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មាតិកា 
ជំនួយសតិភាគទី ២៦  សកិ្សាព្រះសពូ្តភាគទី ២៤ 

3 
ខ្លឹមសារនៅក្សនងុបិដក្ស        ទំរ័រ 

   ១- ទណ្ឌ វគ្គទី ១០    ៥២/៤៩  ២ 
២- ថេរគាថា     ៥៦/២៣៧  ២    

   ៣- អាសីវសិវគ្គ       ៣៥/៣៩៤      ៣ 
   ៤- ជីវកសូត្រទី ៥         ២៣/៨៩  ៥ 
 ៥- និធិកណ្ឌ សូត្រ   ៥២/១៥   ៧ 
 ៦- ភកិខុវគ្គទី ២៥   ៥២/១០១         ៨ 
 ៧- កាមសូត្រទី ១     ៥៤/២៦៥   ៩ 
 ៨- គិ្លានវគ្គទី ៣      ៤៥/៣៥-៣៦          ១០ 
 ៩- ទសុរតរសូត្រទី ១១  ១៩/២៥៥-២៩៦      ១២ 
         ១០- វសីរិនិបារ   ៥៧/២០៨          ១៥ 
        ១១- កាមជារកទី ៤   ៥៩/២៤៦          ១៦ 
        ១២- នាឡនទវគ្គ    ៣៨/៧៣          ១៧ 

{Y| 
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១-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ទណ្ឌ វគគទី ១០ 
( បិដក ៥២  ទំពរ័ ៤៩ ) 

3 
៙.សនរេ  តសនតិ  ទណ្ឌ សស     សនរេស ំ ជីវិតំ  បិយ ំ 
អត្តត នំ  ឧបមំ  ក្សត្តេ      ន  ហននយយ  ន  ឃាតនយ ។ 

 សរវទងំឡាយត្គ្បត់្បាណ្  តរងរកស់លុរនឹងអាជាា  (ថត្រោះថា)  
ជីវរិជាទីត្សឡាញ់របស់សរវទងំពងួ  បុគ្គលគ្រួថធវើខ្លួនឱ្យជាឧបមា  
ថ ើយមនិគ្ួរត្បហារ  ថោយខ្លួនឯង  មនិគ្រួថត្បើថគ្ឱ្យត្បហារថឡើយ ៕ 

3 
២-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  នេរគាថា 

( បិដក ៥៦  ទំពរ័ ២៣៧ ) 

3 
៙.ចរនត្ត  តិដឋនត្ត  វាបិ        អាសនីសយនសស  វា 
ឧនបតិ  ចរមិា  រតតិ                ន  នត  កានោ  បមជជិតុនតិ ។ 

 រាត្រីតដលត្បកបថោយចិរតដងួចុងថត្កាយ  គឺ្ថសចកដីស្លល ប ់ 
រតមងកថងខើញចូលមកកានត់រជិរ  មនិថាអ្នកកំពុងតរថដើរ  ឬឈរ អ្ងគុយ  
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ថដក   ថនាោះថទ   ដូថ ន្ ោះ    កាលថនោះ   មនិតមនជាកាល   តដលអ្នកគ្រួ
ត្បមាទថឡើយ ៕៚     

3 
៣-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  អាសវីិសវគគ 

( បិដក ៣៥  ទំពរ័ ៣៩៤ ) 

3 
          ៙.ឧបមាកនុងអ្ដឋកថា  អាសីវសិសូត្រ   
 - កមមឱ្យបដិសនធិ  ដូចត្ពោះរាជាោកថ់ទសឱ្យចិញ្ច ឹមអាសិរ ពសិ ។ 

 - មហាភូររូប ៤ ដូចអាសិរ ពសិ  តដលអ្នកថទសចិញ្ច ឹម
ត្សឡាញ់ ។ 

 - ឧបាទនកខនធ ៥ ថត្បៀបដូចខ្ម ងំសត្រូវ ថពជឈឃារតាម
សមាល ប ់។ 

 -ននទិរាគ្ៈការក់ាលបញ្ញា  ដូចសត្រូវលួងថលាម ថបាកត្បាស់។ 

 - អាយរនៈខ្ងកនុង ៦ ( សញុ្ញនត្ត  នោក្សំ )  ដូចត្សុក
ស្លា រសូ់នយ ។ 

 - អាយរនៈខ្ងថត្ៅ ៦  ជាថលាកិយ  ជាអារមមណ៍្ននកិថលស 

ដូចពកួថ្រសមាល បអ់្នកត្សុក ។ 
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 - អ្នលង ់៤  ដូចអ្នលងទឹ់ក ។ 

- សកាា យ ត្សុកមចចុរាជ  ដូចថត្រើយអាយ ។ 

- ត្ពោះនិរវ ន  ដូចថត្រើយនាយ ។ 

- អ្រយិមគ្គ  ដូចជាកបូន ។ 

- វរីយិៈ  ដូចការត លឆ្លង ។ 

- ត្ពោះអ្រ នត  ដូចត្រ មណ៍្  បានឆ្លងថឡើងដល់ទីថគាក  
ថត្រើយនាយ ។ 

- ត្ពោះពុទធអ្ងគ  សតមដងត្ពោះកមមោឋ ន  ដូចត្បាបថ់រឿងពស់មាន
ពិសជាថដើម  ត្បាបផ់្លូវ  ត្បាបឧ់បាយ ។ 

- បុេុជជនអាត្ស័យវដដៈ  ដូចអ្នកថទសតដលវថងវងត្សឡាញ់
អាសិរ ពសិ ។ 

- វបិសសនាញាណ្បានដឹង      ដូច្បថ់ផ្ដើមររថ់គ្ច     ថោយ
រូបកមមោឋ ន  ជាថដើម ៕៚   

3 
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៤-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ជីវក្សសពូ្តទី ៥ 
( បិដក ២៣  ទំពរ័ ៨៩ ) 

3 
          ៙.ថៅកនុងបិដកថលខ្ ២៣ ទំពរ័៨៩  “ មាន លជីវកៈ  បុគ្គលណា  
សមាល បស់រវចំថរោះរថាគ្រ  ឬស្លវក័របស់រថាគ្រ  បុគ្គលថនាោះរតមង
ជបួត្បសពវនូវបាបថត្ចើនថោយឋានៈ ៥ យ៉ា ង ” ។  ត្ពោះអ្ងគត្ទងបិ់ទទវ រ
កនុងការតចកអ្នុសនធិ  គឺ្ត្ទងម់និសតមដងផ្លននទន  តរត្ទងស់តមដង
អំ្ពីថទសននការសមាល បឧ់ទទិស ថោយត្ពោះ ឫទយ័ករុណាដល់សរវ។  
ត្បសិនថបើ  ត្ទងស់តមដងផ្លននទន  គឺ្បានឋានសួគ្ត៌សនកបប  ថគ្នឹង
សមាល បស់រវថាវ យទន      ថទើបត្ពោះអ្ងគត្ទងប់ដិថសធ     នូវការសមាល ប់
សរវថោយចំថរោះថនោះ ។      ថបើជវនចិរតជាកុសល     គឺ្កុសលថ ើយ  
ត្ពោះពុទធអ្ងគ  ត្ទងម់និបានបដិថសធផ្លននទន  ថៅកនុងត្ពោះសូត្រថនោះ
ថឡើយ ។  សូមស្លធុជន  សិកាខ្លឹមស្លរត្រងក់ារសមាល បឧ់ទទិសថនោះ  
រតមងជួបត្បសពវនូវភាវៈតដលមនិតមនជាបុណ្យ  ថោយឋានៈ ៥ យ៉ា ង  
ថរើអ្វីមយួ  អ្វីពីរ... ។    គឺ្្បអំ់្ពី ១  ដល់ ៤   ត្ទងស់តមដងឱ្យមានចិរត 
ករុណាដល់សរវ    ថត្រោះអំ្ថពើថបៀរថបៀនសរវ    ថោយចិរតមនិមានធម ៌
ករុណាគឺ្ជាបាប    ចំតណ្កទី ៥     គឺ្កំុឱ្យថកើរបាបដល់អ្នកតដលមាន 
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បំណ្ងរិោះថដៀលដល់សមណ្ៈ  កនុងការថាវ យនូវអ្កបបយិមសំៈ ។  កនុង
ឋានៈទងំ ៥ យ៉ា ងថនោះ  ត្ពោះអ្ងគត្ទងពំុ់បានត្តាស់សតមដងអំ្ពីបាប ថៅ
អ្បាយភូមថិនាោះថឡើយ  ថត្រោះអ្វី ?  ពីថត្រោះកនុងថរឿងថនោះមានទងំបាប 
ថោយបាណារិបារ  មានទងំបុណ្យថោយការថាវ យទន  ថត្សចថៅ
ថលើកមមណាជាជនកកមមឱ្យបដិសនធិ  គឺ្សមាល បស់រវ  បាបថោយ
ជវនចិរតជាអ្កុសល  រឯីការថាវ យទនថោយចិរតត្ជោះថាល ពិរ  ឬចងប់ាន
បុណ្យពិរៗ  ចំ ថៅថលើតត្សបុណ្យដន៏ត្កតលងថទៀរ  គឺ្ត្ពោះអ្ងគត្ទងម់និ
បានត្តាស់បដិថសធបុណ្យថាន កទ់ន  ថោយត្បការណាថឡើយ  ថបើ
បុណ្យឱ្យបដិសនធិ   ត្រូវថកើរកនុងថទវថលាក    អ្ស់តសនកបបកប៏ាន  
ថទើបត្ពោះអ្ងគត្ទងម់និត្តាស់ថា       កនុងការសមាល បស់រវឧទទិសចំថរោះ
ត្ពោះរថាគ្រ    ឬស្លវក័     របស់ត្ពោះរថាគ្រថនោះ     ត្រូវតរបាបធ្លល ក់
អ្បាយភូម ិ៤   នឹងឯង ៕៚  

3 
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៥-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  និធិក្សណ្ឌ សពូ្ត 
( បិដក ៥២  ទំពរ័ ១៥ ) 

3 
          ៙.កនុងនិធិកណ្ឌ សូត្រ   បុញ្ញសមបទា  តដលជាបុញ្ា និធិ  គឺ្
កំណ្បបុ់ណ្យ   ឱ្យសថត្មចបាននូវសមបរតិមនុសសត្គ្បស់ពវ   សមបរតិ
ថទវតា   សមបរតិត្ពោះនិរវ ន   ទងំបដិសមភទិ ៤  វថិមាកខ ៨   ស្លវក-
បារមញីាណ្     បថចចកថរធិញ្ញា ណ្     និងសមាម សថមាព ធិញ្ញា ណ្ ។  
បុញ្ាសមបទថនោះ  ឱ្យសថត្មចនូវត្បថយជនដ៍ធំ៏ថោយត្បការដូថចនោះ  
ថត្រោះថ រុថនាោះ  អ្នកត្បាជាទងំឡាយថទើបសរថសើរនូវភាពននបុគ្គលជា
អ្នកមានបុណ្យ  បានថធវើទុកថ ើយ ។ 

 C.កំណ្បបុ់ណ្យគឺ្  ទន ១  សីល ១  សញ្ាម  ការសត្ងួម ១  
និងទមៈ  ការទូនាម នចិរតថោយបញ្ញា  ១  សរុបមកគឺ្  ទន  សីល  
ភាវនា   នឹងឯង ៕៚     

3 
 
 



-8- 

 

៦-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ភិក្សខវុគគទី ២៥ 
( បិដក ៥២  ទំពរ័ ១០១ ) 

3 
          ៙.ទុកខកងវល់មយ៉ាង  ថត្រោះត្គ្បត្គ្ងថគ្  និងមយ៉ាងថទៀរ  ថត្រោះ
ថគ្ត្គ្បត្គ្ង ។  ការមានស្លម ររី  ត្គ្បត្គ្ងខ្លួនឯងគឺ្ជាឥសសរភាព  និង
ជាសុខ្ផុ្រទុកខកងវល់ ( នសា  អតតគុនត្តត   សតិមា  សខុ្ំ  ភិក្សខ ុ 
វិហាហសិ.ិ.. ) ។ 

 - ថយើងថកើរមកថោយស្លរបុណ្យខ្លួនថយើង  មាតាបិតា  គារខំ់្
ចិញ្ច ឹមថយើងមក  រមួថោយបុណ្យឧបរថមភ... ដូថចនោះ  ថទើបមនិត្រូវថកើរទុកខ  
ថត្រោះអ្នកដនទថឡើយ ។ 

 - ថយើងមនិអាចត្គ្បត្គ្ងបាន  កំុឱ្យអ្នកដនទណាស្លល ប ់។ 

 - អ្នកដនទ  កម៏និអាចត្គ្បត្គ្ងកំុឱ្យថយើងស្លល បប់ានតដរ ។ 

 -មរណ្សសរិ  ននអ្នកចថត្មើនសរិបបោឋ ន  បានបថអោ នថៅរក
ត្ពោះនិរវ ន  មនិមានទុកខខ្វ យខ្វល់ ៕៚   

3 
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៧-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  កាមសពូ្តទី ១ 
( បិដក ៥៤  ទំពរ័ ២៦៥ ) 

3 
          ៙.នោ  កានម  បរវិនជជត ិ សបបនសសវ  បទា  សនិោ 
 នសាមំ  វិសតតិក្សំ  នោនក្ស សនត្ត  សមតិវតតតិ ។ 

 បុគ្គលណា    ថវៀរត្សឡោះ្កកាមទងំឡាយ    ដូចបុគ្គលថវៀរ 
កាលពស់ថោយថជើង  បុគ្គលថនាោះ  ជាអ្នកមានស្លម ររី  រតមងត្បត្ពឹរត
កនលងនូវ  វសិរតិការណាា ថនោះ  កនុងថលាក ៕៚ ( បិ.៥៤/ទំ.២៦៥ ) 

3 
 C.បុរសតដលចងរ់ស់  មនិចងស់្លល ប ់ ត្បាថាន សុខ្  ថខ្ពើមទុកខ  គ្រួ
ថវៀរ  គ្រួថចៀស  គ្រួថគ្ច  គ្រួថចញឱ្យផុ្រអំ្ពីកាលពស់ថោយថជើង  
យ៉ា ងណា  បុគ្គលតដលត្បាថាន សុខ្  ថខ្ពើមទុកខ  គ្រួថវៀរ  គ្រួថចៀស  គ្រួ
ថគ្ច  គ្រួថចញឱ្យផុ្រត្សឡោះអំ្ពីកាមទងំឡាយ  កយ៏៉ា ងថនាោះតដរ ៕ 
( បិ.៦៤/ទំ.១៣ )   

3 
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៨-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  គិោនវគគទី ៣ 
( បិដក ៤៥  ទំពរ័ ៣៥-៣៦ ) 

3 
          ៙.ធមន៌ាឱំ្យមានអាយុតវង        ថៅកនុង   អនាយសុសសពូ្ត 
ត្ពោះសូត្រទី ១ មាន ៥ ចំណុ្ច  ត្ពោះសូត្រទី ២ កម៏ាន ៥ ចំណុ្ចតដរ  
តរ ៣ ចំណុ្ច ខ្ងថដើមគឺ្ដូចគាន    ៖ 

 ១-សបាយការ ី នហាតិ  ថចោះថធវើខ្លួនឯងឱ្យសបាយ 

 ២-សបានយ  មតតំ  ជានាតិ ដឹងត្បមាណ្កនុងការសបាយ 

 ៣-បរណិ្តនភាជី  ច  នហាតិ  បរថិភាគ្អាហាររលួយលោ 
 ៤-កាលចារ ី ច  ជាអ្នកត្តាចថ់ៅ  ត្រឹមត្រូវតាមកាល 

 ៥-ព្រហមចារ ី ច  ជាអ្នកត្បត្ពឹរតនូវធមដ៌ត៏្បថសើរ 
     អនាយសុសសពូ្តទី ២  ពីរចំណុ្ចខ្ងចុង ៖ 

 ៦-សលីវា  ច  ជាអ្នកមានសីលលោ   
 ៧-ក្សលាណ្មិនត្តត   ច  ជាអ្នកមានកលយណ្មរិត ។ 

 C. ទងំអ្ស់ថនោះ  គឺ្សុទធតរត្បត្ពឹរតថោយសមបជញ្ា ៈ ។ 
 សមបជញ្ា ៈ  ត្បត្ពឹរតថៅនាឱំ្យចថត្មើនអាយុផ្ង  ចថត្មើន
ត្បថយជនផ៍្ង  ជីវរិមានរនមលថដើមបី្ កធ់លុោះនូវសចចធម ៌៖ 
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 - ចំណុ្ចទី ១  និងទី ២  គឺ្ថោយ  សបាយសមបជញ្ញៈ 
កនុងទីថៅ  ទីថៅ  កនុងបុគ្គល  និងកនុង សបាយក្សថា ជាថដើម ។ 
 - ចំណុ្ចទី ៣  សាតថក្សសមបជញ្ញៈ  បរថិភាគ្ដឹងថាអ្វីមាន
ថទស  អ្វីជាត្បថយជន ៍ ថដើមបរីស់ថៅបូជាត្ពោះររនត្រយ័ ។ 
 - ចំណុ្ចទី ៤  គឺ្    នគាចរសមបជញ្ញៈ   ដឹងទីថៅននកាយ
កំុឱ្យមានថទស  និងដឹងទីថគាចរននចិរត  គឺ្អារមមណ៍្ននត្ពោះកមមោឋ ន ។ 
 - ចំណុ្ចទី ៥  មកដល់  អសនមាម ហសមបជញ្ញៈ  មនិវថងវង
កនុងបញ្ារតិ ថត្រោះដឹងបរមរថធមត៌ាមពិរ  ថោយការត្បត្ពឹរតធមដ៌ត៏្បថសើរ
ថផ្សងៗ  រ ូរដល់វបិសសនា  មគ្គត្ព មចរយិៈ ។ 
 - ចំណុ្ចទី ៦  ទី ៧  ្ បថ់ផ្ដើមថោយ  សបាយសមបជញ្ញៈ  
រ ូរមក     ដឹងត្បថយជនន៍នការមានសីលលោបរសុិទធ     និងចូលដល់ 
មងគល ៣៨ ត្បការ  ថផ្ដើមថោយការមានមរិតលោ ៕៚  

3 
 
 
 
 



-12- 

 

៩-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ទសតុតរសពូ្តទី ១១ 
( បិដក ១៩  ទំពរ័ ២៥៥-២៩៦ ) 

3 
៙.បិ.១៩/ទំ.២៥៥  ធមម៌យួ  មានឧបការថត្ចើន  គឺ្ 

 អបបមានទា  ក្សសុនលស ុ ធនមមស ុ ថសចកដីមនិត្បមាទកនុង 

ធមទ៌ងំឡាយជាកុសល ៕៚ 

3 
          ៙.បិ.១៩/ទំ.២៥៧  ធមពី៌រ  តដលមានឧបការថត្ចើន  គឺ្ 

 សតិ  ច  សមបជញ្ញញ្ច   សរិរឭក ១  សមបជញ្ា ៈ ថសចកដី
ដឹងខ្លួន ១ ៕៚  

3 
          ៙.បិ.១៩/ទំ.២៥៩  ធមបី៌  តដលមានឧបការថត្ចើន  គឺ្ 

 សបបរុសិសនំសនវា          សទធមមសសវនំ        ធមាម នុ-
ធមមបបដិបតត ិ។         ការថសពគ្បនឹ់ងសបបុរស ១       ការស្លដ ប់
ត្ពោះសទធមម ១    ថសចកដីត្បរិបរតិធម ៌ សមគ្រួដល់ធម ៌១ ៕៚ 

3 
          ៙.បិ.១៩/ទំ.២៦៣  ធមប៌នួ  តដលមានឧបការថត្ចើន  គឺ្ 
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 ចត្តត រ ិ    ចកាា និ     បដិរបូនទសវានសា     សបបរុសិ-ូ
បសសនោ  អតតសមាម បណិ្ធិ  បុនរេ  ច  ក្សតបុញ្ញត្ត ។ 

 ចកាធម ៌៤ យ៉ា ង ៖ 

 - ការថៅកនុងត្បថទសដស៏មគ្រួ ១ 

 - ការថសពគ្បនឹ់ងសបបុរស ១ 

 - ការរមាល់ខ្លួនថោយត្បនព ១ 

 - ភាពជាអ្នកបានថធវើបុណ្យទុកកនុងកាលមុន ១ ៕៚ 

3 
          ៙.បិ.១៩/ទំ.២៦៦  ធមត៌្បា ំ តដលមានឧបការថត្ចើន  គឺ្ 

 បញ្ច  បធានិយង្គគ និ  អ្ងគ ៥  ជាទីតាងំននវរីយិៈ ៖ 

 ១-សនទាធ   នហាតិ  មានសទធ កនុងត្ពោះរថាគ្រ... ។ 

 ២-អបាពានធា  នហាតិ  មនិមានអារធ... ។ 

 ៣-អសនោ  នហាតិ  អមាោវី មនិអ្រួខ្លួនមនិមាយ...។ 

 ៤-អារទធវីរនិោ  វិហរតិ  ជាអ្នកត្បារពធពយយម... ។ 

 ៥-បញ្ញវា  នហាតិ  ជាអ្នកមានវបិសសនា ៕៚ 

3 
          ៙.បិ.១៩/ទំ.២៨០  ធមត៌្បាមំយួ  តដលមានឧបការថត្ចើន  គឺ្ 
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 ឆ  សាោណី្ោ  ធមាម   ស្លរាណី្យធម ៌ គឺ្ធមន៌ាឱំ្យមាន
ការនឹករឭក  ថគារពត្សឡាញ់ដល់គាន  ៦ ត្បការ ៖ 

 ១-នមត្តត កាយក្សមម   ទងំទីចំថរោះមុខ្  ទងំទីកំបាងំមុខ្ ។ 

 ២-នមត្តត វចីក្សមម   ទងំទីចំថរោះមុខ្  ទងំទីកំបាងំមុខ្ ។ 

 ៣-នមត្តត មននាក្សមម   ទងំទីចំថរោះមុខ្  ទងំទីកំបាងំមុខ្ ។ 

 ៤-សាធារណ្នភាគី  ជាអ្នកតចកលាភ  បរថិភាគ្ទូថៅ ។ 

 ៥-សលីសាមញ្ញគនត្ត  វិហរតិ ជាអ្នកមានសីលថសមើគាន ។ 

 ៦-ទិដឋិសាមញ្ញគនត្ត   វិហរតិ      ជាអ្នកមានទិដឋិត្រង ់ 
ថសមើគាន  ។ 

 C.ធមទ៌ងំ ៦ ថនោះ  នាឱំ្យត្ពមថត្ពៀងគាន   មនិវវិាទ ៕៚ 

3 
          ៙.បិ.១៩/ទំ.២៩៦  ធមត៌្បាពីំរ  តដលមានឧបការថត្ចើន  គឺ្ 

 សតត    អរយិធនាន ិ   អ្រយិត្ទពយ ៧  ៖     ១.សទាធ ធន ំ 
២.សលីធនំ      ៣.ហរិធិនំ      ៤.ឱតតបបធនំ     ៥.សតុធនំ  
៦.ចាគធនំ     ៧.បញ្ញញ ធនំ ។  កនុងបណាដ អ្រយិត្ទពយទងំ ៧ ថនោះ  
ត្ទពយគឺ្ បញ្ញា ត្បថសើរជាង ៕៚   

3 
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១០-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  វីសតិនិបាត 
( បិដក ៥៧  ទំពរ័ ២០៨ ) 

3 
          ៙.មាហ ំ កានមហ ិ សងគចឆឹ  នយស ុ ត្តណំ្  ន  វិជជត ិ
 អមិត្តត   វធកា  កាមា  អគគិក្សខនធូបមា  ទុខា ។ 

 ទីជត្មករតមងមនិមានកនុងកាមទងំឡាយណា  ខ្ាុ ំមនិសមាគ្ម  
ថោយកាមទងំឡាយថនាោះថទៀរថទ ។  កាមទងំឡាយ  មនិតមនជា
មរិត  ជាអ្នកសមាល ប ់  ថត្បៀបដូចជាគំ្នរថភលើង  នាមំកនូវទុកខលំបាក ។  
ត្ពោះនាងសុភាកមាម រធីតាត្កុងរាជត្គឹ្ោះ  បានសតមដងអំ្ពីថទសរបស់កាម
ថា    មនិអាចការររកំុឱ្យមានភយ័    កំុឱ្យវនិាសបានថឡើយ    ទងំជា 

សត្រូវ    ជាអ្នកសមាល ប ់   ដូចភនកថ់ភលើងដុរទងំរស់    ជាទុកខលំបាកត្ទ ំ

ណាស់  ថទើបមនិសមាគ្មជាមយួ ៕៚  

3 
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១១-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  កាមជាតក្សទី ៤ 
( បិដក ៥៩  ទំពរ័ ២៤៦ ) 

3 
          ៙.បឋរា  សាលយិវក្សំ គវាសស ំ ទាសនបារសិ ំ
 ទត្តេ បិ  នាលនមក្សសស ឥតិ  វិទាធ   សមំ  ចនរ ។ 

 សូមបឱី្យរបស់អ្រវ់ញិ្ញា ណ្  មានត្សូវខ្ាយដំថណ្ើ បជាថដើម  
និងរបស់មានវញិ្ញា ណ្  មានថគាថសោះ  ខ្ាុ ំបថត្មើជាថដើម ថពញមយួតផ្នដី  
កម៏និលមមដល់មនុសសមាន ក ់ ( តដលលុោះកនុងអំ្ណាចននរណាា  ) ថឡើយ  
បុគ្គលដឹងដូថ ន្ ោះថ ើយ  គ្បបតី្បត្ពឹរតធមថ៌សមើ ។   ត្បត្ពឹរតធមថ៌សមើ   គឺ្កំុ 

លុោះថៅកនុងអំ្ណាចននកាមរណាា   ថ ើយថធវើបាបថោយគិ្រថា  នឹង
បានត្គ្បក់នុងវរថុកាមគុ្ណ្ថនាោះថឡើយ  ត្រូវត្បត្ពឹរតឱ្យបានថសមើលោ  កនុង
កាយសុចររិជាថដើម ។  កាមជាតក  + អ្ដឋកថា៕៚ 

3 
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១២-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  នាឡនទវគគ 
( បិដក ៣៨  ទំពរ័ ៧៣ ) 

3 
       ៙.អត្តត នំ  ភិក្សខនវ  រក្សខិសាមីតិ  សតិបបដ្ឋឋ នំ  នសវិតរេំ  

 មាន លភកិខុទងំឡាយ  ( ថបើភកិខុគិ្រ )  ថាថយើងនឹងរកាខ្លួនឯង  
ត្រូវថសពនូវសរិបបោឋ ន ។       បរ ំ  រក្សខិសាមីតិ   សតិបបដ្ឋឋ ន ំ 
នសវិតរេំ ថបើគិ្រថាថយើងនឹងរកាអ្នកដនទ កត៏្រូវថសពនូវសរិបបោឋ ន
តដរ ។  អត្តត នំ  រក្សខននាត   បរ ំ រក្សខតិ  ភកិខុកាលរកាខ្លួន  ថ ម្ ោះថា
រកាអ្នកដនទ ។  អានសវនាយ  ភាវនាយ  រហុលកី្សនមមន  គឺ្
ថោយការថសព  ការចថត្មើន  ការថធវើឱ្យថរឿយៗ នូវកមមោឋ ន ( សថត្មច
មគ្គផ្ល  អ្នកដនទត្ជោះថាល   បានស្លថ នសួគ្ ៌) ។  បរ ំ រក្សខននាត   អត្តត នំ  
រក្សខតិ    ភកិខុកាលរកាអ្នកដនទ   ថ ម្ ោះថារកាខ្លួនឯង ។    ខ្នតិោ  
អវិហសឹាយ  នមតតចិតតត្តយ  អនុទយត្តយ  គឺ្ថោយខ្នត ី 
ថោយការមនិថបៀរថបៀន  ថោយចិរតថមតាត   ថោយការអាណិ្រ ( មាន
ថមតាត ្ន  ជាបាទននវបិសសនាសថត្មចមគ្គផ្ល ) បិ.៣៨/ទំ.៧៣ ៕ 

3  
 



-18- 

 

បទរិចារណា 

3 
         ៙.មាន លភកិខុទងំឡាយ  ពួកភកិខុណាជាអ្នកកុ ក  រងឹរូស  
ថរលតអ្បអ្ប     មាននូវកិថលសដូចតសនង     មាននូវមានោះខ្ពស់ថឡើង   
មានចិរតមនិបានតាងំមា ំ ។  មាន លភកិខុទងំឡាយ  ភកិខុទងំថនាោះ  
ថ ម្ ោះថា  ជាអ្នកមនិរាបអ់ានរថាគ្រផ្ង  ថ ម្ ោះថាជាអ្នកត្បាស្ក
អំ្ពីធមមវនិយ័ថនោះផ្ង ។    ភកិខុទងំថនាោះ   មនិដល់នូវថសចកដីចថត្មើន
លូរលាស់  ធំទូលាយ  កនុងធមមវនិយ័ថនោះថឡើយ  ( បិ.៦៦/ទំ.៨៣ មហា
និថទទស ) ៕៚  

3 
៙.ជនួកាល ថគ្ថមើលអយ ថមើលថថាកមនុសស ថោយ

ផ្រុសវា្  ថាជាសរវរិរ ា្ នថនោះ  ថនាោះ  ប៉ាុតនត  សរវខ្លោះមានអ្ធយត្ស័យ
សនសសំនាដ នមកលោជាងពួកមនុសសខ្លោះថៅថទៀរ  ត្គានត់រកនុងជារិថនោះ  
អាត្ស័យនឹងវបិាកកមមអ្វីមយួ  កម៏កថកើរជាសរវរិរ ា្ នអ្៊Íចឹងថៅ ។  
កំថណ្ើ រសរវរិរ ា្ នថនោះ  គឺ្អយណាស់  ដូចជាត្ពោះរិសសថរថរជាថដើម  
តដលជាបចិ់រតនឹងចីវរ    មុននឹងអ្ស់ជីវរិ    កចុ៏រិ   បដិសនធិថកើរជានច  
ដូថ ន្ ោះឯង ។  កនុងសមយ័ពុទធកាល  មានឧបនិសសយ័ននសរវលោៗ   ជា
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ថត្ចើន  ដូចជា  សរវតដលមានការថគារព  ការថអ្ើថពើ  ការបថត្មើ  ការ
ថាវ យទន  និងការស្លដ បនូ់វត្ពោះធមជ៌ាថដើម  តដលពកួមនុសសខ្លោះ  មនិ
ទងំមាននូវគុ្ណ្ធម ៌ ដូថចនោះផ្ង ៕៚   

3 
          ៙.កញ្ចកម់និមានត្បថយជនអ៍្វីកនុងការឆ្លុោះថមើលមុខ្  ដល់អ្នក
តដលងងឹរតភនក  យ៉ា ងណា  ត្ពោះសទធមមថទសនា  របស់ត្ពោះសមាម សមពុទធ   
កម៏និឱ្យថកើរត្បថយជនអ៍្វី    និងមនិមានរនមលអ្វី    ជាមយួនឹងបុគ្គល
តដលត្បាស្ក   នូវសរិ   បញ្ញា    មានតរមិ្ ា ទិដឋិ   ត្បឆងំទស់  
ថៅថនាោះ  ដូថ ន្ ោះតដរ ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងជាពុទធបរស័ិទ  គ្បបកីានយ់កនូវថគាលសំខ្នត់ដលជា
បញ្ញា ភាវនា  ថៅត្រងត់ដលថា  ធមទ៌ងំឡាយថកើរអំ្ពីថ រុ  ថបើមនិ
មានថ រុ  មនិមានបចចយ័ថទ  គឺ្ផ្លមនិថកើរថឡើងថឡើយ ។  ផ្លជា
សអខ រធម ៌ ថ រុជាបរមរថ  មនិតមនសរវ  មនិតមនថយើង  មនិតមនជា
អ្នកដនទណាថនាោះថទ ៕៚ 

3 
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៙.ពុទធមានបី ៖   
១-ត្ពោះសមាម សមពុទធ  ២-ត្ពោះបថចចកពុទធ  ៣-ត្ពោះស្លវកពុទធ ។ 

C.ស្លវក័អ្នកស្លដ ប ់      ថបើមនិស្លដ បនូ់វត្ពោះធមថ៌ទ       មនិមាន
បរថតាថឃាសៈ  ជាបចចយ័ឱ្យថកើរបញ្ញា   គឺ្សមាម ទិដឋិថលាកិយ  ថលាកុរតរ
បានថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសស្លងការអរ  ការអរស្លងមនុសស ។  ការស្លង
តដលសំខ្នជ់ាងស្លងអ្វីទងំអ្ស់  គឺ្ស្លងខ្លួនឯង ៕៚ 

3 
          ៙.នមភគ្ួរសិកា  អ្បរ់គំំ្និរ 

 រកយសុភាសិរ  េវីដបរិកាពយ 

   ប៉ាុតនតយកអ្រថ  ត្បាកដត្បជា 

   ត្គានរ់ឭំកគាន   នាមជាធមមមរិត ។ 

 គ្រួចថត្មើនធម ៌ សរិបញ្ញា  
 គ្រួពិ្រណា  ធមមតាជីវរិ 

   គ្រួកំុវវិាទ  ធមមញារិធមមមរិត 
   គ្រួតរត្បត្ពឹរតសុចររិបវរ ។ 
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 គ្រួកំុកានឡ  កនុងនត្រសិកាខ  
 គ្រួតរត្បាថាន   អា្រយត្ពោះធម ៌

   គ្រួតរកមាច រ ់ គំ្និរវកឹវរ 
   គ្រួថស្លម ោះឱ្យលោ  កនុងត្ពោះត្រយ័ររន ។ 

 គ្រួឮថរឿយៗ  នូវពុទធធម ៌

 គ្រួត្ទឱំ្យលោ  នូវរកយជូរចរ ់

   គ្រួសនតិចិរត  នឹងអ្វីតដលអ្រ ់

   គ្រួឱ្យត្បាកដ  អ្នរតសញ្ញា  ។ 

 គ្រួកំុអ្រួខ្លួន  ចូលកនុងសងគម 

 គ្រួតរនិយម  សចចវា្ 

   គ្រួកំុពយបាទ  សនរេ  សត្តត  

   គ្រួតរសមាម   ការអរជីវរិ ។ 

 គ្រួកំុចូលខ្លួន  ឱ្យជាបនឹ់ងតលបង 

 គ្រួឱ្យខ្លួនឯង  រចួពីបាបមរិត 
   គ្រួតរជាមនុសស  ករញ្ាូ ពិរ 

   គ្រួរកាចិរត  ជួបសចចធម ៌៕៚ 

3 
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          ៙.មនិមានឆល រអ្វីសូមបបីនតិច  តដលមកថដក  មកអ្ងគុយថកើរ
ទុកខនឹងថរឿងអ្វីណាមយួថនាោះ ។ 

 អាល័យអ្វីតដលអ្ស់ថៅថ ើយថនាោះ  ទងំតដលមនិតមនជា
របស់ថយើង  ថត្រោះឥឡូវថនោះរខួ្លួនថយើងមនិមានថឡើយ  គឺ្មានតរចិរត
ដឹងនូវអារមមណ៍្ប៉ាុថណាណ ោះ ។ 

 អ្នកតដលថកើរទុកខ   ថស្លកថៅ   ទងំអ្ស់គាន     គឺ្សុទធតរវថងវង 

កនុងថរឿងតដលចិរតគិ្រ ។ 

 មនុសសថយើងលាងត់ាងំពីថកើរមក គឺ្ថា ថបើថពញចិរតកត៏្សឡាញ់ 

តរថបើទស់ចិរតកស៏ោប ់។   អ្បរ់បំញ្ញា ឱ្យថ ើញថា   អ្វីៗ តដលថកើរថឡើង 

កនុងថលាក  គឺ្ដូថ ន្ ោះឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ថបើតាមតរគុ្ណ្រនមលននត្ពោះធមមររនៈ  ឬតាមតដលត្ពោះធម៌
មនិអយថកើរមានថៅកនុងថលាក  សូមបតីរការលងល់ក ់  ថោយការ
សត្មាកសត្មានតថ្លត្ពោះធមថ៌នាោះ  កម៏និគ្រួតដរ  មនិ្បំាចថ់រល
ដល់  ការបតណ្ដ របថណាដ យឱ្យចិរតថៅ មង  ចិរតបាបអ្កុសលថកើរ
ថឡើងថៅរកថរឿងអ្វីៗ ថនាោះថឡើយ ។ 

 C.គ្រួតរថៅគាល់ត្ពោះធម ៌ ថោយការនឹករឭក  ថា 
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 សាេ កាខ នត្ត  ភគវត្ត  ធនមាម   ដូថចនោះជាថដើម ៕៚ 

3 
          ៙.កំុថភលចថា  សមបរតិរបស់ថយើងពិរត្បាកដ  គឺ្បុញ្ាសមបរតិ  
បានដល់បុណ្យ  ចំតណ្កវរថុសមបរតិដនទ ៗ  ត្គានត់រជាសមបរតិតដល
ជលួថគ្សត្មាបថ់ត្បើត្បាស់ប៉ាុថណាណ ោះ ។ 

 បានឱ្កាសស្លដ បត់្ពោះធម ៌  ត្រូវឱ្យដឹងអំ្ពីត្បថយជន ៍  គឺ្ការ
អ្បរ់ចិំរត  ចថត្មើនបញ្ញា   គ្រួឱ្យចថត្មើនថឡើង ៗ  នូវការ្កធ់លុោះលកខណ្ៈ
ននសភាវធម ៌ និងត្រូវ្ថំា  សមបរតិរបស់ថយើងពិរត្បាកដ  គឺ្ជាបុណ្យ  
មនិតមនវរថុសមបរតិដនទថនាោះថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.គ្រួពុទធបរស័ិទ  ត្រឡបម់កតសវងយល់អំ្ពីចិរតខ្លួនឯង  ថត្រោះ
ថរឿងននថលាកទងំមូល  មានថៅតរកនុងចិរតគិ្រថរៀងៗ ខ្លួនប៉ាុថណាណ ោះ ។  
សូមឱ្យចិរតតដលជាវញិ្ញា ណ្ធ្លរុដឹងអារមមណ៍្ បានត្បាកដនូវលកខណ្ៈ
ជាបរមរថ  មនិតមនសរវ  មនិតមនអ្តាត   ជាត្បថយជនដ៍ល់ការអ្ស់
រណាា កនុងថលាក ៕៚ 

3 
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៙.ថទសភាពស្លោ រលោ  ផ្កា ស ត្ក ម 

 ចកខុដល់ត្ពម  ទឹកដមននបុណ្យ 
   ប៉ាុតនតតភនកលោ  បវរថលើសលន ់

   គ្យគ្នថ់ ើញគុ្ណ្  បុណ្យអ្នកដនទ ៕៚ 

3 
          ៙.មានកម៏នុសស       ត្កកម៏នុសស រស់ថពញត្សុក 

 ត្កកទុ៏កខ        មានកទុ៏កខ  សំបុកថរាគ្ 

 ត្កកស៏្លល ប ់        មានកក៏សយ័ ត្បល័យថលាក 

 មានកថ៏ជាគ្        ត្កកជ៏យ័  ថៅថលើចិរត ៕៚ 

3 
          ៙.ធ្លល បម់និលោ        ឬត្កត្កី  អ្វីកថ៏ោយ 

 កអ៏ាចឱ្យ        សុខ្មកថសព តបបធមមជារិ 

 ខ្យល់អាកាស        ចិរតត្សឡោះ ថទោះត្បាសញារិ 

 កធ៏មមនាេ        ចិរតមនិឃាល រ ពីត្រយ័ររន ។ 

 អ្បរ់ចិំរត        ចិរតមានធម ៌ លោសពវត្គ្ប ់

 ទងំនេាយប ់        ត្បារពធយល់ ដល់បរមរថ 
 ចិរតថចរសិក        អាត្ស័យរូប មនិតមនសរវ 
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 បញ្ញា ការ ់        បារត់្បកាន ់ ដងួចនទថអ្ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.កំុឱ្យអាល័យ  នឹងអ្វីកនលង 

 កំុឱ្យខុ្សឆ្គង  នឹងអ្វីតដលថៅ 

   អ្វីកនលងបារ ់ បរមរថត្រឹមត្រូវ 
   អ្វីតដលសល់ថៅ  ត្រូវឆ្កឱ់្កាស ។ 

 ជីវរិសពវសរវ  សមបរតិការអរ 
 រសូ៊ពុោះររ  ថវលាបដូរផ្កល ស់ 

   សិកាជីវរិ  ថ ើញពិរដឹងចាស់ 

   ឱ្កាសពុទធស្លសន ៍ ជាកច់ាស់និថរាធ ៕ 

3 
          ៙.ចិរតតដលត្បាថាន លោ  គឺ្ជាចិរតតដលមានកមាល ងំននថសចកដី
ត្សឡាញ់ដថ៏ពញថលញ ៖ 

 - ត្សឡាញ់ខ្លួនឯង  គឺ្ត្សឡាញ់ថសចកដីលោ 
 - ត្សឡាញ់អ្នកដនទ  ថោយចិរតថមតាត  ។ 

 C.និងជាចិរតតដលបានទទួលនូវភាពកកថ់ៅដ អំ្ពីអ្នកដនទ  ជា
ពិថសសគឺ្  បានទទួលភាពកកថ់ៅដ ថៅកនុងត្ពោះធម ៌៕៚ 
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          ៙.មនិបានថកើរមក  ជាកូនថសដឋី 
 ជីវរិមានអ្វី  ថត្ៅពីរសូ៊ 

   មនិទនប់ានលុោះ  ថលាកុរតរធម ៌

   ថទោះយូរកសូ៊៏  យកឈនោះខ្លួនឯង ៕៚ 

3 
          ៙.រកកតនលងតដលសបាយចិរត  ថ ើយនាចិំរតថៅកានក់តនលង
ថនាោះថរឿយៗ ។  តម៉ា  ជាកតនលងសបាយជាទីបំផុ្រសត្មាបកូ់នរូច ។  
នឹកថ ើញកាលខ្ាុ ំថទើបបានអាយុ ៦ ឆន  ំ  បងត្សីថរៀបការថៅថៅខ្ង
ស្លវ ម ី។  នេាមយួ  គារប់ានយកខ្ាុ ំថៅថដើមបថីមើលថលាខ ន  កាលថណាោះ  
ត្គានត់រថពលត្ពលបភ់ាល ម  ត្ស្លបត់រខ្ាុ ំ្បថ់ផ្ដើមថកើរទុកខជាដំបូងបំផុ្រ
ននជីវរិ    គឺ្យនឹំកតម៉ា ។    ទីកមានតណា ៗ កនុងថលាក    បានត្រឹមតរ
មយួត្គា ៗ   ប៉ាុថណាណ ោះ    ដូថចនោះ  ថទើបគ្រួអ្បរ់ចិំរត    ឱ្យមានអារមមណ៍្
ត្ពោះកមមោឋ ន    ឱ្យជារមណី្យោឋ នននចិរត    ឱ្យចិរតធ្លល បថ់ៅរកអារមមណ៍្ 

ថនាោះថរឿយៗ ៕៚ 

3 
          ៙.ដឹងថត្ចើនដឹងរិច  កំុថភលចដឹងខ្លួន 

 សមបជញ្ា ៈបនួ  មាមំនួត្បាជាា  
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   អ្សថមាម  ៈ  កមាច រថ់មាហា 

   ដឹងឈនោះទុកាខ   គឺ្ការដឹងខ្លួន ៕៚ 

3 
          ៙.សុរយិជិរលិច  កដិចទងត្បមារ ់

 គូ្ថសន ៍ថៅបារ ់ តសនស្លា រក់នុងថលាក 

   តាមពិរសងារ  ត្រូវការគ្រថគាក 

   តម៉ាឪ្កថលាក  ថទើបរកតលងបាន ។ 

 មាតាបិតា  កនុងសងារវដដ 
 កប៏ានជបួត្ររ ់ ត្បាកដត្គ្បឋ់ាន 

   វលិវល់ភពជារិ  ជាបញ់ារិសនាដ ន 

   ថយើងអាចរកបាន  រាបអ់ានថមតាត  ។ 

 តរអ្វីតដលអ្រ ់ ត្បាកដគឺ្ថយើង 

 ចូរភាា កខ់្លួនថឡើង  មាន កថ់យើងឯកា 

   កំុថ្លខ្លួនឯង  តសវងរកអ្នកណា 

   ត្រូវនាអំាតាម   យត្តារកថត្រើយ ៕៚ 

3 
          ៙.អ្វីតដលមនិតមនជារបស់ថយើង    សូមបថីៅជិរនឹងមារថ់ ើយ   
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កថ៏ោយ    ក៏្ បប់រថិភាគ្មនិបានតដរ ។    ថនោះថោយសនមរផ្ង    ថបើ 
ថោយបរមរថវញិថនាោះ   សអខ រទងំពងួ   គឺ្ជាអ្នតាត    មនិមានអ្នកណា 

ជាមាច ស់ថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.មនិមានបញ្ញា អ្វីថត្ចើនថឡើយ  ចំថរោះថរឿងខ្ងថត្ៅ  ថបើថយើង
អ្បរ់ធំមថ៌មតាត   មនិមានសត្រូវថទថនាោះ ។ 

 មនិត្បាថាន អ្វីថត្ចើន  មានបញ្ញា ថចោះលោះបង ់ និងសុខ្ចិរតត្ពមឱ្យ
អ្វីៗ ត្បត្ពឹរតថៅតាមធមមតាធម ៌៕៚ 

3 
          ៙.បានអ្វីមនិកានត  ដូចបានដឹងថា 

 រូបកាយថនោះណា  ធមមតាធមមជារិ 

   ថវទនាថស្លយពិរ  ចិរតដឹងជាធ្លរុ 

   រលឹកថ ើយដឹងថទៀរ  មនិតមនអ្តាត  ៕៚ 

3 
          ៙.ដរាបណា  តដលមនុសសថយើងមនិទនប់ានត្ជាបថាឥរ
ត្បថយជនថ៍ស្លោះ  “ កនុងការតដលថលើកយកថរឿងមនិលោ   ថរឿងខុ្ស  ថៅ 
ោកឱ់្យអ្នកដនទ     ថដើមបឱី្យខ្លួនឯងបានលោ     បានត្រូវ ”     ដរាបថនាោះ 
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មនុសសថយើង  មនិថនឿយណាយនឹងវវិាទគាន ថឡើយ ។ 
 អ្រធ់នប់ញ្ចបថ់រឿង   លោណាស់   យុរតិធមម៌ានកនុងបរមរថថរៀងៗ 
ខ្លួន  ថ ើយថត្សច ៕៚   

3 
          ៙.មនិថាសមយ័ណា  មនុសសឬថទវតា  ឥនទត្ព ម  ថទោះបីជា
អ្នកមានត្ទពយ  អ្នកខ្ល ងំ  ឬជាអ្នកឆល រ  ពូតកថៅយ៉ា ងណាកថ៏ោយ  
តដលអាចរចួខ្លួនបាន  គឺ្សុទធតរថចោះសត្មបចិរតជាមយួនឹងធមមតាធម ៌ 
ទងំអ្ស់ ។ 

 អ្នកតដលឈនោះអ្ស់នូវទុកខទងំពងួបាន  គឺ្មានតបបតរមយ៉ាង
ដូចគាន   បានដល់ការមនិត្បកាន ់ “ អនាទានំ ”   នងឹឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ថៅថពលណា  តដលថយើងបានដឹងថោយបញ្ញា ថា  ជយ័
ជមនោះពិរត្បាកដមានតរមយ៉ាងគ្រ ់  គឺ្ឈនោះនូវថសចកដីទុកខ  តដលជា
សងារទុកខ  ថត្រោះបានបដិបរតិកមាច ររ់ណាា   ថៅកនុងចិរតសនាដ នរបស់
ខ្លួនឯង ថៅថពលថនាោះ ថទើបថយើងថចោះសលូរជាមយួនឹងអ្នកដនទ  មនិយក 

អ្នកណាជាសត្រូវថឡើយ  មានតរការចថត្មើនថមតាត   សាបស់្លា រ ់ អ្បរ់ចិំរត  
ប៉ាុថណាណ ោះ ៕៚ 

3 
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          ៙.ត្គ្បស់្លសនាដនទ  សុទធតរបថត្ងៀនមនុសសឱ្យររថ់គ្ចអំ្ពី
ថសចកដីទុកខ  ថោយអ្តាត នុទិដឋិ  គឺ្ត្បកានរ់ួខ្លួនអ្នកមានទុកខ ។ 

 អ្ស្លច រយណាស់ !  ត្រងត់ដលត្ពោះពុទធស្លសនាបថត្ងៀនឱ្យសិកា
កំណ្រដឹ់ងទុកខ  ថ ើញឧបាទនកខនធទុកខជាធមមជារិ  មានបចចយ័  ជា
បរមរថ  មនិតមនសរវ ។  សរវត្គានត់រសនមរប៉ាុថណាណ ោះ  ថទើបមនិមាននូវ
អ្តាត នុទិដឋិ ។ 

 ភយ័និងថពៀរកនុងថលាក  ថសចកដីកំណាញ់  ការត្ចតណ្ន   អំ្នួរ 

អ្រួអាង  មាយលាកពុ់រ  មកខៈរមលិគុ្ណ្ ។ល។  គឺ្សុទធតរថកើរថឡើង 

អាត្ស័យនឹងអ្តាត នុទិដឋិទងំអ្ស់ ។ 

 ត្ពោះពុទធស្លសនា   បថត្ងៀនពុទធបរស័ិទឱ្យមានសរិរលឹកដឹងនូវ 
រូបធម ៌  និងនាមធម ៌  ឱ្យស្លគ ល់ទុកខថោយបញ្ញា   បានរចួផុ្រ្កទុកខ  
ថត្រោះអ្ស់ថសចកដីត្បកាន ់ ថ ម្ ោះថា  ភារនិនក្សខបនំ  សខុ្ំ  ( ការោក់
ចុោះនូវខ្នធភារៈ  គឺ្បរមសុខ្ ) ៕៚ ( បិ.៣៣/ទំ.៥៩ ) 

3 
          ៙.មនិថារូបរាង មុខ្មារយ់៉ា ងណា ថមតាត  ត្ពមថោយគុ្ណ្ធម៌
ដនទថទៀរ  បានថធវើឱ្យមនុសសថយើង  ស្លោ រ  លោ  គ្រួថគារព ៕៚ 

3 
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          ៙.កាលថបើថយើងបានសិកាចូលដល់បរមរថ  ភាពយុរតិធមក៌នុង
បរមរថ  ថធវើឱ្យថយើងសុខ្ចិរតត្គ្បថ់រឿងទងំអ្ស់ ។ 

 ថត្រោះរកយុរតិធមឱ៌្យខ្លួនឯងមនិបាន  ថទើបមានវវិាទគាន   ថដើមបី
ទមទររកយុរតិធមអំ៌្ពីអ្នកដនទ ៕៚ 

3 
          ៙.មាសថពត្ជ  ជារបស់ថត្បើត្បាស់  ថោយបរមរថ  មនិតមនជា
របស់ថយើងថទ ។ 

 ថសចកដីត្បកាន ់ នាឱំ្យថកើរទុកខ  ថស្លកថៅ  មនិត្បកានថ់ពល
ណា  ថកើរសុខ្ថពលថនាោះ ៕៚ 

3 
          ៙.ពិរតមនតរថរឿងអ្វីៗ ថនាោះ    ថកើរមកអំ្ពីអ្នកដនទ  ប៉ាុតនត  
វបិាកកមម  គឺ្បញ្ច វញិ្ញា ណ្  មានការថ ើញជាថដើម  អ្រម់ានអ្នកដនទ
ណាមានអំ្ណាច  អាចស្លងឱ្យថយើងបានថឡើយ ។  ដឹងដូថចនោះថ ើយ  
រតមងមនិជំរកទ់កទិ់ននឹងអ្នកដនទណាៗ ថឡើយ  មានតរវថិវកធម ៌
ថោយភាពសាបស់្លា រ ់ កនុងដំថណ្ើ រជីវរិ  មានត្ពោះធមន៌ាផំ្លូវប៉ាុថណាណ ោះ ៕ 

3 
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៙.ថរឿងកនុងអ្រីរ  ពិរជាត្គូ្ 

 បចចុបបននមនិយូរ  ជាឱ្កាស 

   អ្នាគ្រមនិខ្វល់  ថត្រោះស្លគ ល់ចាស់ 

   ផ្លត្បាកដណាស់  ចាស់តាមថ រុ ៕៚ 

3 
          ៙.អ្វីតដលនាឱំ្យថយើងសបាយចិរត  មនិតមនមានតរត្បាកថ់នាោះ
ថទ  ថ រុអ្វីបានជាខំ្រកតរត្បាក.់.. ទងំមនិបានត្បយរ័នកនុងជីវរិ  បងា
ថរឿងថផ្សងៗ ឱ្យថកើរទុកខរាបថ់រឿងមនិអ្ស់  តដលសឹងតរបណាដ លមក
អំ្ពីត្បាកថ់ទៀរផ្ង ។ 

