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អត្ថបទកំណាព្យព្ព្ះធម៌ 
 ភាគទី ៦  

  ២៣៥  កំណាព្យ 
រ ៀបរ ៀងរោយខ្ញុំព្រះក ញណា  ខ្ញុំបាទ រោម  តនៈ 

 ( ជាធមមទាន ) 
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កំណាព្យពាកយព្ារព្ធ 

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

 
នងាគៅរ ៍ ១៥គ ើត  ដខទញតយិស្ដឍ  ឆ្ងន ុំឆ្លូវគ្តីស័   ពញទធស ោជ២៥៦៥ 

( គ្តូវនឹងនងាទ២ី៤  ដខ  កោ  ឆ្ងន ុំ២០២១   ) 
ខ្ញុំព្រះករុណា  ខ្ញុំបាទ  សោម រតនៈ 
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មាត្ិកា 

3 
លេខលរៀង ល ម្ ះកំណាព្យ ទំព្័រ 

C.  អត្ថបទកំណាព្យ ២៣៥ កណំាព្យ ១ 
C. C កំណាព្យពាកយព្ារព្ធ ២ 

១ ចិត្តអវីក៏ាន ១៤ 
២ ល ើញធម៌ព្ិត្  គឺល ើញ  ន  អត្តត  ១៤ 
៣ វិញ្ញា សាថ្នា ក់បរញិ្ញា  ១៦ 
៤ ជីវិត្ព្ិត្គឺជាអវី ១៦ 
៥ ផេននកមម ១៨ 
៦ រសល់ៅជាមួយចិត្តខលួនឯង ១៩ 
៧ ចិត្តជាទាយាទព្ព្ះធមមរាជា ២០ 
៨ ល ើញ, ឮ... អនិចចសញ្ញា  ២១ 
៩ េះជំនន់ត្ណាា   ទិដ្ឋិ... ២២ 
១០ ធមមជាត្ិធមមត្ត  យា៉ា ងណាយា៉ា ងហ្ាងឹ ២៤ 
១១ ជួបធមមសមបត្តិ ! ២៥ 
១២ កំណ្ប់ព្ព្ះធមមរត្ា ២៦ 
១៣ ព្ព្ះព្ុទធមនតធមម ២៧ 
១៤ ព្ព្ះធមមកថ្ន  វាចាសចចៈ ២៨ 
១៥ សមូរមួព្ព្ហ្មយាន ២៨ 
១៦ “ បដ្ិបទាជាទីសបាយ ” ២៩ 
១៧ វងសព្ត្កេូខ្ខមរ ( លវាហារបបញ្ាត្តិ ) ៣០ 
១៨ កិចចនាទីជាមួយនឹង  ទុកខ ៣១ 
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១៩ សមាម ល ើញផលូវអរយិសចច ៣២ 
២០ អាេយ័ខ្ត្គិត្ជីវិត្អាកលផសង ៣៣ 
២១ កុំលចាេបុណ្យ  លៅខ្រកព្ុនាប ៣៣ 
២២ បុញ្ាសខុ ៣៤ 
២៣ អនត្តេកខណ្ធម៌ ៣៥ 
២៤ ខ្ខកត្ដិកនឹកខ្ដ្នពុ្ទធភមូ ិ ៣៦ 
២៥ អមត្ៈចាក់ធលុះេះុខ្េងវិេវិញ ៣៧ 
២៦ ពាកយ “ លសទើរ ” និង “ លសមើ ” ( កណំាព្យ

សលំយាគ ) 
៣៨ 

២៧ សខំាន់ខណ្ៈបចចុបបនា ៣៩ 
២៨ “ េយុទឹក ” ,  “ ទឹកេយុ ” ៤០ 
២៩ ធមមគុណ្ ៤១ 
៣០ លព្ត្ើយអមត្ៈ ៤៣ 
៣១ អាកសុ ំ និងអាកមិនសុ ំ ៤៤ 
៣២ កថិនទាននថៃកត្ដិកបូណ៌្មី ៤៤ 
៣៣ មិនសាល ប់ទាងំរស ់ ៤៥ 
៣៤ ព្ាយាមព្បឹង  សមលឹងលព្ត្ើយ ៤៦ 
៣៥ មិត្តព្តិ្ ៤៧ 
៣៦ ល ើញព្ិត្ទុកខសចច ៤៨ 
៣៧ សត្ិ  និងបញ្ញា  ៤៨ 
៣៨ ព្ព្ះធមមរត្នៈ ៤៩ 
៣៩ អាឡវកសពូ្ត្ ៥០ 
៤០ ធមមជាត្ិការព្ិត្ ៥១ 
៤១ លព្ពាះអវី ? ៥២ 
៤២ ខ្សវងសនតិបទ ៥៣ 
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៤៣ ានអវី ? ៥៤ 
៤៤ ព្បគេល់ោកឱ្យមាច សល់គវិញ ៥៥ 
៤៥ សចចៈព្បត្យកសខលួនឯង ៥៦ 
៤៦ សខុព្ព្ះនិពាវ ន ៥៧ 
៤៧ ផលូវអរយិសចច ៥៨ 
៤៨ គុណ្ត្នមលននឱ្កាស ៥៩ 
៤៩ អនិចចត្តធម៌ ៦០ 
៥០ មហាភូត្របូ ៤ ជាឃាត្កៈ ៦១ 
៥១ សមូយេល់ ើញត្រូវ ៦១ 
៥២ បូជាផ្កា ថ្នវ យព្ព្ះវិជិត្មារ ៦២ 
៥៣ ខលួនជាត្ួបុណ្យ ៦៣ 
៥៤ បូជាផ្កា ថ្នវ យព្ព្ះសាសាដ  ៦៣ 
៥៥ សលព្មចបចចុបបនា  អនត្តត   ធមាម  ៦៤ 
៥៦ សកិាព្ព្ះធម៌ ៦៥ 
៥៧ ព្កនព្កណា  គឺការព្ត្តសដ់្ឹង ៦៦ 
៥៨ ព្ព្ហ្មចារយចាកទុកខ ៦៧ 
៥៩ ពាកយលៅ  ឪ  ខ្ម៉ា ៦៩ 
៦០ េមមគិត្ល ើញលហ្ើយ ៦៩ 
៦១ ខវេល់ព្ពាះអវី ? ៧០ 
៦២ អនាទ ក់លោកីយ ៍ ៧១ 
៦៣ សចចៈធមមជាត្ិ ៧២ 
៦៤ ធមមជាត្ិជាមិត្តព្ិត្ ៧៣ 
៦៥ ខាល ចអវីខលះ ? ៧៤ 
៦៦ លរឿងចិត្តគិត្ ៧៥ 
៦៧ ជមាះព្ិត្  គឺឈ្ាះខលួនឯង ៧៦ 
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៦៨ លោកីយន៍ព្ត្េកខណ៍្ ៧៧ 
៦៩ មិនខ្មនបណ្ឌិ ត្  ព្ិត្ជាពាេលហ្ើយ ៧៨ 
៧០ បិទមាត្់,  បិទខ្ភាក... ៧៨ 
៧១ ទសសនាធម៌ព្ិត្ ៨០ 
៧២ ធម៌ចាគៈ ៨០ 
៧៣ សងខត្ធម៌ ៨១ 
៧៤ ពាកយសាដ យលព្កាយ ៨២ 
៧៥ បូជាផ្កា ថ្នវ យព្ព្ះទសព្េ ៨៣ 
៧៦ លរៀនរសម់ាា ក់ឯង ៨៣ 
៧៧ ជីវិត្ព្ិត្  គិត្ឬលៅ  ៨៤ 
៧៨ សេីព្គឹះនព្ត្សកិាខ  ៨៥ 
៧៩ សមូបលអោ នចិត្តកាន់ព្ព្ះនិពាវ ន ៨៥ 
៨០ ជរា, ព្ាធិ, មរណ្ៈ  និងវិាកកមម ៨៦ 
៨១ រត្នាករព្ព្ះភគវា ៨៧ 
៨២ យេព់្ព្មត្តមការព្ិត្ ៨៨ 
៨៣ សមូអភ័យលទាស ៨៩ 
៨៤ ខលឹមសារសចចៈ ៩០ 
៨៥ អវីកុំ... អវីព្ត្ូវ... ៩១ 
៨៦ របសព់្ិត្  លហ្ើយនថល ៩២ 
៨៧ ល ើញសចចធម៌  លទើបេោផុត្កមម ៩៤ 
៨៨ នឹកព្ព្ះភគវា ៩៥ 
៨៩ ពាកយកាព្យបណ្ឌិ ត្  សភុាសតិ្ធមាម  ៩៦ 
៩០ រសជ់ិត្បណ្ឌិ ត្ ៩៦ 
៩១ លកើត្មកមាា ក់ឯង  សាល ប់លៅមាា ក់ឯង ៩៧ 
៩២ អវីគរួលពាេសដ ី អវគីួរលៅលសៃៀម ៩៨ 
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៩៣ អនងគណ្ធម៌ ៩៩ 
៩៤ ជីវិត្មនុសសកាងុជមពូទវីប ១០០ 
៩៥ ឆាប់លឡើង ! នាវាោលហ្ើយ ១០១ 
៩៦ ល ើញព្ិត្សចចៈ  អមត្បទ ១០២ 
៩៧ ព្ត្ូវលសាម ះនឹងបុណ្យ  គុណ្នព្ត្សកិាខ  ១០៤ 
៩៨ សកេឆាា ថំមី  ជានព្ត្េកខណ៍្ធម៌ ១០៥ 
៩៩ កុំញុតំ្តមឃាល ន  កុំហា៊ា នត្តមចង់ ១០៦ 
១០០ ចិត្តមានទីព្ឹង  សមលឹងសចចៈ ១០៧ 
១០១ លរៀនលចះ  មានលព្ចើន  ចលព្មើនអវី ? ១០៨ 
១០២ ពាេមិនគួរលសព្  ព្ត្ូវលសព្បណ្ឌិ ត្ ១០៩ 
១០៣ ធមមត្តធម៌ជាទីព្ឹង ១១០ 
១០៤ “ អបបមាទ ” កុំព្បមាទ  ១១១ 
១០៥ ល ើញ... ១១២ 
១០៦ ព្ព្ះធម៌គឺជាកេាណ្មិត្ត ១១៣ 
១០៧ ជីវិត្ព្បលសើរ  ដ្ំលណ្ើ រមានធម៌ ១១៤ 
១០៨ សមបត្តិ  ចិត្ត  កាយននលោកីយ ៍ ១១៥ 
១០៩ សមបត្តិគួរាន  គឺព្ព្ះនិពាវ ន ១១៦ 
១១០ ព្ព្ះធមមទាន  ព្ព្ហ្មយានព្ិសដិ្ឋ ១១៧ 
១១១ អសរ់វេ ់ ដ្េទ់ីសៃប់ ១១៨ 
១១២ វិជាា យេដ់្ឹងនឹងការព្ិត្ ១១៨ 
១១៣ សកិាចិត្តបរមត្ថ ១១៩ 
១១៤ សេីលុបាសថ ១២០ 
១១៥ ចំលណ្ះដ្ឹង ១២១ 
១១៦ ធមមសមបត្តិ ១២២ 
១១៧ ធមមសារ ១២៣ 
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១១៨ បរមត្ថនិពាវ ន  មានព្ិត្និលរាធសចច ១២៤ 
១១៩ មា បូណ៌្មី ១២៥ 
១២០ ធមមីកថ្ន ១២៦ 
១២១ ធមមត្តធម៌ ១២៧ 
១២២ ចិត្តខលួនឯង ១២៨ 
១២៣ ោលហ្ើយ ! ១២៩ 
១២៤ ទីព្ឹងខលួនឯង ១៣០ 
១២៥ ល ើញត្តមបញ្ញា ... ១៣១ 
១២៦ ត្ិថីនថៃននឧលាសថ ១៣២ 
១២៧ ល ើញចត្ុសសចច  សលព្មចទីព្ឹង ១៣៣ 
១២៨ កិលេសខលួនឯង  លទើបគួរខ្ព្កងនព្ក ១៣៤ 
១២៩ រកធម៌... ១៣៥ 
១៣០ លរៀនរសម់ុនសាល ប់ ១៣៦ 
១៣១ ព្ព្ះធម៌ដ្ូចលភលៀង ១៣៧ 
១៣២ អលសវនា  ច  ពាោនំ... ១៣៨ 
១៣៣ លព្ត្ើយអាយ... លព្ត្ើយនាយ... ១៣៩ 
១៣៤ ពាកយបរមត្ថ  សត្ាព្កឹត្យ ! ១៤០ 
១៣៥ ការត្ិះលដ្ៀេ  និងការសរលសើរ ១៤១ 
១៣៦ លព្ពាះអីជាមនុសស ១៤១ 
១៣៧ ល ើញធម៌លោកីយ ៍ ១៤២ 
១៣៨ ព្ព្មសកិាអាថ៌បរមត្ថ ១៤៤ 
១៣៩ លចះេះ... លចះរក... ១៤៥ 
១៤០ កមមនិយាម ១៤៥ 
១៤១ អាហារកាយ  ចិត្ត ១៤៦ 
១៤២ អាកមាដ យកនូលអើយ ! ១៤៧ 
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១៤៣ កុំចង់ខ្វកខ្ញក... ! ១៤៨ 
១៤៤ ព្័ត្៌មាន ! ១៤៩ 
១៤៥ លរៀនលមើេគត្ិសត្វរយុ  និងសត្វ មុ ំ ១៤៩ 
១៤៦ គត្ិបណ្ឌិ ត្ ១៥០ 
១៤៧ អភិរមកាងុធម ៌ ១៥០ 
១៤៨ “ ត្ថត្ត ”  ដ្ូលចាា ះឯង ១៥១ 
១៤៩ មានសត្ិបបដ្ឋឋ ន  លទើបានល ើញផលូវ ១៥៣ 
១៥០ ពាកយព្ិត្  មិនលឆាត្  េះលព្កាធ  ឱ្យទាន ១៥៤ 
១៥១ ល ើញលព្ត្ើយ  លដ្ឋយកបនូបញ្ញា  ១៥៥ 
១៥២ កំព្ូេដ្ួងចិត្ត  គឺបុណ្យ ១៥៦ 
១៥៣ ព្បកាន់ហួ្ងខ្ហ្ង  មានឯង អញអី...! ១៥៧ 
១៥៤ ព្ព្ះធមមសចចៈ  ឆាល ក់ខលួនឯង ១៥៨ 
១៥៥ លបះដ្ូងសបបរុស ១៥៨ 
១៥៦ ចិត្តលាក ១៥៩ 
១៥៧ ព្័ត្៌មានកវូីដ្-១៩ នថៃនមៃកមុៃៈ ១៦០ 
១៥៨ បញ្ាត្តិធម៌ ១៦២ 
១៥៩ ឈ្ប់លភលើ  ឆ្ាួត្  ឡប ់ ១៦២ 
១៦០ ខលឹមសារព្ព្មលព្ព្ៀងកាងុព្ួកព្កុម ១៦៤ 
១៦១ កំណាព្យលោកអគគបណ្ឌិ ត្ ១៦៤ 
១៦២ ផលូវលោក  ផលូវធម៌ ១៦៥ 
១៦៣ ព្សូវធៃន់លដ្ឋយខ្ផល ១៦៧ 
១៦៤ អរយិព្ទព្យ  សមបត្តិព្ព្ះសាសាដ  ១៦៨ 
១៦៥ ត្នមលលៅព្ត្ង់ានល ើញសចចធម៌ ១៦៩ 
១៦៦ លព្បើជីវិត្  ចិត្តសខុសៃប់ ១៦៩ 
១៦៧ ត្តមកមម ផេចុះ ១៧០ 
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១៦៨ នាមកេាណ្មិត្ត ១៧១ 
១៦៩ សនសលំសាមលព្រះ  រសល់ ើញធម៌ ១៧១ 
១៧០ មនុសសរសល់ព្ពាះមានចិត្ត ១៧៣ 
១៧១ ល ើញនព្ត្េកខណ៍្  ព្បចកសអរយិសចច ១៧៤ 
១៧២ មុខយកខ  ខ្សបកខាល  ១៧៤ 
១៧៣ ត្ួលវទនាលសាយអារមមណ៍្ ១៧៥ 
១៧៤ កំណាព្យលោកបបញ្ាត្តិ ១៧៦ 
១៧៥ និយាមធមមជាត្ិ ១៧៧ 
១៧៦ ឆ្នទរាគៈលយើងលទលត្ើ... ! ១៧៨ 
១៧៧ ធមមរត្លនាភាស ១៧៩ 
១៧៨ កមមដ្ឋឋ នជីវិត្ ១៨០ 
១៧៩ និយាមធម៌ព្ិត្ ១៨១ 
១៨០ កុំឱ្យពាេសាទិធ ១៨២ 
១៨១ លហ្ត្ុ-ផេ ១៨៣ 
១៨២ ដ្ំលណ្ើ រលោកីយ ៍ ១៨៤ 
១៨៣ គត្ិបណ្ឌិ ត្ ១៨៥ 
១៨៤ លព្ពាះខ្ត្, ព្ត្ូវការ, សកិា, ឱ្យល ើញ ១៨៦ 
១៨៥ ចិត្តលព្បើ  ឬលព្បើចិត្ត ១៨៧ 
១៨៦ សមូព្ត្ឹមានសកិាព្ព្ះធម៌នថល ១៨៨ 
១៨៧ ព្បទីបបញ្ញា  ១៨៩ 
១៨៨ គុណ្ត្នមល  នថលមិនខ្ដ្េលថ្នក ១៩១ 
១៨៩ សលព្វ  សអខ រ  អនិចាច  ១៩២ 
១៩០ វា៉ា ក់សាងំ សត្ិ ១៩៣ 
១៩១ សត្ិសកិា ១៩៤ 
១៩២ សចចវាចា  លវាហារបបញ្ាត្តិ ១៩៥ 
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១៩៣ ខលួនលដ្ឋយទិដ្ឋិ ! សត្ិ  បញ្ញា  !!! ១៩៦ 
១៩៤ បំណុ្េភព្ ៣ ១៩៧ 
១៩៥ ខ្ុំសមូព្ាថ្នា   ព្ត្ឹមត្ណាា កសយ័ ១៩៨ 
១៩៦ លភលៀងធ្លល ក់ខ្ខព្ាងំ ១៩៩ 
១៩៧ សុាលំហ្ើយ  អសសុ់ា ំ ២០០ 
១៩៨ លធវើជីវិត្ឱ្យមានខលឹមសារ ២០១ 
១៩៩ អរយិសចចទាងំ ៤ ២០២ 
២០០ សសួដ ី ឆាា ថំមី ! ២០៣ 
២០១ សាដ ប់ព្ព្ះសទធមម  សនសវំិជាា  ២០៤ 
២០២ ឆាា ឆំ្លូវ  ឆាា ថំមី ! ២០៥ 
២០៣ គត្ិយតុ្តិធម៌ ២០៦ 
២០៤ ផលូវមិនសាល ប់ ២០៧ 
២០៥ លៅរស.់.. ២០៨ 
២០៦ ព្ព្មទទួេការព្ិត្ ២០៩ 
២០៧ បុណ្យកសុេថ្នា ក់ទាន ២១០ 
២០៨ ាត្់ផលូវឥឡវូលហ្ើយ ! ២១១ 
២០៩ សទាធ លកើត្លហ្ើយ... ! ២១២ 
២១០ ធម៌គូ... ! ២១៣ 
២១១ ឃាល ន  ព្សឡាញល់ព្ពាះលរាគ ២១៤ 
២១២ លមើេលទាសខលួនឯង ២១៥ 
២១៣ បំណ្ងព្ិត្ ២១៦ 
២១៤ បុណ្យវិសាខបូជា ២១៦ 
២១៥ ខ្ថចិត្តបុណ្យ ២១៧ 
២១៦ លដ្ើមទុនជីវិត្ ២១៨ 
២១៧ ទីព្ឹងនឹងបុណ្យលធវើខលួនឯង ២១៩ 
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២១៨ ចិត្តហ្ាងឹ  អាងអវី ? ២១៩ 
២១៩ នឹកព្ព្ះាទាលចត្ិយ ២២០ 
២២០ ការឮ... ! ២២១ 
២២១ ជីវិត្សាងកបនូ ២២២ 
២២២ លរៀនធម៌បរមត្ថ ២២៣ 
២២៣ លព្បើព្ាក់  បលព្មើបុណ្យ ២២៤ 
២២៤ ទសសនានាមរបូព្ិត្ ២២៦ 
២២៥ ធមមព្ទព្យ  ព្ព្ហ្មយាន ២២៦ 
២២៦ សកិាលព្បៀបអរយិសចចធម៌ ២២៧ 
២២៧ លរៀនធម៌បណ្ឌិ ត្ ២២៩ 
២២៨ គូសមាម ... ! ២៣០ 
២២៩ អត្ថព្ព្ះនិពាវ ន ២៣០ 
២៣០ អប់របំញ្ញា  ២៣១ 
២៣១ ព្ព្ះគុណ្អាកមាដ យ ២៣២ 
២៣២ ត្នមលខលួន  និងត្នមលលព្បើព្ាស ់ ២៣៣ 
២៣៣ សមូានរចួចាកត្ួខលួន ២៣៥ 
២៣៤ មានចិត្ត... ២៣៥ 
២៣៥ រេកឹបុណ្យអត្ីត្ (លររព្ព្បលគន ជូន

បុណ្យបញ្ចប់) 
២៣៧ 

 

rYs 
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១- ចិត្តអវីក៏ាន 

3 
១).ស្ដដ បយ់ល់តាមពិត ចិ្តតអវី ប៏ាន 

រឺជាសតិបបោា ន បានរលឹ ែឹង 

ចិ្តត នញងបច្ចញបបនន  ុំពញងមាន នឹង 

គទើបែឹងអារមមណ៍្  ុំពញងគ្បា ែ។ 

២).គបើោម នចិ្តតគទ គតើនឹងែឹងអវី 
គៅថ្លគសែាី  គ៏ោយសនមត 

ឬគៅអន គ្  គតា យ៉ា   ុំសត ់

គសមើោន គ្បា ែ ចិ្តតែឹងអារមមណ៍្។ 

៣).ចិ្តាត នញបសសនា សតិបបោា ន 

ចិ្តតបានទីពឹង ែឹងគគ្រោះអបរ់ ុំ 
ផ្លូវគ្ពោះនិរវ ន បរមតថឧតដម 

សនសុំការគ ើញ ោម នសតវអតាត ៕ 

3 
២- ល ើញធម៌ព្ិត្  គឺល ើញ  ន  អត្តត  

3 
១).ចិ្តតអវី ប៏ាន ! គគ្រោះបានអបរ់ ុំ 
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ធមមរញណ្បន្ញ ុំ គោយសតិធម ៌
រលឹ ែឹងនាមរូប ដច្ ោច្ែ់ល៏អ 
នាមធមរ៌ូបធម ៌មានពិតបរមតថ។ 

២).អាសវានញស័យ ោបអ់គន ជាតិ 
គគ្រោះអវជិាា ធ្លតញ ជាបនឹ់ងបញ្ញតតិ 

ទិែាិគ្បកាន ់ខលួន, បញរគល, សតវ 
មនិែឹងបរមតថ មនិបាតអ់តាត ។ 

៣).ឥឡូវគ្ពោះធម ៌គបើ បងាា ញគ្បាប ់
ស្ដដ បគ់ ើយរិតផ្ង គ្តងត់ាមបញ្ញញ  

គផ្ដើមគ ើញនាមរូប ធមរឺ៌សងាខ រ 
ឥតមានគ្តូវការ ចិ្តាត អវីគឡើយ។ 

៤).គគ្សច្គលើបច្ចយ័ នច្នតា ដ់តងគឡើង 
សនមតជាគយើង ជាអវី គ៏ោយ 

សងខតធមគ៌ ើត រលត ់នឹងគ ើយ 
អត្តត  ោម នគឡើយ  នឹងគ ើយធមពិ៌ត៕ 

3 
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៣- វិញ្ញា សាថ្នា ក់បរញិ្ញា  

3 
១).ស្ដស្ដដ បគគ្ងៀន ឱ្យមាន មមោា ន 
រូប, គរឿងដែលបាន កានរ់នលង វ រ 

ជាអារមមណ៍្ឱ្យ វញិ្ញញ ណ្គ្របគ់្ោ 
បញ្ច វ រ, មគនា វ រ ែឹងរូប, ែឹងគរឿង។ 

២).សតិសិ ា រលឹ ែឹងចិ្តត 
បញ្ញញ ថ្លន  រិ់ត គ ើញពិតោម នគយើង 

មានដតរូបធម ៌នាមធមគ៌ ើតគឡើង 
គ្បា ែោម នគយើង ែឹងគរឿងអវីគឡើយ។ 

៣).នាមរូបគ្បច្ ស  នញងថ្លន  ប់រញិ្ញញ  
ជាវញិ្ញញ ស្ដ គ្បឡងគច្ញគ ើយ 

គ្របគ់្ពោះអរយិៈ ថ្លន  ណ់ា គ៏ោយ 
ឆ្លងែល់គគ្តើយនាយ គោយគ ើញធមពិ៌ត៕ 

3 
៤- ជីវិត្ព្ិត្គឺជាអវី 

3 
១).អរញណ្សួសដី ! គ្បិយមតិត ុំងឡាយ 
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ជិតឆ្ងា យសបាយ  នញងធមប៌ណ្ឌិ ត 

រ យគគ្បៀនគ្បគៅ ធមអ៌បរ់ ុំចិ្តត 
ឱ្យស្ដគ ល់ជីវតិ ពិតរឺជាអវី។ 

២).ជីវតិជាគោ  ននការរស់គៅ 

គ្តឹមគ្តូវគៅតាម អរយិវនិយ័ 

គោ ននការគ ើញ, ការឮោល់នងា 
ោម នអវីគផ្សងពី គោ វងិីចិ្តត។ 

៣).ដតគ្តូវគ្បួលដគ្ប ដបរវបិោល ស 

ឱ្យផ្លល ស់បដូរគគ្រោះ គោ ននរុំនិត 

វគងវងយល់ខញស គ្បាសចា ការពិត 

រិតតាមទិែាិ, មានោះ, តណាា ។ 

៤).ជីវតិមានខលួន  ួងដ ងគ្បកាន ់

ភ្ងរៈបញ្ច ខនធ ទញ ខវែដសងារ 
សតិបានែឹង រមួនឹងមគនាស្ដរ 
មរគបបញ្ញញ  អស់ការយល់ខញស៕ 

3 
 
 
 



 

-18- 

 
 

៥- ផេននកមម 

3 
១).ប តិសួសដី ! រសមីពណ៌្មាស 
គ្ពោះសូរយយងយស ឱ្ភ្ងសមាោ៌ 

គ្ព មច្រយិធម ៌អងគគ្ពោះភរវា 
រឺជាគ្ព មយន គ្ប នញាតិមតិត។ 

២).ខណ្ៈសមយ័ ននមរគនិងផ្ល 
ែបតិថ្លគៅផ្ដល់ ចូ្លែល់គោយពិត 

ប៉ាញដនតការែឹង គគ្រោះស្ដដ បគ់ ើយរិត 
ពិតជាលុំបា  គ ើញតាមធមម។ 

៣).ប៉ាញដនតសិ ា ច្ាប ់មមនិងផ្ល 
អាច្ែឹងគ ើយយល់ គៅគ ើញគ្បច្ ស 

ខណ្ៈបច្ចញបបនន  ន ់នស់មស័ ដិ 
ដែលជា ទិែាធមមគវទនីយ មម។ 

៤). មមពិតផ្លពិត ជាច្ាបធ់មមជាតិ 
ឥតដែលគ្រតឃ់្លល ត មានម គ្បចាុំ 

រមល ឹឱ្យភ្្ង  ់ឬហា ប់ានផ្លដ ុំ 
ថ្លគ្រប ិ់ច្ច មម ពិតចាុំឱ្យផ្ល។ 

៥). នម់ានជីវតិ រស់គៅគ្បគ្ តី 
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អាងមនិ នអី់ ឥតភយ័គ្ពួយខវល់ 
ដតមញខជាអី ភយ័ស្ដល បម់ ែល់ 
គ ោះបីគ្បឹងខវល់  ែ៏ល់គពលគ ើយ។ 

៦).អងគគ្ពោះជិនគ្សី នងលគ្ទងគ់្តាស់គ្បាប ់
ថ្លគ្តូវគ្បញាប ់មនិ ួសគពលគឡើយ 

 ញុំឱ្យនាុំគដដ  គ្ ហាយស្ដដ យគគ្កាយ 
ជបួគ្បគយជនគ៍ ើយ  ញុំគឡើយគ្បមាទ៕ 

3 
៦- រសល់ៅជាមួយចិត្តខលួនឯង 

3 
១).រស់គៅ នញងគ្ ុម ជញុំជាមយួោន  
អធាគ្ស័យគ្តូវ, មនិគ្តូវោល់នងា 

គោយការគ្បគ្ពឹតត តាមធមគ៌ថ្ល នងល(១) 
ពិតលុំបា នគ្  នច្នចិ្តតឧគបកាខ ។ 

២).អលសវនា  ច  ពាោនំ 
មនិគសពរលខាម ុំង ដតគ្តូវគមតាត  

គសពរបប់ណ្ឌិ ត ពិតតាមសិ ា 
សុំខានគ់្បហារ រលចិ្តតខលួនឯង។ 
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៣).អព្ាបជឈ ំ សខុំ  លោលក 
មនិគបៀតគបៀនគទ ចិ្តតសញខនគ្ ដលង 

ជាសញខ នញងគោ  គគ្រោះគច្ោះគកាតដគ្ ង 
សញខទញ ខ នឹងឯង សនសុំគផ្សងោន ។ 

៤).គគ្កាមគនោះគ្តូវចាុំ គ ើយចាុំឱ្យច្ាស់ 
 ញុំស្ដង មមផ្លដ ស នាុំគពៀរគវោ 

ចិ្តតខលួនឯងគនាោះ គ ម្ ោះរស់គ្របគ់្ោ 
គ្របោ់ន  រ៏ស់ គគ្រោះចិ្តតគរៀងខលួន។ 

៥).គគ្រោះដតទិែាិ គ្បកានអ់តាត  
ពនួចាុំគ្បហារ ទញកាខ រញ  នួ 

ពឹងសតិបបោា ន បានស៊បម់ាុំមនួ 
គ ើញអតម់ានខលួន, អស់ ិច្ច, អស់ទញ ខ៕ 

 -------------------------------- 
(*)  ីនា  ធមាម ,  បណី្តា  ធមាម  ។ 

3 
៧- ចិត្តជាទាយាទព្ព្ះធមមរាជា 

3 
១).សូរយផ្ដល់ពនលឺ បុំភលគឺោកា 
ធមម ីថ្ល អរញគណាទយ័ 
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មនិទញ គវោ គោយយបនិ់ងនងា 
បណ្ឌិ តឆ្ងល  ន់ច្ន នវគ្របគ្រងចិ្តត។ 

២).គ្ពោះរញណ្គពញគគ្ពៀប រញណ្ភ្ងពគ្ពោះធម ៌
ទូនាម នយ៉ា ងលអ រញណ្ធមជី៌វតិ 

គ្បគសើរបានែល់ ស្ដគ ល់គ្ពោះធមពិ៌ត 
ចិ្តតជា យទ គ្ពោះធមមោជា៕ 

3 
៨- ល ើញ, ឮ... អនិចចសញ្ញា  (*) 

3 
១).គមា៉ា ងបនួគទៀបភល ឺឮបទ លងដខ  
ដគ្ស បនលឺគ្បាប ់សពន្នមរណា 

ពនយល់អតថនយ័ គោយគផ្ ោមាម  
មនិមានអន ណា រស់រ ូតគៅ។ 

២).សតវនិងសងាខ រ អនិចាច ដគ្បគ្បួល 
 មមផ្លទទួល ែយ៏៉ា ងគ្តឹមគ្តូវ 

ជាបរមតថពិត ដែលដប ធ្លល យគៅ 
ឥតគសសសល់គៅ គៅតាមយថ្ល។ 

៣).គគ្រោះគ ើតនិងស្ដល ប ់ជាច្ាបធ់មមជាតិ 
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ជបួគ ើយគ្រតឃ់្លល ត គ្របអ់ងគអាតាម  
មនិគទៀង, ជាទញ ខ, និង អនតាត  
រឺជាធមមតា សងាខ រនគ្តល ខណ៍្។ 

៤).ជីវតិរស់គៅ គ្តូវដតបានែឹង 
ធមន៌ាមរូប នឹង ែឹងជាសច្ចៈ 

សតវបញរគលោម ន មានដតធមម 
ជា អ់រយិវនិយ័ នននគ្តគោកា។ 

៥).សតិែឹងច្ាស់ ោស់ចិ្តតសនាដ ន 
បញ្ញតតិគ្របគ់្បាណ្ សូមមានបញ្ញញ  

ស្ដដ បយ់ល់, រិតគ្តូវ តាមផ្លូវបិតា 
អរយិមរគសមាម  គ្ពោះស្ដស្ដដ ពញទធ៕ 

----------------------------------------------------------------------------- 
(*) រឺគ ើញ,ឮ...ដែលនាុំគ ើតនូវអនិច្ចសញ្ញញ គ ើយបានគ្បា ែែល់មរណានញសសតិ។  

3 
៩- េះជំនន់ត្ណាា   ទិដ្ឋិ 

3 
១).មនញសសគពញ នញងគោ  គៅជាបគ់ោរភយ័ 
វបិតតិគ្សុ ែី មនិ នគ់្ស្ដ គ្ស្ដនត 

ឥឡូវជុំនន ់គភលៀងជនរ់ ុំខាន 
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លិច្លងភូ់មឋិាន ឥត ានតដលាគលាើយ។ 
២).ធមមជាតិឥតខវល់ គោ ផ្ដល់គមគរៀន 
ចាស់បាននិ ន ធ្លល បម់ានម គ ើយ 

ពិតជាគ្បួលដគ្ប ដបរមនិគទៀងគឡើយ 
ឱ្យស្ដគ ល់ការពិត ជីវតិជាទញ ខ។ 

៣).គគ្រោះថ្លធមមជាតិ មនិឃ្លល តសច្ចៈ 
ជាផ្លធមម ដែល មមស្ដងទញ  

ធមម៌ានបច្ចយ័ ឱ្យគ ើតគ្របម់ញខ 
រចួ្គ ើយសគ្មុ  ដប ធ្លល យធមមតា។ 

៤).ពិតជាមនិសញខ គ ើតទញ ខផ្លូវកាយ 
ចិ្តតមនិសបាយ គគ្រោះខវោះអាហារ 

សមររួចារៈ  នគោយគមតាត  
 រញណាែល់មនញសស ដែលរស់រមួជាតិ(១)។ 

៥).គធវើសងគ  ន  នម់ានឱ្កាស 
ររួសគងវរណាស់ អាសូរមតិតញាតិ 

អាហារបច្ចយ័ នច្នដងចិ្តតគទៀត 
មញខដតនឹងឃ្លល ត ឆ្ងល តស្ដងខលឹមស្ដរ។ 

៦).គ ើតម មយួជាតិ ធ្លតញដតមយួចាន 
ឥឡូវសុំខាន ់គ ោះវយ័ប៉ាញនណា 
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បញ្ញញ បានលោះ ជុំននត់ណាា  (២) 
គ ើញច្ាស់ខលឹមស្ដរ  អនតាត   ធមាម ៕ 

 -------------------------------------------------------------- 
(១) រមួជាតិ ៖ រមួគ ើត ( ជាមនញសស )  (២) តណាា  ៖ គោភៈ ។ 

3 
១០- ធមមជាត្ិធមមត្ត  យា៉ា ងណាយា៉ា ងហ្ាងឹ 

3 
១).គ្ពឹ គ្រងសញរយិ យគ្តាជាងម ី
បានផ្ដល់រសមី គោ ីយគ៍្សស់ថ្លល  

គគ្បៀបគ្ ុមស ធ  មនមីាន យគ្តា 
សតិបញ្ញញ  ទសសនាការែឹង។ 

២).គ ម្ ោះធមមជាតិពិត គ្បគ្ពឹតតធមមតា 
គគ្រោះអវីយ៉ា ងណា រឺថ្លយ៉ា ង នឹង 

មនិអាច្ចាតដ់ច្ង ទដទងទទឹង 
គគ្រោះ អតាត   នឹង នឹងមានរឺោម ន ៕ 

3 
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១១- ជួបធមមសមបត្តិ 

3 
១).គមា៉ា ងបនួគទៀបភល ឺឮមានរ់ងាវ 
សុំគឡងគខៀ្វខ្ារ ប ាប ស ី

សពវសតវនិ រ មនញសសមាន គ្បុសគ្សី 
ខមីដសវងរ គ្ទពយ ផ្លគ បឱ់្យខាងបាន។ 

២).គ ើញមានគ់ ម្ លញី រ សញីោល់នងា 
គ ោះជបួគពគ្ជនងល តនមលប៉ាញនាម ន 

គ្បឹងជាន ់កាយ ឆ្ងា យគច្ញពីគ្បាណ្ 
មនិអាច្ែឹងបាន គគ្រោះោម នបញ្ញញ ។ 

៣).ែូច្ជនមានដភន  បាុំងដសប ងងឹត 
មនិគ ើញរបស់ពិត វចិិ្គ្តយ៉ា ងណា 

របស់គថ្ល គរគបា  គ្បាបថ់្លនងលថ្លល  
គជឿគ្បឹងគ្សវា គ្បាថ្លន  ញយ ។ 

៤).គមើលឧ  រណ៍្ ត ុំងពីរ នឹង 
គគ្រោះគ តញមនិែឹង គទើបគ្បឹងដសវងរ  

ជបួរបស់នងលពិត មនិរិតយ ម  
គៅតាមចិ្តតគបា  គថ្ល ោម នខលឹមស្ដរ។ 

៥).បណ្ឌិ តគ្បឹងដងលង សដមដងធមពិ៌ត 
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ធមអ៌បរ់ ុំចិ្តត ដែលពិតនគ្ ណា 
លមមស្ដដ បសូ់គ្តគរៀន ររួមានពិចារណ៍្ 
ធមគ៌្ពោះស្ដស្ដដ  ខលឹមស្ដរឧតដម។ 

៦).ជាផ្លបញណ្យជា  ់ខណ្ៈសមយ័ 
បញ្ញតតគ្បុសគ្សី នងលគ ើតស័ ដិសម 

ជបួធមមសមបតតិ ធមម សគ្តែឹ នាុំ 
ញាតិមតិត, គរ, ខ្ញ ុំ លមមគៅឬគៅ៕ 

3 
១២- កំណ្ប់ព្ព្ះធមមរត្ា 

3 
១).ខលួនគយើងពិតោម ន មនិមានគគ្សច្គ្ស្ដប ់
ោម នខលួនគ្តូវស្ដល ប ់យូរឆ្ងបយ់៉ា ងណា 

ឱ្យដតបានគ ើញ ជា  ់ ន  អត្តត  
ធមមតាសងាខ រ តាមគ តញបច្ចយ័។ 

២).ការពិត ដីសញខ មញខយ៉ា ងគ្បា ែ 
 ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ បច្ចញបបននសមយ័ 

គ្តូវការោភយស សញខជាបគ់គ្ោោះភយ័ 
 ុំងជាសមញទយ័ គ តញននទញកាខ ។ 
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៣).ែឹងនិងស្ដគ ល់ទញ ខ សមបញ  ុំណ្ប ់
ធមមរតនអរយិគ្ទពយ ោភោបចិ់្នាដ  

ោបគ់្តងល់ោះបង ់ច្ុំណ្ងត់ណាា  
គ ើញទិសសញខា អស់ការគ ើតស្ដល ប៕់ 

3 
១៣- ព្ព្ះព្ុទធមនត  ធមម 

3 
១).អរញគណាទយ័ បនតសមយ័  នងាងមីម ែល់ 
គ្របោ់ន គៅភយ័  គោយគោររ ុំបល់         ឥឡូវដងមខវល់ 

ែល់ទឹ ជុំនន។់ 
សនមតោ គ់ ម្ ោះ  ធមមជាតិឱ្យគគ្ោោះ  គគ្រោះរង រញណ្ 
ទញ ខគ្តួតគលើទញ ខ គគ្ច្ើនមញខែធ៏ាន ់  បដនថមទមាន ់

ដរ ពញនជីវតិ។ 
គរឿងននគោ ីយ ៍ មាននយ័គសច្ ដី គ្របអ់វីឆ្ងា យជិត 
ធមមជាតិគ ើតគឡើង  សញទធដតការពិត   គ តញគ ើតឱ្យរិត 

ពិតគគ្រោះសច្ចៈ។ 
ជបួភយ័ទញ ខធាន ់ រលឹ ែល់រញណ្  ពញទធមនតធមម 
ស ធ បញ្ញញ   ខលឹមស្ដរស្ដវ ័  សមាម ទសសនៈ 
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អមតៈសញខសាប៕់ 

3 
១៤- ព្ព្ះធមមកថ្ន  វាចាសចចៈ 

3 
១).គ្ពោះធមម ថ្ល នងលថ្លល ឧតដម 
សមនឹងការគរល គគ្រោះចិ្តតភ ដី 

បណ្ឌិ តសបបញរស គស្ដម ោះគ្ពោះរញណ្នងល 
បញតតគ្ពោះជិនគ្សី សមដសីច្ចៈ។ 

២).សដមដងឱ្យយល់ ចូ្លែល់បរមតថ 
បញ្ញតតិបញរគល យល់ែល់សភ្ងវៈ 

មានគ តញបច្ចយ័ គ ើតគ ើយ ខយ 
វយធមាម  ជាធមគ៌គ្តើយអាយ...!៕ 

3 
១៥- សមូរមួព្ព្ហ្មយាន 

3 
១).គ្របគ់ពល នឹងឯង  គ្របទី់ ដនលង   ឥតដគ្ ងសគនាដ ស 
ែល់ ញសលធម ៌ បណ្ឌិ តសបបញរស  មនិទញ ច្គនាល ោះ 

ែញសខាតចិ់្នាដ ។ 
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គ្ពលឹមគ្ពលប ់  ពីនងាទល់យប ់  ឆ្លងយមយគ្តា 
យមមយួគៅពីរ  សមភខីលឹមស្ដរ   ជូនគផ្ ោមាម  

 ិច្ចការធមម ន។ 
រញណ្គ្តយ័រតននគ្   សរណ្រមនន៍គ្ត  នងល ួសនិ ន 
គជឿការគ្តាស់ែឹង  គ្ពោះគរធិញ្ញញ ណ្  សូមរមួគ្ព មយន 

កាននិ់រវ នបទ៕ 

3 
១៦- បដ្ិបទាជាទីសបាយ 

3 
១).បែិប  ជាទីសបាយ  
គ ើញធម ៌ុំងឡាយ រឺ  ន  អតាត  

មនិតាមច្ុំណ្ង ់ដែលប៉ាងគ្បាថ្លន  
គៅ នញងតណាា  សមញទយ័គឡើយ។ 

២). ុំងមនិមានោះ ច្គច្សគ្បកាន ់
 ួងដ ងបញ្ច ខនធ គ្បច្ណ្ឌ មញខគគ្កាយ 

ទិែាិសមាគ ល់ មានអញោម នគសបើយ 
ពឹង ិគលសគ ើយ ឱ្យសបាយដែរ?។ 

៣).បបញ្ចធម ៌ញាបញ័់រ នញងគោ  
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ជាគរឿងទញ ខគស្ដ  គបា គ្បាស់ឥតដលា 
ែ សមាគ ល់ខញស ទញ ខគ សឈបដ់ បរ 
ងា ដបររតគ់ច្ញ ពីវែដទញ ខ៕ 

3 
១៧- វងសព្ត្កេូខ្ខមរ 
( គវាហារបបញ្ញតតិ ) 

