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មាតិកា 
សកិ្សាព្រះសពូ្តភាគទី ២៦ 

3 
ខ្លឹមសារនៅក្សនងុបិដក្ស  ទំរ័រ

១- ថេរគាថា ៥៧/៥៦   ២ 
២- ធម្មដ្ឋវគ្គ  ទី ១៩  ៥២/៧៦   ៣ 
៣- យម្កវគ្គ  ទី ១     ៥២/២៤      ៤ 
៤- ម្ហាថគាវនិ្ទសូត្រ    ១៧/១៦៥   ៥ 
៥- កសិសូត្រ  ទី ១     ៣០/១១៧   ៧ 
៦- ថោជ្ឈង្គឆដ្ឋក        ៣៧/២៥៩   ៨ 
៧- នាឡន្ទវគ្គ    ៣៨/៧៣   ៩ 
៨- ភថទទកររតសូត្រ ទី១ ២៨/២  ១០ 
៩- ភកិខុវគ្គ  ទី ២៥ ៥២/៩៨ ១១ 

 ១០- សគាេវគ្គ  ៣០/២៥២,២៥៤ ១២ 
 ១១- ភង្គញ្ញា ណនិ្ថទទស ៦៩/១២៩ ១៣ 
 ១២- សុរយិថេយាល ៣៧/៦៦ ១៤ 

{Y| 
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១-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ នេរគាថា
( េិដ្ក ៥៧  ទំព័រ ៥៦ ) 

3 
៙.ម្នុ្សសថោភ  ម្និ្ថ េះលមម្នឹ្ង្រេស់ដដ្លខ្លួន្មាន្  ខំ្ដសែង្

រកនូ្វរេស់ដដ្លខ្លួន្ឯង្អរម់ាន្  ទីេំផុរនន្ជី្វរិថទើេដឹ្ង្ខ្លួន្ថា  រក
បាន្ដម្ន្ថ ើយ   នូ្វសភាពដដ្លអរថ់នាេះឯង្   ត្រូវស្លល េថ់ៅទងំ្ការ
ខ្ែេះខារ ។ 

រាជា  ច  អនញេ   ច  រហូ  មនុសា 
អវីតតណ្ហា   មរណំ  ឧនបនតិ 
ឩនាវ  ហុត្វា ន  ជហនតិ  នទហ ំ
កានមហ ិ នោក្សមាិ  ន  ហតថិ  តិតតិ ។ 

 ត្ពេះរាជាកដី  និ្ង្ពួកម្នុ្សសដ្នទថទៀរកដី  ម្និ្ទន្អ់ស់ ំណង្់
ផង្  ក ូ៏លដ្ល់ថស កដីស្លល េ ់ លេះេង្រ់ាង្កាយថៅ  ទងំ្ការខ្ែេះខារ 
ថត្ោេះថាការដឆែរថោយកាម្ទងំ្ឡាយ  កនុង្ថោក  រដម្ង្ម្និ្មាន្
ថឡើយ ៕៚ 

3 
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២-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ធមមដឋវគគ  ទី ១៩
( េិដ្ក ៥២  ទំព័រ ៧៦ ) 

3 
៙.ត្គាន្ដ់រថោលថៅថទ  ដដ្លថា   ូលវរតថៅបាន្ ិរតសងេ ់

ដរតាម្ត្រឹម្ត្រូវ  ទល់ដរវរតថៅកនុង្ ិរត  ថទើេបាន្ ិរតសងេ ់។
C.កនុង្ត្ពេះធម្មេទ  ធម្មដ្ឋវគ្គ    សដម្ដង្អំពីសម្ណៈដដ្លសងេ់

រងំាេនូ់្វបាេ  ទងំ្រូ ទងំ្ធំ 
ន  មុណឌ នក្សន  សមនណ្ហ អរានត្វ  អលកិ្សំ  ភណំ 
ឥច្ឆា នោភសមាបននាន        សមនណ្ហ  ក្សឹ  ភវសិសតិ។ 
អដ្ឋកថាពន្យល់ោកយ  “ អរានត្វ ” គឺ្ថវៀរចាកនូ្វសីលវរត  និ្ង្

ធុរង្គវរត ។  ដូ្ថ នេះ  អនកដដ្លមាន្ ិរតសងេ ់  ទល់ដរមាន្វរតថៅកនុង្ ិរត 
រងំាេនូ់្វបាេទងំ្ពួង្បាន្  ថទើេមាន្ ិរតសងេ ់៕៚ 

3 
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៤-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  មហានគាវិនទសពូ្ត
( េិដ្ក ១៧  ទំព័រ ១៦៥ ) 

3 
៙.ថៅកនុង្ម្ហាថគាវនិ្ទសូត្រ េិ.១៧  ម្និ្មាន្ត្ពេះពុទធដី្កា 

ដដ្លសដម្ដង្ថា  កាលថនាេះរថាគ្រជាម្ហាថគាវនិ្ទត្ោ មណ៍  សដម្ដង្
ត្បាេផ់លូវខុ្ស   ឱ្យស្លវក័ថៅថកើរត្ព ម ។   ត្ពេះអង្គត្ទង្ត់្តាស់ថា 
ត្ព ម រយិធម្ថ៌នាេះ  ម្និ្ត្េត្ពឹរតថៅថដ្ើម្បវីេិសសនា  ថដ្ើម្បអីរយិម្គ្គ 
ថដ្ើម្បតី្ពេះនិ្ោែ ន្ថឡើយ ។

( អដ្ឋកថា =
- និរាិទាយ  គឺ្  វេិសសនា ។
- វិរាគាយ,អភិញ្ញេ យ,សនមាោ ធាយ ៣ ថន្េះ ជាអរយិម្គ្គ
- និនរាធាយ, ឧបសមាយ,  និព្វា នាយ     ៣  ថន្េះ    គឺ្

ព្រះនិព្វា ន )  ត្គាន្ដ់រឱ្យថៅថកើរថៅត្ព មថោក ៕៚

3 
៙.សន្ង្កុមារត្ព ម  សដម្ដង្ថៅកនុង្ម្ហាថគាវនិ្ទសូត្រ  េិ.១៧/

ទំ.១៦៥  ថា  េពែជាា នន្កុលេុត្រទងំ្អស់ថនាេះ  ម្និ្ថស្លេះសូន្យ  ម្និ្
ត្េកេថោយថទសថទ  ត្េកេដរនឹ្ង្ផល  ត្េកេដរនឹ្ង្ថស កដី ថត្ម្ើន្ 
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( បាន្ឈាន្ថកើរជាត្ព ម  រឯីម្ហាកុសលថកើរជាថទវតា )  ថោយ
ត្េការដូ្ថ នេះឯង្ ៕៚

3 
៙.កនុង្ មហានគាវិនទចរយិា  អដ្ឋកថា  ចរយិាបិដក្ស

 ត្ពេះម្ហាេុរសបាន្ដឹ្កនាមំ្ហាជ្ន្ឱ្យតាងំ្ថៅកនុង្េុញ្ា កុសល 
គឺ្ កនុង្សីលសម្បទ  ឥន្ទន្ទិយសំវរ  ការដឹ្ង្ត្េមាណកនុង្ការេរថិភាគ្ 
ការត្េកេថោយថស កដីពាយាម្  េរកិម្មកសិណ   ថត្ម្ើន្ឈាន្  លុេះ
សមាេរតិ ៨  បាន្អភញិ្ញា    និ្ង្ត្ព មវហិារ   ត្េត្ពឹរតថៅដូ្ ជាកាលនន្
ត្ពេះសមាម សម្ពុទធត្ទង្ត់្តាស់ដឹ្ង្ (រុទធុបាទកានោវយិ  អនហាស)ិ។
 គ្េបតី្េកាសនូ្វត្ពេះគុ្ណ  គឺ្ការេំថពញត្ពេះបារម្ ី ថោធិសមាា រ
ថៅកនុង្ម្ហាថគាវនិ្ទ រយិាថន្េះ  ដូ្  អក្សិតតិជាតក្ស ។
 C.សូម្ពុទធេរស័ិទ    កំុថោលឱ្យថលើសថា    ត្ពេះេរម្ថោធិសរែ 
ដឹ្កនាខុំ្ស  ថត្ោេះជាការេំថពញត្ពេះបារម្ ី   ំដណកត្ពេះរាជាទងំ្ ៧
ត្ពេះអង្គកនុង្កាលថនាេះ  បាន្ម្កជាត្ពេះម្ហាថេរៈ  េរស័ិទដ្នទបាន្ម្ក
ជាពុទធេរស័ិទ  រឯីត្ពេះេរម្ថោធិសរែម្ហាថគាវនិ្ទ  បាន្ត្តាស់ដឹ្ង្ជា
ត្ពេះថោកនាេ ៕៚ 

3 
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៦-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  នព្វជឈងគឆដឋក្ស
( េិដ្ក ៣៧  ទំព័រ ២៥៩ ) 

3 
 ៙.រលវបនញ្ញេ   បន  មនទសនទាធ   នក្សរាដិក្សបក្សខំ  ភជតិ 

នភសជជសមុដឋិនត្វ  វិយ  នរានគា  អនតក្សិនច្ឆា   នហាតិ 
ចិតតុបាទមនតតននវ  ក្សសុល ំ នហាតីតិ  អតិធាវិត្វា
ទានាទីនិ  អក្សនរាននាត   និរនយ  ឧបបជជតិ ។
 ំដណកេុគ្គលដដ្លមាន្េញ្ញា ខាល ងំ្  ដរសទធ ទន្ថ់ខ្ោយ  នឹ្ង្

ធ្លល កថ់ៅខាង្ដេ៉ាកអរួអាង្  ជាេុគ្គលដកដត្េម្និ្បាន្  ដូ្ ថរាគ្ដដ្ល
ថកើរអំពីថាន  ំ( ត្េរិកម្មថាន  ំ)  មាន្គំ្និ្រសទុេះភាល រប់ាល រថៅ  ថោយគិ្រថា 
ត្រឹម្ដរកុសល ិរតថកើរថឡើង្េ៉ាុណណឹ ង្កល៏មម្ថ ើយ  ដូ្ថ នេះថ ើយ  ម្និ្ថធែើ
េុណយ  មាន្ទន្ជាថដ្ើម្ថឡើយ  ករ៏ដម្ង្ថកើរកនុង្ន្រក ( អដ្ឋកថា 
អាហារសូត្រ  េិ.៣៧/ទំ.២៥៩  អាហារនន្ធម្មវ ិយសថមាព ជ្ឈង្គ  ការ
ថធែើឥន្ទន្ទិយឱ្យថសមើ ) ៕៚

3 
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៩-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ភិក្សខវុគគ  ទី ២៥
( េិដ្ក ៥២  ទំពរ័ ៩៨ ) 

3 
៙.បីតិនោនមាជជនតិ  េទថា  េីរិបាថមាជ្ា  ឯវំ  ខ្នាធ នំ  

ឧទយរាយ ំ សមមសននាត   ធមមបីតឹ  ធមមោនមាជជញច   លភត ិ
កាលពិចារណា  នូ្វការថកើរថឡើង្  និ្ង្ការសូន្យថៅនន្ខ្ន្ធទងំ្ឡាយ 
យា៉ា ង្ថនាេះឯង្  រដម្ង្បាន្នូ្វេីរិកនុង្ធម្ ៌ និ្ង្បាថមាជ្ាកនុង្ធម្ ៌។ 

C.អមតនតិ  េទថា  អម្រៈ  តំ  សបបចចនយ  នាមរនូប 
ោក្សនដ  ហុត្វា   ឧបដឋហននត  ឧបបននំ  បីតិោនមាជជំ  អមត-
និព្វា នសមាបក្សត្វត   វិជានតំ  បណឌិ ត្វនំ  អមតនមវាត ិ
អនត្វថ   ថោយថស កដីថា  កាលនាម្រូេ  ត្ពម្ទងំ្េ ចយ័  មាន្សភាព
ត្បាកដ្តាងំ្ថឡើង្  េីរិ  បាថមាជ្ា  ដដ្លថកើរថឡើង្ថ ើយថនាេះ  ថឈាម េះ
ថាជាអម្រៈរេស់េណឌិ រ ដដ្លជាអនកថ េះដឹ្ង្ទងំ្ឡាយថោយពិរ 
ថត្ោេះេីរិបាថមាជ្ា      ជាធម្ដ៌ដ្លឱ្យសរែ    បាន្ដ្ល់អម្រៈត្ពេះនិ្ោែ ន្ 
( អដ្ឋកថា  ត្ពេះធម្មេទ  ភកិខុវគ្គ  យនត្វ  យនត្វ  សមមសតិ... ) ៕ 

3 
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១០-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  សគាេវគគ
( េិដ្ក ៣០  ទំពរ័ ២៥២,២៥៤ ) 

3 
៙. ... សទតថបរមា  អត្វថ   ខ្នតា  ភិនយោ  ន  វិជជតិ 

 ( េិ.៣០/ទំ.២៥២ )  ត្េថយាជ្ន្ទ៍ងំ្ឡាយ    មាន្ត្េថយាជ្ន្៍
ខ្លួន្ឯង្  សំខាន្យ់ា៉ា ង្នត្កដលង្  ត្េថយាជ្ន្អ៍ែីឱ្យនត្កដលង្ជាង្ខ្ន្តី  ម្និ្
មាន្ថឡើយ ។

C. ( េិ.៣០/ទំ.២៥៤ )  មាន លភកិខុទងំ្ឡាយ អម្ាលយា៉ា ង្
សកកថទវាន្ម្និ្ទថនាេះ  ត្ទង្ថ់ស្លយផលេុណយរេស់ខ្លួន្  ថស្លយរាជ្យជា
ឥសសរាធិេរីថលើពួកថទវតាកនុង្ឋាន្តាវរតិង្ស  ថម្ដ គ្ង្ស់រថសើរគុ្ណនន្
ធម្ខ៌្ន្តី  និ្ង្ថស្លរ ច ។  មាន លភកិខុទងំ្ឡាយ  អនកទងំ្ឡាយ   ូរថធែើ
ថ រុថនាេះឱ្យលែកនុង្ពុទធស្លសនាថន្េះ ុេះ  ថត្ោេះថា  អនកទងំ្ឡាយេសួ
កនុង្ធម្មវនិ្យ័  ដដ្លរថាគ្រសដម្ដង្ថ ើយថោយលែត្េនព  យា៉ា ង្ថន្េះ 
គួ្រដរជាអនកអរធ់ន្ផ់ង្     និ្ង្សលូរេូរ     សងេថ់សងៀម្ផង្    ( ខ្មា 
ច  នសារត្វ  ច ) ៕៚ 

3 
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១១-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ភងគញ្ញេ ណនិនទទស 
( េិដ្ក ៦៩ ទំពរ័ ១២៩ ) 

3 
       ៙.ខ្នាធ   និរជុឈនតិ  ន  ចតថិ  អនញ្ញេ    

  ខ្នាធ ន  នភនទា  មរណនតិ  វុចចតិ 
  នតស ំ ខ្យ ំ បសសតិ  អបបមនត្វត  
  មណឹវ  វិជឈ ំ វជិនរន  នយានិនសា ។ 

 ខ្ន្ធទងំ្ឡាយរលរ ់  ម្និ្មាន្ ( សរែ ) អែីដ្នទថទៀររលរ់
ថឡើយ  ការដេកធ្លល យថៅនន្ខ្ន្ធ  ថោកថៅថាម្រណៈ  េុគ្គលដដ្ល
ម្និ្ត្េមាទ  ថ ើញការអស់ថៅនន្ខ្ន្ធទងំ្ថនាេះថោយថយានិ្ថស្ល   ដូ្  

ជាង្ដកវម្ណី យក ិរតទុកោកថ់ចាេះដកវម្ណីថោយថពត្ជ្ ដូ្ថចាន េះឯង្។  
អដ្ឋកថា  នន្ភង្គញ្ញា ណនិ្ថទទស  េដិ្សម្ាទិម្គ្គ ៕៚ 

3 
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១២-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  សរុយិនបយោល
( េិដ្ក ៣៧  ទំពរ័ ៦៦ ) 

3 
៙.ក្សលោណមិតតំ  សលីញច   ឆននាទ   ច  អតតសមបទា 
ទិដឋិ  ច  អបបមានទា  ច  នយានិនសា  ភវតិ  សតតមំ។
C.អរុណពណ៌មាស  ជាេុពែនិ្ម្រិតនន្ត្ពេះអាទិរយរេះ  
C.ធម្ ៌៧ ត្េការ  ម្យួៗ ជាេុពែនិ្ម្រិតនន្អរយិម្គ្គ ៖ 
១-កលាណម្រិតតា   ការមាន្ម្រិតលែ 
២-សីលសម្បទ   ( គឺ្   រុេារសុិទធិសីល ) 
៣-ឆន្ទសម្បទ ( គឺ្  កុសលកម្យតា  ឆថនាទ  ) 
៤-អរតសម្បទ ( គឺ្  សម្បន្ន ិរតតា ) 
៥-ទិដ្ឋិសម្បទ (គឺ្  ញាណសម្បរតិ ) 
៦-អេបមាទសម្បទ   ( ការាេកអេបមាទសម្បរតិ ) 
៧-ថយានិ្ថស្លម្ន្សិការសម្បទ ។ 
C.អដ្ឋកថា  ត្ពេះអង្គត្ទង្ស់ដម្ដង្ថត្ ើន្ត្េការ  តាម្អធាត្ស័យ

នន្េុគ្គល ៕៚ 

3 
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បទរិច្ឆរណ្ហ 

3 
៙.សង្ឃមឹ្ផសង្ថត្ពង្  រដម្ង្ភយ័អរ 
ខ្ក ិរតេន្ត  ញាេញ័់រថេេះដូ្ង្ 

អស់កដីសង្ឃមឹ្  ថខ្ទ ខាទ ថំដ្ើម្ត្ទូង្ 
 ថេើថៅ ង្ថ់តាង្  ថដ្ើម្ត្ទូង្ត្រូវធ្លល យ ។ 

រុទធំ  សរណំ  គច្ឆា មិ 
ពុទធ នុ្សសរិ  ហាម្ ិរតរាយមាយ 

អេរ់សំរិ  ទិដ្ឋិខាច រខ់ាច យ   
ដួ្ង្ ិរតរកីរាយ  កាយជាផទេះធម្ ៌៕៚ 

3 
៙. ែឹកហារទូ់នាម ន្  ឱ្យ ិរតសេាយ ៗ រាល់នេង ៖ 
១-សថនាដ សនឹ្ង្រេស់ដដ្លខ្លួន្មាន្  ថត្េើឱ្យបាន្ត្េថយាជ្ន្ ៍។ 

 ២-កំុវថង្ែង្  ត្ ឡំថា  មាន្រេស់គួ្រឱ្យរកីរាយកនុង្ថោក  ថត្ោេះ
ថេើម្និ្មាន្ជារិទុកខថទ  គឺ្វាម្និ្ចាបំា ម់ាន្អែីៗ ថនាេះថឡើយ  កំុចាញ់-
ថបាកឆន្ទរាគ្ៈខ្លួន្ឯង្  ថោយម្និ្ថ ើញថទសនន្ខ្ន្ធ ៥  ដដ្លជាថម្
ទុកខលំបាក  ថម្េញ្ញា   និ្ង្ជាភារៈយា៉ា ង្ធងន្ ់។ 
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 ៣-កំណរដឹ់្ង្នាម្រូេដដ្លកំពុង្ត្បាកដ្ជាេ ចុេបន្ន  ឱ្យបាន្
ថ ើញត្រឹម្ត្រូវដរជាេរម្រថធម្ ៌ ម្និ្មាន្អតាត   រួខ្លួន្ថយើង្ថឡើយ ។ 
 ៤-រវា៉ាជាម្យួនឹ្ង្អវជិាា   ថោយវេិសសនា  គឺ្ថាអែីៗ ថយើង្ម្និ្
ដម្ន្ជាអនកថធែើថទ  ថយើង្ត្រូវដររ ួខ្លួន្  អែីៗ ទងំ្អស់ជាសងាខ រធម្សុ៌ទធ  
ថកើរថឡើង្ថ ើយ  និ្ង្កន្លង្ថៅ  អស់ថៅ ៕៚ 

3 
 ៙.ថៅកនុង្ជី្វរិថយើង្ថន្េះ  អែីៗ ដដ្លម្និ្ថៅកនុង្ការត្គ្េត្គ្ង្
រេស់ថយើង្ថទ  ឬថា  ថៅពីថលើការត្គ្េត្គ្ង្រេស់ថយើង្  អែីៗ ថនាេះ  
កំពុង្ដរេថត្ង្ៀន្ឱ្យថយើង្ថ េះលេះេង្ ់ ។  េ៉ាុដន្តអែីដដ្លថយើង្ពាយាម្
ត្គ្េត្គ្ង្ឱ្យបាន្ថនាេះគឺ្  កាយ  វាចា   ិរត ។ 
 - នសា  អតតគុនត្វត   សតិមា  េិ.៥២/ទំ.១០១ ។ 
 - អត្វត នំ  ទមយនតិ  បណឌិ ត្វ  េិ.៥២/ទំ.៣៨ ។ 
 - ចិតតំ  រនក្សខេ  នមធាវី   

  ចិតតំ  គុតតំ  សខុាវហ ំ េិ.៥២/ទំ.២៩ ។ 
- កាយគុនត្វត   វចីគុនត្វត     
  អាហានរ  ឧទនរ  យនត្វ  េិ.៣០/ទំ.១១៧ ។ 
- វាច្ឆនុរក្សខី  មនសា  សសុវំុនត្វ 
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  កានយន  ច  អក្សសុល ំ ន  ក្សយរិា  េ.ិ៥២/ទំ.៧៩។ល។ 

3 
 ៙.ជី្វរិចាស់ថ ើយ    ត្រូវថ េះសថនាដ ស    នឹ្ង្រេស់ដដ្លមាន្  
គូ្ជី្វរិ  ឬញារិថៅ  កូន្ថៅ  ដេកផទេះ  ដេកត្សុក  ត្រូវត្ពម្ ។ 
 ម្នុ្សសកនុង្សង្គម្ការងារ  ម្និ្បាន្ឱ្យរនម្លថយើង្ដូ្ មុ្ន្ថទ  
ថទេះធ្លល េធំ់ខ្ពស់េ៉ាុន្ណា  ត្រូវថរៀន្រស់ថៅឱ្យបាន្សងេ ិ់រត ។ 
 ផលូវនន្ជី្វរិថពញថោយអន្តរាយ  គឺ្ជំ្ងឺ្ថរាគា  ថលើសឈាម្  
ត្កពេះ  ថោេះថវៀន្... ត្រូវថ េះដេទ ំ និ្ង្ទទួលត្ពម្  សុខ្ ិរត ។ 
 ត្េឈម្មុ្ខ្នឹ្ង្អនកថម្ើលដេ  ម្និ្ដម្ន្ដូ្ ដម្៉ាដេថយើង្ពីរូ 
ថនាេះថទ  ថយើង្ថៅថលើដត្គ្សត្មាេស់្លល េ ់ ត្រូវដេ ិរតខ្លួន្ឯង្ ។ 
 កំុជំ្ោកនឹ់្ង្ត្ទពយ... ថរឿង្ត្សុកដី្  អែីឱ្យថស្លេះ  ត្រូវលេះឱ្យោ ់
ថត្ស     គិ្រពីសម្បរតិេុណយ    កំណរស់ងាខ រធម្ ៌    ម្និ្ដម្ន្ថយើង្ជា
អនកស្លង្  កម៏្និ្ចាបំា ទ់ទួលជារេស់ថយើង្ដដ្រ ៕៚ 

3 
 ៙.រេយន្តត្រូវមាន្ន្ទ ែ័ង្  កត៏្រូវមាន្ថត្គ្ឿង្ជាន្ឱ់្យវលិកង្ថ់ៅ
មុ្ខ្  ឬេយថត្កាយដដ្រ  កង្ ់៤  គឺ្ ឥរយិាេេ ៤  បាេត្រូវជាន្ន់្ទ ែ័ង្  
េុណយត្រូវជាន្ថ់ៅឱ្យថលឿន្  ជួ្េថរឿង្វវិាទ ត្រូវដរេយថត្កាយរកផលូវវាង្ 
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ឱ្យលែ ។  ចាកថ់ត្េង្  គឺ្បាយទឹក  ដជ្ង្ថគ្ត្រូវត្េយរ័ន  គឺ្កំុអរួខ្លួន្ឯង្  
កំុថម្ើលងាយអនកដ្នទ   ូលជាង្ត្រួរពិនិ្រយ  គឺ្ ូលថពទយដេសុខ្ភាព  
ត្រូវដូ្រថត្េង្មា៉ា សីុន្ចាស់ថចាល  គឺ្ម្និ្អាល័យអរីរកាល  ោកថ់ត្េង្
មា៉ា សីុន្េមី គឺ្កុសលឆន្ទៈថៅមុ្ខ្  កំុងុ្យថងាកង្ក ់ កំុត្សវងឹ្  គឺ្កំុត្េមាទ    
មាន្ពាយាម្  មាន្សរិ  និ្ង្មាន្វេិសសនានាមុំ្ខ្  ម្និ្ឱ្យវថង្ែង្ផលូវ
ថឡើយ ។ 

C.ទិសថៅរេយន្តជី្វរិ    គឺ្    ថេើកថៅមុ្ខ្ត្រូវផលូវ   ឱ្យទល់ដរ
ផុរថោក ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ពេះធម្ច៌ាសំ្លទ រ ់ មារថ់ៅនិ្នាទ  
 ដ កទន្នានា  ដូ្រគាន យកថឈាម េះ 
   រកោសីលត្បា ំ  ិរតចាដំរថឈាល េះ 
   ឧថបាសេវញិថនាេះ  ថឡេះថឡាេះកកែិ  ។ 
 ភាវនាេិទដភនក  ថដ្កលកម់ារហ់ា 
 ថេើវេិសសនា  ម្និ្ដឹ្ង្ថាថម្៉ា  
   ថរៀន្ធម្រ៌ាេឆ់្ន  ំ ថត្េេះត្សំ្លគាន ថខ្ទ  
   ថគ្ខុ្សម្និ្ថភល   ខ្លួន្លប ិថោេះស្ល ។ 
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 េរតិទន្គាថា  ថដ្ញឆ្ម វាយដឆក 
 អនុ្ថមាទនា ូរដ   ដរ ិរតឫសា 
   សត្ងួ្ម្ដូ្ កុក  ចាចំាេម់្ចាា  
   សថនាដ សវាចា   ិរតត្រូវការថកើន្ ។ 
 ម្និ្ដម្ន្េណឌិ រ  ដ្បរិថ េះថោលលែ 
 ម្និ្ដម្ន្ត្ទង្ធ់ម្ ៌ ត្រង្ថ់ េះថោលថត្កើន្ 
   ម្និ្ដម្ន្ថេរៈ  ដ្បរិស័កដិ ថត្ម្ើន្ 
   ម្និ្ដម្ន្ម្ន្តថត្ ើន្  ថៅថាមុ្នី្ ។ 
 បណឌិ ត នខ្មី  សូម្បថីោលរិ  
 សរិម្និ្ថភល   ដឹ្ង្រួនាទី 
   អស់អវជិាា   គឺ្ នមធាវី 
   អង្គត្ពេះមុ្នី្  ជាត្ពេះស្លស្លដ  ៕៚ 

3 
 ៙.រូេដូ្ ដរគាន   ដររូេម្យួថម្ើលថ ើញកដង្កេ  រូេម្យួថទៀរ
ថម្ើលថ ើញកាលថសេះ  ម្កអំពីោកមុ់្ម្ថម្ើលម្និ្ដូ្ គាន  ។ 
 ម្នុ្សសថយើង្ដរមាន ក ់  អនកខ្លេះ  ថម្ើលថ ើញ ំមុ្ម្ត្ជ្េះថាល   
ត្សឡាញ់  មាន កថ់ទៀរ  ថម្ើល ំមុ្ម្សែេ.់.. ថេើថយើង្ពិរជាត្សឡាញ់ខ្លួន្ 
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ដម្ន្  ត្រូវថរៀន្ថម្ើលអែីៗ កំុឱ្យខ្លួន្ឯង្ថកើរទុកខ ។  ធម្មជារិសុទធដរមាន្
ថស កដីពិរខ្លួន្ឯង្ថត្ស អស់ថ ើយ ។ 
 ថ េះថម្ើលថោយេញ្ញា   បាន្សុខ្  ថត្ោេះម្និ្ទស់នឹ្ង្ការពិរ៕ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្  ភាគ្ថត្ ើន្ ូល ិរតដរសម្បកលែៗ  ម្និ្ថារូេ
រាង្  អាភរណៈ  យសស័កដិ  ថករ តិ៍ថឈាម េះ អែីៗ ទងំ្អស់ថត្ៅអំពីអរយិម្គ្គ  
និ្ង្និ្ថរាធស ច ។  ទីេំផុរ  ត្រូវដរេកថចាលតាម្ធម្មជារិ  ដូ្ថ នេះ  ត្រូវ
កំុថធែើខ្លួន្ឯង្ឱ្យលែស្លែ រដរសំេកខាង្ថត្ៅថនាេះថឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ថពលម្យួថនាេះ  ថយើង្យំ  ថត្ោេះថយើង្ថដ្ើរអរប់ាន្ោក់
ដសបកថជ្ើង្   តាម្ផលូវថៅដ    ផលូវេម   ដ្ល់បាន្ម្កថ ើញអនកពិការថជ្ើង្លី
អីវា៉ា ន្ ់  ថធែើការ ិញ្ច ឹម្ជី្វរិ   ថទើេគិ្រថា   ខ្លួន្ឯង្មាន្រនម្ល   គួ្ររស់ថៅ
រាល់នេង  ខំ្ថធែើេុណយ  ថត្េើរេស់ដដ្លខ្លួន្ឯង្មាន្  ឱ្យបាន្ត្េថយាជ្ន្ ៍ 
ថត្ោេះមុ្ខ្ដរថចាលជាោ ខ់ារ ៕៚ 

3 
 ៙.ថយើង្ដរង្ឱ្យពរគាន   ឱ្យបាន្អែីៗ ដដ្លលែត្េថសើរ ។ 
 គឺ្ជាការសម្រម្យថ ើយ     ថត្ោេះថោយថម្តាត វ ីកម្ម     ដរេញ្ញា  
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ថៅត្រង្ ់   ថយើង្មាន្អតាត នុ្ទិដ្ឋិជាអនកទទួល    ដូ្ថ នេះ    ត្រូវថ េះឱ្យពរ
ខ្លួន្ឯង្ម្យួមុ្ខ្ថទៀរ  គឺ្សរិេបោឋ ន្  ម្និ្មាន្អតាត   មាន្ដរម្ថនាទែ រ-
វេីិ ិរតដឹ្ង្អារម្មណ៍  ថទេះជាអែីៗ  ូលម្កដ្ល់ជី្វរិថយើង្  គឺ្ថយើង្ម្និ្
ត្េទូសតទស់ថឡើយ ។ 

 C.ដូ្ ជាដម្៉ាឪឱ្យពរកូន្  រកទទួលទន្មាន្បាន្អ៊Í ឹង្ ដរេញ្ញា
ថៅត្រង្កូ់ន្ម្និ្ថ េះត្គ្េត់្គាន្ ់    ដូ្ថ នេះ   កូន្ត្រូវឱ្យពរសថនាដ សដ្ល់
ខ្លួន្ឯង្  ថទើេជាត្ទពយដ្ដ៏ត្កដលង្ ៕៚   

3 
 ៙.ថវោដដ្លថយើង្ដឹ្ង្ថា   ម្និ្មាន្អែីជារេស់ថយើង្    ថពល
ថនាេះឯង្        ដដ្ល ិរតរេស់ថយើង្មាន្នូ្វសន្តិ       ថស កដីសុខ្សងេ់
ជាទីេំផុរ ៕៚ 

3 
 ៙.ថេើម្និ្ ង្ថ់កើរទុកខ  ជាម្យួនឹ្ង្អនកដ្នទថទ  ត្រូវ ៖ 
 - ថម្ើលឱ្យថ ើញថាអនកដ្នទថនាេះ  ថត្ៅអំពីថយើង្ ។ 
 - កនុង្អនកដ្នទថនាេះ សុទធដរជាេរម្រថអភធិម្ម  េីដូ្ ម្នុ្សសយន្ត

អ៊Í ឹង្ឯង្ ។ 
 - កំុថម្ើលអនកដ្នទ           តាម្ ិរតដដ្លថយើង្ ង្ឱ់្យត្េត្ពឹរតថៅ  
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ត្គាន្ដ់រដណនាថំៅបាន្ថ ើយ ។ 
 - ថន្េះជាការសិកោស ចៈ  ថោយេញ្ញា ដ្ត៏្េនពផង្ 
 - មាន្រថេៀេរស់ថៅ  ថោយម្និ្ជំ្ោកវ់ាកវ់និ្នឹ្ង្អនកដ្នទផង្  
សម្បូណ៌ថោយថម្តាត ផង្     ររឹដរដឹ្ង្ថា    អែីៗ  ម្និ្គួ្រត្េកាន្ ់   ថត្ោេះ
ម្និ្ដម្ន្ថយើង្ជាអនកស្លង្ ៕៚ 

3 
 ៙.េណាដ ំលិខិ្រ  ជី្វរិវយ័ចាស់  ត្រូវឱ្យ ាស់រាល់នេង ៖ 
 - ឥឡូវថន្េះ  ថយើង្េីដូ្ សលឹកថឈើទំុ  ត្រូវអេរ់ឱំ្យមាន្ទីពឹង្ 
 - មាន្សរិ  ទទួលអារម្មណ៍  ម្និ្ត្េទូសតទស់ឱ្យថកើរទុកខ 
 - អែីៗ ជាធម្មតាធម្ ៌ ត្គ្េត្គ្ង្ម្និ្បាន្  ត្ពម្លេះថចាលថៅ 
 - កំុសង្ឃមឹ្រងឹ្មា ំ ថានឹ្ង្បាន្វលិថៅដូ្ ពីថដ្ើម្វញិថនាេះ 
 - អស់េំណង្រាគ្ៈ  ឱ្យអនកណាម្កត្សឡាញ់ដូ្ ពីថកមង្ 
 -  ថត្ម្ើន្េីរិ  បាថមាជ្ា  ឱ្យជាអាហារនន្ ិរតរាល់ៗ នេង 
 - យល់បាេកម្មកនុង្កាលមុ្ន្  ថត្ោេះអកុសលមូ្លសុទធៗ  
 - ថធែើធម្ជ៌ាទីត្សឡាញ់  ថោយម្និ្ដម្ន្ផ្គគ េ ិ់រតអនកណា 
 - ថ េះឱ្យអភយ័ដ្ល់អនកដ្នទ  គឺ្ថោេះដលង្ខ្លួន្ឯង្ ៕៚ 