 មរិតលោកដី     គុ្ណ្ធមក៌ដី     សុទធតរមានរនមលជាងត្បាក ់    ជាង 

អំ្ណាច  ជាងចំថណ្ោះថចោះដឹងកនុងថលាកទងំអ្ស់ ៕៚ 

3 
          ៙.សុខ្កនុងបចចុបបននកដី  ថទវថលាកកដី  ត្ព មថលាកកដី  វហិារធម ៌ 
ថៅថោយថសចកដីសាបស់្លា រក់ដី     ដំថណ្ើ រធមមយត្តា  ដតងាត្ពោះដម៏ាន-
ត្ពោះភាគ្កដី  គឺ្សុទធតរថៅកនុងកណាដ បន់ដថយើងទងំអ្ស់  ថរើថយើងត្រូវ
ថៅរវា៉ា   ទមទរអំ្ពីអ្នកដនទណា  អ្នកណាថគ្ឱ្យសោីថយើងបាន ។ 

 សទាធ   សលី  សតុៈ  ចាគៈ  បញ្ញញ      គុ្ណ្ធម ៌៥  ត្បការ 
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ថនោះ  ថទើបឱ្យសថត្មចបាន ៕៚ ( បិ.២៦/ទំ.៤០១ ) 

3 
          ៙.ថបើមនិមានសទធ ថទ  ថទោះមានត្បាកថ់ត្ចើនប៉ាុនណា  កម៏និ
អាចទិញយកបុណ្យមកជាសមបរតិរបស់ខ្លួនបានថឡើយ ។ 

 សទាធ   ទុតិោ  បុរសិសស  នហាតិ  សទធ   ជាមរិតនាបុំរស
ស្តសតី  ថៅកានសុ់គ្រិភព  និងត្ពោះនិរវ ន ( បិ.២៩/ទំ.៩៩ ) ។ 

 សទធីធ  វិតតំ  បុរសិសស  នសដឋំ  សទធ   ជាត្ទពយដល៏ោត្បថសើរ  
របស់បុរសស្តសតីកនុងថលាកថនោះ ( បិ.៥៤/ទំ.៦២ ) ។ 

 សទាធ យ   តរតិ  ឱឃ ំ   បុគ្គល  ឆ្លងអ្នលងទិ់ដឋិបាន   ថោយ 

សទធិស្តនទិយ  តដលជាបទោឋ នននថស្លតាបរតិយងគៈ ( បិ.៥៤/ទំ.៦២ ) ។ 

 សខុា  សទាធ   បតិដឋិត្ត  សទធ   តដលបុគ្គលរមាល់ស៊ប់
ថ ើយ  នាមំកនូវថសចកដីសុខ្ ( បិ.៥២/ទំ.៩១ )ស្លធុ ! ស្លធុ !៕៚ 

3 
          ៙.ថាថគ្ថបាកត្បាស់  ថទើបមនិចូលចិរត  ដល់ថៅការពិរ  ្ស់  
ឈ ឺ ស្លល ប ់ ថ ើញ  ឮយ៉ា ងថនោះ  យ៉ា ងថនាោះ ។ល។  ករ៏រឹតរទស់ចិរត
ថៅថទៀរ  ភយ័  ខ្ល ច  ខឹ្ង  សោប ់ ថស្លកថៅ... ទីបំផុ្រ  ក៏្ ញ់ថបាក
ខ្លួនឯង  គឺ្ចិរតតដលមានឆ្នទរាគ្ៈ  ថបាកឱ្យថយើងត្សឡាញ់រូបកាយ  
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ត្បកានប់ញ្ចកខនធថាជាអ្តាត ខ្លួនឯង  ហ៊ានត្បត្ពឹរតបាបថផ្សងៗ ថដើមបី
បថត្មើតាមរណាា   អ្ភសិអខ រ  គឺ្កុសលាកុសលកមមបានថកើរថឡើង  
ថត្រោះអ្វជិាជ ជាមូលននវដដសងារ ៕៚   

3 
          ៙.រនមលននជីវរិមនុសស     ថៅថលើលទធផ្លននការអរ      ថថាក 

ឬនេល  ថៅតាមការត្បត្ពឹរត ( វាថសដឋសូត្រ  បិ.២៥/ទំ.២២២  ក្សមមុនា  
វសនោ  នហាតិ  ក្សមមុនា  នហាតិ  ព្ពាហមនណា ) ។ 

 ថបើថោយបរមរថធម ៌   ថសមើគាន ថៅត្រងម់និមានអ្តាត    អ្វីៗ តដល 

ថកើរថឡើងអំ្ពីបចចយ័  គឺ្ជាផ្លននបចចយ័  សូនយ្កខ្លួន  និងសូនយ្ក
វរថុជារបស់ខ្លួន  ដូចគាន   ( ថមា រាជ ) ៕៚ 

3 
            ៙.ថៅម អាចតញកេម  ដុោះលោជាផ្កា  

ចិរតលោឧសា ៍  ការអររុងថរឿង ៕៚  

3 
          ៙.ឱ្កាសដងួចនទ  ដងួតារា 

មនិតមនអ្នកណា  ថចោះតរបាន 

   ឱ្កាសមនុសសលោ  ធមក៌លយណ្ 
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ពយយមឱ្យបាន  កំុខ្នថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ឱ្កាសថសដឋី  មនិថសមើគាន  
 តរឱ្កាសជា  មនុសសចិរតលោ 
   មនិថាអ្នកមាន  ឬអ្នកត្ក 

   មានថសមើគាន លោ  គ្រួកានយ់ក ៕៚ 

3 
          ៙.ពិរថាមនិថរ ើស  អ្នកមានអ្នកត្ក 

 ថធវើជាមនុសសលោ  មនិបាចសូ់កត្បាក ់

   តរត្រូវត្បយរ័ន  ឆ្លងការស់កាា រៈ 
   កិរតិ  កាមៈ  ថត្គាោះថាន កប់ាក ់ក ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសចងដឹ់ងថរឿងមនិលោរបស់ថយើង  មានថត្ចើន  ប៉ាុតនត  អ្នក
ចូលចិរតដឹងថរឿងលោរបស់ថយើង  មានរិច ។ 

 - មនុសសន ថអ្ើ !  ន ថអ្ើ ! នឹងថយើង  មានថត្ចើន  ប៉ាុតនត  អ្នក
យកចិរតទុកោកនឹ់ងថយើងពិរៗ  មានរិច ។ 

 - មនុសសតដលសងឃមឹអ្វីៗ ពីថយើង  មានថត្ចើន  ប៉ាុតនត   អ្នកតដល 
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សងឃមឹអ្វីៗ ត្បគ្ល់ឱ្យថយើង  មានរិច ។ 

 - មនុសសចូលចិរតវនិិចាយ័ថរឿងថយើង  មានថត្ចើន  ប៉ាុតនត  អ្នកតដល
ស្លគ ល់ថយើងពិរត្បាកដ  មានរិច ។ 

 C.កនុងបណាដ អ្នករិចថនាោះៗ  សុទធតរមាន  តម៉ា ឪ របស់ថយើង  
ដូថចនោះ  ថយើងមនិ្បំាចថ់ធវើលោថដើមបបីងោួរអ្នកណាថនាោះថទ  គ្រួថធវើលោ
ថដើមបរីបគុ្ណ្  និងថដើមបចិីរតខ្លួនឯងបានសុខ្ ៕៚ 

3 
          ៙.ថៅសាបស់្លា រម់ាន កឯ់ង  កជ៏យួ ឱ្យថយើងបានគិ្រថ ើញកនុងអ្វី
តដលមនិធ្លល បប់ានគិ្រ ។ 

 បញ្ញា មនិតមនថៅកនុងថរឿងថនាោះថឡើយ  ថត្រោះថរឿងមនិមាន
ថោយបរមរថ  ដូថចនោះ  បញ្ញា ថៅកនុងចិរតថយើងគិ្រ ។ 

 ដំថណាោះថោោះត្ស្លយ  តដលជាការថឆ្លើយរបបញ្ញា   គឺ្សភាព
សូនយទថទ្កខ្លួន  និងសូនយទថទ្កវរថុជារបស់ខ្លួន ។ 

 សញុ្ញនត្ត  នោក្សំ  អនវក្សខសស ុ
 នមាឃោជ  សទា  សនត្ត ៕៚ ( បិ.៦៨/ទំ.៦៤ ) 

3 
          ៙.ត្រូវអ្បរ់ ំ  ថរៀនតបកគាន    ថរៀនលោះបង ់  ថរៀនមាន កឯ់ង    ប៉ាុតនត 
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ត្រូវត្បយរ័នខ្លួន     កំុឱ្យតបកអំ្ពីការត្បឹងពយយម     កនុងការលោះបងនូ់វ 
កិថលស ។    ជីវរិថយើងថៅសល់រិច   ដូថចនោះ    ត្រូវមានថពលសត្មាប ់

ខ្លួនឯងឱ្យបានថត្ចើន ៕៚ 

3 
          ៙.ថៅកនុងថរឿងអ្វីកថ៏ោយ  សុទធតរមានថសចកដីពិរជាបរមរថ ។   
 បរមរថធម ៌នឹងឯង    តដលអ្រម់ានទកទិ់នអ្វីនឹងថយើង     អ្រ ់

ទកទិ់នអ្វីនឹងអ្នកដនទ   គឺ្មានការពិរថោយបរមរថខ្លួនឯង   ថនោះជា
សចចរស ។  បញ្ញា   ថត្កបបាននូវសចចរស  មនិត្បទូសតនឹងថរឿងអ្វីៗ ។ 

 អ្វីត្រូវថកើរ  រតមងថកើរ  អ្វីត្រូវមាន  រតមងមាន  ការមនិត្បកាន់
ដូថចនោះឯង  ថទើបមនិថកើរទុកខ ៕៚  

3 
          ៙.ថបើ រថ់នឿយកាយ ថដើមបឱី្យអ្នកដនទបានសុខ្ ថនោះលោ
ណាស់     តរថបើថត្រោះចងរ់កាចិរតអ្នកណា     ថ ើយបថណាដ យឱ្យចិរត
ខ្លួនឯងថកើរទុកខ  ថនោះគឺ្មនិលោថឡើយ ។  មនិរកាចិរតខ្លួនឯង  គឺ្លាង ់៕ 

3 
          ៙.កំុឱ្យថកើរទុកខ      ថោយថ រុតរចងប់ានថសចកដីសុខ្     អំ្ពី 

អ្នកដនទថនាោះ    ថត្រោះត្គានត់រថយើងមនិថកើរទុកខប៉ាុណ្ណឹ ង    គឺ្សុខ្ថត្សច 
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ថៅថ ើយ  ឆល រថទៀរ  ទងំជាថសចកដីសុខ្របស់ថយើងថទៀរផ្ង៕៚ 

3 
          ៙.កំុឈបថ់ធវើជាមនុសសលោ  ថោយថ រុត្គានត់របានជបួ
ជាមយួនឹងមនុសសតដលមនិលោថនាោះថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.កំុោកគុ់្កចិរតខ្លួនឯងកនុងអ្រីរកាល  រ ូរដល់បារប់ងនូ់វ
ររនៈដម៏ានរនមលកនុងបចចុបបនន  គឺ្សរិបបោឋ ន ៤ ថឡើយ ។ 

 កំុខ្វល់ចំថរោះសុខ្កនុងអ្នាគ្រ  រ ូរដល់បារប់ងថ់សចកដីសុខ្
កនុងបចចុបបនន ៕៚ 

3 
          ៙.ការលោះបងនូ់វថត្គ្ឿងជាបជំ់រក ់  ការោកចុ់ោះនូវភារៈធាន ់ 
ថោយបញ្ញា បាននាថំៅជបួសនតិបទថរៀងៗ ខ្លួន ។ 

 ការតសវងរក  ម ិចាតា  មហាអំ្ណាច  នាថំៅជបួភាពត្ជួល-
ត្ចបល់  ថកាលា ល  វវិាទ  ទស់តទងថៅកនុងពិភពថលាក ៕៚ 

3 
          ៙.មនិមានអ្នកណា  មកបញ្ចូ លថសចកដីទុកខឱ្យថយើងបានថឡើយ 
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ថបើថយើងមាននូវសំវរ  ថោយសរិសមបជញ្ា ៈ ។    អារមមណ៍្  ថត្បៀបដូច 

ជាថាន ពុំលតដលថៅកនុងដបតរប៉ាុថណាណ ោះ ។ 

 មនិមានអ្នកណា  ថគ្មកលួចថសចកដីសុខ្របស់ថយើងបានថនាោះ
ថទ  ថបើថយើងមនិថបើកឱ្កាសឱ្យ  ថោយការវថងវងថភលចសរិ  ថទថនាោះ ៕ 

3 
          ៙.ថយើងកានសី់ល  ថវៀរ្កនូវអ្ទិនាន ទន  ប៉ាុតនត  ថបើថយើងមនិ
មាននូវវបិសសនាថទ  គឺ្ថៅត្បកានយ់កបញ្ចកខនធ  មកត្បកានថ់ា  ជា
របស់ថយើង  ដូថចនោះ  មនិរចួអំ្ពីការជាបថ់ទសថៅកនុងវដដៈថឡើយ ។ 

 កាលថបើមានវបិសសនា  បានដឹងបញ្ចកខនធតាមពិរ  ថាជារបស់
កនុងថលាក  ឬថាជារបស់មារកប៏ានតដរ  ករ៏តមងលោះបងថ់ត្រោះមនិតមន
ជា របស់ថយើង  ថរលគឺ្មនិកានយ់កថោយរណាា   ថាជារបស់ថយើង៕ 

3 
          ៙.ជាអានិសងស  និងជាគុ្ណ្ដធំ៏ថធងនត្កតលង  តដលបានដឹង  
ថរឿងអ្រីរកាលកដី បចចុបបននកាលកដី និងអ្នាគ្រកាលកដី ថ ើយសុខ្ចិរត  
ថត្រោះមានសចចញ្ញា ណ្ថកើរថឡើង      ដឹងថាកនុងថរឿងថនាោះៗ      សុទធតរ 

ត្រឹមត្រូវថោយបរមរថ  ថ ើយមនិទកទិ់ននឹងអ្តាត   រួខ្លួនថយើង  ឬរខួ្លួន
អ្នកដនទ  ណាថនាោះថឡើយ ៕៚ 

3 
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          ៙.ជីវរិរស់ថៅ  គឺ្ដងួចិរតតដលដឹងនូវអារមមណ៍្ថនាោះឯង ។  
ថលាកននការរស់ថៅ  គឺ្អារមមណ៍្របស់ចិរត  ដូថចនោះ  ចិរតគ្បបមីានថសចកដី
សុខ្ថៅកនុងទីណា     គ្បបនីាចិំរតថៅរស់ថៅកនុងទីថនាោះចុោះ     ថរលគឺ្ 

អារមមណ៍្ននត្ពោះកមមោឋ ន  តដលនាឱំ្យចិរតសុខ្សាប ់៕៚ 

3 
          ៙.មុននឹងថរលសដី  គ្រួគិ្រយ៉ា ងរិចឱ្យបាន ៣ ចំណុ្ច ៖ 

 ១-ថរើរកយថនាោះ  ជារកយពិរតដរឬថទ ។ 

 ២-ថរើ្បំាច ់ ត្រូវថរល  ត្រូវថា  តដរឬថទ ។ 

 ៣-ថរលថៅថ ើយ  បានផ្លលោតដរឬថទ ។ 

 C.គ្រួអ្បរ់ចិំរត  ចថត្មើនថមតាត   តដលនឹងនាឱំ្យថកើរមានថមតាត -
វចីកមមជាថដើម ។  ជីវរិមានរិច  មនិត្រូវលិចចុោះថៅកនុងបុគ្គលណា  កនុង
ថរឿងអ្វី  ថោយថសចកដីទុកខ  ថស្លក  ថៅថនាោះថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ចិរតតដលមនិ ល្ ស   រតមងគិ្រថោយ  អ្ថយនិថស្ល-
មនសិការ  គិ្រថ ើយថកើរទុកខ  ររឹតរថកើរទុកខ  ររឹតរគិ្រខុ្សថៅ ៗ  គឺ្
ឋរិថៅកនុងសភាពការណ៍្  ដុរចិរតខ្លួនឯង ។  ដូថចនោះ  ថទើបត្រូវស្លដ ប ់ 
ត្រូវសិកាបដិបរតិតាមត្ពោះធម ៌  ថដើមបឱី្យថចោះគិ្របានត្រឹមត្រូវ  គិ្រ
ថ ើយបានសុខ្  បានសាប ់ ត្រជាកចិ់រត    ថនោះជាអានិសងសននការស្លដ ប ់
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ការសិកានូវត្ពោះធម ៌៕៚ 

3 
          ៙.គូ្ត្បយុទធ  ពិរត្បាកដកនុងថលាក 

 - មនិតមន  មនុសសជាមយួនឹងមនុសស 
 - មនិតមន  ថទវតាជាមយួនឹងយកខ  មារ 
 - មនិតមន  នាគ្រាជ  ឬសរវណាថនាោះថទ  ថត្រោះមនុសស  ថទវតា 

គឺ្បញ្ារតិថៅថលើចិរត  ថចរសិក  រូប ។  ថយើងត្គានត់រថរលសនមរ
ប៉ាុថណាណ ោះ  តដលថាមនុសសថ ល្ ោះគាន   ឬថាមានសស្តអគ ម  រវាងថទវតា  
ជាមយួនឹងពកួអ្សុរជាថដើម ។ 

 C.គូ្ត្បយុទធពិរត្បាកដ  គឺ្បុណ្យ  ជាមយួនឹងបាប ។ 
 - ថពលតដលកំពុងខឹ្ងថត្កាធ  ថដើមបយីកឈនោះគូ្បដិបកខ  យក
ឈនោះពកួថនោះ   ពួកថនាោះ    ថពលថនាោះ    គឺ្បាបកំពុងតរមានជយ័ជមនោះ  
ថលើបុណ្យ ៕៚ 

3 
          ៙.អ្នកណាត្រូវការអ្វីទងំអ្ស់កនុងថលាក  សរុបមក  គឺ្ត្រូវការ
សុខ្ចិរត ។  ថបើថរលដល់ថរឿងខ្វោះខ្រវញិ  សរុបមក កខ៏្វោះការសុខ្ចិរត
 នឹងឯង ។  អ្វីតដលថធវើឱ្យមនិសុខ្ចិរត  ថកើរមានកនុងសរវថលាក  គឺ្
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អ្វជិាជ   រណាា   ដូថចនោះអ្វីៗ កនុងថលាក  មនិអាចបំថពញនូវការសុខ្ចិរត
ថនោះ  ឱ្យថពញបានថឡើយ  មានតរមយ៉ាងគ្រ ់ គឺ្បញ្ញា យល់ដឹង  ្កធ់លុោះ
នូវសចចៈ  អ្ស់អ្វជិាជ   រណាា   ថទើបបានសថត្មចនូវថសចកដីសុខ្ថពញ-
ថលញថៅបាន ។ 

 C.សូមពុទធបរស័ិទ         សិកាបរមរថធមក៌នុងជីវរិ        ឱ្យបាន 

ចាស់ថឡើង ៗ     ថាអ្វីៗ តដលថកើរថឡើង     សុទធតរត្រឹមត្រូវតាមថ រុ 

មនិគ្រួត្បកានម់ា ំ មនិគ្រួឱ្យមាននូវទុកខកងវល់ថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថលាកថឆ្ោះថចញជាថភលើង   ថត្រោះចិរតមនុសសថយើង   គិ្រតរពី
ខ្លួនឯង ។   ថត្រោះមនិបានស្លគ ល់អ្រតភាពមាន ក់ៗ   ជារបស់កនុងថលាក
ដូចគាន   ថទើបអ្តាត នុទិដឋិ្បត់្បកានថ់រៀងៗ ខ្លួន  សមាគ ល់ថាមានខ្លួន
ថយើង  មានខ្លួនអ្នកដនទ   រថ់នឿយ  រវល់... បងាឱ្យថកើរថឡើងនូវអ្ភ-ិ
សអខ រ  គឺ្កមម ។  ទល់តរដកនូវអ្តាត នុទិដឋិ  គឺ្ថសចកដីត្បកានថ់ា  មាន
ថយើង មានថគ្ថនោះថចញ ថទើបសរវថលាកដឹងអំ្ពីភាពទំថនរ ថសចកដីសុខ្
សាប ់ មនិមានកងវល់  និងបានដឹងអំ្ពីទុកខនិថរាធពិរត្បាកដ ៕៚ 

3 
          ៙.រូបារមមណ៍្  ជាថលាកននការរស់ថៅ  កនុងខ្ណ្ៈថ ើញ   
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 - សទទ រមមណ៍្  ជាថលាកននការរស់ថៅ  កនុងខ្ណ្ៈឮ... ។ 

 - វញិ្ញា ណ្  ជាការរស់ថៅ  វញិ្ញា ណ្ត្បាសថៅ  គឺ្ស្លល ប ់។ 

 - អារមមណ៍្របស់វញិ្ញា ណ្  គឺ្ជាថលាកននការរស់ថៅ ។ 

 C.ថនោះជាថលាកកនុងអ្រយិវនិយ័  សូមពុទធបរស័ិទខំ្សិកា  
ពយយមយល់ដឹងឱ្យបានចាស់ថឡើង ៗ នូវសអខ រថលាកតាមពិរ  
ថោយបរមរថយ៉ា ងថនោះ  នឹងបានសាបចិ់រត ។  កំុថភលច  អារមមណ៍្បរមរថ  
គឺ្ជាថលាកននការរស់ថៅ  រឯីការរស់ថៅរបស់សរវថលាក  គឺ្វញិ្ញា ណ្
ដឹងអារមមណ៍្ ៕៚ 

3 
          ៙.សុរយិទបថៅ  ថៅនាថជើងថម  

 លាទុកឱ្យតសោក  តរកថរឿងដនទ 

   ទុកខថស្លកថលើថលាក  មានថរាគ្ថកើរេមី 
   វបិរតិតផ្នដី  អាត្ស័យនឹងមនុសស ។ 

 មនិសងឃមឹថស្លយ  ថសពសុខ្ថលាកា 

 ថ ើញថទសរណាា   ឧបមារងធលុោះ 
   ចថត្មើនបញ្ញា   មានការោកចុ់ោះ 
   រចួពីអ្នកថទស  បានលុោះនិថរាធ ៕៚ 

3 
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          ៙.យល់ដឹងអំ្ពីជីវរិ  ពិរជាមនិ្បំាចយ់កអ្វីៗ ថត្ចើនតមន ។ 

 - ថត្បើជីវរិ  ឱ្យមានថសចកដីសុខ្  គឺ្សុខ្ចិរត ។ 

 - មនិថបៀរថបៀន  ដល់អ្នកដនទ 

 - មនិវថងវង  ត្ចឡំ  ចំថរោះសុខ្លួងថលាម  ថបាកត្បាស់  ថោយ
រាគ្ៈ  ថនាោះថឡើយ ។ 

 - គ្បបសិីកាថៅកនុង អាសីវសិសូត្រ បិ.៣៥/ទំ.៣៩៤ ៕៚ 

3 
          ៙.ថរលថរឿងមុខ្ថត្កាយ  ថរលថោយស្លម ររី 

 ថទើបមនិត្បល័យ  ថសចកដីសុខ្ថគ្ 

    ស្លដ បថ់ោយស្លម ររី  សូមបរីកយថជរ 
    មនិថកើរទុកខថទ  សថពវ  ធមាម ... ៕៚ 

3 
          ៙.ថសចកដីសុខ្ដធំ៏ទូលាយ  មនិតមនថៅត្រងក់ារបានអ្វីៗ ជាទី
ថពញចិរតកនុងថលាកថនោះថទ  តរថៅត្រងក់ារលោះបងរ់ណាា   តដលជាការ
ជាសោះថសបើយនូវជំងឺថរាគាកិថលសទងំពងួ ។ 

 - ការលោះបងនូ់វរណាា    ថោយសរិរឭកដឹងវេីិចិរត   គឺ្ត្គានត់រ 

ជានាមធមដឹ៌ងអារមមណ៍្ប៉ាុថណាណ ោះ  មនិតមនអ្តាត   សរវបុគ្គលថនាោះថទ ។ 



-45- 

 

 - សរិរឭកដឹងវេីិចិរត  ជាបរមរថធមសុ៌ទធ  ថត្រោះបញ្ញា បានតចក
រូបធមជ៌ាធ្លរុមនិដឹង  ថោយតឡកអំ្ពីនាមធម ៌ ថទើបវញិ្ញា ណ្ធ្លរុបាន
ត្បាកដជារបួរមរថធម ៌ មនិតមនសរវ  បុគ្គល  ត្សី  ត្បុស  ជាអ្នកដឹង
អារមមណ៍្ថនាោះថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.កំុវថងវង  ថភលចខ្លួន 

កំុពនួថធវើបាប  ថភលចខ្ម ស 

 កំុសបាយណាស់ ថភលចតម៉ាឪ 

 កំុត្សវងឹនឹងសត្រូវ ថភលចដឹងកំ ុស 

 កំុតសវងរកសុខ្ឯថណាោះ ថភលចសុខ្ចិរត ៕៚ 

3 
          ៙.ចងឱ់្យថគ្ថ ើញ  ទល់តរថត្កាកឈរ 
 ចងសុ់ខ្កនុងធម ៌ ទល់តរថចោះត្គ្ប ់

   ចងដ់ល់ទិសថៅ  ទល់តរកំុឈប ់

   ចងរ់ចួ្កភព  ទល់តរអ្ស់ចង ់។ 

 តណ្ហំ   និសាយ តណាហ   បហាតពាេ  ( បិ.៤៣/ទំ.៩ ) 
 បុគ្គលអាត្ស័យនឹងរណាា   ថ ើយគ្បបលីោះនូវរណាា  ៕៚ 

3 
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៙.មានស្លម ររី មានថសចកដីសុខ្ ជាមយួនឹងធមមតា  ននជីវរិ ៕៚ 

3 
៙.ចិរតមានថមតាត   ឱ្យថគ្បានសុខ្  ថយើងបានសបាយចិរត ៕៚ 

3 
          ៙.ថទោះជាខ្វ យខ្វល់នឹងថរឿងអ្វីកថ៏ោយ  កគឺ៏្កំពុងតរខ្វល់នឹង
ខ្លួនឯងថោយការមនិដឹង  ថោយការត្បកានអ់្តាត  ។ 

 វបិសសនា     ជាកញ្ចកឆ់្លុោះថមើលខ្លួនឯង    ថទើបថ ើញសអខ រធម ៌  
មនិត្បកានអ់្តាត   មនិថបៀរថបៀនដល់សពវសរវណាៗ ទងំអ្ស់ ៕៚ 

3 
          ៙.ទទួលអ្វីៗ      ជំុវញិខ្លួនថោយបញ្ញា        ដឹងថាជាធមមជារិ
ថផ្សងៗ គាន   ដូថចនោះ  ថសចកដីសុខ្រតមងចថត្មើនថឡើង ៗ ។ 

 ថរឿងតដលថផ្សងគាន      មកអំ្ពីបរមរថថផ្សងគាន     ថោយបចចរត-
លកខណ្ៈ  ប៉ាុតនត  ថសមើគាន ថោយអ្រម់ានអ្តាត   ត្គានត់រជាផ្លននបចចយ័  
ដូចពនលឺនេា  ដូចថផ្លកបថនាទ រ  ឥនទធនូ  ឬដូចនេាបថណ្ដើ រកូន ។  អ្វីៗ 
សុទធតរថកើរអំ្ពីបចចយ័  អ្វីតដលថកើរពីបចចយ័  មនិតដលមានខ្លួនឯង
ថឡើយ  ដូចជាពនលឺត្បទីប  ឬដូចមលបថ់ឈើផ្ងតដរ ៕៚ 

3 
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          ៙.ជីវរិថយើងថនោះ    អាចថា    មនិមានរនមលកនុងត្កតសតភនកនន
អ្នកដនទ  ប៉ាុតនត  មានរនមលណាស់ថៅកនុងដងួចិរតតម៉ា ឪ  និងអ្នកតដល
ត្សឡាញ់ថយើង  ជាពិថសសកនុងថភទជាបពវជិរ  មានសីលជាទី
ត្សឡាញ់  តដលជាទីថគារពត្ជោះថាល ននមនុសស  និងថទវតា ។ 

 ពុទធបរស័ិទណាកថ៏ោយ  គឺ្សំខ្នស់ត្មាបខ់្លួនឯងណាស់  
ថត្រោះត្គ្បអ់្ងគ ត្គ្បគ់ាន   សុទធតរមានឧបាទនកខនធ ៥  មាននូវសងារវដដ   
ដូថចនោះ    គឺ្មានសិទធិសថត្មចត្ពោះនិរវ នបាន    ថោយការកំណ្រដឹ់ងទុកខ 
ោកចុ់ោះនូវទុកខ  ភារនិនក្សខបនំ  សខុ្ំ ៕៚ 

3 
          ៙.ថៅថពលខ្លួនឯងមានទុកខលំបាក  អ្វីតដលគ្ួរមាន  គឺ្កមាល ងំ
ចិរតឱ្យដល់ខ្លួនឯង ។ 

 ថៅថពលខ្លួនឯងបានសុខ្សបាយ   អ្វីតដលគ្រួមាន  គឺ្ទឹកចិរត 
ឱ្យដល់អ្នកដនទ ។ 

 កមាល ងំចិរតឱ្យដល់ខ្លួនឯង       គឺ្សទធ កនុងត្ពោះររនត្រយ័     និង 

កុសលឆ្នទៈ តដលថធវើឱ្យថយើងមនិថកើរទុកខផ្លូវចិរត ថត្រោះកមាល ងំវបិសសនា  
ថទោះជាទុកខលំបាកផ្លូវកាយ  ឬមានជំងឺថរាគាកថ៏ោយ ។ 

 ទឹកចិរតឱ្យដល់អ្នកដនទ គឺ្សទធ កនុងកមមផ្ល និងថមតាត    ករុណា 
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ថធវើឱ្យថយើងររឹតរសបាយចិរត ។  ថសចកដីសុខ្កនុងជីវរិ  គឺ្សបាយចិរត 
ថនោះឯង  តដលជាបាទននសមេៈ ៕៚ 

3 
          ៙.រូបកាយ្ស់ថៅ  ជរាថៅ  ដូចតខ្រថនាច  ប៉ាុតនត  ត្រូវអ្បរ់ចិំរត  
ឱ្យភលសឺ្លវ ងថឡើង ៗ  ដូចតខ្ខ្ងថខ្នើរ ៕៚ 

3 
          ៙.របស់កនុងថលាក សត្មាបត់រមយួត្គា ៗ ប៉ាុថណាណ ោះ។ របស់ខ្លោះ
កនុងជីវរិ មនិ្បំាចល់ោអ្វីថពកថទ ត្គានត់ររស់ថៅតាមរថបៀបខ្លួនឯង  
មនិថកើរទុកខ  កសុ៏ខ្ចិរតថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថពលតដលអ្នកដនទរស្លយនូវការត្សឡាញ់  ថចញអំ្ពីថយើង 

គឺ្ថយើងត្រូវបតនថមការត្សឡាញ់ខ្លួនឯង  ឱ្យបានថត្ចើនថឡើង  ត្រូវមាន
ជំថនឿថលើខ្លួនឯង  តដលថយើងតរមាន កឯ់ង  គឺ្អាចជយួ ខ្លួនឯងបាន  
ថោយបដិបរតិតាមត្ពោះធម ៌ ។  ត្រូវយល់ឱ្យចាស់អំ្ពីថសចកដីទុកខថៅ
កនុងជីវរិ  គឺ្ថាថត្រោះមានទុកខ  ថទើបមានបុគ្គលរចួ្កទុកខ  បានសថត្មច
ដល់ត្ពោះនិរវ ន  ថោយឧបាយកនុងការោកចុ់ោះនូវភារៈ  ដូថចនោះ  កំុវថងវង
សោប ់ វថងវងត្សឡាញ់    ចំថរោះថសចកដីទុកខថនោះថឡើយ    ត្រូវខំ្ពយយម 
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សិកាកំណ្រដឹ់ង  យកទុកខសចចមកជាថមថរៀនថាន កប់រញិ្ញា  ៕៚ 

3 
          ៙.មានថរឿងថស្លកថៅមយ៉ាង  ថៅត្រងថ់ាថគ្ថនាោះ  មនិឱ្យរនមល
ខ្លួនឯង  ប៉ាុតនតតាមពិរ  គឺ្ខ្លួន នឹងឯងតដលមនិដឹង  មនិថ ើញអំ្ពីរនមល 
ននជីវរិខ្លួនឯង ។    រនមលននជីវរិរបស់ថយើង    មនិតមនថសមើត្រឹមថៅនឹង 

ការត្សឡាញ់  ការយកចិរតទុកោកអំ់្ពីអ្នកដនទប៉ាុណ្ណឹ ងថនាោះថទ  គឺ្
ថយើងមានគុ្ណ្រនមលថសមើនឹងការរចួផុ្រ្កទុកខ  តដលអ្នកត្សឡាញ់
ថយើង  ថទោះជាថពញតផ្នដី  រមួទងំថទវតាផ្ងថទៀរ  កម៏និអាចឱ្យថយើង
បានតដរ  គឺ្ថយើងសំខ្នចំ់ថរោះខ្លួនឯងដន៏ត្កតលង ៕៚ 

3 
          ៙.ថសចកដីសុខ្មនិតមនថៅត្រងម់ាន  ឬមនិមានថនាោះថទ  ប៉ាុតនត  
ថៅត្រងសុ់ខ្ចិរត ៕៚ 

3 
          ៙.ថទោះជាបានអ្វីៗ ប៉ាុនណាកថ៏ោយ  ចំណុ្ចថត្គាោះថាន កថ់ៅ
ត្រង ់ ថសចកដីសមាគ ល់ថា  មានខ្លួនថយើងថៅកនុងថលាកថនោះ  គឺ្ខ្លួនថយើង
ជាមាច ស់ននអ្វីៗ ថនាោះ ។  កាលណាសមាគ ល់ថាមានអ្តាត ថ ើយ  កនុង
ថលាកននមចចុរាជថនោះ គឺ្មនិតមនមានតរអ្វីៗ ឱ្យជាទីថពញចិរតថនាោះ
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ថឡើយ  បញ្ញា ភយ័ខ្ល ចរាបម់និអ្ស់  ការត្បកាន ់ួងត ង  ថ ល្ ោះ
ត្បតកកទស់តទង... ។ 

 C.ចុោះថបើការពិរ   មានតរវេីិចិរតដឹងអារមមណ៍្  ដូថចនោះ   ថរើថយើង 
្បំាចប់ានអ្វីថៅ  ទងំតដលមនិមានអ្តាត   រខួ្លួនថៅកនុងថលាកថនោះ  ថរើ 
មានបញ្ញា អ្វីមកអំ្ពីណា  ថនោះឯងជាគុ្ណ្  ជាត្បថយជនដ៍អ៏្ស្លច រយនន
ការអ្បរ់ចំថត្មើនសរិបបោឋ ន ៤ ៕៚ 

3 
          ៙.បដិបរតិធម ៌ គឺ្មនិគ្បបមីានគំ្និរថលើកខ្លួនឯង  ថាជាមនុសស
លោថនាោះថទ ។ 

 - បដិបរតិធម ៌ ថដើមបកីមាច រកិ់ថលស  ថត្គ្ឿងថៅ មង ។ 

 - បដិបរតិធម ៌ មនិតមនថត្រោះថយើងជាមនុសសលោថនាោះថឡើយ  តរ
ថត្រោះថយើងថៅមនិទនប់ានលោស្លោ រ  ថៅលាង ់  ថៅវថងវង  ថទើបបាន
ជាមកបដិបរតិ  ដូថចនោះ  ត្រូវត្បយរ័នការថលើកខ្លួនឯង  ត្បកានខ់្លួនថា
ត្គានថ់បើ  តដលនាឱំ្យធ្លល កចូ់លថៅកនុងវវិាទ  តដលតរងថកើរមាន  សឹង
ត្គ្បក់តនលងសិកា  បដិបរតិធម ៌៕៚ 

3 
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          ៙.ថយើងមនិហ៊ានថៅជិរកូវដី ១៩  តរថបើវបិសសនាញាណ្វញិ  
ត្រូវររថ់ចញពីខ្លួនថយើង  តដលមានថទសដន៏ត្កតលងជាងកូវដី  ថត្រោះ  
ត្ពោះសមាម សមពុទធ  ត្ទងត់្តាស់ឧបមាថៅនឹងអាសិរ ពសិ   ខ្ម ងំសត្រូវ   អ្នក 

សមាល បជ់ាថដើម ។ 

 C.ររថ់ចញថោយវបិសសនា  រររ់ចួជាស្លថ ពរថោយអ្រយិមគ្គ ។ 
 C.អ្តាត នុទិដឋិ  ការត្បកានប់ញ្ចកខនធថាជាអ្តាត   គឺ្ជាការ
សនិទធស្លន លតដលបណាដ លឱ្យថត្គាោះថាន កជ់ាងកូវដី  រាបល់ានថកាដិដង។  
ដូថចនោះ  ការររថ់ចញអំ្ពីខ្លួនថយើង  គឺ្ការលោះបងនូ់វអ្តាត នុទិដឋិ នឹងឯង៕ 

3 
          ៙.ទនតដលមានផ្លថត្ចើន  មានអានិសងសថត្ចើន  គឺ្ទនតដល
ជាថត្គ្ឿងត្បោបចិ់រត  ជាអ្លអា ររបស់ចិរត ។ 

 - ឱ្យទនថ ើយ  សបាយចិរត  មានបីរិ  សុខ្ៈ  ឯកគ្គតា ។ 

 - ឱ្យទន  មានវបិសសនាចថត្មើនថរឿយៗ សថត្មចមគ្គផ្ល  ជា
ត្ពោះអ្រយិបុគ្គល បដិសនធិកនុងត្ព មថលាក  ថ ើយបរនិិរវ នកនុងទីថនាោះ៕ 

3 
          ៙.ធនមាម   ហនវ  រក្សខតិ  ធមមចារ ឹ  ធមរ៌តមងរកានូវអ្នក
ត្បត្ពឹរតធម ៌។ 
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 ៙.ថពលមានថភលៀង  ឬនេាថៅដ   ថយើងនឹងថ ើញរនមលននឆ្ត្រ ។ 

 - ថពលជីវរិមានទុកខ  ទងំបញ្ញា កប៏ានដឹងនូវវដដទុកខ  ថយើងនឹង 

បានថ ើញគុ្ណ្រនមលននត្ពោះធម ៌ តដលថកើរមានកនុងថលាក ៕៚ 

3 
          ៙.១- កកើតទុកខ  ក្រោះគិតដល់ខ្លួនឯងខ្លាំងកេក ។ 

 - ថោយស្លរគិ្រថត្បៀបថៅនឹងអ្នកធំ    អ្នកខ្ពស់ជាងខ្លួន    ឬ
អ្នកមាន  អ្នកបានជាង  ថមាល៉ា ោះថ ើយ  ខ្លួនឯងកក៏ាល យថៅជាបញ្ញា ឱ្យដល់
ខ្លួនឯង ។ 

 C. ត្រូវគិ្រថា  មានបាន  ធំ  ខ្ពស់ទងំថនាោះ  មនិតមនផុ្រ្ក
ទុកខថឡើយ  ឱ្យតរថៅមានកិថលស ។ 

 - អ្នកត្ក  អ្នកទុកខលំបាក  ទងំសរវកនុងអ្បាយភូមមិានថត្ចើន
ណាស់  ខ្លឹមស្លរននជីវរិ  គឺ្ត្បត្ពឹរតធម ៌។ 

 ២- ទុកខក្រោះចង់ជួប្បសេវ  ផលសក្មចខ្លាំងកេក ។ 

 - គឺ្ជាចំណ្ង ់ តដលនាឱំ្យថកើរទុកខ  អ្នទោះអ្តនទងតរខ្លួនឯង ។ 

 C. ត្រូវពិ្រណាអ្វីៗ ថនាោះ  មនិថាវរថុ  កិរតិយស  រំតណ្ង... 
បានមក    មនិតមនមានតរគុ្ណ្ថនាោះថឡើយ    គឺ្មានថទសផ្ង ។  
ថទស  ជាអាេកំ៌បាងំបំផុ្រ  គឺ្ការត្បកាន ់   ួងត ង  តដលនាឱំ្យ
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ថៅ មងចិរត ។  ដូថចនោះ  គ្រួហារចិ់រតឱ្យមាននូវថសចកដីសុខ្ថ ើយ
ថត្សច  កនុងការអរត្បាស្កថទស  តដលកំពុងតរថធវើ  គឺ្មនិ្បំាច ់

ផ្លអ្វីថទៀរថនាោះថទ ។ 

 ៣- ទុកខក្រោះ  កមើលក ើញតតករឿងមិនលអរបស់កគ ។ 

 - ថោយការសោបថ់ោយអ្គ្រិ  តដលជាបាបកនុងខ្លួនឯង ។ 

 C. ត្រូវពិ្រណា  បាប  កិថលសរបស់ខ្លួន  តដលមានពិរតមន  
រមួទងំបាប  អ្គ្រិ  តដលសោបថ់គ្ថនាោះផ្ង ។ 

 - មនុសសថៅមានកិថលស អ្នកតដលត្រូវថយើងសមាោ រជា្បំាច ់

គឺ្ខ្លួនថយើង  ត្រូវថរៀនថមើលគុ្ណ្អ្នកដនទផ្ង  កំុឱ្យខ្លួនឯងជាមនុសស 
រមលិគុ្ណ្អ្នកដនទ ។ 

 ៤- ទុកខក្រោះស្ដលយក្កាយ    ចាំករោះកាំហុសរបស់ខ្លួន    កនុង
អតីតកាល ។ 

 - លិចចុោះកនុងអ្រីរកាល  ចងត់កអ្រីរកាល ។ 

 C. ត្រូវថធវើការឱ្យបានសុខ្  បានត្បថយជនថ៍ៅកនុងបចចុបបនន  ជា
ការថផ្ដើមជីវរិេមី  បានត្គ្បថ់ពលតដលថៅរស់ ។ 

 - មនិមានអ្នកណាតដលមនិធ្លល បខុ់្សថនាោះថឡើយ  ឱ្យតរដឹង
ខុ្សថចោះតកខ្លួន  មានកំ ុសទុកជាត្គូ្ត្បថៅ ។ 

 - ចថត្មើនវបិសសនា  ឱ្យថ ើញអ្កុសលមូលតាមពិរ   គឺ្ថលាភៈ 
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ថទសៈ  ថមា ៈ  មនិតមនអ្តាត   រខួ្លួនថយើង ។ 

 ៥- ទុកខក្រោះកងវល់កនុងករឿងអនាគត ។ 

 - ថោយបចចុបបនន     មានសភាពត្កីត្កលំបាកផ្ង    ខ្វោះញារិ
ជាទីពឹងផ្ង  ជាពិថសស  ខ្វោះបញ្ញា  នឹងឯង ។ 

 C. ត្រូវថធវើការអរបចចុបបននឱ្យបានលោ  និងត្បាស្កថទស  
ថោយពយយម  អ្រធ់ន ់ ថ ើញការខ្ជិលជាសត្រូវ ។ 
 - មនុសសស្លងការអរ  ការអរស្លងមនុសស ។ 
 - ត្រូវមានទឹកចិរត  ដបរិថាត្កីត្កកពិ៏រ  តរចិរតមនិត្កថទ ។ 
 - អ្បរ់បំញ្ញា   ឱ្យថ ើញថាអ្វីៗ ត្រឹមត្រូវតាមថ រុ ។ 
 ៦- ទុកខក្រោះបញ្ហល  គូ្គងជីវិត ។ 
 - ថត្រោះត្សឡាញ់ថគ្មនិបានសថត្មច  មានឧបសគ្គ  ឬរកអ្នក
ត្រូវចិរតមនិបាន  ឬកប៏ានមនុសសមនិលោ ។ 
 C. ត្រូវមានសទធ កនុងថរឿងកមមផ្ល  អ្វីៗ មនិតមនអ្រថ់ រុថនាោះ
ថទ  និងត្រូវរងឹបឹុងឱ្យបានជាទីពឹងននខ្លួន ។ 
 - មានគូ្  ឬអ្រគូ់្  មនិទកទ់ងនឹងថសចកដីសុខ្ថឡើយ  ថសចកដី
សុខ្ថៅត្រងថ់ា ថរើជីវរិឥឡូវថនោះដូចថមដច  ត្រូវឱ្យត្បត្ពឹរតថៅយ៉ា ងណា  
គឺ្ថៅថលើបញ្ញា   ថត្បើជីវរិជាកត់សដងឱ្យសថត្មចបាននូវការសុខ្ចិរត ។ 
 ៧- ទុកខក្រោះសងលឃឹមកលើកគខ្លាំងកេក ។ 
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- គឺ្ជាថរឿងតដលគិ្រដល់ខ្លួនឯងខ្ល ងំថពកផ្ងតដរ  ថទើបខ្លួនឯង 
ថនោះ  ត្រូវសងឃមឹថលើអ្នកដនទ  ឱ្យខ្កចិរត ។ 

C. ត្រូវឱ្យយល់ថា  មនុសសថយើងមានកមមផ្លថរៀងខ្លួន  
អ្ធយត្ស័យកថ៏រៀងខ្លួន  ទងំការគិ្រតរពីខ្លួនឯង  ករ៏រឹតរចថត្មើនខ្ល ងំ
ថទៀរ  ដូថចនោះ  ថរើអ្នកណាថគ្  មកផ្កគ បឱ់្យត្រូវចិរតថយើងត្គ្បថ់រឿងថនាោះ  

ថទោះបីថយើងវញិ  កអ៏្៊Íចឹងតដរ  ថៅផ្កគ បចិ់រតអ្នកណាបានសពវត្គ្បថ់ៅ  
សូមបតីរថរឿងខ្លោះ  ផ្កគ បខ់្លួនឯងមនិទងំបានផ្ង  ្បំាចថ់រលេវីដល់
អ្នកដនទ  តដលមាន ក់ៗ  ជយួ តរខ្លួនឯង  មនិទងំរចួផ្ងថនាោះ ។ 

៨-ទុកខក្រោះ  យកតាមតតចិតតខ្លួនឯង ។ 
-គិ្រថាខ្លួនឯងពូតកជាងថគ្  ឱ្យថសចកដីសំខ្នដ់ល់ខ្លួនឯងថពក  

ត្គ្បត្គ្ងការត្បត្ពឹរត  ចររិ  អ្ធយត្ស័យននអ្នកដនទ  គិ្រថា  ថគ្ត្រូវតរ
ថធវើយ៉ា ងថនោះ ៗ ដល់ខ្លួន ។ 

C. ត្រូវតចកឱ្យចាស់ថា         ខ្លួនថយើងសំខ្នស់ត្មាបខ់្លួនឯង 
ណាស់   កនុងការជយួ ខ្លួនឯង    តរកំុឱ្យថសចកដីសំខ្នខ់្លួនថយើងថៅថលើ 
អ្នកដនទថពក  វាអាចជារមួានោះ ។ 

-ពិ្រណាភាពជាកត់សដងននខ្លួនឯង  ថធវើអ្វីមានត្រូវ កម៏ានខុ្ស  
សថិរកនុងភាពជាមនុសសធមមតា   ដូថចនោះ    ត្រូវថចោះស្លដ បថ់គ្ផ្ង   កំុចងត់រ 
និយយឱ្យថគ្ស្លដ បថ់នាោះ ។ 
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 ៩- ទុកខក្រោះភ័យខ្លចចាស់  ខ្លចធមមតាធម៌ ។ 
 - ជាថរឿងត្សវងឹនឹងជីវរិ  ត្សវងឹវយ័  ត្សវងឹនឹងអ្វីៗ  ថត្រោះខ្វោះ
ធមម៌យួដសំ៏ខ្ន ់ គឺ្ សរិ ។ 
 C. ត្រូវពិ្រណាធមមតាធម ៌  ជាធមមជារិ  តេមទងំជាថមថរៀន
ថៅកនុង      សនរេ  ធមាម   អនត្តត      និង    សនរេ   ធមាម     នាល ំ
អភិនិនវសាោតិ  ថទៀរផ្ង ។ 
 - ចថត្មើនវបិសសនា ឱ្យចាស់ថា ទងំអ្ស់ថនាោះគឺ្  មនិតមន
ថយើងជាអ្នកស្លងថឡើងថឡើយ ដូថចនោះ អ្វីតដលថយើងមនិបានថធវើថទ  ត្រូវ
កាល ហានថឡើង  ត្រូវកំុខ្ល ច  ត្រូវតររវា៉ា ឱ្យដល់ទីបំផុ្រ  គឺ្ឈនោះទុកខ
ទងំពងួ ។ 
 ១០- ទុកខក្រោះ្បកាន់អតាតល  តួខ្លួនអញ ។ 

- ថោោះត្ស្លយថសចកដីទុកខតបបណា  កត៏្គានត់របានមយួត្គា ៗ 
ប៉ាុថណាណ ោះ     ដំថណាោះត្ស្លយខ្លោះ   ររឹតរបតនថមបញ្ញា ថទៀរផ្ង    ថត្រោះ
អ្តាត នុទិដឋិ  ថនោះឯង ។ 

C. ត្រូវឱ្យចាស់ថោយវបិសសនាថា    វញិ្ញា ណ្ធ្លរុ   គឺ្ជាការ
រស់ថៅ     ចំតណ្កអារមមណ៍្របស់វញិ្ញា ណ្     គឺ្ជាថលាកននការរស់ថៅ   
ថនោះជាសអខ រថលាក ។ 
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 -ត្រូវឱ្យយល់ថឡើងថា  មនុសសថយើងតដលបងោួរខ្លួនសពវនេាថនោះ  
ថរើយកអ្វីមកបងោួរថាជាខ្លួន  ឬថាជារបស់ខ្លួន  ថរើត្បកានអ់្វីថាជាអ្ញ  
ថត្ៅពីខ្នធ ៥ ៕៚ 

3 
          ៙.ជីវរិថយើង  ថៅមនិថត្ចើនថទៀរថឡើយ  មនិមានថពលមក
អ្ងគុយត្ទអ្នកណា ៗ ត្គ្បគ់ាន ថៅថនាោះថទ  ថលើថលាកថនោះ ។ 

 -ថរឿងថោយថត្ចើន     ថយើងត្គ្បត្គ្ងចិរតគំ្និរអ្នកដនទថនាោះៗ 
មនិបានថឡើយ  ដូថចនោះ  ត្រូវរកាចិរតរបស់ខ្លួន  ឱ្យជាការរកាថោយលោ  
និងថមើលតេបុគ្គលតដលត្សឡាញ់ថស្លម ោះចំថរោះថយើង  ដូចជា  មាតា  
បិតា  ជាថដើម ៕៚ 

3 
          ៙.រកទីសាប ់       រាបរ់យស្លថ ន មនិបានសនិទធ 
 ដូចសាបចិ់រត       ពិរភលសឺ្លវ ង  យ៉ា ងត្រជាក ់

 ស្លគ ល់មនុសា       និងថទរដ   ត្ពមទងំយកខ 
 មនិត្រជាក ់       ដូចស្លគ ល់ចិរត ពិរបរមរថ ។ 

 គាម នអ្តាត        កនុងសអខ រ  សាបទុ់កខត្ពួយ 

 ចិរតដងួមយួ       ដឹងអារមមណ៍្ មនិតមនសរវ 
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 វេីិចិរត        ថកើរថឡើងថ ើយ រលរស់្លា រ ់

 គុ្ណ្សមបរតិ       សរិបបោឋ ន បានថគាចរ ។ 

 ចិរតឥឡូវ       ថទោះចិរតអ្វី  កប៏ានតដរ 
 គឺ្ឱ្យតរ        រឭកដឹង  ថ ើញរធួម ៌

 វញិ្ញា ណ្ធ្លរុ       ដឹងអារមមណ៍្ លោមនិលោ 
 មនិញាបញ័់រ       ថត្រោះដឹងធម ៌ ជាបរមរថ ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសថយើង  តរងខ្វល់ខ្វ យថៅកនុងថរឿងតដលចិរតគិ្រ ។ 