3 
១).បញ្ញតតិពូជពងស វងសគ្ត ូលដខមរ 
គបោះែូងោម នដគ្ប ដងចិ្តត រញណា 

គ ោះដសប គមម ស មានគ្ យ៉ា ងណា 
រមួជយួ គខមោ គោោះការរងគគ្ោោះ។ 

២).ពិតជារញណ្ធុំ សូមវន្នាការ 
គោយកាយវាចា ចិ្នាដ ច្ុំគរោះ 

គោ អន ចារ ន មានចិ្តតសបបញរស 
រញណ្ធមគ៌ រ តិ៍គ ម្ ោះ រស់ជាតិឧតដម៕ 

3 
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១៨- កិចចនាទីជាមួយនឹងទុកខ 

3 
១).អរញគណាទយ័ !... ោគ្តី នលង 
គរឿងអវី ឆ៏្លង  នលងតាមកាល 

កាល យជាអតីត គ ោះរិតធានគ់្ស្ដល 
ែល់កាលតាុំងគៅ គៅ នញងបច្ចញបបនន។ 

២).គោ មនិតគ្មូវ គ្តូវដតគ ើតទញ ខ(១) 
មនិដមនគ្តីមញខ ផ្្ញ គរឿងអាសនន 

ដត ុំណ្តែឹ់ង  នឹងគទើបបន្ាន(់២) 
លអិតលអនប់រមតថ  មាច តយ់ល់ខញស។ 

៣).ជីវតិជាទញ ខ, ែឹងទញ ខជាសញខ(៣) 
បញ្ញញ គ្បមញខ ស្ដគ ល់ទញ ខ ុំងគនាោះ 

ែឹងធមដ៌ែនគខតត គ តញគ្តូវោ ច់្ញោះ 
រ ូតចា ធ់លញោះ អនតាត  ធមាម ៕ 

------------------------------------------------------------------------------ 
(១)  នញងគោ គនោះ មនិតគ្មូវឱ្យគយើងគ ើតទញ ខគទ   (២) មនិមាន ិច្ចនាទីគ ើតទញ ខគទ  
ប៉ាញដនតមាន ិច្ចនាទី ុំណ្តែ់ឹងទញ ខ ( ទញ ខអរយិសច្ច )។  (៣) ជីវតិគនោះរឺជាទញ ខ ប៉ាញដនតការ
 ុំណ្តែ់ឹងទញ ខ រឺជាសញខ។ 

3 
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១៩- សមាម   ល ើញផលូវអរយិសចច 

3 
សទទហាលនា  អរហ្ត្ំ 
ធមមំ  និពាវ នបត្តិយា 
សសុសសូ ំ េភលត្  បញ្ា  ំ
អបបមលត្តត   វិចកខលណា។ 

១).ស្ដដ បគ់្ពោះធមន៌ងល គោយ ដីគ្ជោះថ្លល  
បញ្ញញ វចិារណ៍្ ធមអ៌រ គនាត  

គោយមនិគ្បមាទ អត្តទលនាត  
ែល់គគ្តើយសញគខា បរមឧតដម។ 

២).ការគ ើញ, ការឮ,... រឺជាការពិត 
ពីគគ្រោះមានចិ្តត រិត, ែឹងអារមមណ៍្ 

គរឿងជាបញ្ញតតិ  ុំងសមមនិសម 
សតិឧតដម ែឹ នាុំគ្តងផ់្លូវ។ 

៣).ធមមជាតិគ្បា ែ  ុំណ្តសិ់ ា 
ជាគរឿងយ៉ា ងណា ការអវីការគៅ 

សុំខានក់ាររិត រុំនិតគ្តឹមគ្តូវ 
សមាម   គ ើញនូវ ផ្លូវអរយិសច្ច៕ 

3 



 

-33- 

 
 

២០- អាេយ័ខ្ត្គិត្ជីវិត្អាកលផសង 

3 
១).ជីវតិជាទញ ខ វាយលញ ោល់នងា 
អាល័យដតរិត ជីវតិអន គផ្សង 

មនិែឹងទញ ខពិត រិតដតលគលង 
ងបគ់្ជបវ់គងវង នឹងដលបងគោកា។ 

២).ជីវតិជាទញ ខ មញខគជា ទឹ ដភន  
គ្បឹងដតខុំដគ្ស  ដ  បដឹងអន ណា 

ធមពិ៌តមនិស្ដដ ប ់មនិឆ្ងបត់វា៉ា  
គ ើញ ន អតាត  គ ើញសងាខ រទញ ខ។ 

៣).ជីវតិជាទញ ខ សគ្មុ ស្ដងបញណ្យ 
ទទលួធមមរញណ្ បញណ្យគពញជគ្ងុ  

 ុំងការគ្តាស់ែឹង   ៏នឹងភូមសិញខ 
គោ គនោះគោ មញខ បរមសញខសួសដី៕ 

3 
២១- កុំលចាេបុណ្យ  លៅខ្រកព្ុនាប 

3 
១).ឃ្លល ននឹងច្ុំណី្ ដបរនងលគភលច្គ្បាណ្ 
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គភលច្គ្រនស្ដមានយ បានលបគ្បហារ 
គគ្រោះអុំណាច្ឃ្លល ន គ្តូវគ្រនឫសា 
លបលួច្គ្បហារ មរណាជីពជនម។ 

២).គគ្បៀបគធៀបនឹងមនញសស គនាោះែូច្ដតោន  
គ ល្ ោះែគណ្តើ មោន  គគ្រោះការគោភលន ់

គពល សយ័សងាខ រ រងទញកាខ ធាន ់
អបាយភូមបិនួ ធានរ់រួសគងវរ។ 

៣).គបើអន យល់គ្តូវ ឥឡូវខិតខុំ 
សនសុំធម ៌ស  ញុំរងច់ាុំដសអ  

គោ គនោះគោ មញខ ពឹងបញណ្យអគន  
គបើមញខនឹងដប   ញុំដរ ពញនបាប៕ ( បងោលីោ ) 

3 
២២- បុញ្ាសខុ 

3 
១).បញណ្យមានគ ម្ ោះសញខ ជាទីគ្បាថ្លន  
ដែលគ្ពោះស្ដស្ដដ  គ្ទងគ់្តាស់សដមដង 

គគ្ត អរគ្សឡាញ់ គពញចិ្តតនគ្ ដលង 
គ ម្ ោះបញណ្យ នឹងឯង  ញុំរដអងខាល ច្។ 
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២).បញណ្យគ្ប បចិ្តត គច្តសិ គស្ដភណ្ៈ 
ខណ្ៈដែលគ ើត សលូតចា គកាងកាច្ 

ជាមនញសសគទវតា មនិដមនបិស្ដច្ 
បាបចិ្តត ុំណាច្ មនិគ ើតរមួគឡើយ។ 

៣).បញណ្យជារញណ្ជាតិ ោងសមាអ តចិ្តត 
គ្បគ្ពឹតតជារញណ្ បញណ្យអវី គ៏ោយ 

តាុំងពី ន, សីល, គមតាត ចិ្តតគ ើយ 
អានិសងសនឹងឱ្យ ផ្លគស្ដយចិ្តតសញខ។ 

៤).សនសុំពូជបញណ្យ ទញនគោ ិយ 
គឆ្ងព ោះវវិែដៈ បគងាអ នគៅមញខ 

ែល់គោ ញតតរ គ្បច្ សនិរទញ ខ 
ឯ នតសញខ សាបគ់្ពោះនិរវ ន៕ 

3 
២៣- អនត្តេកខណ្ធម៌ 

3 
១).ធមពិ៌តអាគ្ស័យ បច្ចយ័ធមាម  
គ្របគ់ពលគវោ គ្ោ, ទី ដនលង 

មនិគទៀង ជាទញ ខ មនិមានខលួនឯង 
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មនិអាច្ចាតដ់ច្ង ដបងតាមចិ្តតច្ង។់ 
២).ធមពិ៌តគ ើតគ ើយ  ញុំគឡើយឃ្លតឃ់្លុំង 
ោោុំងគ តញពិត តាមចិ្តតច្ុំណ្ង ់

គគ្រោះធមធ៌មមតា យគ្តាគ្តូវគ្តង ់
តគ្មងទិ់សគៅ ផ្លូវនននគ្តល ខណ៍្។ 

៣).ធមពិ៌តបច្ចញបបនន ែឹង នដ់លង ស់ 
គ ើញោម នខលួនគស្ដោះ គគ្រោះគ ើញធមម 

ទសសនា  ធមាម   អនតតល ខណ្ៈ 
លញោះ អាលយសមញរាគតា៕ 

3 
២៤- ខ្ខកត្ដិកនឹកខ្ដ្នព្ុទធភូមិ 

3 
១). តដិ ខយល់ធ្លល   ់គ្តជា ស់ពវកាយ 
ធមមជាតិ ុំងឡាយ គ្សស់គ្ស្ដយវលិនវ 

គ្ស្ដ គសបើយជុំនន ់គ្ស្ដលអាសននភយ័ 
វបិតតិគ្សុ ែី គោ ីយគ៍្បួលដគ្ប។ 

២).ជាគរឿងគោ ធម ៌ញាបញ័់រអ៊Íចឹ្ង 
មនិដមនទីពឹង ជាទញ ខោម នដលា 
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ពឹងគោ បាលធម ៌គទើបលអឥតដបរ 
ធមគ៌ទពជួយ ដង ររួដតរ ា។ 

៣).គ ោះបី នលង ឆ្លងគៅគគ្ច្ើនឆ្ងន ុំ 
នឹ គ ើញគ ើយចាុំ គោយចិ្តតគ្ជោះថ្លល  

រលឹ ែល់រញណ្ បញណ្យធមមយគ្តា 
ពញទធភូមបិិតា និងលងាក គ្សី។ 

៤).នឹ ែល់ឥឡូវ គៅដតគស្ដមនសស 
រឺបញណ្យ ុំងអស់ ឥត ស់ ទយ័ 

បានច្គគ្មើនរញណ្ គ្ពោះរតនគ្តយ័ 
សរណ្រមនន៍ងល ោម ននងាឃ្លល តគឡើយ៕ 

3 
២៥- អមត្ៈចាក់ធលុះេះុខ្េងវិេវិញ 

3 
១).អរញណ្សួសដី ! នងាងមីគ្សឡោះ 
គ្ពោះសូរយភលចឺ្ាស់ ោសគពញដផ្នែី 

គគ្បៀបែូច្គ្ពោះធម ៌ឆ្ពវណ្ណ រងស ី
អងគគ្ពោះជិនគ្សី ផ្សពវផ្ាយស្ដយសញស។ 

២). “  គ្ ដសទឹ  ូរ ែូរចិ្តតមចាឆ  
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មាសគ្បា ែ់ញោល រ ែូរចិ្តតគ្សីគ្បុស 
គ្ពោះធមគ៌ទស្ដន  ែូរការយល់ខញស 
អមត:ចា ធ់លញោះ ែូរទិស ុំងែប ់” ។ 

៣).រ យកាពយបណ្ឌិ ត ពិតគពញគសច្ ដី 
មានអតថមាននយ័ នងលថ្លល គ្របស់ពវ 

ែឹងគរឿងដវងឆ្ងា យ មនិកាយគ្តឡប ់
បញ្ញញ បញណ្យោប ់ច្បគ់ោយសគនាដ ស។ 

៤).គ្ ដសទឹ ចិ្តត ពិតគោយគមតាត  
មាសគ្បា ែ់ញោល រ រច្នា នគស្ដម ោះ 

ស្ដដ បធ់មមគទស្ដន  គ្បាថ្លន ដលងខញស 
អមតៈចា ធ់លញោះ លញោះដលងវលិវញិ៕ 

3 
២៦-ពាកយ  “ លសទើរ ”   និង  “ លសមើ ” 
(  ុំណាពយសុំគយរ  ផ្លូវគោ   ផ្លូវគ្ពោះធម ៌) 
គស្ើរ  មាន  “ រ ”  គសមើ  អត ់ “ រ ” 

3 
១).គ្តូវ  “ រ ”  គគ្រោះគស្ើរ  វវី វ់ ឹវរ 
គសមើគ ើយឈប ់ “ រ ”  យ ម គធវើអវី 
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គសមើគគ្រោះគច្ោះគ្រប ់ សគនាដ សល នល 
មនិភយ័គ្ពួយគែើរ  រ ែូច្គស្ើរគឡើយ។ 

២).រ យមានឫសរល់  ស្ដគ ល់ែល់គខមរៈ 
ពយញ្ានៈ, គ្សៈ, រ យ,  ោយ, គ្តួត គ៏ោយ 

ែូនតាគរៀបច្ុំ  ម យូរលងគ់ ើយ 
ជូនដខមរជានគ់គ្កាយ  ទញ ឱ្យគច្ោះចាុំ៕ 

3 
២៧- សខំាន់ខណ្ៈបចចុបបនា 

3 
១).ជុំគនារគ្តជា  ់ធ្លល  ពី់ឧតដរ 
សុំគឡងអ៊ូអរ  ម៏និ នប់ាត ់

គភលងការគោ ីយ ៍ដគ្ជ ោគ្តីស្ដា ត ់
ច្គ្ងិតខយងកាអ ត ់មនិ នប់ាតគ់សៀង។ 

២).គរឿងននជីវតិ គ្ពឹតតិគៅគ្របក់ាល 
គ្តអាលនឹងជបួ, ទញ ខគគ្រោះមនិគទៀង 

ែូច្អស់ខវល់ខាវ យ សបាយោុំគគ្ច្ៀង 
ជបួទញ ខគរៀងៗ គគ្ច្ៀងបទទឹ ដភន ។ 

៣).គ្របគ់រឿងអតីត ពិត នលងគៅ 
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 ិគលស មងគៅ រឺោម នអវីដបល  
គរឿងអនារត ពិតសគ្មាបដ់សអ  
ធមម៌និ នដ់ប  រិតដច្ បច្ចញបបនន។ 

៤).ែឹងគរឿងខញសគ្តូវ គគ្រោះគៅមានចិ្តត 
សតិែឹងពិត រមួចិ្តតគ ើត ន ់

រូបោច្ពី់នាម គ ើញភ្ងល មបន្ាន ់
គ ម្ ោះថ្លែឹង ន ់បច្ចញបបននធមាម ។ 

៥). ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ គ ើញការគ្បកាន ់
សុំខានប់ច្ចញបបនន  នម់ានស ធ  

ចា គ់្រឹោះសីោ មានគ្ទពយចាោ 
បញ្ញញ ភ្ងវនា ភ្ងា រគ ើញអមតៈ៕ 

3 
២៨- “ េយុទឹក ” ,  “ ទឹកេយុ ”    

3 
១).គ ោះជាលុំបា  យ៉ា   “ េយុទឹក ” ជន ់
ធានម់និែូច្លញយ  “ ទឹកេយុ ”   ិគលស 

ជនជ់ាប ់នញងវាន គោយោម នច្ុំគណ្ោះ 
បរញិ្ញញ គច្ោះែឹង នឹងធមស៌ាបពិ់ត។ 
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២).កាយគែើរ នញងទឹ  ចិ្តតនឹ  នញងធម ៌
ពិច្យ័គោយលអ  នញងធមប៌ណ្ឌិ ត 

ែឹងគ តញបច្ចយ័ នច្នអបរ់ ុំចិ្តត 
គ ើញបរមតថពិត ឋតិផ្លូវសមាម ។ 

៣).ស្ដធញ ! ស្ដធញ ! ែុំគណ្ើ រគ្បនព 
បញរសស្តសតី អស់ ដីសងាក  

បានគ ើញសច្ចៈ ជា គ់ោយបញ្ញញ  
អមតបផោ ោវែដៈគ ើយ៕ 

3 
២៩- ធមមគុណ្ 

3 
១).អរញណ្សួសដី ! គ្បុសគ្សីគ្បិយមតិត 
បញណ្យគៅគ្រងពិត ចិ្តតែឹងអារមមណ៍្ 

រមល ឹធមមរញណ្ បញណ្យគ្តូវសនសុំ 
ស័ ដិសមស្ដវ ័ អងគគ្ពោះជិនគ្សី។ 

២).រញណ្គៅនឹងមញខ ទញ គធវើមនិែឹង 
ដបរគ្បឹងរតពឹ់ង នឹងគរឿងែនទ 

ពឹងោភយសស័ ដិ គ្បា គ់្ទពយគោ ីយ ៍
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ពឹងសពវអវីៗ គែើមបរូីបកាយ។ 
៣).គបើបានម គគ្ច្ើន ច្គគ្មើនគោភៈ 
សបាយអនរឃ  កាអ   កាអ យ 

គបើដបរមនិបាន ចិ្តតគដដ គ្ ហាយ 
គ សៈនាុំកាល យ ច្ុំណាយចិ្តតបញណ្យ។ 

៤).ពឹងដតគោ ធម ៌ឱ្យញ័រច្ុំគ្បប ់
មនិអាច្បញ្ចប ់ជាបគ់ តញទញ ខធាន ់

គោ បាលគ្ជគងា ធមគ៌ធ្លល មានរញណ្ 
ចាុំគ្ស្ដយទមាន ់ទញ ខធានស់តវគោ ។ 

៥).គគ្រោះដតមនិែឹង គ្បឹង ុំងងងឹត 
គគ្បើគ្បាស់ជីវតិ មតឹតាមធមគ៌ថ្ល  

តណាា , គមា ៈ    ់  គលើគោ  
ទិែាិគមគបា  គថ្ល មានអតាត ។ 

៦).សតិធមន៌ងល នគ្ គោយធមមរញណ្ 
ោស់គតឿនគ្របជ់ន ធានផ់្លូវសមាម  

ែឹងនាមរូបពិត វសិិែាស្ដស្ដដ  
អរយិមរគនងលថ្លល  ផ្ោអមតៈ៕ 

3 
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៣០- លព្ត្ើយអមត្ៈ 

3 
១).អហ្ ំខ្ញ ុំតាុំង បទនមស្ដក រ 
បងគុំស្ដស្ដដ  សមាម សមពញទធ 

គសដច្ធមមោជា ដែលគ្ទងជ់ាម ញែ 
វសិញទធ,  រញណា, បញ្ញញ អងគឯ ។ 

២).សូមថ្លវ យបងគុំ គ្ពោះបរមឱ្វាទ 
ដែលគ្ពោះគោ នាង គ្ទងគ់្ប នដច្  

គគ្បាសគោ  ុំងបី នគ្ រញណ្អគន  
ធមពិ៌តខពស់ឯ  រឺធមគ៌្តាស់ែឹង។ 

៣).សូមថ្លវ យបងគុំ ែល់ឧតដមសងឃ 
ផូ្រផ្ងគ់ោយរញណ្ ធានជ់ាទីពឹង 

គ្ពោះរតនគ្តយ័ នងលថ្លល យ៉ា ង នឹង 
ជាទីពុំនឹង គ្តាស់ែឹងែល់គគ្តើយ។ 

៤).គ្ពោះនគ្តសរណ្រមនជ៍ា ឥ់តឃ្លល ត 
រញណ្ជាតិពាយម បញញ្ញ  ិរយិគ ើយ 

(ខ្ញ ុំ)សូមឈបឆ់្កួត, គភលើ   ញុំបីខានគឡើយ 
យល់, ែឹង, គ ើញគ ើយ ជបួគគ្តើយអមតៈ៕ 

3 
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៣១- អាកសុ ំ និងអាកមិនសុ ំ

3 
១).មនញសសគគ្ច្ើនមនិោប ់សអបក់ារសញុំណាស់ 
រិតថ្លគរឿងផ្លដ ស  ស់ចិ្តតោល់នងា 

អន យ មនិសញុំ ដបរគ្ពមអភយ័ 
មនិសញុំបាននែ នលមនិបាច្ស់មូម។ 

២).ចូ្លចិ្តតសញុំគគ្ច្ើន ច្គគ្មើនរគងកៀស 
ដតដែលររួគច្ៀស រឺគ បៀសមនិសញុំ 

គគ្រោះអទិនាន  ន គទើបមានគ សធុំ 
ោន គ្ គទើបសញុំ  ញុំ ស់ចិ្តតអវី !៕ 

   ( ណា នណា៎ា  ! ) 

3 
៣២- កថិនទាននថៃកត្ដិកបូណ៌្មី 

3 
១).អរញណ្ សួសដី !  នងាគពញបូណ៌្ម ី  តដិ មាស្ដ 
នាវតតនិគគ្ោធវន័  គគ្កាយគច្ញវសា  នងាបច្ឆិមា 

 ងិនកាល ន។ 
២)អរញណ្ សួសដី !  ញាតិមតិតគ្បុសគ្សី  ជីវតិគៅមាន 
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បញញ្ញ មមរ ា   ផ្ោគ្ប ន         បានគៅរស់ោន 
មនិបុំរនរញណ្។ 

៣).អរញណ្ សួសដី !  នងាមានសិរ ី       នងលបុំគពញបញណ្យ 
សនសុំបានគគ្ច្ើន  ច្គគ្មើនគែើមទញន  ពូជលអសញជន 

 នម់ានឱ្កាស។ 
៤).អរញណ្សួសដី !   ុំគណ្ើ តគ្បនព       នងលគ្បគសើរណាស់ 
ស ធ គជឿរញណ្   សតិែឹងច្ាស់         បញ្ញញ នគ្ គ្កាស់ 

ច្ាស់មរគ,ផ្ល,គគ្តើយ៕ 

3 
៣៣- មិនសាល ប់ទាងំរស ់

3 
១).មនិស្ដល ប ់ុំងរស់ គ ម្ ោះថ្លពូដ  
គគ្រោះដតរស់គៅ គ្តូវគ្តងរ់ញណ្ធម ៌

មនិដមនពូដ  នាុំដតវ ឹវរ 
លអដតមាតគ់គ្ដ ចិ្តតគមម ងងឹត។ 

២).ជីវតិគៅរស់  គ៏គ្រោះដតបញណ្យ 
បានស្ដគ ល់តរួញណ្ ធានគ់ៅ នញងចិ្តត 

មនិឱ្យមាសគ្បា  ់  ច់្ងរបួរតឹ 
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មញនអស់ជីវតិ ចិ្តតមនិស្ដល បគ់ឡើយ៕ 

3 
៣៤- ព្ាយាមព្បឹង  សមលឹងលព្ត្ើយ 

3 
១).គពលជញុំរញ ុំ   ជញុំអ៊ូអរ        អ៏ស់គៅ 
អវីសល់គៅ   គៅជាធម ៌     អតីតា 
 ុំងគ មនសស  ឬគស្ដមនសស      ឧគបកាខ  
រស់ឯកា   សញខ, ទញកាខ       គគ្រោះការរិត។ 
២).ស្ដដ បគ់្ពោះធម ៌ ែគ៏ សម ានត      បានទូនាម ន 
គរឿងរឺោម ន   មានដតរូប      គ ើយនិងចិ្តត 
ស្ដា តច់ា ខលួន   សូនយចា សតវ      បរមតថពិត 
 ុំងការរិត   រល, បណ្ឌិ ត      គ្បគ្ពឹតត នឹង។ 
៣).មានជីវតិ   ឋតិគៅគ ើយ       ញុំគឡើយគភលច្ 
ចាុំជានិច្ច    ុំងជា ិច្ច      គ្តូវរងឹបញឹង 
សនសុំបញណ្យ   រញណ្ ញសល      ផ្ដល់ទីពឹង 
ពាយមគ្បឹង   មានលុំនឹង      សមលងឹគគ្តើយ៕ 

3 
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៣៥- មិត្តព្ិត្ 

3 
១).មានមតិតជិតែិត ែឹងចិ្តតសញខទញ ខ 
មនិលអដតមញខ ោ ទ់ញ ខាងគគ្កាយ 

លអគគ្ដគមម  នញង ែូច្ដផ្លោវ គឡើយ 
អវីបានគធវើគ ើយ គោយចិ្តតបរសិញទធ។ 

២).មានមតិតជិតែិត ពិតជួយ ោុំររ 
មនិគបា គ្បាស់ោន  មាយោ ព់ញត 

គគ្រោះដតមាសគ្បា  ់ចិ្តតធ្លល  ស់មញតគ្ទុឌ 
មតិតលអបរសិញទធ គស្ដម ោះគ្រប ិ់ច្ចការ។ 

៣).មានមតិតជិតែិត ពិតជាលអណាស់ 
រឺគ្ពោះតគ្មាស់ គ្ពោះពញទធែីកា(១) 

ខលួនទីពឹងខលួន ឆ្លងវែដសងារ(២) 
គគ្រោះោម នអន ណា ជយួ ខលួនបានគឡើយ៕ 

 ---------------------------------------- 
(១) អត្តត   ហ្ ិ អត្តលនា  នាលថ្ន 
លកា  ហ្ ិ នាលថ្ន  បលរា  សយិា 
អត្តនា  ហ្ ិ សទុលនតន 
នាថំ  េភត្ិ  ទុេលភំ ។ 
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(២) រឺខលួន  ដែលជាគោ ិយ ញសល និងគោ ញតតរ ញសល  ជាទីពឹងននខលួន  
ដែលជាតួវែដទញ ខ  ោបអ់គន ជាតិ ។ 

3 
៣៦- ល ើញព្ិត្ទុកខសចច 

3 
ស្ដធញ ! មតិតពិត មានខលួនឧបមា 
មនិដសវងរ ការ ខវោះខាតននមតិត 
សិ ាគ ើញគ ស ទញ ខវែដៈពិត 
ជយួ ខលួននិងមតិត គ ើញពិតទញ ខសច្ច៕ 

3 
៣៧- សត្ិ  និងបញ្ញា  

3 
១).អតួសញខ នញងគោ  អតួគភ្ងរោភយស 
អតួ “ អញ ”  ខពងខ់ពស់ គ រ តិ៍គ ម្ ោះគ្បគសើរ 

គ ោះ បព់ព  យ អវីគ្ោនគ់បើ 
ឱ្យបញ្ច ខនធគគ្បើ គែើរផ្លូវគោ ធម។៌ 

២).គគ្រោះគ តញមាន “ អញ ” ចាលចាញ់ធមពិ៌ត 
មនិគ្របគ្រងចិ្តត ជីវតិញាបញ័់រ 
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មាន “ អញ ” គ្តូវលាង ់ នញងផ្លូវមនិលអ 
មនិែឹងគមម  ស វ ឹវរវបិោល ស។ 

៣).មានដតផ្លូវមយួ ែឹងគោយសតិ 
លោះបងទិ់ែាិ មាន “ អញ ” ខញសផ្លដ ស 

បញ្ញញ គ ើញគ្តូវ  ុំណ្តែឹ់ងច្ាស់ 
តាមគ្ពោះតគ្មាស់ ជា ច់្ាស់នាមរូប៕ 

3 
៣៨- ព្ព្ះធមមរត្នៈ 

3 
១).រសមីសញរយិ យគ្តាគ្រងគ្ពឹ  
ជុំគនារ តដិ  រអឹ ច្ញងដខ 

ប សបី ា គខ្ៀវខ្ារអ៊ូដអ 
ធមមជាតិគបៀតដគ្ស ដខគ្សូវធានទ់ញុំ។ 

២).សញវណ្ណ ភូមបិញរ ីែីមាស ុំណ្ប ់
សមបតតិអរយិគ្ទពយ ជាភព័វោភធុំ 

ស ធ ,សីោ, ចាោ អភរិម 
នគ្តសរណ្រមន ៍ជញុំស្ដដ បធ់មាម ។ 

៣).គ្ទពយែឧ៏តដម គ្ពោះធមមរតនៈ 
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បញ្ញញ សមស័ ដិ បញតតគ្ពោះភរវា 
សិ ាបែិបតតិ  មាច តគ់ោោ(*) 
ច្គគ្មើនគ្របោ់ន  គ្របគ់្ោ, ដនលង។ 

៤).សមបតតិគ្តយ័រតន គ្បា ែទីពឹង 
ពិតមានពុំនឹង ែយ៏៉ា ងនគ្ ដលង 

គ្តាស់ែឹងសច្ចៈ មរគផ្លជា ដ់សដង 
ជយួ ខលួន នឹងឯង ដរងរចួ្ចា ទញ ខ៕ 

 ---------------------- 
(*) គោោ ៖  ិគលស ។ 

3 
៣៩- អាឡវកសពូ្ត្ 

3 
សទទហាលនា  អរហ្ត្ំ 
ធមមំ  និពាវ នបត្តិយា 
សសុសសូ ំ េភលត្  បញ្ា  ំ
អបបមលត្តត   វិចកខលណា។  
  ( បិែ ៣០  ទុំពរ័២៣៣ ) 

១).បញរគលគជឿធម ៌គ្ពោះអរ នាត  
រដមងគ្ជោះថ្លល  គ ើយគ្បគ្ពឹតតគៅ 
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គ ើញគ្ពោះនិរវ ន គគ្តើយសាបគ់្តូវផ្លូវ 
ឈបវ់លិវល់គៅ  នញងវែដសងារ។ 

២).បញរគលជាអន  មានចិ្តតលអស្ដអ ត 
គោយមនិគ្បមាទ គ ើយពិចារណា 

ស្ដដ បគ់ោយគ្បនព ធមគ៌្ពោះស្ដស្ដដ  
នឹងបានបញ្ញញ  គ ើញសច្ចធម៕៌ 

3 
៤០- ធមមជាត្ិការព្ិត្ 

3 
១).គ្ពឹ គ្រងនងាយប ់បន្ាបប់នត 
គ្ពោះសូរយយងច្រ  ុំែរ គដដ  

បូណ៌្មចី្ន្ច្រ  ុំែរគម គមម  
គ្តជា ឬ់គដដ  ឋតិគៅគលើចិ្តត។ 

២). ញសោ ញសល ស្ដដ បយ់ល់ធមាម  
សិ ាគ្របោ់ន   ុំងអពាគ្ ឹត 

ដែលមានបច្ចយ័ ឆ្ងល  ន់ច្នែល៏អិត 
គ ើតរូបគ ើតចិ្តត ពិតោម នខលួនគឡើយ។ 

៣).ធម ៌គយនិគស្ដមនសិការ 
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គ ោះជាទញកាខ  កាយ គ៏ោយ 
គធវើទញ  នញងចិ្តត ពិតគ្តឹមគ្តូវគ ើយ 
នឹងឱ្យចិ្តតបាន  ានតគ្សបធមមជាតិ។ 

៤).សតិោោុំង ឃ្លុំងដខសតណាា  
 ិច្ចគ្តូវសិ ា ធមអ៌ាងម៌ានគមសៀត 

លោះបងគ់្បាថ្លន  តាមចិ្តតខលួនគទៀត 
ចិ្តតដលងច្គងអៀត ធមមជាតិការពិត៕ 

3 
៤១- លព្ពាះអវី ? 

3 
១).គគ្រោះដតតណាា  គ្បាថ្លន មាន 
គោភៈបុំរន ហ៊ានអគន  

ែញោល រគ ៀប   បញ្ឈរដភន  
ោម នអវីច្ដមល  ដរ ភ្ងរៈ។ 

២).គគ្រោះការយល់ខញស លញោះទិែាិ 
មនិមានសតិ គៅជយួ ោ  ់

ដែលសមាគ ល់ថ្ល មានអតតៈ 
រមួគោយគមា ៈ អវជិាា ។ 
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៣).គគ្រោះមានែញោល រ ខលួនកាល ខាល ុំង 
ឱ្យបាុំងរមួនែ  ិគលសមារ 

លបលួច្ោ ព់ញត តបញតមាយ 
បិទភព័វោភ្ង គ្ោមានធម។៌ 

៤).គគ្រោះមានធមាម  ជាសមបតតិ 
នាុំចា វបិតតិ មតិតយ៉ា ងលអ 

គ្បគ្ពឹតតគ្ព មចារយ ឧតតរធម ៌
គ្បញាបគ់ច្ញច្រ ចា ភពបី៕ 

3 
៤២- ខ្សវងសនតិបទ 

3 
១).ទញ ខឈចឺាប ់ គ្បាបឱ់្យគយើង គ្បឹងពាយម 
ឈបគ់តាង ម        គបៀម ិគលស គច្ោះខាា  ហ់ា 
លោះទិែាិ           គគ្រោះសតិ ហ៊ានតវា៉ា  
ច្ាស់ែឹងថ្ល           អតាត សតវ ពិតមនិមាន។ 
២).គរឿងគោភលន ់       ជនក់ាមរញណ្ ធានទូ់លដរ  
ឥតច្ដមល           ោម នអវីដបល  ដ  បុំរន 
គគ្រោះគ្ច្ដណ្ន         ចិ្តតឆ្កួតដបន ដ នរញ ោន 
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ជាប ់នញងវាន       គញៀនបាប មម គ្តាុំ នញងភ ។់ 
៣).ដតឥឡូវ         ផ្លូវគ្តងល់អ  គ្ពោះធមម៌ាន 
គឆ្ងព ោះនិរវ ន       មរគគ្ព មយន គ្ពោះជន (*) 
មានស្ដម រតី        ភលសឺ្ដវ ងសវ័យ នវឈបល់  ់
ឈបគ់្ទម  ់           វ វ់គងវង         ដសវងសនតិបទ៕ 
---------------------------------------------------- 
(*) គ្ពោះជន  ៖ គ្ពោះបិតា  អានថ្ល ជៈនៈ ៈ ឬ ជៈន  ់។  

3 
៤៣- ានអវី ? 

3 
១).បានគ ើញធមពិ៌ត គ្ពឹតតិតាមធមម 
បានមតិតគស្ដម ោះសម័គ្រ ញាណ្បណ្ឌិ ត 

បានគ្ទពយមាសគ្បា  ់ជា សចិ្តត 
បានស្ដគ ល់ជីវតិ ពិតគ្តូវមានធម។៌  

២).បានែឹងគគ្រោះលាង ់គទើបលង ់នញងគោ  
បានគសពធមគ៌យរ គោ ធមញ៌ាបញ័់រ 

បានគោ ញតតរ បែិបតតិគច្ញច្រ 
បានអមតធម ៌បានលអគ្របយ់៉ា ង៕ 

3 
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៤៤- ព្បគេល់ោកឱ្យមាច សល់គវិញ 

3 
១). រ គទើបគ ើត  ុំគណ្ើ តងមី 
គ ើតភ្ងល មយុំនយ៉ា នងាគនាោះណា 

គបើមនិគគ្រោះឈ ឺឬទញកាខ (*) 
គតើរិតគផ្សងថ្ល យ៉ា ងណាដែរ។ 

២).ែល់គពលយូរឆ្ងប ់ស្ដល បែូ់ច្ោន  
បានគ ើញគ្របគ់្ោ ជា ូរដ  

មនិដែលសបាយ កាយបានដលា 
ឈខឺាល ុំង ល់ដត រ ូតស្ដល ប។់ 

៣).អងគគ្ពោះជិនគ្សី នននគ្តគោ  
គ្ទងន់ាុំធមគ៌ជារ ម គ្តាស់គ្បាប ់

អន មាននិសសយ័ នងលបានស្ដដ ប ់
កានយ់ ស្ដរសព ្ចាបយ់ល់អតថ។ 

៤).គ ើញច្ាស់ជីវតិ ពិតជាទញ ខ 
គ ើញគ្តូវរឺសញខ, ទញ ខបរមតថ 

គ ើញ ន អតាត  មនិដមនសតវ 
គ ើញគ្តឹមបញ្ញតតិ សតវ, បញរគល។ 

៥).វបិសសនាច្គគ្មើន, គ ើនបញ្ញញ  
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ច្ប ិ់ច្ចគ្បាថ្លន  ការអុំពល់ 
មនិគ ើតមនិស្ដល ប ់ឈបវ់លិវល់ 
គ្បរល់គោ ឱ្យ មាច ស់គរវញិ៕ 

 ------------------------------------------- 
(*) ជាតិទញ ខ,...  គោភៈ គ សៈ គមា ៈ,... ។ 

3 
៤៥- សចចៈព្បត្យកសខលួនឯង 

3 
១).គពគ្ជមាសទឹ ែប ់គ ោះខចបគ់ោយអវី 
 ម៏និបាតន់ងល តនមលគៅណា 

មាសគពគ្ជសញទធលអ លមអអាតាម  
 ុំងអន ផ្ងណា គ្តូវការែូច្ោន ។ 

២).គគ្បៀបែូច្បណ្ឌិ ត ចិ្តតកាយវាចា 
បរបូិណ៌្បញ្ញញ  គសមើគោយស ធ  

គ ោះពទ័ធរបួរតឹ បញ្ញា នានា 
 ុំងមនិលអជា អភយែោប។ 

៣).គរឿងជិតឆ្ងា យ នឹង គោ បានែឹងច្ាស់ 
ដតផ្ដល់ឱ្កាស ស្ដងបញណ្យលោះបាប 

សដមដងគ្ពោះធម ៌ឬអតថបទកាពយ 
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ជាថ្លន ុំបនាប លោះបាបពីចិ្តត។ 
៤).ច្ុំដណ្ កានឡ គ្បឹងនច្នគមដច្មាដ  
ឱ្យគរគ្តូវការ គ្បាថ្លន គផ្ដ ផ្ដិត 

គទើបយ មាសគ្បា  ់ឆ្ងល  គ់គ្ស្ដបបាុំងបិទ 
ដតតនមលពិត ឥតដគ្បគ្បួលគឡើយ។ 

៥).សុំខានប់ានែឹង គយើង នឹងជាអវី 
ការពិតគសច្ ដី កានឡ គ៏ោយ 

មនិមានពញតតបញត បនសញទធរចួ្គ ើយ 
ឱ្យគ ើញសច្ចៈ គ្បតយ សខលួនឯង៕ 

3 
៤៦- សខុព្ព្ះនិពាវ ន 

3 
១).មនញសសគយើងសពវនងា     គគ្ច្ើនឱ្យតនមល  នងលគលើោភយស 
សមបូណ៌្មាសគ្បា  ់     បញណ្យស័ ដិខពងខ់ពស់  គទើបមានគ រ តិ៍គ ម្ ោះ 

    ពីគោោះសញោះស្ដយ។ 
២).គោយគគ្ច្ើនខាល ច្ទញ ខ      ច្ងប់ានដតសញខ គ្សណ្ញ  រូបកាយ 
គទើបគ្បឹងដសវងរ     កាមរញណ្ ុំងឡាយ មនិខាល ច្អបាយ 

   សបាយចាយគ្ទពយ។ 
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៣).ដបរទញ គចាលចិ្តត     ឱ្យគគ្ ៀមគ្ ុំសវិត  ពិតជាអភព័វ  
គគ្រោះគែើរផ្លូវខញស     មនិដមនផ្លូវោប ់ គៅជាទមាល ប ់

   ជាបគ់ោយបាប មម។ 
៤).គ្ពោះធមធ៌រមាន     ស្ដស្ដដ បគគ្ងៀន  ទូនាម នឱ្យចាុំ 
គ្តូវ ញុំគ្បមាទ      គ្ទងប់ានគ្តាស់ផ្លដ ុំ  គ្បឹងស្ដងបញញ្ញ មម 

   គទើបោុំពូជសញខ។ 
៥).សញខចិ្តតសញខកាយ     សញខជាតិគរៀងអាយ  និងជាតិខាងមញខ 
គ្តាស់ែឹងសច្ចៈ     គោ ញតតរសញខ  សាបគ់គ្រោះនិរទញ ខ 

   សញខគ្ពោះនិរវ ន៕ 

3 
៤៧- ផលូវអរយិសចច 

3 
១). តដិ ោច្ដ់ខ ដខមរខាងច្នរ្តិ 
មរិសិរតិងី ឆ្ងន ុំងមីឆ្ងន ុំឆ្លូវ 

ឆ្ងន ុំជូត នលង បានឆ្លងផ្ញតគៅ 
ខណ្ៈឥឡូវ ែឹងគៅគគ្រោះចិ្តត។ 

២).មយួឆ្ងន ុំអស់គៅ វយ័គៅរញួខលី 
គរឿងោ៉ា វគោ ីយ ៍គ្របន់យ័ជីវតិ 
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អតីត, អនារត, បច្ចញបបននធមពិ៌ត 
គ ើតគ ើយគ្បគ្ពឹតត ពិតតាមបច្ចយ័។ 

៣).រញណ្គ្ពោះសទធមម គ្ពោះធមមរតនៈ 
គ្តាស់ឱ្យគច្ោះោ  ់លោះោអាល័យ 

ពីផ្ោ្ះសមាន   ់គៅ នញងភពនគ្ត 
តាមផ្លូវគ្បនព រឺអរយិសច្ច៕ 

3 
៤៨- គុណ្ត្នមលននឱ្កាស 

3 
១).សញរយិយងរោះ ជាឱ្កាសលអ 
ធមមជាតិលមអ បនតផ្លក ដផ្ល 

 ិច្ចការសពវសតវ គ្បគ្ពឹតតផ្ងដែរ 
គៅឆ្ងា យគៅដ បរ ឥតដលាអាតាម ។ 

២).រ យថ្លឱ្កាស គពញច្ាស់គោយនយ័ 
 ុំងអតថគសច្ ដី គ្បនពខលឹមស្ដរ 

 នញងគផ្ បណ្ឌិ ត ម រិតវចិារណ៍្ 
ររួឱ្យគ្ជោះថ្លល  សិ ាដមនពិត។ 

៣).ការបានឱ្កាស ច្ាស់ជាលុំបា  
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យ៉ា  យ៉ា បជ់ាងការ បែិបតតិគ្បគ្ពឹតត 
ោម នឱ្កាសគ ើយ មនិចាុំបាច្រិ់ត 
គគ្រោះគ ោះគ្បឹងរិត  រិ៏តមនិបាន។ 

៤).ឱ្កាសបានគ្តាស់ ជាគ្ពោះសមពញទធ 
ជាម ញែនគ្តគោ  នាុំម ធម ៌ានត 

ឱ្កាសគ ើតជបួ គ្តយ័រតនគងកើងថ្លក ន 
បាន ុំគណ្ើ តមនញសស គគ្រោះឱ្កាសបញណ្យ។ 

៥).ស ធ ស្ដដ បធ់ម ៌អបរ់ ុំបញ្ញញ  
 គ្មនគ្ ណា នឹងជបួគព ពន ់

ររួគ ើញតនមល ស្ដដ យឱ្កាសរញណ្ 
គែើមទញនឱ្កាស ដែល ុំពញងមាន៕ 

3 
៤៩- អនិចចត្តធម៌ 

3 
១).សគ្មស់បញបាផ        ធមមជាតិរញកាខ    ច្មា៉ាគ្សស់លអ 
 លិនគ្ អូបឈាប ់       ច្ញោះស៊បរូ់បពណ៌្   បីតិគគ្ត អរ 

       លមអថ្លវ យគ្ពោះ។ 
២).ផ្លក រ ីរចួ្គោយ     បូជាថ្លវ យគ ើយ   ឱ្យចិ្តតែឹងច្ាស់ 
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គគ្បៀបែូច្ជីវតិ         ពិតគ្តូវែូរផ្លល ស់   ែូច្គ្ពោះតគ្មាស់ 
       ច្ាស់អនិចាច ៕ 

3 
៥០- មហាភូត្របូ ៤  ជាឃាត្កៈ 

3 
១).ររួភ្្ង ែឹ់ងខលួន        គ ើញភូតរូបបនួ ជាអន សមាល ប ់
គគ្បៀបអាសិរ ពសិ              គៅ នញងខលួនគ្ស្ដប ់ គបើមនិដលងឆ្ងប ់

   គ្តូវស្ដល បអ់ស្ដរ។ 
២).គ ោះខុំថ្លន  ង់នម        គលើ ស្ួយបីបម  គ្ពមដងរ ា 
 ទី៏បុំផ្ញត             ដប ធ្លល យកាយ  ច្ញតិចិ្នាដ  

   តាមផ្ោ មម។ 
៣).សតវគោ  ុំងអស់   បីែូច្អន គ ស រងគគ្ោោះគ្បចាុំ 
ទទលួភ្ងរៈ      ចិ្ញ្ច ឹមខនធគ្បាុំ  ដែលគសដច្រឺ មម 

   ចាុំគគ្បើមនិដលង៕ 

3 
៥១- សខុលព្ពាះល ើញព្ត្ូវ 

3 
១).ខ្ញ ុំគ្ពោះ រញណា  សូមនមស្ដក រ   គឆ្ងព ោះគ្ពោះទសពល 
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រញណ្ដ វ ុំងបី គ្តយ័រតននិមមល  សូមែល់គ ើញយល់ 
ផ្ញតអុំពល់ទញ ខ។ 

២).គោរពគ្ជោះថ្លល  បូជាថ្លវ យផ្លក   ច្មា៉ាភូមគិ្សុ  
គ្បាថ្លន និរវ ន គ្ព មយនសាបស់ញខ ពីគនោះគៅមញខ 

សញខគគ្រោះគ ើញគ្តូវ៕ 

3 
៥២- បូជាផ្កា ថ្នវ យព្ព្ះវិជិត្មារ 

3 
សូមថ្លវ យបងគុំ គោយចិ្តតគ្ជោះថ្លល  
គ្ពោះគ្តយ័រតនា គ្បថ្លបគ់្តា នញងចិ្តត 
សូមបូជាផ្លក  ថ្លវ យគ្ពោះវជិិត 
ែងួចិ្តតបគងាអ ន កានគ់្ពោះនិរវ ន៕ 

3 
៥៣- ខលួនជាត្ួបុណ្យ 

3 
១).ខលួនជាតបួញណ្យ មាុំមនួទីពឹង 
សនមតខលួន នឹង យល់ែឹងគ ើញគ្តូវ 

មាន  ឯ់ងគរៀងខលួន  នញងែុំគណ្ើ រផ្លូវ 
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ចិ្តតបគងាអ នគៅ កានគ់្ពោះនិរវ ន។ 
២).ស្ដដ បគ់្ពោះធមយ៌ល់ ចូ្លែល់សតិ 
ែឹងគ ើញទិែាិ សមាគ ល់ខលួនមាន 

