដលកំ្រុងបុក្ព្សូវ  ដូទ្ច្នះថា ៖ 

សររីៈម្នោះ  អារស័យមសែកម្ចនសមែុរសងួតៗ 
រតូវជោញាំញីម្ ើយ   សររីៈម្នោះដ្ល់ភាពជ្ជអាមិស 
គ្ឺចាំណី្របស់មចាុ  រមមង្មបកធាល យម្ៅ  ម្រោោះមរណ្ៈ 
សររីៈម្នោះ  ជ្ជទីម្ៅរបស់ពួកដ្ង្ាូវ  ម្ពញម្ៅម្ោយ 
ស្ងកសពម្សសង្ៗ  សររីៈម្នោះ  ជ្ជភាជនៈរបស់មនិស្ងា ត   

សររីៈម្នោះ  ម្សមើម្ោយកាំណាត់ម្ដ្ើមម្ចក ។ 
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 បុរសទ្នាះរិច្ឆរណាទ្ហើយ  ក្ស៏ទ្ព្មច្បទ្ច្ចក្ទ្ព្វធិញ្ញញ ណ  
ព្រមទាងំបុព្រទាងំឡាយ ។  ោច្ឆព្បក្បទ្ដ្ឋយអងគ ៤ ទាងំទ្នះ  សូមប ី
ោបប់ញ្ចូ លក្នុងភាសារបស់អនក្មលិក្ខៈ  ឬោបប់ញ្ចូ លក្នុងច្ទ្ព្មៀងរបស់
ន្ទសតីអនក្កានឆ់្ន ងំទឹក្ទ្ៅទ្សារ  ទ្ទាះជាយ៉ា ងទ្នាះ  ក្គ៏្បបពី្ជាបថា  ជា
ោច្ឆសុភាសិរ ។  ោច្ឆទ្ឈាម ះថាមនិមានទ្ទាស  ទាងំវញិ្ញុ ជនអនក្
ព្បាថាន ព្បទ្យជន ៍  អាព្ស័យតរអរថ  មនិតមនអាព្ស័យរយញ្ជនៈ  មនិ
គ្បបរិីះទ្ដៀល  ទ្ព្ព្វះជាោច្ឆសុភាសិរ ។ 
 ៙.អរថបទកំ្ណារយជាសុភាសិរ  ទ្ៅក្នុងព្រះរុទធសាសនា  
មានទ្ព្ច្ើនណាស់  មនិតមនកំ្ណារយទ្ព្ៅព្រះសាសនាទ្ទ ។ 
 អនក្ព្បាជ្    កានយ់ក្អរថ    មនិគ្បបរិីះទ្ដៀល   សាដ បឮ់ទ្ហើយ 
រិច្ឆរណា  បានសទ្ព្មច្នូវទ្ោកុ្រតរសុខ្  ទ្ទៀរផ្ង ៕៚  

3 
៙.ច្ទ្ព្មើនររទ្ោក្ព្គូ្  ក្នុងបាលីអរម់ានបទថាភកិ្ខុទ្ទ  ព្រឹម

មានបទជាកិ្រយិថា  ភញ្ញមាននស ុ  កាលកំ្រុងទ្ព្វល  តរមនិ
ព្បាក្ដថាអនក្ណាទ្ព្វលទ្ទ     ទ្ព្ព្វះបទទ្នះ     ព្រូវមានអញ្ញបទទ្ទៀរ  
 ( ភញ្ញមាននស ុ)  ព្រូវតរបញ្ចូ លអញ្ញបទ  ទ្ទើបតព្បបានថាអនក្ណា
កំ្រុងទ្ព្វល ។  ទ្បើជាភកិ្ខុអនក្ទ្ព្វល  ទ្ហរុអាីក្ម៏និតមនជាសុភាសិរ  
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ទ្ហើយទ្បើសាវក័្ទ្ព្ៅសាសនាទ្ព្វលវញិ  ទ្ហរុអីក្ជ៏ាអនាគ្រភយ័តដរ
ទ្ោក្ព្គូ្ ? ( ព្រះភកិ្ខុបញ្ញញ បទ្ជាជ ទ្ត្ថ ) ។   
 ៙.ថាា យបងគំទ្ោក្មាច ស់  ព្រះសូព្រទ្ដើមបសីនតិបទ  អនក្ទ្ព្វលគឺ្ 
ព្រះភកិ្ខុសងឃ  តរកំ្ណារយខាងទ្ព្ៅគឺ្សាវក័្ខាងទ្ព្ៅទ្នាះជាអនក្
ទ្ព្វល ។    រឯីភយ័ទ្ព្ព្វះទ្ធាើឱ្យរុទធបរស័ិទមនិសាដ បព់្រះសូព្រ  តដល
សតមដងទ្ៅក្នុងព្រះរុទធសាសនាទ្ដើមបសីនតិបទ  តបរជាទ្ៅចូ្លចិ្រត
សាដ បទ់្រៀនលទធិដនទ  សាសនាដនទ  ោទៈដនទ  ក្វដីនទខាងទ្ព្ៅព្រះ-
រុទធសាសនា តដលមនិតមនជាសុភាសិរទ្ដើមបពី្បទ្យជនរ៍ចួ្ច្ឆក្ទុក្ខ។      
ទ្ៅក្នុង  អដាក្ថា  សភុាសតិសពូ្ត   សូមបទី្ឃាល ងឃាល ជាបទច្ទ្ព្មៀង
ក្ទ៏្ដ្ឋយ   ប៉ាុតនតមានអរថ  តដលបណឌិ រវញិ្ញុ ជនគ្បបកីានយ់ក្  មនិគ្បបី
រិះទ្ដៀលនូវរយញ្ជនៈ  ទ្ព្ព្វះជាោច្ឆសុភាសិរ  មនិមានទ្ទាស  សាដ ប់
ទ្ហើយរិច្ឆរណានូវអរថ ។ 
 ( កំ្ណារយក្ដី  គាថាក្ដី  ព្វក្យថាបុណយក្ដី ព្រូវរិច្ឆរណា  កំុ្ព្គាន់
តរឮទ្ឈាម ះ  ទ្ហើយខាល ច្ត្ថមការបនាល ច្រីអនក្ដនទ )៕៚ 

3 
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៦-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុអាហារវគេ 
( បិដក្ ៣១  ទំររ័ ៥៥ ) 

3 
 ៙.ឥតិ  នោ  ភិក្សានវ  យា  តព្ត  តថតា  អវិតថតា  
អនញ្ញថតា  ឥទបបច្ចយតា  អយ ំ វុច្ចតិ  ភិក្សានវ  បដិច្ច-
សមុបានទា ។    មាន លភកិ្ខុទាងំឡាយ   

- ធមមជារិណាតដលរិរព្បាក្ដដូទ្ច្ឆន ះ ( តថតា ) 
- មនិតព្បព្បួល  គឺ្ទ្ហរុផ្លព្រឹមព្រូវ ( អវិតថតា ) 
- មនិកាល យទ្ៅជាព្បការដនទទ្ឡើយ ( អនញ្ញថតា ) ។ 
- មានសភាវៈទ្នះជាបច្ចយ័ក្នុងធមទ៌្នាះ ។ 
មាន លភកិ្ខុទាងំឡាយ  ទ្នះទ្ៅថា  បដិច្ចសមបុាទធម ៌ 

ទ្ដ្ឋយព្បការដូទ្ច្នះឯង ។ 

C.ធមក៌្នុងទ្ោក្ទ្នះ  តថតា  គឺ្រិរជាអ៊Íចឹ្ងឯង ៕៚ 

3 
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៧-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុក្សឡារខ្តតិយវគេ 
( បិដក្ ៣១  ទំររ័ ១០៣ ) 

3 
 ៙.ទ្បើមនិរវល់ទ្ដ្ឋយកិ្ទ្លស  ចិ្រតទំទ្នរ   
 ទ្បើមនិព្បកានទ់្ទ  ចិ្រតសុខ្សៃប ់។ 
 C.ភូតមិទនតិ យោភូតំ សមមបបញ្ញញ យ  ទិសាា   បុគ្គល  
លុះបានទ្ ើញទ្ដ្ឋយបញ្ញញ ដព៏្បនរនូវភូរ  គឺ្ឧបាទាន-ក្ខនធ ៥  ដូទ្ច្នះ
ទ្ហើយ ភូតសស  និរាិទាយ  វិោគ្គយ  និនោោយ  បដិបននាន   
នហាតិ  ក្ព៏្បរិបរតិទ្ដើមបទី្សច្ក្ដីទ្នឿយណាយ  ទ្ដើមបកីារព្បាសច្ឆក្
រទ្ព្មក្    ទ្ដើមបកីាររលរន់នភូរ ។     ( អដាក្ថា  បដិបរតិច្ឆបទ់្ផ្ដើមត្ថងំ
អំរីសីល  រហូរដល់អរហរតមគ្គ ) ៕៚ 

3 
៨-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុអាសវីិសវគេ ទី ៤ 

( បិដក្ ៣៥  ទំររ័ ៤៣៩-៤៤០ ) 

3 
 ៙-នគរនតិ  នគ្រកាយតដលព្បក្បទ្ដ្ឋយមហាភូររូប ៤   
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   - ឆទាា ោតិ  ទាា រ ៦ របស់ចិ្រត  គឺ្អាយរនៈខាងក្នុង ៦ 
   - នទាោរនិកាតិ  អនក្យមទាា រដរូ៏តក្  ឆ្ល រ  គឺ្សរិ 
   - សឃី ំ ទូតយគុនតិ     ោជទូររីរនាក្ ់ ( ជាទ្មទរ័  និង
ជាបណឌិ ត្ថមារយ )  មក្ដរ៏ហ័ស  គឺ្សមេៈ  និងវបិសសនា  
   - នគរសាមីតិ  មាច ស់នគ្រកាយ  គឺ្វញិ្ញញ ណតដលព្រូវអបរ់ ំ
   - មនជេ   សងិាដកាតិ          ក្ណាដ លផ្លូវតបក្ជា  ៣    
គឺ្មហាភូររូប ៤    
   - យោភូតំ  វច្ននតិ  ព្រះោជសាសន ៍ គឺ្ព្រះនិព្វា ន 
   - យោគតមនគ្គេ តិ  ផ្លូវតដលគួ្រទ្ៅ គឺ្អរយិមគ្គមានអងគ៨ 
 C.ឧបមា ៨ ចំ្ណុច្  ជាធមប៌ដិបរតិ ៕៚ 

3 
 ៙.កិ្ទ្លសព្បព្រឹរតទ្ៅរក្រូបារមមណ៍... គ្បបពី្ជាបថា ៖ 
 - សភនយា  នច្នសា  មនគ្គេ   ផ្លូវនុ ះមានភយ័  មានទ្ច្ឆរ... 
 - សបបដិភនយា  មានភយ័ចំ្ទ្ព្វះមុខ្  សមាល ប ់ ច្ឆបច់្ង... 
 - សក្សណដ នកា  មានបនាល   មានោគ្ៈ  ទ្ទាសៈ... បាបទុច្ចររិ 
 - សគេននា  មាននព្រសដុក្  សមុគ្សាម ញទ្ដ្ឋយបញ្ញា ... 
 - ឧមមនគ្គេ   ជាផ្លូវខុ្សអំរីផ្លូវសុគ្រិភរ  និងព្រះនិព្វា ន 
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 - ក្សមុមនគ្គេ   ជាផ្លូវអាព្ក្ក្គួ់្រទ្ខ្ពើម  ជាផ្លូវទ្ៅអបាយភូម ិ
 - ទុេតិិនកា  ជាផ្លូវលំបាក្ទ្ៅ  ទ្ព្ព្វះអរប់ាយ  អរទឹ់ក្ 
 - នច្នសា  មនគ្គេ   អសបបរុសិនសវិនតា  ផ្លូវនុ ះជា
សំតណរននអសបបុរស    ន  នច្នសា  មនគ្គេ   សបបរុសិនសវិនតា 
ផ្លូវនុ ះ      មនិតមនជាសំតណរននសបបុរសទ្ឡើយ       ន    តាំ    ឯតំ   
អរេសតីិ  អនក្មនិគួ្រទ្ៅត្ថមផ្លូវនុ ះទ្ទ ៕៚ 

3 
៙.សភុាសតិំ  សតុាា   មននា  បសទីតិ 

 ទនមតិ  នំ  បីតិសខុ្ញ្ច   វិនទតិ 
 តទសស  អារមមនណ  តិដានត  មននា 
 នគ្គនណ្ហវ  ក្សិដ្ឋា ទនកា  ទណឌ តជជិនតាតិ ។ 
 ទ្ព្ព្វះបានសាដ បនូ់វសុភាសិរ  ( ព្រះសូព្រទ្ផ្សងៗ តដលព្រះ-
រុទធអងគព្ទងប់ានសតមដងលអទ្ហើយ )      ទ្ទើបចិ្រតសៃប ់    មានសភារថាល  
សាអ រ  ទ្ហើយចិ្រតតដលបានទូនាម នទ្នាះ  ក្ប៏ានជួបព្បសរានូវបីរិ  និង
សុខ្ ។  ក្នុងកាលទ្នាះឯង  ចិ្រតបានឋរិក្នុងអារមមណ៍ននព្រះក្មមដ្ឋា ន  
ដូច្ទ្គាតដលសីុសមេូងទ្ហើយ  ព្រូវបានទ្គ្ច្ឆបច់្ងោយគំ្ោម  ទ្ដ្ឋយ
ដំបង  ដូទ្ច្ឆន ះតដរ ។   
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 C.(អដាក្ថា វីនណ្ហបមសពូ្ត  អាសវីិសវគេ បិ.៣៥)៕ 

3 
 C.អដាក្ថា  វីនណ្ហបមសពូ្ត  បិ.៣៥ 
 ៙.គតិ  មិគ្គនំ  បវនំ  អាកានសា  បក្សាិនំ  គតិ 
 វិភនោ  គតិ  ធមាម នំ  និព្វា នំ  អរេនតា  គតិ ។ 
 នព្រធំ  ជាគ្រិននរួក្ព្មគីឹ្ព្មគឹា  អាកាសទ្វហា  ជាគ្រិននរួក្
បក្សបីក្ា  វិភវ ទ្សច្ក្ដីវនិាស  ជាគ្រិននរួក្សង្ខខ រ  ព្រះនិព្វា នគាម ន
រណាា   ជាគ្រិននព្រះអរហនត ។ 
 C.អដាក្ថា  អាសវីសិសពូ្ត  បិ.៣៥ 
 ៙.មហាភូររូប ៤  បីដូច្អាសិរ ពសិទ្ដ្ឋយទ្ហរុ ៨ យ៉ា ង ៖ 
 ១-អាសយនតា  ទ្ដ្ឋយមានកាយដូច្ដំបូក្  ជាទីអាព្ស័យ 
 ២-វិសនវគវិការនតា  ទ្ដ្ឋយវកិារននរិស  ទ្លឿនរហ័ស 
 ៣-អនតថគេេណនតា  ទ្ដ្ឋយការកានយ់ក្នូវភាវៈជាអនរថ 
 ៤-ទុរបុដ្ឋា ននតា  ទ្ដ្ឋយការមនិង្ខយនឹងទំនុក្បព្មុងចិ្ញ្ច ឹម 
 ៥-ទុោសទនតា  ទ្ដ្ឋយការមនិង្ខយនឹងចូ្លទ្ៅរក្ទ្ឡើយ 
 ៦-អក្សតញ្ញុតនតា  ទ្ដ្ឋយការមនិដឹងគុ្ណ 
 ៧-អវិនសសការនិតា  ទ្ដ្ឋយខាមំនិទ្រ ើសមុខ្ 
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 ៨-អននតនទាសបូទទវនតា  ទ្ដ្ឋយទ្ទាសឧបព្ទរ  ជាអននត 
C.ធារុបនួមនិតមន  ជាខ្លួនទ្យើងទ្ទ 
គួ្រខំ្រះិទ្រ  បដិបរតិព្រះធម ៌
  កំុ្វទ្ងាងទ្ព្រក្  រស់តវក្ខាមំរណ៍ 
  ក្មមដ្ឋា នបវរ  ច្រជួបអមរៈ ៕៚  

3 
៩-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុនាឡនទវគេ 

( បិដក្ ៣៨  ទំររ័ ៧៣ ) 

3 
 ៙.អតាត នំ  រក្សាននាត          បុគ្គលគ្បបរីក្ាខ្លួនឯង  ទ្ដ្ឋយការ 
ទ្សរនូវព្រះក្មមដ្ឋា នឱ្យបានមាទំា ំ។  ( អានសវនាយ  ភាវនាយ  
រេុលកី្សនមមន ) ។ 
 បរ ំ រក្សាននាត   បុគ្គលគ្បបរីក្ាអនក្ដនទ  ទ្ដ្ឋយខ្នតី  ទ្ដ្ឋយការ
មនិទ្បៀរទ្បៀន   មានចិ្រតទ្មត្ថត    អនុទ្ព្គាះ  ( ខ្នដិយា  អវិេសឹាយ  
នមតតច្ិតតតាយ  អនុទយតាយ ) ។ 
 អតាត នំ  រក្សាិសាមីតិ  បុគ្គល  កាលតដលនឹងរក្ាខ្លួន  គ្បប ី
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ទ្សរសរិបបដ្ឋា ន ៤ ( សតិបបដ្ឋា នំ  នសវិតរាំ ) ។   
 បរ ំ រក្សាិសាមីតិ  បុគ្គល  កាលតដលនឹងរក្ាអនក្ដនទ  គ្បប ី

ទ្សរសរិបបដ្ឋា ន ៤ ( សតិបបដ្ឋា នំ  នសវិតរាំ ) ៕៚ 

3 
១០-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុមហាវគេ 

( បិដក្ ៤១  ទំររ័ ១៧៩ ) 

3 
 ៙.តីណីមានិ  ភិក្សានវ  តិតាថ យតនានិ   
 មាន លភកិ្ខុទាងំឡាយ  លទធិននរិរ ថយិមាន ៣ យ៉ា ង ៖ 
 ១-បុនរាក្សតោទ  ព្បកានយ់ក្ការទ្ធាើទ្ហើយក្នុងជារិមុន 
 ២-ឥសសរនិមាម នោទ  ព្បកានយ់ក្ថាព្រះជាមាច ស់និមមរិឱ្យ 
 ៣-អនេតុអបបច្ចយោទ  ព្បកានថ់ា  អរទ់្ហរុ  អរ់
បច្ចយ័ ។ 
 អដាក្ថា    តិតាថ យតនាន ិ   មចិ្ឆា ទិដាិក្បុគ្គល  កាលទ្ក្ើរក្ ៏
ទ្ក្ើរក្នុងឋានៈ ៣ ទ្នះប៉ាុទ្ណាណ ះ  គឺ្រមួចុ្ះ  ព្បជំុចុ្ះ  ធាល ក្ចុ់្ះក្នុងឋានៈ ៣  
ទ្នះឯង ។ 
 មយ៉ាងទ្ទៀរ  តិតាថ យតន  ទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីថា “ ជាអណដូ ងទ្ក្ើរ 
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ននរួក្រិរ ថយិទាងំឡាយ ” ។ 
 C.រុទធបរស័ិទ  គ្បបកីាដ បយ់ក្ឱ្កាសលអរបស់ខ្លួន  តដលបាន
រចួ្ផុ្រអំរីទិដាិទាងំ ៣ យ៉ា ងទ្នះ  ខិ្រខំ្ព្បរិបរតិក្នុងព្រះសាសនា  ឱ្យ
បាននូវសមាម ទិដាិជាទ្ោកុ្រតរ ៕  សាធុ !  សាធុ ! ៚   

3 
 ៙.ក្នុងោទៈទាងំ ៣ យ៉ា ងទ្នាះ  ព្រះរុទធអងគព្ទងព់្ត្ថស់ថា 
 “ សារនតា  បច្ចច គច្េតំ ”  បិ.៤១/ទំ.១៨៤ ។ 
 អដាក្ថា         សារនតា     បច្ចច គច្េតនតិ     សារភានវន 
គណហ នាត នំ   ព្បកានយ់ក្ទ្ដ្ឋយភារជាសារៈខ្លឹមសារ ( ក្នុងោទៈទាងំ 
៣ ទ្នាះឯង ) ។ 
 ន  នហាតិ  ឆននាទ   ោ  ោយានមា  ោ  ឥទំ  ោ  
ក្សរណីយ ំ ឥទំ  ោ  អក្សរណីយនតិ ( ក្រតុក្មយត្ថឆនេៈ ) ទ្រញចិ្រត
នឹងទ្ធាើ  ( ទ្ដើមបមីានខ្លួនឯងជាទីរឹង )  មានរយយមដឹងថា  ទ្នះជាកិ្ច្ច 
គួ្រទ្ធាើក្ដី  ទ្នះជាកិ្ច្ចមនិគួ្រទ្ធាើក្ដី   រតមងមនិមាន    ( ដល់រួក្អនក្ព្បកាន ់
ក្នុងោទៈទាងំ ៣ ទ្នាះ ) ទ្ឡើយ ។ 
 C.ក្នុងព្រះរុទធសាសនា    គឺ្មានធមជ៌ាទីរឹង    ព្រូវមានឆនេៈ  
វរីយិៈ  អបរ់ញំាណ ។   
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 អតតទីបា  មានខ្លួនឯងជាទីរឹង  គឺ្មានធមជ៌ាទីរឹង ។ 
 មានធមជ៌ាទីរឹង  ព្រូវអបរ់កំ្នុងសរិបបដ្ឋា ន ៤ ... ៕៚ 

3 
 ៙.ឥតិ   ក្សរណីយាក្សរណីនយ    នោ    បន    សច្ចនតា  
នថតនតា    អនុបលរភិយមានន    មុដាសសតីនំ   អនារកាា នំ  
វិេរតំ  ន  នហាតិ  បច្ចតតំ  សេធមមិនកា  សមណោនទា ។ 
 កាលទ្បើកិ្ច្ចតដលគួ្រទ្ធាើ  និងមនិគួ្រទ្ធាើ  មនិព្បាក្ដទ្ដ្ឋយរិរ  
ទ្ដ្ឋយមាមំនួទ្ទ  សមណោទ  តដលព្បក្បទ្ដ្ឋយទ្ហរុចំ្ទ្ព្វះខ្លួន  ក្៏
មនិសទ្ព្មច្ដល់រួក្បុគ្គលតដលទ្ភលច្ភាល ងំសាម ររី  មនិមានការរក្ា
ទ្នាះទ្ឡើយ ។ 
 C.សមណោទ  គឺ្ោទៈថា  ទ្យើងជាសមណៈរតមងមនិមាន  គឺ្
មនិសទ្ព្មច្ដល់រួក្តដលមនិមានសាម ររីទ្ដើមបរីក្ាចិ្រត  ដឹងកិ្ច្ចគួ្រទ្ធាើ  
និងមនិគួ្រទ្ធាើទ្ឡើយ ។ 
 C.ទ្ៅក្នុងព្រះរុទធសាសនា    ឱ្យទ្សច្ក្ដីសំខាន ់  ទ្ៅព្រងម់ាន 
សរិរក្ាចិ្រត  ដឹងកិ្ច្ចតដលគួ្រទ្ធាើ  និងមនិគួ្រទ្ធាើ  ព្បព្រឹរតទ្ៅក្នុងភារ
ជាសមណៈ     អនក្សៃបរ់មាៃ បនូ់វកិ្ទ្លស    តដលសមគួ្រទ្ៅត្ថមទ្ហរុ  
( សេធមមិនកា )  ទ្ដ្ឋយចំ្ទ្ព្វះខ្លួនឯង  ( បច្ចតតំ ) ៕៚ 
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១១-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុតតិយអនាគតសពូ្ត  
( បិដក្ ៤៤  ទំររ័ ២២៤-២២៥ ) 

3 
 ៙.ទ្បើរួក្ព្រះសូព្រណា តដលក្វតី្ថក្ត់រងជាព្វក្យការយទ្ឃាល ង 
មានអក្ខរៈដវ៏ចិិ្ព្រ  មានរយញ្ជនៈដវ៏ចិិ្ព្រ  ជាព្វក្យខាងទ្ព្ៅ  ជាភាសិរ
របស់សាវក័្ខាងទ្ព្ៅ  កាលទ្បើព្រះសូព្រទាងំទ្នាះ  តដលភកិ្ខុកំ្រុង
ទ្ព្វល ( ទ្ទើបរួក្ជនដនទ )  នឹងព្បាថាន ច្ងស់ាដ ប ់  ទ្ផ្អៀងព្រទ្ច្ៀក្ព្បុង
សាដ ប ់  ត្ថងំចិ្រត  ទ្ដើមបចី្ងដឹ់ង  ទាងំសមាគ ល់នូវកិ្ច្ចតដលខ្លួនព្រូវទ្រៀន  
ព្រូវទទ្នេញយក្ធមទ៌្នាះ ។ 
 អដាក្ថា  បទថា  ព្វហរកិា  ជាព្វក្យខាងទ្ព្ៅ  គឺ្តដលត្ថងំទ្ៅ 
ខាងទ្ព្ៅព្រះសាសនា ។  បទថា  សាវក្ភាសិត្ថ  គឺ្ជាភាសិររបស់
សាវក័្ទ្ៅខាងទ្ព្ៅព្រះសាសនា  ទ្ព្វលទុក្មក្ ។ 
 ទ្ៅក្នុងបិដក្    តដលតព្បថា   “ តដលភកិ្ខុកំ្រុងទ្ព្វល ”   គឺ្
គាម នបាលីថាភកិ្ខុទ្ទ  ព្វក្យការយក្នុងព្រះសូព្រទ្នះ  មនិតមនសុភាសិរ
ទ្ឡើយ ៕៚   

3 
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១២-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុនថរគ្គោ 
( បិដក្ ៥៧   ទំររ័ ៧៤ ) 

3 
 ៙.ព្រះអងគុលិមាលទ្រថរ  បានសតមដងថា 

“ បរចិ្ិនណ្ហណ    មយា   សតាថ  ”    ព្រះសាសាដ   ខំុ្្បានបទ្ព្មើ 
( ព្បណិបរ័ន ៍)  ទ្ហើយ... ។ 

“ ឱេនិតា  គរនុកា  ភានោ ”    ភារៈដធ៏ៃន ់  គឺ្បញ្ចក្ខនធ   ខំុ្្ 
បានដ្ឋក្ចុ់្ះទ្ហើយ... ។ 
 C.ការដ្ឋក្ចុ់្ះនូវខ្នធភារៈ  ទ្ដ្ឋយការអបរ់ញំាណ  ដឹងនាមរូប
ត្ថមរិរ   ទ្ទើបមនិព្បកានម់ា ំ។    ទ្នះជាការង្ខរទ្ច្ញច្ឆក្អំរីភរ  ៣ 
“ ភវននតតិ  សមូេតា ” ៕៚   

3 
បទរិច្ចរណ្ហ 

3 
 ៙.មនិមានអនក្ណា ព្រូវចិ្រតអនក្ណា ព្គ្បត់បបយ៉ា ងទ្នាះ
ទ្ឡើយ  ជាទ្រឿងរបស់កិ្ទ្លស  និងអធយព្ស័យ... ។  ដំទ្ណាះព្សាយ  
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គឺ្ោបរ់ក្គាន ក្នុងទ្រឿងលអ  ក្ច៏្ឆបំាច្ព់្រូវទ្ច្ះឱ្យអភយ័  ខ្នតី  ទ្មត្ថត   រក្ាគាន   
ក្នុងទ្រឿងខ្ាះខារ ។ 
 C.ទ្រឿងអរីរកាល  ទុក្ជាទ្មទ្រៀន  បច្ចុបបននទ្ៅរស់  ជាឱ្កាស
ដអ៏សាច រយ  អនាគ្រភលសឺាា ង  រឹងទ្លើបច្ចុបបនន ៕៚  

3 
 ៙.មានវនិយ័សីោ កាយោច្ឆសាអ របវរ 
 ដួងចិ្រតមានព្រះធម ៌ ព្រជាក្ល់អគួ្របូជា ៕៚ 

3 
 ៙.សុខ្ទុក្ខផ្លូវចិ្រត  ត្ថមតរគំ្និរគិ្រហនឹងឯង ។   

- ទ្បើចិ្ត្ថត នុបសសនាសរិបបដ្ឋា នទ្ក្ើរមាន  ទ្នាះសុខ្ក្ដី  ទុក្ខក្ដី  
គឺ្ជារបស់ចិ្រត  មនិតមនរបស់ទ្យើង ។ 

- អបរ់ទំ្រឿយៗ  ទ្បើទុក្ខទ្វទនា ចិ្រតដូច្អនក្ជំងឺ  ទ្បើសុខ្ទ្វទនាវញិ   
ចិ្រតទ្ព្បៀបដូច្អនក្ទ្សាយអាហារ ។ 
 C.ដូទ្ច្នះ  នឹងបានលះបងនូ់វគំ្និរ  តដលគិ្រព្បកានខុ់្ស
ទ្ដ្ឋយអត្ថត នុទិដាិថា  ខ្លួនជាអនក្ទ្សាយអារមមណ៍  ឬព្បកានថ់ាការ
ទ្សាយអារមមណ៍ជារបស់ខ្លួន ៕៚ 

3 
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 ៙.បញ្ញា ធំធៃន ់ មនិតមនទ្ៅទ្លើទ្រឿងអាីទាងំអស់  តរទ្ៅទ្លើចិ្រត
តដលទូលតរក្នូវទ្រឿងទ្នាះ  មនិទ្ច្ះដ្ឋក្ចុ់្ះ  ទ្ទើបទ្រឿងទ្នាះសងារសឹ់ង
បាក្ ់ក្ ។ 
 C.អបរ់សំរិ  គឺ្ទ្រឿងរបស់ចិ្រត  តរចិ្រតមនិតមនជាទ្យើង  ទ្បើថា
ទ្រឿងរបស់ជីវរិ  ក្ជី៏វរិមនិតមនទ្យើងជាអនក្សាងមក្តដរ  ទ្ដ្ឋយបរមរថ
ទ្នាះ ។ 
 ទឹក្  តរងទទួលវរថុសាអ រ  ឬមនិសាអ រ  តដលធាល ក្ចុ់្ះមក្ទ្លើ  
យ៉ា ងណា  វញិ្ញញ ណ  ជាធមមត្ថតរងតរដឹងអារមមណ៍លអ   ឬមនិលអដូទ្ច្ឆន ះ 
ឯង៕៚ 

3 
 ៙.ផ្លអ ក្ដំទ្ណើ រ       ទ្ដើរផ្លូវឆ្ៃ យ កាយទ្ៅផ្េះ 
 ចិ្រតក្ល៏ះ       តលងអាល័យ អរីរកាល 
 មនិព្បាថាន        អនាគ្រ  ដបរិោងច្ឆល 
 អភបិាល       ចិ្រតក្នុងកាល បច្ចុបបនន ។ 
 កាយនិងចិ្រត       រិរព្បាក្ដ  អរអ់ត្ថត  
 បរញិ្ញញ         ដឹងអសាច រយ  រណាា អន ់
 មនិក្ទ្ព្មើក្       មនិវមីោម  មនិទ្សាល សលន ់
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 រលឹក្ទាន ់       បច្ចុបបនន  រុទធមនតទ្ហាង៕៚ 

3 
៙.ព្មាមនដមនិទ្សមើគាន   យ៉ា ងណា  សមរថភារននមនុសសក្ខុ៏្ស

គាន ដូទ្ច្ឆន ះតដរ  ប៉ាុតនត  ធមមជារិបានបទ្ព្ងៀនឱ្យមនុសសទ្យើង  ទ្ច្ះរស់ទ្ៅ

ចុ្ះសព្មុងគាន ដូច្ព្មាមនដអ៊Íចឹ្ងឯង  ទាងំលអ  សាអ រទ្ទៀរផ្ង ។  ទ្បើ
ទ្យើងការគ់ាន ទ្ច្ញទ្ដ្ឋយវោិទ  បារក់ារព្រមទ្ព្រៀង  មនិលអទ្ឡើយ ។ 

មនុសសទ្យើងទ្ក្ើរមក្ទ្ហើយ  អាច្ជួយ គាន បាន  ទ្ៅវញិទ្ៅមក្  
សាធុ !  សាធុ ! ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ហមនតរដូវសទ្នសើមធាល ក្ ់ ទ្រលព្រឹក្ព្រជាក្ឆ់្ម អាងំទ្ភលើង 
 រភីារក្ក្ទ់្ៅដ ននមនុសសទ្យើង គឺ្ក្ទ្ដដ ទ្ភលើងអបរ់ញំាណ ។ 
 ( បិ.២១/ទំ.៣៦ )  ឧសមកិ្សនតាបិ  ឥមសម ឹ ធមមវិននយតិ 

អដាក្ថា ៖  ចំ្ហាយក្ទ្ដដ ទ្ភលើងទ្ៅក្នុងធមមវនិយ័ទ្នះ  គឺ្ការអបរ់ ំ
ញាណ  ទ្ដើមបបីានសទ្ព្មច្មគ្គផ្ល ៕៚ 

3 
 ៙.ហារទ់្រៀន  ព្រមសុខ្ចិ្រតជាមយួនឹងជីវរិបច្ចុបបនន   ទ្ទាះនឹក្ 
ដល់អរីរកាល   ក្ម៏និកំ្សរ ់  នឹក្ដល់អនាគ្រ    ក្ម៏និគិ្រខ្ាល់ខាា យ 
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តដរ  ភនទទក្សរនតាត តិ ។ 
 C. បព់្រូវការោគ្ៈទ្សនហាអំរីអនក្ដនទ    មនិនឹក្បង្ខគ បចិ់្រត
អនក្ណា ៗ  ឱ្យមក្សាគ ល់ោបអ់ាន ។  ហាឹក្ហារឱ់្យអាីៗ ដល់អនក្ដនទ
ណាទ្ហើយ  មនិសងឃមឹការរបសនងអំរីអនក្ដនទទ្នាះវញិទ្ឡើយ ។ 
 C.អរធ់ន ់  សៃបទ់្សៃៀម  យល់ដឹងការរិរ  ត្ថងំចិ្រតឱ្យសុខ្  
ឱ្យអភយ័  ព្សឡាញ់អនក្ដនទទ្ដ្ឋយមនិហួងតហង  សរាទ្ោក្ព្បព្រឹរត
ទ្ៅត្ថមក្មម ៕៚ 

3 
 ៙.ោព្រីនេៃសុព្ក្  ទ្ៅ ផ្េះសមាន ក្ព់្រះធម ៌( Dhamma Home ) 
 កំុ្យក្ទ្សច្ក្ដីសុខ្របស់ទ្យើង  ទ្ៅទ្ព្បៀបទ្ធៀបនឹងសុខ្របស់
អនក្ដនទ  សុខ្ក្ដី  ទុក្ខក្ដី  ជាធមទ៌្ោកិ្យ  មនិច្ឆបំាច្ព់្បកានអ់ាីទ្នាះ
ទ្ឡើយ    ព្រូវច្ឆឱំ្យសាេ រថ់ា   ព្រឹមតរមនិសូវទ្ក្ើរទុក្ខប៉ាុណណឹ ងគឺ្លអទ្ហើយ 
ទុក្ខខ្លះៗ ជួយ ដ្ឋស់ទ្រឿន ។ 
 សុខ្រិរព្បាក្ដទ្ទៀងទារ ់  តដលព្រូវឱ្យបានសទ្ព្មច្គឺ្   វវិដដៈ
ឯទ្ណាះទ្ទទ្រើ ។  ទ្ទើបមនិព្រូវងបព់្ជប ់  រក្កាមសុខ្អាីទ្នាះទ្ឡើយ  
សុខ្ខ្លះ  ទុក្ខខ្លះ  កំ្ណរដឹ់ងមនិតមនអត្ថត ទ្ៅបានទ្ហើយ  សមលងឹទ្ព្រើយ 
គឺ្សនតិបទ  អបរ់ចិំ្រតទ្នក្ខមមសុខ្  ទ្ៅក្នុងបដិបទា ៕៚  
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 ៙.កំ្របទឹ់ក្ទ្ៅដ រោក្ទ្ជើង  ទ្ៅមនិទ្ៅដ ដូច្កូ្នដំទ្ឡើងសំទ្ឡង
តព្សក្ដ្ឋក្ត់ម៉ាទ្ឡើយ  នឹក្ទ្ ើញទ្ហើយច្ងត់រយំ... ។ 
 C.ដល់ទ្រលតម៉ាតច្ក្ឋានច្ឆក្ទ្ច្ឆលទ្ៅ  ទ្ទើបបានដឹងថា  រក្
អនក្ណាដូច្តម៉ាមនិបានទ្ឡើយ  មានតរខំ្ទ្ធាើបុណយ  អបរ់ចិំ្រត ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ៅមាន ក្ឯ់ង  មនិមានគូ្ហួងតហងក្ល៏អមយ៉ាងតដរ ៖ 
 - មនិរវល់ច្ឆតំរអងគុយទ្មើលផ្លូវ 
 - មនិច្ឆបំាច្អ់នចិ់្រត  មុខ្ព្ក្ញូវ  បារម់ារ ់ មនិទ្ព្វលសដី 
 - មនិច្ឆបំាច្គិ់្រព្បច្ណឌ   ទ្ហើយខ្ក្ចិ្រតក្នុងទ្រឿងអាី 
 - មនិមានគូ្សព្រូវទ្ៅក្នុងហទយ័ 
 - មានទ្រលទ្ព្ច្ើន  សិក្ាព្រះធមន៌េល... ។ 
 C.អផ្សុក្ខ្លះៗ  ខ្ាះនដគូ្  តរមនិជាអាី      អាច្អាព្ស័យព្រះធម ៌
បដិបរតិទ្ដ្ឋះព្សាយបាន  មនិលំបាក្ទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើមនិព្បឹងតព្បង  ខ្លួនឯងអនក្ព្ក្ 
 មនិខំ្ព្រដរ  ខ្ាះអងារព្ច្ក្ឆ្ន ងំ 
   ទ្នះឯងជីវរិ  សមរភូមកិាល ខាល ងំ 
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   ចុ្ងទ្ព្កាយច្មាំង  ច្ឆញ់មច្ចុោជ ។ 
 បានតឆអរទ្ហើយ  កំុ្ទ្ភលច្ខ្លួន ៕៚ 

3 
 ៙.ក្នុងទ្ោក្ទ្នះ    មានវធីិបទ្ព្ងៀនឱ្យទ្ច្ះរក្ព្បាក្ ់   រឯីក្នុង
ផ្លូវព្រះធមវ៌ញិ  មានវធីិបទ្ព្ងៀនឱ្យទ្ច្ះព្គ្ប ់។ 
 C.អាីតដលមនិតមនជារបស់ទ្យើងទ្ទ       ទ្យើងររទ់្ដញត្ថមឱ្យ
ហរស់ាល ប ់  ក្ត៏្ថមមនិទានត់ដរ  តរទ្បើជារបស់ទ្យើងរិរទ្នាះ  ទ្ទាះបី
ទ្យើងទ្ដើរមនិទានក់្ទ៏្ដ្ឋយ    ក្អ៏ាីទ្នាះ   ព្រឡបម់ក្រក្ទ្យើងវញិតដរ  
ទ្នះជាទ្រឿងអាេកំ៌្បាងំ  ននបច្ចយ័បុណយទ្ៅក្នុងជីវរិ  ត្ថងំតរអំរី
បដិសនធិមក្ទ្មល៉ាះ ៕៚ 

3 
 ៙.ខ្នធភារៈទ្ហើយ  ទ្ៅភារៈទ្ព្ច្ើនទ្ទៀរ  មានបុព្រ  ភរយិ  
ោភ  យស  ទ្ក្រ តិ៍ទ្ឈាម ះ  ឋានៈ  អំណាច្ ។ល។ 
 C.ចំ្តណក្បរាជិរ  ទ្ៅក្នុងធមមវនិយ័  សាសនាព្រះជិនព្សី  
បដិបរតិក្មាច រប់ងនូ់វកិ្ទ្លស  រណាា   ទិដាិ  មានះ  ដ្ឋក្ចុ់្ះ  សូមបតីរ
ខ្នធភារៈ  បានលុះព្រះនិព្វា ន ៕៚ 

3 
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 ៙.ទាល់តរច្ឆស់ចិ្រត  ច្ឆស់គំ្និរ  ព្បព្រឹរតធម ៌ ទ្ទើបបានដឹងថា  
ជីវរិទ្នះ  មានតរការព្បាររធរយយមប៉ាុទ្ណាណ ះ  ដោបណា  ទ្ៅមនិទាន់
បានដល់ទ្ព្រើយទ្ក្សមទ្ទទ្នាះ  នកាសជជំ  ភយនតា  ទិសាា  ៕៚ 

3 
 ៙...................... 
 - លអៗ ... សរទ្សើរ 
 - ភាល រទ់្ភលើ ... ព្បទ្ៅ 
 - ទ្សាក្ទ្ៅ ... រលឹំក្ 
 - ទ្ភលច្ភលកឹ្ ... ឱ្យអភយ័ 
 - ច្នព្ង ... លះទ្ច្ឆល ៕៚ 

3 
 ៙.ចិ្រតតដលព្បាសច្ឆក្ទុក្ខ  ទ្ព្ព្វះចិ្រតមានការទ្ច្ះដឹងថា  ជីវរិ
ទ្នះ       មនិច្ឆបំាច្ព់្រូវតរបានទ្សច្ក្ដីសុខ្       ព្គ្បទ់្រលទ្វោទ្ៅ
ទ្នាះទ្ឡើយ ។ 
 - ទ្រើច្ឆបំាច្ប់ដូរសាល បរ់ស់  ចំ្ទ្ព្វះសុខ្ក្នុងទ្ោក្ទ្នះទ្ធាើអាី  ទ្បើ
ទ្យើងទ្ឆ្ព ះទ្ៅរក្បរមសុខ្  ទ្ហើយទ្នាះ ។ 
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 - មនុសសទ្យើង  ទ្ព្ព្វះជាបនឹ់ងសុខ្លមមព្បមាណ  ទ្ទើបមនិ
បានទ្សច្ក្ដីសុខ្ដធំ៏ទូោយ  គឺ្បរមសុខ្ ។ 
 - ព្រូវលះបងឆ់នេោគ្ៈក្នុងវរថុកាម ទ្ហើយទ្ព្បើព្បាស់នូវទ្នក្ខមម-
សុខ្  សាងព្រហមយនទ្ៅកានព់្រះនិព្វា ន ៕៚ 

3 
 ៙.បមាទធម ៌  គឺ្អ៊Íចឹ្ងឯង  ទ្លងៗ រហូរត្ថងំតររីទ្ក្មងដល់
ច្ឆស់  ទ្លងទ្នះ  ទ្លងទ្នាះ  សូមបតីរទុក្ខទ្វទនារបស់មនុសសសរា  ក្៏
ច្ឆរជ់ាតលបងទ្លងរបស់ខ្លួនតដរ ។ 
 C.ព្រះោហុល  ឧបបរតិក្នុងព្រកូ្លខ្ពងខ់្ពស់  បសួក្នុងព្រះជនម ៧ 
ព្រះវសា     សទ្ព្មច្នូវព្រះអរហរត    ក្នុងព្រះជនម ២០  ឧបសមបទា  
បរនិិព្វា នទ្ៅឋានត្ថវរតិងា  គួ្រឱ្យព្ជះថាល   ដូច្បនាល មនិបាច្ស់ព្មួច្  
ត្ថងំអំរីកំ្ទ្ណើ រ  គួ្របូជា  ទ្ការតព្ក្ង ៕៚ 

3 
 ៙.ដឹងថាជាបាប  តរទ្ៅសាបទ្ព្ព្វះ 
 ដឹងថាជាទ្ព្គាះ  តរទ្ព្គាងព្បព្រឹរត 
   ដឹងថាជាទ្ទាស  តរទ្នាះចូ្លចិ្រត 
   ដឹងថាន ក្ប់ណឌិ រ  តរអរដឹ់ងខ្លួន ៕៚ 
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 ៙.រស់ទ្ៅទ្លើទ្ោក្ទ្នះ  មនិច្ឆបំាច្ខ់ាល ងំអាីដ្ឋក្អ់នក្ណាទ្នាះ
ទ្ទ  ទ្ទាះមនិរូតក្អាីទ្ព្ច្ើនក្ទ៏្ដ្ឋយ  ឱ្យបានព្រឹមតររចួ្ខ្លួនទ្ៅ  គឺ្ខាល ងំ
ទ្ហើយ  រូតក្ទ្ហើយ ។ 
 C.ព្រូវឱ្យបានរចួ្ខ្លួនអំរី ៖ 
 - មចិ្ឆា ទិដាិ  និងបញ្ច ទ្វោ 
 - ការចិ្ញ្ច ឹមជីវរិខុ្ស  និងអបាយមុខ្ 
 - ការព្បព្រឹរតខុ្សច្ាប ់ ក្នុងព្រះនគ្រ 
 - ជីវភារ  និងកិ្រតិយស  ទ្ក្រ តិ៍ទ្ឈាម ះ 
 - អបាយភូម ិ៤  និងវដដសងារ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្យើងអាច្រក្ព្បាក្ប់តនថមទ្ទៀរបាន       តរទ្យើងមនិអាច្រក្ 
ទ្រលទ្វោននជីវរិ  បតនថមបានទ្នាះទ្ឡើយ ។ 
 - ទ្យើងដឹងថាសមបរតិរបស់ទ្យើងទ្ៅសល់ប៉ាុនាម ន  តរទ្យើងតបរ
ជាមនិដឹងថា  ជីវរិទ្យើងទ្ៅសល់ប៉ាុនាម ន ។ 
 - វបិាក្ក្មមឥឡូវទ្នះក្ម៏ាន  ទ្ព្កាយអំរីចុ្រិចិ្រតទ្ៅ  គឺ្បដិសនធិ
ក្ម៏ានតដរ  សមគួ្រទ្ៅត្ថមក្មមជាបច្ចយ័ ។ 
 - ដូទ្ច្នះ    សមបរតិរបស់មនុសសទ្យើងប៉ាុណណឹ ង    គួ្រលមមព្រឹមរស់ 



-85- 

 

បានទ្ហើយ ។  ព្រូវឆ្ល រណា  !  ទាងំអរតភារ  ទាងំសមបរតិបរកិាខ រ  គឺ្រិរ
ជារបស់ននទ្សច្ក្ដីវនិាស ។ 
 C.ព្រះនិព្វា ន  ទ្ទើបជាសមបរតិរបស់ទ្យើងរិរតមន ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើជីវរិជាការព្សួលង្ខយ  ទ្ហរុដូច្ទ្មដច្បានជា  ទ្ទើបតរ
ទ្បើក្តភនក្សមលងឹទ្ោក្ទ្នះ  ទ្ហើយយំដូទ្ច្នះ ។ 
 ទ្រលទ្វោននជីវរិ  ទ្ព្បើក្អ៏ស់  មនិទ្ព្បើទ្ទក្មុ៏ខ្តរអស់តដរ  
ទ្ទើបព្រូវទ្ព្បើឱ្យបានលអ  ទានទ់្រលមានព្រះធម ៌  សាងក្បូនទ្ៅកាន់
ទ្ព្រើយនាយ  ទ្ដ្ឋយមនិច្ឆបំាច្ព់្រូវការជីវរិបនតទ្ទៀរ  ទ្ៅទ្រលព្រូវ
សាល ប ់៕៚  

3 
 ៙.ព្រូវព្សឡាញ់ខ្លួនឯងឱ្យបានលអ  តេរក្ាខ្លួនទ្ដ្ឋយកុ្សល-
ធមជ៌ាទីរឹង ទ្ព្ព្វះច្ឆបំាច្ណ់ាស់ វដដៈទ្នះជាទ្រឿងមាន ក្ឯ់ង សរាទ្ោក្
ព្បព្រឹរតទ្ៅត្ថមក្មម  អស់ក្មមទ្ទើបផុ្រទុក្ខ  ផុ្រទ្រឿង ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ព្ៅអំរីចិ្រតទ្មត្ថត    ទ្យើងមនិអាច្ទ្ធាើលអអាីៗ   ឱ្យដល់មនុសស 
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ព្គ្បគ់ាន បានទ្ឡើយ  ប៉ាុតនត  ច្ឆបំាច្ត់ដលទ្យើងព្រូវទ្ធាើលអជាទីបំផុ្រ  ឱ្យ
ដល់ខ្លួនឯង ។ 
 C.ការរក្ាខ្លួន     ទ្ឈាម ះថារក្ាអនក្ដនទ     ទ្ដ្ឋយអាព្ស័យ
គុ្ណធមក៌្នុងខ្លួន  និងបានទ្ធាើជាមរិតលអ ។ 
 ការឱ្យអភយ័ដល់អនក្ដនទ  អរយបាទននអនក្មានសរិបបដ្ឋា ន  
គឺ្ជាការទ្ដ្ឋះតលងខ្លួនឯង  ទ្ច្ញអំរីព្ទុងននអត្ថត នុទិដាិ  ទ្ហើយមាន
សុគ្រិ  ទ្ធាើដំទ្ណើ រក្នុងវដដៈឆលងការទ់្ទវទ្ោក្  ទ្ៅព្រហមទ្ោក្  ទ្ឆ្ព ះ
ទ្ៅកានទិ់សទ្ៅអមរៈ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ៅទ្រលណា  តដលទ្យើងព្រមទ្ព្រៀងព្បគ្ល់ទ្ោក្ទ្នះ  ឱ្យ
ដល់ទ្សច្ក្ដីវនិាស  ទ្ៅទ្រលទ្នាះ  ទ្យើងក្ប៏ាននូវសមបរតិព្រះនិព្វា ន  
ភាល មតដរ ។ 
 C.ក្នុងកិ្ច្ចទ្នះ  មនិតមនអនក្ណាថាព្រមទ្ហើយ  ក្ទ៏្ច្ះតរបាន
ទ្នាះទ្ឡើយ  គឺ្ទាល់តរអបរ់ចំ្ទ្ព្មើននូវវបិសសនា  ឱ្យដល់អរយិមគ្គ  ទ្ទើប
អរយិមគ្គព្បគ្ល់ព្រះនិព្វា នឱ្យបានសទ្ព្មច្  រិរព្បាក្ដ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្រះអាទិរយច្ប ់ ព្រឡបវ់លិវញិ 
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 ជីវរិមសលិមញិ  មនិវលិវញិទ្ឡើយ 
   ព្ក្តសទឹក្ហូរ  ហូរទ្ៅបារទ់្ហើយ 
   ច្ទ្មលើយត្ថមរិរ  ជីវរិបច្ចុបបនន ៕៚ 

3 
 ៙.ព្រលឹមនេៃេមី  បក្សទី្ខ្្ៀវខ្ារ 
 មនុសសរក្អាហារ  ចិ្ញ្ច ឹមជីវរិ 
   ខ្នធព្បាបំរមរថ  សីុសរាទ្ោក្រិរ 
   ទ្ធាើឱ្យជីវរិ  ខិ្រជិរមរណា ។ 
 មនិអាច្ឃារម់រណ៍  ទ្ភលៀងផ្គររនេះ 
 តរឃារម់ានះ  ទិដាិ  រណាា  
   ទ្ដ្ឋយសរិបបដ្ឋា ន  បហានបបរញិ្ញញ  
   ទ្ទើបព្រមមរណា  ជាធមមត្ថធម ៌៕៚ 

3 
 ៙.ព្រះនិព្វា នបរមសុខ្  ទ្ទើបជាសមបរតិរបស់ទ្យើងរិរព្បាក្ដ  
សបបុរសគ្បបសីព្ងួមក្នុងសីល  ទ្ហើយជព្មះផ្លូវទ្ៅព្រះនិព្វា ន  ទ្ដ្ឋយ
រូររះ ។ 
 - អាីៗ ក្នុងទ្ោក្  សុទធតររបស់វនិាសទាងំអស់ 
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 - កាមសុខ្  វរថុកាមក្ដី  គឺ្ជាទ្ព្គ្ឿងជាបជំ់ព្វក្ ់  ក្ប៏៉ាុតនត  ដូច្
ភរយិរបស់អនក្ដនទ  បានទ្សច្ក្ដីថា  ទ្គ្មានមាច ស់  មនិតមនរបស់
ទ្យើងទ្ទ  ក្ម៏និច្ឆបំាច្ត់ដរ ។ 
 - គ្បបនឹីក្រលឹក្សនតិបទ  ជាសមបរតិរិររបស់ទ្យើងវញិ  ទ្ហើយ
លះបងទ់្ច្ឆលនូវសុខ្ក្នុងទ្ោក្ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើចិ្រតច្យុរ  គឺ្ទីបំផុ្រននជីវរិ 
 ទ្បើសាល បគំ់្និរ  គឺ្ទីបំផុ្រននភារជាមនុសស ។ 
 - គំ្និរ  សំខានទ់្លខ្ ១ 
 - ជំនួយ  ជួយ ជាឧបក្រណ៍ 
 - ព្សីលអ  ច្ឆរជ់ាសព្រូវ 
 - តម៉ាឪ  ជាព្រះមានគុ្ណ ៕៚ 

3 
 ៙-ទ្យើងមនិតមនរស់ទ្ៅ  ទ្ដើមបអីរីរកាលទ្ទ ។ 
   - ចំ្តណក្បច្ចុបបននជារិ  តដលទ្ៅសល់ទ្នះ  ក្ព៏្រូវបញ្ចប់
ទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីសាល បត់ដរ    អនក្សមាល ប ់    គឺ្អរតភារខ្នធបញ្ចក្ៈហនឹងឯង   
“ ទ្ព្ព្វះខ្នធទាងំឡាយមានការតបក្ធាល យ  ទ្ទើបទ្ៅថាសរាសាល ប ់” ។ 
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 - អនាគ្រជារិរទ្ៅ   គឺ្សង្ខខ រធមត៌ដលអាព្ស័យក្មមបបច្ចយ័
ជាទ្ដើម  មនិទ្ទៀង  មនិតមនអត្ថត ទ្ឡើយ ។ 
 C.វបិសសនា  បាននាចិំ្រតឱ្យបទ្ង្ខអ នទ្ៅរក្អមរៈ  ទ្ព្វលគឺ្ការ
ព្បាសច្ឆក្ឆនេោគ្ៈក្នុងទ្ោក្ ៕៚ 

3 
 ៙.រូបកាយរសាបរ់សល់  ទ្ដ្ឋយជោ  រយធិ  នឹងតបក្ធាល យ  
ប៉ាុតនត  មនុសសទ្យើងមានសិទធិរស់ទ្ៅឱ្យជាសុខ្  ទ្ៅត្ថមផ្លូវចិ្រត  ទ្ដ្ឋយ
មនិរសាបរ់សល់ទ្ឡើយ  ទ្ព្ព្វះមនិព្បកានអ់រតភារជាអត្ថត  ។  អរតភារ
ទ្នះ  មានសភារយ៉ា ងណា  គឺ្បញ្ញញ ដឹងព្រងម់និតមនទ្យើងជាអនក្សាង
ទ្ឡើយ ។  អាីតដលទ្យើងមនិបានទ្ធាើមក្ទ្ទ  គឺ្ទ្យើងព្រូវតរមានវបិសសនា 
រោ៉ាយក្រចួ្ខ្លួន  ទ្ដ្ឋយយុរតិធម ៌៕៚ 

3 
 ៙- អបាយភូម ិ គឺ្ជាទីចុ្ះទ្ៅននបុគ្គលព្បមាទ ។ 
   - សុគ្រិ  ទ្ទវទ្ោក្  ព្រហមទ្ោក្  ជាទីទ្ឡើងទ្ៅននអនក្មាន
បុណយ  មានសាម ររី  ក្នុងមរណាសននជវន ។ 
   - ព្រះនិព្វា ន  ជាសមបរតិននព្រះអរយិបុគ្គល   តដលព្រះអរយិៈ 
ទទួលបានទ្រៀងៗ អងគ     ឬថាព្រះនិព្វា ន   គឺ្ជាទីអមរៈ  ននបុគ្គលអនក្ 
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មនិព្បមាទ  ហនឹងឯង ៕៚ 

3 
៙.ន  េ ិ បុនតាត   បតិ  ោបិ       បិនយា  ទុកាា   បនមាច្នយ 
   យោ  សទធមមសសវនំ             ទុកាា   នមានច្តិ  បាណិនំ ។ 
 កូ្នក្ដី  បដីក្ដី  ដជ៏ាទីព្សឡាញ់  មនិតមនរទំ្ដ្ឋះតម៉ាឱ្យរចួ្ច្ឆក្ទុក្ខ
បានទ្ឡើយ  មានតរការសាដ បព់្រះសទធមម  ទ្ទើបរទំ្ដ្ឋះសរាទាងំឡាយ  
ឱ្យរចួ្ផុ្រច្ឆក្ទុក្ខបាន ៕៚ ( បិ.៣០/ទំ.២១៩-២២០ ) 

3 
 ៙.បិ.៧៥/ទំ.១៨៧-១៩២  ធមមរចុ្ិនតថោបទាន 
 កាលព្រះទីបងារសមពុទធ  ព្ទងរ់យក្រព្រះសុទ្មធបរមទ្ព្វធិសរា  
មាណរទ្ឈាម ះ  ទ្ម ៈ  បានព្ជះថាល បសួត្ថមព្រះសុទ្មធត្ថបស ។  
ទ្ព្កាយមក្  ភាល រប់ាល រទ្សរគ្បប់ាបមរិត   ព្រូវធាល ក្ចូ់្លក្នុងគំ្និរអាព្ក្ក្ ់
អននតរយិក្មម  សមាល បម់ាត្ថ  ក្ទ៏្ក្ើរក្នុងមហានរក្... អសុរកាយ...   រង 
ទុក្ខអស់កាលជាអតងាង  តលងបានជួបព្រះសុទ្មធបណឌិ រ  រហូរមក្
ដល់ក្បបទ្នះ  ទ្ក្ើរជាព្រីធំក្នុងមហាសមុព្ទ  ទ្ឈាម ះរិមងិគលៈមាន
បំណងច្ងទ់្លបសំទ្ៅព្រមទ្ដ្ឋយរួក្មនុសស ។  កាលព្រីរិមងិគលៈ 
សាដ បឮ់រួក្មនុសសរលឹំក្ដល់ព្រះរុទធទ្គារម ៗ  ទ្ដ្ឋយអំណាច្ោសនា
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របស់ព្រីតដលបានអបរ់មំក្  ក្នុងកាលព្រះសមពុទធទីបងារ  រយក្រព្រះបរម
ទ្ព្វធិសរាជាព្រះរុទធទ្គារម  ព្រីរិមងិគលៈក្ម៏ានសញ្ញញ នឹក្ទ្គាររ
ចំ្ទ្ព្វះព្រះសមពុទធ ។  សាល បអំ់រីព្រី  មក្ទ្ក្ើរក្នុងព្កុ្ងសាវរថីមាននាមធមម
រុចិ្  បានសាដ បព់្រះធម ៌ មានសទាធ ចូ្លកានផ់្នួស  ក្នុងព្រះជនម ៧ វសា  
សទ្ព្មច្ព្រះអរហរត... បានទ្ព្វលនូវបុរាក្មមតដលខ្លួនបានអបរ់ទំ្ហើយ  
ថាា យព្រះដម៏ានព្រះភាគ្ថា...៕៚   

3 
 ៙.ទ្បើមនិច្ងខូ់្ច្ចិ្រតទ្ទ ព្រូវកំុ្ព្សឡាញ់អនក្ដនទជាងខ្លួនឯង៕ 

3 
 ៙.ទ្បើទ្យើងមនិបានព្បយរ័នទ្ទ  ទាងំមនិបានយល់ដឹងផ្ងទ្នាះ  
ទ្រលទ្វោក្ប៏ាននាយំក្វរថុតក្លងកាល យមក្ឱ្យទ្យើង  ទ្បាក្ព្បាស់ទ្យើង  
ទ្ហើយទ្រលទ្វោ  ក្ប៏ាននាយំក្ជីវរិ ដម៏ានរនមលរបស់ទ្យើងទ្ៅអស់។ 
 C.ជីវរិទ្យើងមានរនមល ៖ 
 ១-ទ្ក្ើរទ្ព្ព្វះបុណយ  បានរចួ្អំរីអបាយភូម ិ៤ 
 ២-អាច្ព្បព្រឹរតធមដ៌ព៏្បទ្សើរ  អបរ់ញំាណ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្សច្ក្ដីសទ្ព្មច្ដស័៏ក្ដិសិទធិ ២ យ៉ា ង ៖ 
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 ១-ទ្ព្សច្តរោ ( ធមមត្ថធម ៌)  ទ្ទើបនាឱំ្យទ្យើងទ្ធាើដំទ្ណើ រទ្ៅមុខ្
ទ្ទៀរបាន  មនិជាបទ់្ៅទ្ឡើយ ។ 
 ២-មនិអីទ្ទ ( ទ្ព្ព្វះខ្នតី  ទ្សារច្ចៈ  និងបញ្ញញ យល់ដឹងអំរី
ទ្សច្ក្ដីទុក្ខក្នុងវដដសងារដន៏ព្ក្តលង  មានទុក្ខក្នុងអបាយភូមជិាទ្ដើម  
សូមបតីរកំ្ទ្ណើ រមនុសសព្រូវទទួលទារុណក្មមការក់្ាល  វះទ្ព្វះទាងំ
រស់... ទ្ព្ព្វះទ្ហរុដូទ្ច្នះ  ទ្ទើបទុក្ខប៉ាុទ្ណណ ះមនិអីទ្ទ ) ទី២ ទ្នះស័ក្ដិសិទធិ  
ព្រងប់ានសុខ្ផ្លូវចិ្រត ៕៚ 

3 
 ៙.សមេៈ  ជាការសព្មាក្យក្ក្មាល ងំ    វបិសសនាទ្ច្ញច្ាំង
រទ្ៅទ្ទៀរ ។ 
 C.ព្រះនិព្វា នគឺ្ជាបរមសុខ្  ទ្ទើបជាសមបរតិរបស់ទ្យើងរិរ
ព្បាក្ដ ។ 

- សុខ្ក្នុងទ្ោក្  ជារបស់មនិទ្ទៀង ។ 
- ព្រូវលះបងក់ាមសុខ្    ទ្ព្បើព្បាស់ទ្នក្ខមមសុខ្   ទ្ទើបបានដល់ 

បរមសុខ្ ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិ  គឺ្ការផ្លល ស់បដូរ  យ៉ា ងមនិមានទីបំផុ្រ ។ 
 - ដូទ្ច្នះ      ព្រូវកំុ្ច្ឆបយ់ក្អាីមក្ហួងតហងឱ្យទ្សាះ   ដូច្តដល 
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ទ្យើងមនិហួងតហងដំុររក្  ឥនេធនូ... ។ 
 - ព្រូវរស់ទ្ៅឱ្យបានសុខ្ចិ្រត  ជាមយួនឹងការមនិទ្ទៀងទ្នាះៗ  
ទ្ដ្ឋយការកានយ់ក្ជាអារមមណ៍ននវបិសសនា  ទ្ ើញអនិច្ចត្ថធម ៌ សូនយ
ច្ឆក្អត្ថត  ៕៚ 

3 
 ៙.មនិតមនថាទ្យើងបដិទ្សធព្បាក្ ់  តដលព្បក្បទ្ដ្ឋយធម៌
ទ្នាះទ្ទ  ប៉ាុតនត ៖ 
 - រក្ោមនិបានទ្ព្ច្ើន  បានតរប៉ាុណណឹ ង  ទ្ធាើទ្ម៉ាច្ោ 
 - មហាទ្សដាីទ្ៅខ្ាះ  ទ្ៅទ្ក្ើរទុក្ខ  សាល បទ់្ច្ឆល 
 - មានរិច្     បានទ្ព្ច្ើន    មនិសំខានណ់ាស់ណាទ្ទ    សំខាន់
តមនតទន    ឱ្យតរបានសុខ្ចិ្រត    ជាមយួនឹងរបស់តដលមាន     ទ្ហើយ 
បដិបរតិធម ៌  លះបងទ់្ច្ឆលនូវបញ្ចក្ខនធតដលជាព្បភរននបញ្ញា    ទ្ ើញ 
សូនយច្ឆក្អត្ថត   មានតរទ្វទនាទ្សាយអារមមណ៍ ៕៚ 

3 
 ៙.ក្នុងទ្ោក្  មានវជិាជ បទ្ព្ងៀនមនុសសឱ្យទ្ច្ះរក្ព្បាក្ ់  ប៉ាុតនត  
មនិមានវជិាជ បទ្ព្ងៀនមនុសស  ឱ្យទ្ច្ះព្គ្បទ់្នាះទ្ទ ។ 
 មហាទ្សដាីលបីៗ   សុទធតរមានព្ទឹសដី  បទរិទ្សាធលអៗ   ទុក្ឱ្យ 
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អនក្ជំនានទ់្ព្កាយ  ប៉ាុតនត  ទ្ហរុផ្លមាន ក្់ៗ  មាន  មនិដូច្គាន ទ្ឡើយ  ទ្បើ
បដិទ្សធ  “ បុនរា  ក្សតបុញ្ញតា ” ភារជាអនក្មានបុណយបានទ្ធាើទុក្
ទ្ហើយ  គឺ្មចិ្ឆា ទិដាិ ។ 
 មានព្បាក្ទ់្ព្ច្ើន  បដិទ្សធបុណយ  អរួខ្លួនឯងរូតក្  ឆ្ល រ  ប៉ាុតនត  
មនិដឹងថា  មានព្រឹមតរវញិ្ញញ ណដឹងអារមមណ៍ប៉ាុទ្ណាណ ះ  មនិតមនអត្ថត   
ទ្វទនាទ្សាយ  អនក្ទ្សាយមនិមានទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ដំុមាសមានរនមលជាងបនេះកាដ រ  អាច្ទ្ព្វលបានថា  បនេះកាដ រ
មយួបនេះ  ោគាម នរនមលអាីទ្ឡើយ  ទ្បើទ្ព្បៀបនឹងដំុមាស  ប៉ាុតនត  ទ្យើងព្រូវ
ទ្ច្ឆលដំុមាស    ទ្ត្ថងបនេះកាដ រ     ក្នុងក្រណីលិច្សំទ្ៅទ្ៅក្ណាដ ល
សមុព្ទ ។    ដូទ្ច្ឆន ះតដរ    ទ្រឿងននមនុសសផ្ងគាន    អាច្ថាមនិសំខានអ់ា ី
សព្មាបទ់្យើង  ប៉ាុតនត  ក្នុងទ្វោខ្លះទ្គ្បានជួយ ជីវរិទ្យើង... ទ្ទាះជា
យ៉ា ងណាក្ទ៏្ដ្ឋយ  ទ្យើងកំុ្វោិទ  កំុ្ទ្មើលង្ខយទ្មើលទ្ថាក្អនក្ណា ៗ 
ទ្ឡើយ ។  ទ្យើងមនិទ្សរគ្ប ់ ក្កំុ៏្ទ្ៅទ្ឈាល ះ  ទ្ៅបងាទ្រឿង  គឺ្ដូច្ជាកំុ្

លូក្នដចូ្លទ្ភលើងអ៊Íចឹ្ងឯង  ទ្ព្ព្វះថា  ទ្បើវោិទគាន ទ្ហើយ  យ៉ា ងទ្ហាច្
ណាស់  ក្ទ៏្យើងព្រូវទ្ៅហមងចិ្រតតដរ  ទ្បើធំដំុ  រហូរដល់បំតបក្សងឃ។  
មយ៉ាងទ្ទៀរ   បនេះកាដ រទុក្ដូច្ជាបុណយទ្ោកិ្យ    ទ្ោកុ្រតរ   តដលជា 
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ទីរឹងសព្មាបឆ់លងវដដសងារ    មនិតមនសមបរតិក្នុងទ្ោក្   មានដំុមាស 
ជាទ្ដើមទ្នាះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើទ្ខាម ច្ចូ្លខ្លួន  ទារ  តរសីុមនិទ្ច្ះតឆអរ  ទ្រើទ្យើងព្រូវខ្ាល់
រវល់យ៉ា ងណាទ្ៅ លុះបានជួបព្គូ្បទ្ណដ ញទ្ខាម ច្ ទ្រើទ្យើងច្ងទុ់ក្
ទ្ខាម ច្ឱ្យទ្ៅក្នុងខ្លួនរទ្ៅទ្ទៀរឬ  ?     ទ្ោភៈ    ជាទ្ខាម ច្ក្នុងខ្លួននន
សរាទ្ោក្ ។ 
 សរានេៃមានព្រះធមប៌ដិបរតិក្មាច រទ់្ោភៈ  ទ្រើទ្យើងសាដ យ
ចំ្ណីទ្ខាម ច្ហនឹងឬ ?  មយ៉ាងទ្ទៀរ  ទ្យើងទ្ព្វលខ្នធ ៥ ថាជាទ្ខាម ច្ក្ប៏ាន
តដរ  ទ្ព្ព្វះ  អឃនតា  អឃមូលនតា  ឦតិនតា... ខ្នធ ៥ លំបាក្  
ជាឫសគ្ល់ននទ្សច្ក្ដីលំបាក្  ខ្នធ ៥ ច្នព្ង... ។ 
 C.ព្រះនិព្វា ន  រចួ្ផុ្រអំរីការបទ្ព្មើទ្ខាម ច្ ៕៚ 

3 
 ៙.កំុ្ច្ឆបំាច្ទ់្សនហា ទ្បើដឹងថានាពំ្គាពំ្គា 
 កំុ្ច្ឆបំាច្ោ់ងំោ  ទ្បើដឹងថាមនិបានទ្ឡើយ ។ 
 កំុ្ច្ឆបំាច្ទ់្សាកា ទ្បើដឹងថាតបក្ចិ្រតទ្ហើយ 
 កំុ្ច្ឆទំ្មើលផ្លូវទ្ឡើយ ឆ្បរ់ក្ទ្ព្រើយជួយ ខ្លួនឯង ៕៚ 
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 ៙.ទ្ព្ព្វះទីត្ថងំឋរិទ្ៅ   រទ្ៅក្តនលងទ្ផ្សងគាន   ទ្ទើបបាន
មនុសសទ្យើង  សទ្ព្មច្ចិ្រតមនិដូច្គាន  ។ 
 - មនុសសទ្យើង  មានទ្ហរុផ្លទ្ផ្សងៗ គាន ... 
 - ឧបនិសសយ័ទ្រៀងខ្លួន... 
 C.ការយល់ដឹងអំរីភារទ្ផ្សងគាន របស់មនុសស  ទ្ៅត្ថមបច្ចយ័
ននចិ្រត   កាយ   ទ្ធាើឱ្យមានការទទួលយល់ព្រមទ្ដ្ឋយសៃបចិ់្រត   ព្រជាក្ ់
ទ្ក្សមក្ានត ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ព្រក្អរនឹងមនុសសេមី   ទ្គ្ជួយ អាីទ្ទាះបីមដង 
 អនក្មុនជួយ គឹ្ក្ក្ង  បដិទ្សធមដងទ្ដៀលថាទ្លម  ។ 
 េាីដបរិទ្គ្ច្ឆញ់ទ្ព្បៀប  តរកំុ្ទ្ធៀបថាទ្គ្ទ្លល  
 ទ្គ្សេងស់ាេ បក្នុងទ្ព្ៅ  ថាទ្រើព្រូវគ្បរ់ក្ទ្ទ ។ 
 កូ្នឪព្រូវនលលក្  កំុ្ច្ងយ់ក្ទ្ព្បៀបទ្លើទ្គ្ 
 ព្រឹមតរកំុ្ទំទ្នរ   រស់ទ្ឈាម ះទ្ក្រ តិ៍គួ្រញារិោប ់។ 
 កូ្នឪព្រូវដឹងគុ្ណ  កំុ្ឱ្យសុ៊ននាអំភរ័ា 
 ទានសីលកានឱ់្យជាប ់  ទ្ទាះព្ក្ព្ទរយតរភរ័ាបុណយ ។ 
 ទ្ោកី្យព៍្រឹមមយួព្គា  កំុ្ទាមទារឱ្យទារុណ 
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 បរមសុខ្បរមគុ្ណ  បុណយជាទុនផុ្រទុក្ខទ្ហាង ៕ 

3 
 ៙.អាីៗ តដលបានចូ្លមក្ដល់ជីវរិទ្យើង  ព្រឹមតរមយួព្គា ៗ  
ព្សឡាញ់... សអប.់.. ទ្ព្រក្អរ... ខ្ក្ចិ្រត... ។ 
 - មនុសសឆ្ល រ  សមលងឹទ្ ើញរបស់មយួព្គា  មនិទាមទារនាខំារ
ទ្រល... ។ 
 - ព្រះនិព្វា ន  ទ្ទើបជាសមបរតិរបស់ទ្យើងរិរ ។ 
 - សខុ្ំ  វត  និព្វា នំ  ព្រះនិព្វា នសុខ្តមនរិរ 
 - និច្ចំ  វត  និព្វា នំ  ព្រះនិព្វា នទ្ទៀងទារត់មនរិរ 
 - និព្វា នំ បរមំ សញុ្ញ  ំព្រះនិព្វា នសូនយទ្ភលើងទុក្ខ ទ្ភលើងកិ្ទ្លស 

- និព្វា នំ  បរមំ  វទនតិ  រុទាធ     ព្រះរុទធទាងំឡាយព្ត្ថស់- 
សតមដងថា  ព្រះនិព្វា នជាធមដ៌ឧ៏រដមព្បទ្សើរ  លអិរសុខុ្មនព្ក្តលង ។ 
 - នតថិ  សនតិ  បរ ំ សខុ្ំ         សុខ្ដនទ  ទ្ព្ៅអំរីសនដិបទ
ព្រះនិព្វា ន  មនិមានទ្ទ ។      ( អដាក្ថា  គាម នសុខ្អាីនព្ក្តលងជាង  
ព្រះនិព្វា ន ) ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិរិរមានរនមលខាល ងំណាស់ 
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 កំុ្ទ្បើក្ឱ្កាសឱ្យអនក្ដនទ 
   ចូ្លមក្ទ្ធាើចិ្រតឱ្យអាបរ់សមី 
   រទ្ទះសាឡីបីដូច្ោជរេ ៕៚  

3 
 ៙.ទ្បើមានទ្គ្ទ្ធាើមនិលអដ្ឋក្ទ់្យើង  កំុ្សអបទ់្គ្ទ្ឡើយ  ព្រូវទុក្ជា
ព្គូ្ព្បទ្ៅទ្យើង ៖ 
 C.ទ្ធាើឱ្យទ្យើងបានដឹងច្ាស់ថា  អាីតដលមនិលអ  មនិគួ្រទ្ធាើ ។  
អំទ្រើលអ      មនិទ្ច្ះតរង្ខយទ្ធាើបានទ្ឡើយ     ទ្យើងគួ្រខំ្រក្ាទ្សច្ក្ដីលអ 
តដលជាជយ័ជមនះរបស់ទ្យើង ៕៚ 

3 
 ៙.បងបអូន  កូ្នទ្ៅទាងំឡាយ... !!! 
 - បានជួបជំុគាន     ទ្ព្វលទ្រឿងក្នុងទ្ោក្    ថាខំុ្្ចូ្លចិ្រត   គាពំ្ទ 
ទ្ោក្ទ្នះ  ទ្ោក្ទ្នាះ  ទាងំតដលអនក្ទ្នាះឯង  បញ្ញជ ឱ្យសមាល ប់
មនុសសរយព្វនន់ាក្ ់ ជួញដូរសព្វា វុធ ។ល។  ទ្នះជាការតសដងទ្ច្ញនូវ
ភារទនទ់្ខ្ាយ  ក្នុងការឱ្យរនមលសីល ។ 
 C.មនិតមនឱ្យសអបទ់្ទ  តរឱ្យសទ្ងាគ្ទ្រឿងទុក្ខទ្សាក្ ។ 

ដំទ្ណាះព្សាយ  ព្រូវច្ទ្ព្មើនសងានុសសរិ ៕៚ 
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 ៙.មនុសសទ្យើងទ្ក្ើរមក្  មានទ្ដើមទុនមនិដូច្គាន   មានោសនា
ទ្ផ្សងគាន ... ទ្បើទ្យើងយក្ខ្លួនទ្យើង  ទ្ៅទ្ព្បៀបទ្ធៀបនឹងអនក្ដនទទ្នាះៗ 
បានទ្សច្ក្ដីថា  ទ្យើងតសាងរក្ទុក្ខមក្ដ្ឋក្ខ់្លួនឯង  ទ្ធាើឱ្យខ្លួនឯងទ្ក្ើរ
ទុក្ខទទ្ទ ៗ ។ 
 C.មានទ្រឿងខ្លះ  ទ្យើងគួ្រសិក្ាអំរីទ្ក្មងៗ តដលមនិបានគិ្រឱ្យ
ខ្លួនឯងទ្ក្ើរទុក្ខផ្ងតដរ  កំុ្ទ្ភលច្ខ្លឹមសារដសំ៏ខានក់្នុងជីវរិគឺ្សុខ្ចិ្រត ៕ 

3 
         ៙.សក្ស់ាូវព្បាបផ់្លូវទ្ៅមរណា  តភនក្អនព់្បាបថ់ាខំ្ទ្ធាើបុណយ 
         ខ្នងទ្កាងឱ្យទ្ត្ថងព្រះរុទធគុ្ណ  តសបក្ព្ជួញព្បាបមុ់នថាបូជា។ 
         ឮហុឹងឱ្យដឹងថាោទ្ោក្        មានទ្ោគ្ព្បច្ឆកំ្មមទ្វោ 
         ទ្ព្គាងឆអឹងឱ្យដឹងថាទ្បាក្គាន       សាច្ត់សបក្ទ្ោមាជាបិសាច្៕ 

3 
 ៙.ជីវរិទ្នះ  ទ្បើទ្យើងទុក្ជាឧបក្រណ៍  សព្មាបស់ាងព្រហម-
យន  គឺ្មនិព្រូវការអាីទ្ព្ច្ើនទ្ឡើយ ។ 
 C.គិ្រថាខ្លួនឯងរូតក្   ប៉ាុតនតតបរជាព្រូវធាល ក្ខ់្លួនចូ្លក្នុងភារជា 
ទាសៈននទ្សច្ក្ដីរវល់  ជាបក់្នុងគុ្ក្កាមកិ្ទ្លស ។ 
 ទ្នក្ខមមសិរទ្សាមនសស              គឺ្ទ្សាមនសសអាព្ស័យទ្ដ្ឋយ 
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វបិសសនា ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ៅមារឥ់នេសាលគុ្ហា 
 ទ្រៀបោបរ់ណ៌នាទ្ទោសក្ាៈ 
   ទ្រឿងក្នុងជីវរិកំុ្គិ្រថាន ងំថាន ក្ ់
   យល់ដឹងសច្ចៈព្រជាក្ឱ់្ោ ។ 
 កំុ្ ុំខ្លួនឯងចំ្តបងចិ្រតទ្ៅដ  
 ព្រូវនាចិំ្រតទ្ៅក្នុងផ្លូវសមាម  
   ទ្មើលព្រះទ្ច្រិយទ្មើលនព្របរាត្ថ 
   នឹក្ព្រះសមាម សមពុទធជាមាច ស់ ៕៚ 

3 
 ៙.ធមមយព្ត្ថ  ទសសនាទ្ច្រិយ 
 ក្នលងព្វនន់េៃ  និសសយ័រលឹក្ 
   ធមមញារិធមមមរិត  ដួងចិ្រតគិ្រនឹក្ 
   សូមបានទ្ព្ក្បផឹ្ក្  នូវទឹក្អព្មរឹ ។ 
 ក្មមវដដៈ  គាម នអនក្ខុ្សព្រូវ 
 មារនាទំ្ដើរទ្ៅ  ក្នុងផ្លូវងងឹរ 
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   បានជួបព្រះធម ៌ បំភលកឺាររិរ 
   ក្មាច រង់ងឹរ  ដួងចិ្រតអស់ខ្ាល់ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្ក្ព្បាក្ម់ាច ស់ណា  តព្បថាធូរនេល 
 មានព្បាក្ទ់្ព្ច្ើននព្ក្  គាម ននយ័ថាខ្ពស់ 
   មនុសសណាព្បមាទ  ខារសាល បទ់ាងំរស់ 
   មនុសសតដលខ្ពងខ់្ពស់  ទ្ព្ព្វះធមព៌្ទព្ទង ់៕ 

3 
 
 ៙.ព្រះធមព៌្បទ្ៅទ្យើង  សមលងឹទ្មើលទ្ោក្ទ្នះ  និងរស់ទ្ៅក្នុង
ទ្ោក្ទ្នះទ្ដ្ឋយការមនិព្បកានហ់ួងតហង  ទ្ទើបបានរស់ទ្ៅយ៉ា ងមាន
ទ្សច្ក្ដីសុខ្សៃប ់  ដូច្ជាសរាច្ឆប   តដលទំទ្ៅទ្លើផ្លា    ទ្ដ្ឋយការមនិ 
ហួងតហង  ទ្ហើយទ្ហើរទ្ៅ  ដូទ្ច្ឆន ះឯង ៕៚ 

3 
  ៙.មនុសសទ្យើងភាល រទ់្ភលើ  ច្ឆញ់ទ្ ើ ៣ ដំុ ៖ 
  - ជួបព្រះសទធមម  មនិខំ្អាព្ស័យ 
  - ជួបមរិតក្លយណ  មនិបាននិសសយ័ 
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  - ជួបឱ្កាសនេល  ទ្ដ្ឋះនដទ្ដក្ខ្ជិល ៕៚ 

3 
 ៙. នះអនក្ខឹ្ងទ្ព្កាធ  ទ្ដ្ឋយទ្មត្ថត  
  នះអនក្ឡូឡា  ទ្ដ្ឋយទ្សៃៀមសាៃ រ ់
    នះព្វក្យទ្ឡះទ្ឡាះ  ទ្ដ្ឋយព្វក្យសរយ 
    នះព្គ្បវ់បិរតិ  ទ្ដ្ឋយខ្នតី ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្យើងមនិមានសិទធិ  ហាមគំ្និរអនក្ដនទតដលគិ្រអាីមក្ទ្លើ
ទ្យើងទ្នាះទ្ទ  តរទ្យើងមានសិទធិទ្ព្បើជីវរិរស់ទ្ៅឱ្យជាសុខ្  ទ្ៅត្ថម
រទ្បៀបរបស់ទ្យើង៕៚ 

3 
 ៙.អរធ់នធ់ៃនចិ់្រត  រិរដូច្បរាត្ថ 
 វនិយ័សីោ  ឧបមារសុធា 
   ចិ្រតធំទូោយ  សាយដូច្ទ្មឃា 
   អារទធវរីយិ  គួ្រនា  ោទ្យ ៕៚ 

3 
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 ៙.បុគ្គលតដលមានភរ័ា    ទ្ជាគ្ោសនាលអ    គឺ្បុគ្គលតដលបាន 
សនសបុំណយោល់នេៃ  ឱ្យទាន  រក្ាសីល  អបរ់កំ្មមដ្ឋា ន  សូព្រមនត  
ច្ទ្ព្មើនទ្មត្ថត ភាវនា... សនរា  សតាត   អនវោ  នហានតុ  !    សខុ្ិតា 
នហានតុ ! 
 C.បុណយទាងំឡាយគួ្រទ្ធាើ   ទានទាងំឡាយគួ្រឱ្យ   កាមគុ្ណ
កំុ្បទ្ណាដ យ   ក្មមសាដ យទ្ព្កាយកំុ្ទ្ធាើ ។   ោព្រីមយួដច៏្ទ្ព្មើន !   ោព្រី
សួសដី ! ៕៚ 

3 
 ៙.ព្គានត់រជួបគាន   ទ្ ើញត្ថមទ្ហាសប៊ុក្ 
 កំុ្គិ្រថាសុខ្  មុខ្ហនឹងមនុសសលអ 
   សូមអីក្ឱ៏្យ  ចុ្ងទ្ព្កាយច្ង ក្ 
   កំុ្ទ្ភលច្មនុសសលអ  គឺ្លអខ្លួនទ្យើង ។ 
 អមាលជួបគាន   ទ្វោអស់ឆ្ន  ំ
 ក្ទ៏្ៅទ្ព្បះព្សំា  ក្មមទ្ឆះជាទ្ភលើង 
   គំ្ោមព្បាក្អ់ស់  បទ្ង្ខា ះខ្លួនទ្យើង 
   ទ្រឿងតដលទ្ក្ើរទ្ឡើង  ទ្ព្ព្វះទ្យើងព្បមាទ ៕ 

3   
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 ៙- បាប  ទ្ព្បៀបដូច្ផ្លូវតដលមានភយ័  ថាន រិំស  តព្ច្ះសីុតដក្  
មនេិល  ោមក្  ទ្ច្ឆរ  សព្រូវ... ។   
   - បុណយ    ទ្ព្បៀបដូច្ជាផ្លូវដទ៏្ក្សម    ឱ្សេ   ថាន ោំបក្មាច រ ់
តព្ច្ះ  ក្មាច រម់នេិល  ជាផ្លា   ជាអនក្មានឧបការ  ជាមរិតលអ... ៕៚ 

3 
 ៙- អនក្ខ្លះទ្ដើរចូ្លមក្ក្នុងជីវរិទ្យើង  ទ្ដើមបបីទ្ព្ងៀនទ្យើងទ្ច្ះ
ឱ្យអភយ័ ។ 

  - រឯីអនក្ខ្លះទ្ទៀរ  ទ្ដើរទ្ច្ញអំរីជីវរិទ្យើងទ្ៅ  ទ្ដើមបបីទ្ព្ងៀន
ឱ្យទ្យើងទ្ច្ះលះបង ់។ 
   - សុខ្ក្អ៏ស់ទ្ៅ  ទុក្ខក្អ៏ស់ទ្ៅ... គឺ្បទ្ព្ងៀនទ្យើងឱ្យទ្ច្ះ
ទ្នឿយណាយ  ព្បាសច្ឆក្រទ្ព្មក្  និងព្បាសច្ឆក្ការវទ្ងាង  តសាងរក្
ទ្ដ្ឋយរណាា  ។ 
 C.ជីវរិទ្យើងរស់ទ្ៅ     បានសុខ្ផ្លូវចិ្រតទ្ព្ច្ើនទ្ឡើង ៗ    ទ្ដ្ឋយ 
អាព្ស័យមានចំ្ទ្ណះដឹង ៣ មុខ្ទ្នះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ព្សឡាញ់អនក្ណា  ព្រូវទ្ច្ះរក្ាចិ្រតអនក្ទ្នាះផ្ង 
 C.ទ្ដើមបរីក្ាចិ្រតអនក្ដនទទ្ៅបាន  ព្រូវមានគុ្ណធម ៌៖ 
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 - ទ្សច្ក្ដីអរធ់ន ់ ( ខ្នតិយា ) 
 - ការមនិទ្បៀរទ្បៀន  ( អវិេសឹាយ ) 
 - ទឹក្ចិ្រតទ្មត្ថត   ( នមតតច្ិតតតាយ ) 
 - ការអាណិរ ( អនុទយតាយ )៕៚ ( បិ.៣៨/ទំ.៧៣ ) 

3 
 ៙.ជីវរិរស់ទ្ៅតបបណា  តដលលអរិរព្បាក្ដ  មនិតមនជារូប-
ភារទ្នាះទ្ទ  ជីវរិតដលលអជាទីបំផុ្រ  គឺ្ការតដលបានសាគ ល់ខ្លួនឯង ។ 
 C.ខ្លួនទ្យើងជាខ្នធ ៥   ឬថាជាធារុ ៦  ទ្ដ្ឋយបរមរថធម ៌។  
ការសាគ ល់ខ្លួនឯង  ទ្សមើគាន នឹងការលះអត្ថត នុទិដាិ  មនិមានក្ងាល់នឹងខ្លួន
ឯងទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.គំុ្កួ្នទ្ក្ើរខ្េុះ  ជាបូសទ្េលើមទ្លម  
 ខឹ្ងទ្ព្កាធសអបទ់្ៅ  ដំទ្ៅទ្ដើមព្ទូង 
   ទ្ក្ើរទុក្ខទ្ទាមនសស  ទ្ោគ្ទាស់ទ្បះដូង 
   រយបាលដំបូង  ទ្ត្ថងច្ឆបព់្រះធម ៌។ 
 C.ហួងតហងទ្ព្ព្វះទ្លល  ទ្សាក្ទ្ៅទ្ព្ព្វះព្ទរយ 

ដ្ឋក្ចុ់្ះគឺ្ច្ប ់ បានសៃបភ់រ័ាលអ 
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  មាច ស់ននទ្ោកា  អនិច្ចត្ថធម ៌
  តខ្មរទ្ព្វលបានលអ  ថា “ របស់មនិទ្ទៀង ” ៕ 

3 
 ៙.ទ្បើរវល់តរទ្ក្ើរទុក្ខទ្សាក្  ចំ្ទ្ព្វះរបស់តដលបារប់ងទ់្ៅ  
ទ្រើមានចិ្រតឯណា  ឱ្យមក្ទ្ៅជាសុខ្ជាមយួនឹងរបស់តដលមាន ។  គឺ្
ទាល់តរទ្ច្ះបទ្ង្ខអ នចិ្រតទ្ៅព្រះនិព្វា ន  ទ្ទើបលះអាល័យអាីៗ ក្នុងទ្ោក្
ទ្នះបាន ។  របស់មនិទ្ទៀង  គឺ្បានទ្សច្ក្ដីថា “ មានការមនិទ្ទៀង  ជា
មាច ស់ ” មាន ក្ព់្បឆ្ងំទាស់  ព្រូវទ្ក្ើរទុក្ខ  មាន ក្ទ់្ទៀរកានយ់ក្ការមនិ
ទ្ទៀងជាអារមមណ៍អបរ់ចិំ្រត  គឺ្រិរជាបានទ្សច្ក្ដីសុខ្  ក្នុងដំទ្ណើ រទ្ឆ្ព ះ
ទ្ៅរក្អមរៈ ៕៚ 

3 
 ៙.ក្នុងទ្ោក្ទ្នះ  មនិមានអនក្ណាបានអាីទ្នាះទ្ទ  មនុសស
ទ្យើងទ្ក្ើរទុក្ខ   ទ្ដ្ឋយការទ្ ើញអនក្ដនទទ្ហើយមនិបានព្បយរ័នខ្លួន   ក្ ៏
ទ្ព្បៀបផ្េឹមគាន   ទ្រឿងខ្លះក្ម៏ានអំនួរ  ទ្រឿងខ្លះក្រូ៏ច្ចិ្រត... ។  ត្ថមរិរ  
ទ្ដ្ឋយបរមរថ  ព្គ្បគ់ាន   គឺ្មានព្រឹមតរវញិ្ញញ ណដឹងអារមមណ៍ប៉ាុទ្ណាណ ះ  
មនិមានអត្ថត អនក្ណាទ្ឡើយ  ទ្បើទ្ព្វលជាឧបមា  ដូច្ការយល់សបដ  
ដូច្របស់ខ្ចីទ្គ្... ។  អាីៗ  គឺ្ព្រឹមតរមយួព្គា ៗ  ដូច្នេៃបទ្ណដើ រកូ្ន   ដូច្ 
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ដំុររុះទឹក្ ៕៚ 

3 
 ៙.មាគ៌ាននជីវរិ  ទ្បើទ្យើងទ្ដើរត្ថមផ្លូវរណាា   គឺ្គាម ននេៃបញ្ចប់
ទ្ឡើយ  ទ្បើទ្ៅត្ថមការខឹ្ងទ្ព្ក្វទ្ព្កាធ  ជីវរិនឹងរលំបាក្.់..  មានតរទ្ៅ
ត្ថមផ្លូវននសរិ  បញ្ញញ   ប៉ាុទ្ណាណ ះ  ទ្ទាះជួបព្បទះទ្រឿងោ៉ា វជីវរិដូច្ទ្មដច្ក្ដី  
ក្ក៏្នលងផុ្រទ្ៅបាន ។ 
 C.ខំ្រក្សុខ្អស់ទ្រលសឹងមយួជីវរិ  ទីបំផុ្រ  អាីៗ ក្នលងទ្ៅ
អស់  សល់តរខ្នធភារៈតរក្ទូលមាន ក្ឯ់ង  ក្ទ្ណាដ ច្ក្តណដ ងក្នុងវដដ-
សងារ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្យើងព្រឡបទ់្ៅតក្ការភាល ងំភាល ររ់បស់ទ្យើង  ក្នុងអរីរកាល
មនិបានទ្ឡើយ  ប៉ាុតនត  ដំទ្ណើ រជីវរិរបស់ទ្យើង  មនិតមនឋរិទ្ៅក្នុង
សភារទ្ៅហមង  ឬទ្ដើរទ្ៅរក្ការភាល ងំភាល រដ់នទទ្ទៀរទ្នាះទ្ទ ។ 
 C.វដដៈក្ម៏និតមនជាកំ្ហុសរបស់ទ្យើង  ទ្ព្ព្វះទ្យើងមនិតមនជា
អនក្សាងអាីបនតិច្បនតួច្ទ្ឡើយ  ទាងំឥឡូវទ្នះ  ទ្យើងកំ្រុងតរទ្ដើរក្នុង
សនតិមាគ៌ា  តដលព្រះសុគ្រសាសាដ ព្ទងព់្ត្ថស់សតមដងទ្ហើយ  ជា
ដំទ្ណើ រទ្ឆ្ព ះទ្ៅរក្ភារយុរតិធមព៌្រឹមព្រូវ ៕៚  
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 ៙.មារក់ានសី់ល   នដកានស់រ        ក្  ទ្ៅមូល 
 ទ្ព្វះទ្ៅចូ្ល      បុណយក្ទូ៏ល បាបក្ត៏រក្ 
 ដូទ្ច្នះទ្ហើយ      គាម នអាីទ្ឡើយ ថាច្តមលក្ 
 សុខ្នេៃទ្នះ      ទុក្ខនេៃតសអក្        មនិតបលក្ទ្ទ ។ 
 ជារិទ្នះសុខ្      ជារិមុខ្ទ្ច្ៀម ទ្ព្រៀមខ្លួនទ្ៅ 
 មនិទ្ទៀងផ្លូវ      ទ្ៅព្បមាទ  រយបាទទ្គ្ 
 ទ្បើទ្ ើញភយ័      នលទ្មើលផ្លូវ  ព្រូវឬទ្ទ 
 បុញ្ញ  ំ នម      ក្សតនតិ  ននទតិ ។ 
 ( ជាអនក្រកី្ោយ        ទ្ព្ព្វះគិ្រទ្ ើញថា    បុណយទ្យើងបានទ្ធាើ 
ទ្ហើយ  បិ.៥២/ទំ.២៤ ) ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ៅក្នុងវដដសងារជាមយួគាន       វដដៈបានទ្ធាើឱ្យទ្យើងប៉ាះទងគិច្ 
គាន   ទ្គ្ច្មនិរចួ្ទ្ឡើយ  ទ្ដ្ឋះព្សាយទ្ដ្ឋយការខ្មាទ្ទាស  ការឱ្យអភយ័  
ទ្មត្ថត   ខ្នតី... ។  កំុ្ព្បកានអី់គាន   បនតិច្ទ្ទៀរ  សាល បទ់្ៅត្ថមក្មមផ្ល
ទ្រៀងខ្លួន ។  វដដសងារ  ដ្ឋក្ទ់្មទ្រៀនថាន ក្ប់រញិ្ញញ ឱ្យទ្យើងទ្ដ្ឋះព្សាយ
ទ្ទទ្រើ  ទ្បើទ្យើងទ្ដ្ឋះព្សាយរចួ្  ទ្យើងនឹងបានព្រះនិព្វា នជាផ្ល
សទ្ព្មច្ ។  បញ្ញា មក្មុន  ទ្ទើបមានលទធផ្ល  គឺ្ជាទ្រឿងលអណាស់ ៕ 
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 ៙.បរញិ្ញញ ផ្លូវទ្ោក្  យក្ទ្មទ្រៀនត្ថមព្គូ្ក្នុងទ្ោក្ 
 បរញិ្ញញ ព្រះរុទធសាសនា         យក្វដដៈជាទ្មទ្រៀនត្ថមឱ្ោទានុ-
សាសនីននព្រះសមាម សមពុទធ ។ 
 C.មនិតមនចំ្ណារថ់ាន ក្ទ់្ៅត្ថមអនក្ដនទ គឺ្ត្ថមញាណខ្លួនឯង  
ដូទ្ច្នះ  ទ្ទើបព្រះសទធមមមាន ៣  គឺ្  ព្រះបរយិរតិ  បដិបរតិ  និងបដិទ្វធ ។  
ច្ឆបទ់្ផ្ដើមសាដ ប ់  រហូរព្បមូលបាននូវអរថ  គឺ្ធមទ៌ាងំឡាយ  ទាងំរួង  
មនិគួ្រព្បកានទ់្ដ្ឋយទិដាិថាជាអត្ថត   រួខ្លួន  និងមនិគួ្រព្បកានទ់្ដ្ឋយ
រណាា ថាជារបស់ខ្លួនទ្ឡើយ     ទ្ទើបរលឹក្ទ្រឿយៗ   នូវនាមរូប   កំ្ណរ ់
បច្ចយ័  និងមាននូវនព្រលក្ខណញ្ញញ ណ ៕៚ 