 - បដិបរតិធម ៌ ថៅត្រងដឹ់ងចិរតគិ្រ  ជារបួរមរថ  តដលមនិតមន
សរវ  មនិតមនថយើង  ដូថចនោះ  ថទើបយល់ត្រូវថៅត្រងថ់ា  ចិរតអ្វីកប៏ានតដរ  
ថត្រោះសរិបបោឋ ន  មនិតមនថដើមបឱី្យថយើងបានអ្វីដូចរណាា ថនាោះថទ  គឺ្  
សរិរឭកដឹងលកខណ្ៈននធមជ៌ាបរមរថ  វបិសសនាបានថកើរថឡើង  លោះ
អ្តាត នុទិដឋិ  កល៏ោះរណាា ជាមយួនឹងអ្តាត នុទិដឋិថនាោះផ្ងតដរ ។ 

 - កាលថបើមនិត្បកានចំ់ថរោះចិរតគិ្រកនុងអារមមណ៍្ថនាោះៗ កគ៏ាម ន 

បញ្ញា ថៅត្គ្បថ់រឿង   ថត្រោះត្គ្បថ់រឿងទងំអ្ស់   ត្រូវបានថោោះត្ស្លយរចួ   
ថោយចិរតសាបក់នុងវបិសសនាញាណ្ថ ើយថត្សច ៕៚ 

3 
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          ៙.មានមនុសសលាងម់ាន ក ់  តដលតរងតរថធវើឱ្យថយើងឈឺ្ បក់នុង
ចិរត  ដតដល ៗ  មាន កត់ដលលាងថ់នាោះ  គឺ្ខ្លួនថយើង ៕៚ 

3 
          ៙.ថរឿងខ្លោះ  ថយើងថោោះត្ស្លយអ្វីមនិបានថឡើយ ។  មានតរការ
លោះបងថ់្ល  ថោយសរិរឭកដឹងនូវមថនាទវ រវេីិចិរត  តដលបានដឹង
ថរឿងថនាោះតរប៉ាុថណាណ ោះ ។  រឭកថរឿយៗ  គឺ្សរិភាវនា ៕៚ 

3 
          ៙.សអខ រថលាក  តដលមនុសសថយើងសងឃមឹថា  នឹងបានមកជា
របស់ថយើង  គឺ្សុទធតរជារបស់ថបាកបថញ្ញា រ  ដូចនេាបថណ្ដើ រកូន  
បថញ្ញា រតភនកដូថ ន្ ោះឯង ។  វញិ្ញា ណ្  ដូចជាកលមាយ  គឺ្អ្នកបថញ្ញា រ
សរវថលាក  ( ចិនតតន  វញ្ចតិ្ត  សត្តត  ) ។ 

 - សរវថលាកថត្រកអ្រថៅកនុងវស័ិយរបស់មារ ។ 

 - ដូថចនោះ  ថបើមនិមានអ្នកណាដឹងចិរតថយើងថទថនាោះ  គឺ្អ្រម់ាន
បញ្ញា អ្វីថឡើយ   ឱ្យតរថយើងដឹងចិរតខ្លួនឯង   ជាចិរតបរមរថ   ថោយបញ្ញា  
គឺ្បានថសចកដីសុខ្ថ ើយ ៕៚ 

3 
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          ៙.ទីបំផុ្រននថសចកដីទុកខ  គឺ្មនិមានថយើងអ្នកថកើរទុកខ  ថរល
គឺ្  អនាទានំ  ការមនិត្បកានថ់ោយទិដឋិ  រណាា  ។ 

 - មនិមានអ្តាត ថយើងជាបថ់ៅកនុងទុកខ       ថ ើយកម៏និមានអ្តាត  
ថយើង  ផុ្រ្កទុកខតដរ ។ 

 C. បដិបរតិធម ៌ គឺ្បញ្ញា ត្បហារកិថលស  ត្បគ្ល់ថលាកថនោះ  ឱ្យ
ដល់ធមមជារិ ៕៚ 

3 
          ៙.សុខ្ទុកខកនុងចិរតមនុសសថយើង ថត្ចើនតរជាបទ់កទ់ងជាមយួ
នឹងអ្នកដនទ  ដូថចនោះថ ើយ  ថទើបចិរតថយើងតរងតរញាបញ័់រជានិចច ។ 

 - អ្នកណាថគ្គិ្រយ៉ា ងថម៉ាច ៗ ចំថរោះថយើង  ថយើងថៅត្គ្បត្គ្ង
ចិរតគំ្និររបស់ថគ្មនិបានថឡើយ  ត្គានត់រថយើងកំុយកមកទុកោកក់នុង
ចិរតថយើងថោយអ្រស់រិថៅ  លោថ ើយ ។ 

 - ថបើថយើងចងភាជ បថ់សចកដីសុខ្របស់ថយើង  ថៅនឹងត្កតសតភនក
ននអ្នកដនទ  ថយើងរកសាបម់និបានថឡើយ ។ 

 -ត្រូវអ្បរ់ចិំរតឱ្យមានថសចកដីសុខ្កនុងត្ពោះកមមោឋ ន ៕៚ 

3 
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          ៙.បុគ្គលបានសថត្មចសមបរតិត្ពោះនិរវ ន  គឺ្រលំរកិ់ថលសរបស់
ខ្លួន  ថោយអ្រយិមគ្គ ។ 

 - កាលតដលកិថលសរលរថ់ ើយ    រតមងមនិទស់នឹងកិថលស 

របស់អ្នកដនទថនាោះៗ ថទ ។ 

 - និថរាធ  រលរទុ់កខ  ថត្រោះរលរកិ់ថលសខ្លួនឯង  តរមនុសស
ថយើងសពវនេាថនោះ   ថចោះតរទស់ចិរតនឹងកិថលស   របស់អ្នកដនទ  និនាទ   
សដីថា  ឱ្យថគ្សពវត្គ្ប ់៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសថយើងវថងវងរស់ថៅកនុងថលាកននបញ្ារតិ  ថទើបមានការ
ត្បកានគ់ាន   និងទមទររកយុរតិធម ៌។ 

 - អ្បរ់វំបិសសនា  រស់ថៅកនុងថលាកបរមរថ  ថទើបកមាច រនូ់វការ
វថងវងថោយអ្សថមាម  សមបជញ្ា ៈ  ថ ើញភាពត្រឹមត្រូវថៅកនុងសភាវ-
ធម ៌ ថទើបបានសាបចិ់រត  មនិទមទរអ្វីៗ អំ្ពីអ្នកដនទថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ពូថៅថការសកម់និបានតមន     តរពុោះឧសបាន    កាបិំរថការ 
ថការបាន  តរកាបពុ់ោះអ្វីមនិបានថទ ។ 

 - បាយបរថិភាគ្    ផ្ទោះត្ជកថៅ   ថខ្អាវថសលៀករក ់  ថាន តំកថរាគ្ 
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ខ្យល់  អាកាសធ្លរុ  ថម   ដី  នត្ព  ភន ំ មនុសសត្បុស  ត្សី  សរវរិរ ា្ ន  
ថគា  ត្កបី ។ល។  អ្វីៗ ថផ្សងគាន   ថបើសរុបចូលកនុងធមាម   មាន ៣ គឺ្  
កុសលធម ៌១  អ្កុសលធម ៌១  និងអ្ពយករធម ៌១ ។  ធមទ៌ងំ ៣  
រមួតរមយួគឺ្  “ សនរេ  ធមាម   អនត្តត  ”  ។ 
 - ថសចកដីសុខ្  ថៅត្រងក់ារមនិ្បត់្បកាននូ់វពកួធមទ៌ងំអ្ស់
ថនោះ  ថត្រោះបរមរថធម ៌ តរងមានជាធមមតា ៕៚ 

3 
          ៙.មនិខ្វល់ថត្ចើន       ចថត្មើនសុខ្ មនិសដុកចិរត  
 មនិជាបស់ោិរ        មនិទស់ចិរត ពិរបញ្ញា  
 ចិរតសាបនឹ់ង        ត្បឹងការអរ ជាចិរតថាល  
 មានថមតាត         ឱ្យអ្ភយ័  សុខ្នត្កតលង៕៚ 

3 
          ៙.ធមម   តដលត្ពោះសមាម សមពុទធ   ត្ទងត់្តាស់សតមដងឱ្យដឹង   គឺ្ 

ធមមជារិ ។    ធមមជារិ  ជាថាន ពំយបាលថរាគ្  ទងំថរាគ្កាយ   ទងំថរាគ្ 

ចិរត  ។   បដិបរតិធម ៌   គឺ្ការចូលដល់ ធមម   ថរលគឺ្  ការចូលដល់
ធមមជារិ ។  ធមមជារិ    ជាថលាកិយ  ជាបរមរថ    ជាការពិរតាមបចចយ័ 

ថរៀបរយថ ើយថត្សច ។ 
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 C. ចិរតសរវថលាក   ត្កវល់ត្កវាយថោយថរាគ្កិថលស    ត្បាថាន  
ថសចកដីសុខ្សាប ់ តរតបរជាទុកខថទមនសស  ថស្លកថៅ  ថៅដ ត្កហាយ  
មានតរវវិាទដូចត្រូវថភលើងថឆ្ោះ  ថត្រោះមាននូវថសចកដីត្បកាន ់ ។  ត្រូវ
ពយបាលថោយ ធមម  គឺ្ធមមជារិ  ត្រូវថត្កបផឹ្កសចចរស  ថទើបអ្ស់
ថសចកដីត្បកាន ់ ត្បគ្ល់ជីវរិឱ្យដល់ធមមជារិវញិ  តាមធមមតាធម ៌ មាន
ចិរតសាបត់្រជាក ់ មានថមតាត ត្ព មវហិារ  មានការឱ្យអ្ភយ័ ៕៚ 

3 
          ៙.កាយ  ចិរត ជីវរិត្ប្នំេា  គឺ្បោឋ ន  ជាទីតាងំននសរិរឭក ។ 

 - ថៅផ្ទោះ  កម៏ានកាយ  មានចិរត  ថៅថៅវរត  កម៏ានកាយ  មាន
ចិរតដូចគាន   មនិថាថៅផ្ទោះ  ឬថៅវរត  ឬកថ៏ៅនត្ព  សំខ្នអ់ាវាសជាទី
សបាយ  ថៅដូចជាផ្ទោះសមាន ក ់ ថទោះជាផ្ទោះខ្លួនឯងថៅកអ៏្រប់ញ្ញា   គឺ្
យកផ្ទោះជាវរត  យកជីវរិខ្លួនឯង  ជាឧបករណ៍្ វឹកហារអ់្បរ់សំរិ  មាន
ត្ពោះនត្របិដក    អ្ដឋកថា  មានកលយណ្មរិត   មានថលាកត្គូ្អា្រយ ។ 

មានអាវាសជាទីសបាយ           មនិមានបញ្ញា ចថងោៀរចិរតនឹងអ្នកណា 

ថ ើយសំខ្នជ់ាទីបំផុ្រថនាោះ  គឺ្មានបញ្ញា ចូលដល់ធមមជារិ  ថត្កបផឹ្ក
នូវសចចរស  លោះថសចកដីត្បកាន ់។ 

- ត្រូវ្ថំា   មានផ្ទោះជាវរត   គឺ្វរតកាយ  វា្   ចិរត   មានជីវរិ 
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រាល់នេា    គឺ្   កាយ  ថវទនា  ចិរត  ធម ៌   ជាបោឋ ន  គឺ្ជាឧបករណ៍្
 វឹកហារ ់ អ្បរ់សំរិ  ចថត្មើនបញ្ញា  ៕៚ 

3 
          ៙.រណាា   នាឱំ្យខ្វ យខ្វល់  ថត្រោះមានថវទនាជារថួស្លយ-
អារមមណ៍្ ។ 

 - មានថវទនាថស្លយអារមមណ៍្  ថត្រោះមានផ្សសៈ  មានចិរត  
មានកាយ  កដូ៏ចជាមនុសសថយើងមានជីវរិរស់ថៅ  ត្រូវការអាហារ
បរថិភាគ្ឱ្យរស់  ដូថ ន្ ោះឯង  ប៉ាុតនត  បចចយ័ ៤ កដី  អារមមណ៍្តដលថវទនា
ថស្លយកដី    គឺ្មនិមានអ្វី     ត្រូវបងោួរដល់ត្ពោះនិរវ នថនាោះថទ    ថត្រោះ
ត្ពោះនិរវ ន  មនិមានថវទនាជារថួស្លយ នឹងឯង ។ 

 - បញ្ញា ថៅត្រង ់  សរវថលាកវថងវងត្បកានថ់ា  រួខ្លួនជាអ្នក
ថស្លយ  ថទើបថត្រកអ្រ  បងោួរបងោរដល់គាន   ថ ើយអ្វជិាជ កប៏ានបិទបាងំ
មនិឱ្យដឹង  មនិឱ្យថត្រកអ្រនឹងត្ពោះនិរវ ន ។ 

 - ត្រូវរឭកថរឿយៗ       ឱ្យថ ើញរថួស្លយអារមមណ៍្       ពិរជា 

បរមរថ  មនិតមនខ្លួនថយើង  ថទើបអាចហាមរណាា   ថ ើយថត្រកអ្រនឹង
ត្ពោះនិរវ នបាន ៕៚  

3 
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          ៙.សរិបបោឋ ន  ផ្ទុយពីរណាា  ។ 

 - សរិ  រឭកចំថរោះសភាវៈតដលមាន  មនិតសវងរកអ្វីតដលអ្រ់
ថនាោះថឡើយ ។ 

 - ឥឡូវថនោះ  ចិរតគិ្រ  តដលថ ម្ ោះថាចិរត  ថោយអ្រថថាគិ្រ  
សរិរឭកបាននូវចិរតតដលគិ្រថនាោះ    គិ្រអ្វីកជ៏ាចិរតតដរ    ឱ្យតរត្បាកដ
លកខណ្ៈ ត្រឹមតរជាចិរតមនិតមនអ្តាត   គឺ្ជា ចិតាត នុបសសនាសរិបបោឋ ន  
រឭកថរឿយៗ  ថោយមនិត្រូវការចិរតដនទអ្វីថទៀរថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ការមនិមានថរាគ្  ជាលាភដន៏ត្កតលង ។ 

 - មានតរត្ពោះនិរវ ន  ថទើបមនិមានថរាគ្ពិរត្បាកដតមន ។ 

 - ថយើងថកើរមកថ ើយ  មានបញ្ចកខនធ  គឺ្ជាថរាគ្  ជរា  មរណ្ៈ  
ប៉ាុតនត   ថយើងអាចថត្ជើសយក   ការមនិថកើរទុកខផ្លូវចិរតបាន    ថោយត្រូវ 
បដិបរតិអ្បរ់ចិំរត  ចថត្មើនបញ្ញា   ត្បគ្ល់កាយចិរតឱ្យដល់ធមម  គឺ្ធមមជារិ 

មនិ្បយ់កមកត្បកាន ់ ួងត ង  ថនោះឯង  បញ្ញា ចូលដល់ការពិរ ៕ 

3 
          ៙.មនុសសថយើង       តរងតសវងរកសុខ្អំ្ពីវរថុខ្ងថត្ៅ      ប៉ាុតនត 
ថសចកដីសុខ្ពិរត្បាកដ  ថៅកនុងចិរតខ្លួនឯង ។ 
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 - សរិ  ជាកូនថស្លថបើកទវ រអ្មរសុខ្ ។  សូមបតីរកនុងដំថណ្ើ រ
ផ្លូវថៅរកអ្មរៈ  កម៏ានតរថសចកដីសុខ្សាប ់  ថត្រោះមនិមានកងវល់
ថោយការត្បកាន ់អ្តាត   នឹងឯង ៕៚  

3 
          ៙.មនុសសថយើង  ថធវើដំថណ្ើ រថៅដល់ទីណា  សូមបបីដិសនធិកនុង
ថទវថលាក  ត្ព មថលាក  កម៏និមានថសរភីាពថឡើយ  ថត្រោះថៅជាបក់នុង
មនទីរ ុំឃាងំ  គឺ្ការត្បកានខ់្លួនអ្ញ ។ 

 - ចិរត នឹងឯង  តដលជាបត់្ទុងកិថលស  លុោះតរទមាល យត្ទុង
បានថ ើយ  ត្តាចថ់ៅកនុងអ្មរៈ  ថទើបចិរតមាននូវ  “ សរេំ  ឥសសរយិ ំ 
សខុ្ំ ”  ឥសសរភាពទងំអ្ស់  នាមំកនូវសុខ្  បិ.៥២/ទំ.១៥៤ ៕៚ 

3 
          ៙.ការតសវងរកថសចកដីសុខ្ននមនុសសថយើង     មនិដូចគាន ថឡើយ 

មានខ្លោះចុោះថដើមទុនយ៉ា ងថត្ចើន  បានតរសុខ្តកលងកាល យ... ខ្លោះត្គានត់រ
អ្បរ់សំរិ  ថធវើចិរតឱ្យសាប ់ កប៏ានសុខ្ថ ើយ  សឹងជាសុខ្ពិរ  បរសុិទធ  
ត្បាស្កថទសថទៀរផ្ង ៕៚ 

3 
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          ៙.កុន  ថលាខ ន  តដលមនុសសថយើងជាបចិ់រតទសសនា  គឺ្ទកទ់ង
នឹងរអួ្ងគសតមដង  ទងំស្លចថ់រឿងមានគូ្ថសនហា  មានគូ្ត្បតជង... អ្នក
ថមើល  តរងត្បកានយ់ករួលោឱ្យជាអ្នកឈនោះថៅថពលបញ្ចបថ់រឿង  និងគូ្
ថសន ៍បានជបួគាន   រស់ថៅសុខ្ស្លនត ។  ជីវរិថយើងកដូ៏ចគាន តដរ  មាន
គូ្ថសន ៍        គឺ្សទធ កនុងកុសលធម ៌      មានកិថលសជាគូ្ត្បតជងដល់
ទីបញ្ចប ់ ប៉ាតុនត  ស្លចថ់រឿងននជីវរិកំុថភលច វឹកហារន់ត្រសិកាខ   គឺ្ថយើងជា
រអួ្ងគលោ  ត្រូវតរពយយមឱ្យខ្ល ងំកាល   ថទើបអាចត្បហារសត្រូវរបស់ខ្លួន    
បញ្ចបថ់ោយអ្មរធម ៌៕៚ 

3 
          ៙.្បពី់ ២ នាកថ់ឡើងថៅ  តដលថៅជាមយួគាន កនុងសភាពជា
អ្វីកថ៏ោយ  ត្រូវត្បយរ័ន ៖   

- ទិដឋិ  មានោះ  មកជំនសួការសូមខ្មាថទស   
- ការខឹ្ងសោប ់ មកជំនសួការឱ្យអ្ភយ័ 

- សនិទធស្លន ល  ខ្វោះការថគារព  និងរណាា ត្បាថាន ថត្ចើន  មកជំនសួ
ការដឹងគុ្ណ្ ។ 

- មនិថចោះត្គ្ប ់  ថចោះតរសូម   ត្គានត់រថ ើញថលខ្ទូរស័ពទ    ថគ្ 

ខ្ល ច ។  ដូថចនោះ  ត្រូវថចោះខ្មាថទស  ថចោះឱ្យអ្ភយ័  ថចោះថគារព  និងថចោះ 
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អ្រគុ្ណ្ ៕៚ 

3 
          ៙.ដរាបណា  ថយើងថៅតរមានការថត្បៀបថធៀបគាន   មនិ

ថចោះចប ់ ដរាបថនាោះ  ថទោះជាថយើងបានអ្វីមកកថ៏ោយ  គឺ្ថយើងមនិបាន
នូវថសចកដីសុខ្ថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ការតដលមនិមានអ្វីថដើមបតី្គ្បត្គ្ង  គឺ្មនិបានថកើរទុកខ ។ 

 - ត្គ្បត្គ្ងខ្លួនឯង  គឺ្រកាចិរតមនិឱ្យមានការត្បកានម់ា ំ។ 

 - អ្វីតដលត្រូវថកើរ    រតមងថកើរ    ថបើមនិ្បយ់កថទ    ថបើមនិ
ត្បទូសតថទ  គឺ្មនិថកើរទុកខថឡើយ  ថនោះថ ើយសុខ្សាប ់៕៚ 

3 
៙.តរមយួតភលរថទៀរថទ  អ្វីៗ ត្គ្បយ់៉ា ង  ត្រូវត្បគ្ល់ឱ្យដល់

ថលាកថនោះវញិទងំអ្ស់ ។ 

- ជីវរិ  រតមងត្បត្ពឹរតថៅតាមយថាកមម  ដូថចនោះ  ត្រូវថចោះរស់ថៅ
ឱ្យជាសុខ្ជាមយួនឹងការពិរកនុងបចចុបបនន ។  ជាភព័វសំណាងណាស់  
តដលមានត្ពោះធមន៌ាថំយើងឱ្យបានស្លគ ល់ការពិរ ។  មានតរការពិរ  
ថោយបរមរថថនោះឯង     តដលជាទីតាងំឱ្យថយើងត្ពមត្គ្បយ់៉ា ង     គឺ្ជា 
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យុរតិធម ៌ និងជាសនតិភាពសត្មាបជី់វរិសុខ្សាប ់៕៚ 

3 
          ៙.អ្វីៗ ត្គ្បយ់៉ា ង មនិតមនថកើរថឡើងថដើមបមីកថធវើជាអ្តាត   រខួ្លួន
ថយើងឯណា  គឺ្ថយើងលាងត់រខ្លួនឯង  រចួតាងំខ្វល់ខ្វ យចិញ្ច ឹម  បីបាច់
ថមើលតេ  រកអ្វីៗ ឱ្យខ្លួនឯង  ថធវើបញ្ច ថវរាទងំមនិថចោះត្គ្ប ់៕៚ 

3 
          ៙.ត្បភពននបញ្ញា   ឫសគ្ល់ននវដដសងារ  គឺ្ថៅកនុងចិរតសរវ-
ថលាកខ្លួនឯង  មយួតខ្ស ៗ ននសងារវដដ  ថ ើយកត៏្រូវបានបញ្ចបថ់ៅ
កនុងចិរតខ្លួនឯងតដរ  មនិតមនបញ្ចបក់នុងអ្នកដនទថឡើយ ។ 

 C. ជាការសថស្តអគ ោះបនាទ ន ់    គឺ្ឥឡូវថនោះ      ត្រូវរស់ថៅឱ្យសាប ់
ខ្លួនឯង  រឭកដឹងចិរតតដលកំពុងគិ្រ  ថទោះចិរតគិ្រអ្វីកថ៏ោយ  រឭកដឹង
ថា  ត្គានត់រជាចិរត  ជាទីតាងំននសរិរឭកប៉ាុថណាណ ោះ  លោះបង ់ គឺ្ោកចុ់ោះ  
មនិ្បត់្បកានថ់ា    ជាអ្តាត     រខួ្លួន    ថ ើយកម៏និត្រូវការចិរតដនទ
ថទៀរតដរ ៕៚ 

3 
          ៙.ថរឿងតដលឱ្យថយើងសបាយចិរត  គឺ្ថៅនឹងចិរតថយើង  កំុ
ថត្រោះតរថរឿងអ្វីមយួ  ថធវើឱ្យថយើងអ្ស់សងឃមឹកនុងជីវរិ  សូមបតីរថកមងដក 
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ត្ពលឹរ  ឃាវ លត្កបី  កថ៏ចោះសបាយចិរតបានតដរ ។ 

 - ថរឿងសបាយចិរតណាមយួកនលងផុ្រថៅ  កថ៏ៅមានថរឿងឱ្យ
សបាយចិរតថត្ចើនថទៀរ  ទងំតដលកំពុងមាន  តរថយើងមនិបានយក
ចិរតទុកោកជ់ាមយួ  ថត្រោះរវល់តរខ្វល់ខ្វ យ  គិ្រថរឿងឱ្យថកើរទុកខ ។  
ត្គានត់រថរឿងបានថៅរស់មយួប៉ាុណ្ណឹ ង  គឺ្ជាថរឿងតដលគ្រួឱ្យសបាយ
ចិរតណាស់ថៅថ ើយ  ថៅការអរជាត្បថយជនថ៍ត្ចើនថទៀរ  ជា
ពិថសស     ការអរជាមយួនឹងត្ពោះររនត្រយ័      តដលមានគុ្ណ្រនមល  
ថសមើនឹងអ្មរធម ៌៕៚ 

3 
          ៙.ថរឿងអាត្កកន់នអ្នកដនទ  កម៏និមានអ្វីថត្ៅអំ្ពីបរមរថធម ៌ ជា
អ្កុសលចិរត  ថចរសិក  ជាធមពិ៌រ  អ្រម់ានអ្តាត   សរវបុគ្គលណាៗ 
តដរ ។  ដូថចនោះ  ថទើបអ្នកដឹងការពិរ  មនិខឹ្ងសោប ់  មនិចងថពៀរ  មនិ
គាន នក់ាន ញ់  មនិវវិាទថ ល្ ោះទស់តទង  ប៉ាុតនត  ត្ពោះសទធមមថទសនា  មាន
ការសតមដងត្បាប ់  ពនយល់  ថត្រោះ  ថមតាត   ករុណា  មានបញ្ារតិសរវ-
ថលាក  មកជាអារមមណ៍្ នឹងឯង ៕៚  

3 
          ៙.ការវថងវងរបស់មនុសសថយើង  មនិតមនត្រឹមតរជាការវថងវងផ្លូវ  
ឬវថងវងថជឿតាមថគ្ថបាកត្បាស់ថនាោះថទ  តដលសំខ្ន ់  គឺ្ថមា ៈ វថងវង 
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កនុងគំ្និរគិ្រខុ្សថៅកនុងអារមមណ៍្    ថត្រោះថ រុដូថចនោះ     ថទើបមានការ 
ត្បត្ពឹរតទុចចររិថកើរថឡើង ។  ពំុថនាោះថស្លរ  គឺ្វថងវងថកើរទុកខ  អាល័យ
អ្វីៗ កនុងអ្រីរកាល  ឬវថងវងខ្វ យខ្វល់ថៅកនុងអ្នាគ្រកាល ។ 

 - ថយើងធ្លល បឮ់រកយ្ស់រលឹំកថា  ត្រូវភាា កខ់្លួនថឡើង  កំុវថងវង
្ញ់ថបាកថគ្ ថរឿងថនោះ  ថរឿងថនាោះ  ដូចគាន តដរ  សមបជញ្ា ៈការភាា កខ់្លួន  
ការដឹងខ្លួន  មនិវថងវងថោយអំ្ណាចននថមា ៈ  ថរលគឺ្  មនិវថងវង 

្ញ់ថបាកខ្លួនឯង ។ 

 C. មានសមបជញ្ា ៈដឹងខ្លួន  អ្បរ់សំរិបបោឋ នថរឿយៗ  ថទើបបាន 
ដឹងការពិរថោយបរមរថ  មនិវថងវងត្បកានអ់្តាត ថឡើយ ។  កាលថបើមាន
ការដឹងខ្លួនរ ូរដល់បានដឹងការពិរថា  ជីវរិថនោះជាខ្នធ  ថ ើយមនិ
ត្បកានរ់ខួ្លួន  ដូថចនោះ  ថសចកដីសុខ្ត្បាកដថឡើងជាមយួនឹងត្ពោះធមមគុ្ណ្
ដអ៏្ស្លច រយនត្កតលងណាស់    គឺ្មានទុកខ    មានការរលរទុ់កខ    ថនោះជា
សចចញ្ញា ណ្ ។ 

C. កំុត្ចឡំថា  ថសចកដីសុខ្ថៅនឹងវរថុ  ឬអ្វីៗ ជំុវញិខ្លួនថនាោះ  
សុខ្ពិរត្បាកដ  ថៅនឹងការអ្បរ់ចិំរត ៕៚ 

3 
          ៙.អ្វីៗ កនុងជីវរិ  រ ូរមយួសងារវដដ  មនិមានអ្វីជាខ្លួនថយើង  
ជារបស់ថយើង  ឬជាអ្វីតដលថយើងជាអ្នកស្លងថឡើងថនាោះថឡើយ ។  
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កិថលសវដដៈ  កមមវដដៈ  និងវបិាកវដដៈ  គឺ្ជាធមមជារិ  អ្រម់ានអ្តាត   ជា
សអខ រធមសុ៌ទធៗ  ជាបរមរថ  ថកើរថឡើងបានទល់តរមានបចចយ័ត្រឹមត្រូវ  
មនិមានមាច ស់អ្នកស្លង  ជារបស់សូនយអ្រម់ានមាច ស់ ។ 

 C.ត្ពោះពុទធបរមត្គូ្ត្ទងត់្តាស់សតមដងត្បាប ់ ឱ្យមានបញ្ញា ថ ើញ
ថលាកសូនយ្កខ្លួន  និង្កវរថុជារបស់ខ្លួន ។ 

 C. វបិសសនា  ត្បគ្ល់ជីវរិឱ្យដល់ថលាកថនោះ  ថោយការមនិ
ត្បកាន ់ួងត ង  ថនកខមមសិរថស្លមនសសថៅត្រងថ់នោះឯង ៕៚ 

3 
          ៙.សរិបបោឋ ន  មនិតមនខំ្គិ្រថាមនិតមនខ្លួនថយើងដូថចនោះថនាោះ
ថទ ។  ថបើកំពុងគិ្រថាជាខ្លួនថយើង  គឺ្មនិត្បទូសតទស់នឹងគំ្និរថនោះ
ថឡើយ  ថត្រោះថនោះជានាមធមម៌យួតបប  មនិតមនជារខួ្លួនថយើងថ ើយ
ថត្សច ។  សិកា  សថងារថរឿយៗ ដូថចនោះ  ថទើបញាណ្ថកើរថឡើង  ដឹង
បរមរថធម ៌ លោះអ្តាត នុទិដឋិ  ជាខ្ណ្ៈ ៗ ៕៚ 

3 
          ៙.ជីវរិថនោះ  លំបាកលំបិនថៅតាមថយើងគិ្រ  ប៉ាុតនត  ជីវរិ
ថរៀបរយតាមបចចយ័ត្គ្បយ់៉ា ង ។ 

 C. រូបធម ៌  ជាអារមមណ៍្របស់សរិ   ចិរតដឹងនូវអារមមណ៍្   កជ៏ា 
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អារមមណ៍្របស់សរិតដរ ។ 

 C. អ្វីថកើរថឡើង មនិថទមនសស មនិត្បទូសតត្បឆងំ ថកើរថ ើយ
ថកើរថៅ  តរមានសមាម សរិ  សមាម ទិដឋិរឭកត្រូវ  ថ ើញត្រូវ  ថនោះជាផ្លូវ
ថៅរកអ្មរធ្លរុ  មានចិរតបថអោ នថៅរកត្ពោះនិរវ ន ទមាល យវដដៈ៕៚ 

3 
          ៙.អ្នកដនទមនិចូលចិរតថយើង  មនិរាបអ់ាន  ឬថ្លថយើង   មនិ 

តមនជាថរឿងអាត្កករ់បស់ថយើងថទ  ថត្រោះថនោះ  គឺ្ជាចិរត  ថចរសិករបស់
អ្នកដនទ  ថរឿងខ្លោះ  បានជាថរឿងលោដល់ថយើងថទៀរផ្ង ។  មកពីថយើង
លាង ់ គិ្រឱ្យថកើរទុកខខ្លួនឯង ។ 

 - ថបើថយើងបានអ្បរ់សំរិបបោឋ ន  ថយើងបានទីពឹងខ្លួនឯងផ្ង  
បានញាណ្ពិថសសដឹងថា  ត្គ្បថ់រឿងសុទធតរត្រឹមត្រូវថោយបរមរថផ្ង  
ទងំដឹងថា  សរវថលាកត្គ្បគ់ាន តដលថៅត្បកានរ់ខួ្លួន  សុទធតរថៅមាន
ទុកខ  មានភយ័កនុងវដដៈ  មនិតមនសត្មាបឱ់្យថយើងទមថតាងអ្វីថនាោះថទ  
គឺ្ថយើងមានតរចិរតគិ្រឱ្យត្គ្បគ់ាន ថនាោះឯង       តសវងរកទីពឹងឱ្យបានពិរ 

ត្បាកដផ្ង ៕៚ 

3 
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          ៙.យកចិរតទុកោកថ់រឿងអ្នកដនទឱ្យរិចចុោះ  ថដើមបជីាត្បថយជន៍
ដល់ការចថត្មើនថសចកដីសាបថ់ៅកនុងសមាធិ ។  កំុថភលចថា  មនិតមនមាន
តរចំណី្ទស់សត្មាបរូ់បកាយថទ  គឺ្ត្រូវត្បយរ័នឱ្យតមនតទន  ចំថរោះ
អារមមណ៍្របស់ចិរត      ថត្រោះវាថឃារថៅដល់ខ្លួនឯងណាស់      តដល 

ថចោះតរពីគិ្រឱ្យខ្លួនឯងថកើរទុកខ  ឈចិឺរត  ឆ្ោិរត្ទូងថនាោះ ។  ថបើបានជា
គិ្រដល់អ្នកដនទ  គ្ួរគិ្រឱ្យអ្ភយ័  គិ្រថាសរវថលាករតមងត្បត្ពឹរតថៅ
តាមកមម  ជាបចំ់ណ្ងថៅកនុងវដដសងារ   ទងំបានដឹងថា   សរវថលាក 

គឺ្សនមរត្កតសននខ្នធកនុងវដដៈ  តរប៉ាុថណាណ ោះ ៕៚ 

3 
          ៙.បុណ្យ  ឱ្យថកើរកនុងសុគ្រិភព  ថោយកមមបបចចយ័ 

- បុណ្យ     ឱ្យសថត្មចត្ពោះនិរវ ន     ថត្រោះបុណ្យជាឧបនិសស-
យបបចចយ័ននអ្រយិមគ្គ  ដូថចនោះ  កំុថរលថា  “ បុណ្យ  មនិអាចឱ្យរចួផុ្រ
្កភព ”  ថត្រោះខុ្សនឹងវវិដដូបនិសសយ័  តដលអ្ដឋកថា  បុញ្ញសពូ្ត  
ជាថដើមបានសតមដងថ ើយ ។  ថបើថរលថៅថោយកមមបបចចយ័  ថទើបត្រូវ
ថលើកថឡើងនូវភព  ជារិ  វដដៈ ។ 

- ថទោះបីវបិសសនា  កថ៏ ម្ ោះថាជាបុណ្យតដរ ៕៚ 

3 
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          ៙.ការលោះបងប់ញ្ច កខនធ  មនិតមនជាការថមើលរលំងថ្ល  ឬ
មនិពិ្រណាខ្នធថនាោះថឡើយ ។  ថត្រោះបានពិ្រណាថោយវបិសសនា-
ញាណ្     កំណ្រថ់ោយបរញិ្ញា  ៣   នឹងថ ើយ      ថទើបមនិត្បកានម់ា ំ

ថ ម្ ោះថា  លោះបងក់នុងដំថណ្ើ រថឆព ោះថៅរកអ្មរៈ  ដូចបុគ្គលគ្យគ្ននូ់វ
ដងួចនទថ ើយដឹងថា  មនិតមនជាថលាកននការត្បកាន ់   ួងត ង  ក៏
លោះបងដ់ងួចនទថនាោះ  ចូលនិត្ទកនុងថវលារាត្រី  ដូថ ន្ ោះតដរ ៕៚ 

3 
          ៙.ទូកទថទ  អ្រម់ានអ្នកជិោះ  អ្រម់ានអ្នកអំុ្ ។  គឺ្ដូចគាន តដរ  
ចិរតទថទ អ្រម់ានមាច ស់ចិរត  អ្រម់ានត្បុសត្សី  ជានាមធមដឹ៌ងអារមមណ៍្  
ជាសមុោឋ នតដលនាឱំ្យកថត្មើកកាយ  វា្ ។  មហាភូររូប  ដូចត្កមនួ
ថទៀន  វរថុរូបជាទីអាត្ស័យថកើរននចិរតដូចត្បថឆ្ោះថទៀន  ចិរត  ឬវញិ្ញា ណ្  
ដូចអ្ណាដ រថទៀន    ថចរសិកដូចពនលឺថទៀន ។   ជីវរិសរវថលាក  គឺ្ដូច 

ថទៀនកំពុងតរថឆ្ោះ  ដូថចនោះឯង  គឺ្អាចរលរប់ានត្គ្បថ់ពលថវលា៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសថយើង  ថត្ចើនតរថកើរទុកខថោយនឹកត្បាថាន ចងប់ាននូវ
អ្វីតដលខ្លួនឯងអ្រម់ាន  ឬត្រឡបថ់ៅថកើរទុកខថស្លកថៅ  ត្សថណាោះ-
ត្សថណាកដល់អ្វីតដលបានបារប់ងថ់ៅថ ើយ ។  ថបើចំថរោះអ្វីតដល
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ខ្លួនឯងកំពុងតរមានវញិថនាោះ រមួទងំអ្រតភាពជាមនុសសផ្ង  បានថធវើឱ្យ
សរវថលាកដនទថទៀរថត្ចើនណាស់   មានការត្បាថាន ចងប់ានដន៏ត្កតលង 

ត្រឹមតរត្បត លនឹងថយើងប៉ាុណ្ណឹ ង  ប៉ាុតនត  ខ្លួនថយើងតដលកំពុងមាន  តបរ
ជាមនិបានថស្លយសុខ្ថៅវញិ  ត្រូវថដកថកើរទុកខ  ចងប់ានរបស់តដល
អ្រ ់ ថោយមនិដឹងពីរនមលននអ្វីតដលខ្លួនមាន ៕៚  

3 
          ៙.បិដក ២៧ ទំពរ័ ១៧០... មយួនេា្ ក ់ ៣០០ លំតពង  
ថត្បៀបថោយដំុេមរូចមយួ     តរថបើទុកខកនុងនរកវញិ     ថត្បៀបដូចថសដច
ភន ំិមរនត... ។ 

 ជាកត់សដងឥឡូវថនោះ  ្បំាចថ់រលដល់លំតពងអី្  ត្គានត់រ
មូសមយួថស្លោះ   ខ្ផំ្ង   យោំកត់្រថចៀកផ្ង    កម៏និត្សួលថៅថ ើយ 

ដូថចនោះ  វដដទុកខ  មនិតមនជាទុកខថលងថសើចថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.កនុងថលាកមានបញ្ញា   តរកម៏ានការថោោះត្ស្លយតដរ  ដូចជា

ថគ្ថធវើថមថស្លអ្៊Íចឹង  តរងមានកូនថស្ល  ដូថ ន្ ោះឯង ។ 
 ជីវរិថនោះ  ថទោះជាមនិមានសល់អ្នកណា  ជាទីសងឃមឹ  កត៏្រូវ
រកាចិរតរបស់ខ្លួនឱ្យលោ  ទុកសត្មាបខ់្លួនឯងតដរ ។ 
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 C. សរិ  មានការរឭកដឹង  ជាលកខណ្ៈ 
 - មានការមនិវថងវង  ជាកិចច 
 - មានការរកាចិរតថនោះឯង  ជាអាការត្បាកដ  ឬជាផ្លននកិចច
ការអរ  តដលមនិវថងវងថនាោះ ។ 
 - គឺ្ជាកូនថស្ល   ថោោះត្ស្លយបញ្ញា    ថបើកទវ រអ្មរៈ   ថោយ
សរិបបោឋ ន ៤  ចូលដល់ទីបំផុ្រទុកខ នឹងឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ថគាលត្ពោះធម ៌  គឺ្អ្បរ់ចិំរតថោយត្គ្បកុ់សលធម ៌  ទនក៏
ថោយ  សីល  សមាធិ  បញ្ញា ទងំអ្ស់  សុទធតរត្គ្បត្គ្ងចិរត  ទូនាម ន
ចិរតថៅតាមសចចធម ៌។  ថយើងមកពិ្រណា  ថមើលការថោោះត្ស្លយកនុង
ថលាកវញិ  គឺ្ជាការតកតត្បថលាកថនោះថៅតាមរណាា   មនិមានការអ្បរ់ ំ
ចិរតឱ្យត្ពមថៅតាមសចចធមថ៌ឡើយ    ទីបំផុ្រ    ត្រូវ្ញ់ថលាកថនោះ    
ទងំថស្លកថៅ  ។    ថលាកថនោះ   គឺ្មានចាបស់ត្មាបថ់លាកថនោះ   តក
តត្បមនិបានថទ  អ្នកតដលសិកាអំ្ពីថលាកថនោះ  ចបប់រញិ្ញា  ៣  ថទើប
អាចថចញពីថលាកថនោះរចួ  ផុ្រទុកខទងំពងួបាន ៕៚ 

3 
          ៙.ថរឿងអ្វីបនតិចបនតួចរាល់នេា   យកមកអ្បរ់ចិំរតបាន    មានការ 
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ចថត្មើនសរិ ។  ថបើថយើងថចោះតរទស់ចិរត ៖ 

 ១-ថកើរទុកខ  មថួ ៉ា ខ្លួនឯង ២-ចថត្មើនតរការវថងវង 

 ៣-បារប់ងថ់ពលថវលាននជីវរិ   ឥរត្បថយជន ៍។ 

 C. អ្នកមានសទធ   គ្រួគិ្រថា  ថរឿងមនិជាទីថពញចិរតកនុងនរក  
អ្កុសលវបិាក ថរើត្រូវបថនាទ សអ្នកណា គិ្ររកថរឿងសោបអ់្នកណា ដូថចនោះ  
ថ ើញអ្វី   ឮអ្វី   កនុងកំថណ្ើ រមនុសសថយើងថនោះសត្មាបសិ់កា   ចថត្មើន
បញ្ញា   មនិតមនសត្មាបឱ់្យថយើងថ ល្ ោះគាន ថទ ៕៚ 

3 
          ៙.ថបើចិរតត្ជោះថាល កនុងត្ពោះររនត្រយ័ថ ើយ  ថធវើលោ  និយយលោ  
ថនោះឯងជាការោពូំជលោ  តាមចាបធ់មមជារិ ។  មយ៉ាងថទៀរ  ថសចកដីលោ  
គឺ្ជាថមត្សូប  តរងតរត្សូបយកអ្វីៗ តដលលោៗ  ចូលមកដល់ជីវរិនន
អ្នកតដលលោថនាោះឯង ។  គ្រួនឹករឭកដល់ត្ពោះសមាម សមពុទធ  ត្ពោះស្លវក័  
ត្ពោះពុទធមាតា  បិតា ។ល។ តដលសុទធតរជាផ្លសថត្មចននបុណ្យ ។ 

 សួសដីសិរភីត្ទ  រតមងជាបត់ាមអ្នកមានបុណ្យ  ដូចត្សថមាល
អ្ថនាទ លតាមត្បាណ្  ដូថ ន្ ោះឯង ៕៚ 

3 
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          ៙.ការថត្រៀមថរៀបចំអ្វីៗ មុននឹងថចញដំថណ្ើ រធមមយត្តា  ការ
ថត្រៀមថរៀបចំមុននឹងថធវើការ ។ល។ ការថត្រៀមថរៀបចំជាការសំខ្ន ់ ។  
សំខ្នជ់ាទីបំផុ្រ  គឺ្ការថត្រៀមចិរត  ត្ពមទទួលយកថមថរៀនននជីវរិ  
តដលត្រូវថរៀនរ ូរមយួជីវរិ អ្វីជាការពិរគឺ្ត្ពមសុខ្ចិរត ត្ពមលោះបង់
ឱ្យដល់ធមមជារិ    ្ស់    ឈ ឺ  ត្ររត់្បាស   ស្លល ប ់  បរថលាក   និង
ត្ពោះនិរវ ន ។  ទងំអ្ស់សុទធតរត្រូវថត្រៀមថរៀបចំផ្លូវចិរត  ថោយ
អ្បបមាទធម ៌៕៚ 

3 
          ៙.ត្រូវ វឹកហារ ់ កំុថចោះតរចងឱ់្យអ្នកដនទថធវើអ្វីៗ ត្រូវចិរតថយើង  
ធមមជារិដនទថផ្សងថទៀរ  កដូ៏ចគាន  ។ 

 - អ្បរ់ចិំរតឱ្យត្ពម  ឱ្យមានថសចកដីសុខ្ជាមយួនឹងអ្វីៗ ត្គ្ប់
យ៉ា ង  ថត្រោះបានដឹង  បានថ ើញអ្វីៗ ថនាោះជាសចចៈត្រឹមត្រូវតាមថ រុ  
ទងំមនិគ្រួឱ្យត្បកាន ់ មនិគ្រួឱ្យខ្វល់ថោយទិដឋិរណាា ថឡើយ ។  បរមរថ
តដលមាន  តដលកំពុងត្បាកដ  មានស្លម ររី  មានថសចកដីដឹងខ្លួន   រឭក 

បានថ ើយ  គឺ្ហាមរណាា   ថត្រោះមនិមានខ្លួនថយើងថ ើយថត្សច ។ 

 - គឺ្មនិត្បាថាន ឱ្យខ្លួនថយើងបានអ្វីថនាោះថឡើយ   ថត្រោះថាមានតរ
វេីិចិរតដឹងអារមមណ៍្កនុងថលាក ៦ ប៉ាុថណាណ ោះ ៕៚ 

3 
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          ៙.កំុថចោះតររកអ្វីៗ ឱ្យខ្លួនឯងថនាោះ   អ្បរ់សំរិបបោឋ នរកខ្លួនឯង 

ផ្ង ។  កាយ  ថវទនា  ចិរត  ធម ៌ ថរើអ្វីជារួខ្លួនថយើង  តដលជាមាច ស់
ថនាោះ ៕៚   

3 
          ៙.ថ រុតដលនាឱំ្យមានថសចកដីទុកខផ្លូវកាយ  គឺ្មានថត្ចើន  ដូច
ជាការថត្សកឃាល ន  ថរាគាពយធិ  ឧបទទវថ រុថផ្សងៗ ជាថដើម  ថបើឱ្យចំ
រទុួកខថវទនា  គឺ្មានអ្កុសលកមមជាបចចយ័ ។  ចំថរោះទុកខថស្លក  ទុកខ
ភយ័  ទុកខថៅដ ផ្លូវចិរតវញិ  មូលថ រុជាកត់សដងមានតរមយ៉ាងគ្រ ់  គឺ្
ថសចកដីត្បកាន ់នឹងឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងតរងថរលរកយថា  “ ភ្លេចខ្េួន ” ។ 

 - រកយថនោះនិយយបាន  កស៏្លដ បប់ានតដរ  រាយរងទូថៅ  ប៉ាុតនត
គ្រួឱ្យពិ្រណាតាមផ្លូវត្ពោះធម ៌  ថៅត្រងថ់ា  ថរើអ្វីជាខ្លួន  ថ ើយថភលច
ដូចថមដច ?  ថយើងថកើរមក  មានទុកខជាបត់ាម  បានជបួនឹងត្ពោះធម ៌ 
មានដំថណ្ើ រផ្លូវថៅរកទិសថៅរចួ្កទុកខ ។   កាលណា   ថយើងថភលចពី 
ដំថណ្ើ រផ្លូវរបស់ខ្លួនឯង  រវល់ជាបនឹ់ងវរថុកាម  ជាបនឹ់ងភពថោយ
រណាា     ថនោះថៅថាការថភលចខ្លួន    ថរលគឺ្ថភលចរកាចិរត     ថត្រោះបារ់
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សរិ ។  ការខឹ្ងថត្កាធ  កិថលស  បាបទងំអ្ស់សុទធតរជាការថភលចខ្លួន  
ផ្ទុយអំ្ពីការមាននូវសរិសមបជញ្ា ៈ ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសថយើង  មានការលំបាកនឹងរស់ថៅណាស់  មនិតមន
ថត្រោះខ្វោះត្បាក ់ ខ្វោះញារិមរិតថនាោះថទ  ប៉ាុតនត   ថត្រោះខ្វោះកមាល ងំចិរត   មាន 

ការអ្ស់សងឃមឹកនុងជីវរិ ។ 

 C. និយយពីកមាល ងំចិរតវញិ  ថទោះជាអាចបានអំ្ពីអ្នកតដល
យកចិរតទុកោកនឹ់ងថយើងកថ៏ោយ  ប៉ាុតនត  មនិខ្ល ងំដូចតដលថយើងឱ្យ
ដល់ខ្លួនឯងថឡើយ ។ 

- ត្រូវសនសកំមាល ងំចិរត  ថោយសទធ កនុងត្ពោះររនត្រយ័  ថទើប
មានឆ្នទៈជាអ្ធិបរីននការរស់ថៅ  ថដើមបតី្បថយជន ៍។ 

- ត្រូវរឭកថា  ថយើងជាអ្នកមានបុណ្យ  ថទើបបានឈនោះថសចកដី
ស្លល ប ់ ថៅរស់មកដល់ត្ពឹកថនោះ  អ្រុណ្  សួសដី ! ៕៚ 

3 
          ៙.អ្នកតដលត្បទូសតនឹងថយើងខ្ល ងំបំផុ្រ          មនិតមនអ្នកតដល 

តត្បត្បួលចិរតថនាោះថទ     គឺ្ខ្លួនថយើង នឹងឯង     តដលមនិបានយល់ដឹង 

ឱ្យចាស់អំ្ពីការតត្បត្បួល ។ 
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 C. កដូ៏ចជាទុកខសចចកនុងជីវរិអ្៊Íចឹងតដរ  មនិតមនមកត្បទូសត
ថបៀរថបៀនដល់ចិរតរបស់ថយើងថនាោះថឡើយ  គឺ្ថយើងខ្លួនឯង  តដលមនិ
បានកំណ្រដឹ់ងនូវទុកខថទថរើ  តដលថចោះតរថកើរទុកខ  ចថងោៀរចងោល់ចិរត  
ឬថស្លកថៅ  ដំថៅចិរតថនាោះ ។ 
 C. ឧបាទនកខនធទុកខ  គឺ្ជាថមថរៀនថាន កប់រញិ្ញា   កាលណាបាន
កំណ្រដឹ់ងទុកខថ ើយ  កម៏ានលទធផ្លសាបចិ់រត  និងឱ្យបានរចួ្កទុកខ
ថទៀរផ្ង ៕៚ 

3 
          ៙.គ្បបតី្សឡាញ់ខ្លួនឱ្យបានលោ  ថដើមបឱី្យអ្នកតដលត្សឡាញ់
ថយើងបានសុខ្  ជាការរបគុ្ណ្ដល៏ោត្បនព ៕៚ 

3 
          ៙.គ្រួអ្បរ់ចិំរតឱ្យបានសុខ្សាប ់  ថៅថពលតដលដឹងថាអ្នកដនទ  
ថគ្មានថសចកដីសុខ្ថៅកនុងសមបរតិអ្វីៗ  តដលថគ្មាន ៕៚ 

3 
          ៙.ត្ពោះធមស័៌កដិសិទធិដពិ៏រត្បាកដ   ចំថរោះអ្នកតដលបដិបរតិតាម 

ពិរតមន  មានផ្លសាបត់្រជាក ់ និងជាត្បថយជន ៍៕៚ 

3 
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          ៙.ថរឿងធមមតាទងំអ្ស់ថៅកនុងជីវរិ  មនិមានអ្វីជាបញ្ញា ដល់
ថយើងថឡើយ  ថបើថយើងត្ពមសុខ្ចិរតតាមធមមតាធមថ៌នាោះ ។ 

 - បញ្ញា ថៅត្រងថ់យើងមនិសុខ្ចិរតខ្លួនឯង  ថត្រោះមកអំ្ពីថយើង
រស់ថៅថោយមនិមានការអ្បរ់ចិំរត ៕៚ 

3 
          ៙.ថោយបរមរថធម ៌ សុខ្កដី  ទុកខកដី  មនិតមនថយើងថធវើឱ្យខ្លួនឯង  
កម៏និតមនអ្នកដនទថធវើឱ្យតដរ  មនិមានការបណាដ លមកអំ្ពីត្ពោះជាមាច ស់  
ឬថកើរឯងៗ ថនាោះថឡើយ ។ 

 - សំខ្នថ់ៅត្រងវ់បិសសនា    មនិ្បយ់កអ្វី    តដលខ្លួនឯង
មនិបានស្លង  មកត្បកានថ់ាជារបស់ថយើង ។ 

 - បញ្ញា របស់សរវថលាក  ថៅត្រងអ់្វជិាជ   ថទើបនាឱំ្យមានការ
្បត់្បកានយ់កសុខ្   យកទុកខមកជាភារៈ    ជាថ រុឱ្យចថត្មើនរណាា    
ថកើរកមមវដដៈ   នឹងឯង ៕៚ 

3 
          ៙.សរវថលាកមាន    “ ននទិរាគ្ៈ ”    ថត្រកអ្រនឹងការបានអ្វីៗ 
ជាទីថពញចិរត  ថបើមនិបានដូចត្បាថាន ថទកថ៏កើរទុកខ  ថោយមនិបាន



-84- 

 