គ្បកានអ់តាត  តណាា គគ្ស ឃ្លល ន 
ច្ាស់ថ្លខលួនោម ន លញោះគ ើញបរមតថ។ 

៣).នាមរូប មមោា ន គ្បាជ្បានគ្បច្ ស 
គ ើតមយួខណ្ៈ ឆ្ងល  ចិ់្តតសាបស់្ដា ត ់

មានសតវបញរគល គរលគោយបញ្ញតតិ 
គ ើញធមប៌រមតថ  មាច តយ់ល់ខញស៕ 

3 
៥៤- បូជាផ្កា ថ្នវ យព្ព្ះសាសាដ  

3 
១).ផ្លក រ ីច្គ្មុោះពណ៌្ លមអរនាធ  
បានគរៀបបូជា ថ្លវ យគ្ពោះស្ដស្ដដ  

រមល ឹែល់រញណ្ គ្តយ័រតននងលថ្លល  
ឧតដមនគ្ ណា ផ្ដល់ខលឹមស្ដរពិត។ 

២).ខ្ញ ុំសូមបគងាអ ន ចិ្តតគច្ញចា វាន 
ស្ដដ បគ់្ពោះធមម ន ញាណ្អបរ់ ុំចិ្តត 
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គឆ្ងព ោះគ្ពោះនិរវ ន តាមយនអគ្មតឹ 
ឆ្លងភពងងឹត ជីវតិែល់គគ្តើយ៕ 

3 
៥៥- សលព្មចបចចុបបនា  អនត្តត   ធមាម  

3 
១).ោច្អ់ាទិតយោច្ច់្ន ្ខ្ញ ុំកានដ់តចាស់ 
គវនវយ័ច្ុំណាស់ ម ផ្លល ស់គ មងគៅ 

អវីដែលគៅសល់ ែល់គពលឥឡូវ 
រឺ មម ស, គមម  គ្តូវស្ដព យគៅតាម។ 

២).គ្ពោះធមប៌គគ្ងៀន គគ្បៀនគ្បាបក់ារពិត 
គគ្រោះដតជីវតិ របួរតឹគោយកាម 

ោបអ់គន ជាតិ ទញ ខគបៀតរហាម 
រគសមរស្ដម កាមរញណ្គោ ីយ។៍ 

៣).គគ្រោះមានខលួនអញ គ្សឡាញ់ ួងដ ង 
គ្បកានន់គ្ ដលង ឥតគលើ ដលងអវី 

ពី ាលែល់ខលួន ែល់ច្ញងគជើងនែ 
គស្ើរគពញមយួនងា  សយ័គគ្រោះទិែាិ។ 

៤).តាមចាបគ់្បកាន ់ខនធ ូន, លួតោ 
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គ្របគ់្ោវគងវង គឆ្វងគ្បាសសតិ 
ច្ងប់ានគនោះ, គនាោះ គ ោះអសញចិ្ 
តាមចិ្តតអសមិ មានោះ, តណាា ។ 

៥).គរឿងោ៉ា វ នលង បានឆ្លងផ្ញតគៅ 
គៅគ្ពោះតគ្មាស់ អងគគ្ពោះស្ដស្ដដ  

ឱ្យគ្បញាបល់ោះ ទិែាិអតាត  
បញ្ញញ  ុំណ្ត ់គ្បា ែទញ ខសច្ច។ 

៦).គរឿងអនារត មនិ នម់ ែល់ 
មនិគ្បកានខ់វល់ លោះ ងវល់គគ្សច្ 

សុំខានែឹ់ង ន ់គ ើញបរមតថសច្ច 
សគគ្មច្បច្ចញបបនន អនតាត  ធមាម ៕ 

3 
៥៦- សកិាព្ព្ះធម៌ 

3 
១).សិ ាគ្ពោះធម ៌គែើមបរីចួ្ខលួន 
មាុំមនួទីពឹង ែឹងគោយខលួនឯង 

ស្ដដ បក់ានដ់តគគ្ច្ើន គ ើនការរដអង 
 ិគលសខលួនឯង ររួខាល ច្ដគ្ ងពិត។ 
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២).សិ ាគ្ពោះធម ៌គែើមបគីច្ោះែឹង 
ទីពឹងយ៉ា ងលអ រញណ្ធមជី៌វតិ 

គ្របគ្រងទូនាម ន អបរ់ ុំកាយចិ្តត 
ទិសគៅអគ្មតឹ ចិ្តតបគងាអ នគ្តង។់ 

៣).សិ ាគ្ពោះធម ៌មនិបងអរអតួ 
គច្ោះបាតគ់ភលើឆ្កួត គ្តងគ់ច្ោះលោះបង ់

គឡើងកានគ់្ព មយន មានចិ្តតផូ្រផ្ង ់
គ្តងត់ាមស្ដស្ដដ  សមាម បែិប ។ 

៤).សិ ាគ្ពោះធម ៌គែើមបគីច្ោះោ  ់
បញ្ច ខនធភ្ងរៈ តាមគ្ពោះភរវា 

មនិគែើមបបីាន សមបតតិព ួមារ 
ទិសគៅនិគោធ្ល លោះោភពបី៕ 

3 
៥៧- ព្កនព្កណា  គឺការព្ត្តសដ់្ឹង 

3 
១).រឺវបិា ផ្ល ដែលផ្ដល់គផ្សងោន  
គគ្រោះជាគ តញ មម ដែលរងច់ាុំឱ្យ 

មនិថ្លជាតិមញន ជាតិគនោះជាតិគគ្កាយ 
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ដតអវី គ៏ោយ  នឹងគ ើយទញ ខសច្ច។ 
២).ច្ុំដណ្ អវីដែល មានែូច្, គសមើោន  
រឺគពលគវោ ធមមជាតិជូនផ្លដ ច្ ់

គ ោះគគ្បើមនិគគ្បើ  គ៏ែើរអស់គគ្សច្ 
មនិឆ្ងបស់គគ្មច្ នឹងោច្សូ់នយស្ដរ។ 

៣).ឱ្កាសស្ដងបញណ្យ ស្ដងនូវរញណ្ធម ៌
 គ្មជួបណាស់ គ្ពោះពញទធស្ដសនា 

គ្ បានស្ដដ បធ់ម ៌អងគគ្ពោះស្ដស្ដដ  
គទើបគ្ នគ្ ណា រឺការគ្តាស់ែឹង៕ 

3 
៥៨- ព្ព្ហ្មចារយចាកទុកខ 

3 
១).គខនើតគពញបូណ៌្ម ីតិងីផ្ញតគៅ 
រគនាច្សល់គៅ តគៅោច្ដ់ខ 

ដខឆ្ងន ុំបដូរផ្លល ស់ ចាស់ងមី ូរដ  
គគ្បៀបជីវតិដែរ មញខដតដប ធ្លល យ។ 

២).ធមមជាតិបគគ្ងៀន ផ្ដល់គមគរៀនពិត 
គ្របគ់រឿងជីវតិ រិត, គធវើ, និយយ 
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រឺលុំបា ណាស់ ច្ាស់ជាមនិងាយ 
ទមាល យសុំណាញ់ ឈបច់ាញ់គោ ធម។៌ 

៣).មានសញខោភយស គ រ តិ៍គ ម្ ោះឧតដម 
រិតថ្លស័ ដិសម បានបុំគពញលអ 

គពលអស់អវីៗ  ទយ័ញាបញ័់រ 
គទើបគ ើញគ្ពោះធម ៌គ្ទគ្ទងរ់ ា។ 

៤).គ ើញធមវ៌រីយិៈ ឱ្យភ្្ង ស់្ដម រតី 
គ ើញនូវញាណ្ភយ័(១) អាគ្ស័យបញ្ញញ  

គ ើញស្ដគ ល់តនមល គ្ពោះគ្តយ័សរណា 
គទើបគ ើញខលឹមស្ដរ គ្ព មចារយ(២)ចា ទញ ខ៕ 

 -------------------------------------------------------------------- 
(១) ញាណ្ភយ័ រឺសគងវរ គ ើញភយ័ នញងវែដៈ។ 
(២) គ្ព មចារយ  តាមនយ័គ្ពោះពញទធស្ដសនា  រឺ 
ការឱ្យ ន, ការខវល់ខាវ យ ឬខនោះដខនងច្ុំគរោះអុំគពើជា ញសល, ការរ ាសីល 
៥, ការច្គគ្មើគ្ព មវហិារ៤, ការសដមដងធម៌ ឬដណ្នាុំពនយល់ឱ្យអន ែនទកាន់
អុំគពើសញច្រតិ, ការគវៀរចា គមងញនធមម, គសច្ ដីសគនាដ សច្ុំគរោះភរយិរបស់
ខលួន, គសច្ ដីពាយមែខ៏ាា បខ់ាួន  នញងការ ញសល, ការរ ាឧគបាសងសីល 
តាមកាល ុំណ្ត,់ អរយិមរគ, គ្ពោះពញទធស្ដសនា ុំងមូល,អធាគ្ស័យ ។  

(  ុំង ១២ យ៉ា ងគនោះ ) គៅថ្លគ្ព មច្រយិ ឬគ្ព មចារយ ( គៅថ្ល 
គ្ព មច្រយិធម ៌ប៏ាន)។(វច្នានញគ្ មដខមរសគមដច្គជាតញ្ញញ គណាជួន ណាត)  

3 
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៥៩- ពាកយលៅ ឪ ខ្ម៉ា 

3 
១).មានរ យគៅឪ គ្តូវមានរ យដម៉ា 
ឬមានរ យដម៉ា គ្តូវដតមានឪ 

គ ោះោតដ់ប ោន  នាគពលឥឡូវ 
 ូនគ្បុសគ្សីគ្តូវ គៅមានគទវហារ។ 

២).គ្រតស់្ដល បឬ់រស់ គគ្រោះអធាគ្ស័យ 
គោយ មមបច្ចយ័ ឬគ តញផ្លណា 

ដត ិច្ចនាទី មានគ្របរូ់បា 
បីបាច្រ់ ា ឬការតបរញណ្។ 

៣).រញណ្ដែលមានគនាោះ គ ម្ ោះអុំគពើលអ 
គោយចិ្តតគស្ដម ោះសរ លមអគគ្រោះបញណ្យ 

គ្របរូ់បគធវើបាន  នម់ានជីពជនម 
សញនរ្ ៍នមានសីល គរច្រលឹបាបគគ្ោោះ៕ 

3 
៦០- េមមគិត្ល ើញលហ្ើយ 

3 
១).ោរ ដ់សប ខាល   ញហឺាអងអ់ាច្ 
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អុំនតួអុំណាច្ ឥតខាល ច្នរណា 
  ដតដបរគ្តូវចាប ់ ស្ដល បប់ងអ់ាតាម  

កាល យជាអាហារ ខាល គ្បហារ សយ័។ 
២).លបចិ្ លឫសា ខាល រ ដ់សប ោ 
ពញតតបញតមាយ ចិ្តតមារអគ្បីយ ៍

ឱ្យគរចូ្លជិត ខលួនរិតគ្ ញី 
ប ដសប ដ  ឆី្ ោម ន ដីគមតាត ។ 

៣).គរឿងោ៉ា វយ៉ា ងណា សតវខាល និងោ 
បុំណ្ងគគ្បៀបោន  ជាបទវចិារណ៍្ 

ច្រយិគ្បគ្ពឹតត ពិតសពវ ិច្ចការ 
គទើបជាមនញសា ចិ្តតគទវតាពិត។ 

៤).ោ លួ់ច្គបា គ្បាស់ ខវោះ នញងសនាដ ន 
មានបានគ្ទពយធន គោភលនគ់មា ៍បិទ 

រស់ដតរូបកាយ ស្ដដ យគគ្រោះស្ដល បចិ់្តត 
 នម់ានជីវតិ លមមរិតគ ើញគ ើយ៕ 

3 
៦១- ខវេល់ព្ពាះអវី ? 

3 
១).ទញ ខគ្ពួយ ងវល់ រិតែល់វគិយរ 
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ឱ្យគដដ គគ្រោះគោរ គស្ដ ម អគ្ងួន 
គរៀបោបោ់៉ា យោ៉ា ប ់យ៉ា បគ់គ្រោះមានខលួន 
ថ្លគររញ  នួ ឱ្យខលួនមានទញ ខ។ 

២).គភលច្ឬមនិែឹង ? នឹងមានគពលណា 
ថ្លមាន  អតាត  ខាល ុំងកាល វាយលញ  

គ ើញខលួនពិតោម ន មានដតតទួញ ខ 
សញខសាបគ់្តជា  ់គគ្រោះ ន អតាត ៕ 

3 
៦២- អនាទ ក់លោកីយ ៍

3 
១).សតវជាបគ់្ច្វា  ់អន្ា ឬ់គ្ទុង 
ភយ័គ្ពួយពី នញង គ្បុងដតរតគ់រច្ 

ោម នឱ្យគគ្ត អរ គ្ទុងលអែូច្គមដច្ 
ស្ដម រតីមនិគភលច្ គរច្បានរចួ្ខលួន។ 

២).ឯមនញសសគមា ៈ ជាបនឹ់ងគ្បា ម់ាស 
ច្ុំណ្ងគ់រររស ឥតគច្ៀសគរច្ពនួ 

អន្ា គ់ោ ីយ ៍ជាបន់គ្ មាុំមនួ 
គែ ល ស៊់បសួ់ន មនិែឹងខលួនគឡើយ។ 
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៣).អងគគ្ពោះស្ដស្ដដ  សមាម សមពញទធ 
គ្តាស់គ្បាបវ់មិញតត ផ្លូវរចួ្ផ្ញតគ ើយ 

ឱ្យគ ើញទញ ខសច្ច សាបគ់គ្សច្ទញ ខគសបើយ 
 ញុំបីខានគឡើយ ែល់គគ្តើយនិរវ ន៕ 

3 
៦៣- សចចៈធមមជាត្ិ 

3 
១).ផ្ញតខយល់ តដិ  មរិសិរបនត 
សុំគឡងវូវ ៉ា  ុំែរធមមជាតិ 

គវោ នលង រ ុំលងអគ្ធ្លគ្ត 
ចិ្តតគៅគ ើតគទៀត មនិឃ្លល តអារមមណ៍្។ 

២).ែឹងគផ្លែាពវៈ, ែឹងគ្តជា ,់គដដ  
គ ើញ, ឮ,  លិនគៅ, ែឹងរស, ផ្សពវផ្សុំ 

ស្ដដ បគ់្ពោះែីកា ស្ដស្ដដ ឧតដម 
ែឹងធមាម រមមណ៍្ គ ើញច្ុំ ការពិត។ 

៣).យបយ់ន,់ វយ័គគ្ជ គទរគៅខាងមញខ 
សញខទញ ខសបាយ កាយ, គវទនា, ចិ្តត 

សញទធដតជាធម ៌បរមតថយ៉ា ងលអិត 
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គ ើញពិតគ្បច្ ស សច្ចៈធមមជាតិ៕ 

3 
៦៤- ធមមជាត្ិជាមិត្តព្ិត្ 

3 
១).ធមមជាតិគ្ពលឹម ញញឹមោ  ់  ់
មនិដែលអនអ់ា  ់ែល់អន ោល់ោន  

ធមមជាតិជាមតិត ជិតគ្របគ់វោ 
ដែលជាធមាម  ជួយ ភ្ងា រជីវតិ។ 

២).ធមមជាតិ ុំងឡាយ គ្សស់គ្ស្ដយគស្ដភ្ង 
គ្របក់ាលគ្របគ់្ោ សញទធជាការពិត 

ម សដមដងគ្បាប ់ែូច្គទពនិមតិត 
គ ើញគ ើយពិនិតយ រិតគោយពិច្យ័។ 

៣).ធមមជាតិជីវតិ គ ើតពិតែូច្ោន  
នាមរូបធមាម  រឺជាគ្បគ្ តី 

គ ើតគ ើយរលត ់ផ្ញតោម នសល់អវី 
ធមម៌ានបច្ចយ័ អាគ្ស័យោន ពិត។ 

៤).ធមមជាតិឧតដម គ្ពោះធមមរតនៈ 
បញណ្យនាុំគសវនៈ អរគបណ្ឌិ ត 
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មានធមជ៌ាញាតិ ធមមជាតិជាមតិត 
សញខកាយសាបចិ់្តត ជីវតិធមមតា៕ 

3 
៦៥- ខាល ចអវីខលះ ? 

3 
១).ខាល ច្គោរ ូវែី រិតខាល ច្គលើសខាល  
ដតគបើែញោល រ អតថ់្លខាល ច្គស្ដោះ 

ម គោយច្ុំ  ឬ គ៏ ៀនគកាោះ 
ទទលួ ុំងអស់ គនាោះមនិខាល ច្គទ។ 

២).មនិដមនច្ងគ់រល គែញគោលចា គ់ោត 
ពិតមនិបគញ្ញឆ ត ឱ្យគឆ្ងតលាងគ់ទវ 

គគ្រោះនែគគ្ច្ើនណាស់ ប៉ាោះណាមាសគម 
គ្បា ោ់ម នទុំគនរ គវរគៅគវរម ។ 

៣).មយួគទៀតគរលថ្ល ែញោល រររួខាល ច្ 
រឺអុំណាច្គ្បា  ់  គ់គ្បើឱ្យរ  

 នញងវែដសងារ គ្បឹងគ្សវាយ  
រចួ្គ ើយនលល  ម បគគ្មើខនធ។ 

៤).គ្បា រឺ់ពិតណាស់ ច្ាស់គ្តឹមអារមមណ៍្ 
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គបើសនសុំចិ្តត មនិរិតគ្បកាន ់
សតិ មាច ត ់ទិែាិអាតមន័(*) 
កានគ់ោយបញ្ញញ  ស្ដម រោភពបី៕ 

 ----------------------------------------------------------------- 
(*). ទិែាិអាតមន័ ៖ អតាត នញទិែាិ រុំនិតគ្បកានខ់ញសថ្លមានអតាត   សតវបញរគល  
តួខលួន ។  អាតមន័ ៖ អាតាម , អតាត  ។ 

3 
៦៦- លរឿងចិត្តគិត្ (*) 

3 
១).គ្ពឹ , នងា, គ្ពលប,់ រចួ្យបម់ ែល់ 
គរឿងខលោះឱ្យខវល់ ជាផ្លនន មម 

ដតគរឿងខលោះគទៀត ញាតិមតិតជយួ ចាុំ 
រឺគរឿងស្ដុំញាញ ុំ រិតគ្តាុំ នញងចិ្តត។ 

២).គពញចិ្តតឬ ស់ គគ្រោះអធាគ្ស័យ 
គោយដឡ ែនទ ននខលួនគយើងរិត 

ប៉ាញដនតគបើយល់ ែល់បរមតថពិត 
 ធូ៏រគ្ស្ដលចិ្តត, សាបចិ់្តតគៅដែរ។ 

៣).ស្ដដ ប,់ គរៀន, គមើលគទៀត ធមមជាតិជញុំវញិ 
ឥតដែលគមាន គមនញ ជគគ្មញតអូញដតអរ 
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តាមគ តញបច្ចយ័ ឥតបីគរច្ដ  
រ ុំអញ រ ុំដអ ដបររ ុំអយួគឡើយ។ 

៤).បានធូរ នញងចិ្តត ែបតិមនិរិត ញ 
ជាញជយ័ោ ច់្ញោះ នឹងអស់ធានគ់ ើយ 

ផ្លូវដតមយួ នឹង ទីពឹងរ គគ្តើយ 
ទញ ខបានដលាគលាើយ សមលងឹគគ្តើយសាប៕់ 

 ------------------------------------------ 
(*). គរឿងច្ិតតរិត ៖ - គរឿង      ជាបញ្ញតតិ 

- ច្ិតតរិត   ជាបរមតថ ។ 

3 
៦៧- ជមាះព្ិត្  គឺឈ្ាះខលួនឯង 

3 
១) .សតវោជសី ៍  គ្បរល់ជយ័        អភយ័ពិត 
ែល់បាបមតិត   ដែលមានចិ្តត     ែិត ីនា 
គ្ជូ រគ្ម  ់  មានោម      ជ ក់ាយ 
 ហ៏ានកាល    គគ្រោះរិតថ្ល     ខលួនកាល ខាល ុំង។ 
២).គគ្បៀបណ្ឌិ ត  ស្ដងសញច្រតិ     រិតគ្បណី្ 
ឱ្យអភយ័   គ្បរល់ជយ័     ែល់រលខាម ុំង 
ជមនោះពិត   រឺចិ្តតគោ      គ្បឹងតតាុំង 
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ជាច្មាុំង   ដែលគ្តូវច្ាុំង     ឈនោះខលួនឯង៕ 

3 
៦៨- លោកីយន៍ព្ត្េកខណ៍្ 

3 
១).ររួោងចាលគ ើយ គគ្តើយអាយគោ ីយ ៍
គោ ននភពបី ោម នអវីគទៀង ត ់

គ ើតគ ើយរលត ់មនិផ្ញតជួបគ្រត ់
អវីមនិគ្បា ែ លមម តគ់នឿយណាយ។ 

២).ច្ុំណ្ងកាមរញណ្(១) ជាបស៊់ញនមនិសញខ 
ជាគ តញននទញ ខ មញខរងឹមនិគ្ស្ដយ 

ច្ុំណ្ងត់ណាា  គ្តូវការសបាយ 
ដតអវី ុំងឡាយ កាល យគគ្រោះនគ្តល ខណ៍្។ 

៣).ទញ ខគ ើតឥឡូវ គ្តូវ ុំណ្តែឹ់ង 
លោះគោភៈ នឹង ែឹងថ្លសមញទយៈ 

គ ើញ  ន  អតាត   ធមមតាធមម(២) 
និគោធច្ាស់ជា  ់មរគគ្តូវច្គគ្មើន៕ 

 ------------------------------------------------------------------- 
(១) កាមរញណ្ ៖ ែុំគណ្ើ រច្ុំគរ ើនននគសច្ តីគ្បាថ្លន  នូវអារមមណ៍្ ុំង ៥ រឺ រូប,
សុំគឡង, លិន,រស,សមផសស។    (២) ធមម ៖ អានថ្ល ធម័-មៈ ។ 
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   ៦៩- មិនខ្មនបណ្ឌិ ត្  ព្ិត្ជាពាេលហ្ើយ 

3 
១).គគ្រោះដតតរួញណ្  គ្ប បនឹងបញណ្យ  ធានគ់ោយបញ្ញញ  
ែឹងគ ើយបុំណ្ង ប៉ាងគសវនា  ចូ្លរមួរ ា 

ស្ដមរគីស្ដមោគ ។ 
២).គោ ជាបណ្ឌិ ត ច្រយិគ្បគ្ពឹតត  ពិតជាគស្ដភ្ង 
សដមដងតាមធម ៌ អងគគ្ពោះភរវា  ញាតិមតិតគ្របោ់ន  

បូជាគ្ជោះថ្លល ។ 
៣).អន មនិមានរញណ្  ោម ន ុំងចិ្តតបញណ្យ  អាបអ់នគ់្បាជ្ា 
មនិររួនឹងប៉ាង   បុំណ្ងគ្បាថ្លន    ជបួគសវនា 

គ្តូវការចូ្លជិត។ 
៤).គគ្រោះដត ិរយិ  គធវើគោយកាយ  និងវាចាចិ្តត 
មញែាសសតិ   ទិែាិទញច្ចរតិ   មនិដមនបណ្ឌិ ត 

ពិតជារលគ ើយ៕ 

3 
៧០- បិទមាត្់  បិទខ្ភាក... 

3 
១).បិទមាតបិ់ទដភន ...  ញុំដគ្ស ថ្លសដី 
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គ្របគ់រឿងផ្លអវី គ តញបច្ចយ័ នឹង 
មានយញតតិធម ៌លអផ្លដ ច្គ់លើសងលឹង 
គ្តឹមដតសមលងឹ ែឹងគ ើយវចិារណ៍្។ 

២).បិទមាតបិ់ទដភន ... ដវ ដញ បានអវី 
គគ្រោះគរឿងគោ ីយ ៍វស័ិយធមមតា 

រិតនាុំឱ្យតឹង ខឹងអបបបញ្ញញ  
ដែលគ្តូវតវា៉ា  ដសវងរ ការពិត។ 

៣).បិទមាតបិ់ទដភន ...  ញុំដ   ួរសអប ់
គរឿងម គ្បសពវ មនិោបនឹ់ងចិ្តត 

គ្តូវទញ ជាគ្រូ រុំរូយ៉ា ងជិត 
ខលួនគធវើលអពិត រិតទញ មញខគគ្កាយ។ 

៤).បិទមាតបិ់ទដភន ... ដបល គគ្រោះគ្តងល់អ 
គ្  ួសនិយយ មនិងាយគធវើគឡើយ 

គ្តូវខុំរ ា ការដែលលអគ ើយ 
ជយ័ច្ញងគគ្កាយសាប ់ច្បខ់នធភ្ងរៈ៕ 

3 
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៧១- ទសសនាធម៌ព្ិត្ 

3 
១).ជីវតិដែលគែើរផ្លូវ    ខញសនិងគ្តូវដតងជួបគ ើយ 
សញខ, ទញ ខពញុំខានគឡើយ    ឱ្យបានជាបទសិ ា។ 
២).មនិថ្លគរឿងមាន, គ្     អាគ្  ,់ លអគ្តូវរិតថ្ល 
គមគរៀនថ្លន  ប់រញិ្ញញ      បានទសសនាគ ើញធមពិ៌ត៕ 

3 
៧២- ធម៌ចាគៈ 

3 
១). សដមដងធមស៌ច្ចៈ          រញណ្ចារៈគ្បតយ សគ ើយ 
មនិរងច់ាុំគពលគគ្កាយ          បានលោះ, ឱ្យលអគម៉ាលោះគទ។ 
២). ញុំឱ្យបានដតមាត ់         ដែលគ្បា ែអតទ់គទ 
គរលដ ដតខាងគរ         ខលួនរោិះគរគរនរខាងបាន។ 
៣).រ យពិតគ្តងច់្ាស់ការ ថ្លគ ើយគធវើ ញុំឱ្យខាន 
លោះ, ឱ្យស្ដគ ល់គ្បមាណ្  គទើបសនាដ នបានសញខសាប៕់ 

3 
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៧៣- សងខត្ធម៌ 

3 
១).វយ័បានឆ្លង          នលងគៅ  ឥតគៅចាុំ 
 ញ សិបឆ្ងន ុំ         ធមមជាតិផ្លដ ុំ ឱ្យចាុំថ្ល 
អវី ុំងអស់          នឹងសូនយគស្ដោះ  គគ្រោះសងាខ រ 
អនិចាច            ជាទញកាខ    អតាត ោម ន។ 
២).អវីដែលបាន        គ មងបានផ្លល ស់  ចាស់ជោ 
កាយគ្ោុំគ្ោ          ជាជគ្ម   គោររញ ោន 
បានគសមើបង ់         ច្ង ់ញុំឈ ឺ រឺមនិមាន 
មនិនិរវ ន          មានដតទញ ខ  រញ វោដ ។ 
៣).វយ័ច្ញងគគ្កាយ     មនិយូរគឡើយ  គោយច្ញតិ 
ោស់សតិ          លោះទិែាិ   និងអតាត  
គ ើញរូបធម ៌         និងនាមធម ៌ ធមស៌ងខតា(*) 
គោយបញ្ញញ           នគ្តសិកាខ   ចាស់កាល គហាង៕ 
-------------------------------------------------------------- 
(*)ធមស៌ងខតា ៖  ( សងខតធម៌ ) ធមដ៌ែលបច្ចយ័គ្បជញុំតា ់ដតង... ។ 

3 
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៧៤- ពាកយសាដ យលព្កាយ 

3 
១).មនញសសគយើងគគ្ច្ើនណាស់ ផ្លល ស់រិតស្ដដ យគគ្កាយ 
មានគរឿងគធវើគ ើយ មនិឱ្យគពញចិ្តត 

ឱ្យយល់គ ើញខញស គគ្រោះដតរុំនិត 
ថ្លមានខលួនពិត ជីវតិគ្របោ់ន ។ 

២).រិតមានគរគយើង មានគរឿងធានគ់្ស្ដល 
គទើបបានរិតឱ្យ ខលួនគស្ដយគ្របគ់្ោ 

មានខលួនសញខ,ទញ ខ មនិទញ ខសញខជា 
មនិែឹងគវទនា ដែលជាតគួស្ដយ។ 

៣).ច្ុំដណ្ ការរិត ពិតខញសគ្តូវ ដី 
គបើោម នបច្ចយ័ ោម នអវីគ ើតគឡើយ 

ចិ្តតគៅគ ើតពិត ឱ្យរិត នឹងគ ើយ 
គនោះជាច្គមលើយ នាុំឱ្យឈបស់្ដដ យ។ 

៤).បច្ចញបបនន នម់ាន គ្ព មយនភរវា 
ភ្ងវនា មមោា ន បានគ ើញចិ្តតកាយ 

ស្ដដ បគ់្ពោះធមាម  ជាទីសបាយ 
អវីដែលររួស្ដដ យ រឺឆ្ងា យគគ្តើយសាប៕់ 

3 
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៧៥- បូជាផ្កា ថ្នវ យព្ព្ះទសព្េ 

3 
១).ច្ុំបញីច្ុំបា៉ា  ផ្លក គ្សស់ធមមជាតិ 
នាងនាងគពញគររ ពិគោររនាធ  

ថ្លវ យគ្ពោះទសពល តមកល់បូជា 
 ញសលសមាភ រ ស ធ គ្ជោះថ្លល ។ 

២).សូមបានទីពឹង នឹង លាណ្មតិត 
បានស្ដដ បធ់មពិ៌ត និតយគ្ពោះស្ដស្ដដ  

មានច្ុំគណ្ោះែឹង និងរញណ្ធមអ៌ាង ៌
សតិបញ្ញញ  យគ្តាគឆ្ងព ោះគគ្តើយ៕ 

3 
៧៦- លរៀនរសម់ាា ក់ឯង 

3 
១).គរៀនរស់មាន  ឯ់ង ឥតដគ្ ងលុំបា  
មា៉ាងបានសគ្មា  ចា វយ័ការងារ 

 ុំងវយ័ជាមនញសស  រ៏ស់ច្ញងគ្ោ 
ច្ញតិគវោ ែូច្ោន  នឹងគ ើយ។ 

២).ជាង ញ សិបឆ្ងន ុំ ផ្លដ ុំវយ័បច្ឆិម 
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គរៀនមនិគគ្បៀបផ្្ឹម ញញឹមច្ញងគគ្កាយ 
គ ោះវយ័សល់ខាន ប៉ាញនាម ន គ៏ោយ 
សូមឱ្យឆ្លងផ្ញត មុដ្ឋសសត្ិ។ 

៣).សូមឈបវ់គងវង ដប ងា គឆ្វងស្ដដ ុំ 
គ ើញ មមផ្លគ ើយ ឱ្យមានសតិ 

បានគ ើញគ្បកាន ់ខនធគោយទិែាិ 
មានោះអសមិ ទិែាិតណាា ។ 

៤).បានអបរ់ ុំចិ្តត គ្បគ្ពឹតតធមស៌ាប ់
សូមជបួគ្បសពវ បញ្ចបអ់ាសវា 

គ ើញនូវធមមសច្ច គគ្សច្គោយបញ្ញញ  
តាមផ្លូវវបិសសនា យគ្តាឆ្លងភព៕ 

3 
៧៧- ជីវិត្ព្ិត្  គិត្ឬលៅ ? 

3 
១).ជីវតិ រិតឬគៅ ?      ុំពញងគៅផ្លូវមយួណា 
ជីវតិ រិតវចិារណ៍្     គគ្ជើសខលឹមស្ដរចារញខ៍លួនឯង។ 
២).ជីវតិ រិតសនសុំ      ប, ឧតដមខុំចាតដ់ច្ង 
ជីវតិ រិតងលឹងដងលង      មម នឹងឯង ! ផ្ល នឹងដែរ !។ 
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៣).ជីវតិ ពិតជាមនញសស    ែឹងគ្តូវខញសខពស់ជាងដឆ្ក 
ជីវតិ ពិតផ្ងដែរ        គគ្រោះដឆ្កមតិតពិតលអជាង !៕ 

3 
៧៨- សេីព្គឹះនព្ត្សកិាខ   

3 
១). សញរយិរោះនងាងមី !     បុំភលនឺផ្្ច្មាក រដគ្ស 
គ្ ុងគ្សុ គខតតផ្ងដែរ    ោច្ម់រិសិរដសអ ដខបញសស។ 
២).សូមមានសញខសួសដី    មានសិរនីងាឧគបាសង ៍
រ ា ុំងគ្សីគ្បុស      ញុំសគនាដ សមនិខញសគឡើយ។ 
៣).ជាគ្ពោះពញទធតគ្មាស់     គ្ពោះគ្ទងញ់ាណ្គ្ប នគ ើយ 
ពឹងសីល ញុំខានគឡើយ      ញុំបគណាដ យឱ្យ នលង។ 
៤).សីលគ្រឹោះនគ្តសិកាខ      មានសមាធិបញ្ញញ ផ្ង 
គ្ព មយនលអ មត ់មង     នាុំច្មលងែល់គគ្តើយនាយ៕ 

3 
៧៩- សមូបលអោ នចិត្ត  កាន់ព្ព្ះនិពាវ ន  

3 
១).គ្ពលបោ់គ្តី នងាែបប់នួគោច្ 
រគនាច្មរិសិរ ននច្ញងដខោច្ ់
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គ្ជោះថ្លល គោយចិ្តត រិតគធវើរចួ្គគ្សច្ 
សគគ្មច្ នញងរញណ្ បញណ្យថ្លវ យបញបាផ ។ 

២)គ្តយ័រតនឧតដម សូមគ្កាបវន្ីយ ៍
គគ្កាមលអងធូលី គ្ពោះគ្សីស្ដស្ដដ  

សូមថ្លវ យបងគុំ គ្បជញុំធមអ៌ាង ៌
គ្ពោះសងឃសរណា ជារគ្មបបី់។ 

៣).សូមបគងាអ នចិ្តត កានគ់្ពោះនិរវ ន 
អាគ្ស័យមរគញ្ញញ ណ្ យនអងគគ្បាុំបី 

សូមបានែឹងទញ ខ លោះសមញទយ័ 
 ញុំបីកាល យជា គ្បការគផ្សងគឡើយ៕ 

3 
៨០- ជរា  ព្ាធិ  មរណ្ៈ និងវិាកកមម  

3 
១).នងាយបន់ងាយប ់ឥតឈបឈ់រគៅ 
វយ័ អ៏ស់គៅ គ្តូវដតគ្បួលដគ្ប 

គទើបជោចាស់ ដតងផ្លល ស់ម ដ បរ 
គ ោះជាគ្បឹងដ  មញខដតគ្ោុំគ្ោ។ 

២).ច្ុំដណ្ ការឈ ឺរឺមនិដែលខាន 
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ោច្ខ់ាតមនិបាន សញទធ ានតសញខជា 
គគ្រោះរូបកាយផ្្ញ  សមបញ គោោ 
គបើគ ោះគមើលជា  ម៏យួគ្ោ នឹង។ 

៣).រគីសច្ ដីស្ដល ប ់យូរឆ្ងបគ់ មងចាស់ 
នឹងជបួគ្បទោះ ច្ាស់ជាបានែឹង 

គ្តូវពាយមឆ្ងប ់ចាបយ់ ទីពឹង 
គ្បឹងសិ ាស្ដដ ប ់ច្ាបស់ច្ចធម។៌ 

៤).មា៉ាងគទៀតវបិា  ឥតគ្ស្ដ ជាផ្ល 
ដែលផ្ដល់បដូរជាប ់បន្ាបប់នត 

ផ្លឱ្យមនិខញស គគ្រោះ មមគមម ស 
គ្តូវចាុំគោយលអ គគ្រោះជាធមពិ៌ត៕ 

3 
៨១- រត្នាករព្ព្ះភគវា  

3 
១).គរឿងគរគបា គ្បាស់ មនិច្ាស់អស្ដច រយ 
មញខដតនងាណា ែឹងការណ៍្គនាោះឯង 

ដតដែលររួខាល ច្  ុំណាច្នគ្ ដលង 
គបា ចិ្តតខលួនឯង គទើបររួដគ្ ងរិត។ 
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២).គគ្រោះដតមនិែឹង  នឹងគទើបវគងវង 
មានោះ ួងដ ង ដសវងខញសការពិត 

ទិែាិគ្បកាន ់បញ្ច ខនធជាបស់អិត 
តណាា របួរតឹ គមា ៍បិទស្ដម រតី។ 

៣).មាសគ្បា ោ់ភយស ខពងខ់ពស់ប៉ាញនណា 
អនិចាច , ទញកាខ  សងាខ រគោ ីយ ៍

គគ្រោះោម នអតាត  អាតាម គ្បុសគ្សី 
គតើទីពឹងអវី គ្ពោះមាច ស់នងលគអើយ។ 

៤).មានដត មមោា ន សតិបបោា នបែិបតតិ(១) 
នាមរូបបរមតថ សតវពិតោម នគឡើយ 

ជបួរតនា រ(២) គ្ពោះភរវាគ ើយ 
ទីពឹងែល់គគ្តើយ គោយធមគ៌្ព មចារយ៕ 

 --------------------------------------------------------------------- 
(១) សតិបបោា នបែិបតតិ ៖ សតិបបោា នបបែិបតតិ  (២) រតនា រ ៖ (< រតន + 
អា រ) អណ្ដូ ងរតនៈ,   ដនលងដែលគ ើតគពគ្ជ, ដែលគ ើតតបូង;... ។ 

3 
៨២- យេព់្ព្មត្តមការព្ិត្  

3 
១).យល់គ្ពមតាមការពិត  គទើបសញខចិ្តតគគ្រោះរិតគ្តូវ 
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ែឹង, គ ើញគ្ោឥឡូវ   គែើរ នញងផ្លូវមានសតិ។ 
២).ជាផ្លូវមានបញ្ញញ    លោះអតាត នញទិែាិ 
តណាា និងអសមិ(*)   លញោះសតិផ្លូវអគ្មតឹ។ 
៣).គ ើញ, ឮ,...គរៀងោល់នងា  គគ្រោះបច្ចយ័ ុំងការរិត 
ជាធមដ៌ែលគ្បគ្ពឹតត   បរមតថលអិតចិ្តតនិងកាយ៕ 

----------------------------------------------------------------------------- 
(*) អសមិមានោះ ៖ ( អស័-សមិ-) នាមសព្ (បា. អសមិមាន)  ("គសច្ តីគ្បកាន់ថ្លអញ
មាន") គសច្ ដីគ្បកានច់្ិតតរងឹតអឹង ថ្លអញថ្លគរឬថ្លគយើងថ្លគរ មនិគ្ពមទទួលគជឿ
ស្ដដ បអ់ន ណា  មនញសសនញ៎ាោះមានអសមិមានោះខាល ុំងណាស់;  អសមិមានោះជាឫសរល់  ឬជា
មាតាននគសច្ ដីវនិាស។ ព. ស្ដ. គគ្បើគ្តឹមដត អសមិ  ៏មាន, មានអសមិ, គ្បកានអ់សមិ,។ 

3 
៨៣- សមូអភ័យលទាស  

3 
១).គ្ពលបោ់គ្តី នងាសញគ្ បនួគ ើត 
គខនើតបញសសមាស្ដ ដច្ ចារនាមា 

ឆ្ងន ុំឆ្លូវគ្តីស័  ជញណ្ា ប ័ខគ្ោ 
ច្នរ្តិគវោ ជាកាលបញ្ញតតិ។ 

២). នម់ានឱ្កាស មនិច្ាស់សល់ខាន 
គគ្រោះវយ័ប៉ាញនាម ន  បានសូនយបងប់ាត ់
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រិតថ្លគ្របគ់្ោន ់ នចិ់្តតសាបស់្ដា ត ់
សូមពញទធបរស័ិទ លោះកាតគ់ ស្ដ។ 

៣).សច្ចវាចា ោល់ការខញសឆ្គង 
ចិ្តតោម នបុំណ្ង ប៉ាងឱ្យទញកាខ  

សូមគ សញាតិមតិត ចិ្តតពិតគមតាត  
ដតការគ្ស្ដយនញ៎ាង លាង ់នញង ិគលស។ 

៤).គ្របអ់ុំគពើលអ ស្ដទរែល់បញណ្យ 
រញណ្គ្រូអាចារយ ផ្ដល់អាងច៌្ុំគណ្ោះ 

ធមគ៌្ពោះស្ដស្ដដ  អស្ដច រយអវីគមល៉ាោះ 
ពញទធមនតវគិសស គច្ោះ, ែឹងចា ទញ ខ។ 

៥).សូមបានជាមតិត ពិតលអតគៅ 
គែើរ នញងផ្លូវគ្តូវ គពលគនោះគៅមញខ 

សតិបញ្ញញ  កាបឆ់្ងក រវានសដញ  
ចា វែដទញ ខ បរមសញខនិរវ ន៕ 

3 
៨៤- ខលឹមសារសចចៈ 

3 
១).សូមបានគច្ោះែឹង នឹងការសិ ា 
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គោយធមាម ចារយ បណ្ឌិ តអរគ 
ស្ដដ បគ់ោ បគគ្ងៀន គមគរៀនធមម 
ខលឹមស្ដរសច្ចៈ ជា ច់្ាស់តាមពិត។ 

២).វជិាា ផ្លូវគោ  រ គ្ទពយគោ ីយ ៍
មនិរចួ្មរណ៍្ភយ័ គ្បល័យជីវតិ 

គោ ញតតរធម ៌ច្រផ្ញតភយ័ភតិ 
គ្តាស់ែឹងគ ើញពិត សាបចិ់្តតនិរនតរ៕៍ 

3 
៨៥- អវីកុំ... អវីត្រូវ... 