3 
 ៙.អាីៗ ក្នុងជីវរិ     ទ្រៀបរយទ្ហើយទ្ព្សច្     ទ្នះជាទ្មទ្រៀនថាន ក្ ់

ញារបរញិ្ញញ   ដឹងនាមរូបព្រមទ្ដ្ឋយបច្ចយ័  ទ្បើមនិច្ងឱ់្យអ៊Íចឹ្ងទ្ទ  ទ្នះ
ជារួបញ្ញា   គឺ្បញ្ញា ទិដាិ  រណាា   តដលជាការមនិដ្ឋក្ចុ់្ះហនឹងឯង ។ 
 C.សរិបបដ្ឋា ន  មនិតមនព្រូវការអាីដនទទ្ទ  ប៉ាុតនត  ទ្ៅព្រងក់ារ
មនិច្ឆបព់្បកានយ់ក្ធមជ៌ាបច្ចុបបនន ។ 
 ទ្យើងមនិទ្ក្ើរទុក្ខនឹងព្រះអាទិរយរះ  អសដងគរ   សលឹក្ទ្ ើព្ជុះ... 
 ទ្រលខ្លះ     ទ្យើងមានទ្សច្ក្ដីសុខ្    ទាងំតដលទ្យើងមនិតមនជាមហា- 
ទ្សដាីផ្ង  ទ្រើមក្អំរីអាី ? ទ្សច្ក្ដីសុខ្ទ្ច្ញរីណាមក្  គួ្រយល់៕៚ 
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 ៙.ការបរទិ្ភាគ្បាយ កាលបរទិ្ភាគ្ច្មាអ បរចួ្ទ្ហើយ ព្រូវបតងអម
យ៉ា ងណា  ជីវរិទ្យើងរស់ទ្ៅបានមក្ដល់ទ្រលទ្នះ  ក្ដូ៏ច្ជាការ
បរទិ្ភាគ្ច្មាអ បរចួ្ទ្ហើយតដរ  គួ្រតរមាននូវបតងអមចុ្ងទ្ព្កាយ  ទ្ព្វលគឺ្  
រស់ទ្ៅឱ្យបានសបាយក្នុងព្រះធម ៌ មនិព្បណាំងព្បតជង  មនិទ្ព្បៀប-
ទ្ធៀបគាន ... មានសមរថភារទ្ធាើជាមនុសសឱ្យបានព្រឹមព្រូវ  និងរស់ទ្ៅ
ទ្ដ្ឋយសៃបចិ់្រត  មនិវទ្ងាងនឹងទ្រឿងក្នុងទ្ោក្ ៕៚ 

3 
 ៙.ការសិក្ានូវព្រះបរយិរតិធម ៌ មយ៉ាង  ដូច្ច្ឆបក់្នេុយរស់តវក្  
ព្រូវរស់តវក្បក្ខាសំាល ប ់ ក្ម៏ានតដរ ។ 
 ទ្រឿងក្នុងទ្ោក្  ទ្បើមនិច្ាស់ទ្ទ  កំុ្ទ្ច្ឆទព្បកានអ់នក្ដនទ  
ព្បតហល ៗ ឱ្យទ្សាះ  ោនាទំ្ព្គាះថាន ក្ដ់ល់ខ្លួនឯង  សូមបតីរ
ច្ាស់ោស់ទ្ហើយក្ទ៏្ដ្ឋយ  ទ្បើមនិច្ឆបំាច្ទ់្ទ  ក្ម៏និបាច្ខ់្ាល់ហនឹងឯង  
មនិតមនថាអាីៗ ឱ្យតរជាការរិរទ្ហើយ  សុទធតរព្រូវនិយយ  ទ្ធាើខ្លួនឯង
ព្គានទ់្បើទ្ៅទ្នាះទ្ទ ។ 
 C.បណឌិ រព្រូវសាគ ល់កាល  សាគ ល់បុគ្គល  សាគ ល់ព្បទ្យជន ៍ 
រក្ាសច្ចៈព្បក្បទ្ដ្ឋយទ្មត្ថត ...    អនក្មានបញ្ញញ     មានទ្រលព្រូវទ្ធាើដូច្ 
មនុសស គ្ ផ្ងតដរ ( បញ្ញញ វសស  យោ  មូនគ្គ បិ.៥៧/ទំ.៨ ) ៕ 
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 ៙.ទ្ៅទ្រលតដលតផ្នដី   វលិជំុវញិព្រះអាទិរយ   តផ្នដីក្វ៏លិ
ជំុវញិខ្លួនឯងតដរ ។    ២៤ ទ្មា៉ា ង  ជារយៈទ្រលតផ្នដីវលិបានមយួជំុ
ខ្លួនឯង  ទ្ៅថា ១នេៃ ។  ៣៦៥នេៃ  និង ៦ទ្មា៉ា ង  ជារយៈទ្វោតដល
តផ្នដីវលិបានមយួជំុព្រះអាទិរយ  ទ្ៅថា ១ឆ្ន  ំ។ 
 C.ត្ថមនយ័ឧបមា  គឺ្ថា  ទ្បើទ្យើងបានរិច្ឆរណាអាីក្នុងទ្ោក្  
ក្កំុ៏្ទ្ភលច្រិច្ឆរណាខ្លួនឯងឱ្យបានទ្ព្ច្ើនតដរ ។           
(  អតតននា     វ     អនវនក្សាយយ      ក្សតានិ      អក្សតានិ     ច្  
 បិ.៥២/ទំ.៣២ )       អាីតដលទ្យើងមនិទានប់ានទ្ធាើ      គឺ្ការអស់បាប 
ខ្លួនឯង ។  មយ៉ាងទ្ទៀរ  ក្នុងនយ័ឧបមាថា  គឺ្ថាទ្បើទ្យើងព្សឡាញ់អនក្
ណា ៗ ក្នុងទ្ោក្  គឺ្កំុ្ទ្ភលច្ព្សឡាញ់ខ្លួនឯងឱ្យបានលអផ្ង ៕៚ 

3 
 ៙.កំុ្ទ្ភលច្ថាទ្យើងព្គានត់រជាទ្ភ្ៀវននទ្ោក្ទ្នះប៉ាុទ្ណាណ ះ  រងច់្ឆំ
ទ្រលនឹងច្ឆក្ទ្ច្ញទ្ៅ ទ្នះទ្ព្វលទ្ដ្ឋយមរណសសរិក្មមដ្ឋា ន។ សូមបី
ឥឡូវទ្នះ  ក្ម៏និមានអាីជារបស់ទ្យើង  ឬថាមានទ្យើងជាមាច ស់ទ្នាះតដរ  
ព្រឹមតរវញិ្ញញ ណធារុដឹងនូវអារមមណ៍ ទ្ហើយរលរទ់្ៅប៉ាុទ្ណាណ ះ ទ្នះ
ទ្ព្វលទ្ដ្ឋយវបិសសនា        តដលជាចិ្ត្ថត នុបសសនាសរិបបដ្ឋា ន ។  
មានតរនព្រលក្ខណ៍ប៉ាុទ្ណាណ ះទ្ទ  តដលព្គ្បព្គ្ងសង្ខខ រទ្ោក្  ទ្ដ្ឋយ
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ដ្ឋច្ខ់ារ ។  គឺ្ជាអាេកំ៌្បាងំរិភរទ្ោក្  តដលសរាទ្ោក្មនិចំ្ទ្ព្វះ
ថាទ្រៀនដល់ក្ព្មរិណា  ឬឋានៈ  យសស័ក្ដិ  ព្ទរយសមបរតិ  និង
អំណាច្រិភរទ្ោក្ខាល ងំកាល យ៉ា ងណា... តរព្រូវធាល ក្ចូ់្លក្នុងអំណាច្
ទិដាិ  សមាគ ល់ថាមានអត្ថត   រួខ្លួនឯង  និងរួខ្លួនអនក្ដនទ  ទ្ហើយរវល់
ខ្ាល់ក្នុងចិ្រតឥរឧបមា  ព្បព្រឹរតបញ្ច ទ្វោ  ព្បណាំងព្បតជងទ្ដ្ឋយមានះ  
ទិដាិ  រណាា   អំនួរ  ឥសា... ៕៚ 

3 
 ៙.មនិតមនបដិទ្សធ   នូវការទ្ព្វលថា    ទ្យើងជាអនក្ខំ្បដិបរតិ
ធមទ៌្នាះទ្ទ  តរលក្ខណៈននធមប៌ដិបរតិទ្នាះ  ទ្រើដូច្ទ្មដច្  គឺ្មនិតមន
ការគិ្រខ្ាល់ឱ្យខ្លួនឯង  បានអាី  សទ្ព្មច្អាី  សុខ្អាី  ផុ្រទុក្ខអាី... ទ្នាះៗ 
ទ្ឡើយ ។   
 ជាព្បព្ក្រី  បរមរថធម ៌  មនិតមនអត្ថត   បានព្បាក្ដនូវសភាវ-
លក្ខណៈជារូប  ជានាម  ទ្ព្ព្វះមានសរិរលឹក្ដឹងហនឹងឯង  ទ្ហើយបាន
ដឹងថា  ទ្នះជាបដិបទាទ្ៅរក្ការអស់រណាា   សៃបទ់្សច្ក្ដីព្បកាន់
ទ្ដ្ឋយទិដាិ  ការមនិក្ងាល់នឹងអត្ថត   ទ្នះជាសច្ចធមដ៌ព៏្រឹមព្រូវ  មនិតមន
បដិបរតិទ្ដើមបខី្ាល់ឱ្យអត្ថត បានអាីទ្នាះទ្ទ ៕៚   

3 
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 ៙.កំុ្ព្បទ្ៅកូ្នឱ្យទ្ធាើជាអនក្មាន  ( មានព្ក្  ត្ថមបុណយរបស់
កូ្ន )  តរព្រូវអបរ់កូំ្នឱ្យទ្ធាើជាមនុសសលអ ។ 
 ដល់កូ្នធំទ្ឡើង  កូ្ននឹងដឹងថារនមលមនុសស  ទ្ៅព្រងគុ់្ណ
រនមល  មនិតមនការន់េលទ្ដ្ឋយព្បាក្ទ់្ឡើយ ។ 
 មានមនុសសជាទ្ព្ច្ើន  គាម នទាងំសមរថភារទ្ធាើជាមនុសសផ្ង  គឺ្
មានព្រឹមតរទ្ឈាម ះប៉ាុទ្ណាណ ះ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសជាទ្ព្ច្ើន  ធាល ក្ខ់្លួនទ្ៅជាមនុសសកាច្ ទ្ដ្ឋយអំណាច្ 
ទឹក្មារន់នអនក្ដនទ  ប៉ាុតនត  ក្ម៏ានមនុសសសាល ប ់   ទ្ដ្ឋយសារការរុល
ទឹក្មាររ់បស់ខ្លួនឯងផ្ងតដរ ៕៚ 

3 
 ៙.មាន លភកិ្ខុទាងំឡាយ    រថាគ្រ    មនិបានទ្ព្វលនូវការ
ព្ត្ថស់ដឹងអរយិសច្ច ៤  ជាមយួនឹងទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  ជាមយួនឹងទ្ទាមនសស
ទ្ទ ។  មាន លភកិ្ខុទាងំឡាយ  តររថាគ្រ  តរងទ្ព្វលនូវការព្ត្ថស់ដឹង
អរយិសច្ច ៤   ជាមយួនឹងទ្សច្ក្ដីសុខ្    ជាមយួនឹងទ្សាមនសសទ្ទទ្រើ 
( បិ.៣៩/ទំ.២៧៩ ) ៕៚ 

3 
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 ៙.ការតដលទ្យើងបានដល់នូវភារជាឥសសរៈ  ព្បទ្សើរផុ្រទុក្ខ
ទារុណទាងំរួង   ទ្ហើយបានជួបនូវទ្សច្ក្ដីសុខ្   ដរិ៏រព្បាក្ដទ្នាះ  
អងគសទ្មដច្ព្រះសមាម សមពុទធព្ទងប់ានព្រះព្បទាននូវមររក្ធម ៌  ដឧ៏រដម
នេលថាល  ។ 
 C.មនុសសទ្យើង  សុទធតរព្បាថាន ទ្សច្ក្ដីសុខ្  ប៉ាុតនត  ទ្ព្ព្វះការ
មនិដឹង  ទ្ទើបខំ្ព្បឹងតសាងរក្សុខ្ក្នុងផ្លូវទ្ផ្សងៗ  ទីបំផុ្រព្រូវបារប់ងនូ់វ
ឱ្កាស  តដលគ្បបបីាននូវទ្សច្ក្ដីសុខ្ដរិ៏រព្បាក្ដ ។ 
 ភារលំបាក្ដន៏ព្ក្តលង  ក្នុងការបាននូវឱ្កាស   គឺ្លំបាក្ជាង 
កិ្ច្ចបដិបរតិទ្ៅទ្ទៀរ ៖ 
 - ឱ្កាស  បានព្ត្ថស់ដឹងទ្ឡើងននព្រះសមាម សមពុទធ 
 - ឱ្កាស  ននការសតមដង  ផ្សរាផ្ាយព្រះធម៌ 
 - ឱ្កាស  បានទ្ក្ើរជាមនុសស  ជួបនឹងព្រះររនព្រយ័ 
 - ឱ្កាស  មានសទាធ សាដ បព់្រះសទធមម  មានសទាធ បដិបរតិអបរ់ ំ
បញ្ញញ ... ។ 
 C.ឱ្កាសដក៏្ព្មព្ក្នព្ក្ទាងំអស់ទ្នះ  ទ្យើងបានទ្ហើយ  តរ
ទ្យើងមនិទ្ ើញរនមលរិរព្បាក្ដ  ទ្យើងមនិព្ក្ទ្សាបឱ្បយក្ឱ្កាស  
ទ្ដើមបទី្ធាើនូវទីបំផុ្រទុក្ខ  ទ្យើងច្ឆញ់ទ្បាក្កិ្ទ្លសមារ  ព្សោឱ្បមររក្
របស់មារ  ព្រូវបារប់ងឱ់្កាស ៕៚ 
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 ៙.ទ្សច្ក្ដីសុខ្  តដលមនិអាព្ស័យជាមយួនឹងរបស់អាីមយួក្នុង
ទ្ោក្ទ្នះ  ជាទ្សច្ក្ដីសុខ្  តដលព្បក្បទ្ដ្ឋយបញ្ញញ ទ្ ើញការរិរ ។ 
 តដលថាមនិអាព្ស័យ    គឺ្មនិអាព្ស័យទ្ដ្ឋយទិដាិ    និងរណាា   
រឯីការរិរ គឺ្ជាអនិច្ចលក្ខណៈននបរមរថធម ៌ មនិចំ្ទ្ព្វះទ្ៅទ្លើរូបអាី  ឬ
នាមអាីទ្នាះទ្ទ ទាងំទុក្ខំ  អនត្ថត   ជាបច្ចុបបននធម ៌ មានទ្រលព្គ្បទ់្វោ។ 
 មនិតមនជាការលំបាក្ខាា យខ្ាល់រក្អាីឱ្យខ្លួនឯងទ្ឡើយ  ការរិរ 
មានព្សាបទ់្ហើយ  ក្ម៏និតមនទ្យើងជាអនក្សាងមក្តដរ ។ 
 C.ដូទ្ច្នះ  ទ្សច្ក្ដីសុខ្ទ្នះ គឺ្ជាបដិបទារបស់ទ្យើងហនឹងឯង  
តដលទ្យើងព្រូវទ្ដើរទ្ឆ្ព ះទ្ៅរក្អមរៈ គឺ្ជាបដិបទាជាទីសបាយ  
យុរតិធមព៌្រឹមព្រូវ     មនិមានកិ្ច្ចអាីតដលទ្យើងព្រូវទ្ៅទទួលភារៈធៃន់
ទ្នះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើទ្យើងមនិបាននូវបដិបទា  ជាទីសបាយក្នុងជីវរិទ្នះទ្ទ  
ទ្ព្វលគឺ្  មនិបានជួបនូវទ្នក្ខមមសុខ្  ឬមនិបាននូវបីរិបាទ្មាជជក្នុង
វបិសសនាទ្ទ  ក្កំុ៏្សងឃមឹថាទ្យើងជិរដល់បរមសុខ្ទ្នាះទ្ឡើយ ។ 
 C.យមហិ  ឈានញ្ច  បញ្ញញ   ច្   ស  នវ  និព្វា នសនតិនក្ស   
 ការរិនិរយ     និងព្បាជ្ាមានក្នុងបុគ្គលណា      បុគ្គលទ្នាះឯង 
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ទ្ឈាម ះថាឋរិទ្ៅក្នុងទីជិរននព្រះនិព្វា ន ៕៚ ( បិ.៥២/ទំ.១០០ ) 

3 
 ៙.អាីៗ ណាតដលបានចូ្លមក្ដល់ជីវរិទ្យើង  អាីៗ ទ្នាះគឺ្ព្រឹម
តរជាអារមមណ៍ននវញិ្ញញ ណ  ប៉ាុទ្ណាណ ះឯង ។ 
 ទ្បើមនិមានវញិ្ញញ ណទ្ទ      គឺ្មនិមានទ្រឿងអាីសព្មាបជី់វរិទ្ឡើយ 
ទ្ហើយក្ម៏និមានព្រហមច្រយិធម ៌    ទ្ដើមបបីានសទ្ព្មច្នូវព្រះនិព្វា នតដរ   
ដូច្ជានព្រ  ភន ំ ទទ្នល  សមុព្ទ  រូបច្មាល ក្ជ់ាទ្ដើម ។ 
 ទាល់តរមានវដដៈ     មានទុក្ខសច្ច     មានការអបរ់នូំវមគ្គព្រហម-
ច្រយិៈ  ទ្ទើបមាននិទ្ោធសច្ច  គឺ្  ព្រះនិព្វា ន ៕៚ 

3 
 ៙.អត្ថត នុទិដាិ  ទ្ធាើឱ្យមនុសសទ្យើងគិ្រថា  មានអំណាច្  មាន
ព្បាក្ ់ទ្ទើបមានរនមលក្នុងការរស់ទ្ៅ...។ចំ្តណក្ការច្ទ្ព្មើនសរិបបដ្ឋា ន  
លះបងអ់ត្ថត នុទិដាិ  មានចិ្រតព្សឡះព្បាសច្ឆក្ការរវល់  គាម នទុក្ខក្ងាល់
ត្ថមផ្លូវគំ្និរ  ទ្ព្បៀបដូច្ការសងបំណុលទ្គ្រចួ្  ឬដូច្បានជាអំរីទ្ោគ្  
រំុទ្នាះទ្សារ  ដូច្បានបទ្ណដ ញទ្ខាម ច្ទ្ច្ញរីខ្លួន  ដូទ្ច្ឆន ះឯង ។ 
 C.ចិ្រតសៃប ់  បានព្បសរាធមមបបរិី  គឺ្ជាអាហារដរិ៏ទ្សស
សព្មាបជី់វរិរស់ទ្ៅបានតឆអរ    ជាសុខ្ក្នុងទ្ោក្    ព្បាសច្ឆក្ការ
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ព្បទូសតទាស់  ក្ម៏និទាមទារនូវអាីដនទទ្ទៀរតដរ ។  បច្ចុបបននធម ៌  ជា
អារមមណ៍ននយថាភូរញ្ញញ ណ  គឺ្ដឹងថាអាីៗ តដលទ្ក្ើរទ្ឡើងយ៉ា ងណា  

រតមងព្រឹមព្រូវទ្ៅត្ថមបច្ចយ័យ៉ា ងទ្នាះឯង  “ ចិតតសងប់  បញ្ា ប់បញ្ហហ  ” 
សាធុ !  សាធុ !  សាធុ ! ៕៚   

3 
 ៙.ក្នុងទ្ោក្ទ្នះក្ម៏ានអនក្ព្សឡាញ់ទ្យើងតដរ   ទ្បើទ្យើងទ្ធាើលអ   
ររឹតរមានអនក្ព្សឡាញ់ទ្ព្ច្ើនទ្ទៀរ    តរក្គ៏្ងម់ានអនក្សអបទ់្យើងផ្ង
តដរ ។  ជាចំ្ណុច្សទ្ងារ  ទ្ៅព្រងទ់្យើងមានអនក្ព្សឡាញ់ទ្ព្ច្ើនោប់
មនិអស់  តរតបរជាមានចិ្រតធាល ក្ចុ់្ះរក្មនុសសមនិប៉ាុនាម ននាក្ ់ តដលមនិ
ព្សឡាញ់ទ្យើង  រហូរដល់គំុ្សអបទ់្គ្ទ្ទៀរផ្ង ។ 
 ការសអបទ់្នះ  ជាចំ្ណុច្អនទ់្ខ្ាយ  ចំ្ណុច្ច្ឆញ់  ទ្ដ្ឋយមនិ
ដឹងខ្លួន  ទ្ព្ព្វះកំ្រុងតរគិ្រថាអញខាល ងំ  ហ៊ានសអបទ់្គ្ទ្នាះ ។ 
 ចំ្ណុច្អនទ់្ខ្ាយ  ទ្ៅព្រងប់ច្ចយ័ននការសអបទ់្គ្ហនឹងឯង  គឺ្
ការច្ងប់ានអាីរីទ្គ្  ោភ  ឬយស  សរទ្សើរ  សុខ្... ដល់មនិបានដូច្
ចិ្រតច្ង ់ ទ្ទើបខឹ្ងទ្ព្កាធ  គំុ្សអប ់។ 
 ចិ្រតទ្មត្ថត   មនិព្រូវការអាីអំរីអនក្ដនទទ្ឡើយ  ព្បាថាន ឱ្យអនក្ដនទ
បានតរទ្សច្ក្ដីសុខ្  ទ្នះទ្ទើបជាចំ្ណុច្ នះ  គឺ្ នះទាងំខ្លួនឯង   នះ
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ទាងំអនក្ដនទ   នះទាងំទ្សច្ក្ដីទុក្ខក្នុងវដដៈ  ទ្ព្ព្វះការអស់ទ្ៅនន
រណាា   ទ្ដ្ឋយសរិបបដ្ឋា ន  វបិសសនា  អរយិមគ្គ ។   “ អនកាក នធន  
ជិនន  នកាធ ំ” ៕៚ ( បិ.៥២/ទំ.៦៨ )   

3 
 ៙.ទ្ព្បើទ្ៅជីវរិហនឹង ទ្ព្ព្វះមនិដឹងទ្ៅប៉ាុនណា 
 ក្មមការប់ារស់ង្ខខ រ រូបមរណាហុយត្ថមតផ្សង ។ 
 ទ្ព្បើព្បាស់ឱ្យចំ្ផ្លូវ ព្បឹងទ្ដើរទ្ៅព្រូវក្តនលង 
 ឆនេៈទ្គាររតព្ក្ង ជួយ ខ្លួនឯងអស់អាល័យ ៕៚ 

3 
 ៙.ឧបនិសសយ័ននចិ្រត  ទ្ច្រសិក្មនិដូច្គាន   បទ្យគ្ននកាយ  
ោច្ឆ  ក្ម៏និដូច្គាន  ។  មយួអងគ ៗ មាន ក្់ៗ   មាននូវឥរយិបេជាទី
សបាយដូច្ទ្មដច្  គឺ្កំុ្ជំទាស់  ព្រូវទ្ព្បើឥរយិបេជាទីសបាយ  
អាោសជាទីសបាយ  សាដ បព់្រះសទធមមជាទីសបាយជាទ្ដើម ។ 
 C.អបរ់ចិំ្រតសៃប ់  ឱ្យកុ្សលធមច៌្ទ្ព្មើនទ្ឡើង  អកុ្សលធម៌
សាបសូនយទ្ៅ ។  ទ្នះជាការរក្ានូវជមនះ  គឺ្វបិសសនាទនខ់្ចី  តដល
បានទ្ក្ើរទ្ឡើងទ្ហើយ ក្ម៏និដំអក្ទ់្ៅក្នុងសបាយទ្នាះៗ ព្រូវមានសរិ
រលឹក្បរមរថធមជ៌ាទ្រឿយៗ ។  ទ្នះជាការអបរ់ញំាណ  តដលជាចំ្ហាយ 
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ក្ទ្ដដ   ទ្ធាើឱ្យមានភារក្ក្ទ់្ៅដ   ជាទីរឹងទ្ៅក្នុងព្រះសាសនា ៕៚ 

3 
 ៙.ព្គាទ្នាះ ព្រះដម៏ានព្រះភាគ្ ព្ទងព់្ត្ថស់នឹងភកិ្ខុទាងំឡាយ
ថា  មាន លភកិ្ខុទាងំឡាយ  ទ្ណាើ យចុ្ះ !     ឥឡូវទ្នះ  រថាគ្រព្បាបអ់នក្ 
ទាងំឡាយឱ្យបានដឹង    សង្ខខ រទាងំឡាយ   មានទ្សច្ក្ដីសាបសូនយជា 
ធមមត្ថ    អនក្ទាងំឡាយ   ចូ្រទ្ធាើកិ្ច្ចទាងំរួងឱ្យសទ្ព្មច្   ទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដី 
មនិព្បមាទចុ្ះ ។  ទ្នះជាបច្ាិមោច្ឆរបស់ព្រះរថាគ្រ ៕៚ 
 C.រក្ាចិ្រតឱ្យត្ថងំមា ំ ភ្ាក្រ់លឹក្ជានិច្ច  មនិព្បមាទថា  អាត្ថម
អញមានសីល  និងវរតលអ  ជារហុសសូរ  មានសមាធិទ្ៅក្នុងទីសាៃ រ ់ 
បានទ្នក្ខមមសុខ្ទ្ហើយ... ដោបណាមនិទានអ់ស់នូវអាសវក្ាិទ្លសទ្ទ
ទ្នាះ ។  ទ្រលតដលកិ្ទ្លសទ្ឆះទ្ឡើង  ោដុរបំផ្លល ញសូមបឈីាន
អភញិ្ញញ ននបុេុជជន  ឱ្យទ្ធាើអននតរយិក្មម  សមាល បម់ាដ យក្ប៏ាន  បំតបក្
សងឃក្ប៏ាន... ។ 
 នសា  អតតគុនតាត   សតិមា      សខុ្ំ  ភិក្សា ុ វិហាេសិ ិ  

ភកិ្ខុទ្នាះមានសាម ររី  ព្គ្បព្គ្ងរក្ាខ្លួនទុក្ទ្ហើយ  នឹងទ្ៅជា
សុខ្ ៕៚ ( បិ.៥២/ទំ.១០១ ) 

3 
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 ៙.ទ្យើងទ្ច្ះទ្ព្ជើសទ្រ ើសអាហារអាី  តដលព្រូវមារ ់។ 
 ទ្ច្ះទ្រ ើសយក្សទ្មលៀក្បំព្វក្ណ់ា  តដលព្រូវចិ្រត ។ 
 ទ្យើងក្គួ៏្រទ្ច្ះទ្ព្ជើសទ្រ ើសគំ្និរណា  តដលមានព្បទ្យជន ៍ 
យក្មក្ទ្ព្បើព្បាស់ឱ្យបានច្ទ្ព្មើនតដរ ។ 
 ទ្បើជាគំ្និរទ្ៅហមងទ្ទ      គំ្និរគិ្រឱ្យខ្លួនឯងទ្ក្ើរទុក្ខ    គ្បប ី
ហារទ់្រៀនទ្បាះទ្ច្ឆលទ្ៅ   ព្រូវឧសាហ៍សិក្ាព្រះធម ៌  តដលជាររនៈ 
ដឧ៏រដម  ទព្មាតំរទ្ក្ើរមានទ្លើទ្ោក្  លុះតរព្រះរុទធអងគព្ទងព់្ត្ថស់ដឹង  
តដលនាឱំ្យអនក្សិក្ា  បដិបរតិ  បានច្ទ្ព្មើនគំ្និរ  មានសរិ  បញ្ញញ  ៕ 

3 
 ៙.ចូ្រកំុ្បទ្ណាដ យឱ្យសំទ្ៅជីវរិរបស់ទ្យើង     អតណដ រខុ្ស
ទិសទ្ៅទ្ឡើយ   ព្រូវទ្ច្ះបងាិលទ្កាដ ងឱ្យបានលអព្រឹមព្រូវ   ទ្ព្ព្វះទ្យើង
មនិអាច្បង្ខគ បទិ់សខ្យល់បានទ្ទ ។ 
 C.ព្រូវច្ឆកំុំ្ទ្ភលច្ថា     ទ្យើងគឺ្ជាអនក្ទ្បើក្ទ្កាដ ង    ឱ្យនាោជីវរិ
ខ្លួនឯង ។    ទ្ោក្ធម ៌៨   ដូច្ជាខ្យល់បក្ម់ក្អំរីទិសទាងំ ៨  ។  
សរិបបដ្ឋា ន ៤  ទ្ព្បៀបដូច្ជាទ្កាដ ងសំទ្ៅ  តដលព្រូវអបរ់ចំ្ទ្ព្មើនឱ្យ
បានលអ ៕៚ 

3 
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 ៙.ឧបសគ្គជីវរិ  មានរិរធមមត្ថ   
 ឧបមាសំទ្ៅ  ទ្ៅក្នុងសមុព្ទ 
   មានរយុះរលក្  នឹក្ភនក្គួ្រសលុរ 
   លុះដល់ឆលងផុ្រ  វមុិរតិជាទ្ព្រើយ ។ 
 ហារទ់្លើក្ដំុតដក្  ជាតផ្នក្សុខ្ភារ 
 ឧបសគ្គទ្ព្បៀបទ្ធៀប  ដំុតដក្ហនឹងទ្ហើយ 
   ហារក់្មាល ងំចិ្រត  មនិគិ្រច្ឆញ់ទ្ឡើយ 
   ច្ទ្មលើយទ្ជាគ្ជយ័  អរថនយ័ឧបសគ្គ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ថមរិរ  ជីវរិទ្យើងទ្នះ  មនិមានអាីឱ្យលំបាក្សមុគ្សាម ញ
ទ្ៅទ្នាះទ្ទ  មានអាហារបរទិ្ភាគ្  មានទ្ព្គ្ឿងទ្សលៀក្ព្វក្ ់ មានទីលំទ្ៅ  
មានថាន តំក្ទ្ោគ្  ជីវរិលមមរស់ទ្ៅបានទ្ដ្ឋយបច្ចយ័ ៤  ទ្នះទ្ព្វល
ទ្ដ្ឋយបច្ចយ័អរថបបញ្ញរតិ     ទ្បើទ្ព្វលទ្ដ្ឋយបរមរថ     ជីវរិគឺ្     បដិច្ច-
សមុបាទធម ៌ ( រួបច្ចយ័ )  និងបដិច្ចសមុបបននធម ៌ ( រួផ្លតដលទ្ក្ើរ
អំរីបច្ចយ័ )  បិ.៣១/ទំ.៥៣ ។  ទ្ដ្ឋយបរមរថទ្នះ  ររឹតរគាម នបញ្ញា អាី
ទាងំអស់  កាលទ្ក្ើរក្ទ៏្ក្ើរទ្ៅ  កាលវនិាសក្វ៏និាសទ្ៅ  តរតដលជីវរិ
ទ្នះទ្ៅជាលំបាក្សមុគ្សាម ញ  ទ្ព្ព្វះទិដាិ  រណាា អាព្ស័យអវជិាជ    ទ្ធាើឱ្យ 
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ជំព្វក្ោ់ក្វ់និទ្ៅក្នុងទ្ោក្ ។ 
 C.ទ្សច្ក្ដីសុខ្សៃប ់  មនិជាបនឹ់ងរបស់ក្នុងទ្ោក្ទ្ទ  គឺ្ជាចិ្រត
តដលបរសុិទធទ្ដ្ឋយញាណ បានដឹងបរមរថធមរិ៌រននជីវរិ។ បរមរថធម ៌ 
ទ្រៀបរយទ្ដ្ឋយបច្ចយ័      មនិមានអាីព្រូវតេមេយ     ព្រូវហួងតហងច្ឆប ់
ព្បកាន ់    ឬព្បទូសតទាស់ទ្នាះទ្ឡើយ      កាលតដលចិ្រតបរសុិទធទ្ដ្ឋយ 
ញាណទ្ហើយ  ទ្ទើបអស់ទិដាិ  រណាា   អស់ការខាា យខ្ាល់   វដដៈព្រូវដ្ឋច្ ់
អស់  មនិមានគ្នលងននបញ្ញរតិ ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិ    គឺ្ជាទ្សច្ក្ដីបរសុិទធននធមមជារិ    ដូច្អាកាស    ដូច្
តផ្នដី  ដូច្នេៃបទ្ណដើ រកូ្ន... តដលទ្យើងមនិច្ឆបំាច្យ់ក្អាីដូច្ជាផ្េះ  
និងបរកិាខ រ គូ្ព្គ្ង  គូ្ទ្ព្គាះ  ោភយសជាទ្ដើម  ព្បគ្ល់ឱ្យដល់ធមមជារិ
ទ្ឡើយ  ទ្រើនេៃបទ្ណដើ រកូ្ន  ឥនេធនូ  រនលឺនេៃជាទ្ដើមទ្នះ  ព្រូវការយក្អាី
ទ្ៅអំរីទ្ោក្ទ្នះ  ទ្បើសូមបតីរខ្លួនឯងក្ម៏និយក្ទ្ៅផ្ង  ជាមយួនឹង
ការរលរសូ់នយបារ ់។  ទ្សច្ក្ដីបរសុិទធនននាមរូប  គឺ្បរសុិទធសូនយច្ឆក្
សរា  សូនយច្ឆក្អត្ថត   តដលបុគ្គលបានទ្ ើញច្ាស់ទ្ដ្ឋយបញ្ញញ   ត្ថម
រិរ  ក្ម៏និអាល័យ  មនិភយ័អាីទ្ឡើយ ។  ( បិ.៥៧/ទំ.៤៦ ) 

( សទុធំ  ធមមសមុបាទំ    សទុធំ  សង្ខា រសនតតឹ... ) ៕៚ 
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 ៙.មានអនក្ឱ្យក្មាល ងំចិ្រត  ទ្ដើមបពី្បព្រឹរតនូវព្រហមច្រយិធម ៌ 
ទ្ព្ច្ើននាក្ប់៉ាុនណាក្ទ៏្ដ្ឋយ  គឺ្មនិទ្សមើនឹងក្មាល ងំចិ្រត  តដលបានមក្អំរី
មនុសសតរមាន ក្ ់ តដលខ្លួនឯងព្សឡាញ់ទ្សេើរទ្លប ។ 
 C.ទ្ទើបព្រូវឃាល រឆ្ៃ យអំរីមរិតលអដទ៏្ព្ច្ើន... ៕៚ 

3 
 ៙.រុទធបរស័ិទទ្យើង  គួ្រតហលបន្ទញ្ញច សតខ្សទឹក្ហូរ ។   
 ( បដិនសាតគ្គមី  បុគេនោ  បិ.៤២/ទំ.១១ )  គឺ្ជាបុគ្គល
បន្ទញ្ញច សតខ្សរណាា  មនិទ្សរកាមផ្ង មនិទ្ធាើបាបផ្ង តរព្បក្បទ្ដ្ឋយ
ទុក្ខទ្ទាមនសស  មានមុខ្ទទឹក្ទ្ដ្ឋយទឹក្តភនក្  ទួញយំ  ទ្ដ្ឋយខំ្ព្បព្រឹរត
ព្រហមច្រយិធម ៌ ឱ្យបរបូិណ៌  បរសុិទធ ។ 
 C.ទ្បើមនិខំ្បន្ទញ្ញច សរីរណាា   មក្សិក្ាជីវរិទ្ទ  គឺ្ទ្យើងមនិ
បានរស់ទ្ៅជាមយួនឹងខ្លួនឯងទ្ដ្ឋយសរិសមបជញ្ញ ៈទ្ឡើយ  រវល់តរ
ទ្ភលើរទ្ភលើនទ្ៅក្នុងវស័ិយននមារ  គឺ្ជាការរស់ទ្ៅក្នុងទ្ោក្ននគំ្និរ  
ត្ថក្ត់រង ។  ដូទ្ច្នះ  ទ្ទើបព្រូវព្រឡបម់ក្រក្ខ្លួនឯងវញិ  រស់ទ្ៅទ្មើល
តេខ្លួនឯង  ទ្ដ្ឋយការភ្ាក្រ់លឹក្  ដឹងខ្លួន ៕៚ 

3 
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 ៙.ទ្ទាះបីខំ្ព្បឹងលអជាមយួនឹងអាសិរ ពសិយ៉ា ងណា  ដល់ទ្រល
ោខឹ្ង  ោក្ខ៏ាហំនឹងឯង ។  នព្ក្តលងជាងសរាមានរិសណាៗ ទាងំអស់
ទ្នាះ  គឺ្មហាភូររូប ៤ ខ្លួនទ្យើងទ្នះ  តដលទ្យើងខំ្ព្សឡាញ់  ថាន ក្េ់នម  
បីបម  ទ្មើលតេ  ទ្លើក្រទ្មាើង... ទីបំផុ្រ  ោតបរខាឱំ្យទ្យើងសាល ប ់។   
 សរាទ្ោក្បីដូច្អនក្ទ្ទាស  តដលព្រះោជាគឺ្ក្មម ឱ្យសរាទ្ោក្ 
ទ្ក្ើរមក្ទ្ដើមបចិី្ញ្ច ឹមអាសិរ ពសិទាងំ ៤  ប៉ាុតនត  ការតដលបានដឹងដូទ្ច្នះ  គឺ្
វបិសសនា  ទ្ទើបលះបង.់.. ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើមនិមានការព្បកានហ់ួងតហងទ្ទ  មានតរទ្សច្ក្ដី
ព្សឡាញ់ទ្ដ្ឋយធមទ៌្មត្ថត   ក្ម៏និមានបញ្ញា ទុក្ខ  ត្ថនរឹងក្នុងទ្ដើមព្ទូង
តដរ ។ 
 C.ទ្មត្ថត   នាទំ្ៅឱ្យបានដល់ឧទ្បកាខ   ដឹងថាសរាទាងំឡាយ  
ព្បព្រឹរតទ្ៅត្ថមយថាក្មម ៕៚   

3 
 ៙.ទ្បើទ្យើងទ្ច្ះតររស់ទ្ៅក្នុងទ្ោក្ននគំ្និរ  គិ្រត្ថក្ត់រង

ទ្ដ្ឋយអវជិាជ   និងអត្ថត នុទិដាិ  អ៊Íចឹ្ងទ្ទទ្នាះ  ជីវរិរតមងរស់ទ្ៅជាទុក្ខ  
ព្សឡាញ់ទ្នះ  សអបទ់្នាះ  ព្ច្តណន  ឈាន នីស  ទ្សាក្ទ្ៅ   អាទ្ឡាះ- 
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អាល័យ  និងភយ័ខាល ច្... ។ 
 ព្រូវយល់ថា ជីវរិព្បក្បនឹងវញិ្ញញ ណ គឺ្ជាការរស់ទ្ៅ រឯី 
អារមមណ៍  គឺ្ជាទ្ោក្ននការរស់ទ្ៅ  ដូទ្ច្នះ  ទ្បើការរស់ទ្ៅព្បក្បទ្ដ្ឋយ
សរិសមបជញ្ញ ៈ  ក្ទ៏្ធាើឱ្យទ្ោក្ននការរស់ទ្ៅ   មានភារសៃបរ់ងំ្ខបត់ដរ 
ជាទ្ោក្បរសុិទធត្ថមធមមជារិ  មនិវរវកឹ្ទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្សច្ក្ដីសុខ្ននជីវរិ  មនិតមនមានទ្ៅខាងទ្ព្ៅចិ្រត  ឋរិទ្ៅ
ក្នុងទីណាទ្នាះៗ ទ្ទ ។   មនិតមនទ្ៅនឹងផ្េះ  មាសព្បាក្ ់  ឬដីតព្ស
ច្មាា រ...ទ្ឡើយ  ទ្ព្ព្វះសុខ្ទ្វទនាជាទ្ច្រសិក្  តរងព្បក្បតរជាមយួ
នឹងចិ្រតប៉ាុទ្ណាណ ះ  ព្រមទ្ដ្ឋយបច្ចយ័ទ្ព្ច្ើនទ្ទៀរ  គឺ្ជារបស់មនិទ្ទៀង ។  
មនុសសទ្យើងព្ច្ឡំថា  មានព្ទរយ  ឬមានបានអាីៗ ទ្ហើយបានសុខ្  
បានជាទ្ភលច្ថា  អនក្តដលមានបាននូវអាីៗ ទាងំទ្នាះទ្ហើយ  ក្ទ៏្ៅមាន
ទុក្ខតដរ  ជារិទ្សស  ទុក្ខផ្លូវចិ្រត ។ 
 C.ព្រះព្រយ័ររន  មានគុ្ណនាចិំ្រតឱ្យមានសទាធ   ភ្ាក្រ់លឹក្  
មានចិ្រតត្ថងំមា ំ ភលសឺាា ង  ក្មាច រក់ារព្បកានហ់ួងតហង  ព្សឡាញ់  សអប ់ 
គាប ់  ទាស់... ព្រឡបវ់លិអំរីទ្ោក្ននការត្ថក្ត់រងទ្ដ្ឋយគំ្និរវទ្ងាង  
ត្ថក្ត់រងទ្ដ្ឋយអត្ថត នុទិដាិ  មក្រស់ទ្ៅក្នុងខ្លួនឯង  មានបញ្ញញ ចូ្លកាន់
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ធមមជារិដប៏រសុិទធ  មនិមានអត្ថត   ក្ប៏ានជួបនូវទ្សច្ក្ដីសុខ្សៃបដ់រិ៏រ
ព្បាក្ដក្នុងជីវរិ  ទ្នះជាសិទធិសទ្ព្មច្ននរុទធបរស័ិទ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ដើមបឱី្យកានត់រព្បទ្សើរទ្ឡើងក្នុងជីវរិ  ទ្យើងព្រូវតរកាល ហាន  
ហ៊ានការទ់្ច្ឆលនូវអាីតដលមនិច្ឆបំាច្ ់ ទ្ច្ញអំរីជីវរិ ដូច្ជាការក្មាច រ ់
ទ្ោគ្ទ្ច្ញដូទ្ច្ឆន ះតដរ  ទ្ព្វលគឺ្អាីតដលនាឱំ្យខារទ្រល  ក្នុងការសិក្ា
ព្រះធម ៌ កំុ្ឱ្យដូច្ជាតផ្លខ្នុរទាងំមូល  មានទ្ព្ច្ើនតរព្ជាងំទ្នាះទ្ឡើយ ៕ 

3 
 ៙.ព្បាក្ម់ាស  មនិតមនទ្ៅនឹងទ្ោក្ទ្សដាី  តរឋរិទ្ៅនឹងការ
ព្បឹងតព្បងតសាងរក្  សនស.ំ.. ( ឧ.អា.ក្ស.ស. ) ។ 
 សីល ៥  ឧទ្បាសេសីល... មនិតមនទ្ៅនឹងព្រះសងឃ  តរឋរិ
ទ្ៅនឹងកាយ  ោច្ឆ  ទ្ដ្ឋយការសព្ងួមក្នុងទាា រ ៦ ។ 
 គុ្ណធមព៌្រជាក្ចិ់្រត  មនិតមនទ្ៅនឹងទីវរតអាោម  តរឋរិទ្ៅ
នឹងការមានសាម ររី  ភ្ាក្រ់លឹក្ដឹងខ្លួន  មនិវទ្ងាង ។ 
 ទ្សច្ក្ដីសុខ្រិរព្បាក្ដក្នុងជីវរិ  មនិតមនឋរិទ្ៅនឹងអាីៗ ណា
ទាងំអស់  ទ្ព្ៅអំរីការសៃបរ់ងំ្ខបចិ់្រត  ទ្ហើយទ្សច្ក្ដីសុខ្សៃបទ់្នះ  គឺ្
ជាបដិបទាទ្ឆ្ព ះទ្ៅរក្អមរៈរបស់អនក្ទ្ច្ះដឹងទាងំឡាយ  បញ្ចបប់ញ្ញា  
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ព្គ្បយ់៉ា ង ៕៚ 

3 
 ៙.ច្ឆទំ្ហើយ  យល់ផ្ងថា  សព្មាបម់នុសសទ្យើងព្គានត់រមនិ
សូវទ្ក្ើរទុក្ខប៉ាុណណឹ ង  គឺ្បានទ្ហើយ  កំុ្វទ្ងាងអនេះសាខាា រ ក្  ជាមយួនឹង
អាីក្នុងភរទ្នះ  មនិតមនព្សុក្ទ្យើងទ្ទ  ក្ម៏និតមនរបស់ទ្យើងតដរ ។  អនក្ 
សេុះទ្ៅរក្នេៃបទ្ណដើ រកូ្ន  ដំុររុះទឹក្  ទ្រើបានអាី ?  យ៉ា ងណា  ទ្យើង
សេុះសាេ    តសាងរក្សុខ្ក្នុងទ្ោក្ទ្នះទ្ធាើអាីទ្ៅ   ទ្បើព្គានត់រសុខ្
បទ្ណាដ ះអាសននទ្ទទ្នាះ ។ 
 C.បរមសុខ្ព្រះនិព្វា ន   ទ្ទើបជាផ្េះរបស់ទ្យើង   រិរព្បាក្ដ  
ដូច្ទ្មដច្ទ្ទើបមនិនឹក្ផ្េះ  វិបុល ំ សខុ្ំ  និច្ចំ  វត  និព្វា នំ  តដល
ជាផ្េះខ្លួនឯង  តបរជាមក្ទ្ៅព្បតជងគាន រក្អាីរបស់ក្នុងទ្ោក្  ជារបស់
មារ  ទ្រើអនក្ណាបានអាី  មយួវដដៈមាន ក្់ៗ  មក្ទ្ហើយហនងឹ  ទ្ច្ឆលទ្ៅ ។  
តដលទ្ព្គាះថាន ក្ខ់ាល ងំបំផុ្រទ្នាះ    គឺ្កាមសុខ្   ដូច្ទឹក្ មុ ំោយទ្ដ្ឋយ

ថាន រិំសអ៊Íចឹ្ងឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិទ្នះ  ដូច្ក្ណដុ រជាបព់្ទុង  រងច់្ឆទំ្រលសាល ប ់។  ទ្រើទ្យើង
បានអាីអំរីជីវរិទ្នះ  ទ្រើទ្យើងបានអាីអំរីខ្លួនឯង ។ 
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 ប៉ាុតនត    ការតដលដឹងខ្លួនដូទ្ច្នះឯង    ទ្ឈាម ះថាបាន   គឺ្បាន
សរិសមបជញ្ញ ៈ ។ 
 លះបងក់ាមសុខ្  ទ្ព្បើទ្នក្ខមមសុខ្  ដ្ឋក្ចុ់្ះនូវភារៈធៃន ់ គឺ្  
“ ភាោ  េនវ  បញ្ចក្សានាធ  ” ៕៚ 

3 
 ៙.ហរទ់្ហើយ ប ់ យបស់ព្មាក្   ព្សាក្ទ្ហើយសូ៊ 
 កំុ្រអ៊ូ        យូរឬឆ្ប ់  ព្សាបត់រដល់ 
 តរទ្បើខ្ជិល       សាងមនេិល សីលដ្ឋច្ខ់្យល់ 
 មាយក្ល       មនិអាច្ដល់ មគ្គផ្លទ្ឡើយ ។ 
 C.មនិមានជយ័       ជមនះណា  ទ្ព្ព្វះការខ្ជិល 
 រក្ាសីល       លះមនេិល   បខិ់្លទ្ហើយ 
 រយយមដល់       សទ្ព្មច្ផ្ល ទល់នឹងទ្ព្រើយ 
 ដូទ្ច្នះទ្ហើយ       កំុ្ក្ទ្នតើយ  ក្នុងព្រះធម ៌៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ដើមទ្ ើ  ក្នុងទ្រលតដលមនិអាច្ចិ្ញ្ច ឹមនូវសនលឹក្បាន  ក្៏
ជព្មុះទ្ច្ឆល  ទ្ដើមបតីេរក្ាខ្លួនឯង  នឹងបានោស់សលឹក្េមី  ទ្ៅខាងទ្ដើម
ននគិ្មារដូវ  ឬទ្ៅថាវសនតរដូវ ( រដូវសលឹក្ទ្ ើោស់ ) ។ 
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 C.ដូច្គាន តដរ មនុសសទ្យើង គ្បបហីារទ់្រៀនលះការនូ់វ
អារមមណ៍តដលនាឱំ្យខាា យខ្ាល់  ច្ទ្ព្មើនទ្នក្ខមមគុ្ណ  កានយ់ក្
អារមមណ៍ក្មមដ្ឋា នអបរ់ចិំ្រត  នឹងបានទ្ច្ញផ្លា គឺ្អរយិព្ទរយ  សមរមយទ្ៅ
ត្ថមឱ្កាសតដលបានទ្ក្ើរមក្ជួបនឹងព្រះព្រយ័ររន ៕៚   

3 
 ៙.អាីៗ ក្នលងទ្ៅ  ក្ប៏ានបារប់ងទ់្ៅទ្ហើយ  មនិតមនទ្យើងជា
អនក្ទ្រៀបចំ្ដូទ្ច្ឆន ះទ្ឡើយ  ោជារទ្បៀបរបបរបស់សង្ខខ រ ។  ទ្ទាះបី
អនាគ្រយ៉ា ងណា  ក្ប៏ញ្ញជ ក្ព់្បាបថ់ា  មនិគ្បបមីានក្ងាល់ជាមយួទ្នាះ
តដរ  ទ្ព្ព្វះមនិតមនទ្យើង  ជាអនក្ច្ឆរក់ារទ្រៀបចំ្ទ្ទ  ដំទ្ណើ រការណ៍វដដៈ  
គឺ្ទ្ៅទ្លើបច្ចយ័ ។ 
 C.ទ្នះជាការសិក្ាថាន ក្ប់រញិ្ញញ   តដលបានទ្ច្ះដឹងថា  ទ្ព្ព្វះ
អត្ថត មនិមាន  ទ្ទើបអាីៗ ជារបស់អត្ថត ក្ម៏និមាន  ទាងំការទ្រៀបចំ្ក្បួននន
វដដៈ  ក្ម៏និតមនជារបស់អត្ថត តដរ ។  គឺ្ជាភារយុរតិធម ៌ មានអរថ  មាន
ធមម  សច្ចៈព្រឹមព្រូវ  តដលរក្បានអំរីខ្លួនឯង  មយួអងគ ៗ  មាន ក្់ៗ   មនិ
តមនជាទ្រឿងរោ៉ា   ទាមទារអំរីអនក្ដនទទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
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 ៙.ទ្រឿងោ៉ា វខាា យខ្ាល់ននអនក្ដនទមានទ្ព្ច្ើនណាស់  តដលទ្យើង
មនិបានទ្ៅទ្ក្ើរទុក្ខរមួជាមយួ  ទាងំមនិបានដឹងទ្នាះផ្ង ។  សូមបី
តដលសនមរថាជាទ្រឿងរបស់ទ្យើង        ក្ទ៏្យើងព្រូវសិក្ាថាន ក្ប់រញិ្ញញ ឱ្យ 
ទ្ ើញថា  ( បិ.៧១/ទំ.៣៣៣ ) ៖ 
 - បរនតា   ជារបស់ដនទ ។ 
 - រតិតនតា ជារបស់ោល ។ 
 - តុច្េនតា ជារបស់ទទ្ទ ។ 
 - សញុ្ញនតា ជារបស់សូនយ ។ 
 - អនតតនតា ជារបស់មនិតមនអត្ថត   ដូទ្ច្ឆន ះតដរ ៕៚ 

3 
 ៙- មហាភូររូប ៤  ទ្ព្បៀបដូច្ព្ក្មនួទ្ទៀន 
   - វរថុរូប ៦  មានច្ក្ខុវរថុជាទ្ដើម  ដូច្ព្បទ្ឆះទ្ទៀន 
   - វញិ្ញញ ណធារុ ៧  មានច្ក្ខុវញិ្ញញ ណធារុជាទ្ដើម  ដូច្អណាដ រ
ទ្ភលើងទ្ទៀន ។ 
   - ទ្ច្រសិក្  មានផ្សសៈជាទ្ដើម  ដូច្រនលឺទ្ភលើងទ្ទៀន ។ 
 C.គឺ្ជាការវទ្ងាង  ោបទ់្ដ្ឋយអទ្នក្ជារិមក្ទ្ហើយ  តដលសរា
ទ្ោក្ច្ឆបព់្បកានយ់ក្អរតភាររូបកាយ  តដលក្មមបានសាងទ្ឡើង



-131- 

 

ទ្ដ្ឋយទ្ព្គាងឆអឹង  ច្ងររឹទ្ៅទ្ដ្ឋយសរនស  បិទបូក្ោបទ្ដ្ឋយសាច្ ់ 
និងឈាម  ព្វសទ្ដ្ឋយតសបក្  លមអទ្ដ្ឋយរណ៌សមបុរ  សក្ ់ និងទ្ោម  
ទ្រញទ្ដ្ឋយរបស់មនិសាអ រ  ជាសមបុក្ននទ្ោគ្  ជាទីធាល ក្ចុ់្ះននជោ  និង
មរណៈ  ទាងំជាទីច្ទ្ព្មើនទ្ៅទ្ដ្ឋយអាសវក្ាិទ្លស  ទ្សច្ក្ដីព្បកានម់ា ំ 
ថាជាអត្ថត រួខ្លួនឯង  ទ្ហើយព្បកានវ់ញិ្ញញ ណថាជារបស់ខ្លួន ។  ទ្រលខ្លះ  
ក្ព៏្បកានវ់ញិ្ញញ ណថាជាអត្ថត      រួខ្លួនទ្ៅទ្ក្ើរទ្ទៀរ     រឯីរូបកាយគឺ្ជា 
របស់ខ្លួន ៕៚ 

3 
 ៙.ខ្លឹមសារទ្ៅក្នុងព្រះរុទធសាសនា  មានជាអាទិ៍ ៖ 
 - ឱ្យបន្ទញ្ញច សតខ្សទឹក្គឺ្រណាា   មនិតមនអនុទ្សារគាមទី្ទ 
 - ឱ្យលះកិ្ទ្លស  ទ្ដ្ឋយទានជាទ្ដើម  មនិតមនឱ្យទ្ោភៈទ្ទ 
 - ឱ្យទ្លើក្ទ្ច្ឆលនូវការទ្ធាើបាប  មនិតមនឱ្យសនសបំាបក្មមទ្ទ 
 - ឱ្យដ្ឋក្ចុ់្ះនូវភារៈធៃន ់ មនិតមនឱ្យនាទំ្ៅនូវភារៈខ្នធ ៥ ទ្ទ 
 - ឱ្យតលងទ្ច្ឆលនូវការព្បកាន ់ មនិតមនឱ្យច្ឆបទ់ាញរឹងទ្ទ 
 - ឱ្យទំទ្នររីក្ងាល់  មនិតមនឱ្យខ្ាល់ចិ្រត  ក្ម៏និតមនឱ្យខ្ជិលទ្ទ 
 - ឱ្យមានសទាធ ជាមរិត  មនិតមនឱ្យមានរណាា ជាមរិតទ្នាះទ្ទ 
 - ឱ្យមានសទាធ ជានដទទួលព្រះធម ៌ មនិតមននដព្បកានម់ាទំ្ទ 
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 - ឱ្យមានសរិបញ្ញញ នាផំ្លូវ  មនិតមនឱ្យព្បមាទ  ព្សវងឹវទ្ងាងទ្ទ 
 - ឱ្យសមលងឹសនតិបទ  មនិតមនឱ្យទ្ៅអាល័យកាមសុខ្ទ្ទ៕៚ 

3 
 ៙.រិច្ឆរណាសលឹក្ទ្ ើព្ជុះ  ទ្ដ្ឋយចិ្រតសៃប ់ ក្ស៏ទ្ព្មច្បាននូវ
បទ្ច្ចក្ទ្ព្វធិញ្ញញ ណ  សមគួ្រត្ថមបារម ី តដលបានបំទ្រញមក្ ។ 
 មនុសសទ្យើងរវល់តររស់ទ្ៅក្នុងទ្ោក្ននគំ្និរ  តដលត្ថក្ត់រង 
ទ្ដ្ឋយអវជិាជ   រណាា   មានះ  ទិដាិ  គិ្រទ្នះ  គិ្រទ្នាះ  ខ្ាល់ទ្ៅព្គ្បទ់្រឿង  
រហូរដល់អរម់ានទ្រលទ្វោ  បានរស់ទ្ៅជាមយួនឹងខ្លួនឯង  ទ្ដ្ឋយ
សភារសៃបស់ាៃ រទ់្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.រណាា និសសយ័  និងទិដាិនិសសយ័  និសសយ័ ២ យ៉ា ងទ្នះ  គឺ្
ជាទ្មខាា យខ្ាល់ ។ ទិដាិ  ព្បកានខ់្លួនអញ  រណាា   ព្បកានរ់បស់អញ  
ចូ្លដល់ទីណា  រតមងវកឹ្វរទីទ្នាះ ។ 
 C.សរិបបដ្ឋា ន ៤  លះបងនិ់សសយ័វរវកឹ្ទាងំរីរ  ព្បព្រឹរតទ្ច្ញ
ច្ឆក្ទ្ោកិ្យ  មារ  រក្រំុទ្ ើញ ៕៚ 

3 
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 ៙.មនុសសទ្យើងសាល បទ់្ៅតរឯង  តរតបរជាមនិទ្ច្ះរស់ទ្ៅតរ
មាន ក្ឯ់ងទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីសៃប ់។ 
 ទ្រលណាតដលទ្យើងបានជួបសុខ្ក្នុងចិ្រត        ទ្រលទ្នាះទ្ទើប 
ទ្យើងបានដឹងថា     មរិតដព៏្បទ្សើរនព្ក្តលងគឺ្ចិ្រតខ្លួនឯង    ទ្ហើយរតមង 
មាននូវទ្សច្ក្ដីសុខ្ព្គ្បទ់្រឿង ៖ 
 - ជួបអាី  ក្ម៏និទ្ក្ើរទុក្ខ ។ 
 - មានអី  អរអី់  ក្ម៏និលំបាក្  
 - រស់ទ្ៅមាន ក្ឯ់ង  ក្ម៏និអផ្សុក្ ។ 
 - អនក្ណាចូ្លចិ្រត  ឬមនិចូ្លចិ្រតច្បព់្រឹមហនឹង  ទ្ព្ព្វះការរិរ
ចិ្រតទ្រៀងខ្លួន ។ 
 - បារប់ង ់ វនិាសអាី  តរចិ្រតសុខ្  រក្ាបានទ្ដ្ឋយសរិ ។ 
 C.ដូទ្ច្នះ  ចូ្រកំុ្ខំ្តសាងរក្សុខ្  ទ្ដ្ឋយទ្ភលច្សុខ្ចិ្រត ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើទ្យើងច្ងឱ់្យអនក្ដនទចុ្ះរីរំតណង  ទ្យើងព្រូវរត្ថងំនឹង
ការមនិសុខ្ចិ្រតរបស់អនក្ដនទទ្នាះ  តរទ្បើទ្យើងច្ងដ់្ឋក្ចុ់្ះនូវភារៈធៃន់
គឺ្បញ្ចក្ខនធ  ទ្យើងក្ព៏្រូវរត្ថងំច្ាំងនឹងអវជិាជ   ទ្ដ្ឋយវបិសសនាតដរ ។  
ចំ្ណុច្តដលខុ្សគាន ខាល ងំ  គឺ្ទ្ទាះជាទមាល ក្អ់នក្ដនទបាន  ក្ម៏និអស់
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បញ្ញា ជាដ្ឋច្ខ់ារ  ទ្រឿងោ៉ា វក្នុងទ្ោក្ជីវរិ  ឱ្យតរទ្ៅរណាា   គឺ្មនិអាច្
បញ្ចបក់្ងទុក្ខបានទ្ឡើយ ។ 
 C.ការដ្ឋក្ចុ់្ះបញ្ចក្ខនធទ្ដ្ឋយការមនិព្បកាន ់  មានចិ្រតបទ្ង្ខអ ន
ទ្ៅព្រះនិព្វា នទ្ដ្ឋយវបិសសនា    ទីបំផុ្រ      ក្ប៏ានទ្ជាគ្ជយ័ជាសាថ ររ 
 នះទុក្ខ  សទ្ព្មច្អមរៈ ៕៚ 

3 
 ៙.បក្សតីដលអរម់ានទ្ោមសាល ប  មនិអាច្ទ្ហើរបាន   យ៉ា ងណា 
មនុសសរមលិគុ្ណ  គឺ្មក្ខជន  ក្ម៏និអាច្មាននូវទ្សច្ក្ដីសុខ្  និង
ទ្សច្ក្ដីច្ទ្ព្មើនទ្ឡើយ  យ៉ា ងទ្នាះតដរ ៕៚   

3 
 ៙.ទ្យើងគួ្រទ្ធាើអាីក្នុងនេៃទ្នះឱ្យបានលអជាទីបំផុ្រ  ទ្ព្ព្វះថា  តរ
កាលណានេៃទ្នះក្នលងទ្ៅទ្ហើយ ទ្យើងមនិបានជួបនេៃទ្នះជាទ្លើក្ទី២ 
ទ្ទៀរទ្នាះទ្ឡើយ  ព្រូវតបក្គាន ជាទ្រៀងរហូរក្នុងវដដៈ ៕៚ 

3 
       ៙.ចិ្រតមនុសសព្សកាក្លំបាក្យល់   តរមនិគួ្រឆៃល់គួ្ររលំង 
        ទ្ព្ព្វះតដលព្រូវយល់ព្រូវព្គ្បព្គ្ង     មនិតមនអនក្ផ្ងគឺ្ខ្លួនឯង៕ 

3 
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 ៙.ទ្ព្ព្វះទ្ហរុព្បកាន ់ សំខានខ់្លួនឯង 
 ទ្ទើបបានហួងតហង  ឱ្យទ្គ្ព្សឡាញ់ 
   ទ្បើអបរ់ញំាណ  ទ្ ើញគាម នរួអញ 
   មនិបាច្ចុ់្ះច្ឆញ់  សំណាញ់ទ្សនហា ។ 
 សំណាញ់អបាយ  អនតោយទ្ដ្ឋយញាណ 
 សំណាញ់ទ្ព្សក្ឃាល ន  ច្ឆញ់ញាណសំវោ 
   សំណាញ់រុទធញ្ញញ ណ  ព្សងស់រាទ្ោកា 
   សំណាញ់ទ្សនហា  ទ្នក្ខមាម ោទ្យ ៕៚ 

3 
 ៙.សេឹងអចិ្រវរី       មនិទ្ៅឆ្ៃ យអី   រីព្រះទ្ជររន 
 វឌូិឌភៈ        អនក្មានទ្ទាសធៃន ់   ព្បហារអរយិជន 
         សក្យវងា ។ 
 ជាទីព្សងទឹ់ក្       ព្រះសងឃសនធឹក្    បដ្ឋច្ឆោ 
 អំតបងមុរទ្ជើង       ទ្ជើងទ្ឡើង ផឺ្ា    រូបមុរទ្នព្ត្ថ 
         ទ្សនហា ចិឺ្រត ។ 
 C.បនាល មុរនដ    ថា នឺដព្រឹមព្រូវទ្ហើយ   ប៉ាុតនត   រូបមុរតភនក្  
ដូច្ទ្មដច្បានជាទ្ៅ ឯឺចិ្រតវញិ ? ៕៚ 

 



-136- 

 

 ៙.ក្ងាល់ក្នុងជីវរិ  មនិតមនទ្ដ្ឋយសារមានព្រឹមតររូបកាយ
ប៉ាុណណឹ ងទ្ទ  តរទ្ដ្ឋយសារកិ្ទ្លសព្បកានរូ់បកាយ  ព្បកានប់ញ្ចក្ខនធ  
ទ្ទើបខាា យខ្ាល់  រវល់  សេុះសាេ  ។  ទ្បើមនិព្បរិបរតិជព្មះចិ្រតឱ្យសាអ រទ្ទ  
ោបានព្រឹមតរបទ្ព្មើរូបកាយ  បទ្ព្មើបញ្ចក្ខនធ  រវល់ខ្ាល់ទ្ៅត្ថមតរ
ទ្សច្ក្ដីព្បកាន ់ ប៉ាុទ្ណាណ ះឯង ។ 
 ជីវរិទ្យើង   ដូច្ទ្ដើមទ្ ើ   ឬមលបទ់្ ើ   ព្សទ្មាល  ដំុររុះទឹក្   
នេៃបទ្ណដើ រកូ្ន  ឥនេធនូ... មនិតមនសព្មាបឱ់្យទ្យើងខ្ាល់ទ្ទ ។ 
 សួរថា  ទ្បើដូទ្ច្ឆន ះ  ច្ឆបំាច្ប់រទិ្ភាគ្ទ្ធាើអាី ? 
 ច្ទ្មលើយ  គឺ្ទ្ដើមបចិី្ញ្ច ឹមញាណ  អបរបំញ្ញញ   ឱ្យទ្ធាើកិ្ច្ចបានច្ប់
សរាព្គ្ប ់  ក្នុងការដ្ឋក្ចុ់្ះនូវខ្នធភារៈ  មនិតមនបរទិ្ភាគ្  ទ្ព្បើព្បាស់  
ទ្សរបច្ចយ័ ៤  ទ្ដ្ឋយការវទ្ងាងទ្នាះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ការង្ខរព្បច្ឆនំេៃក្នុង ២៤ ទ្មា៉ា ង  មានការង្ខរខ្លះ  ទ្យើងមនិ
បានគិ្រថាបានផ្លយ៉ា ងណាទ្ៅបរទ្ោក្ទ្នាះទ្ទ  តរដល់ទ្យើងទ្ធាើ
ទ្ៅទ្ហើយមានទ្សច្ក្ដីសុខ្ត្ថមផ្លូវចិ្រត  ទ្នះគឺ្ជាផ្លក្នព្មននជីវរិ ។ 
 C.ទ្យើងគួ្រយក្ចិ្រតទុក្ដ្ឋក្ក់្នុងទ្សច្ក្ដីទ្នះ  ទ្ហើយព្បរិបរតិឱ្យ
បានជាសបាយនិសសយ័  និងជាអនវជជសុខ្ ( សុខ្ព្បាសច្ឆក្ទ្ទាស )  
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តដលជាបច្ចយ័ននចិ្រតសៃប ់  មានទ្មត្ថត ភាវនា  និងអបរ់ញំាណទ្រឿយៗ 
ឱ្យបានច្ឆស់កាល  ៕៚   

3 
 ៙.កំុ្បនថយក្មាល ងំចិ្រតខ្លួនឯង  ទ្ដ្ឋយការគិ្រទ្ព្ច្ើនទ្ៅក្នុងទ្រឿង
អស់សងឃមឹ  ទ្រឿងតដលមនិច្ឆបំាច្ទ់្ផ្សងៗ ។ 
 ទ្បើទ្យើងមនិព្រូវការអាីទ្ព្ច្ើន   អំរីទ្ោក្ទ្នះទ្ទ    ដឹងព្រឹមតរថា 
នេៃទ្នះបានទ្ៅរស់ទ្ហើយ  ព្រូវកំ្ណរដឹ់ងនូវជីវរិទ្នះមនិមានអត្ថត   
សមលងឹសនតិបទ  គឺ្ការអស់រណាា   សូមបតីរខ្លួនទ្យើងក្ព៏្រូវលះបង់
ទ្ច្ឆលតដរ  ទ្រើទាមទារអាីអំរីអនក្ណា  ទ្រើខ្ក្ចិ្រតទ្រឿងអាី  ទ្បើទ្យើងមនិ
សងឃមឹអាីអំរីទ្ោក្ទ្នះផ្ងហនឹង ។ 
 C.ទ្ោក្ទ្នះ  មនិមានអាីឱ្យសងឃមឹទ្ឡើយ  មានតរការទ្បាក្-
ព្បាស់ឱ្យទ្ធាើជាទាសៈ  ឬមានតរភារជាអនក្ទ្ទាស  តដលព្រូវព្បហារ
ជីវរិតរប៉ាុទ្ណាណ ះ  ទ្ោក្វដដៈទ្នះគាម នទ្ច្ះអាណិរ  ទ្យគ្យល់អនក្ណា
មាន ក្ទ់្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ការជួយ គាន   និងការរបសនងសងគុ្ណ  ដល៏អបំផុ្រ  ក្នុង
សមយ័កាលតដលមានព្រះធមទ៌្នះ  គឺ្ជួយ ឱ្យរចួ្ផុ្រច្ឆក្ទុក្ខ   របសនង 
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ក្ដី  បបលួគាន ក្ដី  ឱ្យទ្សរ  ឱ្យច្ទ្ព្មើន  ឱ្យទ្ដើរក្នុងផ្លូវសរិបបដ្ឋា ន ៤ ៕ 

3 
 ៙.ព្គ្បទ់្រឿង    តដលទ្យើងភយ័ព្រួយ   ខាល ច្    សមុគ្សាម ញក្នុង
គំ្និរ...   ត្ថមរិរ    សុទធតរជាទ្រឿងតដលទ្យើងមនិតមនជាអនក្សាងមក្ 
ទ្ឡើយ ។ 
 C.អាីតដលទ្យើងមនិបានទ្ធាើទ្ទ  ទ្យើងព្រូវតរបានរចួ្ខ្លួន  ទ្នះជា 
យោភូតញ្ញញ ណទសសនៈ ៕៚ 

3 
 ៙.ដ្ឋច្ខ់ារ !  កំុ្រអំយួឱ្យទ្សាះ 

ព្រូវអាព្ស័យអាីតដលទ្យើងមាន  គឺ្អរតភារជាមនុសស  បានជួប
ព្រះធម ៌ មានអាីឱ្យក្ក្ទ់្ៅដ ជាងទ្នះទ្ទៀរ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្យើងមានសិទធិទ្ព្បើព្បាស់ទ្រលទ្វោ  តដលទ្ៅទ្សសសល់
បនតិច្បនតួច្ទ្នះ  ទ្ដើមបរីស់ទ្ៅឱ្យបានទ្សច្ក្ដីសុខ្សៃប ់ ទ្ៅត្ថមរទ្បៀប
របស់ទ្យើង ៖ 
 - មនិគិ្រទ្ព្បៀបផ្េឹមខ្លួនឯងនឹងអនក្ដនទ  ឱ្យទ្ក្ើរទុក្ខទ្ៅដ ទ្ឡើយ  
សុខ្ទ្ៅក្នុងចិ្រតទ្យើងឯទ្ណះទ្ទ ។ 
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 - ទ្រៀនទ្ច្ឆលឱ្យទ្ហើយ  នូវអាីៗ តដលទ្យើងសាល បទ់្ច្ឆលទ្ៅទ្នាះ 
ទាងំវរថុ     បុគ្គល   ទាងំទ្រឿងខ្ាល់ក្នុងទ្ោក្    គឺ្គ្បបទី្ច្ឆលបានទ្ដ្ឋយ 
ព្រះក្មមដ្ឋា ន ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ៅក្នុងទ្ោក្ទ្នះ  ទ្បើទ្ព្វលអំរីការជួយ ខ្លួនឯង  មនិថាក្នុង
ទ្រឿងអាីទ្នាះទ្ឡើយ  គឺ្ទ្ដ្ឋយការសមាគ ល់ថាមានអត្ថត   រួខ្លួន ។ 
 ក្នុងផ្លូវព្រះធម ៌ ទ្ព្វលអំរីការព្គ្បព្គ្ង  ការរក្ា  ការជួយ ខ្លួន-
ឯង  ទាងំអស់ទ្នះ  គឺ្ទ្ដ្ឋយបញ្ញរតិទ្ៅទ្លើកុ្សលធមជ៌ាទីរឹង៕៚ 

3 
 ៙.អរធ់ន ់  ធៃនចិ់្រត  សៃបរ់ងំ្ខបចិ់្រតទ្ៅទ្ដ្ឋយព្រះក្មមដ្ឋា ន   
ឆ្ល រ... កំុ្លៃងព់្បមូលទ្រឿងមក្គិ្រ  ច្ទ្ងអៀរចិ្រត  ឱ្យខ្លួនឯងទ្ក្ើរទុក្ខ
ទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្យើងមានឱ្កាសទ្ព្ច្ើន  ក្នុងការបានជួបនូវអនក្តដលទ្យើង
ព្សឡាញ់  ប៉ាុតនត ឱ្កាសមានមនិទ្ព្ច្ើនទ្ឡើយ  ក្នុងការបានជួបអនក្តដល
ព្សឡាញ់ទ្សាម ះចំ្ទ្ព្វះទ្យើង  ររឹតរនព្ក្តលងព្ក្ទ្ៅទ្ទៀរ  គឺ្ឱ្កាស
តដលទ្យើងទ្ច្ះព្សឡាញ់ខ្លួនឱ្យបានលអ  ជួយ ខ្លួនឯងឱ្យផុ្រទុក្ខ៕៚ 
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 ៙-អនក្តដលទ្យើងទ្រញចិ្រត  រក្បានទ្ដ្ឋយង្ខយ 
   - អនក្តដលទ្សាម ះចំ្ទ្ព្វះទ្យើង  រក្បានទ្ដ្ឋយព្ក្ 
   - ប៉ាុតនត  មានតរខ្លួនទ្យើងប៉ាុទ្ណាណ ះ  តដលអាច្ជួយ ខ្លួនឯងបាន 
   - គឺ្  ខ្លួនទ្យើងសំខានស់ព្មាបខ់្លួនឯងណាស់ ។ 
 C.ខ្លួនទ្យើងតដលសំខានទ់្នះ   គឺ្ជាកុ្សលធម ៌សរិបបដ្ឋា ន ៤   
វបិសសនា  ជាទីរឹងផុ្រច្ឆក្ទុក្ខ ៕៚ 

3 
 ៙.មាត្ថបិត្ថ ទ្ធាើអាីៗព្គ្បយ់៉ា ងទ្ដើមបឱី្យទ្យើងជាកូ្នបានសុខ្។  
ដល់ទ្យើងមក្អងគុយទ្ក្ើរទុក្ខ   ទ្ព្ព្វះអនក្ដនទដូទ្ច្នះ   ទ្រើមាននឹក្ដល់
ទឹក្ចិ្រតននមាត្ថបិត្ថរបស់ទ្យើងឬទ្ទ ។ 
 ទ្យើងតរងគិ្រព្ច្ឡំថា  អនក្ដនទទ្ធាើអាីៗ ឱ្យទ្យើងទ្ក្ើរទុក្ខ  ទ្ទើប
ទ្យើងមនិអាច្ជួយ ខ្លួនឯងបាន ។  ត្ថមរិរ  ទ្ៅទ្លើការគិ្រននខ្លួនឯង
ទ្សាះ ។  ទ្យើងគួ្រទ្រៀនគិ្រឱ្យទ្ច្ះសុខ្ជាមយួនឹងការរិរក្នុងទ្ោក្ទ្នះ  
ជាទ្មទ្រៀនថាន ក្ប់រញិ្ញញ  ៕៚ 

3 
 ៙.មានព្វក្យបុោណតខ្មរ  បានទ្ព្វលទុក្ រ ៗ មក្ថា “ មនុសស
ព្សី  បងាិលច្ន្ទង្ខា នមនិជំុ ” ក្ម៏ានអនក្តវក្តញក្ទ្ៅទ្ព្ច្ើនតផ្នក្ ។  ខំុ្្
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ព្គានត់រទ្លើក្ទ្ឡើងក្នុងនយ័ព្រង់ៗ  ថា  “ ន្ទសតីទ្មផ្េះ  រវល់ការង្ខរផ្េះ
ទ្ព្ច្ើន ” ប៉ាុតនត  ទ្យើងទ្មើលជាទូទ្ៅ  រមួទាងំបុរសផ្ង  សូមបតីរព្រះ-

មហាសីវទ្រថរ    ក្ព៏្រូវបានទទួលព្វក្យរលឹំក្ថា    “ រវល់រកមតម្ពលស្ងល ប់
គ្មម ន ” ដូទ្ច្នះតដរ ។  ក្នុងព្រះរដាបាលទ្រថរគាថា  សតមដងថា  សាល បទ់្ៅ

ទាងំមនិព្បាសច្ឆក្នូវរណាា   គឺ្មនិទានត់ឆអរ  ជាទាសៈននរណាា  ។ 
 បញ្ញា ក្នុងព្រះរុទធសាសនា  គឺ្ទុក្ខសច្ច  ព្រូវទ្ដ្ឋះព្សាយទ្ដ្ឋយ
និទ្ោធសច្ច  រវល់ទ្ដើមបពី្រះនិព្វា ន  ទ្ទើបរចួ្រវល់  មនិតមនរវល់ទ្ដើមបតីរ
រវល់ទ្ៅទ្នាះទ្ទ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្សរកាមសុខ្  ដូច្ខ្ចីព្បាក្ធ់នាគារ  ឬដូច្ជួលសណាា គារ
សាន ក្ទ់្ៅដូទ្ច្ឆន ះឯង ។  
 C.បរមសុខ្ព្រះនិព្វា ន  មនិមានបំណុល  គឺ្ជាសមបរតិរបស់
ទ្យើងរិរ  មនិមានចំ្តណក្ននការតព្បព្បួល  មនិទ្ទៀងទារផ់្ងទ្ឡើយ៕ 

3 
 ៙.ភារសាអ រ  សង្ខា   អងអ់ាច្ននដំរ ី  អាព្ស័យមានភលុក្  តខ្មរ
ច្ងព្វក្យទុក្មក្ថា  មនុសសយក្សមដ ី ដំរយីក្ភលុក្ ។  គឺ្ភារអងអ់ាច្  
មានគុ្ណរនមលននមនុសស      ទ្ៅព្រងរ់ក្ាសមដ ី  ព្រមទ្ដ្ឋយវចី្សុច្ររិ 
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  ទាងំ ៤ “ ម្ដ្ើ រឱ្យម្ចន ៣  សដីឱ្យម្ចន ៤ ” ៕៚ 

3 
 ៙.មយួគឺ្  “ ម្សចកដីពិត ” មយួទ្ទៀរ  គឺ្ជាទ្រឿងក្នុងគំ្និរ  តដល 

បានគិ្រថា  “ គ្ួរមតយ៉ា ង្ម្នោះ ”    ទាងំរីរទ្នះឯង  ទ្ព្ច្ើនតរមនិសូវព្រូវគាន  

មនិព្សបគាន   តរងព្បឆ្ងំនឹងគាន  ។ 
 អនក្ណាព្បកានម់ា ំ គាពំ្ទយក្ទ្រឿងក្នុងគំ្និរខ្លួនឯងថា  គួ្រតរ
យ៉ា ងទ្នះ ៗ  អនក្ទ្នាះលំបាក្នឹងទទួលយក្នូវសច្ចៈ  គឺ្ទ្សច្ក្ដីរិរ
ណាស់  ទ្ព្ព្វះមនិធាល បអ់បរ់កំ្នុងទ្មទ្រៀនថាន ក្ប់រញិ្ញញ   ក្ម៏និបានទ្ដើរក្នុង
ផ្លូវដព៏្បទ្សើរ  តដលព្រូវចូ្លទ្ៅច្ឆក្ធ់លុះនូវអរយិសច្ចធមត៌ដរ  ទ្ហើយជា
លទធផ្ល  គឺ្ទុក្ខទ្ៅដ   មទួ្ដ៉ា   ទ្ៅហមងចិ្រតកាយ  របួររឹទ្ដ្ឋយអវជិាជ   
រណាា ... ៕៚ 

3 
 ៙.អត្ថត នុទិដាិ  ទ្រលខ្លះព្បកានក់ាយថាជារួខ្លួន  ទ្ព្ព្វះគិ្រថា
កាយឋរិទ្ៅបាន ១ឆ្ន .ំ.. ២០ឆ្ន  ំ ៥០ឆ្ន .ំ.. តរមនិព្បកានវ់ញិ្ញញ ណថា
ជារួខ្លួនទ្ទ  ទ្ព្ព្វះគិ្រថាវញិ្ញញ ណមុនទ្ផ្សង  វញិ្ញញ ណឥឡូវទ្នះទ្ផ្សង  
តរព្បកានថ់ាវញិ្ញញ ណជារបស់ខ្លួន  រួខ្លួនអញមានវញិ្ញញ ណ ។  មាន
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ទ្រលខ្លះតបរជាព្បកានវ់ញិ្ញញ ណជារួខ្លួនទ្ៅវញិ  គឺ្អត្ថត ទ្ៅទ្ក្ើរទ្ទៀរ  
ទ្ហើយព្បកានក់ាយជារបស់ខ្លួន  ព្រូវច្ឆស់  ព្រូវទ្ច្ឆល ។ 
 C.អត្ថត នុទិដាិ  ទ្ធាើឱ្យរវល់ព្បព្រឹរតទ្ៅក្នុងបញ្ច ទ្វោជាទ្ដើម  ជា
រិទ្សសទ្រលទ្នះមានព្រះធម ៌  តដលព្រូវទទួលយក្មក្អបរ់ចិំ្រត  តរ
តបរជារវល់ ៗ     ទ្ដ្ឋយមនិដឹងថាខ្លួនឯងមានព្រឹមតររូបធារុ        និង 
វញិ្ញញ ណធារុប៉ាុទ្ណាណ ះ  ទ្ទាះជាមហាទ្សដាី  ឬទ្ទវត្ថ   ក្គឺ៏្វញិ្ញញ ណធារុ 
ដឹងអារមមណ៍  ទ្វទនាទ្សាយអារមមណ៍  មនិមានបុគ្គលទ្ដ្ឋយបរមរថ
ទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើមនិលមមទ្រញចិ្រតនឹងខ្លួនឯងទ្ទ  ទ្ទាះបីមានព្ទរយ  បាន
ឋានៈប៉ាុនណា  ក្ទ៏្ៅតរទ្ក្ើរទុក្ខតដរ ។ 
 C.ផ្ដិលមាស  ផ្ដិលព្បាក្ ់ និងព្រទ្ឡាក្ដូង... ដងទឹក្បរទិ្ភាគ្  
ទ្បើលមមទ្រញចិ្រត  រតមងបានសុខ្ដូច្គាន  ៕៚ 

3 
 ៙.មនិតមនទ្ក្ើរទុក្ខ  ទ្ព្ព្វះទ្ហរុតរការមនិមានទ្នាះទ្ទ  ទ្ក្ើរ
ទុក្ខ  ទ្ព្ព្វះទ្ហរុតរការច្ងម់ានទ្ទទ្រើ ៕៚ 

3 
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៙.អនក្ណា ៗ តដលទ្សាយសុខ្  ទ្សាយទុក្ខ    គឺ្មនិមានសុខ្ 
ទុក្ខណា  តដលមនិអាព្ស័យផ្សសៈជាបច្ចយ័ទ្ឡើយ  ទ្ព្វលទ្ដ្ឋយ
បរមរថ  មនិមានបុគ្គលជាអនក្ទ្សាយទ្ឡើយ  សុខ្ក្ដី  ទុក្ខក្ដី  សុទធតរមនិ
ទ្ទៀងដូច្គាន  ។  កិ្ច្ចបដិបរតិជាព្បទ្យជនដ៍ឧ៏រដម  គឺ្មនិជាបជំ់ព្វក្ទ់្ៅ
ក្នុងសុខ្  និងយល់ដឹងចំ្ទ្ព្វះទ្សច្ក្ដីទុក្ខ ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិតដលរស់ទ្ៅព្បទ្សើរជាទីបំផុ្រ  គឺ្រស់ទ្ៅជាសុខ្  
ព្បាសច្ឆក្ទ្ទាស  ទ្ៅត្ថមរទ្បៀបរបស់ខ្លួន  មនិទ្ព្បៀបទ្ធៀបនឹងអនក្
ដនទ  ក្ម៏និជំព្វក្ោ់ក្វ់និជាមយួនឹងអនក្ណា ៗ ទ្នាះតដរ  ររឹតរមនិ
ឥសានឹងអនក្ណាទ្ឡើយ... ។ 
 សរុបទ្ហើយ  ជីវរិតដលព្បទ្សើរជាទីបំផុ្រទ្នាះ  គឺ្ជីវរិតដល
រស់ទ្ៅព្បក្បទ្ដ្ឋយបញ្ញញ   សាធុ ! សាធុ ! សាធុ ! ៕៚ 

3 
 ៙.សាក្លវទិយល័យ    ថាន ក្ប់រញិ្ញញ     តដលអនក្ទ្ ើញភយ័ក្នុង
វដដសងារ  គ្បបចូី្លទ្រៀនទ្នាះ  គឺ្កាយ  និងចិ្រតរបស់ខ្លួនឯង ។  ទ្បើ
មនិចូ្លសិក្ាទ្ទ  កាយ  និងចិ្រតទ្នះ  រតមងជាទីត្ថងំននអវជិាជ   រណាា   
និងទិដាិ ៕៚ 
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 ៙-  នះទ្ោគ្កាយ   ទ្ដ្ឋយការហារព់្បាណ 
   -  នះទ្ោគ្រខំាន   ទ្ដ្ឋយញាណបរទិ្ភាគ្ 
   -  នះសរាទ្ោក្   ទ្ដ្ឋយទ្ជាគ្តច្ក្ទាន 
   -  នះមរិតោបអ់ាន   ទ្ដ្ឋយបានចិ្រតទ្សាម ះ 
   -  នះអនក្ទ្ធាើខុ្ស   ទ្ដ្ឋយឱ្យអភយ័ 
   -  នះទ្ព្កាធអព្បីយ ៍  ទ្ដ្ឋយខ្នតីភាល ម 
   -  នះការទាក្ទ់ាម   ទ្ដ្ឋយគិ្រអនិច្ឆច  
   -  នះតខ្សរណាា    ទ្ដ្ឋយសារក្មមដ្ឋា ន 
 C- ដល់ព្រះនិព្វា ន    នះទុក្ខទាងំរួង ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ដ្ឋយបរមរថធម ៌  មនិមានអនក្ណាជាសមបរតិននអនក្ណា
ទ្នាះទ្ទ  គឺ្ព្គានត់រជាកិ្ច្ចសទ្ន្ទង្ខគ ះ  ត្ថមរួនាទីក្នុងទ្ោក្ននបញ្ញរតិ  
ប៉ាុទ្ណាណ ះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ដ្ឋយបរមរថធម ៌ មនិមានអនក្បរទិ្ភាគ្នូវអាហារទ្នាះទ្ទ  គឺ្
អាហារជាបច្ចយ័ឱ្យទ្ក្ើរអាហារជជរូប  និងឧបរថមភដល់រូបកាយទាងំមូល  
ជាទីត្ថងំននទ្វទនា ៕៚ 
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 ៙.គាម នអនក្ណាជាអនក្បរទិ្ភាគ្       នូវវញិ្ញញ ណាហារទ្នាះទ្ទ  
តរបដិសនធិវញិ្ញញ ណ  ជាបច្ចយ័នននាមរូប  គឺ្ជាព្ក្តសននវដដសងារ  ជា
ទុក្ខសច្ច ៕៚ 

3 
 ៙.មនិមានអនក្ណាទ្សាយអារមមណ៍ជាសុខ្  ឬជាទុក្ខទ្នាះទ្ទ  
ប៉ាុតនត  ទ្វទនាទ្ក្ើរមាន  ទ្ព្ព្វះផ្សសៈជាបច្ចយ័ ៕៚ 

3 
 ៙.បុញ្ញ ព្ទរយចិ្រតសៃបរិ់រ ឱ្យសុខ្ចិ្រតដបរិកុ្សល 
 លះទ្ព្កាធទ្ផ្លដ រមគ្គផ្ល ព្បាថាន ដល់ព្រះនិព្វា ន ៕៚ 

3 
 ៙.សព្រូវគួ្រខាល ច្ខាល ងំតមនរិរ គឺ្ភារងងឹរក្នុងចិ្រតទ្យើង 
 ចំ្តណក្មរិតលអបវរទ្េាើង  បញ្ញញ ឈានទ្ឡើងទ្ោកុ្រតរ៕ 

3 
 ៙.បានព្រឹមមានចិ្រត  ឋរិក្នុងសាម ររី 
 រស់មានរនមល  មាននយ័ធមមត្ថ 
            ដឹងធមប៌រមរថក្មាច ររ់ណាា  
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            សុខ្ទុក្ខយ៉ា ងណាធមមត្ថទ្វទនា៕៚ 

3 
 ៙.ទ្សច្ក្ដីសុខ្ ររឹតរឱ្យ  ររឹតរបាន 
 ទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  ររឹតរទ្គ្ច្  ររឹតរជួប ។ 
 ឱ្យសុខ្ដល់អនក្ដនទត្ថមរយៈទឹក្ចិ្រត    ទានសីលភាវនា   ររឹ
តរច្ទ្ព្មើនទ្ឡើងនូវទ្សច្ក្ដីសុខ្ត្ថមផ្លូវចិ្រត ។ 
 ទ្គ្ច្អំរីទុក្ខទ្ដ្ឋយអវជិាជ   លុះក្នុងទិដាិ  រណាា   មនិទ្ធាើទាន  មនិ
រក្ាសីលជាទ្ដើមទ្ដ្ឋយខាល ច្ទុក្ខ  ខាល ច្លំបាក្  គឺ្មនិរចួ្ផុ្រច្ឆក្ទុក្ខ
ទ្ឡើយ ។ 
 ព្រូវសនសបុំណយ  កំុ្ខាល ច្បុណយ  មានបញ្ញញ កំ្ណរដឹ់ងទុក្ខ  
សាគ ល់រួទុក្ខត្ថមរិរមនិតមនអត្ថត    
 - បញ្ចក្ខនធជាទុក្ខ  តរការកំ្ណរដឹ់ងទុក្ខ  គឺ្ជាសុខ្ 
 - ទ្យើងមានរួនាទីដឹងទុក្ខ  មនិតមនមានរួនាទីទ្ក្ើរទុក្ខទ្ទ ៕ 

3 
 ៙.ជីវរិតដលទ្ៅសល់  ទ្យើងទ្ព្បើសិទធិឱ្យបានសុខ្  អបរ់ចិំ្រត
ចូ្លក្នុងព្រះក្មមដ្ឋា ន  សទ្ព្មច្បានទ្សច្ក្ដីសៃប ់៖ 
 - ជាមនុសសលអ  ទ្ដើមបខី្លួនឯង  មនិតមនលក្ល់អឱ្យអនក្ដនទ ។ 



-148- 

 

 - ព្បគ្ល់ទ្ោក្ទ្នះ  ឱ្យដល់អនក្ដនទ  គឺ្មនិព្បតជងយក្ ។ 
 - លះបងគំ់្និរ  គិ្របង្ខគ បអ់ាីៗ  រព្មូវត្ថមចិ្រតច្ងរ់បស់ខ្លួន ។ 
 - លមមនឹងខ្លួនឯង  គឺ្មនិព្បឹងររទ់្ដញត្ថម  ឱ្យដូច្អនក្ដនទ ។ 
 - គួ្រឱ្យសលុរនឹងការសាល បទ់្ព្ច្ើននាក្ទ់្ដ្ឋយទ្ោគ្កូ្វដី  ប៉ាុតនត   អនក្ 
តដលទ្ក្ើរមក្ទាងំប៉ាុនាម ន  គឺ្ព្រូវសាល បទ់ាងំអស់  ដូទ្ច្ឆន ះ  មនិគួ្រឥសា  
មនិគិ្រព្បហារអនក្ដនទក្នុងទ្រឿងអាីៗ    មានតរការឱ្យអភយ័    និងតបរ
ព្រឡបម់ក្ជព្មះចិ្រតខ្លួនឯងវញិ ៕៚ 

3 
 ៙.លៃងដូ់ច្សាា   តរថាមនិបានមក្ទ្បៀរទ្បៀនមនុសស  លអជាង
អនក្ឆ្ល រដូច្មនុសស  តរថាទ្ៅទ្បៀរទ្បៀនសាា  ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ដើរទ្ដ្ឋយមនិមានគូ្  លអជាងមានគូ្តបបកូ្វដី ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើមនិអបរ់ចិំ្រតឱ្យមានទ្មត្ថត   ដូច្តដលមាដ យមានចំ្ទ្ព្វះកូ្ន
ទ្ទ  ចិ្រតទ្នះទ្ដ្ឋយទ្ព្ច្ើន  គឺ្ព្ច្តណននឹងអនក្តដលបានលអជាងខ្លួន ៕ 

3 
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 ៙-ច្ទ្ព្មើនវបិសសនាទ្ ើញវដដសងារអាព្ស័យនឹងបច្ចយ័  រតមង
លះបងប់ាននូវឧទ្ច្ាទទិដាិ  ( យល់ខុ្សថា  សរាសាល បទ់្ៅសូនយ ) ។ 
   - ទ្ ើញនិទ្ោធសច្ច  រតមងលះបងនូ់វសសសរទិដាិ ( យល់ខុ្ស 
ថា  សរាសាល បទ់្ៅទ្ក្ើរទ្ទៀរ  ឋរិទ្េរ ) ។ 
   - ទ្នះជាអនុទ្ព្វធិញ្ញញ ណ  ត្ថមលំដ្ឋបវ់បិសសនា 
   - ដឹងទុក្ខ  ទ្ដ្ឋយបញ្ញញ ថាន ក្ន់ាមរូបបរទិ្ច្ាទញ្ញញ ណ 
   - ដឹងសមុទយៈ  ទ្ដ្ឋយបច្ចយបរគិ្គហញ្ញញ ណ 
   - ដឹងនិទ្ោធ  ដឹងមគ្គ  ទ្ដ្ឋយសវនញ្ញញ ណ ៕៚ 

3 
 ៙.ឧទ្បាសេ  មានផ្លទ្ព្ច្ើន  មានអានិសងសទ្ព្ច្ើន  រុងទ្រឿង  
ផ្ាយទ្ៅ ។ 
 - អនក្មានសីល  គឺ្មានទ្មត្ថត  
 - អនក្មានទ្មត្ថត   គឺ្មានសីល ។ 
 C.គួ្រច្ទ្ព្មើនទ្មត្ថត បតនថមទ្ទៀរ      ព្រមទ្ដ្ឋយ    ការសមាទាន
ឧទ្បាសេសីល ឱ្យបានឧទ្បាសេព្បក្បទ្ដ្ឋយអងគ ៩ (បិ.៤៩/ទំ.៧២)។  
គ្បបនឹីក្រលឹក្ដល់ព្រះគុ្ណននព្រះអរហនត  តដលមានការមនិព្បព្រឹរត
នូវបាណារិបារជាទ្ដើម ( អរហនតុទ្បាសេ ) ។   
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 ឧទ្បាសេសីល  តដលមានផ្លទ្ព្ច្ើន  មានអានិសងសទ្ព្ច្ើន  
រុងទ្រឿងផ្ាយទ្ៅ ៕៚ 

3 
៙.ទ្រលមានតម៉ាឪ  មនិទ្ច្ះរបសនង 

ទ្រលមានគូ្ព្គ្ង   មនិទ្ច្ះព្សាក្ព្សានត 
ទ្រលមាន ទ្រលបាន        មនិទ្ច្ះទុក្ដ្ឋក្ ់
ទ្រលមានមាសព្បាក្ ់  មនិទ្ច្ះទ្ធាើបុណយ 
ទ្រលច្ឆយទ្ដើមទុន   មនិទ្ច្ះព្បឹងរក្ 
ទ្រល ថឺាា រម់ក្   មនិទ្ច្ះច្ងច្ឆ ំ
ទ្រលវយ័ឆលងឆ្ន  ំ មនិទ្ច្ះសទ្ងាគ្ 
ទ្រលចូ្លដំទ្ណក្  មនិទ្ច្ះភាវនា 
ទ្រលច្ឆស់ជោ        មនិទ្ច្ះនឹងធឹង 

មនិទ្ច្ះតបបហនឹង      ទីរឹងអាីទ្ៅ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្សច្ក្ដីសុខ្  តដលមនិជាបជំ់ព្វក្ជ់ាមយួនឹង  អារមមណ៍ទ្ៅ
ក្នុងទ្ោក្  ទ្ទើបទ្ឈាម ះថា  បដិបទាជាទីសបាយ ។ 
 ទ្នក្ខមមសិរទ្សាមនសស    ឬធមមបបរិី    ទ្នះជាអមរសុខ្ននអនក្ 
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ច្ទ្ព្មើនវបិសសនា ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិទ្ជាគ្ជយ័  មានការវនិិច្ាយ័ក្នុងទ្ោក្ ដូច្ជាទ្ជាគ្ជយ័ 
ក្នុងការសិក្ា  ឬក្នុងមុខ្ជំនួញជាទ្ដើម ។ 
 ក្នុងព្រះរុទធសាសនា  សំទ្ៅយក្ការ នះទ្ព្កាធ   នះអាព្ក្ក្ ់ 
 នះបាបក្នុងចិ្រតខ្លួនឯង... រហូរដល់ នះទ្សច្ក្ដីទុក្ខទាងំរួង  ទ្ដ្ឋយ
ការអស់ទ្ៅននរណាា  ។  ទ្ជាគ្ជយ័  គឺ្ទ្សច្ក្ដីសុខ្ក្នុងដំទ្ណើ រផ្លូវនន
ជីវរិខ្លួនឯងព្បច្ឆនំេៃ  ជាទ្សច្ក្ដីសុខ្តដលអាព្ស័យនឹងទ្នក្ខមមៈ ។ 
 C.និោមសិសុខ្  វបិសសនាសុខ្  បរមសុខ្ ៕៚ 