ថ ើញទុកខថទស  ថត្គាោះថាន កន់នការត្បកាន ់ួងត ង  ថៅថពលតដល
បាននូវអ្វីៗ ថនាោះមក ។ 
 - ថត្រោះការត្សឡាញ់   ួងត ង  ថធវើឱ្យថៅ មងចិរតកនុង
មរណាសននជវន័  កចុ៏រិបដិសនធិកនុងអ្បាយភូម ិ តបបថនោះថត្ចើនណាស់  
ថត្បៀបដូចមហាត្បឹេពី  រឯីសរវថលាកតដលបាននូវសុគ្រិភពវញិ  គឺ្
រិចណាស់  ដូចធូលីថៅចុងត្កចក  ដូថចនោះ  ថទើបត្ពោះបរមពុថទធ វាទ  
ត្ទងត់្តាស់ថា  “ បុគ្គល  មនិគ្បបតី្បមាទ ”  ( បិ.៣២/ទំ.២៥៦ )៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសថយើងមនិដូចគាន ថទ  ដូថចនោះ  កំុថត្បៀបគាន ឱ្យថកើរទុកខ
ខ្លួនឯង ឬឱ្យថកើរនូវមានោះ  អ្នកណាត្គានថ់បើជាង  អ្បរ់មុំទិតា  ថបើអ្នក
ណាមានទុកខលំបាក កអ៏្បរ់កំរុណា និងមានថមតាត ជាទូថៅ  ជាពិថសស  
ត្រូវឱ្យចាស់ថាសរវថលាកត្បត្ពឹរតថៅតាមកមម  ថ ើយចថត្មើនវបិសសនា 

ដកថចញនូវអ្តាត នុទិដឋិ  ថ ើញបញ្ចកខនធថសមើគាន   ជាអ្នតាត  ៕៚ 

3 
          ៙.ឈបត់សវងរកអ្វីៗ ខ្ងថត្ៅ    ថដើមបចីថត្មើនសុខ្សាប ់   ពនលឺ
ភលសឺ្លវ ង  បរសុិទធជាខ្ងកនុង ៕៚   

3 



-85- 

 

          ៙.មនុសសថយើង     បានជាថភលចគិ្រថា     សុខ្ចិរត      គឺ្លមម
ត្គ្បត់្គានទ់ងំអ្ស់    បថណាដ យឱ្យចិរតថកើរទុកខ   ថត្រោះថ រុតរចង់
បានអ្វីខ្ងថត្ៅ ៕៚ 

3 
          ៙.ជីវរិត្គ្បគ់ាន សុទធតរមានធមគូ៌្  ថកើរស្លល ប ់ ថកមង្ស់  សុខ្
ទុកខ   បានថ ើយបារប់ង ់  មកថ ើយថៅ   ជួបថ ើយត្ររ ់ សរថសើរ
និនាទ  ។ល។  ថបើថយើងថចោះសមលងឹថមើល  “ របស់ពីរ ”  ឱ្យថ ើញតរមយួ
បាន គឺ្  “ អ្និចចតាធម ៌”  ថយើងនឹងបានឆា យអំ្ពីថសចកដីទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.ថបើថយើងមានសរិបញ្ញា រងឹមា ំ  ជីវរិរតមងលូរលាស់ត្សស់
លោ  ថត្រោះសរិកនុងត្គ្បកុ់សលធម ៌ គឺ្ជាឫសគ្ល់ននជីវរិ ៕៚ 

3 
          ៙.មនិ្បំាចអ់្នកដនទណា    មកយល់ចិរតថយើងថឡើយ    ឱ្យតរ 

ថយើងស្លគ ល់ចិរតខ្លួនឯង   ជាចិរតបរមរថតាមពិរ    គឺ្បាននូវថសចកដីសុខ្ 

ថ ើយ ។ 

 C. កំុថភលចថា  ថលាកថនោះ  គឺ្ដូថ ន្ ោះឯង ៕៚ 

3 
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          ៙.ថបើជីវរិថយើងសដុកចថងោៀរ  ត្បកានទ់ស់ជាមយួនឹងអ្នកមាន
កិថលសផ្ងគាន   គឺ្ចិរតថយើងមនិបានត្សឡោះថឡើយ។  ថយើងត្រូវថជឿជាក់
ថលើបុណ្យដម៏ានគុ្ណ្  ថរៀបចំជីវរិថយើងបានប៉ាុនណា  ថយើងសុខ្ចិរត
ប៉ាុណ្ណឹ ង  ដូថចនោះចិរតថយើងនឹងត្សឡោះដល់ថទវថលាក  ត្ព មថលាក  ថឆព ោះ
ថៅរកអ្មរធម ៌ ថត្រោះអ្ស់ថសចកដីត្បកាន ់៕៚ 

3 
          ៙.ទុកខសចច  ជាធមមជារិតដលថយើងត្រូវថរៀនដឹង  ្បត់ាងំអំ្ពី
ការកំណ្រដឹ់ងនាមរូបរ ូរមក  ត្រូវលោះអ្តាត នុទិដឋិ  មនិតមនថយើងជារួ
ទុកខថទ ។  កាលណាកំណ្រដឹ់ងទុកខ  មានសរិរកាចិរតថរឿយៗ  ថយើង
នឹងដឹងចាស់ថា   ទុកខសចច  ត្គានត់រជាថមថរៀនថាន កប់រញិ្ញា ប៉ាុថណាណ ោះ   គឺ្ 

មនិតមនសត្មាបឱ់្យថយើងត្ចបូកត្ចបល់  ថាជាថយើង  ឬជារបស់ថយើង
ថនាោះថឡើយ ។   ថនោះជាសមរថភាពរបស់មនុសស    តដលមនិលិចចុោះកនុង 

កងទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.កំុឱ្យខ្ល       គឺ្រណាា      វាមកសីុអ្ស់នូវគុ្ណ្រនមលននភាពជា 

មនុសសរបស់ថយើងថឡើយ ៕៚ 

3 
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          ៙.ថបើថយើងវថងវងត្សឡាញ់ថៅថលើអ្វីណា  ថយើងរតមងថកើរសុខ្  
ថកើរទុកខអយៗ  អំ្ពីអ្វីថនាោះ ។ 

C. អ្វីណាតដលថយើងត្បកានម់ាថំ ើយ  អ្វីថនាោះមនិមានថទស
ដល់ថយើង  មនិមានថឡើយ ។  ការមនិ្បត់្បកាន ់ គឺ្ជាទីពឹង  មនិមាន
ទីពឹងអ្វីដនទថទៀរថទ ៕៚ 

3 
៙.កំុថត្ជើសថរ ើសយក  ថសចកដីសុខ្ត្រឹមតរមយួត្គា ៗ  ថោយ

ថបាោះបងថ់្ល  បរមសុខ្តដលជាទីពឹងថនាោះ ។ 

- កំុវថងវងកានយ់កថសចកដីត្សឡាញ់ ួងត ង  ថ ើយថបាោះបង ់

ថ្លត្បថយជនធំ៍  គឺ្និថរាធសចច   ថត្រោះថា  សុខ្មយួត្គា ៗ   ថោយ 

ការត្សឡាញ់ ួងត ង    មនិរចួផុ្រអំ្ពីការឈចិឺរត     ឆ្ោិរត្ទូង    និង 

វដដទុកខថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ដំថណាោះត្ស្លយកនុងជីវរិ  ត្បត្ពឹរតថៅថដើមបតី្រជាកចិ់រត  សុខ្
សាបជ់ាមយួទន  សីល  ភាវនា  គឺ្ជាដំថណាោះត្ស្លយឆល រ ។ 

 - កំុគិ្រថាខ្លួនឯងពូតកឱ្យថស្លោះ    កាលណាថបើដំថណាោះត្ស្លយ 

ត្បត្ពឹរតថៅ          ថោយការថបៀរថបៀន         ថោយការថ ល្ ោះត្បតកក 
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សមាល ប.់.. ។  ថត្រោះការវថងវង  ថទើបស្លងទុកខឱ្យខ្លួនឯង  និងអ្នកដនទ៕ 

3 
          ៙.ថទោះជាមានអ្កុសលវបិាកខ្លោះ  កបុ៏ណ្យបានជយួ ឱ្យថយើង
ថៅរស់តដរ  ថបើថយើងថជឿជាកថ់ៅថលើបុណ្យដម៏ានគុ្ណ្  តដលជយួ ឱ្យ
ថយើងបានរចួពីអ្បាយភូម ិ៤    និងមានកុសលវបិាក    បានជបួនឹង
ត្ពោះធមដ៌អ៏្ស្លច រយថនាោះ  ថយើងកស៏ាបចិ់រត  ថ ើយសថត្មចសុខ្ថៅកនុង
បចចុបបននថោយសទធ កនុងត្ពោះត្រយ័ររន  អ្បរ់សំរិបបោឋ នភាវនា  គ្រួនា
ធ្លរបុណ្យដូចជាទឹកថភលៀងត្រជាបស់ាប ់ ដូថ ន្ ោះឯង ៕៚ 

3 
          ៙.គ្បបមីានថសចកដីសុខ្ជាមយួនឹងធមមតាននជីវរិ ។ 

 - ធមមតាននជីវរិ  គឺ្ត្គ្បគ់ាន កំពុងតរមានថ ើយថត្សច ។ 

 - ថនោះជាបញ្ញា   ថៅពីថលើថសចកដីទុកខ  មនិលិចចុោះកនុងទុកខ  
ថត្រោះដឹងអំ្ពី  ឧបាយ  កនុងការរលាស់នូវថសចកដីទុកខ នឹងឯង ៕៚ 

3 
          ៙.មនិថាទុកខកាយ  ឬទុកខផ្លូវចិរត  ថបើថយើងមនិត្ពមថកើរទុកខថទ  
គឺ្ត្រូវបតនថមថសចកដីទុកខផ្លូវចិរតថទៀរ ។   
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 - ថសចកដីទុកខថនោះ  ថបើថយើងររឹតររុញថចញ  វាររឹតររុញសងខុញ
មក  ថបើថយើងទទួលថោយបញ្ញា   ស្លគ ល់ដល់សភាវទុកខមនិតមនអ្តាត   គឺ្
មនិត្បទូសតថឡើយ  ដូថចនោះ  ថសចកដីទុកខកនុងចិរត  ករ៏ស្លយអ្ស់ថៅ ។ 

 - ថសចកដីសាប ់    ត្បាស្កថសចកដីត្បកាន ់   មនិមានមាយ
លាកពុ់រ  មានសីលបរសុិទធ  មានធមថ៌មតាត   មនិមានការជាបជំ់រក ់ 
កប៏ានចថត្មើនថឡើង ៕៚   

3 
          ៙.ហារថ់រៀន  អ្បរ់ឱំ្យខ្លួនឯង  ជាមនុសសចិរតត្រជាក ់ ថត្រោះថនោះ 
គឺ្ជាផ្លូវរបស់អ្នកតដលមានបញ្ញា  ៕៚ 

3 
          ៙.ឱ្យតរថៅថឆ្ោះ  មនិទនរ់លរ ់

ជីវរិត្បាកដ  កំណ្របូ់ជា 

  ថាវ យត្ពោះត្ទងញ់ាណ្  ធមមទនការអរ 
  ថទោះបីថវលា  រិចរួចប៉ាុនណា ។ 

នត្ពលុមពនីិ  ជាទីរឭក 

បរស័ិទសនធឹក  ្បភ់លកឹត្ជោះថាល  
  សូត្រធមស៌្លដ បធ់ម ៌ កនុងធមមយត្តា 
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  ដងួចិរតត្បាថាន   កុសលា  ធមាម  ៕៚ 

3 
          ៙.ថបើមនិមានអ្វីៗ   ដនទថនាោះៗ តដលថយើងថពញចិរត   គឺ្ត្រូវ
 វឹកហារឱ់្យថចោះលមមចិរតនឹងអ្វីតដលមាន ។ 

 ថបើថយើងថចោះតរសមលងឹថោយការថត្សកឃាល ន  ថយើងពិរជាគាម ន
ឱ្កាសតឆ្ោរថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ដឹងថទ  ថៅថពលតដលថយើងនឹកធុញត្ទននឹ់ងជីវរិខ្លួនឯង  
គឺ្មានសរវថលាកដនទថទៀរថត្ចើនណាស់  តដលកំពុងតរត្បាថាន   ឱ្យ
មានជីវរិដូចថយើង  ដូថចនោះ  ថយើងមនិ្បំាចត់្បាថាន ជីវរិអ្វីដនទថទៀរ
ថឡើយ ។ 

 សរវថលាកថកើរមកថ ើយតរងមានបញ្ញា   ជបួទុកខ  តរថយើង
ថត្បើត្បាស់ជីវរិថនោះ  ឱ្យបានរចួ្កទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.ជំនួញ រាវាស ៖ 

លកផ់្ទោះលកដី់  លកអ់្វីកប៏ាន 

 តរកំុលកត់្បាណ្  លកថ់ ម្ ោះថត្រោះលុយ 
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   លកខ់្លួនឱ្យបាប  កលិនឆោ បថ ម្ ោះសោុយ 

   គឺ្ផ្ទុយអំ្ពី  “ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន ”  ៕៚ 

3 
          ៙.និយយថាសោបថ់គ្  ថ ើយថ រុដូចថមដចបានជារុករាន  
ទស្តនាទ នចូលថៅជំរកវ់ាកវ់និកនុងជីវរិរបស់ថគ្ ។ 

 - និយយពីមនុសសអាត្កក ់  គឺ្ជាធមមជារិរបស់កិថលស   មាន 

អ្នកអាត្កកជ់ាង នឹងដបដ់ង  មយួរយដងថទៀរ  កម៏ានតដរ  កំុតរថយើង
ថៅឱ្យត្បឡាកប់ាបជាមយួថៅបានថ ើយ ។ 

- ត្រូវចថត្មើនចិរតថមតាត   ថត្រោះថា  ត្គ្បគ់ាន ត្បាថាន សុខ្  មនិមាន
អ្នកណាថធវើកិថលសឱ្យខ្លួនឯងថទ  សុទធតរជាអ្នករងថត្គាោះទងំអ្ស់គាន   
ជយួ គាន   រកាត្ពោះធមល៌ោណាស់  ស្លធុ !  ស្លធុ !  ស្លធុ ! ៕៚ 

3 
          ៙.ថៅកនុងថលាកថនោះមានរកយថា        “ មនិ្បំាចស់មបូរតបប 
មានអ្វីៗ សុទធតរពិថសស ៗ ថៅថនាោះថទ  ឱ្យតរថត្កាកត្ពឹកថឡើង  បាន
ជបួជាមយួនឹងអ្នកដជ៏ាទីត្សឡាញ់  គឺ្ត្គ្បត់្គានថ់ ើយ ” ។ 
 - ថបើតាមផ្លូវត្ពោះធមវ៌ញិ... អ្នកដជ៏ាទីត្សឡាញ់គឺ្ខ្លួនឯង  តដល
មានសីល  និងមានសមាម ទិដឋិ ។ 
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 - ខំ្ត្បឹងតេទតំរថសចកដីសុខ្ខ្លួនឯងឱ្យបានលោថៅ  គឺ្មនិ
្បំាចថ់ៅ ន្ នីសថសចកដីសុខ្ននអ្នកដនទថនាោះថឡើយ  យកថពលខឹ្ង
សោបអ់្នកថនោះ  អ្នកថនាោះ  មកស្លងសុខ្ខ្លួនឯងវញិ  មនិលោថទឬ ។ 
 - កំុត្ចឡំថមើលអយអ្នកដនទឱ្យថស្លោះ  ថត្រោះទីបំផុ្រស្លល បដូ់ច
តរគាន ថទ ៕៚ 

3 
          ៙.ថបើអ្វីៗ មនិត្បត្ពឹរតថៅតាម     ដូចតដលថយើងត្បាថាន      ប៉ាុតនត  
ត្បត្ពឹរតថៅតាមថ រុ  តាមបចចយ័ត្រឹមត្រូវ ។ 

 - ថយើងថកើរទុកខ  ថត្រោះមនិបានដូចចិរត  ថរើត្រូវថធវើពិធីបងួសួង  
បូជាយញ្ា   រកថាន អំ្មរៈ ។ល។ ឬត្រូវអ្បរ់ចិំរត  ចថត្មើនបញ្ញា   មនិ
ត្បកានអ់្តាត ថៅកនុងបញ្ចកខនធ  ត្ពមសុខ្ចិរត  សាបចិ់រត  រលរឧ់បាទន  
្កធ់លុោះនិថរាធសចចវញិ ៕៚ 

3 
          ៙.វធីិឈនោះកនុងត្ពោះពុទធស្លសនា ៖ 

 - ថោយការមនិថបៀរថបៀន        ថនោះជមនោះថាន កត់្រី 

 - ថោយការទំនុកបត្មុង       ថនោះជមនោះថាន កថ់ទ 

 - ឈនោះភាពថៅ មងកនុងចិរតខ្លួនឯង  ថនោះជាជមនោះថាន កឯ់ក ៕ 
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          ៙.ចាបក់នុងដំថណ្ើ រផ្លូវថៅរកអ្មរធម ៌៖ 

 - ហាមអាល័យអ្វីៗ តដលថដើរ ួសមកថ ើយ 

 - ហាមថដើរផ្លូវអ្មថោយរណាា ថៅកនុងអ្នាគ្រ 

 - ហាមថដកថោយអ្ភនិិថវស ( ធមទ៌ងំពួង  មនិគ្ួរត្បកាន់
ថោយទិដឋិថាជាខ្លួន  និងថោយរណាា ថាជារបស់ខ្លួនថឡើយ ) គឺ្ត្រូវឱ្យ
បានថចញរចួអំ្ពីបញ្ចកខនធកនុងកាលទងំ ៣ ។    “ មនជេ  នច  ននា  
គនហសសស ិ ”  ថបើមនិ្បត់្បកានខ់្នធបចចុបបនន  រតមងរចួផុ្រ  បាន
ដល់ថត្រើយននភព ។  ជាអ្នកមានរាត្រីមយួដច៏ថត្មើន ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសថយើងចងប់ានរស់ថៅយូររថៅថទៀរ  ប៉ាុតនត  កម៏ាន
ថរឿងឱ្យថកើរទុកខ   ថត្រោះគិ្រដល់ការរស់ថៅយូរថៅ   ថនាោះឯង ។  
មរណ្សសរិ  បានថធវើឱ្យអ្ស់កងវល់ទងំថនាោះ  ទងំជាបទោឋ ននន
វបិសសនា  ដឹងថាស្លល បថ់ត្រោះវញិ្ញា ណ្ត្បាសថៅ  ដូថចនោះ  ការតដលថៅ
រស់ថនោះ  គឺ្ជាវញិ្ញា ណ្ដឹងអារមមណ៍្តរប៉ាុថណាណ ោះ  មនិតមនអ្តាត ថឡើយ ៕ 

3 
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          ៙.និយយជាមយួមនុសស  មនិអយរកអ្នកថជឿចិរត  ដល់មក
និយយថលងជាមយួតឆ្ា  តបរជាបានសបាយចិរតមយ៉ាងតដរ ។  ថនោះមក
អំ្ពីមនិទនប់ានជបួជាមយួនឹងធមមមរិត ៕៚ 

3 
          ៙.បនតិចឈថឺនោះ       បនតិចឈថឺនាោះ        ដល់បានគិ្រយល់ថា 

ត្គានត់រជាថត្គ្ឿងថត្បើត្បាស់   កនុងការស្លងកបូន   ទីបំផុ្រមុខ្តរថ្ល 

កស៏ាបចិ់រត ៕៚ 

3 
          ៙.ថបើថយើងពិរជាមនុសសលោតមន  តលងឱ្យអ្នកតដលមនិថស្លម ោះ
នឹងថយើងថៅៗ មនិបាចត់ាមចងថពៀរអ្វីថនាោះថឡើយ  ទីបំផុ្រ  ថយើងក៏
មុខ្តរថ្លថគ្តដរ  គាម នអ្នកណាថៅជាមយួគាន រ ូរថឡើយ  ត្រូវថៅ
តាមយថាកមម ៕៚ 

3 
          ៙.ថៅថពលណាតដលថយើងដឹងខ្លួនថា  អ្វីតដលត្រូវរកាជាង
អ្វីៗ ទងំអ្ស់  ថនាោះគឺ្ចិរតខ្លួនឯង  ថៅថពលថនាោះ  គឺ្បានថសចកដីថា  
ថយើងបានស្លគ ល់ថលាកថនោះថត្ចើនគ្ួរសមតដរថ ើយ ៕៚ 

3 
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          ៙.ត្បាកសំ់ខ្នត់មនថ ើយ  ប៉ាុតនត  កំុសំខ្នរ់ ូរដល់  គាម ន
សល់ញារិមរិតណាថនាោះ    សូមបតីរខ្លួនឯងកម៏និសល់ ។     លកខ់្លួន
ឱ្យថៅតកបាបថដើមបតី្បាក ់    ថធវើដូចថមដច     ថទើបអាចជាទីពឹងឱ្យខ្លួនឯង 

បានថៅ ៕៚  

3 
          ៙.មានោះថអ្ើរកាលមក  គិ្រថាថយើងជាមនុសសសំខ្នស់ត្មាប់
អ្នកដនទ  ថ ើយមនិបាននូវអ្វីដូចតដលខ្លួនឯងគិ្រថា  សំខ្នថ់នាោះ  ក៏
ថកើរទុកខ  គំុ្  សោប ់ អ្នកថនោះ  អ្នកថនាោះ  ថោយថភលចគិ្រថា  ថរឿងអ្វីកម៏ាន
ថសចកដីពិរត្រឹមត្រូវថោយបរមរថសចចតដរ ។ 

 - ថបើគិ្រថា ខ្លួនឯងសំខ្នក់នុងកិចចតដលត្រូវជួយ ដល់អ្នកដនទ  
ថនោះគឺ្ជាគុ្ណ្ធមរ៌បស់មនុសសតដលមានត្បថយជន ៍។ 

 C.ថបើសរិសមបជញ្ា ៈវញិ     គិ្រថា      ខ្លួនឯងសំខ្នស់ត្មាប ់
ខ្លួនឯងណាស់  កនុងកិចចតដលត្រូវជយួ ខ្លួនឱ្យបានថចញផុ្រអំ្ពីថលាក ៦ 
ថនោះ ។  ត្រូវកំណ្រវ់េីិចិរតតដលដឹងអារមមណ៍្ឥឡូវថនោះថា  មនិតមនជា
អ្តាត   រខួ្លួនថយើងថនាោះថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ខ្ាុ ំដឹងអំ្ពីវធីិថធវើឱ្យសគម  តរខ្ាុ ំថធវើមនិបាន  វាថចោះតរឃាល ន ។ 
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 - តាមពិរ  អ្រប់ានថធវើផ្ងថទ  ថាថធវើមនិបាន ។ 

 - ត្រូវកំណ្រដឹ់ងថវទនា       កំណ្រដឹ់ងរណាា         ថរើជាអ្តាត    
រខួ្លួនថយើង  ឬជានាមធមថ៌ទ  ឥឡូវថនោះឯង ។ 

 - ថដើមបខី្លួនឯងផុ្រ្កទុកខ  ឬថដើមបមីចចុត្បហារ ? ៕៚ 

3 
          ៙.បញ្ញា ខ្លោះឱ្យថយើងថោោះត្ស្លយចំរបួញ្ញា   ដូចជា  ខូ្ចរេយនត  
ដំបូលផ្ទោះថលចទឹកថភលៀង  ឬឈតឺ្គុ្នថៅដ ... កូនថៅខុ្សឆ្គង  បញ្ញា
ថត្សកឃាល ន  កខំ៏្រកទទួលទនថដើមបចិីញ្ច ឹមជីវរិ ។ល។ 

 - មានបញ្ញា ថត្ចើនថទៀរ  ថោោះត្ស្លយបានតរថៅកនុងចិរតខ្លួនឯង
ប៉ាុថណាណ ោះ  ថត្រោះជាធមមជារិ  ដូច្ស់  ជរា  ថរាគ្ថកើរអំ្ពីបាបកមម  
អ្កុសលវបិាកថផ្សងៗ  ការត្ររត់្បាស  និងមរណ្ភាពជាថដើម  បញ្ញា
ទងំថនោះ  ថធវើឱ្យថយើងយល់ដឹងអំ្ពីជីវរិ  មានការតត្បត្បួល  មនិថៅកនុង
អំ្ណាច ៕៚ 

3 
៙.កំុត្សឡាញ់      ដល់ថាន ក ់        ថមើលមនិថ ើញថទស 
កំុត្បទូសត      ដល់ថាន ក ់         ថមើលមនិថ ើញគុ្ណ្ ។ 

ខុ្សមដងភាល រប់ាល រ   សអវ រតកកុន          កំុខុ្សដូចមុន 
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តរថបើខ្វោះទុន      លាងខុ់្សស៊យសុ៊ន   ថគ្ថៅត្កបី ៕៚ 

3 
          ៙.ថបើការត្គ្បត្គ្ងថ ើយថនាោះ    នាមំកនូវថសចកដីទុកខ    បំថពញ 

ការខ្វោះខ្របានថោយលំបាក  បីដូចរងធលុោះ  ដូថចនោះ  របស់តដល
ត្គ្បត្គ្ងថនាោះឯង      មនិមានរនមលដូចត្ព មចរយិធម ៌     ដប៏រសុិទធ  
ត្បាស្កនូវការត្បកាន ់  លោះបងវ់ដដៈ  ថឆព ោះថៅរកអ្មរៈមានតរការ
រចួផុ្រថនាោះថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងថកើរមក  និងរស់ថៅបានថោយស្លរបុណ្យ  ត្ពមទងំ
គុ្ណ្មាតាបិតាជាថដើម ។  បចចុបបននភាព  ថោយស្លម ររីថធវើអ្វីៗ មនិខុ្ស
នឹងចាបន់គ្រ  ចាបត់្ពោះស្លសនា  ខំ្ថធវើការរកទទួលទន  ថដើមបចិីញ្ច ឹម
ជីវរិ ។ 

 - សរុបមក   គឺ្រស់ថៅថោយ   អាត្ស័យខ្យល់ដថងាើមខ្លួនឯង  
មនិតមនថោយស្លរខ្យល់មារន់នអ្នកដនទថនាោះថឡើយ ។  ថរើគ្រួតដរឬថទ  
្បត់ាងំអំ្ពី  ការមនិអយបានថកើរមកជាមនុសស  រ ូរដល់បចចយ័
យ៉ា ងថត្ចើន     ទំនុកបត្មុងឱ្យបានរស់     ត្ស្លបត់រមកថកើរទុកខអយៗ 

ថោយស្លរខ្យល់មាររ់បស់អ្នកដនទជាថដើម ។ 
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 - ឪពុកមាដ យថយើង  មនិតមនខំ្ចិញ្ច ឹមឱ្យថយើងជាកូនរបស់គារ់
មកថកើរទុកខថោយស្លរអ្នកដនទណាថនាោះថទ ។ 

 - អ្នកដនទមានសិទធិថរលសដី  ចំតណ្កថយើងកម៏ានសិទធិរកា
ចិរត  មនិថកើរទុកខបានតដរ ។ 

 - ថរឿងអ្វីៗ ថផ្សងថទៀរ  កគ៏្បបពិី្រណាតាមការគ្រួ ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសថយើង     រថ់នឿយផ្លូវកាយថោយថត្ចើន    កនុងថរឿង
ខ្លួនឯង    តរ រថ់នឿយផ្លូវចិរតថោយថត្ចើន     ថត្រោះថរឿងអ្នកដនទ    ថបើ
ទឹកតភនកវញិ  ថត្ចើនតរជាមយួនឹងអ្នកតដលខ្លួនឯងទុកចិរតខ្ល ងំ ។  
ថយើងនឹងមានថសចកដីសុខ្ថត្ចើនថឡើង ៗ  ថបើថយើងមានការជំរកវ់ាកវ់និ
នឹងអ្នកដនទកានត់រេយចុោះថនាោះ ។ 

 - ពិរតមនតរ  មនិជំរកវ់ាកវ់និថត្ចើនជាមយួនឹងអ្នកដនទ  តរ
ថយើងអាចថធវើអ្វីៗ ឱ្យលោថឡើងថដើមបអី្នកដនទថនាោះៗ  ថ ើយថយើងនឹង
បានដឹងអំ្ពីគុ្ណ្រនមលននជីវរិដម៏ានត្បថយជន ៍ របស់ថយើង ៕៚ 

3 
          ៙.នេាយប ់ រថនាចថខ្នើរ  កនលងថៅ ៗ  ដូចទឹក ូរ ។ 

 ថយើងមានថពលថវលាថៅសល់បនតិចបនតួច          សត្មាបរ់ស់បនត 
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ថទៀរ ។    ថទោះបីថយើងយកថពលទងំអ្ស់ថនាោះ     ថដើមបតីសវងរកវរថុ
ថសពថស្លយ  កម៏និអាចឱ្យចំណ្ងរ់បស់ថយើង  ត្គ្បត់្គានប់ានថឡើយ  
ប៉ាុតនត  ថបើថយើងយកថពលបនតិចបនតួច នឹង  មកបំថពញថសចកដីលោ  
ចថត្មើនចិរតសាប ់  ថពលថវលាប៉ាុណ្ណឹ ង   កល៏មមនឹងឱ្យថយើងបានតឆ្ោរ
ថោយធមមបីរិ  មានចិរតថាល ស្លោ រកនុងការសិកា  និងបដិបរតិតាមត្ពោះធម ៌ 
រ ូរបានដល់ទីបំផុ្រទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.ថបើបានយល់ដឹងអំ្ពីការពិរននជីវរិ     ចិរតរតមងសុខ្សាប ់។ 

ថទោះបីមានអ្វីមកប៉ាោះរល់ត្រូវកថ៏ោយ  ដូចជា  ជំងឺថរាគា  ឬការត្ររ-់
ត្បាសជាថដើម  កម៏និញាបញ័់រ  ឬមនិរកស់លុរថឡើយ  ថត្រោះបានយល់
ដឹងថោយលោត្បនព  អំ្ពីធមមជារិននថលាកថនោះ ។ 

 ថសចកដីសុខ្  ថកើរអំ្ពីការអ្បរ់ចិំរត  ថទើបបានជាទីពឹង  និងថកើរ
មានត្គ្បថ់ពល    មនិទកទ់ងនឹងការតដលថា    ទល់តរបានអារមមណ៍្
ជាទីថពញចិរតថនាោះថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.អានិសងសរបស់វបិសសនា     ថធវើឱ្យថយើងហាមបាននូវចំណ្ង ់

រណាា     ថ ើយមានថសចកដីសុខ្កនុងការទទួលសចចរស   តដលបានចូល 
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មកដល់ជីវរិយ៉ា ងត្រឹមត្រូវ  តាមថ រុតដលមាន ។  ជាធមមតានន
ថលាកថនោះ  រតមងមានការតត្បត្បួលអ្ស់ថៅ  សូនយថៅជាធមមតា  ប៉ាុតនត  
ការពិរជាសចចៈ  មនិបានបារប់ងថ់ៅកនុងថវលាណាថនាោះថឡើយ  គឺ្ថៅ
ជាអារមមណ៍្ននថសចកដីសុខ្  កនុងវបិសសនាញាណ្ជានិចច ៕៚ 

3 
          ៙.ការឱ្យអ្ភយ័  គឺ្ជាឥសសរភាពននជីវរិតដលបានរចួអំ្ពីត្ទុង
ននការចងថពៀរ ៕៚ 

3 
          ៙.កំុថមើលរលំងចិរតខ្លួនឯង ។ 

 រាល់ថពលតដលថយើងថកើរទុកខផ្លូវចិរត  កំុថចោះតរបថនាទ សថរឿង
ខ្ងថត្ៅ  ត្រូវតបរមកថមើលចិរតខ្លួនឯង  តដលថបើកឱ្កាសឱ្យថសចកដី
ទុកខចូលមកសតមដងរួកនុងថរាង  គឺ្ចិរត នឹងឯង ។  ថរឿងខ្ងថត្ៅ  ថយើង
គាម នសិទធិថៅហាមឃារ ់  កំុឱ្យថគ្ថធវើអ្វីអាត្កក ់ៗ ោកថ់យើង  ឬឱ្យថគ្
និយយតរថរឿងពិរ  លោៗ  ឱ្យថយើងបានថឡើយ ។ 

 ថយើងត្គ្បត្គ្ង  បអគ បប់ញ្ញជ អ្នកដនទមនិបាន  តរអ្វីតដលថយើង
ថធវើបាន    គឺ្តេរកាចិរតរបស់ថយើងឱ្យលោ    កំុថបើកឱ្កាសឱ្យថសចកដីទុកខ 
ចូលមកសតមដងរួថឡើយ ៕៚   

3 
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          ៙.អ្វីតដលគ្រួថត្កប  គឺ្    សចចៈ 
    អ្វីតដលគ្រួោក ់ គឺ្    សអខ រ 
    អ្វីតដលគ្រួថធវើ  គឺ្    ត្ព ម្រយ 
    អ្វីតដលគ្រួផ្កា រ គឺ្    ត្ពោះសទធមម ៕៚ 

3 
          ៙.ថសចកដីសុខ្    តដលថកើរថឡើងបាន   កណាដ លននថសចកដីទុកខ 
កនុងវដដសងារ    គឺ្សុខ្តដលថកើរពីសរិ    បញ្ញា     បញ្ញា ត្រូវចបថ់ត្កាម
មលបត់្ពោះថរធិ ៕៚ 

3 
          ៙.សមបរតិលោនត្ក  ថដើមបរូីបកាយ 

 គឺ្សុខ្ភាពឆា យ  ពីថរាគ្របួររឹ 

   សមបរតិលោនត្ក  ថដើមបជីីវរិ 

   គឺ្សុខ្ភាពចិរត  កមាច ររ់ណាា  ៕៚ 

3 
          ៙.ចិរតថយើងមនិតមន  ជាធុងសំរាម 

 ដូថចនោះកំុចាម  សំរាមោកចិ់រត 
   ចិរតមានថរជោះ  សួនត្ពោះអាទិរយ 
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   រសមីជីវរិ  ដងួចិរតអ្បរ់ ំ៕៚ 

3 
          ៙.វបិាកបាបកមម  ត្ប្ជិំវរិ 

 ថយើងពិរទទលួ  កមសួលថលាកីយ ៍

   តរមនិត្ពម្ញ់  ក កាញ់បារម ី

   អាត្ស័យស្លម ររី  ត្បល័យវដដៈ ៕៚ 

3 
          ៙.កំុ្សំងឃមឹថាបនតិចថទៀរ  ថយើងនឹងបានលោថរឿងអ្វីថនាោះ  គឺ្
ត្រូវលោឥឡូវថនោះឱ្យថ ើយថៅ  ថត្រោះថយើងមានចិរត  តដលគ្រួមានស្លម ររី
រកាត្គ្បថ់ពលថវលាទងំអ្ស់ និងជាការសថស្តអគ ោះបនាទ ន ់ គឺ្ចិរតត្រូវសាប់
ទទលួអ្វីៗ ទុកោកឱ់្យថលាកថនោះ  ថោយការមនិត្បកានយ់កអ្វីថឡើយ៕ 

3 
          ៙.អ្រុណ្  សួសដី !  មានសិរភីត្ទ 

 ចុោះតបបចុោះបទ  កំណ្រម់នុសសធម ៌

   កំុថធវើដូចសរវ  ត្បត្ពឹរតមនិលោ 
   ថលាកថនោះវកឹវរ  ត្រូវរកធ៍មស៌ាប ់៕៚ 

3 



-103- 

 

          ៙.ជីវរិមនិដូច  អ្វីតដលថយើងគិ្រ 

 ប៉ាុតនតជីវរិដូច អ្វីតដលថយើងថធវើ 
   ថយើងគឺ្បញ្ារតិ  សនមរអំ្ថពើ 
   បរមរថថៅថលើ  ថ រុផ្លវដដៈ ៕៚ 

3 
          ៙.ជីវរិតដលរស់ថៅបានលោ    និងមានថសចកដីសុខ្    គឺ្ជីវរិ
តដលកាល ហានថោយបរញិ្ញា      ហ៊ានទទលួនូវត្គ្បប់ញ្ញា     តដលបាន
ថកើរថឡើងកនុងជីវរិ  ថរលគឺ្  បញ្ញា កំណ្រដឹ់ងទុកខ  ថ ើញអ្វីៗ តដល
ថកើរថឡើងត្រឹមត្រូវតាមថ រុ  គ្រួថកើរ  គ្រួមាន  និងគ្ួរបារប់ងថ់ៅវញិ  
តាមធមមតាធម ៌៕៚ 

3 
          ៙.មនិមានអ្វីថទៀងទរថ់ៅកនុងជីវរិថឡើយ 

  - ធំបាន ករូ៏ចបាន 

  - មានបាន កត៏្កបាន 

  - ជាបាន កឈ៏បឺាន 

  - ថកើរបាន កស៏្លល បប់ាន 

  C. មនិមានអ្នកណារស់ថៅត្ទថម   រ ូរថៅថនាោះថទ ។ 



-104- 

 

សរិសមបជញ្ា ៈ  គឺ្មនិវថងវងថភលចខ្លួន  និងមនិត្បមាទកនុងជីវរិ
តដលថៅសល់  គ្បបរីកាខ្លួន  ឱ្យជាការរកាថោយលោ ។ 
 “ ្បយ័តនជាម្ដលយ  អត់ធន់ជាឪេុក ”  ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសថយើង  ថត្រកអ្រនឹងការរកត្បាក ់  តរកគ៏្រួដឹងថា  អ្វី
តដលមានរនមលជាងត្បាក ់៖ 

 - ការតដលបានថកើរមកជាមនុសស 
 - ការតដលបានជបួនឹងត្ពោះពុទធស្លសនា 

 - ការតដលបាននូវកលយណ្មរិត 
 - ការតដលបានរមាល់ខ្លួនថោយត្បនព 

 - ការតដលមនិត្ចតណ្ននឹងអ្នកមានបាន 

 - ការតដលមានចិរតសថនាដ ស  ថចោះត្គ្ប ់៕៚ 

3 
          ៙.កំុឈបថ់ធវើលោ  ថោយអាងថ រុផ្លថា  អ្នកដនទថគ្ថធវើមនិលោ 
ោកថ់យើងថនាោះ ។ 

 វាគាម នថ រុផ្លអ្វី តដលឱ្យថយើងឈបត់្សឡាញ់ខ្លួនឯង  
ថត្រោះតរអ្នកដនទឈបត់្សឡាញ់ថយើងថនាោះថឡើយ  គឺ្ររឹតរថធវើឱ្យថយើង
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យកចិរតទុកោកថ់មើលតេរកាខ្លួនឱ្យបានលោ  រមាល់ខ្លួនថោយត្បនព
ថទៀរផ្ង ៕៚ 

3 
          ៙.អ្វីតដលត្រូវមក  ថយើងថគ្ចមនិផុ្រថឡើយ  ថបើថគ្ចមនិផុ្រថទ  
ត្រូវតរត្បឈមមុខ្ថោយបញ្ញា  ។  វាថៅត្រងថ់ា  ថរើថយើងមានថសចកដី
ដឹងខ្លួនដូចថមដច  ជាមយួនឹងការពិរតដលបានមកដល់  ថបើថយើងររឹតរ
បដិថសធត្បឆងំមនិឱ្យមក  គឺ្ររឹតរបតនថមថសចកដីទុកខ ។  ដូចជាថរាគ្

មហារកីអ្៊Íចឹង   ថបើវាថៅពីថលើការរកាត្គ្បត្គ្ងរបស់ថយើង   សំខ្នគឺ់្ 
ចិរតថយើងឯថណ្ោះថទ      ថបើអ្បរ់បំាន      មនិត្បកាន ់ួងត ង      ក៏
ថោោះត្ស្លយបញ្ញា  នឹងឯង  ថោយឥរមានទុកខកងវល់ ។ 
 អ្វីៗ គឺ្ជាបរមរថ  មនិតមនថយើងជាអ្នកថធវើថឡើយ  ដូថចនោះ   ត្រូវតរ 
កាល ហាន  កនុងការលោះបងនូ់វបញ្ញា ទងំពងួ  ថោយវបិសសនា ៕៚ 

3 
          ៙.កំុសងឃមឹថលើអ្នកណាមាន កខ់្ល ងំថពក   ថត្រោះមនិមានអ្នកណា 

ថចោះតរដូចចិរតថយើងត្គ្បយ់៉ា ងថនាោះថឡើយ  សូមបតីរខ្លួនថយើង  ថរើ
ទុកចិរតបានថ ើយឬថៅ ? 

 មានតរខំ្យកចិរតទុកោក ់     ជាមយួនឹងត្ពោះនត្រសរណ្គ្មន ៍



-106- 

 

ថោយអ្នុសសរិប៉ាុថណាណ ោះ  ឱ្យបានថរឿយៗ  ថដើមបបីានជាទីពឹងននចិរត  
មាទំ ំ៕៚ 

3 
          ៙.ចំថរោះអ្រតវាទុបាទន  គឺ្ការត្បកានអ់្តាត   រខួ្លួន  សូមបតីរ
ជាមយួនឹងមនុសសថកើរថរាគ្សរនសត្បស្លទ  កថ៏ចោះត្សឡាញ់ខ្លួន  
ត្បកានអ់្ញ  ខឹ្ងសោបអ់្នកដនទ  ្បថ់ទស  មលួបអា ច ់  អំ្នួរថលើក
ខ្លួនឯងនត្កតលងថៅតដរ ។ 

 ចំថរោះសរវរិរ ា្ នវញិ  កត៏្សឡាញ់ខ្លួន  ត្បកានអ់្ញ  ្ប់
សមាល បស់រវដនទជាចំណី្អាហារ ។ 

 មនិថាមនុសស    ឬថទវតា    តដលត្បកានអ់្តាត     តរង្បយ់ក 

អ្រតភាពខ្នធបញ្ចកៈជារខួ្លួន ។ 

 ដូថចនោះ  មានតរពុទធបរស័ិទថយើងខំ្ពយយមកំណ្ររូ់បធម ៌  ជា
ធ្លរុមនិដឹង ថ ើយកំណ្រន់ាមធមត៌ដលអ្រម់ានរូប  តរអាត្ស័យនឹង
វរថុរូបថកើរថ ើយរលរថ់ៅ  កនលងថៅ  ជាអ្នតាត  ៕៚   

3 
          ៙.ការរសូ៊   ត្បយុទធត្បឆងំដសំ៏ខ្នបំ់ផុ្រ   គឺ្ការរសូ៊ជាមយួ 

នឹងទិដឋិត្បកានអ់្តាត     រខួ្លួន    ថោយការកំណ្ររូ់បធម ៌   ថ ើយកំណ្រ ់
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វេីិចិរតតដលដឹងអារមមណ៍្តាមទវ រ ៦  ថរឿយៗ ៕៚ 

3 
          ៙.អ្នកតដលមានឱ្កាស  បំថពញបុណ្យទងំឡាយ  ជាពិថសស
ការបូជាដល់ត្ពោះររនត្រយ័  កំុខ្វល់នឹងមារក់  រកយសមដនីនអ្នកដនទ
ថឡើយ  ថត្រោះថយើងថៅថធវើអ្វីកថ៏ោយ  កម៏ានសរថសើរ  មាននិនាទ តដរ ។ 

 - លោប៉ាុនណា  ថៅតរមានថគ្និនាទ  
 - អាត្កកប់៉ាុនណា  គ្ងម់ានថគ្សរថសើរ ។ 

 C. ដូថចនោះ សំខ្នត់្រូវកំណ្រឱ់្យបានត្រងវ់េីិចិរតតាមទវ រទងំ ៦  
ដឹងអារមមណ៍្  មនិតមនជាអ្តាត    ចំតណ្កអារមមណ៍្បរមរថ   ជាថលាកនន 
ការរស់ថៅ ៕៚ 

3 
          ៙.ថៅថពលស្តសតីមាន កថ់នោះ្បថ់ផ្ដើមឈបត់រងមុខ្  ឈបថ់ត្បើ
របស់នេល  មនិខ្វល់នឹងសមដអី្នកដនទថាបារស់ត្មស់... មនិតមនថត្រោះ
ស្តសតីថនោះឈបត់្សឡាញ់ខ្លួនថឡើយ  តរថត្រោះមកអំ្ពីមានជីវរិមយួថទៀរ
ដជ៏ាទីត្សឡាញ់    និងដសំ៏ខ្នណ់ាស់     រ ូរដល់ថធវើឱ្យថរឿងដនទ  
មនិសូវជាសំខ្ន ់។ 

 តម៉ាតេកូន        រថ់នឿយថពញមយួឆន  ំៗ      មនិមាននេាឈប ់

សត្មាកថឡើយ ៕៚ 

3 
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          ៙.េមភនធំំប៉ាុនណា   
ថបើថយើងមនិថលើក  ោកសិ់រស្ល 

កាលថយើងឯណា  វានឹងធាន ់

អ្វីជាភារៈ  នត្កថពកពន ់

មនិតមនកាយធាន ់ តរធានចិ់រត ។ 

 ថបើថយើងមនិ្ប ់ មនិត្បកាន ់

 សរិដឹងទន ់ ថ ើញការពិរ 

   មនិយកមកោក ់ ទុកកនុងចិរត 
   ត្ស្លលកនុងជីវរិ  ពិរជាសុខ្ ៕៚ 

3 
៙.អ្រុណ្  សួសដី ! រស់មានរនមល        ត្បុសត្សីជាមនុសស 
ដូចមាសដូចថពត្ជ   ថគ្ថភលចថគ្ត្ជុោះ     មាសថពត្ជនេលថនាោះ 
   មនិចុោះថថាកថឡើយ ។ 

អ្នកមានអ្នកត្ក  ទសកមមករ  មនុសសលោ នឹងថ ើយ 

លោថោយស្លរបុណ្យ ស្លងគុ្ណ្រកថត្រើយ កំុថថាកខ្លួនថឡើយ 

   មនុសសថអ្ើយមនុសសនេល ៕៚ 

3 
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          ៙.ពស់មយួថនោះ  វារថៅកនុងថរាងជាងថឈើ  ករ៏រថលើរណារមុរ
ខ្លួនតរបនតិច   តរដល់ខឹ្ង   តបរមកខ្រំណាររយោះមារ ់។    ពស់គិ្រថា   
រណារជាសត្រូវ  កយ៏កខ្លួនរុរំរួរណារថពញទំ ឹង  លទធផ្លត្រូវបាន
ោចខ់្លួនកសយ័ជីវរិកនុងត្គាថនាោះឯង ។  កនុងជីវរិ  មានថរឿងត្រូវឱ្យខ្នតី  
អ្រធ់ន ់  ធានចិ់រតជា្បំាច ់ ។   ថបើខឹ្ងថត្កាធ  រប រ  គឺ្ជាការ
ត្បទូសរា៉ាយដល់ខ្លួនឯង ។  ការខឹ្ងថត្កាធ  បានថលើកយកថ រុផ្ល
សនធឹកសនាធ ប ់  ថដើមបបីងាវវិាទ  តរមនិតដលមានអ្នកណាបាន
ត្បថយជនអ៍្វីអំ្ពីការខឹ្ងថត្កាធថឡើយ  មានតរខូ្ចថករ តិ៍ថ ម្ ោះ  បងយ់ស  
អ្ស់ត្ទពយ  តបកមរិត  តបកត្កុមត្គួ្ស្លរ  ថៅដ ត្កហាយស្លដ យថត្កាយ  
ធ្លល កន់រកមកជាថត្បរ  និងជាបក់មមថពៀរ  គ្រួឱ្យរកស់លុរ ៕៚ 

3 
          ៙.អាហារបរថិភាគ្      រលាយរលួយ    ២៤ ថមា៉ា ងត្រូវបថនាទ បង ់

ឧ ច្ រៈ  ថបើមនិដូថ ន្ ោះត្រូវថៅដ ខ្លួន  ឈ ឺ ។  ថបើបរថិភាគ្ទឹកសុទធវញិ  
ត្បមាណ្ជា ៤ ថមា៉ា ង  ត្រូវថធវើបសាវកិចច  ថបើមនិដូថ ន្ ោះ  គឺ្មនិសបាយ
កាយថទ  ថបើខ្យល់ដថងាើមវញិថនាោះររឹតរឆប ់កនុងមយួនាទី ៧ ថៅ ៨ដង  
តរចូលអ្រថ់ចញ  ត្រូវស្លល ប ់។  ្បំាចថ់រលេវី  ចំថរោះអ្វីៗ តដលមនិ
លោដូចជាការខឹ្ងថត្កាធ  គំ្នំុ  គំុ្កនួ  ត្ចតណ្ន  ន្ នីស  ទុកខថស្លក  
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មថួ ៉ា  ថៅដ ត្កហាយជាថដើមថនាោះ ថបើមនុសសថយើងមនិឆបប់ថនាទ បងព់កួ
ធមថ៌ៅ មងទងំថនោះថ្លថទ   ថចោះតរទុកត្តារំាបត់ខ្  រាបឆ់ន  ំ  វាថកើរ 

ថៅជាតត្ចោះសនឹម  សីុបំផ្កល ញកនុងសនាដ ន  ថកើរថរាគ្ផ្លូវចិរត  បណាដ លដល់
ថរាគ្កាយ  បងាម នតរាយដល់ខ្លួនឯង  និងអ្នកដនទ ៕៚ 

3 
          ៙.ចិរតសាប ់ គឺ្ជាពរដត៏្បថសើរ ។  ថត្រោះកាលណាចិរតសាប ់ ចិរត
ត្ជោះថាល កនុងត្ពោះររនត្រយ័ថ ើយ បុគ្គលរតមងថធវើលោ  និយយលោ  ទីបំផុ្រ
ថសចកដីសុខ្រតមងជាបត់ាមថត្កាយមក  បីដូចជាត្សថមាលអ្ថនាទ លតាម
ត្បាណ្  ដូថ ន្ ោះឯង ៕៚ 

3 
          ៙.កំុថ ើញតររូបតដលថយើងចងថ់ ើញ     ត្រូវថ ើញរូបតដលប៉ាោះ 
នឹងតភនក  បានថសចកដីថា  មានសរិរឭកដឹងរូបារមមណ៍្  ថកើរថឡើងតាម 

បចចយ័  មនិតមនតាមតរចិរតថយើងចងថ់នាោះថទ  សំថឡងកដូ៏ចគាន តដរ ។ 

 កំុឮតរសំថឡង   តដលចងឮ់   ត្រូវឮសំថឡងតដលប៉ាោះនឹង
ត្រថចៀក... មានសរិរឭកថរឿយៗ ដូថចនោះថទើបមនិវថងវងកនុងអារមមណ៍្តាម
ទវ រទងំ ៦ ។   ត្រូវកំុថភលចអ្វីៗ ត្បត្ពឹរតថៅតាមថ រុត្រឹមត្រូវ  ដឹងដូថចនោះ 
នឹងបានលោះទិដឋិ  មានោះ  រណាា   ថោយបរញិ្ញា   សិកានូវសចចៈ៕៚ 

3 
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          ៙.ដថណ្ដើ មថសចកដីសុខ្  នឹងបានថសចកដីទុកខទងំអ្ស់គាន  ។  ថបើ
តបងតចកថសចកដីសុខ្វញិ  នឹងបានសុខ្ទងំអ្ស់គាន  ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសកនុងថលាក  ត្ជួលត្ចបល់នឹងត្ទពយសមបរតិ  តរតបរជា
ថលាកថសដឋីតដលគារឈ់ជិឺរស្លល ប ់  មនិបានថ ើញរនមលននត្ទពយ
សមបរតិថនាោះប៉ាុនាម នថឡើយ  ថត្រោះថពលថនាោះ  គារត់្រូវការតរជីវរិឱ្យ
បានថៅរស់ប៉ាុថណាណ ោះ  ថទោះជាត្រូវចំណាយត្ទពយទងំអ្ស់  កនុងការ
ពយបាលថរាគ្  កត៏្ពមតដរ ។ 

 C. ត្បាកអ់ាចជលួមនុសសឱ្យមកថធវើការអ្វីកប៏ាន  តរជួលឱ្យមក
ឈជំឺនសួ  ឬស្លល បជំ់នសួ  មនិបានថទ ។ 

 អ្វីៗ បារប់ងថ់ៅអាចរកថ ើញ         តរជីវរិតដលបានអ្ស់ថៅ 

ថ ើយរាល់នេា  មនិអាចឱ្យត្រឡបម់កវញិថឡើយ ។ 

កំុ្ដំល់ថពលជិរស្លល ប ់ ថទើបស្លដ យថត្កាយថនាោះ  ថរលគឺ្ត្រូវ
ថត្បើត្បាស់ជីវរិ  ឱ្យមានត្បថយជន ៍  ឱ្យបានទីពឹង   ត្ពមស្លល បថ់ៅតាម 

ថវលា  ថោយមនិអាល័យស្លដ យអ្វីទងំអ្ស់ ៕៚ 

3 
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          ៙.មនិតមនថា ថលាកថសដឋីគារម់និត្សឡាញ់ត្ទពយសមបរតិ
ថនាោះថទ  តាមពិរ  គារត់្សឡាញ់ខ្ល ងំណាស់  គារម់និតដលមានការ
្បភ់លកឹ  នឹកថ ើញ  ដូចថពលចុងថត្កាយននជីវរិថនោះថឡើយ  ដល់ថពល
មហារកីខ្រួកាលដំណាកក់ាលចុងថត្កាយ  ថទើបគារដឹ់ងខ្លួនថា  គារ់
មានតរត្ទពយសមបរតិប៉ាុថណាណ ោះ  អ្វីៗ ថត្ចើនថទៀរណាស់តដលគារគ់ាម ន ។ 