3 
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 ៙.សត្រូវគួ្រឱ្យខាល  េំផុរ  គឺ្បាេកម្មខ្លួន្ឯង្ េិ.៥២/ទ.ំ៣៥,៥៦ 

 - ថម្ថបាកលប ិខាល ងំ្េំផុរ  គឺ្ឆន្ទរាគ្ៈខ្លួន្ឯង្ េិ.២៤/ទំ.៨៧ 
និ្ង្  េិ.៣៥/ទំ.៣៩៨ ។ 
 - ថត្េរដដ្លថត្សកឃ្លល ន្េំផុរ  គឺ្ត្ ដណន្  េិ.៣៦/ទំ.៨៦  
និ្ង្  ថេរវរថុ ។ 
 - ចាញ់ដ្ធ៏ងន្ធ់ងរេំផុរ  គឺ្ត្ពម្ចាញ់កិថលសរាគ្ៈខ្លួន្ឯង្  
េិ.៤៤/ទំ.១៩៥ ។ 
 - ត្កនត្ក  និ្ង្ជាេេំ់ណុលដដ្លធងន្េំ់ផុរ  គឺ្ត្កសទធ    
េិ.៤៦/ទំ.១៤៦ ។ 
 - ការវនិាសធំេំផុរកនុង្ជី្វរិ  គឺ្វនិាសសីល  និ្ង្សមាម ទិដ្ឋិ 
េិ.៤៥/ទំ.៣៩ ។ 
 - ការដ្ួលរលំដ្ធ៏ំេំផុរ  គ្កឺារបាកទ់ឹក ិរត ដូ្ កេិលម្ ាៈជាថដ្ើម្ 
 - ការខ្ែេះខារ ំថណេះដ្ងឹ្ខាល ងំ្  គ្ឺថម្ើលថ ើញដរថរឿង្ទស់ ម្កខជ្ន្ 
 - ការដដ្លគួ្រឱ្យសរថសើរេំផុរ គឺ្ពាយាម្កនុង្ផលូវត្រូវ េិ.៥២/ទ.ំ៧៨   
 - រងាែ ន្អ់នុ្សោវរយីធ៍ំេផុំរ  គ្ឺបាន្ ថត្ម្ើន្សរិេបោឋ ន្វេិសសនា 
 - ជ្យ័ជ្ម្នេះធំេំផុរឱ្យដ្ល់ខ្លួន្ឯង្  គ្ឺរវា៉ាឈនេះអវជិាា   េិ.៥២/ទំ.៤៤៕ 

3 
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 ៙.ការត្ោរត់្បាសរាល់នេង  បាន្េថត្ង្ៀន្ឱ្យថយើង្ដេរត្រឡេ់
ម្ករកទីពឹង្ខ្លួន្ឯង្  ថត្ោេះមាន្ដរខ្លួន្ថយើង្ថទ  ដដ្លថៅជាេជ់ាម្យួ
នឹ្ង្ថយើង្ ( ថោយការសន្សសំនាដ ន្ ) រ ូរដ្ល់ត្ពេះនិ្ោែ ន្ ។  ដូ្ថ នេះ  
ថយើង្ត្រូវដរជាទីពឹង្ឱ្យខ្លួន្ឯង្  ថោយអាត្ស័យកុសលថោកិយ  និ្ង្
ថោកុរតរ  េិ.១៨/ទំ.១១៥ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ពេះនត្រសរណគ្ម្ន្ថ៍យើង្ថៅថខ្ោយ  បាន្ជា ិរតរេស់
ថយើង្ថៅជំ្ោកវ់ាកវ់និ្កនុង្ថោក  ត្សឡាញ់អតាត ខ្លួន្ឯង្  សែេទ់ស់  
នឹ្ង្អនកថន្េះ  អនកថនាេះ ។  ត្េសិន្ថេើ ិរតថយើង្អដណដ រផុរអំពីម្នុ្សស
អនកមាន្កិថលសផង្គាន   រកីរាយកនុង្ត្ពេះធម្ដ៌ដ្លត្ពេះអរយិេុគ្គល  បាន្
ត្េកាសសដម្ដង្  ថរើថយើង្សែេអ់នកដ្នទថត្ោេះថ រុ ង្ប់ាន្អែី  ថត្ោេះ
រាល់ថពលដដ្លថត្កាធ      ខឹ្ង្សែេ ់     សុទធដរមាន្ថោភៈជាេ ចយ័  
ទងំ្អស់ ។  ដូ្ ថយើង្ថដ្ើរហាលនេង  ថេើថយើង្ដឹ្ង្ថាថន្េះជាត្សថមាល  
ថរើថយើង្សែេ ់   ឬខាល     ឬកខ៏្ែល់    ថៅថម្ើលដេត្សថមាលថនាេះដដ្រថទ  
ម្និ្ហ៊ាន្ ូលម្លេថ់ឈើ  ខាល  បារត់្សថមាល ឬថៅ ង្ថ់ឈាល េះវាយរេ.់..  
ថរើថយើង្ជាម្នុ្សសមាន្ស្លម ររី   ឬវកិល ររិ  ឆកួរ... ។        ម្លេថ់ឈើ  
គឺ្ជាថឈាម េះនន្ម្លេត់្ពេះធម្ ៌      ឬផលសមាេរតិ      ដដ្លមាន្ត្ពេះនិ្ោែ ន្ 
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ជាអារម្មណ៍ ៕៚   

3 
 ៙.កនុង្ថោកថន្េះ  ម្និ្មាន្អនកណាឈនេះរ ូរថៅថនាេះថទ  ថវៀរ
ដលង្ដរអនកបាន្អរយិម្គ្គ ។  អនកដដ្លបាន្ថលខ្ ១  ថរឿង្អែីកថ៏ោយ  
ថេើថ េះដរថភលើរថភលើន្នឹ្ង្ថលខ្ ១ ថនាេះ  ម្និ្ថ ើញថស កដីសំខាន្ន់ន្ការ
អេរ់ ិំរតថទ  គឺ្ម្និ្ចាបំា ធ់្លល កម់្កថលខ្ ១០ ថនាេះថទ  ត្រឹម្ដរ ុេះម្ក
ថលខ្ ២ េ៉ាុណណឹ ង្កថ៏កើរទុកខខាល ងំ្  ដដ្លអនកម្និ្ធ្លល េឈ់នេះអែីផង្ថនាេះ  ម្និ្
បាន្ដឹ្ង្រសជារិនន្ទុកខថត្ោេះចាញ់ថគ្ថនាេះថឡើយ ។  ដូ្ថ នេះ  ថទើេថយើង្
ត្រូវរស់ថៅឱ្យជាសុខ្  តាម្រថេៀេរេស់ថយើង្  គឺ្ទូនាម ន្ ិរត  ម្និ្ដជ្ង្
នឹ្ង្អនកដ្នទថរឿង្អែីថឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙. ិរតអនកដ្នទ  ម្និ្ងាយថម្ើលធលុេះ 
  ិរតថយើង្វញិថនាេះ  ម្និ្ទងំ្ស្លគ ល់ផង្ 
   ដឹ្ង្ដរពីសែេ ់ គាេទ់ស់អញថហាង្ 
   តាម្ថោយគ្ន្លង្  វញិ្ញា ណធ្លរុថស្លេះ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្និ្មាន្អនកណា ៗ   ឱ្យថយើង្ថពញ ិរតត្គ្េថ់រឿង្    ថៅថនាេះ 
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ថឡើយ  សូម្បដីរម្នុ្សសថៅកនុង្ត្គួ្ស្លរ  ដម្៉ាឪ ថយើង្ផង្  រមួ្ទងំ្ខ្លួន្ឯង្
ថទៀរ ។   ូរត្សឡាញ់គាន   កនុង្ ំណុ លែ  ថ ើយ ូរឱ្យអភយ័កនុង្ការ
ខ្ែេះខារ  ដដ្លថយើង្កម៏ាន្ដដ្រ ។   
 C.ថយើង្ថោេះដលង្សរែថផសង្ៗ ថ ញពីត្ទុង្ ដរការឱ្យអភយ័ គឺ្
ថោេះដលង្ខ្លួន្ឯង្ឱ្យថ ញពីត្ទុង្ថភលើង្ ត្ទុង្ថពៀរថវរា ដ្ដង្ាត្ពេះពុទធអង្គ៕ 

3 
 ៙.កំុខំ្ពាយាម្ថធែើជាមាច ស់អនកដ្នទ  មាច ស់ ិរត  ឬមាច ស់ថេេះដូ្ង្
សែី  សូម្បឱី្យអនកដ្នទថធែើជាមាច ស់ ិរតថយើង្កគ៏ាម ន្ដដ្រ  ថត្ោេះត្គាន្ដ់រជា
ឆ្កសដម្ដង្េ៉ាុណណឹ ង្ឯង្  ដ្ល់ថពលខឹ្ង្ថត្កាធ  អនកណាជាមាច ស់ ?  
ត្េមាទគាន   សមាល េគ់ាន   ដលង្លេះគាន   កបរ ិ់រតគាន  ។ 
 C.សូម្ឱ្យបាន្ត្រឹម្ដរជាអនកត្គ្េត្គ្ង្ ិរតខ្លួន្ឯង្  តាម្គ្ន្លង្
នន្ត្ពេះធម្ ៌ ឱ្យមាន្សីល  សងេនី់្វរណៈ  និ្ង្ឆ្ល រថឡើង្  ដឹ្ង្កិថលស
ថាជាសត្រូវពិរត្បាកដ្  មាន្វេិសសនា... ថ េះរកោខ្លួន្ឱ្យបាន្ទីពឹង្  
ម្និ្ថធែើមាច ស់ថគ្  កម៏្និ្មាន្ថគ្ជាមាច ស់  េ៉ាុណណឹ ង្ថៅបាន្ថ ើយ ៕៚ 

3 
 ៙.កំុថភល ថា  រូេកាយថន្េះ  ជួ្លថគ្ម្កថត្េើថទណា  កំុវថង្ែង្
ត្ ឡំយកម្កថធែើជាខ្លួន្ឯង្    រ ួខំ្េថត្ម្ើថលើករថម្កើង្    ជាអនកនាថំៅនូ្វ 
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ភារៈ  ថត្ោេះអនកនាភំារៈថៅ  គឺ្ជាអនកថទសមាន្ទុកខធំកនុង្វដ្ដៈ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសថោកមាន្ថរាគ្  ត្េចាផំលូវ ិរត 
 មាន្ថរាគ្គំ្និ្រ  គិ្រខុ្សដវង្ឆ្ង យ 
   មាន្ថរាគ្ថត្ ើន្មុ្ខ្  ឱ្យទុកខរូេកាយ 
   ថរាគ្នាអំន្តរាយ  ទងំ្កាយទងំ្ ិរត ។ 
 ថរាគ្ ិរតថវៀរដរ  ត្ពេះអរ ន្ត 
 េុេុជ្ាន្អន្ ់ អន្ន្តដម្ន្ពិរ 
   ថរាគាត្េចា ំ ថៅត្តាសំំ្លលែិរ 
   ដរដេរ ូល ិរត  បាេម្រិតជិ្រខ្លួន្ ។ 
 ថរាគ្ ិរតត្េត្ពឹរត  អន្ន្តរយិកម្ម 
 ថវរាទងំ្ត្បា ំ កម្មោកេំ់ពួន្ 
   ទិដ្ឋិត្េកាន្ ់ ត្េ ណឌ មាមំ្នួ្ 
   ដេម្ទងំ្អរួខ្លួន្  គំុ្កួន្ ង្កម្ម ។ 
 ឱ្ !  ស្លធុជ្ន្  ធងន្ក់នុង្ត្ពេះធម្ ៌
 ថពលថន្េះថពលលែ  ត្ពេះធម្ជ៌ាថាន  ំ
   អេរ់ភំាវនា  ថ ើញមារខ្ន្ធត្បា ំ
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   អរយិម្គ្គអស់កម្ម  ខ្ន្ធត្បានិំ្ថរាធ ៕៚ 

3 
 ៙.េុណយលែឈនេះត្គ្េមុ់្ខ្   ទងំ្ឈនេះទុកខវដ្ដសង្ោរ 
 ស ចធម្ឈ៌នេះអស្លច រយ  ត្ព មមារណាកច៏ាញ់ដដ្រ ។ 
 ការពិរអរយិស ច  មាន្ថ ើយថត្ស កេ៏៉ាុដន្ត 
 សរែថោក ង្ដ់កដត្េ  ថៅតាម្ដរថម្រណាា  ។ 
 សងាខ រតាម្េ ចយ័  ម្និ្មាន្អែីេញ្ញា ការ 
 ជាផលសូន្យអតាត   នត្រលកខណាធម្មតាធម្ ៌។ 
 ត្គ្េគ់ាន ជាការពិរ  ជាេរម្រថពិរយា៉ា ង្លែ 
 រលឹកជាេន្ត   រណាា កត៏្រូវកសណិកសយ័ ។ 
 ថយើង្ ង្រ់ ួចាកទុកខ  ថត្ោេះជាេគុ់្កវដ្ដសង្ោរ 
 ដ្ល់ថ ើញគាម ន្អតាត   ថទើេដឹ្ង្ថានិ្ថរាធស ច៕៚ 

3 
        ៙- អនកតាម្សមាល េថ់យើង្ត្គ្េ់ៗ  ជារិ  គឺ្េញ្ចកខន្ធ 
 - គួ្រឱ្យរកស់លុរ  នឹ្ង្ខ្លួន្ឯង្  គឺ្ត្ ដណន្នឹ្ង្ថគ្ 
 - គាម ន្រនម្លអែីថស្លេះ  គឺ្អរយ់ល់  និ្ង្អរថ់ េះថធែើលែ 
 - កាល ហាន្ខាល ងំ្េំផុរ  គឺ្ថស្លម េះត្រង្ម់្និ្មាន្មាយា 
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 - ត្េមាទ  និ្ង្លងង្េំ់ផុរ  គឺ្លកខ់្លួន្ឯង្ឱ្យថៅដកបាេ 
 - កម្សរក់ថម្ោយជាទីេំផុរ  គឺ្ថម្ើលងាយខ្លួន្ឯង្ 
 - ដួ្លរលំរោយ  ធងន្េំ់ផុរ  គឺ្បាកទឹ់ក ិរត  ឬខូ្  ិរត 
 - មាន្រនម្លនេលេំផុរ  គឺ្ោកជី់្វរិេថត្ម្ើត្ពេះររន្ត្រយ័ 
 - គួ្រដរទទួលរងាែ ន្ធំ់េំផុរ  គឺ្ត្បារពធពាយាម្ត្រូវ 
 - ោភធំេំផុរ  គឺ្សុខ្ភាពមាទំ ំ និ្ង្អរយិត្ទពយ ៕៚ 

3 
 ៙.កនុង្ថោកថន្េះ មាន្កម្មវធីិេថត្ង្ៀន្ម្នុ្សសឱ្យថ េះរកទទួល-
ទន្    មាន្បាន្    ដរថា     ត្រូវត្េកេជាម្យួនឹ្ង្ថ រុថផសង្ថទៀរ   
ថរៀង្ៗ ខ្លួន្ ។  ថេើតាម្ផលូវត្ពេះធម្វ៌ញិ  ត្េថយាជ្ន្េ៍ ចុេបន្នគឺ្វរថុសម្បរតិ  
ញារិម្រិត  និ្ង្កិរតិយសកនុង្ការរស់ថៅ  េ៉ាុដន្ត  យកផលូវ ិរតជាត្េធ្លន្
សំខាន្ ់។  ម្នុ្សសដដ្លមាន្ថស កដីសុខ្កនុង្ ិរត  ម្និ្ចាបំា  ់ ត្រូវដរ
មាន្វរថុសម្បរតិថត្ ើន្ជាទីេំផុរថនាេះថទ  ផទុយម្កវញិ  គឺ្ថស កដីត្រូវការ
រិ េំផុរ  ថត្ោេះថេើររឹដរត្រូវការ  រិ  ុេះ  សម្បរតិដដ្លមាន្ដ្ដដ្ល
ថនាេះ  ត្បាកដ្ដូ្ ជាររឹដរ ថត្ម្ើន្ថឡើង្   ិរតកស៏ងេ ់៕៚ 

3 
 ៙.ត្រូវរម្កល់ខ្លួន្ឱ្យលែកនុង្វយ័ទងំ្េី  វយ័ណាម្យួ ៖ 
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 - វយ័ថកមង្  មាន្ថពល  មាន្កមាល ងំ្  ដរអរត់្បាក ់ អា ត្េត្ពឹរត
ត្ព ម រយិធម្ ៌  ូលកាន្ផ់នួស  េសួបាន្ថោយលែ ។ 
 - វយ័ធំ  មាន្កមាល ងំ្  មាន្ត្បាក ់  ដរអរថ់ពល  រវល់ការងារ  
ម្មាញឹក  អា ឱ្យទន្បាន្  ថៅកនុង្សមាម ជី្វៈ  ជី្វរិនេលេនូរ ។ 
 - វយ័ចាស់  មាន្ត្បាក ់  មាន្ថពលថវោ  ដរកមាល ងំ្ថខ្ោយ  
អា ឱ្យទន្  រកោសីល  ស្លដ េត់្ពេះធម្ ៌ ភាវនា  ឬេសួកប៏ាន្  េ៉ាុដន្តត្រូវ
ដឹ្ង្ថា  ខ្លួន្ឯង្ដូ្ សលឹកថឈើទំុ  មាន្ពណ៌ថលឿង្... ។ 
 C.កម្សរត់្រង្ថ់ៅថកមង្  ម្និ្បាន្េសួថោយលែ  ដ្ល់ធំជាេ់
 ំណង្ក   ំណង្នដ្   ំណង្ថជ្ើង្  ថ ើយដ្ល់ថពលចាស់ជ្រា  ត្គាតំ្គា  
អរស់ទធ   អរសី់ល... កមាល ងំ្ថខ្ោយ  កវ៏ថង្ែង្ថោយត្េការថផសង្ៗ  
មាន្ដរសង្ឃមឹ្កូន្ថៅ  ថាែ យទន្  េូជាត្ពេះថ រិយ  និ្ម្ន្តត្ពេះសង្ឃ
សូត្រធម្.៌.. ៕៚ 

3 
 ៙.ថស កដីសុខ្នន្ម្នុ្សសថយើង្  ម្និ្ចាបំា ដូ់្ គាន ថទ  ដូ្ 

ថយើង្ ូល ិរតមុ្ខ្ម្ាូេអ៊Í ឹង្ឯង្  ឆ្ង ញ់ថរៀង្ៗ ខ្លួន្ ។ 
 កំុយកភាពង្ងឹ្ររេស់ថយើង្  ថៅថត្េៀេនឹ្ង្ភាពភលសឺ្លែ ង្នន្អនក- 
ដ្នទ   ជួ្ន្កាលភាពភលសឺ្លែ ង្ដដ្លថយើង្ថម្ើលថ ើញថនាេះ   កំពុង្ដរេង្ក 
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េញ្ញា ដ្ថ៏មម ង្ងឹ្រដ្ល់មាច ស់ខ្លួន្គារផ់ង្  អា ថា  ជាេថ់ទសត្េហារ
ជី្វរិផង្កប៏ាន្... ត្រូវចាថំា  ឱ្យដរថៅមាន្កិថលសត្េកាន្ ់ ម្និ្ថាអនក-
ណាថឡើយ  ដរង្មាន្ទុកខថរឿង្ថន្េះ  ថរឿង្ថនាេះ  ដូ្ថ នេះ  ថេើថយើង្មាន្
ថស កដីសុខ្ជារេស់ថយើង្ថ ើយ ត្រូវថត្េើេថណាដ េះអាសន្នសិន្ថៅ  
ថត្ោេះមាន្ដរត្ពេះនិ្ោែ ន្េ៉ាុថណាណ េះ  ដដ្លជាឯកន្តេរម្សុខ្ជានិ្ ច៕៚ 

3 
 ៙.េញ្ចកខន្ធ  តាម្សមាល េថ់យើង្ត្គ្េជ់ារិ  ជាអថន្ក 
 - ដ្ល់ថយើង្ម្កវវិាទបាកដ់េក  ជាម្យួអនកថផសង្  សឹង្ដរសីុ

ស្ល  ់  ុរឈាម្គាន អ៊Í ឹង្ថៅ ។   
 -  ំដណកេញ្ចកខន្ធជាសត្រូវវញិ  ខំ្ថលើករថម្កើង្ថឡើង្ផទេះេ៉ាុន្ភន ំ 
មាសោកទ់ងំ្ដំុ្  ខំុ្្េថត្ម្ើរាេរ់យ  ដត្គ្ពូកខ្នល់ថខ្នើយសុទធដរថលខ្ ១  
ជាពិថសស  គឺ្បាន្ថលើកសទួយថធែើជាខ្លួន្អញថទៀរផង្   េ ់៕៚ 

 3 
 ៙.កំុត្គ្េត្គ្ង្អែី  ជាង្ត្គ្េត្គ្ង្ ិរត 
 កំុយកថរឿង្គិ្រ  ម្កឱ្យថកើរទុកខ 
   កំុការក់ដីថគ្  កដីថយើង្ថត្ ើន្មុ្ខ្ 
   កំុ ង្ច់ាេទុ់ក  ត្គ្េមុ់្ខ្ស្លេសូន្យ ៕៚ 



-32- 

 

 ៙.ថ េះឱ្យថោយអថោភៈ ថ េះត្រជាកថ់ោយអថមា ៈ 
 ថ េះទទួលថោយអថទសៈ ថ េះោកថ់ោយឧបាយ ៕ 

3 
 ៙.រេស់ដ្ដដ្ល ៖ 
 - ថេើថោភៈ   ត្រូវខ្ែេះ 
 - ថេើសថនាដ ស ត្រូវត្គ្េ ់
 - ថេើត្បាថាន រិ  ត្រូវសល់ ៕៚ 

3 
 ៙.េដិ្េរតិធម្ ៌  គឺ្ភាពរងឹ្េឹុង្   ំថណេះដឹ្ង្រេស់ ិរត  អា 
សថត្ម្ ថស កដីសុខ្កនុង្ខ្លួន្ឯង្បាន្      ថទេះេីត្ពឹរតិការណ៍នន្ជី្វរិ  
ដូ្ ថម្ដ កថ៏ោយ ុេះ  គឺ្ខុ្សអំពី ិរតដដ្លម្និ្បាន្អេរ់ ំ  ទម្ទរដរ
អារម្មណ៍នាឱំ្យជាទីថពញ ិរត  ថេើម្និ្បាន្ថទ  កថ៏ទម្ន្សស  ថត្េៀេថៅ
នឹ្ង្សលឹកថឈើត្ជុ្េះ  រស្លរត់ាម្ខ្យល់េក ់។  ថេើ ិរតអេរ់វំញិថនាេះ  ដូ្ 
ត្ពេះ ន្ទដដ្លថគា រថៅ  ថៅដរកនុង្ផលូវនន្ន្កខរតឫកសរេស់ខ្លួន្េ៉ាុថណាណ េះ  
ពឹង្ខ្លួន្ឯង្បាន្ឈនេះទុកខទងំ្ពួង្ ៕៚ 

3 
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 ៙.នេងរេះករ៏េះថៅ  លិ កលិ៏ ថៅ  ថយើង្មាន្ថកើរទុកខអែី  មាន្
ថភលៀង្  មាន្ខ្យល់  ត្រូវត្ជ្កកត៏្ជ្កថៅ... ថរើថយើង្ម្កថធែើជាមាច ស់េងាគ េ់
េញ្ញា អែីជាម្យួនឹ្ង្ថោកថន្េះ ។ 
 - ថេើថយើង្ម្និ្ត្េកាន្អ់ែីៗកនុង្ថោកឱ្យយា៉ា ង្ថន្េះវញិ យា៉ា ង្ថនាេះ
វញិថទ  ថរើមាន្ការខ្ក ិរតម្កពីណា  ថយើង្នឹ្ង្មាន្ថស កដីសុខ្
ជាម្យួនឹ្ង្ធម្មតាធម្ ៌។ 
 - ជាម្យួនឹ្ង្ម្នុ្សសសរែកដូ៏្ គាន   សុទធដររួអភធិម្មទងំ្អស់  
សំខាន្គឺ់្ម្និ្ដម្ន្ជារេស់ថយើង្  ថត្ោេះថយើង្ម្និ្បាន្ស្លង្អែី  សូម្បដីរ
េន្តិ ម្កថឡើយ ។  សងាខ រធម្ទ៌ងំ្អស់  គាម ន្មាច ស់ថនាេះថទ ៕៚ 

3 
 ៙.ថរៀន្អេរ ិំរត  កំុឱ្យត្េឆ្ងំ្ជាម្យួនឹ្ង្ធម្ធ៌ម្មតា  ថស កដី
សថត្ម្ ថៅត្រង្ស់ងេ ិ់រតជាម្យួនឹ្ង្ខ្លួន្ឯង្  ត្ពម្ទងំ្អនកដ្នទ ។ 
 C.ម្និ្ដម្ន្រថេៀេខ្ែល់ខាែ យនឹ្ង្ខ្លួន្ថយើង្ ខ្លួន្ថគ្  ឱ្យអតាត  រួខ្លួន្
ជាអនកបាន្ធម្ថ៌ទ ។  ដូ្ ថយើង្អង្គុយថម្ើលទឹក ូរធ្លល កដ់ដ្រ  ថេើថយើង្
ម្និ្ ង្អ់ែីយា៉ា ង្ដ្នទថទ កម៏្និ្ខាែ យខ្ែល់អែីថឡើយ  ដូ្ គាន ដដ្រ  សរិភាវនា
ថម្ើលកាយ  ថម្ើល ិរត  ជី្វរិដូ្ ទឹក ូរធ្លល ក ់ ម្និ្ខ្ែល់នឹ្ង្ខ្លួន្ថយើង្បាន្ 
អែីថទ  មាន្ដរថត្រកអរនឹ្ង្ការអស់ថៅនន្រណាា េ៉ាុថណាណ េះ  សពែនេង  ដដ្ល 
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ថ េះដរលំបាកថឡើង្  ម្កអំពីរណាា  ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្   ថ េះដរថភល អំពីថស កដីសុខ្ពិរត្បាកដ្ 
ថោយត្ ឡំថាខ្លួន្ឯង្បាន្សុខ្   ថត្ោេះបាន្នូ្វអែី   ដដ្លខ្លួន្ឯង្ ង្់
បាន្ ។   ថរើថយើង្បាន្អែីថៅ    ថត្ៅអំពីអារម្មណ៍នន្ ិរតរាល់នេង ។   កំុ
ថភល ត្ពេះពុទធដី្កា  ដដ្លត្ពេះដ្ម៏ាន្ត្ពេះភាគ្ត្ទង្ត់្តាស់ឱ្យភទទវគ្គិយៈ  
រកខ្លួន្ឯង្វញិ  េិ.៦/ទំ.៧៤ ។ 
 C.សពែនេង  ម្នុ្សសថយើង្  រវល់ដរត្េឹង្ដត្េង្ដសែង្រកមាសត្បាក ់ 
យសស័កដិ  កាម្គុ្ណ... អរប់ាន្រកខ្លួន្ឯង្ផង្ថទ  ថោយត្េកាន្់
វញិ្ញា ណធ្លរុដដ្លត្េកេថោយឆន្ទរាគ្ៈ  ថាខ្លួន្ឯង្ជាអនកបាន្ថសព
ថស្លយថ ើយ ៕៚ 

3 
 ៙.បាន្េទពិថស្លធ  ពីការភាល រប់ាល រ 
 បាន្ភាពនវឆ្ល រ  ពីការខ្ក ិរត 
   បាន្ថធែើត្េថយាជ្ន្ ៍ ពីការអាណិរ 
   បាន្ទីពឹង្ពិរ  ពី ិរតអេរ់ ំ៕៚ 

3 
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 ៙.ម្នុ្សសថយើង្  ឱ្យដរថៅមាន្ដ្ថង្ាើម្  សុទធដរមាន្ថរឿង្គិ្រឱ្យ
សេាយ ិរត  ដរត្ពឹរតិការណ៍នន្ជី្វរិេមីៗ  បាន្ត្គ្េត្គ្ង្គំ្និ្រ  ឱ្យគិ្រ
ថ ើញដរថរឿង្ម្និ្លែោកខ់្លួន្ ។  ថរឿង្បារេ់ង្ ់ថរឿង្ម្និ្ ុេះសត្មុ្ង្គាន ... 
សុទធដរជាេញ្ញា ខ្ក ិរត  ម្ា៉ាង្ថទៀរ  គំ្និ្រថត្េៀេថធៀេនឹ្ង្អនកដ្នទ ។  

តាម្ពិរ ជី្វរិគឺ្អ៊Í ឹង្ឯង្  ម្កពីថយើង្ត្េឆ្ងំ្  បាន្ជាត្រូវថស្លកថម។  
ថេើថយើង្ម្និ្ទស់នឹ្ង្ដខ្រថនា ថទ  រថនា ករ៏ថនា ថៅ  ថខ្នើរកថ៏ខ្នើរថៅ  
ឥឡូវថយើង្ថៅរស់  សូម្បមី្ហាថសដ្ឋីអង្ែរថសដ ម្ ចុរាជ្  សូម្ឱ្យបាន្
ថៅរស់ត្េដ លដូ្ ថយើង្ថន្េះ  ថទេះជាត្រូវអស់ត្ទពយរលីង្កថ៏ោយ  
ម្និ្ទងំ្បាន្ផង្  ត្រូវធ្លល កន់្រកថទៀរកម៏ាន្ដដ្រ  ថម្៉ា ថយើង្ម្និ្ថ េះគិ្រ  
ថៅនត្រសរណគ្ម្ន្ ៍ ថៅសីល  ថៅេុណយសន្ធឹកជាថដ្ើម្ថទៀរ  សូម្បី
ដរម្យួរាត្រីកម៏ាន្ថស កដី ថត្ម្ើន្ ។  វាអា ថរឿង្ដដ្លថយើង្គិ្រថា
អាត្កកណ់ាស់ថនាេះ  ត្រឡេថ់ៅជាថរឿង្ឱ្យថយើង្អរគុ្ណថៅវញិ  ថត្ោេះ
ថធែើឱ្យថយើង្បាន្ទីពឹង្ពិរ ។ 
 C.ដូ្ថ នេះ  ត្រូវថ េះគិ្រថរឿង្លែឱ្យខ្លួន្ឯង្  មាន្កមាល ងំ្ ិរត៕៚ 

3 
 ៙.ថរើចាថំទ  កនុង្ម្យួនេង ៗ ថយើង្គិ្រថា “ គួ្រដរយា៉ា ង្ថន្េះវញិ ” 
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េ៉ាុនាម ន្ដ្ង្ ?  ម្នុ្សសថយើង្យា៉ា ង្ថត្ ើន្  ថៅថលើដផន្ដី្បាន្ថកើរទុកខក៏
ថត្ ើន្  រ ូរដ្ល់មាន្សន្ទងាគ ម្ថោក  ថទៀរផង្  ថស កដីថន្េះ  ថត្ោេះ
ថោយត្រឹម្ោកយពីរមា៉ា រ ់ដដ្លគិ្រថា “ គួ្រដរ...” គឺ្ជាគំ្និ្រត្េឆ្ងំ្នឹ្ង្
ធម្មជារិ  ត្េឆ្ងំ្នឹ្ង្ម្នុ្សសគាន ឯង្  ជាពិថសស  ត្េឆ្ងំ្នឹ្ង្ស ចធម្។៌ 
 C.ត្ពេះសមាម សម្ពុទធ   ត្ទង្េ់ថត្ង្ៀន្សន្តិភាព  “ តថានិ ” កនុង្
ស ចៈ ៤  ត្តាស់សដម្ដង្េរម្រថ  “ គួ្រដរយា៉ា ង្ នឹង្ឯង្ ” ៕៚ 

3 
 ៙.អនកខ្លេះស្លដ យ         រាយមាយ ិរត        ដ្បរិម្រណៈ 
 ទងំ្ថៅត្បាក ់         ថាន កថ់ៅថកមង្      ថៅថលង្កាយ 
 អនកខ្លេះសលុរ         ចាយដូ្ ដុ្រ      ត្បាកទ់ងំ្ឡាយ 
 អស់ត្បាកច់ាយ         កាយថៅរស់      ថត្គាេះសូម្ទន្ ។ 
 មាន្សរិ         រលឹកដឹ្ង្       ត្េឹង្ពិ យ័ 
 រស់ម្យួនេង         អែីថ ើញឮ      គឺ្វញិ្ញា ណ 
 សម្បរតិត្ទពយ         កេថ់ោយលែ      គឺ្ថធែើទន្ 
 រស់មាន្ញាណ         ស្លល េក់គ៏ាម ន្      អែីឱ្យស្លដ យ ៕ 

3 
 ៙.រយោកយោស់ថរឿន្  មុ្នឺ្ោកយរលឹំក 
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 ម្និ្មាន្សំនឹ្ក  ម្និ្ភ្ាកខ់្លួន្ថឡើយ 
   ទិដ្ឋិ  រណាា   មាន្េះ   នឹង្ថ ើយ 
   អវជិាា ថម្ថកើយ  ជាថខ្នើយថោកីយ ៍។ 
 ត្រូវត្រួរពិនិ្រយ  ដួ្ង្ ិរតខ្លួន្ឯង្ 
 កំុឱ្យវថង្ែង្  ថាត្េុសថាត្សី 
   ត្គាន្ដ់រជាធ្លរុ  ដឹ្ង្ថរឿង្អែីៗ 
   ថទេះេីដឹ្ង្សែី  កត៏្រឹម្ដរ ិរត ៕៚  