3 
១).គបើដសប គៅផ្ញយ  ញុំគ្បងញយមញខកាុំបិត 
គបើចិ្តតគៅគសន ៍  ញុំដ បរគ្សីម៉ាញម 

គបើគៅគ្តូវការ  ញុំគ្បាថ្លន ធុំ 
គបើគៅគគ្កាធងុំ  ញុំតតាុំងគ ល្ ោះ។ 

២). ិគលស ុំងគនាោះ មនិ នអ់ស់គៅ 
 ុំពញងគែ គៅ គ្តូវនឹងគមគងាោះ(១) 

ែូគច្នោះគ្តូវែឹង គ្បឹងដគ្បងទមលញោះ 
រ ុំគោោះបាបគគ្ោោះ គ ម្ ោះមនិគ្បមាទ។ 
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៣).បញតតគ្ពោះស្ដស្ដដ  មនិគ្បាថ្លន គគ្ច្ើន 
ច្គគ្មើនោភយស រស់មនិឱ្ហាត 

អវីជាទីពឹង ែឹងគ ើយសងាវ ត 
រឺចិ្តតគ្តូវស្ដអ ត ោច្ខ់ាតលអ, គស្ដម ោះ។ 

៤).សតិជាផ្លូវ គ្តូវមូលដតមយួ 
ផ្លូវអស់ទញ ខគ្ពួយ និងជយួ រ ុំគោោះ 

គ្តូវនឹងបញ្ញញ  ហានកាល នាុំគឆ្ងព ោះ 
ទិសគៅចា ធ់លញោះ លញោះគ្ពោះនិរវ ន៕ 

 ----------------------------------- 
(១) គងាោះ ៖ លាង ់, អវជិាា  (គមា ៈ) ។ 

3 
៨៦- របសព់្ិត្  លហ្ើយនថល 

3 
១). អរញណ្ សួសដី ! នងាភលគឺ្សឡោះ 
ោមាម  ូម(*)ោស់ ឱ្យផ្លល ស់រិតថ្ល 

 ុំងពិតគ ើយនងល មាននយ័ឧតតមា 
អបរ់ ុំបញ្ញញ  ចិ្នាដ គ្បគសើរ។ 

២).របស់ពិតគ ើយនងល គ្បនពខពងខ់ពស់ 
មនិដមនោភយស រស់ចាុំសរគសើរ 



 

-93- 

 
 

គ្តូវការដតសញខ គទើបមញខគ្ោនគ់បើ 
មនិែឹងែុំគណ្ើ រ បគគ្មើគោ ធម។៌ 

៣).របស់ពិតគ ើយនងល សពវនងាគៅមាន 
មនិចាុំបុំរន មានចិ្តតញាបញ័់រ 

ែឹងរញណ្ស្ដគ ល់គ ស ខញសគ្តូវគមម  ស 
រឺអុំគពើលអ ដែលគ្ គ ើតបាន។ 

៤).របស់ពិតគ ើយនងល  នគ្មជីវតិ 
រឺលអដមនពិត សថិត នញងសនាដ ន 

ជាមនញសសគទគវា មនិ គស្ដ តិរចាឆ ន 
គគ្ជើសគរ ើសគធវើបាន  ានតសាបច់ា ទញ ខ។ 

៥).របស់ពិតគ ើយនងល អាគ្ស័យស្ដម រតី(*) 
គ្របវ់យ័គ្បុសគ្សី ខ្ញ ុំ ដីចាុំទញ  

សមបជញ្ញ ៈ ភ្្ង គ់ ើយចិ្តតសញខ 
មនិចាុំគពលមញខ ទញ ឱ្យស្ដដ យគឡើយ៕ 

--------------------------------- 
(*) (Dhamma Home page) 
(*) ស្ដម រតី ៖ សតិ  ។ 

3 
 



 

-94- 

 
 

៨៧- ល ើញសចចធម៌  លទើបេោផុត្កមម 

3 
១).បញណ្យពិតជាលអ ! លអមនិររួខាល ច្ 
បញណ្យមានអុំណាច្ អាច្លោះចិ្តតបាប 

ដែលជាទញច្ចរតិ គ្បគ្ពឹតតគឆ្អោះឆ្ងអ ប 
បញណ្យជយួ បនាប បិទបាបស្ដងរញណ្។ 

២).គរលគោយបញ្ញតតិ សតវបញរគល “គធវើ” (១) 
អុំគពើសញច្រតិ រិតគ្បឹងគធវើបញណ្យ 

គទើបមានការ(គស្ដយ) ផ្ល មមគធវើមញន(២) 
គនោះរឺគគ្រោះរញណ្ គស្ដយផ្លបញណ្យចាស់។ 

៣).រពី ួមយួដផ្ន  ដប៉ា ខាង “សញី” បញណ្យ(៣) 
គោភលន ់“លួច្” បញណ្យ គធវើ មមធានណ់ាស់ 

បនលុំោ ខ់លួន ពួន នញងពញទធស្ដសន ៍
គធវើផ្លដ សគ្របយ់៉ា ង អាងោម នអន ថ្ល។ 

៤).មនិខាិលរ សញី តនួាទីពិត 
មានជីវតិគគ្បើ បគគ្មើស្ដសនា 

មនិគែើមបគី្បាណ្ មានបាន ញឺហា 
ស ធ បញ្ញញ  គ្ជោះថ្លល បញញ្ញ រ។ 

៥). ុំងលអគ្តឹមមាត ់គ្រតត់ាមតណាា  
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បុំផ្លល ញស្ដសនា អាងវ៌និយ័ធម ៌
 ុំងលអសញគ្ ឹត ដែលពិតថ្លលអ 
ដត(គ ើញ)សច្ចធម ៌គទើបលអផ្ញត មម(៤)៕ 

------------------------------------------------------------------------------ 
(១,២,៣) គោយបរមតថ រឺមានដត មម និងផ្លដែលជាវបិា ែឆ៏្អិនរបស់ មម សតវអន 
គធវើ មម  និងទទួលផ្ល មមមនិមានតាមពិត ដតគរលគោយគវាហារបញ្ញតតិ   រឺ 

- មានអន គធវើបញណ្យ,បាប  ( តួ មម ) 
- មានអន គស្ដយផ្លបញណ្យ, បាប  ( តួវបិា  ) 
- មានអន សញី, លួច្បញណ្យ  ( តួ ិគលស ) ។ 

(៤) គ ើញសច្ចធម ៌៖  រឺគផ្ដើមពីទសសនសមបតតិបានគ ើញ  
- មរគ, ផ្ល  និងគ្ពោះនិរវ ន ។ 

3 
៨៨- នឹកព្ព្ះភគវា 

3 
១).គ្បាុំបីគ ើត   គខនើតដខបញសស  ច្ញោះគ្តជា  ់
សគនសើមធ្លល   ់  គ មនតៈ  ខយល់រងា 
ចិ្តតដសននឹ    រលឹ ណាស់  គ្ពោះភរវា 
នឹ គ ើញគ្ោ   ធមមយគ្តា  គ្ជោះថ្លល នគ្ ។ 
២).គ្របទី់ឋាន   បូជនីយោា ន  បានគៅែល់ 
ផ្ញត ងវល់   ចិ្តតតមកល់  ែល់រញណ្នងល 
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សិរស្ដឱ្ន   លុំគ នកាយ  ថ្លវ យ ទយ័ 
គ្ពោះរតនគ្តយ័   នងលឧតដម  សូមនមស្ដក រ៕ 

3 
៨៩- ពាកយកាព្យបណ្ឌិ ត្  សភុាសតិ្ធមាម  

3 
-រ យកាពយពុំគនាល   ដែលបណ្ឌិ តគរល គោលសញភ្ងសិត  
គោយបទធមាម     គ្ពោះភរវាពិត  ពីគោោះលអនល់អិត 

   អមចិ្តតគមតាត ។ 
-រ យគគ្បៀបគគ្បៀនគ្បាប ់ សដមដងឱ្យស្ដដ ប ់ សពធ្មខ៌លឹមស្ដរ 
ច្រណ្ៈវជិាា      មជឈមិាយគ្តា ធមមយនគ្ព មចារយ 

  លញោះគ្តាែល់គគ្តើយ៕ 

3 
៩០- រសជ់ិត្បណ្ឌិ ត្ 

3 
១).រស់ជិតបណ្ឌិ ត ចិ្តតពិតជាសញខ 
គគ្បៀនឱ្យែឹងមញខ ទញ ខជាធមមតា 

គ ើតគ ើយរលត ់គទើប ន អតាត (១) 
គគ្រោះធមស៌ងខតា បច្ចយតា ដ់តង។ 
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២).រស់ជិតបណ្ឌិ ត គរៀនរិតយល់គ្តូវ 
ោម នគៅសល់អវី សូមបខីលួនឯង(២) 

 ុំងអន ែនទ(៣)  គ៏្តូវលោះដលង 
រិតឱ្យច្ុំដបង រឺវគងវងគ ើយ។ 

៣).រស់ជិតបណ្ឌិ ត គគ្បៀនចិ្តតគស្ដម ោះសរ 
សញច្រតិបវរ លអឥតគលអៀងគឡើយ 

នាុំគ ើញអរយិសច្ច សគគ្មច្ែល់គគ្តើយ 
គោយរញណ្បណ្ឌិ ត ជីវតិអមតៈ៕ 

 --------------------------------------------------------------------- 
(១) គោយបរមតថ ៖ រឺ ន អតាត    (២,៣) គោយគវាហារបញ្ញតតិថ្លសតវបញរគល
មានខលួនឯង មានអន ែនទ ។ 

3 
៩១- លកើត្មកមាា ក់ឯង  សាល ប់លៅមាា ក់ឯង 

3 
១).គ ើតម មាន  ឯ់ង ស្ដល បគ់ៅមាន  ឯ់ង 
គ្បញាបគ់្បឹងដគ្បង ដសវងរ ខលឹមស្ដរ 

ស្ដដ ប,់ គរៀន, រិតគគ្ច្ើន ច្គគ្មើនបញ្ញញ  
បញ្ញតតិគវាហារ អាតាម ខលួន នឹង។ 

២).គ ើតម មាន  ឯ់ង ស្ដល បគ់ៅមាន  ឯ់ង 
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បណ្ឌិ តសដមដង ដងលងគ្បាបឱ់្យែឹង 
រស់ នធ់មម ន, យល់, មានទីពឹង 
គ្បឹងរមួមតិតបញណ្យ រញណ្រឺស ធ ។ 

៣).យ សីលសញច្រតិ ជាមតិតស្ដល បរ់ស់ 
សមាធិខពងខ់ពស់ គគ្រោះមតិតភ្ងវនា 

គគ្សច្នគ្តសិកាខ  បញ្ញ (១)មតិតធ្លនា 
លោះោភពបី ខមីគៅកានគ់គ្តើយ(២)៕ 

 -------------------------------------------------- 
(១) បញ្ញ  ៖ ( បាលី ) រញ. បញ្ញញ    (២)  គគ្តើយនាយ ។ 

3 
៩២- អវីគួរលពាេសដ ី អវីគួរលៅលសៃៀម 

3 
១).អរញណ្ សួសដី ! នងាគៅរស៍ញខា 
ចិ្តតកាយវាចា ស្ដម រសម័គ្រភ ដី 

អវីជាគ្បគយជន ៍រញងគោច្នរ៍ួរសដី 
គ្បាបគ់្បងគ្បុសគ្សី ែឹង ដីផ្ងគៅ។ 

២).ែុំណឹ្ងពីច្ាប ់គ្បាបគ់រឿងគ្សុ គទស 
ច្ុំគណ្ោះសញខភ្ងព គ្ជាបគោរឥឡូវ 

ររួសគ្មា ឈប ់គោរពគ្តឹមគ្តូវ 
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និយយគ្បាបគ់ៅ  ញុំគៅគសាៀមគនាោះ។ 
៣).គបើគសាៀមគ្បា ែ  ញុំភ្ងល តម់ាត ់  
គរលគវៀច្មនិលអ នាុំឈូឆ្រខញស 

គទើបររួរិតការណ៍្ វចិារណ៍្ផ្ងច្ញោះ 
ធមពិ៌តគ្តូវខញស គ្សុោះគ្សួលចិ្នាដ ។ 

៤).មា៉ាងគទៀតអាណិ្ត ែល់មតិតផ្ងោន  
 ញុំស្ដគ ល់ដតគ្ោ ជាអន  ញឺហា 

ែល់គពលមតិតខសត ់ដលងមាតច់្រចា 
គភលច្បទធមអ៌ាង ៌ដែលសិ ាគ ើយ។ 

៥).គ្បយត័ន  “ គរឿងខ្ញ ុំ  ញុំឱ្យគរសដី ” 
“ ែល់អន ែនទ ” គរឿងអវី គ៏ោយ 

ដប អូរ ូរស្ឹង មនិឈងឹស្ដា តគ់ឡើយ 
លមមគ ើយររួែឹង និងរិតគោយលអ៕ 

3 
៩៣- អនងគណ្ធម៌ 

3 
១).អរញណ្ សួសដី ! នងាយងរោះ 
ពនលឺភលចឺ្ាស់គ្សឡោះថ្លល  
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ធមមជាតិហា គ់្បាបស់្ដរសពថ្្ល 
គរឿង នញងគោកាធមមតាធម។៌ 

២).ជិតោច្ឆ់្ងន ុំចាស់ផ្លល ស់ឆ្ងន ុំងមី 
 ុំងអាយញ ខយ័វយ័គច្ញច្រ 

គ្តឹមគ្តូវគៅតាមនគ្តល ខណ៍្ធម ៌
លមអបទគែើម,  ណាដ ល, ច្ញង។ 

៣).បណ្ឌិ តគរលអតថសតយធមាម  
គ្របគ់្ោគោយលអធមគ៌គ្ដ នញង 

ជយួ ភ្ងា រស្ដម រតីនងលឧែញងគ 
ជាអនងគណ្(*)គ្ពោះជិនគ្សី៕ 

 --------------------------------------------------------------------- 
(*) អនងគណ្ ៖ រញណ្សព្ , នាមសព្  ( អានថ្ល អៈនញង័-រៈនៈ ឬ-រន ់) ដគ្ប
ថ្ល  ដែលឥត ិគលស (អរ នត)  កាពយទីគនោះ ច្ងគ់រលែល់គ្ពោះពញទធជិនគ្សី   
បរមស្ដស្ដដ  ុំងគ្ពោះសទធមម  រឺជា អនងគណ្ ។ 

3 
៩៤- ជីវិត្មនុសសកាងុជមពូទវីប 

3 
១). ជីវតិមនិដមនគលង  ឱ្យវគងវងដលបងគោ ីយ ៍
ជីវតិមនញសសគនាោះនងល  អវីលអគនាោះគគ្រោះបញណ្យគស្ដោះ។ 
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២).គ ើត នញងជមពូទវីប(*) ជីពលអគលើសទវីបពីរគនាោះ 
ស្តសតីឬបញរស  លអ ុំងអស់គគ្រោះពាយម។ 
៣).មាន ញសលឆ្នៈ្ ឥតជុំរ ធ់្លន  វ់មីវាម 
សតិជានិយម  ភ្ងល មរលឹ នឹ ធមពិ៌ត។ 
៤).មានគ្ព មច្រយិធម ៌លអបវរច្រគ្បគ្ពឹតត 
អបរ់ ុំទូនាម នចិ្តត  គ ើញធមពិ៌តជិតស្ដស្ដដ ៕ 
--------------------------------------------------------------------- 
(*) ជមពូទវីបគនោះ លអគលើសគទវគោ  និងឧតដរ រញទវីបគោយស្ដថ ន ៣ យ៉ា ង ៖ 
( គគ្រោះអាគ្ស័យមានសញខផ្ង ទញ ខផ្ង ) 

- មាន ញសលឆ្ន្ៈ 
- មានសតិរងឹមាុំ 
- អាច្គ្បគ្ពឹតតគ្ព មច្រយិធម៌បាន ។ 

3 
៩៥- ឆាប់លឡើង ! នាវាោលហ្ើយ 

3 
១).ដខបញសស សួសដី ! នងាែបគ់្បាុំគ ើត 
គពញគខនើតសិរ ីឃ្លម តខមីម វតត 

សូគ្តនមស្ដក រ ថ្លវ យផ្លក ថ្លវ យភតត 
ែល់គ្ពោះគ្តយ័រតន មនិគ្រតស់ ធ ។ 
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២).មានចិ្តតបគងាអ ន គឆ្ងព ោះគ្ពោះនិរវ ន 
គោយសវនញ្ញញ ណ្ គរៀនគ្ពោះធមាម  

ច្គគ្មើនវបិសសនា បញ្ញញ ភ្ងវនា 
គ្របគ់ពលគ្របគ់្ោ ជាគវោលអ។ 

៣).គធវើបញណ្យលោះបាប បនាបធមរ៌ល 
បញ្ឈបគ់ោលោល ឃ្លវ លគោយធម ៌ស 

គបើគ្បមាទហ៊ាន មានគ ម្ ោះថ្ល មរណ៍្ 
អបបមាទធម ៌ផ្លូវលអមនិស្ដល ប។់ 

៤).ពាយមសញច្រតិ គ្បគ្ពឹតតគ្ព មចារយ 
តាមគ្ពោះស្ដស្ដដ  យគ្តាគ្បញាប ់

ពីសងារទញ ខ រញ  មមចាុំចាប ់
ឆ្ងបគ់ឡើងស្ញោះស្្ដ នាវាោគ ើយ ៕ 

3 
៩៦- ល ើញព្ិត្សចចអមត្បទ 

3 
១). មានជាតិ, ជោ, ពាធិ, ស្ដល ប ់
ជាអន សមាល ប ់ចាបគ់បាោះគៅ 

កានវ់ែដសងារ នគ្ ណាគគ្ៅ 
គៅ នញងភពឋាន អាទិ៍ខនធគ្បាុំ។ 
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២).គ្របរ់ូបណាៗ គ្តូវការសញខ 
មានរូបមានទញ ខ ជគ្ងុ  មម 

ពីគ មងែល់ចាស់ ផ្លល ស់គ្បចាុំ 
ផ្លពិតតាមចាុំ ច្ុំណាុំច្ាស់។ 

៣). មាល ុំងគៅមាន ហ៊ានគ្របយ់៉ា ង(១) 
សមាអ ងគជា ជាុំ មាុំ ុំណាស់ 

មានខលួន នឹងឯង ឥតដគ្ ងខលោះ(២) 
ចាស់ជិតនឹងស្ដល ប ់មនិឆ្ងបរិ់ត។ 

៤).គពលសល់តិច្ ញុំ យុំស្ដដ យគគ្កាយ 
ឈបគ់ធ្លល យឱ្យគថ្ល  ចាញ់គបា ចិ្តត 

ែគងាើមគៅមាន គគ្បៀនរុំនិត 
ពិតលញោះសច្ចៈ អមតបទ៕ 

 --------------------------------------------------------------------- 
(១) ហ៊ានស្ដង មមគ្រប់យ៉ា ង (  ុំង ញសល ុំងអ ញសល ) ។ 
(២) សមាគ ល់ថ្លមាន សតវ បញរគល តួខលួនជាអន ស្ដង មម ជាអន គស្ដយនូវ
វបិា  ដែលជាផ្លនន មម គោយអុំណាច្តណាា  និងទិែាិ ។ 

3 
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៩៧- ត្រូវលសាម ះនឹងបុណ្យ  គុណ្នព្ត្សកិាខ  

3 
១).ដែលជារលមតិត មនិរិតខាម សគអៀន 
បុំរនមញខគគ្កាយ គោយតាមតណាា  

ឱ្យោភសកាក រៈ   ជ់ាបគ់មាហា 
មនិគ ើញខលឹមស្ដរ  ិច្ចការបណ្ឌិ ត។ 

២). ុំង បត ់ុំងលាង ់លងធ់្លល  រ់គដដ  
 នញងធមគ៌មល គថ្ល  ឱ្យគបា គ្បាស់មតិត 

កាល យជាទមាល ប ់ជាប ់មមយ៉ា ងសអិត 
 ិគលសរបួរតឹ បាុំងបិទជិតឈងឹ។ 

៣).លួច្បនលុំមតិត ជាមតិតអនញគគ្ោោះ 
មតិតលអមនិគ ល្ ោះ គ ោះជាបានែឹង 

សដមដងតាមធម ៌គគ្បៀបលអែល់មលញងឹ 

លមមដតបានែឹង និងគ្បឹងដ នខ។ 
៤).គ្តូវគស្ដម ោះនឹងបញណ្យ រញណ្នគ្តសិកាខ  
រឺសីល, សមាធិ, បញ្ញញ ថ្លល នងល 

គ្បយត័នខលួនឯង ដគ្ ងគោយស្ដម រតី 
មនិខ  ទយ័ ែល់មាច ស់នងលគឡើយ៕ 

3 
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៩៨- សកេឆាា ថំមី  ក៏នព្ត្េកខណ៍្ធម៌ 

3 
១).អរញណ្ សួសដី !  ស លឆ្ងន ុំងមី       សិរសីញខា 
គៅគ្តងប់ានរស់  គគ្រោះបញណ្យនងលថ្លល    ឧបតថមភចិ្នាដ  

កាយបនត។ 
២).អរញណ្ សួសដី !  រស់គ្តូវមាននយ័     គោយគសច្ ដីលអ 
ស្ដងសនសុំបញណ្យ  ធានគ់លើរញណ្ធម ៌    នគ្តរតននាុំច្រ 

កានធ់មម៌និស្ដល ប។់ 
៣).អរញណ្ សួសដី !  គ្រូ, បញពវការ ី       អភគិ្បាយគ្បាប ់
ស្ដល បម់ានធមរ៌ស់       គគ្រោះមានធមស៌្ដដ ប ់  ពាយមគ្បញាប ់

ចាបយ់ល់បរមតថ។ 
៤).អរញណ្ សួសដី !  ញាតិមតិតគ្បុសគ្សី   របបគី្បយត័ន 
វរីញសចាស់ងមី   គ ោះបីបញ្ញតតិ       គៅមនិ នស់្ដា ត ់

បងប់ាតគ់ោោ។ 
៥).អរញណ្ សួសដី !  បញ្ញញ ស្ដម រតី        ល្ សនវភ្ងវនា 
រលឹ ែឹងគ ើញ  នាមរូបគ្របគ់្ោ       អនិចាច ធមាម  

ជានគ្តល ខណ៍្ធម៕៌ 

3 
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៩៩- កុំញុតំ្តមឃាល ន  កុំហា៊ា នត្តមចង់ 

3 
១).រ យចាស់គោ ផ្លដ ុំ  ញុំញាញ ុំតាមឃ្លល ន 
 ញុំគ្បឹងបុំរន  ញុំហ៊ានតាមច្ង ់

រស់មនិសគនាដ ស ខញសគគ្រោះច្ុំណ្ង ់
នាុំខលួនឱ្យបង ់លង ់នញងតណាា ។ 

២).ោបអ់គន ជាតិ មនិឃ្លល តទិែាិ 
គគ្រោះោម នសតិ អរតិគមាហា 

មានោះស៊បសួ់ន មានខលួនអតាត  
គ្តាុំ នញងអាសវា សងខតា ធមាម ។ 

៣). ិគលសស្ដង មម គ្បចាុំវែដៈ 
ជាបអ់ន្ា គ់នាោះ គគ្រោះអវជិាា  

ដគ្បគ្បួលឥតគ្ស្ដ  វបិា គ្របគ់្ោ 
បញ្ញតតិគ្របោ់ន  គវោ នឹងឯង។ 

៤).ឥឡូវមានភព័វ កាលោបដ់មនពិត 
បានជបួបណ្ឌិ ត គ្បគ្ពឹតតគ្បឹងដគ្បង 

 ញុំឱ្យខាល ច្បញណ្យ ជារញណ្នគ្ ដលង 
បាបគទើបគ្តូវដគ្ ង រដអងឱ្យណាស់។ 

៥).ធមមសបាយ បរយិយគសច្ ដី 
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តាមគ្ពោះបាលី អតថនយ័ឥតផ្លល ស់ 
គ្ពោះពញទធែីកា តគ្មាតគ្មាស់ 
គ្ទងត់ាុំងទញ ច្ាស់ ជាគ្ពោះស្ដស្ដដ ។ 

៦).មានដតវជិាា   មាច តអ់វជិាា  
សតិភ្ងវនា ធមាម វបិសសនា 

 ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ លោះគ តញតណាា  
គគ្រោះមរគបញ្ញញ  គ្តាគ ើញសនតិបទ៕ 

3 
១០០- ចិត្តមានទីព្ឹង  សមលឹងសចចៈ 

3 
១).អវី អ៏មាល មយួកាលមយួគ្ោ 
អនិចាច  ធមាម  ជាធមធ៌មមតា 

អស់គៅសូនយគៅ ោម ននូវអតាត  
ជាធមស៌ងខតា វែដសងារ នឹង។ 

២).គបើមនិរវល់ ខវល់គោយ ិគលស 
ចិ្តតគនោះទុំគនរ គរនរោន ន ់នែឹ់ង 

លោះការគ្បកាន ់កានដ់តសាបឈ់ងឹ 
ចិ្តតមានទីពឹង សមលងឹសច្ចៈ។ 
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៣).សមបតតិ នញងគោ  ជាគគ្រឿងគបា ចិ្តត 
ឱ្យឃ្លល តការពិត ែបតិជាអន្ា  ់

ជាច្ុំណ្ងមាុំ នាុំជាបវ់ែដៈ 
គ្ទពយរឺអរយិមរគ គទើបជា អ់រយិផ្ល។ 

៤).គ្ទពយរឺសីោ គ្ទពយរឺចាោ 
គគ្រោះគ្ទពយស ធ  ជាមតិតនិមមល 

សញតៈសវនា បញ្ញញ គ ើន ល់ 
សគគ្មច្មរគផ្ល ែល់គ្ពោះនិរវ ន៕ 

3 
១០១- លរៀនលចះ, មានលព្ចើន  ចលព្មើនអវី ? 

3 
១).គរៀនគច្ោះ, មានគគ្ច្ើន ច្គគ្មើនអវី គបើច្គគ្មើនភយ័ ោម នអវីខលឹម 
ច្គគ្មើនគោភៈ   រ់តួរញ ុំ   ជាគ តញទញ ខធុំ  នញងវែដៈ។ 
២).គបើច្គគ្មើនខឹង នឹងគ្បទូស  គដដ ែញតចិ្តតគនាោះគគ្រោះគ សៈ 
គបើច្គគ្មើនលាង ់លងវ់ែដៈ   គមា ៈអវជិាា  ជាឫសរល់។ 
៣).ច្គគ្មើនសីល ន មានគមតាត   រញណាសពវសតវ បាតអ់ុំពល់ 
សតិភ្ងវនា ភ្ងា របានយល់  សាបច់ា រវល់ ខវល់ នញងចិ្តត។ 
៤).មានសីលសមាធិ  និងបញ្ញញ   ច្គគ្មើនគពលណា អស្ដច រយពិត 
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មរគសច្ចច្គគ្មើន គ ើនគងរឋតិ        សាបចិ់្តតជា ច់្ាស់គ្ពោះនិរវ ន៕ 

3 
១០២- ពាេមិនគួរលសព្  ត្រវូលសព្បណ្ឌិ ត្ 

3 
អលសវនា  ច  ពាោនំ 
បណ្ឌិត្តនញ្ច  លសវនា 
បូជា  ច  បូជនីយានំ 
ឯត្មមងគេមុត្តមំ។(*) 

គ្ពោះពញទធជាមាច ស់ គ្ទងគ់្តាស់ថ្ល      ញុំឱ្យគសវនា នឹងរលខាម ុំង 
( គច្ៀសវាងគោយលអ ម តតាុំង     ច្ាុំងនឹង ិគលស ននខលួនឯង )។ 
ច្ុំដណ្ បណ្ឌិ ត ពិតរួរគសព     ររួដអបររួសនិទធ ជិត ញុំដលង 
បូជារញណ្មាន ោម នអវីដគ្ ង     មងគលនគ្ ដលង ដរងគ្បគសើរ។ 
សុំខានឥ់ឡូវ គ្តូវគរៀន, ស្ដដ ប ់     ចាបយ់ល់គសច្ ដី ននែុំគណ្ើ រ 
អវីរល, បណ្ឌិ ត រិតនិងគធវើ     គបើតាមគ្ព មយន និរវ នគហាង៕ 
---------------------------------------- 
(*) មងគេសពូ្ត្ បិែ  ៥២ ទុំពរ័ ៤-៥ ។ 

3 
 



 

-110- 

 
 

១០៣- ធមមត្តធម៌ជាទីព្ឹង 

3 
១).មយួនងាអស់គៅ មយួឆ្ងន ុំអស់គៅ 
ឥតមានសល់គៅ គ្តូវដតដប ឃ្លល ត 

គ ើតចាស់ឈសឺ្ដល ប ់ជាច្ាបធ់មមជាតិ 
គ្របជ់ាតិជាទញ ខ ឥតយល់មញខគឡើយ។ 

២).ទីពឹងរូបកាយ ច្ុំណាយដង ុំ 
មនិមាុំយូរយរ ជោគៅគ ើយ 

ទីពឹងគលើចិ្តត ដគ្ ងរិតសញខឱ្យ 
ចិ្តតអវី គ៏ោយ ោម នគឡើយគងរឋតិ។ 

៣).មានដតទីពឹង ែឹងធមធ៌មមតា(១) 
ដែលគ្ពោះស្ដស្ដដ  គ្ទង ់រញណាពិត 

គ្ពោះឱ្សាគ្ប ន គ្តាស់ទូនាម នចិ្តត 
ែូច្ដែលបណ្ឌិ ត ពិតសដមដងគ្បាប។់ 

៤).នាមរូប មមោា ន សញខស្ដនតទីពឹង 
គ្តិោះរោិះសមលងឹ គ្បឹងពាយមស្ដដ ប ់

ផ្ោ្ះស្ដា តចិ់្តតសាប ់គ្បសពវស្ដសព(្២) 
ស្ដរសព(្៣) សគពវ ធមាម  អនតាត ៕ 

 --------------------------------------------------------------------- 



 

-111- 

 
 

(១) ធមមតាធម ៌៖  - គ ើត ចាស់ ឈ ឺស្ដល ប់ 
   - មនិគទៀង ជាទញ ខ អនតាត ... ។ 

(២) ស្ដសព្ ៖  ិរយិសព្  និយយបូរបាច្,់ និយយគរៀបោបគ់្បាបត់ាុំងពី
ខាងគែើមែល់ខាងច្ញង ។ 
(៣) ស្ដរសព្ ៖ នាមសព្  រ យពិត; រ យមានគ្បគយជន,៍ មានតនមល ។ 

3 
១០៤- “ អបបមាទ ”  កុំព្បមាទ 

3 
១).គផ្្ើគ្ទពយគលើ        គញ្ា ើធលញោះ   គ្ជុោះោតោ់យ 
ពឹងងងធ់្លល យ         គគ្រោះរិតងាយ  រោយអស់ 
គគ្បៀបការរិត         ពឹងគលើមតិត  ចិ្តតមនិគស្ដម ោះ 
លអដតគ ម្ ោះ         គគ្រោះគ្បទូស  អស់ខលឹមស្ដរ។ 
២).ធ្លល បល់អពិត         ស្ដដ បប់ណ្ឌិ ត  គ្បគ្ពឹតតខាា ប ់
ដបរអភព័វ         គ្ទពយ ញធ្លល   ់ អ ញសោ 
គច្ញពីបញណ្យ         បុំគភលច្រញណ្  ធានប់ាបកា 
គចាល ញសោ         យគ្តាតាម  កាមរញណ្គ្បាុំ។ 
៣).គ ើញបរមតថ      សតវមនិមាន  ោម ន  អតាត  
លោះតណាា          គគ្សច្ ិច្ចការ  ភ្ងរៈ មម 
គ្ពោះពញទធឱ្សា         លញោះច្ញងគ្ោ(*)  ភរវាផ្លដ ុំ 
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គ្ពោះបណាដ ុំ         ធមប៌រម    ញុំគ្បមាទ៕ 
--------------------------------------------------------- 
(*) គ្ពោះបច្ឆិមវាចា  របស់គ្ពោះតថ្លរតបរមស្ដស្ដដ  ៖ 

“ លវា   វយធមាម   សអខ រា 
អបបមាលទន   សមាលទថ្នត្ិ ។ 
សងាខ រ ុំងឡាយ មានគសច្ ដីស្ដបសូនយជាធមមតា  អន  ុំងឡាយ ចូ្រ

ញាញ ុំង ិច្ច ុំងពួងឱ្យសគគ្មច្គោយគសច្ ដីមនិគ្បមាទច្ញោះ ” ( បិ.១៦/ទុំ.៣២៤ ) ។ 

3 
១០៥- ល ើញ... 

3 
១).គ ើញបរមតថ      អតថសច្ចៈ   ន  អត្តត  
គ ើញសងាខ រ         បច្ចយការ  ោន បនត 
គ ើញបញ្ញតតិ         បញរគល, សតវ  គ្បគ្ពឹតតធម ៌
គ ើញគ្តូវលអ         មរគបវរ   ច្រចា ទញ ខ។ 
គ ើញទីពឹង         រលឹ ែឹង   នឹងសតិ 
គ ើញទិែាិ         មានអសមិ   អញែឹ មញខ 
គ ើញគ្សស់ថ្លល        គោយបញ្ញញ   ឆ្ងក រស្ដម ញសមញរ 
គ ើញសាបស់ញខ       ផ្លូវនិរទញ ខ   មញខនិរវ ន។ 
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គ ើញធមពិ៌ត        ដែលបណ្ឌិ ត  មតិតសដមដង 
គ ើញខលួនឯង          លអនគ្ ដលង(១)  គ្បឹងដគ្បងគរៀន 
គ ើញធមល៌អិត         រិតពាយម  នាមរូបមាន 
គ ើញគ្ព មយន     មរគញ្ញញ ណ្(២)  និរវ នគហាង៕ 
--------------------------------------------------------------------- 
(១) សុំខាន ់លអ  គ្តងគ់មើលខលួនឯងឱ្យគ ើញធមម  គៅតាមគសច្ ដីពិត ។ 
(២) មរគញ្ញញ ណ្ ( ម ័-រញ័-ញាន ) គ្បាជ្ាដែលគ ើញអរយិមរគ (ព. ពញ.) ។  

3 
១០៦- ព្ព្ះធម៌គឺជាកេាណ្មិត្ត 

3 
១).ឧគបាសង ៍សួសដី ! គ្សី(សិរ)ីញាតិមតិត 
គគ្កា គឡើងពិនិតយ ចិ្តតបនត 

គ្របគ្រងទូនាម ន ឱ្យបានលអ 
ពញទធពរបវរ វិ . ស ុ. អ .។ 

២).គ្ពោះធមរឺ៌ជា  លាណ្មតិត 
ជាទីពឹងពិត ែគ៏ស្ដម ោះសម័គ្រ 

ែឹ នាុំ អន ,ខ្ញ ុំ យល់សច្ចៈ 
ឆ្ងល  ន់ច្នជីវតិ តាមធមមតា។ 
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៣).មា៉ាងគ្តូវការររ គ្បុងគ្បយត័ន 
គោរមនិ នប់ាត ់ឃ្លល តគៅណា 

 ូវែីែបគ់្បាុំបនួ ឆ្លងខាល ុំងកាល  
ពិភពគោកា ទញ ខអុំពល់។ 

៤).ស្ដដ បត់ាម បនួគពទយ អនាមយ័ 
ោងនែគោយដជល ឬអាល់ ញល 

រ ារមាល ត គទើបផ្ញតខវល់ 
មតិតញាតិនិមមល ផ្លសញខគហាង៕ 

3 
១០៧- ជីវិត្ព្បលសើរ  ដ្ំលណ្ើ រមានធម៌ 

3 
១).អវជិាា បិទបាុំង គ្សវាុំងងងឹត 
ជិតនឹងមញខគព  ដភន មនិគ ើញអវី 

គ្ពោះនិរវ នពិត បរមតថលអិតនគ្  
ធមោ៌ម នបច្ចយ័ គ្បជញុំតា ដ់តង។ 

២).ចិ្តតជាធ្លតញែឹង រមួនឹងគច្តសិ  
នឹ រិតគ្របរូ់ប អារមមណ៍្ នឹងឯង 

ជាសងាខ រធម ៌លអគមើលឥតដ លង 
គ ើញ មមតា ដ់តង ដរងែឹងរឺញាណ្។ 
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៣).ញាណ្ ុំណ្តែឹ់ង នាមរូបសតា 
មរគបបញ្ញញ  ចាស់កាល ពិតមាន 

អាសវ ខយ កាបឆ់្ងក រនគ្ពវាន 
គ ើញគ្ពោះនិរវ ន ច្ាស់មានតាមពិត។ 

៤).សិ ាបរមតថ  មាច តទិ់ែាិ 
សតិបញ្ញញ  ទសសនាធមល៌អិត 

លោះបងត់ណាា  សញ្ញញ វបិរតិ 
ជីវតិគ្បគសើរ ែុំគណ្ើ រមានធម៕៌ 

3 
១០៨- សមបត្តិ, ចិត្តកាយននលោកីយ ៍

3 
១).ជីវតិគបៀតគបៀន មានគោោ 
ទទលួគ្របោ់ន  មនិជា,គ្ស្ដនត 

មនិអាច្ដផ្ដផ្លដ ុំ ចាុំគងមើរមា៉ា ន 
ឥតដែលខ ខាន គ្បាណ្គ្របវ់យ័។ 

២).គគ្រោះជាតិនាុំយ  ម ជាមយួ 
ឱ្យគ្ពួយ ងវល់ ោល់យបន់ងា 

តាុំងពី ុំគណ្ើ ត គ ើតែល់ សយ័ 
ភយ័គោររញ ោន ទស្តន្ានកាយ។ 
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៣).គ្ពោះធមធ៌រមាន ទូនាម នចិ្តត 
ឱ្យគ ើញការពិត រិតរស្ដយ 

មនិគទៀង, ជាទញ ខ មញខររួណាយ 
ែល់ចិ្តតនិងកាយ ននគោ ីយ(៍*)។ 

៤).បគគ្មើរូបកាយ ខាវ យខវល់សពវ 
គ្បឹងឥតឈរឈប ់ ុំងយបន់ងា 

គតើគៅគ្បមូល ចូ្លបានអវី 
សមបតតិគោ ីយ ៍ែដែល នឹង៕ 

 ----------------------------------------------------------- 
(*) ច្ិតត និងកាយននគោ ីយ ៍៖  គគ្រោះ ន  អតាត  មនិមានខលួន ។ 

3 
១០៩- សមបត្តិគួរាន  គឺព្ព្ះនិពាវ ន 

3 
១).គែើរែលួ,  តគ់នឿយ គ ើយយុំ ប៏ាន 
គ្របគ់រឿងប៉ាញនាម ន ចាញ់បាន ុំងអស់ 

ែលួគ ើយឆ្ងបគ់គ្កា   ញុំគៅគងា គងាោះ 
គ្បឹងគឡើងឆ្លងគគ្ជាោះ គ ម្ ោះថ្លគមាហា។ 

២).ចាញ់គគ្រោះ ិគលស ចា ដ់គ្សោះខលួនឯង 
គ ើញគ ើយរដអង ដគ្ ងអ ញសោ 
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ដគ្ ងឆ្នោ្រៈ ស្្ដ ជ់ាប ់ញសោ 
ែបតិ ត ួអតាត  ច្ាស់ការណ៍្មនិមាន។ 

៣).គសពរបប់ណ្ឌិ ត ជាមតិត លាណ្ 
ស្ដដ បយ់ល់សញខស្ដនត សនាដ នគ្បឹងគរៀន 

សមបតតិររួបាន រឺគ្ពោះនិរវ ន 
បរមតថពិតមាន និរវ នសញខសាប៕់ 

3 
១១០- ព្ព្ះធមមទាន  ព្ព្ហ្មយានព្ិសដិ្ឋ 

3 
១).អហ្ ំ រខី្ញ ុំ  បងគុំវន្ា 
គឆ្ងព ោះគ្ពោះភរវា ជាគ្ពោះស្ដស្ដដ  

សមាម សមពញទធ ម ញែនគ្តគោកា 

សូមថ្លវ យបញបាផ  គោយគ្ជោះថ្លល ចិ្តត។ 

២).ងវីែបតិគ្ពោះកាយ នងលយងនិរវ ន 

ដតគ្ពោះធមម ន គ្ព មយនពិសិែា 
គ្តាស់ទញ អនញគគ្ោោះ គគ្បាសគ្របជី់វតិ 

ឱ្យគ ើញធមពិ៌ត ចិ្តតសញខសាបគ់ហាង៕ 

3 
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១១១- អសរ់វេដ់្េទ់ីសៃប់ 

3 
១). ុំគណ្ើ តគ ើតជាមនញសស  ជាតិខពងខ់ពស់រស់ ោ៏ប ់
គ្សីគ្បុសគ ម្ ោះមានភព័វ  ដបរអភព័វជាបប់ាប មម។ 
២).គ្បឹងផ្សុំគ្ទពយគោ ីយ ៍ មនិគ ើញភយ័អវីគែញខាុំ 
ចាស់, គោរ, ទញ ខគ្បចាុំ   បុំណ្ញ ល មមចាុំ ម រ។ 
៣).បានរស់គគ្រោះបញណ្យពិត  ររួគ ើយរិតមតិតញាតិភ្ងា  
ផ្ដល់សញខែញមរមនា  ជូនផ្ងោន ជាមងគល។ 
៤).ធមម នមានខលឹមស្ដរ  ន  អតាត   បញ្ញញ យល់ 
គ ើញគ ើយគសបើយអុំពល់  អស់រវល់ែល់ទីសាប៕់ 

3 
១១២- វិជាា យេដ់្ឹងនឹងការព្ិត្ 

3 
១).តាុំងពី ុំគណ្ើ ត គ ើតែល់ស្ដល ប ់
អវីតាមម គ្ស្ដប ់ជាបធ់មមតា 

រឺចាស់ដលងភល ឺឈមឺរណា 
គ្របស់តវសងាខ រ នគ្តភព នឹង។ 

២). ុំងអន មាន, ោម ន នូវច្ុំគណ្ោះ 
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គរលថ្លបានគច្ោះ និងបានែឹង 
មនិគទៀងជាទញ ខ មញខដគ្បខឹង 
គ្បកានរ់ងឹតអឹង និងអតាត ។ 

៣).គ្តូវការតាមចិ្តត មតឹតាមច្ង ់
ច្ុំណ្ងរ់ញញគៅ ផ្លូវតណាា  

មនិបានតាមចិ្តត រិតគ ស្ដ 
អវជិាា គមាហា កាល វគងវង។ 

៤).វជិាា យល់ែឹង នឹងការពិត 
គ ើញធមគ៌គ្ៅលអិត គ្តង ់នឹងឯង 

មជឈមិាយគ្តា មនិស្ដដ ុំគឆ្វង 
គ្តងអ់ស់វគងវង ដលងគ ើតស្ដល ប៕់ 

3 
១១៣- សកិាចិត្តបរមត្ថ 

3 
១).ចិ្តតជាបរមតថ គោយអតថនគ្តល ខណ៍្ 
ជាសភ្ងវៈ ជា ត់ាមបច្ចយ័ 

តាមគ តញឱ្យគ ើត គ្រប ់ុំគណ្ើ តអវី 
គ្តឹមគ្តូវអតថនយ័ ឥតបីលុំគអៀង។ 

២).បញ្ញតតិគ្សីគ្បុស រស់រមួផ្ោ្ះោន  
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គែ រមួដគ្រោន  ចិ្តតជាគរៀងៗ 
សូមបចិី្តតខលួន ច្ួបច្នួមនិគទៀង 
ស្ដមញ្ញ ដរងគលអៀង មនិគទៀងធមមតា។ 

៣).ចិ្តតជាបរមតថ អតថវគិសសៈ 
គ្របែ់ួងគ្បច្ ស ល ខណ្ៈចិ្តាត  

គោយដឡ គ្តឹមគ្តង ់គរៀងអងគចិ្តតណា 
ចិ្តតច្រយគ្តា គស្ដម ោះការណ៍្ចិ្តតគនាោះ។ 

៤).ចិ្តតអវី គ៏ោយ ពិតគោយនគ្តល ខណ៍្ 
 ុំងវគិសសៈ សច្ចៈោម នខញស 

គ ើតគ ើយរលត ់ផ្ញតដប ធ្លល យធលញោះ 
ធមមទសសនធ៍មពិ៌ត គ ើញចិ្តតបរមតថ៕ 

3 
១១៤- សេីលុបាសថ 

3 
១).មា  សួសដី ! នងាឧគបាសង 
 ុំណ្តរ់ ា សិកាខ បទគ្បាុំបី 

ជាគគ្រឿងសអិតស្ដអ ង ោងកាយគ្បុសគ្សី 
សីលធមគ៌្បនព ននភ្ងពជាមនញសស។ 

២).គវៀរចា បាបគ ើយ គោយកាយវាចា 
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មនិគ្ទុសដសីោ និងការគ្បទូស 
គ្របគ្រងទូនាម ន មនិមានពគ្ពុស 
ចិ្តតកានទី់ខពស់ គគ្រោះសីលមនិធ្លល យ។ 

៣).មានសីលសមបទ័ ចាតជ់ាខលឹមស្ដរ 
គ្តូវគ្បឹងរ ា លោះការោយមាយ 

សីលនគ្តសិកាខ  ច្ាស់ថ្លមនិងាយ 
គ្ព មចារយពណ្ណ ោយ កានគ់គ្តើយនាយសាប៕់ 

3 
១១៥- ចំលណ្ះដ្ឹង 

3 
១).ជុំនាញច្ុំគណ្ោះ គច្ោះែឹង នញងគោ  
គរៀនឱ្យគ្បឹងរ  យ គោយម ិច្ឆតា 

តិោះគែៀលបងាអ ប ់ែល់អបបចិ្ឆតា 
មនិបគគ្ងៀនថ្ល គ្បាបក់ារគ្របគ់ឡើយ។ 

២).គសច្ ដីគ្បាថ្លន  ោភសកាក រគគ្ច្ើន 
ច្គគ្មើនគោភៈ សមញទយៈ នឹងគ ើយ 

គទើបគ្តូវជបួទញ ខ មញខឥតដលាគលាើយ 
ជាគ តញនាុំឱ្យ គសបើយទញ ខ,មនិមាន។ 
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៣).គច្ោះខាងវគងវង គ្បឹងដសវងរ ណាស់ 
ឱ្យដតគ្បទោះ ច្ាស់ហ៊ានបុំរន 

គគ្រោះដតគ្សួល, ឆ្ងា ញ់ ចាញ់គគ្រោះច្ងម់ាន 
ជាបស់ុំណាញ់គ្រន  នញងវានវែដៈ។ 

៤).គ្ពោះពញទធគ្តាស់ែឹង និងគ្ទងគ់្តាស់គ្បាប ់
ពាយមគ្បញាប ់ស្ដដ បគ់្ពោះធមមច្ ក 

ទទលួអរយិគ្ទពយ បញ្ចបភ់្ងរៈ 
បានគ ើញសច្ចៈ ឯ នតសញខ៕ 

3 
១១៦- ធមមសមបត្តិ 

3 
១).គ ោះបានសមបតតិ ចាតម់ហាគសែាី 
គបើែឹងគ សនពរ ៍ភយ័អបាយភូម ិ

មញខជាគ្បដ   ដគ្ស  ម រសូម 
គ ោះគ្  គ៏្ពម លមមតាមសមាម ។ 

២).គ្ គ្ទពយដតលអ មានធមមសមបតតិ 
បរមតថអរយិគ្ទពយ មនិជាបត់ណាា  

ពាយម នញងសីល សមាធិបញ្ញញ  
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យគ្តាអស់ខវល់ ែល់គគ្តើយសាបពិ់ត៕ 

3 
១១៧- ធមមសារ 

3 
១).អរញណ្ សួសដី ! គោយ ដីគ្ជោះថ្លល  
ខ្ញ ុំគ្ពោះ រញណា សូមថ្លវ យបងគុំ 

គឆ្ងព ោះគ្ពោះគ្តយ័រតន  គ្បា ែឧតដម 
គ្បជញុំនគ្ រញណ្ ធានគ់លើសគ្បឹងពី។ 

២).ទិវា សួសដី ! សិរសីញខា 
មានគ្របរូ់បា តាមការនាទី 

គរៀនគមើលធមមជាតិ មញនឃ្លល តជីវ ី
រមណី្យ មមោា ន បាននូវទីពឹង។ 

៣).ស្ដយណ័្ា  សួសដី ! គ្បុសគ្សីញាតិមតិត 
សិ ាការពិត ចិ្តតជាធ្លតញែឹង 

រូប, គរឿងនានា ជាអារមមណ៍្ នឹង 
យល់, ែឹង, គ ើញគ ើយ ោម នគឡើយអតាត ។ 

៤).ោគ្តី សួសដី ! នងាយបអ់ស់គៅ 
ជីវតិនឹងគ្តូវ សូនយគៅធមមតា 
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សនមតខ្ញ ុំ, អន  ឆ្ងបភ្់្ង ស់្ដដ បអ់ាង(៌១) 
ទទលួធមមស្ដរ(២) គ្ពោះស្ដស្ដដ គយើង៕ 

------------------------------------------------------------------------------ 
(១) អាង ៌ឬអង ៌ នាមសព្  អតថ ធមន៌ិងអតថរឺបាលីនិងអែា ថ្ល  (២) ធមមស្ដរ ( ធម័-
មៈ–) ន. ( បា. ) ខលឹមធម,៌ ធមម៌ានខលឹម រឺធមដ៌ែលនាុំអន គ្បគ្ពឹតតឱ្យរចួ្ចា ទញ ខ។ 

3 
១១៨- បរមត្ថនិពាវ ន  មានគនឺិលរាធសចច 

3 
១).ចិ្តត, គច្តសិ , រូប, និងគ្ពោះនិរវ ន 
មានគោយបរមតថ ោម នសតវបញរគល 

សិ ាគរៀនស្ដដ ប ់យូរឆ្ងបនឹ់ងយល់ 
បញ្ចបរ់វល់, អស់ខវល់គ្បកាន។់ 

២).សនមតគៅោន  គរលជាបញ្ញតតិ 
មានគគ្រោះបរមតថ ែឹងអតថបញ្ច ខនធ 

បរមតថ ុំងបនួ ោម នខលួន, អាតមន័ 
 ួងដ ងគ្បកាន ់គគ្រោះខនធភ្ងរៈ។ 

៣).គោយរញណ្ គយនិគស្ដមនសិការ 
ស្ដស្ដដ គ្ទងគ់្តាស់ តគ្មាស់សច្ចៈ 

សតិបបោា នវបិសសនា ចិ្នាដ គន ខមមៈ 
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អាគ្ស័យវរីយិៈ គស្ដម ោះសម័គ្រខនតី។ 
៤).បរមតថនិរវ ន មានរឺនិគោធសច្ច 
ផ្លសគគ្មច្គគ្រោះ មរគអងគគ្បាុំបី 

គោគ្តភូគ ើញតាម វបិសសនានយ័ 
អារមមណាធិបតី ននមរគែូច្ោន ៕ 

3 
១១៩- មា បូណ៌្មី 

3 
១).នងាែគ៏ស្ដភណ្ៈ មា បូណ៌្ម ី
ទទលួពរជយ័ ពីគ្ពោះភរវា 

មយួបាប ញុំគធវើ អុំគពើជាបគ់ពៀរ 
បុំរនរធ្ល ែល់ោន បានអវី។ 

២).ពីរគ្តូវស្ដងបញណ្យ សញនរ្ ៍ន ញសល 
ពូជននមរគផ្ល តមកល់គ្បគ្ តី 

មានសីលភ្ងវនា ភ្ងា រគោយស្ដម រតី 
គ្ពោះរតនគ្តយ័ តនមលស ធ ។ 

៣).បីគ្បឹងរ ា ការសមាអ តចិ្តត 
ដែលគ្តូវស្ដអ តពិត រឺចិ្តតសាួនភ្ងា  
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ចិ្តតអន ែនទ រិតអវីគផ្សងោន  
 ញុំឱ្យគវោ បញណ្យឃ្លល តឃ្លល គឡើយ។ 

៤).មា បូណ៌្ម ីសិរគីងកើងថ្លក ន 
អវីមនិគ្តូវខាន បានបញណ្យ នឹងគ ើយ 

បញណ្យជយួ រញញគ្ចាន គ្បាណ្នឹងដលាគលាើយ 
ទញ ខគស្ដ គោរគសបើយ លញោះគគ្តើយនិរវ ន៕ 

3 
១២០- ធមមីកថ្ន 

3 
១).ភ្្ង ពី់និគ្  ភ្ងា របានែឹងខលួន 
ផ្លគ្ទជីពជនម អរញណ្ សួសដី ! 