 ថពលថនាោះឯង  តដលត្បាកអ់្ស់រនមលសត្មាបគ់ារ ់  ថត្រោះ
ថសចកដីត្សឡាញ់ជីវរិថពលថនាោះ  មានកត្មរិខ្ល ងំ ួសត្បមាណ្ ។ 

 កំុ្ដំល់ថពលជិរស្លល ប ់ ថទើបស្លដ យថត្កាយថនាោះ  ថរលគឺ្ត្រូវ
ថត្បើត្បាស់ជីវរិ  ឱ្យមានត្បថយជន ៍ ឱ្យបានទីពឹង  ត្ពមស្លល បត់ាមថពល
ថវលា  ថោយមនិអាល័យស្លដ យអ្វីទងំអ្ស់ ។  រាត្រីមយួដច៏ថត្មើន ៕ 

3 
          ៙.ថបើថយើងមនិតមនជាតម៉ាត្រ    មនិតមនជាជញ្ជ ីងថទ   ថយើងយក 

អ្ធយត្ស័យរបស់ថយើងថៅវាស់  ឬេលឹង  ពិ្រណាវនិិចាយ័ថរឿងអ្នកដនទ  
គឺ្ររឹតរមានការថលើករថមាើងខ្លួនឯងនត្កតលងថឡើងថទៀរ ។  បុគ្គលលាង ់ 
សមាគ ល់នូវផ្រុសវា្  ថាជាជយ័ជមនោះថលើអ្នកដនទ  ចំតណ្កអ្នកត្បាជា
វញិមានថសចកដីអ្រធ់ន ់  ជាជយ័ជមនោះថលើខ្លួនឯង ។  ត្ពោះបុណ្ណ ៈបាន
បនលឺវា្ដអ៏្ងអ់ាចថា   ត្រឹមតរអ្នកថជរខ្ាុ ំ...  គឺ្អ្នកលោថ ើយ   ថត្រោះអ្នក 
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មនិបាន... សមាល បខ់្ាុ ំ ( បិ.២៨/ទំ.២៦១ ) ៕៚ 

3 
          ៙.អ្តត្មកដធ៏ានជ់ាទីបំផុ្រ  គឺ្ចិរតតដលមនិថចោះលោះនូវការ
ត្បកាន ់៕៚  

3 
          ៙.ថៅថពលតដលជួបនឹងផ្លវបិាកននបាបកមម  ត្រូវអ្រធ់ន់
ឱ្យមា ំ  ថ ើយអ្បរ់សំរិឱ្យមានចិរតសាប ់  ថាល ស្លោ រ  និងបំថពញបុណ្យ
កុសលបតនថមថទវគុ្ណ្ ៕៚ 

3 
          ៙.ថត្ចើនថរឿងថៅកនុងថលាកថនោះ  ថយើងកថ៏ត្ជើសយកនូវថសចកដី
លាង ់  គឺ្ការមនិដឹង   ថត្រោះ្បំាចឆ់ល រថធវើអ្វី   ថបើលាងថ់ ើយបានសុខ្
អ្៊Íចឹងថនាោះ  កំុតរលាងម់និស្លគ ល់ខ្លួនឯងថៅបានថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថបើខ្ាុ ំថពញចិរតនឹងរថទោះរបស់ខ្ាុ ំតរប៉ាុណ្ណឹ ង  ខ្ាុ ំមនិបានថកើរទុកខ
នឹងការអ្រម់ានរថទោះដំរមីដងណាថនាោះថឡើយ  ថត្រោះខ្ាុ ំមនិត្រូវការ ។   
មនុសសថយើង  សំខ្នថ់ៅត្រងសុ់ខ្ចិរត ៕៚ 

3 
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          ៙.បទសិកា  និងការយល់ដឹងថោយបញ្ញា ថៅកនុងថរឿងជីវរិ  
ថធវើឱ្យការត្បត្ពឹរតកនុងថរឿងខ្លោះ  ហាកដូ់ចជាលាងម់និដឹងអី្  អាត្ស័យ
សនាដ នចិរតតដលបានអ្បរ់ ំ។  ថរឿងខ្លោះ  ថត្ជើសថរ ើសយកការមនិនិយយ  
ថត្រោះមនិត្បាថាន បំបាកមុ់ខ្អ្នកដនទ ។  ថរឿងខ្លោះ  កថ៏មើលរលំង  ថត្រោះ
មនិចងគិ់្រថត្ចើន ។  ថរឿងខ្លោះ  កត៏្ពមថៅថសាៀម  ថត្រោះមនិចងត់្បតជង  
ថ ើយកនុងសភាពការណ៍្ខ្លោះត្ពមថៅថសាៀម  ថត្រោះកំុឱ្យតបកបាកគ់ាន  ។ 

 ចិរតររឹតរខ្ពស់  កថ៏ត្ជើសយកការលោះបង ់ នាមំកនូវថសចកដីសុខ្
សាប ់ និងបានយល់ដឹងអំ្ពីសនាដ នចិរតរបស់មនុសស  ថោយបរមរថធម ៌ 
ត្រឹមត្រូវ  តាមបចចយ័ ៕៚ 

3 
          ៙.អ្រុណ្  សួសដី !   រអវ នន់េាេមី      គឺ្ខ្យល់ដថងាើម 
 ថយើងបានថៅរស់ ឱ្កាស្បថ់ផ្ដើម     បនតដថងាើម 

    ក្សសុោ  ធមាម  ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសថយើងសពវនេា     ថត្ចើនតរនិយយថរឿងមនិលោរបស់
អ្នកណា  ថោយការសោបអ់្នកថនាោះ  គឺ្លថមោៀងថត្រោះសោប ់ មនិតមនសោប់
ចំរថួរឿងតដលមនិលោថនាោះថឡើយ ។  ថសចកដីលោរបស់អ្នកថនាោះកម៏ានតដរ  
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ថ រុដូចថមដចថទើបបិទ  មនិថលើកយកមកសរថសើរផ្ង ។  ត្រងថ់នោះ  
បញ្ញជ កថ់ា  ជាការសោបបុ់គ្គល ។ 

 តាមពិរ  សូមបសី្លចថ់រឿងមនិលោ  អាត្ស័យបរមរថធមជ៌ា
អ្កុសល  កម៏និតមនសត្មាបឱ់្យសោបថ់នាោះតដរ  តរសត្មាបល់ោះបង់
ថោយកុសលធម ៌ និងសត្មាបរ់មលកឹគាន ឱ្យបានដឹងតរប៉ាុថណាណ ោះ ។ 

 កនុងថរឿងត្សឡាញ់  កម៏ាននយ័ដូចគាន តដរ  គឺ្ចូលថៅកនុងធម៌
អ្គ្រិ  លថមោៀងថត្រោះត្សឡាញ់ នឹងឯង ។ 

 ដូថចនោះ  ថទើបពុទធបរស័ិទតដលសិកានូវបរមរថធម ៌  បានបុណ្យ
ថត្ចើន  ចថត្មើនបញ្ញា  ៕៚ 

3 
          ៙.ថសចកដីសុខ្ពិរត្បាកដ  មនិបានសថិរកនុងសនាដ នចិរត  នន
បុគ្គលតដល្តំរ្បថ់ទស  បរហិារថករ តិ៍អ្នកដនទថនាោះថឡើយ  តរថនោះ
គឺ្ជាការឱ្យថពលថវលាដល់បាបអ្កុសល  មកសនស ំ  កពូនកនុងចិរត
សនាដ នរបស់ខ្លួនថៅវញិ       ថោយត្ចឡំថា       ខ្លួនឯងកំពុងតរថធវើលោ 
ថទៀរផ្ង ។ 

 ឧជេតតិរោ  ពាោ  ពកួជនរល  គឺ្មានការថលើកថឡើង
នូវថទសននអ្នកដនទជាកមាល ងំ  បិ.៤៨/ទំ.១៣៤ ។ 

 កមាល ងំននពួកបណ្ឌិ រ      ផ្ទុយគាន ពីជនរល     រឯីកមាល ងំននពួក 
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ព ុសសូរគឺ្ការពិ្រណាធម ៌ ចំតណ្កកមាល ងំននពកួសមណ្ត្រ មណ៍្  
គឺ្  ខ្នតី  ថសចកដីអ្រធ់ន ់៕៚ 

3 
          ៙.កំុបាចថ់កើរទុកខ  នឹងភាពថត្គារត្គារននអ្នកដនទ ។ 

 - ត្រូវសមលងឹឱ្យថ ើញថា  ថរើអ្នកថនាោះឯង  មានការថកើរទុកខមនិ
សុខ្ចិរតថរឿងអ្វី  ថត្រោះថា  ថបើមនិថកើរទុកខថទ  គ្ងម់និថចញមកនូវភាព
ថត្គារត្គារ  តបប នឹងថឡើយ ។ 

 - គ្បបអី្បរ់នូំវករុណាធម ៌  តដលមានថសចកដីទុកខននសរវថលាក  
ជាអារមមណ៍្ ៕៚ 

3 
          ៙.ទឹករិច  ពនលរថ់ភលើងនត្ពមនិរលរ ់ យ៉ា ងណា  សរវថលាកកនុង
វដដសងារ   តរកាលណាមនិសមបូណ៌្បុណ្យ    ថរលគឺ្មានបុណ្យរិច 

ឬខ្វោះបុណ្យ  កម៏និអាចកមាច រនូ់វថសចកដីទុកខ  ឬឈនោះថសចកដីទុកខបាន
ថឡើយ  ដូថ ន្ ោះតដរ ៕៚ 

3 
          ៙.មនិគ្រួមានចិរតចថងោៀរ នឹងការបូជាចំថរោះត្ពោះររនត្រយ័
ថនាោះថទ  សូមបអីាមសិបូជា ។  មានមរិថា  ត្ពោះពុទធអ្ងគត្ទងល់ោះបង់
មាសត្បាក ់  ត្ពោះបរមរាជវាងំ... អ្ស់ថ ើយ  ដូថចនោះ  ថទើបមនិគ្ួរបូជា
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មាសត្បាកអ់្វីថាវ យត្ពោះអ្ងគថឡើយ ។   បានជាថភលចគិ្រអំ្ពីចិរត   តដល
ត្ជោះថាល  ។  ត្ពោះសុវណ្ណ ថចរិយ  គឺ្ដំុមាសទងំមូលតដលត្ពោះអ្រ នត
ដឹកនាកំស្លង  ថដើមបបីញ្ចុ ោះត្ពោះបរមធ្លរុននត្ពោះសមាម សមពុទធកសសបៈ ។  
ត្ពោះគ្នធកុដិកស្លងថោយតកវ ៧ ត្បការ  តដលថជារិកថសដឋីកស្លង
ថាវ យត្ពោះវបិសសសីមាម សមពុទធ ។  ជថណ្ដើ រតកវតដលត្ពោះឥនទនិមមរិថាវ យ  
យងត្ពោះអ្ងគចុោះមកតដនសងាសសៈ  ។ល។        ទងំរកយសរថសើរកនុង
ត្ពោះពុទធគុ្ណ្  ទងំការថាវ យបងគំ... ថរើត្ពោះពុទធអ្ងគត្ទងថ់ត្រកអ្រឬ ? 

 C. បូជារនហ  បូជយនត្ត រុនទធ  យទិ  ច  សាវនក្ស 
 បបញ្ចសមតិក្សាននត  តិណ្ណ នសាក្សបរទិទនវ ។ 
 កាលបុគ្គលបូជាដល់បូជារ បុគ្គល  គឺ្ត្ពោះពុទធ ( ត្ពោះបថចចក-
ពុទធ )  ឬត្ពោះស្លវក័   របស់ត្ពោះពុទធអ្ងគ    តដលកនលងផុ្រនូវបបញ្ចធម ៌
កនលងផុ្រនូវថសចកដីថស្លក  ខ្សកឹខ្សួល ។ 
 នត  ត្តទិនស  បូជយនត្ត និរេុនត  អក្សនុត្តភនយ 
 ន  សកាា   បុញ្ញ  ំ សង្គខ តុំ ឥនមតតមបិ  នក្សនចិ ។ 
 កាលបូជាដល់  បូជារ បុគ្គលទងំថនាោះ  តដលត្បកបថោយ
តាទិគុ្ណ្  ថលាកមនិមានភយ័អំ្ពីទីណា  សូមបនិីរវ នថៅថ ើយ  
បុគ្គលណាមយួ  កម៏និអាចរាបបុ់ណ្យថា  បុណ្យថនោះមានត្បមាណ្
ប៉ាុថណ្ណ ោះ ៗ  បានថឡើយ ។   
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( ត្ពោះគាថាធមមបទចុងថត្កាយននពុទធវគ្គ ) បិ.៥២/ទ.ំ៦២៕៚ 

3 
          ៙.ពុទធបរស័ិទ អ្នកបដិបរតិធម ៌ ដល់វយ័្ស់ថៅមាន
អ្ធយត្ស័យ  ចូលចិរតភាពសាបស់្លា រ ់  ថត្ចើនជាងភាពអ្៊ូអ្រ ។  មាន
ថសចកដីសាបស់្លា រ ់  មានវថិវកធមក៌នុងចិរតថត្ចើន  ជាពិថសសថពលមាន
ថភលៀងកនុងវសានរដូវ ។  ចូលចិរតថៅមាន កឯ់ង  ថត្ចើនជាងថៅត្ចបូក-
ត្ចបល់ថោយពពួកជន ។  ថ ើញថពលថវលាកានត់រមានរនមលត្បាកដ
ថឡើង ។  មានការេយចុោះនូវគំ្និរគិ្រខ្វ យខ្វល់  ថរឿងរា៉ា វកនុងថលាក  
ការគិ្រថ ល្ ោះត្បតកក  ការត្បកានអ់្ធយត្ស័យអ្នកដនទ... ថត្រោះខ្រ
ថពល ។  ឱ្កាសនេលថាល បំផុ្រ  កនុងកិចចនមស្លា រត្ពោះពុទធអ្ងគ ៕៚ 

3 
          ៙.ពុទធបរស័ិទ  នឹករកត្ពោះធមថ៌ពលមានទុកខថស្លក  គឺ្លោថ ើយ  
មនិថៅរកត្ស្ល  អ្បាយមុខ្  ឬថធវើអ្រតឃារ  ប៉ាុតនត  សំខ្នថ់ពលបាន
សុខ្ត្សួល  គឺ្ត្រូវដឹងត្ពោះធម ៌ ត្រូវស្លដ ប ់ សិកាបដិបរតិ  លោះការក់ារ
ត្បកាន ់ួងត ង  ថត្រោះអ្វីៗ សថិរកនុងការតត្បត្បួល ។  ធមមជារិចិរតថនោះ  
មនិអយអ្បរ់បំានថទ  ដូចថពលលងទឹ់កថ ើយ  ថទើបតរថរៀនត លទឹក 

អ្៊Íចឹង  ត្រូវលិចលងថ់ៅកនុងថសចកដីទុកខថស្លក   អាល័យ   និងថៅ មង 
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ចិរតថពលស្លល ប ់៕៚ 

3 
          ៙.កំុថមើលរលំងចិរតខ្លួនឯង  ថៅថ ើញតរចិរតអ្នកដនទ  ថត្រោះ
ថយើងរស់ថៅថោយអាត្ស័យចិរតរបស់ថយើង  ដូចអ្នកដនទរកត្បាកប់ាន
ថត្ចើន  តរមនិតមនថយើងរស់ថោយស្លរត្បាកថ់គ្ថនាោះថទ  គឺ្រស់
ថោយស្លរត្បាករ់បស់ថយើងខ្លួនឯង ។  ជាពិថសស  មាន ក់ៗ  មានរនួាទី  
អ្បរ់ចិំរតខ្លួនឯងថរៀងៗ ខ្លួន  តដលមានផ្លរចួ្កទុកខ ។  ថយើងមាន
ចិរតដូចមានដំុេមតកវមណី្     ថៅតរត្បឹងពយយម    នចនឱ្យបានសថត្មច
តរប៉ាុថណាណ ោះ ។ 

ដូថចនោះ   ត្រូវគិ្រឱ្យកមាល ងំចិរតខ្លួនឯងថា   ថយើងមានចិរតសត្មាប ់

អ្បរ់ថំនោះ  គឺ្មានភព័វត្គ្បត់្គានថ់ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.មនិមានអ្នកណា   ថចោះតរបានសុខ្   រ ូរថនាោះថឡើយ ។  
ត្ពោះរាជធីតាមានអ្វីៗ ត្គ្បត់្បការ  តរថកើរទុកខថៅកនុងថរឿងថសនហា ។  
ត្ពោះរាជាមានកងវល់នឹងថរឿងរាជសមបរតិ ។  ត្ពោះរាជបុត្រត្បតជងគាន   
ថរឿងរាជទយទ...។ ដូថចនោះ  កំុ្បំាចអ់ាល័យអ្រីរកាល  ថត្រោះសចចៈ
ត្រូវតរកនលងថៅ ។  កម៏និត្រូវមានកងវល់ដល់អ្នាគ្រតដរ   ថត្រោះសចចៈ 
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ត្រូវតាមបចចយ័ ។ 

 ត្រូវអ្បរ់ចិំរតឱ្យទូលាយ  ថចោះត្សឡាញ់មនុសសថៅខ្ងៗ ខ្លួន
ឱ្យបានលោ  កដូ៏ចជាការមាននូវវបិសសនាសុខ្ជាមយួនឹងនាមរូបកនុង
បចចុបបនន  ដូថ ន្ ោះឯង ។  កំុឱ្យការខ្កចិរត  មកទមាល យថសចកដីសុខ្កនុង
ជីវរិឥឡូវថនោះ ៕៚ 

3 
          ៙.ស្លថ រុននថសចកដីសុខ្មានថត្ចើន  តាមតដលត្ពោះពុទធអ្ងគ
ត្ទងប់ានត្តាស់សតមដងថ ើយ ។ 

 C.ស្លថ រុមយួថនាោះ  គឺ្ការបានថោយចំថរោះនូវសមាម ទិដឋិ ។ 
 ជីវរិកានត់រឃាល រឆា យអំ្ពីថសចកដីទុកខ   ថត្រោះបានយល់ត្រូវថា 
“ ជីវរិថនោះ  មនិតមនមានតរថសចកដីសុខ្ថនាោះថឡើយ ”  ៕៚ 

3 
          ៙.គាម នត្បាកថ់ត្ចើនដូចថគ្  មនិតមនបាននយ័ថា  ត្ក 

 - រូបមនិលោ  មនិសអា   មនិតមនបាននយ័ថា  អាត្កក ់

 - មនិពូតក  ឆល រដូចអ្នកដនទ  តរមនិលាងអ់្វីសពវត្គ្ប ់

 - គាម នអ្វីសពវមុខ្ដូចអ្នកដនទ  តរមនិខ្វោះខ្រ ។ 

 C.ថបើមនិទុកខថៅដ កនុងចិរតថទ  មនិភយ័ត្ពួយថទ  និងមនិត្ចតណ្ន 
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ថទ  គឺ្បានថសចកដីថា  “ ថយើងបានអ្វីៗ  តដលថយើងត្រូវការថនាោះ  មក
ត្គ្បត់្គានថ់ ើយ ” ៕៚ 

3 
          ៙.ថពលតដល    “ មនិបានដូចចិរត ”  មនុសសថយើង   ថត្ចើនតរ
បថណាដ យឱ្យថកើរទុកខ  ថោយការគិ្រខុ្សថៅកនុងថរឿងថផ្សងៗ  ដូចជា
ការថត្បៀបផ្ទឹមខ្លួន    ការគិ្រថាជារបស់ខ្លួន   ការគិ្រដល់ការត្គ្បត្គ្ង
ថគ្ ។ល។   ថទោះបីថៅកនុងថរឿងអ្វីកថ៏ោយ     កថ៏សចកដីទុកខអាត្ស័យនឹង 

ចំណុ្ចតរមយួ       គឺ្ការតដល     “ មនិបានដូចចិរត ”    នឹងឯង ។  
ពុទធបរស័ិទគ្រួត្ជាបថសចកដីថនោះ  ថត្រោះជាចំណុ្ចថោោះត្ស្លយ  ត្រូវគិ្រ
ថា  ថរើ្បំាចឱ់្យបានដូចចិរត  ឬត្រូវអ្បរ់ចិំរត ។  ទុកខសចច  កម៏និតមន
អាត្កកដ់ល់ថយើងតដរ  តរតដលអាត្កកថ់នាោះ  ថត្រោះថយើងមនិបាន
កំណ្រដឹ់ងទុកខ  ទទួលការពិរ ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសថយើងថរៀងៗ ខ្លួន    ថៅថោយបញ្ចកខនធ     ថៅថោយ
ចររិ  អ្ធយត្ស័យ  ថោយផ្លវបិាកននកមម  តាងំតរពីថកើររ ូរដល់
ស្លល ប ់  គឺ្មនិមានអ្នកណាជារបស់ថយើងថឡើយ  ប៉ាុតនត  តបរជាមក្ប់
ត្បកាន ់  ួងត ងថាជារបស់ខ្លួនឯង  ថ ល្ ោះត្បតកកទស់តទង  យក
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ស្លល បរ់ស់  មនុសសថផ្សងគាន ថស្លោះ ។  ការចថត្មើនសរិបបោឋ ន  អ្បរ់ ំ
វបិសសនា  ថទើបបានថៅពីថលើថលាកននការសនមរគាន   ថ ើយលោះបង់
ថសចកដីត្បកានថ់ោយទិដឋិ  ថាជាអ្តាត   រខួ្លួន  ថសចកដីត្បកានថ់ោយ
រណាា   ថាជារបស់ខ្លួន  ថត្រោះបានដឹងនូវថលាកបរមរថ  តដលថកើរថឡើង
ត្រឹមត្រូវតាមបចចយ័ ៕៚ 

3 
          ៙.ការលោះបង ់ មយ៉ាងគឺ្លោះបងអ់្វីតដលកនលងថៅថ ើយ  ដូចការ
មនិអាល័យនូវត្ពោះអាទិរយតដលអ្សដងគរថៅ  ឬមនិអាល័យទឹកថត្ជាោះ
តដល ូរធ្លល កថ់ៅយ៉ា ងថនាោះឯង ។  មយ៉ាងថទៀរ  លោះបងអ់្វីតដលថយើង
មនិបានអំ្ពីអ្នកដនទ  ដូចជារកយសមដ ី អាកបបកិរយិ  និងទឹកចិរតលោៗ  

ជាថដើម ។ 

 គ្បបបីដិបរតិ  ឱ្យមានការលោះបងថ់នោះ  ថោយវបិសសនា  ត្រូវឱ្យ
ចាស់ថឡើង ៗ  ថា  អ្វីៗ ថនាោះ  ថទោះបីមនិបានដូចចិរត  តរត្រឹមត្រូវ  តាម
បចចយ័ ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសថយើងមានចិរតគិ្រថរៀងៗ ខ្លួន  មានជំថនឿ  មានការ
យល់កថ៏រៀងៗ ខ្លួនតដរ ។ 
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 - កំុគិ្រ  កំុថជឿ  កំុយល់ថា  អ្នកដនទថនាោះៗ  សុទធតរគិ្រ  ថជឿ  
យល់  ដូចថយើងថឡើយ ។ 

 - ត្រូវយល់ពីបរមរថ  កនុងសរវថលាក  
 - ត្រូវយល់ពីសរវថលាក  តាមសភាពតដលសរវថលាកត្បត្ពឹរត
ថៅ ។ 

- មនិតមនថៅតាមសភាព           តដលថយើងចងឱ់្យត្បត្ពឹរតថៅ 

ថនាោះថឡើយ ៕៚   

3 
          ៙.ថៅថពលតដលថយើងខឹ្ង  សោប ់  ត្ចតណ្ន  នឹងអ្នកដនទ  
ថយើងមនិដឹងថា  ថពលថនាោះអ្នកដនទកំពុងថកើរទុកខកនុងចិរតតដរឬអ្រថ់ទ  
ប៉ាុតនត  ថយើងដឹងថាអ្នកតដលកំពុងថកើរទុកខកនុងចិរត  ថនាោះគឺ្ខ្លួនថយើង  
 នឹងឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ពិរតមនថាអ្រុណ្សួសដី  ជបួគាន េមីៗ គឺ្រូបរាង  មុខ្មារ ់ ប៉ាុតនត  
នេាត្រងសួ់សដី  នេារថសៀលសួសដី  នេាលាា ចសួសដី  នេាជិរលិចសួសដី  និង
នេាអ្សដងគរសួសដី  មនិតមនរូបរាង  មុខ្មារថ់ទ  គឺ្អ្ធយត្ស័យលោ  អំ្ថពើ
លោ  និងការឱ្យអ្ភយ័ជានិចច ៕៚ 

3 



-124- 

 

          ៙.ថយើងនិយយគាន ថោយសនមរថា  ត្ពោះអាទិរយរោះ  ឬលិច... 
ប៉ាុតនត  តផ្នដីថទថរើ  តដលវលិជំុវញិត្ពោះអាទិរយ ។ 

 - ចងថ់ត្បៀបថា  ថសចកដីទុកខដូចជាដងួត្ពោះអាទិរយ  មនិតមន
របស់ថយើង    ដូចមនិតមនវលិជំុវញិតផ្នដី    តរថយើងខ្លួនឯងតដល្ប ់

ត្បកានថ់ា    ថសចកដីទុកខជារបស់ថយើង    គឺ្ថត្បៀបដូចតផ្នដីវលិជំុវញិ
ត្ពោះអាទិរយ  ដូថ ន្ ោះឯង ។ 

 - ថរលយកខ្លឹមស្លរ    គឺ្ថសចកដីទុកខ    មនិតមនជារបស់ថយើង  
តរថយើង្បយ់កមកត្បកានថ់ោយអ្វជិាជ  ៕៚ 

3 
          ៙.ថសចកដីត្សឡាញ់  បានបថត្ងៀនឱ្យថយើងដឹងអំ្ពីថសចកដីសុខ្  
ថត្កាយមកបថត្ងៀនថយើងដឹងទុកខ ចុងថត្កាយបថត្ងៀនឱ្យថយើងថចោះ
លោះបង ់។  ជីវរិ  គឺ្ជាថមថរៀន  តរកាលតដលថយើងមនិបានថរៀន  ក៏
វថងវងនឹងសុខ្  មនិដឹងថសចកដីទុកខ  មនិថចោះលោះបងទុ់កខ  កលិ៏ចចុោះកនុង
វដដទុកខ  រ ូរមក ៕៚ 

3 
          ៙.មនិតមនត្រូវបំថភលចទុកខ     កនុងអ្រីរកាលថឡើយ     ថ ើយក៏
មនិតមនត្រូវអាល័យថសចកដីសុខ្  តដលកនលងថៅថ ើយតដរ ។ 
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 ត្រឹមតរឱ្យដឹងចាស់ថា  ទុកខតដលមនិត្រូវការ  និងសុខ្តដល
ត្រូវការថនាោះ  បានលោះបងថ់យើងថៅថ ើយ ។ 

 ចំតណ្កទីពឹង    មនិតមនបចចុបបនន    អ្នាគ្រថនាោះថទ     តរត្រូវ 
ឆ្លងការអ់្នាគ្រឱ្យបានលោ  ចូលថៅរកការអ្ស់នូវវដដទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.ោលំោកនុងសនាដ ន ពិរជាបានតផ្លផ្កា លោ 
 នត្រត្រិងសសុខ្បវរ តរមនិលោដូចចិរតសាប ់។ 

 នេាថនោះឧថបាសេ លោបំផុ្រការអ់្ភព័វ 
 មររកអ្រយិត្ទពយ សូមមានភព័វចបប់ញ្ញា  ។ 

 សទធ ្កឫ់សថត្ៅ តាងំមាថំៅត្រយ័ររនា 

 ជាបុត្រត្ពោះស្លស្លដ  បានរកាឧថបាសេ ៕៚ 

3 
          ៙.បដិបរតិធម ៌ គឺ្អ្បរ់ចិំរតថោយបរញិ្ញា  
 - ឱ្យសុខ្ចិរត  ជាមយួនឹងការពិរកនុងថលាក ។ 

 - មនិតមនថ ើញអ្វីដនទ  ថត្ៅអំ្ពីធមមតាធមក៌នុងជីវរិថនោះថឡើយ  
មនិតមនផ្កល ស់បដូរការពិរ  តរផ្កល ស់បដូរចិរត  ឈបត់ាមរណាា   ត្ពមតាម
ការពិរវញិ ។ 
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 - អ្វីយ៉ា ងណា  គឺ្យ៉ា ង នឹង  “ តថានិ ” ដូថ ន្ ោះឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ការថត្បើជីវរិ  រស់ថៅជាមយួនឹងអ្នកដនទ ។  ត្រូវឱ្យយល់អំ្ពី
អ្ធយត្ស័យននអ្នកដនទថនាោះ  ថោយចំថរោះ  អ្វីតដលមនិបានដូចចិរត  
ត្រូវថចោះលោះបងថ់្ល ។  ថយើងមនិអាចយកការខឹ្ង  សោប ់ របស់ថយើង  
ថៅតកតត្បអ្ធយត្ស័យននអ្នកដនទបានថទ  ដូថចនោះ  ថបើថយើងមនិពយយម
ត្រឡបម់ក  សមលងឹតផ្នកលោរបស់អ្នកដនទវញិថទ   គឺ្គំ្និររបស់ថយើង
 នឹងឯង  តដលទមាល យនូវថសចកដីសុខ្ខ្លួនឯង ។ 

C. ដឹងថទ     ថជាគ្ជយ័ននការថត្បើជីវរិរបស់ថយើង    ថត្ៅពីការ 
ឈនោះបាបខ្លួនឯងថ ើយ  គឺ្ការតដលថយើងមានមនុសសលោ  ថស្លម ោះត្រង់
ថៅជាមយួ   និងថយើងកប៏ានផ្ដល់ឱ្យអ្នកតដលថៅជំុវញិថយើងថនាោះ  
បានត្បថយជនសុ៍ខ្ ៕៚ 

3 
៙.កុសលធម ៌  ការសនសបុំណ្យឱ្យផ្លសំខ្ន ់  តដលត្រូវ

ថ ើញចាស់កនុងបចចុបបនន  គឺ្ថៅត្រងស់បាយចិរត ។ 

ជីវរិថយើង  មនិ្បំាចម់ានថសចកដីសុខ្កនុងថលាក  ថោយថរឿង
អ្វីៗ សមបូរតបបថពកថៅថនាោះថទ  យកត្រឹមថចោះសបាយចិរតនឹងថសចកដី
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លោ  តដលខ្លួនឯងបានថធវើថ ើយ  ប៉ាុណ្ណឹ ងកល៏មមថ ើយ  ជាថសចកដីសុខ្
តដលមានលំនឹងថោយខ្លួនឯងថទៀរផ្ង ។ 

នាឱំ្យចថត្មើនអ្នុសសរិ      មាន្គានុសសរិ    ឬសីលានុសសរិ 

ជាថដើម  និងជាឧបនិសសយ័ននថសចកដីលោថផ្សងថទៀរ  រ ូរដល់
វបិសសនាញាណ្  ថ ើញ  ក្សសុោ  ធមាម  ៕៚ 

3 
៙.ថដើមថឈើធំៗ ត្គ្បថ់ដើម  សុទធតរ្បថ់ផ្ដើមអំ្ពីកូនរូចថៅ

ទងំអ្ស់ ។  ជាបទសិកាអំ្ពីការរសូ៊ពយយមថោយខ្លួនឯង  តដល
មនិតមនជាការត្បតជងគាន   នឹងអ្នកដនទថទ  ថត្រោះមុនថត្កាយ  ជាថរឿង
ធមមជារិ  ថទោះបីត្ពោះសមាម សមពុទធ  កម៏ានមុនថត្កាយជាបនតរ ូរ  ពី
អ្រីរកាល  ដល់ថៅអ្នាគ្រកាល  មនិមានទីបំផុ្រតដរ ៕៚ 

3 
          ៙.កនុងមនុសសមាន ក់ៗ  មាន្ស់ ជរា  មានជំងឺថរាគា មានកមមជា
បចចយ័ មានអ្ធយត្ស័យថោយចិរតបរមរថ មានភាពតត្បត្បួលមនិថទៀង-
ទរ ់ត្រូវស្លល ប ់ត្រូវត្ររ ់មានចុរិ មានបដិសនធិ មានថលាភៈ ថទសៈ  
ថមា ៈ... មានការថ ើញ  ការឮ ។ល។  ទងំអ្ស់ថនោះ  សូមបសីនមរថា
សរវ  ថាបុគ្គល  តរមនិមានអ្នកណាជាមាច ស់ថលើខ្លួនឯងថឡើយ ។ 
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 ថរើគ្រួតដរថទ   ថបើសូមបតីរខ្លួនថគ្   កម៏និតមនជាមាច ស់ថលើខ្លួនថគ្ 

ផ្ង   ថ ើយថយើងថៅត្បកាន ់ួងត ងថា   អ្នកថនោះ   អ្នកថនាោះ    គឺ្ជា 

របស់ថយើង  រ ូរដល់ថ ល្ ោះដថណ្ដើ មគាន  ។  មយ៉ាងថទៀរ  ថបើខ្លួនថយើង
មនិតមនជារបស់ថយើងផ្ង  ថរើថៅត្បកានយ់កអ្នកដនទណា  ថាជា
របស់ថយើងបានថនាោះ ។  ដូថចនោះ  ថទើបត្រូវអាត្ស័យត្ពោះធម ៌ ពយបាល
ថរាគ្វថងវង  ត្បកាន ់  ួងត ងថនោះឯង ៕៚   

3 
          ៙.ថសចកដីសុខ្សាប ់  គឺ្ពិរជាថៅនឹងចិរតថយើងខ្លួនឯង ។  ថបើ
អ្បរ់ចិំរតឱ្យបានសុខ្ថ ើយ  ថទោះថរឿងអ្វីថត្ចើនថរឿង  កអ៏្រជ់ាបញ្ញា ឱ្យ
លំបាកចិរតតដរ ។  ចិរតតដលអ្បរ់បំាន  មនិតមនអយថទ  គឺ្ជាចិរតតដល
មានសីល   មានភាវនា  មានសរិបបោឋ ន ៤  ជាការអរខ្ពងខ់្ពស់ថាន ក់
បរញិ្ញា  ៣ ។ 

លំបាកយល់ចិរត អ្នកដនទ  

គាម នអ្វីគ្រួភយ័  មនិបាចត់សវង 

លំបាកទូនាម ន  ចិរតខ្លួនឯង  

ថនោះថទើបគ្រួតត្កង គ្រួតសវងយល់៕៚ 

3 
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          ៙.ថយើងត្រូវថធវើអ្វីកនុងនេាថនោះ  ថដើមបឱី្យនេាថនោះ  នេាតសោក  និងនេា
ថត្កាយថទៀរ  បាននូវការរកីរាយចិរត  មនិភយ័  មនិថៅដ ត្កហាយចិរត  
ដូថចនោះ  ត្រូវថចោះគិ្រឱ្យលោ  មុននឹងថធវើ  មុននឹងនិយយអ្វីៗ ថចញថៅ ៕ 

3 
          ៙.កាលខ្ាុ ំថៅពីរូច  ប៉ាុនអាលោិរអ្ងគុយលកថ់នោះ  ខ្ាុ ំធ្លល បដ់ក
ត្ពលឹរយកថៅលកថ់ៅផ្ារអ្នលងវ់លិ ។  កាលថណាោះ  តាបា៉ា វឱ្យតរ
គារម់កថ ើញ  គារទិ់ញអ្ស់ៗ ។  ថត្កាយមក  សមយ័កាល  ខ្ាុ ំបសួ
ថៅវរតអ្នលងវ់លិ  តាបា៉ា វ  យយបិុច  បដីត្បពនធគាន គារអ់្ថញ្ជ ើញមកវរត
សូមសីល    គារប់ានរឭំកថា    គារថ់ ើញថ ើយអាណិ្រ    កថ៏ចោះតរ 

ទិញៗ ថៅ ។ 

 - អំ្ថពើលោ  គ្រួឱ្យមនុសសថយើងសបាយចិរតនឹងថធវើណាស់ ។ 

 - ឥឡូវថនោះ  ថយើងអាចថធវើបាន  ត្គ្បថ់ពល ៕៚ 

3 
          ៙.រកយនិនាទ ណាៗ  គឺ្មនិអាចថធវើមនុសសលោឱ្យកាល យថៅជា
មនុសសអាត្កកប់ានថឡើយ ។ 

 - មនុសសមនិលោ  ថថាកទប  ថត្រោះការត្បត្ពឹរត ។ 

 - មនុសសលោខ្ពងខ់្ពស់  កថ៏ត្រោះការត្បត្ពឹរតតដរ ។ 
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 - មនុសសអាត្កក ់ មនិតមនថត្រោះរកយនិនាទ  ។ 

 - មនុសសលោ  មនិតមនថត្រោះការសរថសើរ ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសថយើង  ថបើបានជបួថរឿងលំបាកខ្លោះកល៏ោតដរ ៖ 

 - នាឱំ្យនឹករឭកដល់  ថសចកដីទុកខលំបាកកនុងអ្បាយភូម ិ ៤  
ថត្រោះអ្បាយភូម ិ កជ៏ាសថងវគ្វរថុ ១ តដរ  កនុងសថងវគ្វរថុ ៨ ។ 

 - នាឱំ្យនឹករឭកដល់  ការមនិថទៀងននភាពសុខ្ត្សួល  ត្រូវ
ពយយមរកទីពឹងពិរត្បាកដ ។  តដលថាខ្លួនទីពឹងខ្លួន  គឺ្ពឹងបុណ្យ
 នឹងឯង  ត្គានត់រជាបុណ្យឱ្យដល់ថាន កស់រិបបោឋ ន ៤ ។ 

 - បានដឹងទុកខកនុងវដដៈ  ថ ើញបដិចចសមុបាទធម ៌ គឺ្ថ ើញធម ៌ 
ថ ើញត្ពោះរថាគ្រ  ទងំបានដឹងវវិដដៈ  ជាបរមសុខ្ថទៀរផ្ង ។ 

 - សរិបញ្ញា  មានការចថត្មើនថឡើងដូថចនោះ ថត្រោះត្ពោះធមភ៌លសឺ្លវ ង
នាផំ្លូវ  ថទោះបីជបួទុកខលំបាក   កម៏និវថងវង   ររឹតរមានស្លម ររីថឡើង
ថទៀរផ្ង ។ 

 C.មនុសសថយើង បានសុខ្ត្សួលថពក កជ៏ាចំតណ្កមយួនាឱំ្យ 
ត្បមាទ    ថទើបត្ពោះសមាម សមពុទធ   ត្ទងម់និត្តាស់ដឹង    កនុងសមយ័កាល 
មនុសសអាយុថលើសអំ្ពី ១តសនឆន  ំ៕៚ 

3 
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          ៙.សុខ្ខ្លោះ  ទុកខខ្លោះ  ថត្សចតរវាថៅ ។ 

 - “ ថត្សចតរវា ”  គឺ្បានថសចកដីថា  មនិតមនថត្សចថៅថលើ
ថយើងថឡើយ  កជ៏ាការោកចុ់ោះនូវភារៈ  ដូថចនោះ  មនិតមនត្គានត់រថាថទ  
ត្រូវមានបរញិ្ញា ពិរៗ ៕៚ 

3 
          ៙.មានស្លម ររីកនុងការថរល    ថទើបមនិថបៀរថបៀន    ដល់អ្នក
ដនទ ។  មានស្លម ររីកនុងការស្លដ ប ់ ថទើបមនិថបៀរថបៀនដល់ខ្លួនឯង ។  
មានស្លម ររីមនិថ ល្ ោះទស់តទង  ថទើបមនិថបៀរថបៀនទងំខ្លួនឯង  ទងំ
អ្នកដនទ ។  មានស្លម ររីសំខ្នណ់ាស់ ។  កំុថផ្ាើខ្លួននឹងថជាគ្ជតា  រាសី  
ត្រូវថផ្ាើខ្លួនជាមយួនឹងស្លម ររី  ថទើបមានសិរផុី្រថត្គាោះ ៕៚ 

3 
          ៙.ថរឿងមនិលោរបស់អ្នកដនទ  ថត្ចើនតរថលចថចញមកអំ្ពីមារ់
អ្នកតដលសោបគ់ាន   ត្រូវបញ្ជូ នបនតថោយមនុសសតដលមនិថចោះគិ្រ  និង
ត្រូវថជឿថោយមនុសសត្រថចៀកត្ស្លល ។ 

 មនុសសថយើង   មនិតមនអាត្កកថ់ោយស្លរថគ្និនាទ     ថ ើយក៏
មនិតមនលោថត្រោះថគ្មនិនិនាទ ថនាោះតដរ  ទងំមនិរចួអំ្ពីអ្បាយភូម ិ 
ថត្រោះចិរតថៅ មងថពលជិរស្លល ប ់។ 
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 ត្រូវគិ្រឱ្យធូរថា  អ្នកថរលអ្វីៗ គឺ្ថយើងមនិអាចហាមបានថទ  
តរថបើថយើងថធវើត្រូវថ ើយ  ឱ្យថគ្និយយអី្  និយយថៅ ។ 

 សូមបតីរថយើងខ្លួនឯង  ថពលខ្លោះគ្ងភ់ាល រម់ារថ់រលទងំតដល
ដឹងថាមនិលោថ ើយកថ៏ោយ  ដូថចនោះ  ថរឿងអ្នកដនទ  នាឱំ្យថយើងលំបាក
ចិរតឯងៗ ថទ  ថបើថយើងថចោះតរចងបិ់ទមាររ់បស់ថគ្ថនាោះ  ថត្រោះថគ្
លំបាកត្ទមំនិនិយយណាស់ ។  បញ្ញា   ឬអ្រ ់  ថៅត្រងថ់យើងថរ ើស
យកមកដុរចិរតខ្លួនឯង  ឬថទ  តរប៉ាុថណាណ ោះ ៕៚ 

3 
          ៙.ជីវរិតដលមានថសចកដីសុខ្ថត្ចើនៗ  គឺ្ជីវរិតដលមនិត្បតជង
នឹងអ្នកណា ត្រឹមតរថធវើអ្វីថោយស្លម ររី  សបាយចិរតកនុងកិចចការរាល់នេា  
មនិខ្វល់នឹងមារ ់ក អ្នកដនទ  ថគ្ថាយ៉ា ងថម៉ាច  ថត្សចតរថគ្ ។ 

 រកយថា  “ ថត្សចតរថគ្ ”  គឺ្បានថសចកដីថាចិរតថគ្  អ្ធយត្ស័យ
ថគ្  កមមរបស់ថគ្  គឺ្ជាបរមរថថៅកនុងអ្នកដនទ  មនិមានអ្វីតដលគ្រួឱ្យ
ត្បកានម់ាថំឡើយ ។ 

 ត្រូវយល់ត្គ្បថ់រឿងថា  ថរឿង នឹងវាត្រូវអ្៊Íចឹង ៕៚ 

3 
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          ៙.ថយើងអាចថា  បកសថីបាកតឆ្ាចចកឱ្យធ្លល កថ់ត្ជាោះស្លល បក់ប៏ាន  
ថត្រោះសំថៅថៅថលើថចរនាននបកស ី។ 

 អ្វីតដលគ្រួឱ្យសិកា  គឺ្អ្វជិាជ   រណាា តដលជាឫសគ្ល់ននវដដៈ។ 

 អារមមណ៍្តដលជាវស័ិយននមារ  ថត្បៀបបីដូចបកស ី។ 

 ចិរតត្បកបថោយឆ្នទរាគ្ៈថនោះឯង  មនិថាថៅកនុងតឆ្ាចចក  ឬ
ថៅកនុងមនុសស  ឬកថ៏ទវតា  តដលថធវើឱ្យសរវថលាក  ថលារធ្លល កក់នុង
ថត្ជាោះននវដដសងារ  ថ ម្ ោះថា  ្ញ់ថបាកកិថលសខ្លួនឯង  ថរលឱ្យខ្លី
ថា  “ ថបាកខ្លួនឯង ”  ៕៚   

3 
          ៙.ជីវរិតដលលោ  មនិតមនជាជីវរិតដលឥរបញ្ញា ថនាោះថទ  តរលោ
ត្បថសើរថត្រោះបានយល់ពីបញ្ញា ថនាោះៗ  ទងំអាចរស់ថៅជាមយួនឹង
បញ្ញា ថនាោះបាន  ថោយមានស្លម ររីតេរកាចិរត ។  ឧទ រណ៍្ដូចជា  
ភាព្ស់ននរូបកាយ  វាជាបញ្ញា ដល់អ្នកតដលមនិចង់្ ស់  តរអ្រជ់ា
បញ្ញា ទុកខកងវល់អ្វីថឡើយ    ចំថរោះអ្នកតដលយល់ដឹងដូថចនោះឯង ។   ថរឿង 

ជំងឺថរាគា    ការត្ររត់្បាស    បារប់ង ់  លាភយស   នឹងត្រូវស្លល ប់
ថពលណា ។ល។  គឺ្មាននយ័ដូចគាន   ដូថចនោះ  ថទើបបានត្ពោះពុទធអ្ងគ-
ត្ទងត់្តាស់ថៅ       “ ជីវរិននអ្នករស់ថៅ   ថោយបញ្ញា       ថាជាជីវរិ 
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ដត៏្បថសើរ ” ( បិ.៥៤/ទំ.៦២ ) ៕៚ 

3 
          ៙.ថសចកដីស្លល ប ់ ជាសភាវទុកខ  ថត្រោះជាបញ្ចកខនធ ។  ការខ្ល ច
ស្លល ប ់ ខ្ល ចទុគ្គរិ  ថនោះជាបកិណ្ណ កទុកខ  ជាទុកខផ្លូវចិរត  ត្រូវថោោះត្ស្លយ
ថោយការថធវើបុណ្យឱ្យថត្ចើន ( ក្សតតរេំ  ក្សសុល ំ រហុ ំបិ.៥២/ទំ.៣២)។  
ត្រូវមានមរណ្សសរិ  និងត្រូវលោះអ្តាត នុទិដឋិ ។  ការស្លល ប ់ គឺ្ជាការអ្ស់
ខ្យល់ដថងាើម  វញិ្ញា ណ្ត្បាសថៅ  វញិ្ញា ណ្បារថ់ៅ  មនិតមនបារអ់្តាត   
រខួ្លួនថយើងថនាោះថឡើយ ។  ដូថចនោះ តដលថៅរស់ថនោះ  គឺ្ វញិ្ញា ណ្ធ្លរុ ៕ 

3 
          ៙.មានថរឿងត្រូវចិរត  កសុ៏ខ្សបាយ   
 - មានថរឿងទស់ចិរត  កទុ៏កខថទមនសស ។ 

 C.រវល់តរសុខ្ទុកខ  ជាបចចយ័ននរណាា   រស់ថៅរ ូរមរណា  ក៏
មនិជបួធមថ៌ឡើយ ។  ឈបរ់រត់ាមរណាា   តបរមកសិកា  សថងារថមើល 
រសុួខ្  ថមើលរទុួកខ  ថ ើញការថស្លយអារមមណ៍្  តរមនិមានសរវបុគ្គល
អ្នកថស្លយថឡើយ  ថនោះឯងជាការថ ើញធម ៌  គឺ្បរមរថធម ៌  ថទើបបាន
សាប ់៕៚ 

3 
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          ៙.កំុឱ្យត្បទងត់្បទញយកស្លល បយ់ករស់  ជាមយួនឹងថលាក

ថនោះឱ្យថស្លោះ ។  ដូចជារូបកាយថយើងថនោះអ្៊Íចឹង  ទញបានប៉ាុនណាថត្បើ
ប៉ាុណ្ណឹ ងថៅ  ឱ្យជាត្បថយជន ៍ ។  អ្វីតដលទញមនិបានថទ  កត៏លង
ថ្លថៅ ។ 

- របស់ខ្លោះថត្សចតរវា  ថរឿងខ្លោះថត្សចតរថគ្ 
- ចំតណ្កថៅថលើថយើង  គឺ្សរិ  តេរកាចិរត ៕៚ 

3 
          ៙.ថ ើញខ្ល ត្កាប  កំុថាខ្ល សំពោះ 

តរត្បត ស  ខ្ល សីុអ្ស់ទងំថរាម 

  តផ្លត្រឡាចគ្ងម់ានបណ្ដូ ល   
មនុសសមយួទងំមូលគ្ងម់ានចិរត ។ 

 ថធវើជាមនុសស  ត្រូវថចោះថការតត្កង 

 កំុអ្រួខ្លួនឯង  សតមដងឫទធិ 
  ថបើថចោះឱ្យថគ្ថការ  ថបើថឆរឱ្យថគ្អាណិ្រ 

  ជនជាបណ្ឌិ រ  តសនឆា យពិរពីជនរល ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសលោស្លងសុខ្ជា   ជនរលា្បំងខូច 
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 បណ្ឌិ រស្លងត្បថយជន ៍     រល ិនថហាចនាវំកឹវរ ។ 

 វណ្ណ ៈណាកគ៏្រួគាប ់      មកត្បសពវនឹងត្ពោះធម ៌

 មនិថាមានឬត្ក       នឹងបានលោបវរថេាើង ។ 

 ដូចឈូកដុោះពីភក ់      មនិដំអ្កត់្បឹងលូរថឡើង 

 ផ្កា ឈូករកីរុងថរឿង      ចិរតមនុសសថយើងរោះរុងថរាចន៕៍៚ 

3 
          ៙.ថបើថយើងគិ្រដល់អ្នកដនទ  មនិចូលឱ្យដល់បរមរថធមថ៌ទ  គិ្រ
តាមអ្ធយត្ស័យខ្លួនឯងថា    អ្នកថនោះគ្រួយ៉ា ងថនោះ ៗ   គឺ្ថយើងរកសាប់
មនិបានថឡើយ ។ 

 - ថបើថយើងគិ្រដល់អ្នកណា  ថយើងត្ពមតាមតដលអ្នកថនាោះ  
ត្បត្ពឹរតថៅយ៉ា ងថម៉ាចថត្រោះបរមរថធមយ៌៉ា ង នឹង   គឺ្ថយើងសុខ្សបាយ 

មានទងំសមេៈ  មានទងំវបិសសនា ។   
 - ធមមជារិថផ្សងគាន   មនិនាឱំ្យថយើងថកើរទុកខថទ ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងមនិបានថកើរទុកខជាមយួនឹងធមមជារិ  តដលថផ្សងៗ គាន   
ដូចជា  ថដើមដូងថផ្សង  ថដើមថតាន រថផ្សង  ថដើមស្លល ថផ្សង... យ៉ា ងណា  
បញ្ញា ត្ជាបដឹងបរមរថធម ៌  តដលមានការសនសកំនុងសនាដ នថផ្សងៗ គាន   
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មនិតមនសរវ  ជាធមមជារិតបប នឹង  ត្រូវតរអ្៊Íចឹង  ត្រឹមត្រូវថៅតាម
បចចយ័  ថយើងកម៏និមានការថកើរទុកខនឹងអ្នកដនទ យ៉ា ងថនាោះឯង ៕៚ 

3 
          ៙.ថបើថចោះតរចងត់ាមចិរតខ្លួនឯង  នឹងត្រូវថកើរទុកខ 
 - រស់ថៅកនុងសងគម  ត្រូវថធវើតាមចាបត់្ពោះនគ្រ ។ 

 - បានជបួនឹងត្ពោះធមមវនិយ័របស់ត្ពោះសមាម សមពុទធ  ថ ើយចង់
រចួ្កទុកខ  ត្រូវត្បត្ពឹរតតាមត្ពោះធម ៌  ត្ពោះវនិយ័ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ  នឹង
បានចូលថៅដល់បរមរថធម ៌ ្កធ់លុោះអ្រយិសចច ។  បីដូចការរកាកូន
រូច  ថបើថចោះតរបថណាដ យ  កូនថនាោះនឹងស្លល ប ់ ដូចគាន តដរថបើថចោះតរចង់
តាមចិរត  ត្បត្ពឹរតថៅតាមតររណាា   នឹងត្រូវស្លល បក់នុងវដដសងារ៕៚ 

3 
          ៙.សអខ រធមម៌ានបចចយ័  បដិចចសមុបាទធមម៌ានចាបថ់ៅ
តាមវដដៈ  ដូថចនោះ  ថរើបដិបរតិធម ៌  ត្រូវថធវើដូចថមដច ?  គឺ្  ត្រូវថធវើចិរត  
ថរលគឺ្ថធវើចិរតឱ្យមានសីល  សមាធិ  និងមានបញ្ញា  ។ 