3 
 ៙.េុគ្គលដដ្លត្គ្េត្គ្ង្ការខឹ្ង្ថត្កាធបាន្  គឺ្ជាអនកឈនេះ ។ 
 ម្នុ្សសដដ្លេថញ្ចញកំ ឹង្ោកអ់នកដ្នទ  ត្គាន្ដ់រជាអនកឈនេះ
កនុង្ការថឈាល េះវវិាទគាន ដរេ៉ាុថណាណ េះ  ដរថគ្បាន្ចាលចាញ់កនុង្ការរស់ថៅ  
រមួ្ជាម្យួនឹ្ង្អនកដ្នទថោយថម្ត្រីភាព  ថោយខ្ន្តី  និ្ង្ថោយការ
ឱ្យអភយ័ ៕៚ 

3 
 ៙.ឆ្ល រថធែើការងារលែ ម្និ្ត្កត្ទពយត្េសពែម្រិត 
 ឆ្ល រខាង្ការថធែើ ិរត ជួ្េធម្ពិ៌រ ិរតសុខ្សងេ ់៕៚ 

3 
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 ៙.សរែថោកម្យួសង្ោរវដ្ដ  ដឹ្ង្ដរពីខិ្រខំ្  ត្េឹង្ដត្េង្ដសែង្
រកអែីៗ ឱ្យខ្លួន្ឯង្  បាន្តាកដ់រង្កម្មត្េចាតំ្បាណ  ថៅថាវដ្ដៈ ។ 
 លុេះដ្ល់ត្ពេះសមាម សម្ពុទធបាន្ត្តាស់ដឹ្ង្  ត្ទង្ស់ដម្ដង្ឱ្យដសែង្
រកខ្លួន្ឯង្វញិ  ថោយសថង្ខេកនុង្េិ.៦/ទំ.៧៤  ថេើថោយពិស្លដ រកនុង្
ម្ហាសរិេបោឋ ន្សូត្រជាថដ្ើម្ ។ 
 C.ការដសែង្រកខ្លួន្ឯង្  គឺ្កំណរដឹ់្ង្នាម្រូេខ្លួន្ឯង្  សូន្យចាក

អតាត   ដូ្ ថសេះអរដ់សនង្ អ៊Í ឹង្ឯង្ ៕៚ 

3 
 ៙.ផលូវនន្ជី្វរិដវង្ឆ្ង យ  ថយើង្ត្គាន្ដ់រជាថភ្ៀវកនុង្ដំ្ថណើ រផលូវ  
ម្និ្ត្រូវជាេថ់ៅថោយការចាេយ់ក  កម៏្និ្ចាបំា ត់្េកាន្ថ់ឈាល េះ  ថត្ោេះ
ថយើង្ត្រូវថៅឱ្យ ួសរ ូរ  អែីៗ ជារេស់នន្ថោកថន្េះេ៉ាុថណាណ េះ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សស ូលវរត   ត្េត្ពឹរតធម្ ៌       លែត្រង្ថ់ស្លម េះ 
 ថត្េរវញិថនាេះ       ូលវរតថត្ោេះ     ថឈាល េះដ្ថណដើ ម្ 
 ថត្សកឃ្លល ន្ខាល ងំ្     ថឡើង្រតាងំ្      គួ្រឱ្យថឆែើម្ 
 វរតចាេថ់ផដើម្      ខូ្ ថករ តិ៍ថឈាម េះ    ថត្គាេះកសយ័ត្បាណ។ 
 នឹ្កដ្ល់វរត      ថវឡុវន័្       ថជ្រពន្ណាស់ 
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 ត្េថយាជ្ន្ ៍ាស់   ត្ទង្ប់ាន្ត្តាស់    ត្ពេះកម្មោឋ ន្ 
 ទឹកដី្វរត      ថាែ យដ្ល់សង្ឃ    អង្គថផ្ើត្បាណ 
 លុេះកម្មោឋ ន្      បាន្ត្ព មយាន្    និ្ោែ ន្ថហាង្៕៚ 

3 
 ៙.េរថិភាគ្ត្រី  ត្េយរ័នស្លល កឆ់ែឹង្ 
 ត្សឡាញ់អែីត្រូវដឹ្ង្  មាន្ឆែឹង្ជាេ ់ក 
   អែីឱ្យថកើរទុកខ  ថេេះថ ញថោយលែ 
   អនកត្េត្ពឹរតធម្ ៌ សខុ្ំ  នសតិ ៕៚ 

3 
 ៙.អរុថណាទយ័  ថម្ត្រីញញឹម្ 
 សង្ឃមឹ្ត្សស់ថាល   ជួ្យ ការដដ្លមាន្ 
   កនុង្ ិរតសុខ្ស្លន្ត  ថត្ោេះបាន្ឱ្យទន្ 
   សទធ អា ហ៊ាន្  មាន្ ិរតជាធំ ។ 
 ត្េយរ័នវាចា  ត្េហារថេេះដូ្ង្ 
 ត្េយរ័ន ិរតថកាង្  ម្និ្បាន្អេរ់ ំ
   ត្េយរ័នកាម្គុ្ណ  ទរុណដូ្ ភន ំ
   ត្េយរ័នថត្គាេះធំ  ម្និ្អេរ់មំ្គ្គ ៕៚ 
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 ៙.ថត្េើត្បាកស់្លង្ត្បាណ   គុ្ណភាពជី្វរិ 
 អាសិរ ពសិពិរ   ដ្បរិត្បាកជ់ាមាច ស់ 
 កំុថជ្ឿថន្ត្តា   េញ្ញា ថទើេ ាស់ 
 ត្ពេះធម្ត៌្ទង្ត់្តាស់  ោស់ថរឿន្សរែថោក ៕ 

3 
 ៙.កនុង្ទឹកមាន្ត្រី  កនុង្នត្ពមាន្សរែ   

កនុង្សង្ោរវដ្ដ  េរម្រថនត្រលកខណ៍ 
  អនកត្បាជ្្មាន្ញាណ  បាន្យាន្អរយិម្គ្គ 

         ោក ុ់េះភារៈ  ថឡើង្កាន្និ់្ថរាធ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសមាន្សីល ត្បាសម្ន្ទិល    សរលិលែ 
 ម្នុ្សសមាន្ធម្ ៌ លែតាម្ដេេ ថទពសួគ៌ា 
 ម្នុ្សសមាន្េុណយ គុ្ណបារម្ ី ម្ហាមាយា 
 គ្រុគ្ោា    ត្ពេះឈនេះមារ វនាទ ម្ ិ៕៚ 

3 
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 ៙.បាន្អែីកនុង្ថោកថន្េះ  េ៉ាុន្ណា  កថ៏ៅដរមាន្ថរឿង្ខាែ យខ្ែល់  
ថត្ោេះត្េកាន្ថ់យើង្ជាមាច ស់ ។  ថោយេរម្រថ  អរម់ាន្អតាត   រួខ្លួន្ថយើង្
ថ ើយថត្ស   ដូ្ ទន្ោយអរដ់សនង្  េ៉ាុដន្តមាន្រួធម្ត៌្េកាន្ ់  ថៅថា  
អតាត នុ្ទិដ្ឋិ  កនុង្េុេុជ្ាន្ ។ 
 C.អតាត នុ្ទិដ្ឋិថន្េះឯង្  រមួ្នឹ្ង្រណាា   មាន្អវជិាា ជាឫសគ្ល់  នាំ
ឱ្យវដ្ដៈត្េត្ពឹរតថៅដដ្លសន្មរថា  សរែថោកនី្ម្យួ ៗ ។  ដូ្ថ នេះ  ថទើេ
ថយើង្ត្រូវយល់អំពីត្េថយាជ្ន្ន៍ន្អេបមាទធម្ ៌  គឺ្រលឹកដឹ្ង្ថរឿយៗ  នូ្វ 
េរម្រថធម្ ៌  ថៅតាម្ថស កដីពិរថរៀង្ៗ ខ្លួន្ ។  ថន្េះជាកិ ចរវា៉ាជាម្យួ
នឹ្ង្អវជិាា  ថោយវេិសសនា  ថត្ោេះថាេរម្រថធម្ ៌ ថយើង្ម្និ្បាន្ថធែើម្កថទ  
ថយើង្ត្រូវដរោក ុ់េះ  ថោយម្និ្ត្រូវទទួលម្កជាភារៈថឡើយ៕៚ 

3 
 ៙. ន្ទថពញេូណ៌ម្ ី ទទួលរសមី  ពីត្ពេះអាទិរយ 
 ដួ្ង្ ិរតភលសឺ្លែ ង្  កមាច រង់្ងឹ្រ  ពន្លឺជី្វរិ
    អាត្ស័យត្ពេះធម្ ៌៕៚ 

3 
 ៙.ការម្និ្ថសពគ្េជ់ាម្យួនឹ្ង្អនកណា     ម្និ្ដម្ន្បាន្ថស កដី 
ថា  ត្រូវសែេថ់គ្ថនាេះថទ ។ 
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 ថេើថយើង្គិ្រសែេថ់គ្     ម្យួនាទី          គឺ្ថយើង្ថ ញថចាល
ត្ពេះររន្ត្រយ័   ៦០វនិាទី ។ 
 ថរើអនកថនាេះមាន្រនម្លអែី      ដដ្លថធែើឱ្យថយើង្ត្ពម្លេះេង្ថ់ចាល
ត្ពេះពុទធ  ត្ពេះធម្ ៌ ត្ពេះសង្ឃ  ម្និ្ថៅគាល់ត្ពេះអង្គ  គឺ្ទុកត្ពេះអង្គថចាល
កនុង្ ិរតដ្ថ៏ម មង្  ថស្លម កថត្គាករេស់ថយើង្   យកថពលម្កេង្កវវិាទគាន   
ថន្េះឯង្  ថឈាម េះថា  ថយើង្ម្និ្ថគារពត្ពេះស្លស្លដ   ម្និ្ថគារពត្ពេះធម្ ៌ 
ម្និ្ថគារពត្ពេះសង្ឃ  ម្និ្ថធែើឱ្យេរេូិណ៌កនុង្នត្រសិកោ  ទងំ្េង្កភយ័  
កនុង្ត្ពេះពុទធស្លសនាថទៀរផង្ ៕៚ 

3 
 ៙.ដំ្ថណាេះត្ស្លយេញ្ញា ថផសង្ៗ តាម្ផលូវថោក  ថត្ ើន្ដរពឹង្
ថពលថវោ  ថាវានឹ្ង្បាន្ធូរត្ស្លល ។  តាម្ពិរ  ថពលថវោម្និ្ដម្ន្
ជា ំថណេះដឹ្ង្  ម្និ្ដម្ន្ជារួកុសល  សត្មាេល់េះការនូ់្វេញ្ញា ថនាេះ
ថឡើយ  ទុកខត្ពួយ  ថស្លកថម... វារស្លយថៅតាម្ធម្មតាធម្ ៌ ថៅឫស
គ្ល់ទងំ្មូ្ល  ជួ្ន្កាល  ថពលសត្មាេថ់ៅរស់មាន្រិ ជាង្ថពល
សត្មាេខឹ់្ង្ថត្កាធ   ឬថកើរទុកខថរឿង្អែីថនាេះថៅថទៀរ ។   ដូ្ថ នេះ  ត្រូវកំុ
េថណាដ យឱ្យ ិរតថម មង្   តាងំ្ថៅដូ្ ជាផទេះរេស់វាថនាេះ   ថយើង្មាន្ 
សិទធិេថណដ ញថ ញ     ត្រូវត្េញាេល់េះការ ់     ថោយការ ថត្ម្ើន្ត្គ្េ ់
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កុសលធម្ ៌៕៚ 

3 
 ៙.ថស កដីត្បាថាន រេស់ម្រិតលែ មាន្ដរម្ា៉ាង្ គឺ្ត្បាថាន លែឱ្យដ្ល់
ម្រិតបាន្សថត្ម្  ។    ំថោេះម្រិតលែ   ម្និ្មាន្នេងផុរកំណរថ់ឡើយ ៕ 

3 
 ៙.ថស កដីថសនហា  វាចាេថ់ផដើម្ថលឿន្រ ័ស  ងាយត្សួលទងំ្
ថោរថពញថោយកមាល ងំ្ឆន្ទរាគ្ៈ  យា៉ា ង្ធំម្ ិមា ។ 
 ដរការរកោ  ដេទ ំ  ម្និ្ដម្ន្ងាយថនាេះថទ  ត្រូវយកខ្ន្ដីម្ក
ជំ្នួ្សឆន្ទរាគ្ៈ ។  ត្រូវថរៀន្ទទួលយកអធាត្ស័យរេស់អនកដ្នទ ។  
ត្រូវថោេះត្ស្លយ         ជាម្យួនឹ្ង្រាគ្ៈេមីៗ         ដដ្លមាន្ថៅថលើអនក
ថផសង្ថទៀរ... ។ 
 ថសនហាជាសុខ្  ដរទុកខលំបាកថៅរង្ច់ា ំ លំបាកត្ទថំត្ ើន្ថរឿង្  
លំបាកដេកគាន ថៅវញិ និ្ង្លំបាកេំថភល ថរឿង្ដដ្លនាឱំ្យ ូរទឹកដភនក។ 
 បាន្ថា  កំុថជ្ឿដភនកខ្លួន្ឯង្  ត្រី  ម្និ្ដដ្លេិទដភនកផង្  ថៅជាេ់
ដផលសន្ទូ   ដូ្ថ នេះ ត្រូវមាន្សំវរ ៥ ( សីល  សរិ  ញាណ  ខ្ន្តិ  វរីយិៈ )  
ត្េចាទំែ រទងំ្ ៦  សត្ងួ្ម្ទែ រទងំ្ ៨ ( រមួ្ថោយទែ រកាយ  និ្ង្ទែ រវាចា 
ថៅតាម្សំវរកនុង្ម្ថនាទែ រ ) ៕៚ 
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 ៙.ដម្៉ាឪឱ្យពរកូន្ថៅ  “ រកទទួលទន្  មាន្បាន្ ” ដូ្ ត្បាេថ់ា  

ឱ្យកូន្ថៅ ររឹដរត្កថឡើង្ ៗ អ៊Í ឹង្ឯង្  ថត្ោេះរកទទួលទន្  បាន្ដម្ន្  
េ៉ាុដន្ត  ម្និ្លមម្  ររឹដរ ង្ប់ាន្ថឡើង្... ។    ដូ្ថ នេះ   ពរដ្ស័៏កដិសិទធិ   គឺ្
ត្ពេះធម្ ៌ ត្ពេះធម្មររន្ៈ  កនុង្កូន្ខ្លួន្ឯង្ ។  កនុង្ថោកថន្េះ  ថទេះជាសូម្
ពរអែី    កថ៏ៅដរជាអនកេថត្ម្ើេញ្ចកខន្ធដ្ដដ្ល     ថលើកដលង្ដរ  ពរ  គឺ្
ធម្ម     ត្េត្ពឹរតថៅជាត្េថយាជ្ន្ ៍    និ្ង្វេិសសនាញាណ     រ ូរដ្ល់
េដិ្ថវធញ្ញា ណ  ថទើេថ ើញការអស់រណាា   ជាការសថត្ម្ ពរដ្ឧ៏រដម្៕ 

3 
 ៙.កាលពីឈធឺងន្ ់ សូម្ជា  សូម្រស់  ឥឡូវបាន្ជាសិន្  ម្និ្
ដឹ្ង្បាន្រស់ថៅេ៉ាុនាម ន្នេងថទៀរថនាេះថឡើយ ។  ពុថទធ ថអើយ ! ថ រុអែីម្និ្
ថ េះស្លដ យត្សថណាេះថពលថវោ  ត្ពម្ដ កថពលឱ្យឥសោ  ឱ្យការខឹ្ង្
សែេ.់.. គួ្រដរយកថពលម្កអេរ់ ិំរត  កំណរធ់្លរុ ៦ េដិ្េរតិេូជាវញិ៕ 

3 
 ៙.ខំ្ថរៀន្កនុង្ត្សុក  ថត្ៅត្សុក  ថឡើង្អស់ថាន ក ់  សញ្ញា េត្រ
អថន្កអន្គ្ឃ  អស់ត្បាក ់ ឪដម្៉ា...! 
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 េ៉ាុដន្ត  ដ្ល់ថពលខឹ្ង្  ត្េគ្ល់ថរឿង្ នឹង្ឱ្យថស កដីថត្កាធជាអនក
ត្គ្េត្គ្ង្  ឬជាថម្េញ្ញា ការ ។  អស្លច រយត្រង្ថ់ា  ការខឹ្ង្ថត្កាធអរប់ាន្
 ូលស្លោអែីម្ដង្ថស្លេះ  ដេរជាបាន្សិទធិចារក់ារជំ្នួ្សេណឌិ រ  ដដ្ល
ថរៀន្អស់ថាន កក់នុង្ថោក ។ 
 C.ស្លម្ថណរម្យួអង្គថនាេះថហាេះធាន្  បាន្សមាេរតិ ៨ ... 
ធ្លល កដី់្  បាន្ត្េពន្ធពិការ  អរថ់ េះថធែើអែីថ ើយថត្េើេដីថទៀរ ។ 
 ថេើជាម្យួអនកថរៀន្ធម្វ៌ញិ ៤០ ឆ្ន  ំ  ធម្អ៌ែីកថ៏ េះដដ្រ  ថលើក-
ដលង្ដរ  “ ខ្លួន្អញ ” ថ ញ  ម្និ្ដឹ្ង្ថា  វាជាសែី ៕៚ 

3 
 ៙.ដរកកូន្ដរកថៅ  ដរកថមម ដរកេម 
 ដរកខ្ោ ប់ាយ អ  ក ត្ពេះវហិារ 
   ដរកថរឿង្ខឹ្ង្ថត្កាធ  ចាកថ់ោរនិ្នាទ  
   វវិាទឃ្លល រគាន   កស្លង្អបាយ ៕៚ 

3 
 ៙.ថៅថពលថកើរទុកខថទម្ន្សស  ថាន ងំ្ថាន កផ់លូវ ិរត  ថៅថពល
ថនាេះ  គឺ្មាន្សញ្ញា េញ្ញា កត់្បាេឱ់្យដឹ្ង្ថា  ថយើង្ម្និ្បាន្ោក ិ់រតឱ្យ
ត្សេថៅជាម្យួនឹ្ង្ធម្មជារិតាម្ពិរថនាេះថឡើយ ។ 
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 C.គឺ្ ិរតថយើង្  មាន្ត្េរិកម្ម  នឹ្ង្ធម្មជារិ ៕៚   

3 
 ៙.កាយថន្េះម្និ្ថៅយូរេ៉ាុនាម ន្ថឡើយ  ដរមាន្វញិ្ញា ណត្បាស
ថៅថ ើយ    គឺ្ស្លល េថ់ ើយ ។    ដូ្ថ នេះ  ដដ្លថយើង្ថៅរស់ថន្េះ  គឺ្ថៅ  
“ វញិ្ញា ណធ្លរុ ” ។   
   C.ឥឡូវថន្េះ  វញិ្ញា ណអែីកប៏ាន្ដដ្រ  ត្គ្េត់្ពេះអង្គ  ត្គ្េគ់ាន   
ថត្ោេះម្និ្មាន្វញិ្ញា ណធ្លរុណា  ជាអតាត   រួខ្លួន្ថយើង្ថនាេះថឡើយ ។  
ពាយាម្រលឹកថរឿយៗទងំ្យេទ់ងំ្នេង ជាត្េថយាជ្ន្ ំ៍ថោេះខ្លួន្ ថត្ោេះ
ជាឧបាយជួ្យ ខ្លួន្ឯង្  ឱ្យបាន្ោក ុ់េះនូ្វភារៈធងន្ ់  អរម់ាន្អនកដ្នទ
ណាជំ្នួ្សបាន្ថឡើយ ។ ម្និ្ចាបំា ថ់ទវតា ត្ពេះឥន្ទ ត្ពេះត្ព ម ឬត្ពេះ
អង្គណាថនាេះថឡើយ ឱ្យដររួវញិ្ញា ណធ្លរុឥឡូវថន្េះត្បាកដ្ជាេរម្រថ  
ម្និ្ដម្ន្អតាត   គឺ្មាន្ការហាម្រណាា   ថោយសរិ ។  ថន្េះជាផលូវថៅកាន្់
ត្ពេះនិ្ោែ ន្  ឬផលូវថៅរកការអស់រណាា  ។  អតថំ  គចានតិ  អាសវា  
អាសវៈទងំ្ឡាយ  ដ្ល់នូ្វការតាងំ្ថៅម្និ្បាន្  េិ.៥២/ទ.ំ៦៩ ៕៚ 

3 
 ៙.ជី្វរិថយើង្  ម្និ្ថ េះដរបាន្សម្តាម្ត្បាថាន ថៅត្គ្េថ់រឿង្
ថឡើយ ។ ថេើថយើង្ពាយាម្ដកថរឿង្  អា មាន្េញ្ញា ជាម្យួនឹ្ង្អនកដ្នទ 
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ថធែើថរឿង្ឱ្យររឹដរថត្ ើន្ថឡើង្កម៏ាន្  ថរឿង្ខ្លេះដកដត្េម្និ្បាន្ដូ្  ិរត  នាំ
ឱ្យខឹ្ង្ថត្កាធ ត្េត្ពឹរតឃ្លរកម្ម ឬថធែើអរតឃ្លរថៅថទៀរ...ដរកត៏្រូវថម្ើល
ថៅតាម្សភាពនន្ថរឿង្   ដដ្លអា ដកដត្េជាម្យួនឹ្ង្ការអេរ់ ិំរត ។ 
 C.ភាគ្ថត្ ើន្ថរឿង្ទស់ ិរតថយើង្  គឺ្ថៅកនុង្ ិរតទស់ខ្លួន្ឯង្  
កាលថេើពាយាម្ឱ្យ ិរតសងេថ់ ើយ  ថរឿង្ធំម្កជាថរឿង្រូ   ឬថៅជា
ថរឿង្លែវញិកម៏ាន្ដដ្រ  ថត្ោេះ ិរតលែ   ិរតទូោយ   ិរតលេះេង្ ់  ជា
ពិថសស  គឺ្ ិរតបាន្អេរ់ឆំ្ល រថឡើង្ ៗ ។  ថម្ើលធម្មជារិថម្ ដី្  នត្ពភន ំ 
េកោេកស ី  មាន្ទឹក  មាន្នេង... ម្និ្បាន្តាម្ ិរតថយើង្ឯណា  ដរថេើ
ថយើង្ម្និ្ទស់ ិរតថ ើយថនាេះ  វាថៅជាថទសភាពលែថម្ើលថៅវញិ ។  
ដូ្ថ នេះ  ថទើេត្រូវថរៀន្អេរ់ ិំរត  ថរៀន្សត្ម្េខ្លួន្តាម្ធម្មជារិ  កាយ  
ថវទនា   ិរត  និ្ង្ពួកធម្ថ៌ផសង្ថទៀរ  សុទធដរជាធម្មជារិ  អាត្ស័យ
េ ចយ័ត្រឹម្ត្រូវកនុង្ការថកើរថឡើង្  រ ូរថ ើញដររួធម្មជារិ  ម្និ្មាន្
អតាត   ម្និ្ដម្ន្ជាធម្ដ៌ដ្លត្រូវត្េកាន្ ់ ថលើករថម្កើង្ថនាេះថឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្ដរង្រកីរាយនឹ្ង្កំថណើ រកូន្ថៅ  ដរទំនាស់
យា៉ា ង្ខាល ងំ្  នឹ្ង្ថស កដីស្លល េន់ន្េុគ្គលដដ្លជាទីត្សឡាញ់ ។ 
  C.ត្ពេះសមាម សម្ពុទធត្ទង្ត់្តាស់សដម្ដង្ថា ៖ 
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 - េុណយនាសុំខ្ម្កឱ្យ  ថពលអស់ជី្វរិ  េិ.៥២/ទំ.៩១ 
 - េុគ្គលថនាេះរដម្ង្រកីរាយ  ថត្ោេះគិ្រថ ើញថា  េុណយអាតាម
អញបាន្ថធែើថ ើយ  េិ.៥២/ទំ.២៤ ។ 
 - េុគ្គលថនាេះរដម្ង្រកីរាយ  ត្សស់ត្ស្លយ  ថត្ោេះថ ើញនូ្វអំថពើ
ដ្េ៏រសុិទធរេស់ខ្លួន្ េិ.៥២/ទំ.២៤ ។ 
 - កម្ម  កម្មនិ្ម្រិត  និ្ង្គ្រិនិ្ម្រិតលែ  កម៏ាន្កនុង្ម្រណាសន្នកាល 
 - ដូ្ថ នេះ  ម្និ្ដម្ន្មាន្ដរសួសដីនេងកំថណើ រថនាេះថទ  “ សួសដី  នេង
ម្រណភាព ” កម៏ាន្ដដ្រ ៕៚  

3 
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្ទូថៅដរង្សូម្ពរ  ដរង្ត្បាថាន   ថ ើយក៏
សម្បូណ៌ការឱ្យពរដ្ល់គាន ដដ្រ  គឺ្ឱ្យបាន្សុខ្  អស់ថរាគ្  អស់ភយ័  
ការងារបាន្សថត្ម្ ដូ្ ត្បាថាន   បាន្មាស  បាន្ត្បាក ់ ។ល។  កំុ
និ្យាយថាម្និ្បាន្      ពរទងំ្អស់ នឹង្     ថាបាន្សថត្ម្ ថត្ ើន្ៗ 
ពិរដម្ន្    េ៉ាុដន្ត    ថរើអនកណាអនកបាន្    ថត្ៅអំពីវញិ្ញា ណដឹ្ង្អារម្មណ៍  
ម្ា៉ាង្ថទៀរ  ថន្េះគឺ្ជារួជាេជំ់្ោកក់នុង្ ំណង្មារ  ម្និ្ដម្ន្ជាធម្៌
េដិ្េរតិឱ្យផុរទុកខ  ពិរត្បាកដ្ថនាេះថឡើយ ។ 
 C.ថេើថយើង្ទទួលយកត្ពេះធម្ម៌្កអេរ់ ិំរត    ថរៀន្កំុឱ្យទស់នឹ្ង្ 
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អារម្មណ៍តាម្ទែ រទងំ្ ៦    គឺ្   ពិរជាមាន្ត្េសិទធភាព   សុខ្សងេ ់  ជា
ពរជ្យ័ដ្ឧ៏រដម្ ៕៚  

3 
 ៙.ដឹ្ង្ថទ  ម្នុ្សសថយើង្ថកើរទុកខ  ម្កពីទស់ ិរត  រ ួថៅថ េះ
ដរសូម្សុខ្ពីថន្េះ  ពីថនាេះ  ថៅថឈាល េះនឹ្ង្ថគ្ថទៀរ...។ 

 - ថយើង្ថកើរម្កបាន្ជួ្េត្ពេះធម្ ៌ មាន្កិ ចត្រូវអេរ់ ំ ថេើម្និ្អេរ់ ំ
ថទ   គឺ្ជាម្នុ្សសថមា ៈ ។    ត្រូវថជ្ឿជាកថ់លើត្ពេះធម្ ៌  ថជ្ឿជាកថ់លើ
ខ្លួន្ឯង្  សេាយ ិរត  នឹ្ង្បាន្ធម្េ៌ដិ្េរតិ ។  ខំ្ស្លដ េ ់ ខំ្គិ្រឱ្យយល់
ថា  រូេ  សំថឡង្  កលិន្  រស  ថផ្គដ្ឋពែៈ  និ្ង្ធមាម រម្មណ៍  គឺ្ជាធម្ពិ៌រ
ត្រឹម្ត្រូវតាម្េ ចយ័  ជាថោកកនុង្អរយិវនិ្យ័  សូន្យចាកអតាត   ដូ្ថ នេះ  
ត្រូវថរៀន្ត្ពម្តាម្ធម្ពិ៌រថនាេះៗ  ហាម្រណាា   ដដ្លថ េះដរ ង្ឱ់្យអែីៗ 
ដូ្  ិរត  អេរ់ថំរឿយៗ កំុឱ្យទស់  ថរើមាន្ទុកខផលូវ ិរតអំពីណា ៕៚ 

3 
 ៙.ទឹកថភលៀង្ធ្លល ក ់ អនកកម្មោឋ ន្     បាន្ម្ថនារម្យ 
 ទឹកថត្ជាេះភន ំ  អភរិម្យ      តាម្ធម្មជារិ 

 ទឹក ិរតលែ  ម្នុ្សសមាន្ធម្ ៌    សុខ្ធម្មញារិ 

 ទឹកធម្មជារិ  ធ្លរុេរសុិទធ     ជី្វរិរស់ ។ 
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 ទឹកថោេះមាដ យ  កាល យជាឈាម្     ជី្វរិនេល 
 ទឹកមារន់ត្េ  ថត្េើកនុង្ន្យ័     រនម្លយស 

 ទឹកពុទធម្ន្ត  វ.ិសុ.អ.      អម្ររស 

 ទឹកមុ្ខ្ត្សស់   បាន្ថត្កេរស     ទឹកអត្ម្រឹ ៕៚ 

3 
 ៙.កមាល ងំ្កាយ  សេាយ ិរត     គិ្រការងារ 
 កមាល ងំ្សទធ   វា ន្ៈ      ោកេុ់ណយថៅ 

 កមាល ងំ្ញាណ  មាន្ពន្លឺ     ភលនឺាផំលូវ 
 កមាល ងំ្ត្រូវ  ថៅផលូវត្រង្ ់     អង្គសមាម  ។ 

 កមាល ងំ្ ិរត  ថសមើជី្វរិ     រស់ថលើថោក 

 កមាល ងំ្ថជាគ្  ថសមើឆន្ទៈ     អនកថធែើការ 
 កមាល ងំ្ត្ទ ំ  ខំ្ជំ្រុញ      វេិសសនា 

 កមាល ងំ្កាល   ម្គ្គត្េហារ     អាសវៈ ៕៚ 

3 
 ៙.ថៅថពលណា  ដដ្លថយើង្ម្និ្បាន្ថធែើទុកកនុង្ ិរត  ថោយ
ថយានិ្ថស្លម្ន្សិការ  នូ្វកាយនិ្ង្ ិរតថៅតាម្ថស កដីពិរជាេរម្រថធម្៌
ថទ    ថៅថពលថនាេះឯង្    អវជិាា បាន្ស្លង្រួថយើង្    ឬរួអញថឡើង្ម្ក 
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ថ ើយរណាា កម៏្ក  ការទស់ ិរតកម៏្ក... បាន្ជាថរឿង្ខ្ែល់រវល់  
តាកដ់រង្អភសិងាខ រ  គឺ្កម្មជាអនកចារដ់ ង្ស្ល ថ់រឿង្  ថរៀង្ៗ ខ្លួន្ ។ 

 C.ជាថោខ ន្វដ្ដៈ  ដដ្លអវជិាា   និ្ង្រណាា ជាថៅដក ៕៚ 

3 
 ៙.ថទេះជាម្ហាថសដ្ឋី  កត៏្រឹម្ដរវញិ្ញា ណដឹ្ង្អារម្មណ៍ ។ 

 - ថទវតា  ត្ពេះឥន្ទ  ត្ពេះត្ព ម  កដូ៏្ គាន ដដ្រ ។  វញិ្ញា ណធ្លរុថសមើ
គាន   ថៅត្រង្ម់្និ្ដម្ន្ជាអតាត   រួខ្លួន្  អនកណាថឡើយ ។ 

 - ថរើថៅកនុង្ថោកថន្េះ  មាន្អនកណាបាន្អែីថត្ៅអំពីវញិ្ញា ណ-
ធ្លរុដឹ្ង្អារម្មណ៍  ត្ពម្ថោយថវទនាថស្លយ  សញ្ញា ចា.ំ.. ។ 

 - ឥឡូវថន្េះ  វញិ្ញា ណអែីកប៏ាន្ដដ្រត្គ្េត់្ពេះអង្គ  ត្គ្េគ់ាន   ឱ្យដរ
វញិ្ញា ណត្បាកដ្ជាេរម្រថ      ម្និ្ដម្ន្សរែ      ម្និ្ដម្ន្អតាត       ថន្េះគឺ្  
“  ិតាត នុ្េសសនាសរិេបោឋ ន្ ” ។ 

 C. ថត្ម្ើន្ថរឿយៗ  េដិ្េរតិេូជា  ថោយ ិរតសុខ្សងេ ់៕៚ 

3 
 ៙.ដ្ល់ថពលស្លល េថ់ៅ  ថាត្រូវចាកថចាល 

 ត្បាកម់ាសម្រិតមូ្ល  ថចាលទងំ្ោភយស 

   ថេើ  វេិសស ី សូម្បថីៅរស់ 



-52- 

 

   លេះធម្ទ៌ងំ្អស់  ថត្ោេះដឹ្ង្ម្ថនា ។ 

 សមាម   ធមមំ  វិបសសនត្វ  ( េិ.៥២/ទំ.១០០ ) 
 និព្វា នមននសា  ននរា  ( េិ.៥៤/ទំ.៣១៤ ) 
           អនកមាន្ធម្ពិ៌រ  មាន្ ិរតទន្ថ់ទរ 
           សនុខា  វិនវនកា  តុដឋសស (េិ.៥២/ទំ.១៣៤)៕ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្ថន្េះ  ថោយថត្ ើន្អរថ់ជ្ឿត្ពេះសមាម សម្ពុទធ
ថឡើយ  ដដ្លត្ពេះអង្គត្ទង្ត់្តាស់ថា  េុគ្គលណាបាន្ឈនេះខ្លួន្ឯង្ដរ
មាន ក ់ េុគ្គលថនាេះ  ជាឧរដម្កំពូលអនកឈនេះ ( សង្គគ មជុតតនមា ) កនុង្
សម្រភូម្ ិ( េិ.៥២/ទំ.៤៤ ) ។  ថមា៉ាល េះថ ើយ   ង្ដ់រពីឈនេះអនកដ្នទ  អរ់
ដឹ្ង្រសជារិពីការឈនេះខ្លួន្ឯង្អែីេន្តិ ថទ ៕៚ 