សូមអរគ្ពោះរញណ្ បញណ្យមតិតភ ដី 
គ្ពម ុំងស្ដម រតី(១) ែឹងអវីគ្តូវលអ។ 

២).ធមម ីថ្ល, សិ ា, ស្ដដ ប,់ គរៀន 
សនមតខលួនមាន រស់ោនបនត 

គគ្រោះបានយល់អតថ ជាបរមតថធម ៌
ឱ្យយល់គ្តូវលអ ធមប៌ញ្ញតតិ នឹង។ 

៣).នាមរូបតគួ ើត  ុំគណ្ើ តសពវនងា 
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អាគ្ស័យបច្ចយ័ ស្ដម រតីតែឹួង 
គ្ពោះធមគ៌្ព មចារយ អស្ដច រយមលញងឹៗ 
បានជាទីពឹង ែឹង, គ ើញនគ្ ដលង។ 

៤).ជមនោះ, ោភយស ខពស់គៅប៉ាញនណា 
ជាបគ់ោយអតាត  មហាទញ ខអដងវង 

លញោះដតច្ាុំងឈនោះ  ិគលសខលួនឯង 
អរ នតរដមដង ដលងចាញ់មារ(២)គ ើយ៕ 

 --------------------------------------------------------------------- 
(១) ស្ដម រតី ៖ បា. សតិ រឺ ការរលឹ  , ការចាុំ...  (២) មារមាន ៥ រឺ ១.ខនធ
មារ ២. ិគលសមារ   ៣.អភសិងាខ រមារ ៤.មច្ចញមារ និង ៥.គទវបញតតមារ ។ 

3 
១២១- ធមមត្តធម៌ 

3 
១).អរញណ្ សួសដី ! នងាងមីចិ្តតងមី 
គ្របគ់រឿងអវីៗ ងមីគោយ អនតាត  

គ ើតរលតប់នត ជាធមស៌ងខតា 
គទើបបានគៅថ្ល ធមមតាធម ៌នឹង។ 

២).អរញណ្ សួសដី ! នងាងមីសុំខាន ់
បានលោះគ្បកាន ់គ្បច្ណ្ឌ , សអប,់ ខឹង 
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គ ើញសច្ចធម ៌បវរទីពឹង 
រឺគ្តាស់ែឹងតាម ស្ដន មោនគ្ពោះបាទ៕ 

3 
១២២- ចិត្តខលួនឯង 

3 
១).គពគ្ជមាសទឹ ែប ់ខចបទ់ញ គោយលអ 
មនិបាច្ម់ាត ់     គ៏ៅដតសញទធ 

មាសមនិខាល ច្គយើង យ គភលើងគៅែញត 
គពគ្ជមនិោ ព់ញត ភលមឺញតចាុំងដច្ង។ 

(២).សិ ាធមអ៌ាង ៌គ្ពោះស្ដស្ដដ ពញទធ 
គែើមបគី្បឹងែញត លត ិ់គលសឯង 

បញណ្យគធវើលអគ ើយ  ញុំគឡើយខាល ច្ដគ្ ង 
បាបគទើបរដអង  ញុំដ លង, ខាម ស, ខាល ច្។ 

៣).ចិ្តតគ្តូវសមាអ ត ឱ្យស្ដអ តផូ្រផ្ង ់
មនិវ ត់ាមច្ង(់១)  ុំងលាង(់៣)និងកាច្(២) 

គ្បកាន ់ួងដ ង, ឯង, អញ, អុំណាច្ 
បិស្ដច្ នញងខលួន គទើបងួនររួលោះ។ 

៤).ទញ ខគគ្សច្គ្សឡោះ រឺគ្ពោះនិរវ ន 
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គោយមរគគ្ព មយន ែម៏ានគតជោះ 
អងគគ្ពោះគ្ទងញ់ាណ្ គ្ប នតគ្មាស់ 
គ្តូវឈនោះមារ(៤)ពិត  នញងចិ្តតខលួនឯង៕ 

 --------------------------------------------------- 
(១) គោភៈ (២) គ សៈ (៣) គមា ៈ  
(៤) មារ ុំង ៥ មានខនធមារ...  ិគលសមារ  ជាគែើម ។ 

3 
១២៣- ោលហ្ើយ ! Goodbye ! 

3 
១). នញងគោ ីយ ៍    ដែនែីែូរ   ផ្នូរស្ដ សព 
ែញតឬ ប ់       មនិ នច់្ប ់ សពវទញកាខ  
គបើមនិែឹង        និងមនិគ ើញ  គ តញសងាខ រ 
គៅគ្តូវការ        គៅគ ស្ដ  ការវគងវង។ 
២). នញងគោ ីយ ៍    ជាដែនែី   ននគោ ធម ៌
គទើបជាបជ់រ័        គ ើយញាបញ័់រ  ឈូឆ្រគលង 
គផ្អើលវវី  ់       គៅគងា ង  ់ ឈល នឹ់ងដលបង 
 ុំងចាស់គ មង        ឆ្កួតសុំគឡង  គភលង លងដខ ។ 
៣). នញងគោ ីយ ៍    សមគ្បុសគ្សី  ខមីសិ ា 
ធមស៌តា        គ្ពោះស្ដសនា  ស្ដស្ដដ ដច្  
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មនិគទៀង, ទញ ខ,        មញខោម នខលួន  មនួដតដប  
ោម នអវីដបល         នងាគនោះដសអ   ដ   ួរអវី ?។ 
៤). នញងគោ ីយ ៍     រស់មាននយ័  នច្នសនសុំ 
ធមឧ៌តដម        ខុំឱ្យណាស់  ច្ាស់គជារជយ័ 
មានសតិ        លោះទិែាិ   បញ្ញញ នវ 
ផ្លូវជិនគ្សី        លោះភពបី   ខមីោគ ើយ !៕ 

3 
១២៤- ទីព្ឹងខលួនឯង 

3 
១).ពឹងស្ដល បខលួនឯង(*) គ្បឹងដគ្បងគ ើរគៅ 
គឆ្ងព ោះកានទិ់សគៅ  ផ្លូវបាន ុំណ្ត ់

គគ្តើយអាយជាទញ ខ  រញ សងារវែដ 
គគ្តើយនាយគ្បា ែ  អមតបទសាប៕់... 

 ----------------------------------------- 
(*) គោ ិយ ញសល  និងគោ ញតតរ ញសល ។ 

3 
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១២៥- ល ើញត្តមបញ្ញា  

3 
១).ញាតិមតិតគ្របោ់ន  ជាទីគមគ្តី 
មានែុំណឹ្ងងមី អុំពីគោរឆ្លង 

 ូវែីែបគ់្បាុំបនួ គៅធានដ់តមដង 
គ ើតងមីចាស់ផ្ង គៅឆ្លងខាល ុំងកាល ។ 

២).គ្បគទសជិតខាង ជាសុំអាងគ្ស្ដប ់
ពត័ម៌ានបានគ្បាប ់ស្ដដ បឱ់្យែឹងការណ៍្ 

ជយួ គ្បុងគ្បយត័ន ទបស់្ដក តប់ងាក រ 
គផ្ដើមពីអាតាម  គ្រួស្ដរ, គ្សុ ែី។ 

៣).រ ម់ា៉ា ស់ោល់នងា នែោងអាល់ ញល 
គ្របគ់ពលដតងរល់ ោល់វតថញអវី 

រ ារមាល ត ឃ្លល ត ុំងគ្បុសគ្សី 
មនិដមនគរលសដី ឱ្យភយ័សលនគ់ស្ដល ។ 

៤).គោរឆ្លងនានា ការររលអនគ្  
រ ាអនាមយ័ នងលបានសញគខា 

មនិនាុំជុំងឺ ឈគឺទើបគឆ្ងគឡា 
គធវើគគ្កាលោ គ់ោ គទើបគចាររអា។ 

៥).មានសីលមាន ន គរៀនធមព៌ញទធស្ដសន ៍
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ចិ្តតខូច្កាច្ផ្លដ ស លមមផ្លល ស់គមតាត  
 នឱ់្កាសមាន  នមាច ស់នងលណា៎ា  ! 
គ ើញតាមបញ្ញញ   អតាត  ោម នគឡើយ៕ 

3 
១២៦- ត្ិថីនថៃននឧលាសថ 

3 
១).គ្បាុំបីគោច្ដខមា  គ ៀ ជិតច្ញងដខ 
ផ្លគញណ្ម ដ បរ ដខណា ប៏ញណ្យ 

ជីវតិបានរស់ គគ្រោះអាគ្ស័យរញណ្ 
រលឹ គគ្កាយមញន បញណ្យបានជាមនញសស។ 

២).គ្បាុំបីគោច្តិងី នងាននឧគបាសង 
 មតច់្តស់អិតស្ដអ ង ចិ្តតស្ដងគស្ដមគគ្ោោះ 

បុំគពញបញញ្ញ មម ចាុំនងាយបគ់នាោះ 
រស់មានសីល ន ជាយនគ្ព មចារយ។ 

៣).គ្បាុំបីគោច្សួសដី សិរឧីតដម 
សនសុំគែើមទញន រញណ្នគ្តរតនា 

នគ្តសរណ្រមន ៍បងគុំគ្ជោះថ្លល  
គជឿការគ្តាស់ែឹង ទីពឹងផ្ញតភយ័។ 
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៤).ស្ដធញ ! ញាតិមតិត ! ឆ្ងា យជិតគ្របោ់ន  
សូមគ ើញធមាម  មារវជិយ័ 

រ ាឧគបាសង  ុំណ្តសួ់សដី 
គ ើញគ្ពោះជិនគ្សី  ញុំបីខានគឡើយ៕ 

3 
១២៧- ល ើញចត្ុសសចច  សលព្មចទីព្ឹង 

3 
១). ចិ្តតមនញសសគ្សកា  លុំបា នឹងយល់ 
គគ្រោះគៅឫសរល់ ននអវជិាា (១) 

មានគោភៈ, ខឹង  នឹងឯងជាោន  
ស្ដងគពៀរគវោ ឥតគ្ោគ្ស្ដ គ្ស្ដនត។ 

២).ចិ្តតមនញសសគ្សកា  លុំបា គមើលែឹង 
មនិអាច្រ ុំពឹង ជាទីពឹងបាន 

គគ្រោះ “ គ តញ ” ដតងដត ឱ្យដគ្បគ្បួលគ្បាណ្ 
 ុំងទញ ខប៉ាញនាម ន និងោម ន អតាត (២)។ 

៣).ចិ្តតមនញសសគ្សកា  គ ោះបីយ៉ា  យ៉ា ប ់
គបើស្ដដ បត់គ្មាស់ អងគគ្ពោះស្ដស្ដដ  

គគ្រោះសតិ នឹង ែឹងគ្របគ់ តញការណ៍្ 
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តាមផ្លូវបញ្ញញ  ននការគ្តាស់ែឹង។ 
៤).ចិ្តតមនញសសគ្សកា  រងច់ា បដូរផ្លល ស់ 
គបើខាម សខាល ច្បាប ឆ្ងបព់ាយមគ្បឹង 

គ ើញច្តញសសច្ច(៣) សគគ្មច្ទីពឹង 
គ្តាស់ែឹងចា ធ់លញោះ លញោះគ្ពោះនិរវ ន៕ 

------------------------------------------------------------------------------ 
(១)  ិគលស រឺគោភៈ,គ សៈ,គមា ៈ (២) នគ្តល ខណ៍្ធម ៌(៣) អរយិសច្ច ុំង ៤ 

3 
១២៨- កិលេសខលួនឯង  លទើបគួរខ្ព្កងនព្ក 

3 
១).ពត័ម៌ានគគ្ច្ើនគមល៉ាោះ គ វសប៊ញ បគងាា ោះ 
ែឹងឥតច្គនាល ោះ អស់គរឿងគយើង, គរ 

ថ្លខលួនមនិលអ តាុំង ត សដីគជរ 
ដបរគគ្ត អរគទវ គបើគរសរគសើរ។ 

២).ពត័ម៌ានដគ្បកាល យ ឱ្យសបាយ, ទញ ខ 
គបើែឹងច្ាស់មញខ បានសញខគទគតើ ! 

រឺស្ដគ ល់ ិគលស គច្ោះែឹងផ្លូវគែើរ 
អនឬ់គ្បគសើរ គ ើញែុំគណ្ើ រធម។៌ 

៣). ិគលសខលួនឯង គទើបរួរដគ្ ងនគ្  
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គរឿងអន ែនទ អវីលអ, មនិលអ 
ពិតជាធមមតា ននធមគ៌មម , ស 
ែឹង, គ ើញយ៉ា ងលអ ធមច៌្រចា ទញ ខ៕ 

3 
១២៩- រកធម៌... 

3 
១). ខលួនរឺកាយ  គវទនា  ចិ្តត  ធម ៌
រលឹ គោយលអ ែឹងធមប៌រមតថ 

គ ើញនាមរូបមាន ោម នបញរគលសតវ 
គ ើញពិតបរមតថ គទើបបញ្ញតតិគ្តូវ។ 

២).ទិែាិយល់ថ្ល អតាត  ខលួនមាន 
តាមពិតខលួនោម ន តាុំងពីឥឡូវ 

សមបតតិគលើគោ  យ អវីបានគៅ 
 នជី់វតិគៅ គ្តូវយល់គ្តងល់អ។ 

៣).គបើគៅដតស្ដម ន មនិបានជបួគ្ពោះ 
មនិលោះ, មនិឈប ់មនិបានជបួធម ៌

លោះគ្បគ្ពឹតតគមម  ដបរគៅធម ៌ស 
ទិែាិគ្តងល់អ ច្រផ្លូវបញ្ញញ ។ 
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៤).រ ធម ៌នញងកាយ រ បាយ នញងឆ្ងន ុំង 
គ ើញគ្តូវ អនិច្ចុំ ទញ ខុំ អនតាត  

សតិបបោា នបែិបតតិ ស្ដា តច់ា  អតាត  
មរគញ្ញញ ណ្គ្បហារ អាសវ ខយ័គហាង៕ 

3 
១៣០- លរៀនរសម់ុនសាល ប់ 

3 
១).គរៀនរស់មញនស្ដល ប ់ស្ដដ បត់ាមធមមជាតិ 
គ ើតរលតគ់ទៀត ជាតិនាម, រូប នឹង 

រលគនាោះមនិអាច្ ! ជាគ្បាជគ្ទើបែឹង ! 
ស្ដល បប់ាតសូ់នយឈងឹ  និងោម នសល់មាន  ។់ 

២).គរៀនរស់មញនស្ដល ប ់ស្ដដ បគ់្ពោះស្ដស្ដដ  
ឱ្យគ ើតបញ្ញញ  ជាញាណ្សច្ចៈ 

ទញ ខ ុំណ្តែឹ់ង និងលោះសមញទយៈ 
ច្គគ្មើននូវមរគ ជា ច់្ាស់និរវ ន។ 

៣).គរៀនរស់មញនស្ដល ប ់ស្ដដ បយ់ល់បញ្ញតតិ 
គ ើញពិតបរមតថ សតវ, អតាត  ោម ន 

សមាម បែិបតតិ  មាច តន់គ្ពវាន(*) 
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ែល់គ្ពោះនិរវ ន គោយយនអរយិមរគ៕ 
------------------------------------------------------------------------------ 
(*) វាន ៖ ជាគ ម្ ោះតណាា ដែលចា ដ់គ្សោះ,   ឆ់្ងវ  ,់ របួរតឹគៅ នញងសនាដ នច្ិតតសតវ។ 

3 
១៣១- ព្ព្ះធម៌ដ្ូចលភលៀង 

3 
១).ខយល់ប គ់្តជា  ់គភលៀងធ្លល  ដ់ងមគទៀត 
រ ុំលងអគ្ធ្លគ្ត គឆ្លៀតពិនិតយចិ្តត 

ដែលគៅ ិគលស ចា ដ់គ្សោះរបួរតឹ 
ររួសគងវរពិត អាណិ្តខលួនខ្ញ ុំ។ 

២).គ្ពោះធមែូ៌ច្គភលៀង ជយួ ោងជគ្មោះ 
មន្ិលនគ្ គ្កាស់ គសអ សកោះរតឹរញ ុំ 

ចិ្តតនឹងស្ដអ តពិត គោយចិ្តតអបរ់ ុំ 
បន្ញ ុំបញ្ញញ  សិ ាសច្ចៈ។ 

៣).ោគ្តីរគនាច្ គហាច្គោយរសមី 
ដតចិ្តតភ ដី គ្ពោះគ្តយ័រតនៈ 

គជឿការគ្តាស់ែឹង ទីពឹងពុំនា  ់
តាម បូនអរយិមរគ គ្បច្ សគ ើញគគ្តើយ៕ 

3 
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១៣២- អលសវនា  ច  ពាោនំ... 

3 
១).បានស្ដគ ល់មតិតពិត បណ្ឌិ ត ឬរល 
មនិដមនែុំគណ្ៀល ច្ងគ់ែៀលសដីថ្ល 

សុំគៅបង, បអូន,  ូន, គៅ, អ៊ុំ ណា 
គ្ោនពិ់ចារណា ចារ នញងសនាដ ន។ 

២).រលមតិតចិ្តតបាប ស្ដបសូនយរញណ្ធម ៌
ោបរ់ ឈូឆ្រ លអដតគពលបាន 

មតិតមានគ្ទពយយស ខពងខ់ពស់គងកើងថ្លក ន 
គ្តូវការប៉ាញនាម ន យ បានប៉ាញណ្ណឹ ង។ 

៣).គពលមតិតអាបភ់ព័វ អស់គ្ទពយយសស័ ដិ 
ធ្លល  ខ់លួនយ៉ា បយ់៉ា   លុំបា ដគ្បងគ្បឹង 

មតិតមានគោោ គ្ោគែ សដូ សដឹង 
គទើបគមើលគ ើញែឹង នឹងមតិតចិ្តតខាល ។ 

៤).ខញសពីរលមតិត រឺបណ្ឌិ តគ្បាជ ្
អុំណាច្រញណ្ធម ៌លអគលើសគទរដ  

ោបអ់ានគស្ដម ោះគសមើ គ្បគសើរនងលថ្លល  
គ ើញខញសគមដច្មាដ   រញណាគ្របគ់្ោ។ 

៥).អលសវនា  ច  ពាោនំ 



 

-139- 

 
 

 ញុំគសពរលខាម ុំង ច្ាុំងឱ្យមានគពៀរ 
គសពរបប់ណ្ឌិ ត ពិតគ ើញធមាម  
គ្របគ់្ោ  បណ្ឌិត្តនញ្ច  លសវនា៕ 

3 
១៣៣- លព្ត្ើយអាយ... លព្ត្ើយនាយ... 

3 
១).ពឹងស្ដល បខលួនឯង(*) គ្បឹងដគ្បងគ ើរគៅ 
គឆ្ងព ោះកានទិ់សគៅ ផ្លូវបាន ុំណ្ត ់

គគ្តើយអាយជាទញ ខ រញ សងារវែដ 
គគ្តើយនាយគ្បា ែ ជាបទគ សម ានត។ 

២). ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ មញខដសវងរ គគ្តើយ 
គ ើញគ តញទញ ខគ ើយ លោះឱ្យខាងបាន 

ផ្លូវឯ សច្ចៈ មរគផ្ល លាណ្ 
ជាបរគិយស្ដន គ សម ានតសញខសាប៕់ 

 --------------------------------------------------------- 
(*) ខលួនឯង ដែលជាគោ ិយ ញសល  និងគោ ញតតរ ញសល ។ 

3 
 



 

-140- 

 
 

១៣៤- ពាកយបរមត្ថ... សត្ាព្កឹត្យ 

3 
១).រ យទុំគយើ         គរលសរគសើរ  គគ្បើសមដ ី
លបចិ្ចាស់ងមី         រ យគរលនយ័  ខចី តាថ  
គបា គ្បាសចិ្តត       ស្ដងទញច្ចរតិ  រិតគ្បាថ្លន  
តាមតណាា          រលឫសា  ខាល ស្ដមានយ។ 
២).ខាល  គដល          មនិខាងគគ្ដ  គៅ នញងខលួន 
ជិតជបួច្នួ         ជាបម់ាុំមនួ  រញ  នួគ្បាណ្ 
គបា បណ្ឌិ ត         គរលគ្បតិែា  មតិតតិរចាឆ ន 
គបា សនាដ ន         ខុំគជឿស្ដម ន  បានខ ចិ្តត។ 
៣).គ្ពោះពញទធឱ្សា       គ្ទងអ់នញគគ្ោោះ  គគ្បាសសពវសតវ 
រ យបរមតថ         លអិតគោយអតថ  សតាគ្ ឹតយ(*) 
រឺែីកា          គ្ពោះស្ដស្ដដ   មារវជិិត 
គទើបររួសនិទធ         ទីពឹងពិត   មតិតគ្តាស់ែឹង៕ 
-------------------------------------------------------------------- 
(*) សតាគ្ ឹតយ ៖ ( ែូច្រ យសច្ចការ ) សច្ចការ ( សុំ. សតយុំការ ) ការគធវើ
គសច្ ដីពិត; ការគរលរ យពិត; ការគធវើសញ្ញញ ពិតែល់ោន និងោន  :  គធវើសច្ច-
ការ ។ 

3 
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១៣៥- ការត្ិះលដ្ៀេ និងការសរលសើរ 

3 
១).តិោះគែៀលបណ្ឌិ ត មតិតែគ៏្បគសើរ 
មានគ សធានគ់សមើ ការសរគសើររល 

គ្តូវធ្លល  ន់រ គគ្ៅ គឆ្ោះគដដ គោលោល 
នគនៀលគខាល ច្ផ្ា នគ្ ណាទញ ខធុំ។ 

២).អវីររួតិោះគែៀល រឺរលស្ដមានយ 
គគ្បៀបែូច្គលើ គ្ចាន ោ ឋ់ានសញខញម 

គៅកានគ់ទវគោ  កានយ់ ធមគ៌្ព ម(*) 
ជបួជញុំសរគសើរ គែើរតាមបណ្ឌិ ត៕ 

 ----------------------------------------------- 
(*) ធមគ៌្ព ម ៖  គ្ព មវហិារធម,៌  គ្ព មច្រយិធម៌ ។ 

3 
១៣៦- លព្ពាះអីជាមនុសស 

3 
១).គ វសប៊ញ បគងាា ោះ  គចាោះគរឿងខលួន នឹង 
ខឹងគគ្កាធ, អធម ៌ តប ត គជរសដី 

ស្ដម នគរមនិែឹង  ច្ងប់ដឹងគោ ីយ ៍
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គ្បឹងគរលបុំនភល  នច្នបិទគរឿងគស្ដោះ។ 
២).ព ួគ្ ុមធមគ៌ថ្ល   គបា គ្បាស់បិទបាុំង 
គគ្បើ មាល ុំងជួ  រួរឱ្យគ្សគណាោះ 

ច្ងគ់រច្ដ នខ  បនណ្ដ បគណាដ ោះ 
ឱ្យអន រងគគ្ោោះ  ទទួលគ សវញិ។ 

៣).រិតផ្ងគៅច្ញោះ  គ្បុសគ្សីនងលគអើយ 
ប៉ាញណ្ណឹ ងលមមគ ើយ   ញុំឱ្យគជារគគ្ជញ 

បាប មមចាុំផ្ដល់  ផ្លទញ ខគមាន គមនញ 
ស្ដល បវ់ញិគ្របគ់្ោ  គ្របោ់ន បានអវី ?។ 

៤).អនិច្ចុំ មនិគទៀង  លមមោងចាលបដូរ 
ចិ្តតធ្លល បគ់មម ខមួរ  ែូរ នម់ញន សយ័ 

ររួដតគ្តឡប ់ បញ្ឈបគ់គ្ោោះភយ័ 
គរៀនធមគ៌្បណី្  គគ្រោះអីជាមនញសស !(*)៕ 

 ----------------------------------------------------- 
(*) មនញសស ៖ បញុំ. ( មន + ឧសស )  ជនអន មានច្ិតតខពស់។  

3 
១៣៧- ល ើញធម៌លោកីយ ៍

3 
១).គ ើញធមគ៌ោ ីយ ៍ភយ័គ ើយសគងវរ 
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គ ោះគ្តូវយុំដយ  ទឹ ដភន គជា ជាុំ 
សតិគ ើតភ្ងល ម ពាយមតាុំងមាុំ 
រ ូតបានស្ដញ ុំ គ្ ុំគោ ធមប៌ាន។ 

២).គ ើញធមគ៌ោ ីយ ៍ផ្ដល់នយ័សិ ា 
គ្បាបថ់្លសងាខ រ ធមាម គ្របគ់្បាណ្ 

រូប ធ្លតញមនិែឹង និងនាម, សនាដ ន 
ែឹងច្ាស់ប៉ាញនាម ន គ ើញបានប៉ាញណ្ណឹ ង។ 

៣).គ ើញធមគ៌ោ ីយ ៍សដីតាមបញ្ញតតិ 
បរមតថរឺចិ្តត គច្តសិ  រូប នឹង 

យល់ែឹងធមគ៌ោ  ដសវងរ ពុំនឹង 
ចា ធ់លញោះគ្តាស់ែឹង ទីពឹងធមម។ 

៤).គ ើញធមគ៌ោ ីយ ៍និរភយ័ជាសញខ 
 ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ គ ើញទញ ខសច្ចៈ 

លោះគ្បកានខ់វល់ ែល់គោ ញតតរៈ 
សងខតាអសងខត(*) អនតាត  ធមាម ៕ 

 --------------------------------------------------------------------- 
(*) សងខតធម ៌ ៖ ធមដ៌ែលបច្ច័យគ្បជញុំតា ់ដតង, អសងខតធម ៌ ៖ ធមដ៌ែល
បច្ចយ័គ្បជញុំតា ់ដតងពញុំបាន ។ 

3 



 

-144- 

 
 

១៣៨- ព្ព្មសកិាអាថ៌បរមត្ថ 

3 
១).គ្របចិ់្តតែឹងអារមមណ៍្   ញុំសនសុំគរឿងោ ខ់លួន 
អបរ់ ុំចិ្តតមាុំមនួ    សីលស៊បសួ់នច្នួជបួសាប។់ 
២).គរគរលគរសដីថ្ល   គពញចិ្នាដ ឬមនិោប ់
ស្ដដ បគ់្តឹមឮគ ើយច្ប ់  គទើបបញ្ចបគ់ពៀរគវោ។ 
៣).ឯ មមគ្បចាុំចិ្តត   ផ្លែល៏អិតពិតគផ្សងោន  
គ ោះរលឬមតិតភ្ងា (១)    មមលអជាភ្ងា រ(២)ខលួនឯង។ 
៤).មា៉ាងគទៀតគរៀនែឹងថ្ល  ធមស៌ងាខ រសិ ាដគ្ ង 
ជាតិរឺធមត៌ា ដ់តង   ោម នខលួនឯងជា  អតាត ។ 
៥).គទើបគ្តូវគ្ ុំពាយម   ញុំ   ់មនឹងគ តញការណ៍្ 
សតិវបិសសនា    គ្ពមសិ ាអាងប៌រមតថ៕ 
----------------------- 
(១) ភ្ងា  ៖ ពញុំងា 
(២) ភ្ងា រ ៖ ភ្ងា រែឹងខលួន ។ 

3 
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១៣៩- លចះេះ... លចះរក... 

3 
គច្ោះលោះជួបធម ៌ គច្ោះរ ជបួគ្ពោះ 
រ គ្ទពយជបួខវោះ  រ គ្ពោះជបួគ្រប ់
លោះឆ្នោ្រៈ  ភ្ងា រភ្្ង គ់្ពមឈប ់

គគ្រោះរ គ ើញមលប ់ ឈបគ់សពធមគ៌ដដ ៕ 

3 
១៤០- កមមនិយាម 

3 
១).ពិតជាគ្តងផ់្លូវ គៅតាមគ្ពោះធម ៌
 មម ស ផ្ល ស  មមគមម ផ្លគមម  

ដែលពួ សនាដ ន បានសនសុំគៅ 
ទិសគៅទញរគតិ ឬសញរតិគ ើយ។ 

២).គរលគោយបញ្ញតតិ មានសតវទទួល 
ដតគ្តូវែឹង, យល់ ែល់អវីអន គស្ដយ 

គនាោះរឺគវទនា ោម នខលួនអន គឡើយ 
ឱ្យសញខ, ទញកាខ , និងឧគបកាខ គស្ដោះ។ 

៣).សុំខានខ់លឹមស្ដរ ការបានគ្តាស់ែឹង 
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បញ្ញតតិទីពឹង នឹងឋានគនាោះៗ 
រឺសញរតិសួរ ៌ររួបាន ុំងអស់ 
ឯទញរគតិគនាោះ គស្ដោះសូនយទគទ។ 

៤).ែូគច្នោះគ្បឹងោុំ បញញ្ញ មមគ្របោ់ន  
ផ្ាុំពូជសញខ,ជា គ្របគ់្ោោន នគ់រនរ 

ស្ដដ បរ់ យបណ្ឌិ ត ចិ្តតរិតរោិះគរ 
សនមតគរគយើង  នឹងតាមនិយម !៕ 

3 
១៤១- អាហារកាយចិត្ត 

3 
១).អាហារធមមជាតិ មតិតញាតិមានធម ៌
គរៀនស្ដដ បគ់ោយលអ ធមគ៌្ពោះស្ដស្ដដ  

រិតសញខភ្ងពកាយ  ញុំឆ្ងា យធមអ៌ាង ៌
ចិ្តតគ្តូវរ ា គោយការអបរ់ ុំ។ 

២).រសជាតិអាហារ ភ ារូបកាយ 
ឯធមមសបាយ ផ្ាយរសសញខញម 

គគ្ បរសធមពិ៌ត ចិ្តតសាបប់រម 
សញខែញមរមនា ជាឯ នត ៕ 

3 
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១៤២- អាកមាដ យកនូលអើយ ! 

3 
១).គ ើញដម៉ាលុំបា  យ៉ា  យ៉ា បក់ាយ 
គ មនសសឈផឺ្ា ឱ្ោគស្ើរដប  

អន មាដ យ តម់លញងឹ គ្បឹងអូសទូលដរ  
ចិ្តតែូច្ច្ដមល  ច្ងដ់គ្ស គរលថ្ល។ 

២).ឱ្ !  ូន ុំងគទវ(*) មាសគមមាដ យគអើយ 
គ ើញោតគ់មដច្គឡើយ ខវោះគោយរ ា 

ោម ន ូន ឬគ្រត ់ស្ដល បប់ាតយ់៉ា ងណា 
គទើបបគណាដ យការ អនាថ្លែល់មាដ យ។ 

៣).គ្ោនដ់តគរលគ្បាប ់គ្បញាបឱ់្យែឹង 
គពល នឹងខឹងគ ើយ គពលគគ្កាយនឹងស្ដដ យ 

គគ្រោះទគ្មាុំភ្្ង  ់ោតជ់ា ឃ់្លល តឆ្ងា យ 
ែបតិអីអន មាដ យ ដប កាយគៅគ ើយ៕ 

 ---------------------- 
(*)  ូន ុំងគ្បុសគ្សី ។ 

3 
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១៤៣- កុំចង់ខ្វកខ្ញក... ! 

3 
១).គ ោះគៅរមួោន  គ្របគ់្ោជិតែិត 
មនិបាច្ពិ់និតយ ចិ្តតពិតគផ្សងោន  

មនិលអទញច្ចរតិ, សញច្រតិលអជា 
 មមគ្របគ់វោ ឥតោោុំងបាន។ 

២).ឧបនិសសយ័ អធាគ្ស័យគរៀងអងគ 
ផ្លូវគវៀច្ផ្លូវគ្តង ់ស្ដងសងគ់្របគ់្បាណ្ 

 ញុំច្ងដ់វ ដញ  ចូ្លដគ្ជ សនាដ ន 
គគ្រោះនាុំដតបាន ចិ្តតោអ នជាទញ ខ។ 

៣).សុំខានដ់មនពិត រឺចិ្តតខលួនឯង 
 ញុំនាុំច្ុំដបង គរឿងគផ្សងគ្របម់ញខ 

ឆ្ងបរ់តគ់រច្ពនួ រចួ្ខលួនចា រញ  
ជបួធមប៌រមសញខ សគ្មុ គច្ញគគ្សច្។ 

៤).សគ្មុ គរៀន, ស្ដដ ប ់ចាបអ់តថគសច្ ដី 
យល់នយ័គ ើយែឹង គ្បឹងឱ្យសគគ្មច្ 

 ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ, គ តញទញ ខលោះផ្លដ ច្ ់
គ ើញនិរវ នសច្ច គគ្សច្គគ្រោះមរគញ្ញញ ណ្៕ 

3 
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១៤៤- ព្័ត្៌មាន ! 

3 
១).គ្ពោះធមអ៌បរ់ ុំចិ្តត          សញខភ្ងពពិតចិ្តតនិងកាយ 
គ្បគ្ពឹតតគោយសបាយ          ការររកាយឆ្ងា យគោោ។ 
២).ឯពត័ម៌ានច្ាស់ការណ៍្    គ្តូវវាចាថ្លគ្បាបោ់ន  
ឱ្យ នគ់ពលគវោ           កាយសញខជាភ្ងា រសញខចិ្តត៕ 

3 
១៤៥- លរៀនលមើេគត្ិសត្វរយុ  និងសត្វ មុ ំ

3 
១).រញយគ្ ុមឡូឡា     គ ោះគៅទីណា            វតតវា៉ា សុំណា  ់
គ្ ុមជាមយួោន            ឬជាគ លើគ្មា  ់    សុំគឡងដសលងស្ដល   ់

       គ្តបា រ់គ្មង។់  
២).គរឿងរញយធមមតា      តាុំងពីែូនតា      កាលណាយូរលង ់
គ្ ុមសតវច្នគ្ង          ោម ននងាគវញធលញង          ចូ្លច្ញោះសគ្មុង 

       នញង វូង មញ ុំគឡើយ។ 
៣).ឯគ្ ុមសតវ មញ ុំ         ពូដ រមួផ្ដញ ុំ                ជបួជញុំោន គ ើយ 
 ុំងការរ សញី         សមភគី ៀ គ ើយ   មនិដែលគ ើញគឡើយ 

       ឱ្យដប ស្ដមរគី។ 
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ច្ុំដណ្ អាហារ          គ្ ុម មញ ុំគ្តូវការ              ដតលអងផ្លក ភ្ ី
គធវើបាន ាលទឹ       ផឹ្ គគ្ បមូលមរី              បុំគពញនាទី 

         ជីវតិឥត មង។ 
សូមបានសិ ា        គ ើយពិចារណា            គ ើតបញ្ញញ ផ្ង 
គមើលគរឿងរញយ,  មញ ុំ         អបរ់ ុំដតមដង       ខ្ញ ុំ, មតិត, បអូន, បង 

          ច្ងជារតិ៕ 

3 
១៤៦- គត្ិបណ្ឌិ ត្ 

3 
១).រតិបណ្ឌិ តរុំនិតគ្បាជ្ គពញគោយអុំណាច្គគ្សច្រញណ្ធម ៌
ែឹ នាុំ នញងផ្លូវគ្តូវគ្តងល់អ  រឺសច្ចធមច៌្រចា ទញ ខ។ 
២). រញណាឱ្នកាយវាចាចិ្តត អរគ្ពោះរញណ្ពិតចិ្តតចាុំទញ  
រមួស្ដង បូនធុំបរមសញខ  សាបប់ាននិរទញ ខសញខនិរវ ន៕ 

3 
១៤៧- អភិរមកាងុធម៌ 

3 
១).អរញណ្ គស្ដភ្ង ! អងាគ រនងាងមី 
សូមសញខសួសដី សិរដីមនពិត 
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មានែល់បងបអូន  ូនគៅញាតិមតិត 
ចិ្តតរិតប៉ាងគគ្សច្ បុំណាច្ប់ាននឹ ។ 

២).អរញណ្ យគ្តា ! ថ្លល គោយពនលឺ 
បុំភលដឺផ្នែី គពលនងាោា ច្គ្ពឹ  

មញននឹងឃ្លល តឆ្ងា យ ចិ្តតកាយរលឹ  
ខយល់ធ្លល  ស់នធឹ  នឹ ដែនពញទធភូម។ិ 

៣).អរញណ្ រោះគ ើយ !  ញុំគឡើយមានភយ័ 
ញាតិមតិតគ្បុសគ្សី  ទយ័(*)សញខញម 

មតិតរមួសិ ា ការងារតូច្ធុំ 
សូមបានមគនារម អភរិម នញងធម៕៌ 

 --------------------------------------------------------- 
(*)  ទយ័  ៖  នាមសព្  គបោះែូង,  ែួងច្ិតត,  ច្ិតត,  គ្ទូង... ។ 

3 
១៤៨-  “ ត្ថត្ត ”  ដ្ូលចាា ះឯង 

3 
១).ស្ដដ បគ់្ពោះឱ្សាខលី មាននយ័បុំផ្ញត 
គ្ពោះពញទធែីកា រឺ  “ ត្ថត្ត ” 

ដែលភ្ងស្ដដខមរ គោ ដគ្បនយ័ថ្ល 
“ ដ្ូលចាា ះឯង ” ណា រឺជាការពិត។ 
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២).គ្របគ់រឿង, គ្របគ់្ោ រឺជាបរមតថ 
នាមរូបធមស៌តយ មានអតថែល៏អិត 

សិ ាយល់ែឹង នឹងគ តញជីវតិ 
ផ្លគថ្ល , គ្បណី្ត ពិតយញតតិធម។៌ 

៣).គ្បឹងោ ោ់ោុំង បាុំងគ្របល់បចិ្ ល 
ខាវ យខវល់,  ខវ  ់ចិ្តតលអ  ់ រ 

គបា គ្បាស់បុំបិទ ចិ្តតខវោះខាវ រ   
ដតសច្ចធម ៌ អកសុោ  ធមាម ។ 

៤).គ ោះការគ្បគ្ពឹតត សញច្រតិគស្ដម ោះគសមើ 
គែើរផ្លូវលអលអោះ តាមគ្ពោះភរវា 

 ន, សីល, សញត:, បញ្ញញ ភ្ងវនា 
កសុោ  ធមាម    ជ៏ាធម ៌នឹង។ 

៥).ច្ុំណ្ងគ្តូវគ្ស្ដយ សកាក យទិែាិ 
គគ្រោះសតិមាន ញាណ្រលឹ ែឹង 

លោះគ្បកានខ់នធ គ្ងកានទី់ពឹង 
នឹងគ ើញធមស៌ាប ់ច្ប ់“ ដ្ូលចាា ះឯង ”។ 

៦). “ យថ្ន ” យ៉ា ងណា “ ត្ថ្ន ” យ៉ា ង នឹង 
ធមពិ៌តគ្តូវែឹង ពុំនឹងនគ្ ដលង 

លោះសកាយទិែាិ អសមិ ួងដ ង 
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អស់ឆ្កួតវគងវង, ស្ដគ ល់ខលួនឯងពិត៕ 

3 
១៤៩- មានសត្ិបបដ្ឋឋ ន  ានល ើញផលូវ 

3 
១).ធាន,់តឹងទូល ញ មនិដលង, មនិោ  ់
បញ្ចកាមរញណ្ ទញ ខធានគ់្របជ់ាតិ 

គោភៈ, គ សៈ, គមា ៈគបៀនគបៀត 
គ ើតរលតគ់ទៀត អគន ជាតិសងារ។ 

២).ខឹងសអប,់ ោប ់ស់, មនិអស់វគងវង 
គ្បកាន ់ួងដ ង ឯង, អញ, អាតាម  

ទិែាិយល់ខញស លញោះ នញងអតាត  
ឱ្យទញ ខគដដ ផ្ា តណាា គបា គគ្បើ។ 

៣).មានសតិបបោា ន បានគ ើញផ្លូវគ្តូវ 
អរយិមរគនាុំគៅ ផ្លូវគ្តូវោបគសមើ 

គ ើញគ្ពោះនិរវ ន គគ្រោះញាណ្គ្បគសើរ 
ែុំគណ្ើ រឆ្លងភព ឈបគ់ ើតរលត៕់ 

3 
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១៥០- ពាកយព្ិត្ មិនលឆាត្ េះលព្កាធ ឱ្យទាន 
( ព្ព្ះរថ្នធមមបទ  លកាធវគគ  បិែ ៥២ ទុំពរ័៦៨ ) 

3 
១).សចចំ  ភលណ្  ន  កលុជឈយយ 
សច្ចៈគរលពិត រុំនិតមនិគស្ដ 

ទជាា   អបបសម ិ យាចិលត្ត 
ខឹងគគ្កាធបគោ  ញុំយ ជាោន ។ 

២).ឯលត្ហ្ ិ ត្ីហ្ ិ ឋាលនហ្ ិ
( គ្បណិ្ធិរចួ្គ ើយ ) ឱ្យតាមគ្ទពា 

របបបីានគ ើត  ុំគណ្ើ តគទវា 
គលចេ  លទវាន  សនតិលក។ 

៣).រ យពិត, មនិគឆ្ងត, លោះគគ្កាធ, ឱ្យ ន 
គឡើងកានគ់្ព មយន មានបញណ្យគម៉ាលោះគទ 

ជាបញគ្តពញទធស្ដសន ៍រួរផ្លល ស់រិតគរនរ 
រោិះគររសួោន ់ឱ្យ នឱ់្កាស។ 

៤).វយ័ ម៏ានតិច្ មនិគភលច្លោះបាប 
បញញ្ញ មមបនាប គឆ្អោះឆ្ងអ បឱ្យណាស់ 

ចិ្តតសនសុំបាន  លាណ្ធមគ៌្តាស់ 
ខលឹមស្ដរពញទធស្ដសន ៍ជា ច់្ាស់សនតិបទ៕ 
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១៥១- ល ើញលព្ត្ើយ លដ្ឋយកបនូបញ្ញា  

3 
១).គ្ទពយរបស់គោ  គ្បឹងយ គៅណា 
គគ្រោះគពលមរណា អាស្ដ(១)គ្តូវបង ់

មនិអាច្យ បាន គ ោះហ៊ានតាមច្ង ់
ជីវតិគ្តូវគ្តង ់សូនយបង ់ុំងអស់។ 

២).បានគ្ទពយគធវើ ន មានសីល នញងគោ  
បដូរយ ជាបញណ្យ គោ ញតតរគនាោះ 

គ្ទពយរឺស ធ  ចាោ លអគស្ដម ោះ 
ស្ដដ បធ់មស៌បបញរស ែឹ នាុំគឆ្ងព ោះគគ្តើយ។ 

៣).ជាមនញសសមាននយ័ អាគ្ស័យគ ើញធម ៌
គ ើញ មមគមម  ស បនតឥតគសបើយ 

             មមមនិ ស គមម  ជាផ្លូវច្ញងគគ្កាយ 
      សគគ្មច្គ ើញគគ្តើយ(២) គោយ បូនបញ្ញញ (៣)៕ 

(១) អាស្ដ បុំណ្ង, សងឃមឹ  (២) គគ្តើយនាយ រឺគ្ពោះនិរវ ន  (៣)  បូនអរយិមរគ ។ 

3 
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១៥២- កំព្ូេដ្ួងចិត្ត... គឺបុណ្យ 

3 
១). ុំពូលែួងចិ្តត គសន ៍ពិតរឺបញណ្យ 
គ ោះគពលគគ្កាយមញន បញណ្យតាមរ ា 

ឱ្យបានជបួសញខ ស្ដគ ល់ទញ ខសងារ 
បញណ្យមានឧបការ នគ្ ណាបានែឹង។ 

២).បញណ្យនាុំឱ្យ ន មានសីលភ្ងវនា 
ញាតិមតិតគ្របោ់ន  បានជាទីពឹង 

បញណ្យគោ ិយ(១) គោ ញតតរ(២) នឹង 
តគួ្បឹងស្ដង បូន ជូនគយើងឆ្លងគគ្តើយ។ 

៣).ខលួនគយើងបញ្ច ខនធ គ្បកានគ់្របជ់ាតិ 
ទិែាិខញសឃ្លល ត បងគ់មសៀតោម នគលាើយ 

បញណ្យជាមតិតពិត ឥតគភលច្គយើងគឡើយ 
រមលិរញណ្បញណ្យគ ើយ ឆ្ងា យគគ្តើយសនតិ៕ 

------------------------------------------------------------------------------ 
(១) គោ ិយ អានថ្ល គោ ិយ៉ាៈ (២)គោ ញតតរ អានថ្ល គោ ញត-តៈរ ៉ាៈ  ឬ — ញត-ែ; 

3 
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១៥៣- ព្បកាន់ហួ្ងខ្ហ្ង  មានឯងអញអី ? 