3 
 ៙.អនក្ព្ក្  ខ្ាះខារព្បាក្ ់ ជំព្វក្បំ់ណុលទ្គ្... បានទ្ ើញរនមល
ព្បាក្ន់ព្ក្តលងណាស់  លក្កូ់្ន  លក្ព់្បរនធ  លក្ទ់ាងំខ្លួនឯងទ្ទៀរ  
ទ្ដើមបពី្បាក្ ់។ 
 មហាទ្សដាីទ្ក្ើរទ្ោគ្មហារកី្  ជិរអស់ជីវរិ  ទ្ ើញរនមលនន
ជីវរិដន៏ព្ក្តលង  ទ្ទាះជាព្រូវចំ្ណាយព្បាក្ទ់ាងំអស់ក្ព៏្រមតដរ  ឱ្យតរ
បានទ្ៅរស់  តរមនិអាច្បានទ្ឡើយ ។ 

C.នេៃតសអក្នឹងមក្ដល់សព្មាបព់្គ្បគ់ាន    ប៉ាុតនត  មនិតមនព្គ្បគ់ាន  
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សុទធតរព្រូវទទួលបានទ្នាះទ្ទ  ដូទ្ច្នះ  គ្បបបីដិបរតិនូវវបិសសនាឱ្យបាន
ដឹងច្ាស់ឥឡូវទ្នះថា  រស់  ឬសាល បទ់្រលណាក្ម៏និតមនទ្យើងជាអនក្
ទ្ធាើតដរ  ច្បប់ញ្ញា   អស់ក្ងាល់ ៕៚ 

3 
 ៙.គួ្រមានទ្សច្ក្ដីសុខ្ជាមយួនឹងអាីៗ ជំុវញិខ្លួន  ទ្ដ្ឋយមនិព្រូវ
លិច្ចុ្ះក្នុងទ្សច្ក្ដីទុក្ខទ្ឡើយ ។ 
 C.ទ្សច្ក្ដីសុខ្ក្នុងចិ្រត  ទ្ក្ើររមួជាមយួនឹងសរិរលឹក្  មនិគិ្រ
តក្អរីរកាល  ក្ម៏និគិ្រទាមទារអនាគ្រ  មានបញ្ញញ កំ្ណរដឹ់ងធម៌
បច្ចុបបនន  ទ្ ើញរូបជាធារុមនិដឹង  រឯីវញិ្ញញ ណធារុដឹងអារមមណ៍  មនិ
តមនអត្ថត  ។ 
 អាីព្រូវទ្ក្ើរ  រតមងទ្ក្ើរ  អាីព្រូវមាន  រតមងមាន 
 សង្ខខ រធម ៌ ទ្ៅទ្លើបច្ចយ័  ជារបស់ក្នុងទ្ោក្ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសក្នុងទ្ោក្ ៖ 
 - ទ្ធាើមនិលអទ្ហើយ  ខាល ច្ទ្គ្ដឹងក្ម៏ាន... ។ 
 - ទ្ធាើលអទ្ហើយ  ខាល ច្ទ្គ្មនិដឹងក្ម៏ាន... ។ 
 - មនុសសលអ  ទ្ធាើលអ  ទ្ព្ព្វះខាល ច្មនិបានលអ ។   
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 C.មនុសសទ្យើង  ទ្ៅសល់ទ្រលចុ្ងទ្ព្កាយបនតិច្បនតួច្ទ្នះ  គួ្រ
តររស់ទ្ៅឱ្យបានសៃបចិ់្រតត្ថមរទ្បៀបខ្លួនឯង  ទ្ៅក្នុងផ្លូវព្រះធម៕៌៚ 

3 
 ៙.គំ្និរព្បក្បទ្ដ្ឋយអត្ថត នុទិដាិ  តរងព្បកានថ់ា ៖ 
 - ទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  បុគ្គលទ្ធាើទ្ដ្ឋយខ្លួនឯង  គឺ្អត្ថត អនក្ទ្ធាើក្មមណា  
ទ្ហើយអត្ថត ក្ទ៏្សាយផ្លវបិាក្ននក្មមទ្នាះ ។ 
 - ទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  អនក្ដនទទ្ធាើឱ្យ  គឺ្អត្ថត ដនទទ្ធាើក្មម  អត្ថត ដនទទ្ផ្សង
ទ្ទៀរ  ជាអនក្ទទួលផ្លវបិាក្ននក្មមទ្នាះ ។ 
 - ទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  ទ្ធាើទ្ដ្ឋយខ្លួនឯងខ្លះ  អនក្ដនទទ្ធាើឱ្យខ្លះ ។ 
 - ទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  អរទ់្ហរុ  ទ្ក្ើរឯងៗ  រួខ្លួនអនក្ទ្សាយ ។ 
 C.រឯីសមាម ទិដាិ  ទ្ ើញព្រូវថាទ្សច្ក្ដីទុក្ខមានរិរ  តរសូនយ
ច្ឆក្អត្ថត អនក្ទ្សាយទុក្ខ    ជាសង្ខខ រធមសុ៌ទធ     មានបច្ចយ័ឱ្យព្បព្រឹរត
ទ្ៅជាវដដៈ  អស់បច្ចយ័គឺ្  វវិដដៈ ៕៚ 

3 
 ៙.សូមបទី្យើងមនិអាច្ទ្ព្ជើសទ្រ ើសបានថា  ទ្យើងទ្ក្ើរមក្ទ្ហើយ  
ទ្យើងនឹងជួបអាី  បានអាី  ទ្ៅត្ថមទ្សច្ក្ដីព្បាថាន   ដូទ្ច្នះក្ទ៏្ដ្ឋយ  ប៉ាុតនត  
ទ្យើងក្អ៏ាច្ទ្ព្ជើសទ្រ ើសបានថា    ទ្រើទ្យើងព្រូវទ្ព្បើជីវរិ    ឱ្យទ្ៅត្ថមផ្លូវ 
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ព្រះធមយ៌៉ា ងណា  ទ្ទើបបានទ្សច្ក្ដីសុខ្ ។ 
 ចំ្ទ្ព្វះបច្ចយ័ ៤  ជីវរិទ្នះក្ម៏និច្ឆបំាច្ព់្រូវការអាីទ្ព្ច្ើនតដរ  ឱ្យ
តរសទាធ មាទំាកំ្នុងព្រះររនព្រយ័  និងមានសីលលអ  មានទិដាិព្រងទ់្ ើញ 
សរាព្បព្រឹរតទ្ៅត្ថមក្មម  ទ្ហើយច្ទ្ព្មើននូវសរិបបដ្ឋា ន ៤ ៕៚ 

3 
 ៙- ទ្ច្ះអបរ់ចិំ្រតទ្រឿយៗ ឱ្យសុខ្ជាមយួនឹងការរិរ ។ 
   - ទ្ច្ះដឹងថា  អាីគួ្រនិយយ  អាីមនិគួ្រនិយយ... ។ 
   - ទ្ច្ះសបាយចិ្រត  ក្នុងការបរចិ្ឆច គ្  តច្ក្រតំលក្... ។ 
   - ទ្ច្ះទ្គាររខ្លួនឯង  ឱ្យកិ្រតិយសដល់អនក្ដនទ... ។ 
   - ទ្ច្ះសៃបចំ់្ណង ់ ច្ងទ់្ដញទ្ដ្ឋលទ្រឿងអនក្ដនទ... ។ 
   - ទ្ច្ះសៃបម់រិទ្យបល់  ក្នុងការវនិិច្ាយ័អនក្ដនទ... ។ 
   - ទ្ច្ះហាមការខឹ្ងទ្ព្កាធ  ដូច្សារេីបរោជរេ... ។ 
   - ទ្ច្ះសុខ្សាបស់ាល់នឹងសមបរតិតដលខ្លួនឯងមាន... ។ 
   - ទ្ច្ះឱ្យអភយ័  និងមនិអាល័យអរីរកាល... ។ 
   - ទ្ច្ះមានមុទិត្ថ  មនិឥសានឹងអនក្ណាទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
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 ៙.អនាគ្រវដដសងារ  មនិដឹងទីបំផុ្រទ្ៅប៉ាុនណា  ប៉ាុតនត  
អនិច្ឆច  !  មនុសសទ្ោក្ភយ័ខាល ច្តរមនិបានទ្សាយសមបរតិក្នុងបច្ចុបបនន  
អាល័យអាីតដលអស់ទ្ៅោល់នេៃ ។ 
 C.សាធុជនទាងំឡាយ  ព្រះនិព្វា ន  ទ្ទើបជាសមបរតិរបស់ទ្យើង 
រិរ  រឯីសមបរតិទ្ៅក្នុងទ្ោក្  រមួទាងំអរតភារផ្ង  គឺ្ជារបស់វនិាស
សូនយ  ដូច្នេៃបទ្ណដើ រកូ្ន... ។   ព្រះនិព្វា ន   គឺ្ការអស់រណាា    អស់
ឆនេោគ្ៈជាមយួនឹងទ្ោក្ទ្នះឯង  ទ្ដ្ឋយការកំ្ណរដឹ់ងបញ្ចក្ខនធមនិ
ទ្ទៀង  ជាទុក្ខ  ជាអនត្ថត  ៕៚ 

3 
 ៙.អាហារ  ទ្ច្ះភលក្សទ្មើល  ព្រូវមារ ់ ឬអរ ់
 - ថាន  ំ ក្គ៏្ងទ់្លបសាក្ទ្មើលសិន  ព្រូវ  ឬអរ ់
 - គូ្ព្គ្ង  សមចិ្រត  ឬមនិសម  ក្គ៏្ងទ់្សរគ្បជ់ាមយួនឹងគាន
ទ្មើលសិន  ទ្ទើបបានដឹងតដរ ។ 
 C.ព្រះក្មមដ្ឋា ន មនិទាន់ប់ានទ្សរផ្ង ដូច្ទ្មដច្បានជា
ព្រទ្ងើយ  ទ្ធាើទ្ត្ថះទ្រើយ  ដល់មានទ្រឿងអាីមក្ដល់  ទ្ច្ះភយ័  យំទ្សាក្  
ខឹ្ងទ្ព្កាធ  ទ្ក្ើរទុក្ខ ។  ព្រូវយល់ថា  ទ្បើមានភយ័  ក្ម៏ានទ្ក្សមតដរ  ទ្បើ
មានការយំទ្សាក្  ទ្ៅដ ចិ្រត  ក្ម៏ានចិ្រតសៃបត់ដរ ៕៚ 
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 ៙.ផ្លូវទ្ោក្  យក្រូតក្ព្រងដឹ់ងទ្រឿងទ្ព្ច្ើន  បានវរថុសមបរតិ
ទ្ព្ច្ើន... ។ 
 - ផ្លូវព្រះធមវ៌ញិ  យក្រូតក្ព្រងស់ៃបចិ់្រតទ្ព្ច្ើន  បានធមមសមបរតិ 
ទ្ព្ច្ើន... ។ 
 C.អាីៗ ទាងំអស់ទ្ៅក្នុងទ្ោក្តដលទ្យើងដឹង  គឺ្ជាអារមមណ៍
ននវញិ្ញញ ណ ។  វញិ្ញញ ណធារុ  មនិតមនជាបុគ្គលណាទ្ឡើយ  មនិមាន
អត្ថត ទ្ទ  ព្រូវទ្ ើញទ្ោក្ទ្នះមនិមានអនក្ណាជាមាច ស់  គឺ្ធមមជារិ
តដលទ្ក្ើរទ្ហើយ  វនិាសទ្ៅវញិ ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិគូ្ព្គ្ង  សុទធតរមានបញ្ញា ទាងំអស់  ព្គានត់រថា  ព្រូវ
តបក្គាន   ឬរសូ៊ទ្ៅជាមយួគាន បនតទ្ៅទ្ទៀរប៉ាុទ្ណាណ ះ ។  ទ្ៅក្ទ៏្ដ្ឋយ  
ទ្ៅក្ទ៏្ដ្ឋយ  គឺ្ព្រូវទ្ដ្ឋះព្សាយបាន  ទ្ដ្ឋយព្រះនិព្វា ន  ព្គ្បយ់៉ា ង   
ព្រូវបានបញ្ចប ់៕៚ 

3 
 ៙.អាីតដលមនិតមនជារបស់ទ្យើង  ទ្បើជារបស់សនមរ  ទ្យើង
អាច្ដទ្ណដើ ម    លួច្បលន.់.. បាន   តរតដលជារបស់បរមរថ   ទ្ទាះជាខំ្
ឱ្បព្ក្ទ្សាបយ៉ា ងណា  ក្ម៏និបានតដរ ។  ឱ្បទ្ក្មង... ឱ្បច្ឆស់... 
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រហូរដល់ឱ្បទ្ខាម ច្  អាីៗ ព្រូវផ្លល ស់បដូរទ្ៅចំ្ទ្ព្វះមុខ្ទ្យើងហនឹងឯង  ព្រូវ
ទ្ ើញទ្ដ្ឋយតភនក្បញ្ញញ   ទ្បើមនិមានតភនក្បញ្ញញ ទ្ទ  គឺ្ទ្មើលមនិដឹង  
ទ្មើលមនិទ្ ើញទ្ឡើយ ។  អនិច្ឆច  ! សង្ខខ រទាងំឡាយជារបស់វនិាស ៕ 

3 
 ៙.មានការគិ្រ  គឺ្មានចិ្រត  តដលទ្ឈាម ះថាចិ្រត  ទ្ដ្ឋយអរថថា
គិ្រ ។  មានការគិ្រ  គឺ្មានការដឹងនូវអារមមណ៍  មានការសនសសំនាដ ន
ទ្ដ្ឋយអំណាច្ជវនវេីិ  សនសវំបិាក្ទ្ដ្ឋយអំណាច្ក្មមក្ាិទ្លស... ។ 
 C.ចិ្ត្ថត នុបសសនាសរិបបដ្ឋា ន  រលឹក្ដឹងបាន  មនិមានអត្ថត
គិ្រ  មនិមានអត្ថត ដឹងនូវអារមមណ៍  មនិមានអត្ថត សនសសំនាដ ន  មនិមាន
អត្ថត សនសវំបិាក្  គឺ្មានតរធារុ  ជារួធមសុ៌ទធ  ដូទ្ច្នះទ្ទើបអារមមណ៍អាីក្៏
បានតដរ  ទ្ព្ព្វះជាអារមមណ៍របស់វញិ្ញញ ណ  សំខានព់្រង ់  មនិព្បកាន់
វញិ្ញញ ណ  ថាជារួខ្លួន ។ 

កាលណារលឹក្ដឹងបានដូទ្ច្នះ   ទ្ឈាម ះថា   បានសាគ ល់នូវ
បរមរថធមត៌្ថមរិរ  ច្ទ្ព្មើនសរិបបដ្ឋា នទ្រឿយៗ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ព្ព្វះសរាទ្ោក្ធាល ក្ចូ់្លក្នុងវដដទុក្ខ   ទាងំមនិដឹងទ្សច្ក្ដី
ទុក្ខ  ទ្ទើបតសាងរក្សុខ្ទ្ដ្ឋយននេិោគ្ៈ ។  ទ្សច្ក្ដីសុខ្  គឺ្ជាទុក្ខ  ទ្ព្ព្វះ 
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ការតព្បព្បួល ។  ការមនិរកី្ោយទ្ដ្ឋយននេិោគ្ៈ  ទ្ទើបផុ្រច្ឆក្ទុក្ខ ៕ 

3 
 ៙.ទ្ជើងទាបតរខំ្  ទ្ឡើងកំ្រូលខ្ពស់ 
 ក្ាលខ្ពស់តរទ្ង្ខះ  ធាល ក្ចុ់្ះមរណា 
   ទ្ជើងទ្ដើរវរីយិៈ  សីសៈបញ្ញញ  
   ទឹក្ចិ្រតខាល ងំកាល   បរញិ្ញញ ទ្ជាគ្ជយ័ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើររឹតរអរួ  គឺ្ររឹតរអន ់
 សុភារទនភ់លន ់ អរធ់នប់ារម ី
   បានខ្ពស់ទ្ព្ព្វះទ្ច្ះ  តព្ក្ងអនក្ដនទ 
   គុ្ណធមថ៌ាល នេល  អភយ័ទ្ទាសា ៕៚ 

3 
 ៙.មានទ្ោគ្  មានអកុ្សលវបិាក្  មានជោ  មរណៈ... ។ 
 ទ្ទាះជាទ្យើងមនិទ្ៅជំព្វក្ោ់ក្វ់និនឹងអនក្ណាទ្ព្ច្ើន  ក្ម៏ាន
អនក្ដនទទ្ព្ច្ើន  មក្ជំព្វក្ោ់ក្វ់និនឹងទ្យើងតដរ ។ 
 ក្នុងជីវរិ  ទ្យើងមនិអាច្ទ្ព្ជើសទ្រ ើសឱ្យបានតរទ្រឿងលអទ្នាះ
ទ្ឡើយ  ប៉ាុតនត  ទ្យើងអាច្ទ្ព្ជើសទ្រ ើសទ្ធាើតរទ្រឿងលអ   ឱ្យបានព្បទ្សើរជាទី
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បំផុ្រព្បច្ឆនំេៃ ។  ធមមត្ថននតផ្នដី  រតមងជាទីធាល ក្ចុ់្ះនូវរបស់សាអ រ  ឬ
មនិសាអ រ  យ៉ា ងណា  ជីវរិទ្នះ  រតមងជាទីធាល ក្ចុ់្ះនូវសុខ្ភារ   ឬជំងឺ 
ទ្ោគា  ជាធមមត្ថ  យ៉ា ងទ្នាះ  មយ៉ាងទ្ទៀរវញិ្ញញ ណ  រតមងជាទីធាល ក្ចុ់្ះ
នូវអារមមណ៍លអ  ឬមនិលអ  ត្ថមធមមត្ថដូទ្ច្ឆន ះឯង ៕៚  

3 
 ៙.ទ្បើមនិអរធ់នក់្នុងទ្រឿងរូច្ទ្ទ  នាឱំ្យខូ្ច្ទ្រឿងធំ ។ 
 -  ទ្បើមនិអរធ់នក់្នុងផ្លសទ្ព្មច្ទ្ទ     គឺ្ព្រូវមក្អរធ់នក់្នុង
ក្ងទុក្ខវដដសងារដយូ៏រអតងាង ។ 
 - ទ្បើមនិលះសុខ្លមមព្បមាណទ្ទ  ព្រូវមក្ខ្ាះខារទ្សច្ក្ដីសុខ្
រហូរព្គ្បជ់ារិ ។ 
 - វរតវសុិទធិមគ្គបិទទាា រការព្វរកូ្វដី  ២៨ វចិ្ាិកា  ប៉ាុតនត   
 C.វសុិទធិមគ្គ  ទាា រព្រះនិព្វា នទ្បើក្  ខ្ាះតរបុគ្គលអនក្ទ្ធាើដំទ្ណើ រ
ទ្ៅ  ឬមនិសមបូណ៌អនក្បដិបរតិ ៕៚ 

3 
 ៙.បុណយទ្ធាើទ្ៅ  គឺ្ជាររដព៏្បទ្សើរ  ទាងំទ្ហរុ  ទាងំផ្ល ។ 
 - ក្មមឱ្យផ្ល  ព្រូវទទួលទ្ដ្ឋយបញ្ញញ   ដឹងថាមនិទ្ទៀង ។ 
 - បញ្ញា ទ្ក្ើរមាន  ព្រូវទ្ដ្ឋះព្សាយទ្ដ្ឋយសរិ  ព្គ្បកុ់្សល ។ 
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 - ទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  ព្រូវកំ្ណរដឹ់ងបរមរថធម ៌ គឺ្នាមរូប  ជារួទុក្ខ ។ 
 C.ចិ្រតមនុសសទ្យើងសរានេៃ     មនិព្បាក្ដព្បជាទ្ទ     ទ្បើសងឃមឹ 
ខាល ងំទ្រក្  ក្អ៏ាច្ខ្ក្ចិ្រតទ្ព្ច្ើនតដរ ។ 
 ទ្រលទ្វោទ្ៅជាមយួនឹងគាន យូរ  ក្ម៏និបានអាីទ្ដើមបទី្ធាើឱ្យចិ្រត
មាទំាទំ្នាះទ្ឡើយ  ព្គានត់រទ្ធាើឱ្យទ្យើងបានដឹងចិ្រតមនុសសត្ថមរិរ ។ 
 ទ្ទើបព្រូវអបរ់ចិំ្រតខ្លួនឯង  ឱ្យច្ទ្ព្មើនបញ្ញញ   ដឹងសច្ចធម ៌
សទ្ព្មច្ដល់ទិសទ្ៅ ។ 
 ព្រះនិព្វា នបញ្ចបព់្គ្បប់ញ្ញា   គឺ្បញ្ញា ក្នុងវដដសងារទ្រៀងៗខ្លួន៕ 

3 
 ៙.ទ្សច្ក្ដីសុខ្  តដលជាការរក្ាខ្លួនទ្ដ្ឋយលអ  គឺ្សុខ្សៃបក់្នុង
ការទ្សរក្មមដ្ឋា នភាវនា  និងច្ទ្ព្មើននូវសរិបបដ្ឋា ន ៤  មនិតមនសុខ្
ទ្ព្ព្វះទីក្តនលង  ប៉ាុតនតទ្សនាសនៈ  ជាឧបនិសសយ័  ជាទីអាព្ស័យននការ
ច្ទ្ព្មើនកុ្សលធម ៌ ទ្ៅថាអាោសជាទីសបាយ  អកុ្សលធមេ៌យចុ្ះ
អស់ទ្ៅ  សាបសូនយទ្ៅ ។  មនុសសទ្យើង  មានសិទធិសទ្ព្មច្ទ្សច្ក្ដី
សុខ្ឱ្យខ្លួនឯង  ទ្ព្ព្វះសុខ្ទ្ៅនឹងការអបរ់ចិំ្រតឱ្យសៃប ់ សិក្ាសច្ចធម ៌
គឺ្បរមរថធមត៌ដលមានក្នុងជីវរិទ្ហើយទ្ព្សច្ ៕៚ 

3 
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 ៙.មនុសសទ្យើង ទ្ច្ះតរយក្ចិ្រតទុក្ដ្ឋក្ទ់្ៅក្នុងទ្រឿងោ៉ា វទ្ផ្សងៗ  
ទ្ដ្ឋយមនិដឹងត្ថមរិរថា    អាីតដលដឹងទ្រឿងទ្នាះ     ក្ព៏្បកានរួ់ខ្លួនឯង 
ជាអនក្ដឹងទ្រឿង  ទ្ទើបមនិទ្ច្ះអស់ទ្រឿងខ្ាល់  ទ្ព្ព្វះក្ងាល់ទ្ៅក្នុងចិ្រតគិ្រ
ព្បក្បទ្ដ្ឋយទ្មាហៈ ។  មយ៉ាងទ្ទៀរ  ទ្ច្ះតរយក្ចិ្រតទ្ៅជំទាស់ចំ្ទ្ព្វះ
អារមមណ៍  ទ្ដ្ឋយមនិបានសាដ បនូ់វព្រះសទធមម  ថាអាីៗ ក្នុងទ្ោក្  បុគ្គល
មនិគួ្រព្បកានទ់្ដ្ឋយទិដាិ  រណាា ទ្ឡើយ  ព្រូវទ្ ើញដូច្ធមមជារិដនទ  
មាននព្រ  ភន ំ ទទ្នល  សមុព្ទ  ព្រះច្នេ  និងព្រះអាទិរយជាទ្ដើម ៕៚ 

3 
 ៙.អាីតដលទ្ក្ើរអំរីបច្ចយ័  គឺ្មនិតមនអត្ថត   រួខ្លួនទ្យើងទ្ឡើយ  
ទ្ទើបទ្យើងបានដឹងថា  វដដសងារមនិតមនទ្យើងជាអនក្សាងឱ្យខ្លួនឯង
ទ្នាះទ្ទ  ក្ម៏និតមនអនក្ដនទសាងឱ្យតដរ ។ 

អនក្សាងមនិមាន  អនក្ទ្សាយផ្លក្ម៏និមាន  គឺ្មានតរបច្ចយ័  
និងផ្លននបច្ចយ័ប៉ាុទ្ណាណ ះ ។ 

ទ្នះជាទ្មទ្រៀនថាន ក្ប់រញិ្ញញ   ទ្ដើមបទី្ច្ញច្ឆក្អំរីទ្ោក្ទ្នះ  ផុ្រ
ទុក្ខ  បញ្ចបព់្គ្បប់ញ្ញា  ៕៚ 

3 
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 ៙.អនក្ណាចិ្រតបាប  ទ្ឆអះឆ្អ បទុច្ចររិ 
 អវជិាជ បាងំបិទ  បញ្ញរតថាទ្គ្ 
   តេចិ្រតខ្លួនទ្យើង  កំុ្ទ្បុើងមារទ់្ជរ 
   បរមរថទទ្ទ  សូនយច្ឆក្អត្ថត  ៕៚ 

3 
 ៙.មរិតសមាល ញ់ទ្សាម ះ  មនិមានទិញលក្ទ់្ឡើយ  ទ្បើច្ងប់ាន  គឺ្
ព្រូវយក្ដួងចិ្រតលអទ្សាម ះរបស់ខ្លួនទ្ៅដូរយក្មក្  ទាងំបានទ្ដ្ឋយក្ព្ម
ទ្ទៀរផ្ង ។    បុណយ  ក្ដូ៏ច្គាន តដរ  ច្ងយ់ក្បុណយតដលជាសិរ ី  សួសដី 
ននជីវរិ  គឺ្ព្រូវមានសទាធ   និងបញ្ញញ ជានដ ។ 
 អរយិមគ្គអងគ ៨  ជាសីសៈ  មានសរិបបដ្ឋា ន ៤  ជាសូរង ។ 
 ព្រះនិព្វា នជាទិសទ្ៅ  មានការអស់ទ្ៅននវដដៈ  ជាផ្ល
សទ្ព្មច្ននអរយិមគ្គ  មានវរីយិៈជាទ្ជើងទ្ដើរឱ្យដល់ ៕៚  

3 
 ៙.លអអាព្ក្ក្ ់      ទ្ៅនឹងចិ្រត  ខ្លួនឯងគិ្រ 
 សុខ្ទុក្ខរិរ      ទ្ៅនឹងចិ្រត  ខ្លួនឯងសាង 
 ខុ្សឬព្រូវ      ទ្ៅនឹងចិ្រត  ជារស័ដុត្ថង 
 សៃបព់្គ្បយ់៉ា ង      ទ្ៅនឹងចិ្រត  បញ្ចបទ់្រឿង ៕៚ 
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 ៙.កំុ្បទ្ណាដ យឱ្យឱ្កាសក្នលងទ្ៅទ្ហើយ  ទ្ទើបទ្ ើញរនមល  នាំ
ឱ្យសាដ យទ្ព្កាយ ។ 
 - មយួនេៃ ៗ រវល់ច្ងង់្ខប ់  ទីបំផុ្របានសាល បត់មន  ទ្ៅត្ថម
យថាក្មម ។ 
 - ងងឹរមនិអាច្ក្មាច រង់ងឹរបានទ្ឡើយ 
 - ទ្បើដឹងថាងងឹរ  ដូច្ទ្មដច្ទ្ទើបមនិតសាងរក្ព្បទីប ។ 
 - ទ្បើដឹងថាលៃង ់ ដូច្ទ្មដច្ទ្ទើបមនិខំ្រយយម   សនសអំបរ់បំញ្ញញ  
ព្រះធមជ៌ាអណដូ ងតរ ៉ាននបញ្ញញ ររនៈ ៕៚ 

3 
 ៙.គ្បបមីានទ្សច្ក្ដីសុខ្ជាមយួនឹងធមមត្ថននជីវរិ 
 - ទ្សច្ក្ដីសុខ្  ទ្ព្ព្វះបានយល់ដឹងនូវបរមរថធម ៌។ 
 - ទ្ព្ព្វះបានយល់ដឹងទ្ៅក្នុងព្រះធមមររនៈ  ទាងំមានទ្សច្ក្ដី
សុខ្ក្នុងជីវរិ  ទ្ទើបមនិគិ្រទ្បៀរទ្បៀនខ្លួនឯងផ្ង  មនិគិ្រទ្បៀរទ្បៀន
ដល់អនក្ដនទផ្ង  មនិទាមទារអាីអំរីទ្ោក្ទ្នះផ្ង  គឺ្រស់ទ្ៅជាមយួ
នឹងការរិរ  ទ្ដ្ឋយបញ្ញញ  ។ 
 C.គួ្រទ្ដើរផ្លូវតដលនាឱំ្យយល់ដឹងនូវសច្ចធម ៌៕៚ 

3 
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៙- គិ្រទ្ព្ច្ើន  ទុក្ខទ្ព្ច្ើន  
  - គិ្ររិច្  មនិតមនថាមនិទ្ក្ើរទុក្ខទ្នាះទ្ឡើយ ។ 
  - ទ្ហរុននទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  មនិតមនសទ្ព្មច្នយ័  ព្រឹមតរព្វក្យថា  

“ គ្ិត ” ប៉ាុណណឹ ងទ្ទ  ព្រូវមានការវទ្ងាងក្នុងគំ្និរទ្នាះផ្ង  ទ្ទើបបានគិ្រ

ខុ្ស  គឺ្ខុ្សអំរីអាីតដលបានទ្ក្ើរទ្ឡើង    ទ្ព្វលគឺ្ភារជំទាស់  ព្បឆ្ងំ 
នឹងការរិរ ។  ទ្នះឯង  ទ្មាហៈ ។ 

C.ព្រះរុទធអងគព្ទងព់្ត្ថស់អំរីព្បទ្យជន ៍       ននការមានសរិ 
រលឹក្ដឹងការរិរ   តដលនាឱំ្យបានសទ្ព្មច្នូវ   អសទ្មាម ហសមបជញ្ញ ៈ  
“ ទ្សច្ក្ដីដឹងខ្លួន  ទ្ដ្ឋយការមនិវទ្ងាងព្បកានថ់ាមានអត្ថត  ” ៕៚ 

3 
 ៙.គំ្និរវទ្ងាងទ្ដ្ឋយទ្មាហៈ  គិ្រតរបទ្នាេ សអនក្ដនទ  ទ្រលខ្លះ
ក្គិ៏្របទ្នាេ សខ្លួនឯង  ទ្នះជាទ្ភលើងទុក្ខដុរចិ្រត  តដលដូច្ជាការទ្ក្ើប
សំោមមក្ច្ឆក្គ់្រទ្ៅក្នុងខ្លួន  ព្ទាមំនិបានក្ព៏្រូវសាល បទ់្ដ្ឋយសារសំោម
ទ្ធាើឱ្យេបដ់ទ្ងាើម ។ 
 C.មជឈមិបបដិបទា  ទ្ ើញវដដៈ 
 - មនិតមនបុគ្គលទ្ធាើឱ្យខ្លួនឯង 
 - ក្ម៏និតមនអនក្ដនទទ្ធាើឱ្យតដរ  ទ្ព្វលគឺ្ 
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 - មនិមានអនក្ទ្ធាើ  មនិមានអនក្ទ្សាយទ្ឡើយ 
 - មានតរបច្ចយ័  និងផ្លរបស់បច្ចយ័ប៉ាុទ្ណាណ ះ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្គានត់រសនមរថាបុគ្គលដឹងអារមមណ៍  តរក្នុងភរបី មានតរ
ចិ្រត  ទ្ច្រសិក្   ប៉ាុទ្ណាណ ះតដលដឹងអារមមណ៍  មនិមានអត្ថត   មនុសស  
ទ្ទវត្ថ  ឥនេ  ព្រហម  សរាបុគ្គលណាទ្ឡើយ  អសាច រយណាស់  ព្រះធមម-
ររនៈបំភលទឺ្ោក្  ឱ្យទ្ ើញវដដៈ  និងវវិដដៈ ។ 
 C.ទ្ទាះបីមនុសសរមួទាងំទ្ទវត្ថទាងំអស់  ចូ្លមក្ព្សឡាញ់
ទ្យើង   ក្ម៏និទ្សមើនឹងទ្យើងមាន ក្ ់   តដលទ្ច្ះព្សឡាញ់ខ្លួនឯងតដរ ។  
មនុសសទ្យើងសំខានស់ព្មាបខ់្លួនឯងណាស់  ព្រូវទ្ច្ះរក្ាខ្លួនទុក្ក្នុង
ព្រះធម ៌៕៚  

3 
 ៙.ការបទ្ង្ខា ះរូបភារ  ក្ព៏្រូវគិ្រព្បទ្យជនខ៍្លួនឯង  និង
ព្បទ្យជនអ៍នក្ដនទ ។    ជាធមមត្ថននកិ្ទ្លស   ទ្យើងព្សឡាញ់ខ្លួនឯង 
ទ្ដ្ឋយអត្ថត នុទិដាិ  ព្បកានរូ់បក្ខនធថាជាខ្លួនទ្យើង  ព្បកានចិ់្រតថារបស់
ទ្យើង... ។ 
 ទ្យើងព្សឡាញ់ខ្លួនឯងណាស់   តរក្ម៏ានអនក្ដនទមនិចូ្លចិ្រត 
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ទ្យើងណាស់តដរ  ក្ម៏ានអនក្ព្ច្តណន... 
 ដូទ្ច្នះ  ការព្សឡាញ់ខ្លួន    គឺ្ព្សឡាញ់កុ្សលធម ៌ ទ្ទើបព្រឹម- 
ព្រូវ ។  កំុ្ព្ជបង់បនឹ់ងរូបកាយជាអាសិរ ពសិ  ជាសមបុក្ននទ្ោគ្  ជាទី
ធាល ក្ចុ់្ះននជោ  និងមរណៈ  មានះ  មក្ខៈ  កិ្ទ្លសទាងំរួងជាសព្រូវ
ព្បច្ឆវំដដៈ ៕៚ 

3 

 ៙- តភនក្តដលលអ  គឺ្តភនក្ទ្មើលទ្ ើញធម ៌( ញាណទសសនៈ ) 
   - ព្រទ្ច្ៀក្លអ  គឺ្ព្រទ្ច្ៀក្សាដ បទ់្ដ្ឋយសរិ ( សវនញ្ញញ ណ ) 
   - ព្ច្មុះលអ  គឺ្ព្ច្មុះហិរក្លិនសីលដឹងព្ក្អូប ( មានមរិតលអ ) 
   - អណាដ រលអ  គឺ្អណាដ រដឹងនូវអរថរស  ធមមរស ( ធមមបបរិី ) 
   - កាយលអ  គឺ្កាយព្វល់ព្រូវទ្សច្ក្ដីសៃប ់( កាយបសសទធិ ) 
   - នដតដលលអ  គឺ្នដតដលទទួលយក្ព្រះធមមររនៈ ( សទាធ  ) 
   - ទ្ជើងតដលលអ  គឺ្ទ្ជើងទ្ដើរក្នុងសមាម បដិបទា ( សមមបបធាន ) 
   - មារល់អ  គឺ្មារទ់្ព្វលព្វក្យរិរមានព្បទ្យជន ៍( ធមមទាន ) 
   - ក្មាល ងំតដលលអ  គឺ្ក្មាល ងំបន្ទង្ខា បនូវនីវរណធម ៌( សមេៈ ) 
   - អាវុធតដលលអ  គឺ្អាវុធច្ាំងជាមយួនឹងកិ្ទ្លស ( បញ្ញញ  ) 
   - យនលអ  គឺ្ព្រហមយនទ្ឆ្ព ះទ្ៅរក្អមរៈ ( អរយិមគ្គ ) ៕ 

3 
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 ៙.កំុ្ច្ឆបំាច្រ់រត់្ថម  អនក្តដលមនិទ្ ើញទ្សច្ក្ដីសំខានរ់បស់
ទ្យើង  ររត់្ថមទ្ដ្ឋយកាយក្ដី  ររត់្ថមទ្ដ្ឋយចិ្រតក្ដី  ទ្សច្ក្ដីសំខាន់
ទ្ដ្ឋយគូ្ព្គ្ងក្ដី    ទ្ដ្ឋយមរិតក្ដី   ទ្ដ្ឋយព្គូ្អាច្ឆរយក្ដី   ទ្ដ្ឋយអាីដនទទ្ទៀរ
ក្ដី... ។ 
     ទ្ព្ៅអំរីមនិហរទ់្ហើយ  ក្ជ៏ាការរលឹំក្ឱ្យទ្យើងរក្ាគុ្ណរនមល  និង
មានទ្រលព្សឡាញ់ខ្លួន  ទ្មើលតេខ្លួនឯងឱ្យបានលអក្នុងមលបព់្រះធម ៌៕ 

3 
 ៙.កំុ្យក្ទ្រលទ្វោ  តដលបានជួបព្រះព្រយ័ររន  ទ្ៅជំព្វក្់
ោក្វ់និនឹងអាីតដលនាឱំ្យទ្ក្ើរទុក្ខរងីនរទ្នាះទ្ឡើយ ។ 
 ជីវរិទ្យើង  មនិបានទ្ៅតវងឆ្ៃ យដល់មលុងឹទ្ទ ៕៚ 

3 
 ៙- កំុ្បទ្ន្ទញ្ជ ៀរខ្លួនឯង  ចូ្លទ្ៅក្នុងជីវរិអនក្ណា  តដលទ្គ្មនិ
ព្រូវការទ្យើងទ្នាះ ។ 
   - កំុ្បញ្ចុ ះរនមលននជីវរិខ្លួនឯង  ដល់ថាន ក្ហ់នឹងទ្ឡើយ ។ 
   - ជីវរិទ្យើងទ្នះ    មានរនមលក្នុងការបូជាព្រះររនព្រយ័    ដ៏
នព្ក្តលងណាស់ ។ 
   - មានសទាធ ជានដទទួលយក្នូវព្រះធមមររនៈ      អបរ់ទំ្នក្ខមមៈ 
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ទ្ដើរត្ថមផ្លូវអរយិមគ្គ  លះទ្ោក្នព្រលក្ខណ៍  ទ្ឆ្ព ះមុខ្ទ្ៅកានអ់មរៈ  
ផុ្រច្ឆក្ទុក្ខទាងំរួង ៕៚ 

3 
 ៙.កំុ្មានព្វក្យសមដអីាសិរ ពសិ  ព្រូវព្បយរ័នឱ្យណាស់ទ្នាះ  
ទ្ដ្ឋយចំ្ទ្ព្វះអនក្តដលសម័ព្គ្ទ្សាម ះនឹងទ្យើង ។  គ្បបអីបរ់ចិំ្រតមនិឱ្យ
ជំព្វក្នឹ់ងអាីក្នុងទ្ោក្  ទ្ហើយគួ្រមាននូវធមមោច្ឆ  នាគំាន ទ្ដើរត្ថមផ្លូវនន
ព្រះធម ៌ បញ្ចបប់ញ្ញា  ៕៚ 

3 
 ៙.ក្នុងវទ្ោកាសតដលបានជួបនឹងព្រះធមមររនៈ  ព្រូវខំ្ទ្រៀនឱ្យ

យល់ថា  ទ្រើដូច្ទ្មដច្  “ ធម៌ពិត ”  ទ្ហើយព្រូវទទួលទ្ដ្ឋយបញ្ញញ  ។ 

 C.ទ្ៅមានទ្ទៀរ ៖  ទ្មើលទ្ ើញដឹងការរិរទ្ហើយ  ព្រូវតលង
ទ្ច្ឆលឱ្យទ្ៅជាអរីរកាលទ្ដ្ឋយមនិអាល័យអាីទ្ឡើយ  ទ្ដើមបជីីវរិឥឡូវ
ទ្នះ  និងបនតទ្ៅ  មនិទ្ក្ើរទុក្ខ ៕៚ 

3 
 ៙.មយួសងារវដដមក្ទ្ហើយ ទព្មាបំានជួបនឹងព្រះធម។៌ ជារិ
ទ្នះ  ទ្យើងក្ប៏ានរស់ទ្ៅជាមយួនឹងខ្លួនទ្យើង  ទ្ដ្ឋយការខំ្ព្បឹងតព្បង
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រហូរមក្ ដូទ្ច្នះ អនក្ដនទតដលទ្ទើបតរបានជួប កំុ្សមាគ ល់ហាក្ដូ់ច្ជា
ទ្ោក្ទាងំមូលមក្ព្គ្បសងារទ់្យើងទ្នាះ ។    

មានតរខ្លួនទ្យើងទ្នះទ្ហើយតដលក្មសរក់្ព្ម  មយួសងារវដដ
មក្   ឥឡូវមាននូវព្រះព្រយ័ររនជាព្រហមយន   ព្រូវនាខំ្លួនឯង   ទ្ច្ញ
ច្ឆក្ទុក្ខឱ្យបានទានទ់្រលកំុ្ខ្ក្ទ្ឡើយ        កំុ្រវល់តរជាបជំ់ព្វក្នឹ់ង
អនក្ដនទ តដលទ្ទើបតរជួបប៉ាុនាម ននេៃ បទ្ណាដ យឱ្យខ្ណៈក្នលងទ្ៅ  
ទ្ច្ឆលខ្លួនឯងក្នុងភរបីរទ្ៅទ្ទៀរទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្ក្ដ្ឋសអនាមយ័  បានបទ្ព្ងៀនទ្យើងនូវទ្រឿងលអមយួ  គឺ្
សមាអ រទ្គ្  ព្បឡាក្ខ់្លួនឯង  រចួ្ទ្ៅទ្គ្ទ្បាះចូ្លបងគន ់ ឬធុងសំោម ។ 
   C.រឯីព្ក្ដ្ឋសព្រះនព្របិដក្  ទ្សៀវទ្ៅព្រះធម ៌ សមាអ រផ្លូវចិ្រត
ឱ្យអនក្ដនទទ្ហើយ  ខ្លួនឯងមានរនមលទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីទ្គាររ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសខ្លះ     បានច្ទ្ព្មើនធំធារ ់    ទ្ដ្ឋយសារធាល បប់ានទ្គ្ 
ទ្មើលង្ខយទ្មើលទ្ថាក្   ប៉ាុតនត  មានមនុសសខ្លះ  ព្រូវសាល បទ់្ដ្ឋយសារការ 
ទ្មើលង្ខយទ្មើលទ្ថាក្ ដល់អនក្ដនទទ្នាះឯង។ ទ្ភលើងទ្ឆះនព្រ អទ្ណដើ ក្
នឹក្ភយ័ដឹងខ្លួនទ្ជើងខ្លី  ក្ខំ៏្ររទ់្ច្ញទ្ដ្ឋយរសួោន ់  ក្ប៏ានរចួ្ខ្លួន 
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ចំ្តណក្រស់នព្រអាងលូនររទ់្លឿន  ក្ម៏និរូររះ  ដល់ទ្ភលើងទ្ឆះទ្លឿន
ទ្ព្ព្វះខ្យល់បក្ ់ ទ្ទើបច្ងរ់រ ់ តរហួសទ្រលទ្ៅទ្ហើយ  ព្រូវទ្ភលើងព្បល័យ  
ក្សយ័ទ្ព្ព្វះព្បតហស ។  ព្រះរុទធអងគ  ព្ទងព់្ត្ថស់ថា  អបបមានទា  
អមតំ  បទំ  មនិព្បមាទ  ជាផ្លូវអមរៈ  បមានទា  មច្ចុននា  បទំ  
ព្បមាទ  ជាផ្លូវមរណៈ ( បិ.៥២/ទំ.២៥ ) ៕៚   

3 
 ៙.ច្ងប់ានអាីៗ  ព្រូវត្ថមនយ័ព្រះសទធមម  ធមវ៌ចិិ្ព្រ ៖ 
 - ច្ងប់ានភារជិរសនិទធ  ព្រូវទ្ធាើជាមរិតចិ្រតក្លយណ ។ 
 - ច្ងប់ានការោបអ់ាន  ព្រូវមានកិ្រតិយសឱ្យអនក្ដនទ ។ 
 - ច្ងប់ានព្ទរយព្គ្បជ់ាទ្សដាី  ព្រូវវនិយ័  ធមស៌ទ្នាដ ស។ 
 - ច្ងប់ានសុខ្ឥរទ្ទាស  ព្រូវតរលុះនូវធមឱ៌្យអភយ័ ។ 
 - ច្ងកំុ់្ឱ្យមានទ្ោគ្អាី  ព្រូវឆ្ល រនវ  ដឹងរូបមនិតមនអត្ថត  ។ 
 - ច្ងកំុ់្ឱ្យថាន ងំថាន ក្នឹ់ងអនក្ណា  ព្រូវរិច្ឆរណាផ្លក្មម ។ 
 - ច្ងកំុ់្ឱ្យជំព្វក្នឹ់ងខ្នធ ៥  ព្រូវច្ងច្ឆ ំ អបរ់អំនិច្ចសញ្ញញ  ។ 
 - ច្ងកំុ់្ឱ្យមានរណាា   មានះ  ឫសយ  ព្រូវព្បហារអវជិាជ  ។ 
 - ច្ងកំុ់្ឱ្យមានជារិ  ជោ  ព្រូវទ្ដើរមាគ៌ាព្រះនិព្វា ន ៕៚ 

3 
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 ៙.បញ្ញញ ច្ទ្ព្មើនទ្ឡើង  ទាល់តរមានសរិរលឹក្ដឹងបរមរថធម ៌ 
ទ្រឿយៗ ។  សរិរលឹក្បាន  លុះព្ត្ថតរមានចិ្រតត្ថងំមាកំ្នុងកុ្សលធម ៌ 
មានទ្យនិទ្សា  មានការទ្សរគ្បទ់្ៅក្នុងព្រះធម ៌។ 
 C.ដូទ្ច្នះសូមសាធុជនទាងំឡាយ តដលបានទ្ ើញព្បទ្យជន៍
ននបញ្ញញ   គ្បបគី្បរ់ក្នូវទ្ហរុតដលនាឱំ្យច្ទ្ព្មើនសរិបបដ្ឋា ន  មានការ
ព្បាសច្ឆក្នីវរណធមក៌្នុងជីវរិព្បច្ឆនំេៃ  ទ្ព្ព្វះនីវរណៈ ៥  ជាអាហារ
ននអវជិាជ   គឺ្ព្រះសមាម សមពុទធព្ទងព់្ត្ថស់សតមដងទ្ហើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ភាគ្ទ្ព្ច្ើនមនុសសទ្យើង  សមលងឹទ្មើលអនក្ដនទ  ទ្ ើញបាន
ព្រឹមតរមយួព្ជុង  ឬមយួតផ្នក្ននជីវរិរបស់ទ្គ្ប៉ាុទ្ណាណ ះ  ទ្ហើយក្វ៏និិច្ាយ័
អនក្ដនទទ្នាះៗ  ទ្ៅត្ថមអធយព្ស័យ  ឬមាព្រដ្ឋា នរបស់ខ្លួនឯង ។ 
 ទ្សច្ក្ដីសងឃមឹជាមយួនឹងអនក្ដនទ  ក្ទ៏្ៅត្ថមទ្សច្ក្ដីព្បាថាន
របស់ខ្លួនឯងតដរ  បានជាទ្ភលច្  ឬមនិបានគិ្រថាទ្យើងនិងអនក្ដនទ  
មានអធយព្ស័យសនសសំនាដ នមក្មនិដូច្គាន ទ្ទ  ទាងំចិ្រតតដលសនសំ
វបិាក្ទ្ដ្ឋយអំណាច្ននក្មមក្ាិទ្លស  មក្ក្ទ៏្ផ្សងគាន តដរ ។  មនុសស
ទ្យើងទ្ផ្សងគាន     មនិខុ្សអាីអំរីទ្ដើមដូង    និងទ្ដើមទ្ត្ថន រទ្ឡើយ   គឺ្ជា
រុក្ខជារិដូច្គាន ទ្ទ ។ 
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 ទាងំមនុសស  សរា  ទាងំរុក្ខជារិ  នព្រ  ភន ំ ទទ្នល  សមុព្ទ... គឺ្
ជាសង្ខខ រធមសុ៌ទធ  ជាផ្លននបច្ចយ័  មនិមានអត្ថត ទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ដើមបឱី្យបានច្ាស់ថា  ទ្ោក្ទ្នះមនិវកឹ្វរទ្ទ  ទ្បើចិ្រតទ្យើង
សៃប ់ គ្បបគិី្រទ្មើលគូ្ទ្សនហ៍តដលកំ្រុងទ្រញចិ្រតនឹងគាន   អាីក្ល៏អ  ទីណា
ក្ស៏បាយតដរ  រិភរទ្ោក្ព្សស់បំព្រង... ោខុ្សគាន អំរីទ្រលតដល
ចិ្រតខឹ្ងសអប ់ ធុញព្ទាន ់ អផ្សុក្  ភយ័ខាល ច្... ។ 
 ដូទ្ច្នះ  ទ្យើងព្រូវរស់ទ្ៅក្នុងទ្ោក្ននទ្សច្ក្ដីសៃប ់  ទ្ដ្ឋយការ
អបរចិំ្រតសៃប ់។ 
 កំុ្គិ្រតរតសាងរក្ទ្សច្ក្ដីសុខ្សៃបជ់ាមយួនឹងអាីៗ ជាខាងទ្ព្ៅ  
ទ្ដ្ឋយក្នលងការអបរ់ចិំ្រតខ្លួនឯងទ្ឡើយ  ខំ្រក្ព្ទរយ  ោភ  យស  មយួ
ជីវរិ  ដល់មរណភយ័ទ្ក្ើរទ្ឡើង  សមបរតិទាងំរួងក្អ៏ស់នយ័  ទាររក្តរ
ជីវរិទ្ដើមបបីានទ្ៅរស់បនតទ្ទៀរប៉ាុទ្ណាណ ះ  ទ្ហើយក្ទ៏្ៅត្ថមយថាក្មម ៕ 

3 
 ៙.ទ្បើទ្យើងព្បតហស មនិទ្ច្ះ  រក្ាោច្ឆ 
 កំុ្សងឃមឹថា  រក្ា  អនក្ណាបានទ្ឡើយ 
 សូមបអីាត្ថម   រក្ា  មនិបានតមនទ្ហើយ 
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 ព្បាជ្ទ្ធាើក្ទ្នតើយ  ដឹងទ្ហើយ ព្រទ្ងើយទ្ធាើ គ្ ៕៚ 

3 
 ៙.ជោោក្ខ់្លួន  រួនក្នុងវយ័ទ្ក្មង 
 ទ្ោគាមនិតព្ក្ង  ទាងំទ្ក្មងទាងំច្ឆស់ 
   មច្ចុបាងំខ្លួន  រួនក្នុងនព្រព្កាស់ 
   ងងឹរវបិោល ស  ច្ាស់ដូច្អរក់្សយ័ ។ 
 អំរិលអំតរក្  ទ្ផ្លក្ៗ អរួយប ់
 ទុក្ខទ្ព្ព្វះទ្សរគ្ប ់ កាមសុខ្ទ្ោកី្យ ៍
   ព្រះធមឧ៌បមា  សុរយិរសមី 
   បរមសុខ្សួសដី  ទ្ោកី្យអ៍ស់អរួ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើវទ្ងាងផ្លូវ  មនិសូវខាល ច្តព្ក្ង 
 វទ្ងាងខ្លួនឯង  តព្ក្ងគាម នអនក្ព្បាប ់
   ទ្បើទ្ភលច្អាីទ្ផ្សង  មនិតព្ក្ងឆ្បស់ាល ប ់
   ទ្ភលច្ខ្លួនទ្នះឆ្ប ់ សាល បអ់ាីព្គ្បយ់៉ា ង ៕៚ 

3 
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 ៙.គិ្រដក្បានទ្សាក្   គិ្របូក្រកី្ោយ 
 គិ្រតច្ក្ោយមាយ   គិ្រគុ្ណសុខ្ទ្ហាង  
 គិ្រដក្គិ្រសាដ យ អាីៗ ក្នលង 
 គិ្របូក្បុណយផ្ង គូ្ព្គ្ងសងារ ។ 
 គិ្រតច្ក្ោយមាយ ខាច រខ់ាច យដួងចិ្រត 
 គិ្រគុ្ណសៃបរិ់រ ឯក្គ្គត្ថ 
 C.ទ្សរនូវក្មមដ្ឋា ន ទ្រឿយៗ សុខា   
 សនុោ   បញ្ញញ បដិោនភា ( បិ.៥២/ទំ.៩១ ) ៕៚ 

3 
 ៙.ជាោជសីហ៍       មនិបនលឺ  ក្អ៏ងអ់ាច្ 
 ជាទ្សដច្ព្គុ្ឌ       ទ្ទាះមនិកាច្ ក្ខ៏ាល ងំកាល  
 ជាោជហងស       ទ្ទាះមនិទ្ហើរ ក្ស៏ង្ខា  
 ជាសបបុរស       ោន្ទសតធមមត្ថ ក្រ៏ុងទ្រឿង ៕៚ 

3 
 ៙.គាម នអាីទ្ទៀងទារក់្នុងជីវរិ  ទ្ឡើងធំបាន  ចុ្ះរូច្ក្ប៏ាន  ទ្ឡើង
មាន  ចុ្ះព្ក្  រងឹបឹុង  ទនទ់្ខ្ាយ  ជាៗ   .ឺ.. ។ 
 ទ្ក្ើរមក្  សាល បទ់្ៅវញិ ។    គាម នអនក្ណាទ្ៅទ្ធាើសសរព្ទទ្ម  
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ទ្ឡើយ  កំុ្ទ្ភលច្ខ្លួន  កំុ្វទ្ងាងអាត្ថម   ព្រូវដឹងធមមត្ថធម ៌។ 
C.គាម នអាីទ្ទៀងទារ ់ ក្នុងជីវរិ      ការរិរព្បព្រឹរតទ្ៅត្ថមទ្ហរុ 
ទ្ឡើងធំ រះខ្ពស់ទ្ឈាម ះព្រតដរ      បរទិ្ភាគ្មនិតឆអរទ្ព្បរទានហ់ន។់ 
ទ្ឡើងមានចុ្ះព្ក្ក្ជ៏ាក្ត់សដង      រណាា នាតំសាងវទ្ងាងភាន ់
តផ្នដីព្គ្បមុខ្ទំនងព្គាន ់      បច្ចុបបននបំភានទ់្ភលច្មរណា៕៚ 

3 
 ៙.ទីបំផុ្រទ្ ើញទ្ទ  ព្គានត់រទ្ៅមានសួរដក្ដទ្ងាើមប៉ាុណណឹ ង  
ដឹងខ្លួនថាទ្ជាគ្ជយ័ 
 C.បនតទ្ៅ  ទ្រើជានេៃរបស់ទ្យើង  ឬជានេៃរបស់វដដសងារ ? 
 ទ្បើទ្យើងសីុទ្រលទ្វោបាន    ទ្ដ្ឋយការទ្ធាើព្បទ្យជន ៍  ឱ្យបាន 
រចួ្ផុ្រច្ឆក្វដដសងារ  ទ្ទើបជាទ្រលទ្វោរបស់ទ្យើង ។  ទ្បើទ្យើង
ព្បមាទ  ទ្រលទ្វោមានតរសីុទ្យើងប៉ាុទ្ណាណ ះឯង  រហូរវដដៈ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើជីវរិទ្នះមនិបានព្ព្វរម់ក្កំ្សរម់ាន ក្ឯ់ងទ្ទ  ទ្យើងក្ម៏និ
បានយល់អំរីខ្លួនឯងតដរ ។  ត្ថមរិរ  ទ្យើងហនឹងឯងតដលជាក្បូននន
ជីវរិខ្លួនឯង ។  ព្រូវអរគុ្ណខ្លួនឯង  ឱ្យក្មាល ងំចិ្រតខ្លួនឯង  ទ្ព្ព្វះមាន
តរខ្លួនទ្យើងហនឹងទ្ហើយតដលជាទីរឹង  ទ្ឆ្ព ះទ្ព្រើយនាយ ។ 
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 C.ព្រះនិព្វា នទ្ទើបបញ្ចបប់ញ្ញា   មនិអាច្បញ្ចបប់ញ្ញា   ជាមយួ
នឹងអនក្ណាបានទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្រះអដាក្ថា ឋានសូព្រ បិ.៤៩/ទំ.៨៤  រនយល់ទ្សច្ក្ដីតដល
ព្រះរុទធអងគព្ទងព់្ត្ថស់សតមដងអំរីមនុសសជមពូទាីប  ខ្ពងខ់្ពស់ជាងមនុសស
ទ្ៅឧរតរកុ្រុទាីប     និងខ្ពងខ់្ពស់ជាងរួក្ទ្ទវត្ថទ្ៅឋានត្ថវរតិងស    ទ្ដ្ឋយ 
សាថ ន ៣ យ៉ា ងគឺ្  សុោ ១  សរិមទ្នាត  ១  និងអធិព្រហមច្រយិោសា ១។ 
 C.ទ្ទវទ្ោក្ទ្ ើញតរសុខ្ព្សួល  នរក្មានតរភារទុក្ខលំបាក្  
ទ្ទើបសរិមនិមាទំា ំ  រឯីរួក្មនុសសទ្ៅក្នុងជមពូទាីប  មានសរិមាទំាំ
ទ្ដ្ឋយសាររិច្ឆរណាសុខ្ទុក្ខោយឡំគាន  ។ 
 C.សុោ  គឺ្កុ្សលឆនេៈទ្ក្លៀវកាល   មានព្រះធមមររនៈជាទីរលឹក្  
មានទ្សច្ក្ដីទុក្ខជួយ ដ្ឋស់សាម ររី  កំុ្ឱ្យវទ្ងាងទ្ៅក្នុងកាមសុខ្  ទ្ហើយ
ទ្ព្បើនូវទ្នក្ខមមសុខ្  សាងព្រហមយន ៕៚ 

3 
 ៙- ខាល មនិសីុខាល   មនិសីុកូ្នឯង 
    - មរិត  មនិព្ទុសតមរិត 
    - មនុសស  មនិទ្មើលង្ខយមនុសសទ្ឡើយ 
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    - តរមនុសសលៃងក់្បរនឹ់ងខ្លួនឯង  ទ្ព្ព្វះលបោក្ផ់្ដល់
ទ្សបៀងឱ្យខាម ងំអវជិាជ   អាីជាទ្សបៀង  គឺ្នីវរណធម ៌៥ ៕៚ 

3 
 ៙.បុគ្គលតដលមានបញ្ញញ   រតមងរក្ទ្សច្ក្ដីសុខ្បានអំរីទ្សច្ក្ដី
ទុក្ខ ។  កំ្ណបទ់្ព្វធិបក្ខិយធម ៌៣៧ ព្បការ  ព្រូវបានជីក្យក្អំរីការ
កំ្ណរដឹ់ងទុក្ខ ។      ការទ្ ើញទុក្ខ  គឺ្ជាការទ្ ើញទ្ោក្ត្ថមទ្សច្ក្ដី 
រិរ  ទ្ ើញបដិច្ចសមុបាទធម ៌ ទ្ ើញព្រះសមាម សមពុទធ ។   

ព្រះសមាម សមពុទធ  គឺ្ជាបុគ្គលបបញ្ញរតិ  រឯីបរមរថធម ៌  គឺ្បញ្ញញ
ព្ត្ថស់ដឹងអរយិសច្ចមុនទ្គ្ទ្ដ្ឋយព្រះអងគឯង  ដូទ្ច្នះទ្ហើយ  ទ្ទើបអនក្
តដលមានបញ្ញញ ទ្ ើញសច្ចធម ៌ ទ្ឈាម ះថា   បានទ្ ើញព្រះសមាម សមពុទធ 
ទ្ដ្ឋយញាណច្ក្ខុរបស់ខ្លួនឯង  ទ្ឈាម ះថាសាវក្រុទធ  គឺ្ជាអនក្ដឹង  អនក្
ភ្ាក្ ់ ទ្ដ្ឋយការបានសាដ បយ់ល់នូវសង្ខខ រធមសុ៌ទធ  មនិមានអត្ថត   តដល
គាម នសាសាដ ដនទណាបានទ្ច្ះដឹងទ្ឡើយ ៕៚  

3 
 ៙- សង្ខខ រទាងំឡាយមនិទ្ទៀងដូច្ខ្យល់បក្ ់
    - ចិ្រតមនុសសតព្បព្បួលដូច្ទឹក្ហូរ 
    - អាីៗ ទ្ៅក្នុងទ្ោក្ទ្នះ   ជារបស់រិរទ្ៅត្ថមបច្ចយ័  បីដូច្ 
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ជាព្រះអាទិរយរះទ្ហើយលិច្ ។ 
    - មនិច្ឆបំាច្ស់ងឃមឹឱ្យអនក្ណា ឬទ្រឿងអាីៗ ដូច្ទ្ដើមវញិទ្នាះ
ទ្ឡើយ  ទ្ព្ព្វះទីបំផុ្រទុក្ខ  មនិតមនជាអរីរកាល  ក្ម៏និតមនជាទ្រល
ទ្វោណាៗ ទ្នាះតដរ  តរគឺ្ជាការអស់ទ្ៅននចំ្ណងរ់ណាា ខ្លួនទ្យើង៕ 

3 
 ៙- ទ្រលទ្វោទ្លឿនរហ័ស  ដូច្មានសាល បទ្ហើរ 
    - ជំនានន់នវយ័ក្អ៏ស់ទ្ៅ  ដូច្មានទ្ជើងទ្ច្ះទ្ដើរ 
    - ទ្បើសាធុជន   សមលងឹទ្ ើញភយ័ក្នុងទ្សច្ក្ដីសាល ប ់    ព្រូវ
ព្បញាបឱ់្យបានដឹងថា  ទ្រឿងទ្ក្ើរ  ទ្រឿងសាល ប ់  ឆ្បឬ់យូរ... មនិតមន
ទ្យើងជាអនក្ទ្ធាើទ្ឡើយ ។ 
    - ដូទ្ច្នះ  អាីៗ តដលមនិតមនជាទ្រឿងរបស់ទ្យើងទ្ទ  បញ្ញា
ព្បកាន ់ ខាា យខ្ាល់ក្នុងចិ្រត  ក្ត៏លងមាន ៕៚  

3 
 ៙.ទ្រឿងខ្លះ  ព្គានត់របានយល់  ក្ធូ៏រព្សាលក្នុងចិ្រត  សបាយ
ចិ្រតទ្ៅទ្ហើយតដរ  គឺ្ទ្រឿងក្នុងជីវរិទ្យើងហនឹងឯង  ទ្រឿងខ្លះទ្យើងទ្រញ-
ចិ្រត  ទ្រឿងខ្លះទ្ទៀរទ្យើងទាស់ចិ្រត... ប៉ាុតនត  ដល់ទ្យើងបានយល់ថា  ទ្រឿង
អាីៗ អាព្ស័យទ្ដ្ឋយបរមរថធមព៌្រឹមព្រូវក្នុងទ្រឿងទ្នាះៗ រឯីការទ្រញចិ្រត  
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ឬទាស់ចិ្រត  មក្អំរីច្ររិ  អធយព្ស័យរបស់ទ្យើងទ្ដ្ឋយតឡក្  ដូទ្ច្នះ  
ការយល់ដឹងទ្នះ  ទ្ធាើឱ្យទ្យើងមនិព្បកានក់្នុងទ្រឿងទ្នាះៗ ថាព្រូវតរ
យ៉ា ងទ្នះវញិ  ឬយ៉ា ងទ្នាះវញិទ្ឡើយ  ទ្ហើយក្ធូ៏រព្សាលចិ្រត ។  ធូរ  
ទ្ព្ព្វះមនិទាញ  ព្សាលទ្ព្ព្វះដ្ឋក្ចុ់្ះ ៕៚ 

3 
 ៙.កំុ្សអបម់នុសស     កំុ្ទ្ព្កាធទ្ឈាល ះ នុ ះបានសុខ្ 
 កំុ្ដ្ឋក្គុ់្ក្        ុំខ្លួនទុក្  ក្នុងសុខ្មុន 
 កំុ្យក្អាី       មក្សាងផ្លូវ ទ្ព្ៅរីគុ្ណ 
 កំុ្លងសុ៊់ន       ក្នុងជីវរិ  រិរជាសូនយ ៕៚ 

3 
 ៙.ខាល ព្កាបរិរ       កំុ្គិ្រថា  ខាល ខាល ច្មនុសស 
 តឆាមនិព្រុស       កំុ្ថានុ ះ  មនិទ្ច្ះខា ំ
 មនុសសជិរសនិទធ       ចិ្រតមនិទ្សាម ះ សាងទ្ព្គាះក្មម 
 តរខ្នធព្បា ំ       ព្រូវច្ឆថំា  ជាទ្រជឈឃាដ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្សច្ក្ដីព្សឡាញ់  មាន ២ យ៉ា ង ៖ 
 ១.ទ្សច្ក្ដីព្សឡាញ់      ច្ងឱ់្យអនក្ដនទបានទ្សច្ក្ដីសុខ្   ត្ថម 
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តបបដូច្មាត្ថបិត្ថតដលព្សឡាញ់កូ្ន  ទ្បើកូ្នបានសុខ្  គារក់្សុ៏ខ្
ទ្សាម ះ  ទ្ព្ព្វះអរឥ់សាទ្ឡើយ ។ 
 ២.ទ្សច្ក្ដីព្សឡាញ់ច្ងប់ានទ្គ្មក្ ទ្ដើមបឱី្យខ្លួនឯងបាន
ទ្សច្ក្ដីសុខ្ ។  ទ្សច្ក្ដីព្សឡាញ់តបបទី ២ ទ្នះ  ព្រូវព្បយរ័ន  ទ្ព្ព្វះជា
ការគិ្រព្បកានហ់ួងតហងទ្ដើមបខី្លួនឯង  ជាទ្ហរុននការទាស់តទង  វោិទ
ង្ខយៗ ។ 
 C.ការគិ្រខ្លួនឯងទ្ដ្ឋយអត្ថត នុទិដាិ  ជាទ្មបងាទ្រឿងទ្រញរិភរ-
ទ្ោក្  ផ្េុយអំរី  អតាត   េ ិ អតតននា  នានោ ៕៚  

3 
 ៙.ឆ្ល រក្នុងការង្ខរ  សមបទាផ្លូវកាយ 
 បានព្បាក្ម់ានបាយ  ព្សស់ព្សាយជីវរិ 
   ឆ្ល រក្នុងការង្ខរ  ភាវនាផ្លូវចិ្រត 
   ដឹងទ្ោក្ត្ថមរិរ សៃបចិ់្រតសុខ្ទ្ហាង៕៚ 

3 
៙.សទ្មលៀក្បំព្វក្អ់លង្ខា រ... មនិបានព្បាបថ់ាជាមនុសសលអ 
សាអ រដូច្ទ្ទវបុព្រទ្ទរអបសរ ព្បាបថ់ារូបលអប៉ាុទ្ណាណ ះឯង ។ 

 
 



-181- 

 

C.សលី ំ អាភរណំ  នសដាំ   
ខ្នតីរល ំ ក្មាល ងំនព្ក្តលង 
មានសីលបរសុិទធ  ព្រះរុទធសតមដង   
អរធ់ន ់ ទ្ច្ះតព្ក្ង  ទ្នះឯងមនុសសលអ ៕៚ 

3 
 ៙.មានអនក្ព្បព្រឹរតបទទ្លមើស   ខុ្សផ្លូវច្ាបព់្រះនគ្រ... 

ក្ម៏ានមរិទ្លើក្ទ្ឡើងខ្េរ័   អបអរដ្ឋក្ទ់្ទាសផ្លដ ច្ជី់វរិ ។ 
គិ្រដ្ឋក្កំ់្ហុសខុ្សតរទ្គ្ មនិបានគាន នទ់្គ្នររិនិរយចិ្រត 
ខ្លួនឯងគិ្រកាច្ផ់្លដ ច្ជី់វរិ មនិដឹងខ្លួនរិរកាច្ប៉ាុនណា។ 
C.ជីវរិរវល់ក្នុងការង្ខរ  រណ៌នាថាសមក្នុងកិ្ច្ចការ 
ប៉ាុតនតទ្មាហៈសាងអត្ថត   គិ្រថាអាត្ថម ជាអនក្ទ្សាយ ។ 
រលឹក្ដឹងធមទ៌្សាយអារមមណ៍ រលឹក្ដឹងចំ្ចំ្ណុច្ទ្ខ្ាយ 
ដឹងទ្វទនាជារួទ្សាយ           ទ្នះចំ្ណុច្ទ្ខ្ាយននរណាា ។ 
មនិមានអត្ថត ទ្សាយអារមមណ៍ មនិច្ឆបំាច្ខំ់្ក្នុងទ្ោកា 
សទ្នាដ សព្ទរយធនធៃនសិ់ក្ា លះបងអ់ត្ថត នុទិដាិ ៕៚ 

3 
 ៙.កំុ្ទ្ៅសងឃមឹអនក្ណាទ្រក្    ទ្ព្ព្វះក្នុងទ្ោក្ទ្នះ   មនិមាន 
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អនក្ណាទ្ៅជាមយួនឹងទ្យើងត្ថងំរីដំបូង       រហូរមក្    និងរហូរបនត 
ទ្ៅទ្ទៀរទ្នាះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.មនិច្ឆបំាច្ជ់ាដួងត្ថោ  ព្គានត់រជាមនុសសធមមត្ថ  តដល
មានគុ្ណរនមល  និងទ្សច្ក្ដីសុខ្ទ្ៅ  ព្គ្បព់្គានទ់្ហើយ ៕៚ 

3 
 ៙- បានអាីលអ        ក្ម៏និបាច្ ់ ទ្ព្វលទ្ច្ញទ្ព្ៅ 
    - បានទ្រឿងទ្ៅ     មនិបាច្ទ់្ៅ ព្បាបអ់នក្ណា 
    - មនុសសទ្សាម ះសម័ព្គ្ ប៉ាុនាម ននាក្ ់ ក្នុងទ្ោកា 
    - ទ្យើងបានលអ ទ្គ្ឥសា   

   - ទ្យើងទ្សាកា ទ្គ្ទ្ព្រក្អរ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ទាះបីជាេមភន ំ ដយ៏៉ា ងធំដំុប៉ាុនណា 
 មនិតមនធៃនសិ់រសា ទ្ព្ព្វះទ្បើថាមនិទូលទ្ៅ ។ 
 ទ្ទាះបីផ្េុះភនទំ្ភលើង ទ្ឆះព្ច្ឆលទ្ឡើងភលសឺទ្ៅធ  
 ក្ម៏និរោក្ទ្ៅដ   ទ្បើទ្យើងទ្ៅមនិទ្ៅឱ្ប ។... 
 ព្គ្ងចិ្រត  ជីវរិទ្យើង   ដឹងថាទ្ភលើង  មនិព្ក្ទ្សាប 
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 ខ្នធមូល  មនិទូលទ្កាដ ប   មនិសីុទ្ោម ភ  ឱ្បកាមគុ្ណ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្យើងោងនដ ទាងំបារនដ  ទាងំខ្នងនដ។   
 ោងច្ឆនក្ដូ៏ច្គាន   ទ្ទាះជាមនិទ្ព្បើខាងខ្នង  ឬខាងទ្ព្កាយ  
ឬក្ ៏  គាម នអនក្ណាទ្មើលទ្ ើញក្ទ៏្ដ្ឋយ  ក្ព៏្រូវតរោងឱ្យសាអ រតដរ ។  
សទ្មលៀក្បំព្វក្ ់ ក្ព៏្រូវតរទ្បាក្គ្ក្ ់ ទាងំទ្ព្ៅ  ទាងំក្នុង  ទ្ទាះបីទ្គ្ទ្មើល
មនិទ្ ើញរិរ  ក្ោ៏សអុយទ្សាម ក្ទ្ព្គាក្ដល់ខ្លួនឯងតដរ  ព្បសិនទ្បើមនិ
ទ្បាក្គ្ក្ោ់ទ្ទទ្នាះ  យ៉ា ងណាមញិ  មនុសសទ្យើងតដលជាមនុសសលអ  ក្៏
ព្រូវតរលអទាងំចំ្ទ្ព្វះមុខ្  ទាងំកំ្បាងំមុខ្អនក្ដនទដូទ្ច្ឆន ះឯង  ទ្ទើបបាន
លអឱ្យដល់អនក្ដនទផ្ង និងបានលអឱ្យដល់ខ្លួនឯងជាច្ឆបំាច្ផ់្ង៕៚ 

3 
៙.ទ្ៅផ្េះខ្លួនឯងថាអផ្សុក្      ទ្មើលអនក្ជាបគុ់្ក្ទុក្ខយ៉ា ងណា 
នរក្ទ្ព្បរទ្ព្សក្ឃាល នគាម នអាហារ   ទ្ទាសវដដសងារទាងំអស់គាន  ។  
នឹក្ទ្ ើញដល់ព្រះរិសសទ្រថរៈ      បានគ្បបំ់បាក្ស់មងបាទា 
ធានាជីវរិទ្ដ្ឋយទ្វទនា       មយួយបទ់្វោនេលប៉ាុនណា ។ 
បដូរនឹងបាក្ស់មងប៉ាងក្មមដ្ឋា ន      ទ្ទើបសទ្ព្មច្បានញាណព្បហារ 
ោព្រីចុ្ងទ្ព្កាយវដដសងារ      បញ្ចបប់ញ្ញា សុខាទ្ព្រើយ ។ 
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មយួនេៃនេលណាស់កំុ្ខ្ជះខាជ យ      ឱ្កាសមនិង្ខយរក្បានទ្ឡើយ 
សរិបបដ្ឋា នបានច្ទ្មលើយ       ដឹងការរិរទ្ហើយទ្សបើយទុកាខ  ៕ 

3 
 ៙.ឆ្ល រផ្លូវទ្ោក្  ទ្ដ្ឋយចំ្ទ្ណះទ្ច្ះដឹងក្នុងទ្ោក្ ៖ 
 - ទ្បើចូ្លរួក្ខុ្ស  ទ្ៅជាទ្មទ្ច្ឆរ  ឬទ្មខូ្ច្ទ្ផ្សងទ្ទៀរ 
 - ទ្បើចូ្លរួក្ខាងណាក្ម៏និចុ្ះទ្ទ  ក្ឆ៏្ល រឥរបានការ 
 - ទ្បើខ្ាះគុ្ណធម ៌ បានជាសព្រូវនឹងខ្លួនឯងទ្ដ្ឋយរិរ ។ 
 C.ឆ្ល រក្នុងផ្លូវព្រះធម ៌ ទ្ដ្ឋយកិ្ច្ចបដិបរតិធមមវនិយ័ ៖ 
 - មនិចូ្លរួក្ខុ្សទ្ឡើយ  ទ្បើមនិទ្ៅក្នុងរួក្សបបុរសទ្ទ  ក្៏
ព្បព្រឹរតទ្ៅទ្ដ្ឋយកាយវទិ្វក្  ជាព្បទ្យជនដ៍ធំ៏ ។ 
 - មនិខ្ាះគុ្ណធមទ៌្ទ  គឺ្ច្ទ្ព្មើនទ្ៅទ្ដ្ឋយគុ្ណធមព៌្គ្បទ់្វោ  
មនិជាបនឹ់ងសមបរតិក្នុងទ្ោក្  មនិព្បកានខ់្នធថាជាអត្ថត   រស់ទ្ៅក្៏
ច្ទ្ព្មើន  អស់ជីវរិទ្ៅក្ច៏្ទ្ព្មើន ៕៚ 

3 
 ៙.ច្ឆស់ៗ ព្បាបថ់ា  “ កុាំឱ្យម្លង្ម្្លើង្ ” ។ 

 - ទ្លងទ្ភលើង  រោក្ផ្លូវកាយ  មានឧបាយង្ខយរនលរ ់ ឬង្ខយ
រយបាល  អស់យ៉ា ងព្រឹមសាល ប ់។ 
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 - ទ្លងជាមយួនឹងចិ្រតមនុសស    ព្រូវតរព្បយរ័នឱ្យណាស់...  
យក្លអ  ព្រូវកំុ្ទ្លង  ព្រូវទ្ច្ះតព្ក្ង  ទ្មើលតេចិ្រតខ្លួនឯង  ឱ្យព្បាសច្ឆក្
នូវរណាា  ៕៚ 

3 
 ៙.មុននឹងទ្ៅព្សឡាញ់អនក្ដនទ 
 - ទ្រើទ្យើងទ្ច្ះព្សឡាញ់ខ្លួនឯង  ទ្ហើយឬទ្ៅ ? 
 - ព្បយរ័នព្សឡាញ់ទ្គ្  តបរជាសអបខ់្លួនឯង 
 - ព្បយរ័នសអបទ់្គ្  តបរជាមក្ព្បទូសតនឹងខ្លួនឯង 
 - ព្បយរ័នព្សឡាញ់ខ្លួនឯង  ព្សឡាញ់ ៗ ខាល ងំណាស់  កាល យ
ទ្ៅជាសព្រូវនឹងខ្លួនឯងវញិ ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិមនិតមនជារបស់ទ្លងទ្ទ  ចូ្រកំុ្ទ្ធាើទ្លងៗ ក្នុងជីវរិទ្នះ  
ព្ជាបទ្ទ  ព្រះសមាម សមពុទធព្ទងព់្ត្ថស់ដឹង  ទ្ព្ព្វះអាព្ស័យជីវរិននសរា-
ទ្ោក្ទ្នះឯង ។ 
 ទ្បើទ្យើងទុក្ជីវរិជាទ្ព្គ្ឿងទ្លងទ្សើច្  គឺ្ដូច្ជាទ្យើងបានគិ្រ
ថា  ព្រះរុទធអងគព្ទងព់្ត្ថស់ដឹងមក្ទ្លងៗ មនិសំខានអ់ាីទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
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 ៙.ការទ្ព្បើជីវរិទ្ដ្ឋយសរិសមបជញ្ញ ៈ  ដឹងថា  ព្គ្បយ់៉ា ងរតមង 

មានការតព្បព្បួល  “ ដ្ូម្ ន្ ោះឯង្ ” ព្បព្រឹរតទ្ៅជាមយួនឹងការសុខ្ចិ្រត  

មនិទាស់ចំ្ទ្ព្វះអាីៗ តដលទ្ក្ើរទ្ៅក្នុងទ្ោក្ទ្នះ  ទ្ព្ព្វះច្ឆរទុ់ក្ទ្ោក្
ទ្នះដូច្ជាផ្េះសមាន ក្ ់ដ្ឋមាម ហូម “ Dhamma Home ” ៕៚ 

3 
 ៙.ចិ្រតទ្មត្ថត       ទ្ៅទីណា  ក្អ៏បឧ់ណា  
 ចិ្រតដឹងគុ្ណ      ទ្ៅនឹងញារិ មនិឃាល រសុខ្ 
 ចិ្រតមានបុណយ      សាងតរគុ្ណ ទុនទ្ៅមុខ្ 
 ចិ្រតសៃបសុ់ខ្      ទ្ទាះជួបទុក្ខ ក្សុ៏ខ្តដរ ៕៚ 

3 
 ៙.កំុ្សងឃមឹទ្ោកី្យ ៍  សរាទ្បើអាីមានជីវរិ   
 កំុ្ទ្ធាល យឱ្យជាបចិ់្រត  សង្ខខ ររិរសុទធតបក្ធាល យ ។ 
 កំុ្ព្បមាទចិ្រតមនុសស  កំុ្ព្បទូសដ  កំុ្ទ្មើលង្ខយ 
 កំុ្ច្ឆញ់  កំុ្ទនព់្ជាយ  ទ្បើរូបកាយទ្ៅដទ្ងាើម ៕៚ 

3 
៙.នេៃតដលជីវរិវចិិ្ព្រទុន គឺ្នេៃទ្ធាើបុណយឱ្យអភយ័ 
នេៃតដលជីវរិបានក្នព្ម          គឺ្នេៃតដលលុះអនុសសរិ ៕ 
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 ៙.មយួសងារវដដ  ព្ព្វរម់ក្បានអាី 
 ជីវរិសរានេៃ  ក្នព្មផ្លបុណយ  
   អបរ់កំ្មមដ្ឋា ន  មនិបានខារទុន 
   កំុ្ឱ្យលងសុ៊់ន  ខារបុណយសាដ យទ្ព្កាយ ៕ 

3 
 ៙.ទ្សរគ្បគ់ាន ទ្ដ្ឋយព្ទរយ ទ្រលអភរ័ាបញ្ចបគ់ាន  
 ទ្សរទ្ព្ព្វះរូបទ្សាភា  ទ្រលជោក្ោ៏តដរ ។ 
 ទ្សរគ្បគ់ាន ទ្ដ្ឋយគុ្ណ  បុទ្រាបុណយទុនហូរតហ 
 ទ្សរសរិជាក្បូនតផ្  ទ្មើលតេចិ្រតគំ្និរព្រូវ ។ 
 C.សមាម បដិបទា  ព្រះភគ្ោព្ត្ថស់ថាផ្លូវ 
 នាអំនក្ដំទ្ណើ រទ្ៅ  ទ្ភលើងទុក្ខទ្ៅដ ព្រូវរលរ ់។ 
 ភវនិនោនោ   គាម នផ្លល ស់បដូរ  គាម នគូ្ព្ព្វរ ់
 បរមសុខ្តរមយ៉ាងគ្រ ់  ទុក្ខរលរផុ់្រក្មមទ្រៀរ ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិជាការទ្ដើរផ្លូវ  តរងជួបទ្រឿងលអខ្លះ  មនិលអខ្លះ  សុខ្ខ្លះ  
ទុក្ខខ្លះ... ។ 
 C.មនិថា  ជីវរិជួបនឹងទ្រឿងអាីខ្លះទ្ៅត្ថមផ្លូវទ្នាះទ្ទ  ព្រូវតរគិ្រ 
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ឱ្យខ្លួនឯងថា     គឺ្ជាទ្មទ្រៀនបតនថមការទ្ច្ះដឹងថាន ក្ប់រញិ្ញញ      ជាទ្មទ្រៀន 
ជីវរិ ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិ  គឺ្ជាការរសូ៊  ដូច្ទ្ក្មងរូច្ទ្ដើរដួល ៗ ប៉ាុនាម នដង  ក្៏
គ្ងរ់ងឹបឹុងទាងំទ្ដើរបានឆ្ៃ យទ្ទៀរផ្ង ។  ព្រូវតររសូ៊  គូ្ជាមយួនឹង
សទាធ   ជាមរិត  មានសមាម ទិដាិនាផំ្លូវទ្ៅកានទិ់សតដលមនិមានភយ័  
ទ្ដ្ឋយការលះបងនូ់វមចិ្ឆា បដិបទាទាងំអស់  ក្នុងភរវដដសងារ ៕៚ 

3 
 ៙.អាីៗ ជាអារមមណ៍ននការច្ឆបព់្បកានថ់ាអញ  និងថាជារបស់
អញ  គឺ្សុទធតរជារបស់ទ្ៅដ   គឺ្ទ្ៅដ ទ្ដ្ឋយទ្ភលើងទុក្ខ  ទ្ភលើងកិ្ទ្លស ។  
ទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីថា  រណាា ជាបច្ចយ័ននក្ងទុក្ខ  ទាងំក្នុងបច្ចុបបននភរ  
ទាងំបនតទ្ៅក្នុងវដដសងារ ៕៚   

3 
 ៙.ទ្បើដ្ឋរូំជទ្សាម ះព្រង ់  ផ្លលអអងគសងឃទុក្ចិ្រត 
 ទ្បើដ្ឋរូំជសុច្ររិ  ផ្លលអរិរគឺ្មរិតភារ ។ 
 ទ្បើដ្ឋរូំជគារវៈ   ផ្លខ្ពស់ជាក្ម់និោក្ទ់ាប 
 ទ្បើដ្ឋរូំជសុភារ  ផ្លទ្សនហ៍ោភភារនេលេនូរ ។ 
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 ទ្បើដ្ឋរូំជសាដ បធ់ម ៌  ផ្លដឹងលអឆ្ល របរបូិណ៌ 
 ទ្បើដ្ឋ ំ រុទធងកូរ          ផ្លរុនទាធ   ននមា  ភគោ។ 
 ដ្ឋរូំជព្រះវនិយ័   ផ្លថាល នេលនព្រវជិាជ  
 ដ្ឋរូំជព្រះធមាម    បដិសមភទិាអភញិ្ញញ ផ្ល ។ 
 ទ្យើងដ្ឋរូំជតបបណា  រូជទ្ទវត្ថមហាកុ្សល 
 រូជព្រហមឈានរមាល់          រូជអរយិផ្លសាគ ល់ខ្លួនឯង៕ 

3 
 ៙.ភាសិររលឹំក្គាន   ថាទ្វោជាព្បាក្ម់ាស 
 រក្ព្បាក្ព់្រូវរូររះ  ទ្ច្ញរីផ្េះទ្ៅទ្ធាើការ ។ 
 ការង្ខរជាមាសព្បាក្ ់  ជួបទ្ព្គាះថាន ក្កូ់្រ ៉ាូណា 
 អរប់ានទ្ៅទ្ធាើការ  ទ្ក្ើរទ្មាហាទ្ធាើអរតឃារ ។ 
 ការង្ខរជាមាសព្បាក្ ់  ជួបឧបសគ្គទ្ោគាព្វធ 
 ច្ឆយព្បាក្ស់នសទំ្ទៀរ  ទ្ឆលៀរខ្ចីទ្គ្គាម នទ្ទសង ។ 
 ការង្ខរជាមាសព្បាក្ ់  ទ្ច្ះទុក្ដ្ឋក្ត់្ថមបំណង 
 ដ្ឋច្ត់ខ្ដ្ឋច្ព់្បាក្ផ់្ង  សីុទ្ហើយសងសល់ការង្ខរ ។ 
 ការង្ខរជាមាសព្បាក្ ់  តេមយសស័ក្ដិថាន ក្ន់ានា 
 ខ្ាះទានសីលភាវនា  ព្ក្សទាធ ព្គាពំ្គាចិ្រត ។ 
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 ឱ្កាសព្រយ័ររនៈ  ទ្ ើញសច្ចៈអនគ្ឃរិរ 
 ក្មាច រភ់ារងងឹរ  មាសព្បាក្រិ់រគឺ្ចិ្រតសៃប ់៕ 

3 
 ៙.មនិព្បតហស      ទ្ធាសក្នុងវយ័ ននជីវរិ 
 មនិទុច្ចររិ      ទាងំមនិគិ្រ  តក្ចិ្រតទ្គ្ 
 តច្ក្ធមមទាន      មានអនក្យល់ ប៉ាុណណឹ ងទ្ទ 
  ចិ្រតទំទ្នរ      មនិទ្ត្ថងទ្គ្  ទ្ត្ថងព្រះធម ៌។ 
 ជីវរិទ្ព្បៀប      បីដូច្ជា  ឆុងកាទ្ហា 
 លាីងជាទ្ម       ៃុយឆ្ៃ ញ់ទ្ទ ឬតេមសារ 
 លាីងជីវរិ      ទ្លាើយហរចិ់្រត ព្បព្រឹរតធម ៌
 តផ្អមឆ្ៃ ញ់លអ      ទ្ ើញសច្ចៈ  ជាក្ធ់មមជារិ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសទ្យើង    គួ្រសិក្ាអរថនយ័ក្នុងព្វក្យថា  “ ស្ងម នមិន
ដ្ល់ ”  អរថនយ័ទ្នះ  ោជាបទ់ាក្ទ់ងជាមយួនឹងទ្សច្ក្ដីសងឃមឹទ្ៅក្នុង

ចិ្រត  ទុក្ចិ្រតមាទំា ំ រហូរដល់មានព្រឹរតិការណ៍អាីទ្ក្ើរទ្ឡើង  ក្ទ៏្ធាើឱ្យខ្ក្
ចិ្រតទ្ក្ើរទុក្ខខាល ងំ  ទ្ព្ព្វះនឹក្សាម នមនិដល់ ។ 
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 C.កិ្ទ្លសក្នុងបុេុជជន  មានព្គ្បទ់ាងំអស់  ដូទ្ច្នះអាីក្អ៏ាច្ទ្ក្ើរ
ទ្ឡើងបានតដរ     គឺ្ព្រូវគាន នឹងអកុ្សលវបិាក្របស់ទ្យើង ។     ព្រូវយល់   
ទ្ហើយព្រូវអរធ់នឱ់្យបាន  ទ្ទាះជាលំបាក្ខាល ងំ  ក្ម៏ានរនមលណាស់  គឺ្
ភារលំបាក្  មានរនមលទ្ៅក្នុងផ្លសទ្ព្មច្ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ដើមបតី្ថមឱ្យទានអ់នក្មានព្ទរយ  គឺ្ព្រូវសទ្នាដ ស 
    - ជាមយួនឹងអនក្មានឋានៈខ្ពងខ់្ពស់  គឺ្  មនិច្ឆបំាច្ស់េុះត្ថម
ទ្ទ  ព្រូវរស់ទ្ៅឱ្យជាសុខ្ត្ថមរទ្បៀបរបស់ទ្យើង ។ 
 C.ទ្សច្ក្ដីលំបាក្របស់មនុសសទ្ោក្  គឺ្រវល់ខ្ាល់  ទ្ព្ព្វះការ
ព្បកានទ់្ដ្ឋយអត្ថត នុទិដាិ ថាជាអត្ថត  រួខ្លួន មានតរការទ្ ើញនូវសច្ចធម៌
ប៉ាុទ្ណាណ ះ  ទ្ទើបបានសៃបរ់មាៃ ប ់  នូវការសេុះទ្ៅក្នុងទ្ោក្  ទ្ដ្ឋយ
អំណាច្ននទិដាិ  រណាា   ទ្នាះៗ ៕៚ 

3 
 ៙.បណឌិ រ  មនិសមលងឹទ្ទាសអនក្ដនទ  និងមានការរិច្ឆរណា
កិ្ច្ចខ្លួនឯង  ជាក្មាល ងំ ។ 
 បុគ្គលលៃង ់  មនិទ្មើលទ្ទាសខ្លួនឯង  មានតរការសមលងឹទ្ទាស
អនក្ដនទទ្ដើមបនិីនាេ   ជាក្មាល ងំ ។ 
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 រហុសសូរ  មានការរិច្ឆរណា  ជាក្មាល ងំ ។ 
 សមណៈ  មានខ្នតីជាក្មាល ងំ ៕៚ 

3 
 ៙.កំុ្ទ្ៅព្ច្តណននឹងអនក្ណា  តដលថាទ្គ្មាន  ទ្គ្បានអាីទ្នាះ  
ទ្ព្ព្វះោអាច្ជារបស់តក្លងកាល យ ។ 
 C.ទ្ទាះបីយ៉ា ងណា    ឱ្យតរថាមនិតមនជាព្រះនិព្វា នទ្ទ   គឺ្ជា 
របស់មនិទ្ទៀង  ជាទុក្ខ  ទ្ព្បៀបដូច្ជានេៃបទ្ណដើ រកូ្ន  ឬទ្ផ្លក្បទ្នាេ រឰដ៏
អាកាស  ឬក្ទ៏្ព្បៀបដូច្ជាឥនេធនូ  ដូទ្ច្ឆន ះឯង ៕៚  

3 
 ៙.សរាទ្ោក្ព្បព្រឹរតទ្ៅត្ថមក្មម  ដូទ្ច្នះ  សរាទ្ោក្  គឺ្ទ្ព្បៀប
ដូច្ជារួសតមដង  ទ្ព្វលគឺ្  មនិមានអរតភារអាីជាអត្ថត ទ្នាះទ្ឡើយ ។ 
 ក្មម  ជាបច្ចយ័ឱ្យទ្ក្ើរវបិាក្នាមក្ខនធ  និងក្មមជជរូបក្នុងខ្ណៈ
បដិសនធិ  មនិមានអាីទ្ទៀរទ្នាះទ្ទ  តរទិដ្ឋា នុស័យ  តដលទ្ៅមនិទាន់
បានលះ  បានទ្ធាើឱ្យសរាទ្ោក្មានទ្សច្ក្ដីសមាគ ល់អរតភារ  ថាជា
អាត្ថម អញ  ថាជាអនក្ដនទ  ទាងំទ្សច្ក្ដីសមាគ ល់ទ្នះឯង  ក្ជ៏ានាមធម ៌ 
គឺ្រួមចិ្ឆា ទិដាិ    ទ្ក្ើរជាមយួនឹងទ្ោភមូលចិ្រត    មនិតមនជា     អត្ថត
ដតដល ៕៚ 
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 ៙.កាលតដលបានអបរ់ចិំ្រត  ឱ្យមានទ្សច្ក្ដីសុខ្សៃបទ់្ហើយ
ទ្នាះ    ទ្ទាះជារស់ទ្ៅមានគាន     ក្ម៏និជំព្វក្ោ់ក្វ់និ    ទ្ទាះជារស់ទ្ៅ
មាន ក្ឯ់ងក្ម៏និក្មសរត់ដរ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្រលខ្លះ  ទ្យើងនឹក្អាណិរដល់អនក្ដនទទ្រក្ទ្ៅ  ក្ជ៏ា
បច្ចយ័ឱ្យចិ្រតលំបាក្ទ្ក្ើរទ្ឡើងតដរ ។ 
 ទ្ដើមបឱី្យចិ្រតង្ខយព្សួលមក្វញិ  គឺ្អាណិរខ្លួនឯង ។ 
 C.ទ្យើងតដលទ្ៅមានកិ្ទ្លស  ទ្ៅមានបញ្ញា   ឬអាច្នឹងមាន
នូវទុក្ខភយ័... ទ្ដ្ឋយព្បការណាៗ  គឺ្គាម នអនក្ណាអាច្ជួយ ទ្យើងបាន

ទ្ឡើយ  ដូច្តដលទ្យើងជួយ អនក្ដនទមនិបានអ៊Íចឹ្ងឯង ។ 

 ក្នុងទ្ោក្ទ្នះ  អនក្តដលអាច្ជួយ ទ្យើងឱ្យរចួ្អំរីបញ្ញា បាន  
មានតរមាន ក្គ់្រ ់ គឺ្ខ្លួនទ្យើង  អតតទីបា  ធមមទីបា ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្យើងទ្ព្ជើសទ្រ ើសការទ្ក្ើរមក្មនិបានតមន  ទ្ៅទ្លើក្មម
ច្ឆរត់ច្ង  ជាបច្ចយ័ ។  តរទ្យើងទ្ព្ជើសទ្រ ើសការរស់ទ្ៅឱ្យបានជា
ព្បទ្យជននិ៍ងទ្ព្ជើសយក្ដំទ្ណើ រោច្ឆក្ទ្ោក្ទ្ៅវញិ  ទ្ដ្ឋយចិ្រត
សៃបព់្រជាក្ ់ មានសរិ ។ 
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 C.នេៃទ្នះ ១១ធនូ  ខួ្បកំ្ទ្ណើ រអ៊ពំ្បុស  ឧបាសក្ គុ្យ សុធន  
ជនាម យុ ៦២ ឆ្ន ទំ្ដ្ឋយទ្ជាគ្ជយ័  ដ្ឋមាម ហូម  សូមជូនររ ៕៚ 

3 
 ៙.ការសូមដល៏អ  មនិគួ្រឱ្យខាម ស 
 គឺ្សូមខ្មាទ្ទាស  កំ្ហុសចិ្រតកាយ 
   ការឱ្យដល៏អ  មនិគួ្រឱ្យសាដ យ 
   សងខាងសបាយ  គឺ្ឱ្យអភយ័ ។ 
 អរ  អនុទ្មាទនា  ព្គ្បគ់ាន សាងលអ 
 អរគុ្ណទ្ព្រក្អរ  ជូនររសួសដី 
   ទ្បើទ្គ្សូមទ្ទាស  របថាមនិអី 
   ទាងំឱ្យអភយ័  សមដទឹីក្ មុ ំ ។ 
 ទ្ដ្ឋះតលងបក្ស ី តលងព្រីជាបអ់នួ   
 កំុ្ទ្ភលច្តលងខ្លួន  ច្ឆក្អនួគំ្នំុ 
   ព្ទុងសងារច្ព្ក្  វដដៈឃាងំ ុំ 
   សរិបបដ្ឋា នអបរ់ ំ ព្រហមយនយព្ត្ថ ៕៚ 

3 
 ៙.ច្ាបន់នសង្ខខ រ  បច្ចយឱ្យទ្ក្ើរ 



-195- 

 

 ឋរិិត្ថមទ្ខ្នើរ  ទ្ក្ើរទ្ហើយសូនយ ងឹ 
   ច្ាបជី់វរិទ្យើង  ភ្ាក្ទ់្ឡើងព្រូវព្បឹង 
   ព្បឹងរស់ព្បឹងដឹង  សមលងឹរក្ទ្ព្រើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ការទ្ដ្ឋះព្សាយបញ្ញា   ព្រូវទ្ដ្ឋះទ្ដ្ឋយបញ្ញញ   ទ្បើមនិមាន
បញ្ញញ ទ្ទ  បញ្ញា   នឹងបងាទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  តរទ្បើខំ្សិក្ាបដិបរតិត្ថមព្រះធម ៌ 
មានបញ្ញញ ទ្ក្ើរទ្ឡើង  បញ្ញា តបរជានាមំក្នូវផ្លសទ្ព្មច្ទ្ៅវញិ  តដល
ជារនមលននទ្សច្ក្ដីអរធ់ន ់  រយយម ។  ដូច្ជាទ្សច្ក្ដីទុក្ខជាបញ្ញា   
ទ្ព្ព្វះអរយិមគ្គព្បក្បទ្ដ្ឋយអងគ ៨ ព្បការ  ទ្ទើបមាននូវទុក្ខនិទ្ោធ  គឺ្  
ព្រះនិព្វា ន  តដលជាផ្លសទ្ព្មច្  ដូទ្ច្ឆន ះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ជួបអនក្សដីឱ្យ       ក្ប៏ញ្ចបទ់្ដ្ឋយ ព្រឹមឱ្យអភយ័ 
 ជួបអនក្សរទ្សើរ       ដំទ្ណើ រលក្នល អរគុ្ណព្វក្យនេល 
         រនមលទឹក្ចិ្រត ។ 
 ឱ្យអភយ័អរគុ្ណ    ទ្ហើយមនិតរក្រុន ឱ្យធៃនជី់វរិ 
 ទ្រឿងព្រូវទ្រឿងខុ្ស    ដ្ឋក្ចុ់្ះតមនរិរ លះទាងំជីវរិ 
         លះចិ្រតព្បកាន ់៕៚ 
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 ៙.ច្ំណុច្ទ្ព្គាះថាន ក្ ់ ធាល ក្ប់ាក្ក់្មនុសស 
គឺ្ចិ្រតព្បទូសដ  ទ្ព្វលញុះព្បរិដា        