3 
 ៙.រូេកាយ ធំ រស់  ថត្ោេះទឹកថោេះមាដ យ 

 ធម្មកាយ ធំ ថត្ោេះ  ទឹកថោេះត្ពេះធម្ ៌

   ទឹកថោេះមាដ យនេល  ថត្ ើន្នត្កស្លគ្រ 
   ទឹកថោេះត្ពេះធម្ ៌ ដឆែរលែេរម្រថ ៕៚ 

3 
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 ៙.លេះបាន្ ិរតេរសុិទធ ថលើក ិរតផុរដុ្រថម មង្ 

 ផុរថ ើយថរឿង្កន្លង្ ខុ្សឆ្គ ឆំគង្ដលង្ត្េកាន្ ់។ 

 ថចាលថរឿង្ ិរតត្សឡេះ ដូ្ អាកាស ាស់ដួ្ង្ ន្ទ 
 ថេេះដូ្ង្ត្ពេះធម្មកខន្ធ ជាដួ្ង្ ន្ទពុទធេូជា ៕៚ 

3 
 ៙.ម្កអំពីថយើង្ ង្ឱ់្យជី្វរិថយើង្មាន្រនម្ល  ជាម្យួនឹ្ង្ម្នុ្សស
ត្គ្េគ់ាន   បាន្ជាត្រូវថកើរទុកខជាថរឿយៗ  ថត្ោេះម្នុ្សសទងំ្អស់  ថគ្ម្និ្
បាន្ឱ្យរនម្លថយើង្ត្គ្េគ់ាន ថទ ។  ខ្លេះ  ថគ្សែេ ់ ថគ្ត្ ដណន្... ដូ្ថ នេះរនម្ល
នន្ជី្វរិថយើង្  សម្រម្យសត្មាេអ់នកដដ្លត្សឡាញ់ថយើង្ពិរៗ  ឬ
ជាម្យួនឹ្ង្អនកដដ្លថយើង្ថគារពត្សឡាញ់  និ្ង្ជាពិថសស  មាន្រនម្ល
ស័កដិសម្ជាម្យួនឹ្ង្ត្ពេះររន្ត្រយ័ ។ 

 ជាម្យួនឹ្ង្អនកថផសង្   ថទេះថគ្យា៉ា ង្ថម្៉ា ោកថ់យើង្   គឺ្ថយើង្
ម្និ្បា ទ់ម្ទរថទ  ថគ្ ៗ ឱ្យផុរម្ក  ឬម្និ្បា  ់ង្ចាទុំកនូ្វអំថពើ  
និ្ង្ោកយសម្ដអីែីថគ្ថនាេះថឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្និ្ថាម្នុ្សស ឬសរែ  ឱ្យដរថឈាល េះគាន   ជ្ល់គាន   ឬកខ៏ាគំាន ... 
សុទធដរថកើរម្កអំពីថ រុដរម្ា៉ាង្ដូ្ គាន   គឺ្ត្េកាន្ខ់្លួន្អញ ។ 
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 អរតភាពថន្េះ  កម្មចាស់បាន្ស្លង្ម្ក  ថ ើយកប៏ាន្ផ្គល ស់េដូរ
ភពជារិកំថណើ រ  តាម្ការតាកដ់រង្រេស់កម្ម  ម្និ្ដម្ន្អតាត   សរែ
េុគ្គលណាៗ ថឡើយ  ថកើរថឡើង្ថ ើយជាទីតាងំ្នន្ថវទនា  ថត្ោេះផសសៈ
ជាេ ចយ័  អនកថស្លយម្និ្មាន្ថឡើយ ។ 

 C.ថន្េះជាញាណទសសន្ៈ ៕៚ 

3 
 ៙.ថពលថវោនន្ជី្វរិ ៖ 

 - ថពលខឹ្ង្ថត្កាធ  ត្រូវខ្ន្តីត្េយរ័នសម្ដ ី និ្ង្អាកេបកិរយិា 

 - ថពលមាន្េញ្ញា   ខ្ែល់ខាែ យ  ត្រូវថោេះត្ស្លយតាម្ថ រុផល 

 - ថពលថកើរទុកខខ្ែល់ ត្រូវពឹង្ដ្ល់ការសងេ ិ់រតនិ្ង្ម្រិតកលាណ 

 - ថពលង្ងឹ្រភយ័ខាល  ដូ្ នត្ពសមស្លន្  ត្រូវអុជ្ត្េទីេគឺ្េញ្ញា  
 - ថពល ង្ប់ាន្អែីៗ  ឱ្យសថត្ម្ ដូ្ ត្បាថាន   ត្រូវពិនិ្រយរកអតាត  
 - ថពលខុ្សកនុង្កិ ចការ  ត្រូវស្លរភាពថោយកាល ហាន្  កំុថគ្ ដក 

 - ថពលសេាយ ិរត  ថភល ខ្លួន្  ត្សវងឹ្ដរដវ ៉ា  គឺ្ត្រូវដរកំុសន្ា   
 - ថពលថស្លកា  ខ្ក ិរតអស់សង្ឃមឹ្  ត្រូវកំុសថត្ម្  ិរតខ្លួន្ឯង្ 

 - ថពលត្ជ្េង់្េវ់ថង្ែង្ថរឿង្ថសនហា  ត្រូវគិ្រដ្ល់ម្ចាា ជាេស់ន្ទូ  

 - ថពលថន្េះត្រូវោពូំជ្  ត្រូវដេកំុឱ្យខូ្   ពូជ្ថោធិេកខិយ ៕៚ 
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 ៙.ថយើង្បាន្ រស់ ធំ  ថោយស្លរការត្សឡាញ់យា៉ា ង្ថពញ-
ទំ ឹង្អំពីមាតាេិតា  ដូ្ថ នេះ  ថយើង្កំុទន្ថ់ខ្ាយថោយស្លរដរអនកដ្នទ
ណាថនាេះ  ម្និ្បាន្ត្សឡាញ់ថយើង្  គឺ្ថយើង្គ្េបរីរឹដររងឹ្េឹុង្ថឡើង្ ។ 

 អនកដ្នទ  ម្និ្ត្សឡាញ់ថយើង្  ម្និ្ដម្ន្ជាថ រុផលឱ្យថយើង្
ម្និ្ត្សឡាញ់ខ្លួន្ឯង្ថនាេះថទ  ថន្េះជាការេថត្ង្ៀន្ឱ្យថយើង្ថ េះរងឹ្េឹុង្
ខ្លួន្ឯង្  កនុង្ដំ្ថណើ រជី្វរិ  ដដ្លត្រូវពឹង្ខ្លួន្ឯង្ ។ 

 C.ថយើង្មាន្ត្ពេះធម្មររន្ៈ   ត្រូវរម្កល់ខ្លួន្ថោយត្េនព   កនុង្
អរថន្យ័ថម្ើលដេរកោខ្លួន្ឯង្  ឱ្យបាន្ ថត្ម្ើន្ ធំ ថោយវេិសសនាវជិាា   
យល់ដឹ្ង្អំពីអភធិម្ម    ជាអន្តាត ធម្ ៌   គ្េបោីក ុ់េះ   គឺ្ម្និ្ត្េកាន្ ់ 
ត្េទង្ត់្េទញ  ទម្ទរអែីថឡើយ  ថ ើយកអ៏ស់កង្ែល់ ៕៚ 

3 
 ៙.សំណួរសត្មាេ ់៧ ភូម្ថិា  “ ថេើបាន្ថកើរជាម្នុ្សស  ថរើ
ថពញ ិរតនឹ្ង្ថធែើអែី  ” ។ 

 - ថទវតា ៖    ខំ្អេរ់សំរិកនុង្សុខ្ទុកខ   ថពញ ិរតនឹ្ង្ត្េត្ពឹរតធម្ ៌

ត្េថសើរ ។ 

 - ថសដ នាគ្ ៖ ត្បាកដ្ជាេសួ  ជាេពែជិ្រលែ  និ្ង្បាន្េំថពញ 
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បារម្ថីទៀរ ។ 

 - ភូម្ថិទវតា ៖  ថធែើទន្  កាន្សី់ល... ខ្លួន្ឯង្ ម្និ្ចាដំរ
អនុ្ថមាទនាថនាេះថទ ។ 

 - សរែរិរចាា ន្ ៖  ខំុ្្ខំ្ស្លដ េត់្ពេះធម្ឱ៌្យយល់  កំុឱ្យម្កថកើរជា
សរែលងង្ថ់មល ថទៀរ ។ 

 - ថត្េរ     ៖  ឱ្យដរបាន្បាយ  ទឹក  ខំុ្្ម្និ្ថធែើបាេថត្ោេះថ រុ
នន្អាហារថឡើយ ។ 

 - ន្រក ៖  ថេើបាន្រ ួអំពីទីថន្េះ  ថៅថកើរជាម្នុ្សស  ខំុ្្នឹ្ង្ដឹ្ង្
ោកយសមូម្  ដឹ្ង្ោកយអនកត្បាជ្្  ដ្ល់ត្ពម្ថោយសីល  និ្ង្ថធែើេុណយឱ្យ
ថត្ ើន្ថទៀរ ។ 

 - ម្នុ្សស ៖  ង្ថ់ធែើអនកមាន្  សីុឆ្ង ញ់ថដ្កត្សួល  មាន្កិរតិយស  
េង្ែួរសត្ម្ស់  ថគ្សរថសើរថដ្ើរដ  ម្  េរថិភាគ្កាម្ថពញេន្ទុក... ។ 

   C.អនិ្ចាច  !  សម្បរតិម្នុ្សសមាន្នត្រសរណគ្ម្ន្ ៍ មាន្អរយិ-
ត្ទពយ ៧ ( សទធ   សីល   រិ ិ ឱ្រតេបៈ  ោ ុស ចៈ  ចាគ្ៈ េញ្ញា  ) េ៉ាុដន្ត  
ដេរជាម្នុ្សសម្និ្បាន្ដឹ្ង្រនម្ល ។  ដូ្ថ នេះ  ស្លធុជ្ន្  គ្េបភ្ីាកខ់្លួន្ថឡើង្  
បាន្ថ ើញររន្ៈដ្ម៏ាន្រនម្លកនុង្កំថណើ រម្នុ្សសថយើង្ថន្េះ ៕៚ 

3 
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 ៙.ថយើង្ម្និ្ដឹ្ង្ថស្លេះថឡើយថា    អនកដដ្លថៅខាង្ៗ    នឹ្ង្
ថយើង្ថន្េះ  មាន្ថពលថវោេ៉ាុនាម ន្នេងថទៀរ  បាន្ថៅជាម្យួនឹ្ង្ថយើង្
ថនាេះថទ ។ 

 អែីៗ  ឥឡូវថន្េះ   ដូ្ កំពុង្ដរយល់សេដ    ថត្ោេះគឺ្ជាម្ថនាទែ រ-
វេីិ ិរត  ដដ្លកំពុង្គិ្រដឹ្ង្ថរឿង្ ។ 

 ត្គ្េថ់រឿង្  ម្និ្ដម្ន្ជាេរម្រថថឡើយ  ជាអារម្មណ៍នន្ការនឹ្កគិ្រ  
ដូ្ ជាអារម្មណ៍ថៅកនុង្សុេិន្ ៕៚   

3 
 ៙.ម្និ្ដម្ន្ថា  ថយើង្ថគ្ អំពីថស កដីទុកខ  ថ េះដរបាន្ជួ្េ
ថស កដីសុខ្ថនាេះថឡើយ ។  ថត្េៀេដូ្ ថយើង្ទូលរេស់ធងន្ ់  ថ ើយររ់

ថៅរកកដន្លង្ត្ស្លលអ៊Í ឹង្  យូរៗ ថៅ  វាររឹដរធងន្ថ់ឡើង្ ៗ ។  ដូ្ថ នេះ  
ោក ុ់េះថពលណា  គឺ្ត្ស្លលថពលថនាេះឯង្ ។ 
 ថៅកនុង្ជី្វរិថយើង្ថន្េះ  សែីកថ៏យើង្អា ោក ុ់េះបាន្ដដ្រ  ថត្ោេះ
អតាត ខ្លួន្ថយើង្ដដ្លជាមាច ស់នន្អែីថនាេះម្និ្មាន្ ។  មាន្ដររូេធម្ ៌  ជា
ធ្លរុម្និ្ដឹ្ង្  និ្ង្វញិ្ញា ណធ្លរុដដ្លដឹ្ង្អារម្មណ៍េ៉ាុថណាណ េះ ។   េត់្រឹម្  
អរខ់្លួន្ថយើង្ថន្េះឯង្ ៕៚ 

3 
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 ៙.ម្យួអាង្មាន្ពិស  ម្យួថទៀរអាង្ខាល ងំ្ 

 ដ្ល់ថពល រតាងំ្  ស្លល េទ់ងំ្ពីរត្បាណ 

   ថត្កាធនិ្ង្ជ្ថមាល េះ  បារថ់ឈាម េះកលាណ 

   អរធ់ន្ក់ាល ហាន្  សុខ្ស្លន្តបាន្លែ ។ 

 ត្រូវអេរ់ ិំរត  ជី្វរិេរចិាច គ្ 

  ិរតសងេស់ត្មាក  នី្វរណធម្ ៌

   លេះកាមាល័យ  អភយ័ ថត្រកអរ  
   ត្ព មយាន្ថ ញ រ  េវរយាត្តា ៕៚ 

3 
 ៙.ចាបំា  ់  ទល់ដរមាន្សម្បរតិត្គ្េយ់ា៉ា ង្  ថទើេបាន្សុខ្ឬ  
ថម្ើលថវោ ុង្ថត្កាយ  នន្ត្ពេះបាទេថសន្ទិថកាសល  ត្ពេះបាទ-
ពិម្ពសិ្លរ    ត្ពេះនាង្ថវថទ ី    ត្ពេះបាទអជារសរតុ   ។ល។... និ្ង្
ត្ពេះបាទសុេបពុទធជាថដ្ើម្ ។    ផទុយម្កវញិ   ជី្វរិដដ្លបាន្រស់ថៅ
ជាម្យួនឹ្ង្េុគ្គល     ឬអែីដដ្លខ្លួន្ឯង្ថពញ ិរត   ថន្េះជាថស កដីសុខ្  
សូម្បដីរនាង្េោចារ    េុត្រីនន្ម្ហាថសដ្ឋីត្កុង្ស្លវរថី    ថៅរស់ថៅ
កនុង្នត្ពជាម្យួនឹ្ង្អនកដដ្លខ្លួន្ត្សឡាញ់    ថពលថនាេះកប៏ាន្សុខ្... 
ដរថាថស កដីសុខ្កនុង្ថោក    ដរង្កន្លង្ថៅ    អស់ថៅ     ថទើេត្រូវរក 
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ថស កដីសុខ្តាម្រយៈសទធ កនុង្ត្ពេះររន្ត្រយ័  ដឹ្កនាថំៅរកការលេះេង្ ់

រណាា   ដដ្លធ្លនាឱ្យសុខ្រ ូរ  ម្និ្វលិវញិ ៕៚ 

3 
 ៙.ពយគ្ឃៈេុរាណកម្ម  ត្េចារំូេកាយ 

 ថដ្ញបាន្ដ្ល់ឆ្ង យ  ថន្ឿយណាយកាយចាស់ 

   លតាជី្វរិ  និ្ម្រិតត្បាេ ់ាស់ 

   ម្និ្េ៉ាុនាម ន្ណាស់  ថសដ ពស់ត្េហារ ។ 

 យេន់េងេំណុល  កណដុ រថមម  ស 

 ដូ្រថវន្េន្ត  កថករសងាខ រ 
   យេន់េងរលឹំក  ម្រណសញ្ញា  
   យេន់េងឧេមា  កាេិំរថពជ្ឈឃ្លដ្ ។ 

 ថ ើញម្រណភយ័  ស្លម ររីថមាេះមុ្រ 

 ពឹង្េុណយម្និ្សលុរ   ុង្ផុរោញារិ 

   បាន្ថត្កេទឹក មុ ំ  អម្ររសជារិ 

   ធម្មទយាទ  ធម្មញារិត្រយ័ររន ៕៚ 

3 
 ៙.កំុឱ្យមាន្ថឈាម េះថា  “ ជាអនកថធែើេុណយ  ដរ ិរតបាេ ” ។ 
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 - ម្នុ្សសលែ  ថគ្ម្និ្ត្េទូសរា៉ាយ  គំ្រាម្ោកអ់នកដ្នទថនាេះថទ 
 - មាន្ដរថម្តាត  ិរត    គិ្រឱ្យបាន្សុខ្ត្គ្េគ់ាន    ម្និ្ដម្ន្បាន្ដរ
គាន ឯង្  សែេគ់ាន ថគ្យា៉ា ង្ថន្េះថឡើយ  ឱ្យដរបាន្េុណយថៅ  គឺ្ស្លធុ ស្លធុ  
លែត្េនពថ ើយ ។ 
 - អែីដដ្លជាថម្ថរាគ្ធំកនុង្ ិរតេុេុជ្ាន្  គឺ្ ង្ឱ់្យថគ្គាតំ្ទខ្លួន្ឯង្  
ថន្េះដដ្លជាថម្នាថំរឿង្ម្និ្ឱ្យសងេ ិ់រត  គិ្រថរឿង្មុ្ខ្មារខ់្លួន្ឯង្ខាល ងំ្
ជាង្គិ្រេុណយថៅថទៀរ ។ 
 - ម្នុ្សសលែ   ដរង្ឱ្យអភយ័ជានិ្ ច   បាន្ថស កដីថា  ម្និ្ថធែើឱ្យ 
អនកណាមាន្ភយ័អែីេន្តិ េន្តួ ថឡើយ  ដូ្ ជាខ្យល់អាកាសដ្េ៏រសុិទធ  
ថទេះជាម្និ្សូវមាន្អនកណានឹ្កដ្ល់  េ៉ាុដន្ត  ចាបំា ណ់ាស់  ត្គ្េដ់្ថង្ាើម្
ដដ្លដ្ក ូល ។ 
 C.នខ្មី  អនវរ ី អភនយា  េណឌិ រមាន្ ិរតថកសម្  ម្និ្មាន្
ថពៀរ  ម្និ្មាន្ឱ្យភយ័  ដ្ល់អនកដ្នទណាថនាេះថឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសសងេ ់ ត្រជាក ់ និ្ង្មាន្ត្េថយាជ្ន្ ៍៖ 

 - កាលដដ្លបាន្ជួ្យ ដ្ល់អនកដ្នទថ ើយ      គឺ្ម្និ្ត្រូវការ  
រេសនង្អែីអំពីអនកដ្នទថនាេះថឡើយ  អនកមាន្េញ្ញា   មាន្ជី្វរិរស់ថៅ
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ជាម្យួនឹ្ង្ ិរតសងេ ់   ិរតដដ្លជាអារម្មណ៍រេស់សរិេបោឋ ន្ធម្មតា ៗ  
ថត្ោេះ ិរតណា  កត៏្គ្េត់្គាន្ស់ត្មាេខ់្លួន្ឯង្ដដ្រ  កនុង្ការដឹ្ង្អារម្មណ៍  
ថោយម្និ្ទម្ទរអារម្មណ៍អែីដ្នទថផសង្ថឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.អែីៗ ទងំ្កនុង្ដផន្ដី្ ទងំ្ថលើដផន្ដី្ ត្រឹម្ដរជាអារម្មណ៍នន្
វញិ្ញា ណេ៉ាុថណាណ េះ ។  ម្និ្ថាជារេស់ថោកថសដ្ឋី  ម្ហាថសដ្ឋី  ឬរេស់
ថទវតា  ត្ពេះឥន្ទ  ត្ពេះត្ព មថនាេះថឡើយ ។ 
 C.ថេើវញិ្ញា ណត្បាកដ្ជាេរម្រថ     គឺ្ជាវញិ្ញា ណធ្លរុថ ើយថនាេះ   
ថរើអែីៗ ទងំ្អស់កនុង្ថោក  មាន្មាច ស់ម្កពីណា ។  ថេើថោលថោយ
សន្មរ ម្នុ្សសថយើង្ឥឡូវថន្េះម្និ្គួ្រត្កសម្បរតិេុណយថឡើយ ថត្ោេះ
េុណយជាឧេករណ៍សត្មាេថ់ោេះត្ស្លយ  មុ្ន្នឹ្ង្ម្និ្ត្េកាន្អ់ែីៗ កនុង្
ថោក  ថ ើយលេះថោកថន្េះថចាលថៅដ្ល់អម្រៈវវិដ្ដៈដ្ថ៏កសម្កោន្ត៕ 

3 
 ៙.ថយើង្ថោលសន្មរថរឿង្អែីៗ ជាម្យួនឹ្ង្គាន   ខំុ្្ថ ើញ  ខំុ្្ឮ... 
អនកថន្េះ  អនកថនាេះ  ដឹ្ង្ថរឿង្ថពញពិភពថោក ។ 

 C.ដរកនុង្ថម្ថរៀន្ត្ពេះអភធិម្ម         ធម្មសង្គណី      ទុកមារិកា 
 “ សារមមណ្ហ  ធមាម  ”   ពួកធម្ម៌ាន្ការដឹ្ង្នូ្វអារម្មណ៍   គឺ្ ិរត  និ្ង្ 
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ថ រសិកសម្បយុរត ។  ដម្៉ាដឹ្ង្  ឪដឹ្ង្  កូន្ដឹ្ង្  ថទវតាដឹ្ង្... គឺ្ត្រឹម្ដរ
 ិរត  និ្ង្ថ រសិកេ៉ាុថណាណ េះ  ដដ្លថធែើកិ ចដឹ្ង្នូ្វអារម្មណ៍ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសកនុង្ថោក  ដរង្ត្បាថាន ថៅតាម្ការថពញ ិរត   
 - ដរម្និ្យល់អំពីខ្លឹម្ស្លរសំខាន្ ់ កនុង្ត្ពេះពុទធស្លសនា  គឺ្ការ
េដិ្េរតិ  អេរ់កំុំឱ្យទស់ ិរត  ជាម្យួនឹ្ង្ត្គ្េថ់រឿង្ ។ 

 - សំណាង្លែណាស់    កាលថេើថយើង្មាន្សរិ     ស ចធម្នឹ៌្ង្ 

ពន្យល់ឱ្យថយើង្យល់    ពីការពិរនន្ធម្មជារិ    ឱ្យថយើង្ឈេទ់ស់ ិរត   
ថ ើយកជ៏ាទីកសយ័នន្រណាា  នឹង្ឯង្ ។  ថត្ោេះថា  ថេើថយើង្ម្និ្ទស់
 ិរតថ ើយថនាេះ      ថរើចាបំា ត់្រូវការត្បាថាន អែីៗ      ឱ្យជាទីថពញ ិរត
ដូ្ ថម្ដ ថទៀរ ៕៚   

3 
 ៙.ពន្លឺនេង  ម្និ្ដម្ន្ជាមាច ស់នន្ដផន្ដី្  យា៉ា ង្ណាម្ញិ   
 - វញិ្ញា ណនន្សរែថោកទងំ្អស់  ដដ្លត្គាន្ដ់រជាធ្លរុដឹ្ង្នូ្វ
អារម្មណ៍ថនាេះៗ  កម៏្និ្ដម្ន្ជាមាច ស់នន្អារម្មណ៍  ដូ្ថចាន េះដដ្រ ។ 

 C.អែីៗ គឺ្សថិរថៅកនុង្ត្កេខ្ណ័ឌ នន្សន្មរិ  ថាជាមាច ស់ត្គ្េត្គ្ង្  
េរថិភាគ្ថត្េើត្បាស់  ដ កចាយឱ្យទន្... រ ួថ ើយជី្វរិកត៏្េត្ពឹរតថៅ



-63- 

 

តាម្កម្ម  តាម្េ ចយ័ជាេន្តេនាទ េ ់  ថត្ោេះសងាខ រធម្មុ៌្ន្ៗ បាន្កន្លង្
ថៅ  បារអ់ស់ថៅ  ដូ្ ទឹក ូរថៅម្និ្ត្រឡេ ់។ 
 រំណនន្សងាខ រធម្ដូ៌្ថ នេះ  ថៅថាសង្ោរស្លគ្រ ៕៚ 

3 
 ៙. ិរតដដ្លម្និ្ថកើរទុកខ     ម្កអំពី ិរត នឹង្ឯង្     បាន្ថរៀន្
ថ េះដឹ្ង្ថា  ជី្វរិថន្េះ  ម្និ្ចាបំា ត់្រូវដរមាន្ថស កដីសុខ្  ត្គ្េថ់ពល
ថវោថនាេះថឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.អែីៗ ដដ្លថកើរថឡើង្  ថ ើយបាន្ ូលម្កដ្ល់ជី្វរិថយើង្  
សុទធដរឱ្យថយើង្សុខ្ ិរតទងំ្អស់  កាលណា  េញ្ញា បាន្ទទួលនូ្វ  
ស ចរស ៕៚ 

3 
 ៙.ថស កដីត្ ដណន្  ម្កអំពីអតាត នុ្ទិដ្ឋិ  ដដ្លត្េកាន្ខុ់្សថា   
“ អនកថនាេះ  មាន្បាន្នូ្វអែី ៗ ” ។ 
  ិតាត នុ្េសសនាសរិេបោឋ ន្  បាន្ឱ្យដឹ្ង្ថា  មាន្ដរអារម្មណ៍
នន្វញិ្ញា ណេ៉ាុថណាណ េះ  ថ ើយវញិ្ញា ណម្និ្ដម្ន្ជាអតាត   កម៏្និ្ដម្ន្ជា
មាច ស់នន្អែី ៗ  ទងំ្អស់កនុង្ថោកដដ្រ  ដឹ្ង្អារម្មណ៍ណាថ ើយ  ករ៏លរ់



-64- 

 

រោយអស់ថៅ ។  ដូ្ថ នេះ  វាម្និ្មាន្អតាត នុ្ទិដ្ឋិជាេ ចយ័  នន្ការ
ត្ ដណន្ថទៀរថឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.អែីដដ្លថយើង្ត្រូវរវា៉ាជាម្យួគឺ្អវជិាា  ដដ្លអវជិាា ថន្េះ ម្និ្ដឹ្ង្
តាម្ពិរថា  ថរើខ្លួន្ថយើង្ថន្េះជាអែី  ដដ្លនាឱំ្យថយើង្ចាញ់ថបាកឆន្ទរាគ្ៈ  
ត្េកាន្ ់ួង្ដ ង្េញ្ចកខន្ធថាជាខ្លួន្ឯង្  ជាអនកនាថំៅនូ្វខ្ន្ធភារៈ  ជា
ទុកខកនុង្ថោក  ថន្េះគឺ្ជា ំដណកនន្វដ្ដៈ ។ 

 ការរវា៉ា  គឺ្វេិសសនាវជិាា   កំណរដឹ់្ង្េរម្រថធម្ ៌ ទីេំផុរថយើង្រក 

យុរតិធម្ឱ៌្យខ្លួន្ថយើង្បាន្  ោក ុ់េះនូ្វខ្ន្ធភារៈ  គឺ្ជានិ្ថរាធស ច  ការ
ោក ុ់េះនូ្វភារៈរដម្ង្ត្ស្លល  ថោលគឺ្េរម្សុខ្  ថន្េះជាយុរតិធម្ដ៌ដ្ល
ថយើង្ទទួលបាន្  ថត្ោេះថយើង្ម្និ្ដម្ន្ជាអនកស្លង្ថោកថន្េះថឡើយ ៕ 

3 
 ៙.ថពលមាន្      ឱ្យថ េះរកោការោរ 
 ថពលដេកគាន       ថពលត្ោរោ់ឱ្យថ េះលេះេង្ ់។ 

 ១-មាន្ម្រិតដឹ្ង្ ិរត ជួ្យ ឱ្យសថត្ម្ នូ្វត្េថយាជ្ន្ ៍

 ២-មាន្កិរតិយស ថករ តិ៍ថឈាម េះ  ជួ្យ ជាកមាល ងំ្ ិរត 
 ៣-មាន្ត្ទពយសម្បរតិ ត្រូវថ ៀសវាង្អបាយមុ្ខ្ 
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 ៤-មាន្សុខ្ភាព ត្រូវថ េះរកោ  ថត្ោេះជាោភធំ 

 ៥-មាន្ជី្វរិ  គឺ្មាន្ ិរត  ត្រូវរកោ ិរត ថោយសរិ នត្រសរណ-
គ្ម្ន្ ៍ សីល  សមាធិ  េញ្ញា  ជាឧរដម្កិ ច ។ 

 C.ការដេកគាន   ម្និ្ដម្ន្ថយើង្ជាអនកថរៀេ ំ  ម្និ្ដម្ន្ថរឿង្រេស់
ថយើង្ថទ  ដូ្ថ នេះ  ត្គាន្ដ់រោគាន ថោយសងេ ិ់រត ៕៚ 

3 
 ៙.អនកថធែើេុណយទងំ្ឡាយ      ត្រូវកំុថភល ថា     ថដ្ើម្បលីេះបាេ   
“ ោោនិ  បរវិជជនយ ”  េិ.៥២/ទំ.៤៨ ។ 

 ត្េសិន្ថេើថយើង្      ម្និ្យល់ដឹ្ង្ថរឿង្នន្វដ្ដៈថទ      ថយើង្ថធែើ
េុណយថដ្ើម្ប ិីញ្ច ឹម្កិថលស  ពីថត្ោេះថា  ថោកិយកុសល  ទងំ្ជា
អារម្មណេប ចយ័  ទងំ្ជាឧេនិ្សសយេប ចយ័នន្កិថលសបាន្ទងំ្អស់  
ថ ើយថន្េះថឈាម េះថា  ថយើង្កបរនឹ់្ង្ខ្លួន្ឯង្  ម្និ្ជួ្យ ខ្លួន្ឯង្ថ ើយ   ុេះ
 ូលេថត្ម្ើបាេថទៀរ ៕៚ 

3 
 ៙-ត្សឡាញ់ម្នុ្សសដដ្លគួ្រត្សឡាញ់  

   -ទុក ិរតម្នុ្សស  ដដ្លគួ្រឱ្យទុក ិរត ។   
   -ជី្វរិថយើង្  គួ្រថរៀេ ំ  ឱ្យបាន្សុខ្ថោយខ្លួន្ឯង្ ។ 
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 C.ម្នុ្សសថយើង្  មាន្េន្ទេន់ន្ថស កដីសុខ្  េ៉ាុដន្ត  ដេរជាថផ្ើទុក
កូន្ថស្លនឹ្ង្អនកដ្នទ ។  ចាថំគ្សរថសើរ  ថទើេបាន្សុខ្  ចាថំគ្ត្សឡាញ់  
ចាថំគ្ត្ពម្តាម្  ចាថំគ្ថគារព  ចាថំគ្សូម្ថទស  ចាថំគ្អរគុ្ណ  ចាថំគ្  
ថដ្កចា.ំ.. ។ល។ 
 - េន្ទេន់ន្ថស កដីសុខ្រេស់ថយើង្  គឺ្ថយើង្មាន្េុណយបាន្ថធែើ
ថ ើយ  មាន្អនុ្សសរិជាកូន្ថស្ល   មាន្កុសលឆន្ទៈ  ឬធម្មឆន្ទៈ   មាន្ 
សរិេបោឋ ន្ ៤  បាន្អេរ់អំរយិម្គ្គសត្មាេថ់េើកទែ រត្ពេះនិ្ោែ ន្ ។ 
 - ម្និ្សែេអ់នកណាមាន កថ់ឡើយ      ថត្ោេះសែេថ់គ្      គឺ្ថយើង្អនក 
ថកើរទុកខខ្លួន្ឯង្ ។  ថម្តាត ត្សឡាញ់ទងំ្អស់គាន   ដរទុក ិរត ំថោេះ
ម្នុ្សសដដ្លគួ្រឱ្យទុក ិរត  ថសពគ្េ ំ់ថោេះម្នុ្សសលែជាង្ខ្លួន្  ឬលែ
ត្េដ ល ៗ គាន   ថដ្ើរតាម្មាគ៌ានន្ត្ពេះធម្ ៌   ថត្ម្ើន្កនុង្ផលូវសន្តិភាព  
ដដ្លត្ពេះសុគ្រជាត្ពេះេរម្ស្លស្លត   ត្ទង្ត់្តាស់សដម្ដង្ថ ើយ ៕៚ 

3 
 ៙.កមាល ងំ្ ិរត      ដូ្ បាងំ្ឆត្រ ឆលង្ការថ់ភលៀង្ 

 ថរឿង្ជី្វរិ      ពិរម្និ្ថទៀង្ ថភលៀង្ឧេសគ្គ 
 វបិាកកម្ម      ថរាគ្ត្េចា ំ  ថរឿង្ថាន ងំ្ថាន ក ់

 ថរឿង្ដេកបាក ់      សុទធឧេសគ្គ ដូ្ ធ្លល កថ់ភលៀង្ ។ 
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 កមាល ងំ្ ិរត      ពិរសំខាន្ ់  ឆន្ទៈមា ំ

 ថ េះអរត់្ទ ំ      ខំ្រកោ  ការម្និ្ថលែៀង្ 

 េុណយឱ្យរស់      ថៅជាម្នុ្សស ថទេះមាន្ថភលៀង្ 

 សចាច ថទៀង្     ថៅឱ្យដ្ល់  េនល់អម្រៈ ៕៚ 

3 
 ៙.ការពិរ  គឺ្អែីដដ្លត្រឹម្ត្រូវកនុង្ការថកើរថឡើង្  និ្ង្ម្យួថទៀរ  
គឺ្អែី ដដ្លថយើង្គិ្រថា  គួ្រដរយា៉ា ង្ថន្េះ...។ ទងំ្ពីរយា៉ា ង្ថន្េះ  ថត្ ើន្ដរ
ថផសង្គាន   ឬម្និ្ត្រូវគាន  ។ 

 C.េុគ្គលដដ្លម្និ្បាន្អេរ់ ិំរត     ថ េះដរត្េកាន្ក់នុង្អែីដដ្ល
ខ្លួន្ឯង្គិ្រថា  គួ្រដរយា៉ា ង្ថន្េះ  យា៉ា ង្ថនាេះ  រដម្ង្ជាទុកខថរឿយៗ ថត្ោេះ
ខ្ែេះសរិទទួលយកការពិរ ៕៚ 