3 
១).គរៀនធមគ៌្តាស់ែឹង ពឹងផ្លូវសតិបបោា ន 
ររួបានចូ្លែល់ រល់គ្តូវបែិបតតិ 

គ ើញគ្តឹមរូបនាម ឥត   ់មសតវ 
គ ើញតាមបរមតថ យល់អតថគសច្ ដី។ 

២).គបើគរលបញ្ញតត ជាបស់តវបញរគល 
មនិររួអុំពល់ ខវល់គរឿងគោ ីយ ៍

គ្បកាន ់ួងដ ង មានឯង អញអី ? 
គរលគោយស្ដម រតី តាមនយ័ធមាម ។ 

៣).មា៉ាងគគ្រោះមាន មម គ្បចាុំសងាខ រ 
ផ្លវបិាកា គ្របក់ារណ៍្(១)គ្របគ់្ោ 

សនមតអន គស្ដយ គោយគយើងគ្របោ់ន  
ការពិតគវទនា ជាអន គស្ដយគស្ដោះ។ 

៤).សិ ាទញ ខសច្ច(២) គគ្សច្គ្តូវ ុំណ្តែឹ់ង 
សមញទយសច្ច(៣) នឹង ែឹងគ្តូវលោះអស់ 

និគោធសច្ចៈ(៤) គ្តូវជា ច់្ាស់គនាោះ 
បនលញោះមរគសច្ច(៥) ច្គគ្មើនគគ្សច្ ឯវ ុំ៕ 

--------------------------------------------------------------------- 
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(១) ការណ៍្ ៖  គ តញ   (២),(៣),(៥)  អានថ្ល ស័ច្   (៤)  អានថ្ល ស័ច្-ច្ៈ ។ 

3 
១៥៤- ព្ព្ះធមមសចចៈ ឆាល ក់ខលួនឯង 

3 
១).បានជបួែូនចាស់ ផ្លល ស់បដូរវយ័ ចិ្តតរិតវចិ្យ័ ធមន៌គ្តល ខណ៍្ 
មនិគទៀង, ជាទញ ខ, ន  អតតៈ  គ្ពោះធមមសច្ចៈ ឆ្ងល  ខ់លួនឯង។ 
២).រិតែល់ ុំគណ្ើ ត គ ើតជាមនញសស   ខពងខ់ពស់គគ្រោះចិ្តត ពិតនគ្ ដលង 
គ ើញពូជបានោុំ  មមចាតដ់ច្ង  ររួពាយមដគ្ ង ដបងបនត។ 
៣).វយ័សល់ នគ់្ោ ជាសមបតតិ       គ្បាជគ្្បឹងគ្បយត័ន បាតរ់ញណ្ធម ៌
គ្ទពយចារគធវើ ន មានសីលលអ          លមអពញទធស្ដសន ៍គ្ពោះស្ដស្ដដ ។ 
៤).អបរ់ ុំែញសខាត ់សមាអ តចិ្តត         គ ើញនាមរូបពិត ធម ៌“សងខត្ត” 
គ ើតគ ើយរលត ់ពិត “ ត្ថ្ន ”     គគ្រោះសតវ, អតាត  មនិមានគឡើយ៕ 

3 
១៥៥- លបះដ្ូងសបបរុស 

3 
១).ស្ដធញ ! ស្ដធញ ! គបោះែូងសបបញរស 
ែងួចិ្តតគសមើគស្ដម ោះ គ្សស់គ្ស្ដយសាបស់្ដា ត ់

ខាម សគខពើមខាល ច្បាប ឆ្ងបយ បញណ្យបាត ់
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 នអ់រយិសមបតតិ បែិបតតិបូជា។ 
២).ជាមនញសសមានបញណ្យ ែឹងរញណ្ស្ដសនា 
រញណ្គ្ពោះស្ដស្ដដ  និងគ្ពោះធមាម  

គ្ពោះសងឃវសិញទធ បញតតគ្ពោះភរវា 
ខ្ញ ុំសូមវន្ា បូជារញណ្ពិត។ 

៣).គបើបញណ្យរញណ្ោប ់ភព័វគគ្ពងវាសនា 
ឬគោយ មមចារ ថ្លល ពីអតីត 

សូមបានរមួដ បរ ែដងាកាយចិ្តត 
បានគ ើញធមពិ៌ត ជិតគ្ពោះនិរវ ន៕ 

3 
១៥៦- ចិត្តលាក 

3 
១).មនិលអគគ្រោះចិ្តតគបា   សមដគីថ្ល គមា ឥតរញណ្ 
ោម នធម,៌ គ្ ខវោះបញណ្យ   មនិស្ដគ ល់រញណ្គទើបវាចា។ 
២).ចិ្តតគដដ  គដល រល   ដផ្អមនគនៀលោភសកាក រ 
 បតម់តិតញាតកា    ុំងឥសាចិ្តតដមនគ ើយ។ 
៣).អន គអើយររួបានែឹង  ជាតិដឆ្ក នឹងគ្ពុសឥតគសបើយ 
ដគ្ស ឃ្លតគ់ធវើគ្ពគងើយ   មាច ស់នងលគអើយចាុំទញ ច្ញោះ។ 
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៤)ច្ងឈ់នោះមនិគច្ោះចាញ់  ចា រ់ញ បាញ់ឆ្ងា ញ់គ្បទូស 
ចិ្តត ស់មនិចា ធ់លញោះ   មនិយល់គនាោះ “ ត្ថត្ត ”។ 
៥).គ្ពោះនិរវ នជាគគ្តើយ   មនិគ ើញគឡើយជាបស់ងារ 
ជាប ់នញងោភសកាក រ   គគ្រោះអតាត នញទិែាិ។ 
៦).ជបួទញ ខគ ើញអនិចាច  !  ពឹងបញ្ញញ និងសតិ 
ោ ច់្ញោះនូវអសមិ    លោះទិែាិថ្លមានខលួន៕ 

3 
១៥៧- ព្័ត្៌មានកវូីដ្-១៩ នថៃ ២០ កមុៃៈ 

3 
១).ខ្ញ ុំគ ើញពត័ម៌ាន បានម តុំណាល 
គ្ សួងសញខាភបិាល គោ ជគ្មាបថ្ល 

គោរបុំដបលងងមី នមភ ញមភៈគនាោះណា 
ឆ្លងគលឿនអស្ដច រយ គមតាត គ្បយត័ន។ 

២).ចាុំបាច្គ់្តូវដត ដងរ ាខលួន 
គៅតាមច្ាប ់បួន ស៊បសួ់នមធយត័ 

បងបអូន ូនគៅ ររួគៅោច្ស់្ដា ត ់
 ញុំគែើរគ្ច្វាត ់ស្ដតម់និលអជា។ 

៣).មនិដមនបុំពញល ឱ្យខវល់គ្ពួយភយ័ 
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ដតរឺគែើមប ី នញងនយ័ការររ 
គ្សុ ជបួអាសនន បន្ានជ់ួយ ោន  
គោយគ្ព មវហិារ ដែលជាមនញសស នឹង។ 

៤).គ្ពោះធមប៌គគ្ងៀន គមគរៀនជីវតិ 
ជយួ អបរ់ ុំចិ្តត ពិតគ្តូវគ្តាស់ែឹង 

គរឿងគោរ ូវែី គ ោះមតឹកាច្មលញងឹ 

 ម៏និដមនរងឹ ខាល ុំងជាង ិគលស។ 
៥). ូវែីសមាល ប ់ឱ្យស្ដល បម់យួជាតិ 
គ ោះគោរមនិគបៀត ស្ដល បគ់ទៀតឥតគសស 

គ្ោនដ់តរុំនិត តូច្លអិតប៉ាញគណ្ណ ោះ 
មនិមានច្ុំគណ្ោះ គគ្ៅគ្ជោះអវីគឡើយ។ 

៦).មនិដមនគ្បុងគគ្បៀប ដតភ្ងពសញខកាយ 
គែើមបសីបាយ ច្ុំណាយមញខគគ្កាយ 

សញខភ្ងពផ្លូវចិ្តត ពិតទូនាម នគ ើយ 
អន គអើយោម នគោរ  ម៏ញខដតស្ដល ប៕់ 

3 
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១៥៨- បញ្ាត្តិធម៌ 

3 
១).គ្បាបម់និតាម     ហាមមនិស្ដដ ប ់          សពគ្សច្ ដី 
កាលសពវនងា            មនិគ្បនព     នគ្ គោោ 
មនិអាច្ផ្ដញ ុំ             ការជុំនញុំ        ជញុំគគ្ច្ើនោន  
ជាគវោ           គ្តូវការររ         គ្ោអាសនន។ 
២).បញណ្យ នញងចិ្តត         រឺលអពិត      រិតវាចា 
គពលគនោះណា            បញ្ញតតិថ្ល        ការណ៍្បន្ាន ់
គមគោរឆ្លង          មដងៗ គ្ពឹប       សិប,រយ,រន ់
គៅមនិ ន ់        គ្ស្ដ ធូរគ្ោន ់    អាសននគឡើយ។ 
៣).គមដច្គៅគ្បឹង         គធវើមនិែឹង          នឹងឬមតិត ? 
ឬមនិរិត          គោរឆ្លងជិត           ជីវតិគ ើយ 
លមមគទថ្ល            រួរបងាក រ        ណាមតិតគអើយ 
ឬទញ ឱ្យ      គគ្ោោះថ្លន  គ់ ើយ   គគ្កាយគទើបស្ដដ យ៕ 

3 
១៥៩- ឈ្ប់លភលើ, ឆ្ាួត្, ឡប់ 

3 
១).យបគ់នោះខ្ញ ុំតាុំង ច្ាុំងនឹង ិគលស 
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ដតដបរមនិគខមោះ ែូច្គផ្ោះច្ស្តងាក ន 
គគ្រោះគៅោុំគ្ទ ពឹងពខលួនគ្បាណ្ 
បគណាដ យសនាដ ន ខានោម នសតិ។ 

២).ខឹង ួសរបាុំង បា គ់្ចាុំងទុំនប ់
គ ើតភ្ងល មមនិទប ់ឡបត់ាមទិែាិ 

គមា ៈ គដល  គគ្ៅជាបអ់រតិ 
មុដ្ឋសសត្ិ គ្បតិ មម លគឹ ។ 

៣).គ ើញគោរឆ្លងពិត(១) មនិរិតន គអើ ! 
បគណាដ យែុំគណ្ើ រ ឱ្យជយ័ធ្លល  ទឹ់  

 ស់គោរ, ច្ាបផ់្ង បុំណ្ងរមល ឹ 
មនិចាុំធ្លល  ទឹ់  បាននឹ រត ់ គ្ស។ 

៤).ខ្ញ ុំគអើយែឹងគគ្សច្ គមដច្ចាុំបាច្ថ់្ល 
គគ្រោះដតគ្បាថ្លន   ិច្ចការបានលអ 

ដតដបរមនិឆ្ងល ត សមាអ ត  រ 
ឱ្យចិ្តតវ ឹវរ ឈូឆ្រមនិច្ប។់ 

៥).ចាបគ់ផ្ដើមតគៅ គ្តូវគរៀនគឡើងវញិ 
ទគនញ្ឱ្យចាុំ គ្ពោះបណាដ ុំសាប(់២) 

 ុំងគោរសញីសួត និងគោរឆ្កួត, ឡប ់
បញ្ចបឈ់បគ់ភលើ គ្តឹមគមើល៍បានគ ើយ ! ៕ 
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-------------------------------------------------------------- 
(១) សមមតិសច្ចៈ  (២) “ នត្ថិ  សនតិ  បរ ំ សខុំ ”  មនិមានសញខអវី  
គសមើនឹងគសច្ ដីសាប់គឡើយ ។ 

3 
១៦០- ខលឹមសារព្ព្មលព្ព្ៀងកាងុព្ួកព្កុម 

3 
១).ខលឹមស្ដរគ្ពមគគ្ពៀង  នញងព ួគ្ ុម            រឺគ្តូវជបួជញុំ គ្បឹ ាោន  
គបើគធវើមាន  ឯ់ង គ្របក់ារងារ  នឹងគ្សុោះគ្សួលោន  ជានាអី?។ 
២).រិត, សញីមាន  ឯ់ង គ្បឹងដគ្បង ួស   បានគលើសពីរស់ ខពស់គសែាី 
ដបរ នញងព ួគ្ ុម ខសតគ់ស្ើរ សយ័        ោម នចិ្តតគ្បណី្ អវីបនតិច្។ 
៣).មនិោ  ់ុំណួ្ច្លួច្ ិបគ ង  គ្ទពយ នញងគ្ មុឯងគោយដលបងលបចិ្ 
ចាុំច្ញោះគរែឹង គ ោះគគ្ច្ើនតិច្  ដតដែលមនិគភលច្ រឺខលួន នឹង។ 
៤).គបោះែូងបរសិញទធ ពញទធស្ដសនា          គមតាត ែល់ោន  ជាទីពឹង 
មនិលអដតមាត ់ចិ្តតររឹង          គ្ពមគគ្ពៀងគ្ ុម នឹង លមមែឹងគ ើយ៕ 

3 
១៦១- កំណាព្យលោកអគគបណ្ឌិ ត្ 

3 
១). ុំណាពយអបរ់ ុំចិ្តត         តាមធមពិ៌តបណ្ឌិ តគ្បាជ ្
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ចិ្តតគទពមនិបិស្ដច្           មនិគកាងកាច្គ្បាជ្នាុំបញណ្យ។ 
២).ឱ្យគ ើញច្តញសសច្ច         បានសគគ្មច្ផ្លដ ច្ទ់ញ ខធាន ់
តាមស្ដន មបាទគ្ពោះរញណ្    គ្ពោះមានបញណ្យអងគជិនគ្សី។ 
៣).លអ ុំងកាយវាចា              ចិ្តត រញណាគស្ដម ោះភ ដី 
បញណ្យតាមធមមវនិយ័           ឱ្យអភយ័ែល់គ្របោ់ន ។ 
៤).ចិ្តតពិត តញ្ញូ                     បណ្ឌិ តគ្រូរុំរូជា 
មនិបងកគវោ             គ្របគ់វោភ្ងា នាុំសាប។់ 
៥).ផ្លគញនបញណ្យបារម(ី*)            ទយ័នងលគ្បគសើរោប ់
គ្បាជប្ានផ្ដល់ធមមគ្ទពយ      ស្ដង ុំងែបប់ញ្ចបទ់ញ ខ៕ 
--------------------------------------------------------------------- 
(*) បារម ី១០ ៖  ., សី., គន. , ប., វ.ី, ខ., ស., អ., គម., ឧ.។   នបារម,ី   
សីលបារម,ី  គន ខមមបារម,ី បញ្ញញ បារម,ី  វរីយិបារម,ី  ខនតីបារម,ី សច្ចបារម,ី  
អធិោា នបារម,ី គមតាត បារម,ី ឧគបកាខ បារម ី៕ 

3 
១៦២- ផលូវលោក  ផលូវធម៌ 

3 
១).គរឿងសងគមគោ  គោរគគ្ច្ើនគ្បការ 
គយើងគគ្ច្ើនដតថ្ល ឧបមាឧបគមយយ 

មានគ្ទពយខវោះធម ៌មនិលអគ្បនព 
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ជនួជាបគ់ សនពរ ៍នគ្ ជាងអន គ្ ។ 
២).ប៉ាញដនតគរឿងដបល  ច្ដមល ផ្ងដែរ 
គបើងា គមើលដបរ អន ដ បរគ្ពោះធម ៌

គ ើញគ្បាជប្ណ្ឌិ ត ចិ្តតសាបគ់ស្ដម ោះសរ 
គោ គរលតាមធម ៌មនិ  ត  សដីថ្ល។ 

៣).គគ្រោះរិតឫសរល់ យល់ែល់ដវងឆ្ងា យ 
 ិគលស ុំងឡាយ ឆ្ងា យគ្ពោះស្ដស្ដដ  

មា៉ាងគ តញ, បច្ចយ័ ននធម ៌ “ យថ្ន ” 
គទើបផ្លធមមតា “ ត្ថ្ន ” យ៉ា ងគនាោះ។ 

៤).ផ្លូវគោ ផ្លូវធម ៌ស(១) គរឿងរមួគ្រួ(២) 
សមររួ ! មនិររួ ឱ្យគមម ខមួរគខាម ោះ 

គ ោះមនិ ននឹ់ង គ្តាស់ែឹងឥតគខាច ោះ 
ឧបាយធមមរស ររួគោោះគ្ស្ដយបាន។ 

៥).បានស្ដដ បធ់មពិ៌ត ចិ្តតគ្តូវគ្បឹងច្ាុំង 
ដែលគ្តូវតតាុំង ខាម ុំង នញងសនាដ ន 

គគ្រោះមនិបគណាដ យ ឱ្យខាម ុំងស្ដមានយ 
រលចិ្តតតិរចាឆ ន ឆ្ ប់ានឱ្កាស។ 

៦).សិ ាអតថនយ័ ធមន៌គ្តល ខណា 
សតិបញ្ញញ  ែឹងការណ៍្គ ើញច្ាស់ 
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បានជាគមគរៀន គគ្បៀនខលួនឱ្យណាស់ 
ជិតែល់ឱ្កាស ផ្លល ស់ជាតិគៅគ ើយ៕ 

------------------------------------------------------------------ 
(១) ស ៖  ិរយិសព្ សដមដងអាការឱ្យគ ើញ, សគសច្ ដី, សគ តញ...។ 
(២) គ្រួ ៖ នាមសព្ គ្បជញុំមនញសសមយួគ្ ុម រមួគ្រួ ។ 

3 
១៦៣- ត្រូវធៃន់លដ្ឋយខ្ផល 

3 
១).គ្សូវធានគ់ោយដផ្ល ដតងដតឱ្នជាប ់
ទនភ់លនោ់ គ់្ោប ់ជាបោ់បែល់ែី 

គែើមគងើយគ្សូវសក  ប បានសុំែី(១) 
គគ្បៀបរលអគ្បិយ(២) គគ្ច្ើនសមដ(ី៣) នឹង។ 

២).សគងកតពិនិតយ បណ្ឌិ តគ្ពោះធម ៌
ចិ្តតធានគ់ ើយលអ គៅគ្ ែល់មលញងឹ 

ទនភ់លនក់ាយចិ្តត គ្បិតគគ្បៀនរងឹបញឹង 
មនិធានទី់ពឹង នឹងអន ែនទ។ 

៣).មនិដែលគរលអតួ អុំនតួខលួនឯង 
ខាម សដគ្ ងខាល ច្បាប ឆ្ ឆ់្ងប ទយ័ 

ឱ្យឃ្លល តឆ្ងា យរញណ្ គ្ពោះរតនគ្តយ័ 
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មញខគគ្កាយភ ដី ឥតបីសងាក ។ 
៤).សូមតាុំងចិ្នាដ  សចាច ធិោា ន 
រមួមតិត លាណ្ បានោល់ស្ដស្ដដ  

មានចិ្តតគ្តងគ់ស្ដម ោះ គឆ្ងព ោះលញោះធមអ៌ាង ៌
បហានបរញិ្ញញ  អាសវ ខយគហាង៕ 

----------------------------------------------------------------- 
(១) សុំែីគ្សូវ  គសពៀតអតម់ានស្ដច្ ់  (២) អគ្បិយ  មនិជាទីគ្សឡាញ់  
(៣) សមដ ី រ យដែលសដី  និយយ ។ 

3 
១៦៤- អរយិព្ទព្យ  សមបត្តិព្ព្ះសាសាដ  

3 
១).ទិែាិសមាគ ល់ថ្ល          មានអតាត  អាតាម អញ 
គ្ច្ដណ្នដបន ុំណាញ់          គ្សឡាញ់សអបនិ់ងោប ់ស់។ 
២).គ្បកានគ់គ្រោះមានអញ     មនិចាលចាញ់អញ ុំងអស់ 
ហ៊ានគ ល្ ោះគ្បទូស ស់       ឥតគ្សគណាោះអាគឡាោះអវី។ 
៣).ចិ្តតខាល ុំងពឹងធមគ៌ថ្ល         ិគលសគបា  នញងភពបី 
ជបួទញ ខគស្ដ គោរភយ័          ជាបអ់ាល័យវែដសងារ។ 
៤)សតិែឹងគោយញាណ្       មានអរយិគ្ទពយែន៏ងលថ្លល  
សមបតតិគ្ពោះស្ដស្ដដ           គ្ពោះបិតា វវិែដៈ។ 
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៥).គ្ទងប់ានផ្ដល់ទីពឹង           ុំណ្តែឹ់ងទញ ខសច្ចៈ 
ោ ច់្ញោះខនធភ្ងរៈ          លោះគោភៈសមញទយ័។ 
៦).ជា ច់្ាស់និគោធ្ល          វោិោោអាល័យ 
គ តញមរគអងគគ្បាុំបី          លញោះោម ននងាវលិវញិគឡើយ៕ 

3 
១៦៥- ត្នមលលៅព្ត្ង់ានល ើញសចចធម៌ 

3 
១).គ្ ោសអនាមយ័   គ្តឹមជូតនែមនិនងលពិត 
គគ្បើគ ើយគោយអតគ់្បិត   ុំងមនិរិតឱ្យឋតិគៅ។ 
២).គ ម្ ោះគៅគ្តូវែូច្ោន   ដតមានងារជាគសៀវគៅ 
គ្ ោសនងលគ្តងគ់្តូវ   រ ានូវខលឹមស្ដរធម។៌ 
៣).បណ្ឌិ តបានឧបមា   ឧបគមយយថ្លគគ្បៀបមនញសសលអ 
ែឹង, គ ើញសច្ចធម ៌  តាមគោច្រគ្ពោះបិតា៕ 

3 
១៦៦- លព្បើជីវិត្ចិត្តសខុសៃប់ 

3 
១).ឈប ់គនតើយ       ែឹងរចួ្គ ើយ  ឱ្យគ ើញច្ាស់ 
បានថ្លន ុំផ្សោះ         គ្ពោះធមោ៌ស់  ផ្លល ស់អារម 
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រញណ្តនមល         តិច្, គគ្ច្ើន ដី  នច្នដផ្សផ្សុំ 
មនិបនលុំ         សនសុំគ្ពម  លមមតាមពិត។ 
២).គ ើញទិសគៅ    គ្បញាបគ់ៅ  ផ្លូវគ្តូវគែើរ 
គច្ញែុំគណ្ើ រ         ផ្លូវគ្បគសើរ  គគ្បើជីវតិ 
ធម,៌ រលគមល          ោ ច់្ញោះគៅ   ញុំគៅជិត 
គសពបណ្ឌិ ត         គ ោះឆ្ងា យជិត  ចិ្តតសញខសាប៕់ 

3 
១៦៧- ត្តមកមមផេចុះ 

3 
១).ចិ្តតឈបរ់ហាម តាម មមផ្លច្ញោះ 
គគ្រោះគនាោះរឺថ្ល ជាធមមតាធម ៌

ដែលគ្បគ្ពឹតតគៅ ពិតគ្តឹមគ្តូវលអ 
គ្ពមឈបត់ប ត យញតតិធមគ៌ ើយ។ 

២).គរឿងោ៉ា វ នលង គៅ មងរ ីោយ 
 ញុំបាច្និ់យយ ោយមាយអវីគឡើយ 

តាម មមបច្ចយ័ ផ្លអវី គ៏ោយ 
ឱ្យដតបានែឹង  នឹងចិ្តតបរមតថ។ 

៣).សច្ចៈបរមតថ ោម នសតវបញរគល 
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សិ ាឱ្យយល់ គទើបចូ្លែល់អតថ 
លោះបងទិ់ែាិ សតិបែិបតតិ 
បញ្ញញ គ ើញស្ដា ត ់បញ្ញតតិថ្លគយើង៕ 

3 
១៦៨- នាមកេាណ្មិត្ត 

3 
១).នាម លាណ្មតិត ពិតជាសបបញរស 
រិតគ្តងច់្ុំគរោះ គគ្រោះគោយមគនាស្ដរ 

 ុំងការគ្បគ្ពឹតត ចិ្តត, កាយ, វាចា 
សមានត្តត្ត  ស្ដមញ្ញ គស្ដម ោះគសមើ។ 

២).ចិ្តតឥតមគមា  ផ្លូវគោ ផ្លូវធម ៌
យគ្តាគច្ញច្រ ផ្លូវ ស គ្បគសើរ 

ស្ដមរគីមូលមរី កានទី់គ្តូវគែើរ 
ែុំគណ្ើ រសញខសាប ់បញ្ចបគ់ តញទញ ខ៕ 

3 
១៦៩- សនសលំសាមលព្រះ  រសល់ ើញធម៌ 

3 
១).គ ើញស្ដវ សញីស្ដវ យ មនិស្ដដ យគ្ោប ់
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តាម តសញីស្ដ សព សពវៗ  កាល 
ែងកូវោម  ឈល គ់្តអាល 
អមាលជាមនញសស បញងញជាន។ 

២).រូប, សុំគឡង,  លិន, រស, គផ្លែាពវៈ 
បញ្ច ខនធភ្ងរៈ   ដ់រ ពញន 

អាសវានញស័យ នគ្ ទញ ខធាន ់
គែ គ្តាុំចា រញណ្ បញណ្យដែលមាន។ 

៣).ររួឱ្យសគងវរ ពនគ់ព ណាស់ 
ទិែាិវបិោល ស ផ្លល ស់បុំរន 

“ ខ្ុំ ”   ួង អតាត  តណាា  វាន 
ខញសគគ្រោះោម នញាណ្ រនបាបគគ្ោោះ។ 

៤).គ្ពោះធមធ៌រមាន គ្ពោះញាណ្ពិត 
គ្ទងត់ាុំងសណ្ាិ ត ែបតិគ្ពោះឱ្សា 

បណ្ឌិ តគរលគ្បាប ់ឆ្ងបល់ោះគងាោះ 
សនសុំគស្ដមគគ្ោោះ(*) រស់គ ើញធម៕៌ 

------------------------------------------------------------------------------ 
(*) គស្ដមគគ្ោោះ (—ម៉ាៈ—) នាមសព្  ( សុំ. គស្ដមយ ឬ គៅមយ “ ជារបស់គ្ពោះច្ស្តន្; 
គ្តជា ;់ ដែលរួរគពញច្ិតត, រួររ ីោយ ” +  គ្រ  “ គគ្ោោះ ” ) គគ្ោោះលអ, គគ្ោោះជា ។  
ព. ផ្្. បាបគគ្ោោះ។ (វច្នានញគ្ មដខមររបស់សគមដច្គ្ពោះសងឃោជ ជនួ ណាត គជាតញ្ញញ គណា)  

3 



 

-173- 

 
 

១៧០- មនុសសរសល់ព្ពាះមានចិត្ត 

3 
១). ពត័ម៌ានបន្ាន ់ជូន នគ់ តញការណ៍្ 
មតិតញាតកា គមតាត គ្ជាបែឹង 

ថ្លគោរ ូវែី រិត នញងនងា នឹង(៨មនិា) 
គោរឆ្លងគលឿនមលញងឹ និងមនិតិច្គឡើយ។ 

២).គ ោះបីជីវតិ ពិតគ្តូវមរណា 
គគ្រោះដតសងាខ រ អនិចាច  គ៏ោយ 

 គ៏្តូវរមួោន  ជយួ គ្ោ នឹងគ ើយ 
 ញុំឱ្យស្ដដ យគគ្កាយ គោយការគ្បមាទ។ 

៣).គច្ៀសវាងជបួជញុំ ជុំនញុំោន គគ្ច្ើន 
គគ្ ើនរ ុំលឹ ោន  គ្របគ់្ោគ្តូវស្ដអ ត 

រ ម់ា៉ា ស់ោងនែ យបន់ងាសមាអ ត 
រ ារមាល ត  បនួខាន តសញខា។ 

៤).ការររខលួនឯង ជួយ ដគ្ ងផ្ងគទៀត 
ជយួ សងគមជាតិ មតិតញាតិគ្រួស្ដរ 

មានគ្ព មវហិារ គមតាត  រញណា 
គ ម្ ោះថ្លជាមនញសស រស់គគ្រោះមានចិ្តត៕ 

3 
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១៧១- ល ើញនព្ត្េកខណ៍្... 

3 
១).កាយចិ្តតរិតគធវើអវី         រ យគរលសដីគរឿងងមីចាស់ 
នគ្តល ខណ៍្ជា ប់ដូរផ្លល ស់       គ្តឹមគ្តូវណាស់  “ ត្ថត្ត ”។ 
២).គ ើញពិតចិ្តតបរមតថ         មនិដមនសតវនិងអតាត  
សាបទិ់ែាិតណាា           ឈបគ់្បាថ្លន ការែនទ។ 
៣).សញខចិ្តតគពលឥឡូវ         លញោះគ ើញគ្តូវធមគ៌ោ ីយ ៍
មានគ តញមានបច្ចយ័         ឱ្យផ្លអវីឃ្លតម់និបាន។ 
៤).ទញ ខសច្ចគគ្សច្គ្បា ែ       ុំណ្តែឹ់ងពឹងសតិបបោា ន 
គ្បកាន ់ុំងប៉ាញនាម ន          មាន មមោា នបានសញខសាប។់ 
៥).គ្ព មយនមានទិសគៅ   បគងាអ នគៅផ្លូវបញ្ចប ់
លោះគ តញទញ ខគ្របស់ពវ         ច្ប,់ ជា ច់្ាស់គ្ពោះនិរវ ន៕ 

3 
១៧២- មុខយកខ  ខ្សបកខាល  

3 
១).មញខយ ខ, រ ដ់សប ខាល  គគ្រោះតណាា គ្តូវការ នឹង 
មានោះណាស់របឹង  ទិែាិគ្បឹងនឹងតខួលួន។ 
២).រមួោន បគគ្មើខនធ   អតួ, គ្បកានែូ់ច្មាុំមនួ 



 

-175- 

 
 

មញខ, ដសប ដប ពីខលួន  គស្ដ អគ្ងួន បនួវែដៈ។ 
៣).មនិគ ើញ មមចាតដ់ច្ង ឆ្កួតវគងវងគោយគមា ៈ 
វជិាា លញោះនគ្តល ខណ៍្   គ ើញសច្ចៈយញតតិធម៕៌ 

3 
១៧៣- ត្ួលវទនាលសាយអារមមណ៍្ 

3 
១).អន មាដ យ ូននងល ោម ននងាគ្ស្ដ គ្ស្ដនត 
ទញ ខលុំបា គ្បាណ្ ឥតដែលខានគឡើយ 

វយ័មាដ យជោ គ្ោុំគ្ោណាស់គ ើយ 
មាច ស់នងល ូនគអើយ គស្ដយទញ ខគវទនា(*)។ 

២).បញ្ច ខនធមនិគទៀង មនិអាច្វាងទញ ខ 
មានគោរគ្របម់ញខ លញ លញយរធ្ល 

ែូច្គ្ពួញសរមញត ចា គ់ោតគ្ោុំគ្ោ 
ែល់គពលគវោ ច្ញងគ្ោវនិាស។ 

៣).ជារបស់ែនទ ោម នអវីមាុំមនួ 
គស្ដោះសូនយ, ោម នខលួន, រញ  ួន, និោស 

មានធមទី៌ពឹង  នឹងគទើបគរច្គច្ៀស 
ចា គោ សននិវាស ល្ ស នញងសច្ចៈ។ 
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៤).គោ ធមគ៌ោ ីយ ៍ោម នអវីខលឹមស្ដរ 
គ្ពោះពញទធែីកា គ្តាស់ថ្លធមម 

មនិគទៀង, ជាទញ ខ និងអនតតៈ 
គ ើញគោ ញតតរ ចា ធ់លញោះធមពិ៌ត៕ 

 --------------------------------------------------------------------- 
(*) គ្ោនដ់តបញ្ញតតថ្លសតវគស្ដយ     ប៉ាញដនតគោយបរមតថ  រឺជាតួគវទនាដែល
គស្ដយអារមមណ៍្ ។ 

3 
១៧៤- កំណាព្យលោកបញ្ាត្តិ 

3 
១).គបើគយើងមានចិ្តត ពិតជា រញណា 
ែល់គ្ ុមការងារ សញខាភបិាល 

ដែលគោ គនឿយ ត ់អតម់ានស្ដគ ល់កាល 
ការធានម់និគ្ស្ដល ពាបាលអន ឈ។ឺ 

២).វរីញសឆ្លងខាល ុំង គ្បណាុំងគ្បដជង 
មនិគច្ោះដតដងលង ជា ដ់សដងបានឮ 

នងាគនោះគ ើញគ្ស្ដប ់មានស្ដល បជ់ារឺ 
ជុំងឺ ូវែី រតឹដតខាល ុំងកាល ។ 

៣).គបើអាណិ្តពិត រិតជួយ ទបស់្ដក ត ់
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សូមគៅសាបស់្ដា ត ់គ្បយត័នបងាក រ 
គៅផ្ោ្ះគរៀងខលួន គ្ជ ពនួសិនណា៎ា  ! 
គនាោះគទើបគ ម្ ោះថ្ល គមតាត ចិ្តតដមន៕ 

3 
១៧៥- និយាមធមមជាត្ិ 

3 
១).គមគោរ ូវែី ែបគ់្បាុំបនួ 
ហា ោ់ស់អគ្ងួន ឱ្យែឹងថ្ល 

និយមធមមជាតិ ជាសងខតា 
គោ វែដសងារ ធមមតាធម។៌ 

២).គមគោរ ូវែី ែបគ់្បាុំបនួ 
ហា រ់មល ឹខលួន(១) ផ្្ួនគស្ដម ោះសរ 

គ្បញាបស់មាអ ត ចិ្តតស្ដអ តលអ 
មញនច្រឆ្លងភព ភព័វចា ឋាន។ 

៣).គមគោរ ូវែី ែបគ់្បាុំបនួ 
ហា គ់្បាបឱ់្យពនួ  នញង មមោា ន 

គ ើញគ្តឹមអារមមណ៍្, ចិ្តតសនាដ ន 
ជាផ្លូវសតិបបោា ន បែិបតតិ។ 
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៤).គមគោរ ូវែី ែបគ់្បាុំបនួ 
ហា គ់្បាបឱ់្យខលួន(២) ឆ្ងប ់មាច ត ់

គោយបញ្ញញ ឆ្ងក រ លោះវបិតតិ 
ទទលួសមបតតិ ស្ដា តស់ញខសាប(់៣)៕ 

 ----------------------------------------------------------------- 
(១) ខនធ, ធ្លតញ ,អាយតនៈ  (២) គោ ិយ ញសល និងគោ ញតតរ ញសល 
(៣) គ្ពោះនិរវ ន 

3 
១៧៦- ឆ្នទរាគៈលយើងលទលត្ើ 

3 
១).ស្ដធញ ស្ដធញ ! ពីគោោះខាល ុំងណាស់ 
គ ោះគរគបា គ្បាស់  ញុំផ្លដ សគចាលធម ៌

 ញុំគឡើយគបាោះបង ់គ្តងគ់ធវើមនញសសលអ 
 ិច្ចគ្តូវបនត ឈបគ់មា ៍លាងគ់មល ។ 

២).អវីដែលគរគបា  យ  ុំងប៉ាញនាម ន 
គ្តឹមដតរូបគ្បាណ្ បានគ្ទពយខាងគគ្ដ 

ដតឆ្ន្ោរៈ គទើបធ្លល  រ់គដដ  
គពញពិត គដល  គមល គបា ខលួនឯង។ 

៣).គបា ឱ្យគ្សឡាញ់ មានអញសុំខាន ់
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មនិែឹងបញ្ច ខនធ គ្បកានន់គ្ ដលង 
ខវល់គគ្រោះមានគយើង គច្ញគភលើងដប ដផ្សង 
អាល័យចាតដ់ច្ង ឥតដគ្ ងគោកា។ 

៤).អវីដែលររួបាន សនាដ នជាមនញសស 
មនិថ្លគ្សីគ្បុស គនាោះរឺគ្ព មចារយ 

គ្ព មយនររួោប ់គ្ទពយគ្ពោះបិតា 
ែដងាស្ដស្ដដ  យគ្តាគឆ្ងព ោះគគ្តើយ៕ 

3 
១៧៧- ធមមរត្លនាភាស 

3 
១).គៅដតមនិែឹង គគ្បៀបនឹងសតវមាន ់
គទើបគៅមនិ ន ់គ្ោនជ់ាងមានគ់ឡើយ 

មនិស្ដគ ល់តបូងនងល កាយគចាលគ្ពគងើយ 
ខ្ញ ុំ(១)គអើយគ្បឹងរ  យ ដតគ្ទពយគថ្ល ។ 

២).ការដែលមនិែឹង  នឹងគគ្រោះគមា ៈ 
គទើបជាបអ់ន្ា  ់គ សៈទញួគស្ដ  

គោយគ តញតណាា  ឥចាឆ គ្បាស់គបា  
ងា ពឹងគ្ទពយគភ្ងរ គោ ននវនិាស។ 
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៣).ពឹងគ្បាជ ្នសីល មនិខាិលស្ដដ បធ់ម ៌
ជារតនា រ(២) ធមមរតគនាភ្ងស(៣) 

គ ើញសតវគ ើតម   នញងគោ សននិវាស 
ដតងគ្តូវនិោស ឥតគច្ៀសគរច្បាន។ 

៤).មាននែស ធ  គទើបជាគ្បគយជន ៍
បញ្ញញ រញងគោច្ន ៍មនិគហាច្សនាដ ន 

រលឹ ែឹងគ្តូវ តាមផ្លូវសតិបបោា ន 
គ ើញ(៤)បរមតថបាន គ សម ានតសនតិ៕ 

------------------------------------------------------------------- 
(១) ខ្ញ ុំ ៖ គោយអតាត នញទិែាិ    (២) រតនា រ ៖  អណ្ដូ ងរតនៈ  
(៣) ធមមរតគនាភ្ងស ៖ ពនលឺគ្ពោះធមមរតន    (៤) គ ើញ ៖ ទសសនសមបតតិ ។ 

3 
១៧៨- កមមដ្ឋឋ នជីវិត្ 

3 
១).សតិបបោា ន  មមោា នជីវតិ 
កាយ, គវទនា, ចិ្តត ធមពិ៌តសច្ចៈ 

គៅបញរគលសតវ បញ្ញតតិអងគ, នា  ់
បរមតថសច្ចៈ គ្បច្ សទីពឹង។ 

២).ពាយមគរៀនស្ដដ ប ់ចាបយ់ល់អតាថ  
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ទនខ់ចីចាស់កាល  គោយបញ្ញញ  នឹង 
គ ើញគ្តឹមនាមរូប ជួបធមគ៌្តូវែឹង 
ពឹងផ្លូវវបិសសនា សមាម ធមាម ។ 

៣). ុំណ្តែឹ់ងទញ ខ, លោះមញខសមញទយ័ 
ជា ច់្ាស់ផ្ញតភយ័ នយ័និគោធ្ល 

គគ្រោះគ តញច្គគ្មើន មរគបបែិប  
ផ្លូវគ្ពោះភរវា យគ្តាចា ភព៕ 

3 
១៧៩- និយាមធម៌ព្ិត្ 

3 
១). ឹរ, ស្ដប, នគ្ប, ដផ្អម ដងមលវីងជូរច្ត ់
គ្បា ែរសច្ាស់ ប៉ាោះនឹងបស្ដទ 

ជិវាា វញិ្ញញ ណ្ មាន វ រអណាដ ត 
ពាយមឱ្ហាត ឆ្ងល តយល់សច្ចៈ។ 

២).ឯគរឿង នញងគោ  ររគោ គព កាដ ត ់
គរលគោយបញ្ញតតិ គរឿងសតវអតតៈ 

ែឹងរសែឹងគរឿង គ ើញសភ្ងវៈ 
គ្របធ់មមៈគនាោះ គ ើតគគ្រោះបច្ចយ័។ 
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៣).គរលថ្លស្ដល បរ់ស់ គគ្រោះខណ្ៈចិ្តត 
គ ើតរលតពិ់ត ចិ្តតរូបគគ្ច្ើននគ្  

ផ្លល ស់បដូរគ្របគ់្ោ តាម វ រវងីិ 
កាតប់ងស់ងសយ័ បច្ចយ័រូបនាម។ 

៤).គរៀនបរមតថសច្ច គគ្សច្បានទីពឹង 
គគ្រោះសតិែឹង នឹងឈប ់  ់ម(*) 

លោះគ្បកានគ់ ើយ គោយបញ្ញញ ភ្ងល ម 
គ ើញធមរូ៌បនាម និយមធមពិ៌ត៕ 

 ------------------------------ 
(*)    ់មគោយ អតាត នញទិែាិ ។ 

3 
១៨០- កុំឱ្យពាេសាទិធ 

3 
១).គ្ គពើនិងខាល           អមបូរគផ្សងណា៎ា  !          ដតការរស់គៅ 
សតវពីរែូច្ោន              ជាតិជាសគ្តូវ      ចិ្តតកាច្គឃ្លរគៅ 