ចំ្ណុច្អព្បីយ ៍ បោជយ័ជីវរិ 
គឺ្ព្វក្យទ្ព្វលរិរ  តរឥរអំទ្រើ ៕៚ 

3 
 ៙.ដំទ្ណាះព្សាយផ្លូវទ្ោក្គឺ្  ទំនុក្បព្មុងជីវរិ  បទ្ព្មើ
បញ្ចក្ខនធ ។   
           C.ដំទ្ណាះព្សាយផ្លូវព្រះធម ៌ គឺ្ទំនុក្បព្មុងជីវរិ  ទ្ព្បើបញ្ចក្ខនធ៕ 

3 
 ៙.គ្រិធមព៌្បច្ឆជីំវរិ     គឺ្បណឌិ រតរងទូនាម នខ្លួន 
 ទ្បើទ្ធាើការអាីព្រូវមាមំនួ     កិ្ច្ចលអខាជ បខ់្ជួនផ្លសទ្ព្មច្ ។ 
 កិ្ច្ចព្រះសាសាដ បញ្ញញ តសាង  ច្ឆក្ធ់លុះនព្ក្តលងអរយិសច្ច 
 ទ្យើងមាននាទីដច៏្ឆបំាច្ ់    គឺ្ដឹងទុក្ខសច្ច  អនត្ថត  ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសទ្យើង  រតមងជាមនុសសអាព្ក្ក្ ់  ក្នុងរំទ្នាលននអនក្
តដលសអបទ់្យើងជានិច្ច ។  ទ្បើមនិអបរ់ចិំ្រតទ្ទ  ចិ្រតទ្យើងនឹងទ្ៅហមង  
ទ្ក្ើរទុក្ខទ្ព្ព្វះអាព្ស័យ  ឧបទ្សវរិទ្ហរុ ( ទ្ហរុទ្ព្ព្វះចូ្លទ្ៅទ្សរ
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សនាដ នអនក្ដនទ )  តដលជាបក្រូបនិសសយបបច្ចយ័  គឺ្  ព្បព្ក្រីជាទី
អាព្ស័យដម៏ានក្មាល ងំ  ញុាំងទុក្ខទ្ៅដ ក្នុងចិ្រតទ្យើងឱ្យទ្ក្ើរទ្ឡើង  ដូច្ជា
ព្រូវរស់រិសចឹ្ក្  ឬបរទិ្ភាគ្តផ្លទ្ ើរុល  ដូទ្ច្ឆន ះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសទ្យើងលះបងទ់្រលទ្វោ ទ្ដើមបរីក្ព្បាក្ ់ប៉ាុតនតទីបំផុ្រ  
តបរជាព្រមលះបងព់្បាក្ ់ ទ្ដើមបបីានទ្រលទ្វោរស់ទ្ៅបនតទ្ទៀរ ។ 
 ទ្រលទ្វោ  មានកំ្ណរ ់   ទ្យើងមនិអាច្  ទ្ច្ះតរទាមទារបាន 
ទ្ឡើយ ដូទ្ច្ឆន ះទ្ហើយ ទ្ទាះបីមានព្បាក្ទ់្ព្ច្ើនប៉ាុនណា ក្ឥ៏រព្បទ្យជន៍
តដរ  ចំ្ទ្ព្វះអនក្តដលអស់ទ្រលទ្ៅទ្ហើយទ្នាះ ។ 
 មានតរការរស់ទ្ៅផ្ង  សិក្ាព្រះធម ៌  អបរ់បំញ្ញញ ផ្ង  ទ្ទើប
បានព្បទ្សើរ ។ 
 បញ្ញញ មនិអាច្បដូរយក្ទ្រលទ្វោបានតមន  តរបញ្ញញ ទ្ធាើឱ្យសុខ្
សៃបចិ់្រត  ក្នុងការអស់ទ្រលទ្វោទ្នាះឯង ។ 
 ទ្រើមានអាី  តដលឱ្យទ្យើងព្រូវការជាងការសៃបរ់មាៃ បចិ់្រត  ក្នុង
ដំទ្ណើ រទ្ៅរក្បរមសុខ្ទ្នះទ្ទៀរ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើបាន  ឱ្យទ្ច្ះទ្ធាើទាន ទ្បើមាន  ឱ្យទ្ច្ះព្គ្បព់្គាន ់
 ទ្បើធៃន ់ ឱ្យទ្ច្ះដ្ឋក្ចុ់្ះ  ទ្បើខុ្ស  ឱ្យទ្ច្ះភ្ាក្ខ់្លួន ។ 
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 C.ការតសាងរក្  ព្គ្បរ់សជារិ  ព្រូវបានបញ្ចបទ់្ដ្ឋយសច្ចរស ។ 
 អមររស  ព្បទ្សើរទ្លើសអស់ព្គ្បរ់សជារិ  បញ្ចបរ់ណាា    នះ
អស់ទុក្ខទាងំរួង ៕៚   

3 
 ៙.បញ្ញា ក្នុងសងគម    មនុសសនិយមមានមរិ 
 ព្បក្បទ្ដ្ឋយទិដាិ    ខ្ាះសរិអបរ់ញំាណ ។ 
 អាងថាខ្លួនទ្ច្ះគិ្រ    ក្ទ៏្ព្បើសិទធិទ្ព្វលបំព្វន 
 សាថ បន័សាសនាមាន    លៃងម់និទ្រៀនអរួខ្លួនទ្ច្ះ ។ 
 ទ្ច្ឆរចូ្លវរតទ្ជររន    មាន ក្ចិ់្រតទនប់ានចំ្ទ្ណះ 
 មាន ក្ទ់្ទៀរទ្ធាសព្បតហស  ទ្ៅរងឹតច្សជាទ្ច្ឆរព្វល ។ 
 ជនព្វលអរួខ្លួនទ្ច្ះ    ទាងំកិ្ទ្លសទ្ឆះទ្ោលោល 
 ខ្លួនឯងមនិទ្ច្ះឃាា ល    រមះរិះទ្ដៀលព្វសោលកាល ។ 
 បណឌិ រទ្ព្ព្វះភ្ាក្ខ់្លួន    ទ្ច្ះច្ាបក់្បួនអភបិាល 
 ខាា ក្ ់េលង ់គ្  ត្ថមកាល    មនិសនិទធសាន លក្មមអព្បីយ ៍៕៚ 

3 
 ៙.ទូក្អរអ់នក្អំុ  រំុមានក្ននស 
 គាម នទិសទ្ៅអាី  អរន់យ័ខ្លឹមសារ 
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   វរីយិៈអនក្អំុ  អបរ់បំញ្ញញ  
   សរិរក្ា  ឧបមាក្ននស ។ 
 ជីវរិព្បមាទ  ខារការរលឹក្ 
 ទិដាិព្គ្ព្គឹ្ក្  ជាទឹក្ព្បល័យ 
   មនិមានទិសទ្ៅ  ឋរិទ្ៅក្នុងភយ័ 
   ព្រះធមទ៌្ព្វលនយ័  ច្នព្ងមរណា ។ 
 គ្រិបណឌិ រ  ជីវរិអបរ់ ំ
 ព្រះធមជ៌ាធំ  អភរិមយបញ្ញញ  
   ទិសទ្ៅទ្ឆ្ព ះព្រង ់ លះបងរ់ណាា  
   ព្រហមយនយព្ត្ថ  បញ្ញញ នាមុំខ្ ៕៚ 

3 
 ៙.បដិសង្ខា នរោ  រេុសសតុា 
 រួក្រហុសសូរ  មានការរិច្ឆរណាជាក្មាល ងំ បិ.៤៨/ទំ.១៣៤។ 
 C.ទ្រៀនសូព្រទ្ច្ះដឹង  ខំ្ព្បឹងសិក្ា 
 ខ្ាះរិច្ឆរណា  ឧបមាក្តងាប 
   ទ្ៅក្នុងព្សះ ូក្  បូក្ទ្រឿងទ្ព្ច្ើនតបប 
   អរួមារព់្ច្តវប  មនិទ្ព្ក្បទ្ក្សរ ។ 
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 ទ្បើព្បឹងតរគិ្រ  គំ្និរខ្លួនឯង 
 មនិខំ្ព្បឹងតព្បង  តសាងទ្រៀនព្រះធម ៌
   ដូច្ទ្ដើមទ្ ើង្ខប ់ ឬសាា ជាបជ់រ័ 
   ទិដាិអរួខ្េរ័  លអដូច្យល់សបដិ ។ 
 ទ្រៀនទ្ហើយខំ្គិ្រ  គំ្និររហុសសូរ 
 ក្មាល ងំព្បឹងព្សូរ  អរយិទ្គាព្រអរយិព្ទរយ 
   ភព្វា គមននា  បុគ្គលមានភរ័ា 
   បានជួបកំ្ណប ់ ព្ទរយព្រះសាសាដ  ៕៚ 

3 
 ៙.ផ្លូវននរណាា   ក្នុងទ្ោក្ទ្នះព្រូវទាល់ព្ច្ក្  ព្រឹមបញ្ញញ តដល
បានដឹងថា  អាីទ្សាយអារមមណ៍ ។ 
 អនក្ច្ងទ់្ធាើសន្ទង្ខគ មក្ដី   អនក្ព្បកានទ់្ោកិ្យ  ទាស់នឹងទ្ោកុ្រតរ 
ក្ដី...ទ្ព្ព្វះព្បកានថ់ា  អាត្ថម អញជាអនក្ទ្សរទ្សាយនូវអាីៗ ក្នុងទ្ោក្។ 
 ការទ្សាយអារមមណ៍ឯណានីមយួ  ការទ្សាយអារមមណ៍ទ្នាះ  
គឺ្ជាទុក្ខ  មនិតមនអត្ថត   ទ្នាះទ្ទ ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិទ្ដើមបពី្បាក្ ់ លុះទ្មាហៈព្បាក្ស់ណដូ ន 
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 ជីវរិទ្ដើមបកូី្ន  ហរដ់ល់ដូនជំនូនតម៉ា ។ 
 ជីវរិទ្ដើមបតីជង  អនខ់្លួនឯងតព្ក្ងឥរតលា 
 ជីវរិទ្ដើមបទី្សនហ៍  ចឺ្ឆបត់ក្បរនឹងច្ងក្ ។ 
 ជីវរិទ្ដើមបគុី្ណ  មានទ្ដើមទុនបុណយបវរ 
 ជីវរិទ្ដើមបរីរ  មានព្រះធមជ៌ាព្បមុខ្ ។ 
 ជីវរិទ្ដើមបសីីល  មនិខូ្ច្ខិ្លមនិច្ឆក្រុ់ក្ 
 ជីវរិទ្ដើមបសុីខ្  មនិទ្ក្ើរទុក្ខទ្រឿងតដលហួស ។ 
 ជីវរិទ្ដើមបសីៃប ់  បានបញ្ចបខឹ់្ងសអបទ់្ឈាល ះ 
 ជីវរិទ្ដើមបផី្នួស  បសួោទ្ទាសវដដសងារ ៕៚ 

3 
 ៙.ធាល បឮ់ព្វក្យថាលៃងដូ់ច្ព្ក្បី  ទ្នះព្គានត់រមយួព្ជុងប៉ាុទ្ណាណ ះ  
គួ្រទ្មើលមយួព្ជុងទ្ទៀរ  គឺ្ការព្ទា ំ អរធ់ន ់។    មយ៉ាងទ្ទៀរ  ព្ក្បីលៃង ់
សីុតរទ្ៅម   ប៉ាុតនតមនុសស  បរទិ្ភាគ្ោបមុ់ខ្មនិអស់  រហូរដល់សមាល ប ់ 
លួច្  បលន ់ ឆទ្បាក្... ? 
 ព្ក្បីឆៃល់ !  ទ្ច្ះតរថាោលៃង ់៕៚ 

3 
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 ៙.តឆា  ទ្គ្តរងយក្មក្ជាព្វក្យទ្ជរមនុសស  តរមនុសសបាន

តរងព្វក្យមយួឃាល ថា  “ ម្ចនមកាជ្ជមិតត  រគ្មន់ជ្ជង្  ម្ចនមតិតជ្ជមកា ” ។ 

 សរានេៃ  ខាល ច្មារម់នុសស  ជាងខាល ច្មារត់ឆា ៕៚  

3 
 ៙.ដ្ឋលំអក្នុងសនាដ ន   រិរជាបានតផ្លផ្លា លអ 
 នព្រព្រិងសសុខ្បវរ តរមនិលអដូច្ចិ្រតសៃប ់។ 
 នេៃទ្នះឧទ្បាសេ លអបំផុ្រការអ់ភរ័ា 
 មររក្អរយិព្ទរយ សូមមានភរ័ាច្បប់ញ្ញា  ។ 
 សទាធ ច្ឆក្ឫ់សទ្ព្ៅ ត្ថងំមាទំ្ៅព្រយ័ររនា 
 ជាបុព្រព្រះសាសាដ  បានរក្ាឧទ្បាសេ ៕៚ 

3 
 ៙.ច្ាបជី់វរិ       ទ្ព្កាក្ទ្ឡើងរិរ ព្រូវឧសាហ៍ 
 ច្ាបស់ង្ខខ រ       ទ្ក្ើរកាលណា សូនយកាលទ្នាះ ។ 
 ច្ាបម់ច្ចុមារ       មនិទ្ោះោ ទ្ទាះព្សីព្បុស 
 ច្ាបម់នុសស       ទ្រលទ្ៅរស់ រស់ព្បទ្យជន ៍។ 
 ច្ាបក់្មមផ្ល       ទ្ច្ះគិ្រយល់ ដូច្ដ្ឋរូំជ 
 ច្ាបម់នុសសទ្ខាម ច្   ច្ឆបំងខូច្  អនក្បរសុិទធ ។ 
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 ច្ាបព់្កុ្ងមារ       គឺ្ព្វធា  អនក្ទ្មាះមុរ 
 ច្ាបព់្រះរុទធ       គឺ្ព្បយុទធ   នះអាត្ថម  ។ 
 ច្ាបវ់ដដៈ       សងារច្ព្ក្ ត្ថមរណាា  
 ច្ាបទ់្ោកុ្រតោ       អនក្យព្ត្ថ  អស់អាល័យ ៕៚ 

3 
 ៙.ដ្ឋច្ឆ់្ន ចំ្ឆស់       ផ្លល ស់ឆ្ន េំមី  អាីដូច្ទ្ដើម 
 គឺ្កាច្ទ្ឆនើម       អញសទ្មបើម ទាងំឥសា 
 តរជីវរិ        រិរមនិដូច្  ទ្ដើមទ្ឡើយណា 
 អនិច្ឆច         សង្ខខ ោ  មនិទ្ទៀងទារ ់។ 
 ទ្ោគ្ជោ       ព្គាពំ្គាខាល ងំ ទាងំកាយចិ្រត 
 ឱ្ ជីវរិ !       ជិរមរណា  មហាព្បាសព្ព្វរ ់
 គួ្រ បទ់្លង       តលបងកាមទ្ោគ្ ទ្បាក្ជូរច្រ ់
 មក្កំ្ណរ ់       ឧទ្បាសេសីល ទ្សរក្មមដ្ឋា ន ៕ 

3 
 ៙.ទ្បើមនិទ្រញចិ្រត  នឹងរបស់តដលមានក្នុងជីវរិទ្ទ  ទ្រើមាន
ប៉ាុនណាទ្ៅទ្ទើបបានព្គ្ប ់។ 
 C.ចំ្ទ្ព្វះជីវរិមនុសសរស់ទ្ៅ  ទ្ដ្ឋយបច្ចយ័ធំ ២ យ៉ា ង ៖ 
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 ១.បុណយឧបរថមភ   ២.ឧដ្ឋា ន  ខំ្រក្ទទួលទាន ៕៚ 

3 
 ៙.មនិទានអ់ស់ជីវរិផ្ង    ទ្ៅកំ្រុងតរ  ឺ   ក្ប៏នលឺសំទ្ឡង

ខ្ាវៗ ថា     “ ខ្វោះអីមហូបម្ោរោស  មតខ្លួនឯង្ទទួលទនមិនបាន  ម្លបមនិ
ចូល ” ។ 

 - ទ្នះជាឧទាហរណ៍ទ្គាល  បញ្ញជ ក្អំ់រីការមនិមាន 
 - ព្រះរុទធអងគព្ទងព់្ត្ថស់ថា  អតាត   េ ិ អតតននា  នតថិ  ត្ថម
រិរខ្លួនឯងហនឹង  មនិមានដល់ខ្លួនឯង  បិ.៥២/ទំ.៣៤ ។ 
 - ទ្រើកូ្នក្ដី  ព្ទរយក្ដី  នឹងមានមក្រីណា ។  កូ្ន  និងព្ទរយទ្ព្ច្ើន
សនធឹក្  ជួយ កំុ្ឱ្យខ្លួនឯងទុក្ខទ្វទនាមនិបានទ្ទ ។ 
 - ចំ្តណក្រូបកាយខ្លួនឯងវញិ  ខំ្ទ្មើលតេ  ខំ្ចិ្ញ្ច ឹម  ខំ្ថាន ក្េ់នម  
ព្បដ្ឋបត់្ថក្ត់រងអលង្ខា រ  ទ្ព្គ្ឿងោប  ទ្ព្គ្ឿងព្ក្អូប  ខំ្ទ្លើក្រទ្មាើង  
អនក្ណាសដីថាអាីមនិបាន...   តរមហាភូររូប ៤   ជាអាសិរ ពសិ    អក្រញ្ញូ   
( អដាក្ថា  អាសីវសិសូព្រ )  គួ្រសាធុជនច្ទ្ព្មើននូវអាទីនវសញ្ញញ   គឺ្
ការសមាគ ល់ទ្ ើញបញ្ចក្ខនធជាទ្ទាស  ឱ្យនព្ក្តលងជាងការច្ឆបទ់្ទាស
អនក្ដនទ  គ្បបទី្អៀនខាម ស  ព្រងក់ារមនិទ្ ើញទ្ទាសខ្លួនឯង ៕៚ 

3 
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 ៙.ទ្បើគិ្រថា  ទ្ៅព្ក្   បងាិល ក្ តបរទ្មើលសមូម 
 ទ្បើគិ្រដល់រូបទ្ឆ្ម ទ្មើលចុ្ះទ្ព្កាមទ្ ើញមនុសស ោរ ។ 
 ទ្មើលសុខ្អនក្ដនទ មនិទ្ព្ៅអាីរីទ្វទនា 
 សុខ្ទ្យើងក្ធ៏មាម  មទ្នារមា  សៃបឱ់្ោ ។ 
 ដឹងថាទ្គ្ទ្ធាើលអ  ទ្ច្ះទ្ព្រក្អរចិ្រតព្ជះថាល  
 ដឹងថាទ្គ្ទ្សាកា ទ្ច្ះក្រុណាជួយ តក្នខ្ ។ 
 ដឹងថាទ្គ្ទ្ធាើខុ្ស ទ្ច្ះសទ្នាដ សឱ្យអភយ័ 
 ដឹងថាទ្គ្ទ្ដ្ឋះនដ ទ្ច្ះតក្នច្នតេខ្លួនឯង ។ 
 ដឹងថាទ្គ្និងទ្យើង ទ្ៅក្នុងទ្ភលើងទ្ឆះអរត់ផ្សង 
 ដឹងខ្លួនទ្ច្ះទ្ការតព្ក្ង ខំ្ព្បឹងតសាងទឹក្អព្មរឹ ៕៚ 

3 
 ៙.មានព្បាក្ទ់្ព្ច្ើនមហាទ្សដាី ទ្រើច្ឆយមយួនេៃប៉ាុនាម ន 
 - មានភូមពិ្គឹ្ះមហាព្បាសាទ   ទ្រើអនក្ទ្ៅប៉ាុនាម ននាក្ ់
 - មានមាត្ថបិត្ថ  ជីដូនជីត្ថ តរមនិទ្គាររព្បណិបរ័ន ៍
 - មាននដទ្ជើងអវយវៈ ទ្រើអាីតដលព្គ្បព្គ្ង   សីលឬ ? 
 - មានជីវរិរយឆ្ន  ំ ទ្រើបូជាអាី  ព្រះររនព្រយ័  ឬរណាា  
 - មានព្រះនព្របិដក្មុនឺច្បក់្នុងព្សុក្    តរមនិបានអាន 
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 - មានវរតអាោមព្វនវ់រតក្នុងព្រះនគ្រ     តរមនិបានចូ្ល 
 - មានតភនក្ទ្មើលអាី   ព្រទ្ច្ៀក្សាដ បអ់ាី    សញ្ញញ ច្ឆអំាីតដរ ? 
 - មានសុខ្ក្នុងអាី  មានឋានៈមនុសសជារិ  ទ្ដើមបអីាី ?  
 - មានបញ្ញញ ដឹងបរមរថធម ៌ សាគ ល់ខ្លួនឯងតដរឬទ្ទ ៕៚ 

3 
 ៙.រក្ាដួងចិ្រតទ្ដ្ឋយសរិ លះបងទិ់ដាិទ្ដ្ឋយបញ្ញញ  
 មនិមានទ្វោទ្ដ្ឋយទ្មត្ថត   មនិច្ងធ់ៃនស់ាម កំុ្តរក្រុន ។ 
 C.តឆាលអមនិទ្ភលច្មាច ស់  កូ្នលអលអះមនិទ្ភលច្គុ្ណ 
 មនុសសលអមនិទ្ភលច្បុណយ ព្បាជ្មុនៗ មនិទ្ភលច្ទុក្ខ ៕ 

3 
 ៙.នដរុក្នដតម៉ា       ធាល បថ់ាន ក្េ់នមតេ ទ្ៅតព្សកាយដី 
 នដទ្ោក្ទាងំរីរ     នាទីសាងអាី គឺ្ព្រះមាច ស់នេល 
         សាងជីវរិកូ្ន ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើព្បាថាន នឹងសួរបញ្ញជ ក្អ់នក្សរទ្សើរ  ឬនិនាេ ទ្យើង  ព្រូវដឹង
ជាមុនថា   ទ្រើអនក្ទ្នាះគឺ្ជាបញ្ញញ ជន  ឬជាជនអបបបញ្ញញ  ។   ទ្បើជា
បញ្ញញ ជន    ទ្យើងនឹងបាននូវទ្សច្ក្ដីច្ទ្ព្មើន    តរទ្បើអនក្ទ្នាះមានបញ្ញញ  



-207- 

 

ទន ់ ឬអនទ់្ខ្ាយទ្ទ  គឺ្មនិបាច្យ់ក្ជាការទ្ឡើយ ។ 
ដូច្ព្រហាម យុព្ព្វហមណ៍  បិ.២៥/ទំ.១  បានឱ្យឧរតរមាណរជា

សិសស  ទ្ៅរិនិរយមហាបុរសិលក្ខណៈននព្រះដម៏ានព្រះភាគ្  បាន
ព្ជាបថាជាព្រះសមាម សមពុទធរិរទ្ហើយ  ទ្ទើបចូ្លគាល់ព្រះរុទធអងគ  
សាក្សួរព្រះធម ៌ សទ្ព្មច្ទ្សាត្ថបរតិផ្ល ៕៚ 

3 
៙. ព្បកានឱ់្បររឹ  នឹក្គិ្រអាល័យ 
ទ្ភលច្គិ្រទ្រឿងក្សយ័  មនិភយ័យមទ្ោក្ 
  មនិទ្ច្ះតឆអរកាម  ទ្ដៀមដ្ឋមទ្សាម ក្ទ្ព្គាក្ 
  មនិគិ្រវទិ្យគ្  ទ្ោគារយធិ ៕៚ 

3 
 ៙.សរាទ្ោក្មនិដូច្គាន ទ្ៅព្រងក់ារសនសសំនាដ ន  និងក្មមផ្ល
ទ្រៀងៗ ខ្លួន ។  ចំ្តណក្ដូច្គាន   គឺ្ការទ្ក្ើរ  ច្ឆស់    ឺ សាល ប ់។ 
 ទ្ៅក្នុងព្រះរុទធសាសនា ព្រូវអបរ់ចំ្ទ្ព្មើន សរិបបដ្ឋា ន 
វបិសសនាឱ្យទ្ ើញព្គ្បយ់៉ា ងទ្សមើគាន   ទ្ដ្ឋយនព្រលក្ខណ៍  មនិមានអត្ថត
ដូច្ជា  ការសនសសំនាដ ន  និងក្មមផ្លជាទ្ដើម ។  អាីៗ ក្នុងទ្ោក្  តដល
សរាទ្ោក្បានដឹង  គឺ្ព្រឹមតរជាអារមមណ៍ននវញិ្ញញ ណតរប៉ាុទ្ណាណ ះឯង៕ 
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 ៙.ទ្បើមនិហារ ់រ  ទ្ដ្ឋយទ្ជើងរបស់ទ្យើងខ្លួនឯងទ្ទ  ទ្រើទ្ធាើ
ដូច្ទ្មដច្  ទ្ដើមបឱី្យទ្យើងបានដឹងថា  ទ្យើងអាច្ រទ្ដ្ឋយទ្ជើងខ្លួនឯង
បាន  យ៉ា ងមានទ្សច្ក្ដីសងឃមឹទ្នាះ ៕៚  

3 
 ៙.ទ្បើមនិមាននូវឧបសគ្គទ្ទ       ទ្រើមានផ្លសទ្ព្មច្មក្រីណា   
ដូទ្ច្នះ  ទ្ទើបព្រូវរងឹបឹុង  ទ្នះជាឱ្កាស ។ 
 ទ្បើមនិមានទ្រឿងឆ្គ ឆំគងរបស់អនក្ដនទទ្ទ  ទ្រើបានអាីមក្រិទ្សាធ
ឱ្យដឹងអំរីចិ្រតរបស់ទ្យើងតដលទ្ៅកិ្ទ្លស    ទ្រើញាបញ័់រ   ទ្ៅហមង
ប៉ាុនណា  ទ្ដើមបសីាម ររីអរធ់នឱ់្យបានទានទ់្រលមុនសាល ប ់។ 
 ទ្បើមនិមានវដដទុក្ខទ្ទ  ក្ម៏និមានព្រះនិព្វា នតដរ  ដូទ្ច្នះ  កំុ្ទ្ច្ះ
តរខាល ច្ទុក្ខទ្ដ្ឋយអវជិាជ   ព្រូវកំ្ណរដឹ់ងទុក្ខទ្ដ្ឋយការព្បាររធរយយម  
ជាព្បទ្យជនដ៍ល់អរយិមគ្គ  តដលមានទុក្ខនិទ្ោធ  ជាផ្ល ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសខ្លះទ្យើងមនិទុក្ចិ្រត  ទ្ព្ព្វះមក្អំរីទ្យើងមនិសាគ ល់  
មនុសសខ្លះ  ទ្ព្ព្វះមក្រីទ្យើងសាគ ល់  បានជាមនិទុក្ចិ្រត ។ 
 C.អាីៗ ក្នុងជីវរិតដលទ្ៅរីទ្លើការព្គ្បព្គ្ងរបស់ទ្យើង  គឺ្បាន
បទ្ព្ងៀនឱ្យទ្យើងទ្ច្ះលះបង ់ ទ្ព្ព្វះោមនិតមនជារបស់ទ្យើងទ្ឡើយ  ក្៏
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ដូច្ជាមនុសសតដលទ្យើងមនិទុក្ចិ្រត  ទ្ព្ព្វះបានសាគ ល់  បានដឹង

មនុសសទ្នាះច្ាស់ោស់អ៊Íចឹ្ងតដរ  គឺ្ទ្យើងមនិទ្ផ្្ើរបស់មានរនមល  ឬ

មនិឱ្យខ្ចីព្បាក្ជ់ាទ្ដើម ។ 
 ទ្បើទ្យើងដឹងថា  កាមគុ្ណជាទ្មទ្បាក្  មច្ចុោជជាទ្មទ្ច្ឆរ  
បញ្ចក្ខនធជាឃារក្ៈ  សង្ខខ រទាងំរួងមនិទ្ទៀង... ទ្រើឱ្យទ្យើងទុក្ចិ្រតអាីៗ  
ទាងំទ្នាះ  ទ្ដើមបទី្ផ្្ើទ្រលទ្វោដម៏ានរនមល   ជាមយួដូច្ទ្មដច្ទ្ៅ  មាន
តរលះបង ់ រព្មងមុ់ខ្ទ្ឆ្ព ះព្រះនិព្វា ន  ទ្ដ្ឋយការទ្ព្បើព្បាស់ទ្រលទ្វោ
ជាមយួនឹងព្រហមច្រយិធម ៌  ប៉ាុទ្ណាណ ះឯង  មនិច្ឆញ់ទ្បាក្ោគ្ៈជាទ្ដើម  
ទ្ទៀរទ្ឡើយ        ទ្ព្វលគឺ្      មនិដ្ឋក្ទុ់នទ្រលទ្វោ      ជាមយួនឹង  
“ បមាទធម៌ ”  ហនឹងឯង ៕៚  

3 
 ៙.ខ្លឹមសារននព្រហមច្រយិធមក៌្នុងព្រះរុទធសាសនា  គឺ្អាព្ស័យ
អាហារទ្ដ្ឋយសទ្នាដ សក្នុងបច្ចយ័ ៤  ទ្ហើយព្បរិបរតិលះរណាា  ។   
 C.មនិទ្ព្រក្ព្រអាលរក្អារមមណ៍ក្នុងទ្ោក្           មានវរថុកាម 
ជាទ្ដើម  ទ្ព្ព្វះ ៖ 
 - អារមមណ៍ក្នុងទ្ោក្  មានទ្សច្ក្ដីវនិាសជាមាច ស់ 
 - ការទ្សាយអារមមណ៍  គឺ្ជារួទ្វទនាសុទធ  អនត្ថត  



-210- 

 

 - ការអស់ទ្ៅននរណាា   ទ្ទើបបានបញ្ចបព់្គ្បប់ញ្ញា  
 - បរមសុខ្  គឺ្ព្រះនិព្វា ន  ទ្ទើបជាសមបរតិរបស់ទ្យើង 
 - ទ្បើបរមសុខ្មានដូទ្ច្នះ  ទ្រើព្បទ្យជនអ៍ាីទ្ដ្ឋយការដំអក្ទ់្ៅ
ក្នុងទ្ោក្  តដលទ្រញទ្ដ្ឋយបនាល  ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្សច្ក្ដីទុក្ខផ្លូវចិ្រត  ទ្ព្ព្វះបដិទ្សធអាីតដលមក្ដល់   
 - បារប់ង ់ ខារព្ទរយ  បារទ់ាងំទ្សច្ក្ដីសុខ្ចិ្រតទ្ទៀរ 
 - មានជំងឺទ្ោគា  រយធិផ្លូវកាយ   ទឺាងំផ្លូវចិ្រតទ្ទៀរ 
 C.អនក្ខ្លះបានអាយុ ៥០ ឆ្ន  ំគិ្រតរសបាយក្នុងកាម  បរទិ្ភាគ្
ទ្ព្គ្ឿងព្សវងឹ  ដល់ មឺហារកី្ក្ព្មរិធៃន.់.. តម៉ាបានអានទ្សៀវទ្ៅធម៌
ឱ្យសាដ ប.់..មានទ្ច្រនាសីលទ្ក្ើរទ្ឡើង...មយួនេៃព្បទ្សើរជាង ៥០ ឆ្ន .ំ.. 
បានសាគ ល់ព្រះរុទធសាសនាខ្លះ  ទ្ច្ះនឹក្រលឹក្ដល់ព្រះរុទធ  ព្រះធម ៌ 
និងព្រះសងឃ  ដូច្មដាកុ្ណឌ លី... ចិ្រតព្ជះថាល ចុ្ងទ្ព្កាយ  បានសុគ្រិ
ទ្ហើយ  បានលុះទ្សាត្ថបរតិផ្លទ្ទៀរ ៕៚ 

3 
 ៙.តដលជាសបបុរស  ច្ងជួ់យ អនក្ដនទ ( រះិគ្នស់ងគម ) ៖ 
 - គ្បបសីាគ ល់អនក្ទ្នាះឱ្យច្ាស់  ទ្លើក្គុ្ណសមបរតិផ្ង 
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 - ទ្ព្វលសុភារោបសា  មនិទ្ព្វលព្ត្ថប ់ កាច្សំ់ទ្ឡង 
 - អាងទ្ហរុផ្លព្រឹមព្រូវ  ច្ាបវ់និយ័  មនិអរតទ្នាមរិ័ 
 - មនិសតមដងអរួខ្លួនឯង  អាច្ថាខំុ្្ក្ម៏និរូតក្អាីតដរទ្ទ... 
 - សតមដងទឹក្ចិ្រតបំណងលអ  មនិទ្លើក្ចំ្រួបុគ្គលក្ល៏អ... ។ 
 C.ទ្បើទ្លើក្តរទ្រឿងមនិលអ  ទាងំច្ឆក្ទ់្ដ្ឋរបញ្ឈ.ឺ..  ទ្នះគឺ្ជាការ 
ទ្ឈាល ះគាន ទ្ដ្ឋយតឡក្  ។      ទ្ជរអនក្ដនទ      ទ្ដ្ឋយគិ្រថា     ខ្លួនមាន
ទ្សរភីារ...  ត្ថមរិរ  គឺ្ជាការបារប់ងទ់្សរភីារទ្ៅវញិទ្ទ  ទ្ព្ព្វះព្រូវ
បទ្ព្មើកិ្ទ្លសខ្លួនឯងយ៉ា ងធៃនធ់ៃរ ៕៚ 

3 
 ៙.យល់ព្រម  ត្ថមការរិរ   ជីវរិ  គឺ្ការព្បឹង   
 តបបហនឹង  ទុក្ជាព្គូ្  ឆ្បយូ់រ  សូ៊ឱ្យទ្ឡើង 
 មនុសសទ្យើង  មនិដូច្គាន  សទាធ   ត្ថមរុទធមនត 
 អរធ់ន ់ ជាទ្ជាគ្ជយ័  មានអី  ព្រឹមប៉ាុណណឹ ង 
 សមលងឹ  សនតិបទ  កំ្ណរ ់ លះកាមគុ្ណ 
 ទ្ដើមទុន  ព្បព្រឹរតធម ៌  រឹងររ  ទ្លើខ្លួនឯង 
 ទ្ការតព្ក្ង  ព្រះព្រយ័ររន មនិក្បរ ់ នឹងព្រហមច្ឆរយ 
 បញ្ញញ   ជព្មះសីល  មនិខ្ជិល  សមាអ រចិ្រត 
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 សៃបរិ់រ  មនិព្បកាន ់  បញ្ចក្ខនធ  ព្រូវដ្ឋក្ចុ់្ះ 
 ច្ឆក្ធ់លុះ  ព្រះនិព្វា ន  វជិជមាន  សុខ្ ១៩ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសលៃងទ់្ក្ើរទុក្ខ  ទាមទាររក្សុខ្        រីអនក្ដនទ 
 បណឌិ រសាគ ល់ទុក្ខ  បានសុខ្ឥរភយ័      ជីវរិទ្ជាគ្ជយ័ 
     ទ្ព្ព្វះក្សយ័រណាា  ។ 
 សុខ្ក្នុងវទិ្វក្  សុខ្ទ្នក្ខមមៈ       

សីល  សមេៈ  វបិសសនា 
  សុខ្ក្នុងខ្លួនឯង  មនិតសាងរីណា 
  សនុោ  បញ្ញញ បដិោនភា ៕៚ 

3 
៙.បញ្ញញ ររនៈ         ព្បទ្សើរជាងព្បាក្ ់ ក្ញ្ចនៈព្គឹ្ះសាថ ន 
ព្បាក្ទិ់ញជីវរិ       ទិញចិ្រតមនិបាន បញ្ញញ ក្លយណ 
         ទ្ទើបបានខ្លឹមសារ ។ 
C.ដល់ទ្រលមរណៈ  ទ្បើមានតរព្បាក្ ់ អបបបញ្ញញ  
អាល័យជីវរិ        ភយ័ភរិទ្សាកា អនក្មានបញ្ញញ  
         សៃបក់ារទាមទារ ៕៚ 
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 ៙.ទ្មើលខ្លួនឯងឱ្យយល់ ។  អនក្ដនទទ្មើលមក្ទ្យើងយ៉ា ងទ្ម៉ាច្  
ក្ប៏ានតដរ ។ 
 C.ការរិរ  មនិមានអត្ថត ទ្ឡើយ  ជាសច្ចធម ៌ ព្គ្បគ់ាន អាច្ដឹង
បានទ្ដ្ឋយការអបរ់ចំ្ទ្ព្មើនសរិបបដ្ឋា ន ៤  វបិសសនា ។  បញ្ញញ យល់ដឹង 
អនត្ថត ធម ៌ ជាឧរដមររនៈមនិអាច្ការន់េលបាន ។ 
 មនុសស  ទ្ទវត្ថ  រូតក្យ៉ា ងណា  ធំខ្ពស់  ោភយស  ឫទធិ
អំណាច្  អាច្ហ៊ានមហិមា... ប៉ាុតនត   តបរជាមក្ព្បកានអ់រតភារ   ថាជា 
ខ្លួនឯង  រវល់នព្ក្តលង ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើមនិទ្ៅនឹងគាន ទ្ទ  មនិអីទ្ឡើយ  តរទ្បើទ្ៅទ្ហើយ  ព្រូវព្រម
ទទួល  ទាងំទ្រឿងលអ  ទាងំទ្រឿងមនិលអននគាន  ។ 
 C.ឥឡូវទ្នះ  ទ្យើងទ្ៅរក្អនក្ណា  តដលលអព្រឹមព្រូវ  ទ្ហើយ
ទ្ច្ះដឹងសរាព្គ្ប ់ ទាងំព្រូវចិ្រតទ្យើងសរាតបបសរាយ៉ា ងទ្នាះ ។ 
 - ទ្បើថាមនិច្ងទ់ាស់ចិ្រតទ្ទ  ទាល់តរទ្ៅមាន ក្ឯ់ង ។ 

 - ទ្បើទ្ៅមាន ក្ឯ់ងមនិបានទ្ទ  កំុ្ទ្ព្វលឱ្យទ្សាះថា  “ ខ្្ុាំមិននឹក
ស្ងម នថា... ោល យជ្ជមបប នឹង្ ” ៕៚ 

3 
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 ៙.ព្សឡាញ់មនុសសបីនាក្ស់និទធ   មនិខ្ក្ចិ្រតទ្រឿងទ្សនហា 
 មយួព្សឡាញ់អាត្ថម     រីរបិត្ថ  បីគឺ្តម៉ា ៕៚ 

3 
 ៙.រនលឺមាសឱ្កាសព្បាក្ ់   ទ្ឡើងឋានៈជាទ្សដា ី
 បុណយច្ឆស់ជាបច្ចយ័   មនុសសព្បុសព្សីមនិទ្សមើគាន ។ 
 C.តខ្មរទ្យើងជួបព្រះធម ៌  ររនាក្រព្រះភគ្ោ 
 ឱ្កាសទ្យើងទ្សមើគាន    គឺ្រុទធមាមក្ជន ៕៚ 

3 
 ៙.យក្ទានជាទ្សបៀង     កំុ្យក្កំ្ណាញ់ឫសយ 
 - យក្សទាធ ជាមរិត     កំុ្យក្រណាា    
 - យក្សរិមក្រក្ា     កំុ្យក្ទ្មាហៈ 
 - យក្សីលជាអាភរណៈ    កំុ្យក្អំនួរ 
 - យក្ខ្នតីជាជយ័ជមនះ     កំុ្យក្ការតជងព្បកួ្រ 
 - យក្សមេសុខ្ជាក្មាល ងំទ្ោរ  កំុ្យក្កាមច្ានេៈ 
 - យក្ទ្សច្ក្ដីសងឃមឹជាធាន ក្ ់    កំុ្យក្មាយោក្រុ់រ 
 - យក្បញ្ញញ ជាអាវុធ  កំុ្យក្ព្វក្យដុរនិនាេ ឈាន នីស 
 - យក្ព្រហមយនជាជំនិះ    កំុ្យក្អំណាច្មក្ជិះជាន ់ 
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 C.យក្  និព្វា នាភិរតិ  ជាការព្គ្បព់្គាន ់ កំុ្យក្ទ្ោភៈ ។ 
 ( និព្វា នាភិរតិ ៖  ទ្សច្ក្ដីទ្ព្រក្អរដន៏ព្ក្តលង      ក្នុងព្រះនិព្វា ន )៕៚ 

3 
 ៙.មនិមានព្រះណា  មក្តសក្អាគ្ម 
 ដក្យក្គំ្នំុ  កំុ្ឱ្យមានទុក្ខ 
   មនិមានព្រហមណា  បណាដ លឱ្យសុខ្ 
   ចិ្រតគិ្រនាមុំខ្  សុខ្ទុក្ខទ្ក្ើរមាន ។ 
 មននាបុរាងេមា  ធមាម  
 ទ្ច្រសិក្នានា  ចិ្រតជាព្បធាន 
   ព្រូវអបរ់ចិំ្រត  ធមរិ៌រទ្មទ្រៀន 
   ព្រះធមទ៌្ៅមាន  ព្រហមយនឆលងទុក្ខ ៕៚ 

3 
 ៙.រងឹបឹុងជំហរ  លអដូច្ផ្លា  ូក្ 
 ឆលងភក្ទឹ់ក្មក្  ដូច្ព្វហិយៈ 
   មុននឹងរុះទ្ោយ  កំុ្ឱ្យទ្មា ៈ 
   បូជាគារវៈ  ររននព្រគុ្ណ ៕៚ 

3 



-216- 

 

 ៙.រិច្ឆរណានូវរូបកាយ  ឱ្យបាននូវរូបក្មមដ្ឋា ន 
 - ទ្ទើបដឹងថា  ទ្វទនាអាព្ស័យកាយ  ទ្ក្ើរទ្ឡើង 
 - វញិ្ញញ ណ  ក្អ៏ាព្ស័យនឹងកាយ  ទ្ក្ើរទ្ឡើងតដរ 
 - រួក្ធមដ៌នទទ្ទៀរក្ដូ៏ច្គាន   គឺ្ទ្ ើញច្ាស់ទ្ដ្ឋយបញ្ញញ ថា  

ទ្វទនា  ចិ្រត  ធម ៌ អាព្ស័យនឹងរូបកាយទ្ក្ើរទ្ឡើង  “ មិនអារស័យ  នឹង្
ម្យើង្ម្ ើយ ” ៕៚ 

3 
 ៙.នឹក្រុទធគ្យ  ទ្ព្វធិព្រឹក្ា 
 ព្រះរុទធទ្មត្ថត   រំណាងបារម ី
   សរតមហាឋាន  មហាទ្ច្រិយ 
   អងគព្រះជិនព្សី  វជិយ័ព្បាអំងគ ។ 
 នឹក្សុមនកូ្ដ  ព្ទងព់្សូរយងជាន ់
 នឹក្ដល់ព្រះទនត  ទាឋធារុននព្ទង ់
   នព្រព្រិងសទ្ច្រិយ  រសមីទិរាទង ់
   បរស័ិទផ្ចិរផ្ចង ់ ព្ទងសី់លចិ្រតសាអ រ ។ 
 ខំុ្្សូមនមសាា រ  ព្រះមហាទ្ច្រិយ 
 អងគព្រះជិនព្សី  ច្ព្ក្នផ្េព្រះបាទ 
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   ព្រះធមប៌រសុិទធ  ព្រះរុទ្ទាធ ោទ 
   ថាកំុ្ព្បមាទ  រុទធបាទយព្ត្ថ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្សឡាញ់បំផុ្រ  គឺ្កូ្នខ្លួនឯង 
 ហួងតហងខាល ងំណាស់  មនិផ្លល ស់បដូរទ្ឡើយ 
   ទាងំមនិទារសង  សំណងច្ទ្មលើយ 
   សូមតរព្ត្ថណទ្ព្រើយ  បានទ្សបើយច្ឆក្ទុក្ខ ៕ 

3 
 ៙.លំបាក្ហរទ់្នឿយយ៉ា ងណា  ក្ព៏្រូវរយយមសព្មុក្  ទ្ព្ព្វះ 
ថា  ទ្សច្ក្ដីទុក្ខតដលគួ្រឱ្យខាល ច្  គឺ្សងារទុក្ខ ។   

ទ្ទើបព្រះរុទធអងគព្ទងព់្ត្ថស់ថា  “ ម្ចន ល្ិកខទុាំង្ឡាយ  អនក
ទាំង្ឡាយ  កុាំខ្ល ចបុណ្យម្ ើយ... ” បិ.៥៣/ទំ.២១ ។ 

អដាក្ថា  រនយល់បុណយឱ្យផ្លសុខ្  បុណយឱ្យសុខ្ក្នុងភរ
ជារិរទ្ៅ  និងបានបរមសុខ្ ។ 

C.ទាន  សីល  ភាវនា  ជារួបុណយទ្ដើមបលីះបាប ៕៚ 

3 
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 ៙.ទ្គ្ទ្ធាើលអ  ថាទ្គ្យក្មុខ្  មនុសសណាអរមុ់ខ្ ? 
 ខ្លួនឯងវញិ  កំុ្ច្ឆបំាច្ទ់្ព្វលដល់ថា  ទ្ធាើលអដូច្ទ្គ្  ក្ម៏និ
ច្ឆបំាច្ទ់្ព្វលថា    គិ្រលអឱ្យទ្គ្ទ្នាះតដរ...   សូមបពី្គានត់រគិ្រលអឱ្យ
ខ្លួនឯងមនិទាងំបានផ្ង  ទ្បើរវល់តរសអប ់ ព្ច្តណន  ឈាន នីសទ្នាះ៕ 
 ៙.ទ្ៅមាន ក្ឯ់ងសៃប ់ ព្បទ្សើរគួ្រគាប ់   កំុ្ទ្សរគ្បព់្វល 
 បិទមាររំ់ទ្នាល      មនិទ្ព្វលព្វសោល  ព្វក្យរិសរស់ព្វល 
         ទ្ោលោលសងគម ។  

3 
 ៙.មនុសសខ្ាះសាម ររី  ដូច្ព្រីខ្ាះទឹក្    

ទ្ភលច្ខ្លួនវរវកឹ្  នឹក្សាម នថាទ្ហាះ 
ខ្លួនទ្ៅទ្ជើងភន ំ ទូលដំុេមទ្សាះ 
ទ្លើក្ខ្លួនឯងខ្ពស់ផុ្ស(Post)ទ្មើលង្ខយទ្គ្៕ 

3 
 ៙.មានអនក្ណាច្ងទ់្ក្ើរមក្ព្ក្  តរទ្ព្ជើសទ្រ ើសការទ្ក្ើរមនិបាន   
ទ្បើទ្ព្ជើសទ្រ ើសបាន  ទ្ព្ជើសយក្ទ្ទវទ្ោក្... 
 C.ទ្យើងទ្ព្ជើសទ្រ ើសការទ្ក្ើរមនិបានតមន    ប៉ាុតនត     ទ្យើងអាច្ 
ទ្ព្ជើសទ្រ ើសទ្ធាើជាមនុសសលអ     ទ្ព្បើព្បាស់ឱ្កាស       តដលបានជួបនឹង 
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ព្រះធម ៌។  ព្រូវអបរ់ចិំ្រត ៕៚ 

3 
 ៙.នេៃតដលជីវរិ  មនិគិ្រខារទុន 
 គឺ្នេៃនឹក្គុ្ណ  ព្រះររនព្រយ័ 
   នេៃតដលជីវរិ  គិ្របានក្នព្ម  
   គឺ្នេៃរលឹក្  នឹក្គិ្រព្ជះថាល  ៕៚ 

3 
 ៙.កូ្នទ្ក្មងមនិដឹង  ក្ប៏ានលូក្ច្ឆបត់ខ្សទ្ភលើងឆក្ស់ាល ប.់.. ប៉ាុតនត  
ទ្បើមនិសាល បទ់្ទ  គឺ្បានជាទ្មទ្រៀន  ឬព្គូ្បង្ខា រដ់ល៏អ ។  សមបជញ្ញ ៈ  
អាព្ស័យសរិរលឹក្ដឹងថាអាីជាគុ្ណ  អាីជាទ្ទាស... រហូរដល់សរិ
ថាន ក្ស់រិបបដ្ឋា ន ៕៚ 

3 
 ៙.តដលគួ្រឱ្យសលុរចិ្រត   គឺ្មនុសសព្សឡាញ់ជីវរិ   ប៉ាុតនតមនិដឹង 
អំរីរនមលរិរព្បាក្ដ       ទ្ៅឱ្យរនមលតរមាសព្បាក្ ់     ទ្ហើយទ្ធាើជីវរិឱ្យ 
ទ្ថាក្ទាបទ្ដ្ឋយសក្មមភារទ្ផ្សងៗ ។  ទព្មាតំរនឹក្សាដ យទ្ព្កាយ... គឺ្
ទ្ៅក្នុងនរក្ទ្ៅទ្ហើយ ៕៚ 

3 
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៙.សបបុរសសាងលអគួ្រទ្បរី      ដូច្ទ្ដើមឫសសគួី្រសិក្ា 
នឹក្ដល់ព្រះបាទរិមពសិារ      នឹក្ដល់ព្រះមហាទ្វឡុវន័ ។ 
ឫសសអីាងបនាល ការព្វរខ្លួន             ព្បាជ្អាងច្ាបក់្បួនការព្វរភន័ត 
ទនត់្ថមខ្យល់រយុះយ៉ា ងរសួោន ់      ដូច្បច្ចុបបននកំុ្រងឹខាល ងំ ។ 
ទ្ព្ច្ើនទ្ដើមដុះជំុគុ្មពឫសស ី      ព្រមទ្ព្រៀងឃាម រខ្មីខ្នតីរលំ 
ជួយ រក្ាគាន ជាក្មាល ងំ       ព្រះសាសនាត្ថងំព្បាពំ្វនឆ់្ន  ំ។ 
មហាទ្វឡុទ្ព្វធិព្រឹក្ស       សរិរលឹក្នឹក្ច្ងច្ឆ ំ
សុជាររុទធវងសព្ទងបុ់ញ្ញក្មម      ឫសសដុីះច្ឆសំទ្មាព ធិ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ធាើលអ  មនិច្ឆបំាច្គិ់្រច្ងឱ់្យអនក្ណាទ្មើលទ្នាះទ្ទ  ទ្ព្ព្វះ
មនុសសោននាក្ ់  ទ្គ្ច្ឆទំ្មើលតរទ្រឿងមនិលអ  របស់ទ្យើងតរប៉ាុទ្ណាណ ះ  
ព្បយរ័នខ្លួនផ្ង ៕៚ 

3 
 ៙.គ្បបទី្ធាើលអទ្ដើមបទី្សច្ក្ដីលអ  តដលជានាោជីវរិ... ។ 
 កំុ្ទ្ធាើលអទ្ដើមបទី្សច្ក្ដីសរទ្សើរ  ទ្ព្ព្វះអនក្តដលសរទ្សើរទ្យើង
ទ្ដ្ឋយទ្សាម ះទ្នាះ  មានរិច្នាក្ណ់ាស់ ៕៚ 

3 
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 ៙.ច្ឆស់ព្បាបទ់្ក្មងថា  ទ្រលទ្ដក្ឱ្យោងទ្ជើង  ភ្ាក្ទ់្ឡើងឱ្យ
ោងមុខ្... ។  ព្រះធមព៌្បាបថ់ា  ទ្សច្ក្ដីទុក្ខព្រូវោងទ្ដ្ឋយសុខ្ទ្ៅ
ក្នុងសីល  សមាធិ  បញ្ញញ  ។ 
 កិ្ទ្លសទ្សាម ក្ទ្ព្គាក្     ជាទ្មទ្ោគ្វដដសងារ       ទាល់តរទឹក្ 
អព្មរឹ  ទ្ទើបោងក្មាច រអ់ស់រណាា   ឱ្ោទបារិទ្មាក្ខសតមដងថា  
សច្ិតតបរនិយាទបនំ  កិ្រយិសមាអ រចិ្រតរបស់ខ្លួន ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសទ្យើង  ព្រូវយល់អំរីរនមលននខ្លួនឯង ។  ទីណាតដល
ទ្ៅទ្ហើយគាម នរនមល  និងគាម នទ្សច្ក្ដីសុខ្ទ្ទ  ទ្ព្ព្វះកុ្សលធមម៌និ
ច្ទ្ព្មើនទ្ឡើង  គឺ្ច្ទ្ព្មើនតរអកុ្សលធម ៌  ដូទ្ច្ឆន ះ  ព្រូវឆ្បទ់្ច្ញរីទី
ទ្នាះមក្  កំុ្ឱ្យខារទ្រលទ្ព្ច្ើន ។ 
 C.មនុសសទ្យើងមានគុ្ណរនមល    មាននូវទ្សច្ក្ដីច្ទ្ព្មើន   ព្រូវ
រស់ទ្ៅឱ្យចំ្ក្តនលងព្រះធម ៌ និងនេលថាល បវរ  ឱ្យចំ្មនុសសព្រូវចិ្រត  ព្រូវច្ររិ
អធយព្ស័យ  ជាបក្រូបនិសសយបបច្ចយ័ ទ្ដ្ឋយសាថ នទី  ក្ថា  បុគ្គល...  
តដលជាទីសបាយ ៕៚ 

3 
 ៙.សិក្ាព្រះបរមរុទ្ទាធ ោទ  បដិបរតិទ្ដ្ឋយលអ 
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 C.អាីៗ តដលលអនឹងដតងាមក្ត្ថមទ្ព្កាយ  ដូច្ជា   
 - ការដឹងនូវសច្ចៈ  ព្រមទទួលយក្ទ្សច្ក្ដីរិរ ។ 
 - រកី្ោយក្នុងអាីតដលខ្លួនឯងបានទ្ព្ជើសទ្រ ើស          ទ្ដ្ឋយសរិ- 
សមបជញ្ញ ៈ   រក្ាក្មាល ងំចិ្រតខ្លួនឯងឱ្យបានរងឹបឹុង   សព្មាបដំ់ទ្ណើ រក្នុង 
មាគ៌ាជីវរិទ្ឆ្ព ះទ្ព្រើយនាយ  ចូ្លកានអ់មរៈ  រចួ្ផុ្រអំរីចំ្ណងមារ  
ចំ្ណងភរ  បញ្ចបព់្គ្បទ់្រឿង ៕៚ 

3 
        ៙.អាីតដលទ្គ្ច្មនិផុ្រ  ព្រះសមាម សមពុទធព្ទងព់្ត្ថស់ឱ្យរិច្ឆរណា
ទ្រឿយៗ  គឺ្ច្ឆស់ជោ  ទ្ោគារយធិ  មរណៈ  ការព្ព្វរព់្បាស  និងសរា-
ទ្ោក្  រតមងព្បព្រឹរតទ្ៅត្ថមក្មម ។ 

“ សចាៈននជីវិត  ចូរកុាំរប្បម្ចទ ”៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសទ្យើងចំ្ណាយទ្រលទ្វោ       ទ្ដើមបរីក្ព្បាក្.់.. គ្បប ី
ព្បយរ័ន !  ដល់ទីបំផុ្រ  សល់ព្បាក្ ់  ប៉ាុតនតអស់ទ្រលទ្វោទ្ដើមបទី្ធាើជា
មនុសសលអ  ទ្ព្ព្វះព្បាក្ម់និអាច្ទិញទ្រលទ្វោបានទ្ទ  ក្ម៏និអាច្ទិញ
ទ្សច្ក្ដីលអបានតដរ ៕៚ 

3 
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 ៙.ទុក្ខព្រួយភយ័      ននមនុសសទ្យើង   ទ្រឿងជីវរិ 
ត្ថមជាបស់អិរ         រិរដូច្ទ្ោគ្ ព្បច្ឆកំាយ 
អស់មយួទ្ោគ្         ទ្ៅទ្ព្ច្ើនទ្រឿង គួ្រទ្យើងណាយ 
មក្ដឹងកាយ       ជាទីត្ថងំ  ននទ្វទនា ។ 

 គាម នជទ្ព្មើស       ព្រងម់ានមនុសស រស់រមួទ្ោក្ 
 ច្ឆញ់ឬទ្ជាគ្       កំុ្យក្មក្  ជាការង្ខរ 
 ទ្យើងអាច្ទ្ព្ជើស      ព្រងម់និទ្ទើស រស់នឹងគាន  
 ដឹងទ្វទនា       ចិ្រតធមាម   ទ្ទើបបានការ ។ 
 អាីក្ទ៏្ដ្ឋយ       ឱ្យតរមនិ  លះកិ្ទ្លស 
 លៃងឬ់ទ្ច្ះ       ច្ឆញ់ឬ នះ មនុសសទ្ទវត្ថ  

ោន្ទសតោជា       ព្រឹមមយួព្គា ក្នុងទ្ោកា 
ទ្រឿងខ្លឹមសារ       អស់រណាា    នះទុក្ខទ្ហាង ៕ 

3 
 ៙.បិ.៤១/ទំ.២៧៨   មាន លនាងវសិាខា   ទ្ព្បៀបដូច្បុគ្គលណា 
មយួ ព្គ្ងោជសមបរតិជាឥសសរយិធិបរី  ននមហាជនបទទាងំ ១៦ ទ្នះ  
មានររនៈ ៧ ព្បការដទ៏្ព្ច្ើន... ( ឥសសរយិាធិបច្ចំ  រជជំ  កានរយយ  
អដាក្ថា  បានដល់ច្ព្ក្រព្ត្ថធិោជ )  ោជសមបរតិរបស់បុគ្គលនុ ះ  មាន
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រនមលមនិទ្សមើនឹងចំ្ណិរទី ដបព់្បាមំយួ ៗ ទ្លើក្ននឧទ្បាសេព្បក្ប 
ទ្ដ្ឋយអងគ ៨ ទ្ឡើយ ។ 
 C.សំទ្ៅយក្  ព្រហមុទ្បាសេ ( នឹក្ដល់ព្រះគុ្ណននព្រះសមាម -
សមពុទធ )  ធមមុទ្បាសេ ( នឹក្ដល់គុ្ណព្រះធមជ៌ាទ្ោកុ្រតរ  និងព្រះរុទធ-
ដីកា ) សងឃុទ្បាសេ ( នឹក្ដល់ព្រះគុ្ណននព្រះសងឃ ) សីលុទ្បាសេ  
( នឹក្ដល់គុ្ណសីលទ្រៀងៗខ្លួន  តដលមានសីលជាបាទននសមាធិ )
ទ្ទវរូទ្បាសេ ( នឹក្ដល់គុ្ណសទាធ   សីល  សុរៈ  ច្ឆគ្ៈ  បញ្ញញ   តដល
រួក្ទ្ទវត្ថបានកំ្ទ្ណើ រទ្ដ្ឋយធមទ៌ាងំទ្នះ )  អរយុិទ្បាសេ ( នឹក្ដល់
ព្រះគុ្ណននព្រះអរហនត  តដលមានព្រះគុ្ណបរបូិណ៌ក្នុងអងគ ៨  នន
ឧទ្បាសេសីល ) ព្រះរុទធគាថា  ទ្ៅខាងចុ្ងននព្រះសូព្រ  គឺ្  “ ដូច្រួក្
ផ្លា យទាងំអស់ ក្ភ៏លមឺនិដល់ ( ចំ្ណិរទី ១៦តដលទ្គ្ទ្ព្ច្ៀក្ ១៦ទ្លើក្ ) 
ននរនលឺព្រះច្នេទ្ឡើយ ។ ទ្ព្ព្វះទ្ហរុទ្នាះ  ន្ទសតីបុរសតដលជាអនក្មាន
សីលបានរក្ាឧទ្បាសេព្បក្បទ្ដ្ឋយអងគ ៨  ទ្ធាើបុណយទាងំឡាយ
តដលមានសុខ្ជាក្នព្ម  ជាអនក្មនិព្រូវទ្គ្រិះទ្ដៀល  តរងទ្ៅទ្ក្ើរក្នុង
សាថ នសួគ្ ៌”  ( បិ.៤១/ទំ.២៨៣ ) ៕៚   

3 
 ៙.ទ្ដើមទ្ ើធំ       មលបព់្រជាក្ ់ គិ្មារដូវ 
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 ទ្ៅត្ថមផ្លូវ       អនក្ហរទ់្ៅដ  ព្រូវការព្ជក្ 
 ទ្ដើមទ្ ើធំ       រំុព្បកាន ់  អនក្មក្រក្ 
 គឺ្អាច្ព្ជក្       យក្ព្រជាក្ ់ ទ្ទាះអនក្ណា ។ 
 C.ខំុ្្បងគំ       មលបគុ់្ណធំ  ព្រហមវហិារ 
 ព្រះភគ្ោ       ព្រះធមាម   ព្រះទ្មត្ថត  
 ព្រះហឫទយ័       អនុទ្ព្គាះ  ទ្ទាះអនក្ណា 
 សរាទ្ោកា       តដលព្បាថាន  មលបព់្រះធម ៌៕៚ 

3 
 ៙.មនិយូរប៉ាុនាម នទ្ឡើយ  រូបទ្យើងទ្នះឯងទ្ហើយ  នឹងព្រូវតបក្
ធាល យ  ព្រូវដុរទ្ដ្ឋយទ្ភលើង  ឬក្បក់្នុងដី ។ 
 ទ្ដើមបកំុី្ឱ្យភយ័     សលុរ       ព្រូវកំ្ណរដឹ់ងនូវនាមរូបអាព្ស័យ 
បច្ចយ័ទ្ក្ើរទ្ឡើង  ទ្ទើបមានញាណដឹងថា  អាីៗ ក្នុងជីវរិ  ដូច្ច្ឆស់    ឺ 
សាល ប ់ រស់យូរ  ឬឆ្ប ់ ច្ឆបជ់ារិទ្ទៀរយ៉ា ងណា... គឺ្មនិតមនទ្យើងជា
អនក្ទ្រៀបចំ្ច្ឆរត់ច្ងសាងទ្ឡើងទ្ឡើយ  អាីតដលទ្យើងមនិបានទ្ធាើទ្ទ  គឺ្
ទ្យើងយក្ជាទីរឹងព្រងម់និព្បកាន ់ ទ្យើងព្រូវឆ្ល រយក្រចួ្ខ្លួន  មនិព្រូវ
លៃងទ់ទួលយក្អាីតដលខ្លួនឯង  មនិតមនជាអនក្ទ្ធាើទ្នាះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
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 ៙.ក្នុងទ្ោក្ទ្នះ  ទ្ដ្ឋយទ្ព្ច្ើនមានបុរសន្ទសតីទ្ក្ើរទុក្ខ  ទ្ៅក្នុង
ទ្រឿងព្បកានហ់ួងតហង  ទ្ហើយអនក្ដនទទ្នាះៗ បានតបក្ឃាល រទ្ៅ  ទ្ទាះ
រស់ឬសាល ប ់  ជារិទ្សសគឺ្តបក្តបរទ្ៅព្សឡាញ់អនក្េមីទ្ទៀរ  ក្នុងទ្រឿង
ទ្មេុនធមម ។ 

C.ក្នុងទ្រឿងទ្នះ រុទធបរស័ិទទ្យើងជាអនក្មានព្រះធមជ៌ាសរណៈ  
គ្បបអីបរ់ចិំ្រត  ច្ទ្ព្មើនបញ្ញញ   មានចិ្រតបទ្ង្ខអ នទ្ៅកានព់្រះនិព្វា ន  ទ្ធាើនូវ
ទ្សច្ក្ដីដឹងខ្លួនជាទ្រឿយៗ ថា    សូមបតីរអាត្ថម អញ    ក្ព៏្រូវលះបងនូ់វ
អរតភារ  គឺ្ខ្នធបញ្ចក្ៈទ្នះទ្ដ្ឋយខ្លួនឯងតដរ  ទ្ដើមបរីចួ្ផុ្រច្ឆក្ទុក្ខ ។  
កាលទ្បើចិ្រតភលសឺាា ងទ្ហើយ  ក្ប៏ាននូវទ្នក្ខមមសុខ្ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្រលទ្វោ       តរងទំព្វ  សីុសរាសរា 
 ព្ទរយសមបរតិ       មានវបិរតិ  អនិច្ឆច  
 តរការព្រម       ទទួលយក្  អាីធមមត្ថ 
 បានរក្ា       ព្រះសាសនា ធមមទាយទ ។ 
 ធមមទាយទ       ជារុទធបុព្រ  វសុិទធចិ្រត 
 ដឹងការរិរ       ធមប៌ច្ចុបបនន ទានម់និឃាល រ 
 សច្ចធម ៌       រសលអទ្លើស ព្គ្បរ់សជារិ 
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 គាម នវោិទ       មារយទនេល ក្សយ័រណាា  ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្រលទ្វោមនិបានរក្ាអាីឱ្យទ្យើងទ្ទ  ប៉ាុតនត  ទ្យើងទ្ព្បើទ្រល
ទ្វោឱ្យទ្ក្ើរបញ្ញញ ដឹងទ្សច្ក្ដីរិរ  គឺ្ជាការរក្ាខ្លួន  តដលជាការរក្ា
ដល៏អ ។  អាីៗ ក្នលងទ្ៅចុ្ះ  មនិអាទ្ឡាះអាល័យទ្ឡើយ  ទ្ព្ព្វះអាីតដល
ឋរិទ្ៅជានិច្ចក្នុងបច្ចុបបនន  គឺ្ជាសច្ចធម ៌ មានរសក្មាច រនូ់វរណាា   ទ្រើ
ច្ឆបំាច្ព់្រូវការនូវអាីដនទទ្ទៀរ  ទ្រើមានអាីក្នុងទ្ោក្ទ្នះ  តដលអាច្ឱ្យ
សរាទ្ោក្ទ្ច្ះព្គ្បព់្គានទ់្ៅបានទ្នាះ  ដូទ្ច្នះ  ទ្ទើបសរិបបដ្ឋា នជាការ
សាងនូវព្រហមយន ៕៚ 

3 
 ៙.បរទិ្ភាគ្លមមព្គានរ់ស់ ទ្ក្រ តិ៍ទ្ឈាម ះរីទ្ោះធមមត្ថ 
 ភលតឺភនក្ទ្ដ្ឋយសុរយិ  ភលមឺទ្នាសារទ្ដ្ឋយព្រះធម ៌៕ 

3 
 ៙.ច្ងថ់ារិរតមនទ្ហើយ  មនិសុខ្ទ្ឡើយកំុ្និយយ 
 ទីទ្ៅចិ្រតោយមាយ  មនិរកី្ោយទ្ៅទ្ធាើអាី ។ 
 ទ្បើទ្គ្មនិចូ្លចិ្រត  មនិបាច្គិ់្រនឹក្អាល័យ 
 រឹងព្រះររនព្រយ័  ព្រះធមន៌េលជាក្ញ្ចក្ ់។ 
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 ខ្សរព់្ទរយតរភរ័ាលអ  យក្ព្រះធមជ៌ាមររក្ 
 ទ្រលរស់កំុ្ដំអក្ ់  កាមក្ខ្ាក្កំុ់្ព្ជបទ់្ង្ខក្ ។ 
 ទ្រល ពឺ្រូវព្បយរ័ន  ចិ្រតវបិរតិអបាយទ្ោក្ 
 កំុ្ទ្ធាើបាបទ្សាម ក្ទ្ព្គាក្  ព្រូវដឹងទ្ោគ្គឺ្ខ្នធព្បា ំ។ 
 ទ្រលមានទ្រឿងមនិលអ  ព្រូវគិ្រធមវ៌បិាក្ក្មម 
 ទ្រលតបក្គូ្ព្បច្ឆ ំ  ព្រូវទ្ច្ះសំាកំុ្ចំ្តបង ។ 
 ព្រូវទ្ឆ្ព ះរក្អមរៈ  ទ្ ើញសច្ចៈឱ្យជាក្ត់សដង 
 សូមបទី្យើងខ្លួនឯង           ក្ល៏ះតលងខ្លួនឯងតដរ៕៚ 

3 
 ៙.បដិបរតិធម ៌   មនិតមនទ្ៅព្រងអ់នក្ដនទទ្ធាើអាីៗ  ព្រូវចិ្រតទ្យើង 
ទ្នាះទ្ឡើយ   តរទ្ៅព្រងក់ារច្ទ្ព្មើនព្បាជ្ាដឹងថា  មនុសសទ្យើងមនិដូច្ 
គាន ទ្ទ  ទ្ព្ព្វះអាព្ស័យនូវបរមរថធម ៌៕៚ 

3 
៙.ទឹក្ថាល ទ្រក្ទ្ៅមនិទ្ៅព្រី       ទ្ដញទ្ដ្ឋលសមដពី្បល័យមរិត 
អាេកំ៌្បាងំទ្រក្នាតំបក្ចិ្រត            ទ្ម ភលទឺ្រក្រិរបារផ់្លា យអស់។ 
វរថុកាមទ្ព្ច្ើនទ្រក្រិរមនិលអ       ធាល ក្ដ់ល់ថាន ក្ព់្ក្ក្ទ៏្ព្ក្ៀមទ្ផ្លអ ះ 
ព្សឡាញ់ហួងទ្រក្ទ្ដក្ទ្ខ្ាះទ្ព្កាះ  មនិគិ្រតេទ្សាះអស់រីនដ ។ 
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ទនទ់ាបឱ្នទ្រក្បារអំ់ណាច្       ដល់ថាន ក្ទ់្កាងកាច្បាររ់នមល 
កំ្ណាញ់សាិរទ្រក្បារទ់្មព្រី       ខ្ជះខាជ យធូរនដព្បល័យធន ។ 
ទ្ច្ះទ្ព្ច្ើនទ្រក្ទ្ៅទ្ៅមនិសុខ្       ទ្បើលៃងព់្គ្បមុ់ខ្ទ្គ្រះិគ្ន ់
រឹងរុងឹទ្រក្ទ្ៅមនិទ្ៅជន       ធូរច្ាបច់្ឆបទ់ននឹ់ងបងក់ារ ។ 
C.មាគ៌ាព្រឹមព្រូវផ្លូវទ្រជះ       មនិតជងច្ឆញ់ នះលះរណាា  
មានច្ាបម់ានមទ្នាសទ្ញ្ចរនា       សមេៈ  វបិសសនាជាគូ្គាន  ។ 
ខ្នតី  គូ្នឹង  ទ្សារច្ចៈ        ហិទ្ោរតបបៈ  បញ្ញញ សទាធ  
វរីយិៈសមាធិជួយ តព្ជងគាន       ច្រណៈវជិាជ មជឈមិាយព្ត្ថ៕៚ 

3 
 ៙.រស់ទ្ៅជាមយួនឹងអនក្ណា ៗ រហូរមក្  មនិទ្សមើនឹងទ្ព្កាក្
ទ្ឡើងមក្ក្នុងនេៃទ្នះ  បានរស់ទ្ៅជាមយួនឹងទ្សច្ក្ដីរិរទ្នាះទ្ឡើយ ។  
ទ្សច្ក្ដីរិរមានមក្រហូរក្នុងសងារវដដ  តរព្រូវអវជិាជ បិទបាងំ  ដូទ្ច្នះ  
មយួសងារវដដតដលងងឹរមក្         មនិសំខានដូ់ច្មយួនេៃតដលភលសឺាា ង 
ទ្ដ្ឋយរនលឺននបញ្ញញ ទ្នះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.គឺ្ជារនមលគុ្ណ តដលបានអបរ់សំនសមំក្ោបជ់ារិជាអទ្នក្
ហនឹងឯង តដលទ្ធាើឱ្យនផ្េទ្ម ព្សឡះព្បាសច្ឆក្ដំុររក្  គឺ្អវជិាជ   ទ្ធាើឱ្យ
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ទ្រលទ្វោមយួនេៃសំខានជ់ាងមយួសងារវដដ  ទ្ព្ព្វះព្រូវបញ្ចបនូ់វ
សងារទុក្ខ  ទ្ព្បៀបដូច្ជាការសនសពំ្បាក្រ់ហូរមក្  ទីបំផុ្រ  ក្ទិ៏ញទូក្
បានមយួ  ទ្ដើមបឆីលងទ្ៅកានទ់្ព្រើយនាយ ។  ទូក្មយួទ្នះឯង  តដល
សំខានជ់ាងទ្ព្រើយអាយ    តដលធាល បប់ានរស់ទ្ៅរហូរមក្    យ៉ា ងណា 
អរយិមគ្គព្បក្បទ្ដ្ឋយអងគ ៨ ព្បការ  រិរជាព្បទ្សើរជាងសងខរធម៌
ទាងំរួង  ដូទ្ច្ឆន ះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្យើងមានទ្សច្ក្ដីដឹងខ្លួនថា     មយួនេៃ ៗ      ក្នលងទ្ៅ
ទ្លឿនរហ័ស...     ទ្នះទ្ដ្ឋយសារការទ្សាយអារមមណ៍ជាសុខ្... ។   តរ
ព្រះសមាម សមពុទធព្ទងព់្ត្ថស់ថា  សងារវដដរបស់បុគ្គលព្វលទាងំឡាយ  
តដលមនិដឹងនូវព្រះសទធមម  រតមងតវងឆ្ៃ យ ។ បិ.៥២/៣៤ ។ 
  C.ចំ្ទ្ព្វះទ្រលទ្វោក្នលងទ្ៅ  គឺ្ទ្ព្វលបញ្ញរតិអំរីកាល ។  ទ្បើ
ទ្ដ្ឋយបរមរថ  ជាខ្ណៈននជីវរិ  អរតភារសុខ្ទុក្ខតដលព្បក្បជាមយួ
នឹងខ្ណៈចិ្រត     មានការព្បព្រឹរតទ្ៅទ្លឿនរហ័សណាស់      ទ្នះជា
ធមមជារិ ។  គ្បបពី្ជាបការរិរថា  មនិតមនទ្យើងជាអនក្ទ្ធាើទ្ទ ៕៚ 

3 
 ៙.មនិដូច្បំណង  ប៉ាងសងឃមឹរបស់ទ្យើងតមន  ប៉ាុតនត  សំខានគឺ់្ 
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សុខ្ចិ្រត  ជាខ្លឹមសារននជីវរិ ។  បានជាសុខ្ចិ្រត  ទ្ព្ព្វះបញ្ញញ ទទួល
យក្សច្ចរស  ដឹងថាអាីៗ ទាងំអស់ព្រឹមព្រូវទ្ហើយទ្ព្សច្ ។  ចិ្រតរបស់
មនុសសទ្យើងទ្រៀងៗ ខ្លួនប៉ាុទ្ណាណ ះ     តដលទ្ច្ះតរទាមទារត្ថមរណាា      
ទ្ទើបព្រូវខ្ក្ចិ្រត  ទ្ហើយទ្ក្ើរទុក្ខទ្សាក្៕៚ 

3 
 ៙.រិរតមនតរបានទ្ក្ើរមក្ជាមនុសស  ប៉ាុតនត  រិច្ឆរណាទ្មើល
ផ្ងចុ្ះ  ទ្រើក្នុងមយួនេៃ ៗ  បានទ្ធាើអាីខ្លះ  រវល់ណាស់ ៗ  ទ្ព្ៅអំរីព្រឹក្
ទ្ឡើងបទ្ណដើ រកូ្នរក្ចំ្ណី  ោៃ ច្វលិចូ្លសមបុក្  ព្កុ្ក្ៗ ប៉ាុណណឹ ងទ្ទឬ ?  
អស់ ៥០ ឆ្ន  ំ ៦០ ឆ្ន ទំ្ហើយ  គួ្រឱ្យសទ្ងាគ្  គួ្រទ្ ើញភយ័ក្នុងវដដៈ  គួ្រ 
ព្ជះថាល ឱ្យខាល ងំក្នុងព្រះររនព្រយ័  និងអរយិព្ទរយ ៧ ព្បការ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសឆ្ល រ មនិតមនជាមនុសសតដលរូតក្ទ្ឈាល ះ នះអនក្
ដនទទ្នាះទ្ទ  តរជាអនក្ នះនូវវោិទមូល  ទ្ព្វលគឺ្ជាអនក្ទ្ច្ញច្ឆក្អំរី
ជទ្មាល ះត្ថងំរីដំបូងមក្ទ្មល៉ាះ ។  ទុក្ខទ្ទាសទ្ៅក្នុងសងារវដដ  ព្រូវទ្ក្ើរជា
សរា  ច្ឆបស់មាល បស់រាដនទជាអាហារ   ឬព្រូវទ្ក្ើរជាសរាមានភយ័ជាប ់
ត្ថមជានិច្ច  ដូទ្ច្នះ ឱ្កាសទ្ធាើជាមនុសសលអទ្នះ  សំខានណ់ាស់ ៕៚ 

3 
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 ៙.មនុសសលអព្រូវមាននូវសមបជញ្ញ ៈ  ដឹងអំរីរនមលននទ្សច្ក្ដីលអ
រិរតដលជាខ្លឹមសារននជីវរិ     អធិដ្ឋា នចិ្រតក្នុងព្រះសាសនា     ទ្ធាើនូវ
ទីបំផុ្រទុក្ខ ។ 
   C.ទ្បើទ្យើងជាមនុសសមនិលអទ្ហើយ           ទ្ទាះបីព្រះជាមាច ស់ 
អងគណា  ឬទីណា  ក្ម៏និអាច្ទ្ធាើឱ្យទ្យើងកាល យទ្ៅជាមនុសសលអបាន
តដរ ៕៚ 

3 
 ៙.វបិរតិទ្សនហា  បញ្ញញ ទ្ខ្ាយទ្រក្ 
 ទ្ទើបយក្ទឹក្តភនក្  ជាមរិតក្មសរ ់
   វបិរតិជីវរិ  យក្ចិ្រតអំណរ ់
   រងឹបឹុងព្បាក្ដ  ជាមរិតអនុទ្ព្គាះ ។ 
 វបិរតិការង្ខរ  ទ្ោគា កូ្វដី 
 យក្សីលសុច្ររិ  ជាមរិតសម័ព្គ្ទ្សាម ះ 
   វបិរតិអនធការ  យក្សាម ររីរស់ 
   បញ្ញញ ភលឆឺលុះ  ជាមរិតនាផំ្លូវ ៕៚  

3 
 ៙.ទ្រៀនទ្ៅមាន ក្ឯ់ង  ទ្ ាងយល់ជីវរិ 
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 យក្សីលសុច្ររិ  ជាមរិតសាល បរ់ស់ 
   ដល់ទ្រលមរណៈ  តរមាន ក្ឯ់ងទ្សាះ 
   រឹងបុណយទាងំអស់  សាងផ្នួសអស់ខ្ាល់ ៕ 

3 
 C.បចា័យបួនោយ  បចា័យបួនចិតត 
 ៙.អាភរណៈតច្ងច្ឆងំ  បិទបាងំសរលិ 
 ព្បាសច្ឆក្មនេិល  ទ្ដ្ឋយសីលនិងញាណ 
   បរទិ្ភាគ្ទ្មដច្មាដ   ព្រឹមការបារឃ់ាល ន 
   ធមមរសព្រហមយន  ធមមទានច្ឆគ្ៈ ។ 
 ភូមពិ្គឹ្ះលអអទ្នក្  ព្រឹមទ្ដក្លក្ស់ាប ់
 អរថរសអរយិព្ទរយ  ចិ្រតសៃបស់មេៈ 
   ទ្ទាះថាន រូំតក្  មុខ្តរមរណៈ 
   វបិសសនាមគ្គ  ព្បច្ក្សនិព្វា ន ៕៚ 

  3 
 C.លា្  យស  សរម្សើរ  សុខ្ 

៙.មាសព្បាក្ ់ មហាទ្សដាី យក្អរថនយ័  ព្រឹមរស់ោន 
ោភយស  ទ្ព្ព្វះបុណយមាន គូ្ក្លយណ  មានទ្មត្ថត  ។ 
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ទ្ក្រ ដិ៍ទ្ឈាម ះ  រស់ឧរដម  គូ្ស័ក្ដិសម  គឺ្ព្រហមច្ឆរយ 
សុខ្សានត  ទ្សាយឥដ្ឋា   គូ្ព្បាថាន   គឺ្បរមសុខ្ ៕៚ 

3 
 ៙.ក្រញ្ញុ ត្ថដល់បុរាការ ី    សទ្ន្ទង្ខគ ះព្បណីសាា មភីរយិ 
ទ្សាម ះព្រងនឹ់ងមរិតសម័ព្គ្ចិ្រតការង្ខរ    ទានសីលភាវនាគាពំ្វរអាត្ថម  ៕ 

3 
 ៙.នផ្េទ្ម ព្សស់សាអ រ  ទ្ទសភារមទ្នារមយ... 
 អាព្ស័យចិ្រតខំុ្្  ទ្ព្បាះព្រំទ្ដ្ឋយសុខ្ 
   ទ្បើចិ្រតទ្សាក្ទ្ៅ  ផ្ាទ្ៅដ ទ្ក្ើរទុក្ខ 
   ទ្ម ទ្លម នព្រសដុក្  សមសុខ្ទ្ព្ក្ៀមសាិរ ។ 
 ទ្ព្បៀបដូច្មានបាយ  តរកាយច្ឆស់  ឺ
 ផ្េះធំទ្ភលើងភល ឺ តរ ផឺ្លូវចិ្រត 
   មានដូច្ជាអរ ់ ក្មសរត់មនរិរ 
   សព្មស់ជីវរិ  តេចិ្រតរិរទ្ហាង ៕៚ 

3 
 ៙.ការតដលមនិសូវជំព្វក្ោ់ក្វ់និជាមយួនឹងអនក្ព្សុក្  គឺ្ជា
ទ្សច្ក្ដីសុខ្ននអនក្បសួ ៕៚ 
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 ៙.ទ្យើងមនិអាច្ព្រឡបទ់្ព្កាយបានទ្ឡើយ ទ្ហើយក្ម៏និច្ឆ-ំ 
បាច្ត់ដរ ព្គានត់រទ្យើងទ្ព្ជើសទ្រ ើសយក្ផ្លូវព្រូវ ទ្ដើរទ្ៅទ្ដ្ឋយរយយម
ប៉ាុទ្ណាណ ះ ។ ផ្លូវព្រូវ គឺ្ទ្ផ្ដើមទ្ដ្ឋយសទាធ ទ្ៅក្នុងព្រះព្រយ័ររន ទទួលយក្
រនលឺព្រះធមទ៌្ដ្ឋយបញ្ញញ សមាម ទិដាិ  បំភលផឺ្លូវ  ឬនាផំ្លូវទ្ៅហនឹងឯង ៕៚ 

3 
 ៙- ចុ្ះចូ្លក្នុងសងគមទ្ោក្ទ្ៅបាន  ព្រូវត្ថមដ្ឋនព្រឹរតិការណ៍
ព្សុក្ទ្ទស ។ 

- ចុ្ះចូ្លក្នុងសងគមអនក្ទ្ច្ះ  ព្រូវត្ថមដ្ឋនចំ្ទ្ណះ  ទ្ច្ះដឹងអាី
ឱ្យព្បាក្ដ ។ 

- ចុ្ះចូ្លក្នុងសងគមរុទធបរស័ិទ  ព្រូវត្ថមដឹងអរថននព្រះធមរិ៌រ 
- ចុ្ះចូ្លក្នុងព្រះធមប៌ដិបរតិ  ព្រូវដឹងទានប់រមរថ  ក្មាច រអ់វជិាជ    

ទិដាិ  រណាា  ៕៚ 

3 
៙.រស់ទ្ៅក្នុងសងគមមនុសស  ព្រូវទ្រៀនទ្ច្ះឱ្យអភយ័ 

មនុសសខ្លះមនិទាងំដឹងខ្លួនឯង  ថាជាអាី 
ទ្ច្ះតរទ្ព្វលសដី  ថាឱ្យទ្គ្ 

ខុ្សទ្នះខុ្សទ្នាះ  មនិទ្ៅមារទំ់ទ្នរ 
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ទ្ព្បៀបដូច្រូទ្ៅ  កាបត់រទ្គ្ 
មនិតដលកាបទ់្ទ  ដងខ្លួនឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិគូ្ និងគូ្ជីវរិ  មនិដូច្គាន រិរត្ថមអរថនយ័ 
 ទ្ព្ព្វះជីវរិគូ្ទ្រញតផ្នដី គូ្ព្បុសនិងព្សីអរីរជារិ ។ 
 តរគូ្ជីវរិរិរបារម ី  ព្រះទ្ព្វធិសរានេលខំ្ខ្មីឃាម រ 
 ក្ននសសារទ្រជ្ធមមទាយទ      គូ្អនក្ទ្ផ្សងទ្ទៀរដល់និព្វា ន៕ 

3 
 ៙.អរុណ សួសដី !  ព្រឹក្នេៃទ្ៅរសុ៍ខ្ 
 ទ្ព្កាក្ទ្ឡើងលុបមុខ្  ោងមារោ់ច្ឆ 
   ដឹងថាខ្លួនគាម ន  បដិភាណព្បាជ្ា 
   កំុ្សូវទ្ព្វលថា  អនក្ណាទ្មដច្ក្ដី ។ 
 រិរទ្ហើយខ្យល់មារ ់ ទ្បើភាល រជ់ាថា 
 តរដូច្សន្ទសាត   ព្បហារទ្ោកី្យ ៍
   ទ្ខ្េច្ខ្េីវវីក្ ់ ទ្ព្ព្វះ លក្ស់មដ ី
   មនិទ្វៀរតលងអាី  សូមបខី្លួនឯង ៕៚ 

3 
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៙.ព្សឡាញ់ទ្សេើរដ្ឋច្ទ់្េលើមព្បមារ ់ គ្ងត់រវបិរតិខាច រព់្ព្វរគ់ាន  
ឋានៈទ្ឡើងខ្ពស់យសមហមិា     ដល់ទ្រលព្គាពំ្គាោទ្លបព្កួ្ស។ 
ធមក៌្នុងទ្ោកី្យអ៍ាីទ្ទៀងទារ ់     អងគព្រះសិទធរថសាងព្រះផ្នួស 
ទ្នក្ខមមបារមពី្បុសព្សីបសួ     ឆលងឱ្យផុ្រហួសរីទ្ព្គាះក្មម៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ព្ព្វះមានទ្សច្ក្ដីសមាគ ល់ថា “ ម្យើង្ ” ទ្ទើបអាីៗ ព្គ្បយ់៉ា ង

ទ្ដើមបទី្យើង   ។     ក្នុងទ្ោក្ទ្នះ      ទ្ព្វរទ្រញទ្ៅទ្ដ្ឋយការបរទិ្ភាគ្ 
កាមគុ្ណ  បញ្ច ទ្វោ  និងជទ្មាល ះ ។ 
 C.ជទ្មាល ះទ្ដ្ឋយការដទ្ណដើ មវរថុកាម  និងតជងផ្លព្បទ្យជន៍
គាន   ទ្ដើមបខី្លួនឯង ។ 

- មយ៉ាងទ្ទៀរ  មានជទ្មាល ះ  ទ្ព្ព្វះព្បកានទិ់ដាិទ្រៀងខ្លួន ។ 
- សូមបតីរទ្ច្ញច្ឆក្កាមមក្បសួទ្ហើយ  ក្ជ៏ាបទ់្ដ្ឋយលទធិ

អរតទ្នាមរិ័  ទ្ហើយបងាវោិទដល់គាន  ។ 
 ព្រះរុទធអងគព្ទងស់តមដងអំរីការលះបង ់សូមបតីរធមមដាិរិញ្ញញ ណ  
គឺ្បច្ចយការញ្ញញ ណ ( ញាណ ៧៧  បិ.៣១/ទំ.១៣១ ) ៕៚ 

3 
 ៙.ការមនិជំព្វក្ោ់ក្វ់និ    នូវទ្រឿងក្នុងទ្ោក្   នាមំក្នូវសុខ្ ។ 
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ទ្នះក្ព៏្រឹមតរមយួព្គាតដរ  ប៉ាុតនតព្រូវអបរ់ឱំ្យចិ្រតមានទ្សច្ក្ដីសុខ្ទ្ៅក្នុង
អារមមណ៍ននព្រះក្មមដ្ឋា ន  ទ្ទើបបានចិ្រតនឹងធឹង  មនិអផ្សុក្នឹក្មក្រក្
ភារអ៊ូអរវញិទ្ឡើយ ។ 
 C.ទ្សច្ក្ដីសុខ្ក្នុងទ្ោក្  មានទ្ព្ច្ើនតបប  ទ្ព្ច្ើនយ៉ា ង  ត្ថម
អធយព្ស័យទ្រៀងៗ ខ្លួន  ខ្លះសុខ្ក្នុងរូបភារសៃបស់ាៃ រ ់  តរខ្លះសុខ្
សបាយទ្ៅក្នុងរូបភារលបលីាញ  ទ្ដ្ឋយព្បការទ្ផ្សងៗ ៕៚  

3 
 ៙.កូ្នព្សីឪព្រូវគិ្រឱ្យលអ ទ្បើអររ់បរទ្ទើបកំ្ព្ព្វ 
 មនិតមនអរប់ដីថារង្ខ  ជំុឬច្ឆក្គាន ជាផ្លក្មម ។ 
 កូ្នមានរព្មះិចំ្ទ្ណះដឹង មានធមទី៌រឹងនិងសីលព្បា ំ
 កូ្នរឹងបដីបានប៉ាុនាម នឆ្ន  ំ  ទ្រឿងោ៉ា វទ្ព្បះព្សំាព្បច្ឆនំេៃ ។ 
 បដីមានអនក្ទ្ព្កាយឱ្យទានទ្ៅ  មនិព្រូវទ្ៅទ្ឈាល ះទ្ព្ព្វះអាល័យ 
 ទ្ធាើទ្មដច្ទ្បើបដីបោជយ័          ច្ឆញ់នដចំ្ណងប់ងស់ទ្នាដ ស។ 
 កូ្នព្រូវរក្ាការព្វរខ្លួន  កំុ្ឱ្យខុ្សក្បួនសាងកំ្ហុស 
 ព្រូវឱ្យអភយ័បដីព្ជុលខុ្ស        ទីរឹងរិរទ្នាះគឺ្ក្មមដ្ឋា ន៕៚ 

3 
 ៙.អគ្រិលទ្មអៀង  ទ្ដើរោងសួសដី   
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 ទិដាិច្នព្ង  សាងភយ័សាងទុក្ខ 
   អវជិាជ ជាមារ  ព្វធាព្គ្បមុ់ខ្ 
   ឫសគ្ល់វដដទុក្ខ  មុខ្ទ្លម ងងឹរ ។ 
 C.សច្ចញ្ញញ ណបានលះ  មចិ្ឆា ទិដាិ 
 មនិមានអគ្រិ  សួសដីជីវរិ 
   ច្ឆក្ធ់លុះបរមរថ  ក្មាច រង់ងឹរ 
   ភលសឺាា ងតមនរិរ  ព្រះរុទធសាសនា ៕៚ 

3 
 ៙.គិ្រទ្ព្ច្ើនទ្រក្ទ្ធាើអាី  អំរីទ្រឿងមាន  និងមនិមាន  ទ្ព្ព្វះព្រូវ
ទ្ដើរទ្ៅក្នុងផ្លូវននទ្សច្ក្ដីសាល បដូ់ច្គាន  ។ 
 - ព្រឹមបានរស់ក្នុងមយួនេៃ ៗ ទ្នះ  គឺ្រូតក្ខាល ងំទ្ហើយ ។ 
 - មានបញ្ញញ ដឹងនាមរូបថា    មនិតមនទ្យើងទ្ធាើឱ្យខ្លួនឯង    ក្៏
មនិតមនអនក្ដនទទ្ធាើឱ្យតដរ ... ។ 
 - ការតដលរក្ទ្ ើញនូវការរិរដូទ្ច្នះ  ទ្ទើបជាទ្ជាគ្ជយ័ដ៏
សំខាន ់។ 
 - អាីតដលទ្យើងមនិបានទ្ធាើទ្ទ  គឺ្មនិតមនជាទ្រឿងរបស់ទ្យើង
ទ្ឡើយ ។ 
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 - ទ្រើឱ្យទ្យើងទ្ច្ះតរទទួលដូច្ទ្មដច្  និងមយ៉ាងទ្ទៀរ  សុទធតរជា 
ភារៈធៃន ់ មានកិ្ទ្លសភារៈជាទ្ដើម ។ 
 - ទ្រលទ្នះសូមរចួ្ខ្លួន  ធៃនម់យួសងារវដដមក្ទ្ហើយ  ទ្ព្ព្វះ
ទ្ហរុមនិដឹង  ទ្ទើបមនិទ្ច្ះរោ៉ា   ឥឡូវបានព្រះធមដ៌្ឋស់ទ្រឿន ៕៚ 

3 
 ៙.ព្បទ្យជនន៍នបដិបរតិធម ៌  គឺ្រស់ទ្ៅក្នុងទ្ោក្ទ្នះបាន  
ទ្ដ្ឋយមនិព្បទូសដទាស់  ទាងំមនិជាបជំ់ព្វក្ទ់្ឡើយ ។ 
 - ការរស់ទ្ៅក្នុងទ្ោក្ទ្នះ    ជាបទ្ណាដ ះអាសនន   ឬដូច្ជាការ 
ទ្ៅផ្េះសមាន ក្ ់ ដូទ្ច្នះ  គឺ្មនិច្ឆបំាច្អ់ាីៗ លអជាទីបំផុ្រទ្នាះទ្ទ  ព្រឹមតរ
មនិសូវទ្ក្ើរទុក្ខប៉ាុណណឹ ង  ក្ល៏មមទ្ហើយ  ជារិទ្សសគឺ្បានសុខ្ផ្លូវចិ្រត  
ទ្ដ្ឋយរងច់្ឆទូំក្អរយិមគ្គមក្ដល់  នឹងបានឆលងទ្ៅ  ទ្ព្វលគឺ្ដ្ឋក្ចុ់្ះនូវ
ខ្នធបញ្ចក្ៈ ។ 
 - ទ្រើព្រូវទ្ក្ើរទុក្ខថា  ទ្គ្ទ្ច្ឆលទ្យើងយ៉ា ងទ្ម៉ាច្ទ្ៅ  ទ្បើទ្យើង
ច្ឆបំាច្ជ់ាងអនក្ដនទទ្ៅទ្ទៀរ  តដលព្រូវតរទ្ច្ឆលខ្លួនឯងទ្នាះ  ទ្ទើប
ផុ្រទុក្ខ ៕៚ 

3 
 ៙.អរុណ  សួសដី !  ទ្យើងទ្ព្កាក្ទ្ឡើង  គួ្រមានសាម ររីថា  
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“ ទ្យើងទ្ព្បើជីវរិទ្នះ   ទ្ដើមបសីាងព្រហមយន ” ។   បរទិ្ភាគ្ក្ដី  ឱ្យទាន
ក្ដី...  គឺ្ទ្ព្បើអរតភារជានិច្ច  មនិតមនបទ្ព្មើទ្ទ  ទ្ព្បៀបដូច្ជាការចិ្ញ្ច ឹម

អនក្បទ្ព្មើអ៊Íចឹ្ងឯង ។ 

 ទ្សច្ក្ដីទុក្ខក្នុងចិ្រត  រិច្ ឬទ្ព្ច្ើន  ទ្ៅព្រងទ់្យើងដ្ឋក្ចុ់្ះ  និង
តរក្ទូលភារៈទ្ៅប៉ាុនណា ។ 
 ទ្សច្ក្ដីសុខ្ននចិ្រត   ក្ដូ៏ច្គាន តដរ   ទ្ៅព្រងក់ារតដលទ្យើងព្រម 
ទទួលយក្នូវទ្សច្ក្ដីរិរទ្ដ្ឋយបញ្ញញ ច្ឆក្ធ់លុះទ្នាះបានប៉ាុនណា៕៚ 

3 
 ៙.ធមមជារិរបស់ទ្ក្មងឆ្ល រ   តរងច្ងដឹ់ងអាីៗ   តដលបានជួប
ោល់នេៃ  តរងតរសួរ... ទ្រឿយៗ  រុទធបរស័ិទទ្យើងតដលឆ្ល រ  រតមងច្ង់
ដឹងនូវព្រះរុទធដីកា    ទ្ព្ព្វះអាព្ស័យ  រុទាធ នុសសរិ     បានព្ជាបដឹង
ព្រះរុទធគុ្ណ    បានទ្ព្ច្ើនទ្ឡើង   ក្នឹ៏ក្ស្បត់ស្ង   នឹងព្រះោច្ឆ  ជា
ព្រះធមមររនៈ  តដលជាព្រះសាសាដ ជំនួសព្រះអងគ ៕៚ 

3 
 ៙.នាទីចុ្ងទ្ព្កាយននជីវរិ  ទ្យើងព្រូវតររស់ទ្ៅឱ្យបានសុខ្  
ជាសិទធិរបស់ទ្យើង  ក្នុងការទ្ព្បើជីវរិ ។ 
 C.សមលងឹទ្មើលអរភ  ច្ឆបភ់លកឹ្នឹក្ព្រះ 
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 ព្រះអងគព្ទងល់ះ  ក្បិលរសដុបុរ ី
   ព្ទងទ់្សះក្ណា ក្ៈ  គាម នទាក្ហ់ឫទយ័ 
   ឆលងនគ្របី  អាព្ស័យមគ្ធា ៕៚ 

3 
 ៙.សភាវគ្រិរបស់ទ្ត្ថ  គឺ្ច្ឆបស់រាជាអាហារ  តរថាោក្ទ៏្រៀន
អំរីរទ្បៀបច្ឆបចំ់្ណី... ត្ថមទ្មរបស់ោតដរ ។ 
 មនុសសទ្យើង  ទ្ក្ើរមក្ព្រូវរសូ៊    ក្ព៏្រូវទ្រៀនឱ្យបានទ្ច្ះដឹងក្នុង 
ការទ្ព្បើជីវរិ   ត្ថមរយៈព្រះធមមររនៈ   និងត្ថមបទរិទ្សាធតដលជាព្គូ្ 
ឬជាទ្មទ្រៀនក្នុងជីវរិតដរ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើទ្យើងទ្ព្បើសិទធិរបស់ទ្យើងក្នុងការរស់ទ្ៅ  មានព្រះធមម-
ររនៈជាអធិបរី  ទ្រើទ្យើងទ្ៅយក្សនាដ នអធយព្ស័យ  និងព្វក្យសមដី
អនក្ដនទមក្កំ្ណរជី់វរិទ្យើង  ឱ្យសុខ្  ឱ្យទុក្ខយ៉ា ងទ្ម៉ាច្ទ្ៅ  “ ន  
បនរស ំ វិនោមានិ  ន  បនរស ំ ក្សតាក្សតំ ” ៕ (បិ.៥២/ទំ.៣២) 

3 
 ៙.មនិច្ឆបំាច្ចំ់្ណាយទ្រលទ្វោ  អធិបាយអំរីខ្លួនឯងឱ្យ
អនក្ណាយល់ទ្ឡើយ ។ 
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 C.ការទ្ធាើខ្លួនឱ្យបានព្រឹមព្រូវ  គឺ្ទ្ដើរក្នុងផ្លូវននសីល  សមាធិ  
បញ្ញញ   ទ្នះទ្ទើបជាការសំខាន ់  ច្ឆបំាច្ ់ ។  ណាមយួទ្យើងទ្ៅមាន
កិ្ទ្លសលទ្មអៀងដូទ្ច្នះផ្ង  អធិបាយចុ្ះទ្ឡើង  ទ្គ្ច្មនិរចួ្រីអរួខ្លួន
ទ្នាះទ្ទ  រឯីអនក្ដនទ  ទ្គ្ទ្ព្ជើសទ្រ ើសយក្ជំទ្នឿទ្ៅត្ថមការយល់របស់
ទ្គ្... ប៉ាុតនត  ទ្យើងសបាយចិ្រតក្នុងការអធិបាយព្រះធម ៌ និងការតច្ក្
រតំលក្នូវធមមទាន  បទ្ព្មើព្រះធម ៌៕៚ 

3 
 ៙.ហរទ់្នឿយជាមយួនឹងកិ្ច្ចការ    ទ្ដើមបពី្គួ្សារនិងជីវរិ 
 ទ្បើមនិហរក់ាយព្រូវហរចិ់្រត សមាព ធជីវរិដបរិមានទ្គ្ហ៍៕ 

3 
 ៙.វដដៈបទ្ងាើរទ្មទ្ោគ្  គឺ្កិ្ទ្លស  និងបញ្ចក្ខនធ  ទ្ហើយក្ប៏ទ្ងាើរ
បច្ចយ័ ៤  វរថុកាមគុ្ណឱ្យសរាទ្ោក្តដលលៃងទ់្លល   ទ្ព្រក្អរ... ទ្រើ
ទ្យើងគួ្រទ្ព្រក្អរនឹងវដដៈតដលមានបច្ចយ័ ៤  មានវរថុកាមទ្សរទ្សាយ  
ឬទ្ព្រក្អរនឹងព្រះនិព្វា នវញិ ។   មានឧបមា   ដូច្អនក្ដ្ឋក្រិ់សក្នុងខ្លួន 
ទ្យើង  ទ្ហើយឱ្យថាន បំំបារក់ារ ចឺ្ឆបដ់ល់ទ្យើង ទុក្ទ្យើងជាចំ្ណាប-់
ខាម ងំ  ទ្បើទ្យើងមនិបទ្ព្មើទ្គ្ទ្ទ  ទ្គ្មនិឱ្យថាន ដំល់ទ្យើងទ្ឡើយ  ទ្យើងព្រូវ
 ចឺ្ឆបព់្ទាមំនិបាន  ប៉ាុតនតលអណាស់  ព្រងឪ់ទ្យើងអាច្បនាបរិស
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ទ្នាះ  ឱ្យទ្យើងជាដ្ឋច្ព់្សឡះបាន  ទ្រើទ្យើងព្រូវអរគុ្ណអនក្ណា ?  