3 
 ៙.ោកយថា  “  ិរតអែី  កប៏ាន្ដដ្រ ” គឺ្ 
 ត្ពេះសមាម សម្ពុទធត្ទង្ត់្តាស់សដម្ដង្ថោកិយ ិរតទងំ្អស់  ឱ្យ
ជាទីតាងំ្នន្សរិរលឹកដឹ្ង្  ដដ្លត្គ្េគ់ាន ដរង្មាន្នូ្វ ិរតថនាេះៗ  កាល
ថេើ ិរតថនាេះ  កនុង្េុគ្គលថនាេះ  ត្បាកដ្ជាេរម្រថធម្ ៌  ម្និ្ដម្ន្ជាអតាត
ថ ើយ  គឺ្េុគ្គលថនាេះ  មាន្សរិេបោឋ ន្ ។ 
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 C.អភិញ្ញេ យ     គឺ្េរម្រថធម្ ៌   ត្ពេះអង្គត្ទង្ស់ដម្ដង្ឱ្យដឹ្ង្ 
ម្និ្ដម្ន្ត្ពេះអង្គត្ទង្ស់ដម្ដង្ម្និ្ឱ្យដឹ្ង្ថនាេះថទ  ថរើមាន្ ិរតអែី   ិរតដួ្ង្
ណា  ថពលណា  ដដ្លថាម្និ្ដម្ន្ជាទីតាងំ្នន្សរិរលឹកដឹ្ង្  គឺ្មាន្ដរ
សរិម្និ្ថកើរថឡើង្ដរេ៉ាុថណាណ េះ ៕៚ 

 3 
 ៙.ថស កដីសុខ្នន្អនក ថត្ម្ើន្សរិេបោឋ ន្  ម្និ្ដម្ន្ថៅត្រង្់
បាន្អែីៗ ថ ើយថពញ ិរតជារេស់ខ្លួន្ថនាេះថទ  េ៉ាុដន្ត  បាន្សុខ្ថរឿយៗ 
ថត្ោេះម្និ្ត្េទូសត  ម្និ្ថទម្ន្សស  ម្និ្ទស់ ិរតជាម្យួនឹ្ង្សភាវៈពិរ 

កនុង្ជី្វរិ  ជាធម្មតា  ធម្មជារិ  ម្និ្ដម្ន្អតាត  ៕៚ 

3 
 ៙.សរិេបោឋ ន្     ផទុយអំពីរណាា      សរិេបោឋ ន្ម្និ្ត្បាថាន អែី
ទងំ្អស់   ដរលេះេង្នូ់្វអតាត នុ្ទិដ្ឋិថ ើយ  វេិសសនា   ថ េះដរដឹ្ង្ ាស់
ថឡើង្ ៗ  នូ្វវដ្ដៈ... ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្ខ្ែល់ ិរតនឹ្ង្ថរឿង្អែីម្យួ  រវល់ដរគិ្រថកើរទុកខ  
ម្និ្សុខ្ ិរត  បាន្ជាថភល រលឹកដឹ្ង្ថា   ិរតខាែ យខ្ែល់ថន្េះឯង្  កជ៏ា ិរត
ដដ្រថរើ ។ 
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 ដរកាលណាសភាវៈជាេរម្រថត្បាកដ្  ម្និ្ដម្ន្ជាអតាត   កម៏្និ្
ចាបំា ត់្រូវការអែីដ្នទថទៀរថឡើយ  សូម្បដីរ ិរតសងេក់ម៏្និ្ចាបំា ដ់ដ្រ  
ដរ ិរតសងេប់ាន្ថកើរថឡើង្  ថត្ោេះម្និ្ត្រូវការថរឿង្អែីដ្នទ   ិរតអែីដ្នទ
 នឹង្ឯង្ ៕៚ 

3 
 ៙.ថម្ថរាគ្កូវដី្  ឆលង្ថពញពិភពថោក  ដរកម៏្និ្អស់គាន   អា 
ពាបាលបាន្ជាដដ្រ  េ៉ាុដន្ត  ថរាគ្អតាត នុ្ទិដ្ឋិមាន្ត្គ្េេុ់េុជ្ាន្  ថរាគ្ថន្េះ
វាត្េកេថោយថមា ៈ និ្ង្ថោភៈ ថធែើឱ្យវថង្ែង្ត្សឡាញ់អរតភាពដដ្ល 

ជាេញ្ចកខន្ធ  ត្េកាន្ ់ ថលើករថម្កើង្  ថធែើជារួខ្លួន្ទទួលភារៈយា៉ា ង្ធងន្ ់។ 

 េញ្ចកខន្ធ ទងំ្ជាសម្បុកនន្ថរាគ្ ត្រូវការថម្ើលដេថោយេ ចយ័៤  
ត្រូវចាស់  ត្រូវស្លល េ ់ ត្រូវេដិ្សន្ធិ... ។ 

 អតាត នុ្ទិដ្ឋិ   ជាថរាគ្ឆលង្េន្តភព   សង្ោរវដ្ដ    ត្រូវពាបាល
ថោយសរិេបោឋ ន្  កមាច រថ់ោយថស្លតាេរតិម្គ្គ ៕៚ 

3 
 ៙.ថវោកន្លង្ថៅ   អែីៗ ត្រូវដរដូ្រផ្គល ស់ 

 រូេកាយកាន្ដ់រចាស់   សលឹកថឈើ ាស់ចាស់ទំុត្ជុ្េះ ។ 

 បាន្អែីកំុអរអរួ  កំុត្េកួរកំុលង្លុ់េះ 
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 ត្ោរត់្បាសកំុត្េទូសត អែីទងំ្ថនាេះដូ្ថចាន េះឯង្ ៕៚ 

3 
 ៙.ដឹ្ង្ថរឿង្សឹង្ត្គ្េត់្សុក ម្និ្បាន្សុខ្ដូ្ ដឹ្ង្ខ្លួន្ 

 លែកាយគូ្នឹ្ម្នួ្ន្  ម្និ្មាមំ្នួ្ដូ្ លែ ិរត ។ 

 ឈនេះម្នុ្សសអស់អនកខាល ងំ្ ដរម្និ្ ាំង្នឹ្ង្ទុ ចររិ 

 ដឹ្ង្ខ្លួន្មាមំ្នួ្ ិរត        ឈនេះទុ ចររិពិរសេបុរស៕៚ 

3 
 ៙.រស់ថៅកនុង្ថោក    ជាម្នុ្សសលែ    មាន្ស្លម ររី    តាម្ដេេ 

ត្ពេះអរយិេុគ្គល  គឺ្ម្និ្វថង្ែង្នឹ្ង្ថោកថន្េះថឡើយ ។ 

 C.ដូ្ សណាឋ គារ  ថទេះត្េណីរយា៉ា ង្ណាកថ៏ោយ  គឺ្ត្គាន្ដ់រ
ជាផទេះសមាន កេ់៉ាុថណាណ េះ ៕៚ 

3 
         ៙.ម្ហាថសដ្ឋីេ៉ាុន្ណាកថ៏ោយ ដឹ្ង្ថាថន្េះជាសម្បរតិរេស់ថយើង្  
ថោយស្លរមាន្វញិ្ញា ណ  ថោលគឺ្ ិរតគិ្រ  កនុង្ម្ថនាទែ រេ៉ាុថណាណ េះឯង្ ។ 

 អែីៗ ត្រឹម្ដរជាអារម្មណ៍នន្វញិ្ញា ណ  េ៉ាុដន្តម្នុ្សសរមួ្ទងំ្ថទវតា
ភ្ាកថ់ផែើលខាល ងំ្ណាស់  ជាម្យួនឹ្ង្រេស់កនុង្ថោក  ថោយសមាគ ល់ថា
ជារេស់ថយើង្  ជារេស់ថគ្ ៕៚   
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 ៙.ថេើថយើង្មាន្េំណង្ថឡើង្ថលើភន ំ  គឺ្ថយើង្ត្រូវថជ្ឿជាកថ់លើ
ថជ្ើង្រេស់ថយើង្  ត្េឹង្ដត្េង្ថៅតាម្កមាល ងំ្  និ្ង្ត្េុង្ត្េយរ័នកំុឱ្យភាល រ់
បាល រ... ត្រូវដរ ាស់ោស់ថា  ម្និ្មាន្កំពូលភនណំាឱ្ន្ ុេះម្កទទួល
យកថយើង្ថឡើង្ថៅថឡើយ ។ 

 បរាតនឋឋ វ  ភុមមនដឋ   ធីនរា  ព្វនល  អនវក្សខតិ 
អនកត្បាជ្្  ដរង្ថ ើញពួកជ្ន្ោល  ដូ្ េុគ្គលដដ្លឈរថលើ

កំពូលភន ំ       ថ ើយត្កថឡកថម្ើលពួកជ្ន្       ដដ្លឋរិថៅថលើដផន្ដី្ 

ដូ្ថចាន េះឯង្  ៕៚ ( េិ.៥២/ទំ.២៧ ) 

3 
 ៙.ថេើថយើង្ររឹដរយល់ដឹ្ង្អំពីជី្វរិ  គឺ្ថយើង្ររឹដរត្បាថាន រិ  ុេះ  
ម្និ្ត្រឹម្ដរេ៉ាុថណាណ េះថទ  រដម្ង្មាន្ ិរតេថងាែ ន្ថៅរកការម្និ្មាន្រណាា
ថទៀរផង្  ថត្ោេះថន្េះជាថ រុផលកនុង្អរយិស ច ៕៚ 

3 
 ៙.ហារថ់រៀន្រស់ថៅមាន កឯ់ង្  ឱ្យមាន្ថស កដីសុខ្ ។  ថយើង្នឹ្ង្
បាន្លេះការក់ារថផ្ើថស កដីសង្ឃមឹ្ថៅថលើអនកដ្នទ ។ 

 C.ថរៀន្កំុឱ្យទស់ ិរត  នឹ្ង្រេស់កនុង្ថោកថន្េះ ៕៚ 

3 



-72- 

 

       ៙.ជី្វរិថយើង្ម្និ្ទន្ប់ាន្លែអែីថៅត្គ្េមុ់្ខ្ថនាេះថឡើយ  ត្គាន្់
ដរថាឥឡូវថន្េះថយើង្ត្រូវឱ្យបាន្សុខ្       ជាម្យួនឹ្ង្ការងារដដ្ល
ត្បាសចាកថទស  ថ ើយពាយាម្ថរឿយៗ ថទេះជាខ្ាិល  កត៏្រូវដរថធែើ
ដដ្រ    យកេញ្ញា ពិចារណាជាអធិេរី   ( វិមំសាធិបតី )   ថ ើញរនម្ល 
នន្ការងារ  ដដ្លកត្ម្នឹ្ង្បាន្ថធែើកនុង្សង្ោរវដ្ដ ៕៚ 

3 
 ៙.ថរឿង្ខ្លេះត្គាន្ដ់រ   គិ្រកប៏ាន្សុខ្ 

 ររឹដរត្សណុក   សុខ្កនុង្កម្មោឋ ន្ 

 គិ្រថរឿង្ថកើរទុកខ មុ្ខ្ដររខំាន្ 

 ថរៀន្ធម្ឱ៌្យបាន្  ថ េះគិ្រថកើរសុខ្ ៕៚ 

3 
 ៙.គ្ន្ថ់ម្ើល ន្ទ រ ត្ពេះធម្ស៌ដម្ដង្ 

 ថៅជាម្យួខ្លួន្ឯង្ ឱ្យសងេស់្លង រ ់

 ថៅជាម្យួញារិម្រិត ឱ្យថម្តាត  
 ថៅជាម្យួេញ្ញា  ឱ្យថោេះត្ស្លយ 

 ថៅជាម្យួឪពុកមាដ យ ឱ្យករញ្ាូ  
 ថៅជាម្យួនឹ្ង្ត្គូ្ ឱ្យសិកោ 
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 ថៅជាម្យួថោកា ឱ្យអរធ់ន្ ់

 ថៅជាម្យួភារៈធងន្ ់ ឱ្យោក ុ់េះ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសរស់  ខុ្សពីម្នុ្សសស្លល េ ់ ត្រង្ថ់ៅមាន្វញិ្ញា ណ...។ 

វញិ្ញា ណមាន្ត្េថយាជ្ន្ ៍ កនុង្ការសន្សេុំណយ  ជាពិថសស  វញិ្ញា ណថន្េះ  
បាន្ត្បាកដ្ជាេរម្រថធម្ ៌ ថោយស្លរមាន្សរិថាន កស់រិេបោឋ ន្ ។ 

 C.ជាេ ចុេបន្ន   ិរតអែីកប៏ាន្ដដ្រ  េ៉ាុដន្តផលូវថៅត្ពេះនិ្ោែ ន្  គឺ្ ិតាត -
នុ្េសសនាសរិេបោឋ ន្ ។  អា គិ្រម្និ្យល់  ត្រង្ោ់កយថា ិរតអែីកប៏ាន្
ដដ្រ ។  ត្រូវយល់ថា  គឺ្ ិរតធម្មតាត្គ្េគ់ាន ដដ្លកំពុង្រស់ថៅ នឹង្ឯង្  
ថ ើយ ិរតថនាេះៗ បាន្ត្បាកដ្ជាេរម្រថ  ម្និ្ដម្ន្សរែ  ម្និ្ដម្ន្អតាត   
ថត្ោេះថាេុគ្គលថនាេះ  មាន្សរិេបោឋ ន្ថកើរថឡើង្  ដូ្ថ នេះ   ិរតអែីកប៏ាន្
ដដ្រ  ថសមើគាន ថៅត្រង្ ់ ជាទីតាងំ្នន្អនុ្េសសនាសរិេបោឋ ន្ ៕៚ 

3 
 ៙.ថៅកនុង្ថោកថន្េះ  អនកណាមាន្អែី  ម្និ្ថត្ៅអំពីវញិ្ញា ណដឹ្ង្
អារម្មណ៍  ត្គាន្ដ់រគាម ន្សរិេបោឋ ន្  កត៏្េកាន្វ់ញិ្ញា ណជារួខ្លួន្  អនក
រស់ថៅ  និ្ង្ជាមាច ស់នន្អែីៗ ថនាេះេ៉ាុណណឹ ង្ឯង្ ។ 
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 ថោយេរម្រថ  វញិ្ញា ណធ្លរុដរេ៉ាុថណាណ េះ  អាត្ស័យនឹ្ង្េ ចយ័
ថទើេថកើរថឡើង្  ថរើអនកណាមាន្អែីថៅ  ថេើអែីទងំ្អស់ត្រឹម្ដរជា
អារម្មណ៍នន្វញិ្ញា ណ ។  គួ្រកំុវថង្ែង្នឹ្ង្រេស់សន្មរ  ឱ្យថៅជាការ
ត្េកាន្ថ់ា  រេស់អញដូ្ថ នេះថឡើយ  ថត្ោេះសន្មរ  គឺ្ជារថេៀេរេេនន្
ការរស់ថៅ  េ៉ាុដន្តម្នុ្សសដដ្លម្និ្វថង្ែង្  គឺ្បាន្ចាកធ់លុេះនូ្វវញិ្ញា ណធ្លរុ 
ថរើមាន្ថពលណា  ដដ្លម្នុ្សសថៅរស់ថ ើយម្និ្ដឹ្ង្អារម្មណ៍ថនាេះ ។ 

សូម្ពុទធេរស័ិទ    អេរ់ ិំតាត នុ្េសសនាសរិេបោឋ ន្     ថដ្ើម្បឱី្យ 
ស្លគ ល់វញិ្ញា ណធ្លរុ ៕៚ 

3 
 ៙.ដ្ល់ថពលត្រូវស្លល េ ់  ដរម្យួដភលរថទ  ថត្ោេះថេើម្និ្ថ ញ
ឈាម្តាម្ត្ មុ្េះថទ  ត្រូវោ ស់រនសរឈាម្កនុង្ខួ្រកាល... ។ 

 ថរើយកអនកត្សឡាញ់ថៅតាម្បាន្ថទ  យកអនកសែេថ់ៅជាម្យួ
ផង្ថទ... ។ 

 អនកដដ្លត្សឡាញ់  បាន្ត្រឹម្យំ  ថស្លក...  ំដណកអនកដដ្ល
សែេ ់ ថគ្កថ៏ត្រកអរ... រឯីថយើង្អនកស្លល េ ់ កថ៏ៅតាម្យថាកម្ម  អនកណា
ត្សឡាញ់  អនកណាសែេ ់ ថយើង្ថភល អស់ថ ើយ ។ 

 ឥឡូវថៅរស់សិន្   កំុថធែើខ្លួន្ឯង្ត្គាន្ថ់េើថទៀរ   ត្រូវដរភ្ាកខ់្លួន្ 
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ថឡើង្    រស់ថៅយា៉ា ង្សលូរេំផុរ    ដរកត៏្រូវឆ្ល រដដ្រ    កំណរដឹ់្ង្ថា
អាតាម អញថៅរស់ថន្េះ  គឺ្ថៅត្រឹម្ដរ ិរតវញិ្ញា ណធ្លរុេ៉ាុថណាណ េះ  ម្និ្ដម្ន្
អតាត   រួខ្លួន្ថយើង្ថឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ពេះធម្ស៌ដម្ដង្   ឱ្យពឹង្ខ្លួន្ឯង្   គឺ្ពឹង្កុសល 

 ត្ មុ្េះនន្ថយើង្      សត្មាេដ់្កខ្យល់       េិទឈាម្ត្ កទល់ 

        ដ្កខ្យល់តាម្មារ ់។ 

 ត្ មុ្េះអនកណា      ម្កយកអាស្ល ម្និ្បាន្ត្បាកដ្ 

 េិទរន្ធត្ មុ្េះ      ត្រូវដ្កតាម្មារ ់ ទីពឹង្កំណរ ់

        ខ្យល់មារខ់្លួន្ថយើង្ ។ 

 ដូ្ ថពលម្រណា    េិទកាយវាចា ម្ថនាកម្មថកើរថឡើង្ 

 ដូ្ថ នេះផលូវ ិរត      សម្បរតិនន្ថយើង្ សរិេកំថេកើង្ 

        ថលើកថឡើង្សុគ្រិ ។ 

 ត្រូវអេរ់ ិំរត      េញ្ញា ត្េណីរ កមាច រទិ់ដ្ឋិ 
 ម្ដ្ឋកុណឌ លី      ពុទធ នុ្សសរិ  ថទវេុត្រ ិរ ិ
        ថស្លតាេរតិផល ៕៚   

  3 
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 ៙.ជី្វរិថយើង្  មាន្រនម្លជាម្យួនឹ្ង្ត្ពេះររន្ត្រយ័ ។ 

 កំុថេើកឱ្កាសឱ្យអនកណា  ឬអែីណា ូលម្កឋរិថៅេង្កថរឿង្
ខ្ែល់  ជាទុកខអកុសលកនុង្ ិរតសនាដ ន្  រេស់ថយើង្ថឡើយ ។ 

 មាន្សរិ    ជាធម្រ៌កោ ិរត    ថធែើឱ្យ ិរតមាន្សុខ្ភាពលែ    ដរ
កាលណា ិរតលែ  ថរឿង្អែីកល៏ែដដ្រ ៕៚ 

3 
 ៙.ថរឿង្ចាស់ស្លល េប់ារអំ់ពីថោកថន្េះ  ថរឿង្វដ្ដទុកខ  ម្និ្ដម្ន្ជា 

ថរឿង្ដដ្លមាន្ដរអនកដ្នទថនាេះថឡើយ  ថយើង្ត្រូវឱ្យ ាស់  ថ ើយត្រូវ
ឱ្យត្បាកដ្កនុង្ការងារ ។ 

 C.ម្និ្ដម្ន្ការងារដូ្ ថយើង្  រកសីុ  លកដូ់្រ  ោថំ ក  ឬការងារ
ថៅកនុង្សង្គម្... អា ថោេះត្ស្លយបាន្ថទ  គឺ្វដ្ដទុកខថន្េះមាន្ទម្ងន្ ់ ថសមើ
នឹ្ង្ត្ពេះសមាម សម្ពុទធត្ទង្ត់្តាស់ដឹ្ង្  ថទើេអា ជួ្យ ោក ុ់េះឱ្យបាន្ ។  
ឥឡូវថៅមាន្ត្ពេះធម្ ៌ តាម្ដេេថយើង្  ម្និ្ពឹង្ត្ពេះធម្អ៌ែីថស្លេះ  ថោេះ-
ត្ស្លយដរសេាយនឹ្ង្សមាា រៈ... ថោយស្លរថស កដីទុកខម្និ្ទន្ម់្ក
ដ្ល់  ណាម្យួម្និ្មាន្ញាណភយ័  គឺ្េញ្ញា ថ ើញភយ័  ថៅកនុង្វដ្ដៈ
ថនាេះផង្ ៕៚ 

3 
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 ៙.រូេកាយម្នុ្សសថយើង្  តាកដ់រង្ថៅដូ្ កាដ រម្ឈូស  ដដ្ល
ថគ្តាកដ់រង្យា៉ា ង្វ ិិត្រដូ្ថចាន េះឯង្  ដរម្និ្ដឹ្ង្ថាថយើង្រកីរាយនឹ្ង្ថម្ើល
សពកនុង្ម្ឈូសថនាេះដដ្រឬថទ ។ 
 ថលើសពីថន្េះ  ថត្ ើន្ដ្ង្ថៅថទៀរ   ំថោេះអសោទៈ  គឺ្អែីៗ ជា
ថត្គ្ឿង្ដដ្លសរែថោក   ម្នុ្សស  ថទវតា  ជាេជំ់្ោក ់  នាឱំ្យមាន្សុខ្ 
ថស្លម្ន្សសទងំ្អស់  កនុង្ថោកិយ... ។ 
 ថៅខាង្កនុង្អសោទៈថន្េះ  គឺ្ថពញថោរថៅថោយភយ័  អាទីន្វ 
ជាថទស  ជាទុកខ  កនុង្វដ្ដៈទងំ្ត្សុង្ ៕៚ 

3 
 ៙.ថៅតាម្ការនឹ្កត្សនម្  អាត្ស័យធន្ធ្លន្  ថធែើឱ្យថយើង្នឹ្ក
កំណរម់ាត្រោឋ ន្  គឺ្ឋាន្ៈនន្ការរស់ថៅឱ្យបាន្ស័កដិសម្នឹ្ង្ថយើង្ដ្៏
យា៉ា ង្ខ្ពង្ខ់្ពស់  ហាកដូ់្ ជាឋាន្សួគ្ថ៌ៅនាថោកិយ  ថលើភពដផន្ដី្
ថន្េះឯង្ ។ 

េ៉ាុដន្ត  ត្ពេះធម្ប៌ាន្រលឹំកថរឿង្ម្យួថា  ការលេះេង្នូ់្វថស កដីទុកខ
ទងំ្ពួង្  នាមំ្កនូ្វថស កដីសុខ្  េិ.៥២/ទំ.៩១ ។ 

ថត្ោេះលុេះកនុង្រណាា   ថយើង្នឹ្កម្និ្ថ ើញ ំថោេះសុខ្  ត្រង្ក់ារ
ម្និ្មាន្នូ្វថស កដីទុកខថន្េះថឡើយ ៕៚ 
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 ៙.ថយើង្ត្េកាន្ស់្លដ ំដម្ន្  ដរថេើមាន្រេយន្តម្ក ំពីមុ្ខ្ថយើង្  
ត្រូវដររកកដន្លង្ថគ្ ថ ញពីផលូវរេស់ថយើង្  គឺ្ត្ពម្ថ ញ  ត្ពម្ចាញ់  
ត្ពម្ថគ្ ...  យា៉ា ង្ណាម្ញិ    បាេដូ្ ជាផលូវដដ្លមាន្ភយ័ដូ្ថចាន េះឯង្   
“ ភយ ំ មគគំ ”  េិ.៥២/ទំ.៤៨  ម្ា៉ាង្ថទៀរ  ត្រូវថ ើញភយ័កនុង្វវិាទ  
“ វិវាទំ  ភយនត្វ  ទិសាា   អវិវាទញច   នខ្មនត្វ ”  ថ ើញនូ្វ
ការម្និ្មាន្វវិាទថាជាគុ្ណដ្ថ៏កសម្កោន្តផង្  េិ.៧២/ទំ.១៤ ។ 
 ថៅមាន្ថរឿង្ថត្ ើន្ថទៀរ  ដដ្លថយើង្ត្ពម្ចាញ់អនកដ្នទ   ថដ្ើម្ប ី
ឈនេះបាេកនុង្ ិរតថយើង្ ៕៚ 

3 
 ៙. ិរតដដ្លម្និ្បាន្អេរ់ ំ ដរង្ញាេញ័់រ  រថវ ើរវាយ... ថត្ ើន្ដរ
ថកើរទុកខ  ម្និ្សុខ្ ិរតជាម្យួនឹ្ង្អនកដ្នទ  ថរឿង្ខ្លេះនឹ្កខឹ្ង្សែេ ់  ថរឿង្
ខ្លេះថាន ងំ្ថាន ក ់  អាកអ់ន្ ់  ថោយគិ្រថា  ថ រុដូ្ ថម្ដ បាន្ជាថគ្ម្និ្
ត្សឡាញ់  ម្និ្រាេអ់ាន្ថយើង្... ។ 

ថៅថពលដដ្លថយើង្កំពុង្ដរគិ្រ  ថោយការម្និ្សងេ ិ់រតថៅរក
អនកដ្នទណាថនាេះ  ថពលថនាេះ  អនកដ្នទថនាេះអា កំពុង្ដរសេាយ ិរត
នឹ្ង្ថរឿង្អែីកប៏ាន្  អា កំពុង្សត្មាកលង្ល់ក ់  ឬកំពុង្ដរថកើរទុកខ  
ថោយមាន្េញ្ញា នឹ្ង្ថរឿង្អែីថផសង្ថទៀរកអ៏ា ដដ្រ...ដូ្ថ នេះ មាន្ដរថយើង្
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ត្រឡេដ់េរម្កដេសុខ្ភាពផលូវ ិរតខ្លួន្ឯង្វញិ     គិ្រអែីឱ្យសងេ ិ់រត     ឬ
រលឹកដឹ្ង្ ិរតដដ្លកំពុង្ដរគិ្រ នឹង្ឯង្  ជាេរម្រថម្និ្ដម្ន្សរែ  ម្និ្
ដម្ន្ជាអតាត   រួខ្លួន្ថយើង្ថឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.អែីដដ្លនេលពិរ   ម្និ្ត្បាកដ្  ថាលែ 
 នេលថ ើយត្ក  លែទងំ្គុ្ណភាព  គឺ្សីល ។ 

 អែីដដ្លឆ្ង ញ់មារ ់ ម្និ្ត្បាកដ្  ថាអរម់្ន្ទិល 

 ពាយាម្ម្និ្ខ្ាិល មាន្សីល  សងេ ិ់រត  ពិរជាធម្មរស ។ 

 យសស័កដិត្បាកម់ាស ថត្ ើន្ណាស់   ម្និ្ ាស់  ថាសុខ្ 

 េញ្ញា ស្លគ ល់ទុកខ  ថន្កខម្មសុខ្  រ ួចាកទុកខ  ឆលង្ផុរថត្ជាេះ 
 មាន្ឫទធិថហាេះធាន្ គាម ន្ម្គ្គការថ់ត្គាេះ 
 ម្និ្អា ថហាេះ ួស ពីខ្ន្ធថោកថឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ឥឡូវត្រូវសថន្ទងាគ េះេនាទ ន្ ់ គឺ្ឱ្យសុខ្ ិរតសិន្ ។ 

 ត្រូវឱ្យត្ពម្ថា  ថោកថន្េះ  គឺ្អ៊Í ឹង្ឯង្  ម្និ្ដម្ន្អាត្កកោ់ក់
ថយើង្ថទ  ត្គាន្ដ់រ  ថយើង្ម្និ្ធ្លល េប់ាន្កំណរដឹ់្ង្  ថម្ថរៀន្ដេេ នឹង្  
ថាន កេ់រញិ្ញា   ដឹ្ង្រូេ  ដឹ្ង្នាម្  ម្និ្ដម្ន្អតាត   គឺ្ម្និ្ដម្ន្ថរឿង្រេស់ថយើង្ 
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ឯណា  ថ ើយកម៏្និ្មាន្អនកណាស្លង្ថឡើង្ដដ្រ ។ 
 មាន្េ ចយ័ត្រឹម្ត្រូវ  ជាសងាខ រធម្សុ៌ទធ  សន្មរថាសរែថោក  
គឺ្ដូ្ថចាន េះឯង្  គាម ន្អែីត្រូវទស់ថទ ៕៚ 

3 
 ៙.គិ្រលែឱ្យខ្លួន្ឯង្  ម្និ្ដម្ន្គិ្រថាថោកថន្េះលែ  គួ្រឱ្យ ង្់
រស់ថៅ  ម្និ្បា ថ់ៅត្ពេះនិ្ោែ ន្ថនាេះថទ ។  គឺ្ត្រូវថ េះថម្ើលថោកតាម្
ថស កដីពិរ  ថ ើញថោកថន្េះវ ិិត្រដូ្ រាជ្រេ  ដដ្លេុគ្គលខ្ែេះេញ្ញា   
រដម្ង្លិ  ុេះ  ដរអនកថ េះដឹ្ង្ម្និ្ជាេជំ់្ោកថ់ឡើយ ។  ការដដ្លថយើង្
បាន្ថៅរស់  មាន្នត្រសរណគ្ម្ន្ ៍  មាន្សីល  មាន្សម្េវេិសសនា  
មាន្ការ ថត្ម្ើន្សរិេបោឋ ន្  កមាច រេ់ង្នូ់្វអភជិ្ា   និ្ង្ថទម្ន្សសកនុង្
ថោក... ថន្េះឯង្  ដដ្លថ េះគិ្រលែឱ្យខ្លួន្ឯង្  ម្និ្ដម្ន្គិ្រថាខ្លួន្ត្រូវ
េរាជ្យ័កនុង្ថរឿង្អែីៗ  សូម្បតី្គាន្ដ់រជាម្យួនឹ្ង្អនកមាន្កិថលសណា
មាន ក ់ ក ៏ង្ថ់ធែើអរតឃ្លរថនាេះថទ ៕៚  

3 
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្      ដរង្ថកើរទុកខតាម្ផលូវ ិរតថរឿយៗ      ថត្ោេះ
អតាត នុ្ទិដ្ឋិថកើរថឡើង្  ទទួលអារម្មណ៍តាម្ទែ រទងំ្ ៦ ។ 

 ដូ្ អនកដដ្លឈរថៅថត្កាម្ថដ្ើម្ថឈើមាន្ដផល   ជួ្ន្សលឹកត្ជុ្េះថលើ 
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ជួ្ន្ផ្គក   ដរថា  ដផលរូ   ដផលធំ  កត៏្ជុ្េះម្ក ំផង្ដដ្រ  ដដ្លថធែើឱ្យឈ ឺ អា 
ដេកកាលកម៏ាន្ ។  ដូ្ថ នេះ  ត្ពេះធម្េ៌ថត្ង្ៀន្ឱ្យមាន្សរិរលឹកដឹ្ង្នូ្វ
េរម្រថធម្ ៌។    ម្និ្បាន្ត្េកាន្រួ់ខ្លួន្  ថាជាអនកទទួលដឹ្ង្នូ្វអារម្មណ៍
ថឡើយ ។ 

 C.ថន្េះជាការពិរ  ដដ្លអារម្មណ៍តាម្ទែ រទងំ្ ៦  គឺ្ជា
អារម្មណ៍នន្វេីិ ិរតេ៉ាុថណាណ េះ  គួ្រកំណរដឹ់្ង្នូ្វសុញ្ាភាព  គឺ្ភាពសូន្យ  
ចាកសរែ  េុគ្គល  ថៅកនុង្ថោកទងំ្ ៦  ដដ្លមាន្ផលកមាច រេ់ង្នូ់្វ
អតាត នុ្ទិដ្ឋិ  ទងំ្ថធែើឱ្យម្ ចុរាជ្ថម្ើលម្និ្ថ ើញ  ថោលគឺ្  បាន្សថត្ម្ 
កនុង្ដំ្ថណើ រថៅកាន្ត់្ពេះន្ិោែ ន្ ៕៚ 

  3 
 ៙.ថកមង្រូ ខាល  ត្សថមាល  ថោយការយល់ខុ្សរេស់ខ្លួន្  
េ៉ាុដន្តត្សថមាល  វាម្និ្ដម្ន្ជាថខាម    ឬត្ោយេិស្ល អែី  ដដ្លគួ្រឱ្យខាល  
ថនាេះថឡើយ ។ 

 ជី្វរិថយើង្កដូ៏្ គាន   មាន្រូេ  មាន្ ិរតថ រសិក  ដូ្ ត្សថមាល

អ៊Í ឹង្ដដ្រ  គឺ្ជាផលនន្េ ចយ័ ។ 

 អែីកថ៏ោយ  ឱ្យដរថកើរអំពីេ ចយ័  សុទធដរម្និ្ដម្ន្ជាសរែ  ជា
េុគ្គល  ថោលគឺ្  ម្និ្មាន្អតាត ថឡើយ ។ 
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 ថៅកនុង្េុេុជ្ាន្    មាន្អតាត នុ្ទិដ្ឋិ   ដដ្លជាការយល់ខុ្ស    ដូ្  

ថកមង្រូ យល់ខុ្ស ំថោេះត្សថមាលខ្លួន្ឯង្ដដ្រ ។ 

 C.ត្រូវ ថត្ម្ើន្សរិេបោឋ ន្  បាន្ដឹ្ង្ការពិរ  ម្និ្ត្េកាន្ន់ាម្រូេ  
ដូ្ ការម្និ្ខ្ែល់រវល់នឹ្ង្ត្សថមាលដូ្ថចាន េះឯង្ ។  ដដ្លថយើង្យល់ដឹ្ង្
អំពីត្សថមាល  ម្និ្ត្េកាន្ ់  ម្និ្មាន្ភារៈ  ម្និ្ភយ័ខាល    ម្និ្សែេ.់.. 
ម្និ្មាន្កង្ែល់កនុង្ ិរត  អា  ូលកនុង្ផទេះត្ជ្កម្លេ.់.. ម្និ្មាន្េញ្ញា អែី
ជាម្យួនឹ្ង្ត្សថមាលថឡើយ  យា៉ា ង្ណា  ការលេះេង្នូ់្វអតាត នុ្ទិដ្ឋិ  
ថោយថស្លតាេរតិម្គ្គ  ត្ពេះអរយិៈ  កម៏្និ្មាន្កង្ែល់នឹ្ង្េញ្ចកខន្ធជា
េ ចុេបន្នដូ្ថចាន េះឯង្    ថទើេត្ពេះអរយិេុគ្គល ថត្ម្ើន្វេិសសនា     ូលកាន្ ់