         មនិគ្តូវទញ ចិ្តត។ 
២).គ្ គពើគ្ទឹសដិរងឹ        គគ្រោះវគងវងបឹង             ញុំគ្បឹងគៅជិត 
គ ើញគគ្ ៀមគ្សកា      គ្បាថ្លន ជយួ ពិត             បានរស់ជីវតិ 

        រិតសញីសងរញណ្។ 
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៣).មនិែូច្សតវឆ្ងម          ខាល ោម នគមតាត         ឥតគ្បាថ្លន បញណ្យ 
ខាល ោ គ់្ ច្            គជឿខ ចិ្តតសកញន  យ គ សសងរញណ្ 

       ទញ ខធានស់្ដដ យគគ្កាយ។ 
៤).គ ើញគរឿងពីរ នឹង  សុំខានស់្ដគ ល់, ែឹង   និងរិតឱ្យគ ើយ 
អលសវនា              ញុំគសពរបគ់ឡើយ    គគ្ដ នញង គ៏ោយ 

           ញុំឱ្យរលសនិទធ(*)៕ 
 --------------------------------------------------------------------- 

(*) សនិទធ ៖  ញុំឱ្យទញ ច្ិតត, ជិតែិត ុំងរលខាងគគ្ដពិគសសបុំផ្ញត រឺ រល
 នញងច្ិតតខលួនឯង ។ 

3 
១៨១- លហ្ត្ុ-ផេ 

3 
១).ស្ដគ ល់គ្តឹមមញខកាយ និងវាចា 
តាមការគរលថ្ល គរៀបចាតដ់ច្ង 

ដតចិ្តតគមដច្គនាោះ មនិអាច្ដងលង 
រិតដគ្ ងការររួ បិទមាតគ់ ើយ។ 

២).គរឿងខលោះតាមធម ៌លអគព នគ្  
តាមគ្ពោះវនិយ័ មនិែឹងគឡើយ 

គគ្រោះគច្ោះមនិែល់ ណាមតិតគអើយ 
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គមាល៉ា ោះគ ើយមានដត គសាៀមសាបស់្ដា ត។់ 
៣).សរគសើរនិន្ា ោម នញាណ្ែឹង 
នឹងគ្តូវគស្ដយទញ ខ ភពវបិតតិ 

ែឹងគ្តឹមគ្របគ់រឿង ជាបញ្ញតតិ 
សុំខានប់រមតថ គ្បឹងសិ ា។ 

៤).អវីដែលគ្តូវគ ើត រឺ  “ គគ្រោះគ តញ ” 
 មមច្ាស់គ្ ដឡត រឺ  “ យថ្ន ” 

ផ្លយ៉ា ងគនាោះឯង រឺ  “ ត្ថ្ន ” 
ពិត “ អនត្តត  ”  ធម ៌យ៉ា ង នឹង៕ 

3 
១៨២- ដ្ំលណ្ើ រលោកីយ ៍

3 
១).ែុំគណ្ើ រគោ ីយ ៍ឥតអវីគទៀង ត ់
ដតងជួបនិងគ្រត ់គ្បា ែតាមធម ៌

ច្នួសមបូណ៌្គ្ទពយ ច្ួនជបួធ្លល  គ់្  
ច្នួលអមនិលអ ចិ្តត ស ដគ្បគមម ។ 

២).ែុំគណ្ើ រគោ ីយ ៍របបសិី ា 
រិតពិចារណា ខលឹមស្ដររស់គៅ 
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ឱ្យគ ើញនគ្តល ខណ៍្ ជា គ់្ោឥឡូវ 
រលឹ ែឹងគ្តូវ ផ្លូវគ្ពោះស្ដស្ដដ ។ 

៣).ែុំគណ្ើ រគោ ីយ ៍អវីដែលសុំខាន ់
លញោះលោះគ្បកាន ់ខនធវែដសងារ 

រឺលោះទិែា,ិ អសមិ តណាា  
ដែលសមាគ ល់ថ្ល មានអតាត  នឹង។ 

៤).ែុំគណ្ើ រគោ ីយ ៍ោម នអវីបិទបាុំង 
សមាម ទសសនុំ សច្ចុំ គ្តាស់ែឹង 

គ្ទពយគោ ញតតរ មរគ, ផ្ល, ទីពឹង 
សមលងឹទិសសាប ់ច្បោ់គោ ីយ៕៍ 

3 
១៨៣- គត្ិបណ្ឌិ ត្ 

3 
១).ជា លាណ្មតិត     រតិបណ្ឌិ ត  រិតគោយគមតាត  
 រញណារមួរស់          គគ្រោះមញទិតា  ខញសគ្តូវឧគបកាខ  

       ធមអ៌ាងគ៌្បគៅ។ 
២).ឯ ិគលសខូច្       ជារល ុំ ូច្  គោច្ចិ្តតឱ្យគមម   
មនិស្ដដ យធរមាន(*)  ហ៊ានខញសទិសគៅ   តាមផ្លូវ គដល  
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       គមល ងងឹតឈងឹ។ 
៣)រតិបណ្ឌិ ត            អងគគ្ពោះវជិិត    មតិត លាណ្ នឹង  
ឈនោះគ្តងចិ់្តតសាប ់    ច្បគ់្តឹមយល់ែឹង    ញាណ្គ ើញទីពឹង 

        សមលងឹសនតិបទ៕ 
-------------------------------------------------------------------- 
(*) ធរមាន ៖ រញណ្សព្ ( បា. ; សុំ. ធរមាណ្ ) ដែល ុំពញងគ្ទគ្ទងគ់ៅ, 
ដែលមានជីវតិរស់គៅ។ 

3 
១៨៤- លព្ពាះខ្ត្, ត្រូវការ, សកិា, ឱ្យល ើញ 

3 
១).គគ្រោះដតគ្សឡាញ់ កាន ញ់សអប ់នញងគោ  
គគ្រោះដតរ គ្ទពយ យ ផ្លគ បត់ណាា  

គគ្រោះដតថ្លនិច្ច គទើបគភលច្អនិចាច  
គគ្រោះដតគ្តូវការ ធមអ៌តាត  នឹង។ 

២).គ្តូវការោភយស ខពងខ់ពស់គ្បគសើរ 
គ្តូវការសរគសើរ គ្ោនគ់បើែល់មលញងឹ 

គ្តូវការដតសញខ យ ជាទីពឹង 
គ្តូវការគ្ទឹសដិរងឹ មនិែឹងនគ្តល ខណ៍្។ 

៣).សិ ា នញងគោ  រ គ្ទពយគោ ធម ៌
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សិ ាគោយលអ ធមគ៌្ពោះអរយិៈ 
សិ ាបរមតថ អតថសភ្ងវៈ 
សិ ាសច្ចៈ អមតៈជាគគ្តើយ។ 

៤).ឱ្យគ ើញគោ ធម ៌ញាបញ័់រគប៉ាលបា៉ា ល 
ឱ្យគ ើញគោ បាល ធមគ៌្ស្ដលដលាគលាើយ 

ឱ្យគ ើញអរយិសច្ច គគ្សច្ពញុំខានគឡើយ 
ឱ្យគ ើញសាបគ់ ើយ គគ្តើយគ្ពោះនិរវ ន៕ 

3 
១៨៥- ចិត្តលព្បើ  ឬលព្បើចិត្ត 

3 
១).ចិ្តតគគ្បើឱ្យគៅ  នញងផ្លូវតណាា  
គគ្បើនែ, វាចា គ្ពម ុំងជីវតិ 

 ូបអវ,ី គមើលអវី, សដីមនិបានរិត 
គែើរ ុំងងងឹត ែបតិអវជិាា ។ 

២).គគ្បើឱ្យរ សញខ  នញងមញខកាមរញណ្ 
គ្តូវរង រញណ្ ទញ ខធានគ់្ោុំគ្ោ 

 ុំងមនិែឹងទញ ខ សញខ នញងមាតម់ារ 
សតិគ្ោុំគ្ោ ឥតភ្ងា របានែឹង។ 
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៣).ចិ្តតមានស្ដម រតី នវហាមតណាា  
មាន នសីោ សមាធិនឹងធឹង 

គគ្បើចិ្តតសិ ា បញ្ញញ ជញ្ា ឹង 
ចិ្តតមានទីពឹង នឹងឥសសរភ្ងព៕ 

3 
១៨៦- សមូព្ត្ឹមានសកិាព្ព្ះធម៌នថល 

3 
១).បញណ្យជយួ រញញគ្ចាន បានគសពដនបនិតយ 
គៅជិតបណ្ឌិ ត ែឹងពិតថ្លគ្  

 ុំងគគ្រោះបានែឹង ខលួន នឹងមនិលអ 
គៅជាបគ់ោ ធម ៌ញាបញ័់រច្ុំគ្បប។់ 

២).សិ ាែឹងច្ាស់ ខាម សគខពើមខាល ច្បាប 
ដែលធ្លល បែ់ោប ែញនោបគ្របស់ពវ 

 នញងវែដសងារ ោម នការបញ្ចប ់
គោយគ្សឡាញ់សអប ់ោប ់ស់និន្ា។ 

៣).មនិមានបុំណ្ង ប៉ាងគធវើអវីគឡើយ 
ញាតិមតិតខ្ញ ុំគអើយ លមមគ ើយផ្ងោន  

វយ័ ច៏្គគ្មើន គ ើនគោយជោ 
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គ្ពម ុំងគោោ ឥតគវៀរមរណា។ 
៤).បញណ្យបានសនសុំ ឧបតថមភបានជិត 
អរគបណ្ឌិ ត គ្តឹមពិតសិ ា 

គគ្ បរសគ្ពោះធម ៌គ្ពោះពញទធស្ដសនា 
អងគគ្ពោះស្ដស្ដដ  អរហាជិនគ្សី។ 

៥).ែឹងច្ាស់ថ្លខ្ញ ុំ គៅរញ ុំគោយបាប 
គទើបគៅចាញ់គ្ចាប ោបគោយគ សនពរ ៍

 រញណាផ្ងច្ញោះ អនញគគ្ោោះអភយ័ 
គគ្រោះចិ្តតគមគ្តី ោម ន     ភយ័គឡើយ៕ 

3 
១៨៧- ព្បទីបបញ្ញា  

3 
១).អរញណ្ពណ៌្មាស ឱ្ភ្ងសគ្សឡោះ 
រសមីគ្តច្ោះ ច្ាស់ទវីបគោកា 

 មាច តង់ងឹត ែបតិគ្ពោះសញរយិ 
គគ្បៀបគ្ពោះស្ដស្ដដ  បិតាភពនគ្ត។ 

២).ឧគបាសងសី៍ោ រ ាការររ 
ស ធ មញតមាុំ នាុំគោយស្ដម រតី(១) 
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ពនលឺគគ្បៀបលអ ធមគ៌្ពោះជិនគ្សី 
គោ ីយភ៍លថឺ្លល  គគ្បៀបឧតតមាសងឃ។ 

៣).រគងកៀសែល់ចិ្តត ែិតោម ិគលស 
គ្បមាង, គ្បដ ស(២) រញណ្រគបោះបង ់

ទិែាិតណាា  មាន អតាត  ច្ង ់
គែើរផ្លូវមនិគ្តង ់លាងគ់គ្រោះអវជិាា ។ 

៤).គ្បទីបបញ្ញញ  ភលថឺ្លល គលច្គធ្លល  
គ្ពោះរញណ្គ្ជគងា ផូ្រផ្ងម់ ិមា 

គោយធមមវនិយ័ នគ្ គសមើភរវា 
មរគបបែិប  ជយផ្លូវគ្តូវ។ 

៥).ចិ្តតរិតគ ើតគឡើង គ្របគ់រឿងបញ្ញា  
សតិបបោា នវបិសសនា សិ ាតគៅ 

ឱ្យគ ើញសច្ចៈ គ្បតយ សគ្តងផ់្លូវ 
បគងាអ នចិ្តតគ្តូវ គៅកានទិ់សសាប៕់ 

 -------------------------------------------------------------------- 
(១) ស្ដម រតី   ៖ គសច្ ដីនឹ គ ើញ, ការរលឹ បានអងគធមរ៌ឺ សតិគច្តសិ  ។ 
(២) គ្បមាទ ៖ ការគ្បដ សគភលច្ ឬមនិមានស្ដម រតី (សតិ)... ។ 
      គ្បមាង ៖ ការគបៀតគបៀន, ការគមើលងាយ...។ 

3 
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១៨៨- គុណ្ត្នមល  នថលមិនខ្ដ្េលថ្នក 

3 
១).គ ោះបីគ្ គ្ទពយ មនិោប ់ទយ័ 
ដតរញណ្តនមល នងលមនិដែលគថ្ល  

 ុំគណ្ើ តមនញសសពិត ឈបរិ់តឱ្យគស្ដ  
មនិគ្ពមចាញ់គបា  គថ្ល តាមតណាា ។ 

២).គ ោះជាមានគ្ទពយ  ោ៏បគ់ោយរញណ្ 
គគ្រោះ មមគពលមញន បញណ្យអតីតា 

បនតបច្ចញបបនន ធានចិ់្តត ញសោ 
ឆ្នៈ្គ្បាថ្លន  គ្តឹមការចា ទញ ខ។ 

៣).គ ោះមានឬគ្  លអមនិគមាន គមនញ 
បុំគពញគែើមទញន បញណ្យគៅខាងមញខ 

 ុំងគោ ិយ(*) គោ ញតតរសញខ 
បញណ្យគពញជគ្ងុ  សញខសាបនិ់រវ ន៕ 

 ----------------------- 
(*) អានថ្ល គោ ិយ៉ាៈ ។ 

3 
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១៨៩- សលព្វ  សអខ រា  អនិចាច  

3 
១).ច្នគ្ពញបូណ៌្ម ីនងាែបគ់្បាុំគ ើត 
គខនើតគច្គ្តបានគគ្ជ គទរបាតគ់ៅគ ើយ 

សគពវ សងាខ រ ឥតគ្តាសល់គឡើយ 
មនិគទៀងផ្ដល់ឱ្យ គោយ អនិចាច   នឹង។ 

២).បណ្ឌិ តទូនាម ន គគ្បៀនគ្បាបោ់ល់នងា 
គោ ធមគ៌្បាុំបី ឃ្លម តខមីគ្ជាបែឹង 

មនិអាច្សូមគ្ជ  យ ជាទីពឹង 
គ្តឹម ុំណ្តែឹ់ង និងស្ដគ ល់មញខមារ។ 

៣).មាររឺ ិគលស គ្បដ សមនិបាន 
ដែលពួន នញងគ្បាណ្ រ ុំខានគ្របគ់្ោ 

តណាា ទញ ខគ ស ខញសគគ្រោះអវជិាា  
 ុំងទិែាិមារ ជាតអួតាត ។ 

៤).រលឹ ែឹងគ្តូវ តាមផ្លូវសតិ 
លោះបងទិ់ែាិ, អសមិ, តណាា (១) 

ោ ច់្ញោះគ្បកាន ់ខនធវែដសងារ 
បានគោយបញ្ញញ  អាតាម (២) នឹងឯង៕ 

 --------------------------------------------------------------------- 
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(១) បបញ្ចធម ៌៖ តណាា  មានោះ ទិែាិ ។ (២) អាតាម  ៖ គោយបរមតថសញទធ  រឺ
ជាតួបញ្ញញ  នឹង,    ដែលជា ញសល   ុំងគោ ិយ  និងគោ ញតតរ ។   
អាតាម  ៖ គរលគោយគវាហារបបញ្ញតតិ ថ្លគរៀងអងគ  គរៀងខលួន នឹង ។ 

3 
១៩០- វា៉ា ក់សាងំ  “ សត្ ិ” 

3 
១).គមគោរ ូរ ៉ាូណា គ្តូវការវា៉ា  ស់្ដុំង 
គែើមបតីតាុំង ោោុំង នលង(*) 

គ្បយត័នបងាក រ ការររការឆ្លង 
រ ាខលួនផ្ង ខាល ច្ឆ្លងែល់ោន ។ 

២).គគ្បៀប នញងគ្ពោះធម ៌បវរស្ដស្ដដ  
សតិសុំវោ គ្តូវការគ្របគ់្ោ 

សគ្ងួមរវាុំង ខាល ុំងខាងការររ 
ឱ្យែឹងធមាម  គ្តឹមជាបរមតថ។ 

៣).គ ើញរូបែឹងគរឿង ទីពឹងសតិ 
ទិែាិបានលោះ ច្ាស់មនិមានសតវ 

មានខលួនគរលថ្ល គវាហារបបញ្ញតតិ 
នាមរូបបរមតថ ឥតសតវបញរគល។ 

៤).ខលឹមស្ដរខពស់ផ្ញត គ្ពោះពញទធស្ដសនា 
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គ្បឹងស្ដដ បធ់មអ៌ាង ៌សិ ា, ែឹង, យល់ 
សតិបញ្ញញ  កាបឆ់្ងក រឫសរល់ 
គ តញអុំពល់ច្ប ់សាបអ់ស់គោរឆ្លង៕ 

------------------------------------- 
(*) រញណ្សព្ ៖ គលើសលន,់ នគ្ គព  ។ 

3 
១៩១- សត្ិសកិា 

3 
១).ជាតិចាស់ឈសឺ្ដល ប ់        បានបគគ្ងៀនគ្បាប ់   ឆ្ងបម់ានសតិ 
គ ើញគ្បកានគ់នាោះ         គគ្រោះគោយទិែាិ     មានោះអសមិ 

       អរតិគមាហា។ 
២).យល់សមាគ ល់ខញស        មនិគ្ពមោ ច់្ញោះ     ឱ្យលញោះអតាត  
មានខលួន ួងដ ង         ដជងតាមតណាា      គ្តូវរងទញកាខ  

       ចិ្នាដ គដដ ងុំ។ 
៣).មានខលួនគ្តូវការ         ម ិច្ឆតា      ការគ្បាថ្លន ធុំ 
បាបិច្ឆតា          បាប មមរតួរញ ុំ      លិនសអញយពទ័ធ ៊ញម
             ជញុំគោយបាបចិ្តត។ 
គ្បគយជនខ៍លឹមស្ដរ         គ្ពោះពញទធស្ដសនា     វជិាា ពិសិែា 
ស្ដស្ដដ ទូនាម ន          គ្ប នការពិត     ធមអ៌បរ់ ុំចិ្តត 
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       អគ្មតឹសញខសាប៕់ 

3 
១៩២- សចចវាចា  លវាហារបបញ្ាត្តិ 

3 
១).រូបខ្ញ ុំចាស់គ ើយ គៅគឡើយដតស្ដល ប ់
ញាតិមតិតចាុំស្ដដ ប ់ខ្ញ ុំគ្បាបច់្ាស់ថ្ល 

ជីវតិសល់តិច្ មនិគភលច្សព្ស្ដ 
ខ្ញ ុំអតគ់្តូវការ  ិច្ចការគផ្សងគឡើយ។ 

២).សូមគ្តឹមបានដត ដ បរគ្ពោះរតនគ្តយ័ 
ដ បរបណ្ឌិ តនងល ននខ្ញ ុំ នឹងគ ើយ 

បានស្ដដ បធ់មអ៌ាង ៌ស្ដស្ដដ រ គគ្តើយ 
គោយការែឹងរញណ្ ធានគ់ៅ នញងចិ្តត។ 

៣).គៅរស់សល់ខាន បានប៉ាញនាម ន នឹង 
សូមគ្តឹមបានែឹង និងគ ើញធមពិ៌ត 

បគងាអ នគ្បាថ្លន  ទិស្ដអគ្មតឹ 
អបឧ់ណ្ា ជីវតិ ជិតែល់គពលោ៕ 

3 
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១៩៣- ខលួនលដ្ឋយទិដ្ឋិ !  សត្ិ  បញ្ញា  ! 

3 
១).មានខលួនគ្បកាន ់គោយខនធភ្ងរៈ 
គ្តូវជាបជ់ុំរ  ់ នញងវែដសងារ 

ខលួនអគន ជាតិ ឥតឃ្លល តគមាហា 
គោគភ្ង, គ ស្ដ, ទិោា នញស័យ។ 

២).មានខលួនគធវើ ន មានសីលជាបគ់្បាណ្ 
ខលួនបានភ្ងវនា ែូច្ជាអស់ភយ័ 

សមាគ ល់ខលួនសាប ់ោបចិ់្តតគព នគ្  
មាន, គ្ , គថ្ល , នងល អវី ខ៏លួន នឹង។ 

៣).ទិែាិគកាងកាច្ ររួខាល ច្គមល៉ាោះណា៎ា  ! 
 ុំណាញ់, ឥសា, ស្ដគងយយមលញងឹ 

 ុំងស្ដរមភៈ, មានោះ, មញខរងឹ 
មនិអាច្ទីពឹង នឹង ិគលសគោរ។ 

៤).គរលខលួនច្គគ្មើន គគ្ច្ើនរឺរញណ្ធម ៌
ទូនាម នចិ្តតលអ ច្រចា ធមគ៌មា  

សតិរឭ ែឹង ឈបពឹ់ងធមគ៌ោ  
ស្ដវ ងពីងញយគងា  ម គ ើញសច្ចៈ។ 

៥).បញ្ញញ ច្គគ្មើន គ ើនបញញ្ញោសី 
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 ញសលគោ ីយ ៍និងគោ ញតតរ 
សគគ្មច្គោយបញណ្យ រញណ្អរយិមរគ 
និគោធសច្ចៈ ជា ប់រគិយស្ដន៕ 

3 
១៩៤- បំណុ្េភព្ ៣ 

3 
១).ជាបប់ុំណ្ញ លគ្បា  ់ជុំរ ផ់្ងោន  
មានគ្ោគ្តូវសង គោយបុំណ្ងលអ 

បុំណ្ញ លជីវតិ គ្បគ្ពឹតតគមម  ស 
វបិា បនត  ត៏ាមផ្ល មម។ 

២).បុំណ្ញ លកាមរញណ្ ធានធ់ារមនិតិច្ 
មនិអាច្គច្ៀសគរច្  ញុំគភលច្គ្តូវចាុំ 

រូបសុំគឡង លិនរស សមផសសគ្របគ់្បាុំ 
បណាដ ុំស្ដស្ដដ  ថ្ល ញុំគ្បមាទ។ 

៣).ការកានយ់ គ ើយ គោយអទិនាន  ន 
គ សគគ្រោះបុំរន មានចិ្តតមនិស្ដអ ត 

ដតការកានយ់  របស់គោ ោច្ខ់ាត 
គ ោះស្ដអ តមនិស្ដអ ត គ្តូវបាល តជាបធ់្លន  ។់ 



 

-198- 

 
 

៤).គគ្រោះអវី ុំងអស់ ជារបស់ នញងគោ  
មនិែឹងគ្បឹងយ  ម ជាបអ់ន្ា  ់

ទទលួគ សទណ្ឌ  គោយខនធភ្ងរៈ 
បុំណ្ញ លវែដៈ   គ់្តូវគៅសង។ 

៥).តគ្មាស់ជិនគ្សី រសមីរញងគោច្ន ៍
គ្ប នគ្បគយជន ៍គបាច្ផ្លដ ច្ច់្ុំណ្ង 

ទញ ខគ ស មមគពៀរ គវោគនាោះផ្ង 
បុំណ្ញ លបានសង ប៉ាងោភពបី៕ 

3 
១៩៥- ខ្ុំសមូព្ាថ្នា   ព្ត្ឹមត្ណាា កសយ័ 

3 
១).រិតគ ើយ, គរលសដី, គធវើអវី ប៏ាន 
ដត មមប៉ាញនាម ន មនិខានឱ្យផ្ល 

វបិា បញញ្ញ មម បាប មមចាុំផ្ដល់ 
គ ោះខវល់មនិខវល់ ែល់គពលគ្តូវឱ្យ។ 

២).ជីវតិឥតធម ៌មនិលអគកាងកាច្ 
អាងោភ, អុំណាច្ ខលួនឥតខាល ច្គឡើយ 

ទិែាិចា ដ់គ្សោះ  ិគលស នឹងគ ើយ 
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ឱ្យគភលើ, ឆ្កួត, ឡប ់មនិសាប ់នញងចិ្តត។ 
៣).មានខ្ញ ុំ, អាតាម  អតាត , គរ, ឯង 
គទើបមនិគកាតដគ្ ង រដអងគ្បគ្ពឹតត 

ស្ដដ បធ់មដ៌  ូរ គៅដតគមា ៍បិទ 
មនិគ ើញធមពិ៌ត ជីវតិអស្ដរ។ 

៤).អងគគ្ពោះសទធមម តាុំងមាុំសពវនងា 
គ្ពោះរញណ្គព នគ្  ននគ្ពោះស្ដស្ដដ  

រញណ្គ្ពោះសងឃនងល ខីណាសវា 
ខ្ញ ុំសូមគ្បាថ្លន  គ្តឹមតណាា  សយ័៕ 

3 
១៩៦- លភលៀងធ្លល ក់ខ្ខព្ាងំ 

3 
១).រែូវដខគ្បាុំង គដដ ខាល ុំងមានគភលៀង 
ធមមជាតិឥតគលអៀង រឺមនិគទៀង នឹង 

ែូច្គពលឥឡូវ គដដ គព គទែឹង 
គភលៀងបងអញរគ្បឹង និងធ្លល  ឈូ់ឆ្រ។ 

២).ទឹ ែគ៏្តជា  ់ធ្លល  ស់ពវទិស្ដ 
ែូច្ចិ្តត រញណា គមតាត យ៉ា ងលអ 
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 ុំងជាធមមតា ននសងាខ រធម ៌
ឱ្យសតតនិ រ គគ្ត អរគ្របគ់្បាណ្។ 

៣).ទឹ គភលៀងធ្លល  ម់  នាុំយ គៅផ្ង 
 ូវែីគោរឆ្លង  នលងមនិខាន 

សោះគសបើយដលងជិត គោរចិ្តតសនាដ ន 
មាន ុំងប៉ាញនាម ន សូមបានធូរគសបើយ។ 

៤).កាយមានវា៉ា  ស់្ដុំង គ្បឆ្ងុំងការររ 
ឯគ្ពោះធមាម  ពាបាលចិ្តតគ ើយ 

អាសវ ខយ័គៅ  ញុំគៅយូរគឡើយ 
សាបប់ានែល់គគ្តើយ គោយ បូនអរយិមរគ៕ 

3 
១៩៧- សុាលំហ្ើយ  អសសុ់ា ំ

3 
១).ស្ដញ ុំ(*) ែូច្ែងកូវ គៅ នញងបងគន ់
គ្តូវរងបាបធាន ់ជន ់នញងោម  

ែគណ្ដើ មោន សញី ខលួនមរីវវី  ់
 លិនសអញយរគ្ម  ់ោម អគស្ដច្។ 

២).ស្ដញ ុំែូច្គពជឈឃ្លែ មារយទគកាងកាច្ 
ចិ្តតែ ៏ុំណាច្ អាងអុំណាច្គខាល ច្ 
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សមាល បគ់្បហារ ោម នការអាគណាច្ 
ររួឱ្យគ្សគងាច្ លគនាល ច្ចិ្នាដ ។ 

៣).ស្ដញ ុំ នញងបងគន ់គគ្រោះធានគ់ោភៈ 
ស្ដញ ុំនឹងកាបច់ា  ់គគ្រោះគ សៈកាល  

 ិរខិាម សគខពើម គឆ្អើមគោភ,តណាា  
គ សៈយ ា ឱ្តតបាខាល ច្គ ើយ។ 

៤).គបើមញខនឹងស្ដល ប ់សូមស្ដញ ុំស្ដដ បធ់ម ៌
បាប មមមនិលអ   ៏ញុំស្ដញ ុំគឡើយ 

សមលងឹរ មលប ់ស៊បសួ់នជាគគ្តើយ 
បានមរគផ្លគ ើយ ែល់គគ្តើយអស់ស្ដញ ុំ៕ 

 --------------------------------------------------------------------- 
(*) ស្ដញ ុំ (  ិ. ) អាច្គ្បគ្ពឹតតគៅបាន គគ្រោះការងនឹ , មានែុំគណ្ើ រងនឹ ស្ដញ ុំច្ិតត, 
ស្ដញ ុំ មាល ុំង, ស្ដញ ុំស្ដច្ ់។   ស៊ប់ស្ដញ ុំ ( ម. ព. ស៊ប ់)  ឬ ស្ដុំ (  ិ.វ.ិ )   “  គធវើ 
គទៀត; ែូច្ៗោន  ”   ដែលផ្្ួន  ឬដងមែដែល ៗ, ដែលែូច្ោន ែដែល ៗ ។ 

3 
១៩៨- លធវើជីវិត្ឱ្យមានខលឹមសារ 

3 
១).មានគ ម្ ោះជាមនញសស ខពស់គនាោះរឺចិ្តត 
ជីវតិសមប ន ឱ្យមានខលឹមស្ដរ 
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មនិដមនម រ  យ ពីគោ ណា 
ឬរ ខលឹមស្ដរ តាមតណាា គឡើយ។ 

២).ទនតំ  សាលរ  បត្ិដ្ឋិត្ំ 
តាុំងចិ្តតទូនាម ន មានស្ដរៈគ ើយ 

អារមមណ៍្, ការរិត, ចិ្តតអវី គ៏ោយ 
ឱ្យបានគច្ោះែឹង និងគ ើញសច្ចៈ។ 

៣).គ ោះគ្បឹងបានរស់ ោភយសប៉ាញនណា 
 ោ៏ម នខលឹមស្ដរ ដែលជាស្ដរៈ 

គគ្រោះអាង ិគលស ច្ុំគណ្ោះគោភៈ 
គ សៈគមា ៈ វែដសងារ។ 

៤).ខលឹមស្ដរជាមនញសស រស់អាច្យល់គ្តូវ 
នាុំខលួនគែើរគៅ ផ្លូវគ្ពោះស្ដស្ដដ  

មានធមប៌របូិណ៌្ គពញគររមគនាស្ដរ 
តាម បូនគ្ព មចារយ យគ្តាមាន  ឯ់ង៕ 

3 
១៩៩- អរយិសចចទាងំ ៤ 

3 
១).សច្ចៈបនួពិត  ិច្ចឥតគ្បួលដគ្ប(*) 
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គគ្រោះដតមនិែឹង នឹងនាុំបញ្ញា  
ោបអ់គន ជាតិ ឥតឃ្លល តទញកាខ  
គទើបគ្តូវសិ ា ស្ដដ បណ់ា៎ា  ! មតិតញាតិ។ 

២).ទុកខសចច  គ្បា ែ គ្តូវ ុំណ្តែឹ់ង 
សមុទយសចច   នឹង ែឹងគ ើយលោះគទៀត 

ជាគ តញននទញ ខ គ ើញមញខ ញុំគបៀត 
គោភគ្របល់បចិ្គសនៀត ឱ្យឃ្លល តធមម។ 

៣).ឯ និលរាធសចច  គគ្សច្គ្តូវជា ច់្ាស់ 
ឈនោះដលងចាញ់គនាោះ គ ម្ ោះវវិែដៈ 

គគ្រោះគ តញច្គគ្មើន គោយ មគគសចចៈ 
គ្ពោះគសកាខ គស ខៈ គ្ទងច់ា ធ់លញោះគ ើយ៕ 

 -------------------------------------------------------------------- 
(*)  នញងនយ័ថ្ល ៖ ឧ  រណ៍្ ទុកខអរយិសចច  ជាធមគ៌្តូវ ុំណ្តែ់ឹង  មនិ
អាច្ដគ្បគៅ  ជាធមគ៌្តូវលោះបានគឡើយ ...ជាគែើម ។ 

3 
២០០- សសួដ ី ឆាា ថំមី ! 

3 
១).សួសដី ឆ្ងន ុំងមី !  ុំង  “ ៣ ការររ ” 
New Year at  Home  “ ៣  ញុំ ” ចាុំច្ាស់ 
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បញណ្យចូ្លឆ្ងន ុំងមី សិរគីៅផ្្ោះ 
គ្បុសគ្សីគ មងចាស់ កាយច្ាស់សញខា។ 

២).គយើងគ្ពមគគ្ពៀងោន  បានជា មាល ុំង 
គ្តូវចា វ់ា៉ា  ស់្ដុំង គ្បឆ្ងុំង ូរ ៉ាូណា 

រ ម់ា៉ា ស់ោងនែ អនាមយ័រ ា 
ការររកាយ ស្ដម រតីដងចិ្តត។ 

៣).ស្ដទរគ្សុោះគ្សួល ទទួលពរជយ័ 
ឆ្ងន ុំឆ្លូវសួសដី ! សិរដីមនពិត 

Happy New Year សញខ, ជា, វសិិែា 
គៅផ្ោ្ះសញខចិ្តត ញាតិមតិតសញខស្ដនត៕ 

3 
២០១- សាដ ប់ព្ព្ះសទធមមសនសវំិជាា  

3 
១).គ្របគ់រឿង នញងគោ  បានម បគគ្ងៀន 
សញទធដតគមគរៀន ដែលមានខលឹមស្ដរ 

ឱ្យស្ដគ ល់គោ ពិត កាយចិ្តតសងាខ រ 
ដែលោម នអតាត  មដងណាគនាោះគឡើយ។ 

២).គគ្រោះការគ្បកាន ់ នញងខនធបញ្ច ៈ 
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គទើបជាបភ់្ងរៈ ជុំរ ឥ់តគសបើយ 
ទិែា,ិ តណាា , មានោះ  នឹងគ ើយ 
វគងវងមញខគគ្កាយ គោយធមគ៌ោកា។ 

៣).សនសុំគ្បា ម់ាស រតរ់ សគ្បឹង 
គោយគ តញមនិែឹង គៅពឹងតណាា  

គ្តូវរងទញ ខគ ស លញោះជាតិសងារ 
ែល់គពលមរណា  ុំងការគគ្ស ឃ្លល ន។ 

៤).ស្ដដ បគ់្ពោះសទធមម សនសុំវជិាា  
ដែលគ្ពោះភរវា ធមាម គ្ប ន 

មរគបបែិប  ជាគ្ពោះធមមយន 
ែល់និរវ នសាប ់អនញបាទនិគោធ៕ 

3 
២០២- ឆាា ឆំ្លូវ  ឆាា ថំមី ! 

3 
១).ឆ្ងន ុំជូតឆ្លងគៅ ឆ្ងន ុំឆ្លូវម ែល់ 
ភយ័គ្ពួយរច្ល់ ខវល់មនិ នគ់សបើយ 

គោយគោរ ូវែី គ ើនជិតគៅគឡើយ 
ញាតិមតិតគ្ជាបគ ើយ ឱ្យរមួជយួ ោន ។ 



 

-206- 

 
 

២).គ្បយត័នជានិច្ច  ញុំគភលច្  “ ៣  ញុំ ” 
គ្ពមោន ជាមយួ គោយ  “ ៣ ការររ ” 
កាយចា វ់ា៉ា  ស់្ដុំង ច្ាុំងនឹងគោោ 
ចិ្តតគសពធមាម  យ ជាទីពឹង។ 

៣).ឆ្ងន ុំឆ្លូវឆ្ងន ុំងមី ! អវីគ ើតគគ្រោះគ តញ 
សគងកតពិនិតយ រិតឱ្យយល់ែឹង 

បច្ចយ័គ ើតគ ើយ គគ្កាយរលតឈ់ងឹ 
ធមមសសច្ច នឹង គ្តូវែឹងគ្រប ់វ រ។ 

៤).ឆ្ងន ុំឆ្លូវឆ្ងន ុំងមី ! អវីគ ើញ, ឮគ ើយ 
សូមឱ្យបានជបួ នាមរូបវជិាា  

សមររួធមស៌ាប ់គ្តឡបភ្់្ង ភ់្ងា រ 
សលព្វ  ធមាម   អនត្តត  សញទធ៕ 

3 
២០៣- គត្ិយតុ្តិធម៌ 

3 
១).បណ្ឌិ តគគ្បើមាសគ្បា  ់     គែើមបឆី្ងល  ន់ច្នជីវតិ 
បគគ្មើបញញ្ញ មមពិត          ផ្លូវសញច្រតិចិ្តតខពស់ឯ ។ 
២).មនិវ ឈ់ល នឹ់ងគ្បា  ់      ឱ្យជាប ់ ធ់្លន  គ់្ពោះគតជ 
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គ្ពោះរញណ្មនិគ្រតដ់ប           ដ  បគគ្មើបាបទញច្ចរតិ។ 
៣).រតិយញតតិធម ៌         លអមនិលអ ក៏ារពិត 
 ុំងរលនិងបណ្ឌិ ត          កាយគៅជិតចិ្តតឆ្ងា យគ ើយ៕ 

3 
២០៤- ផលូវមិនសាល ប់ 

3 
១).វបិតតិគ្សុ ែី ភយ័គោយគោរឆ្លង 
មនិ ន ់នលង រ ុំលងគៅណា 

វវិឌឍនច៍្គគ្មើន គគ្ច្ើនគលើ គគ្ច្ើនស្ដ 
វរីញស ូរ ៉ាូណា គសនាគ្មតឹយូវ។ 

២).គ្ពោះពញទធស្ដសនា ស្ដស្ដដ ចារដច្ង 
គ្ទងគ់្តាស់សដមដង ដងលងែល់ឥឡូវ 

គគ្រោះដតមានជាតិ បច្ចយ័គ្តឹមគ្តូវ 
គទើបបនតគៅ គ្តូវចាស់, ឈ,ឺ ស្ដល ប។់ 

៣).តាម បនួសញខា រ ារូបកាយ 
គ្តូវមានឧបាយ គោោះគ្ស្ដយគ្បញាប ់

បានគសបើយមយួគ្ោ គ ោះជាយូរឆ្ងប ់
ដែលគពទយគោ គ្បាប ់ររួស្ដដ បគ់ទើបលអ។ 
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៤).ឯមយួច្ុំដណ្  ដផ្ន ននជីវតិ 
សុំខានរឺ់ចិ្តត ពិតគ្តូវមានធម ៌

 មមោា នទូនាម ន ធមមយនគោច្រ 
បនតគច្ញគៅ តាមផ្លូវមនិស្ដល ប(់*)៕ 

 --------------------------------------------------------------------- 
(*) អមត ( រញណ្សព្ ) ដែលមនិស្ដល ប,់...។    អមតបទ ផ្លូវគ្ពោះនិរវ ន  រឺ
បែិប   ជាផ្លូវគៅគ្ពោះនិរវ ន ( ព. ពញ. ) ។ 

3 
២០៥- លៅរស.់.. 

3 
១).គៅរស់គ្តូវការគ្បា  ់ គពលមរណ្ៈគ្តូវការបញណ្យ 
ជយួ សគស្តងាគ ោះបន្ាន ់  ចិ្តតអាសននមញនមរណា ។ 
២).គៅរស់តាម ិគលស  ែញតបគញ្ឆ ោះគោយតណាា  
ជាគគ្បតគគ្កាយមរណា   យគ្តាសញុំបញណ្យពីញាតិ ។ 
៣).គៅរស់គ្បឹងគធវើបញណ្យ  ស ធ រញណ្ នសីលគទៀត 
គគ្កាយស្ដល បម់និរវាត   មនិឃ្លល តពីសញរតិភព ។ 
៤).គៅរស់បានគរៀនធម ៌ ស្ដដ បគ់ោយលអច្រចូ្លមលប ់
សងាខ រគ្តូវបញ្ឈប ់  ចា នគ្តភពជបួអមតៈ ៕ 

3 
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២០៦- ព្ព្មទទួេការព្ិត្ 

3 
១).អ ញសលវបិា  យ៉ា  ចិ្តតឥតគ្សួល 
មនិគ្ពមទទួល ការដគ្បគ្បួលគឡើយ 

ធមពិ៌តគ ើតគឡើង  នញងខនធ នឹងគ ើយ 
គរឿងអវី គ៏ោយ ផ្ដល់ឱ្យសិ ា។ 

២).គ តញបច្ចយ័ពិត ឥតមានអាគ្   ់
ជា ញ្ច ឆ់្លញោះ គ សវែដសងារ 

ដតការរិតខញស គនាោះគ្តូវែឹងថ្ល 
អាគ្  ន់គ្ ណា ការមនិគ្ពម នឹង។ 

៣).ចិ្តតអ ញសល ខវល់គោយគ សៈ 
គ្ប បគមា ៈ ឆ្ងវ  រ់តឹយ៉ា ងតឹង 

ធានែូ់ច្ទូលភនុំ ែញុំងមអ៊Íចឹ្ង 
អតាត ែល់មលញងឹ គគ្រោះមនិែឹងពិត។ 

៤).ទីពឹងគ្បឹងដគ្បង ខលួនឯងមាន  រ់ត ់
ដែលគ្តូវរមលត ់មញនផ្ញតជីវតិ 

មានគ្ពោះធមាម  ជា មាល ុំងចិ្តត 
លញោះគ ើញអគ្មតឹ ពិតគ្ពោះនិរវ ន៕ 

3 
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២០៧- បុណ្យកសុេថ្នា ក់ទាន 

3 
១). ញសលថ្លន   ់ន មនិមានទិញែូរ 
ដ  ូរតាមផ្ារ ឬទីណាបាន 

ទានមានបីមុខ ចាុំទញ  ញុំខាន 
ស វ្ើ, ទទួលបាន, ជូនបានតាមធម។៌ 

២).ទីមយួស វ្ើទាន មានគ្បា ម់ានគ្ទពយ 
កានភ់្ងា បនឹ់ងនែ នលថ្លវ យគោយលអ 

គ្បគរនែល់សងឃ ផ្ចងចិ់្តតគស្ដម ោះសរ 
ពិតជាកាលគ្   គ្មជួបបាន។ 

៣).ជូនែល់អន ខសត ់ មសតអ់ត,់ ឃ្លល ន 
 ុំងអន សូម ន ោម នញាតិសនាដ ន 

ោន អតប់ានសូម  ញុំឱ្យខ ខាន 
មនិបានឱ្យគ ើយ  ញុំគឡើយសដីគជរ។ 

៤).ទីពីរ ោ៏ប ់ជាបគ់ោយថ្លន   ់ន 
រឺ បតតិទាន មានបញណ្យគមល៉ាោះគទ 

គធវើបញណ្យ នគ ើយ ឱ្យគច្ោះោន នគ់រនរ 
ជូនញាតិគយើងគរ គទវបញណ្យគ្របគ់្ោ។ 

៥).ច្ុំដណ្ ទីបី គសច្ ដីនន ន 
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ដែលមានគ ម្ ោះថ្ល បត្តានុសមាទនា 
ច្ញោះចិ្តតគ្សុោះគ្សួល ទទលួបញណ្យោន  
គ្របគ់ពលគវោ  ជ៏ា នគហាង៕ 

3 
២០៨- ាត្់ផលូវឥឡវូលហ្ើយ ! 

3 
១).អាសនន នញងគោ  គោយគោរ ូវែី 
ជយួ ោស់គតឿនចិ្តត ឆ្ងបរិ់តែឹងថ្ល 

គ្ទពយអវី ុំងអស់ ជារបស់គោកា 
គទើបបានអនិចាច , ទញកាខ  អនតតៈ។ 

២).ចិ្តតមនិច្គងអៀត គឆ្លៀតគមើលនឹងែឹង 
សតិសមលងឹ ែឹងគ្របធ់មម 

ដតវគងវងបាត ់បរមតថសច្ចៈ 
មនិគ ើញគ្បច្ ស វែដសងារ។ 

៣).អាច្ ុំណ្តែឹ់ង បានទីពឹងពិត 
គ ោះទញ ខរបួរតឹ ចិ្តតមានបញ្ញញ  

គ ើញច្ាស់ទញ ខពិត ឥតសតវអតាត  
ជិោះ បូនសងាខ រ យគ្តាគច្ញគៅ។ 
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៤).ស ធ ថ្លវ យ ន មានសីលភ្ងវនា 
ស្ដន មបាទភរវា គ្ទងទ់ញ ជាផ្លូវ 

ពាយមគ ើញ, ែឹង នឹង នឥ់ឡូវ 
 ញុំបងអងគ់ៅ បាតផ់្លូវឥឡូវគ ើយ !៕ 

3 
២០៩- សទាធ លកើត្លហ្ើយ 

3 
១). ស ធ គ ើតគ ើយ ឱ្យគ ើតបីតិ 
កាច្ប់ងទិ់ែាិ រឺសតិភ្ងវនា 

តថ្លរតគរធិស ធ  
គជឿគ្ពោះភរវា ភ្ងា នងលគ្តាស់ែឹង។ 

២). មាច តគ់ោភៈ, គ សៈ, គមា ៍លាង ់
គ្ទងជ់ួយ ប ដសប  បាុំងដភន គយើង នឹង 

គ្ស្ដយដខសច្ុំណ្ង ដែលច្ងយ៉ា ងតឹង 
បងាា ញទីពឹង និងគ ើញធមពិ៌ត។ 

៣).អវីៗ សូនយគៅ គ្តូវធមស៌ងខតា 
ជាបទសិ ា ធមមតាជីវតិ 

រលឹ ែឹងគ ើយ គសបើយទញ ខរបួរតឹ 
នាមរូបធមពិ៌ត ឥតមានខលួនគឡើយ៕ 
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២១០- ធម៌គូ... 