បច្ចយ័ ៤  វរថុកាមដូច្ថាន នំនអនក្ដ្ឋក្រិ់សអ៊Íចឹ្ងឯង  ការបទ្ព្មើកិ្ទ្លស  

បទ្ព្មើខ្នធ ៥    ដូច្ការបទ្ព្មើអនក្ដ្ឋក្រិ់សឱ្យទ្យើង   អ៊Íចឹ្ងតដរ ។     រឯី 

ព្រះសមាម សមពុទធ      ដូច្ឪរុក្ទ្យើង     ព្រះសទធមម     ដូច្ថាន រំបស់ឪរុក្  
ព្រះនិព្វា ន  ដូច្ការបនាបរិសទ្នាះបានជាដ្ឋច្ព់្សឡះ ។  សាធុ !  
សាធុ !  សាធុ ! ៕៚   

3 
 ៙.លះបងគំ់្នំុ  អបរ់ទំ្មត្ថត  
 លះបងរ់ណាា   ព្បាថាន និព្វា ន 
   សៃបក់ារ ចិឺ្រត  ដបរិអបរ់ញំាណ 
   សៃបក់ារទ្ព្សក្ឃាល ន  ទ្ព្ព្វះមានសទ្នាដ ស ។ 
 លះការវទ្ងាង  ព្បឹងតព្បងសាម ររី 
 លះការសងសយ័  អាព្ស័យច្ឆក្ធ់លុះ 
   ជីវរិសុខ្សៃប ់ ទ្ព្ព្វះ បព់្បទូសដ 
   ទ្រឿងក្នលងហួស  អនុទ្ព្គាះបរញិ្ញញ  ។ 
 ចំ្ណងទ្វោ  ោទ្ដ្ឋយអទ្ហាសិ 
 រចួ្រីទិដាិ  ទ្ដ្ឋយសរិបញ្ញញ  
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   លះបងរ់ទ្ព្មក្  ទ្ដ្ឋយទ្នក្ខមាម  
   អាសវក្ខយ  សុខាអមរៈ ៕៚  

3 
 ៙.ទ្បើមនិច្ងទុ់ក្ខធំ ទាល់តរកំុ្ហួងតហងទ្គ្ហ៍ 
 ទ្បើមនិច្ងហ់ួងទ្ទ កំុ្គិ្រទ្គ្នរកួ្ច្ទ្សនហា ។ 
 ទ្បើព្សឡាញ់ក្នុងចិ្រត ព្រូវទ្ច្ះគិ្រអនិច្ឆច  ( វរ  សង្ខខ ោ... ) 
 ដូរមក្មរិតទ្មត្ថត   គួ្រទ្សនហាព្រហមច្ឆរយវញិ ៕៚ 

3 
 ៙.មនិនិយយ  មនិតមនតព្បថា  មនិដឹងអាីទ្នាះទ្ឡើយ  ប៉ាុតនត  ទ្បើ
ោមនិបានជាព្បទ្យជនអ៍ាីទ្ទ  បិទមារទ់្ៅគឺ្លអជាង ។ 
 C.មនិរ រប  ក្ម៏និតមនថាទ្ព្ព្វះលៃងទ់្នាះតដរ  តរទ្ព្ព្វះខាល ច្
ទ្ៅហមងចិ្រត  ទ្ទើបបិទមារទ់្ដ្ឋយខ្នតី  ទ្សច្ក្ដីអរធ់ន ់៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសទ្យើងតរងសេុះសាេ រក្អាីតដលអរ ់   ទ្ដ្ឋយគិ្រថាបាន 
មក្ជាសុខ្  មនិទ្ច្ះសុខ្នឹងរបស់តដលមាន ។  ទ្មេុនធមម  គឺ្ជា
ទ្ផ្លដារាៈ  ទ្ទាះជាអរទ់្មេុនធមមទ្ទ  ក្ម៏ានទ្ផ្លដារាៈតដរ ។ 
 ត្ថមរិរទ្នាះ    ព្គានត់រមនិសូវមានទុក្ខទ្វទនាផ្លូវកាយប៉ាុណណឹ ង 
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គឺ្ជាសុខ្ទ្ហើយ  ខំ្ព្បឹងតព្បងទ្ព្បើព្បាស់ជីវរិ  ព្បព្រឹរតព្រហមច្រយិធមឱ៌្យ
បានផុ្រច្ឆក្វដដទុក្ខ ។  គួ្ររិច្ឆរណា  ទុក្ខទ្វទនាក្នុងនរក្  ទ្ដើមបឱី្យទ្ច្ះ
សទ្នាដ សក្នុងទ្ផ្លដារាៈ ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិរស់ទ្ៅក្នុងព្រះធម ៌
 - ព្រះធមប៌ានបទ្ព្ងៀនឱ្យសមលងឹទ្មើលទ្ោក្  និងរស់ទ្ៅក្នុង
ទ្ោក្  យ៉ា ងមានទ្សច្ក្ដីសុខ្ ។ 
 - ជីវរិទ្ព្វរទ្រញទ្ៅទ្ដ្ឋយធមមត្ថធម ៌  ជាធមមជារិដូច្ធមមជារិ 
នព្រភន.ំ.. ការទ្សាយអារមមណ៍សុខ្ទុក្ខ  ការនឹក្គិ្រ... គឺ្ជាធមមជារិមនិ
តមនជាអត្ថត      មានការអស់ទ្ៅ    ក្នលងទ្ៅជាធមមត្ថ    តរទ្សច្ក្ដីរិរ 
ព្បាក្ដព្គ្បទ់្រល  ការមនិព្បកានទ់្ទើបជាទ្សច្ក្ដីសុខ្ ៕៚  

3 
 ៙.អរីរឆ្បយូ់រ  ជាព្គូ្ព្បទ្ៅ 
 ជីវរិសល់ទ្ៅ  ព្រូវឆក្ឱ់្កាស 
   មុនទ្ធាើព្រូវគិ្រ  កំុ្ព្បព្រឹរតផ្លដ ស 
   ជីវរិខ្លីណាស់  កំុ្ព្កាស់ព្បមាទ ៕៚ 

3 
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 ៙.ព្បរនធរូបសាអ រ  មនិទ្សមើនឹងព្បរនធឧសាហ៍ 
 - បដីមានោភយសសកាដ   មនិទ្សមើនឹងបដីសទ្នាដ ស 
 - កូ្នរូតក្ព្គ្បមុ់ខ្ទាងំអស់  មនិទ្សមើនឹងកូ្នក្រញ្ញូ  
 - មានមាសព្បាក្ទ់្រញទូ  មនិទ្សមើនឹងសុខ្ភារលអ 
 - មានមរិតអ៊ូអរ  មនិទ្សមើនឹងមរិតមាន ក្ត់ដលទ្សាម ះ 
 - មានចំ្ទ្ណះទ្ច្ះដឹងអាីៗ ទាងំអស់  មនិទ្សមើនឹងការដឹងខ្លួន ៕ 

3 
 ៙.គ្មពរីតដលលំបាក្អានជាទីបំផុ្រ  គឺ្ចិ្រតមនុសស  ទ្ព្ព្វះថា
ចិ្រតមនុសសព្បទ្រក្ព្បត្ថក្  ព្សកាក្ដន៏ព្ក្តលង ។ 
 - មនុសសអាព្ក្ក្ ់ តក្លងខ្លួនបនលំទ្ធាើលអ... 
 - ទ្ព្ព្វះោភសកាា រៈ  ក្បរនឹ់ងមរិតអនុទ្ព្គាះ... 
 - ខ្លួនឯងតដលលៃងទ់្លល   ជាកំ្រូលសព្រូវដជិ៏រសនិទធ 
 C.អាីតដលគួ្រឱ្យទុក្ចិ្រត  និងក្ក្ទ់្ៅដ ជាទីបំផុ្រគឺ្  សីល  
សមាធិ  បញ្ញញ   ទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីមនិព្បមាទ ៕៚   

3 
៙.ក្នុងចិ្រតមនុសសទ្យើងមានតរ ៉ាសុខ្   គួ្រតរសព្មុក្ជីក្ោល់នេៃ 
ច្បគឺ្បញ្ញញ   សទាធ ជានដ       ព្បឹងជីក្ោល់នេៃគឺ្រយយម ។ 
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ជីក្ជួបរណាា បារទ្ច្ឆលទ្ៅ      ជួបទ្រឿងអនក្ទ្ព្ៅមនិព្រូវទាម 
ជួបការសងសយ័ព្បល័យភាល ម      ជួបសមណព្ព្វហមណ៍ថាា យបងគំ។ 
ជួបសីលភាវនាជាមហាភរ័ា      ជួបមររក្ព្ទរយធាល បអ់បរ់ ំ
ជីក្ជួបនាគ្ោជព្បាជ្ាធំ       ខំុ្្សូមបងគំព្រះរុទធនាគ្ ។ 
ព្រះរុទធព្រះធមព៌្រះសងឃនេល      ព្រះររនព្រយ័ រិសា  មា  
អាសាឍ អសសុជ កំុ្ោោក្      តេព្រះរុទធនាគ្ក្នុងចិ្រតទ្យើង ៕ 

3 
 ៙.ក្នុងភរមនុសសទ្យើង  មានសុខ្  និងមានទុក្ខ ។  
 - រុទធបរស័ិទបដិបរតិព្រះធម ៌  មនិតមនមានទ្សច្ក្ដីសុខ្ទ្ៅក្នុង 
ទ្ោក្ទ្នះ  ជាវរថុបំណងទ្នាះទ្ឡើយ  ព្គានត់រអាព្ស័យសុខ្ក្នុងភរ
មនុសសទ្នះ      ទ្ដើមបសិីក្ានូវសច្ចៈតរប៉ាុទ្ណាណ ះ     បរមសុខ្ទ្ទើបជា
ទិសទ្ៅរិរព្បាក្ដ ។ 
 - អនក្បទ្ព្មើទ្ោក្ទ្សដាី        ទ្ផ្សងគាន អំរីអនក្ជីក្កំ្ណបយ់ក្
ខ្លួនឯង   យ៉ា ងណា  សរិបបដ្ឋា នគឺ្បដិបរតិជីក្យក្កំ្ណបទ់្ព្វធិបក្ខិយ-
ធម ៌ ទ្ព្វលគឺ្ការអស់រណាា   មនិតមនដូច្ជាការបទ្ព្មើទ្ោក្ទ្សដាី  គឺ្
ការទ្ធាើអាីៗ  ទ្ដើមបបីទ្ព្មើនូវរណាា ទ្សាយសុខ្ទ្នាះទ្ទ ដូទ្ច្ឆន ះឯង៕៚ 

3 
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 ៙.អាីជាបាបក្មម  ក្នុងឆ្ន ទំ្ៅ ជាព្គូ្ព្បទ្ៅ  ព្រូវទ្ច្ះគិ្រ 
 ទ្បើជាបុណយលអ  គុ្ណធមរិ៌រ ជាក្មាល ងំចិ្រត  ចូ្លឆ្ន េំមី ៕ 

3 
 ៙.មនិច្ឆបំាច្សូ់មររអាី       អំរីឆ្ន េំមីទ្ឡើយ      អរគុ្ណបុណយ  
អរគុ្ណអនក្មានគុ្ណទាងំអស់  តដលមានឧបការផ្ដល់ជីវរិឱ្យបានរស់  
មក្ដល់នេៃ  ៣១ ធនូ    តដលជានេៃចុ្ងទ្ព្កាយ    ននឆ្ន សំក្ល  ២០២០   
ចំ្តណក្ររឆ្ន េំមីដស័៏ក្ដិសិទធិ  គឺ្សុខ្ចិ្រតជាមយួនឹងទ្សច្ក្ដីរិរ ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិទ្យើងមាន ក្់ៗ   មានទាងំអនក្ចូ្លចិ្រត  និងមនិចូ្លចិ្រតជា
ធមមត្ថ   ទ្ទាះជាទ្យើងទ្ធាើបានលអ   រ តេម ១០ ដងទ្ទៀរ   អនក្សអបទ់្គ្
ររឹតរថាទ្យើងមនិលអ  ដូទ្ច្នះ  ចូ្រទ្យើងទ្ធាើលអទ្ដើមបខី្លួនទ្យើងបានសុខ្  កំុ្
ទ្ធាើលអឱ្យខ្លួនឯងទ្ក្ើរទុក្ខ  ទ្ព្ព្វះមក្អំរីមនិច្ងឱ់្យអនក្ដនទទ្គ្រិះទ្ដៀល
ទ្នាះ    សូមបកី្នុងអសទិសទាន   ននព្រះបាទបទ្សនទិទ្កាសល    និង
ព្រះនាងមលលិកា  មានព្រះសមាម សមពុទធ  និងព្រះសងឃជាបដិគាគ ហក្ៈ
ផ្ង  ទ្ៅតរមានទ្គ្រិះទ្ដៀល ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្យើងមានសិទធិគិ្រ    យ៉ា ងណាអនក្ដនទ   ទ្គ្ក្ម៏ានសិទធិគិ្រ 
ខុ្សអំរីទ្យើងតដរ      ទ្ព្ព្វះជាធមមត្ថននចិ្រត      តដលសនសសំនាដ នមក្ 
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ទ្ផ្សងៗ ។  មនិច្ឆបំាច្ទ់្ទ  ព្រងត់ដលអនក្ដនទគិ្រអាីដូច្ទ្យើងទ្នាះ  
សំខានទ់្ៅព្រងទ់្យើងតលងអនក្ដនទទ្នាះៗ  ទ្ដ្ឋយការមនិព្បកានម់ា ំ 

ដូច្ទ្យើងតលងឆ្ន ចំ្ឆស់ទ្ច្ឆល  ទ្ហើយចូ្លឆ្ន េំមីអ៊Íចឹ្ងឯង ។ 

 - ការមនិព្បកានម់ា ំ ទ្ដ្ឋយដឹងច្ាស់ថា  ៖ 

 “  ចិតតម្សសង្គ្មន   រតូវមតគ្ិតម្សសង្គ្មន   ” ៕៚ 

3 
  ៙.ក្រញ្ញូ          ទ្ដើមប ី           បុរាការ ី       

     សាងបុណយបារម ី ទ្ដើមបខី្លួនឯង 
    មានចិ្រតសម័ព្គ្ទ្សាម ះ  ដល់អស់គ្តមដង 
  ដ្ឋស់ទ្រឿនខ្លួនឯង  ទ្ការតព្ក្ងព្រះធម ៌។ 
  C. នះអនក្ដនទ            ជួបភយ័វបិរតិ 
       នះបាបក្នុងចិ្រត  ជួបមរិតចិ្រតលអ 
          ឆលងឆ្ន កំុំ្ទ្ភលច្  អនិច្ចត្ថធម ៌
         សួសដីបវរ  សួសដីនេៃសាល ប ់។ 
      សួសដីនេៃទ្ក្ើរ  កំ្ទ្ណើ រជាមនុសស 
  ទ្ព្ព្វះមានបុណយខ្ពស់  ផុ្រទ្ព្គាះឱ្នអាប់ 
         រស់សាងបារម ី សួសដីនេៃសាល ប ់
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  “  រស់ម្ចនធម៌ស្ងដ ប់  ស្ងល ប់ម្ចនធម៌រស់  ” ៕៚  

3 
 ៙.ទ្បើទ្ធាើខ្លួនរងឹោងំសងគម នឹងបាក្រ់លំរំុបានសុខ្ 
 ទ្បើទ្ធាើអាីៗ យក្តរមុខ្  នឹងបានជួបទុក្ខទ្រឿងនិនាេ  ។ 
 ទ្បើរស់ជំុមរិតគិ្រតរយក្  កំុ្សងឃមឹរក្ទឹក្ចិ្រតគាន  
 ទ្បើទ្ច្ះតរខាល ច្ទ្គ្និនាេ   ទ្រើទ្ធាើការង្ខរអាីទ្ក្ើរទ្ៅ ។ 
 ទ្បើទ្ច្ះតរហ៊ានគាម នទ្ការតព្ក្ង ជួបទ្រឿងជាក្ត់សដងចំ្តបងទ្ៅដ  
 ទ្បើមនិទ្ច្ះព្រមលមមព្រឹមព្រូវ ជួបទ្រឿងអាព្សូវព្រូវខាម សទ្គ្។ 
 ទ្បើគិ្រតរទ្សាយនូវកាមសុខ្ នឹងបានជួបទុក្ខទ្រឿងកាទ្ម 
 ទ្បើគិ្រតររមះរិះទ្ដៀលទ្គ្ មនិបានសៃបទ់្ទទ្គ្ទ្ជររប ។ 
 ទ្បើដឹងធមរិ៌រមនិគិ្រទាស់ បញ្ញញ លូរោស់សុខ្ព្បក្ប 
 ទ្បើសាម ររីមានញាណសព្មប      លទធផ្លទ្ឆលើយរបគឺ្ផុ្រទុក្ខ៕ 

3 
 ៙.ទ្បើទ្យើងព្សឡាញ់អនក្ណា  អនក្ទ្នាះបានសុខ្សមដូច្
ព្បាថាន   ទ្យើងទ្ព្រក្អរ  តរទ្បើទ្យើងសអបអ់នក្ណាវញិ  ដល់អនក្ទ្នាះបាន
សុខ្សមព្បាថាន   ទ្យើងឥសា  ឬទុក្ខទ្ទាមនសស  ទ្ហើយទ្បើអនក្តដល
ទ្យើងព្សឡាញ់ទ្នាះ  ទ្ៅព្សឡាញ់ោបរ់ក្អនក្តដលទ្យើងសអប ់ ទ្យើងក្ ៏
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មានការថាន ងំថាន ក្ ់ អាក្អ់នចិ់្រត ... ។ 
 C.ការព្សឡាញ់  សអប ់  គាបទ់ាស់  មានទ្ៅក្នុងបុគ្គលណា  
បុគ្គលទ្នាះ  គឺ្មនិបាននូវទ្សច្ក្ដីសៃបទ់្ឡើយ ។ 
 បុគ្គលមានសរិ  មនិអនុញ្ញញ រឱ្យទ្ហរុននទ្សច្ក្ដីទុក្ខទ្នះ  មក្
ទ្ៅជាមយួទ្ទ    មនិច្ឆញ់ទ្បាក្នូវកាមច្ានេៈទ្នាះទ្ឡើយ   ទ្ទើបមានជីវរិ 
រស់ទ្ៅទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីសុខ្សៃបរិ់រព្បាក្ដ ៕៚ 

3 
 ៙.សួសដីឆ្ន េំមី !  សួសដីនេៃកំ្ទ្ណើ រ !  កំុ្ទ្ភលច្សួសដីនេៃសាល ប ់។ 
 ទ្សច្ក្ដីសាល ប ់ មនិតមនជាទ្សច្ក្ដីទុក្ខផ្លូវចិ្រតទ្ទ ការភយ័ខាល ច្
សាល ប ់   ទ្ទើបជាទ្សច្ក្ដីទុក្ខផ្លូវចិ្រត     ជាការទ្ៅហមងទ្ព្ព្វះជាអកុ្សល-
ចិ្រត ។ 
 ព្រូវមានមរណសសរិ  អបរ់ញំាណឱ្យបានដឹងថា  មនិតមន
ទ្យើងជាអនក្ទ្ធាើឱ្យមានជារិ   ជោ    មរណៈជាទ្ដើមទ្នះទ្ឡើយ    តរជោ 
មរណៈទ្ក្ើរមាន  ទ្ព្ព្វះមានជារិ  ជាបក្រូបនិសសយបបច្ចយ័ ។ 
 ទិសាា   ក្សមមវិសទុធិមតតននា    បានទ្ ើញអំទ្រើដប៏រសុិទធ
របស់ខ្លួន ។ 
 បុញ្ញ  ំ នម  ក្សតនតិ  ននទតិ       ទ្ព្រក្អរ  ទ្ព្ព្វះគិ្រថាបុណយ 
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ទ្យើងបានទ្ធាើទ្ហើយ ។ 
 ភិនយា  ននទតិ  សគុតឹ  គនតា  លុះទ្ធាើមរណកាលទ្ៅ
កានសុ់គ្រិភរ  ក្រ៏ងឹររឹតរទ្ព្រក្អរជាភទិ្យយភារ ។ បិ.៥២/ទំ.២៤ ៕ 

3 
 ៙.មនុសសទ្យើងចូ្លចិ្រតនិយយទ្រឿងខ្លួនឯង  ទ្ដើមបឱី្យអនក្ដនទ
សាដ ប ់... តមនទ្ទ ?  សូមបតីរទ្រឿងយល់សបដ ។ 
 ទ្បើទ្យើងត្ថងំចិ្រតទ្ធាើការមានព្បទ្យជន ៍ ឱ្យបានព្រឹមព្រូវទ្ហើយ 
ការប់នថយការអធិបាយទ្រឿងោ៉ា វខ្លួនឯង ។ 
 ព្រឹមតរ  ការបានសាគ ល់ខ្លួនឯងឱ្យរិរព្បាក្ដទ្ៅ    គឺ្លអទ្ហើយ 
ដូទ្ច្នះ  ជីវរិទ្យើងនឹងបានង្ខយ  ទ្ព្ព្វះដឹងថាោមនិមាននូវអត្ថត   រួខ្លួន
ទ្យើង  សព្មាបឱ់្យខ្ាល់លំបាក្ទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ព្ព្វះច្ងឱ់្យខ្លួនទ្យើង មានរនមលព្បាក្ដដល់មនុសសទូទ្ៅ  
ទ្ទើបព្រូវទ្ក្ើរទុក្ខ  ទ្ៅទ្រលតដលអនក្ដនទទ្នាះៗ  មនិបានយក្ចិ្រត-
ទុក្ដ្ឋក្ជ់ាមយួនឹងទ្យើង ។ 
 ទ្យើងមនិបានទ្ក្ើរទុក្ខទ្ព្ព្វះទ្ម ដី  ទ្ដើមទ្ ើ... មនិឱ្យរនមល
ទ្យើងទ្ឡើយ  ទ្ព្ព្វះទ្យើងមនិព្បាថាន  ។ 
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 ទ្បើទ្យើងដ្ឋក្ចិ់្រតមនិព្បាថាន រនមលជីវរិ      អំរីអនក្ណាទ្នាះៗ ទ្ទ   
ដូទ្ច្នះ  ទ្យើងក្ម៏និមានការទ្ក្ើរទុក្ខ  ទ្ទាមនសសតដរ ។   
 មនុសសមានចិ្រតសមុគ្សាម ញ  ព្សទ្ក្ក្ព្សកាក្  លំបាក្យល់  
អក្រញ្ញូ  ព្ច្តណនឫសយ គិ្រតររីខ្លួនឯង  ខ្ាះការទ្ការតព្ក្ង... មនិដឹង
ថាខ្លួនឯងជាអាីទ្នាះទ្ឡើយ ទ្ទើបមនិច្ឆបំាច្ព់្រូវការព្បាថាន រនមលអាី  អំរី
ព្គ្បគ់ាន ទ្នាះទ្ទ  ទ្យើងមានរនមលព្រឹមតរជាមយួនឹងអនក្តដលព្សឡាញ់
ទ្យើងរិរៗ ទ្ៅបានទ្ហើយ  ជារិទ្សសគាបគួ់្រចំ្ទ្ព្វះព្រះររនព្រយ័ ៕ 

3 

 ៙.ចិ្រតទ្មត្ថត       ទ្ៅទីណា      ក្ម៏និទ្ៅដ  
 ចិ្រតគិ្រព្រូវ      ទ្ៅទីណា      ក្ព៏្រជាក្ ់
 ចិ្រតខ្ពងខ់្ពស់      រស់ទីណា      ក្ម៏និធាល ក្ ់
 ចិ្រតអរយិៈ      មនិជំព្វក្ ់      នឹងទីឋាន ៕៚ 

3 
 ៙.កិ្រយិទ្ឡើងអំរីមនុសសមនិលអ  បានមក្ជាមនុសសលអ  មនិ
លំបាក្ដូច្តដលជាមនុសសលអទ្ហើយ      ខំ្រយយមកំុ្ឱ្យធាល ក្ចុ់្ះទ្ៅជា 
មនុសសមនិលអវញិទ្នាះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
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 ៙.មនុសសទ្យើងង្ខយយល់អំរីការជំព្វក្ព់្បាក្ធ់នាគារ  ប៉ាុតនត  
លំបាក្យល់ណាស់  អំរីការជំព្វក្បំ់ណុលក្នុងទ្ោក្ទ្នះ ។  ទ្ដ្ឋយ
អំណាច្រណាា   តដលមានអវជិាជ ជាមូល  ទ្ធាើឱ្យសរាទ្ោក្ច្ឆបយ់ក្
របស់ក្នុងទ្ោក្ថា  នុ ះជារបស់អញ  រហូរដល់ហ៊ានដទ្ណដើ មយក្
របស់អនក្ដនទ  ទ្ដ្ឋយអទិនាន ទាន  ទ្ទៀរផ្ង ៕៚ 

3 
 ៙.កំុ្រវល់តររិះទ្ដៀលអនក្ដនទ   ទ្ភលច្រិច្ឆរណាខ្លួនឯង  ទ្ហើយ 
ក្កំុ៏្រវល់តរយក្ចិ្រតទុក្ដ្ឋក្ ់     នឹងព្វក្យមនិលអរបស់អនក្ដនទ      ទ្ភលច្ 
រិច្ឆរណាខ្លួនឯងតដរ ។ 
 C.ការរិច្ឆរណាខ្លួនឯងទ្នះ    សំខានណ់ាស់    គឺ្រិច្ឆរណា
កិ្ច្ចការតដលខ្លួនឯងមនិទានប់ានទ្ធាើ...  ទ្ព្វលគឺ្កិ្ទ្លសតដលមនិទាន ់
បានលះ ៕៚   

3 
 ៙.មនុសសជាទីព្សឡាញ់  ទ្ៅទីណាក្ព៏្សឡាញ់ 
 មនុសសតដលព្រូវទ្ភលច្  ទ្ទាះទ្ៅជាមយួក្ទ៏្ភលច្តដរ ។ 
 កំុ្រយយមររត់្ថមអាីទ្រក្  ទ្បើមនិតមនជារបស់ទ្យើងទ្ហើយ
ទ្នាះ  គឺ្គាម នផ្លូវត្ថមទានទ់្ឡើយ ។ 
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 ព្រូវរយយមទ្ៅជាមយួនឹងខ្លួនឯងឱ្យបានលអ  ទ្ព្វលគឺ្ទ្ៅ
ជាមយួនឹងអាីតដលទ្យើងមាន  ខ្យល់ដក្ដទ្ងាើម... ជារិទ្សសខំ្ទ្ធាើ
បុណយឱ្យបានទ្ព្ច្ើន  បុណយអបរ់ចិំ្រត ៕៚ 

3 
 ៙.ព្រូវរយយមឱ្យមានទ្សច្ក្ដីសុខ្  ទ្ដ្ឋយការសាគ ល់ខ្លួនឯង  
ការប់នថយទ្សច្ក្ដីសុខ្  ទ្ព្ព្វះអាព្ស័យនឹងអនក្ដនទព្សឡាញ់  ឬ 
សរទ្សើរជាទ្ដើម  ក្ម៏និសូវមានទ្រឿងទ្ក្ើរទុក្ខជាមយួនឹងអនក្ដនទតដរ ៕ 
 ៙.ឥឡូវទ្ៅលអតមន  !     ប៉ាុតនត   ទ្រើទ្យើងទ្ជឿថាផ្លា កូ្ឡាបតដល 

កំ្រុងតររកី្ទ្នះ    មនិរុះទ្ោយ    អ៊Íចឹ្ងរិរតមនឬ ?   ទ្រឿងនេៃទ្ព្កាយ  

មនិតមនជាទ្រឿងនេៃទ្នះទ្ទ  អាីៗ សុទធតរតព្បព្បួល ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្សច្ក្ដីរិរ  មានទ្ៅក្នុងមនុសសព្គ្បគ់ាន   តដលទ្សច្ក្ដីរិរ
ទ្នះឯង  ព្រូវទ្ ើញទ្ដ្ឋយទសសនវសុិទធិ  ទ្ព្ព្វះការអបរ់ញំាណ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្រឿងង្ខយទ្សាះ  ទ្ៅជាលំបាក្ទ្ឡើង ៗ  ទ្ព្ព្វះមនុសសទ្យើង
ទ្ច្ះតរមានបដិកិ្រយិ  ព្បឆ្ងំនឹងទ្សច្ក្ដីរិរ  ទ្ដ្ឋយព្គានត់រមានការ
ទាស់ចិ្រត     ទ្ហើយមនិទ្ច្ះព្គ្បព្គ្ងទូនាម នចិ្រត      ទ្ទើបទ្ដ្ឋះព្សាយអាី 
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មនិបាន ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ៅទ្រលមយួ... ទ្ទើបទ្យើងដឹងថា ៖ 
 - ទ្សច្ក្ដីលអ  មនិតមនសព្មាបប់ងអួរអនក្ដនទទ្ទ  ប៉ាុតនត  សព្មាប់
ខ្លួនឯងរស់ទ្ៅបានសបាយចិ្រត ។ 
 - មនិមានររអាី  ឬរង្ខា នអ់ាីឱ្យបានរិទ្សស  ធំដំុ  ដូច្ការតដល
ទ្យើង  បានទ្ក្ើរមក្ទ្ធាើជាមនុសសលអទ្នះទ្ទ ។ 
 -  ទ្សច្ក្ដីលអ  កំ្ដរជីវរិទ្យើងព្គ្បទ់្រល  ទ្រលច្ឆស់...  ឬទ្រល 
តដលមានតរទ្យើងមាន ក្ឯ់ងក្នុងដំទ្ណើ រជីវរិ ។ 
 - កំុ្ខ្ជីខាជ     ចំ្ទ្ព្វះទ្សច្ក្ដីលអ     ទ្ព្ព្វះទ្សច្ក្ដីលអ    គឺ្ជាទ្ច្រិយ
អនុសាវរយី ៍ ដជ៏ាទីទ្គាររទ្ៅក្នុងជីវរិ ៕៚ 

3 
 ៙.ខ្នធភារៈធៃនប់៉ាុនណា  ក្ដ៏្ឋក្ចុ់្ះមនិបានតដរ  ទ្បើមនិមាន
អរយិមគ្គ  តដលជាឧបាយក្នុងការដ្ឋក្ចុ់្ះទ្ទទ្នាះ ៕៚ 

3 
 ៙.តម៉ាច្ឆស់វទ្ងាងទ្ភលច្... មនិអីទ្ឡើយ  ទ្ព្ព្វះមនិតមនជានាទី
របស់ទ្យើង  កំុ្តរទ្យើងជាកូ្ន  វទ្ងាងទ្ភលច្តម៉ាទ្ៅបានទ្ហើយ ៕៚ 



-258- 

 

 ៙.ទ្យើងរិរជា        មនិតមនដួងព្រះអាទិរយសព្មាបបំ់ភលទឺ្ោក្ 
ទាងំមូលទ្ឡើយ ។ 
 ទ្បើបានព្រឹមតរ  ជាទ្ភលើងច្ទ្ងាៀងបំភលមឺនុសសប៉ាុនាម ននាក្ប់៉ាុណណឹ ង  
ជីវរិទ្យើងក្ម៏ានរនមលតដរ  រិទ្សស  គឺ្ 
 - បំភលជីឺវរិខ្លួនឯង 
 - មានសីល  ទុក្ដូច្ជាទ្ជើងទ្ដើរ 
 - មានសទាធ   ជានដកានច់្ទ្ងាៀង  និងមាន 
 - វរីយិៈ  ទុក្ជាក្មាល ងំក្នុងការទ្ធាើដំទ្ណើ រ ៕៚ 

3 
 ៙.អនក្តដលមនិបានអបរ់ចិំ្រត  តរងតសាងរក្អារមមណ៍ឱ្យជាទី
ទ្រញចិ្រត  ដូទ្ច្នះ  ទ្ទើបព្រូវបានទាស់ចិ្រត  ទ្ក្ើរទុក្ខជាទ្រឿយៗ ោល់នេៃ។ 
 C.រឯីអនក្អបរ់ចិំ្រត  ច្ទ្ព្មើនបញ្ញញ   រតមងបានការសៃបចិ់្រត  
ទ្ទាះជាជួបបញ្ញា អាីៗ  ក្នុងជីវរិ    ក្ព៏្រឡបជ់ាបានទ្ព្ក្បនូវសច្ចរស  
ទ្ច្ះដឹងការរិរ  មនិព្បទូសដទាស់ទ្ឡើយ ៕៚  

3 
 ៙.រង្ខា នរិ់ទ្សសក្នុងនេៃេមី  គឺ្ខ្យល់ដក្ដទ្ងាើម  និងការតដល
បានបំទ្រញកិ្ច្ចបនតក្នុងជីវរិ       ទ្ឆ្ព ះដំទ្ណើ រទ្ៅរក្ភារអសដងគរននការ 
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ព្សឡាញ់  សអប ់ បញ្ចបព់្គ្បទ់្រឿង ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ធាើជាមនុសសលអ  ទ្គ្អរទ្ការតព្ក្ង 
 ទ្ធាើជាអនក្ទ្លង  តសដងការភយ័ខាល ច្ 
   កំុ្ទ្ព្វលោច្ឆ   ផឺ្ាទ្កាងកាច្ 
   ធមមទានអងអ់ាច្  អំណាច្រុទធញ្ញញ ណ ៕៚ 

3 
៙.ទ្បើច្ឆរំក្តព្គ្លអអ៊Íចឹ្ង      យបហ់នឹងដឹងតរមនិបានទ្ដក្ 

ទ្បើច្ឆរំក្ហាងលអណាស់ទ្រក្     ទ្ព្សក្ឃាល នអទ្នក្ទ្ដក្អរប់ាយ។ 
ទ្បើច្ឆរំក្មនុសសលអព្គ្បមុ់ខ្     មុខ្តរសំកុ្ក្ទ្ៅទ្មមា៉ា យ 
លអព្រឹមព្រូវចិ្រតទ្យើងសបាយ     កំុ្តបបទ្មើលង្ខយទ្ៅលមមទ្ហើយ។ 
ទ្បើច្ឆពំ្បាក្ទ់្ព្ច្ើនទ្ទើបបានសុខ្     មុខ្តរទ្ក្ើរទុក្ខមនិសុខ្ទ្ឡើយ 
ព្ទរយគឺ្សទ្នាដ សនព្ក្តលងទ្ហើយ    បុណយទានរក្ទ្ព្រើយព្រះនិព្វា ន ៕ 

3 
 ៙.កំ្ហុសទ្ព្ច្ើនោរោ់យ     ទ្ព្បៀបដូច្ផ្លា យទ្រញទ្មឃា 
 ព្រូវមយួដូច្ច្ន្ទនាេ      មានសទាធ សមលងឹទ្ព្រក្ ។ 
 ទ្រៀនទ្មើលទ្សច្ក្ដីលអ     ដូច្ច្នេច្រទ្លើនផ្េទ្ម  
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 ទ្ ើញផ្លា យរិច្រនទ់្រក្     ទ្ព្ព្វះនផ្េទ្ម ភលដួឺងច្នេ ។ 
 លអក្នុងព្រះសាសនា     នព្រសរណាសីលសំខាន ់
 ឧទ្បាសេដូច្ដួងច្នេ     ផ្លា យរយព្វនអ់នរ់សមី ។ 
 ររនៈទ្សដច្ច្ព្ក្ររតិ     ទ្ព្បៀបឧទ្បាសេរូច្ទ្រក្នព្ក្ 
 ច្ព្ក្ររតិប៉ាុន ក្នដ     ឧទ្បាសេនេលប៉ាុនទ្សដច្ភន ំ។ 
 ឧទ្បាសេសាងព្រហមយន ក្មមដ្ឋា នមានចិ្រតអបរ់ ំ
 សិក្ាធមអ៌ភធិមម     បរមរថចំ្មនិតមនសរា ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ក្ើរកូ្នអនក្តព្ស  មានតម៉ាឪព្ក្ 
 រូបកាយមនិលអ  អលងារណ៍រិច្ត្ថម 
   អាជីរសុច្ររិ  ព្បព្រឹរតរយយម 
   ចូ្រសាដ បប់ព្មាម  ហាមខាម សញារិមរិត ។ 
 អាីតដលព្រូវខាម ស  គឺ្ច្ាស់ជាបាប 
 ច្រយិដុនដ្ឋប  ទ្ឆអះឆ្អ បទុច្ចររិ 
   ទ្សរអបាយមុខ្  អុក្ឡុក្ញារិមរិត 
   ហីនជីវរិ  ទ្ទើបរិរព្រូវខាម ស ៕៚  

3 
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 ៙.ដូងមយួធាល យ      សាល មយួតសមង គ្ងទ់្ផ្សងតផ្ល 
 បងបអូនតម៉ា        ឪជាមយួ  គ្ងទ់្ផ្សងចិ្រត 
 មនុសសដនទ        មានទ្រឿងអាី ដូច្ទ្បះបិទ 
 ដឹងការរិរ        បានសុខ្ចិ្រត មនិព្បកាន ់៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ៅទ្រលខឹ្ងទ្ព្កាធរហូរដល់ទ្ឆ្រ    ទ្ព្ព្វះការបារប់ង់
សរិ... សូមបអីនក្ទ្រៀនច្បអ់ស់ថាន ក្ទ់្ៅក្នុងទ្ោក្  និងអនក្តដលអរ់
បានទ្រៀនទ្សាះ... រតមងឆាួរព្បតហល ៗ គាន  ៕៚ 

3 
 ៙.បញ្ញញ   មនិតមនឱ្យទ្យើងបានអាីៗ ព្គ្បយ់៉ា ងក្នុងទ្ោក្ទ្នះទ្ទ  
ប៉ាុតនត  បញ្ញញ   បានក្មាច រប់ងនូ់វការច្ងប់ានទ្នាះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ឆ្ន េំមី  មនិតមនមានតរការច្ឆបទ់្ផ្ដើមអាីេមីទ្នាះទ្ទ  តរក្ព៏្រូវ
រិច្ឆរណាអាីៗ តដលធាល បម់ានមក្ទ្ហើយ  ឱ្យទ្ ើញថាគួ្រដល់ការរក្ា  
កំុ្ឱ្យបារប់ង ់ និងឱ្យទ្ ើញថាអាីតដលគួ្រលះបងទ់្ច្ឆល  ទ្ដើមបរីក្ាខ្លួន
ឱ្យបានលអរទ្ៅ  មនិព្រូវខ្ជះខាជ យទ្រលទ្វោ ៕៚ 
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 ៙.អរធ់នត់រមយួតភលរ... មនិច្ឆបំាច្អ់រធ់នក់្នុងរនធនាគារោប់
ឆ្ន  ំ។ 
 C.ឱ្យអភយ័គាន ទ្រលទ្នះ  មនិច្ឆបំាច្សូ់មអទ្ហាសិក្មមទ្រល
ជិរសាល ប ់។  រយយមក្នុងព្រះក្មមដ្ឋា ន  ទ្ដ្ឋយមនិខាល ច្ការលំបាក្ក្នុង
ជារិទ្នះ  ទ្ដើមបមីនិច្ឆបំាច្លំ់បាក្ក្នុងរនធនាគារននវដដសងារ ។  
លះបងទ់្ហើយទ្ព្សច្  មនិច្ឆបំាច្អ់ាល័យទ្ៅទ្រលសាល ប ់៕៚ 

3 
  ៙- ដឹងថាលំបាក្ទ្ហើយ  ទ្ៅតរបងា 
     - ដឹងថាមនិលអទ្ហើយ  ទ្ៅតរព្បព្រឹរត 
    - ដឹងថាងងឹរទ្ហើយ  ទ្មដច្មនិអុជទ្ភលើង 

  C- មនុសសទ្យើង  អ៊Íចឹ្ងហន  !... 

    - ដឹងលអសរាព្គ្ប ់ ទ្ៅគ្បរ់ក្ខុ្ស 
    - ដឹងទ្ខ្េច្ខ្េីអស់  តរអរម់និបាន ៕៚ 

3 
 ៙.មនិច្ឆបំាច្ច់្ឆពំ្គ្បទ់្រឿង  ក្ម៏និច្ឆបំាច្គិ់្រ  ខ្ាល់  ទ្រឿងោ៉ា វ
សរាព្គ្បត់ដរ... 
 - ទុក្ចិ្រតឱ្យទ្ៅទំទ្នរ        ទ្ដើមបទី្សច្ក្ដីសុខ្សៃប ់      ទ្ៅបាន 



-263- 

 

ទូោយ ៕៚ 

3 
 ៙.ខ្ាះព្បាក្ ់ មនិក្មសរ ់ ដូច្ជាការខ្ាះនូវសរិទ្ឡើយ ។ 
 - ខ្ាះសាម ររី  ទ្ធាើឃារអនក្ដនទ  ររចូ់្លនព្រ  អរប់ាយឆី  ទាងំ
ព្បរនធកូ្នក្ភ៏យ័  បារប់ងអ់ស់របស់មានរនមល  ខ្លួនឯងមនិដឹងបានរស់  
ឬក្ក៏្សយ័  ព្រូវបញ្ចបក់្ដីព្សនម  អស់នយ័ជីវរិ ៕៚ 

3 
 ៙- ទ្រឿងខ្លះ   សព្មាបឱ់្យទ្យើងទ្ដ្ឋះព្សាយ   តក្នខ្   ដូច្ជាការ 
ទ្ព្សក្ឃាល ន  ជំងឺ   ថឺាា រជ់ាទ្ដើម ។ 
 - ទ្រឿងខ្លះ  មនិសព្មាបត់ក្នខ្បានភាល មៗ ទ្ទ  បានព្រឹមតរទទួល
យក្មក្សិក្ា  ដូច្ជា  ជោ  មរណៈ  និងអកុ្សលវបិាក្ជាទ្ដើម ។ 
 - ទ្បើជាបទ់ាក្ទ់ងនឹងអនក្ដនទ     ព្រូវឱ្យអភយ័     ទ្បើជាទ្រឿង
ផ្លេ ល់ខ្លួន  ព្រូវដ្ឋក្ចុ់្ះ... 
 C. តរទ្នះ  ព្រូវទ្ដ្ឋះព្សាយបានទ្ដ្ឋយព្រះនិព្វា ន ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើព្រមទ្រៀបការ  គឺ្ទាល់តរព្រមទទួលទាងំទ្រឿងលអ  និងមនិ
លអអំរីគាន  ។ 
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 ទ្បើថា  ទ្ទ  ខំុ្្ព្រមទទួលតរទ្រឿងលអប៉ាុទ្ណាណ ះ  អ៊Íចឹ្ងចូ្រទទួល  
សីល  សមាធិ  និងបញ្ញញ   រហូរទ្ៅចុ្ះ  ដូទ្ច្នះ  ទ្ទើបមានតរទ្រឿងលអ ៕ 

 3 
 ៙.អនក្តដលសអបទ់្យើង  ឬអនក្តដលទ្យើងសអប ់  ព្រូវបញ្ចប់
ទ្ដ្ឋយការឱ្យអភយ័  ខ្លីៗ  ភាល មៗ  មនិច្ឆបំាច្ច់្រច្ឆ ។ 
 - ទ្បើរបសួកាយ  ព្រូវបិទថាន ផំ្សះ  ទ្បើទ្គ្ទ្ព្វលទ្ផ្ដសផ្លដ ស  ឮ
ទ្ហើយរបសួចិ្រត  ព្រូវបិទថាន ទំ្មត្ថត  
 - ទ្បើមនិច្ងទ់្ៅក្នុងទ្ោកា  ព្រូវដឹងថា  ផ្សាហារ  ជាបច្ចយ័
ននការទ្សាយអារមមណ៍  គឺ្ ទ្វទនាជាសុខ្  ឬជាទុក្ខ  មនិតមនរួអត្ថត  ៕ 

3 
 ៙- មនុសសទ្យើងមានកិ្ច្ច  មាននាទីអរធ់នចំ់្ទ្ព្វះអារមមណ៍
ត្ថមទាា រ ៦  កំុ្ឱ្យទ្ច្ះតរព្សឡាញ់  សអប ់
  - ទ្បើខ្ាះទ្សច្ក្ដីអរធ់ន ់ ទ្យើងមនិអាច្ទ្ធាើជាមនុសសបានទ្ឡើយ  
គឺ្មានតរទ្ឈាម ះទ្ៅប៉ាុទ្ណាណ ះ  ទ្ព្ព្វះព្វក្យថាមនុសស  សំទ្ៅដល់ចិ្រត
ព្បទ្សើរ  ខ្ពងខ់្ពស់ ។ 
 C.មនុសសទ្យើងភាគ្ទ្ព្ច្ើន      គិ្រតរអំរី      ការតសាងរក្ព្ទរយ- 
សមបរតិ... បរទិ្ភាគ្ទ្ព្គ្ឿងព្សវងឹ  បារស់ាម ររី... មនិបានសិក្ាអំរី
សមបរតិរបស់មនុសសរិរព្បាក្ដ  គឺ្កុ្សលវបិាក្បដិសនធិ  តដលជា
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សមបរតិដសំ៏ខានក់្នុងការសាងគុ្ណធម ៌ រហូរដល់ទ្ោកុ្រតរធម ៌ ដូទ្ច្នះ  
ទ្ទើបបតណដ របទ្ណាដ យ  ទ្ធាើឱ្យបារប់ងទ់្ដ្ឋយបមាទធម ៌៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ដើមទុនមនុសសទ្យើងមានព្គ្បគ់ាន  គឺ្ជាកុ្សលវបិាក្-
បដិសនធិ  អាច្អបរ់សីំល  សមាធិ  បញ្ញញ   ឱ្យសទ្ព្មច្ដល់ទ្ោកុ្រតរធម ៌ 
រចួ្ផុ្រច្ឆក្ទុក្ខ ។  កុ្សលវបិាក្បដិសនធិ  រចួ្ទ្ហើយភវងគជាអងគភរ  
ជារិ  កំ្ទ្ណើ រ  តដលមនិមានទ្ៅក្នុងអបាយភូម ិ ៤ ទ្ទ  តរមនុសស
ទ្យើង    មនិដឹងនូវសមបរតិដម៏ហាសំខានទ់្នះ    ដឹងតរសមបរតិខាងទ្ព្ៅ   
មាស  ព្បាក្.់.. ទ្ទើបមនិបានយក្សមបរតិមនុសសដសំ៏ខាន ់  មក្ច្ទ្ព្មើន 
នូវគុ្ណវទិ្សស       ទីបំផុ្រភវងគជាកុ្សលវបិាក្     ក្ព៏្រូវបារប់ងអ់ស់ 
ទ្ដ្ឋយមរណភារ  ព្រូវដូរភវងគេមីទ្ទៀរ ។ 
 C.ជារិទ្សស  ទ្រលទ្នះមានព្រះធម ៌ ទ្រើគួ្រព្បមាទឬ ៕៚ 

3 
 ៙.បុគ្គលតដលខ្ាះការអបរ់ញំាណ      ទ្មើលទ្ ើញតរបញ្ញា ព្គ្ប 
សងារជី់វរិ ។ 
 ចំ្តណក្អនក្មានបញ្ញញ   ទ្មើលទ្ ើញផ្លូវទ្ច្ញអំរីបញ្ញា   គឺ្ការ
មនិច្ឆបព់្បកាន ់ ទ្ដ្ឋយបានដឹងថា  ព្គ្បប់ញ្ញា   ព្គ្បទ់្រឿងទាងំអស់  គឺ្
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ជាអារមមណ៍របស់វញិ្ញញ ណ  ឬថាជាអារមមណបបច្ចយ័ននចិ្រត  និង
ទ្ច្រសិក្  តរប៉ាុទ្ណាណ ះ ។ 
 ចិ្រត  ទ្ច្រសិក្  ជាបច្ចយុបបននធម ៌  គឺ្ធមត៌ដលទ្ក្ើរទ្ឡើងអំរី
អារមមណបបច្ចយ័ជាទ្ដើម  មនិតមនអត្ថត  ជារួដឹងអារមមណ៍អាីៗ ទាងំអស់
ក្នុងទ្ោក្ ៕៚  

3 
 ៙.បុគ្គលតដលមនិបានរលឹក្ដឹងកិ្ទ្លសក្នុងខ្លួនឯង  ក្ម៏និ
បានដឹងថា  ការតដលមនិមានទ្សរភីាររិរព្បាក្ដ   គឺ្សក្មមភារបទ្ព្មើ 
កិ្ទ្លសទ្នាះទ្ឡើយ ។ 
 ទាមទារណាស់  នូវទ្សរភីារអំរីខាងទ្ព្ៅ  រតមងព្បព្រឹរតទ្ៅ
ជាទុក្ខ  ទ្ព្ព្វះមនិបានដូច្ចិ្រត ។ 
 C.សូមបតីរចិ្រតជាបជំ់ព្វក្នឹ់ងរបស់ក្នុងទ្ោក្  ក្ព៏្បព្រឹរតទ្ៅជា
ទុក្ខ  ទ្ព្ព្វះអាីៗ មនិទ្ៅក្នុងអំណាច្ននបុគ្គលណាមាន ក្ទ់្ឡើយ ។ 
 សរិបបដ្ឋា ន ៤    ទ្ឈាម ះថាជាធមទ៌្សរ ី    អនក្មានធមទ៌្សរទី្នះ 
ទ្ឈាម ះថាបុគ្គលទ្សរ ី  “ សរាំ  ឥសសរយិ ំ  សខុ្ំ ” ភារជាឥសសរៈ
ទាងំរួង  នាមំក្នូវទ្សច្ក្ដីសុខ្ ៕៚ 

3 
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 ៙.មនុសសទ្យើងតដលទ្ៅលៃង ់  រតមងទ្ដក្ទ្ក្ើរទុក្ខ  ទ្ព្ព្វះគិ្រ
ដល់កិ្ទ្លសអនក្ដនទ មនិទ្ ើញភយ័ក្នុងខ្លួនឯងទ្ឡើយ កិ្ទ្លសខ្លួនឯង  
ទ្ទើបជាភយ័ខាងក្នុង ។ 
 ទ្ទាះជាទ្រឿងខាងទ្ព្ៅទ្នាះមានការទ្រញចិ្រតខាល ងំ   យ៉ា ងណា
ក្ទ៏្ដ្ឋយ  ោព្គានត់រមយួទ្រល  មយួព្គាតរប៉ាុទ្ណាណ ះ  ឱ្យតរខ្លួនឯងទ្ៅ
មានទ្សច្ក្ដីព្បកាន ់ ច្ងឱ់្យទ្រឿងតដលទ្ក្ើរទ្ឡើងទ្នាះ  ទ្ៅជាយ៉ា ងទ្នះ
វញិ   យ៉ា ងទ្នាះវញិ    ដូទ្ច្នះ   គឺ្រិរជាគាម ននេៃបានសុខ្ទ្ឡើយ   ទ្ព្ព្វះ
ខ្លួនឯង  បានទ្ផ្្ើទ្សច្ក្ដីសុខ្ជាមយួនឹងទ្រឿងខាងទ្ព្ៅទ្នាះៗ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើទ្យើងរស់ទ្ៅរឹងទ្ៅទ្លើតរទ្រឿងខាងទ្ព្ៅ  ទ្ដើមបទី្សច្ក្ដី
សុខ្  ទ្យើងរតមងមានភយ័ជាបជ់ានិច្ច  ទ្ព្បៀបដូច្រឹងថាន ឱំ្យទ្ដក្លក្ជ់ា
ព្បច្ឆ ំ ឬរឹងថាន បំំបារក់ារ ចឺ្ឆបោ់ល់នេៃ...ោនឹងទ្ធាើឱ្យខូ្ច្នូវសុខ្ភារ
រូបកាយដូទ្ច្ឆន ះតដរ ។ 
 ព្រូវហារ ់        រឹងទ្សច្ក្ដីសុខ្ខ្លួនឯង       ទ្ទាះទ្រឿងខាងទ្ព្ៅ 
យ៉ា ងដូច្ទ្មដច្ក្ទ៏្ដ្ឋយ  ព្រូវមានសរិរលឹក្ដឹង  អបរ់ចិំ្រត  មនិព្បទូសដ
ទាស់ចំ្ទ្ព្វះព្គ្បទ់្រឿង ៕៚ 

3 
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៙.ទ្រលព្សឡាញ់ព្បយរ័នទ្ឆ្រ   ទ្រលទ្ព្កាធព្បយរ័នសមដ ី
ទ្រលភយ័ព្បយរ័នជំទ្នឿ    ទ្រលទ្ជឿព្បយរ័នច្ឆញ់ទ្បាក្ 
ទ្រលទ្សាក្ព្បយរ័នគំ្និរ   ទ្រលគិ្រព្បយរ័នសាម នហួស 
ទ្រលបសួព្បយរ័នោក្រុ់រ   ទ្រលព្សុរព្បយរ័នទឹក្ចិ្រត 
ទ្រលសនិទធព្បយរ័នមាក្ង់្ខយ   ទ្រលសបាយព្បយរ័នសនយ 
ទ្រលមរណាព្បយរ័នអាល័យ   ទ្ៅក្នុងភរបីព្បយរ័នទ្ភលច្ខ្លួន៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសទ្យើងទាមទារទ្សច្ក្ដីសុខ្អំរីអនក្ដនទ ។ 
 ទ្រើសុខ្តដលទាមទារទ្នាះ  និងសុខ្ទ្ព្ព្វះរលំរកិ់្ទ្លសរណាា  
ខ្លួនឯង  ទ្រើសុខ្ណាព្បទ្សើរជាង ? 
 ទ្ហរុអាី  មនិរលំរកិ់្ទ្លសខ្លួនឯងទ្ដើមបបីរមសុខ្  ទ្ព្បៀបដូច្
ជាការជីក្កំ្ណបម់ហាទ្សដាី... ច្ឆបំាច្ទ់្ដើរសូមទានទ្គ្ទ្ធាើអាី ។ 
 ការទាមទារទ្សច្ក្ដីសុខ្អំរីអនក្ដនទ  ដូច្ជាការទ្ដើរសូមទាន
ទ្គ្ ទាងំកំ្ណបទ់្សដាី  ក្បទ់្ៅទ្ព្កាមខ្េមទ្ដក្ខ្លួនឯង ដូទ្ច្ឆន ះតដរ៕៚ 

3 
  ៙.កាបិំរមុរ  ទ្ព្ព្វះសំទ្លៀង 
  ច្ទ្ងាៀងភល ឺ ទ្ព្ព្វះមានទ្ព្បង 
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  រឹងខ្លួនឯង  ទ្ព្ព្វះមានសរិ 
  លះទិដាិ  ទ្ព្ព្វះមានញាណ 
  ព្រះនិព្វា ន  ទ្ព្ព្វះអរយិមគ្គ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ៅទ្រលមនិទ្រញចិ្រត   ក្នុងទ្រឿងអាីមយួ    អនក្បដិបរតិធម៌
សរិបបដ្ឋា ន  រតមងរលឹក្ដឹង  ព្រឹមតរជាការមនិទ្រញចិ្រតហនឹងឯង 

 រលឹក្ទ្រឿយៗ ទាល់តរមានញាណទ្ក្ើរទ្ឡើងដឹងថា  “ គ្ឺជ្ជចិតត
ម្ ើយម្តើ  ”    លះបងរ់ណាា     ទិដាិ    មនិច្ឆបំាច្ប់ានចិ្រតអាីទ្ផ្សងទ្ឡើយ   

ព្គានត់រមនិព្បកានចិ់្រតតដលកំ្រុងព្បាក្ដប៉ាុទ្ណាណ ះ ៕៚ 

3 
 ៙.តរងខ្លួនសាអ របារ  មនិសាអ រដូច្សីល 
 មុខ្ព្បាសមនេិល  មនិទ្សមើសាអ រចិ្រត 
   ចំ្ទ្ណះដឹងខ្ពស់  មានទ្ឈាម ះបណឌិ រ 
   ឋានៈខ្ពស់រិរ  ច្ឆញ់ចិ្រតតដលខ្ពស់ ។ 

   “  ម្រោោះសចាញ្ហា ណ្  ” ៕៚   

3 
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 ៙.ទ្យើងមានផ្េះទ្ៅ     ក្ម៏និទ្ច្ះតរអនុញ្ញញ រឱ្យមនុសសអាព្ក្ក្ ់
ណា  មក្ទ្ៅជាមយួទ្នាះតដរ  យ៉ា ងណា  ទ្ព្វលទ្ដ្ឋយបញ្ញរតិ  ជីវរិជា
របស់ទ្យើង  ក្ម៏និអនុញ្ញញ រឱ្យទ្សច្ក្ដីសមាគ ល់ថា  ទ្នះជាអញ  នុ ះជា
របស់អញ  ទ្ច្ះតរឋរិទ្ៅជាមយួនឹងជីវរិទ្យើងទ្ៅទ្នាះតដរ ។ 
 ទ្សច្ក្ដីសមាគ ល់  ទ្សច្ក្ដីញាបញ័់រ  ការអនេះអតនេង  ដំទ្ណើ រ
យឺរយូរក្នុងវដដៈ  និងទ្សច្ក្ដីព្បកាន ់ ទាងំអស់ទ្នះគឺ្ជាទ្ោគ្  ជាបូស  
ជាសរ... ទ្ព្ព្វះទ្សច្ក្ដីទ្ព្រក្អរ  គឺ្ជាទ្ទាសច្ឆក្ទ់្ដ្ឋរខាងក្នុង  ជា
ចំ្ណងច្ងទ្ដ្ឋយកិ្ទ្លស    តដលព្រូវការចំ់្ណងទ្នាះទ្ដ្ឋយអរយិ-
មគ្គញ្ញញ ណ  ទ្ទើបព្រូវអបរ់ចំ្ទ្ព្មើនសរិបបដ្ឋា ន ៤ ។ 
 ៙.ផ្េះលអទ្ព្ព្វះមាច ស់  ព្កាស់ទ្ដ្ឋយទឹក្ចិ្រត 
 អាោមសាអ ររិរ  ដបរិនព្រសិកាខ  
   ច្ឆស់មានរនមល  អាព្ស័យសីោ 
   ខ្លឹមអលង្ខា រ  ទ្មត្ថត   ខ្នតី ។ 
 ខ្លឹមសារននព្ទរយ  ព្បសបទ់្ធាើទាន 
 ខ្លឹមសារកាយមាន  មនិទ្បៀរទ្បៀនអាី 
   ខ្លឹមសារននចិ្រត  សទ្នាដ សព្បណី 
   ខ្លឹមសារមយួនេៃ  អស់ភយ័វដដៈ ៕៚ 
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 ៙.អាីៗ ក្នុងជីវរិ      ទ្ក្ៀក្ទ្ក្ើយសនិទធព្រឹមមយួព្គា 
 ធាល បជួ់បធាល បស់ាគ ល់គាន     ទ្រលទ្វោមនិព្រឡប ់។  
 បិយជនោច្ឆក្ទ្ៅ    នឹក្ឥឡូវដូច្យល់សបដ 
 អនក្ទ្ៅមានទាស់គាប ់    អាីព្គ្បស់រាសុទធអនិច្ឆច  ។ 
 ខ្នធព្បាភំារៈធៃន ់    សរាតរក្រុនទ្ដ្ឋយរណាា  
 ដ្ឋក្ចុ់្ះទ្ដ្ឋយបញ្ញញ     ោសងារសាងព្រះផ្នួស ។ 
 ហួងតហងទ្ដើមបអីាី    ជនទ្ោកី្យអ៍ាល័យហសួ 
 ទ្រលសាល បក់ាល យជាទ្ព្គាះ  នាទុំក្ខទ្ទាសដល់អបាយ ។ 
  ចឺ្ឆស់ជិរមរណា    ទ្ៅរណាា មនិរសាយ 
 បរមសុខ្ទ្ៅទ្ព្រើយនាយ  សរាទ្ព្រើយអាយគួ្រសទ្ងាគ្ ៕៚ 

3 
 ៙.ឡាយឆនូរៗ ទ្ៅទ្លើខ្លួនខាល        គឺ្ទ្ក្ើរទ្ច្ញអំរីសាច្ត់សបក្ 
ខាងក្នុងមក្  មនិតមនព្រឹមតរទ្ោមខាងទ្ព្ៅទ្នាះទ្ឡើយ ។  
 ដូទ្ច្ឆន ះតដរ  ទ្សច្ក្ដីលអរបស់មនុសស  គឺ្ព្រូវតរទ្ក្ើរទ្ច្ញអំរីចិ្រត
លអជាមហាកុ្សល  មនិតមនព្គានត់រជាសំបក្ទ្ព្ៅទ្នាះទ្ទ ៕៚ 

3 
 ៙.មនិតមនជាការង្ខរបានព្បាក្ទ់្ទ      ប៉ាុតនត       ជាការង្ខរបាន 
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ទ្សច្ក្ដីសុខ្ ។ 
 គ្បបទី្ធាើការង្ខរតដលទ្យើងទ្រញចិ្រតនឹងទ្ធាើ  ទ្ដ្ឋយសមបជញ្ញ ៈ
រិរ  ទ្ហើយទ្ព្បើជីវរិព្បច្ឆនំេៃ  ទ្ធាើនូវការង្ខរទ្នាះ  ហាក្ដូ់ច្ជាការង្ខរ
តដលមានអនក្ដនទមក្ជួលឱ្យទ្យើងទ្ធាើ  ទ្ដ្ឋយបានផ្ដល់នូវរនមល នួល
សុទធតរជាទ្សច្ក្ដីសុខ្  ដូទ្ច្ឆន ះឯង  ប៉ាុតនត  ទ្នះគឺ្ជាការង្ខរបទ្ព្មើព្រះ-
ររនព្រយ័  តដលជាការបទ្ព្មើដព៏្បទ្សើរ “ បារចិ្រយិានុតតរយិ ” ៕ 

3 
 ៙.ររឹតរអរួខ្លួន  ររឹតរទនទ់ាប 
 ររឹតរសុភារ  ររឹតរខ្ពស់នេល 
   ទ្ច្ះឱ្យទ្ក្រ តិ៍ទ្ឈាម ះ  កិ្រតិយសព្បនរ 
   បានអនក្ដនទ  ព្សឡាញ់ចូ្លចិ្រត ៕៚ 

3 
 ៙.ចំ្ណុច្តដលរង្ខខាល ងំ  មនិតមនទ្ៅទ្លើកំ្រូលភនទំ្ទ  តរទ្ៅ
ទ្លើចំ្ណុច្តដលរងច់្ឆ ំ មនិទ្ ើញព្រឡបម់ក្ទ្សាះ ៕៚ 

3 
 ៙.មានទ្រឿងតព្បព្បួលក្នុងជីវរិ... កំុ្អស់សងឃមឹទ្ឡើយ ។  ោ
អាច្ជាចំ្ណុច្បំតបក្  តដលទ្ធាើឱ្យទ្យើងមានដំទ្ណើ រជីវរិេមីព្បទ្សើរជាង
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មុន  ក្ប៏ាន ។  ដូច្ភកិ្ខុនី  មាត្ថននព្រះកុ្មារក្សសបៈ  ជួបទ្រឿងខ្ក្ចិ្រត  
តរតបរជាអស់ក្ដីអាល័យក្នុងទ្ោកី្យ ៍  លុះព្រះអរហរត ។  គ្ហបរី
រមាញ  ទ្បាះព្រល់ព្រូវកូ្នព្សីខ្លួនឯងសាល ប ់ ទ្សាក្ទ្ៅខាល ងំ  តរតបរ
ជាបានបសួ  លុះព្រះអរហរត ។       ឥសិទាសី  មានវបិរតិទ្រឿងសាា ម ី
៣ ទ្លើក្   ទីបំផុ្របានទ្សរគ្បនឹ់ងព្រះទ្េរជិីនទត្ថត    សបាយចិ្រត
ទ្ឡើងវញិ  រហូរបានបសួ  លុះព្រះអរហរត... ។ 
       C.ទ្រឿងក្នុងជីវរិមានតរលអប៉ាុទ្ណាណ ះទ្បើទ្យើងមានសរិសមបជញ្ញ ៈ៕ 

3 
 ៙.លះបាបទ្ដ្ឋយសីល  ទ្ធាើបុណយភាវនា  ព្រឹមតរប៉ាុណណឹ ង  មនិ
ទានព់្គ្បព់្គានទ់្ទ  ទ្ព្ព្វះទ្ៅព្បកានក់្នុងទ្សច្ក្ដីលអទ្នាះ ទ្ដ្ឋយឆនេោគ្ៈ  
ជាទ្ហរុននទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  សូមបពី្គានត់រទ្គ្មនិបានសរទ្សើរ ... ។ 
 លះបាបទ្ព្គារ គ្ព្គារ  ទ្ដ្ឋយសីល  ង្ខយជាងលះទ្សច្ក្ដីលអ 
ទ្ព្ព្វះទ្នះជាការលះឆនេោគ្ៈទ្ដ្ឋយអរយិមគ្គ  ត្ថមរយៈវបិសសនា ៕ 

3 
 ៙.កាលរីមនិទានម់ានសទាធ   បានព្បព្រឹរតបញ្ច ទ្វោ... 
 - សទាធ ជាសមាល ញ់  ដឹក្នាឱំ្យទ្ធាើលអសរាតបបយ៉ា ង 
 - សទាធ ជាមរិតទ្សាម ះ  នាទំ្ៅសុគ្រិភរ  និងព្រះនិព្វា ន 
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 - សទាធ ជារូជ  តដលមានអមរៈជាផ្ល ( សទាធ   រីជំ ) 
 - សទាធ ជាទូក្ននរេ  ព្ទនូវព្រហមយន ( សទាធ   ធុរ ំ) 
 - សទាធ ដូច្ជានឹមនងគល័  ឬរទ្ទះ  គូ្ជាមយួនឹងបញ្ញញ  
 - សទាធ ជាអរយិព្ទរយ  ជាោភានុរតរយិ... 
 C.ព្រះវក្ាលិទ្រថរ    ព្រះសិគាលមាត្ថទ្េរ ី     ឯរទគ្គៈ     ខាង
សទាធ ធិមុតតិ  គឺ្ការត្ថងំចិ្រតស៊បទ់្ដ្ឋយសទាធ  
 C.សទាធ បរាជិតានំ  យទិទំ  រដាបានោ... ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ៅទ្រលខ្ជិលក្នុងព្រហមច្រយិធម ៌  ឬខ្ជិលទ្ៅក្នុងកុ្សលធម៌
ទ្ផ្សងៗ ទ្ទៀរ  គ្បបមីានសរិរលឹក្ដល់ទុក្ខក្នុងអបាយភូម ិ តដលនាឱំ្យ
មានសទ្ងាគ្ ។ 
 សទ្ងាគ្     ជាបទដ្ឋា នននវរីយិៈ    តដលវរីយិៈទ្នះទ្ព្បៀបដូច្ទ្គា 
ខាល ច្ជនលួញ  ខំ្ទាញនងគល័មនិព្កាញ  និងមនិទ្ច្ញទ្ព្ៅគ្នលង  គឺ្ថា 
សរិសតមដងភយ័ក្នុងអបាយ  ឱ្យព្បាររធរយយម  និងមនិឱ្យទ្ច្ញទ្ព្ៅ
គ្នលងទ្ៅកានទី់អទ្គាច្រ  គឺ្កាមគុ្ណ  ព្បក្បទ្ៅតរក្នុងព្រះក្មមដ្ឋា ន ។  
ទ្នះសរិ  ទ្ព្បៀបដូច្ជាជនលួញ ៕៚ 

3 
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 ៙.មនិទានឆ់លងរចួ្ផុ្រអំរីដំណាក្ក់ាលព្ក្លំបាក្ផ្ង  ច្ងដូ់រ 
iPhone េមី  ច្ងទិ់ញឡាននេល  ច្ងប់ាយហាងោល់នេៃ  ទ្ព្បើវរថុនេលៗ... 
រទ្បៀបហនឹង  មនិរចួ្រីខំុ្្ទ្គ្ទ្ទ  យ៉ា ងណា  ខ្លួនឯងមនិទានម់ានញាណ  
ធានាថាមនិទ្ៅទ្ក្ើរអបាយភូមផិ្ង  ច្ងត់រសបាយក្នុងកាមគុ្ណ
ដូទ្ច្ឆន ះតដរ ។  ទ្ច្ះព្ច្តណននឹងទ្គ្  ទ្ធាើឯងព្គានទ់្បើ  ហ៊ានទ្ឈាល ះ  ហ៊ាន
សអប ់  ហ៊ានខ្ជិលទ្ទៀរ  ទ្ហើយទ្ធាើដូច្សមបរតិមនុសសទ្នះ  ខ្លួនឯងទ្ដ៉ា

ដ្ឋច្ផ់្លដ ច្មុ់ខ្អ៊Íចឹ្ង... កំុ្ទ្ជារជាមយួនឹងទ្ោក្ទ្នះឱ្យទ្សាះ ។  
 សរាទ្ោក្ជាបសំ់ណាញ់អបាយភូម ិ ទ្ព្ច្ើនដូច្ជាធូលីទ្ៅទ្លើ 
ព្បឹេរី  បានរចួ្វញិទ្នាះ  ដូច្ធូលីនឹងចុ្ងព្ក្ច្ក្ ៕៚ 

3 
 ៙.ខំុ្្ព្រះអងគសូមសួរវរថុស័ក្ដិសិទធិ... ររតដលខំុ្្សូមត្ថងំរីតខ្
មុនទ្មល៉ាះ  ឥឡូវទ្នះដល់ទ្វនខំុ្្ព្រះអងគទ្ហើយទ្ៅ ? 
 ខ្ជិល... ដល់ទ្រលព្រូវការ  បនសូ់ម... ។  សុខ្ក្នុងចិ្រតខ្លួនឯង  
មនិរយយមយក្មក្ទ្ទ  ទ្ច្ះតរព្ច្តណននឹងទ្គ្  ដទ្ណដើ មរីទ្គ្  
ទាមទាររីអនក្ដនទ... ។ 
 C.កំុ្ច្ឆឱំ្យអារមមណ៍ជាទីទ្រញចិ្រត ទ្ទើបបានសុខ្ ព្រូវហាឹក្ហារ់
ឱ្យបានសុខ្ជាមយួនឹងអាីព្គ្បយ់៉ា ងតដលតព្បព្បួលទ្នាះ  ទ្ដ្ឋយការ
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អបរ់ញំាណ  ដូទ្ច្នះ  ទ្ទើបទ្យើង នះទ្សច្ក្ដីទុក្ខទ្ៅបាន ។  ទ្ោក្ទ្នះ  

ដូច្មក្បំទ្រញនូវបំណងននទ្យើងអ៊Íចឹ្ង  កាលណាទ្បើទ្យើងអបរ់ញំាណ
បានសទ្ព្មច្ ៕៚ 

3 
 ៙.យក្អាីទ្ព្ច្ើនទ្រក្ជីវរិទ្នះ  ព្រឹមបានរស់  មយួនេៃ ៗ ប៉ាុណណឹ ង
លអទ្ហើយ  មនិច្ឆបំាច្ខ់្ពស់ព្រតដរដល់ណាទ្ឡើយ  ព្រឹមតរបានសុខ្
នឹងទ្សច្ក្ដីលអតដលខ្លួនឯងបានសាង  ដល់ទ្រលសាល បប់ានរលឹក្ទ្ ើញ 
នូវអំទ្រើលអទ្នាះទ្ៅ  លមមទ្ហើយ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសទ្យើង  សុទធតរមានទ្ហរុផ្លទ្ដ្ឋយបរមរថ  ទ្ហរុគឺ្
បច្ចយ័  ផ្លគឺ្បច្ចយុបបនន  ( ទ្ក្ើរអំរីបច្ចយ័ )  ទាងំ ២ ទ្នះ  សុទធតរ
មនិតមនសរា  មនិតមនអត្ថត  ៕៚  

3 
 ៙.ដ្ឋសំាា យ  គឺ្ព្រូវរងច់្ឆតំផ្ល  ក្នុងទ្រលទ្វោតដលរងច់្ឆ ំ តរង
មានឧបសគ្គ  គ្បបអីរធ់ន ់ និងរយយមតេរក្ា...  យ៉ា ងណា  ក្នុងការ
បំទ្រញបារម ី សាងសនសទំ្សច្ក្ដីលអ  ោជាទ្រឿងវដដសងារទ្ៅទ្ឡើយ ។ 
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 ព្រូវអរធ់នជ់ាមយួនឹងវបិាក្ក្មមទ្ផ្សងៗ  ទ្ដ្ឋយយល់ដឹងអំរី
ទ្រលទ្វោ  ោជាច្ាបធ់មមជារិមានទ្ហរុផ្លព្រឹមព្រូវ  ទ្យើងមាននាទី
រក្ាទ្សច្ក្ដីលអ  ទ្ទាះបីជួបឧបសគ្គតបបទ្ម៉ាច្  ក្ព៏្រូវទ្ព្បើឧបសគ្គទ្នាះ  
សាងបារម ី ទ្ទើបមានទ្សច្ក្ដីសទ្ព្មច្  ដូទ្ច្ឆន ះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.អាីៗ  សុទធតរជាទ្សច្ក្ដីរិររបស់ធមមជារិ  តដលមនិគួ្រឱ្យ
ខាល ច្ទ្ឡើយ  តរអាីតដលគួ្រឱ្យខាល ច្  គឺ្ការមនិដឹងទ្សច្ក្ដីរិរ  ហនឹងឯង៕ 

3 
 ៙.មរិតរិរព្បាក្ដ  ទ្ព្ច្ើនតរមារម់និសូវតផ្អម  ថាន ពំ្រជាក្ខ់្លួន
បារព់្គុ្ន  ទ្ព្ច្ើនតរលាីង ៕៚ 

3 
 ៙.កំុ្បទ្នាេ សទ្ម ដី  ព្រឹរតការណ៍អាីៗ តដលបានទ្ក្ើរទ្ឡើងក្នុង 
ជីវរិទ្យើង ទ្បើច្ងប់ទ្នាេ ស ព្រូវបទ្នាេ សខ្លួនឯងតដលលៃង ់ឬទនទ់្ខ្ាយ  
មនិទ្ច្ះ  ឬមនិអាច្ច្ឆបយ់ក្ព្បទ្យជនអំ៍រីព្រឹរតការណ៍ទ្នាះៗ ។ 
 C.ទ្រឿងអាីក្ជ៏ាទ្មទ្រៀនតដរ    ទ្ព្ព្វះមានបរមរថធម ៌  ទ្ៅក្នុងទ្រឿង 
ទ្នាះឯង ៕៚ 

3 
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 ៙.ទ្ៅក្នុងសមយ័ប៉ាុលររ  ខំុ្្បានទ្រឿងលអ  ២ មុខ្ ៖ 
 ១-ដ្ឋច្ត់លបងសីុសង  តដលមនិង្ខយដ្ឋច្ទ់្ឡើយ 
 ២-រចួ្រីរបបទ្នាះមក្  ទ្ធាើឱ្យខំុ្្មនិទ្ច្ះខ្ជិល  ទ្ព្ព្វះទ្ធាើការបាន
ហូបខ្លួនឯង ( សមយ័ទ្នាះ   ទ្ធាើការអរប់ាយ   អរប់ានអាីហូបឱ្យតឆអរ
ទ្ទ... ) ។ 

C.ប៉ាុតនត  ទ្ៅក្នុងព្រហមច្រយិធមព៌្រះរុទធសាសនា  ព្រូវទ្វៀរច្ឆក្
តលបង    គឺ្ការទ្លងជាមយួនឹងទ្ោក្ទ្នះ    ទ្ដ្ឋយឆនេោគ្ៈ     ទ្ទើបខំុ្្ 
មនិង្ខយនឹងផ្លដ ច្ប់ានទ្ឡើយ  ទ្ដ្ឋយមនិព្រូវខ្ជិល  ទ្ព្វលគឺ្ព្រូវ
រយយមអបរ់សំរិបបដ្ឋា ន  ក្នុងទ្រលទ្វោយូរអតងាង ៕៚ 

3 
 ៙.ហារទ់្ដើរមាន ក្ឯ់ង  ក្នុងផ្លូវននជីវរិទ្នះ  ក្ណាដ លការ
ព្សឡាញ់  និងការសអប ់ ចំ្ទ្ព្វះមនុសសសរាទាងំឡាយ ។ 
 មានតរការមនិជំព្វក្ោ់ក្វ់និប៉ាុទ្ណាណ ះ  ទ្ទើបមនិទ្ក្ើរទុក្ខ  គ្បបី
សិក្ានូវសច្ចៈ ៕៚ 

3 
 ១- យោ   េ ិ   ព្ព្វេមណសស    ផាលបាច្នំ    ឯវំ  
ភគវនតា  វិបសសនាសមបយតុាត   មគេសមបយតុាត   ច្  សតិ  
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សរិតដលព្បក្បទ្ដ្ឋយវបិសសនា  និងព្បក្បទ្ដ្ឋយមគ្គរបស់ព្រះមាន-
ព្រះភាគ្  ទ្ព្បៀបដូច្ផ្លល    និងជនលួញរបស់ព្ព្វហមណ៍ ( អនក្ភជួរតព្ស  
ក្សិសូព្រ  អដាក្ថា )     តតថ  យោ  ផានោ  នងេល ំ អនុរក្សាត ិ 
បុរនតា  ច្សស  គច្េតិ  បីដូច្ផ្លលរក្ានងគល័  និងទ្ៅខាងមុខ្
នងគល័ទ្នាះ   យ៉ា ងណា   ឯវំ  សតិ  ក្សសុោក្សសុោនំ  ធមាម នំ      
គតិនយា     សមននាសមានា    អារមមនណ    ោ  ឧបដ្ឋា បយ-
មានា  បញ្ញញ នងេល ំ រក្សាតិ    សរិតសាងរក្គ្រិននរួក្ធមជ៌ាកុ្សល  
និងអកុ្សល  ឬទ្ធាើឱ្យព្បាក្ដក្នុងអារមមណ៍  រតមងរក្ានងគល័  គឺ្បញ្ញញ ។  
 ២- នតនននវសា    សតារនក្សាន   នច្តសា    វិេរតីត ិ
អាទិស ុ វិយ  អារកាា តិ  វុតាត    ទ្ព្ព្វះទ្ហរុទ្នាះ  សរិទ្នាះទ្ទើប
បានទ្ោក្ទ្ព្វលថា  ជាទ្ព្គ្ឿងរក្ា  ដូច្ក្នុងព្បទ្យគ្មានជាអាទិ៍
ដូទ្ច្នះថា  ចិ្រតតដលមានសរិជាទ្ព្គ្ឿងរក្ា “ សតារនក្សាន  នច្តសា  
វិេរតិ ” ។ 
 អបបមុសសនវនសន    ច្សា   បុរនតា   នហាតិ   សតិ  
បរចិ្ិនត  េ ិ ធនមម  បញ្ញញ   បជានាតិ  ននា  បមុនដា  គឺ្បញ្ញញ
ទ្នាះមានសរិទ្ៅខាងមុខ្  ទ្ធាើឱ្យមនិវទ្ងាង  ក្រ៏តមងដឹងច្ាស់ក្នុងធម៌
តដលសរិអបរ់ទំ្ហើយ  មនិតមនទ្ដ្ឋយការវទ្ងាងទ្ទ ។ 
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 ៣- យោ    ច្    បាច្នំ    រលរីទាទ នំ    វិជេនភយ ំ 
ទនសសនតំ  សសំទីិតុំ  ន  នទតិ  ឧបបថគមនំ  ោនរតិ  ទ្ព្បៀប
ដូច្ជនលួញសតមដងភយ័ទ្ដ្ឋយការច្ឆក្នូ់វទ្គាបទ្ព្មើទាងំឡាយ  មនិឱ្យ 
ព្កាញ  ទ្ហើយហាមការទ្ដើរទ្ច្ញទ្ព្ៅគ្នលង  យ៉ា ងណា  ឯវំ  សតិ  
វីរយិរលរីទាទ នំ     អបាយភយ ំ    ទនសសនតី     នកាសជជ    
សសំទីនំ  ន  នទតិ  សរិក្ដូ៏ទ្ច្ឆន ះតដរ  សតមដងអបាយភយ័ដល់ទ្គា
បទ្ព្មើ  គឺ្វរីយិៈ   មនិឱ្យលិច្ចុ្ះក្នុងទ្សច្ក្ដីខ្ជិល  កាមគុណសង្ខា នត  
អនគ្គច្នរ  ច្ចរ ំ និោនរតាា   ក្សមមដ្ឋា នន  និនយានជនតី  ឧបបថ-
គមនំ  ោនរតិ  ហាមចិ្រតព្ត្ថច្ទ់្ៅក្នុងទីអទ្គាច្រ  ទ្ព្វលគឺ្កាមគុ្ណ  
ព្បក្បទុក្ទ្ៅក្នុងព្រះក្មមដ្ឋា ន  ោោងំដំទ្ណើ រខុ្សផ្លូវ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្រឿងទ្ៅក្នុងទ្ោក្  ក្ទ្ន្ទញ្ញជ ក្ក្នុងចិ្រត 
 វទ្ងាងបញ្ញរតិ  ថាសរា  បុគ្គល 
   យល់ដឹងបរមរថ  ទ្ទើបបារទ់្រឿងខ្ាល់ 
   ភូមពិ្គឹ្ះនិមមល  រមាល់ចិ្រតសៃប ់។ 
 C.ផ្េះរបស់ចិ្រត  គឺ្ទ្សច្ក្ដីសៃប ់៕៚ 

3 
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 ៙.ការរិរននជីវរិ  គឺ្អ៊Íចឹ្ងឯង  ទ្រៀងៗ ខ្លួន ។ 
 C.ោមនិបានអាីដូច្ចិ្រត  ទាងំអស់ទ្នាះទ្ឡើយ   
 - ទ្រឿងខ្លះ  ព្រូវរងច់្ឆរំហូរដល់អស់វដដសងារ ។ 
 - ទ្រឿងខ្លះ  រព្មូវឱ្យលះបង ់ ទ្ទាះជាព្សឡាញ់ប៉ាុនណាក្ទ៏្ដ្ឋយ  

ដូច្តសបក្ទ្ជើងអ៊Íចឹ្ងឯង... នេល  សាអ រ  តររឹងហួស  រងទ្ជើង  ឬរលុង
ទ្រក្  ព្វក្ទ់្ៅរបូរ ។  អស់រណាា   ទ្ទើបអស់ក្ងាល់ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើមនិបដិបរតិព្រះធមទ៌្ទ  រតមងទ្ព្ជើសយក្ទ្ៅត្ថមការ
ទ្រញចិ្រតននខ្លួនឯង  ទ្ទើបទ្ក្ើរមានវោិទ ។ 
 អនក្បដិបរតិព្រះធម ៌ រតមងទ្ព្ជើសទ្រ ើសយក្ការសុខ្ចិ្រតទ្ៅត្ថម
អាីតដលទ្ក្ើរទ្ឡើងព្រូវនឹងបច្ចយ័  ទ្ទើបបានសៃប ់៕៚ 

3 
 ៙.មនិបានព្ទរយទ្ព្ច្ើន   តរមានសទ្នាដ ស 
 មនិបានស័ក្ដិយស តរមានអរយិព្ទរយ 
 មនិបានសរទ្សើរ តរមានចិ្រតសៃប ់
 មនិបានព្គ្បស់រា តរមានសរិបបដ្ឋា ន ៕៚ 

3 
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 ៙.មយួតផ្នក្ននទ្សច្ក្ដីសុខ្ក្នុងជីវរិ      គឺ្ការតដលមនិចូ្លទ្ៅ 
ទ្ព្ជៀរតព្ជក្  វនិិច្ាយ័  ដឹង  ឮ  ទ្រឿងរបស់អនក្ដនទ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្រូវទ្ច្ះឱ្យឱ្កាសដល់ខ្លួនឯង  ក្នុងការទទួលយក្ព្រះធម៌
មក្ព្បរិបរតិ  ទ្ព្បៀបដូច្តដលទ្យើងឱ្យបច្ចយ័ ៤ ទំនុក្បព្មុងនូវជីវរិ
ោល់នេៃតដរ  ប៉ាុតនត  រូបកាយទីបំផុ្រទ្ៅ  មានតរទ្ច្ឆលប៉ាុទ្ណាណ ះ  ដូទ្ច្នះ   
កំុ្កំ្ណាញ់ឱ្កាសដល់ខ្លួនឯងទ្ឡើយ ។ 
 C.ព្រះធម ៌ គឺ្ជាទីត្ថងំននការច្ទ្ព្មើន  សរិ  បញ្ញញ  ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ដ្ឋយទ្ព្ច្ើនមនុសសទ្ោក្  មក្សរានេៃ 
 ោស់គុ្ណរនមល  ទ្ដ្ឋយទឹក្ព្បាក្ ់
   ទ្សរគ្បមុ់ខ្មារ ់ ទ្រ ើសឋានៈ 
   មនិបានឥសសរៈ  ផ្លូវចិ្រតទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.អាីៗ ទ្ក្ើរអំរីបច្ចយ័ ។  មនិតមនអនក្ដនទទ្គ្មនិឱ្យទ្យើងទ្នាះ
ទ្ទ  នូវទ្សច្ក្ដីលអទ្ផ្សងៗ ត្ថមតដលទ្យើងព្រូវការោល់នេៃ  ប៉ាុតនត  ទ្ព្ព្វះ
ទ្សច្ក្ដីលអទ្នាះមនិមានបច្ចយ័    ទ្ទើបទ្សច្ក្ដីលអហនឹងឯង   មនិទ្ក្ើរមាន 
ក្នុងអនក្ដនទទ្នាះ ។ 
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 មនុសសតរងមានការខឹ្ងសអបគ់ាន ទ្ដ្ឋយគិ្រថា  ទ្គ្ទ្នាះៗ មនិឱ្យ
អាីតដលទ្យើងច្ងប់ាន  តរទ្បើទ្យើងដឹងថា  អាីតដលមនិមានក្នុងអនក្ដនទ
ទ្នាះ  ទ្ព្ព្វះអរប់ច្ចយ័  មនិតមនទ្ព្ព្វះមក្អំរីអនក្ដនទមនិទ្ធាើទ្ឡើយ  
ដូទ្ច្នះទ្ហើយ  ទ្យើងមនិខឹ្ងទ្ព្កាធទ្ទ ។  
 C.សូមបតីរខ្លួនទ្យើង  ក្ទ៏្ធាើឱ្យខ្លួនឯងមនិបានផ្ង  នូវអាីតដល
ទ្យើងច្ងប់ាន  មានតរអបរ់ទំ្រឿយៗទ្ដ្ឋយរយយមប៉ាុទ្ណាណ ះឯង៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសទ្ដ្ឋយទ្ព្ច្ើន    ច្ងប់ានោភ    តរបំផ្លល ញសុខ្ភារ
ខ្លួនឯងទ្ដ្ឋយព្បការទ្ផ្សងៗ ។ 
 ច្ងទ់្ធាើអនក្មានព្ទរយ  តរមនិទ្ច្ះសទ្នាដ ស ។ 
 ច្ងប់ានការោបអ់ាន  តរខ្ាះការទ្គាររ  ភារសនិទធសាន ល  និង
ទ្សាម ះព្រង ់។ 
 ច្ងប់ានការរស់ទ្ៅ  តរមនិទ្ច្ះទ្ព្បើជីវរិឱ្យបានព្បទ្យជន ៍ 
ព្រូវជួបទ្ព្គាះថាន ក្ក់្នុងទ្រឿងបាបក្មមទ្ផ្សងៗ ទ្ព្បៀបដូច្ព្រូវខូ្ច្ទ្ក្រ តិ៍-
ទ្ឈាម ះទ្ព្ព្វះទ្ព្បើទូរស័រេទំទ្នើបដូទ្ច្ឆន ះតដរ  ទ្រើការបានទូរស័រេទំទ្នើប
ទ្នាះមក្    ជាោភតដរទ្ទ   ទ្បើព្រូវជួបទ្រឿងអាព្សូវតបបហនឹង   ឬទ្បើអរ ់
លអជាង  ដូទ្ច្នះជាទ្ដើម  ទ្ទាះជាមានបានអាីទ្ទៀរក្ដូ៏ច្គាន តដរ ។ 
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 អាីៗ ក្ទ៏្ដ្ឋយតដលជាទីសបាយ  លុះតរកុ្សលធមច៌្ទ្ព្មើន
ទ្ឡើង  អកុ្សលធមស៌ាបសូនយទ្ៅ ។ 
 ច្ងប់ានសុខ្  តរមនិទមាល ក្ប់ញ្ចក្ខនធទ្ច្ឆល  ដូច្ច្ងព់្សាល  តរ
ទ្ៅទូលមនិទ្ច្ះដ្ឋក្ ់ ច្ងធូ់រ  តរទ្ៅទាញមនិទ្ច្ះតលងដូទ្ច្ឆន ះតដរ ។ 
              C.ព្រះនិព្វា ន  ទ្ទើបជាបរមសុខ្ បញ្ចបនូ់វព្គ្បប់ញ្ញា ទាងំអស់៕ 

3 
 ៙.ទ្ធាើអាព្ក្ក្ថ់ាទ្គ្និនាេ ... ទ្ធាើលអទ្ហើយក្ម៏ានអនក្និនាេ តដរ ។  
ប៉ាុតនតទ្យើងទ្ព្ជើសយក្  ទ្ធាើលអទ្ៅ  ទ្ទាះទ្គ្និនាេ ក្ប៏ានបុណយតដរ ។ 
 C.ទ្ធាើលអថាទ្គ្គួ្រសរទ្សើរទ្ៅចុ្ះ...   ទ្ធាើអាព្ក្ក្ទ់្សាះ    មានទ្គ្ 
សរទ្សើរតដរ ។   ប៉ាុតនត  ទ្យើងទ្ព្ជើសយក្   ទ្ធាើលអដតដល   ទ្ព្ព្វះដល់ទ្គ្ 
 បស់រទ្សើរ  ទ្យើងទ្ៅមានបុណយ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្រលទ្ៅរស់ទ្នះ  ទ្បើមនិរក្ាចិ្រតទ្ទ  ទ្រើរក្ាអាីទ្ៅវញិ ? 
 - ទ្ទាះជារក្ាកាយ  ោច្ឆ  ទ្ដ្ឋយសីល  ក្ទ៏ាក្ទ់ងនឹងចិ្រតតដរ  
ទ្ព្ព្វះមនុសសសាល បអ់រទ់្ច្រនា  ទ្រើមានសីលមក្រីណា  ដូទ្ច្នះ  ទ្ទើប
ព្រូវរក្ាចិ្រត ។ 
 - ត្ថមរិរសីល  ក្ជ៏ាសីលរបស់ចិ្រតតដរ  ព្គានត់រទ្ព្វលសនមរ 
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ថា  មនុសសមានសីលប៉ាុទ្ណាណ ះ ។ 
 - ទ្បើសីល  គឺ្ជាសមបរតិរបស់ចិ្រត  ទ្ហើយព្បទ្យជនទ៍្ដើមបរីក្ា
ចិ្រត  ដូទ្ច្នះ  មានព្រឹមតរសីល  មនិទានព់្គ្បព់្គានទ់្ទ  ទ្ព្ព្វះរក្ាចិ្រត
មនិទានប់ានសៃប ់  ព្រូវរឹងសរិទ្ទៀរ  ទ្ទើបបានសទ្ព្មច្នូវវមុិរតចិ្រត  
តដលជាសារៈននជីវរិ ៕៚ 

3 
 ៙.ចិ្រតក្នុងភវងគអរគិ់្រថា  អាីជារបស់ទ្យើងទ្ឡើយ  ភ្ាក្ទ់្ឡើង
ភាល ម  របស់ទ្យើងទ្ព្ច្ើនណាស់  ទ្ព្ព្វះមទ្នាទាា រវេីិចិ្រតទ្ក្ើរទ្ឡើងគិ្រ ។  
ជាមយួគាន ទ្នាះ  ទ្រើទ្យើងគិ្ររក្ាអាី  ជីវរិ  ព្ទរយ  យស  ឋានៈ   ឬអនក្ 
ដនទ... ទ្រើមានគិ្ររក្ាចិ្រតខ្លួនឯងតដរឬទ្ទ ? 
 ទ្ហរុអាី  ទ្ទើបព្រូវរក្ាចិ្រត  ទ្ព្ព្វះមានតរចិ្រតទ្ទ  តដលវទ្ងាង  
ឆាួរ... ជាទីត្ថងំននកិ្ទ្លស  រណាា   និងសនសកំ្មមក្នុងវដដៈ  ទ្ទើបព្រូវរក្ា
ចិ្រតទ្ដ្ឋយសរិ ។ 