ផលសមាេរតិ  ដដ្លមាន្ត្ពេះនិ្ោែ ន្ជាអារម្មណ៍បាន្ ៕៚ 

3 
 ៙.ថត្ោេះ ិរតម្និ្ត្រូវការអែី    ថទើេជាការបាន្អែីៗ  ត្គ្េយ់ា៉ា ង្  
ម្និ្មាន្ទុកខកង្ែល់នឹ្ង្ការខ្ែេះខារថឡើយ ។ 

 ោកយថា  បាន្អែីៗ ត្គ្េយ់ា៉ា ង្ថន្េះ ៖ 

 -  ិរតថកើរថឡើង្  សុទធដរមាន្អារម្មណ៍ថរៀង្ៗ ខ្លួន្ 

 -  ិរតដឹ្ង្អារម្មណ៍ណា  កល៏មម្ ំថោេះអារម្មណ៍ថនាេះ 
 - ថត្ោេះម្និ្ត្រូវការ       ថទើេម្និ្មាន្ការខ្ែេះខារ      ថត្ោេះម្និ្ 
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ខ្ែេះខារថន្េះឯង្  ថទើេថោលថា  បាន្អែីៗ ត្គ្េយ់ា៉ា ង្ ៕៚ 

3 
 ៙.ខ្ណៈនន្សរិេបោឋ ន្  គឺ្មាន្កាយ  មាន្វញិ្ញា ណដឹ្ង្
អារម្មណ៍  “ ដរ  ត្បាសចាក  ខ្លួន្ថយើង្ ” ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្  ដរង្គិ្រ  ដរង្វនិិ្ ាយ័ថៅកនុង្សកម្មភាព  
អំថពើកម្ម  អធាត្ស័យនន្អនកដ្នទ ។  ថភល គិ្រវបិាកកម្មខ្លួន្ឯង្  ដូ្ថ នេះ  
ថទើេថកើរទុកខម្និ្សុខ្ ិរត  ម្និ្អា រស់ថៅឱ្យសងេ ិ់រតបាន្ ។  តាម្ដរ
ម្នុ្សសថយើង្បាន្ថៅរស់ថន្េះ   មាន្នត្រសរណគ្ម្ន្ ៍  មាន្សីល    ថធែើ 
េុណយអែីកប៏ាន្...គួ្រដរបាន្សុខ្ ិរតថ ើយ  ដរគំ្និ្រដដ្លត្េកេថោយ
ថមា ៈ  ដេរជាគិ្រឱ្យខ្លួន្ឯង្ថកើរទុកខ  ថធែើឱ្យជី្វរិរស់ថៅលំបាក ។ 

 ថពលខ្លេះ  ម្នុ្សសថយើង្អា គិ្រថា  អនកដ្នទដ្ថណដើ ម្យក
ថស កដីសុខ្អំពីថយើង្... តាម្ពិរ  គំ្និ្រថន្េះឯង្ជាថចារកនុង្ ិរត  ដដ្ល
បាន្លួ យកថស កដីសុខ្ខ្លួន្ឯង្ ។  ថរើអនកណាលួ យកវយ័ថកមង្  
លួ នូ្វសុខ្ភាព  លួ យកជី្វរិ... រេស់ថយើង្ ?  ដូ្ថ នេះ  ម្នុ្សសថយើង្
កំុថភល គុ្ណេុណយ    គុ្ណអនកដ្នទ    ថ េះដេរកោ    និ្ង្ឱ្យ ថត្ម្ើន្នូ្វ
សុខ្ភាពផលូវ ិរតខ្លួន្ឯង្  កំុគិ្ររថវ ើរវាយឱ្យខ្លួន្ឯង្ថកើរទុកខ  ថេើថយើង្
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ពូដកណាស់  ដូ្ ថម្ដ ម្និ្ថធែើឱ្យសថត្ម្ ម្គ្គផលថៅ  ឬថត្ោេះអនកដ្នទ
ដ្ថណដើ ម្យកដដ្រ  បាន្ជាអាតាម អញថៅជាេុេុជ្ាន្ ។  ត្រូវកំុចាញ់ថបាក
កិថលសកនុង្ខ្លួន្  ដដ្លវាថបាកឱ្យម្នុ្សស  ថទវតាថឈាល េះគាន   ថ ើយម្និ្
បាន្សម្បរតិថោកុរតរ  ធ្លល ក ូ់លកនុង្វដ្ដៈរ ូរម្ក ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្  ដរង្គិ្រឱ្យជំ្ោកវ់ាកវ់និ្នឹ្ង្អនកដ្នទ  ថ ើយ
ថកើរទុកខម្និ្សុខ្ ិរត ។ 

  C.មាន្ ំណុ ម្យួ  សត្មាេេ់កត្ស្លយឱ្យថយើង្ថរៀន្សុខ្ ិរត  
គឺ្ការសថត្ម្ ម្គ្គផល ។  ថេើថយើង្ពិរជាពូដកលែណាស់  ដូ្ ថម្ដ   ម្និ្ 
សថត្ម្ ម្គ្គផល  ឱ្យផុរទុកខថៅ ។  គឺ្ជាការខ្ែេះេុណយរេស់ថយើង្  គាម ន្
អនកណាម្កលួ េលន្ថ់ស កដីសុខ្កនុង្ ិរតរេស់ថយើង្ថឡើយ  កំុអន្េ់យ
ខ្លួន្ឯង្  ថ ើយថចាទត្េកាន្ ់ រកថរឿង្ោកអ់នកដ្នទ  ដូ្ ភកិខុថកាកាលិកៈ  
អន្ម់ារយាទខ្លួន្ឯង្  ទីេំផុរ  រកថរឿង្ោកឱ់្យត្ពេះអគ្គស្លវក័  ថចាទ
ត្េកាន្ ់ ម្លួេងាក   ់ មាន្ថទសខ្លួន្ឯង្ ។  ត្រូវោស់ថរឿន្ខ្លួន្ឯង្ថា  
ថេើថយើង្ពិរជាពូដក  ត្េឹង្ឱ្យបាន្ថ ើញត្ពេះនិ្ោែ ន្ថៅ  បាន្សុខ្ថ ើយ  
អស់េញ្ញា ត្គ្េយ់ា៉ា ង្  ម្និ្មាន្អនកណាយកទុកខម្កេញ្ចូ លឱ្យថយើង្បាន្
ថទ  នឹ្ង្េរនិិ្ោែ ន្ថោយសួសដី ៕៚ 
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 ៙.កិរតិយស ថករ តិ៍ថឈាម េះ...ជាថរឿង្ថោកិយ សត្មាេម់្ហាជ្ន្។  
េ៉ាុដន្ត   ិរតសងេម់្និ្ជាេនឹ់្ង្អនកដ្នទ  ថ ើយកម៏្និ្ត្រូវការឱ្យអនកណាម្ក
ត្សឡាញ់  ម្និ្ត្រូវការលបខី្ពស់ថករ តិ៍ថឈាម េះ... ថន្េះគឺ្ជា ិរតសុខ្សងេ ់ 
ដដ្លផុរចាកអំពីថោកិយ  សត្មាេត់្ពេះអរយិេុគ្គល ៕៚ 

3 
 ៙.ឈនេះេុគ្គលថត្កាធ  ថោយការម្និ្ថត្កាធ 

 ឈនេះម្នុ្សសម្និ្លែ  ថោយអំថពើលែ... 
 េិ.៥២/ទំ.៦៨  ត្ពេះពុទធដី្កា  មាន្ត្េសិទធិភាពត្គ្េក់ាល  ត្គ្េ ់

សម្យ័ទងំ្អស់  សូម្ពុទធេរស័ិទត្េរិេរតិតាម្ត្ពេះធម្ ៌ ឱ្យជាកូន្លែ ។  
ថេើម្និ្ត្េរិេរតិតាម្ត្ពេះធម្ថ៌ទ  គឺ្ជាអនកេថត្ម្ើមារ  លុេះកនុង្អំណា 
រេស់មារ ៕៚  

3 
 ៙.អរុថណាទយ័  រាត្រីកន្លង្ 

 សទធ គូ្ត្គ្ង្  េំណង្ផុរទុកខ 
   ម្និ្មាន្អែីលែ  ជាពរនាមុំ្ខ្ 

   ឱ្យដូ្  ិរតសុខ្  ម្និ្ទុកខម្និ្ទស់ ។ 

 សរិអេរ់ ំ ថរឿង្ធំម្ករូ  
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 អគ្រិកាលខូ្   ថរឿង្រូ ម្យួថស្លេះ 
   េង្កញុេះញង្ ់ ឱ្យលង្ទំ់នាស់ 

   បាន្ថកើរជាម្នុ្សស  ម្និ្គួ្រថឈាល េះគាន  ៕៚ 

3 
 ៙. ូរឱ្យថស កដីសំខាន្ ់  ដ្ល់អនកដដ្លបាន្ម្កថ ើញគុ្ណ
រនម្លរេស់ថយើង្  ថ ើយថៅជាម្យួនឹ្ង្ថយើង្  “ ម្និ្ដម្ន្ជាអនកដដ្ល
ថយើង្  ររថ់ដ្ញតាម្ថនាេះថទ ” ។ 
 កដូ៏្ ជាថស កដីសំខាន្ន់ន្កុសលធម្ ៌     ដដ្លថធែើជី្វរិថយើង្ឱ្យ 
មាន្រនម្ល  ថ ើយថៅជាម្យួនឹ្ង្ថយើង្យា៉ា ង្ថស្លម េះ  ម្និ្ដម្ន្ជារណាា   ឬ
វដ្ដសង្ោរ  ដដ្លថយើង្ររថ់ដ្ញតាម្ថនាេះថឡើយ ។  សំខាន្េំ់ផុរ  គឺ្ 
សរិេបោឋ ន្ដដ្លថយើង្មាន្សុ ររិ ៣ ជាអាហារ ។  សរិេបោឋ ន្ថៅ
ជាម្យួថយើង្ថរឿយៗ   នឹ្ង្នាឱំ្យថយើង្បាន្ថ ើញអម្រៈ    លេះដលង្នូ្វ
វដ្ដៈថោយការអស់អាល័យ ៕៚ 

3 
 ៙.េំណុលដដ្លម្និ្មាន្អនកណាសង្ជំ្នួ្សបាន្  គឺ្េំណុល
បាេកម្ម ។  ដូ្ថ នេះ  ថយើង្កំុថ េះដរគិ្រថា  អែីៗ អនកដ្នទថធែើឱ្យថយើង្ថកើរ
ទុកខ   ថយើង្លំបាក    ឬខ្ក ិរត... ថនាេះថឡើយ    ម្ា៉ាង្ថទៀរ    ថយើង្គឺ្ 



-87- 

 

េញ្ចកខន្ធ ។ 

 ថរើេញ្ចកខន្ធថយើង្ជាសុខ្  េ៉ាុដន្ត  ថន្េះថោយស្លរអនកដ្នទថធែើ
ថស កដីទុកខឱ្យ  ថទើេថយើង្ថកើរទុកខអ៊Í ឹង្ឬ ? 
 ថេើថយើង្គិ្រលែឱ្យខ្លួន្ថយើង្   ត្រូវគិ្រថា   ថយើង្មាន្េុណយខ្ពស់ 
បាន្ថកើរម្កជាម្នុ្សស  បាន្ថៅរស់មាន្ត្ពេះនត្រសរណគ្ម្ន្ ៍  មាន្
សីល... និ្ង្កំណរដឹ់្ង្រួទុកខ ម្និ្ដម្ន្ថយើង្ កម៏្និ្ដម្ន្អនកដ្នទថធែើ
ឱ្យថឡើយ  ថ ើយថយើង្កត៏្រូវរវា៉ាជាម្យួនឹ្ង្អវជិាា   ថោយវេិសសនា
ថដ្ើម្បមីាន្ការោក ុ់េះនូ្វភារៈថន្េះដដ្រ ៕៚ 

3 
 ៙.េុគ្គលម្និ្ ថត្ម្ើន្សរិេបោឋ ន្  គឺ្ 

 - ដរង្ត្បាថាន ឱ្យអែីៗ បាន្ដូ្ េំណង្នន្ ិរតខ្លួន្ឯង្ ។ 

 C. ំដណកេុគ្គលអនក ថត្ម្ើន្សរិេបោឋ ន្វញិ  គឺ្ 
 - សរិរលឹកដឹ្ង្េរម្រថធម្ ៌ អេរ់ ិំរតត្ពម្តាម្ធម្ពិ៌រ  សុខ្ ិរត  
រស់ថៅបាន្ជាម្យួនឹ្ង្ថោកថន្េះ  ថោយការម្និ្ត្េទូសតទស់  ទងំ្
ម្និ្ចាេយ់កថាជារេស់ខ្លួន្ ។ 
 C.សរុេថស កដីឱ្យខ្លី ៖ 
 ១- តាម្ ិរត ង្ ់    ំណង្រ់ណាា   កនុង្ថោកិយ ។ 



-88- 

 

 ២- តាម្អារម្មណ៍ ជាេរម្រថ  កនុង្ថោក ៦ ៕៚ 

3 
 ៙.ថេើថត្ជ្ើសថរ ើសបាន្  ថយើង្ថរ ើសយកដរថរឿង្លែេំផុរ  ជី្វរិ
មាន្ដរសេាយ  េ៉ាុដន្តតាម្ពិរ  រាល់នេងយា៉ា ង្ថម្៉ា ដដ្រ  មាន្សុខ្  មាន្
ទុកខ... ថន្េះឯង្ជី្វរិសរែថោក  ពិរត្រឹម្ត្រូវតាម្េ ចយ័  ម្និ្ស្លដ េេ់ញ្ញា   
ម្និ្តាម្ការអង្ែរករ  ម្និ្សីុសំណូក  ជាអរយិស ច ។  ពិរដម្ន្ដរថយើង្
មាន្សង្ឃមឹ្ថា  នឹ្ង្បាន្អែីលែៗ រថៅ  េ៉ាុដន្ត  ថយើង្កត៏្រូវហារថ់រៀន្ត្ពម្
ទទួលអែីៗ ថៅតាម្ថស កដីពិរ   ឱ្យជាថម្ថរៀន្ថាន កេ់រញិ្ញា    ដូ្ ោកយថា   
“ កំុឮដរសំថឡង្ដដ្លថយើង្ ង្ឮ់  ត្រូវឮសំថឡង្ដដ្លេ៉ាេះនឹ្ង្ត្រថ ៀក ”  
ថោយថស កដីថា  មាន្សរិរលឹកដឹ្ង្  ថ ើយម្និ្ទស់ ិរត ំថោេះធម្៌
ពិរ នឹង្ឯង្ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្រីម្និ្ថ េះថ ើរ  មាន្ថៅទស់អី 

 េកសមី្និ្ដ លទឹក  ត្ម្គឹ្ម្និ្ថ េះថហាេះ 
   ម្នុ្សសថយើង្ថ េះអែី  ឱ្យដរបាន្រស់ 

   េ៉ាុដន្តធម្ម៌្នុ្សស  ម្និ្អា អរថ់ឡើយ ៕៚ 

3 
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 ៙.ត្សឡាញ់គាន   ដរម្និ្បាន្ថៅជាម្យួគាន   មាន្លំបាកអី  
 ថត្ម្ើន្ថម្តាត  ិរត  ត្េត្ពឹរតធម្ ៌  លែណាស់ថហាង្ ។ 

 - លំបាក  ថៅត្រង្ដ់ដ្លថៅជាម្យួនឹ្ង្គាន ថ ើយ 

  - ដរម្និ្ត្សឡាញ់គាន  
  - ម្និ្មាន្ថម្តាត គាន  
  - នាឱំ្យខូ្  ិរត ៕៚ 

3 
 ៙.ដផន្ដី្សត្មាេថ់ដ្ើរ ថធែើដំ្ថណើ រថឆ្ព េះទិសថៅ 

 ឬស្លង្ទីលំថៅ  គឺ្ម្និ្ត្រូវទូលដផន្ដី្ ។ 

 ៙.ភារា  ហនវ  បញចក្សខនាធ  

 ខ្ន្ធត្បាដូំ្ គាន   ភារាធងន្ន់ត្ក 

   ត្រូវោក ុ់េះថោយ  ម្គ្គអង្គត្បាេីំ 

   ខ្ន្ធត្បាដំផន្ដី្  កនុង្ន្យ័ដូ្ គាន  ។ 

 នដ្គាម ន្កាន្អ់ែី  ឱ្យន្យ័ឧេមា 

  ិរតត្ស្លលថោយស្លរ  លេះឆន្ទរាគា 

   កិ ចត្ពេះស្លសនា  ត្េហារពួកមារ 
   េរម្េូជា  ភាវនាផលូវ ិរត ។ 
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 ទុកខតាម្ផលូវ ិរត  គឺ្ពិរជាធងន្ ់

 ទូលដរកត្ទពយធន្  ធងន្ខ់ាង្គំ្និ្រ 

   ថដ្ើម្បខី្ន្ធត្បា ំ  ិញ្ច ឹម្ជី្វរិ 

   ថមា ៈង្ងឹ្រ  គិ្រខុ្សថាខ្លួន្ ។ 

 េថត្ម្ើខ្ន្ធត្បា ំ ត្េចាវំដ្ដៈ 
 ម្និ្ដឹ្ង្ស ចៈ  ម្យួ  ពីរ  េី  េនួ្ 

   កំណរដឹ់្ង្ទុកខ  ឱ្យបាន្មាមំ្នួ្ 

   នឹ្ង្បាន្រ ួខ្លួន្  ថ ើញសូន្យអតាត  ៕៚ 

3 
 ៙.ថៅថពលណា  ដដ្លថយើង្បាន្ថ ញផុរអំពីភពង្ងឹ្រ  គឺ្
អវជិាា   ថៅថពលថនាេះថយើង្រដម្ង្បាន្ថ ើញនូ្វថោកតាម្ពិរ  ថោយ
ពន្លឺភលសឺ្លែ ង្នន្េញ្ញា  ។ 

 ការត្េកាន្ថ់ោយទិដ្ឋិ  រណាា   ករ៏ោយអស់ថៅ  ដូ្ ជាយេ់
ង្ងឹ្រកដី  ការសង្សយ័ម្និ្ដឹ្ង្ថាជាអែីកនុង្ភាពង្ងឹ្រថនាេះកដី  ការភយ័ខាល  
កដី  ការត្េកាន្ខុ់្សថោយស្លរភាពង្ងឹ្រកដី... ត្រូវខាច រប់ារអ់ស់  ថៅ
ថពលដដ្លមាន្ពន្លឺអរុថណាទយ័  រាត្រីកន្លង្ថៅ  ដូ្ថចាន េះឯង្ ៕៚ 

3 
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 ៙.កាល ហាន្ត្េឈម្មុ្ខ្  ជាម្យួនឹ្ង្ការពិរនន្ជី្វរិ  ដដ្លជា
ថោកធម្ថ៌ផសង្ៗ  ថរឿង្ថរាគ្រូេកាយ  ម្នុ្សសឆ្ង យ  ម្នុ្សសជិ្រ  ជី្វរិ
ត្ជាលថត្ជ្ថទរទន្ទ់េ  សភាព ិរតេដូរផ្គល ស់  អនកណាយា៉ា ង្ថម្៉ា ខ្លេះ...។ 

 ជាអានិ្សង្សនន្ការសិកោ  ស្លគ ល់ការពិរនន្ជី្វរិេរម្រថ   គឺ្ការ 
ម្និ្ត្េទូសតទស់  ម្និ្ថទម្ន្សសជាម្យួនឹ្ង្ត្គ្េថ់រឿង្  រស់ថៅដូ្ ជា
ផទេះសមាន ក ់៕៚ 

3 
 ៙.ដឹ្ង្ថរឿង្អែីៗ កនុង្ថោកសន្មរ      ម្និ្មាន្ត្េថយាជ្ន្ដូ៍្ ជា 

ការដឹ្ង្ ិរតដដ្លកំពុង្ត្បាកដ្  ឬ ិរតដដ្លកំពុង្ដរគិ្រថនាេះឯង្ ។  
កំពុង្គិ្រភយ័  គិ្រខឹ្ង្សែេ ់ គិ្រជាេជំ់្ោក.់.. កជ៏ា ិរតថ ើយថរើ  ម្និ្
ចាបំា ប់ាន្ ិរតអែីថទៀរទងំ្អស់  ត្គាន្ដ់រម្និ្ត្េកាន្នូ់្វ ិរតដដ្លកំពុង្
គិ្រថនាេះថា  ជាអតាត  ។  ម្និ្ត្េកាន្ ់  គឺ្ការលេះេង្នូ់្វទិដ្ឋិ  លេះេង្់
រណាា   ថន្េះគឺ្   ិតាត នុ្េសសនាសរិេបោឋ ន្ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្មាន ក់ៗ   ថផសង្គាន ថោយកម្មត្េចាតំ្បាណ  ថផសង្
គាន ថោយ ិរតសនាដ ន្  អធាត្ស័យ  ឧេនិ្សសយ័ថរៀង្ៗ ខ្លួន្ ។ 

 ថោយេរម្រថ   អរម់ាន្អនកណាថធែើអែីឱ្យខ្លួន្ថយើង្ថទ  កអ៏រប់ាន្ 
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ថធែើអែីឱ្យខ្លួន្ឯង្ដដ្រ  គឺ្មាន ក់ៗ  ជាសង្ោរទុកខ  ដូ្ថ នេះ  ថេើថយើង្ម្និ្លងង្់
ថទ  មាន្ថរឿង្អែីដដ្លត្រូវថៅសែេអ់នកដ្នទថនាេះៗ ។ 

 - ថរើអនកដ្នទ  បាន្ស្លង្អែីម្កឱ្យថយើង្ទស់ ិរត ? 

 - ថរើអនកថនាេះ  បាន្ស្លង្េញ្ចកខន្ធ  ស្លង្កិថលសម្កឬ ? 

 - ថរើអនកថនាេះ  ម្និ្ដម្ន្ជាអនករង្ថត្គាេះដូ្ គាន ថទឬ ? ៚ 

3 
 ៙.ថទេះជារស់ថៅទីណា  ថធែើអែីកថ៏ោយ  មាន កឯ់ង្  ឬមាន្គាន ... 
គឺ្ពិរជាសុខ្    ថេើ ិរតរេស់ថយើង្    ត្បាសចាកថទស    ម្និ្មាន្ទស់  
មាន្ទឹក ិរត  និ្ង្មាន្ថស កដីសុខ្ថៅថ ើយថនាេះ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ពឹរតការណ៍នន្ជី្វរិ  បាន្េថត្ង្ៀន្ឱ្យថយើង្ ៖ 

 - សម្លងឹ្ថម្ើលសងាខ រថោក  តាម្ដដ្លថោកត្េត្ពឹរតថៅ 

 - ម្និ្ដម្ន្  តាម្ដដ្លថយើង្ ង្ឱ់្យត្េត្ពឹរតថៅថនាេះថឡើយ ៕ 

3 
 ៙.រួសីលម្និ្ដម្ន្ថៅកនុង្វរត ថៅត្រង្ត់្េត្ពឹរតកាយវាចា 

 រួធម្ម៌្និ្ដម្ន្ថៅទីណា  សរិេរញិ្ញា បាន្ថ ើញធម្ ៌៕ 

3 
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 ៙.ទឹក ិរតថម្តាត ម្ហាត្រជាក ់ ជាង្ដដ្លទឹកធ្លល កពី់ថលើភន ំ
 បាន្ថកើរជាម្នុ្សសគួ្រអេរ់ ំ ថម្តាត ធម្ត៌្ព មេរម្បារម្ ី។ 

 C.អរោបជឈ ំ សខុ្ំ  នោនក្ស  ការម្និ្ថេៀរថេៀន្គាន  
នាមំ្កនូ្វថស កដីសុខ្កនុង្ថោក  ( េិ.៥២/ទំ.១៣៤ ) ៕៚  

3 
 ៙.ជី្វរិកន្លង្ឆលង្ឆ្េយូ់រ ជាត្គូ្ត្េថៅថៅតាម្ពិរ 

 ឥឡូវេ ចុេបន្ននន្ជី្វរិ  ឱ្កាសត្េត្ពឹរតគឺ្ ិរតសងេ ់។ 

   ជួ្េអែីេីដូ្ ជាសុេិន្         
 ិន្ថហា ខូ្ ខារញារិឬត្ទពយ 

   ថោេះត្ស្លយជី្វរិថោយ ិរតសងេ ់

ត្សឡាញ់ឬសែេ ់េអ់ស់ថលែៀង្ ។ 

 ទុកខថវទនាដូ្ ត្រូវសរ  ធម្អ៌ាត្កកល់ែកម៏្និ្ថទៀង្ 

 សុខ្ថវទនាកឃ៏្លល រថ លៀង្ ម្និ្ថទៀង្  ជាទុកខ  អន្តាត  ។ 

 ត្គ្េអ់ង្គត្គ្េគ់ាន ជាវដ្ដៈ  សង្ោរ ត្កនត្រលកខណា 

 សងេ ិ់រតត្េកាន្ថ់ោយេញ្ញា  អភយ័ថទស្លសុខ្និ្ោែ ន្ ៕ 

3 
 ៙.ថភទន្ទសតី      មាន្អែីអន្ ់  ទន្ដ់រកាយ 
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  ិរតម្និ្ណាយ      មាដ យថសដ  ត្ក ពុទធមាតា 

 ត្ទង្ធ់មាម       ត្ពេះអគ្គ-  ស្លវកិា 

 វសិ្លខា       ម្ហាន្ទសតី  លបណីាស់ថ ើយ ។ 

 ត្ពេះធម្ម កក      ជ្េះរសមី  ដដ្ន្ដី្ធម្ ៌

 ម្និ្ឱ្យលែ      ដរេុរស  េ៉ាុថណាណ េះថឡើយ 

 ត្ពេះរសមី       ររន្ត្រយ័  ន្ទសតីថអើយ 

 មុ្ខ្ថឆ្ព េះថត្រើយ      សងេទុ់កខថ ើយ ម្និ្វលិវញិ ។ 

 C.ថៅត្រង្ថ់ា      ដួ្ង្ថន្ត្តា  អនកណាភល ឺ
 ថស្លតាឮ      គឺ្សទធ   ោេថញ្ចញ 
 ទទួលយក      ស ចរស  អស់ថមាន ថម្នញ 
 ផលថពញថលញ    យាត្តាថ ញ ត្គ្េថ់វោ ។ 
 កំុអន្ ិ់រត      ដ្បរិជាត្សី  ទស់អែីរូេ 
 ឈូកថេើកថនាេ      សីលត្កអូេ  ត្សូេធមាម  
 ម្និ្បាន្ត្គ្ង្      នត្រ ីវរ  កេ៏ពែជាា  
 ថោយ ទយា      សូម្េូជា  ត្ពេះទសពល ៕៚ 

3 
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 ៙.ម្និ្មាន្អនកណាថធែើអរតឃ្លរ  ថត្ោេះថគ្ម្និ្ត្សឡាញ់ថនាេះ
ថឡើយ      មាន្ដរថត្ោេះម្និ្ថ េះត្សឡាញ់ខ្លួន្ឯង្ ។      ថ ើយកគ៏ាម ន្
អនកណាបាន្រ ួផុរចាកទុកខទងំ្ពួង្ ថត្ោេះដរការត្សឡាញ់នន្អនកដ្នទ
ថនាេះេ៉ាុថណាណ េះដដ្រ  មាន្ដរថត្ោេះេុគ្គលថនាេះ  ថ េះត្សឡាញ់ខ្លួន្ឯង្  
ថ ើយមាន្ស្លម ររីរកោខ្លួន្  ឱ្យជាការរកោដ្ល៏ែ   ថត្ម្ើន្នូ្វកុសលធម្ ៌ 
ដ្ល់ថោកុរតរកុសល ៕៚ 

3 
 ៙.ម្និ្ដម្ន្មាន្បាន្វរថុសម្បរតិថត្ ើន្ថ ើយ  ថ េះដរបាន្សុខ្
រ ូរថៅថនាេះថទ  កម៏្និ្ដម្ន្ថាត្កត្កី  អរម់ាន្វរថុអែីថត្ ើន្ថ ើយ  ថ េះ
ដរថកើរទុកខថៅថនាេះដដ្រ ។ 

C.សុខ្ឬទុកខ  ថៅថលើ ិរតជាសភាវៈសំខាន្ ់៖ 

 - ម្និ្ថ េះដរត្េកាន្ថ់ទស 

 - ម្និ្ថ េះដរត្េទូសតទស់ 

 - ម្និ្ថ េះដរ ង្ត់ាម្ ិរត 
 - លមម្តាម្បាន្  សុខ្ស្លន្តតាម្មាន្ 

 - សទធ   សរិ... សុទធដរជាគុ្ណធម្ ៌ ឱ្យបាន្សុខ្ ៕៚ 

3 
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 ៙.ដ្ង្សទឹង្សដង្ក  ដ្ល់ដខ្ទឹកជ្ន្ ់

 ម្និ្ថសមើជំ្ន្ន្ ់ រណាា   ន្ទី 

   ថេេះដូ្ង្រូ ម្យួ   ង្ថ់លេត្េឹេពី 

    ំណង្វ់ារទី  ធរណីពីរដម្៉ាត្រ ។ 

 ទឹកជ្ន្ដ់េកវាល  លិ ដត្ស មាក រ 
 ម្និ្ថសមើរណាា   ត្បាថាន ម្និ្ដឆែរ 

   រថំោភេំោន្  ថត្សកឃ្លល ន្ជាង្ថត្េរ 

   ម្និ្ដឹ្ង្េុញ្ា ថកខរត  ស្លង្ថ រុបាេកម្ម ។ 

 ទឹកជ្ន្ថ់ ើយត្សក  េកត្ស្លយថោកធម្ ៌

 ជី្វរិរស់លែ  េរសុិទធសីលត្បា ំ

   ឬសីលេពែជិ្រ  ជាេជ់ាត្េចា ំ

   ថោកធម្ថ៌ត្េេះត្សំ្ល  ដខ្មរចាសំម្ដ ី។ 

 ភាសិរទឹកថឡើង្  ត្រីសីុត្សថមា  

 លុេះដ្ល់ទឹកថហា   ត្សថមា សីុត្រី 

   ឱ្ ! អនិ្ចាច   ថោកធម្ត៌្បាេីំ 

   លុេះរណាា កសយ័   េន់្យ័ទឹកជ្ន្ ់៕៚ 

3 
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 ៙.ថោភៈ  ជាថ រុនាមំ្កនូ្វវេិបថយាគ្ទុកខ  គឺ្ទុកខកនុង្ថរឿង្
ត្ោរត់្បាសចាកសរែ  និ្ង្សងាខ រដដ្លជាទីត្សឡាញ់  ដូ្ថ នេះ  ថេើមាន្
គាន កត៏្រូវ ថត្ម្ើន្អថោភៈ  ដរថទេះជាយា៉ា ង្ណាកថ៏ោយ  ផលូវនន្ជី្វរិ
ថន្េះ  ថយើង្ត្រូវដរកាល ហាន្កនុង្ការថដ្ើរមាន កឯ់ង្  ថត្ោេះនេងណាម្យួ  
ថយើង្នឹ្ង្ម្និ្មាន្សល់អនកណាមាន កថ់ឡើយ  មាន្ដរខ្លួន្ឯង្  គឺ្កុសល-
ធម្ថ៌ោកិយ    និ្ង្ថោកុរតរ      ដដ្លត្រូវអេរ់ ំ    សន្សថំោយខ្លួន្ឯង្
ជាទីពឹង្ ៕៚   

3 
 ៙.ថទសៈ  ជាថ រុនន្សម្បថយាគ្ទុកខ  គឺ្ទុកខកនុង្ថរឿង្ជួ្េសរែ  
និ្ង្សងាខ រដដ្លម្និ្ជាទីត្សឡាញ់ ។  ថទេះជាថយើង្ថៅមាន កឯ់ង្  ក៏
មាន្ ិរតដឹ្ង្អារម្មណ៍ដដ្រ     គួ្រអេរ់ ំថត្ម្ើន្នូ្វអថទសៈ    ថោយធ្លរុ-
កម្មោឋ ន្  ឬថោយការ ថត្ម្ើន្នូ្វថម្តាត  ។  ថទេះថម្តាត កាយកម្មកដី  ថម្តាត
វ ីកម្មកដី  ថម្តាត ម្ថនាកម្មកដី  គឺ្សម្គួ្រណាស់កនុង្កំថណើ រថយើង្ជា
ម្នុ្សស  ទងំ្បាន្ជួ្េនូ្វត្ពេះររន្ត្រយ័ថទៀរ ។    ការថម្ើលដេ  និ្ង្ការ 
យក ិរតទុកោកដ់្ល់ផលូវ ិរត  ថធែើឱ្យមាន្ភាពកកថ់ៅដ ថៅកនុង្កុសលធម្៌
ដ្ល់គាន នឹ្ង្គាន   គឺ្ជាថរឿង្សំខាន្ត់្គ្េស់ម្ពន្ធទងំ្អស់  ម្និ្ថាញារិម្រិត  
ត្កុម្ត្គួ្ស្លរ  ភរយិា  ស្លែ ម្ ី ឬ  សត្ព មចារ.ី.. អែីថនាេះថឡើយ ៕៚ 
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 ៙.ថមា ៈ  នាមំ្កនូ្វ  “ យមបចិាំ  ន  លភត ិ តមប ិ ទុក្សខំ ” 
គឺ្ទុកខថត្ោេះត្បាថាន រេស់ណា  ម្និ្បាន្នូ្វរេស់ថនាេះដូ្ េំណង្ ។  ថៅ
កនុង្សង្គម្ផលូវថោក  បាន្អេរ់គំាន ថោយម្ ិ ាតា  ថស កដីត្បាថាន ថត្ ើន្  
ត្បាថាន ធំ  ថ ើយខំ្ត្េឹង្ឱ្យបាន្សថត្ម្  ។  ស ចធម្ ៌  មាន្ថ រុផល
ត្រឹម្ត្រូវ  ថ រុនន្ថស កដីសថត្ម្ ថៅមាន្ថត្ ើន្ថទៀរ  ថត្ៅអំពី
ម្ ិ ាតា    និ្ង្ការខំ្ត្េឹង្   ដូ្ថ នេះថ ើយថទើេម្នុ្សសថយើង្ត្រូវថកើរទុកខ
ថរឿយៗ កនុង្ថរឿង្ថន្េះ ។  គួ្រអេរ់នូំ្វធម្អ៌ថមា ៈ  និ្ង្អេប ិាតា  ភាព
ជាអនកត្បាថាន រិ   តាម្ផលូវត្ពេះធម្ថ៌ៅកនុង្ត្ពេះពុទធស្លសនា  គួ្រដសែង្រក
ខ្លួន្ឯង្ផង្  ថដ្ើម្បកំុីឱ្យេថត្ម្ើរណាា ថោយម្និ្ដឹ្ង្ខ្លួន្ ។    អែីដដ្លថយើង្ 
ដឹ្ង្ត្គ្េយ់ា៉ា ង្កនុង្ថោក  ត្រឹម្ដរជាអារម្មណ៍នន្វញិ្ញា ណេ៉ាុថណាណ េះ ។ 
  C.ការអស់រណាា   ឈនេះអស់នូ្វទុកខទងំ្ពួង្ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្រូវ ៤ យា៉ា ង្  សត្មាេម់្នុ្សសថយើង្សពែនេង ៖ 