3 
    ១).គច្ោះគ្របឈ់បសូ់ម  គគ្រោះចិ្តតគច្ោះលមម     រូគ្ពមគច្ោះឱ្យ 
    គបើមនិគ្របពិ់ត       រិតដតសូមគ ើយ     មានរូគ ៀ គ ើយ 

     គោយការ ុំណាញ់។ 
    ២).ឯធមឥ៌សា       គ្ច្ដណ្នគមល៉ាោះណា     ចិ្នាដ ខមួលខាម ញ់ 
    រូមច្ឆរយិៈ        ជា ចិ់្តតរិតកាញ់     រិតដតខលួនអញ 

     ឆ្ងា ញ់នឹងរូមារ។ 
    ៣).រូ នញងវែដៈ       រូជាបជ់ុំរ  ់    រូ   ់មមគពៀរ 
    រូខលោះដប បា  ់      ែល់ថ្លន  គ់្រតោ់ន      រូខលោះវរីយិ 

     គ ល្ ោះោន ោល់នងា។ 
    ៤).រូខលោះគមើលគៅ       សមលងឹពីគគ្ដ     គ្តូវដលងនិយយ 
    ដតែល់គ ើញជិត       ពិតសគងវរនគ្       ស់ឥតសុំនច្ 

     នងលគអើយររួណាយ។ 
    ៥).រូកាមគគ្ច្ើនមញខ       រូគ្តូវការសញខ     ខាល ច្ទញ ខចិ្តតកាយ 
    រូកាមោោ        រ ោន សបាយ     កាមខលោះមនិណាយ 

     ខាវ យខវល់ដតគ្បា ។់ 
    ៦).កាមរញណ្ ុំងគ្បាុំ    ោយអន្ា ស់្ដុំ     គ្បចាុំវែដៈ 
    លញោះគ្តាបញ្ញញ        គ្តាស់ែឹងសច្ចៈ     លោះកាមវតិ ក 
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     កាមជា ស់មញគច្ឆទ៕ 

3 
២១១- ឃាល ន, ព្សឡាញល់ព្ពាះលរាគ 

3 
     ១).គោរឃ្លល នឱ្យឆ្ងា ញ់ គ្សឡាញ់ឱ្យលអ 

អគន ជាតិបនត វរគោយគមាហា 
 ិគលសនាុំគៅ ផ្លូវវែដសងារ 
សមាគ ល់អតាត  នគ្ ណាគ្បកាន។់ 

២).គគ្រោះោម នសតិ ទិែាិចាតដ់ច្ង 
 ុំងចាស់និងគ មង វគងវងគលងខនធ 

តណាា ជាបស់អិត របួចិ្តតដណ្នណាន ់
មនិលោះគ្បកាន ់បញ្ច ខនធពិឃ្លែ។ 

៣).គគ្បើឱ្យជីវតិ មតឹបគគ្មើបាប 
ឱ្យស្ដបធមមរញណ្ អនគ់ថ្ល មារយទ 

ោភយសមាសគ្បា  ់  និ់ងច្ងគទៀត 
លិច្លងគ់ចាលគមសៀត បងជ់ាតិជាមនញសស។ 

៤).ច្ុំដណ្ បណ្ឌិ ត ជាមតិត លាណ្ 
អបរ់ ុំគគ្បាសគ្បាណ្ សនាដ នគ្សីគ្បុស 
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គគ្បើគ្បាស់ជីវតិ ពិតស្ដគ ល់គ្តូវខញស 
លញោះគោយគ្បទីប សតិបបោា ន៕ 

3 
២១២- លមើេលទាសខលួនឯង 

3 
១).រ យតិោះគែៀលោន  ពិតជាមនិលអ 
វស័ិយមានធម(៌*) មនិររួគរលគច្ញ 

ខញសគគ្រោះោម នធម(៌*) មនិលអគមដច្មញិ 
គមើលខលួនឯងវញិ ទគន្ញឱ្យចាុំ។ 

២).ធមម៌និគ្បមាទ សងាវ តសិ ា 
គ្បគយជនខ៍លឹមស្ដរ ស្ដស្ដដ គ្ទងផ់្លដ ុំ 

 នម់ានជីវតិ មតឹស្ដងបញញ្ញ មម 
ពូជបញណ្យោ ោ់ុំ ផ្លចាុំបរមសញខ៕ 

--------------------------------------------------------------------- 
(*) អន សិ ាធមគ៌ ើយបែិបតតិខលួនឯង,  ុំងអន បានសិ ាធម៌គ ើយ មនិ
បានបែិបតតិ និងអន មនិបានសិ ាធម ៌ដែលគៅ នញងវស័ិយននបញងញជានសញទធ, 
គស ខបញរគល រឺសញទធដតគៅមាន ិគលសដែលមនិ នប់ានលោះ គទើបរួរឱ្យ 
សគងវរ និងរួរែល់ធម៌គ្ព មវហិារែន៏គ្ ដលងគៅណាស់... ! ។ 

3 
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២១៣- បំណ្ងព្ិត្ 

3 
១).ជាបុំណ្ងពិត ស្ដដ បធ់មអ៌គ្មតឹ       ចិ្តតប៉ាងគ្បច្ ស 
ឥតគ្តូវការគគ្បៀប ោភសកាក រៈ        ឬ យ៏សស័ ដិ 

ថ្លន  ន់ាទីណា។ 
២).ខ្ញ ុំគៅលាងពិ់ត  បានជបួបណ្ឌិ ត        ចិ្តតសូមគ្បាថ្លន  
គ្តឹមស្ដដ បសូ់គ្តគរៀន  ទូនាម នចិ្នាដ          តាមគ្ពោះស្ដស្ដដ  

យគ្តាគឆ្ងព ោះគគ្តើយ។ 
៣).គគ្រោះអគន ជាតិ  ឥតដែលរវាត       ឃ្លល តពីទញ ខគឡើយ 
គទើបពាយមគ្បឹង  នឹងណាមតិតគអើយ   គ ើញសនតិគគ្តើយ 

ោគ ើយសងារ៕ 

3 
២១៤- បុណ្យវិសាខបូជា 

3 
១).វសិ្ដខបូជា ! នាឆ្ងន ុំ នលង 
ជបួជញុំោន ផ្ង អឺង ងញាតិមតិត 

គោយធមមសបាយ ទីឆ្ងា យទីជិត 
គ្បគ្ពឹតតបញញ្ញ  មម ចាុំ នញងសនាដ ន។ 
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២).ែល់គពលឥឡូវ ឆ្ងន ុំឆ្លូវទីពីរ 
គោរឆ្លងញាុំញី វ វ់រី ុំខាន 

មនិអាច្ជបួជញុំ ជុំនញុំបញណ្យបាន 
ដត លាណ្បញណ្យ រញណ្ធាន ់នញងចិ្តត។ 

៣).គៅអាច្គធវើ ន មានសីលរ ា 
ភ្ងវនាវចិារណ៍្ សច្ចៈការពិត 

នគ្តសរណ្រមន ៍គៅជញុំជិតសនិទធ 
កាយវាចាចិ្តត សញច្រតិគស្ដម ោះគសមើ។ 

៤).គ្បសូត, គ្តាស់ែឹង និងបរនិិរវ ន 
នងាគ្ពោះគ្ទងញ់ាណ្ មានពញទធែុំគណ្ើ រ 

គ្តាស់បងាា ញផ្លូវ គ្តូវយ៉ា ងគ្បគសើរ 
គែើរ នញងផ្លូវសាប ់បញ្ចបទ់ញ ខគហាង៕ 

3 
២១៥- ខ្ថចិត្តបុណ្យ 

3 
១).បញណ្យបានគ ើតជាមនញសស  ញុំគ្បទូសគ្ទុសដរញណ្បញណ្យ 
បញញ្ញ មមស្ដងគពលមញន   ដែលជាទញនបញណ្យបញគពវ។ 
២).មានគ ម្ ោះថ្លជាមនញសស  រឺខពងខ់ពស់គគ្រោះចិ្តតគទ 
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ែឹងរញណ្ស្ដងបញណ្យគទវ  រិតរោិះគរដងចិ្តតបញណ្យ។ 
៣).គ តញបញណ្យមនិវគងវង  ផ្លចាតដ់ច្ងតាមតរួញណ្ 
និសសយ័បញណ្យមនិស៊ញន      បញណ្យស្ដង បូនជូនែល់គគ្តើយ៕ 

3 
២១៦- លដ្ើមទុនជីវិត្ 

3 
១).មយួនងាអស់គៅ ជីវតិអស់គៅ 
ជីវតិសល់គៅ គ្តឹមគ្តូវផ្លែ  

នងាមយួរឺច្ាស់ មនិដមនចាស់ស  
ឥតសល់ខ ខាន បានមរណ៍្ែូច្ោន ។ 

២).គែើមទញនជីវតិ មានពិតោល់នងា 
គគ្បៀបគ្បា ដ់ែលខចី ពីធនាោរ 

គ្តូវសងការ, គែើម តាមកាលតាមគ្ោ 
មាច ស់បុំណ្ញ ល រ ឥតគលើ ោគឡើយ។ 

៣).គគ្បើគ្បាស់ជីវតិ រិតឱ្យរចួ្ខលួន 
គពញគលញមាុំមនួ  នរ់ស់ នឹងគ ើយ 

គធវើបញណ្យស្ដង បូន ជូនគៅកានគ់គ្តើយ 
 ញុំបីខានគឡើយ គោយ បូនអរយិមរគ៕ 

3 
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២១៧- ទីព្ឹងនឹងបុណ្យលធវើខលួនឯង 

3 
១).ឮគ ើយមនិគពញចិ្តត  រិត នគ់្ោជាខយល់មាត ់
បរមតថមានគ្បា ែ    ុំណ្តែឹ់ង នឹងការឮ។ 
២).គ ោះឮគ ើយគពញចិ្តត  គតើជីវតិពិតសញខឬ ? 
គបើចិ្តតគៅដតឈ ឺ  ជុំងឺខនធគ្បកានន់គ្ ។ 
៣).វស័ិយបញងញជាន   រញណ្ធមល៌អគ្ ណាស់នងល 
គទើបជាប ់នញងគោ ីយ ៍  សងឃមឹអវីភយ័ែូច្ោន ។ 
៤).ខឹងសអបជ់ាបជ់ុំរ  ់    ច់្ុំណ្ងច្ងគវោ 
គ ើតចាស់ស្ដល បែ់ល់គ្ោ  ជោទញ ខគោរឥតគ្ស្ដនត។ 
៥).មានដតគ្ពមសញខចិ្តត  គទើបជីវតិពិតគ សម ានត 
នឹ បញណ្យគធវើប៉ាញនាម ន   បានទីពឹងែឹងខលួនឯង៕ 

3 
២១៨- ចិត្តហ្ាងឹអាងអវី ? 

3 
១).ចិ្តតគ ស៍ខាល ុំង  អាងលាងគ់មល  
ចិ្តតខមួលគមម    អាងគលើគខាម ច្(១) 
ចិ្តតគបោះគបាច្   អាងបាុំងបិទ 
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ចិ្តតដគ្បគ្ពឹតតិ   អាងហ៊ានគ្ពុស(២) 
ចិ្តតធ្លល យធលញោះ   អាងគលើធ្លល ប ់
ចិ្តតច្ងជ់ាប ់  អាងគ្បដជង 
ចិ្តតគច្ោះដគ្ ង   អាងច្ាបគ់្ ឹតយ 
ចិ្តតជិតសនិទធ   អាងគជឿជា  ់
ចិ្តតគច្ោះោ  ់  អាងបានែឹង 
ចិ្តតមានពឹង   អាងគ ើញពិត៕ 
--------------------- 
(១) គខាម ច្ ៖  ិគលស 
(២) គ្ពុស ៖ គ ល្ ោះ ។ 

3 
២១៩- នឹកព្ព្ះាទាលចត្ិយ 

3 
១).នឹ ដែនពញ ធ  នាគ្សីលងាក  
សញមន ូោ បា គច្តិយ 

តមពបណ្ណិ ទវីប ែម៏ានសិរ ី
ោល់គ្ពោះជិនគ្សី យូរនងា នលង។ 

២).ម ែល់ឥឡូវ អស់គៅគគ្ច្ើនឆ្ងន ុំ 
ចាុំគ ើយរលឹ  នឹ ែល់បញណ្យផ្ង 
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គធវើទញ  នញងចិ្តត ដែលបានរិតផ្សង 
ឆ្លងែដងាតាម ស្ដន មគ្ពោះបា ។ 

៣).សូម ញុំវគងវង គលងលង ់នញងភព 
សូមបានគ្ជ មលប ់គសពរបធ់មាម  

សូមជាស្ដវ ័ អងគគ្ពោះភរវា 
សូម ញុំដគ្បជា គ្បការគផ្សងគឡើយ៕ 

3 
២២០- ការឮ... 

3 
១).រ យបានស្ដដ បឮ់ បញ្ឈបឺគនាថ   
សរគសើរចូ្លម  យ ពិចារណា 

គោ ធមជី៌វតិ ពិតធមស៌ងខតា 
ដសវងរ ខលឹមស្ដរ ពីការឮ នឹង។ 

២).ែូច្បានជយួ គ្បាប ់ឱ្យឆ្ងបប់ានភ្្ង  ់
បានគ ើញគោភៈ គ សៈមញខរងឹ 

គមា ៈគនោះឯង វគងវងអរ, ខឹង 
គម ិគលស នឹង ទីពឹងគមដច្បាន។ 

៣).ែូច្បានស្ដគ ល់មញខ ចាុំទញ  នញងចិ្តត 
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ដែលមានជីវតិ ពិតជួបមនិខាន 
មញខ ស់មញខោប ់ឱ្យធ្លល បស់នាដ ន 
គទើបនាុំរ ុំខាន មនិសញខស្ដនតសាប។់ 

៤).គ តញបច្ចយ័ពិត ចិ្តត, រូបគ ើតគឡើង 
សតិែឹងអតថ បរមតថគ្របស់ពវ 

បញ្ញញ ចាស់កាល  អតាត គ្តូវច្ប ់
អស់គ្សឡាញ់សអប ់បញ្ចបគ់ តញទញ ខ៕ 

3 
២២១- ជីវិត្សាងកបនូ 

3 
១).ជោគបៀតគបៀន រញ ោនរូបកាយ 
ទញ ខមនិសបាយ ឱ្យខាវ យខវល់ចិ្តត 

បានស្ដដ បធ់មម ជាសច្ចៈពិត 
ធមមជាតិជីវតិ ដែលពិតជាទញ ខ។ 

២).មានជាតិ ុំគណ្ើ ត គ ើតគ ើយជោ 
ពាធិគ្របោ់ន  ឥតគវៀរគ្របម់ញខ(១) 

ច្ញងគគ្កាយមរណ្ៈ អន ចាុំវាយលញ  
គតើគ្តូវរចួ្ទញ ខ សញខតាមផ្លូវណា។ 



 

-223- 

 
 

៣).អងគគ្ពោះស្ដស្ដដ  សមាម សមពញទធ 
ដែលគ្ទងជ់ាម ញែ ផ្ញតនគ្តគោកា 

គ្ទងប់ានគ្តាស់ែឹង និងគ្ប នស្ដរ 
ច្មលងសតាត  យគ្តាកានគ់គ្តើយ(២)។ 

៤).គ្ទងគ់្តាស់ធមាម , កាយ, គវទនា, ចិ្តត 
អាគ្ស័យជីវតិ ឋតិរស់គៅគឡើយ 

គ ើញសច្ចៈពិត កាយ, ចិ្តត នឹងគ ើយ 
ស្ដង បូន(៣)ែល់គគ្តើយ ោគ ើយជីវតិ៕ 

--------------------------------------------------------------- 
(១) គ ើតចាស់ឈសឺ្ដល ប់   (២) វវិែដៈ,  គ្ពោះនិរវ ន   (៣) អរយិមរគ ។ 

3 
២២២- លរៀនធម៌បរមត្ថ 

3 
១).វបិា ជាផ្ល ផ្ដល់តាម មមពិត 
ឱ្យយ៉ា ងសញគ្ ឹត ឥតលុំគអៀងគទ 

ដែល មមបានស្ដង តាុំងពីបញគពវ 
គរលមានគយើងគរ គ្តឹមដតបញ្ញតតិ។ 

២).សញខទញ ខវ ឹវរ ដច្ ពណ៌្តគ្មូវ 
តាមគោរឥឡូវ គ្តូវបានដច្ ចាត ់
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ឆ្លងឈគឺគ្ច្ើនោន  គ្ោុំគ្ោគព កាដ ត ់
គ្សុ ែីវបិតតិ អតតខាតអ់តឃ់្លល ន។ 

៣).រស់គៅជញុំោន  អាវាស(*), នររ 
ចិ្តតលអមនិលអ គ ោះគ្ ឬមាន 

គគ្បើអាមសិៈ តាមថ្លន  ធ់នធ្លន 
ដតគ្តូវទូនាម ន គរៀនធមប៌រមតថ។ 

៤).ផ្លឱ្យបច្ចញបបនន  នប់ានវចិារណ៍្ 
គមតាត , ឧគបកាខ  ចិ្នាដ សាបស់្ដា ត ់

មាន គ្  ស គមម  គៅដតោម នសតវ 
គ ើញពិតបរមតថ ជបួអតថសញខញម៕ 

-------------------------------------------------------------- 
(*) អាវាស (—វា៉ាស) នាមសព្  ( សុំ. បា.) ទីគៅឬលុំគៅ, ផ្្ោះ, វតត;   
ការគៅគ្រប់គ្រង... ។ 

3 
២២៣- លព្បើព្ាក់  បលព្មើបុណ្យ 

3 
១).គ្បា គ់ធវើជាមាច ស់ គគ្ច្ើនស្ដសនជ៍ាតិ 
គគ្បើគ្របល់បចិ្គសនៀត គបៀតគបៀនចិ្តត 

បានមនិគច្ោះគ្រប ់ងបគ់មា ៍បិទ 
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ោម នគមតាត ពិត រិតគគ្បៀបគោ ។ 
២).គ្បា ជ់ាគមគចារ ែច៏្ុំណាន 
គគ្បើ ល់ដតបាន ឱ្យគ្បាណ្គថ្ល  

មាយគោយលបចិ្  ិច្ច លគបា  
 បតម់តិតចូ្លគ្ជ  ជគ្ម រល។ 

៣).គ្បា គ់្ ោស នឹង រងឹមញតណាស់ 
សវិតគសដើងមញខគ្កាស់ ប៉ាោះនគនៀល 

បគគ្មើតណាា  កាល គោលោល 
អារមមណ៍្គគ្ៅគ្ជាល ននរលធម។៌ 

៤).គបើគ្បា ជ់ាថ្លន   ់អន បគគ្មើ 
ឱ្យមាច ស់បានគគ្បើ គែើរផ្លូវលអ 

គច្ោះលោះគធវើ ន មាន មម  ស 
 បគោយរញណ្ធម ៌ច្រចា គគ្តើយ(១)។ 

៥).គ្បា ម់ានតិច្គគ្ច្ើន ច្គគ្មើនរញណ្ 
មាច ស់គគ្បើស្ដងបញណ្យ មនិធានគ់ឡើយ 

រមួស្ដងទូ  បូន ជូនមាច ស់គ ើយ 
បញណ្យគ្របែ់ល់គគ្តើយ(២) ឱ្យសញខសាប៕់ 

--------------------------------------------- 
(១) វែដៈ គគ្តើយអាយ   (២) វវិែដៈ គគ្តើយនាយ ។ 

3 
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២២៤- ទសសនានាមរបូព្ិត្ 

3 
១).ពីគ មងដតងគ្បាថ្លន    ចិ្តតគ្តូវការគោយគោ ធម ៌
គគ្ជើសយ ដតដផ្ន លអ    ស់តប  ត  មនិលអ នឹង។ 
២).គពលចាស់បានសិ ា  ស្ដដ បធ់មអ៌ាងគ៌្បាថ្លន ពឹង 
សមាគ ល់មានខលួនគ្បឹង   គមា ៍មនិែឹងនឹងទិែាិ។ 
៣).បណ្ឌិ តសដមដងគ្បាប ់ ស្ដដ បគ់ ើយធានរ់ញណ្សតិ 
ឱ្យោ ច់្ញោះអសមិ    មានទិែាិចាបអ់តាត ។ 
៤).ររួគ្បឹងសនសុំបញណ្យ   អបរ់ ុំរញណ្ទញនបញ្ញញ  
ច្គគ្មើនវបិសសនា   បានទសសនានាមរូបពិត៕ 

3 
២២៥- ធមមព្ទព្យ  ធមមយាន 

3 
១).គយើងដតងដតជាប ់នឹងគ្ទពយគោកា 
ាបិចេត្ត រ ខលឹមស្ដរោម ន 

 ុំងមានវញិ្ញញ ណ្ និងអតវ់ញិ្ញញ ណ្ 
គបើមនិដមនញាណ្ មានស្ដរៈ អវី។ 

២).រ គោយ ិច្ចការ សមាម អាជីគវា 
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គ ោះមនិសមបូណ៌្ គរររសគពញែី 
គ្ពមលមមចិ្ញ្ច ឹម គ្តឹមរស់សមនយ័ 
គៅ នញងគោ ីយ ៍គែើមបសិី ា។ 

៣).គច្ោះែឹង នញងគោ  យ លមមគ្បមាណ្ 
ដែលមនិររួខាន បានស្ដដ បធ់មអ៌ាង ៌

ជាធមគ៌្តាស់ែឹង នឹងចា ទញកាខ  
ឆ្លងនគ្តគោកា គ្បាថ្លន រចួ្ផ្ញត។ 

៤).ធមមគ្ទពយធមម ន គ្ព មយននងលថ្លល  
ធមគ៌្ពោះស្ដស្ដដ  សមាម សមពញទធ 

ចា ធ់លញោះអស់ខវល់ បានែល់វមិញតត 
សញខវគិសសសញទធ រចួ្ផ្ញតទញ ខគហាង៕ 

3 
២២៦- សកិាបត្រៀបអរយិសចចធម៌ 

3 
១).នឹ គ្ពោះតគ្មាស់ អងគគ្ពោះគ្ទងញ់ាណ្ 
គ្ទងគ់្តាស់គ្ប ន ទូនាម នសពវសតវ 

ឱ្យយល់គសច្ ដី គោយនយ័បរមតថ 
បានែល់បែិបតតិ គ ើញអតថអរយិសច្ច។ 
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២).គសច្ ដីត ស់លញត រនធតគ់ព នគ្  
គោយគោរសពវនងា ឱ្យភយ័មនិោច្ ់

ដែលគគ្បៀបនឹងធម ៌រឺតទួញ ខសច្ច 
គ្តាស់គគ្សច្គ្បា ែ ធម ៌ុំណ្តែឹ់ង។ 

៣).ឯគោរវរីញស គ ម្ ោះ ូរ ៉ាូណា 
ដែលឆ្លងខាល ុំងកាល  ែល់គោកាមលញងឹ 

គគ្បៀបនឹងតួធម ៌ទញ ខសមញទយ័ នឹង 
បានែឹងគ តញគ ើយ ឱ្យលោះ មាច ត។់ 

៤).ច្ុំដណ្ វា៉ា  ស់្ដុំង គ្បឆ្ងុំងការររ 
និងថ្លន ុំនានា ពាបាលបុំបាត ់

គគ្បៀបនឹងតួធម ៌មរគសច្ចផ្លដ ច្ក់ាត ់
 មាច តគ់ តញគោរ មានម គ្របស់ពវ។ 

៥).ការបានដលាគលាើយ គសបើយពីគោោ 
គោយថ្លន ុំផ្សោះជា ធ្លនាដលងោប ់

គគ្បៀបនឹងតួទញ ខនិគោធសញខសាប ់
គគ្រោះមរគបញ្ចប ់សាបគ់ោរវែដៈ៕ 

3 
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២២៧- លរៀនធម៌បណ្ឌិ ត្ 

3 
១).បញ្ញញ រញងគោច្ន ៍ែូច្គបា៉ា តគពញទឹ  
ឱ្យចិ្តតរលឹ  នឹ រញណ្គម៉ាលោះគទ 

សាបស់្ដា តគ់្បគ្ពឹតត សញច្រតិឥតគរ 
ភលែូឺច្ែួងដខ ដែលគពញបូណ៌្ម។ី 

២).ឯការលាងគ់ឆ្ងត ែូច្គបា៉ា តអតទឹ់  
ឱ្យចិ្តតរលឹ  នឹ ែល់គគ្ោោះភយ័ 

គគ្បៀបដខរគនាច្ គហាច្ោម នរសមី 
គែើរផ្លូវភពបី ននវែដសងារ។ 

៣).គរៀនធមប៌ណ្ឌិ ត(*) ពិតរចួ្ចា ទញ ខ 
ែុំគណ្ើ រគៅមញខ សញខគគ្រោះបញ្ញញ  

នាុំច្គគ្មើនរញណ្ បញណ្យ នសីោ 
យគ្តាគឆ្ងព ោះគៅ ផ្លូវអមតបទ៕ 

------------------------------------------------------------ 
(*) ធមប៌ណ្ឌិ ត   រឺគ្ពោះធមដ៌ែលគ្តាស់សដមដងគោយ គ្ពោះអរ នត 
សមាម សមពញទធគ្ពោះបរមស្ដស្ដដ  ជាម ញែនននគ្តភព ។ 

3 
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២២៨- គូសមាម ... 

3 
១).ែ ដតការគ្បកាន ់  គោយអាតមន័រឺអតាត  
គគ្រោះគ ើញតតួណាា    ដែលគ្តូវការរឺគោភៈ។ 
២).អតាត នញទិែាិ    ោម នសតិគ ើញធមម 
អវជិាា រឺគមា ៈ    នាុំទមាល   ់នញងភពបី។ 
៣).បានស្ដដ បប់ានសិ ា  ពញទធែីកាគ្ពោះជិនគ្សី 
លញោះយល់អតថគសច្ ដី   គ ើញធមមនយ័គោយវជិាា ។ 
៤).ោម នសតវបញរគលណា  ដែលគធវើការគ្របគ់វោ 
មានដតតធួមាម     គ្បគ្ពឹតតជា មមនិងផ្ល។ 
៥).សតិនិងបញ្ញញ    រូសមាម លោះ ងវល់ 
សាបអ់ស់គ្បកានខ់វល់   គគ្រោះគ ើញែល់សច្ចធម៕៌ 

3 
២២៩- អត្ថព្ព្ះនិពាវ ន 

3 
១).សិ ាខលឹមស្ដរ ននគ្ពោះនិរវ ន 
ជាអតថធមម ន ែម៏ានជគគ្ដ 

ឱ្យបគងាអ នចិ្តត គឆ្ងព ោះពិតគ្តងផ់្លូវ 
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សមាម យល់គ្តូវ ផ្លូវននអមតៈ។ 
២).សូមបញណ្យប៉ាញនាម ន ជយួ គ្ចានតគ្មង ់
គ្ពោះរញណ្ផូ្រផ្ង ់គ្តងគ់្តយ័រតនៈ 

នគ្តសរណ្រមន ៍ ញុំបីខានអា  ់
គ្តាស់ែឹងសច្ចៈ មរគផ្លនិរវ ន៕ 

3 
២៣០- អប់របំញ្ញា  

3 
១).អបរ់ ុំបញ្ញញ (១) គ ើញតាមការពិត 
រឺគ្របជី់វតិ គ្ពឹតតិតាម “  មមផ្ល ” 

មនិមានអតាត  គ្បាថ្លន ឱ្យខវល់ 
អវីដែលម ែល់ រឺផ្ល មមគ ើយ។ 

២).អបរ់ ុំបញ្ញញ  គ ើញថ្លរញណ្បញណ្យ 
រឺពិតគ្ពោះរញណ្ ធានម់និតិច្គឡើយ 

គគ្រោះមានដតបញណ្យ ជយួ ស្ដង បូន(២)ឱ្យ 
រឺ បូន នឹងគ ើយ ជូនែល់គគ្តើយ(៣)បាន។ 

៣).អបរ់ ុំបញ្ញញ  គ ើញស្ដរ(៤)ជីវតិ 
គ ោះទញ ខរបួរតឹ ែិតោមរ ុំខាន 



 

-232- 

 
 

គ ើញរស់មយួនងា តនមល ួសស្ដម ន 
ច្គគ្មើន មមោា ន បានគ ើញអរយិសច្ច៕ 

-------------------------------------------------------------------- 
(១) បញ្ញញ  ៣ គោយ ៖ 

- សញតមយបញ្ញញ  បញ្ញញ គ ើតពីការស្ដដ ប់ 
- ច្ិនាត មយបញ្ញញ  បញ្ញញ គ ើតពីការរិត 
- ភ្ងវនាមយបញ្ញញ    បញ្ញញ គ ើតពីភ្ងវនារឺការច្គគ្មើនគោយសតិ

បបោា នវបិសសនា   ដែលគផ្ដើមគោយការបានគ ើញ    នូវរូបធមន៌ាមធម ៌ 
ដែលគ ើតគឡើងអាគ្ស័យបច្ច័យ  គ ើយ ៏រលត់គៅជាធមមតាធម៌ ដែលជា
ឧបាទនិគោធគ្របស់ងខតធម ៌ជាគែើមតគៅ...។ 
(២)  បូនរឺ អរយិមរគ  (៣) គគ្តើយនាយ រឺអមតៈ គ្ពោះនិរវ ន 
(៤) ស្ដរ រឺតនមល, បញណ្យភព័វ, គ្បគយជន៍... ។ 

3 
២៣១- ព្ព្ះគុណ្អាកមាដ យ 

3 
១).អន ដម៉ាមានរញណ្     គលើ ូនគ្របជ់ន         ធានជ់ាងគ្បឹងពី 
លុំបា ពនផ្្             គស្ើរ សយ័ជីវ ី             ជនួគ្តូវពលី 

         នងាគ្បសូតបញគ្ត។ 
២).អន ដម៉ាមានរញណ្      ជាគ្ពោះអរ នត          រញណ្ធានប់ុំផ្ញត 
ែូច្គ្ពោះែីកា             គ្ពោះស្ដស្ដដ ពញទធ          ចិ្តតលអបរសិញទធ 
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         ែល់បញគ្តគ្របោ់ន ។ 
៣).អន ដម៉ាមានរញណ្    គគ្រោះអន ផ្ដល់ជនម          ូនគ្របអ់ងាគ  
អបរ់ ុំទូនាម ន            មានគ្ព មវហិារ           ចិ្ញ្ច ឹមសាួនភ្ងា  

         ោម នគ្ោរស្ដយ។ 
៤).អន ដម៉ាមានរញណ្     ែគ៏គ្ច្ើនគព ពន ់   ធានគ់លើសបរយិយ 
គគ្បៀបអវីគោយគ្ទពយ  ជាបគ់ោយចិ្តតកាយ  ឱ្! រញណ្អន មាដ យ 

            ូនថ្លវ យបងគុំ។ 
៥).អន ដម៉ាមានរញណ្         តញ្ញញ ជន         បានែឹងរញណ្ធុំ 
គ្បញាបរ់ ា              មាតាឧតដម             បីបាច្អ់ភរិម 

          ខ្ញ ុំសូមគោរព៕ 

3 
២៣២- ត្នមលខលួន  និងត្នមលលព្បើព្ាស ់

3 
១).របស់គៅ នញងគោ  មានគថ្ល មាននងល 
គោយតនមលផ្្លល់ ស្ដគ ល់បានគទគតើ ! 

តនមលគគ្បើគ្បាស់ ផ្លល ស់បដូរតាមគគ្បើ 
គថ្ល , គ្ោន,់ គ្បគសើរ តាមែុំគណ្ើ រគនាោះ។ 

២).ែូច្សរវ វញធ សមបយញតតគោយនងល 
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គគ្បើគ្បាស់គ្បល័យ តនមលធ្លល  ច់្ញោះ 
ទិញឬគធវើម  យ គគ្បើផ្លូវខញស 
តនមលគគ្បើគនាោះ គ ម្ ោះថ្លគថ្ល ពិត។ 

៣).ច្ុំដណ្ ផ្លបញណ្យ ជារញណ្ភព័វនគ្  
តនមលខលួនគ ើត  ុំគណ្ើ តលអលអិត 

គ ម្ ោះថ្លជាមនញសស គគ្រោះមានកាយចិ្តត 
តនមលខលួនពិត រិតគគ្បើយ៉ា ងណា?។ 

៤). ុំគណ្ើ តតនមល នងលយ៉ា ងគព ពន ់
នច្នបគគ្មើរញណ្ បញណ្យ នសីោ 

អបរ់ ុំភ្ងវនា សមាធិបញ្ញញ  
ច្គគ្មើនវបិសសនា សមាម ទិែាិ។ 

៥). ុំងគថ្ល ឬនងល តនមលខលួន នឹង 
អាច្រលឹ ែឹង ទីពឹងសតិ 

ស្ដដ បគ់ោយបញ្ញញ  លោះោអសមិ 
សបបរុលិសា  វិចកខលណា(*)៕ 

----------------------------------------------------------------- 
(*) សបបញរសដែលគ ើញច្ាស់, ែឹងច្ាស់, មានបញ្ញញ , ល្ សនវ... ។ 

3 
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២៣៣- សមូានរចួចាកត្ួខលួន 

3 
១).ពិតជាត ស់លញត រនធតគ់ព ពន ់
វស័ិយបញងញជាន ធានគ់ោយ ិគលស 

គគ្រោះអតាត ខ្ញ ុំ គញាមញាតិគយើងគនោះ 
លាងម់និគ្ពមគច្ោះ ច្ុំគណ្ោះែឹងទញ ខ។ 

២).អាងគោភអាងគគ្កាធ គឆ្ងតខញសទុំនង 
ពូដ  នញងមង, ស៊ងគ្រនបិទឆ្នញ  

គ្បឹងគ ល្ ោះតតាុំង ច្ាុំងោន  នញងរញ  
ខាល ុំងមនិែឹងទញ ខ រ សញខ នញងគស្ដ ។ 

៣).គមើលគ្ពោះស្ដស្ដដ  សមាម សមពញទធ 
ដែលគ្ទងជ់ាម ញែ ខពស់ផ្ញតនគ្តគោ  

គ្តឹមរចួ្គ្ពោះកាយ ឆ្ងា យចា ធមគ៌ថ្ល  
យងកានវ់គិមា ស ៍ផ្ញតគស្ដ  មងគៅ។ 

៤).ខ្ញ ុំ(*)សូមគ្បាថ្លន  គោយការអធិោា ន 
បានគ ើញបែិប  ជាយនតគៅ 

នគ្តរតនឧតដម សូមគគ្បាសគ្បាបផ់្លូវ 
អងគមរគគ្តឹមគ្តូវ ផ្លូវគ្ពោះនិរវ ន៕ 
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----------------- 
(*) នាមបបញ្ញតតិ ។ 

3 
២៣៤- មានចិត្ត... 

3 
១).មានចិ្តតមគនារមយ អបរ់ ុំសនាដ ន 
ទទលួយ បាន គ្របឋ់ានអារមមណ៍្ 

គ្របគ្រងទូនាម ន  វឹ គរៀនសនសុំ 
ស្ដដ បធ់មឧ៌តដម ខិតខុំពិនិតយ។ 

២).មានចិ្តតទទលួ សគ្មួលគ្របគ់រឿង 
គសឿងគមាោះមញតហ៊ាន គគ្បៀនឱ្យរោិះរិត 

គ ើញធមន៌គ្តល ខណ៍្, សច្ចៈគ្បគ្ពឹតត 
សញទធដតការពិត ចិ្តតនិងរូបគស្ដោះ។ 

៣).មានចិ្តតធមមធរ លមអគោយបញណ្យ 
ច្គគ្មើនគោយរញណ្ សញជនសបបញរស 

គ ើញច្ាស់នូវផ្ល  មមផ្ដល់ ុំងអស់ 
គ្តឹមគ្តូវឥតគខាច ោះ គគ្រោះយញតតិធម។៌ 

៤).មានចិ្តតបន្ញ ុំ អបរ់ ុំញាណ្រញណ្ 
អតធ់នព់ាយម គគ្តៀមចិ្តតគច្ញច្រ 
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ស្ដម រតីបញ្ញញ  ជាយញគ ធ ប រណ៍្ 
តតាុំងយ ឈនោះ  ិគលសខលួនឯង៕ 

3 
២៣៥- រេកឹបុណ្យអត្ីត្ 

( រោ រព្ររេន  និងជូនបញណ្យ បញ្ច ប់កុំណារយភាេ ៦ ) 

3 
១).អតថបទ ុំណាពយ កាពយភ្ងរគ្បាុំមយួ 
ជយួ ខ្ញ ុំផ្្លល់ខលួន ជូនែល់ញាតិមតិត 

 ុំងបានរឭ  នឹ បញណ្យអតីត 
គោរពជូនពិត  ុំងចិ្តត ុំងកាយ។  

២).វយ័កានដ់តចាស់ ផ្លល ស់នឹ អតីតា 
នឹ ែល់ ញសោ បញញ្ញការ ុំងឡាយ 

គ ោះកាលបានឆ្លង  នលងជិតឆ្ងា យ 
ឱ្យសាបស់បាយ ឥតស្ដដ យអវីគឡើយ។ 

៣).នឹ បញណ្យខ្ញ ុំស្ដង គ្ពោះធមមគច្តិយ 
គ្ពោះធមមវនិយ័ នគ្តបិែ គ ើយ 

បានគលើសពីែប ់គគ្ច្ើនច្ប ់គ៏ោយ 
គៅគឡើយមានចិ្តត រិតប៉ាងគ្បាថ្លន ។ 
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៤).នឹ បញណ្យធមម ន យនជូនគ្ពោះធម ៌
ច្រគ្រប ់ដនលង សដមដងគទសនា 

អរគបណ្ឌិ ត គ្រូធមាម ចារយ 
ជិតនមភវសា គ្ជោះថ្លល ពនគ់ព ។ 

៥).នឹ បញណ្យបូជា ធមាម ឧតដម 
ពាយមខិតខុំ សនសុំអគន  

ថ្លវ យបច្ចយ័បនួ គ្ពោះរញណ្គ្ពោះគតជ 
មនិដប ពីសងឃ និងគ្រូអាចារយ។ 

៦).នឹ បញណ្យបានជួយ  ជាងគ្បាុំមយួឆ្ងន ុំ 
ចាុំវាយច្មលង ច្ងគ្ ងខលឹមស្ដរ 

ដែលគោ បណ្ឌិ ត គ្បិតគគ្បៀងដច្ងចារ 
គសៀវគៅសិ ា អាងន៌នគ្ពោះធម។៌  

៧).នឹ បញណ្យស្ដងគ្ពោះឧគទស្ គច្តិយ 
បែិមាគគ្ច្ើននគ្  សិោ, ដ វងម 

គ្ពោះអងគជីវធ៍ុំ ខ្ញ ុំដសនគគ្ត អរ 
បលល័ងកលមអ ឈូ , គពគ្ជរច្នា។ 

៨).នឹ ែល់បញណ្យខ្ញ ុំ ភព័វធុំគធងណាស់ 
បានែដងាច្ាស់ គ្ពោះធមមយគ្តា 

កានដ់ែនពញទធភូម ិឥណាឌ , ( លងាក  ) 
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គ្បាុំបនួគលើ , ស្ដ គ្ជោះថ្លល  បរមំ។ 
៩).នឹ បញណ្យគរៀបច្ុំ សមារមជួយ គ មង 
គ្ ីគ្  នឹងឯង ចាតដ់ច្ង មាល ុំង 

ផ្ដល់ការសិ ា ដែលគ្តូវការខាល ុំង 
ជាងគ្បាុំឆ្ងន ុំបាល យ ច្ុំណាយគស្ដម ោះសរ។ 

១០).នឹ បញណ្យស្ដងទញ  បរគិភ្ងរគច្តិយ 
គ្ពោះបរមសិរ ីគច្តិយបវរ 

គខឿនគរធិគ្ពឹ ស សនធឹ យ៉ា ងលអ 
គ្បតិស្ដា នគ្ជគងា ពូជគរធិប ខីយ។៍ 

១១).នឹ បញណ្យស្ដងមញន រងយនតែឹ សព 
កានទី់បញ្ចប ់ច្ប ់ុំងគ្បុសគ្សី 

អស់ មមអស់បញណ្យ ឬអាយញ ខយ័ 
មានគ្ គ្ទពយ ដី កានទី់ច្ញងគគ្កាយ។  

១២).នឹ បញណ្យស្ដងនូវ ផ្លូវស្ដធ្លរណ្ៈ 
ស្ដោសមាន   ់ថ្លន  គ់រៀនស្ដងគ ើយ 

ចូ្លស្ដងគ្ពោះរនធ ញែិ,  ញែិសងឃ គ៏ោយ 
បានមនិតិច្គឡើយ ឱ្យចិ្តតនឹ គផ្លដ ត។ 

១៣).បូជាគ្ពោះបរម ស្ដររី ិធ្លតញ 
ខមីឃ្លម តចិ្តតគ្ពម រមួស្ដងគ្ពោះគកាែា 
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ោបត់មលងឹមាស រូតរោះលោះគឆ្ងត 
ចិ្តតសញខគទៀតគស្ដត គផ្លដ តគ្តឹមរ ីោយ។  

១៤).នឹ បញណ្យថ្លវ យ ន មាន ុំងបិណ្ឌ បាត 
សមាអ ត ុំណាញ់ ចិ្តតកាញ់មនិងាយ 

កានគ់វនបរសិញទធ ែញតចិ្តតោយមាយ 
គវច្ស្ដព យរញណ្បញណ្យ មញននឹងឃ្លល តឃ្លល ។  

១៥).នឹ បញណ្យស្ដងផ្នួស គ ោះជាតិច្នងា 
គែើមបតីបរញណ្ ជីែូន, មងីភ្ងា  

ដែលគោ  ុំងគទវ ដងខ្ញ ុំគ្របគ់្ោ 
គពលច្ញតិោ ដប ោន សូនយឈងឹ។ 

១៦).នឹ បញណ្យ ុំងឡាយ ឥតឆ្ងា យបីតិ 
សតិ មមោា ន បានរលឹ ែឹង 

គគ្រោះមានរូបពិត ចិ្តតរឺនាម នឹង 
ទីពឹងបញ្ញញ  លោះការវបិោល ស។  

១៧).នឹ បញណ្យមនិតិច្ គ ោះគភលច្គគ្ច្ើនឆ្ងន ុំ 
ដតបញណ្យគៅចាុំ ច្ុំណាុំយ៉ា ងច្ាស់ 

គគ្បៀប តញ្ញញ តា ែឹងឧបការណាស់ 
ឥតដគ្បគ្ ឡាស់ ផ្លល ស់មាច ស់បញណ្យគឡើយ។ 

១៨).នឹ រលឹ បញណ្យ បានស្ដគ ល់រញណ្ធម ៌
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បានស្ដដ បគ់ោយលអ ធមមរញណ្ នឹងគ ើយ 
អរគបណ្ឌិ ត ពិតបងាា ញគគ្តើយ 
សូម ញុំខានគឡើយ ែល់គគ្តើយសញខា។ 

១៩).បញណ្យបានគរៀបោប ់ភព័វខ្ញ ុំគធវើគ ើយ 
ញាតិមតិតខ្ញ ុំគអើយ គោយចិ្តតគមតាត  

សូមគ្បគរន, ជូន ជុំនូននងលថ្លល  
បគងាអ នគ្បាថ្លន  ការផ្ញតទញ ខគហាង៕ 

   ស្ដធញ !  ស្ដធញ !  ស្ដធញ ! 

3 

   
3 

 
 
 
 

c b; 
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“ ឥទំ  លវា  ញត្ីនំ  លហាត្ុ  សខុិត្ត  លហានតុ  ញត្លយា ” 
  នគនោះចូ្រមានែល់ញាតិ ុំងឡាយ សូមឱ្យញាតិ ុំងឡាយ
របស់ខ្ញ ុំ  បានែល់នូវគសច្ ដីសញខច្ញោះ ។ 

ទុកខបបត្តត     ច   និទទុកាខ    ភយបបត្តត    ច   និព្ៃយា  
លសាកបបត្តត   ច  និលសាកា  លហានតុ  សលព្វបិ  ាណិ្លនា ។ 
 សតវ ុំងឡាយ ុំងពងួ  ដែលែល់គ ើយនូវទញ ខ  សូមឱ្យជា
សតវបាតទ់ញ ខគៅ  ដែលែល់គ ើយនូវភយ័  សូមឱ្យជាសតវបាតភ់យ័
គៅ  ដែលែល់គ ើយនូវគសច្ ដីគស្ដ   សូមឱ្យជាសតវបាតគ់សច្ ដី
គស្ដ គៅគហាង ៕ 

  សូមអនញរោទនា ! 
សាធុ ! សាធុ ! សាធុ ! 
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