C.ទ្បើដឹងថាខ្លួនជាទីព្សឡាញ់  គ្បបរីក្ាចិ្រត៕៚ 

3 
 ៙.អនក្មាន  ព្ក្       ក្ប៏៉ាុណណឹ ង ដឹងខ្លួនឯង 
 ខំ្ព្បឹងតព្បង  តសាងរក្សុខ្ ទាងំអស់គាន  
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 សុខ្ក្នុងចិ្រត  កំុ្គិ្រច្ង ទ្រៀរទ្វោ 
 សុខ្ការង្ខរ  ជាកុ្សល ផ្លផុ្រទុក្ខ ៕៚ 

3 
 ៙.មានព្បាក្ទិ់ញមនិបាន គឺ្ក្លយណសីលបរសុិទធ 
 ទ្ក្ើរមក្ទ្គ្ច្មនិផុ្រ  គឺ្ច្យុរច្ឆក្ទ្ោកា ។ 
 មនិអាច្ជំនួសគាន   គឺ្ទ្វោ សរាសត្ថត  
  នះទុក្ខអស់រណាា   គាម នអនក្ណាឱ្យបានទ្ឡើយ៕ 

3 
 ៙.បញ្ឈបគំ់្និរ  គិ្រតរខ្លួនឯង 
 ទ្ដ្ឋយការទ្ការតព្ក្ង  មនិតជង នះច្ឆញ់ 
    បត់ជងច្ឆញ់ នះ  មានះថាអញ 
   ទ្ដ្ឋយក្ដីព្សឡាញ់  ទ្មត្ថត ក្រុណា ។ 
 គាម នការខ្ក្ចិ្រត  ដបរិក្មមដ្ឋា ន 
 គាម នការរខំាន  ទ្ព្ព្វះបានបញ្ញញ  
   គាម នការអនអ់ាក្ ់ ទ្ព្ព្វះដ្ឋក្ចិ់្រតថា 
   ធមមត្ថសង្ខខ រ  គឺ្ដូទ្ច្ឆន ះឯង ៕៚ 
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 ៙.ច្ឆស់ៗ ទ្ព្វលថា “ ម្ពលម្វលា  ជ្ជម្ចសរាក់ ” ។    ទ្ៅក្នុង

ព្រះសាសនា  “ ម្ពលម្វលា  ជ្ជមហាកុសល ” ។ 

 C.ច្ឆស់ៗ ថាទ្ទៀរ  “ ម្ធវើអវឱី្យរាកដ្  រាក់រត់តាមម្ៅ ” ។ ទ្ៅ
ក្នុងព្រះសាសនា  “ សិកាបរមតថ  កម្ចា ត់ទដិ្ឋិ   តណាហ  ” ។ 

 ក្នុងជីវរិទ្នះ    មានតរចិ្រត    ទ្ច្រសិក្    រូប    អរម់ានបរមរថ
ណាមយួទ្ៅព្រះនិព្វា នទ្ទ  ចិ្រត  ទ្ច្រសិក្  ក្អ៏រទ់្ៅ   និងរូបក្អ៏រទ់្ៅ 

ព្រះនិព្វា នតដរ  ។     ទ្បើអ៊Íចឹ្ង  ទ្យើងព្បាថាន ទ្ៅព្រះនិព្វា ន   ឱ្យសអីទ្ៅ

ព្រះនិព្វា នទ្នាះ  ទ្ព្ព្វះចិ្រត  ទ្ច្រសិក្  រូប  ជាសងខរធម ៌ រឯីព្រះនិព្វា ន  
ជាអសងខរធម ៌។  ក្គឺ៏្ញាណតដលកំ្ណរដឹ់ងចិ្រត  ទ្ច្រសិក្ ( នាម )  
និងរូប    ទ្ហើយរលរទិ់ដាិ   រណាា     ទ្ដ្ឋយមគ្គ   អស់វដដៈទ្នះឯង   គឺ្ 
ព្រះនិព្វា ន ៕៚ 

3 
 ៙- រសូ៊  តរមនិឆ្ល រ  ហនឹងោជាទ្រឿងទ្គា  ព្ក្បី   
    - ឆ្ល រ  តរមនិរយយម  ហនឹងដូច្កាបិំរក្នុងទ្ព្សាម 
    - រសូ៊  ឆ្ល រទ្ទៀរ  តរទ្សរគ្បខុ់្ស  ហនឹងទ្មទ្ច្ឆរ... 
    - រសូ៊  ឆ្ល រទ្ហើយទ្សរគ្បព់្រូវ  បានជាបណឌិ រ ។ 
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  C.គុ្ណរនមលននជីវរិមនុសស  គឺ្រសូ៊អបរ់ចិំ្រត  ទ្ទាះបីជួប
ឧបសគ្គ  ព្រូវទ្ច្ះគិ្រឱ្យក្មាល ងំចិ្រតខ្លួនឯងថា  ជីវរិទ្ៅរស់មយួនេៃ ៗ 
ជាជយ័ជមនះធំណាស់  មនិតមនជយ័ជមនះទ្ព្ព្វះបានអាីៗ ដនទទ្នាះទ្ទ  
តរទ្ព្ព្វះបានឆលងរចួ្ផុ្រអំរីឧបសគ្គហនឹងឯង  ដូទ្ច្នះព្រូវរសូ៊  ឆ្ល រ  
ទ្សរគ្បព់្រះធម ៌  ទ្ឡើងកានព់្រហមយនមានជយ័   នះក្ងទុក្ខ  គឺ្
ឧបសគ្គទាងំរួង  ហាក្បី់ដូច្ឧបសគ្គ  ឬក្ងទុក្ខនាទំ្សច្ក្ដីសទ្ព្មច្  គឺ្

ព្រះនិព្វា ន   មក្ព្បគ្ល់ឱ្យអ៊Íចឹ្ងឯង   ទ្នះអានិសងសននការរសូ៊   ឆ្ល រ   
ទ្សរគ្បនឹ់ងព្រះធម ៌។  វីរនិយន  ទុក្សាមនច្ចតិ ៕៚ 

3 
៙.ទ្ច្ះតរទ្ក្ើរទុក្ខខាល ងំទ្ឡើងទ្ៅ      ទ្ព្ព្វះការរស់ទ្ៅទ្ច្ះតរច្ង់ 
ច្ងជ់ាបអ់នាេ ក្ធ់ាល ក្អ់នលង់      បរមរថរិរព្រងម់និច្ងដឹ់ង ។ 
សអបទ់្គ្គឺ្សអបខ់្លួនឯងជាង      គួ្រខាល ច្គួ្រោងោងទ្ព្កាធខឹ្ង 
គួ្រសាងក្ដីសៃបព់្ទរយទីរឹង      សមលងឹនព្រលក្ខណ៍ព្រជាក្ចិ់្រត ៕ 

3 
៙.ព្រះសមាម សមពុទធទ្ព្បៀបដូច្  បទុមជារិ 
ព្រះធមទ៌្ោក្នាេ  ដូច្ទ្ក្សរ 
  ព្រះសងឃដូច្ មុ ំ  ទ្ហើរព្ត្ថច្ច់្រ 
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  នាយំក្ទ្ក្សរ  ទ្ធាើទឹក្ មុ ំ ។ 
ទឹក្ មុ ំជាទ្ឈាម ះ  ននមគ្គផ្ល 
ដួងចិ្រតរមាល់  អភរិមយ 
  ទ្នក្ខមមៈទ្ច្ញរី  ទីឃាងំ ុំ 
  ខំុ្្ថាា យបងគំ  ព្រះព្រយ័ររន ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ទាះបីព្រឹមតរជាកូ្នច្ឆបរូច្ប៉ាុទ្ណាណ ះ   ប៉ាុតនត    ោក្អ៏ាច្ទ្ហើរ 
បាន  ទ្ដ្ឋយរឹងសាល បខ្លួនឯងតដរ ។ 
 បក្សមីនិភយ័ខាល ច្ថា   ទីតដលខ្លួនឯងទំទ្ៅទ្នាះ   ព្រូវបាក្ ់  ឬ 
ព្រូវទ្ភលើងទ្ឆះដូទ្ច្នះទ្ឡើយ        ទ្ព្ព្វះរឹងសាល បទាងំគូ្ទ្ហើរទ្ច្ញរីទីទ្នាះ 
បាន  យ៉ា ងណា  សទាធ   និងបញ្ញញ ក្នុងព្រះព្រយ័ររន  ជាទីរឹងឱ្យបានរចួ្
អំរីវដដភយ័  យ៉ា ងទ្នាះឯង ៕៚  

3 
៙.ជំព្វក្ព់្បាក្ទ់្គ្ព្រូវសងព្បាក្ ់     ជំព្វក្វ់ដដៈលះរណាា  
យបទ់្នះព្រជាក្ធ់ាល ក្អ់ងា      ព្បព្រឹរតព្រហមច្ឆរយព្រជាក្ចិ់្រត ៕ 

3 
 ៙.បានជាព្រូវអបរ់ចិំ្រត      ទ្ព្ព្វះចិ្រតមនិបានអបរ់ ំ      បីដូច្ជា 
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ទ្គាខូ្ច្ចុ្ះសីុសមេូង  គឺ្កាមគុ្ណ  នាឱំ្យបារប់ងនូ់វសាមញ្ញផ្ល  តដល
ជាទីរឹងរិរព្បាក្ដ ។ 
 C.ចិ្រតតដលបរទិ្ភាគ្កាមគុ្ណទ្ដ្ឋយឆនេោគ្ៈ  គឺ្ជាចំ្តណក្
ទ្លើស  ទ្ព្ព្វះព្រូវចំ្ណាយទ្រលដម៏ានរនមលជាទីបំផុ្រ  ឱ្យអស់ទ្ៅ
ទ្ដ្ឋយមនិបានអបរ់ញំាណ  ទ្ព្ក្បសច្ចរស ។  ទ្បើសរិបានសតមដងនូវ
អបាយភយ័  ទ្ទើបទ្យើងភ្ាក្ខ់្លួនថា  ព្គានត់រមនិសូវទ្ក្ើរទុក្ខប៉ាុទ្ណណ ះ  គឺ្
លមមរស់បានទ្ហើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ដឹងអាព្ក្ក្ល់អ  ដឹងស  ដឹងទ្លម  
 ដឹងខុ្សដឹងព្រូវ  ដឹងទ្ដ៉ាទាងំក្បួន 

   ដឹងធមអ៌ភធិមម  តរ “ ពុាំដឹ្ង្ខ្លួន ” 
   ធមទ៌្ៅក្នុងក្បួន  ខ្លួនឯងទ្មា ៈ ។ 
 អរតសមបរតិ  ព្បយរ័នជាមាដ យ 
 ក្មមដ្ឋា នសបាយ  ឃាល រឆ្ៃ យោគ្ៈ  
   អរធ់នជ់ា ឪ  ព្រូវសមបជញ្ញ ៈ 
   ធមអ៌ទ្មាហៈ  អរតសមបទា ៕៚ 

3 
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 ៙.រវល់តរវទ្ងាងសរទ្សើរវរថុខាងទ្ព្ៅ  ទ្ទើបមនិបានមក្កំ្ណរ់
នូវអរតភារ  គឺ្ខ្នធ ៥  ព្រមទ្ដ្ឋយឆនេោគ្ៈ ។ 
 ទ្បើគាម នបញ្ចក្ខនធ  និងឆនេោគ្ៈទ្ទ  ទ្រើវរថុក្នុងទ្ោក្ច្ឆបំាច្ស់អី
ទ្ៅ ។  ដូទ្ច្នះ  ទ្ទើបព្រូវអាព្ស័យនូវទ្នក្ខមម  សំទ្ៅទ្ៅរក្ការអស់រណាា   
មនិច្ឆញ់ទ្បាក្ឆនេោគ្ៈក្នុងចិ្រតខ្លួនឯងទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្រីព្កឹ្មមាស   ឆលុះខ្លួនឯងនឹងក្ញ្ចក្ ់  មនិដឹងខ្លួន   សាម នថា 
អាណា មក្រីណា ក្ត៏្ថងំជល់តបក្មុខ្តបក្មារខ់្លួនឯងនឹងដបតក្វ...។ 
 មនុសសទ្យើង       ឆលុះទ្មើលទ្ោក្ទ្នះ      ទ្ដ្ឋយក្ញ្ចក្ទ់្មាហៈ 
ទ្ ើញមានអត្ថត ខ្លួនឯង  ខ្លួនទ្គ្  ទ្ហើយក្ព៏្បព្រឹរតទ្ៅត្ថមទិដាិ  មានះ  
រណាា ... ។ 
 ទ្រើមនុសសវទ្ងាងប៉ាុនណា តដលបានព្បហារគាន ទ្ដ្ឋយសព្វា វុធ... 
ទ្ទើបរុទធបរស័ិទគ្បបតីសាងរក្ធមាម ទាសៈ  ក្ញ្ចក្ព់្រះធម ៌  ទ្ដើមបទី្ ើញ
សច្ចធមត៌្ថមរិរ  តលងមានទ្សច្ក្ដីព្បកាន ់ ទ្ព្ព្វះរលររ់ណាា  ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិសរាទ្ោក្អាច្រលរប់ានព្គ្បទ់្រល  ដូច្ទ្ភលើងទ្ទៀន
ដូទ្ច្ឆន ះ  ទ្រើព្រូវព្បមូលអាីទ្ៅ ?   
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ទ្នះជាការរិរ  មនិអាច្មនិគិ្របានទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្រលខ្លះមនុសសទ្យើង  ព្បឹងតសាងរក្ទ្សច្ក្ដីសុខ្  បានជា
ទ្ភលច្ថា  ទ្សច្ក្ដីសុខ្មានទ្ៅនឹងចិ្រតខ្លួនឯង ។ 
 ព្រឹមតរមនិទ្ក្ើរទុក្ខ  ជាសុខ្ទ្ៅទ្ហើយ  ទ្បើបានបតនថម
សបាយសមបជញ្ញ ៈទ្ព្ច្ើនទ្ឡើងទ្ទៀរ  ជីវរិរតមងបរសុិទធ  សៃបព់្រជាក្ ់ 
និងភលសឺាា ងដូច្នេៃរះ ៕៚ 

3 
 ៙.អដាសាលិនី  អដាក្ថា  អភធិមមសងគណី ៖   
 ១-អទ្ោភៈ ជាទ្ហរុននទាន 
   - អទ្ទាសៈ ជាទ្ហរុននសីល 
   - អទ្មាហៈ ជាទ្ហរុននភាវនា ។ 
 ២-អទ្ោភៈ កានយ់ក្មនិទ្ព្ច្ើន 

  - អទ្ទាសៈ កានយ់ក្មនិទ្សេើរ 
  - អទ្មាហៈ កានយ់ក្មនិវបិររិ ។ 
៣-អទ្ោភៈ ព្បកាសទ្ទាសខ្លួនឯង 

     - អទ្ទាសៈ ព្បកាសគុ្ណអនក្ដនទ 
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   - អទ្មាហៈ ព្បកាសទ្សច្ក្ដីរិរ 

៤-អទ្ោភៈ មនិមានវបិបទ្យគ្ទុក្ខ 
     - អទ្ទាសៈ មនិមានសមបទ្យគ្ទុក្ខ 

  - អទ្មាហៈ មនិមាន  ន  លភរិទុក្ខ ។ 
៥-អទ្ោភៈ មនិនាឱំ្យមានជារិទុក្ខ 

     - អទ្ទាសៈ មនិនាឱំ្យឆ្បជ់ោទុក្ខ 
  - អទ្មាហៈ មនិវទ្ងាងក្នុងមរណទុក្ខ ។ 
៦-អទ្ោភៈ ឱ្យសុខ្ព្គ្ហសថ  និងព្គ្ហសថ 

     - អទ្ទាសៈ ឱ្យសុខ្ព្គ្ហសថ  និងបរាជិរ 

  - អទ្មាហៈ ឱ្យសុខ្បរាជិរ  និងបរាជិរ ។ 
៧-អទ្ោភៈ មនិឱ្យទ្ក្ើរក្នុងកំ្ទ្ណើ រទ្ព្បរ 

     - អទ្ទាសៈ មនិឱ្យទ្ក្ើរក្នុងកំ្ទ្ណើ រនរក្ 

  - អទ្មាហៈ មនិឱ្យទ្ក្ើរក្នុងកំ្ទ្ណើ ររិរច្ឆា ន ។ 
៨-អទ្ោភៈ បាននូវទ្នក្ខមមសញ្ញញ   

     - អទ្ទាសៈ បាននូវអរយបាទសញ្ញញ  

  - អទ្មាហៈ បាននូវអវហិឹសាសញ្ញញ  ។ 
៩-អទ្ោភៈ បាននូវអសុភក្មមដ្ឋា ន 

     - អទ្ទាសៈ បាននូវអបបមញ្ញញ ក្មមដ្ឋា ន 
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  - អទ្មាហៈ បាននូវធារុក្មមដ្ឋា ន ។ 
       ១០-អទ្ោភៈ ទ្វៀរកាមសុខ្លលិកានុទ្យគ្ 

     - អទ្ទាសៈ ទ្វៀរអរតកិ្លមថានុទ្យគ្ 

  - អទ្មាហៈ បានដំទ្ណើ រមជឈមិបបដិបទា ។ 
       ១១-អទ្ោភៈ ជាបច្ចយ័ននការមនិមានទ្ោគ្ 

  - អទ្ទាសៈ ជាបច្ចយ័ននការព្ក្ច្ឆស់  ជោ 

  - អទ្មាហៈ ជាបច្ចយ័ឱ្យមានអាយុតវង 
       ១២-អទ្ោភៈ នាឱំ្យបានទ្ភាគ្សមបរតិ 

  - អទ្ទាសៈ នាឱំ្យបានមរិតសមបរតិ 
  - អទ្មាហៈ នាឱំ្យបានអរតសមបរតិ ។ 

       ១៣-អទ្ោភៈ ជាបច្ចយ័ននទិរាវហិារ 
  - អទ្ទាសៈ ជាបច្ចយ័ននព្រហមវហិារ 
  - អទ្មាហៈ ជាបច្ចយ័ននអរយិវហិារ ។ 

       ១៤-អទ្ោភៈ នាឱំ្យទ្ ើញរួក្សង្ខខ រមនិទ្ទៀង 

  - អទ្ទាសៈ នាឱំ្យទ្ ើញរួក្សង្ខខ រជាទុក្ខ 
  - អទ្មាហៈ នាឱំ្យទ្ ើញរួក្សង្ខខ រជាអនត្ថត  ។ 

       ១៥-អទ្ោភៈ ទ្ព្ព្វះទ្ ើញអនិច្ចលក្ខណៈ 

  - អទ្ទាសៈ ទ្ព្ព្វះទ្ ើញទុក្ខលក្ខណៈ 
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  - អទ្មាហៈ ទ្ព្ព្វះទ្ ើញអនរតលក្ខណៈ ៕៚ 

3 
 ៙.របស់ទ្យើង  របស់ទ្គ្  ទ្ដ្ឋយសនមរិប៉ាុទ្ណាណ ះ ។  ទ្បើទ្ដ្ឋយ
បរមរថធមរិ៌រវញិទ្នាះ      អាីៗ ទាងំអស់     ព្រឹមតរជាអារមមណ៍នន
វញិ្ញញ ណធារុ ។ 
 វញិ្ញញ ណដឹងនូវអារមមណ៍ទ្ហើយក្រ៏លរទ់្ៅ  សូនយទ្ៅ  ក្នលង
ទ្ៅ  ជាធមក៌្នុងអរីរកាល ។ 
 ទ្ៅក្នុងមនុសសទ្លើតផ្នដី  អាីតដលទ្សាយអារមមណ៍គឺ្ទ្វទនា  
គាម នបុគ្គលអនក្ទ្សាយទ្ទ ។ 
 C.ទ្នះជាវបិសសនាញាណ  តសាងជួបសច្ចៈ ៕៚  

3 
 ៙.ទឹក្តភនក្គួ្រសិក្ា ព្រងឧ់បមាមហាសមុព្ទ 
 ទឹក្មារគួ់្រឱ្យសលុរ ព្រងទ់្ព្វលដុររុររបុរគំុ្ ។ 
 ទឹក្ចិ្រតគួ្រព្រជាក្ ់ ដូច្ទឹក្ធាល ក្ត់្ថមទ្ព្ជាះភន ំ
 ទឹក្មនតគួ្រអភរិមយ ព្រះបរមរុទ្ទាធ ោទ ។ 
 ទឹក្ មុ ំទ្ព្បៀបសមដ ី មធុភាណីវចី្សាអ រ 
 ទឹក្បានត្ថមក្បួនខាន រ ព្ទងអ់នុញ្ញញ រព្រះវនិយ័ ។ 
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 ទឹក្មុខ្ផ្េុក្ដំណឹង ព្បាបឱ់្យដឹងរីហទយ័ 
 ទឹក្ទ្ដ្ឋះអរយិវនិយ័ គឺ្ឈាមនេលននមាត្ថ ។ 
 ទឹក្ទ្ភលៀងទ្ព្សាច្សទាធ  ទ្នះគឺ្ជាសំវោ 
 ទឹក្ទ្ភលៀងចុ្ងវសា ធមមទ្ទសាន ជិរអស់ទ្ហើយ ។ 
 ទឹក្ទ្មត្ថត ព្រហមវហិារ លរទ់្វោគាម នទ្ព្កាធទ្ឡើយ 
 ទឹក្អព្មរឹរិរជាទ្ព្រើយ ទ្ព្សាច្ព្សរទ្ហើយផុ្រទុក្ខទ្ហាង ៕ 

3 
 ៙.ទ្បើទ្យើងទ្ដើរមក្ឆ្ៃ យណាស់ទ្ហើយ  ទាងំផ្លូវចំ្ទិសទ្ៅទ្ទៀរ 
ដូទ្ច្នះ    ព្រូវទ្ដើរបនតទ្ៅ      កំុ្ព្រឡបេ់យទ្ព្កាយទ្ដ្ឋយការច្ឆញ់ទ្បាក្ 
ននេិោគ្ៈឱ្យទ្សាះ ។ 
 ព្រូវអរធ់ន ់  ព្បក្បទ្ដ្ឋយសមបជញ្ញ ៈ  កំ្ណរដឹ់ងព្បទ្យជន ៍ 
ឱ្យបានជាក្ោ់ក្ ់៕៚ 

3 
 ៙.រូបកាយទ្យើងអស់ធំធារ ់         ប៉ាុតនត   សរិបញ្ញញ ទ្ៅមាន
អភវិឌឈនាការ  ទ្ៅត្ថមការព្បឹងតព្បងរយយម ។ 
 ដូទ្ច្នះ  ព្រូវកំុ្ខ្ជិល  កំុ្អស់សងឃមឹ  និងកំុ្បាក្ទឹ់ក្ចិ្រតឱ្យទ្សាះ  
ទ្ព្ព្វះទ្យើងគាម នផ្លូវដនទទ្ទៀរ      សព្មាបទ់្ដើរឱ្យបានទ្ជាគ្ជយ័     នះ 
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ទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  ទ្ព្ៅអំរីការច្ទ្ព្មើនសរិបញ្ញញ ទ្នះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.មាន ក្់ៗ  លំបាក្នឹងជួយ ខ្លួនឯងផ្ង  ទ្បើទ្យើងមនិរឹងខ្លួន
ទ្យើងទ្ទ  ទ្រើអនក្ណាជាទីរឹងបាន  ទ្ព្ព្វះព្រូវលះកិ្ទ្លសខ្លួនឯង  ទ្ទើប
បានទីរឹង  រចួ្ផុ្រអំរីទុក្ខទ្ទាសទាងំរួង ៕៚ 

3 
 ៙.មានជីវរិលមមរស់ មានរបស់លមមទ្ព្បើការ 
 ទ្ោក្ទ្នះគួ្រសិក្ា ថាន ក្ប់រញិ្ញញ យព្ត្ថសៃប ់។ 
 កាមសុខ្អនាេ ក្ម់ារ ចិ្រតបរាជាជ ទ្ទើបមនិជាប ់
 កាមសុខ្ដូច្យល់សបដ បរញិ្ញញ ភរ័ាបញ្ចបទុ់ក្ខ ៕៚ 

3 
 ៙.ច្ំទ្ព្វះព្វក្យថា  “ ទទួលោរពិត ” ក្ម៏ានទ្ព្បើជាទូទ្ៅទ្ៅក្នុង

ទ្ោក្ទ្នះតដរ  ប៉ាុតនត  ទ្ៅជាបទ់្ដ្ឋយការព្បកានអ់ត្ថត   រួខ្លួនជាអនក្
ទទួល   ឬមយ៉ាងទ្ទៀរ   គឺ្ព្បកានថ់ាខ្លួនអនក្ទ្ធាើ   ខ្លួនអនក្ទទួល   ដូទ្ច្នះ
ជាទ្ដើម ។  សរិបបដ្ឋា ន  ទទួលការរិរ  លះបងអ់ត្ថត នុទិដាិ  ទាងំការ
រិរទ្នាះ  ជាបរមរថធមព៌្រឹមព្រូវត្ថមបច្ចយ័  ទ្ទាះបីទ្ៅក្នុងបុគ្គលណា
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ក្ទ៏្ដ្ឋយ  ទ្ក្មង  ច្ឆស់  មរិត  សព្រូវ  មនុសសជា  មនុសសឆាួរ... គឺ្បរមរថ-
ធមរិ៌រ  គាម នទ្ក្មង  គាម នច្ឆស់  គាម នសព្រូវ  គាម នឆាួរ... អាីទ្ទ  កាល
តដលព្រូវទ្ក្ើរ  រតមងទ្ក្ើរ  ជាបរមរថធមម៌និទ្ទៀង  ទ្ក្ើររលរ ់ មនិតមន
ជាអត្ថត  ៕៚ 

3 
 ៙.មានជីវរិលមមរស់ មានរបស់លមមព្គានទ់្បើ 
 ព្គានត់រមយួដំទ្ណើ រ ទ្រើតរក្រុនធៃនទ់្ធាើអាី ។ 
 សរាសរាព្ទរយរបស់ អាីទាងំអស់របស់ខ្ចី 
 ប៉ាុតនតមនុសសព្បុសព្សី ទ្រើទ្ហរុអាីច្ងប់ានទ្ម៉ាលះ ។ 
 អនក្ណាទ្គ្ឱ្យទ្យើង ទ្ៅដ ដូច្ទ្ភលើងទ្ឡើងឆ្បទ្ឆះ 
 ទ្ភលើងទុក្ខទ្ភលើងកិ្ទ្លស សននិោសទ្ឆះជានិច្ច ។ 
 ទ្ឆះនដឧបាទាន  ចិ្រតទ្ព្សក្ឃាល នវទ្ងាងទ្ភលច្ 
 ជោដុរក្ទ្មេច្  សរាទ្ោក្លិច្ក្នុងមរណៈ ។  
 វបិសសនាមគ្គញ្ញញ ណ ព្រះនិព្វា នឯក្សច្ចៈ 
 ភារៈទមាល ក្ដ់្ឋក្ ់ ទ្ ើញអមរៈអាសវក្ខយ័ ៕៚ 

3 
 ៙.ជោ  រយធិ  មរណៈ  អរីរកាល  អបាយភូម ិ៤...   
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ទាងំអស់ទ្នះមានអំណាច្ឃារខ់្លួនទ្យើង ទ្ហើយរបឹយក្អាីៗតដលទ្យើង
ខំ្ព្បឹងរក្អស់មយួជីវរិទ្រៀងៗខ្លួនមក្ទ្នាះឯង មនិមានអនក្ណាបាន
សល់អាីទ្ឡើយ ។  ទ្រើខំ្សនសសំមបរតិក្នុងទ្ោក្ទ្នះ  យក្ទ្ៅណារចួ្  ទ្បើ
សរាទ្ោក្ព្រូវជាបជ់ាអនក្ទ្ទាសវដដសងារ  រងទ្ទាសទណឌ សរាព្គ្ប ់។ 
 C.មានតរការដ្ឋក្ចុ់្ះ  ទ្ដើរត្ថមផ្លូវមគ្គប៉ាុទ្ណាណ ះ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសទ្យើងមានឋានៈ  និងព្ទរយសមបរតិមនិដូច្គាន ទ្ទ  តរ
សំណាងលអ    ទ្ច្ះទ្សច្ក្ដីសុខ្ទ្ៅនឹងចិ្រតទ្រៀងៗ ខ្លួន    ផ្ដល់ឱ្កាសឱ្យ 
មនុសសព្គ្បគ់ាន សាងសុខ្  សមគួ្រទ្ៅត្ថមបច្ចយ័ខាងក្នុងននខ្លួនឯង ។ 
 ទ្បើទ្យើងមានទ្សច្ក្ដីសុខ្        ត្ថមតបបរបស់ទ្យើងទ្ហើយទ្នាះ 
ទ្យើងក្ម៏និច្ឆបំាច្ ់     ទ្ៅព្សោរក្សុខ្      ឱ្យដូច្ជាអនក្ដនទណាទ្នាះ 
ទ្ឡើយ ។ 
 ត្ថមរិរ  មនុសសទ្យើងព្គានត់រជាអនក្ទ្ធាើដំទ្ណើ រ  ឆលងការ់
ទ្ោក្ទ្នះប៉ាុទ្ណាណ ះ  ទ្បើជាមនុសសមនិទ្ភលច្ខ្លួនទ្ទ  រតមងមនិទ្ព្រក្អរ  
ខាា រ-ក្ អាីជាមយួនឹងសមបរតិក្នុងទ្ោក្ទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្សនហ៍សាងអនាេ ក្ ់ ោគ្ៈសាងទ្រឿង 
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 ទ្ទាសៈសាងទ្ភលើង  ទ្ព្កាធសាងទ្វោ 
   ក្មមសាងវដដៈ  ទ្មាហៈសាងមារ 
   ជួបសាងព្ព្វរោ់  ហួងគាន សាងទ្ោក្ ។ 
 ព្បមាទសាងទ្ទាស  កំ្ហុសសាងភយ័ 
 បាបសាងច្នព្ង  អាល័យសាងទ្សាក្ 
   បុណយសាងសុខ្សានត  ញាណសាងវទិ្មាក្ស ៍
   ញញឹមោទ្ោក្  ជយ័ទ្ជាគ្ផុ្រទុក្ខ ៕៚ 

3 
 ៙.ចិ្រតទ្នះ   ទ្បើមនិបានអបរ់ទូំនាម នទ្ដ្ឋយក្មមដ្ឋា នទ្ហើយ      កំុ្ 
សងឃមឹថានឹងមនិញាបញ័់រក្នុងទ្រលតដលបានជួបនូវអារមមណ៍     តដល 
ជាទ្ោក្ធមទ៌្ផ្សងៗ ។  ទុក្ខត្ថមផ្លូវចិ្រត  តដលសរាសរាតរងមាន   មនិ 
ផុ្រអំរីទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  ៣ យ៉ា ងទ្នះទ្ឡើយ ៖ 
 ១-វបិបទ្យគ្ទុក្ខ    ទ្ព្ព្វះព្ព្វរច់្ឆក្អំរីបិយរមមណ៍   ទ្ដ្ឋយ
ទ្ោភៈជាឧបនិសសយបបច្ចយ័  
 ២-សមបទ្យគ្ទុក្ខ  ទ្ព្ព្វះជួបព្បសរាអបបយិរមមណ៍  ទ្ដ្ឋយ
ទ្ទាសៈជាទ្ហរុបបច្ចយ័... 
 ៣-យមបចិ្ាំ  ន  លភរិ  រមប ិ ទុក្ខំ     ទ្ព្ព្វះព្បាថាន នូវរបស់ណា 
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មនិបាននូវរបស់ទ្នាះ  គឺ្ជាទុក្ខ  ទ្ព្ព្វះទ្មាហៈជាឧបនិសសយបបច្ចយ័។ 
 ដូទ្ច្នះ  កំុ្បានកាមសុខ្  ព្សណុក្ព្សួលទ្ហើយ  ទ្ភលច្ខ្លួន   មនិ 
អបរ់ចិំ្រតទ្នាះទ្ឡើយ ។ 
 បណឌិ រទាងំឡាយ  តរងទូនាម នខ្លួន  គឺ្ទូនាម នចិ្រត  “ អតាត ន ំ 
ទមយនតិ  បណឌិ តា ”  ព្រះគាថាធមមបទ  បណឌិ រវគ្គ ៕៚  

3 
 ៙.ទ្បើច្ងឱ់្យទ្លឿន នះទ្សះ  ព្រូវទ្ឡើងជិះទ្សះទ្នាះឱ្យបាន
សិន  មនិតមនររព់្បណាំង  ទ្ដ្ឋយទ្ជើងខ្លួនឯងទ្នាះទ្ទ  យ៉ា ងណា   ទ្បើ 
ច្ង ់នះនូវឧបសគ្គក្នុងជីវរិ  ព្រូវសិក្ាអំរីឧបសគ្គទ្នាះ  ទ្ហើយក្នលង
ឱ្យបានទ្ដ្ឋយវរីយិៈ    ខ្នតី  ទ្នះទ្ទើបបានសទ្ព្មច្ទ្ជាគ្ជយ័    មនិតមន 
យក្បញ្ញា ទ្នាះមក្សងារទ់្បះដូង        ឱ្យហូរទ្ច្ញទឹក្តភនក្ទ្នាះទ្ឡើយ 
ដូទ្ច្ឆន ះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.គួ្រជាមនុសសលអជានិច្ច  កំុ្ជាមនុសសលៃងឱ់្យទ្សាះ ។ 
 C.ទ្បើទ្គ្លអមក្រក្ទ្យើង  ទ្យើងលអទ្ៅរក្ទ្គ្វញិ  ទ្បើទ្គ្អាព្ក្ក្់
មក្  ទ្យើងទ្ៅតរលអ ។ 
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 កំុ្យក្កិ្ទ្លសរបស់ទ្គ្  មក្បំផ្លល ញនូវទ្សច្ក្ដីសុខ្ខ្លួនឯង  
ទ្ទើបថា  កំុ្លៃងទ់្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.អាច្ថា  ខ្ាះផ្លននទ្សនាសនទានក្ប៏ានតដរ  ទ្ព្ព្វះមនុសស
ខ្លះ  មនិទានម់ានទីក្តនលងរស់ទ្ៅបានផ្ង ។ 
 សូមអនុទ្មាទនា  ទ្សនាសនទាន ។ 
 C.សរាទ្ោក្រតមងព្បព្រឹរតទ្ៅត្ថមក្មមជាបច្ចយ័  ប៉ាុតនតកំ្ទ្ណើ រ
មនុសសជាគ្រិសមបរតិ  ទ្បើក្ឱ្កាសដល់បុណយឱ្យផ្ល  ព្គានត់របុណយ
មនិទ្សមើគាន ប៉ាុទ្ណាណ ះ     ទ្ទើបព្រូវទ្រៀនរស់ទ្ៅ    ទ្ដ្ឋយការអបរ់ទូំនាម នចិ្រត 
ទ្ព្ព្វះសុខ្ទ្ៅនឹងចិ្រត  តដលបានអបរ់ទូំនាម នហនឹងឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ទាះបីតម៉ាអរព់្បាក្ ់    ក្ត៏ម៉ា    មនិឱ្យកូ្នអរម់ានអាីដ្ឋក្ទ់្ព្វះ 
ទ្សាះទ្នាះទ្ឡើយ ។ 
 តម៉ា  មានតរព្រមអរទ់្ព្វះខ្លួនឯងប៉ាុទ្ណាណ ះ ៕៚ 

3 
 ៙.សឺុមា៉ា អីុ  ក្នុងទ្រឿងសាមកុ្ក្  បានទ្ព្វលថា   “ ទ្រលខ្លះ  ជយ័ 
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ជមនះ  មនិតមនជាការោយសព្មុក្ចូ្លទ្ៅទ្នាះទ្ទ  ព្គានត់រជាការរងច់្ឆំ
ឱ្កាស  ទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីអរធ់ន ់...  ” ។ 
 C.ព្រះរុទធអងគព្ទងព់្ត្ថស់  បិ.៣០/ទំ.៩២  បុគ្គលព្វល  ទ្ព្វល 
នូវផ្រុសោច្ឆ  ( សមដអីាព្ក្ក្ ់)   តរងសមាគ ល់ថាជាជយ័ជមនះ    ប៉ាុតនតថា 
អំណរ ់ អរធ់ន ់ គឺ្ជាជយ័ជមនះរបស់អនក្ព្បាជ្ទ្នាះ ។ 
 ការតដលមនិរសូ៊ក្នុងទ្រឿងខ្លះ  ទ្ដ្ឋយព្គានត់រឆ្ល រក្នុងការទ្ព្បើ
ធមខ៌្នតីប៉ាុទ្ណាណ ះ  គឺ្បានទទួលទ្ជាគ្ជយ័ដព៏្រច្ះព្រច្ង ់៕៚ 

3 
 ៙.កំុ្រវល់ទ្នាប  តររូបក្លយណ 
 រកី្ោយតរងព្បាណ  សនាដ នអរត់េ 
   រូបច្ឆស់ោល់ឆ្ន  ំ មនិច្ឆបំាច្ត់ក្ 
   តេតរសនាដ ន  ឱ្យបានចិ្រតលអ ។ 
 រូបច្ឆស់មានធម ៌ មនិគួ្រឱ្យខាល ច្ 
 ររឹតរអងអ់ាច្  អំណាច្គុ្ណធម ៌
   តរសនាដ នចិ្រត  ច្ររិមនិលអ 
   បងាវកឹ្វរ  ទ្ទើបគួ្រឱ្យខាល ច្ ៕៚ 

3 
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 ៙.ទ្ព្កាក្ព្រឹក្ទ្ឡើង  ព្បឹងរក្វរថុបំណង  ប៉ាងទ្ដ្ឋះព្សាយ  ឬរក្

សបាយ  រឯីចិ្រតក្នុងរូបកាយ  “ មិនរក  គ្ឺមិនជួបម្ ើយ ” ។ 

 ទ្សច្ក្ដីទុក្ខក្នុងចិ្រតដតដល ៗ  ទ្ព្ព្វះមុរជាបប់នាល   គឺ្អត្ថត នុទិដាិ  
ទ្បើរក្ចិ្រតបរមរថទ្ ើញ    ដក្បនាល ទិដាិទ្ច្ញបាន    រតមងជាសុខ្   ទ្ព្ព្វះ 
មនិទ្ក្ើរទុក្ខ ។ 
 C.គ្បបពី្ជាបថា  ការមនិទ្ក្ើរទុក្ខ  គឺ្ជាសុខ្ ៕៚ 

3 
 ៙.បានដឹងទ្រឿងទ្ហើយ  ទ្ទាះទ្រញចិ្រតក្ទ៏្ដ្ឋយ  មនិទ្រញចិ្រត
ទ្ទក្ទ៏្ដ្ឋយ  

 - ព្រូវរលឹក្ដឹងឱ្យព្បាក្ដថា    “ គ្ឺជ្ជចិតតម្ ើយម្តើ ”   មនិតមនជា 

អត្ថត ទ្ឡើយ ។   
 - មនិតមនសំខាន ់   ទ្ៅព្រងប់ានរបស់ទ្រញចិ្រតទ្ទ   ទ្ព្ព្វះការ 
ទ្រញចិ្រតជាមយួនឹងអាីៗ  សូមបតីរតឆាឆ្ម   ឬទ្គាព្ក្បី... ក្ោ៏ទ្ច្ះទ្រញចិ្រត
តដរ  ប៉ាុតនត  កំុ្ច្ឆបំាច្ទ់្ព្វលដល់សរា  សូមបតីរមនុសស  ទ្ទវត្ថ  ក្ម៏និ
ង្ខយបានសរិបបដ្ឋា ន ដឹងចិ្រតបរមរថត្ថមរិរទ្ឡើយ  ដូទ្ច្នះមានច្ឆបំាច្ ់
ទាល់តរបានការទ្រញចិ្រតនឹងអាីទ្ៅ  ទ្បើបញ្ញញ បានកំ្ណរដឹ់ង  ការ
ទ្រញចិ្រតក្ដី  ការមនិទ្រញចិ្រតក្ដី  ទ្នាះៗ  មនិតមនជាអត្ថត ទ្ហើយហនឹង ។ 
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 ចិ្រតអាីក្ប៏ានតដរ  ព្គ្បទ់្រលទ្វោ  មនិលំបាក្តសាងរក្  ដូច្រក្
របស់ឱ្យជាទីទ្រញចិ្រតទ្នាះទ្ឡើយ   ព្គានត់រថា   អបរ់សិំក្ា   សទ្ងារ
ទ្រឿយៗ  រិច្ឆរណារួធមទ៌្ដ្ឋយទ្យនិទ្សា  “ នយានិនសា  វិច្ិនន  
ធមមំ  រិច្ឆរណាធម ៌ ទ្ដ្ឋយឧបាយនាឱំ្យទ្ក្ើរបញ្ញញ  បិ.២៨/ទំ.២៤៨ ” 
រហូរដល់បរមរថព្បាក្ដ  ទ្ទើបលះនូវអត្ថត នុទិដាិបាន ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  ទ្ព្បៀបដូច្ការទូលដំុេមដធ៏ៃន ់៖ 
 - ទ្ដើរត្ថមផ្លូវ  មារក់្ទ៏្ច្ះតព្សក្ថា  ធៃន់់ៗ  ។ 
 - ទ្ច្ះសូមឱ្យទ្គ្ជួយ   សូមបតីរទ្សច្ក្ដីសៃបក់្នុងចិ្រតខ្លួនឯង  ក្៏
ទាមទារអំរីអនក្ដនទតដរ ។ 
 - ទ្ច្ះបនព់្សន ់ រលិការ  អងារក្រសរាព្គ្ប.់.. ។ 
 - ទ្ច្ះតសាងរក្ព្ទរយសមបរតិ  សូមបតីរទ្ច្ឆរក្មម ។ 
 - ទ្ច្ះតសាងរក្ការទ្ដ្ឋះព្សាយត្ថមរយៈកាមគុ្ណ ។ 
 - ទ្ច្ះហួងតហង  ទ្ឈាល ះច្ាំង  សមាល ប ់ បញ្ច ទ្វោ  ។ល។ 
 C.មនិទ្ច្ះតរមយ៉ាងគ្រ ់ គឺ្ការដ្ឋក្ចុ់្ះនូវដំុេម  ទ្ព្វលគឺ្ខ្នធភារៈ  
ហនឹងឯង ។  “ ភាោទានំ  ទុក្សាំ  នោនក្ស  បិ.៣៣/ទំ.៥៩ ” ៕៚ 

3 
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 ៙.អាកាសធារុព្រជាក្ ់ រដូវកាលបដូរផ្លល ស់... ។ 

 - ទ្រលទ្វោក្នលងទ្ៅ  ព្រូវច្ឆថំា “ ចិតតមនុសសមរប្បរប្បួល ” ។ 

 C.ការតដលមនិអាព្ស័យអាីៗ ទ្ៅក្នុងទ្ោក្  គឺ្មនិអាព្ស័យ
ទ្ដ្ឋយទិដាិនិសសយ័  និងរណាា និសសយ័  មនិតមនគាម នការរស់ទ្ៅ  ឬមនិ 
បរទិ្ភាគ្នូវបច្ចយ័ ៤ ទ្នាះទ្ទ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសជាង ២ ព្វនោ់ននាក្ ់ កានស់ាសនាព្គិ្សដ 
 - មនុសសជិរ ២ ព្វនោ់ននាក្ ់ កានស់ាសនាឥសាល ម 
 - មនុសសជាង ១ ព្វនោ់ននាក្ ់ កានស់ាសនាហិណឌូ  
 - មនុសសជាង ៥០០ ោននាក្ ់ កានព់្រះរុទធសាសនា 
 - ចំ្នួនអនក្កានស់ាសនាទាងំ ៤ ទ្នះ  ព្បមាណ ៧៥ %  នន
មនុសសទ្លើតផ្នដីសរានេៃទ្នះ  រុទធសក្ោជ ២៥៦៤ ។ 
 C.ក្នុងអដាក្ថា  គ្មពរីបុគ្គលបបញ្ញរតិ  បិ.៨៣/ទំ.៣៣៧ 
 សរាសនតត  ច្  សតសេសស ំ នកាដ្ឋា នស  ក្សតាា   បន  
ឯនកា  នកាដ្ឋា នសាវ  ធមមបបមានណ្ហ  នសសា  ន  ធមមបប-
មាណ្ហ  គឺ្សរាទ្ោក្ទាងំអស់តបងជា ១ តសន ចំ្តណក្  មានតរ ១
ចំ្តណក្ប៉ាុទ្ណាណ ះទ្ទ  តដលកានយ់ក្ធម ៌  ( សីល  សមាធិ  បញ្ញញ  )  ជា 
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ព្បមាណ  ទ្ៅសល់ទ្ព្ៅរីទ្នះ  មនិកានយ់ក្ធមជ៌ាព្បមាណទ្ឡើយ ៕ 

3 
 ៙.កំុ្ទ្ភលើរទ្ភលើនជាមយួនឹងកាមសុខ្  ថាគួ្រគាប ់
 - កំុ្  អវជិាជ   សអបចំ់្ទ្ព្វះទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  ថាគួ្រទ្គ្ច្ 
 - ទ្សច្ក្ដីសុខ្  ទ្ធាើឱ្យមនុសសលៃងទ់្លល   លងលិ់ច្ 
 - ទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  ទ្ធាើឱ្យអនក្មនិទ្ភលច្  អបរ់សំរិ  ទ្ ើញធម ៌។ 
 C.ទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  មនិតមនព្រូវលះបងទ់្ទ  តរព្រូវកំ្ណរដឹ់ង
ទ្ដ្ឋយបញ្ញញ  ។ 
 - រណាា   ទ្ទើបព្រូវលះបង ់  ទ្ដ្ឋយការដឹងទុក្ខសច្ចជាទ្ដើម  
កំ្ណរដឹ់ងទុក្ខទ្រឿយៗ  បានទ្ ើញព្រះនិព្វា ន ៕៚  

3 
៙.ទ្បះដូងជាដំុសាច្ទ់ន ់   ប៉ាុតនត  រងឹបឹុង  ទ្ដ្ឋយអនិច្ចសញ្ញញ  

ទ្មទ្រៀនអរីរសង្ខខ រ  យល់លបចិ្កិ្ច្ចក្ល ។ 
 - ឱ្កាសតដលទ្ៅសល់  ចិ្រតសៃបជ់ាផ្ល 
 C.ទ្បះដូងបូជាថាា យព្រះររនព្រយ័ ៕៚ 

3 
 ៙.ឱ្យកាយរងឹបឹុង  ព្រូវដឹងហារព់្បាណ 
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 ច្ងរ់ក្ព្បាក្ប់ាន  ព្រូវមានចំ្ទ្ណះ 
   ច្ងប់ានចិ្រតសៃប ់ កំុ្សអបទ់្ោក្ទ្នះ 
   ព្រះធមឱ៌្យទ្ច្ះ  ចំ្ទ្ណះព្រហមយន ។ 
 សុខ្ទ្ៅជំុវញិ  មនិទ្ដញត្ថមរក្ 
 សរិនាយំក្  សច្ចៈឱ្យញាណ 
   អនក្មានទ្ជាគ្ជយ័  អាព្ស័យធមមទាន 
   សាងបានព្រហមយន  មនិមានអាល័យ ៕ 

3 
 ៙.ទ្បើទ្គ្លអមក្  ទ្យើងលអទ្ៅ  តរទ្បើទ្គ្អាព្ក្ក្ម់ក្  ទ្យើង
ឱ្យអភយ័  ទ្បើមនិបានទ្ធាើលអអាីទ្ឆលើយរបទ្ៅទ្សច្ក្ដីអាព្ក្ក្រ់បស់ទ្គ្ទ្ទ  
គឺ្កំុ្តរអាព្ក្ក្រ់បទ្ៅវញិ  ព្រូវទ្ដើរទ្ច្ញ  ដូច្ទ្គ្ច្អំរីគំ្នរសំោមទ្ច្ញ
មក្ដូទ្ច្ឆន ះឯង ។ 
 ជីវរិទ្យើងទ្នះ  សព្មាបទ់ទួលព្រះររនព្រយ័  មនិតមនជាធុង
សព្មាបទុ់ក្ដ្ឋក្សំ់ោមទ្នាះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.សរានេៃមានមនុសសជាង ៥០០ ោននាក្ ់( ៧.១% ) កាន់
ព្រះរុទធសាសនា      តរថាមនិប៉ាុនាម នមុនឺនាក្ទ់្ឡើយ      តដលកានយ់ក្ 
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ព្រះធមជ៌ាព្បមាណទ្នាះ ។   
 ជាអនក្ទ្ ើញគុ្ណរបស់សីល  សមាធិ  បញ្ញញ   ទ្ហើយមាន
ទ្សច្ក្ដីព្ជះថាល ទ្ក្ើរទ្ឡើង  បំទ្រញក្នុងនព្រសិកាខ ទ្នះឯង  ឱ្យបរបូិណ៌  
ទ្នះទ្ឈាម ះថា  កានយ់ក្ព្រះធមជ៌ាព្បមាណ ។ 
 ទ្រើទ្យើងទ្ច្ះគិ្រឱ្យក្មាល ងំចិ្រតដល់ខ្លួនឯងបានតដរទ្ទ  ទ្បើទ្យើង
ជាមនុសសមាន ក្ ់ ក្នុងចំ្ទ្ណាមមនុសស ១  ភាគ្ ១ តសន  តដលបានកាន់
យក្នូវព្រះធមជ៌ាព្បមាណតដរទ្នាះ ៕៚ 

3 
 ៙.ភារទ្សាម ះព្រង ់  ទ្យើងគួ្រតរមានឱ្យដល់មនុសសព្គ្បគ់ាន   
ប៉ាុតនត  ការទ្ជឿទុក្ចិ្រត  ជាការលំបាក្បំផុ្រ ។ 
 ទ្ដើមបកំុី្ឱ្យខ្ក្ចិ្រត  ព្រូវទ្ច្ះព្បយរ័ន  កំុ្ទ្ច្ះតរទ្ជឿចិ្រត  បាក្ចិ់្រត

សងឃមឹ  ទ្ព្ព្វះ  “ មនុសសស្ងគ ល់មុខ្  ប៉ាុមនតមិនស្ងគ លច់ិតត ” ។ 

 C.ការឱ្យអភយ័  ទ្ច្ះតរព្បព្រឹរតទ្ៅបានទ្ហើយ  រឯីការទ្ជឿ
ទុក្ចិ្រត  រតមងេយចុ្ះជាធមមត្ថ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្គានត់ររស់មាន ក្ឯ់ង     ទ្ហើយព្បព្រឹរតព្រហមច្រយិធមប៌៉ាុណណឹ ង 
គួ្រតរអរធ់នប់ានទ្ហើយ     ឥសសរភារននជីវរិ     ទ្ទើបជាទ្គាលការណ៍ 
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ច្មបង  ទ្ៅក្នុងចំ្ទ្ណាមអនក្កានព់្រះរុទធសាសនា ១ មុនឺនាក្ ់  គឺ្មាន 
តរមាន ក្ប់៉ាុទ្ណាណ ះ តដលកានយ់ក្ធមសី៌ល  សមាធិ  បញ្ញញ ជាព្បមាណ៕ 

3 
 ៙.ទ្យើងមនិជាបទ់្ៅក្នុងរនធនាគារ  ក្ម៏និបានព្បាថាន ទ្ដើមបី
ទ្ច្ញអំរីរនធនាគារតដរ  យ៉ា ងណា  ទ្យើងមនិមានទ្ៅក្នុងទ្ោក្ទ្នះ  
ដូទ្ច្នះ  ក្ម៏និព្បាថាន ឱ្យខ្លួនឯងទ្ច្ញច្ឆក្ទ្ោក្តដរ  ក្យ៏៉ា ងទ្នាះឯង ។   
 ចិ្រត  ទ្ច្រសិក្  រូប  អរទ់្ៅព្រះនិព្វា នទ្ទ  ទ្ហើយក្ម៏និមាន
អត្ថត   រួសរា  បុគ្គលអាីដនទអំរី  ចិ្រត  ទ្ច្រសិក្  រូប  ទ្ទៀរទ្ឡើយ ។ 
 ទ្រើអាីតដលទ្ៅព្រះនិព្វា នទ្នាះ ? 
 ច្ទ្មលើយ  ៖  អាីក្នុងភរទ្ៅព្រះនិព្វា នមនិមានទ្ទ  តរការរលរ់
ភរ  គឺ្រលរកិ់្ទ្លស  ក្មម  និងផ្លននក្មមទ្ដ្ឋយមគ្គ  គឺ្ជាព្រះនិព្វា ន  
និទ្ោធសច្ច ៕៚ 

3 
៙.ច្ងប់ានការទ្ច្ះដឹង  ឱ្យព្បឹងអានក្បួនរព្មា 

 ទ្បើច្ងប់ានបញ្ញញ   ឱ្យសិក្ា  ចិ្រតខ្លួនឯង ៕៚  

3 
 ៙.ទ្ៅក្នុងទ្ោក្ទ្នះ   សរទ្សើរ   ទ្លើក្រទ្មាើង   នូវការមានបាន 
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ព្ទរយសមបរតិ... ។ 
 ប៉ាុតនតក្នុងទ្ោក្  មនិបានព្បកាសទ្ទាសននការជាបជំ់ព្វក្ទ់្ទ  
ព្រះរុទធអងគព្ទងព់្ត្ថស់ថា  “ ឯវំ  នគ្គនបថ  អតាត នំ  ខ្នណ្ហ  មា  
នោ  ឧបច្ចគ្គ ” ( បិ.៥២/ទំ.៨៧ )៚ 

3 

 ៙.មនុសសលៃងច់្ងអាឃារ មនុសសឆ្ល រច្ងទ្មព្រី 
 មនុសសលអឱ្យអភយ័  មនុសសច្នព្ងឱ្យភយ័គាន  ។ 
 C.តភនក្លអទ្ ើញលអធទ្មមក្ខៈ នដលអគារវៈទ្ដ្ឋយសទាធ  
 ទ្ជើងលអមជឈមិបបដិបទា  មារល់អសនេនាជាធមមទាន ៕ 

3 
 C.បិ.៥៧/ទំ.៧២ បិ.២៤/ទំ.៤៣៥ គាថាព្រះអងគុលិមាលទ្រថរ 
  ៙.ទិសា  េ ិ នម  ធមមក្សថំ  សណុនតុ   
  ទិសា  េ ិ នម  យញុ្ជនតុ  រុទធសាសនន 
  ទិសា  េ ិ នម  នត  មនុនសស  ភជនត ុ
  នយ  ធមមនមោទបយនតិ  សននាត  ។ 
 - សូមរួក្ជនជាសព្រូវនឹងទ្យើង  សាដ បនូ់វធមមក្ថា   
 - សូមរួក្ជនជាសព្រូវនឹងទ្យើង  ខ្មីឃាម រក្នុងព្រះរុទធសាសនា 
 -រួក្សបបុរសណាតរងដឹក្នាកំ្នុងព្រះធមត៌រមយ៉ាង សូមរួក្ជន 
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ជាសព្រូវនឹងទ្យើង  គ្បរ់ក្នូវមនុសសតដលជាសបបុរសទាងំទ្នាះចុ្ះ ៕ 

3 
 C.បិ.៥៧/ទំ.៧២ បិ.២៤/ទំ.៤៣៥ គាថាព្រះអងគុលិមាលទ្រថរ 
 ៙.ទិសា  េ ិ នម  ខ្នតិោទនំ   អវិនោធបបសសំនិ ំ
 សណុនតុ  ធមមំ  កានលន      តញ្ច   អនុវិធីយនតុ ។ 
 សូមរួក្ជនជាសព្រូវនឹងទ្យើង  សាដ បព់្រះធមន៌នរួក្សបបុរស  
តដលជាអនក្ទ្ព្វលនូវខ្នតី  សរទ្សើរនូវទ្សច្ក្ដីមនិទ្ព្កាធ  ត្ថមកាលគួ្រ
ផ្ង  ទ្ហើយចូ្របដិបរតិនូវធម ៌ ដស៏មគួ្រទ្ៅត្ថមធមទ៌្នាះផ្ង ៕៚ 

3 
 C.បិ.៥៧/ទំ.៧២ បិ.២៤/ទំ.៤៣៥ គាថាព្រះអងគុលិមាលទ្រថរ 
៙.ន  េ ិ ជាតុ  នសា  មមំ  េនឹស   អនញ្ញ   ោ  បន  ក្សញ្ច  ិ ន ំ
បបបយុយ  បរមំ  សនត ឹ    រនក្សាយយ  តសោវនរ ។ 
 ទ្បើរួក្ជនទាងំទ្នាះ    មនិទ្បៀរទ្បៀនអាត្ថម ភារទ្ទ    ក្ម៏និ
ទ្បៀរទ្បៀនរួក្សរាដនទណាមយួតដរ  រួក្ជនទ្នាះ  គ្បបដីល់នូវ
ទ្សច្ក្ដីសៃបដ់ន៏ព្ក្តលង  ទ្ហើយគ្បបរីក្ានូវបុគ្គលតដលមានចិ្រត
រក្ស់លុរ  និងចិ្រតមាមំនួ ៕៚  

3 
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 ៙.ទ្បើទ្គាលការណ៍ ទ្ព្វលព្បហារ     អនក្ដនទ 
 ទ្នាះគាម ននេៃ  តដលគ្បប ី     បានព្រជាក្ ់
 បារស់រិ  ទ្ក្ើរទិដាិ     បដិ ៈ 
 មចិ្ឆា មគ្គ  សាងសព្រូវ     ទ្ៅដ ឱ្ោ ។ 
 នព្រសិកាខ   ជាទ្គាលការណ៍    ននជីវរិ 
 កុ្សលចិ្រត  សាងសុច្ររិ     គិ្រព្ជះថាល  
  នះខ្លួនឯង  ព្រះសតមដង     រុទធដីកា 
 គាម នអនក្ណា  ជាសព្រូវ     ទ្ៅក្នុងចិ្រត ៕ 

3 
 ៙.អាីតដលទ្យើងទ្ធាើបាន  មនិតមនសព្មាបយ់ក្ទ្ៅសងារស់ងាិន
អនក្ដនទណាទ្ឡើយ  រឯីអាីតដលទ្យើងទ្ធាើមនិបានទ្ទ  ក្ម៏និព្រូវគិ្រខាម ស
ទ្គ្ទ្នាះតដរ  ទ្ព្ព្វះមានតរបាបទ្ទ  តដលព្រូវខាម សទ្នាះ  ទ្ដ្ឋយធមហ៌ិរ ិ 
ចំ្តណក្ទ្សច្ក្ដីលអតដលទ្យើងទ្ធាើបានប៉ាុនណា  គឺ្សព្មាបឱ់្យទ្យើងមាន
ទ្សច្ក្ដីដឹងខ្លួនជាសុខ្ទ្ដ្ឋយខ្លួនឯងរិរៗ ។  មនុសសទ្យើងភាគ្ទ្ព្ច្ើន
ណាស់  តដលគិ្រសុខ្  គិ្រទុក្ខខ្លួនឯង  ទាក្ទ់ងនឹងអនក្ដនទ  ទាងំ
តដលសាល បទ់្ៅតរមាន ក្ឯ់ង  និងទាងំតដលមានតរខ្លួនឯងមាន ក្ប់៉ាុទ្ណាណ ះ  
ជាទីរឹង ៕៚ 
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         ៙.កំុ្ឱ្យកូ្នព្បុសព្សីគិ្រថា  ការទំនុក្បព្មុងមាត្ថបិត្ថគឺ្ជាភារៈ 
ទ្នាះទ្ឡើយ  ព្រូវគិ្រថា  គឺ្ជារួនាទី  និងជាបុញ្ញ កិ្រយិវរថុមានទ្ៅក្នុង
ទិដាុជុក្មម  តដលមាត្ថបិត្ថជាអាហុទ្នយយបុគ្គលរបស់កូ្នទាងំឡាយ៕ 
 ៙.មយួ  បានសមបរតិមហាទ្សដាី  តរមនិមាននូវធមមសមបរតិ  
តដលធានាថា  មនិទ្ៅទ្ក្ើររងទុក្ខក្នុងអបាយភូមទិ្ទ ។ 
 មយួទ្ទៀរ  មនិមានមាសព្បាក្ ់ វរថុសមបរតិអាីទ្ព្ច្ើនទ្ឡើយ  ប៉ាុតនត  
បាននូវធមមសមបរតិ  ធានាថារចួ្អំរីអបាយភូម ិ។ 
 C.ទាងំ ២ មុខ្ទ្នះ  សួរថា  ទ្រើរុទធបរស័ិទ  គ្បបទី្ព្ជើសទ្រ ើស
យក្ ១ ណា ? 
 - ទ្បើទ្ព្ជើសទ្រ ើសយក្ធមមសមបរតិ  ព្រូវព្បឹងតព្បងទ្ៅក្នុងសីល 
សមាធិ  បញ្ញញ   មនិព្រូវចំ្ណាយទ្រលទ្វោោល់នេៃ  ទ្ៅតរជាមយួនឹង
អាីក្នុងទ្ោក្ទ្នះទ្ទ ៕៚  

3 
 ៙.ទ្បើច្ាបន់នក្មម  បទ្ងាើរទ្យើងមក្  កំ្ណរម់និឱ្យទ្យើងជា
មនុសសរបស់អនក្ទ្នាះទ្ទ    ទ្រើទ្យើងច្ឆបំាច្ទ់្ក្ើរទុក្ខទ្ធាើអាី     ទ្បើអនក្ដនទ 
ទ្នាះមនិបានទ្ក្ើរមក្ទ្ដើមបទី្ធាើជាមនុសសរបស់ទ្យើងទ្ទ ។ 
 សូមបទី្ដ្ឋយសនមរិក្ទ៏្ដ្ឋយចុ្ះ       មនិតមនអាីៗ ទ្ច្ះតរជារបស់ 
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ទ្យើងទ្នាះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្វក្យទ្ព្វលទ្ហើយក្ដី   ព្វក្យសនយក្ដី   អនក្ខ្លះព្គានត់រទ្ព្វល 
ប៉ាុទ្ណាណ ះ  មនិច្ឆទុំក្ទ្ទ  ប៉ាុតនត  តបរជាអនក្សាដ បច់្ឆទុំក្មនិទ្ភលច្ទ្ឡើយ  
តដលទ្ធាើឱ្យមានទ្រឿងព្រូវទ្ក្ើរទុក្ខ  ទ្ព្ព្វះទ្ហរុតរការច្ងច្ឆទុំក្ ទ្ហើយ
ទ្ជឿ  បំទ្ភលច្មនិបានហនឹងឯង ។ 
 C.អាីព្រូវច្ឆ ំ  អាីព្រូវទ្ភលច្  និងអាីតដលទ្យើងព្រូវការទ់្ច្ឆល  ទ្បើ
មនិច្ឆបំាច្ទ់្ទ  ទ្នះជាកិ្ច្ចតដលទ្យើងព្រូវព្គ្បព្គ្ងជីវរិឱ្យបានសុខ្ ។ 
 ព្រូវច្ឆថំា  មនិមានអនក្ណាទទួលទុក្ខជំនួសទ្យើងទ្ៅក្នុងវដដៈ  
មានអបាយភូមជិាទ្ដើមទ្នាះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.សំណាងលអ  តដលទ្សច្ក្ដីសុខ្ទ្ៅនឹងចិ្រត  ជារិទ្សស
ទ្សច្ក្ដីលអ  ការមនិទ្បៀរទ្បៀនអនក្ដនទ  គឺ្សុទធតរទ្ៅនឹងចិ្រតទាងំអស់  
តដលទ្ធាើឱ្យបានទ្ៅជាមនុសសលអ ៕៚ 

3 
 ៙.កំុ្ បទ់្ធាើលអ     ទ្ព្ព្វះអាងទ្ហរុថា    អនក្ដនទទ្នាះ   ទ្គ្ទ្ធាើ 
អាព្ក្ក្ ់។ 
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  យល់ដឹងចិ្រតមនុសស បានញារិបរោិរ 
  យល់ដឹងកិ្ច្ចការ បានជាព្បមុខ្ 
  យល់ដឹងជីវរិ  បានចិ្រតសៃបសុ់ខ្ 
  យល់ដឹងរីទុក្ខ  បានទ្ ើញធមរិ៌រ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្ព្វរស់ាល បព់្ព្វររ់ស់ទ្ឈាម ះថាព្ព្វរ ់

ចុ្ងទ្ព្កាយព្បាក្ដព្ព្វរទ់ាងំអស់ 
  ព្សឡាញ់រិច្ព្សឡាញ់ទ្ព្ច្ើនទ្ក្ើនរមួរស់ 
  ចុ្ងទ្ព្កាយបងអស់ព្សទ្ណាះោ ។ 
ហួងតហងព្បតជងមនិតព្ក្ងបាប 
បុេុជជនដុនដ្ឋបឆ្អ បក្លិនមារ 
  តហលក្នុងសងារមហាកំ្ព្ព្វ 
  មនិមានធមាម ជាទីរឹង ។ 
អនិច្ឆច   វរ  សង្ខខ ោ 
ធមអ៌និច្ឆច បញ្ញញ ដឹង 
  ច្ទ្ព្មើនចិ្រតសៃបភ់រ័ាសមលងឹ 
  បានដឹងនព្រលក្ខណ៍ជាក្និ់ទ្ោធ៕៚ 
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 ៙.ទ្ោក្ទ្នះ  មានច្ាបរ់បស់ទ្ោក្ទ្នះ  យ៉ា ងហនឹងឯង ។ 
 ចំ្តណក្ទ្ហរុននទ្សច្ក្ដីទុក្ខ          ក្ជ៏ាច្ាបទ់្ៅក្នុងទ្ោក្ទ្នះ 
ដូច្គាន តដរ  គឺ្ការតដលចូ្លទ្ៅអាព្ស័យជាមយួនឹងទ្ោក្  ទ្ដ្ឋយទិដាិ  
និងរណាា  ទ្ទើបមានការថាន ងំថាន ក្ ់អាក្អ់នចិ់្រត ទុក្ខទ្សាក្ និងវដដទុក្ខ ។ 
 C.វបិសសនា    ទ្ឈាម ះថា    ឧនបកាា ញាណ    មានគ្រិដូច្ 
“ ឆឡងេុនបកាា  ” ននព្រះខី្ណាព្សរ  ទ្ព្ព្វះព្រទ្ងើយក្នុងសង្ខខ រធម ៌ 
ទ្ ើញសង្ខខ រធមព៌្បព្រឹរតទ្ៅទ្រៀបរយ  ត្ថមច្ាបទ់្ហរុផ្លក្នុងទ្ោក្  
ព្រឹមព្រូវត្ថមបច្ចយ័ ៕៚ 

3 
 ៙.របស់តដលទ្យើងមនិមាន  ទ្ហើយជាបញ្ញា ដល់ទ្យើង  ចំ្ទ្ព្វះ
តររបស់ណាតដលទ្យើងព្រូវការប៉ាុទ្ណាណ ះ ។ 
 ទ្បើទ្យើងមនិព្រូវការទ្ទ  គឺ្អរប់ញ្ញា ទ្ឡើយ ។ 
 ព្រូវទ្ដ្ឋះព្សាយបញ្ញា  ទ្ដ្ឋយការលះនូវរណាា   ទ្ព្វលគឺ្  
កំ្ណរដឹ់ងនាមរូប  មនិមានអត្ថត   មានតរធារុមនិដឹង  គឺ្  របូ  និង
ធារុដឹងអារមមណ៍  គឺ្ នាម ។ 
 C.សរិ  រលឹក្ដឹងសរាកាល ៕៚ 

3 
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 ៙.មនុសសឆ្ល រ  មនិតមនទ្ៅព្រងទ់្ឈាល ះ នះអនក្ដនទទ្នាះទ្ទ  
ប៉ាុតនត  ឆ្ល រព្រងទ់្ច្ះទ្គ្ច្អំរីជទ្មាល ះ  ត្ថងំតររីការច្ឆបទ់្ផ្ដើមមក្ទ្ម៉ាលះ ។ 
 ទ្បើទ្យើងទ្ព្វលធមត៌្ថមរិរ    ទ្ទាះជាមនិព្រូវចិ្រតអនក្ដនទ    ក្៏
ព្រះធម ៌ គឺ្ជាព្រះធមមររនៈ  ឬព្រះធមមទ្ច្រិយ  តដលគួ្រដល់ការទ្គាររ  
ទ្ហើយបាបក្ម៏និព្បឡាក្ដ់ល់អនក្ទ្ព្វលតដរ  ទ្ព្ព្វះមនិតមនជាការ
ព្បតជងគាន ទ្នាះទ្ឡើយ ៕៚  

3 
 ៙.ទ្បើទ្យើងមានឱ្កាសដឹងខ្លួនទ្ៅក្នុងជីវរិចុ្ងទ្ព្កាយ ដូទ្ច្នះគឺ្  
ជាសំណាងលអទ្ហើយ    ទ្យើងព្រូវតរមានទ្សច្ក្ដីសុខ្ទ្ៅជាមយួនឹង
ព្រះធម ៌មនិតមនជាមយួនឹងវរថុទ្ឡើយ ទ្ព្ព្វះទ្សច្ក្ដីសុខ្ក្នុងទ្ោក្ខាង
មុខ្ក្ដី  បរមសុខ្ក្ដី  ព្រូវបដូរបានមក្ទ្ដ្ឋយការព្បព្រឹរតធមត៌រប៉ាុទ្ណាណ ះ ៕ 

3 
 ៙.មនុសសទ្យើងទ្ច្ះតរទ្ឈាល ះ   ទ្ជរ    ព្បមាេ   ចំ្ទ្ព្វះតរអនក្
រងទ្ព្គាះដូច្គាន   ទ្ព្បៀបដូច្ជាទ្ច្ៀម  រតរ  មានទ់ា... ក្នុងព្ទុង  តដល
ព្រូវទ្គ្សមាល បក់្នុងនេៃតសអក្ៗ  ដូទ្ច្ឆន ះឯង  សព្រូវរិរព្បាក្ដរបស់ទ្យើង  
គឺ្អវជិាជ   ក្នុងខ្លួនទ្យើង ៕៚ 

3 
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 ៙.ខ្នណ្ហ  មា  នោ  ឧបច្ចគ្គ   បិ.៥២/ទំ.៨៧    ចូ្រកំុ្ឱ្យ
ខ្ណៈក្នលងនូវអនក្ទាងំឡាយទ្ឡើយ ។ 

C.ទ្រឿងដអ៏ាព្ក្ក្ ់   ច្នព្ងរបស់មនុសសទ្យើង    មនិតមនទ្ៅព្រង ់
រនេះបាញ់... ទ្ទ  តរទ្ៅព្រងម់និដឹងថា   ខ្លួនឯងកំ្រុងតរមានសំណាង
លអ ។ 

ទ្ព្ព្វះការមនិដឹងដូទ្ច្នះ  ទ្ទើបទ្ធាើឱ្យមានការបារប់ងនូ់វឱ្កាស  
ទ្ព្ព្វះការបារប់ងនូ់វឱ្កាស  ឬទ្ព្ព្វះខ្ណៈក្នលងទ្ៅ  ទ្ទើបទ្រឿងច្នព្ង
អាីៗ ក្អ៏ាច្ទ្ក្ើរទ្ឡើងបានតដរ ៕៚ 

3 
 ៙.ការកំ្ណរដឹ់ងទុក្ខ  គឺ្កំ្ណរដឹ់ងរូបធម ៌ នាមធម ៌ តដលមនិ
ទ្ទៀង  ជាទុក្ខ  របស់ណាមនិទ្ទៀង  ជាទុក្ខ  របស់ទ្នាះមនិតមនជាអត្ថត   
រួខ្លួនទ្យើងទ្គ្ទ្ឡើយ ។ 
 C.ដំទ្ណាះទ្ដ្ឋះព្សាយព្គ្បប់ញ្ញា ទាងំអស់  ទ្ៅព្រងក់ារមនិ
ព្បកាន ់។  ការមនិព្បកាន ់ ទ្ព្ព្វះមានសរិរលឹក្ដឹងបរមរថធម ៌ តដល
កំ្រុងព្បាក្ដ  មនិតមនជាខ្លួនទ្យើងហនឹងឯង ។  ទ្ទាះបរមរថទ្នាះ  ជារូប
ក្ដី  ជានាមក្ដី  ជាកុ្សលក្ដី  ជាអកុ្សលក្ដី  ជាអរយព្កឹ្រក្ដី  ឱ្យតរ
ព្បាក្ដលក្ខណៈមនិតមនជាអត្ថត      រួខ្លួនទ្យើង     ទ្ទាះបីសភាវធមជ៌ា 
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បរមរថទ្នាះឯង  ជាអាីក្ប៏ានតដរ ។ 
 រលឹក្ដឹងលក្ខណៈ   រួសភាវធមសុ៌ទធៗ   ទ្រឿយៗ    ព្គ្បទ់្វោ 
រហូរដល់មានលទធផ្ល ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្យើងមនិអាច្តក្តព្បមុខ្មារប់ាន  តរទ្យើងអាច្ញញឹមបាន  
យ៉ា ងណាមញិ  ទ្យើងហួងតហងអនក្ដនទមនិបាន  ប៉ាុតនត  ទ្យើងអាច្
ព្គ្បព្គ្ងខ្លួនឯង  ឱ្យបានសុខ្សៃប ់ ព្បាសច្ឆសការព្បកានហ់ួងតហង
បាន  យ៉ា ងទ្នាះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ឥន្ទនេិយ ៥ គឺ្ តភនក្  ព្រទ្ច្ៀក្  ព្ច្មុះ  អណាដ រ  កាយ  មាន
ទ្គាច្រទ្ផ្សងគាន   មនិអាច្ទទួលនូវទ្គាច្រវស័ិយ  គឺ្អារមមណ៍ទ្ៅវញិ-
ទ្ៅមក្  ជំនួសគាន បានទ្ទ  ប៉ាុតនតមានចិ្រតជាទីរឹង ។ 
 ជវនចិ្រតក្នុងមទ្នាទាា រ  ទ្ក្ើរបនតអំរីបញ្ចទាា រ  ព្សឡាញ់សអប ់ 
គាបទ់ាស់  កុ្សល  ឬអកុ្សល  ព្បព្រឹរតទ្ៅក្នុងរូប  សំទ្ឡង  ក្លិន  រស  
ទ្ផ្លដារាៈ ។  ទ្នះទ្ៅថា  ឥន្ទនេិយ ៥  មានចិ្រតជាទីរឹង ។ 
 សរិ  ជាទីរឹងក្នុងកិ្ច្ចបដិបរតិ  គឺ្មនិព្បកាន ់ អត្ថត   សរាបុគ្គល  
ក្នុងការដឹងអារមមណ៍ទ្ផ្សងៗ ទ្ឡើយ ។  
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 សរិបបដ្ឋា នវបិសសនា  ទ្ ើញព្រឹមតរចិ្រតមទ្នាទាា រប៉ាុទ្ណាណ ះ ៕ 

3 
 ៙.ទ្រលខ្លះ  ទ្យើងទ្ច្ះតរគិ្រដល់ចិ្រតអនក្ដនទ   រហូរដល់ទ្ភលច្ 
គិ្រថា  ខ្លួនឯង  ក្ម៏ានចិ្រតតដរ ។ 
 C.ទ្ៅទ្រលទ្ក្ើរទុក្ខក្នុងទ្រឿងអាីមយួ  ទ្ព្ព្វះខ្ាះសរិរលឹក្ដឹងថា  
ទ្រឿងទ្នាះ  មនិតមនទ្យើងជាអនក្សាងមក្ទ្ឡើយ ។  បរមរថធមក៌្នុងទ្រឿង
ទ្នាះៗ  មានបច្ចយ័ទ្ៅក្នុងទ្ោក្ទ្នះ  ជាធមរិ៌រក្នុងទ្ោក្  មនិ
ច្ឆបំាច្ទ់្យើងខាា យខ្ាល់ទ្ឡើយ  ទ្ទាះជាអាីក្ទ៏្ដ្ឋយ  កាលដឹងថាមនិតមន
ជាទ្រឿងរបស់ទ្យើងទ្ហើយ  ទ្ទើបបាននូវទីរឹង  សុខ្សៃបនិ់ងភលសឺាា ង ៕ 

3 
 ៙.ទាងំឃាល នផ្ង  ទាងំចំ្ណូលចូ្លចិ្រតផ្ង  ទ្នះទ្ព្វលអំរីឆ្ម
ជាមយួនឹងព្រីអាងំ  មនិអាច្ព្គានត់រទ្ដញទ្ដ្ឋយខ្យល់មារសូ៊់ច្ៗ... 
បានទ្ទ  លុះតររពំ្វរោ់យទ្ព្ច្ើនដង  ទ្ទើបោោងច្ឆល... ។ 
 ដូទ្ច្ឆន ះតដរ  ឆ្ម   គឺ្កាមច្ានេៈ  ចំ្ណូលចូ្លចិ្រតជាមយួនឹងរូប  
សំទ្ឡង  ក្លិន  រស  ទ្ផ្លដារាៈណាស់  ព្គានត់រសូព្រធម ៌ ោមនិខាល ច្ទ្ទ  
លុះតររពំ្វរព់្រះក្មមដ្ឋា ន  រិរៗ ។ 
     C.អារមមណ៍សុខ្សៃបក់្នុងក្មមដ្ឋា ន    អារមមណ៍ក្លយណទ្ដ្ឋយទ្មត្ថត  
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អារមមណ៍ភលសឺាា ងទ្ដ្ឋយវបិសសនា     រក្ាអាត្ថម  អបរ់ចិំ្រត ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្យើងអាច្យល់ព្ច្ឡថំា មនុសសទ្យើងមានរនមលទ្ដ្ឋយសារ 
អនក្ដនទព្សឡាញ់  ត្ថមរិរ  មនុសសទ្យើងមនិតមនជាទំនិញទ្នាះទ្ទ ។ 
 - មនុសសទ្យើងមានរនមល    ទ្ៅត្ថមគុ្ណភារជាក្ត់សដង      ទ្គ្ 
ព្សឡាញ់ក្ទ៏្ដ្ឋយ  ទ្គ្មនិព្សឡាញ់ក្ទ៏្ដ្ឋយ  គឺ្មនិអាច្យក្មក្ោស់
រនមលននជីវរិអនក្ណាបានទ្ឡើយ ។ 
 - ទ្ៅព្រងត់ដលទ្យើងទ្ច្ះតេរក្ាចិ្រត  ទ្ដ្ឋយសរិ ។ 
 C.សរុបមក្      មនុសសទ្យើងមានរនមល     ទ្ដ្ឋយសារទ្យើងទ្ច្ះ 
ព្សឡាញ់ខ្លួនឯងទ្ទទ្រើ ៕៚ 

3 
 ៙.កំុ្រយយមទ្ធាើខ្លួនឯង  ឱ្យជាមាច ស់ននអនក្ដនទ  ឬមាច ស់ននវរថុ
អាីៗ ទ្នាះ  តព្ក្ងទ្យើងរូតក្ហួងតហង  រូតក្រវល់ណាស់... មនិតមនទ្ទ
ឬ ?  មយ៉ាងទ្ទៀរ  អាីៗ ទ្នាះ  ទាងំមនុសស  ទាងំវរថុ  ជារបស់ទ្យើងបាន
ព្រឹមតរទ្យើងទ្ៅមានខ្យល់ដទ្ងាើមប៉ាុទ្ណាណ ះ ៕៚ 

3 
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 ៙.រក្ាចិ្រតឱ្យសបាយ ៗ     សៃបទ់្សៃៀម  បីរិ  បាទ្មាជជ   ជា
ឱ្កាសននបញ្ញញ   ទ្ធាើកិ្ច្ចភាវនា ។ 
 អាីៗ សុទធតរព្រូវតព្បព្បួល  ទ្ទើបមនិគ្បបពី្ជួលព្ច្បល់ចំ្ទ្ព្វះ
អារមមណ៍ជាបច្ចុបបននទ្នះទ្ឡើយ ។ 
 គ្បបលីះបងព់្គ្បយ់៉ា ង  មក្រស់ទ្ៅជាមយួនឹងការតព្បព្បួល  
យ៉ា ងមានទ្សច្ក្ដីសុខ្សៃប ់៕៚ 

3 
 ៙.មូលទ្ហរុតដលទ្ធាើឱ្យមនុសសទ្យើង  ច្ងត់រ នះអនក្ដនទ  គឺ្
ការមនិដឹងនូវអរយិសច្ចធម ៌ ហនឹងឯង ។ 
 មនិដឹងថាទ្សច្ក្ដីទុក្ខខ្លួនឯង  តដលទ្យើងព្រូវយក្ នះ  ទ្ដ្ឋយ
ការក្មាច រនូ់វរណាា ... ៕៚  

3 
 ៙.ការបទ្ង្ខអ នចិ្រតទ្ៅរក្ទ្នក្ខមមៈ  រក្ភារសៃបស់ាៃ រ ់ មនិង្ខយ
ទ្ច្ះតរទ្ក្ើរទ្ឡើងក្នុងបុគ្គលណាទ្នាះទ្ឡើយ  ប៉ាុតនត  ទ្បើបានទ្ក្ើរទ្ឡើង
ទ្ហើយ  គឺ្ជាសិរសួីសដីទ្ដ្ឋយរិរ  គ្បបរីក្ាទ្ដ្ឋយសរិ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្នក្ខមមៈជាមាគ៌ាននជីវរិ  តដលទ្ឆ្ព ះទ្ៅរក្ទិសទ្ៅអមរៈ ។ 
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 ទ្យើងមនិអាច្ផ្លល ស់បដូរផ្លូវ  រព្មូវត្ថមអនក្ដនទណាទ្នាះទ្ឡើយ  
តរទ្បើអនក្ដនទទ្នាះៗ      ចូ្លមក្រមួក្នុងមាគ៌ាអមរៈ      ក្រ៏មួគាន ដតងា
ព្រះដម៏ានព្រះភាគ្  សាធុ ៕៚ 

3 
 ៙.រស់មានរិស  គ្ងត់របានគិ្រទ្ហើយទ្ទើបខា ំ  ប៉ាុតនតមនុសស
មានរិសវញិទ្នាះ  ភាគ្ទ្ព្ច្ើនខាទំ្ដ្ឋយមនិច្ឆបំាច្គិ់្រទ្ឡើយ  ទាងំ
ព្រួសរិសក្ទ៏្លឿនរហ័សណាស់    ឬក្ក៏ារខាទំ្នាះឯង    ទ្ដ្ឋយការគិ្រ 
ខុ្ស  តដលជារូជអាសិរ ពសិមចិ្ឆា ទិដាិ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្រឿងខ្លះ  ទ្យើងមនិលអក្នុងចិ្រតអនក្ដនទ  គឺ្ទ្ព្ព្វះមក្អំរីទ្យើង
មនិមានអាីតដលអនក្ដនទទ្នាះព្រូវការតរប៉ាុទ្ណាណ ះ  មនិតមនមនិលអ
ទ្ដ្ឋយសារសភាវៈជាបាបអកុ្សលទ្នាះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្ក្ដ្ឋសតមនរិរ  មុរជាងសន្ទសាត  
 ការផ់្លដ ច្ទ់្សនហា  ព្គួ្សារញារិមរិត 
   ដ្ឋច្សី់លដ្ឋច្ស់ងឃផ្លដ ច្ប់ងជី់វរិ 
   ព្ក្ដ្ឋសព្បាក្រិ់រជាមរិតមុខ្រីរ ៕៚ 
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 ៙យុរតិធមម៌ានរិរ  ទ្ព្ព្វះឱ្យតរខំុ្្ទ្រញចិ្រត  ោមានទ្ៅទ្ក្ើរទុក្ខ
សអី !  ទ្ទាះខំុ្្ជិះព្ក្បី  ក្ម៏ានទ្សច្ក្ដីសុខ្តដរ ៕៚ 

3 
          ៙.ទ្យើងមនិតមនរួព្រះអរហរតលមមទ្ៅដុសខារឱ់្យអនក្ដនទ  តរ
ក្ម៏និតមនរួច្នព្ង  ទ្ៅបំផ្លល ញអាីឱ្យអនក្ដនទទ្ៅដ ព្ក្ហាយតដរ ។ 
 រស់ទ្ៅទ្ដ្ឋយមនិមានការព្គ្បព្គ្ងអនក្ដនទ  អាព្ស័យព្រះ-
ររនព្រយ័  អបរ់សំាម ររី  ព្គ្បព្គ្ងខ្លួនឯង ។ 
 អនក្ណាចូ្លចិ្រតក្សូ៏មអរគុ្ណ  តរទ្បើមនិទ្រញចិ្រតទ្ទ  ក្សូ៏ម
អភយ័  ទ្ធាើទ្មដច្ឧបនិសសយ័រតមងទ្ផ្សងគាន   ដូច្ធមមជារិដនទ  ជាធមមត្ថ
ដូទ្ច្ឆន ះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ៅទ្រលតដលទ្យើងមានទ្សច្ក្ដីសុខ្  អនក្ទី ១  តដលទ្យើង
នឹក្ដល់  គឺ្អនក្តដលទ្យើងព្សឡាញ់ ។ 
 C.ទ្ៅទ្រលតដលទ្យើងមានទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  អនក្ទី ១  តដលទ្យើង
នឹក្ដល់  គឺ្អនក្តដលព្សឡាញ់ទ្យើង ៕៚  

3 
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 ៙.ទ្យើងកំុ្ទ្មើលង្ខយអនក្ដនទ  ទាងំតដលទ្យើងទ្ៅមាន
កិ្ទ្លស  ទ្ព្ព្វះទ្យើងអាច្មនិលអទ្លើសអនក្ដនទ  ព្រងត់ដលទ្យើង
ទ្មើលង្ខយទ្គ្ហនឹងឯង ។ 
 C.មនុសសខ្លះបច្ាិមជារិ  ប៉ាុតនត  មុននឹងសទ្ព្មនូវព្រះអរហរត   គឺ្ 
ជាឃារក្ៈក្ម៏ាន  ជាទ្ច្ឆរក្ម៏ាន  ជាខំុ្្បទ្ព្មើ  ជាទ្រសយ  វកិ្លច្ររិ... 
ខ្លះជារិមុនជាសរានរក្  ជាសរារិរច្ឆា ន  ក្ម៏ានតដរ... ។ 
 ជារិទ្នះជាសរារិរច្ឆា ន  តរជារិទ្ព្កាយមនិព្បាក្ដថាអនជ់ាង
ទ្យើងទ្នាះទ្ឡើយ  អនិច្ឆច  ៕៚ 

3 
 ៙.រស់ទ្ៅទីណាក្ប៏ានតដរ  ឱ្យតរកុ្សលធមច៌្ទ្ព្មើនទ្ឡើង ។ 
 - កំុ្ទ្ភលច្ថា  ទ្ក្ើរទុក្ខទ្ព្ព្វះចិ្រតគិ្រ ។ 
 - ព្រូវរលំរទុ់ក្ខ  ទ្ដ្ឋយសរិរលឹក្ដឹងចិ្រតគិ្រតដលកំ្រុងព្បាក្ដ
ហនឹងឯង ។ 
 - ទ្ទាះអនក្ណាមានចិ្រតព្បទ្សើរយ៉ា ងណាក្ទ៏្ដ្ឋយ  ឱ្យតរទ្យើង
រលឹក្ដឹងចិ្រតទ្យើង  ព្រឹមតរជាចិ្រត  មនិតមនអត្ថត   ទ្រើទ្យើងច្ឆបំាច្ប់ាន
ចិ្រតដនទឱ្យដូច្ចិ្រតននអនក្ណា  ទ្បើព្រឹមតរជាចិ្រតបរមរថទ្ទទ្នាះ ។ 
 - ដូទ្ច្នះចិ្រតអាីក្ប៏ានតដរ   សំខានម់ានសរិរលឹក្ដឹងនូវចិ្រតទ្នាះ 
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មនិតមនជាអត្ថត   រួខ្លួនទ្យើង ។ 
 - មយ៉ាងទ្ទៀរ  ទ្រឿងតដលទ្យើងគិ្រទ្ហើយទ្ក្ើរទុក្ខទ្នាះ  ទ្ព្ព្វះ
ទ្យើងខ្ាះការយល់ដឹងត្ថមរយៈញាណ  ទ្ទើបមនិសៃបចិ់្រត  គឺ្ខឹ្ងទ្ព្កាធ 
ព្ក្ោយ  ព្ក្វល់  រក្ស់លុរ... ។ 
 - ទ្បើបានអបរ់ញំាណ  រតមងបានដឹងថា  ព្គ្បទ់្រឿងសុទធតរមាន
យុរតិធមទ៌្ដ្ឋយបរមរថរិរ      កាលដឹងថាព្រឹមព្រូវរិរទ្ហើយ     គឺ្មនិ
ព្បទូសដទាស់  ទុក្ខទ្ទាមនសសអាីទ្ឡើយ ។ 
 - ទ្នះចិ្រតសៃបព់្បក្បទ្ដ្ឋយសរិបបដ្ឋា ន ៕៚ 

3 
 ៙.ឱោទបាតិនមាក្សា  គឺ្ជាព្រះបរមរុទ្ទាធ ោទ  តដលអនក្
ព្បរិបរតិ  បានរចួ្អំរីការធាល ក្ចុ់្ះក្នុងវដដសងារ ។ 
 C.ឱ្ោទបារិទ្មាក្ខ  មាន ១២ ចំ្ណុច្ ៖ 

១.សីល  ៧.មនិទ្ព្វលរិះទ្ដៀល 
២.សមាធិ  ៨.មនិទ្បៀរទ្បៀនទ្ដ្ឋយកាយ 
៣.បញ្ញញ   ៩.ការសព្ងួមក្នុងព្រះបារិទ្មាក្ខ 
៤.ខ្នតិធម ៌         ១០.ដឹងព្បមាណក្នុងភត្ថត ហារ 
៥.ព្រះនិព្វា ន         ១១.ទីទ្សនាសនៈសៃបស់ាៃ រ ់
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៦.អនក្បសួ         ១២.រយយមក្នុងអធិចិ្រត ៕៚ 

3 
 ៙.ផ្េះទ្ ើ  ផ្េះេម  ជាផ្េះក្នុងទ្ោក្ព្រឹមតរមយួព្គា  គឺ្ជាផ្េះ
ខាងទ្ព្ៅប៉ាុទ្ណាណ ះ ។ 
 - រូបកាយជាផ្េះទី ២  ក្ដូ៏ច្គាន នឹងផ្េះខាងទ្ព្ៅទ្នាះតដរ  គឺ្
ព្គានត់រជាផ្េះសមាន ក្ ់ មនិតមនជាផ្េះទ្យើងរិរព្បាក្ដទ្ទ ។ 
 - ផ្េះទី ៣  គឺ្ផ្េះតដលអត្ថត នុទិដាិសាងមក្  បានដល់ោភ 
យស  ឋានៈ... អាីៗ ជារបស់ទ្យើង  ព្កុ្មព្គួ្សារ  ក្មមភរ  ឧបបរតិភរ  
( ឆស ុ នោនកា  សមុបបននាន  )  សរាទ្ោក្  ទ្ក្ើរក្នុងទ្ោក្ ៦   
ទ្ហើយព្បកានម់ា ំ   ក្ដ៏ល់នូវទ្សច្ក្ដីទុក្ខលំបាក្   ( ឆស ុ នោនកា  
វិេញ្ញតិ )  បិ.៥៤/ទំ.៥៦ ។ 

 C.ផ្េះរិរព្បាក្ដរបស់ទ្យើង  គឺ្  “ ម្សចកដីសងប់ ” បានដល់អមរ-

ព្រះនិព្វា ន  ជាទីក្សយ័ននទិដាិ  រណាា ជានិទ្ោធសច្ច  តដលជាអារមមណ៍
ននផ្លសមាបរតិ ៕៚ 

3 
 ៙.ការថាន ងំថាន ក្ចិ់្រតក្នុងទ្រឿងអាីមយួ  ទ្ព្ព្វះទ្មាហៈ  វទ្ងាងក្នុង
ទ្រឿងទ្នាះ ។ 
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 - ត្ថមរិរ        ទ្រឿងទ្នាះអាព្ស័យនឹងបរមរថ        ( បញ្ញតត ិ 
បរមតថិយា  បិ.៦៤/ទំ.២២២ ) ។ 
 - ធារុ   គឺ្បច្ចយ័ទ្នាះ   កំ្ណរឱ់្យផ្លទ្ក្ើរ  ( ធមមនិយាម )  
បិ.៣១/ទំ.៥៥ ។   
 C.តថតា    គឺ្រិរដូទ្ច្ឆន ះឯង ។      ទ្យើងមនិថាន ងំថាន ក្នឹ់ង
ទ្ដើមទ្ ើ  នព្រភន.ំ.. យ៉ា ងណា  ទ្ព្ព្វះអបរ់ញំាណ  ទ្យើងក្ម៏និថាន ងំថាន ក្់
នឹងទ្ហរុផ្លននបរមរថធម ៌ ត្ថមទាា រទាងំ ៦ ដូទ្ច្ឆន ះតដរ ៕៚ 

3 
 ៙.ផ្លា ទ្ផ្សងគាន ទ្ដ្ឋយរណ៌  សរតនិក្រទ្ផ្សងទ្ដ្ឋយចិ្រត 
 ទ្នះជាបរមរថរិរ ព្បកានស់អិរទ្ព្ព្វះទ្មាហា ។ 

 ទ្ោក្ទ្នះគឺ្អ៊Íចឹ្ង ទ្យើងសអីហនឹងមក្រីណា 

 មក្ហួងច្ឆរទ់្ោកា មានព្បាថាន ត្ថមចិ្រតឯង ។ 
 ទ្ោក្ទ្នះជាសាោ ថាន ក្ប់រញិ្ញញ ព្រះសតមដង 
 ទ្បើទ្ច្ះតរហួងតហង លៃងខ់្លួនឯងតសាងរក្ទុក្ខ ។ 
 ចិ្រតឯណាដូច្គាន  សរាមនុសសមាន ទ្ផ្សងទាងំមុខ្ 
 យល់ព្រូវទ្ទើបបានសុខ្ ទ្ច្ញរីគុ្ក្ឧបាទាន ។ 
 ព្គ្បព្គ្ងចិ្រតខ្លួនឯង ទ្ឈាម ះថាតសាងព្រះនិព្វា ន 
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 យោភូតញ្ញញ ណ សាងព្រហមយនគាម នអាល័យ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្រឹមតរដឹងនាមរូប  ព្រមទ្ដ្ឋយបច្ចយ័ប៉ាុណណឹ ង  ព្រូវរចួ្ផុ្រ
អំរី  “ ឥសសរនិមាម នោទ ” ( បិ.៤១/ទំ.១៧៩ )  ោទៈកានយ់ក្ថា  
មានព្រះជាមាច ស់និមមរិឱ្យ  តដលមនុសសទ្ៅទ្លើតផ្នដីទ្នះ  ជិរ ៨ព្វន់
ោននាក្ ់ កំ្រុងតរកានយ់ក្សរានេៃ ។ 
 ទ្ៅរួក្និព្គ្នថព្បកាន ់“ បុនរាក្សតោទ ” និងមនុសស ១ ចំ្នួន 
ទ្ទៀរ  ព្បកាន ់“ អនេតុក្សោទ ” ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្រឿងអាព្ក្ក្ខ់្លះក្នុងជីវរិទ្យើង    ត្ថមរិរ     ព្គានត់រជាទ្រឿង 
តដលមនិបានដូច្ចិ្រតទ្យើងច្ងត់រប៉ាុទ្ណាណ ះ  ទាងំតដលជាទ្រឿងធមមត្ថ
ទ្ទៀរផ្ង  ដូច្ជាការច្ឆស់  ការ  ឺ និងការតបក្បាក្ ់ ព្ព្វរព់្បាសគាន
ជាទ្ដើម ។ 
 អវជិាជ      ការវទ្ងាងសាម ររី    ទ្ទើបជាសព្រូវដអ៏ាព្ក្ក្ទ់្ៅក្នុងជីវរិ 
ទ្យើង  នាឱំ្យទ្យើងមានទ្រឿងអាព្ក្ក្ ់ៗ ទ្ៅត្ថមការនឹក្គិ្រ  ដូច្សព្រូវ
ននព្មគឹ្រិរព្បាក្ដ  គឺ្ខាល ខារីំខាងទ្ព្កាយ  មនិតមនព្មគឹ្គាន ឯងតដល
កំ្រុងតរព្បឹងជល់យក្ នះគាន ទ្នាះទ្ឡើយ ។ 
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 C.កាលទ្បើទ្យើងអបរ់បំញ្ញញ ក្មាច រអ់វជិាជ   លះបងចំ់្ណងត់ដល
ទាមទារយ៉ា ងទ្នះ  យ៉ា ងទ្នាះ  ដូទ្ច្នះ  ក្អ៏ស់ទ្រឿងអាព្ក្ក្ទ់្ៅក្នុងជីវរិ
របស់ទ្យើងផ្ងតដរ ៕៚  