 - ត្រូវ ិរត  ភាគ្ថត្ ើន្ជាឆន្ទរាគ្ៈ ( ជាេុណយកម៏ាន្ ) 
 - ត្រូវតាម្ ាេក់នុង្ត្ពេះន្គ្រ  មាន្បាេ  មាន្េុណយ 
 - ត្រូវតាម្ត្ពេះធម្ ៌ ត្ពេះវនិ្យ័  មាន្ដរលែជាកុសល 
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 - ត្រូវតាម្ថស កដីពិរ  ថន្េះគឺ្ជាស ចញ្ញា ណ ។ 

 C.ម្នុ្សសភាគ្ថត្ ើន្  រកីរាយសេាយជាម្យួនឹ្ង្ការត្រូវ ិរត  
ជាង្ត្រូវនឹ្ង្អែីថផសង្ ៣ យា៉ា ង្ថទៀរ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្ថត្ ើន្ដរថផ្ើខ្លួន្  តាម្រថេៀេផសង្សំណាង្  ថផ្ើ
ថលើថជាគ្ជ្តារាសី  មាន្ថស កដីសង្ឃមឹ្ទងំ្ភយ័ត្ពួយ  រថេៀេដូ្ ចាក់
ថលខ្ថឆ្ន រ    ទងំ្មាន្ជំ្ថន្ឿរស្លរអ់ដណដ រ   រកត្គូ្ទយ   ថលើករាសី  
េន្ត់្សន្ ់ េងួ្សួង្... ។ 

 - ជី្វរិដេេថន្េះ  ថទេះមាន្សង្ឃមឹ្  កស៏ង្ឃមឹ្ទងំ្ថកើរទុកខ 
 - ខ្ក ិរត  ខុ្សសង្ឃមឹ្  កថ៏កើរទុកខ 
 - អរម់ាន្សង្ឃមឹ្  ឬអស់សង្ឃមឹ្  កថ៏កើរទុកខ... ។ 

 C.ត្រូវសិកោត្ពេះធម្មររន្ៈ  មាន្សទធ ត្េកេថោយេញ្ញា ថៅ
កនុង្ត្ពេះត្រយ័ររន  ថធែើេុណយឱ្យជាថត្គ្ឿង្ ថត្ម្ើន្ស្លម ររី  ថផ្ើខ្លួន្ជាម្យួ
នឹ្ង្សរិសម្បជ្ញ្ា ៈ  រ ូរបាន្សម្លងឹ្ថ ើញទិសថៅ  គឺ្ការអស់ថៅនន្ 
រណាា   មាន្សង្ឃមឹ្ជាសុខ្ ៕៚   

3 
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 ៙.ម្នុ្សសថយើង្មាន្កាយ  និ្ង្ ិរត  សន្មរថាថយើង្ ។  ថយើង្
មាន្សីល  េ៉ាដុន្ត  ថេើថយើង្ដឹ្ង្ថាម្និ្មាន្អតាត   ខ្លួន្ថយើង្ឯណាមាន្
សីលថនាេះថទ  គឺ្ ិរត នឹង្ឯង្ដដ្លមាន្សីល  ថធែើឱ្យថយើង្មាន្ឆន្ទៈកនុង្
ការរកោ ិរតឱ្យបាន្ត្េថសើរ  សិកោត្ពេះធម្ឱ៌្យ ិរតឆ្ល រ  ឱ្យ ិរតមាន្នូ្វ
ត្ពេះធម្មររន្ៈ  កមាច រនូ់្វបាេកិថលសជាថត្គ្ឿង្ថម មង្  ឱ្យ ិរតមាន្
សុខ្ភាពលែ ។ 

 កិ ចសំខាន្ជ់ាទីេំផុរ  គឺ្ការដេរកោ ិរតខ្លួន្ឯង្ ៕៚ 

3 
 ៙.ថៅថពលដដ្លថយើង្គាម ន្សល់អនកណាមាន កថ់នាេះ   
 - ថេើថយើង្ថធែើដំ្ថណើ រជាម្យួនឹ្ង្ ិរតលងង្ ់   ិរតម្និ្បាន្អេរ់ ំ 
ថត្ ើន្ថៅថោយបាេកម្ម  ថរើកំសរយ់ា៉ា ង្ណា ។ 

 - ផទុយម្កវញិ  ថយើង្រមួ្ដំ្ថណើ រជាម្យួនឹ្ង្ ិរតមាន្សីល  មាន្
េុណយ   ិរតឆ្ល រមាន្េញ្ញា ថ ើញស ចធម្ ៌ ថរើគួ្រឱ្យថត្រកអរ ( ននទតិ )  
គួ្ររកីរាយ ( នមាទតិ )  យា៉ា ង្ណាថៅ  “ បុញេ  ំ នម  ក្សតនតិ  ននទត ិ 
ភិនយោ  ននទតិ  សគុតឹ  គនត្វ ”  ថត្រកអរ ( កនុង្ថោកថន្េះ ) ថត្ោេះ 
នឹ្កដ្ល់េុណយដដ្លខ្លួន្បាន្ថធែើទុកថ ើយ  ដ្ល់ថពលចាកថោកថន្េះ  
ថៅកាន្សុ់គ្រិភព  គឺ្ររឹដរថត្រកអរជាភថិយាភាព  េិ.៥២/ទំ.២៤ ៕ 
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 ៙.ម្នុ្សសថយើង្ថកើរទុកខផលូវ ិរតថរឿយៗ  ថត្ោេះម្និ្ថ េះោក ិ់រត
ឱ្យបាន្ត្រឹម្ត្រូវ ។ 

 - ថ េះដរយក ិរត ថៅជំ្ទស់ជាម្យួនឹ្ង្ការពិរ  ថធែើដូ្ ខ្លួន្ឯង្

ជាមាច ស់នន្ពិភពថោកថន្េះអ៊Í ឹង្ ។ 
 - ថ េះទស់  ថ េះទម្ទរ  ថ េះេងាគ េេ់ញ្ញា   ថ េះ ង្ ់  ថ េះ
ចារដ់ ង្  ថ េះ ួង្ដ ង្... ថ េះ ុេះ  ថ េះថឡើង្  ររឹដរឈកឺាលដូ្ 
ទូលដំុ្េម  តាម្ពិរ  អវជិាា ថស្លេះ ។ 
 C. ... មាន លភកិខុទងំ្ឡាយ  រថាគ្រកដី  អនកទងំ្ឡាយកដី  ដដ្ល
ត្តា រ់ងាគ រអ់ថនាទ លកនុង្សង្ោរវដ្ដ  អស់កាលជាយូរអដង្ែង្យា៉ា ង្ថន្េះ  
ថត្ោេះដរម្និ្បាន្ត្តាស់ដឹ្ង្       ម្និ្បាន្ចាកធ់លុេះនូ្វធម្ ៌  ៤    យា៉ា ង្ ... 
( េិ.១៦/ទំ.២៥៨ ) ៕៚ 

3 
 ៙.ថោកម្នុ្សសថយើង្ថន្េះ ត្គាន្ដ់រដូ្ ស្លោសមាន ក ់ 
សត្មាេស់ត្មាកថៅថពលថៅដ     ឬថៅថពល រថ់ន្ឿយ   ម្យួត្គា   កនុង្ 

ដំ្ថណើ រផលូវនន្ជី្វរិេ៉ាុថណាណ េះ ។ 

 - ថរឿង្អែីដដ្លត្រូវម្កថៅត្គ្េត្គ្ង្            ួង្ដ ង្ថោកថន្េះ 
ដដ្លម្ា៉ាង្ 
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  - ម្និ្ដម្ន្ជាកដន្លង្ថយើង្  ម្ា៉ាង្ថទៀរ 

  - ម្និ្មាន្សន្តិសុខ្ត្បាកដ្ត្េជាថឡើយ ។ 

  - ត្ពេះនិ្ោែ ន្  ដូ្ ជាផទេះដ្សុ៏ខ្ស្លន្តនន្េុគ្គលដដ្លម្និ្
ត្េមាទ ៕៚ 

3 
 ៙.ជ្យ័ជ្ម្នេះដដ្លមាន្រនម្លសត្មាេជី់្វរិម្នុ្សសថយើង្  ត្រូវម្ក
ជាម្យួនឹ្ង្គូ្  គឺ្គុ្ណធម្ ៌ តាងំ្អំពីថោកិយកុសល  ដ្ល់ថោកុរតរ៕ 

3 
 ៙.ត្ពេះធម្មររន្ៈ  គឺ្ជាមាគ៌ានន្ជី្វរិ  ដដ្លនាថំៅរកការរ ួផុរ
ចាកទុកខ ៕៚ 

3 
 ៙.ថពលខ្លេះ  រេស់ខ្លេះដដ្លម្និ្បាន្តាម្ត្បាថាន   គឺ្ជាការលែ  
ជាថជាគ្លែ  កម៏ាន្ដដ្រ ។ 

 រឯីរេស់  ឬអែីដដ្លបាន្ដូ្ េំណង្ត្បាថាន ថនាេះ  ម្និ្សុទធដរលែ
ថនាេះថឡើយ  អា នាថំត្គាេះថាន កម់្កជាម្យួកម៏ាន្ដដ្រ  េ៉ាុដន្ត  ការបាន្នូ្វ
សរិ  គឺ្មាន្ដរលែត្គ្េថ់វោ ៕៚ 

3 
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 ៙.កំុគិ្រដរពីបាន្   ថាសុខ្ស្លន្តបាន្ថត្រកអរ 
 ថជ្ឿដភនកថម្ើលថ ើញលែ    ូលឆ្ន ងំ្សលថត្ោេះថលេនុ្យ ៕៚ 

3 
 ៙.ថេើថយើង្មាន្ស្លម ររី   ដឹ្ង្ថោកីយអ៍ែីដត្េត្េួល   
 ជួ្េត្ោរម់្និ្សុខ្ត្សួល   ថដ្ើរៗ ដួ្លថដ្កពិការ ។ 

 ថយើង្នឹ្ករលឹកេុណយ   ដដ្លមាន្គុ្ណជួ្យ អាតាម  
 ជាថ រុឱ្យសុខា   ឆលង្ថោកាបាន្ផុរទុកខ ។ 

 ផលបាេថពលឥឡូវ   គឺ្ថយើង្ត្រូវត្េឈម្មុ្ខ្ 

 អរធ់ន្នឹ់្ង្កដីទុកខ   យូរឆ្េសុ់ខ្នឹ្ង្ម្កដ្ល់ ។ 

 ផលេុណយបាន្រកីរាយ   បាន្ឃ្លល រឆ្ង យពីកង្ែល់ 

 ពឹង្ខ្លួន្គឺ្កុសល   ឱ្យបាន្ដ្ល់េរម្សុខ្ថហាង្ ៕៚ 

3 
 ៙.អវជិាា   ឱ្យថយើង្ខាល  ទុកខ    រណាា   ឱ្យថយើង្ររថ់ៅរកសុខ្
ដកលង្កាល យ  ម្យួសង្ោរវដ្ដ  ថយើង្រកសុខ្ពិរត្បាកដ្អរជួ់្េ  ថត្ោេះសុខ្
ពិរត្បាកដ្  កេថ់ៅកនុង្ថស កដីទុកខដដ្លត្រូវភាពង្ងឹ្រ  គឺ្អវជិាា   េង្កឱ្យ
មាន្ការសែេ ់      ត្េទូសតទស់       និ្ង្ការភយ័ខាល   ំថោេះថស កដីទុកខ   
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ត្ពម្ទងំ្មាន្ឆន្ទរាគ្ៈ  ថម្ថបាកេថញ្ញា រឱ្យថត្រកអរដរនឹ្ង្ការថស្លយ
អារម្មណ៍   ជាសុខ្ថស្លម្ន្សស   ទងំ្វថង្ែង្ត្េកាន្អ់រតភាពថាជាអតាត  
រួខ្លួន្  ជារេស់ខ្លួន្ដេម្ថទៀរ  ដូ្ថ នេះថ ើយ  ថទើេម្និ្មាន្ការកំណរ-់
ដឹ្ង្នូ្វទុកខស ច កម៏្និ្បាន្ជួ្េនិ្ថរាធស ច ដូ្ ជាការម្និ្បាន្ជី្កយក
កំណេក់នុង្នត្ពដដ្លមាន្អម្នុ្សសរកោ  ការោរ ួង្ដ ង្ដូ្ថចាន េះឯង្៕ 

3 
 ៙.ថត្ោេះមាន្នូ្វត្ពេះធម្មររន្ៈ  ថទើេអនកេដិ្េរតិបាន្កំណរ-់
ដឹ្ង្ទុកខ  ដូ្ ជាការជី្កកំណេ ់ បាន្ជួ្េនូ្វនិ្ថរាធស ច  សថត្ម្ ថស កដី
សុខ្  អំពីការអស់ថៅនន្ទិដ្ឋិ  និ្ង្រណាា  ។ 

 ថោយេរម្រថស ច  កនុង្អរតភាពត្គ្េត់្ពេះអង្គ  ត្គ្េគ់ាន   ម្និ្មាន្
អតាត ថឡើយ  ដូ្ថ នេះ  ថទើេម្និ្គួ្រត្េមាទ  រស់ថៅថោយការត្បាសចាក
នូ្វសរិេបោឋ ន្វេិសសនាថនាេះថទ ។ 

 ត្រូវកំណរដឹ់្ង្ការពិរ  គឺ្រូេធម្ ៌  នាម្ធម្ថ៌រឿយៗ    ឱ្យ ាស់ 

ដូ្ ថយើង្បាន្ដឹ្ង្ថា  ទន្ោយ  ឬថសេះ អរដ់សនង្  ដូ្ថចាន េះឯង្ ។  
អនតតសញ្ញេ   ត្រូវដរមាន្ការ ថត្ម្ើន្ថឡើង្ ៕៚ 

3 
 ៙.អនតតសញ្ញេ    ត្រូវដរមាន្ការ ថត្ម្ើន្ថឡើង្  ត្រូវដររស់ថៅ 
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ជាម្យួនឹ្ង្ការពិរថោយសម្បជ្ញ្ា ៈ  ម្និ្គួ្ររស់ថៅកនុង្ពិភពនន្ការ
វថង្ែង្ថឡើយ  ម្និ្ចាបំា  ់ង្យ់កឈនេះេុគ្គលដ្នទណាថនាេះថទ  សូម្ឱ្យ
ដរពូដកដឹ្ង្ការពិរខ្លួន្ឯង្  បាន្ឈនេះវដ្ដៈថៅ  គឺ្ត្គ្េត់្គាន្ថ់ ើយ ៕ 

3 
 ៙.ហារថ់រៀន្ថលើកថចាលនូ្វត្េរិកម្ម  ឬត្េរិកិរយិាដដ្លជាការ
ត្េឆ្ងំ្ទស់   ំថោេះធម្មតាធម្ក៌នុង្ថោក ។ 

 ឧេនិ្សសយ័នន្ការត្េឆ្ងំ្  វាមាន្កនុង្សនាដ ន្ ិរត  ជាេត់ាម្
រណាា   មាន្េះ  ទិដ្ឋិ  ម្ករ ូរកនុង្វដ្ដសង្ោរ ។ 

 កាលណាបាន្អារាធនានូ្វត្ពេះធម្មររន្ៈម្កោកក់នុង្ខ្លួន្  មាន្
ស ចញ្ញា ណ ថត្ម្ើន្ថឡើង្   ិរតត្េឆ្ងំ្ត្រូវបាន្អេរ់ឱំ្យសម្បូណ៌ថៅ
ថោយស្លម ររី  កម៏ាន្ថស កដីសុខ្សងេត់្រជាក ់  ម្និ្មាន្អែីឱ្យត្េទូសត
ទស់ថឡើយ ៕៚ 

3 
 ៙.កាយត្រជាកប់ារថ់ៅដ   ថត្ោេះត្រូវត្ជ្កម្លេ់ 
  ិរតត្រជាកសុ់ខ្ស៊េ ់ ថត្ោេះម្លេត់្ពេះធម្ ៌
   សងេនី់្វរណៈ  សុខ្ៈពុទធពរ 
   សម្បជ្ញ្ា ៈលែ  ឆលង្ធម្ថ៌ោកីយ ៍៕៚ 
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៙.ោកយេ៉ាុនាម ន្មា៉ា រ ់   អនកថោលថភល បារ ់ លុេះស្លង រប់ារគ់ាន  
ម្និ្ដឹ្ង្ថរឿង្អែី  ម្និ្សដីសន្ទនា  ថត្ោេះោកយនិ្នាទ  
   អនកឮម្និ្ថភល  ។ 

ថរឿង្កនុង្ថោកីយ ៍ សន្ទងាគ ម្សម្ដ ី  វ ីកលលប ិ 

ថត្ោេះដរវាទៈ  ដេកបាកគ់ាន ថខ្ទ  ថន្េះឯង្ជាកិ ច 
   នន្េុេុជ្ាន្ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្និ្ចាបំា ច់ាតំ្គ្េថ់រឿង្  ថទេះេីចា ំ  កម៏្និ្ចាបំា គិ់្រត្គ្េ់
ថរឿង្ដដ្រ ។ 

វរិកកថលើក ិរត  ថៅកនុង្កម្មោឋ ន្ 

ដួ្ង្ ិរតសុខ្ស្លន្ត ថត្ោេះបាន្ទំថន្រ ៕៚ 

3 
 ៙.ដដ្លថឈាម េះថា ិរត  ថោយអរថថាគិ្រ  អនកណា ៗ គិ្រ  
ត្គាន្ដ់រសន្មរេ៉ាុថណាណ េះ  ថោយេរម្រថ  គឺ្ ិរតដដ្លថធែើកិ ចគិ្រ  ថេើម្និ្
ឱ្យ ិរតគិ្រថទ  ថរើ ិរតថកើរម្កថធែើអែី  សំខាន្ត់្រង្ដ់ដ្លថយើង្ថ េះរកោ ិរត
ខ្លួន្ឯង្ថោយសរិ  ដរកាលណា  ថយើង្ថ េះដរយក ិរតទុកោកថ់ផ្ើសុខ្ 
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នឹ្ង្អនកដ្នទ  ចាឱំ្យថគ្គិ្រលែ  ឬថធែើ  និ្យាយលែោកថ់យើង្  ថទើេថយើង្
បាន្សុខ្ថនាេះ  មុ្ខ្ដរបាន្ថដ្កយំថ ើម្ដភនក  ឬបាន្ថៅដ ត្កហាយ ិរត
 នឹង្ឯង្ ។  េុេុជ្ាន្  ថត្ ើន្ថោយឥសោ  ស្លម ន្ៗ ថោលម្និ្ត្បាកដ្... 
ថយើង្យកម្កោកក់នុង្ ិរតថធែើអែី  ត្ពេះធម្មររន្ៈ  ត្ពេះធម្មថ រិយ  ថទើេគួ្រ
ត្េរិស្លឋ ន្រម្កល់ទុកកនុង្ថេេះដូ្ង្  គួ្រដ្ល់ការថគារពេូជា ៕៚ 

3 
 ៙.េុគ្គលណា  ដដ្លរកោខ្លួន្ឯង្បាន្លែ  េុគ្គលថនាេះ  កម៏ាន្
ការរកោអនកដ្នទដដ្រ  រកោទងំ្ត្េថទសជារិ  ត្ពេះស្លសនាផង្ថទៀរ៕ 

3 
 ៙.េុគ្គលណា      ដដ្លរកោអនកដ្នទថោយទឹក ិរត      មាន្នូ្វ 
ថម្តាត កាយកម្មជាថដ្ើម្  េុគ្គលថនាេះ  កថ៏ឈាម េះថាបាន្រកោខ្លួន្ឯង្  មាន្
ថម្តាត ជាសុខ្  និ្ង្ជាបាទនន្វេិសសនា  សថត្ម្ ទីពឹង្ ៕៚ 

3 
 ៙.ការដដ្លថយើង្ថ ញចាកអំពី ៖ 

 - ទីដដ្លម្និ្សេាយ  ម្និ្ដម្ន្ថដ្ើម្បថីៅរកការសេាយ
ថោយការ ថត្ម្ើន្នូ្វកិថលសថនាេះថទ ។ 

 - េុគ្គលម្និ្ជាទីសេាយ ថរឿង្រា៉ា វ ោកយសម្ដមី្និ្ជាទីសេាយ   



-108- 

 

ម្និ្ដម្ន្ថត្ោេះសែេថ់នាេះថទ... ។ 

 - ដរថត្ោេះឧេនិ្សសយ័នន្េសសទធិថស កដីសងេ ិ់រត  កុសលធម្៌
មាន្ការ ថត្ម្ើន្ថឡើង្  អកុសលធម្ស៌្លេសូន្យថៅ ៕៚ 

3 
 ៙.ថរើត្ពេះនិ្ោែ ន្ជាេរម្សុខ្ដូ្ ថម្ដ  ? 

 - ថត្ោេះត្ពេះនិ្ោែ ន្    គឺ្ការរ ួផុរអំពី   “ សង្គខ រា  បរមា  
ទុកាខ  ” េិ.៥២/ទំ.៦៤  សងាខ រទងំ្ឡាយ  ជាទុកខដ្ន៏ត្កដលង្ ។ 
 C.ដូ្ថ នេះថទើេ  “ និព្វា នំ  បរមំ  សខុ្ំ ” ៕៚ 

3 
 ៙.ថរើថយើង្ចាបំា ជ់ាម្នុ្សសឈនេះអនកដ្នទថធែើអែី  ត្រឹម្ដរជាអនក
មាន្ថស កដីសុខ្ថៅ  លមម្ថ ើយ ៕៚   

3 
 ៙.កំុដ្ថណដើ ម្អនកណា     ដដ្លដឹ្ង្ថាថគ្មាន្មាច ស់ 

 កំុថម្ើលថគ្ថផដសផ្គដ ស     នាវំេិោល សថកើរឥសោ ។ 

 កំុថម្ើលងាយខ្លួន្ឯង្     គិ្រជាកដ់សដង្ដស្ង្អស្លច រយ 
 បាន្ដ្ល់ត្រយ័ររនា     សីលរកោេញ្ញា មាន្ ។ 

 េុណយជាគូ្សំណពែ     អរយិត្ទពយកំណេញ់ាណ 
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 ស្លដ េធ់ម្ស៌្លង្ត្ព មយាន្  ត្ពេះនិ្ោែ ន្េរម្សុខ្ ។ 

 ស្លដ េថ់ម្ើលថោលថធែើគិ្រ     កំុត្េត្ពឹរតថេើនាទុំកខ 
 ទិសថៅេរម្សុខ្     ត្រូវសត្មុ្កកំុទកទ់ម្ ។ 

 កំុ ង្ឈ់នេះអនកណា     គាម ន្អតាត កនុង្រូេនាម្ 

 ទុកខធងន្ោ់ក ុ់េះភាល ម្     កំុវមី្វាម្វដ្ដសង្ោរ ៕៚ 

3 
 ៙. “ ទឹកថឡើង្  ត្រីសីុត្សថមា  

       ទឹកថហា   ត្សថមា សីុត្រី ” 
   ទឹកត្បាកទឹ់កមារ ់ លង្ថ់ោកីយ ៍
   ទឹកមុ្ខ្កានឡ  លង្គំ់្និ្រ ។ 
      ទឹក ិរតថម្ត្រី  េីដូ្ ស្លព ន្ 
      ទឹកដ្ម្ធម្មទន្  ត្សង្ជី់្វរិ 
   ទឹកម្ន្តត្ពេះពុទធ  សុទធស័កដិសិទធិ 
   ទឹកអាល័យពិរ  គឺ្ទឹកដភនក ។ 
C.អាល័យថត្ោេះត្េកាន្អ់រតភាពថាជារួខ្លួន្  ត្សថណាេះខ្លួន្

គិ្រថា  ថគ្ថបាេះេង្ខ់្លួន្ថចាល... ។  តាម្ពិរ  សូម្បដីរខ្លួន្ថយើង្  កត៏្រូវ
ទុកខ្លួន្ឯង្ជាឧេករណ៍សត្មាេស់្លង្កបូន្ឆលង្ថៅថត្រើយនាយដដ្រ  កនុង្ 
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ន្យ័ត្រូវថចាលអរតភាពខ្លួន្ឯង្  ថៅរកេរម្សុខ្  ថោយកបូន្  ឬត្ព ម-
យាន្  គឺ្អរយិម្គ្គ ។  អរម់ាន្ថរឿង្អាល័យអាថឡាេះត្សថណាេះខ្លួន្ថា  
អនកណាថចាលអនកណាថនាេះថទ  គឺ្ត្រូវលេះេង្អ់រតភាពខ្ន្ធ ៥ ថន្េះឯង្  
ថចាលថៅទងំ្អស់គាន  ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្  ជាអនករង្ថត្គាេះទងំ្អស់គាន   កនុង្វដ្ដៈ ។  ត្រូវ
ជួ្យ គាន   ម្និ្ដម្ន្យកឈនេះគាន ថទ  សូម្ឱ្យបាន្សុខ្  ឈនេះទុកខថោយ
អន្រតសញ្ញា   តាម្ពិរថៅ  លមម្ថ ើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ថដ្ើរថៅមុ្ខ្  ឬេយថត្កាយ  ម្និ្ដម្ន្ថៅថលើថជ្ើង្ថទ  គឺ្ថៅ
ថលើ ិរត  ថទេះេីទិសថៅថៅឆ្ង យ  ឬថៅជិ្រ  ដរ ិរតដដ្លលេះេង្ ់ មាន្
ថស កដីសុខ្      ត្គ្េជំ់្ហាន្ដដ្លថធែើដំ្ថណើ រ       ថដ្ើរថៅមុ្ខ្ ។       ថន្េះ
ត្ពេះសមាម សម្ពុទធត្ទង្ត់្តាស់ថៅថា  េដិ្េទជាទីសេាយ ។ 

 C.េិ.៣៥/ទំ.៥២  មាន្ ២  ត្ពេះសូត្រ ៕៚   

3 
 ៙.កំុេញ្ឈេខ់្លួន្ឯង្ត្រឹម្ថស កដីទុកខថឡើយ    ថត្ោេះថយើង្កម៏ាន្ 

សិទធិកនុង្ការបាន្នូ្វថស កដីសុខ្ដ្ពិ៏រត្បាកដ្ដដ្រ ។ 
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 ថ រុផល  ថៅត្រង្ថ់យើង្ម្និ្ដម្ន្ជាអនកស្លង្េញ្ចកខន្ធម្ក
ថនាេះឯង្  ដូ្ថ នេះថទើេត្ពេះនិ្ោែ ន្  ត្រូវដរជាសម្បរតិរេស់ថយើង្  គឺ្ថយើង្
មាន្សិទធិទម្ទរ  កដូ៏្ ជាមាន្សិទធិរវា៉ា   ម្និ្ទទួលយកនូ្វេញ្ចកខន្ធជា
ភារៈ  ថោលគឺ្ការោក ុ់េះ នឹង្ឯង្ “ ភារនិនក្សខបនំ  សខុ្ំ ” ៕៚ 

3 
 ៙.កុសលធម្ ៌ថត្ម្ើន្ថឡើង្  អកុសលធម្ស៌្លេសូន្យថៅ ។ 

 េសសទធិ   ថស កដីសងេ ិ់រត   កម៏ាន្េ ចយ័អំពីខាង្ថត្ៅ   ដូ្ ជា 

ទីរស់ថៅ អនកថៅជាម្យួ  ោកយថោល  ឧរុ  និ្ង្អាហារជាថដ្ើម្៕៚ 

3 
 ៙.ខឹ្ង្ថត្កាធ  ទស់ ិរតរិ រួ   ដរឱ្យអភយ័ថត្ ើន្ 

 - ថោភៈត្សឡាញ់ជាេជំ់្ោករិ់   ដរលេះបាន្ថត្ ើន្ 

 - គិ្រខ្ែល់េន្តិ េន្តួ   ដរគិ្រថរឿង្លែឱ្យខ្លួន្ឯង្ថត្ ើន្ 

 C.ថេើអេរ់បំាន្ឱ្យជាត្េត្ករី  កនុង្ជី្វរិរាល់នេងដូ្ថ នេះ   
 - សូម្បមីាន្ត្ទពយរិ   កេ៏៉ាុដន្តដេរជាមាន្ថស កដីសុខ្ថត្ ើន្ថៅ
វញិ  ថត្ោេះ ិរតជាថម្ធំ   ិរតអេរ់ ំ ជាត្េធ្លន្នន្ថស កដីសុខ្ ៕៚ 

3 
 ៙.ជី្វរិម្និ្ថន្ឿយ រ ់      ថត្ោេះម្និ្ររត់ាម្អនកណា 
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 ជី្វរិឈនេះេញ្ញា        ថត្ោេះរកោ ិរតរងឹ្មា ំ។ 

 ជី្វរិគឺ្ជាទុកខ       ដរបាន្សុខ្ ិរតអេរ់ ំ
 ជី្វរិអភធិម្ម       រលឹក ំសូន្យអតាត  ។ 

 ជី្វរិមាន្ថថាកនេល      ថត្ោេះអាត្ស័យថលើកិ ចការ 
 ជី្វរិមាន្ខ្លឹម្ស្លរ      ថត្ោេះត្ព មចារយពឹង្ខ្លួន្ឯង្ ។ 

 ជី្វរិត្េត្ពឹរតធម្ ៌      គួ្រថត្រកអរឱ្យថការដត្កង្ 

 ជី្វរិដម្ន្ម្និ្ថលង្      គឺ្គ្ដម្ដង្សង្ឃវនិ្យ័ ។ 

 ជី្វរិលុេះពុទធធម្ ៌      ខ្ពស់េវរត្ពេះជិ្ន្ត្សី   
 ជី្វរិអាតាេី       មាន្សួសដីសិរភីត្ទ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្រូវកំុគិ្រដរអំពីថរឿង្មាន្  ថរឿង្ត្ក 

 - ត្រូវគិ្រអំពីថស កដីសុខ្ផលូវ ិរតឱ្យថត្ ើន្ផង្ ។ 

 - ត្រូវអេរ់ ិំរត    ថត្ោេះេ ចយ័នន្ថស កដីសុខ្ផលូវ ិរត    មាន្ថត្ ើន្ 

ថទៀរណាស់  ថត្ៅអំពីត្ទពយសម្បរតិ ។ 

 C.ថស កដីសុខ្ផលូវ ិរតថន្េះ   គឺ្  
 - សុខ្ទងំ្ថពលថៅរស់ ( បុញេសខុ្ ) 
 - ទងំ្ដ្ល់ថពលត្រូវស្លល េ ់( សតិសខុ្ ) 
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 - ទងំ្ថត្កាយអំពីស្លល េ ់( វិោក្សសខុ្ ) ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ពេះធម្មររន្ៈ  មាន្សរិជាថដ្ើម្  ជាគុ្ណជារិដេរកោ ិរត
ម្នុ្សស  ឱ្យឃ្លល រឆ្ង យអំពីភាពត្កវល់ត្កវាយ  ទងំ្ថធែើឱ្យបាន្យល់ដឹ្ង្
អំពីជី្វរិថន្េះ  កាន្ដ់រថត្ ើន្ថឡើង្ ៗ ៕៚ 

3 
 ៙.ពាយាម្កនុង្ជី្វរិ        កំុឱ្យគិ្រថា ុេះចាញ់ 

 ដូ្ ទឹក ូរត្របាញ់      ម្និ្ ុេះចាញ់ទំន្េថ់ឡើយ ។ 

 ទឹករិ ហាកដូ់្ ទន្ ់      ដ្ល់ថពលជ្ន្ដ់ម្៉ាកូន្ថអើយ ! 
 ដេម្ថភលៀង្ម្កថទៀរថ ើយ    ូរថ ៀរថត្រើយបាកទំ់ន្េ ់។ 

 ឥន្ទន្ទីយព៍លធម្ ៌       ូរេន្តម្និ្ឈរឈេ ់

 នី្វរណៈដូ្ ទំន្េ ់      ម្និ្អា ទេទឹ់កសទឹង្ថទ ។ 

 សរិេបោឋ ន្ដូ្ ទឹកថភលៀង្    អរយិម្គ្គថទៀង្ដូ្ ទថន្ល 
 ថភលៀង្ដេម្ម្កទងំ្ថម្      ញុាំង្ទថន្លឱ្យថជារជ្ន្ ់។ 

 ម្គ្គញ្ញា ណមាន្ត្គ្េេ់នួ្      ខាល ងំ្មាមំ្នួ្ម្និ្ថទរទន្ ់

 និ្ោែ ន្ត្ពេះអរ ន្ត      លែគួ្រគ្ន្ដូ់្ សមុ្ត្ទ ៕៚ 

3 
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 ៙.ថគ្អា ថដ្ើរ ូលម្កកាន្ជី់្វរិថយើង្បាន្   
 ថគ្កអ៏ា ថដ្ើរថ ញអំពីជី្វរិថយើង្ថៅវញិបាន្ដដ្រ  ថត្ោេះជី្វរិ
ថគ្  ម្និ្ដម្ន្ជារេស់ថយើង្ ។ 

 ថដ្ើម្បមី្និ្ថស្លកថមថៅបាន្  លុេះត្តាដរមាន្ត្ពេះធម្ជ៌ាទីពឹង្ 

មាថំឡើង្ ៗ  រ ូរដ្ល់វេិសសនា ។  ថៅថពលដដ្លថយើង្ដឹ្ង្ថា ទីពឹង្
គឺ្ថត្រើយនាយ  សូម្បថីយើង្ខ្លួន្ឯង្កត៏្រូវលេះេង្នូ់្វអរតភាពវដ្ដៈថន្េះថៅ
ដដ្រ  ម្និ្ដម្ន្ថៅដរត្េកាន្អ់រតភាពជាខ្លួន្ថយើង្  ត្រូវឱ្យថគ្ត្សឡាញ់  
ឬត្រូវបាន្អែីៗ ថនាេះថឡើយ ។  ត្រូវថចាលអរតភាពថន្េះទងំ្អស់គាន   ថទើេ
ការអស់ថៅនន្រណាា   ថឈាម េះថា  ត្ពេះនិ្ោែ ន្  ផុរទុកខ ៕៚ 

3 
 ៙.កនុង្ថោកថន្េះ  ម្និ្មាន្ថរឿង្អែីរត្មូ្វឱ្យថយើង្  ត្រូវដរថកើរ
ទុកខថនាេះថទ ។ 

 - គឺ្ថយើង្គិ្រខុ្សខ្លួន្ឯង្  ថ ើយកថ៏កើរទុកខខ្លួន្ឯង្ ។ 

 - ថោកថន្េះជាទុកខ  ដរការដឹ្ង្ទុកខ  គឺ្ជាសុខ្ ។ 

 - ថយើង្បាន្ថកើរម្កជាម្នុ្សស  បាន្ជួ្េនឹ្ង្ត្ពេះធម្មររន្ៈ 
 - មាន្រួនាទីដឹ្ង្ទុកខ ម្និ្ដម្ន្មាន្រួនាទីថកើរទុកខថនាេះថឡើយ៕ 

3 
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 ៙.ម្នុ្សសថយើង្ត្រូវសរ គឺ្រណាា  ថោរជាេក់នុង្ថេេះដូ្ង្ថ ើយ  
រដម្ង្សទុេះថៅត្គ្េទិ់សទងំ្ពួង្  រមួ្ទងំ្េដិ្សន្ធិផង្  កនុង្ការដសែង្រក
ថស កដីសុខ្  និ្ង្ការរកីរាយ ។ 

 េ៉ាុដន្ត  េរម្សុខ្  ថៅត្រង្ក់ារអស់ថៅនន្រណាា  ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសខ្ាីខាា ខ្ាិលថធែើ      ម្នុ្សសលងីថលងើម្នុ្សសត្ទម្ក ់

 ថេើត្េឹង្ថធែើអាត្កក ់      ម្នុ្សសគ្ត្ម្កន់្រកថ ើយថត្ស  ។ 

 កិ ចការម្និ្ត្េឹង្ដត្េង្      កិ ចថនាេះឯង្ម្និ្សថត្ម្  

 កិ ចលែម្និ្េដូរផ្គដ   ់      ម្និ្ថត្ស បា ឥ់រអំថពើ ។ 

 ម្នុ្សសម្និ្ធ្លល េថ់ធែើខុ្ស      ថត្ោេះអនកថនាេះម្និ្ដដ្លថធែើ 
 ដឹ្ង្ខុ្សម្និ្ថអើថពើ      ម្និ្អា ថធែើម្រិតកលាណ ។ 

 ថេើរវល់គិ្រដរខាល        គឺ្ម្និ្អា ថធែើអែីបាន្ 

 ដរថេើថ េះដរហ៊ាន្      មុ្ខ្ដរបាន្ត្រូវមារថ់ ើយ ។ 

 ថេើរវល់ខាល  ថគ្ថា      កាន្ក់ារធំពំុបាន្ថឡើយ 

 សរិ នឹង្ឯង្ថ ើយ      នឹ្កដ្ល់ថត្រើយថសបើយទុកាខ  ។ 

 វបិាកកម្មត្េចាថំោក      មាន្ទុកខថស្លកថរាគ្រណាា  

 អរតភាព  អនត្វត       អស់រណាា ថទើេអស់ទុកខ ៕៚ 

3 
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 ៙.ថេើសួរថា   ត្សឡាញ់ខ្លួន្   ដេរកោខ្លួន្ឱ្យលែត្រឹម្ត្រូវ   តាម្
ផលូវត្ពេះធម្ ៌  ថរើត្រូវថធែើដូ្ ថម្ដ  ? 