 - ថធវើចិរត  គឺ្ អ្បរ់ចិំរតឱ្យត្ពមថៅតាមចាបន់នសអខ រ  ថទើបលោះ
ទិដឋិ  រណាា   បានឈនោះទុកខ ៕៚ 

3 
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          ៙.ថពលថវលាកនុងជីវរិថយើង  មានមនិថត្ចើនថទ ។ 

 -ត្រូវត្បថៅខ្លួនថយើង មនិតមនយកស្លល បយ់ករស់កនុងការត្បថៅ
អ្នកដនទថឡើយ ។   ថៅថពលត្បថៅខ្លួនឯង  គឺ្  ត្បថៅចិរតបានថរឿយៗ 
ថ ើយ  ថទើបថយើងយល់ពីអ្នកដនទ  យល់ពីថរឿងសនមរថផ្សងៗ ។ 

 - មនិតមនតកថរឿងថទ តកចិរតខ្លួនឯងវញិ  ថទោះជាថរឿងអ្វីកថ៏ោយ  
សំខ្ន ់ គឺ្ថយើងមនិថកើរទុកខ ។ 

 C. ថរើត្ស្លនេល  បារលីោ... សំខ្នស់ត្មាបថ់យើងតដលមនិថចោះផឹ្ក  
មនិថចោះជកត់ដរឬថទ ? 
 - ការអ្ស់រណាា     ដូចការមនិថចោះផឹ្ក     មនិថចោះជកអ់្៊Íចឹងតដរ   
ថរលគឺ្    អ្ស់ការថញៀនញា៉ា មកនុងថលាកិយ    កប៏ានដល់ការមនិថកើរ 
ទុកខ  ថនោះថទើបសំខ្ន ់  មនិតមនសំខ្នថ់ៅត្រងប់ានថត្គ្ឿងថញៀន  គឺ្
អ្វីៗ តដលជាអារមមណ៍្ននរណាា ថនាោះថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.មនិ្បយ់កអ្ធយត្ស័យរបស់អ្នកដនទ  មកឱ្យថកើរទុកខ  
ថោយត្គានត់រថគ្មនិដូចថយើង  ឬមនិគាតំ្ទថយើងថនាោះថឡើយ  ថនោះឯង
គឺ្   ថសចកដីសុខ្   ដូចថយើងមនិត្បកានអ់្នកតដលមនិថរលភាស្លដូចគាន  
អ្៊Íចឹងតដរ ៕៚ 

3 
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          ៙.ថ រុផ្លននថសចកដីសុខ្ ៖ 

 - មានវហិារធម ៌  ជាអ្នកបរ ិ្ ច គ្ 

 - មានចិរតថមតាត    ឱ្យអ្ភយ័ជានិចច 
 - មនិត្បកាន ់   អ្ធយត្ស័យអ្នកដនទ 

 - មនិសងឃមឹអ្វីៗ   អំ្ពីអ្នកដនទណា 

 - មនិថធវើអ្វីខុ្ស   កម៏និខ្ល ចថគ្ដឹងតដរ 
 - អ្នុថមាទនា    បុណ្យ្ស់  េមី  មនិឥសា 

 - មានសីលលោ   នមស្លា រត្ពោះររនត្រយ័ជានិចច 
 - មានត្ពោះកមមោឋ ន   និងមានការអរជាសុខ្ ៕៚ 

3 
          ៙.កំុយកថសចកដីសងឃមឹរបស់ថយើង  ថៅចងភាជ បនឹ់ងអ្នកដនទ
ណា ។  ថត្រោះអ្វីតដលកនលងថៅ  គឺ្សអខ រ  អ្វីតដលអ្និ ច្  !  គឺ្ចិរត
មនុសស ។  មនុសសតរមាន កគ់្រ ់ តដលថយើងថជឿជាក ់ ជយួ ថយើងបាន  គឺ្
ថយើងខ្លួនឯង ។  ថយើងកនុងទីថនោះ  សំថៅយកកុសលធមថ៌លាកិយ  និង
ថលាកុរតរ  ថរលគឺ្សរិបបោឋ ន ៤  ( បិ.១៨/ទំ.១១៥ ) ៕៚ 

3 
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          ៙.តាងំចិរតថមើលតរថរឿងអ្នកដនទថដើមបថីរលថទស  ថ ើញតរ
មាយធម ៌ ដូចថ ើញនេាបថណ្ដើ រកូនដូថ ន្ ោះ ។ 

- តបរមកសមលងឹថមើលចិរតខ្លួនឯង  រតមងបានថ ើញនូវការពិរ  
ត្រជាកចិ់រត  សុខ្សាប ់ និងបានជាត្បថយជន ៍។ 

- ថមើលចិរតថោយ  ចិតាត នុបសសនា  បានអានិសងសដធំ៏  គឺ្បាន
ថ ើញត្ពោះសមាម សមពុទធ  តាមរយៈបដិថវធ ៕៚ 

3 
          ៙.ថៅមានមនុសសថត្ចើនថទៀរណាស់    តដលលំបាកជាងថយើង 

មនិចំថរោះតររូបកាយថទ  ជាពិថសសគឺ្វបិាកបដិសនធិ  ថបើថយើងមានរូប
កាយលោថពញថលញ  វបិាកបដិសនធិកល៏ោតដរ  អាចជា ( រិថ រុកៈ ) គឺ្
បដិសនធិមានបញ្ញា   ថនោះជាថដើមទុនដធំ៏សត្មាបទ់ទួលយកនូវត្ពោះធម៌
មកពិ្រណា  បដិបរតិតាម ។  ត្រូវពយយម  កំុឱ្យខ្រទុនធំថ្ល
រាល់នេា ៕៚ 

3 
          ៙.មនិបាចរ់កមនុសសលោថពកថទ  ពីថត្រោះវាអ្រម់ានថទ  ត្រឹមតរ
មានសទធ   មានសីល  ជាពិថសស  ថចោះទទួលយកថរឿងមនិលោរបស់
ថយើង  ដឹងចិរតថយើង  ឱ្យអ្ភយ័ដល់ថយើងបាន  ប៉ាុណ្ណឹ ងលមមថ ើយ ។  
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មនុសសលោតដលមានត្បសិទធិភាពសត្មាបថ់យើងពិរ   តដលត្រូវរកយក
ឱ្យបានថនាោះ  គឺ្ខ្លួនថយើង នឹងឯង ៕៚ 

3 
          ៙.មូលថ រុមយួ  តដលថធវើឱ្យថយើងថកើរទុកខមនិសុខ្ចិរតកនុង
ថពលឥឡូវថនោះឯង  គឺ្មកអំ្ពីថយើងរាបអ់ានថរ ើសមុខ្រកតរសុខ្ធំ  សុខ្
ខ្ពស់    សុខ្មានថ ើយមនិលមមថទ    ជាពិថសសថនាោះ    មនិស្លគ ល់ទុកខ   
សោបទុ់កខ    ថមើលអយទុកខ    ត្បទូសតថ ល្ ោះនឹងទុកខ    ថទើបត្រូវថកើរទុកខ 
 នឹងឯង ។ 

 C.ជាអាេកំ៌បាងំខ្ល ងំណាស់  កនុងការតដលមនិថកើរទុកខ  ថត្រោះ
បានស្លគ ល់ទុកខថោយបរញិ្ញា  ៕៚ 

3 
          ៙.ដល់ថពលឈ ឺ មានការរឭំកជាពិថសសមយួដល់ថយើង ។  គឺ្
រឭំកថា  សុខ្ភាពលោ  មនិឈ ឺ មនិទុកខលំបាក  មានរនមលសត្មាបថ់យើង
ណាស់  គឺ្ជាថសចកដីសុខ្ដល់ថយើងថ ើយ ។ 

 “ បានសុខ្ថ ើយ  តររកសុខ្មនិថ ើញ ”  ថោយថត្ចើន  មនុសស
ថយើងថមើលរលំង     ថៅថពលមានសុខ្ភាពលោថនាោះ    គឺ្រវល់តរបញ្ជូ ន
ចិរតថៅរកការត្បតជងមាសត្បាក ់    យសស័កដិ     ថត្បើកមាល ងំថៅថ ល្ ោះ 
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ទស់តទង...   ថកើរទុកខថរឿងថផ្សងៗ     ថោយមនិបានយកសុខ្ភាពមក 

ថត្បើកនុងការអ្បរ់ចិំរតថឡើយ ។   ដូចត្ពោះថទវទរតអ្៊Íចឹង   ដល់ថពលអារធ 
អ្ស់ ៩ តខ្  ថទើបបានភាា កខ់្លួន ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសថយើង  ថត្ចើនតរដល់ថពលឈ ឺ បានថ ើញសុខ្ភាព
សំខ្នជ់ាងត្បាក ់។  ដល់ថពលជិរស្លល ប ់ បានថ ើញរនមលននជីវរិ ។  
ដល់ថពលធ្លល កន់រក  បានថ ើញរនមលននកំថណ្ើ រមនុសស ។  ទល់តរ
មានវបិសសនាញាណ្  ថ ើញថទសននវដដៈ  ថទើបបានថ ើញត្ពោះគុ្ណ្
ននការត្តាស់ដឹងថឡើងរបស់ត្ពោះសមាម សមពុទធ ។ 
  C.ដូថចនោះថពលថនោះ    ថទោះបីថយើងមនិសមបូណ៌្ត្បាក ់   មនិមាន 
ថ ម្ ោះលបអី្វីកថ៏ោយ... ឱ្យតរថយើងថៅមានជីវរិ  ទងំមានសុខ្ភាពលោ
ថទៀរ  គឺ្គ្បបថី ើញរនមលយ៉ា ងសំខ្ន ់  ថ ើយកំុរវល់តរថដកថកើរទុកខ
ថនាោះ  ត្រូវត្បញាបយ់កជីវរិ  និងសុខ្ភាពលោរបស់ថយើងមកជាថដើមទុន
ធំ  កនុងការអរអ្បរ់ចិំរត ។  កំុឱ្យថយើងជាបុគ្គលមាននូវថសចកដីថៅដ
ត្កហាយស្លដ យថត្កាយថឡើយ ។  ស្លធុ !  ស្លធុ ! ៕៚ 

3 
          ៙.ថដើមថឈើ    បានថធវើរបស់សោុយថស្លម កថត្គាក     សូមបតីរមូត្រ   



-143- 

 

លាមក  ឱ្យកាល យមកជាផ្កា   តផ្ល  គ្រួដល់ការបរថិភាគ្  យកកថ ដ នេា  មក
បថងាើរបានជាសនលឹកពណ៌្នបរង  សត្មាបឱ់្យមនុសសសរវបានត្ជកនេា
ថទៀរផ្ង  យ៉ា ងណា  មនុសសថយើងជាធមមជារិវថិសស  មនិតមន្ញ់
ថដើមថឈើថនាោះថឡើយ  ឱ្យតរមានការ វឹកហារ ់ អ្បរ់ចិំរត  គឺ្អាចថធវើអ្វីៗ 
តដលមនិលោ    ដូចជាសមដថីស្លម កថត្គាក    និងបាបកមមថផ្សងៗ របស់
អ្នកដនទ  ឱ្យមកចថត្មើនផ្កា តផ្ល  គឺ្សរិ បញ្ញា   ឬយកជរា  ពយធិ  កងទុកខ  
មកថធវើជាសនលឹក ថរលគឺ្  ថមតាត   ករុណាជាថដើម  មនិថាមនុសស  ឬសរវ  
តបបណា  កត៏្ជកបានតដរ  និងបានចថត្មើនកុសលធម ៌ រចួផុ្រ្កទុកខ
ថទៀរផ្ង ។ 

 សិកាអំ្ពីថដើមថឈើ    បានថចោះថធវើឧបសគ្គឱ្យថកើរជាវរីយិៈ   ថធវើ 
បញ្ញា   ឱ្យថកើរបានជាបញ្ញា   គឺ្ជាមនុសសមានរនមល  និងមានត្បថយជន៍
នត្កតលង ៕៚ 

3 
          ៙.ភាពញញឹម  មនិតមនសុទធតរសតមដងអំ្ពីការសបាយថនាោះ
ថទ  សំខ្នគឺ់្ភាពរងឹមានំនចិរត  និយយថាញញឹមថោយអាត្ស័យភាព
រងឹបឹុងននកមាល ងំថបោះដូងកប៏ានតដរ ។  ថបោះដូង  គឺ្ជាសសមាភ របឋវតីដល
គាម នឆ្ោឹង   តរត្រូវរងឹបឹុងចំថរោះឧបសគ្គ    យកឧបសគ្គ    ជាឧបករណ៍្ 
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សត្មាបហ់ារក់មាល ងំថបោះដូង  ថរលគឺ្  កមាល ងំចិរតសត្មាបរ់ស់ថៅបនត
ថទៀរ  និងថធវើដំថណ្ើ រឱ្យដល់ទិសថៅ   នឹងឯង ៕៚ 

3 
          ៙.មនិមានអ្នកណា  សុទធតរត្រូវចិរតអ្នកណា  ត្គ្បថ់រឿងថៅ
ថនាោះថឡើយ ។   ដូថចនោះ   ត្រូវថចោះថគារពត្សឡាញ់រាបអ់ានគាន កនុងថរឿងលោ 
និងថចោះឱ្យអ្ភយ័កនុងថរឿងតដលខ្វោះខ្រ ។ 

 C.មនុសសថយើង  តរងថមើលថៅអ្នកដនទតចកជា ៣ តផ្នក  គឺ្តផ្នក
ទី ១  ថមើលថៅចំថរឿងតដលថពញចិរត  តផ្នកទី ២  ថមើលថៅប៉ាោះចំថរឿង
តដលទស់ចិរត  និងតផ្នកទី ៣  ថមើលថៅកត៏្ពថងើយ ៗ ។ 
 - ទងំបីតផ្នកថនោះ  ថស្លយអារមមណ៍្តាមអ្ធយត្ស័យ ។ 
 - ចំណុ្ចអ្បរ់ ំ គឺ្ពិ្រណាថមើលខ្លួនឯងឱ្យដល់បរមរថ ។ 
 - កាលថបើបានស្លគ ល់  បានយល់អំ្ពីខ្លួនឯងថ ើយ  ថទើបបាន
ស្លគ ល់អ្នកដនទ  យល់ដឹងទងំបរមរថ  ទងំបញ្ារតិ ៕៚ 

3 
          ៙.អ្នកតដលអ្បរ់ចិំរតថមតាត    មនិថមើលអ្នកណាជាសត្រូវ 
 ថគ្ចទុកខមនិផុ្រថពលឥឡូវ  ត្រូវថៅជាមយួថោយបញ្ញា ៕៚ 

3 
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          ៙.ថបើថដញមនិថៅត្រូវឈមមុខ្   រូបកាយ កបទុកខសមបុកថរាគ្ 

 កំណ្រដឹ់ងថាសអខ រថលាក   បញ្ញា បរថិភាគ្អ្មររស ៕ 

3 
          ៙.ពុទធ នុសសរិ  ថត្បៀបបីដូចជាការអារាធនាត្ពោះសមាម សមពុទធ  
យងចូលថគ្ ោឋ នរបស់ថយើងដូថ ន្ ោះឯង ។  កាយ  ចិរត  ថត្បៀបដូច
ថគ្ ោឋ ន  សរិជាអ្នកអារាធនា ។  ដូថចនោះ  ផ្ទោះថយើងគ្បបសី្លោ រលោ
ថោយសីល  មាន ិរ ិ និងឱ្រតបប ៕៚   

3 
          ៙.តខ្សភាពយនត     មានអ្នកសតមដងថៅកនុងស្លចថ់រឿង ។    អាច 

ថរលថា  អ្នកថមើល្ញ់ថបាកថគ្  កប៏ានតដរ ។ 

 ជាទូថៅថៅកនុងជីវរិ  គឺ្្ញ់ថបាកចិរតខ្លួនឯង  ថត្រោះអារមមណ៍្
បរមរថថត្បៀបដូចរអួ្ងគអ្នកសតមដង  កមម្ ស់ដូចអ្នកនិពនធស្លចថ់រឿង  
សញ្ញា ដូចជាអ្នកេររូប  រឯីចិរតគិ្រ នឹងឯងដូចជាអ្នកការ ់រ រូបភាព  
ថធវើដូចអ្នកសតមដងថចោះថហាោះ  និងមានឫទធិថផ្សងៗ ជាថដើម ៕៚ 

3 
          ៙.ត្រូវត្បយរ័ន   គំ្និរខ្លួនឯងឱ្យតមនតទន  

- ថត្បៀបដូចកាបិំរអ្៊Íចឹងឯង ។  ថត្បើឱ្យបាននូវត្បថយជន ៍ឬថត្បើ 
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ឥរត្បថយជន ៍ ទងំអាចសមាល បអ់្នកដនទ  សមាល បខ់្លួនឯងកប៏ានតដរ ។ 

- ត្រូវថៅកនុងការសិកាបដិបរតិតាមត្ពោះធមឱ៌្យបានរ ូរ  ថដើមប ី
គំ្និរយល់ត្រូវបានលោ  មានទិដឋិសមបទ  ជាបុពវនិមរិតននអ្រយិមគ្គ ៕ 

3 
          ៙.មនិមានអ្នកណា     តរកយកផ្លសថត្មចននការអរ     មក
តចកឱ្យ  ឬលកឱ់្យថយើងថនាោះថឡើយ  ថទើបថៅកនុងថរធិបកខិយធម ៌ មាន
វរីយិៈ ៩ ។  មនិមានអ្នកណាស្លល បថ់ត្រោះពយយមថឡើយ  មានតរស្លល ប់
ថពលពយយម ថត្រោះបចចយ័ថផ្សងៗ ចំតណ្កវរីយិៈលោថោយត្បនពនាឱំ្យ
ផុ្រភយ័  ផុ្រស្លល បថ់ទថរើ ។ មនិមានអ្នកណាបានឈនោះ   ថោយមនិបាច់
ត្បឹងតត្បងថនាោះថឡើយ  ត្ពោះអ្ងគត្ទងស់តមដងឱ្យថ ើញថទសននថសចកដី
ខ្ជិល  និងឱ្យថ ើញការត្បារពធពយយម  ថាជាការថកសមកានត ៕៚ 

3 
          ៙.ថជើងឈរ  នដសំពោះ  តភនកថមើល  ត្រថចៀកស្លដ ប ់ ឈថឺនាម ក៏
ថនាមតរមដង !  មយ៉ាងតដរកូនថកមង ។    មនុសស្ស់ថយើង   ថរៀបរយផ្លូវ 
កាយតមន  ប៉ាុតនតមានថរឿងឱ្យថកើរទុកខថទមនសសផ្លូវចិរត  ថត្រោះថ រុតរ  
មានថសចកដីត្បកានថ់ពក  មនិតលង  មនិោកចុ់ោះ  មនិបថនាទ បងថ់្ល
 នឹងឯង ៕៚ 

3 
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          ៙.សីលមនិលោ      ត្កគុ្ណ្ធម ៌ ចិរតមនិសាប ់

 ចិរតថៅជាប ់      មនិត្បសពវ  សចចៈថឡើយ 

 សីលបរសុិទធ      ដុរបាបធម ៌ ចិរតលោថ ើយ 

 ទុកខត្ស្លកថសបើយ   បានថ ើញថត្រើយ ជបួទីពឹង ៕៚ 

3 
          ៙.ថ ើញទឹកថាល        កំុស្លម នថា  មនិមានពិស 

 ថមើលថ ើញមនុសស  ស្លោ រ សសគុស ត្សស់សអា  
 ថទោះបីមរិត       មនុសសថសន ៍សនិទធ ជិរកាយ 

 ពិសកាមា       អាចត្បហារ ថលាកាកសយ័ ៕៚ 

3 
          ៙.ឧបសននាត   សខុ្ំ  នសតិ  

 អ្នកតដលមានចិរតសាប ់ រតមងរស់ថៅជាសុខ្ ។ 

 អ្នកឈនោះត្បទោះ ថពៀរថវរា  អ្នក្ញ់ត្គាតំ្គាថដកជាទុកខ 
 លោះជយ័អ្ស់្ញ់មនិតជងមុខ្ ជាអ្នកបានសុខ្សនតិភាព ៕ 

3 
          ៙.ជីវរិជាទុកខ  ប៉ាុតនត  បញ្ញា ថ ើញទុកខ  គឺ្ជាសុខ្ ។ 

 ថបើថយើងទនថ់ខ្ាយ  ខ្សរប់ញ្ញា  
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បញ្ញា ជីវរិ  ពិរធានន់ត្ក 

   ដូថចនោះបញ្ញា   យ៉ា ងណាកដី 
ថយើងត្រូវ ល្ សនវ  តាមត្ពោះធម ៌៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងគ្បបថីធវើនូវថសចកដីថគារព  រាបអ់ាន  បូជាចំថរោះត្ពោះធម ៌ 
ត្រូវស្លដ បត់ាមត្ពោះធម ៌   ត្រូវជាអ្នកតដលត្ពោះធម ៌   ត្បថៅបានថោយ
អយ ។  ត្រូវនឹករពឹំងថមើលខ្លួនឯង  ថរើថយើងជាអ្នកតដលត្ពោះធម៌
លំបាកត្បថៅ  យ៉ា ងណាខ្លោះថៅ ។ 

 គ្រួពិ្រណា  ថរើថយើងបថត្មើត្ពោះររនត្រយ័  ឬបថត្មើមារសពវនេា
ថនោះ  គ្រួសថងវគ្ខ្លួនតដរថទ ៕៚ 

3 
          ៙.មនិគិ្រត្បតជងថា  ឱ្យខ្លួនឯងពូតកជាងអ្នកដនទ  ឬសូមបតី្រឹម
ថសមើកម៏និគិ្រថត្បៀបថធៀប  ថត្រោះថ រុមនុសសថយើង  សនសអំ្វីៗ  អំ្ពី
អ្រីរជារិមក  មនិដូចគាន ថទ ។  ឱ្យបានត្រឹមតរតេរកាខ្លួនឯងឱ្យបាន
លោ    ថោយការមនិថបៀរថបៀនអ្នកដនទឱ្យថៅដ ត្កហាយ    ប៉ាុណ្ណឹ ងគឺ្លមម 

ថ ើយ  ថនោះជាឆ្នទៈកនុងការអរ ៕៚ 

3 
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          ៙.គូកសនហ៍អមតៈ    
 គូ្ថសន ៍ថត្រោះតរ  ត្បាកត់ខ្ថពត្ជមាស 

 អ្ស់ត្បាកត់លងលោះ  អ្ស់មាសឈបស់និទធ 
   ថទោះបីថសនហា  ថត្រោះថាមានចិរត 
   កគ៏្ងវ់បិររិ  ដបរិចិរតត្បួលតត្ប ។ 

 មានតរថសន ៍បុណ្យ  ត្ពោះគុ្ណ្ត្រយ័ររន 
 គូ្បុណ្យមនិត្ររ ់ មនិកបរគូ់្ថសន ៍ 

   តាមថស្លម ោះត្គ្បជ់ារិ  មនិឃាល រថគ្ចតក 

   ថនោះថទើបគូ្ថសន ៍  អ្មរៈតមនពិរ ៕៚ 

3 
          ៙.មនតថសន ៍ស័កដិសិទធិ ត្សឡាញ់តមនពិរ   ដបរិថចោះញញឹម 

 មានចិរតថមតាត   ផ្ដល់ការសងឃមឹ      ទនទងំត្ពលឹម 

    ថរលត្រឹមត្បថយជន ៍៕៚ 

3 
          ៙.ថពលថវលាមានរនមលជាងត្បាក ់៖ 

 - ថពលថវលា  រកត្បាកប់តនថមបាន  តរត្បាក ់ មនិអាចទិញថពល
ថវលាបតនថមបានថទ  មានតរអ្ស់ថៅរាល់នេា ។ 
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 - ថពលថវលា  បំថពញបារមឱី្យបានសថត្មចជាត្ពោះសមាម សមពុទធ  
ត្ពោះបថចចកពុទធ  និងត្ពោះស្លវកពុទធ  ចំតណ្កត្បាកវ់ញិ  គឺ្មនិតមនជារួ
បារមអី្វីមយួថទ ។ 

 - ថពលថវលា  អាចអ្បរ់ចិំរត  ឱ្យសាបថ់ៅជាសុខ្បាន  ចំតណ្ក
ត្បាក ់ គឺ្មនិតមនជារសុួខ្ថនាោះថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.មនិបាចសូ់មឱ្យអ្វី ៗ អយត្សួល  ធូរត្ស្លលថនាោះថទ  តរ
ថយើងត្រូវខំ្សិកា  បដិបរតិឱ្យចិរតមានកមាល ងំរងឹមា ំ។ 

 - មនិបាចសូ់មថា     កំុឱ្យមានឧបសគ្គអ្វីកនុងជីវរិថឡើយ    ប៉ាុតនត   
ថយើងត្រូវខំ្ស្លងសមរថភាព  កំុឱ្យ្ញ់ឧបសគ្គ ។ 

 - កម៏និ្បំាចសូ់មថា  កំុឱ្យមានបញ្ញា អ្វីៗ ថនាោះតដរ  ប៉ាុតនត  ត្រូវ
ខំ្ទទួលយកត្ពោះធមម៌កអ្បរ់ ំ ចថត្មើនបញ្ញា  ។ 

 - មនិបាចសូ់មឱ្យបញ្ចកខនធថនោះ   ជាសុខ្ថៅថនាោះថឡើយ    ឱ្យតរ 

ដឹងថា  ទុកខ  គឺ្នាមរូប  ជាអ្នតាត   ថៅបានថ ើយ ។ 

 C.ការតដលថយើងសូម  វាអយឱ្យថយើងខ្កចិរតណាស់  ប៉ាុតនត  
ថយើងថជឿជាកថ់លើការត្បឹងតត្បងរបស់ថយើង ៕៚ 

3 
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          ៙.្ទុំកណាា៎   កូនសមាល ញ់ ! 
 អ្វីតដលគ្រួឱ្យខ្ល ចរបស់មនុសស គឺ្ថធវើខុ្សថ ើយ គិ្រថាខ្លួនឯង
ថធវើត្រូវ ៕៚ 

3 
       ៙.កំុអាងថាខ្លួនឯងនិយយអី្ត្រង់ៗ    ត្រងត់មនតរមារយទថថាក  
មនិទុកមុខ្មារឱ់្យអ្នកដនទ។  ត្រងថ់ ើយមានត្បថយជនសឹ៍មនិយយ 

 C.ត្រងស់មដ ី      ត្រងអ់្រថនយ័ ត្រងថ់វលា 
 ត្រងត់្រូវគាន       ត្រងសុ់ខ្ជា  ត្រងខ់្លឹមស្លរ 
 ត្រងត់ាមផ្លូវ      ត្រងទិ់សថៅ ត្រងថ់មតាត  
 ត្រងក់រុណា      ត្រងអ់្ស្លច រយ  ត្រងថ់ចោះថសាៀម៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសតដលមានអ្ធយត្ស័យលោ  រស់ថៅលោ ៖ 

 - មនិចងដឹ់ងថរឿងអ្នកដនទ កនុងនយ័ឥរត្បថយជន ៍

 - មនិថលើកយកអ្នកដនទ   មកវនិិចាយ័តាមចិរតសោប ់

 - មនិថរល្កថ់ោរ    ថធវើជាលំតពងថោយមារ ់

 - ឱ្យកមាល ងំចិរតថត្ចើនៗ    កនុងការរឭំកោស់ថរឿន 

 - មានចិរតថត្រកអ្រ    កនុងផ្លសថត្មចននអ្នកដនទ 
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 - មានថសចកដីសុខ្អយៗ   កនុងជីវរិរបស់ខ្លួនឯង 

 - អ្នកថៅជាមយួ   ករ៏តមងបានត្បថយជនសុ៍ខ្ ៕៚ 

3 
          ៙.ការតសវងរកថសចកដីសុខ្របស់មនុសសថយើង  មនិដូចគាន
ថឡើយ ៖ 

 - ខ្លោះចុោះទុនថៅថត្ចើន  សពវត្គ្ប ់  គ្ត្គឹ្កគ្ថត្គ្ង  អ្នទោះអ្តនទង  
ថៅកនុងការតសវងរកកាមសុខ្ ។ 

 - ខ្លោះអ្បរ់ចិំរតឱ្យសាប ់ កប៏ានសុខ្  ថោយមានសីល  និងបាន
សត្ងួមកនុងកាមអំ្ពីខ្ងថដើមមក ថទើបមានឱ្កាសថត្ចើនថដើមបខី្លួនឯង៕ 

3 
          ៙.កំុថភលចខ្លួនណាា៎  !    រូបកាយថនោះ     ថយើងត្គានត់រជួលថោយ 

បុណ្យពីជារិមុន  យកមកថត្បើត្បាស់ប៉ាុថណាណ ោះ ។ 

 - កំុត្ចឡំថា  ជារខួ្លួនរបស់ថយើងថឡើយ ។ 

 - ថបើតាមការវថងវង  ថយើងទំនុកបត្មុងថោយបចចយ័ ៤  សថមបើម
ណាស់  ថ ើយថយើង  មនិត្រឹមតរមនិបានថត្បើត្បាស់ឱ្យបានត្បថយជន៍
ថទ  តេមទងំខំ្ថលើករថមាើងថាអ្ញ  ថមើលអយ  និងថបៀរថបៀនដល់
អ្នកដនទថទៀរផ្ង ។    កំុថភលច   បនតិចថទៀរសងឱ្យថលាកថនោះវញិថ ើយ 
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ត្រូវថត្បើ  ត្រូវលោះ  បដូរយកបុណ្យ ៕៚ 

3 
          ៙.កូនបានថេាើងយស  មនិតមនថត្រោះថ រុតរតម៉ាឪតដលត្កៗ 
ទងំអ្ស់ថនោះថទឬកូន ?  ប៉ាុតនត  ឥឡូវថនោះកូនថរលថាខ្ម សថគ្ណាស់  
ថត្រោះមានតម៉ាឪជាអ្នកត្ក !  មនិេវីថទកូន  ឪសូមឱ្យកូនបានសុខ្ជាមយួ
នឹងឪពុកមាដ យថកមក  និងត្កុមត្គួ្ស្លរេមីរបស់កូនចុោះ   ឪថៅរស់មនិយូរ
ប៉ាុនាម នថទៀរថទ  បនតិចនឹងស្លល បថ់ ើយ... ៕៚ 

3 
          ៙.ថសចកដីសុខ្ថៅត្រងក់ារសបាយចិរត  កំុឱ្យគិ្រខ្វល់រកសុខ្  
ថភលចថរឿងសបាយចិរត ៖ 

 - ថៅទីណាសមគ្រួថ ើយសបាយចិរត    គឺ្  សុខ្ 

 - ថសពគ្បអ់្នកណាថ ើយសបាយចិរត     គឺ្  សុខ្ 

 - សនទនានឹងអ្នកណាថ ើយសបាយចិរត  គឺ្  សុខ្ 

 - ថធវើការអ្វីត្រឹមត្រូវថ ើយសបាយចិរត     គឺ្  សុខ្ 

 - ថៅរមួនឹងអ្នកណាថ ើយសបាយចិរត   គឺ្  សុខ្ 

 - ថៅស្លា រម់ាន កឯ់ងថ ើយសបាយចិរត    គឺ្  សុខ្ 

 - គិ្រពិ្រណាលោថ ើយសបាយចិរត     គឺ្  ជាសុខ្ ៕៚ 

3 
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          ៙.មនុសសថយើង  ថបើឈរថៅទីវាល  ថពលមានពនលឺត្ពោះអាទិរយ
ថៅមាខ ង  ដូថចនោះ  មាខ ងថទៀរត្រូវមានត្សថមាល ។ 

 យ៉ា ងណា  ថៅកនុងថលាកថនោះ  មនុសសថយើងតរងមានអ្នក
សរថសើរ   ថ ើយកម៏ានអ្នកនិនាទ តដរ   គឺ្ជាធមមតាធម ៌   តដលថយើងត្រូវ 
មានចិរតសាបរ់អំប ់  ថ ើយគ្បបយីករកយសរថសើរ  ឬរកយនិនាទ របស់
បណ្ឌិ រថធវើជាត្បមាណ្ ៕៚    

3 
          ៙.មនិថាអ្នកណាថឡើយ       សុទធតរចងប់ានការរស់ថៅជាសុខ្ 

មានស្លថ នភាពសមគ្រួ  ប៉ាុតនត  ថ រុផ្លននជីវរិមនិដូចគាន ថទ  ដូថចនោះ   
 - ត្រូវរស់ថៅថោយបញ្ញា  
 - កំុលុោះតាមរណាា  

 - ត្រូវយល់ថា  សបាយចិរតគឺ្សុខ្ ៕៚ 

3 
          ៙.ត្ពោះពុទធររនៈ  ជាអ្ណ្ដូ ងតរ ៉ាននត្ពោះធមមររនៈ  ត្ពោះសងឃជីក
យកបាននូវត្ពោះធមមររនៈ  កជ៏ាត្ពោះសងឃររនៈ  គ្ត្មបបី់ ។ 

 C. អ្នកមានបញ្ញា   ថទោះថៅទីណាៗ ថមើលថ ើញអ្វីៗ  គឺ្ថ ើញ
សុទធតរធម ៌  ចថត្មើនសីល  សមាធិ  និងបញ្ញា  ។  ចំតណ្កបុគ្គលខ្វោះ
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បញ្ញា   លាងវ់ថងវង  ថទោះថៅទីណាៗ កថ៏មើលថ ើញតរថរឿងខ្វល់  ថទើស
មុខ្  ថទើសថម   ត កត្ពោះនត្របិដកថ្លថទៀរ ៕៚ 

3 
          ៙.កំុ្បំាចថ់រលដល់ថៅមនុសស  សូមបតីរសរវ  ជារិថត្កាយ
អាចត្បថសើរជាងថយើងកប៏ាន  ដបរិថា  ជារិថនោះថគ្កំពុងថស្លយផ្លនន
បាបកមម ដល់ជារិថត្កាយកម៏ានការដូរផ្កល ស់ គឺ្ត្គ្បគ់ាន ត្បត្ពឹរតថៅតាម
យថាកមម ។  ដូថ ន្ ោះ  ចូរកំុបូកសរុបជីវរិអ្នកណា  ថត្រោះថា  ថយើងមនិ
តមនជារកួមមថដើមបថីរៀបចំជីវរិឱ្យថគ្ថនាោះថទ  រកាតរចិរតថយើងខ្លួនឯង
ឱ្យបានលោ  ត្បថសើរសុខ្  នឹងបានផុ្រទុកខថៅ  ត្បនពថ ើយ ៕៚ 

3 
          ៙.កំុថៅសងឃមឹថរឿងអ្វី  អ្នកណា  អ្នកណី្  ថានឹងបានដូចអំ្ពី
កាលមុនថនាោះ  នាតំរខ្កចិរតឥរត្បថយជន ៍។ 

 - ថបើសងឃមឹថៅថលើបញ្ញា   ឱ្យមានការរស់ថៅជាសុខ្កនុង
បចចុបបនន  ត្ពមតលងថ្លអ្រីរកាលត្គ្បថ់រឿងឱ្យអ្វីៗ ថៅតាមថសចកដី
ពិរ  ថនោះថទើបបានសថត្មច ។ 

 - គ្បបថី ើញថោយបញ្ញា ថា  បរមរថគឺ្មនិតមនថយើងជាអ្នក
ថរៀបចំ្រត់ចងថនាោះថទ  ថទោះអ្រីរកដី  អ្នាគ្រកដី  បចចុបបននកដី  ត្រូវឆល រ



-156- 

 

ត្រងថ់នោះ  ថបើថយើងមនិបានថធវើថទ  ថយើងត្រូវតររចួខ្លួន  ថរលគឺ្  មនិ
ត្បកាន ់នឹងឯង ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសថយើងមានតភនកដូចគាន   ថមើលថ ើញរូបដូចគាន   តរដឹង
ថរឿងថផ្សងគាន កម៏ាន ។  ស្លដ បឮ់សំថឡងដូចគាន   តរដឹងថរឿងថផ្សងគាន ក៏
មានតដរ ។    មានមារដូ់ចគាន     តរវធីិថរលខុ្សគាន  ។     មានថបោះដូង 

ដូចគាន   តរការសនសសំនាដ នថផ្សងគាន ... ។ 

 C. ដូថចនោះ  មនុសសថយើងមនិដូចគាន ថោយបរមរថ  មនិតមនថោយ
អ្តាត   បុគ្គលណាថនាោះថទ  កអ៏ាចថៅជាមយួនឹងគាន   ជយួ កិចចគាន បាន

ថទៀរផ្ង  ថបើថយើងមនិត្បកានគ់ាន ថទថនាោះ  ដូចដីទឹកថភលើងខ្យល់អ្៊Íចឹងតដរ  
មនិដូចគាន តមន  តរអាត្ស័យនឹងគាន  ៕៚ 

3 
          ៙.ថបើថយើងថធវើត្រឹមត្រូវថ ើយ  គឺ្មនិមានបញ្ញា ថៅត្រងអ់្នកណា
និយយអ្វីអំ្ពីថយើង  ថាយ៉ា ងដូចថមដចថនាោះថឡើយ  ត្រូវបញ្ញជ កថ់សចកដី  
ឬមនិបាចថ់ទ  ថៅតាមថរឿង ។ 

 តាមពិរ  អ្នកនិយយ នឹងឯង  តដលបានបថញ្ចញត្បាបថ់ោយ
ត្រងអំ់្ពីកត្មរិននការថចោះដឹង  និងមារយទរបស់ខ្លួនគារផ់្កទ ល់ ។ 
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 ចំតណ្កខ្លួនថយើងវញិ  ថបើស្លដ បថ់ៅមានត្បថយជន ៍  កយ៏កមក 

ថបើឥរត្បថយជនថ៍ទ  កថ៏្លដូចជាការថ្លសំរាមអ្៊Íចឹងថៅ  អ្រ់
មានបញ្ញា ឱ្យថកើរទុកខអ្វីថទ  សំខ្នគឺ់្ថយើងត្រូវត្បយរ័នខ្លួនឯង  កំុថធវើអ្វី
តដលនាឱំ្យមនិសាបចិ់រតតាមថត្កាយថនាោះ  ត្រូវ្ថំា  “ ការររទុកមុន  
ត្សណុ្កជាង  ការថោោះត្ស្លយ ”  ៕៚ 

3 
          ៙.សរិបបោឋ ន ៤  គឺ្ជាដំថណ្ើ រថៅរកការអ្ស់រណាា   ថរលគឺ្ 

ដំថណ្ើ រថឆព ោះថៅរកអ្មរៈ ។  អ្នកណាកថ៏ដើរមកអំ្ពីអ្រីរកាលតដរ  
ប៉ាុតនត  មនិលោះអាល័យ  គឺ្ជាការ ុំឃាងំខ្លួនឯងថៅកនុងវដដៈអ្រីរ  
អ្នាគ្រ  បចចុបបនន ។ 

 ថបើថយើងមានដំថណ្ើ រថឆព ោះមុខ្ថៅរកអ្មរៈ  គឺ្ថយើងមនិតបរ
ថត្កាយ  ថោយនឹកអាល័យអ្រីរកាលថឡើយ ។ 

 ត្រូវ្ថំា  អ្រីរធមគឺ៌្ជាទុកខ  ថត្រោះមនិថទៀង  ដូថចនោះ  ថយើងរចួ
ផុ្រមកថ ើយ  កំុវលិត្រឡបថ់ៅរកអ្រីរវញិ ។ 

 អ្រីរធម ៌ បីដូចថរាគ្តដលឈរឺចួថ ើយអ្៊Íចឹង ៕៚ 

3 
          ៙.អ្រីរ  តត្បថា កនលងថៅថ ើយ  អ្នាគ្រ តត្បថា  មនិទនម់ក 
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ដល់  បចចុបបនន  តត្បថា  កំពុងថកើរត្បាកដ ។ 

 ត្ពោះពុទធអ្ងគត្ទងត់្តាស់សតមដង ( បិ.២៨/ទំ.២ ) មនិគ្បបី
អាល័យអ្រីរ  ថត្រោះអ្រីរបានលោះបងថ់ៅថ ើយ ។  មនិគ្បបតី្បាថាន
អ្នាគ្រ  ថត្រោះអ្នាគ្រមនិទនម់កដល់ ។  អ្នាគ្រ  ត្គានត់រមនិទន់
មកដល់  ថរើដូចថមដចថទើបមនិគ្បបតី្បាថាន  ?  ថត្រោះមនិតមនជារបស់
ថយើងដតដល     ថត្បៀបដូចត្បាកឥ់ណ្ទន     គឺ្ជាត្បាកឱ់្យខ្ចី     ត្បាក ់

បំណុ្ល  តរប៉ាុថណាណ ោះឯង ៕៚ 

3 
៙.អ្រីរ  ដូចថរាគ្តដលកនលងថៅថ ើយ  មនិគ្បបអីាល័យ ។  
អ្នាគ្រ      ថត្បៀបដូចត្បាកឥ់ណ្ទន     មនិគ្បបតី្បាថាន      ថបើ 

ត្បាថាន    កត៏្គានត់រយកមកជាថដើមទុនប៉ាុថណាណ ោះ ។ 

 បចចុបបនន  ជាអារមមណ៍្របស់វបិសសនា  ថត្បៀបបីដូចការអរ
តដលត្រូវថធវើឱ្យបានកនត្ម ។  មានត្ពោះនិរវ នមកជាអារមមណ៍្  ដូចបាន
ផ្លកនត្មដន៏ត្កតលង ។  ការលោះរណាា តដលត្បាថាន អ្នាគ្រ  ដូចជា
ការសងបំណុ្ល    មនិខ្ចីត្បាកឱ់្យជំរករ់ថៅថទៀរ    ថទើបអ្ស់ទុកខកនុង
វដដសងារ   រកយថាអ្រីរ   អ្នាគ្រ   បចចុបបនន    គឺ្ជារកយបញ្ញជ ក់
ដល់បរមរថនត្រលកខណ៍្  មានអ្រថពីថរាោះដន៏ត្កតលង ៕៚ 

3 
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          ៙.កូនថននឯងត្រូវ្ណំាា៎  !  អ្នកដនទសដីថាឱ្យថយើងតមន  តរ
អ្នកតដលថធវើឱ្យថយើងថកើរទុកខ  គឺ្ខ្លួនថយើង ។ 

 កំុយកថពល    ថៅថ ល្ ោះទស់នឹងអ្នកដនទណាថនាោះ     ត្រូវឱ្យ 
ចាស់ថា សត្រូវរបស់ថយើងពិរត្បាកដថៅកនុងវដដសងារ គឺ្ជាកិថលស
កនុងខ្លួនថយើង    ដូថចនោះ   ត្រូវយកថពលមកសិកា    បដិបរតិ    កមាច រនូ់វ 
កិថលសកនុងចិរតខ្លួនឯងវញិ ។ 

គ្រួតដរថទ តដលថយើងចងក់មាច រអ់្នកដនទ  ទងំមនិធ្លល បប់ានគិ្រ
ថា  ត្រូវកមាច រប់ាបធមក៌នុងខ្លួនឯងថនាោះ ។ 

ថរើថយើងបថត្មើត្ពោះររនត្រយ័  ឬបថត្មើមារ  ជាបុត្រធីតាននមារ  
ឬជាពុទធបុត្រ ៕៚    

3 
          ៙.មនិអយបានអ្រតភាពជាមនុសសថទ 

 - មនិអយនឹកចងថ់ធវើជាមនុសសលោថឡើយ 

 - ររឹតរមនិអយ  និងលំបាកណាស់ថនាោះ  គឺ្  ការរកាថសចកដី
លោឱ្យជាត្បត្ករីរ ូរអ្ស់ជីវរិ  តរត្រូវត្បឹងតត្បងពយយម  ថបើខ្ល ចទុកខ 
ពិរតមន ៕៚ 

3 
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          ៙.អ្គ្រិ  លថមោៀងថត្រោះការត្សឡាញ់  ការសោប ់ ការវថងវង  និង
ថត្រោះការភយ័ខ្ល ច    អាចថធវើថរឿងទុកខលំបាករូច   ឱ្យថៅជាថរឿងធំដំុ
បាន  មានថសចកដីទុកខលំបាកខ្ល ងំ  និងវនិាសដន៏ត្កតលង ។ 

 សរិសមបជញ្ា ៈ  ជាបចចយ័ឱ្យមានថសចកដីអ្រធ់ន ់  ថធវើថរឿងធំឱ្យ 
 មកជាថរឿងរូច       ថធវើថរឿងរូចឱ្យមកជាអ្រថ់រឿង      ថធវើថរឿងបញ្ារតិឱ្យ 
ត្បាកដជាបរមរថ  និងថធវើថសចកដីទុកខកនុងវដដៈ  ឱ្យបានដល់នូវទីបំផុ្រនន
ទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.មានត្បាកម់ានអ្នកស្លគ ល់ ជយួ ជូនដល់ថពទយត្សុកថត្ៅ 

 ថពលស្លល បជំុ់កូនថៅ  ត សពថៅ្បនោឋ ន ។ 

 ខ្វោះបុណ្យតសនអ្ភព័វ  អ្រយិត្ទពយភព័វកលយណ្ 

 ជូនដល់សុខ្សួគ្ស៌្លថ ន  រចួថ ើយបាននិរវ នថហាង ៕ 

3 
          ៙.ថដើមថឈើររឹតរខ្ពស់  ររឹជបួថត្គាោះខ្យល់ពយុោះខ្ល ងំ 

 ត្សុកមនុសសត្សុកត្បណាំង      ថលាកធមខ៌្ល ងំចាំងគាម នតត្កង។ 

 ត្បឹងតត្បងតជងយកឈនោះ មនិត្បទោះចិរតខ្លួនឯង 

 លទធផ្លខ្វល់ចំតបង  ថទើបត្រូវតសវងតរងរកចិរត ។ 
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 ឆល រសពវភាស្លស្លសន ៍ តរមនិចាស់បរមរថពិរ 

 មនុសសថត្ចើនថគ្ចូលជិរ  ថកើរថរឿងសនិទធពិរបញ្ញា  ។ 

 បរយិរតិរិចតរចបចិចំ  ខំ្អ្បរ់វំបិសសនា 

 ថ ើញខ្នធអ្នតាត   ស្លគ ល់អាតាម រណាា កសយ័ ៕ 

3 
          ៙.ជថនលនកនុងដី        អាចថធវើឱ្យត្រី   ថលបតផ្លសនទូច 

 ថត្រោះថ រុតរឃាល ន  គាម នដឹងលបចិខូ្ច    ថមើលអយថារូច 

          អាថណាចជីវរិ ។ 

 កាមគុ្ណ្គឺ្ជា        សនទូចននមារ   មនុសសមាន ងងឹរ 

 ថត្រោះថ រុចិរតឃាល ន  កហ៊៏ានត្បត្ពឹរត   ថទោះដឹងទុចចររិ 

          គិ្រថាកំបាងំ ។ 

 សរវថលាកថកើរទុកខ   ត្បមាទកាមសុខ្   ជាបគុ់្កទុកខំ 
 ថនកខមមបារម ី        ខ្នតីកាល ខ្ល ងំ   ថ ើញធមអ៌្និចចំ 
          ចាំងឈនោះខ្លួនឯង ៕៚ 

3 
          ៙.មនុសសថយើង្បត់ាងំ  ពីថកមងថលងដី 

 ថពញចិរតរកអ្វី  ថដើមបថីស្លយសុខ្ 
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   ត្បឹងតត្បងត្បតជង  ដូចតសវងរកទុកខ 
   ថត្រោះថាកាមសុខ្  ត្បមុខ្បញ្ញា  ។ 

 ត្ពោះធមត៌ណ្នា ំ ឱ្យអ្បរ់ចិំរត 
 សុខ្ថ្មថរាមជិរ  ដបរិដូចសួនផ្កា  
   ថមអំ្ថៅថ ើរ  មករកបុបាា  
   សុខ្ស្លនតឧបមា  ដូចថមអំ្ថៅ ៕៚ 

3 
          ៙.ជីវរិថនោះ  មនិ្បំាចត់្រូវការអ្វីថត្ចើនថនាោះថទ  ថពលខ្លោះ  
ត្គានត់រអ្ងារ ៣ កំប៉ាុង  បបរ ១ ខ្ទោះថតាន រផ្សនឹំងត្រកួន   ូបគាន  ៣០ 
នាក.់.. ថពលខ្លោះ  ត្គានត់រត្រូវការកមាល ងំចិរតអំ្ពីអ្នកតដលជិរដិរ  ក៏
អាចរស់ថៅបានថ ើយ  តរមនុសសថយើងសពវនេាថនោះ  បានបថងាើរ
ចំណ្ងឱ់្យខ្លួនឯង  និងសងគមមនុសសខ្វោះខ្រថត្ចើនថឡើង ៗ  តដលអ្វីៗ 
ថោយថត្ចើនមនិធ្លល បម់ានថឡើយ  អំ្ពីសមយ័មុនមកថនាោះ ៕៚ 

3 
          ៙.នាវាជីវរិ  ឆ្លងការព់យុោះកមម 
 រលកត្គាំៗ   ត្ទសឹំងនឹងលិច 

   ថរឿងអ្នកដនទ  នឹកនមមនិថភលច 
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   ថៅតរមនិថលច  ថចញជាចថមលើយ ។ 

 ខូ្ចថពលខ្រនេល  រនមលជីវរិ 

 ខ្វល់ចិរតគិ្រថគ្នរ  ថរឿងថគ្ថនាោះថ ើយ 

   ថមើលចិរតខ្លួនវញិ  ថទើបថចញចថមលើយ 

   នឹងបានថ ើញថត្រើយ  ទុកខថសបើយថលាើយចិរត៕ 

3  
          ៙.ថបើគិ្រត្រូវពិរ  ជីវរិបានសុខ្ 

 ថរឿងរា៉ា វត្គ្បមុ់ខ្  ទុកដូចថទសភាព 

   សរិបបោឋ ន  បានញាណ្ត្ជួរត្ជាប 

   អ្រយិលាភភលថឺផ្លក  បានតភនកបញ្ញា  ។ 

 ថត្រោះថ រុមនិមាន  សរិបបោឋ ន 

 ថទើបបានត្គ្បថ់រឿង  ថកឿងជាបញ្ញា  
   លុោះមាន  ចិតាត នុបសសនា 

   បញ្ញា ថបើកផ្កា រ  ថៅជាចថមលើយ ។ 

 គាម នអ្វីឱ្យខ្ល ច  បិស្លចងងឹរ 

 ដូចជាគំ្និរ  ងងឹរថនោះថឡើយ 

   គាម នពនលឺអ្វី  ផុ្រភយ័ដល់ថត្រើយ 
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   ដូចបញ្ញា ថឡើយ  ភលថឺ ើយនាផំ្លូវ ៕៚ 

3 
          ៙.កំុបាចម់កអ្ងគុយគិ្រ  អ្នចិ់រតថា  ថៅថពលតដលថយើងមាន
បាន  ខ្ពងខ់្ពស់ថោយស័កដិ  ថោយយស  ថរើមានអ្នកណាខ្លោះតដលថៅ
ជាមយួនឹងថយើងថនាោះ ។ 

 - គ្រួថចោះគិ្រ      ឱ្យភាា កខ់្លួនវញិថា      ថត្ៅតរអំ្ពីបុណ្យថ ើយ  
ថរើថយើងសងឃមឹអ្វី ។  មនិបាចគិ់្រថកើរទុកខ  អ្នចិ់រតថា  អ្នកណាថគ្
យ៉ា ងថម៉ាច ៗ ោកថ់យើងថនាោះថទ ។   
 - ថនោះថៅរស់ជាមនុសសផ្ង  ថបើថយើងស្លល បថ់ៅ  ថរើត្រូវគិ្រអ្ន់
ចិរតនឹងអ្នកណា  ថាថគ្មនិស្លល បត់ាមថយើងថនាោះ ។  ដូថចនោះ  អ្នកតដល
ថ្លថយើងទងំត្សុងកដី  ឬត្គានត់រមនិគ្រួគ្បបខី្លោះថោយកាយវា្កដី  
គឺ្សុទធតរោស់ថរឿនស្លម ររីឱ្យថយើងភាា កខ់្លួន  រកទីពឹងពិរ ជាងមនិទន ់