3 
 ៙.លះបងគំ់្នំុ  អបរ់ទំ្មត្ថត  
 លះបងរ់ណាា   ព្បាថាន និព្វា ន 
   សៃបក់ារ ចិឺ្រត  ដបរិអបរ់ញំាណ 
   សៃបក់ារទ្ព្សក្ឃាល ន  ទ្ព្ព្វះមានសទ្នាដ ស ៕ 

3 
 ៙.តម៉ាឪទ្ធាើព្គ្បយ់៉ា ង  ទ្ដើមបឱី្យកូ្នទ្ៅបានសុខ្  ឯងឯទ្ណះ
មក្សំកុ្ក្អងគុយទ្ក្ើរទុក្ខ  ទ្ព្ព្វះទ្ហរុតរអនក្ដនទ... ៕៚ 

3 
៙.ទសសនកានមា  សលីវតំ     សទធមមំ  នសាតុមិច្េតិ 
វិននយយ  មនច្េរមល ំ       សនវ  សនទាធ តិ  វុច្ចតីតិ ។ 
 បុគ្គលណាព្បាថាន ទ្ ើញរួក្បុគ្គលអនក្មានសីល  មានចិ្រតច្ង់
សាដ បព់្រះសទធមម  ក្មាច រប់ងនូ់វមនេិល  គឺ្ទ្សច្ក្ដីកំ្ណាញ់  បុគ្គលទ្នាះ  
ទ្ៅថា  អនក្មានសទាធ  ៕ ( បិ.៤១/ទំ.១២១ ) ៚ 
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 ៙.ភាររសួោយ      ទ្ព្វលសបាយ នាឱំ្យសនិទធ 
 ភារជាមរិត      ទ្ព្វលព្វក្យរិរ មានខ្លឹមសារ 
 ភារព្រឹមព្រូវ      ទ្ៅមារទ់្សៃៀម ក្ន៏េលថាល  
 ភារអសាច រយ      សាដ បទ់្ទសាន   លុះនិព្វា ន ៕៚ 

3 
 ៙.ព្រះនាងអសនធិមតិ្ថត   រិច្ឆរណាត្ថមច្ាបក់្មមផ្ល  បាន
យល់នូវអនត្ថត ធម ៌ សទ្ព្មច្ទ្សាត្ថបរតិផ្ល ។ 
 C.ការទ្ព្វលថា  បុគ្គលទ្ធាើក្មម  ទទួលផ្លក្មម... ទ្ដ្ឋយសនមរិ
ប៉ាុទ្ណាណ ះ  ត្ថមរិរ  ព្ក្តសននជីវរិតដលព្បព្រឹរតទ្ៅត្ថមច្ាបក់្មមផ្ល
ទ្នះឯង  គឺ្សតមដងព្បាបអំ់រីអនត្ថត ធម ៌  ទ្ព្ព្វះព្បសិនទ្បើមានអត្ថត   គឺ្
គាម នបច្ចយ័  និងបច្ចយុបបននទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសទ្យើងទ្ព្កាក្ព្រឹក្ទ្ឡើង       តរងគិ្ររក្ទ្រឿងលអ     រក្
អរុណសួសដី... ។ 
 បានជាទ្ភលច្  ឬបានជាមនិដឹងថា  ទ្រឿងលអទ្នាះឯង  គឺ្ទ្ៅនឹង
ចិ្រតខ្លួនឯង  តដលគិ្រលអ ។ 
 ការទទួលសាគ ល់ទ្ោក្ទ្នះទ្ដ្ឋយបញ្ញញ         គឺ្អាច្រស់ទ្ៅក្នុង 
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ទ្ោក្ទ្នះបានទ្ដ្ឋយចិ្រតសៃបរ់មាៃ ប ់៕៚ 

3 
 ៙.ទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  មនិតមនជារបស់អនក្ណាទ្នាះទ្ឡើយ  ចិ្រតទ្យើង
ទ្ទទ្រើ     តដលច្ឆបយ់ក្ទ្សច្ក្ដីទុក្ខមក្ព្បកាន ់      ទ្ទើបបានទ្ៅជា
ព្ជួលព្ច្បល់  សលនទ់្សាល   វរវកឹ្... ។ 
 C.ចំ្ណុច្មនិលអ ក្នុងរបស់អាីតដលទ្យើងគាម នដូច្អនក្ដនទទ្នាះ  
គឺ្ទ្យើងច្ងប់ាន  ទ្បើមនិច្ងប់ានទ្ទ  គឺ្ោមនិមានបញ្ញា អាីទ្ឡើយ ។ 
 ចំ្ណុច្លអក្នុងរបស់តដលទ្យើងមនិមាន  ឬក្នុងទ្រឿងអាីតដល
ទ្យើងមនិបានព្គ្បព្គ្ងទ្នាះ  គឺ្ទ្យើងមនិបានទ្សាក្ទ្ៅក្នុងការ
បារប់ងនូ់វអាីទ្នាះឯង     ដូច្តដលទ្យើងមនិបានព្គ្បព្គ្ងព្សទ្មាល

ខ្លួនឯងអ៊Íចឹ្ង  ទ្យើងក្ម៏និបានទ្ក្ើរទុក្ខក្នុងការបារព់្សទ្មាលទ្នាះតដរ  

ឬដូច្ជាមនុសសទ្យើងតដលមនិមានដុះក្នេុយ          ក្ម៏និតដលទ្ច្ះ  ឺ
ក្នេុយដូទ្ច្ឆន ះតដរ ។ 
 ទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  ទ្ៅព្រងក់ារច្ឆបព់្បកានថ់ាជារបស់ទ្យើង  របស់
ទ្គ្  ទ្ដ្ឋយទិដាិនិសសយ័  រណាា និសសយ័  ទ្ព្ព្វះមានអវជិាជ ជាឫសគ្ល់៕ 

3 
 ៙.រុទធបរស័ិទ      រចួ្រីបុទ្រាក្រោទ      ឥសសរនិមាម នោទ     និង 
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អទ្ហរុក្ោទ  ទ្ដ្ឋយភារមាទំានំនក្មមសសក្ត្ថបញ្ញញ  ៖ 
 - ទ្ ើញបដិច្ចសមុបាទធម ៌ ព្បាក្ដព្បជាក្នុងទ្ហរុផ្ល 
 - ផ្លសទ្ព្មច្ព្គ្បយ់៉ា ង  ទ្ៅទ្លើការទ្ធាើទ្ដ្ឋយខ្លួនឯង 
 - ទទួលខុ្សព្រូវចំ្ទ្ព្វះខ្លួនឯង  ទ្ដ្ឋយការមនិទ្ធាើបាប 
 - ទទួលខុ្សព្រូវចំ្ទ្ព្វះអនក្ដនទ  ទ្ដ្ឋយការទ្ធាើបុណយ 
 - មានសិទធិសទ្ព្មច្ោសនាខ្លួនឯង  ព្បទ្សើរជាងទ្ទវត្ថ 
 - ោស់តវងរនមលជីវរិ  ទ្ដ្ឋយការព្បព្រឹរតលអ  មនិលអខ្លួនឯង 
 - យក្ក្មមច្ឆស់ជាទ្មទ្រៀន  រិច្ឆរណាកិ្ច្ចតដលព្រូវទ្ធាើ  មនិយក្
ព្គានទ់្បើខ្លួនឯង  ទ្ដ្ឋយការច្ឆបទ់្ទាសទ្គ្ទ្នាះទ្ទ ៕៚ 

3 
 ៙.សរាទ្ោក្តសាងរក្សុខ្  មក្អំរីមានទុក្ខ ។ 
 ការតសាងរក្សុខ្ទ្ដ្ឋយកាមសញ្ញញ          ទ្ទើបព្បព្រឹរតទ្ៅជាវដដ- 
សងារ  បតនថមបញ្ញា   បនតទុក្ខត្ថមបដិច្ចសមុបាទធម ៌ ។  ការអបរ់ ំ
ញាណ  ក្មាច រប់ងនូ់វអវជិាជ   ទ្ធាើឱ្យជីវរិ  និងសង្ខខ រព្បាក្ដទ្ឡើងត្ថម
ទ្សច្ក្ដីរិរ ។ 
 បញ្ញញ ច្ក្ខុ  ទ្ ើញទ្ោក្ទ្ៅត្ថមនិយមធម ៌ គឺ្ទ្ៅត្ថមក្បួននន
បច្ចយ័  មនិតមនទ្ៅត្ថមចិ្រតអនក្ណាច្ងទ់្នាះទ្ឡើយ ។ 
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 ការរលរនូ់វអវជិាជ      រណាា      ឧបាទាន... នុ ះឯងគឺ្ព្រះនិព្វា ន   
បានទ្សច្ក្ដីថា  ការអស់ទ្ៅននវដដៈ  ក្ជ៏ាវវិដដៈហនឹងឯង  មនិមានការ
ទ្ច្ញអំរីក្តនលងមយួ ទ្ហើយទ្ៅក្តនលងមយួទ្ទៀរទ្នាះទ្ទ ទ្លើក្តលងតរ
ការទ្ព្វលបរយិយជាបទ់្ដ្ឋយបញ្ញរតិ  និងឧបមាប៉ាុទ្ណាណ ះ ។ 
 ភវនិនោនោ  និព្វា ននតិ  បិ.៣១/ទំ.២៦២ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ោក្ទ្នះមនិលអទ្លងទ្នាះទ្ឡើយ  កំុ្ច្ងទ់្សរ  កំុ្ទ្ជារ
ទ្សាយ  ដូច្ទឹក្ មុ ំោយទ្ដ្ឋយថាន រិំស  ជារបស់វនិាស  តព្បព្បួល... 
ទ្សាក្ទ្ៅ  ក្នេក្ក់្ទ្នេញ ។ 
 ទ្សច្ក្ដីសុខ្ទ្ព្ព្វះការអបរ់ចិំ្រត  គឺ្និោមសិសុខ្  សុខ្ព្បាស
ច្ឆក្ទ្ទាស   សុខ្សៃប ់   សុខ្ក្នុងផ្លូវព្រូវ   ផ្លូវព្រះសមពុទធ   ជាផ្លូវតដល
មនិមានភយ័រហូរ ៕៚ 

3 

 ៙.មនិរិច្នាក្ទ់្ឡើយ  តដលទ្ព្បើព្បាស់ទ្រលទ្វោននជីវរិ  
តសាងរក្ការទ្សរទ្សាយ  ទ្ដ្ឋយមនិបានដឹងថា  អាីតដលទ្សាយ
អារមមណ៍  ទីបំផុ្រននជីវរិ  គឺ្ទ្នឿយហរ ់ ខ្ក្ចិ្រត  ទ្ព្ព្វះមនិសមត្ថម
ព្បាថាន   ព្រូវមហាទ្ោគ្មក្ដល់ក្ទ៏្ដក្ ទឺ្ៅទ្លើតព្គ្មរណៈ  តដលមនិ
អាច្ទ្ព្បើព្បាក្ជួ់លអនក្ណាឱ្យមក្  ឺ សាល បជំ់នួសបានទ្ឡើយ ។  មាន 
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ខ្លះ  ព្រូវទទួលទ្ទាសទណឌ ក្នុងទ្ោក្ទ្នះ  យ៉ា ងជូរច្រទ់្ទៀរផ្ង... ។ 
 ដឹងទ្ទ  ជីវរិធមមត្ថ ៗ  ព្គានត់របានរស់ទ្ៅ  ហូបចុ្ក្  មនិ
សមបូរតបបអាីទ្ៅទ្នាះទ្ទ  តរទ្រលខ្លះោបានសថិរទ្ៅក្នុងបំណងព្បាថាន
ននមហាទ្សដាី  ច្ឆបំាច្ទ់្ព្វលេាីដល់សរាទ្ោក្ទូទ្ៅ ។ 
 C.សុខ្ចិ្រត  ព្បទ្សើរជាទីបំផុ្រ  ក្នុងជីវរិរស់ទ្ៅ  
 អរាបជេ ំ សខុ្ំ  នោនក្ស ៕៚  

3 
 ៙.អដាក្ថា  បដសិមភិទាមគេ  លក្សាណតតិក្សនិនទទស  និង  
សមមសនញ្ញញ ណនិនទទស  
 - អសារក្សនដានាតិ  ទ្ដ្ឋយអរថថា  មនិមានសារៈ  
 - អតតសារៈ  គឺ្ និោស ី ជាអនក្អាព្ស័យទ្ៅព្គ្បព្គ្ង 
 - ការនកា  ជាអនក្ទ្ធាើ  នវទនកា  ជាអនក្ទ្សាយ 
 - សយវំស ី ជាអនក្មានអំណាច្ក្នុងខ្លួនឯង ។ 
 C.សង្ខខ រទាងំរួង មនិទ្ទៀង ជាទុក្ខ មនិអាច្ហាមការមនិទ្ទៀង 
ឬការទ្ក្ើរ  ការវនិាសបានទ្ទ  ក្ម៏និអាច្ហាមទ្សច្ក្ដីទុក្ខបានតដរ   ទ្រើ 
ជាអនក្ព្គ្បព្គ្ង  ជាអនក្ទ្ធាើជាទ្ដើមទ្នាះ  បានយ៉ា ងដូច្ទ្មដច្ទ្ៅ ៕៚ 

3 
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 ៙.ទ្រលទ្វោ  នាយំក្អាីៗ ព្គ្បយ់៉ា ង  ឱ្យក្នលងទ្ៅ 

 ប៉ាុតនត    បញ្ហា   ទទួលការរិរ    គឺ្មនិច្ឆបំាច្ព់្រូវការ    នូវអាីៗ 

ទាងំអស់ទ្នាះទ្ឡើយ  ទ្នះឯងទ្សច្ក្ដីសុខ្ ៕៚ 

3 
៙.អាងកាទំ្ភលើងអញច្ងប់ាញ់ទ្បាះ  ទ្ហាសប៊ុក្បទ្ង្ខា ះអស់ទាងំខ្លួន 
ោភយសឋានៈហាក្ម់ាមំនួ     ធាល ក្ដ់ល់គំុ្កួ្នខ្លួនអញអាង។ 
ទ្យើងក្នុងទ្ោក្ទ្នះទ្ច្ះទ្ធាើអាី     ខ្នធព្បាពំ្បុសព្សីបច្ចយ័សាង 
តរទ្ព្ព្វះក្ដីលៃងល់ងទ់្ព្គ្ឿងអាង     ចុ្ងទ្ព្កាយព្គ្បយ់៉ា ងសាងបញ្ញា ។ 
គួ្រអាងព្រះធមល៌អសុច្ររិ     អាងដល់ការរិរអរអ់ត្ថត  
អាងព្រះនិព្វា នគាម នបញ្ញា      អាងអងគអាត្ថម យព្ត្ថទ្ហាង៕៚ 

3 
 ៙.សព្រូវតដលគួ្រឱ្យខាល ច្ខាល ងំជាទីបំផុ្រទ្នាះ     មនិតមនជា
អនក្ដនទណាទ្នាះទ្ឡើយ  តរក្គឺ៏្ចិ្រតខ្លួនទ្យើងតដលលៃងទ់្លល  ៕៚ 

3 
 ៙.ព្បឹងតព្បងខ្លួនឯង  ព្បតជងនឹងមារ 
 ចំ្តណក្មនុសសមាន   ជាគាន ទ្ដើរផ្លូវ 
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   ចិ្រតសៃបោ់គា  ទ្ទើបជាទិសទ្ៅ 
   ទ្ោក្ទ្នះទ្ច្ឆលទ្ៅ  កំុ្ទ្ៅព្សទ្ណាះ ។ 
 កាយធារទ់្ព្ព្វះសាដ យ  មាូបបាយទ្ៅសល់    
 ផ្េះសដុក្ព្ច្បល់  ទ្ព្ព្វះសាដ យរបស់ 
   ទ្ក្ើរទុក្ខទ្ព្ព្វះសាដ យ  អរីរតដលអស់ 
   មនិច្ទ្ព្មើនទ្សាះ  ទ្ព្ព្វះសាដ យទិដាិ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសតដលទ្យើងព្សឡាញ់  និងមនុសសតដលព្សឡាញ់
ទ្យើង  ខុ្សគាន ព្រងណ់ា ? 
 - ទ្ដ្ឋយទ្ព្ច្ើន ខុ្សគាន ព្រងម់និតមនជាមនុសសតរមាន ក្ហ់នឹងឯង។ 
 - ប៉ាុតនត  ទ្បើជាមនុសសតរមាន ក្ហ់នឹងវញិ  គឺ្ជាគូ្គាបទ់្ហើយ  អបរ់ ំ
ធមស៌ទ្នាដ សឱ្យបានលអផ្ងចុ្ះ ។ 
 C.មានតរព្រះនិព្វា នប៉ាុទ្ណាណ ះ  ទ្ទើបជាទីរឹងព្បាក្ដព្បជា  រចួ្
អំរីជោ  រយធិ  មរណៈ  និងការព្ព្វរព់្បាស ៕៚ 

3 
 ៙.វុតតំ  នោ  បននតំ  ភគោ  នយា  បដិច្ចសមុបាទ ំ  
បសសតិ    នសា    ធមមំ    បសសតិ    នយា   ធមមំ   បសសតិ    នសា 
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បដិច្ចសមុបាទំ  បសសតីតិ ។  ( បិ.២១/ទំ.២១២ ) 
 ព្រះដម៏ានព្រះភាគ្ព្ទងព់្ត្ថស់ដូទ្ច្នះថា  បុគ្គលណាទ្ ើញ
បដិច្ចសមុបាទ ( ធមមនិយម  គឺ្ធមជ៌ាបច្ចយ័កំ្ណរប់ច្ចយុបបននធម ៌)  
បុគ្គលទ្នាះ  ទ្ឈាម ះថាទ្ ើញធម ៌  បុគ្គលណាទ្ ើញធម ៌  បុគ្គលទ្នាះ
ទ្ឈាម ះថាទ្ ើញបដិច្ចសមុបាទ ។ 
 C.បច្ចយ័កំ្ណរឱ់្យផ្លទ្ក្ើរទ្ឡើង  មនិតមនអត្ថត   អបរ់ញំាណ 
ដឹងថាអាីៗ    មនិតមនទ្យើងជាអនក្សាង      ទ្ទើបមនិតមនជារបស់ទ្យើង   
 គឺ្ទ្យើងព្រូវដ្ឋក្ចុ់្ះ  ទ្យើងមនិតមនជាអនក្ព្រូវមក្ទទួលនូវភារៈធៃន ់ គឺ្
បញ្ចក្ខនធតដលទ្យើងមនិបានទ្ធាើទ្នះទ្ឡើយ ៕៚   

3 
 ៙.សទ្ងខបទ្សច្ក្ដីក្នុង  នោេតិសសសពូ្ត  បិ.៤២/ទំ.១១៤ 
 - ទីបំផុ្រននទ្ោក្ច្ក្ាោឡ  មនិមានទ្ឡើយ ។ 
 - ទីបំផុ្រននសង្ខខ រទ្ោក្  តដលមនិទ្ក្ើរ... មនិសាល ប ់  បុគ្គល
មនិអាច្ទ្ៅដល់ទ្ដ្ឋយដំទ្ណើ រទ្ជើងបានទ្ទ ។ 
 - ទ្បើបុគ្គលមនិបានដល់ទីបំផុ្រននសង្ខខ រទ្ោក្ទ្ទ    ក្ម៏និបាន 
ទ្ធាើនូវទីបំផុ្រននវដដទុក្ខតដរ ។ 
 - ព្រះអងគព្ទងប់ញ្ញរតទ្ោក្  គឺ្អរយិសច្ច ៤  ទ្ៅក្នុងកាយតដល 
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មានវញិ្ញញ ណ ។ 
 - ទីបំផុ្រននសង្ខខ រទ្ោក្  គឺ្ទ្ោក្និទ្ោធ  ឬទីបំផុ្រននវដដទុក្ខ  
បុគ្គលបានដល់ទ្ដ្ឋយមគ្គព្រហមច្រយិៈ  ( នោក្សនតគូ  វុសតិព្រេម-
ច្រនិយា ) ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្យើងមនិតមនទ្ក្ើរមក្       ទ្ដើមបទី្ធាើការវនិិច្ាយ័ទ្រញចិ្រត   ឬ 
ទាស់ចិ្រតនឹងអនក្ណា ៗ ទ្នាះទ្ឡើយ ។      ក្ម៏និតមនទ្ក្ើរមក្ទ្ដើមបឱី្យ 
អនក្ណាព្សឡាញ់  ឬសអបត់ដរ ។ 
 ទ្រលទ្នះជួបព្រះធម ៌ ទ្ទើបទ្យើងបានដឹងថា  កិ្ច្ចដសំ៏ខាន ់ គឺ្
រក្ឱ្យទ្ ើញសច្ចៈននជីវរិ ។ 
 បដិច្ចសមុបាទធម ៌  គឺ្ជាអងគធមត៌ដលអនក្ដឹងទ្ហើយ  ព្រូវ
បញ្ចបក់្ងាល់  ព្បគ្ល់ទ្ោក្ទ្នះទ្ដ្ឋយការដ្ឋក្ចុ់្ះនូវភារៈ ៕៚ 

3 
៙.ទ្ព្ជើសទ្រ ើសព្វក្យទ្ព្វលមានក្ព្មរិ    
ទ្ព្ជើសទ្រ ើសព្បព្រឹរតការឥរទាស់ 
ទ្ព្ជើសទ្រ ើសគ្បទ់្សរមនុសសតបបទ្សាម ះ 
ទ្ព្ជើសទ្រ ើសទ្សាមនសសមហាកុ្សល ។ 
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ទ្ព្ជើសទ្រ ើសរូបទ្មើលសំទ្ឡងសាដ ប ់
ទ្ព្ជើសទ្រ ើសផ្លូវច្ាបច់្ឆបម់គ្គផ្ល 
ទ្ព្ជើសទ្រ ើសវរីយិៈជាក្ជ់ាដល់ 
ទ្ព្ជើសទ្រ ើសខ្លួនផ្លេ ល់ជាទីរឹង ៕៚ 

3 
 ៙.មនិគួ្រខ្ក្ចិ្រតជាមយួនឹងទ្ោក្ទ្នះទ្ឡើយ  ទ្ព្ព្វះទ្ោក្ទ្នះ 
ជាសច្ចៈ  គឺ្ជាទ្មទ្រៀនថាន ក្ប់រញិ្ញញ   គួ្រសិក្ាឱ្យទ្ច្ះដឹង ។ 
 C.ទ្យើងវទ្ងាងទ្លងទ្សើច្  ច្ឆបព់្បកាន ់  ជាបជំ់ព្វក្ ់  សងឃមឹ
ទ្ហើយខ្ក្ចិ្រតតរខ្លួនឯង ។  “ ឯថ  បសសថិមំ  នោក្សំ... ” អនក្-
ទាងំឡាយ  ចូ្រមក្ទ្មើលទ្ោក្ទ្នះ  តដលវចិិ្ព្រដព៏្រកាលដូច្ោជរេ  
រួក្ជនព្វលរតមងលិច្លងក់្នុងទ្ោក្ណា  រួក្បណឌិ រអនក្ព្បាជ្  មនិ
ជាបជំ់ព្វក្ទ់្ៅក្នុងទ្ោក្ទ្នាះទ្ឡើយ  បិ.៥២/ទំ.៥៨ ៕៚  

3 
 ៙.រួនាទីរុទធបរស័ិទទ្យើង     គឺ្មានសរិតេរក្ាខ្លួន   ទ្ព្វលគឺ្ 
រក្ាចិ្រតខ្លួនឯង ។  ទ្បើទ្យើងច្ឆបយ់ក្ទ្រឿងរបស់អនក្ដនទមក្ខាា យខ្ាល់  
បានទ្សច្ក្ដីថា  ទ្យើងព្បាថាន ច្ងព់្គ្បព្គ្ងចិ្រតអនក្ដនទ  ទ្រើអាច្ទ្ទ ? 
 C.កិ្ច្ចតដលរុទធបរស័ិទគ្បបរីក្ាអនក្ដនទ     គឺ្ខ្នតី       ការមនិ 
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ទ្បៀរទ្បៀន    ទឹក្ចិ្រតទ្មត្ថត     ការអនុទ្ព្គាះ    និងគ្បបទី្សរច្ទ្ព្មើននូវ
សរិបបដ្ឋា ន ៤ ។  ទ្នះក្ជ៏ាការរក្ាខ្លួនឯងតដរ ។  រឯីការរក្ាខ្លួន
ទ្ដ្ឋយព្រះក្មមដ្ឋា ន  ក្ជ៏ាការរក្ាអនក្ដនទ ( បិ.៣៨/ទំ.៧៣ ) ៕៚ 

3 
 ៙.អនក្ណាថាកូ្វដីសីុតរសួរទ្នាះ   កូ្វដី   សីុទាងំទ្ទសច្រជារិ 
ទ្ទសច្របរទ្ទស  សីុទ្សដាកិ្ច្ចព្គួ្សារ  ទ្សដាកិ្ច្ចរិភរទ្ោក្  សីុទាងំ
តខ្សនដ  តខ្សក្  សីុព្សូវ  សីុអងារអស់រីព្វង  សីុដីតព្សច្មាា រ  សីុទំនាក្-់ 
ទំនងញារកា  ទំនាក្ទំ់នងទ្សនហា  សីុទាងំទ្ោងបុណយ  ទ្ោងការ  សីុ
ទាងំទឹក្ចិ្រត...  
 C.ប៉ាុតនត  អាីតដលច្នព្ងនព្ក្តលងជាងកូ្វដីទ្ៅទ្ទៀរទ្នាះ  គឺ្ចិ្រត
តដលមនិបានអបរ់ ំ  “ ច្រនតិ  ព្វោ  ទុនមមោ ” បិ.៥២/ទំ.៣៥  
ដូទ្ច្នះ  អនក្តដលបានទ្ៅរស់  គួ្រព្បព្រឹរតធមអ៌បរ់ចិំ្រត ៕៚ 

3 
 ៙.មនិមានទ្យើង  ទ្គ្ក្រ៏ស់បាន 
 - មនិមានទ្គ្  ទ្យើងក្ព៏្រូវតររស់ឱ្យបានតដរ ។ 
 - មនុសសទ្យើងទ្ផ្សងគាន មក្... មនិយូរទ្ឡើយ   នឹងទ្ផ្សងគាន ទ្ៅ-
ទ្ទៀរ  ដូទ្ច្នះ  កំុ្ច្ឆបំាច្ជំ់ព្វក្ោ់ក្វ់និអាីទ្ព្ច្ើន  យក្ព្រឹមបានរស់អសាច រយ 
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ទ្ហើយ  ជាមយួនឹងការង្ខរអបរ់ចិំ្រត  បូជាជីវរិថាា យព្រះររនព្រយ័ ៕ 

3 
៙.ទ្ដើរវទ្ងាងផ្លូវក្នុងនព្រ    ព្គានត់រយូរទ្រលបនតិច្ប៉ាុទ្ណាណ ះទ្មើល

ទ្នះ  ទ្មើលទ្នាះគ្ងត់ររក្ផ្លូវទ្ច្ញទ្ ើញ  ប៉ាុតនតការវទ្ងាងក្នុងខ្លួនឯងនព្ក្-
តលងណាស់  លុះព្ត្ថតរព្រះសមាម សមពុទធបានព្ត្ថស់ព្ទងប់ង្ខា ញផ្លូវ... 

ការវទ្ងាងក្នុងខ្លួនឯង   គឺ្ទ្មាហៈវទ្ងាងក្នុងអរតភារខ្នធ ៥  ព្រូវ
ននេិោគ្ៈបិទបាងំផ្លូវ    ទ្ដើរទ្ៅក្នុងផ្លូវមារ  គឺ្វដដសងារ ។ 

C.សីល    សមាធិ    បញ្ញញ   ទ្ទើបជាផ្លូវទ្ច្ញ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្គានត់រទ្គ្មនិព្សឡាញ់  មនិោបអ់ាន  មនិទ្ៅរក្... ទ្មដច្
បានជាព្រូវទ្ក្ើរទុក្ខទ្សាក្អាីទ្មល៉ាះ ? 
 - មក្អំរីទ្ភលច្ខ្លួន  ទ្ច្ះតរព្ជបង់បទ់្ៅក្នុងទ្រឿង  ថាទ្គ្ទ្ច្ឆល
ទ្យើង ។ 
 - ត្ថមរិរទ្នាះ     សូមបតីរទ្យើង    ក្ព៏្រូវតរទ្ច្ឆលខ្លួនឯង    គឺ្ 
អរតភារទ្នះតដរ  ក្នុងកិ្ច្ចបដិបរតិធមទ៌្ៅកានព់្រះនិព្វា ន  ទ្បើទ្ច្ឆលមនិ
បានទ្ទ  ទ្ធាើទ្ម៉ាច្ទ្ដើមបឱី្យរចួ្ផុ្រច្ឆក្ទុក្ខទ្ៅបាន ៕៚ 

3 



-344- 

 

 ៙.ក្នុងទ្ោក្ទ្នះ  មនិមានអាីមក្ទ្បៀរទ្បៀនទ្សច្ក្ដីសុខ្របស់
ទ្យើងបាន  ទ្ព្ៅអំរីគំ្និររបស់ទ្យើងខ្លួនឯងទ្នាះទ្ឡើយ ។ 
 ទ្បើទ្យើងទ្ច្ះគិ្រឱ្យខ្លួនឯងបានសុខ្សៃប ់  ទ្ទើបជាមនុសសឆ្ល រ  
ព្សឡាញ់ខ្លួន  និងតេរក្ាខ្លួនទ្ដ្ឋយសរិបានទ្ដ្ឋយលអ ។ 
 ព្រូវអបរ់ញំាណឱ្យទ្ ើញការរិរត្ថមបច្ចយ័   ទ្ទើបបានទ្ច្ះគិ្រ 
ឱ្យសុខ្ចិ្រតព្គ្បទ់្រឿង ។ 
 ព្រូវសមលងឹទ្មើលទ្ោក្ទ្នះ     ត្ថមតដលទ្ោក្ព្បព្រឹរតទ្ៅ     កំុ្
សមលងឹទ្មើលទ្ដ្ឋយការច្ងឱ់្យទ្ោក្  ព្បព្រឹរតទ្ៅយ៉ា ងទ្នះ  យ៉ា ងទ្នាះ  
ព្រូវច្ឆក្ធ់លុះបច្ចយ័ ៕៚  

3 
 ៙.ទ្ព្កាក្ព្រឹក្ទ្ឡើង  ទ្យើងតរងគិ្រថា   
 - ទ្យើងទ្ធាើអាី  បរទិ្ភាគ្អាី  ទ្យើងទ្ៅណា... ទ្ព្បៀបដូច្មាដ យគិ្រ

អំរីកូ្នរូច្របស់ខ្លួនអ៊Íចឹ្ង ។ 

 - គួ្រអបរ់សំរិរលឹក្ឱ្យដឹង  “ ចិតតគ្តិ ”   ជាបរមរថ  មនិតមនអត្ថត  

តដលទ្ព្បៀបដូច្មនុសសអរម់ានកូ្ន  ក្ម៏និបានគិ្ររវល់អំរីទ្រឿងកូ្ន
របស់ខ្លួនដូទ្ច្ឆន ះតដរ ។ 
 - បុេុជជន    តរងគិ្ររវល់នឹងខ្លួនឯងរហូរក្នុងជីវរិ    ទាងំតដល 
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ខ្លួនឯងមនិមានទ្ដ្ឋយរិរ  ទ្ដ្ឋយបរមរថ ៕៚ 

3 
 ៙.របស់អាីណាទ្ព្ៅអំរីគុ្ណធម ៌  តដលទ្ៅនឹងទ្យើងដូច្ជា
ចំ្ទ្ណះដឹង  រូជរងស   វងសព្រកូ្ល   ឋានៈ  ោភយស  រូបោង  មុខ្
មារ.់..អាីៗ ទ្នាះ  គឺ្ទាល់តរអនក្ដនទទ្គ្ចូ្លចិ្រតទ្យើងផ្ងទ្ទើបមានរនមល  
ប៉ាុតនត  ទ្បើគុ្ណធមវ៌ញិ  អនក្ណាចូ្លចិ្រតក្ដី  មនិចូ្លចិ្រតក្ដី  គឺ្មានរនមល 
ទ្ដ្ឋយខ្លួនឯងទ្ហើយទ្ព្សច្    ទាងំតដលសំខាន ់   សព្មាបទ់្យើងណាស់   
ទ្ព្ព្វះទ្បើទ្យើងគាម នគុ្ណធមទ៌្ទ   អាីៗ តដលទ្យើងមានទាងំប៉ាុនាម នទ្នាះ  
“ យាវនទវ   អនតាថ យ   ញតតំ   ព្វលសស   ជាយតិ... ” គឺ្
ជាសព្រូវការក់្ាលបញ្ញញ ទ្យើង  ( បិ.៥២/ទំ.៣៦ ) ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ទាះបីឥសីទ្ហាះធយន    មយួជំហាន    បានមយួច្ក្ាោឡ
ក្ទ៏្ដ្ឋយ  ក្ម៏និអាច្ទ្ច្ញផុ្រអំរីខ្លួនឯងរចួ្ទ្ឡើយ  ទ្ព្វលគឺ្ទ្ច្ញមនិ
រចួ្អំរីសង្ខខ រទ្ោក្ហនឹងឯង  លុះតរទ្ដើរត្ថមផ្លូវសរិបបដ្ឋា ន   ទ្ទើបអាច្ 
ទ្ច្ញអំរីខ្លួនឯងរចួ្ ។ 
 ខ្លួនឯងក្នុងទីទ្នះ  សំទ្ៅយក្អរតភារតដលទិដាិច្ឆបព់្បកានទ់្ធាើ
ជាអត្ថត  ។ 
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 សរាទ្ោក្បានសមាគ ល់ខុ្សថា  អាីៗ ជាអារមមណ៍ននរណាា   ថា
ជារបស់ខ្លួន  ទ្ទើបមានទ្រឿងក្ងាល់ ៕៚ 

3 
 ៙.កិ្ច្ចការព្សាល  តរទ្បើមនិទ្រញចិ្រតទ្ទ  ទ្ៅជាការធៃន ់
 - ការង្ខរធៃន ់ តរទ្បើមានការទ្រញចិ្រត  ទ្ៅជាការព្សាល 
 - ក្មាល ងំចិ្រតខាល ងំកាល នព្ក្តលងណាស់ “ ឆនទិកា ” ឆនេៈក្នុងការ
បំទ្រញកុ្សលធម ៌   គឺ្ជាអងគ ១    ក្នុងភព្វា គ្មទ្នា    គឺ្បុគ្គលមានភរ័ា   
គួ្រសទ្ព្មច្មគ្គផ្ល  ( បិ.៨៣/ទំ.២៣៥ ) ។ 
 អដាក្ថា  ព្បាបថ់ា  មនុសសក្នុងទាីបដនទទ្ព្ៅអំរីជមពូទាីប  ខ្ាះអងគ
ឆនេិកា  ទ្នះឯង  ( ទ្ទើបមនិអាច្ចុ្ះកានស់មមរតនិយមធម ៌ សទ្ព្មច្មគ្គ
ផ្លបាន ) ។ 
 ឆនទសមបទា    បានដល់ក្រតុក្មយត្ថឆនេៈ    ទ្រញចិ្រតក្នុងការ 
បំទ្រញកុ្សលទ្នះ  គឺ្ជាបុរានិមរិតននអរយិមគ្គ ( បិ.៣៧/ទំ.៦៤ ) ៕ 

3 
 ៙.ផ្លូវទ្ោក្ទ្ព្វលថា  សនសពំ្បាក្ប់ានសុខ្ 
 - ផ្លូវព្រះធម ៌ សនុោ  បុញ្ញសស  ឧច្ចនយា  ការសនសបុំណយ  
នាមំក្នូវសុខ្  សនុោ  បញ្ញញ បដិោនភា...  ការបានទ្ដ្ឋយចំ្ទ្ព្វះ 
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នូវបញ្ញញ   នាមំក្នូវទ្សច្ក្ដីសុខ្ ។ល។ 
 - ព្រះរុទធអងគព្ទងព់្ត្ថស់សុខ្របស់ ោោស  ទ្ព្ព្វះមានព្ទរយ  
រហូរដល់  ការង្ខរព្បាសច្ឆក្ទ្ទាស  ប៉ាុតនតព្ទងព់្ត្ថស់ថា  សរាទ្ោក្
មនិរចួ្ច្ឆក្ទុក្ខ    ទ្ព្ព្វះអវជិាជ     តដលមនិបានព្ត្ថស់ដឹង    ច្ឆក្ធ់លុះនូវ

អរយិសច្ច ។   ដ្ូម្ចនោះ 
 “ អត់ឃ្លល នម្ចនរករបររតមឹរតូវ ជួញដ្ូរកនុង្សលូវននសប្បែុរស 
 សលូវម្លាកសលូវធម៌កុាំឱ្យម្ចនទស់  សលូវលាឥតម្ខ្ា ោះមគ្គអង្គរាាំបី ” ៕៚ 

3 
 ៙.មក្ទ្ដ្ឋយលអ  បុនរា  ច្  ក្សតបុញ្ញតា 
 រស់ទ្ៅនេលថាល   បញ្ញញ ជីវឹ 
   ទ្រលសាល បប់ានសុខ្  បុញ្ញ  ំ សខុ្ំ 
   ទ្ៅលអ ទិរាំ  អរយិភូមិនមេសិ ិ។ 
 C.បុនរា  ច្  ក្សតបុញ្ញតា  ភារជាអនក្មានបុណយបានទ្ធាើទុក្
ទ្ហើយក្នុងកាលមុន  ( បិ.៥២/ទំ.៤ ) ។ 
 បញ្ញញ ជីវឹ  ជីវិតមាេុ  នសដាំ  បណឌិ រ  ទ្ៅជីវរិអនក្
តដលរស់ទ្ៅទ្ដ្ឋយបញ្ញញ   ថាជាជីវរិព្បទ្សើរ  ( បិ.៥៤/ទំ.៦២ ) ។ 
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 បុញ្ញ  ំ  សខុ្ំ  ជីវិតសងាយមហិ  បុណយនាសុំខ្មក្ឱ្យ  ក្នុង
ទ្រលអស់ជីវរិ  ( បិ.៥២/ទំ.៩១ ) ។ 
 ទិរាំ    អរយិភូមិនមេសិ ិ    នឹងដល់អរយិភូមដិជ៏ាទិរា  គឺ្
សុទាធ ោស  ភូមបិរសុិទធ  ( បិ.៥២/ទំ.៧១ ) ៕៚ 

3 
 ៙.មនិមានអាីអាព្ក្ក្ក់្នុងទ្រលចិ្រតលអទ្នាះទ្ទ  ទ្ព្ព្វះចិ្រតតដល
មានការរក្ាទ្ដ្ឋយសរិ    រតមងទ្មើលទ្ ើញអាីៗ ជាសច្ចធម ៌  ព្រឹមព្រូវ 
ត្ថមបច្ចយ័  មនិទ្ធាើឱ្យទ្យើងលំបាក្ចិ្រតទ្ៅក្នុងទ្រឿងអាីទ្ឡើយ  មានតរនាំ
ឱ្យច្ទ្ព្មើនបញ្ញញ ទ្ឡើងប៉ាុទ្ណាណ ះ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ទាះទ្យើងខំ្ទ្ធាើលអប៉ាុនណា  ព្បយរ័នព្បតយងក្នុងការរក្ាចិ្រត  
យ៉ា ងណា  ឱ្យតរថាទ្ៅមានអនុស័យ  គឺ្កិ្ទ្លសមនិទានប់ានលះ
ទ្ដ្ឋយអរយិមគ្គទ្ទទ្នាះ  ក្គ៏្ងម់ានទ្រលទ្ក្ើរទុក្ខ  ច្ទ្ងអៀររឹងចិ្រតជា
ធមមត្ថ ។ 
 កំុ្ច្ឆបំាច្ស់អបនូ់វចិ្រតទ្នាះ    ទ្ព្ព្វះនាបំតនថមបញ្ញា    ព្គានត់រទ្ព្បើ 
ធមខ៌្នតីអរធ់មរ ់  ទ្ហើយមានសរិរលឹក្ដឹង   ឱ្យចិ្រតហនឹងឯង   ព្បាក្ដ
លក្ខណៈជាបរមរថមនិតមនជាអត្ថត       គឺ្អស់បញ្ញា ទ្ហើយ         ទ្ៅតរ 
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រយយមឱ្យញាណថាន ក្ប់រញិ្ញញ   ច្ទ្ព្មើនទ្ឡើងប៉ាុទ្ណាណ ះ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្យើងរយយមរស់ទ្ៅ     ក្នុងចំ្ណុច្តដលទ្យើងទ្មើលទ្ ើញ 
ថា  ជាទ្សច្ក្ដីសុខ្សៃប ់  ព្បាសច្ឆក្ទ្ទាស  ខំ្រក្ាឱ្យបានលអផ្ងចុ្ះ  
ទ្ព្ព្វះជារង្ខា នត់ដលទ្យើងអាច្ឱ្យដល់ខ្លួនឯងបាន ។ 
 C.ទឹក្ថាល លអ    ឆលុះទ្ ើញរូបោងជាក្ ់   ចិ្រតថាល សមេៈឆលុះទ្ ើញ
សច្ចៈននជីវរិ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសទ្យើងោបអ់ានគាន   គួ្រមានសាម ររី ៖ 
 - កំុ្នាយំក្ទ្រឿងអាីតដលមនិសបាយឱ្យដល់គាន  ។ 
 - គួ្រទ្ធាើការង្ខរជាព្បទ្យជន ៍ តច្ក្រតំលក្  ព្សស់ព្សាយ ។ 
 - គួ្រទ្ធាើខ្លួនឱ្យជាទីសបាយដល់អនក្ដនទ ៕៚ 

3 
 ៙.រួក្តឆាទ្ព្ច្ើនព្រុស  ចំ្ទ្ព្វះមុខ្គាន  
 មនុសសទ្ព្ច្ើននិនាេ   ព្រុសគាន ទ្ព្កាយខ្នង 
   ទ្ត្ថខាល លបច្ឆ ំ ច្ឆបខ់ាតំរមដង 
   បាបក្មមទ្ៅហមង  ទំនងដូច្ខាល  ។ 
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 សរាត្ថម រទ្ហើរខ្ពស់  តរទ្ព្ព្វះទ្ហរុឃាល ន 
 ចុ្ះមក្បំព្វន  សាក្សរកាមា 
   ដទ្ណដើ មព្បតជង  ទ្ោរទ្លងទ្សនហា 
   ជួបទ្រឿងទ្ៅដ ផ្ា  ជួបមហាទ្ព្គាះថាន ក្ ់។ 
 ឥន្ទនេីទ្មើលឆ្ៃ យ  មនិណាយការង្ខរ 
 ទ្បាះរួយមហិមា  រុះព្វរឧបសគ្គ 
   សមលងឹទិសទ្ៅ  ក្នុងផ្លូវព្បច្ក្ស 
   ឥន្ទនេយីអ៍រយិមគ្គ  ព្បហារកិ្ទ្លស ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើមានទ្គ្មក្ដទ្ណដើ មគូ្ទ្សនហ៍អំរីទ្យើងទ្ៅ  ព្រមឱ្យទ្គ្បាន
គាន ទ្ៅ  ច្ឆបំាច្ទ់្ៅខឹ្ងទ្ព្កាធដូច្អនក្ដនទទ្ធាើអាី... 
 ទ្បើគារទ់្ៅព្សឡាញ់ទ្យើង  គឺ្គាម នអនក្ណាមក្ដទ្ណដើ មបានទ្ទ  
ដូច្គាន តដរ  ជោក្ដី  រយធិក្ដី  មរណៈក្ដី  តដលមក្ដទ្ណដើ មយក្  វយ័ទ្ក្មង  
យក្សុខ្ភារ  យក្ទាងំជីវរិ  និងយក្អាីៗ អំរីទ្យើងសរាព្គ្បទ់្ទៀរ  
ប៉ាុតនត  ទ្បើទ្ដ្ឋយបរមរថ  គឺ្ជារបស់ក្នុងទ្ោក្ ( បរនតា ) របស់ដនទ  គឺ្
ទ្យើងទ្ទទ្រើ  តដលមក្ព្បកានហ់ួងតហង  យក្ទ្ោក្ទ្នះ  ថាជារបស់
ខ្លួនឯង  ដល់មាច ស់ទ្គ្គឺ្ទ្ោក្ទ្នះឯង   មក្យក្ទ្ៅវញិ   ក្ទ៏្សាក្ទ្ៅ 
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ថាអស់របស់ទ្យើងទ្ហើយ  របស់ខំុ្្វនិាសទ្ហើយ ។ 
 ទ្បើទ្យើងទ្ច្ះលះបងទ់្ោក្ទ្នះទ្ដ្ឋយញាណ  ទ្យើងនឹងបាន
ព្រះនិព្វា នបរមសុខ្ ៕៚ 

3 
 ៙.ឧបាយវធីិ  រស់ទ្ៅឱ្យបានទ្សច្ក្ដីសុខ្  មានជាអាទិ៍ ៖ 
     ១-ព្រូវទ្ច្ះព្សឡាញ់ខ្លួនឯង  រនក្សាយយ  នំ  សរុក្សាិតំ  ទ្បើដឹង
ថាខ្លួនជាទីព្សឡាញ់  គ្បបរីក្ាខ្លួនទ្នាះឱ្យលអ  បិ.៥២/ទំ.៥៥ ។  
    ២-ទ្ធាើទ្សច្ក្ដីលអ បនមាទតិ  ទិសាា   ក្សមមវិសទុធមិតតននា 
រកី្ោយទ្ព្ព្វះទ្ ើញអំទ្រើបរសុិទធរបស់ខ្លួន  បិ.៥២/ទំ.២៤  ។ 
     ៣-មនិព្បទូសោ៉ាយ         អនូបោនទា       អនូបឃានតា  
បិ.៥២/ទំ.៦១ ។ 
      ៤-ឱ្យអភយ័  មនិច្ងទ្រៀរទ្វោ  អរាបជេ ំ សខុ្ំ  នោនក្ស  
ការមនិទ្បៀរទ្បៀន  នាមំក្នូវសុខ្ក្នុងទ្ោក្  បិ.៥២/ទំ.១៣៤ ។ 
      ៥-មនិជំព្វក្ោ់ក្វ់និទ្ព្ច្ើន  មនិព្គ្បព្គ្ងចិ្រតអនក្ដនទ  មនិ

ព្បកានអ់ាីៗ ត្ថមចិ្រតខ្លួនច្ង ់ ទ្ ើញអាីៗ រិរ  គឺ្អ៊Íចឹ្ងឯង ។  
      ៦-ទ្ច្ះគិ្រឱ្យក្មាល ងំចិ្រតខ្លួនឯង  តដលបានទ្ៅរស់ទ្នះ ៕៚ 

3 
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 ៙.រុទធបរស័ិទព្បាថាន ទ្ៅព្រះនិព្វា ន  គ្បបមីានសរិរលឹក្ដឹង  
រូបធមន៌ាមធមត៌ដលកំ្រុងព្បាក្ដ  ជាបរមរថមនិតមនជាអត្ថត  ។ 
 ទ្បើឥឡូវទ្នះមានតរចិ្រត    ទ្ច្រសិក្    រូប   ទ្រើមានអាីតដលទ្ៅ 
ព្រះនិព្វា ន ។ 
  C.ត្ថមរិរព្រះនិព្វា ន គឺ្ការរលរទ់្សច្ក្ដីព្បកានថ់ា មានទ្យើង
ហនឹងឯង  បានដល់អនុបាទនិទ្ោធ  ជាផ្លសទ្ព្មច្ននអរយិមគ្គ ។ 
 ទ្យើងទ្ធាើដំទ្ណើ រទ្ដ្ឋយទ្ជើង  ទ្ៅដល់ណាក្ទ៏្ដ្ឋយ  ក្ទ៏្ច្ញអំរី 
ខ្លួនឯងមនិផុ្រទ្ឡើយ   ទ្ព្ព្វះទ្យើងទ្ៅព្បកានថ់ាខ្លួនទ្យើងក្នុងរូប   ឬ
ខ្លួនទ្យើងក្នុងវញិ្ញញ ណ  ទ្ដ្ឋយសកាា យទិដាិ ។ 
 មានតរផ្លូវសរិបបដ្ឋា នប៉ាុទ្ណាណ ះ  ទ្ទើបអាច្ទ្ច្ញផុ្រអំរីខ្នធ-
ទ្ោក្ទ្នះបាន  ទ្ព្ព្វះរលរវ់ដដៈទ្ដ្ឋយអរយិមគ្គ ៕៚ 

3 
 ៙.នផ្េសមុព្ទ      និងនផ្េទ្ម   តច្ក្គាន ដ្ឋច្ ់
 មគ្គការផ់្លដ ច្ ់      ផ្លសទ្ព្មច្ ដ្ឋច្ស់ងារ 
 អមរៈ       ផុ្រវដដៈ  ដ្ឋច្រ់ណាា  
 វសិង្ខខ រ       វដដសងារ  មនិបនត ។ 
 កំុ្សងឃមឹ      អាីដូច្ទ្ដើម  រីអនក្ណា 
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 ក្នុងទ្ោកា      អនិច្ឆច   សង្ខខ រធម ៌
 ដួងអាទិរយ      អសដងគរ  កំ្ណរល់អ 
 ព្បព្រឹរតធម ៌      លអព្រងល់ះ   នះព្រងព់្រម៕៚ 

3 
 ៙.បទថា  ឯតមតថំ  វិទិតាា   ទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីថា  ព្ទងព់្ជាប
ទ្ដ្ឋយព្បការទាងំរួង  នូវទ្សច្ក្ដីទ្នះថាអនតោយននកុ្សលធម ៌  រតមង
មាន  ទ្ព្ព្វះរួក្សរាទាងំឡាយមានទ្សច្ក្ដីខ្ាល់ខាា យក្នុងកិ្ច្ចនាទី  ក្នុង 
ទ្រលតដលព្រះសមាម សមពុទធព្ទងប់ានព្ត្ថស់ដឹង     និងក្នុងកាលតដល
បានអរតភារទ្ក្ើរមក្ជាមនុសស  ទ្ដ្ឋយលំបាក្ដូទ្ច្នះ ។ 
 បទថា  សក្សិញ្ចនំ  បសស  វិេញ្ញមានំ  ព្រះបរមសាសាដ

ព្ទងដ់ល់នូវ  “ ធមមសម្ង្វគ្ ” ទ្ហើយទ្ទើបព្ត្ថស់ចំ្ទ្ព្វះព្រះហឫទយ័នន

ព្រះអងគថា  ទ្ោក្ចូ្រទ្មើលបុគ្គលតដលទ្ឈាម ះថា  មានកិ្ទ្លសជា
ទ្ព្គ្ឿងក្ងាល់ ។ 
 ទ្ព្ព្វះកិ្ទ្លសជាទ្ព្គ្ឿងក្ងាល់  ក្ដ៏ល់នូវទ្សច្ក្ដីទ្ៅដ ព្ក្ហាយ
ច្ទ្ងអៀរច្ងអល់ក្នុងកិ្ច្ចរូច្ធំទ្នាះៗ ក្នុងការតសាងរក្កាមតដលមនិទាន់
បាន  និងការរក្ាកាមតដលរក្បានទ្ហើយ  តដលឋរិទ្ៅក្នុងអំណាច្
ននការព្បកានម់ាថំា  អញ  ថា  ជារបស់អញ ។     អដាក្ថា   ឧទាន 
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( បិ.៥២/ទំ.១៤០/{៥៥} ) ៕៚  

3 
 ៙.អនក្ណាព្សឡាញ់ អនក្ណាសអប ់     ច្បព់្រឹមហនឹង 
 អនក្ណាដឹង  អនក្ណាមនិដឹង     ព្បឹងតរលអ 
 អនក្ណាយ៉ា ងទ្ម៉ាច្ ទ្ម៉ាច្យ៉ា ងណា      ធមមត្ថធម ៌
 ចិ្រតទ្ព្រក្អរ  បវរទ្ច្រិយ     ទ្ព្វធិសុខ្ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើទ្យើងដក្ចិ្រត ទ្ច្ញអំរីអនក្តដល បព់្សឡាញ់ទ្យើង  
ទ្ហើយយក្ចិ្រតព្រឡបម់ក្ព្សឡាញ់ខ្លួនឯងឱ្យបានលអ  ទ្ព្ច្ើនៗ វញិ
ទ្នាះ  ទ្យើងនឹងភលសឺាា ងទ្ៅក្នុងជីវរិ ។ 
 ទ្មើលព្រះអាទិរយលិច្  រិច្ឆរណាសង្ខខ រធមម៌និទ្ទៀង ។ 
 លុះព្រឹក្ទ្ឡើង  ទ្មើលព្រះអាទិរយរះ  រិច្ឆរណាគុ្ណព្រះររន-
ព្រយ័  និងដក្ដទ្ងាើមព្សូបយក្ខ្យល់បរសុិទធ  ច្ទ្ព្មើនចិ្រតសៃប ់ អបរ់នូំវ
បញ្ញញ កំ្ណរស់ង្ខខ រមានតរនាមរូប  មនិមានអត្ថត  ៕៚ 

3 
 ៙.ននវតតនតា  ន  បរនតា  ទនេោតិ  អេ ំ សខុ្ិនតា  
អេ ំ  ទុក្សាិនតា   មម   សខុ្ំ   មម   ទុក្សាំ   បនរនិទំ   មយហ ំ  
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សខុ្ទុក្សាំ   ឧបាទិតនតិ   ច្   ននវ   អតតនតា   ន   បរនតា   តំ  
សខុ្ទុក្សាំ  ឋនបថ ។  ទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីថា  អនក្ទាងំឡាយ  កំុ្ឱ្យត្ថងំ
ទុក្នូវសុខ្និងទុក្ខទ្នាះអំរីខ្លួនឯង  ទាងំអាព្ស័យអនក្ដនទថា  ទ្យើង
បានទទួលសុខ្  ទ្យើងបានទទួលទុក្ខ  សុខ្ជារបស់ទ្យើង  ទុក្ខជារបស់
ទ្យើង  និងថាសុខ្ទុក្ខទ្នះអនក្ដនទបទ្ងាើរឱ្យទ្យើងទ្នាះទ្ឡើយ ។  
អដាក្ថា  ឧទាន  ( បិ.៥២/ទំ.១៣៧/{៥៤} ) ។ 
 ក្សសាម   ទ្ព្ព្វះទ្ហរុអាី ?  ន  នេតថ   ខ្នធបញ្ចនក្ស   អេនត ិ  
មមនតិ   ោ   បនោតិ   ោ   បរសាតិ   ោ   បសសតិរាយតុតក្ស ំ 
ក្សិញ្ច  ិ  អតថិ   នក្សវល ំ  សង្ខា ោ   ឯវ   បន   យោបច្ចយ ំ 
ឧបបជជិតាា   ខ្នណ  ខ្នណ  ភិជជនតីតិ ។   
 C.ទ្ឆលើយថា  ក្នុងខ្នធ ៥ ទ្នះ  មនិមានរបស់អាីៗ តដលគ្បបី
ទ្ ើញថា  ជាទ្យើង  ឬជារបស់ទ្យើងទ្នាះទ្ទ  និងទ្ ើញថាជាអនក្ដនទ  
ឬជារបស់អនក្ដនទទ្ឡើយ  គឺ្មានចំ្ទ្ព្វះតររួក្សង្ខខ រមយ៉ាងប៉ាុទ្ណាណ ះ 
តដលទ្ក្ើរទ្ឡើងទ្ៅត្ថមបច្ចយ័  ទ្ហើយតបក្ធាល យទ្ៅព្គ្ប់ៗ  ខ្ណៈ ៕ 

3 
 ៙.មនិច្ឆបំាច្ដឹ់ងព្គ្បទ់្រឿង  ក្ម៏និច្ឆបំាច្រូ់តក្ព្គ្បយ់៉ា ងតដរ  
ព្រឹមតរទ្ច្ះចិ្ញ្ច ឹមកូ្នរស់  ឱ្យបានទ្រៀនប៉ាុណណឹ ង  គឺ្តម៉ារូតក្ទ្ហើយ ។ 
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 យ៉ា ងណាមញិ  រុទធបរស័ិទទ្យើងក្យ៏៉ា ងទ្នាះតដរ  ទ្ច្ះដឹងរូតក្
ព្រងត់េរក្ាចិ្រតខ្លួនឯងឱ្យបានរស់កុ្សលធម ៌ ទ្ហើយសិក្ាសច្ចៈ  ឱ្យ

បានទ្ច្ះដឹងទ្ឡើងថា  “ សង្ខខ រទ្ោក្  គឺ្អ៊Íចឹ្ងឯង ” ៕៚ 

3 
 ៙.“ ធមមសនងាគបបនតាត   សតាថ   អតតនតា  ច្ិតតំ  វទតិ ” 

ព្រះបរមសាសាដ ព្ទងដ់ល់នូវ “ធមមសម្ង្វគ្” ទ្ហើយទ្ទើបព្ទងព់្ត្ថស់ចំ្ទ្ព្វះ

ព្រះហឫទយ័ននព្រះអងគថា      “ សក្សិញ្ចនំ  បសស  វិេញ្ញមានំ ”  
 ទ្ោក្ចូ្រទ្មើលបុគ្គលតដលទ្ឈាម ះថា  មានកិ្ទ្លសជាទ្ព្គ្ឿងក្ងាល់  
ដល់នូវទ្សច្ក្ដីទ្ៅដ ព្ក្ហាយ  ច្ទ្ងអៀរច្ងអល់ បិ.៥២/ទំ.១៤០ ៕៚ 

3 
 ៙.ឥទំ  វុតតំ  នហាតិ    ព្រះអដាក្ថា  ទ្ព្វលអរថននព្រះគាថា 
បិ.៥២/ទំ.៨១/{៣១} 
 C.ឯក្សញ្ហ  ិ   នភាជនបាតឹ    សជាជ នបតាា     ភុញ្ជនតសស  
មតាត សខុ្ំ  នាម  ឧបបជជតិ  តដលទ្ឈាម ះថាសុខ្លមមព្បមាណ  
រតមងទ្ក្ើរទ្ឡើងដល់បុគ្គល  អនក្ឱ្យទ្គ្ច្ឆរត់ច្ងនូវទ្ភាជនមយួថាស
ទ្ហើយបរទិ្ភាគ្ ។ 
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C.តំ    បន   បរចិ្ចជិតាា    ឧនបាសថំ   ោ   ក្សនោនតសស  
ទានំ  ោ  ទទនតសស  វិបុល ំ  ឧឡារ ំ  និព្វា នសខុ្ំ  នាម  
និរាតតតិ ។ 

ចំ្តណក្តដលទ្ឈាម ះថានិព្វា នសុខ្   ( សុខ្ក្នុងផ្លសមាបរតិ ) 
ដធំ៏ទូោយឱ្ឡារកិ្  រតមងទ្ក្ើរទ្ឡើងដល់បុគ្គល  អនក្លះបងនូ់វសុខ្
លមមព្បមាណទ្នាះ  ទ្ធាើនូវឧទ្បាសេសីលផ្ង  ឱ្យទានផ្ង ៕៚ 

3 
 ៙.ក្នុងទ្ោក្សមយ័សរានេៃ  មានការទ្ព្បើព្វក្យថា “  ត់ចិតត ”  
បាននយ័ថា  េយក្មាល ងំចិ្រត  ដបរិមនុសសសំខានរ់បស់ខ្លួនមនិឱ្យរនមល  
ឬមនិឱ្យទ្សច្ក្ដីសំខានដ់ល់ខ្លួនឯង  ក្ប៏ាក្ទឹ់ក្ចិ្រត ។ 
 ទ្បើទ្យើងរិរជា   មនុសសសំខានត់មន   ទ្រើទ្យើងគិ្រឱ្យហរខ់្លួន
ទ្ធាើអាី ? 
 ទ្យើងគិ្រថា  ទ្យើងសំខានចំ់្ទ្ព្វះអនក្ដនទ  ប៉ាុតនត  ទ្យើងអរប់ាន
គិ្រថា  ទ្យើងសំខានស់ព្មាបខ់្លួនឯង ! 
 C.រុោការវនិិច្ាយ័  គឺ្ទ្យើងហរចិ់្រត 

- ទ្ព្ព្វះចិ្រតទ្យើង  គិ្រហរខ់្លួនឯង ៕៚  

3 
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 ៙.ព្វក្យទ្ព្វលណាស់ ផ្លល ស់បដូរទ្លឿន    ភាគ្ទ្ព្ច្ើនភរ 
 ព្គ្បន់គ្រ  បនតទ្ព្បើ     ទំទ្យើចិ្រត 

 គឺ្ោច្ឆ   មាននយ័ថា   “ រសឡាញ់ពិត ” 
 ព្វក្យទ្សនហ៍សនិទធ ព្វក្យជិរដិរ    ខ្ក្ចិ្រតខាល ងំ ។ 
 ប៉ាុតនតថា   មហាបរសុិទធ    ព្សឡាញ់សនិទធ 
 ក្នុងដួងចិ្រត  តម៉ាឪរិរ    ទ្សមើច្មាំង 
 បដូរជីវរិ   ការព្វរកូ្ន    លូនរត្ថងំ 
 មារបិ់ទបាងំ  មនិោច្ឆ    ទ្សនហារិរ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្រះនាងសុបបោសាទ្កាលិយធីត្ថ  ព្ទព្ទងគ់្ភអ៌ស់ ៧ ឆ្ន  ំ 
មានគ្ភលំ៌បាក្អស់ ៧ នេៃ ។    ព្រះនាងមានទុក្ខទ្វទនាដខ៏ាល ងំកាល   
ទ្ខាល ច្ផ្ា    អរព់្ទាទំ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីព្រិះរះិ ៣ យ៉ា ងថា ៖ 
 ១-សមាម សមពុនទាធ   វត  នសា  ភគោ  នយា  ឥមសស  
ឯវរបូសស  ទកុ្សាសស  បហានាយ  ធមមំ  នទនសតិ     ឱ្ ហន  ! 
ព្រះដម៏ានព្រះភាគ្ព្រះអងគទ្នាះ  ព្ទងជ់ាព្រះសមាម សមពុទធ  ព្រះអងគព្ទង់
ព្ត្ថស់សតមដងព្រះធមទ៌្ដើមបលីះបងនូ់វទ្សច្ក្ដីទុក្ខ  តដលមានសភារ
តបបទ្នះ ។ 
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 ២-សបុបដិបននាន     វត    តសស    ភគវនតា    សាវក្ស-
សនងា   នយា   ឥមសស  ឯវរបូសស  ទុក្សាសស  បហានាយ  
បដិបននាន  ឱ្ ហន  ! ព្រះសងឃសាវក័្ននព្រះដម៏ានព្រះភាគ្ព្រះអងគទ្នាះ  
សបុបដិបននាន      ទ្ោក្ព្បរិបរតិទ្ហើយ     ទ្ដើមបលីះបងនូ់វទ្សច្ក្ដី
ទុក្ខតដលមានសភារតបបទ្នះ ។ 
 ៣-សសុខុ្ំ    វត   និព្វា នំ   យតថិទំ   ឯវរបូំ   ទុក្សាំ   ន  
សវំិជជតីតិ  ឱ្ ហន  ! ព្រះនិព្វា នជាសុខ្យ៉ា ងនព្ក្តលង  ទ្ព្ព្វះមនិមាន
នូវទ្សច្ក្ដីទុក្ខតបបទ្នះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ការព្រមទទួលនូវអាីៗ តដលជាធមមត្ថធមក៌្នុងទ្ោក្  
ព្បក្បទ្ដ្ឋយបញ្ញញ យល់ដឹងអំរីទ្សច្ក្ដីរិរននជីវរិ  ទ្ធាើឱ្យដំទ្ណើ រជីវរិ
ឋរិក្នុងផ្លូវដោ៏បទ្សមើ   និងបានការប់នថយចុ្ះនូវទ្សច្ក្ដីទុក្ខ   ក្នុងទ្រឿង
ធមមត្ថននជីវរិទ្នះ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើទ្យើងទ្ឡើងធារ ់ ទ្ខាអាវរឹងច្ទ្ងអៀរ... 
 ទ្រើច្ឆបំាច្ព់្រូវតរការទ់្ខាអាវេមីរព្មូវខ្លួនឬ ? 
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 C.ទ្រឿងទ្ខាអាវ  ព្គានត់រទ្ព្បៀបទ្ធៀបទ្ទ  តរទ្បើទ្រឿងព្គួ្សារបដី
ព្បរនធ  ោជាបញ្ញា ធំដំុ  កំុ្ទ្ច្ះតរត្ថមចិ្រតច្ង ់។  រឯីព្រហមច្រយិធមវ៌ញិ  
ព្រូវតរសព្មក្សាច្ ់  បញ្ចុ ះទមៃន ់  ទ្ព្វលគឺ្លះការនូ់វរណាា ទ្ដ្ឋយ
កុ្សលទ្ោកិ្យ    ទ្ោកុ្រតរ    “  សនុោ    វិនវនកា    តុដាសស ”  
បិ.៥២/ទំ.១៣៤    សទ្នាដ សទ្ដ្ឋយអរយិមគ្គចំ្ទ្ព្វះភវសមបរតិ    ទ្ហើយ 
ទ្ព្រក្អរក្នុងឧបធិវទិ្វក្  តដលជាបរមសុខ្ ៕៚ 

3 
 ៙.មនិច្ឆបំាច្ធំ់ប៉ាុនណា  ព្ទមហាទ្មឃាទ្ៅទ្នាះទ្ទ  ប៉ាុតនត  ទ្បើ
ទ្យើងច្ងទ់្ច្ះតរព្បឹងតព្បងទ្ៅ... ទ្បើទ្យើងមនិច្ងទ់្ទ  ព្រឹមតរជាមនុសស 
ធមមត្ថតដលមានទ្សច្ក្ដីសុខ្គឺ្បានទ្ហើយ     សំខាន ់    គឺ្ការមនិវទ្ងាង 
ព្បកានក់្នុងបញ្ចក្ខនធ ថាជាអត្ថត   រួខ្លួន  តដលទ្ព្បៀបបីដូច្ជាទ្ព្រើយអាយ
តដលព្រូវទ្ច្ញច្ឆក្ទ្ច្ឆលទ្ៅ   ទ្ដ្ឋយព្រហមយន  ទ្ៅកានទ់្ព្រើយនាយ  
គឺ្ព្រះនិព្វា ន  ផុ្រអំរីវដដសងារតដលជាព្បភរននបញ្ញា  ។ 
 ការទ្ព្សក្ឃាល ន  ជាទ្ោគ្ដន៏ព្ក្តលង 
 សង្ខខ រទាងំឡាយ  ជាទុក្ខយ៉ា ងនព្ក្តលង 
 អនុបាទនិទ្ោធ  បានដល់និទ្ោធសច្ច  ជាបរមសុខ្ ៕៚ 

3 
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 ៙.កំុ្រវល់តររទ្ហមរហាមត្ថមអនក្ណា  តដលទ្ៅទ្ច្ឆលទ្យើង
ទ្នាះ  ព្រូវទ្ៅទ្មើលតេអាីតដលទ្ៅជាមយួនឹងទ្យើង  ព្គ្បទ់្រលទ្វោ  គឺ្
ចិ្រតទ្យើងហនឹងឯង ។  ទ្បើទ្យើងមនិតេចិ្រតខ្លួនឯងទ្ទ  ទ្រើទុក្ឱ្យអនក្ណា
ទ្គ្ទ្មើលតេ ទ្ហើយអនក្ណាទ្គ្មក្ទ្ក្ើរទុក្ខជំនួសទ្យើងបានទ្នាះ៕៚ 

3 
 ៙.អាីតដលព្រូវរក្ាត្ថមសមគួ្រដល់ឱ្កាស ៖ 
 - រក្ាព្ទរយសមបរតិ  សព្មាបប់ានរស់ទ្ៅទ្ធាើបុណយ 
 - រក្ាជីវរិឱ្យលអ  សព្មាបព់្បព្រឹរតនូវព្រហមច្រយិធម ៌
 - រក្ានព្រសរណគ្មន ៍ សព្មាបឧ់បនិសសយ័ទ្ោកុ្រតរ 
 - រក្ាសីល  ទុក្ជាទីត្ថងំជយដ្ឋា ន  ច្ាំងនឹងកិ្ទ្លស 
 - រក្ាចិ្រតទ្ដ្ឋយសរិ  គឺ្ជាការតេរក្ាខ្លួនដព៏្បទ្សើរ ។ 
  C.ឆនេៈក្នុងកុ្សល    ជាក្មាល ងំចិ្រតសំខានជ់ាទីបំផុ្រ   តដល
ព្រូវតរទ្ច្ះតេរក្ាទ្ដ្ឋយខ្លួនឯង ។ 
 មានតរខ្លួនទ្យើងទ្ទ   តដលដឹងថាទ្យើងមានក្មាល ងំចិ្រត  ទ្ព្ព្វះ
អាីខ្លះ    ទ្ទើបព្រូវព្បយរ័នព្បតយងរក្ាការព្វរនូវអាីទ្នាះៗ   ចូ្រកំុ្ព្បមាទ
ឱ្យទ្សាះ  ទ្ព្ព្វះទ្នះជាដទ្ងាើមសព្មាបរ់ស់ទាងំជីវរិ  ទាងំកុ្សលធម ៌៕ 

3 
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 ៙.រិរតមនតរធមទ៌ាងំឡាយ  ជាអនត្ថត ... តរទ្នះជាអារមមណ៍
ននវបិសសនា  តដលអនក្ច្ទ្ព្មើនវបិសសនា  ព្រូវអាព្ស័យក្មាល ងំចិ្រត ( ទាងំ
បសសទធិ  ទាងំឆនេៈ  វរីយិៈ ) ។ 
 ក្មាល ងំចិ្រត    ដូច្ក្មាល ងំកាយខាល ងំ  ទ្លើក្អាីក្រ៏ចួ្   ទ្ព្វលគឺ្
ក្មាល ងំចិ្រតជាអងគននការសទ្ព្មច្មគ្គផ្ល ។ 
 ចូ្រកំុ្ព្បមាទ  ក្នុងការរក្ាក្មាល ងំចិ្រត  ទ្ព្ព្វះទ្នះជាដទ្ងាើម
សព្មាបរ់ស់ទាងំជីវរិ  ទាងំកុ្សលធម ៌។ 
 ការបាក្ទឹ់ក្ចិ្រត  អាច្ដល់ថាន ក្ទ់្ធាើអរតឃារ... ៕៚ 

 3 
 ៙.សុខ្ទុក្ខក្នុងជីវរិ  ទ្ៅទ្លើចិ្រតគិ្រ   
 - លអអាព្ក្ក្ ់ ទ្ៅទ្លើទ្យើងដឹងខ្លួនឯង 
 - ខុ្សព្រូវ  ទ្ៅទ្លើទិសទ្ៅ  ឬផ្លសទ្ព្មច្ 
 - មាន  ឬព្ក្  វនិិច្ាយ័ព្បក្បនឹងចិ្រតព្គ្ប ់ ឬទ្សេើរ 
 - កិ្ទ្លស  រណាា   ជាអាហារននទ្សច្ក្ដីអាព្ក្ក្ ់
 - បុគ្គលលៃងទ់្លល   មនិទ្ច្ះតឆអរនឹងការទ្ធាើបាប ។ 
 C.ច្ងប់ានទ្រឿងលអ  ព្រូវសូមអំរីចិ្រតលអខ្លួនឯង ៕៚ 

3 
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 ៙.មនុសសទ្យើង  ទ្ច្ះតរព្សឡាញ់សអប ់ គាបទ់ាស់  ឬទ្ក្ើរទុក្ខ
មនិសុខ្ចិ្រត  ចំ្ទ្ព្វះអាីៗ តដលខ្លួនឯងមនិបានទ្ធាើ  ទ្ដ្ឋយព្បកានថ់ាខ្លួន  
គឺ្ជាអនក្ទទួល ។ 
 អបរ់ញំាណ  មុនដំបូងមានតរនាមរូប  មនិមានអត្ថត  ។ 
 លុះដល់ញាណច្ទ្ព្មើន   ទ្ទើបដឹងរួបច្ចយ័តដលកំ្ណរផ់្លឱ្យ 
ទ្ក្ើរទ្ឡើង ( ធមមនិយម  ឥទបបច្ចយ័ )  បិ.៣១/ទំ.៥៤ ។ 
 C.អាីតដលទ្យើងមនិបានទ្ធាើទ្ទ  គឺ្មនិច្ឆបព់្បកានទ់្ឡើយ ៕ 

3 
 ៙.សរាំ  បរវស ំ ទុក្សាំ   ព្បទ្យជនទ៍ាងំរួងទ្ៅក្នុងអំណាច្ 
ននអនក្ដនទ  នាទុំក្ខមក្ឱ្យ ។ 
 សង្ខខ រធម ៌ មានបច្ចយ័ជាទ្ហរុកំ្ណរឱ់្យផ្លទ្ក្ើរ ។  អាីតដល
ទ្ក្ើរទ្ហើយ  ជាផ្លននបច្ចយ័  សុទធតរទ្ៅក្នុងអំណាច្នននព្រលក្ខណ៍។ 
 ទ្បើទ្យើងព្បឆ្ងំជាមយួនឹងច្ាបប់ច្ចយ័  ច្ាបន់ព្រលក្ខណ៍  
ទ្យើងព្រូវទ្ក្ើរទុក្ខ ។ 
 C.សរាំ  ឥសសរយិ ំ សខុ្ំ  ឥសសរភារទាងំអស់  នាមំក្នូវ
សុខ្ ។ 
 យ ំ      សរាសងាតនិសសដំ          ឥសសរយិដ្ឋា នតាយ 
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ឥសសរយិនតិ  លទធនាមំ  និព្វា នំ  ព្រះនិព្វា នណា  រោស់ទ្ច្ឆលនូវ
សងខរធមទ៌ាងំរួង  តដលបានទ្ឈាម ះថាឥសសរយិៈ  ទ្ព្ព្វះជាទីត្ថងំនន
ភារជាឥសសរៈ ( អសងខរធារុ ទ្គាលធមស៌ព្មាបត់ច្ក្ជារីរ ជាបី...)។ 
 តំ   ឧបាទិនសសាទិវភិាគំ   សរាំ   សខុ្ំ    និព្វា នសុខ្
ទាងំអស់ទ្នាះ  តច្ក្ជា  សឧបាទិទ្សសនិព្វា នជាទ្ដើម ។ 
 និព្វា នំ  បរមំ  សខុ្នតិ   ព្រះអងគព្ទងព់្ត្ថស់ថា  ព្រះនិព្វា ន
ជាបរមសុខ្ ៕៚   

3 
 ៙.មនុសសទូទ្ៅ    តដលទ្ៅមានកិ្ទ្លស   ដូទ្ច្នះ    រតមងមាន 
២ តផ្នក្     ១ តផ្នក្លអ  និង ១ តផ្នក្ទ្ទៀរ    មនិលអ ។ 
 ទ្រើទ្យើងទ្មើលតផ្នក្ណាមយួ  ននអនក្ដនទទ្នាះឯង  ព្គានត់រថា  
ទ្រើទ្យើងបានទ្មើលខ្លួនទ្យើងទ្ហើយទ្ៅ ។ 
 មយ៉ាងទ្ទៀរ  ទ្យើងព្រូវសិក្ាព្រះរុទធដីកា  ព្រងត់ដលព្ទង់

ព្ត្ថស់ថា  “ កនលង្  រួចសុតបានម្ោយរក ” ៖ 

 - មច្ចុននា  អាមិស ំ ទុរតិវតតនតិ  បិ.៥២/ទំ.១៤៤ 
 - នយាគ្គ  េ ិ ទុរតិក្សកមាតិ  បិ.៥២/ទំ.១៥៤ 
 - មច្ចុនធយយ ំ សទុុតតរ ំ  បិ.៥២/ទំ.៣៩... ៕៚ 
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 ៙.មនិថាមានទ្រឿងអាីទ្ក្ើរទ្ឡើងទ្ឡើយ  ចូ្រកំុ្ឱ្យទាល់ព្ច្ក្
ឱ្យទ្សាះ ។ 

 ព្រូវរលឹំក្ដ្ឋស់ទ្រឿនខ្លួនឯងថា “ ម្យើង្ម្ចនសលូវម្រជើសម្រ ើស  ជ្ជនិចា ”  
អាច្ជាផ្លូវដ្ឋច្អ់ាល័យទ្ច្ញអំរីទ្ោកិ្យ            ទ្ដ្ឋយអាព្ស័យទ្រឿង 
ទ្នាះឯង  ទ្ទៀរផ្ង ៕៚ 

3 
 ៙.សននិបតិតានំ  នោ  ភិក្សានវ  ទាយ ំ ក្សរណីយ ំ ធមមី  
ោ  ក្សោ  អរនិយា  ោ  តុណហី ភានោ ។      មាន លភកិ្ខុទាងំឡាយ   
អនក្ទាងំឡាយ  ទ្រលតដលជួបជំុគាន  គ្បបទី្ធាើកិ្ច្ច ២ យ៉ា ងគឺ្ ធមមកី្ថា ១  
និងអរយិរុណាី ភារ ១ ។ 
 C.ធមមីក្សោតិ  ច្តុសច្ចធមមនតា  អននបតា  ក្សោ  
បវតតិនិវតតិ  បរទិីបិនី  ធមមនទសនាតិ  អនតាថ   បទថា  ធមមកី្ថា  
បានដល់ក្ថាតដលមនិព្បាសច្ឆក្ធម ៌ គឺ្សច្ចៈ ៤  អធិបាយថា  ធមម-
ទ្ទសនាតដលសតមដងដល់ការព្បព្រឹរតទ្ៅ ( បវរតិ  គឺ្ទុក្ខសច្ច )  និងការ
ព្រឡបវ់ញិ ( និវរតិ  គឺ្និទ្ោធសច្ច ) ។ 

ទសក្សោវតថុសង្ខា តាបិ  េ ិ ធមមក្សោ  តនទក្សនទសា 
ឯោតិ  ធមមក្ថាទ្ព្វលអំរីក្ថាវរថុ ១០    ជាឯក្ទ្ទស ននធមមទ្ទសនា 
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ទ្នាះឯង  ( អដាក្ថា  ឧទាន  បិ.៥២/ទំ.១៣៦ ) ៕៚  

3 
 ៙.អរនិយាតិ  ឯក្សនតេតិាវេតាត   អរនិយា  វិសនុទាធ   
ឧតតនមាតិ  ោ  អរនិយា ។ 
 បទថា  អរនិយា  ទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីថា  ទ្ឈាម ះថាអរយិៈ  ទ្ព្ព្វះ 
នាមំក្នូវព្បទ្យជនដ៍រិ៏រព្បាក្ដ  ជាឯក្នតៈ   មយ៉ាងទ្ទៀរ  ទ្ឈាម ះថា 
អរយិៈ  ទ្ព្ព្វះជាបុគ្គលបរសុិទធដឧ៏រដម ។ 
      តុណហី ភានោតិ  សមថវិបសសនាភាវនាភូតំ  អក្សថនំ។  
 បទថា  តុណហី ភានោ  ការមនិទ្ព្វល  គឺ្រួសមេភាវនា  និង
វបិសសនាភាវនា ។ 
 C.  ព្រូវច្ឆទុំក្ថា  ធមមកី្ថា  គឺ្ព្រូវទ្ព្វលអំរីអរយិសច្ច ៤ ( កំុ្
ទ្ព្វលព្រះនិព្វា ន  ទ្ព្ៅអំរីនិទ្ោធសច្ច ) ។ 
 ទ្បើទ្ៅទ្សៃៀម  ព្រូវសៃបចិ់្រតក្នុងព្រះក្មមដ្ឋា ន ៕៚   

3 
 ៙.ព្បទ្យជនន៍នក្រណីយកិ្ច្ច  ទាងំរីរយ៉ា ង   ( ធមមកី្ថា ១  
អរយិរុណាី ភារ ១ )  មាន ៤ គូ្ ៖ 



-367- 

 

 - គូ្ទី១  ធមមកី្ថា  នាចូំ្លឱ្យស៊បក់្នុងព្រះសាសនា  និងអរយិ-
រុណាី ភារ  នាទំ្ច្ញអំរីវដដសងារទ្ៅព្រះនិព្វា ន ។ 
 - គូ្ទី២  ធមមកី្ថា   ព្ទងត់ណនាឱំ្យព្បក្ប  អាគម ( បរយិរតិ ) 
និងអរយិរុណាី ភារ  ព្ទងត់ណនាឱំ្យព្បក្ប  អធិគម  ( បដិទ្វធ ) ។ 
 - គូ្ទី៣  ធមមកី្ថា  នាឱំ្យទ្ក្ើរបាននូវសមាម ទិដាិ    ទ្ដ្ឋយបរទ្ត្ថ- 
ទ្ឃាសៈ  និងអរយិរុណាី ភារ  នាឱំ្យទ្ក្ើរសមាម ទិដាិ  ទ្ដ្ឋយអាព្ស័យ 
ទ្យនិទ្សាមនសិការ ។ 
 - គូ្ទី៤  ធមមកី្ថា   នាឱំ្យទ្ក្ើរសមាម ទិដាិទ្ោកិ្យ  និងអរយិ-
រុណាី ភារ  នាឱំ្យទ្ក្ើរសមាម ទិដាិទ្ោកុ្រតរ ៕៚ 

3 
 ៙.មនិគួ្រឱ្យខាម ស  ព្រងត់ដលមានតម៉ា ឪ ព្ក្  តរការតដលមនិ
បានទ្មើលតេ  តម៉ាឪឱ្យបានលអ  ទ្ទើបគួ្រឱ្យទ្អៀនខាម សរិរៗ ។ 

3 
 ៙.ទ្រលទុក្ខលំបាក្  ព្រូវអរធ់ន ់  រទ្បៀបដូច្ោជសីហ៍មនិ
បរទិ្ភាគ្សាក្សរ ។  មនុសសលអ  មនិបរទិ្ភាគ្បច្ចយ័ ៤ តដលបានមក្
ទ្ដ្ឋយបាបធម ៌ ជារបស់សអុយរលួយ ។ 
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 ទ្រលទ្ធាើការង្ខរ  ព្រូវព្បឹងតព្បង  រសូ៊  រទ្បៀបដូច្ព្សទ្មាច្  ឬ
ទ្ម មុ ំ ។  អនក្ព្បាជ្សនសពំ្គ្បបុ់ណយ ។ 
 ទ្រលទ្ព្វល  ព្រូវរិរមានព្បទ្យជន ៍ ដូច្មានរ់ង្ខវ ។ 
 ទ្រលទ្សៃៀម  ព្រូវសៃប ់ អបរ់ពំ្រះក្មមដ្ឋា ន   រទ្បៀបដូច្ព្ក្ទ្រើសំងំ 
ព្ច្ឡំគ្ល់ទ្ ើ ។  ចិ្រតសៃប ់ ច្ឆបយ់ក្សច្ចៈ ។ 
 ញាណវស័ិយ សមលងឹទិសទ្ៅ ទ្មើលផ្លូវឱ្យច្ាស់  ជមនះឧបសគ្គ 
 ដូច្សរាឥន្ទនេី  សមលងឹចំ្ទីរយយមសំទ្ៅ ៕៚ 

3 
 ៙.តុដាី  សោុ  យា  ឥតរតីនរន 
 មានសទ្នាដ ស  ទ្ព្រក្អរ  ត្ថមមានត្ថមបានចំ្ទ្ព្វះបច្ចយ័ ៤ 
ជាទ្ហរុនាសុំខ្មក្ឱ្យ  ( បិ.៥២/ទំ.៩១ ) ។ 
 C.មានសទ្នាដ ស រស់ទ្ៅង្ខយ     រកី្ោយសុខ្ 
 ទ្ច្ញច្ឆក្គុ្ក្  ព្សុក្មាោ     ោសងារ 
 ទ្ព្រក្អរនឹង  ព្រះនិព្វា ន     មានព្រហមច្ឆរយ 
 សាដ បទ់្ទសនា  ទ្ក្ើរបញ្ញញ      រណាា ក្សយ័ ៕ 

3 
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 ៙.ទ្ទាះបីអនក្ដនទយល់ខុ្សរីទ្យើង  យល់ខុ្សអំរីព្រះរុទធ-
សាសនាទ្ទៀរក្ទ៏្ដ្ឋយ  ក្ជ៏ាបរមរថធម ៌  ជារបស់រិរ  ព្រឹមព្រូវត្ថម
បច្ចយ័តដរ ។ 
 អនក្ព្គ្បព្គ្ងចិ្រតបាន  គឺ្ជាអនក្ នះសន្ទង្ខគ ម ។ 
 អនក្តដលគំ្ោមកំ្តហង   អាងក្មាល ងំ    រិរតមនតរ នះអនក្ដនទ 
ទ្ដ្ឋយវោិទ ប៉ាុតនត ទ្គ្បានច្ឆញ់ក្នុងការរស់ទ្ៅរមួគាន ជាមយួនឹងអនក្ដនទ  
បោជយ័តផ្នក្ខ្នតិធម ៌ និងទ្មត្ថត ធម ៌។ 
 ចិ្រតកំ្ព្ព្វព្រះធម ៌ គឺ្ជាចិ្រតតដលរង្ខជាទីបំផុ្រ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្រះនិព្វា នមានទ្ដ្ឋយបរមរថ  គឺ្និព្វា នបរមរថហនឹងឯង ។ 
 ចិ្រតបរមរថ ១  ទ្ច្រសិក្បរមរថ ១  រូបបរមរថ ១  បរមរថធមទ៌ាងំ 
៣ទ្នះ  ជាបច្ចយុបបននធម ៌ អាព្ស័យបច្ចយ័ទ្ក្ើរទ្ឡើង ។ 
 និព្វា នបរមរថ  ជាបច្ចនិក្របស់បច្ចយ័  គឺ្មនិតមនជាបច្ចយុបបនន
ទ្ក្ើរទ្ឡើងអំរីបច្ចយ័ទ្ឡើយ     តរជាអរថ      គឺ្ជាផ្លសទ្ព្មច្របស់មគ្គ  
( ញាណទសសនវិសទុធ ិ យាវនទវ  អនុបាទាបរនិិព្វា នតាថ   
បិ.២១/ទំ.៩៦ ) ។ 
 បរមរថធម ៌ តព្បថា  ធមម៌ានអរថដឧ៏រដមនព្ក្តលង  ដូទ្ច្នះ  បរមរថ 
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  មនិតមនតព្បថាមានរហូរ  ឬមានព្សាបទ់្នាះទ្ទ ។ 
 C.និព្វា នបរមរថ  គឺ្ជានិទ្ោធអរយិសច្ច ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្សច្ក្ដីព្សឡាញ់តដលរិរព្បាក្ដ      មនិោយទ្ដ្ឋយ  
រិសរុល  គឺ្ទ្មត្ថត  ។ 
 ព្រូវឆលងអំរីទ្សនហាទ្ដ្ឋយោគ្ៈ  ទ្ឆ្ព ះមក្រក្ទ្មត្ថត   ទ្ទើបជាការ
ព្សឡាញ់តដលជាបាទននវបិសសនា  ទ្ឈាម ះថារក្ាអនក្ដនទផ្ង  រក្ា
ខ្លួនឯងផ្ង ។  មនុសសទ្យើងសំខានស់ព្មាបខ់្លួនឯងណាស់  ក្សំ៏ខាន់
ចំ្ទ្ព្វះអនក្តដលទ្យើងព្សឡាញ់  និងអនក្តដលព្សឡាញ់ទ្យើង  ទ្ទើប
ព្រូវរក្ាគាន ទ្ដ្ឋយខ្នតិធម ៌  ទ្ដ្ឋយការមនិទ្បៀរទ្បៀន  ទ្ដ្ឋយចិ្រតទ្មត្ថត   
ទ្ដ្ឋយការអនុទ្ព្គាះ... ( ខ្នតិយា  អវិេសឹាយ  នមតតច្ិតតតាយ   
អនុទយតាយ  (បិ.៣៨/ទំ.៧៣ ) ៕៚ 

3 
 ៙.រ តេមឱ្យព្សឡាញ់គាន យូរទ្ៅទ្ទៀរ...  
 - ឱ្បគាន   ច្ឆបន់ដគាន   រឹងតណនប៉ាុនណា... 
 - ចុ្ងទ្ព្កាយ  ព្រូវតររបូរនដ  ឃាល រ  តបក្  ោ... 
 C.មានតរព្រះនិព្វា ន  ទ្ទើបបញ្ចបព់្គ្បប់ញ្ញា  ៕៚ 
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 ៙.មនុសសទ្យើងទ្នះ !!! ទ្រឿងទ្ព្ច្ើនណាស់     មនិទ្ច្ះច្ប ់
 កាលព្ក្ព្ទរយ  បាយក្ញ្ចប ់        ក្បដុ់រអាងំ 
 យក្ការឃាល ន  ជាសព្រូវ        គូ្ព្បឆ្ងំ 
 យក្បាយកាដ ងំ  ជាអាវុធ         នះមយួនេៃ ។ 
 លុះដល់មាន  ោនដុោល រ        ព្បហារគាន  
 យក្មនុសសមាន   ជាសព្រូវ        ព្ដូនព្បល័យ 
 សព្រូវរិរ  គឺ្ចិ្រតបាប        ឆ្អ បច្នព្ង 
 មនិព្បល័យ  តបរចូ្លនដ        ក្បរខ់្លួនឯង ៕ 

3 
 ៙.ោគ្ៈដូច្រស់តវក្  ទ្ទាសៈដូច្ទ្ភលើង  ទ្មាហៈដូច្យបង់ងឹរ ។ 
 C.ច្ឆបទ់្លងរស់តវក្  នឹងទ្ដក្មរណា 
 ោគ្ៈកាមា  ឧបមារស់តវក្ 
   ព្រូវទ្ ើញទ្ព្គាះថាន ក្ ់ វដដៈអទ្នក្ 
   លះបងរ់ទ្ព្មក្  មនិទ្ព្សក្រណាា  ។ 
 ជានទ់្ភលើងទ្ជើងទ្ៅដ   ប៉ាះព្រូវទ្ភលើងទ្ឆះ 
 ទ្ភលើងទ្ព្កាធកិ្ទ្លស  ដុរទ្ឆះអាត្ថម  
   ព្រូវទ្សរខ្នតី  មានក្ដីទ្មត្ថត  
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   អបរ់សីំោ  សរិបបដ្ឋា ន ។ 
 ទ្ដើរយបង់ងឹរ  គឺ្រិរទ្ព្គាះថាន ក្ ់
 ជំរបទ់្ជើងបាក្ ់ ធាល ក្ទ់្ព្ជាះដូច្ព្ច្ឆន 
   ទ្មាហៈងងឹរ  គំ្និរគិ្រសាម ន   
   ក្មាច រប់ងប់ាន  ទ្ដ្ឋយញាណភលសឺាា ង ៕៚ 

3 
 ៙.បញ្ញា    ទុក្ខក្ងាល់   ច្ទ្ងអៀរច្ងអល់   មនិតមនមក្អំរីទ្យើង
មនិបានអាីទ្នាះៗ ទ្ទ    តរទ្ព្ព្វះមក្អំរីមានទ្យើង    ទ្ដ្ឋយអំណាច្នន 
ទ្សច្ក្ដីព្បកាន ់។   ដូទ្ច្នះ  ព្រូវអបរ់កំំ្ណរដឹ់ងនាមរូប    មនិព្បកានថ់ា 
ហនឹងជារួខ្លួនទ្យើង  ទ្ទើបសៃបក់្ងាល់ក្នុងការតសាងរក្អាីឱ្យទ្យើង ៕៚ 

3 
 ៙.មនិថាមនុសសតដលទ្យើងព្សឡាញ់  ឬសអប ់  សុទធតរទ្ៅ
ជាមយួនឹងទ្យើង  ក្នុងទ្រលទ្វោរិច្ទ្ៅ ៗ ។ 
 ដូទ្ច្នះ  ព្រូវព្បញាបព់្សាយចំ្ណង  ទាងំចំ្ណងជាបជំ់ព្វក្់
ទ្ដ្ឋយទ្ោភៈហួងតហង  ទាងំចំ្ណងទ្រៀរទ្វោនឹងគាន   ជារិទ្សស  គឺ្
ចំ្ណងទិដាិ តដលជារួសទ្ញ្ញញ ជនៈច្ងទ្យើងឱ្យជាបនឹ់ងអរតភារ  មនិរចួ្
រីវដដសងារ ទ្ដ្ឋយការព្បកាននូ់វបញ្ចក្ខនធថាជាអត្ថត រួខ្លួនទ្យើង៕៚ 
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 ៙.ទ្ព្ជើសទ្រ ើសយក្រទ្បៀបននការរស់ទ្ៅយ៉ា ងណា   ជាមយួនឹង 
អាី  តដលទ្ធាើឱ្យទ្យើងមានទ្សច្ក្ដីសុខ្  ទ្នះគឺ្ជារង្ខា នដ់រិ៏ទ្សសតដល
ទ្យើងឱ្យដល់ខ្លួនឯង ។ 
 មនុសសទ្យើងភាគ្ទ្ព្ច្ើន  ទ្ភលច្ការង្ខរខ្លួនឯង  គឺ្ការក្មាច រ់
កិ្ទ្លសក្នុងខ្លួន  តបរជារវល់រក្ទ្រឿងទាស់នឹងអនក្ដនទ  ទ្រឿងទ្នះ  ទ្រឿង
ទ្នាះទ្ៅវញិ ។  ត្ថមរិរ  ទ្បើបដិបរតិក្មាច រកិ់្ទ្លសក្នុងខ្លួនឯង  ក្អ៏ស់
ទ្រឿងទាស់ផ្ងតដរ  ទ្ព្ព្វះទ្រឿងទាស់ទ្ៅក្នុងចិ្រតតដលទាស់ ៕៚ 

3 
 ៙.ហាឹក្ហារអ់បរ់ទំ្មើលទ្ោក្ទ្នះ  ទ្ដ្ឋយមនិទ្ព្បើអំណាច្
មានះថា  ព្រូវតរយ៉ា ងទ្នះ  ឬយ៉ា ងទ្នាះ... 
 ទ្មើលឱ្យទ្ ើញ  ទ្ោក្ព្រឹមព្រូវត្ថមទ្ហរុ  ផុ្ររីការទាមទារ  
បង្ខគ បប់ញ្ញជ ...  ទាងំជាបរមរថមនិតមនសរា    ជាផ្លននបច្ចយ័    មនិ
ព្រូវការអាីទ្ព្បៀបបីដូច្រនលឺនេៃ  ឬឥនេធនូ... មានការទ្ក្ើរមក្ទ្ហើយ  គឺ្
ព្រូវតរវនិាសទ្ៅ  ក្នលងបារទ់្ៅវញិប៉ាុទ្ណាណ ះ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ដើមព្រលឹរ    ោស់ជទ្ព្ដ    ទឹក្ទ្ព្ៅោក្ ់
 ឧបសគ្គ    ោស់វរីយិៈ    រលខ្នតី 
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 ការព្បព្រឹរត    ោស់ក្ព្មរិ    គុ្ណរនមល 
 ព្វក្យសមដ ី    ោស់វស័ិយ    ននបញ្ញញ  ៕៚ 

3 
 ៙.ច្ំណងតខ្ស      តបរច្ងព់្សាយ ង្ខយជាងរិរ 
 ចំ្ណងចិ្រត      លងគំ់្និរ  របួររឹខាល ងំ 
 មនិង្ខយព្សាយ     ចិឺ្រតកាយ សាព យទុក្ខំ 
 សាម ររីត្ថងំ      ក្មាល ងំញាណ មានឱ្កាស ។ 
 C.ចំ្ណងចិ្រត      រិរគ្នថៈ  ច្ឆក្ត់ព្សះភរ 
 សាល បន់េៃយប ់      មនិបញ្ឈប ់  ជារិទ្ព្ច្ើនណាស់ 
 ព្រូវទ្សាម ះព្រង ់      ព្រះរុទធអងគ  ព្ទងប់ានព្ត្ថស់ 
 ព្រូវឱ្យច្ាស់      ចិ្រតព្សឡះ  លះអាល័យ ៕៚ 

3 
 ៙.ជួនកាលទ្យើងយក្ទ្រឿងអនក្ដនទមក្ភយ័ព្រួយ  បានជាទ្ភលច្
ថា  បរមរថ  យុរតិធមទ៌្ដ្ឋយទ្ហរុផ្ល 
 ១.ព្រូវរិច្ឆរណា  វបិាក្ក្មមរបស់សរាទ្ោក្ 
 ២.ព្រូវរិច្ឆរណា  អធយព្ស័យននចិ្រតបរមរថ 
 ៣.ព្រូវរិច្ឆរណា  “ តថតា ” គឺ្ដូទ្ច្ឆន ះឯង ។ 
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 C.ទ្បះដូងព្រះរុទធសាសនា  ទ្ព្វលព្វក្យខ្លីបំផុ្រគឺ្ “ តថតា ” 
ក្នុងនព្រលក្ខណ៍ក្ដី    ក្នុងបដិច្ចសមុបាទក្ដី    ក្នុងអរយិសច្ចក្ដី   សុទធតរ  
“ តថតា ” គឺ្ដូទ្ច្ឆន ះឯង ។ 
 បញ្ញញ ទទួលយក្  “ តថតា ” បាន  គឺ្សុខ្ចិ្រត ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិទ្នះ  មនិតមនទ្ច្ះតរលំបាក្ទ្រក្ទ្នាះទ្ឡើយ  ៖ 
 - ទ្បើទ្យើងមនិសនសទំ្រឿងជាប ់ ឬទ្រឿងសអបដ់្ឋក្ខ់្លួនទ្ទ ។ 
 - មានសទ្នាដ ស  លមមសុខ្ចិ្រតនឹងរបស់តដលខ្លួនមាន ។ 
 - បានសុខ្ទ្ហើយ  ទ្ច្ះគិ្រឱ្យសុខ្ដល់អនក្ដនទទ្ទៀរ ។ 
 - ជាមនុសសមនិច្ទ្ងអៀរទ្ោក្  មានទឹក្ចិ្រតទូោយ ។ 
 - រស់ង្ខយ  ទ្ធាើការង្ខរតដលទ្រញចិ្រត  ជីវរិព្សស់ថាល  ។ 
 - រិច្ឆរណា  អាីៗ គឺ្ទ្ហរុផ្ល “ តថតា ” ដូទ្ច្ឆន ះឯង ។ 
 C.ដូទ្ច្នះ  ជីវរិសាម ញសមុគ្  មក្អំរីមនិសុខ្ខ្លួនឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើព្បាថាន តផ្ល  ទ្គ្មនិទ្ព្សាច្ទឹក្ទ្ៅឯចុ្ងទ្នាះទ្ទ  គឺ្ទ្គ្
ទ្ព្សាច្ទឹក្គ្ល់... ។  មនុសសសរានេៃ  ភាគ្ទ្ព្ច្ើន  ច្ងប់ានផ្ល  មនិ
ទ្ព្សាច្ទឹក្គ្ល់...ទ្ព្វលគឺ្ព្បមាទក្នុងទ្ហរុ ច្ងប់ានផ្ល ខំ្ទ្ព្សាច្ទឹក្ 
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ទ្ៅឯចុ្ងតមក្  គឺ្បនព់្សន ់ អងារក្រ... ព្បព្រឹរតទុច្ចររិ  ទ្ព្ព្វះច្ងប់ាន។ 
 ទ្ព្ព្វះទ្ហរុទ្នាះឯង  ទ្ទើបជួបទុក្ខទ្ទាសទ្ៅក្នុងទ្ោក្ទ្នះ  
ទាងំទ្ៅបរទ្ោក្ ។ 
 C.រុទធបរស័ិទ  មានសទាធ ជួយ ឱ្យសៃបចិ់្រតទ្ហើយ  ព្បព្រឹរត
សុច្ររិ អបរ់ចិំ្រត ទីបំផុ្រទ្ក្ើរញាណ  ដឹងបញ្ចក្ខនធមនិតមនអត្ថត ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ព្វលព្វក្យលអៗ  គុ្ណធមស៌ាងមរិត 
 តេមមានទឹក្ចិ្រត  មរិតវសិាសៈ 
   ទ្បើទ្ព្វលមនិគិ្រ  ញារិមរិតថាន ងំថាន ក្ ់
   ោច្ឆអបលក្ខណ៍  សាងយក្ខសាងមារ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្សឡាញ់ទ្ហើយទ្ក្ើរទុក្ខ  ទ្រើព្សឡាញ់ហួងតហងទ្ធាើអាី ? 
 ទ្ៅទ្ហើយទ្ក្ើរទុក្ខ  ទ្រើទ្ៅទ្ធាើអាី ? 

3 
 ៙.ការតដលព្រមទទួលយក្ព្វក្យអនក្ដនទមក្រិច្ឆរណា  ទ្ព្ៅ
អំរីបានការដ្ឋស់ទ្រឿនខ្លួនឯងទ្ហើយ  ទ្ៅមានការច្ទ្ព្មើនមរិតលអទ្ទៀរ  
ជារិទ្សស  គឺ្ទ្ធាើឱ្យការព្បកានអ់ញរូច្ចុ្ះ ៕៚ 
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 ៙.ទ្បើទ្គ្មនិបានទ្ធាើលអតផ្នក្ណាមយួឱ្យដល់ទ្យើង        មនិតមន 
បាននយ័ថា  ទ្គ្ជាមនុសសមនិលអទ្នាះទ្ទ ៕៚  

3 
 ៙.មនុសសតដលមានទ្សច្ក្ដីសុខ្រិរព្បាក្ដ  រតមងមនិ
ទ្បៀរទ្បៀនអនក្ដនទទ្ដ្ឋយកាយ  ោច្ឆ  ចិ្រតទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
៙.ទ្បើទ្ៅទូនាម ន  ព្បទ្ៅខ្លួនឯង  មនិទានប់ានទ្ទ 

 - ឱ្ ទ្ោក្ទ្អើយ... !  កំុ្ទ្ៅគិ្ររិះទ្ដៀលអនក្ដនទ 
 - កិ្ទ្លសធំប៉ាុនភន ំ កាច្ខាល ងំជាងខាល ទ្ៅក្នុងអាត្ថម មនិទ្ទើស  ទ្ៅ
ទ្ទើសនឹងច្ឆបទ្ហើរទ្លើទ្មឃា... ៕៚ 

3 
 ៙.សូមបតីរ  ខ្យល់ដក្ដទ្ងាើមឥឡូវទ្នះ  ក្ទ៏្យើងមនិតមនជាអនក្
ទ្រៀបចំ្មក្ឱ្យខ្លួនឯងតដរ... ។ 
 ទ្ព្ព្វះទ្ហរុតរ      ទ្យើងទ្ព្បើអំណាច្     អញ      និងរបស់អញ 

 “ អ ង្កា រ  មមង្កា រ ”  ក្នុងទ្ោក្ទ្នះ  ទ្ទើបទ្យើងទ្ៅតរជាអនក្ទ្ទាសក្នុង

វដដសងារ ៕៚ 

3 
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 ៙.ចិ្រតខ្ាល់គិ្រក្នុងទ្រឿងមនិ ប ់រ  រហូរដល់មនិតដលបាន 
សាដ បឮ់នូវតខ្សសំទ្ឡងធមមជារិនឹងព្រទ្ច្ៀក្ខ្លួនឯង ។  សលឹក្ទ្ ើមយួ
សនលឹក្តដលព្ជុះចុ្ះមក្  បានសតមដងព្បាបនូ់វធមមជារិរិរ  ឱ្យអនក្តដល
មានចិ្រតសៃប ់ បានចូ្លដល់សច្ចធម ៌ ទ្ដ្ឋយបដិទ្វធញ្ញញ ណ... ។ 
 បញ្ញា ព្រងត់ដលថា  មនុសសទ្យើងព្សឡាញ់ខ្លួន  ប៉ាុតនត  គាម ន
ទ្រលបានរស់ទ្ៅជាមយួនឹងខ្លួនឯងទ្សាះ           ទ្ៅតរជាមយួនឹង
ទ្រឿងខាងទ្ព្ៅ  ខាា យខ្ាល់នឹងអនក្ដនទ...  ជាលទធផ្លដតដលជាដតដល 
គឺ្  រនធនាការ  របួររឹ ៕៚ 

3 
 ៙.ទុក្ខទ្ៅដ ព្ក្ហាយព្ក្ហល់... ទ្ក្ើរមក្អំរីណា ? 
 ឡបស់រិតរខ្លួនទ្យើង  តដលទ្ៅទាស់  ឬទ្ៅច្ឆបព់្បកាននូ់វអាី
ទ្នាះ  សាក្លបងបនធូរអំណាច្អញ  ទ្ហើយព្រមទទួលយក្នូវអាីៗ 
តដលទ្ក្ើរទ្ឡើងសនសមឹ ៗ    ព្ជួរព្ជាបថា  អាីតដលទ្ក្ើរទ្ឡើងទ្នាះគឺ្  
សច្ចៈព្រឹមព្រូវ    ដូទ្ច្នះ  ទ្ទើបបានចិ្រតសៃប ់  ច្ទ្ព្មើនការយល់ដឹងក្នុង
សច្ចធម ៌ ក្អ៏ស់ច្មៃល់ថា  ទុក្ខទ្ក្ើរមក្អំរីណា ។ 
 ព្រូវទ្មើលទ្ោក្  ត្ថមតដលទ្ោក្ទ្នះព្បព្រឹរតទ្ៅ  កំុ្ទ្មើល
ទ្ដ្ឋយការច្ងឱ់្យទ្ោក្ទ្នះព្បព្រឹរតទ្ៅទ្នាះ ៕៚  
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 ៙.ទ្រលទ្វោរបស់ទ្យើងមានរនមលណាស់  ក្នុងការទទួលយក្
នូវព្រះធមម៌ក្បដិបរតិ  ដូទ្ច្នះ  ព្រូវកំុ្ឱ្យខូ្ច្ខារនូវទ្រលទ្វោទ្នះឯង  
ទ្ដ្ឋយសារទ្រឿងទ្ឡះទ្ឡាះរបស់អនក្ដនទ  ទ្នាះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ទាល់តរខំុ្្ធំទ្ឡើង  បានខំុ្្ដឹងថា  មានតរឪរុក្មាដ យ
ប៉ាុទ្ណាណ ះ  តដលបានព្សឡាញ់កូ្ន  មនិតដលេមេយទ្ឡើយ ។  ររឹតរ  
ព្សឡាញ់ទ្ឡើង ៗ  ទ្ៅត្ថមតដលកូ្នធំទ្រញវយ័  និងទ្ៅត្ថមតដល
កូ្នបានទ្ធាើលអ ៕៚ 

3 
 ៙.អាីតដលគួ្រទ្ធាើ  និងអាីតដលមនិគួ្រទ្ធាើ ទ្នះគឺ្ជាសរិសមបជញ្ញ ៈ
របស់មនុសសទ្យើង  តដលច្ឆបំាច្ព់្រូវទ្ព្បើព្បាស់  សរាកាល ។ 
 ជារិទ្សស  ទ្រលតដលសព្រូវគឺ្កិ្ទ្លស  ោយលុក្ចូ្លមក្
ដទ្ណដើ មកុ្សលធមហ៌នឹងឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ការសព្មបខ្លួនក្នុងសងគម  មនិតមនបានទ្សច្ក្ដីថា  ជាការ
ចុ្ះចូ្លក្នុងសងគមទ្នាះទ្ទ  តរទ្នះ  ជាការតដលទ្គ្ច្ទ្ច្ញរីជទ្មាល ះ ។ 
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 C.រិភរទ្ោក្ធំទូោយ  តរចិ្រតតដលមនិព្បកាន ់ ហួងតហង  
ធំទូោយជាង ៕៚ 

3 
 ៙.ជួបគាន ត្ថមផ្លូវ  ទាងំតដលមនិធាល បស់ាគ ល់គាន ផ្ង  ទ្រើគួ្រទ្ព្បើ
សិទធិ    ទ្ព្បើអំណាច្អញព្រូវ... សនសទំ្រឿង  ឬគួ្រទ្ព្បើទ្សច្ក្ដីអរធ់ន ់ 
គុ្ណធម ៌ ឱ្យអភយ័... ។ 
 យ៉ា ងណាមញិ  អារមមណ៍ត្ថមទាា រ ៦  ក្ដូ៏ទ្ច្ឆន ះតដរ  ទ្យើងមនិ
គួ្រជាបទ់្ៅទ្ដ្ឋយការព្សឡាញ់សអបទ់្នាះទ្ឡើយ ។ 
 C.ព្រះនិព្វា នវវិដដៈ  ជាទីបំផុ្រននវដដទុក្ខ  ទ្ៅរងច់្ឆទំ្យើងជានិច្ច  
តដលទ្យើងទ្ដើរត្ថមផ្លូវសរិបបដ្ឋា ន ៤  មានសទាធ   ឆនេៈ  វរីយិៈ  ខ្នតី  
និងសមាធិត្ថងំមា ំ៕៚ 

3 
 ៙.អនក្តដលមានទ្សច្ក្ដីសុខ្ក្នុងជីវរិរិរព្បាក្ដ  មនិតមនជា
អនក្មានព្ទរយណាស់ទ្នាះទ្ទ  ក្ម៏និតមនជាអនក្ទ្ជាគ្ជយ័អាីៗ ដនទតដរ  
ប៉ាុតនត    គឺ្ជាអនក្មានសបាយ ៧ យ៉ា ង  ១-ក្តនលងទ្ៅ  ២-ក្តនលងទ្ៅ  
៣-អនក្ទ្ៅរមួជាមយួ      ៤-សមដនិីយយគាន       ៥-អាហារ      ៦-ឧរុ 
( អាកាសធារុ )  និង៧-ឥរយិបេ ។ 



-381- 

 

 C.ការមនិមានទ្ោគ្  ជាសុខ្ផ្លូវកាយ  ចំ្តណក្ការសបាយផ្លូវ
ចិ្រត  គឺ្កុ្សលធមច៌្ទ្ព្មើនទ្ឡើង  អកុ្សលធមស៌ាបសូនយទ្ៅ ៕៚ 

3 
 ៙.រយយមទ្ៅ    ទ្ទាះជាគាម នការធានាថាបានទ្ធាើជាអនក្មាន
ក្ទ៏្ដ្ឋយ     តរយ៉ា ងទ្ហាច្ណាស់     ក្ោ៏មនិអរប់ាយសាល បត់ដរ ។ 
យ៉ា ងណា  ត្ថមផ្លូវព្រះធមក៌្ដូ៏ទ្ច្ឆន ះតដរ  ព្រូវរយយមក្នុងការសនសំ
បុណយកុ្សល  ទ្ទាះមនិធានាថាជារិទ្នះបានលុះមគ្គផ្លក្ទ៏្ដ្ឋយ  
ប៉ាុតនត  យ៉ា ងទ្ហាច្ណាស់  ក្ោ៏មនិបានសាល បទ់ាងំរស់  សអុយទាងំព្សស់ 
តដរ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសតដលគួ្រឱ្យោបអ់ានណាស់ទ្នាះ  មនិតមនចំ្ទ្ព្វះថា
អនក្មានឋានៈ  យសស័ក្ដិខ្ពងខ់្ពស់ទ្នាះទ្ទ   តរគឺ្ជាមនុសសតដលទ្ច្ះឱ្យ 
កិ្រតិយសដល់អនក្ដនទ ។ 
 ត្ថមផ្លូវព្រះធម ៌ គឺ្អនក្ទ្ព្ទាលព្បទីបបំភលផឺ្លូវសមាម ទិដាិ ។ 
 ចំ្តណក្មរិតក្នុងខ្លួនគឺ្  សទាធ   អនក្នាផំ្លូវគឺ្វបិសសនា ៕៚ 

3 
 ៙.បរទិ្ភាគ្ឱ្យតឆអរ  ទ្សលៀក្ព្វក្ឱ់្យសាអ រ  សព្មាក្ឱ្យលក្ ់  ភ្ាក្ ់
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ទ្ឡើងព្សស់ព្សាយទ្មើលតេសុខ្ភារ  សបាយកាយ  សបាយចិ្រត។ 
  ច្ឆបំាច្ម់ក្អងគុយយក្ចិ្រតទុក្ដ្ឋក្ ់ ទ្ឈាល ះទាស់អាីជាមយួនឹង

អនក្ណាឱ្យខារទ្រល   
ទ្គ្មនិបានមក្រក្សីុចិ្ញ្ច ឹមទ្យើងទ្ទ... យ៉ា ងណាដូច្គាន តដរ ៖ 
- បរទិ្ភាគ្ឱ្យតឆអរ  គឺ្ការឱ្យទាន 
- ទ្សលៀក្ព្វក្ឱ់្យសាអ រ  គឺ្ការរក្ាសីល 
- សព្មាក្ឱ្យលក្គឺ់្ក្មមដ្ឋា ន 
- ភ្ាក្ទ់្ឡើងព្សស់ព្សាយ  រក្ាសុខ្ភារ  គឺ្ វបិសសនា     មាន 

មូលក្មមដ្ឋា ន ។ 
- កំុ្ឱ្យខារទ្រល  ទ្ដ្ឋយការច្ឆបព់្បកាន ់។ 
C.ចិ្រត  ទ្ច្រសិក្  រូប  មនិតមនអត្ថត   រួខ្លួនទ្យើងទ្ទ 
គួ្របដិបរតិ  ទ្ដើមបកីារអស់ទ្ៅននរណាា  ៕៚  

  3 
 ៙.នាយ ំ ភិក្សានវ  កានយា  តុមាហ ក្សំ  នាបិ  អនញ្ញសំ
មាន លភកិ្ខុទាងំឡាយ      កាយទ្នះ   មនិតមនជារបស់អនក្ទាងំឡាយ     
ទាងំមនិតមនជារបស់អនក្ទាងំឡាយដនទទ្ទ ( បិ.៣១/ទំ.១៤២ ) ។ 
  C.អដាក្ថា  អតតនិ  េ ិ សតិ  អតតនិយ ំ នាម  នហាតិ 
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កាលទ្បើមានអត្ថត   ទ្ទើបទ្ឈាម ះថា  មានអាីៗ ជារបស់អត្ថត  ។ 
 អតាត នយវ  ច្  នតថិ  តសាម   ន  តុមាហ ក្សនតិ  អាេ  តរ
អត្ថត ទ្នាះឯងមនិមាន  ទ្ព្ព្វះដូទ្ច្ឆន ះ  ទ្ទើបព្រះដម៏ានព្រះភាគ្ព្ទង-់
ព្ត្ថស់ថា  កាយទ្នះមនិតមនជារបស់អនក្ទាងំឡាយ ។ 
 អនញ្ញញ   នាម  បនរស ំ អតាត   អត្ថត ននអនក្ដនទ  ទ្ឈាម ះថា
ដនទ ។ 
 តសម ឹ សតិ  អនញ្ញស ំ នាម  សយិា  ទ្បើអត្ថត អនក្ដនទទ្នាះ
មាន  ទ្ទើបទ្ឈាម ះថា  មានអាីៗ ជារបស់អនក្ដនទ ។   
 នសាបិ  នតថិ  តសាម   នបិ  អនញ្ញសនតិ  អាេ  ប៉ាុតនតអត្ថត
ដនទទ្នាះមនិមាន  ទ្ព្ព្វះដូទ្ច្ឆន ះ ទ្ទើបព្រះដម៏ានព្រះភាគ្ព្ទងព់្ត្ថស់ថា  
ទាងំមនិតមនជារបស់បុគ្គលទាងំឡាយដនទទ្ទៀរ  ទ្នាះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
៙.គុ្ណអនក្ដនទនលរបសនង កំ្ហុសឆ្គ ឆំគងសងអភយ័ 
កំ្ហុសខ្លួនឯងតរងតក្នខ្  លះបងអ់ាល័យហទយ័សាងផ្នួស៕ 

3 
 ៙.ទ្រឿងខ្លះ   ទ្យើងបានសុខ្    ទ្ព្ព្វះមក្អំរីទ្យើងមនិមាននូវអាី 
ទ្នាះៗ   តដលទ្យើងតរងតរគិ្រថា   ទ្បើបានមក្   ទ្យើងនឹងមានទ្សច្ក្ដី 



-384- 

 

សុខ្ ។ 
 ទ្រឿងខ្លះ  ទ្យើងបានសុខ្  ទ្ព្ព្វះទ្យើងមានក្មាល ងំលះផ្លដ ច្់
ទ្ច្ឆលនូវអាីទ្នាះ  ទ្ច្ញអំរីជីវរិរបស់ទ្យើងទ្ទៀរផ្ង ។ 
 C.ដូទ្ច្នះ  ទ្សច្ក្ដីសុខ្  មនិតមនឋរិទ្ៅតរទ្លើការបានទ្នាះទ្ទ  
បានទ្ហើយនាទុំក្ខមក្ឱ្យក្ម៏ានទ្ព្ច្ើនផ្ងតដរ  សំខានគឺ់្អបរ់ចិំ្រត ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ទាះបីជួបទុក្ខលំបាក្ខ្លះក្ល៏អតដរ       សំខានទ់្យើងមានជីវរិ 
២៤ ទ្មា៉ា ងក្នុង១នេៃ ៗ  ទ្នះឯង ។ 
 ទ្ព្ៅអំរីបុណយកុ្សលទ្ហើយ  សមបរតិដនទទ្ផ្សងទ្ទៀរ  រតមង
ដូច្គាន ទ្ៅទ្រលអស់ជីវរិ ។ 
 សមបរតិខ្លះដូច្គាន ត្ថងំរីមនិទានស់ាល បទ់្មល៉ាះ  ដូច្ជានាឡិការនមល 
១០០ដុោល រ និង១ោនដុោល រ ទ្មើលទ្មា៉ា ងព្រូវដូច្គាន   កាបូបរនមល ៥០
ដុោល រ  និង៥មុនឺដុោល រ  ដ្ឋក្ព់្បាក្ប់ានដូច្គាន   បរទិ្ភាគ្ព្សានេលៗ ដល់
ក្អួរមក្លំបាក្ជាងអនក្អរផឹ់្ក្ទ្ទៀរ  មានភូមពិ្គឹ្ះមហានេល  ដីមហាធំ  
ដល់ទ្រលមានទ្រឿងកំ្សរ ់ ព្រមងព់្រទ្មាច្ដូច្គាន ... ខ្លះមានទ្ទាស  ព្រូវ
ជាបរ់នធនាគារ... លំបាក្ជាងទ្ៅខ្េម ។ល។   
  C.ប៉ាុតនត  ទ្បើជាអនក្មានព្ទរយទ្ហើយ   មានចិ្រតជាបុណយកុ្សល 
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ទ្ទៀរទ្នាះ  ទ្ទើបទ្ឈាម ះថា  មក្ក្ភ៏លសឺាា ង  ទ្ៅក្រុ៏ងទ្រឿងព្រច្ះព្រច្ង ់៕ 

3 
 ៙.ទ្រៀនសុខ្ចិ្រតជាមយួនឹងអាីៗ តដលទ្យើងមាន  ព្រមទាងំ
រកី្ោយក្នុងការឱ្យសុខ្ដល់អនក្ដនទ  សូមបបីានទ្ធាើអាីបនតិច្បនតួច្ក្ទ៏្ដ្ឋយ  
ឱ្យតរបានសបាយចិ្រត  ក្នុងកិ្ច្ចតេរក្ាចិ្រតខ្លួនឯង  ដូទ្ច្នះ  ចិ្រតទ្យើង
ង្ខយបានទ្សច្ក្ដីសុខ្    ជាបច្ចយ័ជួយ ដល់សមាធិចិ្រត ។    ទ្រើទ្យើង
ព្រូវការអាីទ្រក្ក្នុងជារិទ្នះ  ទ្បើទ្យើងកំ្រុងតរទ្ច្ញទ្ៅទ្ហើយហនឹង  មនិ
ព្រឹមតរទ្ច្ញអំរីជារិទ្នះប៉ាុទ្ណាណ ះ  គឺ្ទ្ច្ញអំរីទ្ោក្ទ្នះ  ទ្ៅរក្ការ
អស់វដដៈទ្ទៀរផ្ង ៕៚  

3 
 ៙.ការមានសរិសមបជញ្ញ ៈទ្រឿយៗ រលឹក្ដឹងរូប  នាមខ្លួនទ្យើង 
រហូរដល់រូបព្បាក្ដរួបរមរថ  ជាធារុមនិដឹងអារមមណ៍  ទ្រលហនឹង  គឺ្
ញាណ  តច្ក្រូប  នាមទ្ផ្សងគាន  ។ 
 នាមធមសុ៌ទធអរម់ានរូបោង  ត្ថមទាា រ ៦ ជារួដឹងអារមមណ៍  
ព្បាក្ដលក្ខណៈជាបរមរថ  មនិតមនអត្ថត   គឺ្ព្រឹមតរជាធារុដឹង
អារមមណ៍ប៉ាុទ្ណាណ ះ ។ 
 អបរ់បំានដូទ្ច្នះ  ទ្រឿយៗ  ឱ្យកានត់រភលទឺ្ឡើង  ច្ាស់ោស់ទ្ឡើង 
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ទ្នះជាសរិបបដ្ឋា ន ៕៚ 

3 
 ៙.បុគ្គលអបរ់ញំាណ  ទ្ព្បៀបដូច្មនុសសមានតភនក្លអ ។ 
 - រូបធម ៌ បីដូច្ជាក្ញ្ចក្ស់ព្មាបឆ់លុះមុខ្ ។ 
 - នាមធម ៌ បីដូច្ព្សទ្មាលមុខ្ក្នុងក្ញ្ចក្ ់។ 
 - តច្ក្នាមមនិដ្ឋច្អំ់រីរូប      ទ្ព្ព្វះមនិទានដឹ់ងរូបធមច៌្ាស់-
ោស់  ទ្ព្បៀបបីដូច្ក្ញ្ចក្ព់្សអាប ់។ 
 - កំ្ណររូ់ប  ជាធារុមនិដឹងទ្រឿយៗ  ទ្ព្បៀបបីដូច្រយយមជូរ
សមាអ រក្ញ្ចក្ទ់្រឿយៗ ដូទ្ច្ឆន ះតដរ ។ 
 C.នាមធមព៌្បាក្ដមនិតមនអត្ថត  មានទ្វទនាធារុ វញិ្ញញ ណធារុ
ជាទ្ដើម  ទ្ព្បៀបបីដូច្ក្ញ្ចក្ថ់ាល សាអ រ  ឆលុះទ្ ើញព្សទ្មាលមុខ្យ៉ា ងទ្នះ- 
ឯង ។ ( ខ្លឹមសារក្នុងគ្មពរីវសុិទធិមគ្គ ) ៕៚ 

3 
 ៙.ឯវំ  សាា កាា នត  ភិក្សានវ  មយា  ធនមម...នយស ំ មយ ិ 
សទាធ មតតំ  នបមមតតំ  សនរា  នត  សគេបោយនាតិ  ។ 
 មាន លភកិ្ខុទាងំឡាយ    កាលទ្បើធម ៌    រថាគ្របានសតមដងលអ 
ទ្ហើយយ៉ា ងទ្នះ  ភកិ្ខុទាងំឡាយណា  ព្គានត់រមានសទាធ   ព្គានត់រមាន 
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ទ្សច្ក្ដីព្សឡាញ់ចំ្ទ្ព្វះរថាគ្រ  ភកិ្ខុទាងំឡាយទ្នាះ  ទ្ៅខាងមុខ្នឹង
បានសាថ នសួគ្ ៌ ( បិ.២១/ទំ.៧០ ) ។     អដាក្ថា  ឥមិនា  នយស ំ 
អនញ្ញញ   អរយិធនមាម   នតថិ  តោគនត  បន  សទាធ មតតំ  នបម-
មតតនមវ  នហាតិ  នត  វិបសសក្សបុគេោ  អធិនបបតា  ទ្នះ  
ព្រះអងគព្ទងសំ់ទ្ៅយក្រួក្បុគ្គលអនក្ច្ទ្ព្មើនវបិសសនា  តដលមនិមាន
អរយិធមដ៌នទ  មានព្រឹមតរការទ្ជឿ  ព្រឹមតរទ្សច្ក្ដីព្សឡាញ់ចំ្ទ្ព្វះ
ព្រះរថាគ្រប៉ាុទ្ណាណ ះ ។    វិបសសក្សភិក្សានូញ្ហ  ិ  ឯវំ  វិបសសន ំ 
បដានបតាា   និសនិាន នំ  ទសរនល  ឯកា  សទាធ   ឯក្សំ  នបមំ  
ឧបបជជតិ  តាយ  សទាធ យ  នតន  នបនមន  េនតថ  គនេតាា   
សនគេ  ឋបិតា  វិយ  នហានតិ  ត្ថមរិរ  រួក្វបិសសក្ភកិ្ខុ  អងគុយ
ត្ថងំទ្ផ្ដើមវបិសសនា មយ៉ាងទ្ក្ើរការទ្ជឿ មយ៉ាងទ្ទៀរទ្ក្ើរទ្សច្ក្ដីព្សឡាញ់  
ក្នុងព្រះទសរល  ភកិ្ខុទាងំទ្នាះគឺ្ហាក្ដូ់ច្ជា  ការទ្ជឿទ្នាះ  ទ្សច្ក្ដី
ព្សឡាញ់ទ្នាះ     ច្ឆបន់ដយក្ទ្ៅដ្ឋក្ទ់្ៅសាថ នសួគ្ ៌     ដូទ្ច្ឆន ះឯង ។   
និយតគតិកា  ក្សិរ  ឯនត  បានសាដ បម់ក្ថា  ភកិ្ខុទាងំទ្នាះ  មាន
គ្រិទ្ទៀង ។  នបាោណក្សនតថនោ  បន  ឯវរបូ ំ  ភិក្សាុំ  ច្ូឡ-
នសាតាបននាន តិ  វទនតិ  រឯីរួក្ព្រះទ្េរៈច្ឆស់ៗ ទ្ៅភកិ្ខុតដលមាន
សភារយ៉ា ងទ្នះថា  ព្រះចូ្ឡទ្សាត្ថបនន ៕៚   

3 
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 ៙.រវល់តរច្ងប់ានអាីៗ លអណាស់ ៗ ដូច្អនក្ដនទ  បានជាទ្ភលច្
អាីតដលនាឱំ្យទ្យើងមានទ្សច្ក្ដីសុខ្ ។ 
 របស់តដលនាឱំ្យទ្យើងមានទ្សច្ក្ដីសុខ្  ទាក្ទ់ងនឹងការអបរ់ ំ
ចិ្រត  មនិទ្ភលើរទ្ភលើននឹងទ្ោក្ទ្នះ   មានការក្សយ័រណាា ទ្ដ្ឋយអរយិមគ្គ 
គឺ្ព្រះនិព្វា នជាទិសទ្ៅ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្សច្ក្ដីសុខ្រិរព្បាក្ដ  មនិតមនទ្ៅព្រងទ់្សច្ក្ដីសមាគ ល់ថា
មានខ្លួនទ្យើង  ជាអនក្បានអាីៗ ជារបស់ទ្យើងទ្នាះទ្ទ ។ 
 តរសុខ្សៃប ់  ទ្ៅព្រងក់ារតដលមនិមាននូវទ្សច្ក្ដីសមាគ ល់ថា  
មានខ្លួនទ្យើងជាអនក្ខ្ាះខារ    មនិមានអាី   មនិបានអាី   ទ្ព្ព្វះអត្ថត ក្នុង
ខ្នធ ៥ ទ្នះ  មនិមានទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.កំុ្ឱ្យទ្ ើញរនមលមនុសសទ្ដ្ឋយចំ្ទ្ព្វះតរ  ទ្ៅទ្រលណា
តដលទ្យើងព្រូវការរឹងព្វក្ទ់្គ្ទ្នាះ ។ 
 C.ក្កំុ៏្ច្ឆទំាល់តរ  ដល់ទ្រលជិរសាល ប ់  ទ្ទើបបានទ្ ើញរនមល
ននជីវរិខ្លួនឯងទ្នាះតដរ  បុណយព្រូវទ្ធាើឱ្យបានទ្រញទ្លញ... ដល់ទ្រល
សាល ប ់ ព្រូវព្រមសាល ប ់៕៚ 
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 ៙.ការង្ខរ  ឬទ្រឿងោ៉ា វអាីទ្ផ្សងៗ  មនិតមនទ្ច្ះតរលំបាក្ដូច្
ទ្យើងគិ្រទ្នាះទ្ឡើយ  ទ្នះទ្បើទ្យើងមនិខាល ច្ឧបសគ្គទ្ទទ្នាះ ។ 
 - ឧបសគ្គ  ដូច្ទ្ភលើងលរត់ដក្ឱ្យររឹតររងឹ ។ 
 - ឧបសគ្គ  មក្មុន  ទ្សច្ក្ដីសទ្ព្មច្នឹងមក្ត្ថមទ្ព្កាយ  ទ្នះ
ទ្បើទ្យើងមានរយយម  អាច្ទ្ព្វលបានថា  ឧបសគ្គនាទំ្សច្ក្ដីសទ្ព្មច្  
មក្ព្បគ្ល់ឱ្យក្ប៏ានតដរ ។ 

   C.ដូច្    វិវដដៈ    គឺ្បរមសុខ្ព្រះនិព្វា នអ៊Íចឹ្ង     ទ្បើមនិមាន 
វដដៈ  ជាសងារទុក្ខទ្ទ  ទ្រើមានទ្សច្ក្ដីសទ្ព្មច្មក្រីណា  ប៉ាុតនត  ព្រូវ
អបរ់ចំ្ទ្ព្មើនអរយិមគ្គ  ទ្ទើបបានសទ្ព្មច្ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើទ្យើងអាល័យអរីរកាល     ោទ្ធាើឱ្យទ្យើងររឹតរខារទ្រល 
ទ្វោតេមទ្ទៀរ ។ 
 របស់ខ្លះ  ទ្បើទ្យើងមនិព្រមទ្ច្ឆលទ្ទ  គឺ្មានតរខារ  ទ្ព្បៀប

បីដូច្សីុមការទូរស័រេ  តដលទ្លើសរីការទ្ព្បើព្បាស់អ៊Íចឹ្ង  ទ្បើទ្យើង
សាដ យមនិព្រមទ្ច្ឆលទ្ទ    ោមានតរឱ្យទ្យើងដ្ឋក្ប់ញ្ចូ លព្បាក្ ់   ទ្ដើមបី
សុរលភារ... ។ 
 ព្រឹមតរបានដឹងថា      អាីទ្នាះមនិតមនទ្យើងជាអនក្សាងប៉ាុណណឹ ង   
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ទ្ហើយខំ្ព្បឹងឱ្យរចួ្ខ្លួនទ្ៅ  គឺ្លអទ្ហើយ  មនិបាច្ម់ក្សាដ យអាីក្នុងទ្ោក្
ទ្នះទ្ទ  សុទធតរការទ្បាក្ព្បាស់របស់ននេិោគ្ៈ  ក្នុងចិ្រតខ្លួនឯង  ទ្ព្ព្វះ
ទ្យើងលៃងទ់្លល  ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ដើមទ្ ើ  ទព្មាបំានធំ  ព្រូវឆលងការទ់្រលទ្វោ  បញ្ញា វបិរតិ
ទ្ផ្សងៗ និងទ្ព្គាះធមមជារិ...  
 - យ៉ា ងណាជីវរិននព្រហមច្រយិធម ៌ ក្ដូ៏ទ្ច្ឆន ះតដរ 
 - ព្រូវអរធ់ន ់ កំុ្ខាល ច្ឧបសគ្គ... ដូច្ទ្ដើមទ្ ើមនិខាល ច្នេៃ  មនិ
ខាល ច្ទ្ភលៀង  មនិទ្ខ្ពើមោមក្សរា... 
 - តរតបរជាបានផ្លយ៉ា ងលអ  មានតមក្  សលឹក្  តផ្ល  ផ្លា   ទ្ៅវញិ 
ដូទ្ច្ឆន ះឯង ៕៚   

3 
 ៙.ទ្ៅមាន ក្ឯ់ង        មនិខាល ច្តព្ក្ង នឹងឆលងទ្ោគ្ 
 មនុសសមានទ្ជាគ្     មនិខ្ាល់ទ្សាក្ នឹងទ្រឿងឆលង 
 ទ្រឿងជីវរិ        ទ្រឿងនឹក្គិ្រ ទ្រឿងក្នលង 
 ទ្រឿងអនក្ផ្ង        ទ្រឿងគូ្ព្គ្ង មនិហួងតហង ៕ 

3 
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៙.ដក្ដទ្ងាើមទ្ដើមបរីស់បនត ទ្ធាើអំទ្រើលអកំ្ដរជីវរិ 
 ទ្ក្ើរមក្ភលទឺ្ហើយ កំុ្ទ្ឡើយងងឹរ  

បុណយបាបក្នុងចិ្រត សថិរទ្លើទ្យើងសាង ៕៚ 

3 
 ៙.ព្វក្យ  “ រតឹមមតប៉ាុណ្ណឹ ង្ ”  ទ្ព្បើក្នុងនយ័ ២ យ៉ា ង ៖ 

 ១-ទ្ដ្ឋយទ្សច្ក្ដីអរធ់ន ់ ព្រឹមតរប៉ាុណណឹ ងមនិអីទ្ទ ។ 
 ២-ទ្ដ្ឋយទ្ោភៈ  ព្រឹមតរប៉ាុណណឹ ងមនិទានព់្គ្បទ់្ទ ។ 

 C.ព្វក្យថា “ មនិអីម្ទ ” ទ្ព្បើទ្ៅរក្អនក្ដនទ  ទ្ដ្ឋយការឱ្យអភយ័  

ឱ្យឱ្កាស ។  សំខានទ់្ព្បើចំ្ទ្ព្វះខ្លួនឯង  មានព្បសិទធិភារណាស់  មនិ 
បាក្ទឹ់ក្ចិ្រត     មនិដួលរលំ     ដួលទ្ហើយទ្ព្កាក្បាន    អរធ់ន ់ រសូ៊ 
រយយម  រហូរបានផ្លសទ្ព្មច្ផុ្រច្ឆក្ទុក្ខ ៕៚ 

3 
 ៙.កំ្ណារទ់្ ើអតណដ រទឹក្  រិរជាគាម នរនមលដូច្មាស ១ គី្ឡូ  
ក្នុងការច្ឆយោយទ្នាះទ្ឡើយ  ប៉ាុតនត  ទ្រលលងទឹ់ក្  កំ្ណារទ់្ ើរិរ
ជាសំខានន់ព្ក្តលង ។ 
 - ទ្រល ពឺ្រូវការជា  ទ្រលជិរសាល បព់្រូវការជីវរិ  ទ្រលច្ឆក្
ទ្ោក្ព្រូវការបុណយ      ដល់ទ្រលធាល ក្ន់រក្ទ្ទើបទ្ ើញរនមលននកំ្ទ្ណើ រ 
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មនុសសទ្នះខាល ងំណាស់... ។ 
 - ជីវរិសរាទ្ោក្ទ្ៅលងក់្នុងវដដទុក្ខ  ទីរឹងរិរព្បាក្ដមនិតមន
សមបរតិទ្ោកិ្យទ្ទ  គឺ្អរយិមគ្គអងគ ៨ ៕៚  

3 
 ៙.មនិច្ឆបំាច្ព់្រូវយល់ដឹងព្គ្បទ់្រឿងទ្ឡើយ    ប៉ាុតនត  ច្ឆបំាច្ព់្រូវ 
តរមានសរិ  ខ្នតីអរធ់នព់្គ្បទ់្រឿង     ទ្ទើបបាន    ចិ្រតមនិព្ច្បូក្ព្ច្បល់ 
មនិវកឹ្វរ ។ 
 C.ទ្បើចិ្រតសៃបអ់បរ់កំ្មមដ្ឋា ន  គឺ្មនិមានទ្រឿងអាព្ក្ក្វ់កឹ្វរ  
ព្ច្បូក្ព្ច្បល់ទ្នាះទ្ទ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ធាើការរតមងលំបាក្ហរទ់្នឿយ  ប៉ាុតនត  អនក្តដលមនិមាន
ការង្ខរទ្ធាើ  គឺ្លំបាក្ខាល ងំជាង  យ៉ា ងណា   
 - អនក្បសួព្បឆ្ងំនឹងកិ្ទ្លស  រិរជាព្រូវលំបាក្  តរលំបាក្
ក្នុងផ្លូវមានសុវរថិភារ 
 - ចំ្តណក្ ោោសតដលបទ្ណាដ យត្ថមកិ្ទ្លស  រតមងលំបាក្
ក្នុងផ្លូវទ្ព្គាះថាន ក្ ់ ទ្ព្វលគឺ្លំបាក្នព្ក្តលង  ដូទ្ច្ឆន ះឯង ។ 
 C.គួ្ររកី្ោយក្នុងសមាម បដិបទា  ទ្ដ្ឋយខ្នតិធម ៌៕៚ 
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 ៙.ជីវរិទ្នះ  ដូច្ជារបស់ជួលទ្គ្យក្មក្អ៊Íចឹ្ងឯង   

ទ្យើងមនិខំ្ព្បឹងតព្បងទ្ព្បើព្បាស់ឱ្យបានព្បទ្យជន ៍  តបរជាខំ្
ព្បឹងបទ្ព្មើទ្ៅវញិតបបហនឹងឬ ? ៕៚ 

3 
 ៙.ញញឹមដ្ឋក្គ់ាន ក្ជ៏ាការសមគួ្រទ្ហើយ  ប៉ាុតនត  ទ្បើអាច្ញញឹម
ដ្ឋក្ក់ាររិរបាន  ទ្នះទ្ទើបជាទ្សច្ក្ដីសុខ្ក្នុងដួងចិ្រត  ក្មាច រប់ងនូ់វ
សព្រូវននជីវរិបាន  ដរិ៏រព្បាក្ដតមនតទន ។ 
 បរមរថសច្ច  គឺ្ជាការរិរ  បានដល់ចិ្រត    ទ្ច្រសិក្  រូប  តដល 
អាព្ស័យបច្ចយ័  និងនិទ្ោធសច្ច  គឺ្ព្រះនិព្វា ន   តដលអស់បច្ចយ័ទ្ដ្ឋយ 
ឧបាយននមគ្គ ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្បើទ្យើងទ្ជឿព្បាក្ដ  មានឆនេៈថាអាច្ទ្ធាើបាន  កំុ្ច្ឆបំាច្់
ទ្ព្វលេាីព្រឹមជីក្ភន ំ   លុបសមុព្ទទ្នាះ    សូមបតីរអរយិមគ្គ   ក្អ៏ាច្ទ្ធាើ
ឱ្យសទ្ព្មច្បានតដរ  ប៉ាុតនត  ទ្បើគាម នសទាធ   អរឆ់នេៈវញិ  ព្គានត់រទ្លើក្
នដសំរះតម៉ាឪខ្លួនឯងក្ម៏និរចួ្ផ្ង  មនិច្ឆបំាច្ទ់្ព្វលដល់សមាទាន
សីល  លះបាបក្មមទ្នាះទ្ឡើយ ៕៚ 

3 
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 ៙.ទ្សច្ក្ដីសុខ្ទ្ៅនឹងចិ្រតខ្លួនឯង  តដលបានអបរ់ទូំនាម ន ។ 
 មានជំទ្នឿទ្ដ្ឋយទ្ព្ច្ើនថា ព្រូវសូមទ្សច្ក្ដីសុខ្អំរីព្រះជាមាច ស់ 
 ប៉ាុតនតទីបំផុ្រ   ទ្ៅតរទ្ឈាល ះដទ្ណដើ មទ្សច្ក្ដីសុខ្   ដទ្ណដើ មផ្ល 
ព្បទ្យជនគ៍ាន     ព្បតជងគាន     ទ្ព្ព្វះទ្ហរុតរមនិបានអបរ់ ំ   ទូនាម នចិ្រត 
ហនឹងឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្ធាើលអមានរនមល សមដនីេលក្នព្មគុ្ណ 
 ចិ្រតលអច្ទ្ព្មើនបុណយ គិ្រទុក្មុនសឹមោច្ឆ ។ 
 ទ្រឿងទ្ៅដ កំុ្សូវទ្ព្វល ទ្រឿងោភចូ្លកំុ្សូវថា 
 មនុសសទ្សាម ះទ្ៅឯណា មនុសសឥសាមនិខ្ាះទ្ឡើយ ។ 
 កូ្នទ្អើយច្ឆទុំក្ចុ្ះ ទ្បើតឆាព្រុសកំុ្ព្រុសទ្ឆលើយ 
 ទ្គ្ច្ទ្ច្ញទ្ធាើព្រទ្ងើយ កូ្នហនឹងទ្ហើយជាកូ្នមនុសស ។ 
 ច្ឆញ់ខ្លះក្ប៏ានតដរ កំុ្ទ្ច្ះតរច្ងព់្បទូសត 
 សុខ្ចិ្រតព្រងច់្ឆក្ធ់លុះ រិរដូទ្ច្ឆន ះ “ តថតា ” ។ 
 និព្វា នទ្ទើបជាទ្ព្រើយ កំុ្ទ្ព្រក្ទ្ឡើយវដដសងារ 
 C.បរមសុខ្ច្បប់ញ្ញា  អនតាត   ធមទ៌ាងំរួង ៕៚ 

3 



-395- 

 

 ៙.ទ្រឿងខ្លះទ្បើទ្យើងអរធ់នប់ានត្ថងំអំរីដំបូង  ទ្យើងក្ម៏និ

ច្ឆបំាច្ព់្រូវមក្អរធ់នរ់ហូរអស់មយួជីវរិអ៊Íចឹ្ងតដរ  ប៉ាុតនត  ឥឡូវទ្ៅតរ

មានព្បទ្យជន ៍  ទ្បើទ្យើងអរធ់នក់្នុងការរក្ាសីល  សមាធិ  បញ្ញញ   
ព្បឆ្ងំនឹងកិ្ទ្លសព្គ្បត់បប  ដូច្ជា  ោគ្ៈទ្សនហាជាបជំ់ព្វក្ជ់ាទ្ដើម
ទ្នះ  តដលមក្កំ្ណរឱ់្យទ្យើងព្រូវទ្ក្ើរទុក្ខលំបាក្ព្គ្បទ់្រឿង  ក្នុងវដដ-
សងារ ។ 
 C.បរមសុខ្  គឺ្ជាទីបំផុ្រននវដដទុក្ខ  តដលវដដទុក្ខទ្នះ  ព្រះ-
សមាម សមពុទធព្ទងព់្ត្ថស់ថាជាទុក្ខយ៉ា ងនព្ក្តលង      “ សង្ខា ោ  បរមា 
ទុកាា  ”  បិ.៥២/ទំ.៦៤ ៕៚   

 3 
 ៙.រិរតមនទ្ហើយ  បច្ចុបបននធម ៌ មនិតមនជាព្រះនិព្វា នទ្ទ  ប៉ាុតនត  
ទ្បើទ្យើងហាឹក្ហារឱ់្យមានទ្សច្ក្ដីសុខ្ក្នុងបច្ចុបបននទ្នះ  ទ្ដ្ឋយការ
កំ្ណរដឹ់ងបរមរថធមក៌្នុងបច្ចុបបនន  មនិតមនអត្ថត   អបរ់សីំល  សមាធិ  
និងបញ្ញញ   ទ្ទាះបីថាមនិតមនជាព្រះនិព្វា ន  តរទ្នះគឺ្ជាទ្សច្ក្ដីសុខ្  
ទ្ៅកានព់្រះនិព្វា នហនឹងឯង ៕៚ 

3 
 ៙.លិខ្ិតម្ស្ើ ឱ្យខ្លួនឯង្  
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 ១-ទ្លើក្ទ្ច្ឆលក្ដីសងឃមឹទ្បះដូងអនក្ដនទ  សូមព្រឹមតរទ្បះដូង
ខ្លួនឯងមក្វញិប៉ាុទ្ណាណ ះ ។ 
 ២-ទ្លើក្ទ្ច្ឆលនូវអាីតដលទ្យើងព្គ្បព្គ្ងមនិបាន  ទុក្ព្រឹមតរ
ចិ្រត  តដលព្រូវរក្ាទ្ដ្ឋយសរិ  ប៉ាុណណឹ ងឯង ។ 
 ៣-ទ្លើក្ទ្ច្ឆល  ដ្ឋក្ចុ់្ះនូវខ្នធភារៈតដលទ្យើងបានដឹងច្ាស់
ថា  គឺ្មនិតមនទ្យើងជាអនក្សាងមក្ទ្ឡើយ ។ 
 ៤-ទ្លើក្ទ្ច្ឆលនូវអហង្ខា រ  មមង្ខា រ ( ព្បកានថ់ាអញ  របស់
អញ )  ទ្ ើញរបស់ក្នុងទ្ោក្  ដូច្ព្បាក្ធ់នាគារ ។ 
 ៥-ទ្លើក្ទ្ច្ឆលនូវការទាមទារអាីទ្ទៀរអំរីសច្ចៈ ៕៚ 

3 
 ៙.ព្រឹមតរបញ្ចក្ខនធទ្នះធៃនណ់ាស់ទ្ៅទ្ហើយទ្ញាមទ្អើយ ! ឱ្យ
អាត្ថម តរក្ទូលសអីតេមទ្ទៀរ  ធៃនអ់ាត្ថម សាល បទ់្ហើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ោល់នេៃតដលអាីៗ ផ្លល ស់បដូរ ប៉ាុតនត ការរិរមនិផ្លល ស់បដូរទ្ឡើយ។ 
អាីៗ ព្ព្វរព់្បាសទ្ៅ  តរការរិរសថិរទ្ៅជាមយួនឹងទ្យើងជានិច្ច៕៚ 

3 
 ៙.ទ្គាលធម ៌៨ ចំ្ណុច្  សព្មាបជី់វរិទ្ក្សមក្ានត ៖ 
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 ១-ទ្រឿងអនក្ដនទ  ចិ្រត  អធយព្ស័យ  វបិាក្ក្មម... បរមរថសច្ច 
 ២-ទ្រឿងធមមជារិ  ទ្ម   ដី  នព្រ  ភន.ំ.. រីជនិយម  ឧរុនិយម 
 ៣-ទ្រឿងរបស់ទ្យើង  វដដៈរហូរមក្  មនិតមនទ្យើងអនក្សាង 

 ៤-មនុសសទ្យើងមនិដូច្គាន   ទ្ទើបបានជាអនក្ដនទអ៊Íចឹ្ងឯង 

 ៥-អាីមក្កំុ្អរ  អាីទ្ៅវញិកំុ្ទ្សាក្  អាីៗ ព្រឹមតរមយួព្គា 
 ៦-ទ្ោក្ទ្នះ  បវរតិ  គឺ្ព្បព្រឹរតទ្ៅត្ថមបច្ចយ័ដព៏្រឹមព្រូវ 
 ៧-ព្រឹមតរប៉ាុណណឹ ងមនិអីទ្ទ  ឱ្យតរបានទ្ៅរស់រឹងខ្លួនឯង 
 ៨-ទ្យើងក្ព៏្រូវលះទ្ច្ឆលអរតភារទ្ព្រើយអាយទ្នះ        ទ្ៅកាន ់
បរមសុខ្តដរ  ទ្រើទ្សាក្ទ្ៅអាី  នឹងទ្គ្ទ្ច្ឆលទ្យើង ៕៚ 

3 
 ៙.ទ្រឿងខ្លះ  ទ្យើងអរប់ានទ្ធាើទ្ទ  តរទ្យើងគិ្រថា  ទ្យើងជាអនក្
ទទួលផ្ល  នាឱំ្យទ្ក្ើរទុក្ខទ្សាក្ច្ទ្ងអៀរច្ងអល់ចិ្រត ។ 
 លុះព្ត្ថតរអបរ់ញំាណ  បានទ្ ើញនាមរូប  ព្រមទ្ដ្ឋយបច្ចយ័  
ទ្ទើបមនិទ្ ើញមានអត្ថត   ទាងំអនក្ទ្ធាើ  ទាងំអនក្ទទួល ។ 
 C.ទ្រឿងនាឱំ្យទ្ក្ើរទុក្ខ  ទ្ព្ព្វះចិ្រតតដលទទួលដឹងទ្រឿងទ្នាះ  
វទ្ងាងក្នុងអរថ   គឺ្ផ្លរបស់ទ្ហរុ  រចួ្ទ្ហើយក្ច៏្ឆបព់្បកាន ់  ទ្ដ្ឋយមាន 
ចំ្ណងទ់្ៅក្នុងទ្រឿងដនទទ្ផ្សងទ្ទៀរ      ក្ប៏ងានាឱំ្យទ្ក្ើរទុក្ខភយ័      ជា 
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ទុក្ខសច្ចក្នុងវដដសងារ ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវរិទ្នះ  ព្បសិនទ្បើព្រូវសាល ប ់ អនក្ណាព្បតក្ក្បាន 
 តរដល់មនិទានស់ាល ប ់   តបរជាទ្ធាើឯងព្គានទ់្បើ   ដូច្ខ្លួនឯងរូតក្ 
ណាស់  ជាមាច ស់ជីវរិ... 
 ត្ថមរិរជីវរិទ្នះ  គឺ្ជារបស់បច្ចយ័បទ្ងាើរទ្ឡើងទ្ហើយ  ព្បគ្ល់
ឱ្យនព្រលក្ខណ៍ទ្សាះ ។ 
 C.គួ្ររុទធបរស័ិទភ្ាក្ខ់្លួន  ភលសឺាា ងទ្ឡើង  ៕៚  

3 

   

3 
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rrrbsss  

namBuT§bris½TGñkman]bkar³ 

kñúgkargarFmµTan  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 
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raynamBuT§bris½TkñúgshKmn_FmµTan 

]btßmÖR)ak;pSBVpSayRBHFm’RbcaMqñaM  

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

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

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

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

5- ]>s>Ca KuM nig ]>si>Bin sat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

6- ]>si>Ca  supa nig ]>s>h‘un mul >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

7- ]>si>Ca  suPaB nig ]>s>Ekm saKuN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

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

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

10- Pikçú QYm sMbUr >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

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

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

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

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

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

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

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

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

19- ]>s>taMg Gag nig ]>si>kUy LaMhYg RBmTaMgbuRt >>>>>>>> s>r>G> 
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20- ]>si>TW KwmCåg  RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  s>r>G> 

21- ]>si>TUc panI nig sVamI Leslie Mael RBmTaMgbuRt >  s>r>G> 

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

23- ]>s>b‘ut sUnI ¬ehAeBA ¦ nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

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

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

26- ]>s>eym sMNag nig ]>si>eym LÚr:a RBmTaMgbuRt >>>>> s>r>G> 

27- ]>si>rs; lINa RBmTaMgkUnecA ÷ ]>si>GUn j:÷kUnecA s>r>G> 

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

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

30- ]>si>suin lMGg nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

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

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

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

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

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

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

37- ]>si>hY Gat; ÷ ]>si>v:an favÍ ÷ kUn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

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

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

40- elakRKÚ eGO esA nigPriya dYg cnñI ÷buRtI esA mUlINa >  s>r>G> 

41- ]>s>eGog qay nig ]>si> eGo eksr RBmTaMgbuRt >>>>>> s>r>G> 
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42- ]>si>eGg ehglaP RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

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

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

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

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

47- ]>s>Kwm DI nig ]>si>Kwm s‘UlI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

62- ]>s>sr b‘uneFog RBmTaMgbuRt nigecA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  GU®sþalI 

63- ]>si>sux NarI nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 
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64- kBaØa s‘uy daENt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

84- ]>si>qay s‘n RBmTaMgbuRt nigecA÷ecATYt>>>>>>>>>  kaNada  

85- ]>s>BuF e):alag nig ]>si>h‘un suIveGog÷kUnecA >  kaNada  
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86- Chhem Sokreth.Puth Kunthea+Rothmony+Bunnawat+Veriya >> kaNada  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

98- ]>s>XI ehn nig ]>si>emoc pløa ÷ ]>si>ng taMgeLg >>> P>B> 

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

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

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

102- ]>s>Eg:t epg nig ]>si>ehA ehg÷kUn epgbUr:a÷GuwglINa P>B> 

103- ]>si>Eg:t yUeGg÷eBA sUr:ag÷lwm KwmNa÷]>si>huk Cun >> b>b> 

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

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

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

107- ]>si>Rcwg KwmRsúW RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 
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108- ]>si>qay Esg RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b>b> 

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

110- ]>s>C½y vNÑ³ nig ]>si>b:k; sURtsunñI ÷ kUnecA >>>>>>>>> P>B> 

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

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

113- ]>s>Ca  sux um nig ]>si>G‘un  BUn RBmTaMgkUnecA  >>>>>>>  P>B> 

114- ]>s>Ca  supl nig ]>si>eGg  suxum RBmTaMgkUnecA >>>>> P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

122- ]>si>CU eqgeha  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   k>B>q> 

123- ]>si>RCún suIedt nigb¥Ún ÷kµÜy nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

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

125- ]>si>twklI KwmLay ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

129- ]>s>taMg supl nig ]>si>Lúg  ekg RBmTaMgkUnecA >>>> b>b> 
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130- kumarI taMg sumavtI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b>b> 

131- ]>s>fac; fg nig ]>si>Kwm eyog ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

132- ]>s>fab; sMepa nig ]>si>Eb:n saevÍy ÷ ]>si>fab; Cu¿pn b>b> 

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

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

135- ]>s>TUc favriT§ nig ]>si>qay m:alIka ÷ buRt >>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

139- ]>s>nak; DIELn nig ]>si>exov buNüfa ÷ kUnecA >>>>>>>>> P>B> 

140- ]>si>nag em:A nig b¥Ún ÷ kµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

143- ]>si>b:k; suPaB RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

144- ]>s>b:k; sURt nig ]>si>lIm éNehog÷buRtFIta÷ecA P>B> 

145- ]>si>buwg suxum ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

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

151- ]>s>Pav san nig ]>si>b:k; subuNü÷buRt>>>>>>>>>>>   P>B> 
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152- ]>s>mas cinþavuF ¬ehANaM¦nig ]>si>TUc saemon÷kUnecA b>b> 

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

154- Em:n esrIvuDÆi nig vgS lIKg; ÷vgS gYnLúg nig jwk suxNa P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

164- elak erOg esdæa nig GñkRsI nag CYneGg ÷buRt >>  P>B> 

165- ]>si>lag suIvb‘Yy nig ]>s i>can; fa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>> P>B> 

166- kUnecArbs ;]>si>lI éLh‘ag nig ]>s>taMg sugQIm >>>> P>B> 

167- ]>s>lIm qay nig ]>si>RCun m:ac ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

168- ]>s>lIm esg nig ]>si>Tin sn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

173- elak vgS esaP½NÑ nig ]>s> eLa Kwmlag÷matabita>  P>B> 
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174- ]>si>evon Kg; ÷elak tan; KuNesrI GñkRsI eqg suvNÑarI> P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

185- ]>si>sux saG‘uk nig ]>si>rt½ñ eGg RBmTaMgkUnecA >>>>> P>B> 

186- ]kj:a sux suxa nig elakC¿Tav can; lag÷buRt >>>  P>B> 

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

188- ]>si>sux eGg ¬ehA favÍr:U ¦ nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

190- ]>s>s‘un G‘ag nig ]>si>)a‘n s‘Uh‘an ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>> b>b> 

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

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

193- ]>s>sYs FIedt nig ]>si>qay m:alIn ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

195- ]kj:a esg qayG‘Yr nig ]>si>kaMg hÁicéN÷buRt÷ecA P>B> 
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196- elak esg favrinÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

201- ]>si>siub vNÑa RBmTaMgkUnecA >>>  P>B> 

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

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

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

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

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

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

208- ]>s>hg; c½nÞrinÞ nig ]>si>dYg r:avÍ ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

210- ]>s>hug RCín nig ]>si>eLg cMerIn÷kUnecA÷ecATYt >>>> b>b> 

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

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

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

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

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

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

217- ]>si>Ehm vNÑa nig ]>si>Ehm vuDÆI ÷buRt >>>>>>>>>>>>  P>B> 
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218- ]>si>éh suxman RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

230- ]>si>G‘uk ln; ]>si>FIv suImGy nigRkúmevn RBmTaMgbuRt P>B> 

231- ]>s>G‘uk sMNag nig ]>si>):al; FIta RBmTaMgkUnecA >>>> P>B> 

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

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

P>B> 

234- ]>si>G‘U KwmGUn nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

239- ]>si>eGog XIm nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 
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sBVTanM FmµTanM Cínati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

240- ]>si>Ék supl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

241- Rkumevnéf¶2ekItvtþRBHBuT§manbuNü ]>si>sux RsI s P>B> 

242- KN³kmµkarvtþsMeBAmas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

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

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

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

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

247- Rkúm]>si>rs; Cín RkúmevnRbeKnnic©PtþRBHsgÇ 26 vtþ >  P>B> 

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

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

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

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

; ;;;;;; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

rrrbsss 
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namBuT§bris½TEdlmansT§a 

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

 

 
 
  

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

2- elakyay mas sm ¬ehAm:aEj:t ¦ ÷ kUnecA  

 
Ék]tþm rs; R)aCJBnøW nigelakC¿Tav tan; suxa ÷ buRt÷ecA  

 elakC¿Tav rs; qvÍ-cin sacnÞDI nig buRt cin sI]tþm 250 $ 

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

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

5- PikçúbBaØabeC¢aeta eTB bBaØa nig]>s>Rsúg can;Na÷Priya÷buRt 155 $ 

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

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

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

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

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

11- ]>si>c½nÞ bu)aöNa RBmTaMgbuRtFIta nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

12- ]>s>taMg NaMepg nig ]>si>lwm s‘UhYr ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

13- ]>si>Kwm suxun RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

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

15- ]>si>qan; éhkwg RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

16- ]>si>eGg ehglaP nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

17- ]>s>lwm huglI nig ]>si>suwm etgKI RBmTaMgkUnecA >>>>>>> 100 $ 

18- ]>si>xwm tan; nig kUnecA ÷ ecATYt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 
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19- ]>si>paMg RsÚy ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

20- BuT§bris½T vtþRBHKn§kudí )at;d¿bg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

21- ]>si>Guwg Kwmrs; ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

22- ]>s>vgS esaP½N nig ]>si>eLa KImlag ÷matabita÷kUnecA 100 $ 

23- ]>s>)an fug nig ]>si>yug lat RBmTaMgbuRt ÷ecA >>>>>>>>>>> 100 $ 

24- kBaØa taMg sumavtI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

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

26- elak kaNul ciRta nig elakRsI CU supanI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

27- ]>si>G‘uc sanI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80 $ 

28- yuvCn xum c½nÞDINa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 

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

30- kBaØa s‘uy daENt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 

31- elakRKÚ Cåm C¿nit nig RkúmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 

32- ]>si>CYn RsI nigmþay ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

33- ]>s>ng éqKn; nig ]>si>lIn s‘aghug ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

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

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

36- ]>si>e):a Kwmy:um >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

37- ]>si>Kwm cnßa RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

38- ]>si>G‘U suxsanþ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

39- ]>si>Kg; saerOg nig ]>s>rs; saer:n ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

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

41- ]>s>muwg xum nig ]>si>eLg eyOn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

42- ]>s>esam rtn³ nig ]>si>KaM NavÍ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 
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43- ]>si>kusuma >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

44- GñkRKÚ kuslvtI s eCOn ¬enAPUma¦÷]>si>vNÑ munI nigkUnecA 50 $ 

45- ]>si>lI savn nig kUnecA ÷ ecATYt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

46- elak eKog Es nig GñkRsI lwm ehg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

47- ]>si>G‘uc sanI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

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

49- ]>si>eBC cnÞPirmü nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

50- ]>s>XI ehn nig ]>si>emoc pløa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

51- ]>si>G‘¿ salI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

52- ]>si>exg laPanI ¬ehAGaPa ¦ nigGñkmþay >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

53- ]>si>Cu¿ b:un ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

54- kinetgLac÷hak;NarI-em:gsuxxn÷em:gsuxsanþ-huWn suPaB 50 $ 

55- ]>si>ej:b daer:t ¬hYy ¦ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

56- ]>si>Titü s‘un nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

57- ]>si>Xut v:an;fa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

58- ]>si>CU eqgeha >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

59- ]>s>Cåm eGgRs‘n nig ]>si>v:a suxKIn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

60- ]>si>b‘ut m:alI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

61- ]>si>m:uk dar:anI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 35 $ 

62- ]>s>yic QIn nig ]>si>Et sum:alI ¬b‘Yy¦ RBmTaMgkUnecA >> 33 $ 

63- elak KIm Lúg nig ]>si>kaMg danI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>> 33 $ 

64- ]>si>sux sMLI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

66- ]>si>eBA sUr:ag ÷ ]>si>Eg:t yUeGg ÷ ]>si>lwm KwmNa >>>>>>>>> 30 $ 
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67- ]>si>Ca eTog nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

68- ]>s>huW G‘unesg nig ]>si>huwg suIméN RBmTaMgkUnecA >>>>> 30 $ 

69- ]>s>em:A v:an nig ]>si>Fn; sMbUr RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>> 30 $ 

70- ]>s>eGO eyOn ]>si>TUc egOn nig ]>si>eGO sarYn ÷ kUnecA 30 $ 

71- ]>si>qay Esg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

72- ]>s>h‘un kukesom nig ]>si>Ca suIvLay ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>> 30 $ 

73- ]>si>gYn suKn§mala ÷ ]>si>lim fugQIr >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

74- ]>si>lI yk; x ÷ ]>si>lI yk;exn nig kUn² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

75- ]>si>muI daer: ÷ ]>si>sM pan;Na ÷ ]>si>sM vasna nig sVamI÷kUn 30 $ 

76- ]>si>sM skuNalI÷sVamI÷kUn sM nrriT§÷Priya÷]>s>sM stüa 30 $ 

77- ]>si>jÚg KwmGuI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

78- ]>si>dUg saemon ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

79- ]>si>nut siT§farI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

81- ]>si>Ca suNavÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

82- ]>si>cug fU ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

83- ]>si>g:Uv muyGuI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

84- ]>si>b‘ut esdadYg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

85- ]>s>esg s‘agnI ¬kuy ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

86- ]>si>QYn can;fn ÷ ]>si>xat; fun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

87- ]>si>eGg KwmGaMg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

88- ]>si>kg cinþa ÷ ]>si>ng suPI ÷ ]>si>ywm sarwm >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

89- ]>si>éx hYr ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

90- ]>si>b‘ut c½nÞbu)öa nig RkúmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 
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91- ]>si>RsI m:arI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

92- ]>si>BuM sanI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

93- elakm©as; jaNsaera sM bUrI nig ejamRbús ejamRsI >>>>>>> 30 $ 

94- ]>si>eLa vYceLg RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

95- elak kag eb:ghak; nig elakRsI eGg PanI ¬eGoghÁic¦÷buRt 30 $ 

96- elak lIm BYylI nig elakRsI NaM mYy ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

97- ]>si>dUg darIy:a nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

99- kBaØa ehg cnÞFIta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

100- elak ehg bBaØas½kþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

101- ]>s>vgS gYnLúg mig ]>si>jwk suxNa ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

102- ]>s>Em:n esrIvuDÆi nig ]>si>vgS lIKg; ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

103- ]>s>G‘Uc gYn nig ]>si>CÍ nut ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 

104- ]>s>Ca sufavÍ ¬ehAG‘¿kuy ¦nig ]>si>Kwm lIm ÷ kUnecA >>>>> 22 $ 

105- ]>si>Ca sudalIn nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 

106- ]>si>Ca sudalINa nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 

107- ]>si>Ca sudalIENt nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 

108- elak Ca sufavÍriT§ ¬ehAnI ¦nig Priya ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 

109- yuvCn Rs‘un exvín÷yuvCn Rs‘un CUlan÷kumara Rs‘un ehgesog 22 $ 

110- ]>s>G‘Yg sab‘ín nig ]>si>Bt Nan; RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>> 22 $ 

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

112- ]>si>b‘un v:an;nI nig mþay ÷ b¥Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 

113- ]>si>KI Kwmbaab; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

114- ]>s>ekA esk nig ]>si>yI saKuN RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
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115- ]>s>em:A Rsúin nig ]>si>TUc suInh‘n RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

116- ]>si>sMNag RsIeBA nig sVamI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

117- ]>s>lI éLhug nig ]>si>QIv suxKg; ÷ kUn² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

118- ]>si>ehg suIvexg nig bgb¥Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

119- ]>si>taMg lIKag nig RkúmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

120- ]>si>Ék supl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

121- ]>si>b‘U esoklIv ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

122- elakyayrbs; taraeBRC ÷ RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

123- ]>si>ehg suIfa ehAKg; Gays‘ag ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

124- ]>si>xan; suvÍ nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

125- ]>s>XYn Es nig ]>si>Qag suImGan ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

126- ]>si>RKI lagQIm ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

127- ]>si>Qag suImeGn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

128- ]>si>ng vNÑ³ ÷ ]>si>Él Nat nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

129- ]>si>tun supa nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

130- ]>si>sux b‘un nig kUnecA   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

131- ]>si>h‘uy panñI ÷ ]>si>h‘uy TUc ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

132- ]>s>g:Uv KwmgYn nig ]>si>Kg; KwmhUy ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

133- ]>si>suIv suInYn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

134- ]>si>Kg; ehn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

135- ]>si>mYy RsuI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

136- ]>s>exov kULa nig ]>si>elOg eloghYr ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

137- ]>s>rs; sMbUr nig ]>si>éL sMeGOn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>> 20 $ 

138- ]>si>nwm vNÑI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
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139- ]>si>CÍv vYcem:g ÷ kUnecA ÷ ecATYt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

140- ]>si>eTs sMNag ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

141- ]>si>Twm rI nigkUnecA ÷ ]>si>Guwg suIvecg nigkµÜy >>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

142- ]>si>Qn XIm nigkUnecA ÷ ]>si>hYt favÍ nigkUnecA >>>>>>>>>> 20 $ 

143- ]>s>Guwg Xag nigPriya ÷ ]>s>Lay suxRTI nigPriya kUnecA 20 $ 

144- ]>si>Lay suxmuM nigkUn² ÷ ]>si>mas cMerIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

145- ]>si>lwm Rsg; ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

146- ]>si>Qun s‘n nigkUnecA ÷ ]>si>Ca vNÑarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

148- ]>s>Xut esg nig ]>si>Ec KwmlI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

149- ]>si>Guwg yn;FYn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

150- ]>si>Em:n eyOn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

151- ]>si>eDO suIDIm nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

152- ]>s>b:ul nag nig ]>si>eRKól suIy:a ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

153- ]>si>lwm lIs ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

154- ]>si>sux hYg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

155- ]>si>eLg h‘u¿ ÷  kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

156- ]>si>eBRC cnÞtara ÷ ]>si>Ehm cn§I ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

158- ]>si>G‘uy y:g; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

159- ]>si>Qav suPI nig kUnecA ÷ ]>si>eTB Nar:an; nig kUnecA 20 $ 

160- ]>si>kg kBaØa nig mþay G‘uk KIm ÷ kUnecA ÷ ecATYt >>>>>>>> 20 $ 

161- ]>s>s‘un KYy ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

162- ]>si>s‘u¿ suxmYy nig sVamI ÷ kUn² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
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163- ]>si>sux Cínfn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

164- ]>si>Xut m:aéL ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

165- nUrIbUNa nig nUelxa ÷ ta eFOm nig yay qan >>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

166- ]>s>Ekv suFa ¬RKÚeruIn ¦nig ]>si>esOn kg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>> 20 $ 

167- ]>si>y:un pløa nigmþay ln Qun ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

168- ]>si>nag em:A ÷ b¥Ún ÷ kµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

169- ]>si>ent Lay ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

170- ]>si>)an r:U nigmþay Guwm y:m >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

171- ]>si>Kg; saemOn ÷ buRtFIta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

172- ]>s>Ev:n sarU nig ]>si>tUc lINar:a ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

173- ]>si>KimeGg suIvehg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

174- Ék]tþmbNÐit sit esg nig ]>si>G‘ug suInn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

175- ]>si>Ehm Biedar ÷ ]>si>taMn; Kwmlan ÷ kUnecA 20 $ 

176- ]>s>er:n v:an;DI nig ]>si>CYn suvNÑ ÷ kUn ² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

177- ]>si>taMg s‘Uecg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

178- ]>si>suxa ÷ ]>si>narI ÷ ]>si>evÍy ÷ ]>si> nI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

179- ]>s>eGg em:g nig ]>si>XU s‘uyhug ¬mYy¦ ÷ kUnecA >>>>>>>>> 20 $ 

180- ]>s>QYr RTI ¬sanþ ¦ nig ]>si>sux cnÞ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

181- ]>s>én eLg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

182- ]>s>eBRC suImln; nig ]>si>h‘g esgelog ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>> 20 $ 

183- ]>s>eDob elog nig ]>si>sM GUn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

184- ]>s>yuaM eRsn nig ]>si>G‘ul esglag RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>> 20 $ 

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



-420- 

 

1- ]>si>qay Esg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 GWr:U 
 

1- ]>s>sM suxKuN ]>si>lI esomehog RBmTaMgbuRt 100 GU®sþalI 

2- ]>s>s‘U XIm nig ]>si>s‘U esogtic ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 

3- ]>si>esg esogQun nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 

4- ]>s>b‘un ehg nig ]>si>Cu¿ suxum RBmTaMgbuRt FIta ÷ ecA 100 GU®sþalI 

5- ]>s>eLA KImgYn nig ]>si>dYg lI RBmTaMgbuRtFIta >>>> 100 GU®sþalI 

6- ]>si>hYn can;bUda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 GU®sþalI 

7- RkúmRKÜsar])asika Q KwmsuIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 GU®sþalI 

8- ]>si>s‘un sUPILa÷ elak s‘un sUlIvNÑ÷elak s‘un vísal 50 GU®sþalI 

9- ])ask s b‘uneFog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 GU®sþalI 
 

1- BuT§bris½T PUmieCÍgÉk÷PUmibUrIkmµkr ÷eragcRkEkv >>> 700>000¹ 

2- ]>s>xVa gYnRKI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 

3- )an FI nig can; saerOn ÷kUn )an sudanI÷sudaNa÷sucinþa 200>000¹ 

4- ]>si>Titü narI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 

5- ]>si>nag TUc ÷ kUn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 120>000¹ 

6- RkúmBuT§bris½Tb¤sSIEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 110>000¹ 

7- ]>s>Cu¿ lag nig ]>si>ecom G‘n ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

8- kUnrbs;]>si>s‘uy qun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

9- ]>s>sm Tis nig ]>si>eTog cinþa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

10- ]>si>éh suKn§ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

11- ]>si>Qin eNn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

12- elakm©as;ta sM san ¬vtþsMeBAmas ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

13- ]>si>Kg; cMerIn nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 



-421- 

 

sBVTanM FmµTanM Cínati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

14- ]>si>suux y:an ÷ ]>s>nIv Nn nig ]>si>sux eQOt >>>> 100>000¹ 

15- ]>si>yU pllaBV nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

16- ]>si>lI em:g nigkUnecA ÷ ]>si>ecA Kwmh‘ag nigkUnecA >> 80>000¹ 

17- ]>si>CYg exn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

18- ]>si>tUv narIpl ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

19- ]>si>tUv laPI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

20- ]>si>rs; sUrIya ÷ ]>si>Kwm Lan ÷ kUn ² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

21- ]>si>Qn suPnI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

22- ]>si>eLa sayhÁic ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

23- ]>si>)an DI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 
 

1- BuT§bris½TGñkEdlcUl 60>000¹ mancMnYn 2 nak; 

2- BuT§bris½TGñkEdlcUl 50>000¹ mancMnYn 4 nak; 

3- BuT§bris½TGñkEdlcUl 40>000¹ mancMnYn 5 nak; 

4- BuT§bris½TGñkEdlcUl 30>000¹ mancMnYn 2 nak; 

5- BuT§bris½TGñkEdlcUl 20>000¹ mancMnYn 7 nak; 

6- BuT§bris½TGñkEdlcUl 10>000¹ mancMnYn 2 nak; 

7- BuT§bris½TGñkEdlcUl 10 duløar mancMnYn 1 nak; 

8- BuT§bris½TGñkEdlcUl 5 duløar mancMnYn 1 nak; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

rrrbsss 
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karpSayFm’énsßanIyvíTüú)ay½n FM 95 MHz 

RBmTaMgRKb;saxa CaFmµTanrbs;m©as;sßanIy 

sUmGnuemaTna ¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rrrbsss 

I 

sßanIyviTüú pSBVpSayRBHFm’RBHBuT§sasna 

edayshKmn_FmµTan énBuT§bris½T 

3 
extþ-Rkúg evlapSay sßanIyviTüú   

raCFanIPñMeBj 
-10h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-11h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-15h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

   -18h00 mn 

-00h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

  -FM   96.7 MHz 

  -FM   96.8 MHz 

  -FM   96.8 MHz 

  -FM   95    MHz 

  -FM   96.7 MHz 

 

extþRBHsIhnu 
-13h00 mn 

-17h30 mn  

-18h00 mn 

-19h00 mn 

-20h00 mn 

  -FM   93   MHz       

  -FM100.5 MHz   

  -FM   92   MHz 

  -FM107.5 MHz 

  -FM  98.5 MHz   

extþ)at;dMbg 
-11h00 mn 

nigpSaybnþpÞal; 

ral;eBlsEmþgtambuNü 

   
  -FM  88.5 MHz        

   

  

extþkMBg;qñaMg 
-05h00 mn 

-05h00 mn 

-14h00 mn 

-22h00 mn 

nigpSaybnþpÞal;BIvtþ 

]NÑaelam nigsMeBAmas 

  -FM  92.30MHz 

  -FM102.70MHz 

  -FM102.70MHz 

  -FM102.70MHz 
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esovePAEdleroberogeday 

 ´RBHkruNa ´)aT b‘ut savgS  
rrrbssrrrbssrrrbsss 

1- C¿nYystiPaKTI 27   sikSaRBHsURtPaKTI 27 

2- CMnYystiPaKTI 1   dl;PaKTI 18 

  3- C¿nYystiPaKTI 19   sikSaRBHsURtPaKTI 3 

  4- C¿nYystiPaKTI 20   sikSaRBHsURtPaKTI 6 

  5- C¿nYystiPaKTI 21    sikSaRBHsURtPaKTI 9 

6- C¿nYystiPaKTI 22  sikSaRBHsURtPaKTI 12 

7- C¿nYystiPaKTI 23  sikSaRBHsURtPaKTI 15 

8- C¿nYystiPaKTI 24  sikSaRBHsURtPaKTI 18 

9- C¿nYystiPaKTI 25   sikSaRBHsURtPaKTI 21 

        10- C¿nYystiPaKTI 26   sikSaRBHsURtPaKTI 24 

11- mnusSCamYynwgkargar 12- sikçabTmnusSl¥ 

   13- Br 4 Rbkar                 14- RBHBuT§Pasit 43 Kafa 

15- xøwmsarKYryl;dåg        16- RBHBuT§sasna    
17- kUnmas«Buk   18- Em:   ¡¡¡  

19- víFIrm¶ab;esckþIeRkaF      20- suxcitþ nigKuNPaBénCÍvít                             

21- emeronCÍvít           22- BaküeBcn_Em:« 

23- bTBicarNa   24- BnøWFm ’RBHBuT§    
25- )armIPaKTI 1 nigxøwmsarxøI² 26- )armIPaKTI2 nigxøwmsarxøI² 

27- 48 FmµTsSn_  28- ®sIþkñúgRBHBuT§sasna 
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d¿NwgGnuemaTna 
B>s>2564 
3 

       cMnYnKm<IrRBHRt½ybidkEdlBuT§bris½TCUnsRmab;eFVICaFmµTan 
tmál;Tuktamvtþnanacab;BI B>s>2545 mkmancMnYn 1367 cb;. 

cab;BIéf¶GaTitü 6 erac ExeCsæ qñaM kurÉks½k B>s>2563  
rhUtdl;éf¶GgÁar 9 erac ExplÁún qñaM kur Éks½k B>s>2563  
¬Tl;RtwmvíbtþieraKqøg kUvÍd 19 b¤ kUr:UNa ¦ ¬ry³eBl 9 Ex 3 éf¶ ¦ 

eRkAGMBIeBlsikSaenAvtþ]NÑaelam vtþsMeBAmas nigkñúg 
eBlrdUvvsSaenAeRkamRBHmhaKn§kudí)at;d¿bg ´RBHkruNa ´)aT 
sEmþgRBHFm’eTsna)an 450 buNü )anR)ak; bUCaRBHFm’ cMnYn  
1>614>310>000¹ ¬ mYyBan;R)aMmYyrydb;bYnlan bIrydb;Ban; 
erol ¦ esµInwg 403/577 duløarGaemrik kñúgenaH)anbEnßmR)ak; 
bc©½ybYncMnYn 190>040>000 ¹ esµInwg 47>510 duløarGaemrik . 

edayELk R)ak;bc©½ybYn ecjéføyanC¿niHRBHsgÇ Edl 
nimnþmksikSaRBHFm’enAvtþ]NÑaelam nig vtþsMeBAmaskñúgqñaMenH 
Gs;cMnYn 6/320 duløarGaemrik ¬BuT§bris½TcUlrYm 905 $ ¦.      

    sUmGnuemaTna ¡¡¡ 

  

-413- 
 

19- ]>si>paMg RsÚy ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 
20- BuT§bris½T vtþRBHKn§kudí )at;d¿bg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 
21- ]>si>Guwg Kwmrs; ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 
22- ]>s>vgS esaP½N nig ]>si>eLa KImlag ÷matabita÷kUnecA 100 $ 
23- ]>s>)an fug nig ]>si>yug lat RBmTaMgbuRt ÷ecA >>>>>>>>>>> 100 $ 
24- kBaØa taMg sumavtI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 
25- ]>s>taMg supl nig ]>si>Lúg ekg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 
26- elak kaNul ciRta nig elakRsI CU supanI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 
27- ]>si>G‘uc sanI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80 $ 
28- yuvCn xum c½nÞDINa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 
29- ]>s>xum BuFdanI nig ]>si>Kab BuT§avÍ ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 
30- kBaØa s‘uy daENt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 
31- elakRKÚ Cåm C¿nit nig RkúmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 
32- ]>si>CYn RsI nigmþay ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 
33- ]>s>ng éqKn; nig ]>si>lIn s‘aghug ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 
34- Ék]tþm Ecm vÍDü:a elakC¿Tav suxa s‘UlIvNÑ nigbuRtFIta 50 $ 
35- ]kj:a suin suxa nigelakC¿Tav suxa pløI RBmTaMgbuRt 50 $ 
36- ]>si>e):a Kwmy:um >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 
37- ]>si>Kwm cnßa RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 
38- ]>si>G‘U suxsanþ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 
39- ]>si>Kg; saerOg nig ]>s>rs; saer:n ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 
40- RkúmevnRbeKnPtþ26vtþ manvtþsMeBAmasCaedÍm¬]>si>rs; Cín¦ 50 $ 
41- ]>s>muwg xum nig ]>si>eLg eyOn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 
42- ]>s>esam rtn³ nig ]>si>KaM NavÍ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 
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115- ]>s>em:A Rsúin nig ]>si>TUc suInh‘n RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
116- ]>si>sMNag RsIeBA nig sVamI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
117- ]>s>lI éLhug nig ]>si>QIv suxKg; ÷ kUn² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
118- ]>si>ehg suIvexg nig bgb¥Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
119- ]>si>taMg lIKag nig RkúmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
120- ]>si>Ék supl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
121- ]>si>b‘U esoklIv ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
122- elakyayrbs; taraeBRC ÷ RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
123- ]>si>ehg suIfa ehAKg; Gays‘ag ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
124- ]>si>xan; suvÍ nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
125- ]>s>XYn Es nig ]>si>Qag suImGan ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
126- ]>si>RKI lagQIm ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
127- ]>si>Qag suImeGn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
128- ]>si>ng vNÑ³ ÷ ]>si>Él Nat nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
129- ]>si>tun supa nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
130- ]>si>sux b‘un nig kUnecA   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
131- ]>si>h‘uy panñI ÷ ]>si>h‘uy TUc ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
132- ]>s>g:Uv KwmgYn nig ]>si>Kg; KwmhUy ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
133- ]>si>suIv suInYn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
134- ]>si>Kg; ehn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
135- ]>si>mYy RsuI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
136- ]>s>exov kULa nig ]>si>elOg eloghYr ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
137- ]>s>rs; sMbUr nig ]>si>éL sMeGOn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>> 20 $ 
138- ]>si>nwm vNÑI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
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sBVTanM FmµTanM Cínati 
FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 
 

14- ]>si>suux y:an ÷ ]>s>nIv Nn nig ]>si>sux eQOt >>>> 100>000¹ 
15- ]>si>yU pllaBV nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 
16- ]>si>lI em:g nigkUnecA ÷ ]>si>ecA Kwmh‘ag nigkUnecA >> 80>000¹ 
17- ]>si>CYg exn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 
18- ]>si>tUv narIpl ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 
19- ]>si>tUv laPI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 
20- ]>si>rs; sUrIya ÷ ]>si>Kwm Lan ÷ kUn ² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 
21- ]>si>Qn suPnI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 
22- ]>si>eLa sayhÁic ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 
23- ]>si>)an DI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹  

1- BuT§bris½TGñkEdlcUl 60>000¹ mancMnYn 2 nak; 
2- BuT§bris½TGñkEdlcUl 50>000¹ mancMnYn 4 nak; 
3- BuT§bris½TGñkEdlcUl 40>000¹ mancMnYn 5 nak; 
4- BuT§bris½TGñkEdlcUl 30>000¹ mancMnYn 2 nak; 
5- BuT§bris½TGñkEdlcUl 20>000¹ mancMnYn 7 nak; 
6- BuT§bris½TGñkEdlcUl 10>000¹ mancMnYn 2 nak; 
7- BuT§bris½TGñkEdlcUl 10 duløar mancMnYn 1 nak; 
8- BuT§bris½TGñkEdlcUl 5 duløar mancMnYn 1 nak; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

rrrbsss 
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namBuT§bris½TEdlmansT§a 
bric©aKR)ak;e)aHBum<esovePAenH 

; ;;;;;; 
 

 
 
  

1- ]>si>Lay saevOn nig ]kj:a sux suxa ]>si>can; lag÷buRt >  300 $ 
2- elakyay mas sm ¬ehAm:aEj:t ¦ ÷ kUnecA  

 Ék]tþm rs; R)aCJBnøW nigelakC¿Tav tan; suxa ÷ buRt÷ecA  
 elakC¿Tav rs; qvÍ-cin sacnÞDI nig buRt cin sI]tþm 250 $ 

3- ]>s>evOn par:at; nig ]>si>j:an lIka ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 $ 
4- ]>s>Ca suxum nig ]>si>G‘un BUn RBmTaMgbuRt ÷ecA  >>>>>>>>>>>>>> 200 $ 
5- PikçúbBaØabeC¢aeta eTB bBaØa nig]>s>Rsúg can;Na÷Priya÷buRt 155 $ 
6- Ék]tþm Guit R)aMg elakC¿Tav Ej:m esdæa RBmTaMgbuRt÷ecA 100 $ 
7- ]>si>qay s‘n RBmTaMgbuRtFIta nigecA÷ecATYt >>>>>>>>>>>> 100 $ 
8- ]>s>BuF e):alag nig]>si>h‘un suIveGog RBmTaMgbuRt >>>> 100 $ 
9- CHHEM Sokreth et PUTH Kunthea+Rothmony.Bunnawat+Veriya > 100 $ 

10- M. SU SOKUNORA et Mme INN VISAL+NARITA et RAKSA > 100 $ 
11- ]>si>c½nÞ bu)aöNa RBmTaMgbuRtFIta nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 
12- ]>s>taMg NaMepg nig ]>si>lwm s‘UhYr ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 
13- ]>si>Kwm suxun RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 
14- ]>s>vgS em:A nig ]>si>qan; kan;CYg RBmTaMgkUnecA >>>>>>>> 100 $ 
15- ]>si>qan; éhkwg RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 
16- ]>si>eGg ehglaP nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 
17- ]>s>lwm huglI nig ]>si>suwm etgKI RBmTaMgkUnecA >>>>>>> 100 $ 
18- ]>si>xwm tan; nig kUnecA ÷ ecATYt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 
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29- ]bmaPasit 49  30- RBHeBaFistV PaKTI 1 
31- RBHeBaFistV PaKTI 2  32- RBHeBaFistV PaKTI 3 
33- RBHeBaFistV PaKTI 4 34- GPiFmµ emerond¿bUg 

 35- RBHBuT§Pasit GFib,ayxøI² 36- Tankfa    
 37- KtiFm’     38- RBHefrÍKafa PaKTI 1
 39- RBHefrÍKafa PaKTI 2 40- sikSaRBHsURtPaKTI 1
 41- sikSaRBHsURtPaKTI 2 42- sikSaRBHsURtPaKTI 4
 43- sikSaRBHsURtPaKTI 5 44- sikSaRBHsURtPaKTI 7
 45- sikSaRBHsURtPaKTI 8 46- sikSaRBHsURtPaKTI 10
 47- sikSaRBHsURtPaKTI 11 48- sikSaRBHsURtPaKTI 13
 49- sikSaRBHsURtPaKTI 14 50- sikSaRBHsURtPaKTI 16
 51- sikSaRBHsURtPaKTI 17 52- bTsikSaxøI² sµartICÍvít 
 53- sikSaRBHsURtPaKTI 19 54- sikSaRBHsURtPaKTI 20
 55- sikSaRBHsURtPaKTI 22 56- sikSaRBHsURtPaKTI 23 

57- sikSaRBHsURtPaKTI 25 58- sikSaRBHsURtPaKTI 26 
 

 
 

 

 
 
 

 sUmGnuemaTna ¡  

 

e)aHBum<CaFmµTan 10>000 k,al 
kñúgtémø 7>400 duløar 

eragBum< em:A pun 
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1- ]>si>qay Esg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 GWr:U  

1- ]>s>sM suxKuN ]>si>lI esomehog RBmTaMgbuRt 100 GU®sþalI 
2- ]>s>s‘U XIm nig ]>si>s‘U esogtic ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 
3- ]>si>esg esogQun nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 
4- ]>s>b‘un ehg nig ]>si>Cu¿ suxum RBmTaMgbuRt FIta ÷ ecA 100 GU®sþalI 
5- ]>s>eLA KImgYn nig ]>si>dYg lI RBmTaMgbuRtFIta >>>> 100 GU®sþalI 
6- ]>si>hYn can;bUda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 GU®sþalI 
7- RkúmRKÜsar])asika Q KwmsuIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 GU®sþalI 
8- ]>si>s‘un sUPILa÷ elak s‘un sUlIvNÑ÷elak s‘un vísal 50 GU®sþalI 
9- ])ask s b‘uneFog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 GU®sþalI  

1- BuT§bris½T PUmieCÍgÉk÷PUmibUrIkmµkr ÷eragcRkEkv >>> 700>000¹ 
2- ]>s>xVa gYnRKI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 
3- )an FI nig can; saerOn ÷kUn )an sudanI÷sudaNa÷sucinþa 200>000¹ 
4- ]>si>Titü narI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 
5- ]>si>nag TUc ÷ kUn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 120>000¹ 
6- RkúmBuT§bris½Tb¤sSIEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 110>000¹ 
7- ]>s>Cu¿ lag nig ]>si>ecom G‘n ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 
8- kUnrbs;]>si>s‘uy qun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 
9- ]>s>sm Tis nig ]>si>eTog cinþa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

10- ]>si>éh suKn§ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 
11- ]>si>Qin eNn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 
12- elakm©as;ta sM san ¬vtþsMeBAmas ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 
13- ]>si>Kg; cMerIn nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 
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91- ]>si>RsI m:arI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 
92- ]>si>BuM sanI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 
93- elakm©as; jaNsaera sM bUrI nig ejamRbús ejamRsI >>>>>>> 30 $ 
94- ]>si>eLa vYceLg RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 
95- elak kag eb:ghak; nig elakRsI eGg PanI ¬eGoghÁic¦÷buRt 30 $ 
96- elak lIm BYylI nig elakRsI NaM mYy ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 
97- ]>si>dUg darIy:a nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 
98- ]>s>Kuy suFn nig ]>si>xat; kan ÷kUnecA ÷ecATYt >>>>>>>>>>>> 25 $ 
99- kBaØa ehg cnÞFIta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

100- elak ehg bBaØas½kþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 
101- ]>s>vgS gYnLúg mig ]>si>jwk suxNa ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 
102- ]>s>Em:n esrIvuDÆi nig ]>si>vgS lIKg; ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 
103- ]>s>G‘Uc gYn nig ]>si>CÍ nut ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 
104- ]>s>Ca sufavÍ ¬ehAG‘¿kuy ¦nig ]>si>Kwm lIm ÷ kUnecA >>>>> 22 $ 
105- ]>si>Ca sudalIn nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 
106- ]>si>Ca sudalINa nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 
107- ]>si>Ca sudalIENt nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 
108- elak Ca sufavÍriT§ ¬ehAnI ¦nig Priya ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 
109- yuvCn Rs‘un exvín÷yuvCn Rs‘un CUlan÷kumara Rs‘un ehgesog 22 $ 
110- ]>s>G‘Yg sab‘ín nig ]>si>Bt Nan; RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>> 22 $ 
111- ]>s>R)ak; pan; nig ]>si>Titü supat ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 
112- ]>si>b‘un v:an;nI nig mþay ÷ b¥Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 
113- ]>si>KI Kwmbaab; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
114- ]>s>ekA esk nig ]>si>yI saKuN RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

សិក្សាព្ះសូត្ ភាគទី២៧-២៧ k03 (55 56)
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d¿NwgGnuemaTna 

B>s>2564 

3 
       cMnYnKm<IrRBHRt½ybidkEdlBuT§bris½TCUnsRmab;eFVICaFmµTan 

tmál;Tuktamvtþnanacab;BI B>s>2545 mkmancMnYn 1367 cb;. 

cab;BIéf¶GaTitü 6 erac ExeCsæ qñaM kurÉks½k B>s>2563  

rhUtdl;éf¶GgÁar 9 erac ExplÁún qñaM kur Éks½k B>s>2563  

¬Tl;RtwmvíbtþieraKqøg kUvÍd 19 b¤ kUr:UNa ¦ ¬ry³eBl 9 Ex 3 éf¶ ¦ 

eRkAGMBIeBlsikSaenAvtþ]NÑaelam vtþsMeBAmas nigkñúg 

eBlrdUvvsSaenAeRkamRBHmhaKn§kudí)at;d¿bg ´RBHkruNa ´)aT 

sEmþgRBHFm’eTsna)an 450 buNü )anR)ak; bUCaRBHFm’ cMnYn  

1>614>310>000¹ ¬ mYyBan;R)aMmYyrydb;bYnlan bIrydb;Ban; 

erol ¦ esµInwg 403/577 duløarGaemrik kñúgenaH)anbEnßmR)ak; 

bc©½ybYncMnYn 190>040>000 ¹ esµInwg 47>510 duløarGaemrik . 

edayELk R)ak;bc©½ybYn ecjéføyanC¿niHRBHsgÇ Edl 

nimnþmksikSaRBHFm’enAvtþ]NÑaelam nig vtþsMeBAmaskñúgqñaMenH 
Gs;cMnYn 6/320 duløarGaemrik ¬BuT§bris½TcUlrYm 905 $ ¦.      

    sUmGnuemaTna ¡¡¡ 
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d¿NwgGnuemaTna 

B>s>2565 

3 
       cMnYnKm<IrRBHRt½ybidkEdlBuT§bris½TCUnsRmab;eFVICaFmµTan 

tmál;Tuktamvtþnanacab;BI B>s>2545 mkmancMnYn 1371 cb;. 

cab;BIéf¶BuF 10 erac ExplÁún qñaMkur Éks½k B>s>2563 

¬cab;BIRtwmvíbtþieraKqøgkUvÍd19 ¦mk rhUtdl;éf¶RBhs,t× 15 ekIt 

ExbzmasaZ qñaMqøÚv RtIs½k B>s>2565 ¬ry³eBl 15Ex 19 éf¶ ¦ 

´RBHkruNa ´)aT sEmþgRBHFm’eTsna)an 1 buNükzín  

beRgónnigdEmþgRBHFm’tamGnLaj ¬Online¦ )an 313 elIk . 

)anR)ak;bUCaRBHFm’cMnYn 173>270>000¹ ¬mYyrycitsibbIlan 

émÖR)aMBIrmuWnerol ¦ esµInwg 42/260 duløarGaemrik . kñúgenaH)an 

bEnßmR)ak;bc©½ybYncMnYn 10>240>000 ¹ esµInwg 2>497 duløar 

Gaemrik . 

edayELk R)ak;bc©½ybYn ecjéføyanC¿niHRBHsgÇ Edl 

nimnþmksikSaRBHFm’enAvtþsMeBAmas nig nimnþmkbiNÐ)atenA 

RBHmhaKn§kudí)at;d¿bg kñúgqñaMenH Gs;cMnYn 4>780 duløarGaemrik 

¬BuT§bris½TcUlrYm 885 $ ¦.      

    sUmGnuemaTna ¡¡¡ 
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d¿NwgGnuemaTna 

B>s>2566 

3 
       cMnYnKm<IrRBHRt½ybidkEdlBuT§bris½TCUnsRmab;eFVICaFmµTan 

tmál;Tuktamvtþnanacab;BI B>s>2545 mkmancMnYn 1379 cb;. 

cab;BIéf¶suRk 1 erac ExbzmasaZ qñaMqøÚv RtIs½k 

B>s>2565 rhUtdl;éf¶cnÞ 6 erac ExeCsæ qñaMxal ctVas½k 

B>s>2566 ¬ry³eBl 12 Ex 6 éf¶ ¦ ³ 

´RBHkruNa ´)aT beRgónRBHFm’ nigsEmþgRBHFm’eTsna 

tambuNü)an 430 elIk . )anR)ak;bUCaRBHFm’ cMnYn 

401>450>000¹ ¬bYnrymYylan EssibR)aMmuWnerol ¦ esµInwg 

100>362 duløarGaemrik . kñúgenaH)an bEnßmR)ak;bc©½ybYncMnYn 

43>930>000¹ esµInwg 10>982 duløar Gaemrik . 

edayELk R)ak;bc©½ybYn ecjéføyanC¿niHRBHsgÇ Edl 

nimnþmksikSaRBHFm’enAvtþsMeBAmas nig nimnþmkbiNÐ)atenA 

RBHmhaKn§kudí)at;d¿bgkñúgqñaMenHGs;cMnYn 12>480 duløarGaemrik 

¬BuT§bris½TcUlrYm 683 $ ¦.      

    sUmGnuemaTna ¡¡¡ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 