 ួសថពល ។  ជាពិថសស  សរិបបោឋ ន ៤  រកខ្លួនថយើង  សត្មាបរ់អំ្យួ
ោកថ់គ្  មនិមានថត្សច ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងមនិតមនមានរនមល  ថោយអាត្ស័យអ្នកដនទណា  មក
ត្សឡាញ់ថយើងថនាោះថឡើយ តរថយើងជាមនុសសមានរនមល ថោយ
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អាត្ស័យថយើងថចោះត្សឡាញ់ខ្លួនឯងថទថរើ ។  មានតរមនុសសតដលថចោះ
ត្សឡាញ់ខ្លួនថទ  ថទើបអាចថមើលតេខ្លួន  ឱ្យជាការតេរកាយ៉ា ងលោកនុង 
សីល  សមាធិ  បញ្ញា  ។ សីលជាធមល៌ោ  អ្នកមានសីលជាមនុសសលោ ។  
សមាធិជាធមវ៌ថិសស  អ្នកតដលមានសមាធិ  ជាមនុសសពិថសស ។  
បញ្ញា នាឱំ្យផុ្រទុកខ  អ្នកតដលមានបញ្ញា   ជាអ្នកតដលមនិមានទុកខតាម
ផ្លូវចិរត  និងបានរចួផុ្រ្កទុកខទងំពងួ ។  គ្បបតី្សឡាញ់ខ្លួន  តេរកា
ខ្លួនឱ្យបានផុ្រទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.ថយើងមនិអាចត្គ្បត្គ្ងអ្វី តដលថកើរថឡើងជាខ្ងថត្ៅបាន
ថទ  តរថយើងអាចត្គ្បត្គ្ងអ្វីតដលថកើរថឡើងជាខ្ងកនុងបាន  ដូចជា
ការថស្លយអារមមណ៍្     ការនឹកគិ្រជាថដើម      ថោយសរិមនិវថងវងកនុង 

អារមមណ៍្ ។  មនុសសថយើងតរងខ្ល ចស្លល ប ់ តរថសចកដីស្លល បជ់ាអារមមណ៍្
ននការសាបចិ់រតថត្រោះមរណ្សសរិ ។  មនុសសថយើងតរងអ្នទោះអ្តនទង
តសវងរកសុខ្  តរសុខ្  តបរជាចូលមកថៅនឹងអ្នកមានសរិអ្បរ់ចិំរត ៕ 

3 
            ៙.សុខ្ថៅកនុងថលាក  ទុកខថស្លកជាផ្ល 

  ត្ពោះអ្រយិបុគ្គល  មានផ្លសុខ្សាប ់។ 
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  ថលាភៈថខ្ាយថត្រោះ  សថនាដ សថចោះត្គ្ប ់

  វវិាទត្រូវឈប ់ ថត្រោះថលាភៈថខ្ាយ ៕៚ 

3   
          ៙.ត្សឡាញ់បរសុិទធ  មនិត្រូវការផ្លរបសនង  កម៏និខ្កចិរត 
 - ឱ្យអ្ភយ័ពិរ  ថទើបចិរតមនិថៅដ ត្កហាយ  ត្សស់ថាល ត្បនព 

 - ស្លគ ល់ខ្លួនឯងជាងអ្នកដនទ  ថទើបតកនខ្កំ ុសននខ្លួនឯង 

 - លមមត្បមាណ្កនុងការតសវង  ថទើបថការតត្កងត្ពោះររនត្រយ័ 

 - អ្ថលាភៈឱ្យរាល់នេា  ថទើបនលទទួលត្សុោះត្សួល  អ្ថទសៈ 
 - ស្លោ រសាបត់្បចកស  ថគាលធមមៈ  គឺ្សីល  សមាធិ  និងបញ្ញា  
 - រស់ថៅកនុងការសិកា  តាមធមមតាននជីវរិ  មនិគ្រួត្បកាន ់

 - ដឹងធមប៌ចចុបបនន  ថទើបមនិត្បកានអ់្នាគ្រ  រចួផុ្រអំ្ពីអ្រីរ 

 - ចិរតសាបត់្រជាក ់ មនិជំរកអ់្នកដនទ  មានស្លម ររី អតតគុនត្តត  
 - អតតគុនត្តត   ត្គ្បត្គ្ងខ្លួនឯង  មនិ ួងត ង  មនិគំុ្គ្នួ ៕ 

3 
          ៙.ទុកខត្កាញមនិត្ពមថៅ    ឬទុកខថៅ    ថត្រោះថយើងមនិត្ពម
តលង ?    មនិតដលទុកខថៅឯងៗ   ថបើមនិ ួងត ង   ថទើបសុខ្ឯងៗ  
មនិបាចត់សវងថឡើយ ៕៚ 

3 
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            ៙.ននមា  រុទាធ យ  សទិធំ  !!! 
  - ត្រូវស្លគ ល់ទុកខំ  ថោយបញ្ញា  
  - សុខ្  សីល  ភាវនា  លាថសនហា 

  - សុខ្ត្រងអ់ាតាម   មនិថកើរទុកខ ៕៚ 

3 
          ៙.ថរៀនគិ្រឱ្យថ ើញដល់ធមល៌ោៗ   តដលថយើងមាន 

 - ថ ើញអ្នកដនទថធវើបានលោ  ត្រូវថត្រកអ្រកំុត្ចតណ្ន 

 - ត្រូវឱ្យចាស់ថា  ថយើងនឹងអ្នកដនទមនិដូចគាន ថោយបរមរថ 
 - កំុ ល្ នរនចូលត្ពំតដនអ្នកដនទ  សូមបតីរកូនរបស់ថយើង 

C.អ្វីតដលថៅថាត្ពំតដន  គឺ្ជីវរិខ្នធបញ្ចកៈ  ជរា  មរណ្ៈ  
ផ្លវបិាកននកមម  ការសនសសំនាដ ន ។  ត្រូវអ្បរ់តំ្ព មវហិារ  ឱ្យបាន
ដល់ឧថបកាខ   ពិ្រណាថ ើញកមមវបិាកថរៀងៗ ខ្លួន ។ 

- មនុសសថយើង  ថកើរទុកខថោយថត្ចើនគឺ្ទកទិ់ននឹងអ្នកដនទ  
ដូថចនោះ  ត្រូវថរៀនការប់នថយនូវឧបាទនថោយមរណ្សសរិ ។ 

- មរណ្ៈ  គឺ្ឈបថ់ ើញ  ឈបឮ់... ឈបដឹ់ងអ្វីៗ កនុងជារិថនោះ  
រចួពីជារិថនោះ  សាបចិ់រតពិរ  ឥឡូវថនោះមានតរវញិ្ញា ណ្ធ្លរុប៉ាុថណាណ ោះ  
តដលថៅរស់ដឹងអារមមណ៍្  មនិតមនអ្តាត ថឡើយ ៕៚ 

3 
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          ៙.ថគ្ត្សឡាញ់ថយើងតមន  ត្រូវការថយើងតមន  បានតរថពល
ថយើងថៅរស់ប៉ាុថណាណ ោះ  ដល់ថពលថយើងស្លល ប ់ ថយើងស្លល បខ់្លួនឯង  ឃារ់
មចចុរាជឱ្យថយើងមនិបានថឡើយ   យកត្បាកចូ់លបុណ្យ   កថ៏ ើយគាន   
អ្នកខ្លោះថត្រកអ្រនឹងថយើងស្លល បថ់ទៀរផ្ង ។  ចុោះឥឡូវ  តដលថយើងថៅ
មនិទនស់្លល បថ់នោះ  ដូចថមដចកថ៏យើងមនិរស់ខ្លួនឯងផ្ង  ជំរកវ់ាកវ់និអ្វី
ថមល៉ាោះជាមយួនឹងអ្នកដនទ ។  រស់ថៅឱ្យថគ្  ដល់ស្លល បខ់្លួនឯង  គ្រួថទ ?  
ដូថចនោះ  គ្រួរស់ថៅកនុងបុណ្យ  ជយួ អ្នកដនទកឱ៏្យបានបុណ្យតដរ  ថនោះ
ថទើបគ្រួសត្មាបខ់្លួនឯង   ថ ើយកគ៏្រួនឹងអ្នកដនទតដរ   ថត្រោះមនិមាន
អ្នកណាមកស្លល ប ់ និងមកទទលួវបិាកកមម  ជំនសួថយើងថនាោះថឡើយ ៕ 

3 
          ៙.ថរើថមើលថ ើញថសចកដីលោរបស់អ្នកដនទ  យ៉ា ងដូចថមដចថៅ  
ថបើចិរត មងថៅ    កករលោកយ់៉ា ងថនោះ ។    សុខ្សាប ់    មនិ្បំាច់
មានអ្វីត្គ្បយ់៉ា ងថឡើយ  ឱ្យតរមានសទធ   និងបញ្ញា   ថធវើចិរតឱ្យរងថាល   
ពុទធ នុសសរិ  សាបចិ់រតថៅ មង  មានបំណ្ងឱ្យត្គ្បគ់ាន បានសុខ្ថោយ
ថមតាត  ៕៚ ( ពុទធសករាជ២៥៤៨  ថោយកដីនឹករឭក រមពបណ្ណិ ទវីប ) 

3 
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          ៙.ថទោះជាអ្នកណា  ឬអ្វីណា  មនិដូចចិរតថយើងកថ៏ោយ  ប៉ាុតនត  
ថយើងថៅតរបានសុខ្  ថត្រោះដឹងថា  អ្វីតដលថកើរថឡើងមានតរបរមរថ
ប៉ាុថណាណ ោះ  ថ ើយបរមរថធម ៌ សុទធតរត្រឹមត្រូវតាមបចចយ័ ។  មនិដូចចិរត  
តរសុខ្ចិរត  ថត្រោះចិរតមានសរិ ៕៚   

3 
          ៙.កនុងថលាកថនោះ  មានរកយថរលថា  ថបើថគ្លោមក  ថយើងលោ
ថៅ  ថបើថគ្អាត្កកម់ក  ថយើងអាត្កកថ់ៅវញិ ។ 

 C.តាមផ្លូវត្ពោះធមថ៌ា  ថបើថគ្លោមក  ថយើងលោថៅ  ថត្រោះថយើង
ថចោះគិ្រលោ  ថចោះដឹងគុ្ណ្  ប៉ាុតនត  ថបើថគ្អាត្កកម់ក  ថយើងមនិត្រូវអាត្កក់
ថៅរកថគ្វញិថទ  ថត្រោះថយើងមនិតមនជាមនុសសអាត្កក ់នឹងឯង  ត្រូវឱ្យ 
អ្ភយ័  កម៏និត្រូវថសពគ្បត់ដរ ។ 
 C.មនុសសលោ  ឬអាត្កកជ់ាធមមជារិ  តដលមនិគ្រួឱ្យត្បកាន់
ថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថបើថយើងថចោះតរភយ័ខ្ល ចការមនិថទៀង  ថយើងនឹងជួបការភយ័
ខ្ល ចថនោះ  អ្ស់កាលជានិចច ។ 

 - ថបើថយើងបានសុខ្ថកសម  ជាមយួនឹងការមនិថទៀង    ថយើងនឹង 



-170- 

 

បានថកសមកានតជាថរៀងរ ូរ  ពីថត្រោះកនុងវដដសងារថនោះ  មានតរភាព
ផ្កល ស់បដូរ  តត្បត្បួល  មនិថទៀងទរ ់នឹងឯង ។  តដលថយើងបានសាប់
សុខ្ថកសមកានតជាមយួនឹងការមនិថទៀង  ថត្រោះអ្បរ់វំបិសសនាថ ើញ
អ្នតាត         កនុងការមនិថទៀងថនាោះ       ដូចអ្នកតដលរកីរាយជាមយួនឹង 

ត្ពោះអាទិរយ  ថពលថទៀបនឹងអ្សដងគរ  ដូថ ន្ ោះឯង ៕៚ 

3 
          ៙.បស្លទរូប ៥  សុខុ្មរូប ១៦  ជាធមាម រមមណ៍្  មានអ្រីរ  
អ្នាគ្រ  បចចុបបននកនុងមថនាទវ រ ។ 

 - ថគាចររូប ៧    ជាអារមមណ៍្បចចុបបនន   តាមបញ្ចទវ រថរៀងៗ ខ្លួន   
និងជាអារមមណ៍្អ្រីរ    ឬអ្នាគ្រ   ថៅកនុងមថនាទវ រវេីិចិរត   ដូចជា    
រទនុវរតិកមថនាទវ រវេីិ  ជាថដើម  មុននឹងដឹងបញ្ារតិ ។  រូប ២៨ មានកនុង
កាលទងំ ៣ ៕៚ 

3 
          ៙.ការត្បត្ពឹរតជារួយ៉ា ង  ឬកិចចបដិបរតិជាត្ប្ផំ្កទ ល់ខ្លួន  គឺ្ជា
វធីិអ្បរ់ ំ ទូនាម ន  ថត្បៀនត្បថៅ  ឱ្យដល់អ្នកតដលត្ជោះថាល   បានយ៉ា ងលោ
នត្កតលងជាទីបំផុ្រ ។ 

 មនុសសពូតក     មនុសសលោ     និងមនុសសតដលមានថសចកដីសុខ្ 
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សាប ់ ថធវើឱ្យអ្នកថសពគ្ប ់ ត្ជោះថាល   បានពូតក  បានលោ  និងបានសុខ្សាប់
តាមផ្ងតដរ  ដូថចនោះ  មនុសសលោមានរនមលនេលជាងមាស  ជាររនបុគ្គល
ថោយលំោបរ់ ូរដល់ត្ពោះសមាម សមពុទធ  តដលជាកំពូលររនបុគ្គល
ថលើថលាក ៕៚ 

3 
៙.ថរឿងខ្លោះកនុងជីវរិ  មនិ្បំាចវ់ថិសសអ្វីថៅថនាោះថឡើយ  ត្គាន់

តររស់ថៅតាមតបបមនិសូវថកើរទុកខ  កប៏ានសុខ្លមមថ ើយ ។  ឱ្យតរ
មានឱ្កាសសនសបុំណ្យថៅ  លោថ ើយ ។  ថរឿងអ្វីៗ មនិបាចប់ថនាទ ស
អ្នកដនទថឡើយ  គឺ្បុណ្យថយើងតរប៉ាុណ្ណឹ ង  អ្រធ់នផ់្ងថៅ  ជាមយួនឹង
ការលំបាក  ពយយមរសូ៊ថៅចំថរោះការ រថ់នឿយ  ដល់ថពលបុណ្យ

ឱ្យផ្ល  គឺ្ដូចជារដូវត្បមូលផ្លអ្៊Íចឹង  ថនោះឯងជីវរិវដដៈ ៕៚ 

3 
          ៙.ពយយមឆល រ  ថសពគ្បនឹ់ងត្ពោះធមមររនៈ 

- ត្បឹងតត្បងឱ្យថពញកមាល ងំ  យកខ្ជិលជាសត្រូវ 
- ពយយមថ ើយ  ឆល រកនុងកំថណ្ើ រជាមនុសស  មនិតមនអ្រធ់ន ់ 

ពយយមដូចថគាត្កបីថឡើយ ។ 

- ពយយមថ ើយ   ឆល រថ ើយ   តរថបើថសពគ្បខុ់្ស   អាចថៅ 
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ជាថមថ្រកប៏ាន ។  ដូថចនោះ  ត្រូវតរគ្បរ់កនឹងត្ពោះររនត្រយ័  សិកាកនុង
ត្ពោះត្រយ័បិដកថោយកំុអាងថលសអ្វីទងំអ្ស់  ថដើមបថីាមនិបាចសិ់កា  
ពីថត្រោះសរវថលាកថៅថត្កាមអំ្ណាចកមមដូចគាន ទងំអ្ស់ ។ 

C. ត្ពោះធមភ៌លសឺ្លវ ង  នាផំ្លូវថឆព ោះថៅរកអ្មរៈ ៕៚ 

3 
          ៙.ក្សិចឆំ  មចាច ន  ជីវិតំ   ជីវរិននពួកសរវ  ជាការលំបាក  
 ជីវរិរស់ថៅលំបាក    មនិតមនបានថសចកដីថា    ថៅមុខ្មនិរចួ 

ថនាោះថទ  ប៉ាុតនត  មានអ្រថនយ័ថា  ត្រូវរសូ៊ពយយម  នឹងបានសថត្មច ។  
ត្រូវទុកជីវរិជាថដើមទុន កំុថចោះតរចងថ់ស្លយផ្លថោយការថត្បៀបថធៀប
នឹងអ្នកដនទ  ថធវើអ្វីៗ ឱ្យសបាយចិរតថៅលោថ ើយ ។  កំុត្ចតណ្ននឹង
អ្នកណា  កនុងថរឿងអ្វីកថ៏ោយ  ត្រូវថមើលថលាកឱ្យទូលាយ  កំុឱ្យចិរត
ចថងោៀរ ។  ត្រូវ្ថំា  ថយើងមនិតមនរស់ថៅថដើមបថីកើរទុកខថទ ៕៚ 

3 
          ៙.ជីវរិដូចនផ្ទថម   មរីអ្ថនកតត្បត្សឡោះ 
 ថភលៀងធ្លល កថ់ត្ចើនថពកណាស់ រចួត្សឡោះចាស់ថ ើញនេា ។ 

 បញ្ញា ននជីវរិ   ជូរចរពិ់រតផ្ោមផ្ោូមនត្ប 

 ត្រឹមត្រូវតាមបចចយ័  ញាថណាទយ័កសយ័រណាា  ។ 
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 សូមដល់ត្ពោះត្រយ័ររន  សីលុថបាសេវបិសសនា 

 សូមចូលថនកខមាម   កនុងវសាមលបត់្ពោះធម ៌៕៚ 

3 
          ៙.ទីបំផុ្រននទឹក  តដលថយើងថត្ជើសថរ ើសបានត្រូវចំចិរតថយើង
ពិរថនាោះ  គឺ្ទឹកសុទធ ។ 

 ជីវរិធមមតា   យ៉ា ងមានថសចកដីសុខ្   គាម នការត្បណាំងត្បតជង 

ថរឿងតផ្ោម  ជូរ  នត្ប  ជាមយួនឹងអ្នកដនទណាថឡើយ ។ 

 តសវងរកសុខ្ដល់ឋានថទវតា  ឋានត្ព ម  ទីបំផុ្រត្រឡបម់ក
ថ ើញសុខ្ ថៅនឹងចិរតខ្លួនឯង  ថត្កាមមលបន់នត្ពោះធម ៌ លោះបងនូ់វរណាា   
ថត្រោះបានដឹងថោយត្បនពថា  មនិមានអ្តាត ថឡើយ ៕៚ 

3 
          ៙.ថធវើលោថ ើយ  ត្រូវត្បយរ័ន  “ អញ ”  ជាមនុសសលោ   
 តរកាលណាត្បកានអ់្ញ  ត្រូវថត្បៀបថធៀប  ត្រូវថកើរទុកខ ។  
ថសចកដីលោ    ជាសងខរធម ៌   សរិ  រឭកដឹងមនិមានអ្តាត    ថទើបថយើង
មនិតមនជាអ្វីទងំអ្ស់ ៕៚ 

3 
          ៙.ថបើថយើងត្ជោះថាល         យកសនលឹកមាស      ថៅទឹប   ( បិទ ) 
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ត្ពោះពុទធបបដិមា    ថទោះទឹបថៅខ្ងថត្កាយត្ពោះត្បឹស្លឋ ងគ ( ខ្នង )    នន
ត្ពោះអ្ងគ     កជ៏ាមាស    ទឹបថៅពីខ្ងត្ពោះភស្តកតននត្ពោះអ្ងគ    កជ៏ាមាស
ដូចគាន តដរ   យ៉ា ងណាថសចកដីលោ  ថទោះបីអ្នកដនទដឹងកដីមនិដឹងកដី  កជ៏ា 

ថសចកដីលោ  គឺ្ជាបុញ្ាសមបទ  តដលឱ្យផ្លបានសថត្មច នឹងឯង ៕ 

3   
          ៙.ថវលាអ្រីរបានអ្ស់ថៅថ ើយ  ថវលាអ្នាគ្រមនិទនម់ក
ដល់  អ្រីរ  និងអ្នាគ្រ  សុទធតរមានថវលាកំណ្រច់ាស់លាស់ថរៀងៗ 
ខ្លួន ។  បចចុបបនន  កម៏ានថពលថវលាសត្មាបត់របចចុបបននប៉ាុថណាណ ោះឯង  
ថរលគឺ្  ថយើងត្រូវមានថសចកដីសុខ្ជាមយួនឹងការអរឥឡូវថនោះ  កំុ
យកថពលបចចុបបនន  ថៅខ្វល់ខ្វ យជាមយួនឹងអ្នាគ្រ  ឬអាល័យអ្រីរ
ថនាោះ  ថត្រោះជាការខ្របង ់ តរថបើចិរតឆល រ  កាលគិ្រដល់អ្រីរ  ថកើរ
អ្បរថចរនា  គិ្រដល់អ្នាគ្រ  ថកើរបុពវថចរនាថៅកនុងបុណ្យ ៕៚ 

3 
          ៙.ពិរតមនតរអ្វីៗ កម៏និតមនជាអ្តាត   រខួ្លួន  ប៉ាុតនតការដឹងធម៌
អ្នតាត ថនោះ  ត្រូវថកើរមានវបិសសនា ។  ការថកើរថឡើងនូវវបិសសនា-
ញាណ្   ត្រូវមានកមាល ងំននកុសលធមជ៌ាទីអាត្ស័យ   គឺ្ការស្លដ បយ់ល់ 

អំ្ពីសភាវធម ៌  ថ ើយត្រូវមានទន  សីល   និងភាវនាអ្បរ់ចិំរតសាបជ់ា 
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ឧបការថទៀរ    ថត្រោះថាអ្វជិាជ     មាននីវរណ្ៈ ៥  ជាអាហារ  ដូថចនោះ  
សស្តអគ មថនោះ  ត្រូវតរដុរថសបៀងខ្ម ងំ  គឺ្នីវរណ្ៈ ៥  ថោយទន  សីល   
ភាវនា         ថទើបឈនោះអ្វជិាជ         កនុងការចថត្មើនសរិបបោឋ នវបិសសនា 

អ្រយិមគ្គ ៕៚ 

3 
          ៙.រូបកាយធ្លរធ់ាន ់ ត្គានត់រមយួជារិ 

 បាបធំធានថ់ទៀរ  ថត្ចើនជារិអ្បាយ ៕៚ 

3 
          ៙.កនុងជីវរិមនុសសថយើងថនោះ  មនិមានអ្នកណា  បានអ្វីសម
តាមថសចកដីត្បាថាន ថៅត្គ្បថ់រឿងថនាោះថឡើយ  ថទោះជាមហាថសដឋីថ ើយ
កថ៏ោយ  ថត្រោះជាថរឿងផ្លូវចិរត ។  ដូថចនោះ  អ្វីតដលសំខ្ន ់ គឺ្អ្បរ់ចិំរត  
យកសុខ្ផ្លូវចិរតជាខ្លឹមស្លរននជីវរិ ។ ថត្បើរបស់តដលមាន មនិត្កវាយ-
ត្កវល់    នឹងអ្រីរកាលកនលងថៅ    មនិថធវើបាប    ថដើមបបីានថស្លយនូវ
កាមសុខ្ ។  សបាយកនុងសីល  កនុងធមមមរិត  សមាទនឧថបាសេ ។  
មនិសោបអ់្នកណា  តរកឃ៏ាល រឆា យអំ្ពីថរឿងឥរត្បថយជន ៍៕៚ 

3 
          ៙.ត្រជាកអ់្វីមនិថសមើនឹងត្រជាកចិ់រតថឡើយ    កាលថបើត្រជាកចិ់រត 
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ថ ើយ  ថរឿងអ្វីៗ កថ៏ោោះត្ស្លយបានតដរ ។  តាមពិរថរឿង  គឺ្ជាថរឿង
 នឹងឯង  មនុសសថយើងវថងវង្បយ់កជាបញ្ញា   ថោយការទស់ចិរត  
ថ ើយថោោះត្ស្លយតាមកិថលស  បងាថរឿងបតនថមថទៀរកម៏ាន ។  ថបើ
សិកានូវបរមរថធម ៌  យល់អំ្ពីធមមតាធម ៌  ថ ើញថរឿងអ្វីកពិ៏រថោយ

បរមរថតដរ  ដូចថរឿង្ស់  ឈ ឺ ស្លល ប ់ អ្៊Íចឹងឯង  ថបើថយើងមនិទស់ចិរត
ថទ  កសុ៏ខ្  សាប ់ ត្រជាក ់ មនិត្បកានក់នុងថរឿង  គឺ្អ្រប់ញ្ញា ថឡើយ ៕ 

3 
          ៙.ឧថបាសេសីល  គឺ្ជាសីលមររកវថិសសននត្ពោះសមាម សមពុទធ  
ថយើងត្រូវរកាឱ្យបានលោ  មនិតមនអ្នកណា ៗ  ថចោះតរមកតចកឱ្យថយើង  
ឬថយើងថធវើឧថបាសេសីលថនោះ     ថោយខ្លួនឯងបានថទ    ឧបាសក  
ឧបាសិកា  បានទទលួផ្កទ ល់អំ្ពីត្ពោះពុទធអ្ងគមក  ដូថចនោះ  ថយើងគ្ួររកា
សីលថោយថគារព  និងត្រូវមានការចថត្មើនភាវនា  ពុទធ នុសសរិ  នឹក
រឭកនូវត្ពោះពុទធគុ្ណ្ថទៀរ ៕៚ 

3 
          ៙.មានរកយថរលថាត្សឡាញ់  ថទោះបីមនិបានតាងំចិរត
កុ កថយើងកថ៏ោយ  ប៉ាុតនត   
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 - អ្វីណា  តដលមានការវនិាសជាធមមតា  អ្វីថនាោះគឺ្ មុស្ល  ( ត ំ 
មុសា  យ ំ នមាសធមមំ ) ។ 

 - ត្ពោះនិរវ នណា  តដលមនិមានការវនិាសជាធមមតាថទ  ត្ពោះ-
និរវ នថនាោះថទើបជាសចចៈ( តំ  សចចំ  យ ំ អនមាសធមមំ  និពាេ នំ )។ 

( បិ.២៨/ទំ.១៩៣ ថៅកនុងធ្លរុវភិងគសូត្រ ) ៕៚  

3 
          ៙.ទឹកថៅជំុវញិទូក  មនិបានថធវើឱ្យទូកលិចចុោះថទ  មានតរថធវើ
ឱ្យទូកអ្តណ្ដ របានថៅដល់ទិសថៅ  យ៉ា ងណា  សងារទុកខដូចជាទឹក 

អ្៊Íចឹង បុគ្គលបានកំណ្រដឹ់ងទុកខ  រតមងបានដល់ថត្រើយ  គឺ្ត្ពោះនិរវ ន។ 
 - ទឹកតដលថធវើឱ្យទូកលិចចុោះ  គឺ្ទឹកតដលចូលកនុងទូក ( នាវំ  
ភិននមិនវាទក្សំ បិ.៥៤/ទំ.២៦៥ )  យ៉ា ងណា  ថត្រោះការ្បត់្បកាន់
ឧបាទនកខនធ ៥  ថាជាខ្លួន  និងជារបស់ខ្លួន  ថទើបលិចចុោះកនុងទុកខ  
ដូថ ន្ ោះឯង ។ 
 - បុគ្គលកំណ្រដឹ់ងទុកខ  មនិ្បត់្បកានថ់ោយរណាា   ទិដឋិ  
មានោះ  ដូចបុគ្គលស្លដ រទូក  គឺ្ដងទឹកថចញពីទូក  ថ ើយបានដល់ថត្រើយ  
ដូថ ន្ ោះឯង  ( នាវំ  សតិ្តេ វ  បារគូ ) ៕៚   

3 
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៙.វនាត   មនហសហី ិ កាមា        នយ  ទិពាេ   នយ  ច  មានុសា 
នខ្មដ្ឋឋ នន  វិមុត្តត   នត        បត្តត   នត  អចល ំ សខុ្ំ ។ 

 ថលាកអ្នកតសវងរកនូវគុ្ណ្ដធំ៏ទងំឡាយ   បានខ្ជ កថ់្លនូវ 
កាមទងំឡាយដជ៏ាទិពវ    និងតដលជារបស់ពពួកមនុសស    ថលាកអ្នក 

តសវងរកនូវគុ្ណ្ដធំ៏ទងំថនាោះ        មានចិរតបថអោ នថៅរកត្ពោះនិរវ ន  
ជាទីដថ៏កសមកានត     ថ ើយកប៏ានដល់នូវអ្ចលសុខ្    គឺ្  បរមសុខ្
ត្ពោះនិរវ ន  ( បិ.៥៧/ទំ.២០៨ ) ៕៚ 

3 
          ៙.ទីតដលឈរលោបំផុ្រ     គឺ្ថជើងរបស់ថយើងទងំពីរ     ថរល
គឺ្វរីយិៈថោយកាយ  និងវរីយិៈថោយចិរត ។ 

 ទីខ្ពស់បំផុ្រតដលថយើងគ្រួថឡើងឈរ  គឺ្ទីណាតដលថយើងឈរ
ថ ើយ  មានសរិបបោឋ នបានសុខ្ ។ 

 សរិបបោឋ នដូច  ក  តដលត្ទនូវកាលគឺ្  បញ្ញា  ។ 

C. សតិបបដ្ឋឋ នគីនវា  នសា   សទាធ ហនត្តថ   មហាមុនិ 
បញ្ញញ សនីសា  មហាញាណី្  សទា  ចរតិ  និរេុនត្តតិ ។ 
 ត្ពោះមហាមុនី    មានសរិបបោឋ នជាត្ពោះសូរងគ    មានសទធ ជា
ត្ពោះ សត    មានបញ្ញា ជាត្ពោះសីសៈ   មានត្ពោះញាណ្ធំ   ត្ទងត់្បត្ពឹរត 
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រលំរទុ់កខថៅដ សពវកាល  ( បិ.៥៧/ទំ.១០៤ ) ៕៚ 

3 
          ៙.ជីវរិគឺ្ជាទុកខ ( ជារិទុកខ  ជរាទុកខ  មរណ្ទុកខ )  ដូចដំុថភលើង  
ឬភនកថ់ភលើង ។  ប៉ាុតនត  បដិបរតិធម ៌ អ្បរ់បំញ្ញា កំណ្រដឹ់ងទុកខ  គឺ្ជាសុខ្  
( សនុខា  បញ្ញញ បដិោនភា )  ការបានថោយចំថរោះនូវបញ្ញា   នាំ
ថសចកដីសុខ្មកឱ្យ ។ ( បិ.៥២/ទំ.៩១ )  ដូចការមនិ្បនូ់វដំុថភលើង  
ដូថ ន្ ោះឯង ៕៚ 

3 
          ៙. “ មនុសសថផ្សងគាន  ”  រកយថនោះ  ថយើងស្លដ បប់ាន  ប៉ាុតនត  ថៅ
តរត្បកានខឹ់្ង    សោបគ់ាន បានដតដល   ថត្រោះអ្តាត ខ្លួនថយើងថផ្សង   ខ្លួន
អ្នកដនទថផ្សង    ទងំបានថជរ   សដី   ថាឱ្យថយើង   ឬយករបស់ថយើង  
ផ្កច ញ់ផ្កច លថយើងជាថដើម ។  ត្រូវសិកាបរមរថថោយសរិបបោឋ ន  ថទើប
មនុសសថផ្សងគាន ថោយបរមរថ  បានត្បាកដថឡើងដល់បញ្ញា  ។  អ្នកដនទ  
ថជរ   សដី   ថាឱ្យថយើង   ថបើមនិមានចិរតគិ្រថទ   ថរើមានវា្ថរលមក
ពីណា  ដូថ ន្ ោះអ្នកបដិបរតិធម ៌  ដឹងថាចិរតគិ្រគឺ្ជាបរមរថ  ត្រូវតរគិ្រ
ថផ្សងគាន អ្៊Íចឹងឯង  ថទើបមនិខឹ្ងសោបដ់ល់អ្នកណា ៗ ថឡើយ  មានចិរត
សាប ់ ត្ពមថា  មនុសសត្រូវតរថផ្សងគាន   តបប នឹងឯង ៕៚ 

3 
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          ៙.សរិបបោឋ ន  មនិត្រូវការអ្វីអំ្ពីថលាកថនោះថឡើយ  ថ ើយក៏
មនិថទមនសសជាមយួនឹងអ្វីៗ តដរ     ប៉ាុតនត     កមាច រប់ងនូ់វការមនិដឹង 

ចំថរោះសភាវធមត៌ាមពិរ   បដិបកខនឹងថមា ៈ ៕៚ 

3 
          ៙.អ្នកបសួ  បានដថណ្ដើ មយកឱ្កាសអំ្ពីកិថលស  ថដើមបបីាន
ឱ្កាសដល៏ោនត្កតលងសត្មាបអ់្ងគឯង    គឺ្ជាខ្ណ្ៈ   ជាសមយ័  នន  
មគ្គត្ព មចរយិធម ៌។ 

 - អ្នកបសួបានឱ្កាសថដើមបយីកឈនោះចិរតខ្លួនឯង  មានជីវរិ
យ៉ា ងត្បថសើរ  ថោយសរិសមបជញ្ា ៈ ។ 

 - នេា ១៥ថកើរ  តខ្អាស្លឍ  គឺ្ជានេាខ្ួបកំថណ្ើ រននត្ពោះធមម-
ថទសនា  និងខ្ួបកំថណ្ើ រននត្ពោះសងឃ  បនាទ បអំ់្ពីអ្ងគត្ពោះសមាម សមពុទធ
ត្ទងត់្តាស់ដឹងបាន ២ តខ្ ។  ត្ពោះសងឃររនៈ ជាររនៈគ្ត្មបបី់ ៕៚ 

3 
          ៙.មនិ្បំាចថ់រលអំ្ពីការ្បថ់ទសអ្នកដនទថទ  សូមបបីាន
ថ ើញថទសននកាមគុ្ណ្  ថទសននការខឹ្ងថត្កាធ  ថទសនីវរណ្ៈ ៥ 
ននខ្លួនឯង នឹងថ ើយកថ៏ោយ  ប៉ាុតនត  ថបើមនិថ ើញថទសននអ្វជិាជ តដល
មនិដឹងរសួភាវធមត៌ាមពិរថទ   ថៅតរត្បកានអ់្តាត    ថៅតរត្បាថាន អ្វី ៗ 
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ថដើមបខី្លួនឯង  ។       ថរើអ្វីជារអួ្តាត កនុងអ្រតភាពថនោះ     សរិបបោឋ ននឹង 

បញ្ញជ កត់្បាបក់ារពិរ  ដូចជាទនាយតដលមនិមានតសនងដូថ ន្ ោះឯង ។ 

   អ្វជិាជ ជាមនទិលដត៏្កតលង  អវិជាជ   បរមំ  មល ំ៕៚ 

3 
          ៙.សនរេ  សត្តត   អាហារដឋិតិកា  ពកួសរវទងំពងួ  តាងំ
ថៅបានថត្រោះអាហារ ។  អយ ំ ឯនកា  ធនមាម   អភិនញ្ញនយា  ថនោះ
ជាធមម៌យួតដលគ្រួដឹងចាស់ ។ 

 អ្ដឋកថា  អាហារដឋិតិកាតិ  បចចយដឋិតិកា  តាងំថៅបាន
ថត្រោះអាហារ  ថោយថសចកដីថា  តាងំថៅបាន  ថត្រោះបចចយ័ ។ 

 ញាតបរញិ្ញញ យ      អភនិញ្ញនយា               គ្រួដឹងចាស់ 
( អភិនញ្ញយយ )  ថោយញារបរញិ្ញា  ។  ( ញារបរញិ្ញា  គឺ្ដឹងនាមរូប  
ត្ពមថោយបចចយ័ ) បិ.១៩/ទំ.២៥៦ ៕៚ 

3 
         ៙.នទេ  ធាតុនោ  សងខត្ត  ច  ធាតុ  អសងខត្ត  ច  ធាតុ 
 ធ្លរុ ២ យ៉ា ង  គឺ្សងខរធ្លរុ ១  អ្សងខរធ្លរុ ១ ។ 

 ឥនម  នទេ  ធមាម   អភិនញ្ញយា  ធមទ៌ងំ ២ ថនោះ គ្រួដឹង
ចាស់  ។    ការចថត្មើនវបិសសនា    នាឱំ្យមានការដឹងចាស់    ថៅថា   
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“ អភិនញ្ញយយ ”  គឺ្ សចចញ្ញា ណ្  នឹងឯង ។ 
 សងខរធ្លរុ  គឺ្បញ្ចកខនធ  តដលមានបចចយ័តាកត់រង  គឺ្ទុកខសចច 
និងសមុទយសចច ។    ចំតណ្កមគ្គសចច    កជ៏ាសងខរធ្លរុតដរ   តរជា 
ថលាកុរតរសងខរ ជាឧបាយកនុងការោកចុ់ោះនូវខ្នធ ៥ តដលជាភារៈធាន។់ 
 អ្សងខរធ្លរុ  តដលមនិមានបចចយ័  ជានិថរាធសចច ៕៚ 

3 
         ៙.ថយើងថធវើលោ  ថដើមបអី្បរ់ចិំរតរបស់ថយើងឱ្យបានលោ  ចំតណ្ក
អ្នកដនទ    ថមើលមកថយើង    ថ ើយគិ្រយ៉ា ងដូចថមដច    គឺ្ជាចិរតរបស់
អ្នកដនទថនាោះឯង ៕៚ 

3 
         ៙.អ្វីៗ កត៏ត្បត្បួលតដរថៅកនុងថលាកថនោះ ទងំកាយ ទងំចិរត ។  
ចូររស់ថៅ  ជាមយួនឹងខ្លួនឯងឱ្យបានលោ  ការប់នថយថសចកដីសងឃមឹ
អំ្ពីអ្វីៗ ថត្ៅអំ្ពីបុណ្យខ្លួនឯង  ចូរអ្ថហាសិកមមដល់គាន នឹងគាន   កំុគ្បបី
មានការចងថពៀរថវរានឹងគាន ថឡើយ ៕៚ 

3 
         ៙.បដិបរតិធម ៌     គឺ្ភាវនាអារាធនាត្ពោះធម ៌       ត្ពោះធមមររនៈ 
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ត្ពោះធមមមររករបស់ត្ពោះសមាម សមពុទធ  យកមកត្បរិស្លឋ ន  ទុកកនុងខ្លួន  
ថដើមបរីលំរទុ់កខ ៕៚ 

3 
         ៙.អ្វីតដលលំបាក  កាល យថៅជាអយ  ថោយស្លរការថធវើថរឿយៗ  
ការអ្បរ់ចិំរតកម៏និដនទតដរ  ថបើអាងថាលំបាក  ថ ើយថបាោះបងព់យយម
ថ្ល  ថរើមានថសចកដីសថត្មចមកអំ្ពីណាថៅ ៕៚ 

3 
         ៙.ថធវើថរឿងខ្វ យខ្វល់រវល់ថត្ចើន  មានចិរតថៅ មង  ឱ្យមកជា
ការរវល់រិចចុោះ  ថោយសថនាដ សកនុងបចចយ័ ៤  និងថោយការត្បាថាន រិច
កនុងវរថុកាម ៕៚ 

3 
         ៙.ខំ្ត្បឹងតសវងរកសុខ្  ថោយថធវើការ រថ់នឿយទងំយបទ់ងំ
នេា  ដល់មកថកើរទុកខវញិអយៗ ត្គានត់រសោបថ់គ្ណាមាន កប់៉ាុណ្ណឹ ង  ក៏
បអា រថ់ភលើងថទសៈ  ដុរខ្លួនឯងថ ើយថត្សច ។ 

 ទិសថៅដខ៏្ពងខ់្ពស់     តដលអ្នកអ្បរ់ចិំរតគ្រួថៅឱ្យដល់     គឺ្ការ 
តដលមានជីវរិរស់ថៅមនិថកើរទុកខផ្លូវចិរត    ថត្រោះបានកំណ្រដឹ់ង   និង 

បានយល់អំ្ពីការពិរននជីវរិកនុងថលាក    ជីវរិតដលសាបត់្រជាកមុ់ននឹង 
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លា្កថលាកថនោះថៅ  កប៏ានជយួ ឱ្យអ្នកដនទបានត្បថយជន ៍  និង
មាននូវថសចកដីសុខ្ផ្ងតដរ ៕៚   

3 
         ៙.ថយើងថធវើបុណ្យ  ត្រឹមតរថដើមបឱី្យចិរតថយើងបានសុខ្  គឺ្លមម
ត្គ្បត់្គានថ់ ើយ  កនុងមយួជារិថនោះ  ថនោះថៅថា  ថធវើលោឱ្យខ្លួនឯង  មាន
្គ្ៈលោះបងនូ់វបាបកនុងចិរត ។ 

 មនុសសថយើងថោយថត្ចើន  ថធវើថសចកដីលោថដើមបដូីរយកការគាតំ្ទ
អំ្ពីអ្នកដនទ  មនិបានថធវើលោថដើមបលីោះបាបឱ្យខ្លួនឯងថនាោះថឡើយ៕៚ 

3 
         ៙.ថសចកដីសថត្មច  ថៅត្រងក់ារថោោះត្ស្លយបញ្ញា រចួ ។   

ដូថចនោះ  ទិសថៅតដលជាថសចកដីសថត្មចដល់ទីបំផុ្រទុកខ  គឺ្ការ
ថោោះត្ស្លយបញ្ញា   ជាទុកខថទសកនុងវដដៈ នឹងឯង ។ 

មនិមានបញ្ញា អ្វីឱ្យនត្កតលង  ជាងសងារទុកខថទៀរថទ ។ 

ថបើថយើងសមលងឹសនតិបទគឺ្ត្ពោះនិរវ ន        ត្រូវសមលងឹថៅថលើការ 
ថោោះត្ស្លយបញ្ញា សងារទុកខ   ថទើបថយើងមនិត្រូវខ្ល ចបញ្ញា    ថោយការ 
មនិដឹង  មនិយល់អំ្ពីបញ្ញា ថនាោះថឡើយ ។ 

 ត្រូវយល់ដឹងថា   បញ្ញា ទងំអ្ស់សត្មាបថ់ោោះត្ស្លយ   មនិតមន 
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សត្មាបឱ់្យថយើងថកើរទុកខ  ភយ័ខ្ល ចថនាោះថទ  រឯីផ្លសថត្មចននការ
ថោោះត្ស្លយរចួថនាោះ  គឺ្អ្មរៈ ៕៚ 

3 
         ៙.កនុងថលាក  មានសុទធតរថរឿងជំរកវ់ាកវ់និនឹងគាន   ត្គ្បត្គ្ង
 ួងត ងគាន   បអគ បប់ញ្ញជ   និនាទ   គាន នក់ាន ញ់  ត្សឡាញ់សោប ់  គាប់
ទស់  ត្បណាំងត្បតជងថ ល្ ោះ  ទងំតដលថោោះត្ស្លយអ្វីកម៏និរចួតដរ  
គឺ្មនិមានទីបំផុ្រថឡើយ ។  ចំតណ្កតាមផ្លូវត្ពោះធមវ៌ញិ  ត្រូវបញ្ចប់
ជាមយួនឹងខ្លួនឯង  តដលមានត្ពោះធមជ៌ាទីពឹង  មានសរិរឭក
ោស់ថរឿនខ្លួនថោយខ្លួនឯង  ខំ្ត្បឹងថោោះត្ស្លយបញ្ញា ថៅកនុងចិរត  
បានឈនោះខ្លួនឯង ៕៚  

3 
         ៙.អ្វីតដលគ្រួឱ្យត្ជោះថាល ជាទីបំផុ្រ  គឺ្ត្ពោះអ្រ នតសមាម សមពុទធ ។ 

 អ្វីតដលគ្រួឱ្យខ្ល ចជាទីបំផុ្រ គឺ្រអួ្ងគអ្ញ ( អ្សមិមានោះ )៕៚ 

3 
         ៙.បុគ្គល        គ្បបរីកាខ្លួនឯងថោយការថសព      ការចថត្មើន  
ការថធវើឱ្យថរឿយៗ   នូវកមមោឋ ន ។ 

 គ្បបរីកាអ្នកដនទថោយខ្នតី   ថោយការមនិថបៀរថបៀន  ថោយ 

ចិរតថមតាត   ថោយការអាណិ្រ ៕៚ 

3 
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         ៙.ត្រូវថរៀនរស់ថៅឱ្យជាសុខ្ជាមយួនឹងថសចកដីពិរ   តដលតរង 

តរផ្កល ស់បដូរ  តត្បត្បួលត្គ្បយ់៉ា ងថោយការចថត្មើនសរិបបោឋ នវបិសសនា  
មនិវថងវងត្ចឡ ំ បដិថសធការពិរ ។ 

 C.បញ្ញា ននជីវរិត្គ្បយ់៉ា ង  ថៅត្រងថ់យើងទស់ចិរត  រឯីការ
ទស់ចិរតថនាោះ  ថត្រោះថ រុវថងវងមនិដឹងការពិរ នឹងឯង ៕៚ 

3 
         ៙.មនុសសស្លោ រ      ស្លោ រដងួចិរត ត្បត្ពឹរតធម ៌

 មនុសសលោ      លោចរយិ  រកាខ្លួន 

 មនុសស្ស់      ្ស់គំ្និរ  ចិរតមាមំនួ 

 មនុសសថចោះ      ថចោះតេេួន  ចិរតខ្លួនឯង៕៚ 

3 
 C.ថរឿងអ្វីតកបានកត៏កថៅ  ថបើតកមនិបានថទ  ត្រូវតកតរចិរតថយើង  
ឱ្យសុខ្សាបថ់ៅបានថ ើយ ៕៚  

3 
         ៙.មនុសសថយើង   សមលងឹទិសថៅថៅរកថសចកដីសុខ្ដូចគាន   ប៉ាុតនត 
មានទិដឋិមនិដូចគាន ថទ    ថដើមទុនបុណ្យមនិថសមើគាន មក     ទងំពយយម 

អ្រធ់ន ់ កម៏និដូចគាន តដរ ៕៚ 

3 



-187- 

 

         ៙.ថពលខ្លោះ  ថចោះដឹងមនិត្រូវថរឿង  ថគ្មនិចូលចិរត  កនុងថរឿងខ្លោះ  
ថបើលាងថ់ពកថៅ  ត្រូវថគ្ថមើលអយ ។ 

 ថបើថចោះដឹងត្រូវថរឿង  ទងំត្រូវថពល  ថគ្ចូលចិរត  កនុងថរឿងខ្លោះ
អ្នជ់ាងថគ្  មនិពូតក  តរថគ្ត្សឡាញ់ ។ 

 C.មនិមានមាយលាកពុ់រ  មនិអ្រួខ្លួន  មនិត្ចតណ្នថៅរក
អ្នកណា  សុខ្សមគ្ួរជាមយួនឹងខ្លួនឯង ៕៚ 

3 
         ៙.ថសចកដីទុកខ  មនិតមនជារបស់ថយើងថទ  ថយើងលាងខ់្លួនឯង  
តដលមកត្បកានថ់ា  ខ្ាុ ំអ្នកថកើរទុកខ  ខ្ាុ ំមានថសចកដីទុកខ ។ 

 C.ថនោះឯង  តដលជាការលិចចុោះកនុងថសចកដីទុកខ  ដូចសរវកណ្ដុ រ

ចូលកនុងអ្ងគប ់ អ្៊Íចឹងឯង ៕៚ 

3 
        ៙.នឹករឭកដល់ត្ពោះបរមពុថទធ វាទ ត្ទងត់្តាស់ឱ្យត្ពោះអ្ងគុលីមាល 

អ្រធ់ន ់   ថបើតាមតរបាបកមមតដលត្ពោះអ្ងគុលីមាលបានថធវើ    គ្រួថឆ្ោះកនុង 

នរកអ្ស់ថត្ចើនរនឆ់ន  ំ     ថោយផ្លននបាប     បានទទលួត្រឹមតរកនុង 

បចចុបបនន   ថោយមានមនុសសយកដំុដី   និងដំបងគ្បត់្គ្តវងថៅត្រូវចំ
ត្ពោះសីសៈតបក ូរ្ម ( បិ.២៤/ទំ.៤៣៤ ) ។ 
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 ថបើថយើងនឹករលឹកដល់ទុកខថទសកនុងវដដៈ  គ្រួតរអ្រធ់នថ់ដើមបី
រកាចិរតឱ្យបានលោ  មនិត្រូវថចោះតរទនថ់ខ្ាយ  រអំ្យួថៅកនុងថរឿងអ្វី  
ថនាោះថឡើយ ៕៚  

3 
         ៙.មនិតមនជាមនុសសពិថសសអ្វីដល់ណាថៅថនាោះថទ  ត្គានត់រ
ជាមនុសសធមមតា  តដលមនិមានការថបៀរថបៀនដល់ខ្លួនឯង  មនិមាន
ការថបៀរថបៀនដល់អ្នកដនទ  បានប៉ាុណ្ណឹ ង  គឺ្សមរមយ  មានរនមលជា
មនុសសលោ   គ្ួរដល់ការថគារពខ្លួនឯង   និងគ្ួរដល់ការថគារពពីអ្នកដនទ 

ផ្ងតដរថ ើយ ៕៚ 

3 
         ៙.ថៅថពលតដលថយើងទស់ចិរត  ខឹ្ងសោបនឹ់ងអ្នកណា  កនុង
ថរឿងអ្វីមយួ  ថពលថនាោះ  គឺ្ជាបិស្លចថទសៈថៅកនុងចិរតថយើង  កំពុងតរ 

សតមដងឫទធិ  ។      ត្គ្បថ់រឿងសុទធតរមានថសចកដីពិរ      ថបើថយើងតកចិរត 
ខ្លួនឯងបាន  ឱ្យចិរតសាប ់  ថៅជាសុខ្  កម៏និមានថរឿងកងវល់ជា
អ្កុសលអ្វីតដរ ៕៚   

3 
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         ៙.បុគ្គលត្បមាទ  ថធវើឱ្កាសលោ  ឱ្យថៅជាថត្គាោះ  ដូចកបិលវរថុ  
និងសុនកខរតលិចាវបុីរតជាថដើម ។ 

 បុគ្គលឆល រ  ថធវើថត្គាោះ  ឱ្យបានជាឱ្កាសដល៏ោ  សថត្មច
ត្បថយជនធំ៍  ដូចត្ពោះរិសសថរថរតដលបោូនបថងាើរ  បានជលួថ្រឱ្យមក
ថធវើឃារថលាក  រាត្រីមយួដច៏ថត្មើន  កប៏ានមកដល់ត្ពោះថេរៈ ៕៚ 

3 
         ៙.ថបើថយើងថធវើលោ  សួសដីបវរ កម៏កអាត្ស័យ 

 មនុសសមានរនមល ថវលាកន៏េល រនមលគុ្ណ្ធម ៌។ 

 ថបើថយើងថចោះដឹង  អ្នកផ្ងរពឹំង សិកាបនត 
 មនុសសមនិវកឹវរ  អ្នកគ្បរ់កលោ កស៏ាបចិ់រតតដរ ៕ 

3 
         ៙.ថៅថពលដឹងថា  អ្នកដនទមានអ្វីថលើសខ្លួនឯងកនុងថរឿងអ្វីមយួ
ថនាោះ  ត្បញាបត់្ចតណ្ន  កឆ៏បប់ានថកើរទុកខតដរ ។ 

 ទងំអ្វីតដលអ្នកដនទមានថនាោះ  មនិតមនជាថសចកដីសុខ្ឯណា  
អ្នកដនទថនាោះ  អាចកំពុងថកើរទុកខនឹងថរឿងអ្វីកប៏ាន  ទងំកំពុងតរថកើរ
ទុកខត្ចតណ្ននឹងអ្នកថផ្សងថទៀរកម៏ានតដរ      ថត្រោះគាម នវរថុអ្វីកនុងថលាក 

ឱ្យមនុសសថចោះតឆ្ោរឯងៗ ថៅថនាោះថឡើយ ។ 
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 C.ថបើរវល់តរត្ចតណ្ននឹងថគ្  វាគាម ននេាបានថសចកដីសុខ្ថទ  
ដូថចនោះ  ត្រូវយល់អំ្ពីខ្លួនឯងឱ្យចាស់ថា  អ្នកណា ៗ បានអ្វីកថ៏ោយ  
ឱ្យតរខ្លួនថយើងមនិថកើរទុកខគឺ្បានថ ើយ  ថនោះជាចំណុ្ចថជាគ្ជយ័ ៕ 

3 
         ៙.ដឹងលាងប់ានឆល រ  ភាល រប់ាល រតកនខ្ 

ថកើរទុកខថរឿងអ្វី  គ្បបដឹីងថ រុ 

 ថពលទុកខថទមនសស  ចិរតទស់ជាថត្បរ 

 រណាា មនិតឆ្ោរ  ជាថ រុននទុកខ ៕៚ 

3 
៙.មនិមានអ្នកណា  ឬអ្វីណា  កតនលងណា  មកបអគ ប ់  ឬ

បណាដ លឱ្យថយើងថកើរទុកខ  ឬបានសុខ្  ថត្ៅអំ្ពីខ្លួនថយើងថនាោះថឡើយ។  
ថរឿងតរមយួ  លាងគិ់្រ  បានទុកខ  ឆល រគិ្រ  បានសុខ្ ៕៚ 

3 
         ៙.ទុកខរស្លយ       ថត្រោះណាយគិ្រ   កនុងថរឿង នឹង 

 ទុកខសូនយឈងឹ       ថត្រោះសមលងឹ   ត្ពោះនិរវ ន 

 គិ្រថ ើញត្រូវ       ថដើរតាមផ្លូវ    ត្ពោះត្ទងញ់ាណ្ 

 ថឡើងត្ព មយន      មានជយ័ថជាគ្   ផុ្រថលាកា ៕៚ 

3 
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៙.ថពលថវលា  មនិធ្លល បត់ដលថធវើ  ឱ្យខូ្ចមនុសសណាថនាោះ
ថឡើយ ។      មានតរមនុសស នឹងថ ើយ      តដលតរងតរ       ថធវើឱ្យ
ខូ្ចថពលថវលា ៕៚  

3 
 ៙.វធីិស្លស្តសតននថសចកដីសុខ្  គឺ្ 
 - ថធវើការអរតដលខ្លួនឯងថពញចិរត  តដលជាអ្នវជជសុខ្ ( សុខ្
កនុងការអរត្បាស្កថទស ) ។ 
 C.វធីិស្លស្តសតននថសចកដីសថត្មច  គឺ្ 
 - ថពញចិរតកនុងការអរ        តដលខ្លួនឯងថធវើ        ត្បកបថោយ 
កុសលឆ្នទៈ  ដជ៏ាទីថពញចិរត  កនុងការអរជាបុណ្យកុសល ៕៚ 

3 
   

3 
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sBVTanM FmµTanM Cínati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

rrrbsss  

namBuT§bris½TGñkman]bkar³ 

kñúgkargarFmµTan  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 
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raynamBuT§bris½TkñúgshKmn_FmµTan 

]btßmÖR)ak;pSBVpSayRBHFm’RbcaMqñaM  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11- ]>si>QIv TIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

12- ]>s>QU KwmsY nig ]>si>eDO suPa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

13- ]>s>QYn parin nig ]>si>RBM RbNIt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

14- ]>si>Dib rH RBmTaMgbuRtFIta nigecA² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

15- ]>si>tan; PicCU RBmTaMgbuRtFIta nigecA² >>>>>>>>>>>>>>  s>r>G> 

16- ]>s>tab Qn nig ]>si>RBab muic >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

17- ]>si>taMg elxeKov ¬ehA taMgh‘ag ¦RBmTaMgkUnecA > s>r>G> 

18- ]>s>taMg Gag nig ]>si>kUy LaMhYg RBmTaMgbuRt >>>>>>>> s>r>G> 

19- ]>si>TW KwmCåg  RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  s>r>G> 
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20- ]>si>TUc panI nig sVamI Leslie Mael RBmTaMgbuRt >  s>r>G> 

21- ]>si>b‘ít fgxaM nig ]>si>san pløInRBmTaMgbuRt÷ecA> s>r>G> 

22- ]>s>b‘ut sUnI ¬ehAeBA ¦ nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

23- ]>s>b‘U ehanag nig ]>si>Guwg riT§arI RBmTaMgbuRt >>>>>>  s>r>G> 

24- ]>s>ePOk v:an nig ]>si>h‘U Gat; RBmTaMgkUnecA >>>>>> s>r>G> 

25- ]>s>eym sMNag nig ]>si>eym LÚr:a RBmTaMgbuRt >>>>> s>r>G> 

26- ]>si>rs; lINa RBmTaMgkUnecA ÷ ]>si>GUn j:÷kUnecA s>r>G> 

27- ]>si>lI b:UlInsuImb:U >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  s>r>G> 

28- ]>s>vg; em:A nig ]>si>qan; kan;CYg RBmTaMgbuRt÷ecA > s>r>G> 

29- ]>si>suin lMGg nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

30- ]>s>suin suPa nig ]>si>suin suINa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>  s>r>G> 

31- ]>si>suIv yk;luy  RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

32- ]>s>s‘un darin nig ]>si>TUc cnÐI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>  s>r>G> 

33- ]>s>esA h‘an ]>si>mas m:UnIka ÷ emoc luc / éb: rdæa s>r>G> 

34- ]>si>Rsg; éG nig ]>si>Rsg; eLg RBmTaMgbuRt÷ecA  s>r>G> 

35- ]>s>hak; c½nÞsupl nig ]>si>va:g suINa RBmTaMgbuRt s>r>G> 

36- ]>s>eLg kuy nig ]>si>Qwm esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

37- ]>si>Guit eqgsuI RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

38- elakRKÚ eGO esA nigPriya dYg cnñI ÷buRtI esA mUlINa >  s>r>G> 

39- ]>s>eGog qay nig ]>si> eGo eksr RBmTaMgbuRt >>>>>> s>r>G> 

40- ]>si>eGg ehglaP RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

41- kBaØa xum Kadar:a ¬ehA RsIeN ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 
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42- yuvCn xum c½nÞDINa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

43- ]>s>xum BuFdanI nig ]>si>Kab BuT§avÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

44- ]>si>Kg; saerOg RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

45- ]>si>CU er:n >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

46- ]>s>eCOg fug ]>si>L Can;GW ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

47- ]>si>Q KwmsuIn nig RkúmRKÜsarkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>  GU®sþalI 

48- ]>s>Qit RTI nigkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  GU®sþalI 

49- elak jan ehgm:Uv nig GñkRsI s‘a cnßa RBmTaMgbuRt GU®sþalI 

50- ]>s>Ta sug nig ]>si>eg:a can;exg RBmTaMgkUnecA >>  GU®sþalI 

51- ]>s>b‘un ehg nig ]>s i>Cu¿ suxum RBmTaMgbuRt nigecA  >> GU®sþalI 

52- ]>s>b:uc erOt  nig ]>si>jÚg s‘agem:g RBmTaMgbuRt>>  GU®sþalI 

53- elakyay R)ak;xat;÷]>s>suin san÷]>si>sm,tþi Kg; GU®sþalI 

54- ]>si>BuF suxeg:a÷]>si>lI vNÑa nig ]>s>xYy ecg >>> GU®sþalI 

55- ]>si>em:g b‘un§arI ¬ehARsIeBA ¦nigsVamI RBmTaMgbuRt> GU®sþalI 

56- ]>s>y:g; sin nig ]>si>nn; ehg RBmTaMgbuRt÷ecA>  GU®sþalI 

57- ]>si>lwm s‘Ueqg  RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

58- ]>s>lwm huglI nig ]>si>suwm etgKI RBmTaMgbuRt>>> GU®sþalI 

59- ]>s>sr b‘uneFog RBmTaMgbuRt nigecA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  GU®sþalI 

60- ]>si>sux NarI nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

61- kBaØa s‘uy daENt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

62- ]>s>s‘U XIm nig ]>si>esog tic RBmTaMgbuRt÷ecA>>  GU®sþalI 

63- ]>si>esg esogQun RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>  GU®sþalI 
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64- ]>s>sM suxKuN nig ]>si>lI esomehog ÷ buRt >>>  GU®sþalI 

65- kug ehg eLgéf nig m:a G‘a KwmTag÷ecAéf XIG‘uy GU®sþalI 

66- ]>si>ehg BaGuI nig ]>s>eGg tay÷kUneGg LayhYr GU®sþalI 

67- Miss. HENG SREY  NEANG  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  GU®sþalI 

68- ]>s>eLA KImgYn nig ]>si>dYg lI RBmTaMgbuRt >>>>>>>> GU®sþalI 

69- ]>si>KI GuIPIg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 

70- ]>si>Kwm hUy RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 

71- ]>s>g:Uv CYnNaert ]>si>g:Uv esaP½N RBmTaMgbuRt>>>  )araMg 

72- ]>si>can; sus ¬ehAsaem:t¦nig ]>s>qay GUn÷kUnecA  )araMg 

73- ]>s>CÍn Cug nigPriya>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  )araMg 

74- ]>s>Qwm hukG‘an RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>> )araMg 

75- ]>si>Tav Kwmh‘Yn nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 

76- ]>si>Eb:n suxNavÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 

77- ]>si>RBMú suIvNÑfa nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 

78- ]>s>laP qay nig ]>si>Ehm eBA RBmTaMgbuRt >>>>>>>  )araMg 

79- ]>si>swm cinþa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 

80- ]>s>Lúk b‘unGuIv nig ]>si>tan; suIvLag÷buRt>>>>>>>>>>>  )araMg 

81- ]>si>qay s‘n RBmTaMgbuRt nigecA÷ecATYt>>>>>>>>>  kaNada  

82- ]>s>BuF e):alag nig ]>si>h‘un suIveGog÷kUnecA >  kaNada  

83- Chhem Sokreth.Puth Kunthea+Rothmony+Bunnawat+Veriya >> kaNada  

84- Su Sokunora et Inn Visal+Narita et Raksa >>>>>  kaNada  

85- elakyay sarun sMrit eyom RBmTaMgkUnecA  >>>>>>> kaNada  
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86- ]>si>G‘a enA nig ]>si>G‘a KwmyU RBmTaMgkUnecA  >>>>>>> kaNada  

87- É>]>kan; r:at; nig ]>si>Ekv klüaN÷k>kan;sufart½ñ P>B> 

88- É>]>Ekv suIvn nig elakC¿Tav lYg Naer:t÷buRtFIta >>>> P>B> 

89- ]>si>ekA KwmRCÍ nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

90- ]>s>exov eCob nig ]>si>e):a KwmRs‘ag RBmTaMgkUnecA P>B> 

91- ]>s>Kg; esogéh nig ]>si>b:k; sURttaraPiDin÷buRt  P>B> 

92- ]>s>Kin kU nig ]>si>em:A efg RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>> P>B> 

93- ]>si>Kwm cnßa RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

94- ]>si>Kwm suxun RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

95- ]>si>RKI éNb‘Yy RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

96- ]>s>XI ehn nig ]>si>emoc pløa ÷ ]>si>ng taMgeLg >>> P>B> 

97- ]>si>Xut v:an;fa RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

98- ]>s>eXøak yit nigBuT§bris½TextþRBHsIhnu >>>>>>>>   k>B>s> 

99- ]>si>g:Uv muyGuI RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b>b> 

100- ]>s>Eg:t epg nig ]>si>ehA ehg÷kUn epgbUr:a÷GuwglINa P>B> 

101- ]>si>Eg:t yUeGg÷]>si>eBA sUr:ag÷]>si>lwm KwmNa >>>>>> b>b> 

102- ]>si>c½nÞ bu)äaNa RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

103- ]>si>cug fU nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

104- É>]>Ecm vÍDü:a nig elakC¿Tav suxa s‘UlIvNÑ÷buRt> P>B> 

105- ]>si>Rcwg KwmRsúW RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

106- ]>si>qay Esg RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b>b> 

107- ]>s>eqg Rs‘a nig ]>si>pan KwmhuI RBmTaMgkUnecA >>>>>> P>B> 
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108- ]>si>Ca  nag nigkUnecA ÷]>si>QIv Kwmsan nigkUnecA > b>b> 

109- ]>s>Ca  r:anI nig ]>si>lwm suP½N RBmTaMgbuRtFIta >>  P>B> 

110- ]>s>Ca  sux um nig ]>si>G‘un  BUn RBmTaMgkUnecA  >>>>>>>  P>B> 

111- ]>s>Ca  supl nig ]>si>eGg  suxum RBmTaMgkUnecA >>>>> P>B> 

112- ]>s>Ca  sMGat nig ]>si>CÍ NarinÞ RBmTaMgbuRtFIta >>>>>> P>B> 

113- ]>s>Ca  sMeGOn nig ]>si>eGOn cnßa RBmTaMgbuRtFIta >>> P>B> 

114- ]>si>Ca  h‘un RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

115- ]>si>Ca GayTag nigkUnecA÷]>si>Ca sayTag ¬sUy¦ P>B> 

116- ]>s>Can Ey:t nig ]>si>suk ecg RBmTaMgbuRt >>>>> P>B> 

117- ]>s>Cín sMnit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

118- ]>si>CÍv vYcem:g RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b>b> 

119- ]>s>Cukmuil-snþiPaB ]>si>Ca EkvmunI÷bgRsI Ca suIvTag P>B> 

120- ]>si>Cun s‘UKI nig b¥Ún² ÷ kUnkµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

121- ]>si>CU eqgeha  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   k>B>q> 

122- ]>si>RCún suIedt nigb¥Ún ÷kµÜy nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

123- ]>s>tak KIG‘ag ]>si>»m lagRKI÷kUntakvírvNÑ÷ecA > P>B> 

124- Ék]tþm twk er:tsMerc nig elakC¿Tav eTs cinþa ÷ buRt P>B> 

125- ]>s>taMg NaMepg nig ]>si>s‘U hYr RBmTaMgkUnecA >>>>>>>> P>B> 

126- ]>si>taMg e):aCåg ¬Tn;¦ nig ]>s>Guwg hÁiceLg÷ kUnecA >> P>B> 

127- ]>si>taMg pløa ÷ ]>si>taMg suIfa nig sVamI ÷ buRt >>>>> b>b> 

128- ]>si>taMg lIKag ÷ ]kj:a ehg Cav elakC¿Tav kay hYn  P>B> 

129- ]>s>taMg supl nig ]>si>Lúg  ekg RBmTaMgkUnecA >>>> b>b> 
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130- kumarI taMg sumavtI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b>b> 

131- ]>s>fac; fg nig ]>si>Kwm eyog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

132- ]>s>Ta QIvm:Uv nig ]>si>taMg muylI ÷ buRtFIta >>>>>>>> P>B> 

133- ]>s>Twm eb:gLúg nig ]>si>h‘un ehg RBmTaMgbuRt >>>>>> P>B> 

134- ]>s>TUc favriT§ nig ]>si>qay m:alIka ÷ buRt >>>>>>>>>>>>> P>B> 

135- RBH)aLat;KN eTB FWn÷Pikçú sUcan;suIm÷Pikçú Eb:nesdæa  k>B>q> 

136- É>]>F§aM ¬Fmµ ¦b‘unRsún elakC¿Tav Ey:m sYsþI÷buRt> P>B> 

137- Gñkmþay ng taMgeLg ÷ ]>s>XI ehn ÷ ]>si>emoc pløa P>B> 

138- ]>si>nwm vNÑI RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

139- ]>s>nut sarin nig ]>si>muI daer: ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

140- ]>si>b:k; suPaB RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

141- ]>s>b:k; sURt nig ]>si>lIm éNehog÷buRtFIta÷ecA P>B> 

142- ]>s>b‘U suPaB nig ]>si>gån suIm ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> r>K>r> 

143- ]>si>b‘U esoklIv÷]>s>Quncnßa nig]>si>Pt;suFnñI÷buRt  b>b> 

144- ]>si>b:UGan sIuvutßa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

145- ]>si>b:U pav:aN  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

146- ]>si>BuM sanI nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> P>B> 

147- ]>s>RBMú sun ]>si>s‘unyut÷ ]>si>FIv suImGy CínQIn >>>> P>B> 

148- ]>s>Pav san nig ]>si>b:k; subuNü÷buRt>>>>>>>>>>>   P>B> 

149- ]>si>m:n v:arI nig ]>si>Bwg vNÑa RBmTaMgjati >>>>>>>>>>>> s>r> 

150- ]>s>m:Yg eyOnvNÑ³ nig ]>si>b:k; sURtsunñI÷buRt>>  P>B> 

151- Em:n esrIvuDÆi nig vgS lIKg; ÷vgS gYnLúg nig jwk suxNa P>B> 
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152- ]>si>em:A supl RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

153- ]>s>em:A m:n nig ]>si>TYn y:an RBmTaMgkUnecA >>>>>> b>b> 

154- ]>s>em:A v:an nig ]>si>Fn; sMbUr RBmTaMgkUnecA >>>>>>>> P>B> 

155- ]>s>em:A suKn§ nig ]>si>Guwg ey:khYy  nigbuuRt >>  P>B> 

156- ]>si>em:A sunßa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

157- ]>s>em:A Rsiún nig ]>si>TUc suInh‘n÷buRt÷ecA>>>>>  P>B> 

158- ]>s>ynþ sYn nig ]>si>taMg Qugb‘Yy ÷kUnecA >>>>>> P>B> 

159- ]>s>ywm suImunIñ nig ]>si>yU b:UlIn nigbuRt÷ecA >>>  P>B> 

160- ]>s>yuaM eRsn nig ]>si>G‘ul esglag ÷buRt>>>>>>>  P>B> 

161- elak erOg esdæa nig GñkRsI nag CYneGg ÷buRt >>  P>B> 

162- ]>si>lag suIvb‘Yy nig ]>s i>can; fa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>> P>B> 

163- ]>s>lIm qay nig ]>si>RCun m:ac ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

164- elak lwm BYylI nig GñkRsI NaM mYy÷kUnecA >>>>>  P>B> 

165- ]>s>lIm esg nig ]>si>Tin sn÷]>si>g:UveLg suIvehg >> P>B> 

166- ]>si>lwm eGg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

167- ]>si>vNÑ munI nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

168- Rkúmevnrbs; ]>si>vNÑ munI éf¶2erac vtþsMeBAmas >>>>> P>B> 

169- elak vgS esaP½NÑ nig ]>s> eLa Kwmlag÷matabita>  P>B> 

170- ]>s>v:an;  suwmv:a nig ]>si>taMg sanIta RBmTaMgbuRt >>> b>b> 

171- ]>si>evon Kg; ÷elak tan; KuNesrI GñkRsI eqg suvNÑarI> P>B> 

172- ]>s>Ev:n sarU nig ]>si>tUc lINar:a RBmTaMgbuRt>>>  P>B> 

173- ]>si>sam:ul KwmFn; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 
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174- ]>s>s‘a bUr:a nig ]>si>b:ul buTm÷buRt s‘a s‘UCÍg >>  P>B> 

175- elak s‘a rs; nigGñkRsI ej:b daer:t RBmTaMgbuRt  P>B> 

176- ]>si>sak; s‘ageGg nig elak esO RsúI RBmTaMgkUnecA  P>B> 

177- ]>s>e)øak gYnéf nig ]>si>Fan Rtluc÷buRt÷ecA>>> P>B> 

178- ]>s>san suxKIn nig ]>si>b:k; sURtesdæa ÷buRt >  P>B> 

179- ]kj:a suin suxa nig elakC¿Tav suxa pløI ÷buRt÷ecA  P>B> 

180- ]>si>suin lMGg nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

181- ]>s>suIm ey:khYy nigmþay ]>si>v:a KImsuI >>>>>>>>>>>>>>>   k>B>c> 

182- ]>si>sux PYg nig ]>si>sux ép RBmTaMgkUnecA >>>>>  P>B> 

183- ]>s>sux saerOn ]>si>TUc m:um ehAXIm nigbuRt >  P>B> 

184- ]>si>sux saG‘uk nig ]>si>rt½ñ eGg RBmTaMgkUnecA >>>>> P>B> 

185- ]kj:a sux suxa nig elakC¿Tav can; lag÷buRt >>>  P>B> 

186- ]>si>sux Nar:a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

187- ]>si>sux GuIm nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

188- ]>si>sux eGg ¬ehA favr:U ¦ nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

189- elak s‘un dar:avnþ nig GñkRsI qat esAnit RBmTaMgbuRt b>b> 

190- ]>s>s‘uy CU nig ]>si>taMg eTog RBmTaMgkUnecA >>  P>B> 

191- ]>si>sUv TI ¬m:aeBaF×sat; ¦ RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>> B>s> 

192- ]>s>sYs FIedt nig ]>si>qay m:alIn ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>> P>B> 

193- É>]>esk esdæa nig elakC¿Tav dUg darIy:a ÷buRt >>>>> P>B> 

194- ]kj:a esg qayG‘Yr nig ]>si>kaMg hÁicéN÷buRt÷ecA P>B> 

195- elak esg favrinÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 
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196- elak esg TUc nig GñkRsI ehg Kag RBmTaMgbuRt >>>>> P>B> 

197- ]>si>esg yIm RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

198- ]>si>esg s‘agGUy nig ]>si>esg s‘agGuIm÷sVamI÷buRt P>B> 

199- ]>si>esam y:an nigkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

200- ]>s>esam rtn³ nig ]>si>suib vNÑa RBmTaMgkUnecA >>>  P>B> 

201- ]>s>s¶Ün suFIr >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

202- ]>si>s¶Ün klüaN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

203- ]>si>s¶Ün créN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

204- ]>si>s¶Ün kBaØart½ñ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

205- ]>s>s¶Ün esOb nig ]>si>júwk suIfn RBmTaMgkUnecA >>> b>b> 

206- sVayh‘ag-TMy:m÷Firika-suKn§arI÷riT§-Kn§a÷rIENt/éh-nI P>B> 

207- elakyay])asika hW eL nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

208- ]>s>huW G‘unesg nig ]>si>huwg suIméN÷kUnecA >>>  P>B> 

209- ]>si>huk suxGuIm nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

210- ]>s>hug RCín nig ]>si>eLg cMerIn÷kUnecA÷ecATYt >>>> b>b> 

211- ]>si>hYn can;bUda nigmþay ]>si>éf naf ÷buRt nigecA > P>B> 

212- ]>si>hYt eGgehog ÷ kUnkµÜy nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

213- ]>s>eh eGn nig ]>si>kaMg e):aTag ÷kUnecA >>>>>>>  P>B> 

214- ]>si>ehg bUrI ¬ehAelakyay eBA ¦ nig kUnecA >>>>>>>>>> P>B> 

215- ]>si>ehg suIvexg nig bgb¥Ún  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  kNþal 

216- ]>s>ehg éqTit nig ]>si>rs; m:alI RBmTaMgbuRt > P>B> 

217- ]>si>Ehm vNÑa nig ]>si>Ehm vuDÆI ÷buRt >>>>>>>>>>>>  P>B> 
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218- ]>si>éh suxman RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

219- ]>s>Lay suxum nig ]>si>sYn cnßa RBmTaMgbuRt >  P>B> 

220- ]>s>Lay yUem:g nig ]>si>lak Nak;÷buRt÷ecA >>>>  P>B> 

221- elak LI supat nig elakRsI vgS esAr:ut RBmTaMgbuRt >> b>b> 

222- ]>s>eLA QIvXYy nig ]>si>Ep suIvlag÷jatimitþ  P>B> 

223- ]>si>LaMg Kwmeqg nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

224- ]>s>G‘an Kg; nig ]>si>ehg suIfa RBmTaMgkUnecA >>>>>>> P>B> 

225- É>]>Guit R)aMg nig elakC¿Tav Ej:m esdæa÷buRtecA  P>B> 

226- ]>si>Guit lagBin RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

227- elak GuIv vísal nig GñkRsI sug cnßa RBmTaMgbuRt >>>> P>B> 

228- elak Guwg éqRs‘ún nig elakRsI Lúg suPaB RBmTaMgbuRt P>B> 

229- É>]>Guwm siT§Ir:a nig elakC¿Tav Cukm:ul mrkt÷buRt >>> P>B> 

230- Rkúm]>si>DYg KuyeGg evncgðan;RBHsgÇ éf¶ 12ekIt >>>>> P>B> 

231- Rkúmevn]>si>Guwg yunFYn÷]>si>Cun s‘UKI÷]>si>RCún suIedt > P>B> 

232- ]>si>G‘uk ln; ]>si>FIv suImGy nigRkúmevn RBmTaMgbuRt P>B> 

233- ]>s>G‘uk sMNag nig ]>si>):al; FIta RBmTaMgkUnecA >>>> P>B> 

234- ]>si>G‘ug suInn nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

235- ]>si>G‘uc sanI nig sVamI RBmTaMgbuRt    >>>>>>
 

P>B> 

236- ]>si>G‘U KwmGUn nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

237- kUnecA ]>s>G‘U b‘unesg nig ]>si>lag LaMg >>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

238- ]>si>G‘U suxsanþ nig kUnRsI]>si>G‘U RsI s ÷sVamI ÷kUnecA  P>B> 

239- ]>s>G‘Yn sug nig ]>si>qay m:aELt÷buRt >>>>>  P>B> 
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240- ]>s>eGO eyOn  ]>si>TUc egOn÷]>si>eGO sarYn÷kUnecA b>b 

241- ]>si>eGog XIm nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

242- GñkRsI eGg gÍm RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> B>s> 

243- ]>si>Ék supl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

244- Rkumevnéf¶2ekItvtþRBHBuT§manbuNü ]>si>Guit eqgsuI P>B> 

245- KN³kmµkarvtþsMeBAmas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

246- RkúmBuT§bris½TmhasgÁh³RCkeRkammøb;RBHsT§mµ >>>>>>>> P>B> 

247- RkúmBuT§bris½T b£sSIEkv PñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

248- RkúmBuT§bris½TTwkføa raCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

249- Rkúmcabm:ugeLg÷cabQaghug evn9ekItsMeBAmas>>  P>B> 

250- Rkúm]>si>rs; Cín RkúmevnRbeKnnic©PtþRBHsgÇ 26 vtþ >  P>B> 

251- RkúmBuT§bris½T PUmieCÍgÉk ÷ burIkmµkr ÷ eragcRkEkv >> P>B> 

252- RkúmBuT§bris½TvtþmNIrtnaram extþeBaF×sat;>>>>>> B>s> 

253- RkúmBuT§bris½TextþbnÞaymanC½y nig extþesomrab >>>> k>C> 

254- RkúmBuT§bris½TenATIRkúgsuIdnI nigEmlb‘n >>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI  
 

; ;;;;;; 
 

 

 

namBuT§bris½TEdlmansT§a 

bric©aKR)ak;e)aHBum<esovePAenH 
; ;;;;;; 

 

 

1 kUnecA])ask esg laghuk nig ])asika Guwg ywmRs‘an >>>> 330 $ 

2 ]>si>Lay saevOn nig ]kj:a sux suxa ]>si>can; lag÷buRt >  300 $ 

3 ]>s>evOn par:at; nig ]>si>j:an lIka ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 $ 

4 ]>s>Ca suxum nig ]>si>G‘un BUn RBmTaMgbuRt ÷ecA  >>>>>>>>>>>>>> 200 $ 
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5 PikçúbBaØabeC¢aeta eTB bBaØa nig ]>s>Rsúg can;Na÷Priya÷buRt 155 $ 

6 ]>si>Ba Kimy:an ¬ehAekItKg; ¦÷ ]>s>Xwm eqOn ÷kUnecA 130 $ 

7 ]>si>G‘uy dar:a nig Fmµjati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 112 $ 

8 ]>si>suib vNÑa nig RkúmRKÜsar ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

9 Ék]tþm Guit R)aMg elakC¿Tav Ej:m esdæa RBmTaMgbuRt÷ecA 100 $ 

10 ]>si>qay s‘n RBmTaMgbuRtFIta nigecA÷ecATYt >>>>>>>>>>>> 100 $ 

11 ]>s>BuF e):alag nig]>si>h‘un suIveGog RBmTaMgbuRt >>>> 100 $ 

12 CHHEM Sokreth et PUTH Kunthea+Rothmony.Bunnawat+Veriya> 100 $ 

13 M. SU SOKUNORA et Mme INN VISAL+NARITA et RAKSA > 100 $ 

14 ]>si>c½nÞ bu)aöNa RBmTaMgbuRtFIta nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

15 ]>s>taMg NaMepg nig ]>si>s‘U hYr ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

16 ]>si>Kwm suxun RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

17 ]>s>vgS em:A nig ]>si>qan; kan;CYg RBmTaMgkUnecA >>>>>>>> 100 $ 

18 ]>si>qan; éhkwg RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

19 ]>si>eGg ehglaP nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

20 ]>si>suin lMGg nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

21 ]>si>suuin suINa nig sVamI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

22 ]>si>»k ÉmlkçNa s ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

23 ]>si>KuC FYk ¬esomrab ¦ ÷kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

24 ]>si>gYn QunLay ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

25 ]>si>b‘ut esdadYg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

26 ]>si>paMg RsÚy nigkUnRsI eLat suvNÑ ÷ sVamI ÷ buRtFIta 100 $ 

27 ]>si>lI b:UlInsuImb:U >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

28 ]>s>taMg supl nig ]>si>Lúg ekg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 
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29 kBaØa taMg sumavtI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

30 kBaØa Duk suP½NÐ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

31 ]>s>hug qay nig ]>si>m:a suPI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

32 ]>si>taMg e):aCåg ¬ehATn; ¦nig RkúmRKÜsar ÷ kUncA >>>>>>> 100 $ 

33 elak kaNul ciRta nig elakRsI CU supanI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>> 100 $ 

34 ]>s>vgS esaP½N nig ]>si>eLa Kwmlag ÷ kUnecA  >>>>>>>> 100 $ 

35 RkúmRKÜsarelakRKÚFmµacarü CÅm C¿nit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 90 $ 

36 ]>s>Kit em:gKg; ]>si>Guwg can;pa ÷]>si>Guwg suvíC¢a ÷kUnecA 60 $ 

37 yuvCn xum c½nÞDINa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 

38 kBaØa xum Kadar:a ¬ehARsIeN ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 

39 ]>s>xum BuFdanI nig ]>si>Kab BuT§avÍ ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 

40 kBaØa s‘uy daENt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 

41 ]>si>exg laPanI ¬ehAGaPa ¦ nigGñkmþay >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 

42 ]>s>esg y:an ]>si>Gun Narin ÷ ]>si>eb:g suxlIm ÷ kUnecA 52 $ 

43 ]>s>ng éqKn; nig ]>si>lIn s‘aghug ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

44 Ék]tþm Ecm vÍDü:a elakC¿Tav suxa s‘UlIvNÑ nigbuRtFIta 50 $ 

45 ]kj:a suin suxa nigelakC¿Tav suxa pløI RBmTaMgbuRt 50 $ 

46 ]>si>Kwm cnßa RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

47 ]>si>G‘U suxsanþ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

48 ]>si>Kg; saerOg÷rs; Farun÷rs; FarI÷rs; suInYn÷rs; sMNag 50 $ 

49 ]>si>Ca y:an ÷ ]>si>G‘¿u eqamy:a nig sVamI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

50 ]>s>muM savÍ nig ]>si>G‘un BuM ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

51 ]>si>sM sg;vín nig kUnRbús ekt vasna ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

52 ]>si>lI eGog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 
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53 ]>si>Qun s‘n nig ]>si>Cav Kimsan ÷ kUnecA ÷ ecATYt >>>>> 50 $ 

54 ]>s>Nub esogeha nig ]>si>Qan suxan; ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

55 ]>si>esok eXom ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

56 ]>si>em:g suxxn ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

57 ]>si>Xut v:an;fa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

58 ]>si>ehg bUrI ¬elakyayeBA ¦ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

59 ]>s>Cu¿ lag nig ]>si>ecom G‘n ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

60 ]>s>Kg; KUrun nig ]>si>G‘¿u salI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

61 ]>si>huk yn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

62 ]>si>Ca suNavÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

63 ]>si>qay Esg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

64 ]>s>vgS gYnLúg nig ]>si>jwk suxNa ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

65 ]>s>Em:n esrIvuDÆ nig ]>si>vgS lIKg; ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

66 ]>s>Guwg e):AEs nig ]>si>Ekv RsITUc ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

67 ]>s>em:A m:n nig ]>si>TYn y:an RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

68 ]>si>eqg G‘ag ¬lk;fñaMeBTüGULaMBic ¦>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

69 ]>si>CYn RsI nigmþay ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

70 ]>si>lwm suexg nig sVamI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

71 ]>si>b‘U esoklIv ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50 $ 

72 ]>s>lwm huglI nig ]>si>suwm etgKI RBmTaMgkUnecA >>>>>>> 40 $ 

73 ]>s>eh eGn nig ]>si>kaMg e):aeTog RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>> 40 $ 

74 ]>s>GuIv vísal nig ]>si>sug cnßa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

75 ]>si>CU eqgeha >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

76 ]>si>vNÑ munI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 
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77 ]>s>XYn eXOn nig matabita ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

78 ]>s>yic QIn nig ]>si>Et sum:alI ¬b‘Yy¦ RBmTaMgkUnecA >> 32 $ 

79 elak KIm Lúg nig ]>si>kaMg danI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>> 32 $ 

80 kumara Ecm vNÑvrb£T§i÷Ecm ecsþa÷kumarI Ecm rs;sanþsirIvDÆna 30 $ 

81 ]>si>b:k; suPaB nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

82 ]>si>RBM RbNIt nig ]>s>QYn parin ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

83 ]>s>RBM C¿naj nig ]>si>b‘ut c½nÞr:avÍ ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

84 ]>s>RBM vísal nig ]>si>Lay KImh½g ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

85 ]>si>RBM eBRCklüaN nig ]>s>Qun c½nÞkumÖ³ ÷ buRt >>>>>>>>> 30 $ 

86 RkúmevnRbeKnPtþ26vtþ manvtþsMeBAmasCaedÍm¬]>si>rs; Cín¦ 30 $ 

87 ]>s>em:A v:an nig ]>si>Fn; sMbUr RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>> 30 $ 

88 ]>si>muI daer: ÷ ]>si>sM pan;Na ÷ ]>si>sM vasna nig sVamI÷kUn 30 $ 

89 ]>si>sM skuNalI÷sVamI/]>s>sM nrriT§÷Priya÷]>s>sM stüa 30 $ 

90 ]>s>eGO eyOn ]>si>TUc egOn nig ]>si>eGO sarYn ÷ kUnecA 30 $ 

91 ]>si>PUrI ¬bgrbs;RsImuMlk;FUern ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

92 ]>si>b:ul NaEr:n ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

93 ]>s>XI ehn nig ]>si>emoc pløa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

94 ]>si>Cåg KwmRsúW ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

95 Rkúm]>si>RsI vNÑI nig ]>si>m:n kBaØa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

96 ]>si>g:Uv muyGuI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

97 ]>s>lwm kukesom nig ]>si>Ca suIvLay >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

98 ]>si>eBA sUr:ag ÷ ]>si>Eg:t yUeGg ÷ ]>si>lwm KwmNa >>>>>>>>> 30 $ 

99 ]>si>buwg suxum ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

100 ]>si>BuM sanI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 
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101 ]>si>éx hYr ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

102 ]>si>júwk suIfn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

103 ]>si>yU Nun ÷ kUnecA  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

104 ]>si>Ca exg nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

105 Pikçú jaNsaera sM burI nig ejamRbúsRsII >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

106 ]>s>ys supl nig ]>si>hUv lIKag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

107 ]>si>b‘ut c½nÞbu)öa ÷ RkúmRKYsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

108 Ec Es nig sVamI ¬lk;fñaMeBTüGULaMBic ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

109 elak qaMg Lúg nig elakRsI QUk sunÞrI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

110 ]>s>man panit nig ]>si>QuM suIFYn RBmTaMgmþay ÷ jati >>>>> 30 $ 

111 ]>s>Kuy suFn nig ]>si>xat; kan ÷kUnecA ÷ecATYt >>>>>>>>>>>> 25 $ 

112 elak lwm BYylI nig GñkRsI NaM mYy RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>> 25 $ 

113 ]>si>Cu¿ qda ¬ehA laP ¦ nig RkúmRKÜsar 25 $ 

114 kBaØa taraeBRC RBmTaMgRkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

115 ]>s>Ca sufavÍ ¬ehAkuy ¦nig ]>si>Kwm lIn ÷ kUnecA >>>>>>>>> 22 $ 

116 ]>si>b‘un vNÑI nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 

117 ]>s>G‘Yg sab‘ín nig ]>si>Bt Nan; RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>> 22 $ 

118 elakRsI suxa KgBisI nig sVamI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

119 elak nut G‘un v½Nr:a nigelakRsI suxa GuIEr:n >>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

120 ]>si>KI Kwmbaab; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

121 ]>s>ekA esk nig ]>si>yI saKuN RBmTaMgkUnecA >>>>>>> 20 $ 

122 ]>s>KYg lagepg nig ]>si>CU s‘Uehog RBmTaMgbuRt÷ecA 20 $ 

123 ]>si>sMNag RsIeBA nig sVamI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

124 ]>s>eLA QIvXYy nig ]>si>Ep suIvlag RBmTaMgkUnecA > 20 $ 
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125 ]>s>lI éLhug nig ]>si>QIv suxKg; ÷ kUn² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

126 ]>si>huW h‘n ÷ ]>si>Xun lIehg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

127 ]>s>Ca sMeGOn nig ]>si>eGOn cnßa ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

128 ]>si>taMg lIKag nig RkúmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

129 ]>si>Ék supl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

130 elakRsI esOg esrI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

131 ]>si>FIv suImGy CínQIn ¬ehAGat ¦ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

132 ]>si>lI Kg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

133 elak XI vuT§I >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

134 ]>si>Kg; KwmRsÚy ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

135 ]>si>CYg exn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

136 ]>si>eTs sMNag ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

137 elak s‘a rs; nig GñkRsI ej:b daer:t RBmTaMgbuRt >>>>>>>> 20 $ 

138 ]>si>sux eGg ¬favr:U ¦ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

139 ]>si>Ey:m savn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

140 ]>si>Tuy nU ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

141 ]>si>ent ÷ ]>si>DI Nat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

142 ]>si>ehg suIfa ehAKg; Gays‘ag ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

143 ]>si>Qag suImeGn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

144 ]>si>Qag suImGan nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

145 ]>si>ng vNÑ³ ÷ ]>si>Él Nat; nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

146 ]>si>RKI lagQIm ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

147 ]>s>g:Uv KwmgYn nig ]>si>Kg; KwmhUy ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

148 ]>si>suIv suInYn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
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149 ]>s>rs; sMbUr nig ]>si>éL sMeGOn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>> 20 $ 

150 ]>si>can; suxvÍ nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

151 ]>si>cug fU ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

152 ]>s>eLA QIvXYy nig ]>si>Ep suIvlag RBmTaMgkUnecA > 20 $ 

153 ]>si>s‘uy qun nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

154 ]>si>lIm NalI nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

155 ]>si>mUl vNÑeft ÷ ]>si>nag em:A >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

156 ]>si>RsI suKn§a ¬kUn]>s>ehg esg ]>si>lwm CÚ ¦ 20 $ 

157 ]>si>kg kBaØa nig mþay G‘uk KIm ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

158 ]>si>s‘u¿ suxmYy nig sVamI ÷ kUn² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

159 ]>si>R)ak; suPI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

160 ]>si>nwm vNÑI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

161 ]>si>)an r:U nigmþay Guwm y:m ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

162 ]>si>)an DI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

163 ]>si>s‘un v:an nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

164 ]>si>em:A vNÑa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

165 ]>si>ywm nI ÷ ]>si>Cu¿ Gun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

166 ]>si>Xut m:aéL ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

167 ]>si>FI Xag nig mþay >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

168 ]>si>G‘uy y:g; ÷ ]>si>ent Lay >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

169 ]>si>b‘ut m:alI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

170 ]>s>QYr RTI ¬sanþ ¦ nig ]>si>sux cnÞ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

171 ]>s>én eLg nigkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

172 ]>s>eBRC suImln; nig ]>si>h‘g esgelog ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>> 20 $ 
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173 ]>si>eDob elog nig ]>si>sM GUn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

174 ]>s>yuaM eRsn nig ]>si>G‘ul esglag RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>> 20 $ 

175 ]>si>kaMg suIfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

176 ]>si>em:A y:at >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

177 ]>si>GuI epg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

178 ]>si>nYn taMg ÷ ]>si>nU sug ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

179 ]>s>huW G‘unesg nig ]>si>huwg suIméN RBmTaMgkUnecA >>>>> 20 $ 

180 ]>si>tUc h‘a ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
 

1 ]>s>b‘un ehg nig ]>si>Cu¿ suxum RBmTaMgbuRt FIta ÷ ecA 100 GU®sþalI 

2 ]>s>eLA KImgYn nig ]>si>dYg lI RBmTaMgbuRtFIta >>>> 100 GU®sþalI 

3 ]>s>Qit RTI RBmTaMgkUnecA  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 

4 ]>si>sM fanI ¬ehA muM ¦ nigmþay Q KwmsuIn >>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 

5 ]>si>sM sumnß nig sVamI Xug qaMg ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 

6 ]>si>lwm s‘Ueqg nig kUnRsI em:g b‘unarI ÷ ecA >>>>>>>>>>>>>>>> 50 GU®sþalI 

7 RkúmRKÜsar])asika Q KwmsuIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 GU®sþalI 

8 ]>si>s‘un sUPILa÷ elak s‘un sUlIvNÑ÷elak s‘un vísal 50 GU®sþalI 

9 ])ask s b‘uneFog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 GU®sþalI 
 

1 Ék]tþm suin sMNag nig elakC¿Tav G‘U siT§arI ÷ kUnecA >>>>>>>>>> 400>000¹ 

2 ]>si>sux y:an ÷ ]>si>sux eQOt ÷ ]>si>nIv Nn >>>>>>> 200>000¹ 

3 ]>si>sat;suFart½ñ÷]>si>sat;muI÷]>si>huinsuxexg÷Kg;suxarI 170>000¹ 

4 ]>si>kan; KIn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150>000¹ 

5 ]>s>Ekv suFa ¬RKÚeruIn ¦ ]>si>esOn kg ÷ kUnecA >>>>> 120>000¹ 

6 RkúmBuT§bris½Tb¤sSIEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 110>000¹ 
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sBVTanM FmµTanM Cínati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

7 elakm©as;caKreta pat; suPn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

8 ]>si>Cín favÍ-Kg;Kwmsan ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

9 ]>si>Cu¿ lag nig ]>si>ecom G‘n ÷ kUnecA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

10 ]>si>esg suxeGg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

11 ]>si>sUv TI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

12 ]>si>eLg kMst; ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

13 ]>si>eQo can;Na >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

14 ]>si>m:a y:um ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

15 ]>s>ehn nig ]>si>eBA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

16 ]>si>):an Kwmh‘r ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

17 ]>si>Qn suPnI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

18 ]>si>Ca suINa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

19 ]>si>eBA eDOn ¬guít ¦ ÷ ]>si>sYn taMg ÷ kUnecA >>>>>>> 80>000¹ 
 

1 BuT§bris½TGñkEdlcUl 50>000¹ mancMnYn 5 nak; 

2 BuT§bris½TGñkEdlcUl 40>000¹ mancMnYn 2 nak; 

3 BuT§bris½TGñkEdlcUl 30>000¹ mancMnYn 1 nak; 

4 BuT§bris½TGñkEdlcUl 20>000¹ mancMnYn 6 nak; 

5 BuT§bris½TGñkEdlcUl 10 duløar mancMnYn 6 nak; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

rrrbsss 
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  I 

sßanIyviTüú pSBVpSayRBHFm’RBHBuT§sasna 

edayshKmn_FmµTan énBuT§bris½T 

3 
extþ-Rkúg evlapSay sßanIyviTüú   

raCFanIPñMeBj 
-05h00 mn 

-05h30 mn 

-06h00 mn 

-10h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-11h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-12h10 mn 

-15h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-18h00 mn 

-20h00 mn 

-20h30 mn 

-00h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

  -FM   99    MHz  

  -FM   96    MHz 

  -FM   98    MHz 

  -FM   96.7 MHz 

  -FM   96.8 MHz 

  -FM   96    MHz 

  -FM   96.8 MHz 

  -FM   95    MHz 

  -FM   98    MHz   

  -FM   96    MHz 

  -FM   96.7 MHz 

 

extþRBHsIhnu 
-13h00 mn 

-17h30 mn  

-18h00 mn 

-19h00 mn 

-20h00 mn 

  -FM   93   MHz       

  -FM100.5 MHz   

  -FM   92   MHz 

  -FM107.5 MHz 

  -FM  98.5 MHz   

extþ)at;dMbg 
-11h00 mn 

nigpSaybnþpÞal; 

ral;eBlsEmþgtambuNü 

   
  -FM  88.5 MHz        

   

  

extþbnÞaymanC½y 
-05h20 mn 

-17h00 mn 

  -FM  96.5  MHz  

  -FM  96.5  MHz 

extþekaHkug 
-05h45 mn  

-18h30 mn 

  -FM  95.75MHz 

  -FM  95.5  MHz 

extþeBaF×sat; 
-05h30 mn 

-18h00 mn 

  -FM  98.5  MHz 

  -FM  91.5  MHz 

extþkMBg;qñaMg 
-05h00 mn 

-05h00 mn 

-14h00 mn 

-22h00 mn 

nigpSaybnþpÞal;BIvtþ 

]NÑaelam nigsMeBAmas 

  -FM  92.30MHz 

  -FM102.70MHz 

  -FM102.70MHz 

  -FM102.70MHz 

 

  -FM102.70MHz 
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karpSayFm’énsßanIyvíTüú)ay½n FM 95 MHz 

RBmTaMgRKb;saxa CaFmµTanrbs;m©as;sßanIy 

sUmGnuemaTna ¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rrrbsss 

II 

sßanIyviTüú pSBVpSayRBHFm’RBHBuT§sasna 

edayshKmn_FmµTan énBuT§bris½T 

3 
extþ-Rkúg evlapSay sßanIyviTüú   

extþkMBg;FM -18h00 mn     -FM  91    MHz 

extþkMBg;cam -18h00 mn    -FM  91.5 MHz 

extþRBHvíhar -18h00 mn  

-18h30 mn 
   -FM   95    MHz 

   -FM   99    MHz 

extþesomrab 
-05h30 mn 

-17h00 mn 

-18h00 mn 

-20h00 mn 

   -FM 105.5 MHz 

   -FM106.25MHz 

   -FM   93    MHz 

   -FM   98    MHz 

extþkMBt 
-05h00 mn 

-18h00 mn  

-18h30 mn 

   -FM 93.25MHz 

   -FM 91     MHz   

   -FM 93.25MHz 

extþRkecH 
-05h30 mn 

-18h00 mn 
   -FM  98.5 MHz 

   -FM  91    MHz 

extþsÞwgERtg -05h30 mn    -FM100.5 MHz 

extþsVayerog 
-05h30 mn 

-21h00 mn 
   -FM103.75MHz 

   -FM103.75MHz 

extþrtnKirI -18h00 mn    -FM  94    MHz 
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esovePAEdleroberogeday 

 ´RBHkruNa ´)aT b‘ut savgS  

rrrbssrrrbssrrrbsss 

1- C¿nYystiPaKTI 26  sikSaRBHsURtPaKTI 24 

2- CMnYystiPaKTI 1  dl;PaKTI 18 

  3- C¿nYystiPaKTI 19   sikSaRBHsURtPaKTI 3 

  4- C¿nYystiPaKTI 20   sikSaRBHsURtPaKTI 6 

  5- C¿nYystiPaKTI 21   sikSaRBHsURtPaKTI 9 

6- C¿nYystiPaKTI 22 sikSaRBHsURtPaKTI 12 

7- C¿nYystiPaKTI 23 sikSaRBHsURtPaKTI 15 

8- C¿nYystiPaKTI 24 sikSaRBHsURtPaKTI 18 

9- C¿nYystiPaKTI 25  sikSaRBHsURtPaKTI 21 

10- mnusSCamYynwgkargar 11- sikçabTmnusSl¥ 

   12- Br 4 Rbkar                 13- RBHBuT§Pasit 43 Kafa 

14- xøwmsarKYryl;dåg        15- RBHBuT§sasna    
16- kUnmas«Buk   17- Em:   ¡¡¡  

18- víFIrm¶ab;esckþIeRkaF      19- suxcitþ nigKuNPaBénCÍvít                             

20- emeronCÍvít           21- BaküeBcn_Em:« 

22- bTBicarNa   23- BnøWFm’RBHBuT§    
24- )armIPaKTI 1 nigxøwmsarxøI² 25- )armIPaKTI2 nigxøwmsarxøI² 

26- 48 FmµTsSn_  27- ®sIþkñúgRBHBuT§sasna 

28- ]bmaPasit 49  29- RBHeBaFistV PaKTI 1 
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d¿NwgGnuemaTna 

B>s>2563 

3 
       cMnYnKm<IrRBHRt½ybidkEdlBuT§bris½TCUnsRmab;eFVICaFmµTan 

tmál;Tuktamvtþnanacab;BI B>s>2545 mkmancMnYn 1351 cb;. 

cab;BIéf¶c½nÞ 12 erac ExbzmasaZ qñaM c sMrwT§is½k 

B>s>2562  rhUtdl;éf¶esAr_ 5 erac ExeCsæ qñaM kur Éks½k 

B>s>2563  ¬ry³eBl 11 Ex 6 éf¶ ¦ 

eRkAGMBIeBlsikSaenAvtþ]NÑaelam vtþsMeBAmas nigkñúg 

eBlrdUvvsSaenAeRkamRBHmhaKn§kudí)at;d¿bg ´RBHkruNa ´)aT 

sEmþgRBHFm’eTsna)an 619 buNü )anR)ak; bUCaRBHFm’ cMnYn  

1>853>250>000¹ ¬ mYyBan;R)aMbIryhasibbIlan BIrry 

hasibBan;erol ¦ esµInwg 463/312 duløarGaemrik kñúgenaH 

)anbEnßmR)ak;bc©½ybYncMnYn 185>570>000 ¹ esµInwg 46>392 

duløarGaemrik . 

edayELk R)ak;bc©½ybYn ecjéføyanC¿niHRBHsgÇ Edl 

nimnþmksikSaRBHFm’enAvtþ]NÑaelam nig vtþsMeBAmaskñúgqñaMenH 
Gs;cMnYn 9/552 duløarGaemrik ¬BuT§bris½TcUlrYm 1>480 $ ¦.      

    sUmGnuemaTna ¡¡¡ 
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d¿NwgGnuemaTna 

B>s>2564 

3 
       cMnYnKm<IrRBHRt½ybidkEdlBuT§bris½TCUnsRmab;eFVICaFmµTan 

tmál;Tuktamvtþnanacab;BI B>s>2545 mkmancMnYn 1367 cb;. 

cab;BIéf¶GaTitü 6 erac ExeCsæ qñaM kurÉks½k B>s>2563  

rhUtdl;éf¶GgÁar 9 erac ExplÁún qñaM kur Éks½k B>s>2563  

¬Tl;RtwmvíbtþieraKqøg kUvÍd 19 b¤ kUr:UNa ¦ ¬ry³eBl 9 Ex 3 éf¶ ¦ 

eRkAGMBIeBlsikSaenAvtþ]NÑaelam vtþsMeBAmas nigkñúg 

eBlrdUvvsSaenAeRkamRBHmhaKn§kudí)at;d¿bg ´RBHkruNa ´)aT 

sEmþgRBHFm’eTsna)an 450 buNü )anR)ak; bUCaRBHFm’ cMnYn  

1>614>310>000¹ ¬ mYyBan;R)aMmYyrydb;bYnlan bIrydb;Ban; 

erol ¦ esµInwg 403/577 duløarGaemrik kñúgenaH)anbEnßmR)ak; 

bc©½ybYncMnYn 190>040>000 ¹ esµInwg 47>510 duløarGaemrik . 

edayELk R)ak;bc©½ybYn ecjéføyanC¿niHRBHsgÇ Edl 

nimnþmksikSaRBHFm’enAvtþ]NÑaelam nig vtþsMeBAmaskñúgqñaMenH 
Gs;cMnYn 6/320 duløarGaemrik ¬BuT§bris½TcUlrYm 905 $ ¦.      

    sUmGnuemaTna ¡¡¡ 
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d¿NwgGnuemaTna 

B>s>2565 

3 
       cMnYnKm<IrRBHRt½ybidkEdlBuT§bris½TCUnsRmab;eFVICaFmµTan 

tmál;Tuktamvtþnanacab;BI B>s>2545 mkmancMnYn 1371 cb;. 

cab;BIéf¶BuF 10 erac ExplÁún qñaMkur Éks½k B>s>2563 

¬cab;BIRtwmvíbtþieraKqøgkUvÍd19 ¦mk rhUtdl;éf¶RBhs,t× 15 ekIt 

ExbzmasaZ qñaMqøÚv RtIs½k B>s>2565 ¬ry³eBl 15Ex 19 éf¶ ¦ 

´RBHkruNa ´)aT sEmþgRBHFm’eTsna)an 1 buNükzín  

beRgónnigsEmþgRBHFm’tamGnLaj ¬Online¦ )an 313 elIk . 

)anR)ak;bUCaRBHFm’cMnYn 173>270>000¹ ¬mYyrycitsibbIlan 

émÖR)aMBIrmuWnerol ¦ esµInwg 42/260 duløarGaemrik . kñúgenaH)an 

bEnßmR)ak;bc©½ybYncMnYn 10>240>000 ¹ esµInwg 2>497 duløar 

Gaemrik . 

edayELk R)ak;bc©½ybYn ecjéføyanC¿niHRBHsgÇ Edl 

nimnþmksikSaRBHFm’enAvtþsMeBAmas nig nimnþmkbiNÐ)atenA 

RBHmhaKn§kudí)at;d¿bg kñúgqñaMenH Gs;cMnYn 4>780 duløarGaemrik 

¬BuT§bris½TcUlrYm 885 $ ¦.      

    sUmGnuemaTna ¡¡¡ 

 

 

 

 
 

 
  

 
      

 
 

 
 
 
 

 
  

       
 
 

 
 