 C.ត្រូវថឆលើយថា  ឈេគិ់្រឱ្យខ្លួន្ឯង្ថកើរទុកខ  ត្រូវអេរ់ ិំរតឱ្យ
ឋរិកនុង្អារម្មណ៍ត្ពេះកម្មោឋ ន្  ថោយសរិ  ដដ្លសរិថត្េៀេដូ្ ជាដខ្ស
 ង្ដំ្រកីនុង្ការ ែឹកហារ ់ មាន្េីរិ  េសសទធិជាអាហារ  ឱ្យជាត្ពេះទីន្ង័្
នន្ត្ពេះរាជា  គឺ្វេិសសនា ៕៚   

3 
 ៙.ការថគារពខ្លួន្ឯង្  ជាេទោឋ ន្  គឺ្ជាថ រុជិ្រនន្ ិរ ិ ខាម ស
ថខ្ពើម្បាេ ។  ថេើថយើង្ថេៀរថេៀន្ដ្ល់ម្នុ្សសសរែដ្នទ  គឺ្ថយើង្ថឈាម េះ
ថា  ម្និ្ថគារពខ្លួន្ឯង្ថឡើយ  ដូ្ថចាន េះថ ើយ  ជី្វរិកអ៏ន្េ់យថៅតាម្
ថស កដីត្េមាទ  ថោយខ្ែេះថស កដីថគារព  ថម្ើលដេខ្លួន្ឯង្ ។  ថេើថយើង្
ឱ្យអភយ័  ថខ្ម្ ី ជាេុគ្គលថកសម្  ម្និ្ថេៀរថេៀន្ដ្ល់សពែសរែ  ថយើង្ក៏
មាន្ជី្វរិដូ្ ជាថទវតា    ដដ្លម្នុ្សសដរង្សូម្ថស កដីសុខ្    សូម្ឱ្យ
ថទវតាជួ្យ រកោការោរ... ដូ្ថ នេះ  ជី្វរិមាន្រនម្លខ្ពង្ខ់្ពស់  ថោយ
អាត្ស័យការដដ្លថ េះថគារពខ្លួន្ឯង្  ថោលគឺ្ថ េះរម្កល់ខ្លួន្ឯង្ទុក
កនុង្សទធ   សីល  សុរៈ  ចាគ្ៈ  និ្ង្េញ្ញា  ៕៚   

3 
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 ៙.ជី្វរិពិរជាមាន្ថស កដីសុខ្ថត្ ើន្ដម្ន្  កាលថេើថយើង្មាន្
រថេៀេរស់ថៅ  ថោយម្និ្ជាេជំ់្ោកទ់កទិ់ន្នឹ្ង្អនកដ្នទ  ត្គាន្ដ់រ
មាន្ថម្តាត ផោយថៅ  ម្និ្ឥសោ... ៕៚   

3 
 ៙.ថយើង្ដឹ្ង្ថា  ថៅកនុង្ត្ពេះពុទធស្លសនា  មាន្ខ្ន្តិធម្ ៌ ជាធម្៌
ថធែើឱ្យម្នុ្សសលែ  េ៉ាុដន្ត  ថរើថយើង្ត្រូវថត្េើថៅថពលណា  បាន្ថត្េើធម្ថ៌នាេះ
ដដ្រឬថទ  រាល់នេង ។ 

 ដូ្ ថយើង្ដឹ្ង្ថា  ថយើង្ថលើសឈាម្  ត្រូវថលេថាន ជំាត្េចារំាល់
នេង  ថរើថយើង្មាន្ថាន ថំនាេះដដ្រឬថទ  ថ ើយនេងថន្េះ  បាន្ថលេថ ើយឬ
ថៅ...  ថទេះថាន ពូំដកយា៉ា ង្ណាកថ៏ោយ  កទ៏ល់ដរថាន ថំនាេះ  ថយើង្ថលេ
ឱ្យថៅថៅកនុង្ថោេះថយើង្  ដម្ន្ដដ្រថទ ? ៚ 

3 
 ៙.មាន្ថពលខ្លេះ    ថយើង្ថកើរទុកខកនុង្ ិរត    ដ្បរិថយើង្ ង្ឱ់្យ
អនកដ្នទដឹ្ង្ថា  ថយើង្ជាម្នុ្សសលែ  ត្រឹម្ត្រូវ... េ៉ាុដន្ត  កនុង្ថោកថន្េះ  រ 
ដេម្ឱ្យថយើង្លែដម្ន្ដទន្  ដ្េ ់ នម្ាដ្ង្ថទៀរ  កថ៏ៅមាន្ថគ្ថាថយើង្លងង្់
ថមល ដដ្រ... ដូ្ថ នេះ  ឱ្យដរខ្លួន្ថយើង្លែពិរថៅបាន្ថ ើយ   ពីថត្ោេះថស កដី 
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លែរេស់ថយើង្  មាន្រនម្ល  នេលថលើសអំពីការសរថសើររេស់អនកដ្នទ  ម្និ្
ដម្ន្នម្ាដ្ង្  ឬម្យួរយដ្ង្ថនាេះថទ  គឺ្មាន្រនម្លទុកសត្មាេដូ់្រយក
ថោកុរតរកុសល  ឯថណាេះ ៕៚ 

3 
 ៙.ថយើង្ថម្ើលអនកដ្នទ  ជាម្នុ្សសដូ្ ថម្ដ   សំខាន្ត់្រង្ក់ារថធែើ  
ម្និ្ដម្ន្ជាោកយថោលថនាេះថទ ។  ថត្ោេះថគ្អា ថោលបាន្  េ៉ាុដន្ត  ថរើ
មាន្េ៉ាុនាម ន្នាក ់ ដដ្លថធែើបាន្ ៕៚   

3 
 ៙.ជី្វរិជាទុកខ  ថយើង្មាន្រួនាទីកំណរដឹ់្ង្ទុកខ  ម្និ្ដម្ន្មាន្
រួនាទីជាទុកខ  ឬថកើរទុកខថនាេះថទ  េ៉ាុដន្ត  ថោយស្លរជី្វរិជាទុកខ  ទងំ្
ដដ្លថយើង្ថៅមាន្កិថលស  ថទើេថយើង្កត៏្រូវមាន្កិ ច  មាន្រួនាទី    
អរធ់ន្ ់ រសូ៊  ពាយាម្  និ្ង្ខំ្ត្េឹង្ដត្េង្ដសែង្រកកមាល ងំ្ ិរត  អំពីការ
ថសពគ្េស់េបុរស  ការស្លដ េនូ់្វត្ពេះសទធម្មជាថដ្ើម្  ទងំ្អស់ថន្េះថដ្ើម្បី
បាន្ជាត្េថយាជ្ន្ក៍នុង្កិ ចការកំណរដឹ់្ង្ទុកខ  ថ ើញរួទុកខ  ម្និ្ដម្ន្
អតាត   គឺ្ថយើង្ត្គាន្ដ់រជាអនកថម្ើល  ថោលគឺ្វេិសសនា   ំដណករួអង្គ
ទុកខស ច  គឺ្នាម្រូេ  ម្និ្ដម្ន្អតាត   រួអង្គថយើង្ថនាេះថឡើយ  សូម្បី
វេិសសនា  និ្ង្សរិេបោឋ ន្ថោកិយ  កជ៏ាអារម្មណ៍រេស់វេិសសនា  ជា 



-119- 

 

ទុកខស ច  ម្និ្ដម្ន្អតាត   រួខ្លួន្ថយើង្ថនាេះដដ្រ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្  ថសមើភាគ្គាន ថោយការថកើរម្ក  ត្រូវចាស់  ត្រូវ
ឈ ឺ  មាន្ជំ្ងឺ្ថរាគា  និ្ង្ត្រូវស្លល េ ់  េ៉ាុដន្ត  ថោយដឡកអំពីគាន   គឺ្កម្ម
ដដ្លបាន្ថធែើម្ក  កម្មកនុង្េ ចុេបន្ន  និ្ង្ផលវបិាករេស់កម្ម ។  ថទេះេី
ថោយដឡកអំពីគាន ថោយកម្ម  និ្ង្ផលវបិាកនន្កម្ម  កថ៏ោយ  ដដ្ល
សន្មរថាសរែថោក   សុទធដរម្និ្មាន្រួអតាត ថសមើគាន ទងំ្អស់    មាន្ដរ 

រួសងាខ រធម្សុ៌ទធ  េន្តគាន   ជាសង្ោរវដ្ដ ៕៚ 

3 
 ៙.ម្និ្ថាអនកណា ៗ ដដ្លកំពុង្ដរជួ្េនូ្វេញ្ញា អែីថនាេះថឡើយ  
ថទេះេីេញ្ញា ថនាេះ  រូ ឬធំ  ធងន្ឬ់ត្ស្លល  យា៉ា ង្ណាកថ៏ោយ  ឱ្យដរ
មាន្នូ្វខ្ន្តី  អំណរ ់  អរធ់ន្ក់នុង្ការដេរកោនូ្វសម្បរតិគុ្ណធម្ប៌ាន្
គ្ង្វ់ង្ស  អនកថនាេះឯង្  នឹ្ង្បាន្កន្លង្នូ្វេញ្ញា ថនាេះថៅ  ទងំ្ថជាគ្ជ្យ័  
ថ ើយកាន្ដ់ររងឹ្មាថំឡើង្ ៗ  កនុង្ជី្វរិ ។ 

 ថន្េះឯង្  ដដ្លជាត្េថយាជ្ន្ ៍ ឬអានិ្សង្សនន្ខ្ន្តី ៕៚ 

3 
 ៙.សុខ្ថោកីយ ៍     បាន្អែីៗ  ត្រឹម្ម្យួត្គា 
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 សុខ្ធមាម         ត្គ្េថ់វោ  រ ូរថត្រើយ 

  ង្ថ់គ្ ទុកខ        កំុសំកុក  ថៅថកៀកថកើយ 

 ថរៀន្ធម្ថ៌ ើយ        កំុកថន្តើយ  ត្រូវេដិ្េរតិ ។ 

 ធម្ខ៌្ន្តី         បាន្ថជាគ្ជ្យ័ ឈនេះេញ្ញា  
 ថត្កាធឥសោ         ិរតថមាហា ត្រូវកមាច រ ់

 វយ័ ំណាស់        អេរ់ ំាស់ គុ្ណសម្បរតិ 
  ិរតដុ្សខារ ់        បារម់្ន្ទិល សីលត្កអូេ ៕៚ 

3 
 ៙.ថេើថ េះថម្ើល        ថទេះរូេអែី  ក ិ៏រតសងេ ់

 ថេើថ េះស្លដ េ ់        ថទេះសពទអែី កម៏្និ្ទស់ 

 ថេើថ េះថោល        ថទេះ ិរតថៅដ  កថ៏ស្លម្ន្សស 
 ថេើថ េះលេះ        ថទេះថទម្ន្សស កគួ៏្រថសព ៕៚ 

3 
 ៙.នឹ្ង្ឱ្យអែីៗ ត្គ្េយ់ា៉ា ង្  ដូ្  ិរតថយើង្ម្និ្បាន្ថឡើយ ។  អែីត្រូវ
ថកើរ  រដម្ង្ថកើរថឡើង្  ត្រឹម្ត្រូវថៅតាម្េ ចយ័  ជាស ចៈកនុង្ថោក ។ 

 C.ថស កដីសុខ្  ថៅត្រង្ក់ារម្និ្ចាេត់្េកាន្ ់ ដូ្ ថយើង្ម្និ្ថកើរ

ទុកខ  នឹ្ង្ភាពអសដង្គរនន្ត្ពេះអាទិរយ  អ៊Í ឹង្ឯង្ ៕៚ 
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 ៙.េញ្ញា កនុង្នេងថន្េះ  ទុកថាម្កពិថស្លធសម្រថភាពរេស់ថយើង្  
ថរើថម មង្ ិរតដដ្រឬថទ  ការអេរ់សំរិរេស់ថយើង្កន្លង្ម្ក  ទទួល
យកការពិរបាន្ដដ្រឬថទ  ដូ្ ជាថា  មាន្កមាល ងំ្ថលើករ ួដដ្រឬថទ  ឬ
ថៅថខ្ោយ ។ 
 ត្រូវហារអ់េរ់ ិំរតេន្តថទៀរ  ថោយពាយាម្  កំុថម្ើលត្ស្លល
សត្រូវ  គឺ្កិថលស... ថម មង្ ិរតថលើកថន្េះ  បាន្ថៅម្និ្ទន្ ុ់រិ  ត្រូវ 
ត្េយរ័នថលើកថត្កាយ  ដសែកៗ  អា មាន្េញ្ញា ធំដំុ្  ធងន្ជ់ាង្នេងថន្េះ ៕ 

3 
 ៙.ម្និ្មាន្អនកណាដ្កដ្ថង្ាើម្ជំ្នួ្សអនកណាបាន្ថទ ។  កដូ៏្ 

ត្ពេះកម្មោឋ ន្អេរ់ ិំរត  ឬធម្ដ៌ដ្លជាទីពឹង្អ៊Í ឹង្ដដ្រ  គឺ្ម្និ្មាន្អនកណា
ថធែើឱ្យគាន បាន្ថនាេះថឡើយ ។  ថេើថយើង្បារេ់ង្អ់នកណាមាន ក ់ ថយើង្កថ៏ៅ
ដ្កដ្ថង្ាើម្បាន្  គឺ្ម្និ្ស្លល េថ់ឡើយ  ម្និ្ពឹង្ត្ មុ្េះអនកដ្នទ  ថដ្ើម្បដី្ក
ដ្ថង្ាើម្ថទ  ទងំ្ខ្យល់ដ្កដ្ថង្ាើម្  កជ៏ាអារម្មណ៍នន្អានាបាណសសរិ  
ទងំ្កាយ  ថវទនា   ិរត  ធម្ ៌ កជ៏ាទីតាងំ្នន្សរិរលឹក... ។ 

 ដូ្ថ នេះ   ិរតថយើង្ត្រូវរងឹ្មា ំ  ថោលគឺ្ថយើង្ដ្កដ្ថង្ាើម្ខ្លួន្ឯង្
បាន្  ទងំ្ពឹង្ខ្លួន្ឯង្បាន្ថទៀរ ៕៚ 

3 
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 ៙.ថោយថត្ ើន្  ថៅថកមង្  គិ្រដរថលង្កនុង្េ ចុេបន្ន 
 - ដ្ល់ថពលថពញវយ័  មាន្េដីត្េពន្ធ  គិ្រអនាគ្រ 

 - ដ្ល់វយ័ចាស់  គិ្រណាស់   ាស់ត្បាកដ្  ថរឿង្ដដ្លកន្លង្  
រ ូរវថង្ែង្ថម មង្  ថភល កូន្  ថភល ថៅ  ថៅកនុង្េ ចុេបន្ន ។ 

 C.ថេើម្និ្អេរ់ ិំរត  លេះអាល័យអែីៗ កនុង្អរីរកាលថទថនាេះ  រ  
ឱ្យររថ់ៅដ្ល់ថជ្ើង្ថម្   ថន្េះត្គាន្ដ់រដូ្រកដន្លង្ថកើរទុកខ េ៉ាុថណាណ េះឯង្៕ 

3 
 ៙.ថេើតាម្ដរថស កដីត្សឡាញ់  ហាកដូ់្ ជាបាន្ដ្ល់ថ ើយនូ្វ
ទីពឹង្  េ៉ាុដន្ត  សងាខ រធម្សុ៌ទធដរម្និ្ថទៀង្... ។ 

 ម្នុ្សសថយើង្  មាន្ជារិជាេ ចយ័នន្ជ្រា  ម្រណៈ  ថស កដី
ថស្លក  ថស កដីថម មង្... ។ 

 C.ថេើ ិរតថយើង្  ម្និ្មាន្ការត្សឡាញ់  ត្េកាន្ ់   ួង្ដ ង្
 ំថោេះអរតភាពខ្ន្ធ ៥  ទម្ទរថា  ឱ្យថយើង្បាន្ដូ្ថចាន េះ ៗ ថទ  មាន្ដរ
ថស កដីត្សឡាញ់ថោយថម្តាត   ត្បាថាន ឱ្យអនកដ្នទបាន្ថស កដីសុខ្
េ៉ាុថណាណ េះ  ដូ្ថ នេះ   ិរតថយើង្រដម្ង្សេាយ  ថៅកនុង្េដិ្េទថៅរកទីពឹង្
ពិរត្បាកដ្  គឺ្ការអស់រណាា  ៕៚ 

3 
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 ៙.ទងំ្ថរឿង្រា៉ា វកនុង្េ ចុេបន្ន  ទងំ្វដ្ដសង្ោរ  ថយើង្បាន្ត្រឹម្រ ួ
ខ្លួន្ថនាេះ  កល៏មម្ថ ើយ ។ 

 ឥឡូវថន្េះ   ថយើង្កំុរវល់ថៅថម្ើលងាយ   ថម្ើលថថាក   ដ្ល់អនក-
ដ្នទណា  ថគ្លែ  ម្និ្លែ  ជាថរឿង្រេស់ថគ្  ម្និ្ទកទ់ង្នឹ្ង្ថយើង្ថឡើយ  
សូម្បខី្លួន្ថយើង្កគ៏្ង្ល់ែខ្លេះ  ម្និ្លែខ្លេះ  ដូ្ថ នេះ  សូម្ឱ្យបាន្ដររ ួខ្លួន្ពី
ថរឿង្រា៉ា វថឈាល េះត្េដកកថផសង្ៗ  គឺ្លែថ ើយ  បាន្សេាយនឹ្ង្គាន ថៅ ។ 

 េញ្ញា វដ្ដសង្ោរ  ត្រូវកំណរអ់រតភាពដូ្ ជាស្លោសមាន ក ់ ឬ
ជាភារៈធងន្ ់  ត្រូវោក ុ់េះ នឹង្ឯង្  កត៏្រឹម្បាន្រ ួខ្លួន្អំពីថស កដីទុកខ  
អរច់ាបំា ប់ាន្អែីអំពីថោកថន្េះថឡើយ  េ៉ាុដន្ត  ឥឡូវត្រូវការេុណយសិន្  
ថដ្ើម្បសី្លង្ត្ព មយាន្ ៕៚ 

3 
 ៙.អង្គុយអាន្ថសៀវថៅ  ផឹកកាថ ែ  ថម្ើលទឹកថភលៀង្  ម្និ្មាន្
កង្ែល់ ( អធាត្ស័យនន្មាច ស់រូេភាព ) ។ 

 C.អាន្ត្ពេះនត្រេិដ្ក  អដ្ឋកថា  ស្លដ េត់្ពេះធម្មថទសនា ។ 

 - ត្គ្េសង្ករនូ់្វនី្វរណធម្ ៌ មាន្កាម្ ាន្ទៈ  ពាបាទ  េីន្ម្ទិធ  
ការរញួរាកនុង្កុសល  ការថងាកង្កជ់ាថដ្ើម្ ។ 

 - ថម្ើលថ ើញធម្មជារិ  តាម្ធម្មតាធម្ថ៌ោយវេិសសនា 
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 - ម្និ្មាន្កង្ែល់  ថត្ោេះម្និ្ត្េកាន្ម់ា ំ សងេត់្រជាក ់៕៚ 

3 
 ៙. ូរកំុឱ្យខាល  េុណយថឡើយ  ថត្ោេះេុណយថន្េះ  ជាថឈាម េះនន្
ថស កដីសុខ្ ។ 

 - េុណយកុសលកនុង្ភូម្ ិ៣  នាឱំ្យមាន្វបិាកជាសុខ្   កនុង្ថោក 

ខាង្មុ្ខ្      និ្ង្ជាឧេនិ្សសយ័នន្ថោកុរតរកុសល      សថត្ម្ ដ្ល់
េរម្សុខ្  គឺ្  ត្ពេះនិ្ោែ ន្ថទៀរផង្ ។ 

 - កំុឱ្យខាល  ថា  ថធែើេុណយថៅ  នាឱំ្យវនិាសនូ្វថស កដីសុខ្រេស់
ខ្លួន្កនុង្េ ចុេបន្ន     ត្រូវទុកខលំបាកដូ្ថ នេះ ៗ  ថឡើយ     ( ខ្លឹម្ស្លរកនុង្
េុញ្ា សូត្រ  េិ.៥៣/ទំ.២១  និ្ង្អដ្ឋកថា ) ៕៚ 

3 
 ៙.ពុទធេរស័ិទ  អា សង្ស័យ  ឬភយ័ខាល  ថា  េុណយនាឱំ្យថកើរ
កនុង្ភព   ថត្ោេះជាអភសិងាខ រ   ង្ ់ថត្ម្ើន្ដរវេិសសនា  ម្និ្ត្បាថាន េុណយ
ដ្នទ  មាន្ថធែើទន្ជាថដ្ើម្ថឡើយ ។ 

 C.ថន្េះថត្ោេះថភល គិ្រថា    េុណយដដ្លជាសមាម េដិ្េទ    គឺ្ថធែើ 
េុណយេថងាែ ន្ ិរត   ត្បាថាន នូ្វវវិដ្ដៈ  េុណយជាឧេនិ្សសយ័នន្ត្ពេះអរ រត 
កមាច រអ់វជិាា  ៕៚ 
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 ៙.មាន្គំ្និ្រខ្លេះ  នន្ម្នុ្សសខ្លេះគិ្រថា  ត្េសិន្ថេើត្រឡេថ់វោ
េយថត្កាយបាន្  សូម្ម្និ្ជួ្េ  ម្និ្ស្លគ ល់គាន   តាងំ្ពីដំ្េូង្ម្ក ។ 

 ថន្េះគឺ្ជាគំ្និ្រទល់ត្ ក  គិ្រ ង្ថ់ោេះត្ស្លយេញ្ញា   ដដ្លម្និ្
អា ត្េត្ពឹរតថៅបាន្ថនាេះឯង្ ។ 

 C.េញ្ញា   ម្និ្ដម្ន្ថៅត្រង្ប់ាន្ជួ្េគាន   ស្លគ ល់គាន ថ ើយថនាេះថទ  
គឺ្ថៅត្រង្ ិ់រតត្េកាន្ឥ់ឡូវថន្េះថទថរើ ។ 
 ត្រូវថោេះត្ស្លយថោយការឱ្យអភយ័ និ្ង្ការម្និ្ត្េកាន្៕់៚ 

3 
 ៙.អែីៗ ជាផល   ត្រូវការថពលថវោ   ថដ្ើម្បដី្ល់ត្ពម្   ថោយ
ថ រុ ។    ត្ពេះពុទធអង្គ     ត្ទង្រ់ង្ច់ាឥំន្ទន្ទិយចាស់កាល      នន្ត្ពេះរា ុល   
ត្ពេះវកកលិ  ត្ពេះេូរិគ្រតរិសសថរថរ  ត្ពេះថមា រាជ្... ត្ទង្ស់ដម្ដង្ត្ពេះធម្៌
ជាឧេនិ្សសយ័ថៅជារិមុ្ខ្     ដ្ល់និ្គ្ន្ថេុត្រ   ថឈាម េះស ចកៈ   ឬដ្ល់
សកុលុទយ ី ជាថដ្ើម្ ។ 

 ថដ្ើម្ថឈើ  កម៏ាន្ថពលថវោថដ្ើម្បបីាន្ធំ  បាន្ផ្គក   បាន្ដផល  
យា៉ា ង្ណា  ការអេរ់នូំ្វសីល  សមាធិ  េញ្ញា   និ្ង្វមុិ្រតិ  កម៏ាន្ថពល
ថវោយា៉ា ង្ថនាេះដដ្រ  ដូ្ថ នេះ  ត្រូវថ េះអរធ់ន្ក់នុង្ការរង្ច់ា ំ  កំុ ង្់
ត្េញាេប់ាន្ផល  ថ ើយថៅថដ្ើរកនុង្ផលូវខុ្ស ៕៚ 
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 ៙.ថស កដីទុកខកនុង្ជី្វរិ  ដដ្លម្នុ្សសថយើង្ម្និ្ត្រូវការ  ដរថា    
ការដដ្លថយើង្បាន្ថកើរម្កជួ្េនឹ្ង្ត្ពេះធម្ ៌ កប៏ាន្សិកោកំណរដឹ់្ង្-
ទុកខ  ដដ្លថធែើឱ្យម្និ្ត្សវងឹ្ថៅកនុង្ជី្វរិ ។  ថត្ោេះជី្វរិជាទុកខ  កខំ៏្ត្េឹង្
ត្េត្ពឹរតធម្ ៌ ទីេំផុរកប៏ាន្រ ួអំពីកង្ទុកខ  រ ួអំពីជារិ  ជ្រា  ម្រណៈ ។  
ត្រូវចាថំា  “ ម្និ្បា ស់ែេ ់ កំុដរជាេថ់ៅ  គឺ្លែថ ើយ ” ៕៚ 

3 
 ៙.ថពលថវោសីុសរែ    ត្ពេះអរ ន្តកមាច រ ់    ថពលថវោ 

 គឺ្ម្និ្េដិ្សន្ធិ  ម្និ្មាន្ជារិជ្រា       ម្និ្មាន្ថវោ 

    វដ្ដសង្ោរ ៕៚ 

3 
 ៙.ថយើង្ថដ្ើរម្កឆ្ង យថ ើយ  ជី្វរិវដ្ដសង្ោរ  ត្រឡេថ់ត្កាយក៏
ម្និ្បាន្  ថៅដ្ដដ្លកម៏្និ្បាន្  មាន្ដរថៅមុ្ខ្ម្ា៉ាង្េ៉ាុថណាណ េះ ។  មាន្
ទិសម្យួដដ្លម្និ្មាន្ភយ័  ដ្នទថត្ៅអំពីទិសទងំ្ ១០  គឺ្ត្ពេះនិ្ោែ ន្  
មាន្ផលូវត្រង្ ំ់ទិសដដ្លម្និ្មាន្ភយ័ថនាេះ  គឺ្អរយិម្គ្គត្េកេថោយ
អង្គ ៨ ត្េការ  ថទើេត្រូវសន្សេុំណយ   ថត្ម្ើន្សរិេបោឋ ន្ ៤  ថដ្ើម្បបីាន្
ថដ្ើរកនុង្ផលូវដ្ត៏្េថសើរថនាេះឯង្ ៕៚ 

3 
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 ៙.ថស កដីត្សឡាញ់ថោយថម្តាត   ជាអាហារពិថសសនន្ជី្វរិ  
ឈនេះ ិរតត្េទូសតនន្ពួករុកខថទវតា  ឋរិកនុង្អនកណា  អនកថនាេះជាម្នុ្សស-
ត្ព ម ។  ម្និ្មាន្អែីដដ្លគួ្រឱ្យសែេថ់ឡើយ  សូម្បដីររួបាេ  ដរត្រូវលេះ
បាេ   ាំង្ជាម្យួនឹ្ង្កិថលសមារថោយអាវុធគឺ្េញ្ញា   គ្េបរីកោនូ្វ
ជ្ម្នេះ  គឺ្វេិសសនាទន្ខ់្ចី  ថោយសេាយសម្បជ្ញ្ា ៈ  និ្ង្ថោយថម្តាត
រកោអនកដ្នទ  ថ ើយលេះេង្អ់ាល័យ  ដដ្លជាការរកោខ្លួន្ឯង្  ម្និ្
ដំ្អកថ់ៅកនុង្ថោក ។ 

 ថម្តាត   រកោអនកដ្នទ  ជាបាទនន្វេិសសនា  លេះេង្អ់ាល័យ
ថោយអរយិម្គ្គ  ថន្េះថឈាម េះថារកោខ្លួន្ម្និ្ឱ្យមាន្ទុកខ  រថៅថទៀរ ៕ 

3 
 ៙.ថម្តាត   រកោអនកដ្នទ  ទងំ្បាន្ជាបាទនន្វេិសសនា  ថទើេ
លេះេង្អ់ាល័យថោយអរយិម្គ្គ    ។       ការបាន្សថត្ម្ នូ្វអរយិម្គ្គ 
ថន្េះឯង្    ថឈាម េះថារកោខ្លួន្    គឺ្រកោខ្លួន្ឯង្ម្និ្ឱ្យមាន្នូ្វសង្ោរទុកខ  
រថៅថទៀរ ។  ដូ្ថ នេះ  ថម្តាត ភាវនា   នន្េុគ្គលដដ្ល ថត្ម្ើន្សរិេបោឋ ន្ 

គឺ្បាន្រកោនូ្វអនកដ្នទថ ើយ  កប៏ាន្រកោនូ្វខ្លួន្ឯង្  ថទៀរផង្ ៕៚ 

3 
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 ៙.ពីរេទគឺ្  ជិតញច   រនក្សខតិ  ថោយថស កដីថា  ជិតញច   
ឧបាទិតំ តរណុវិបសសនំ អាវាសសបាយឧតុសបាយ- 
នភាជនសបាយបុគគលសបាយធមមសសវនសបាយាទីនិ  
អានសវននាត     អនតរនតរា    សមាបតតឹ     សមាបជជិត្វា     តនត្វ 
វុឋឋ យ  សទុធចិនតតន  សង្គខ នរ  សមមសននាត   រនក្សខយយ  ។ 
 កុលេុត្រ  កនុង្ថពលដដ្លត្រូវថសពអាត្ស័យអាវាសជាទី
សេាយ  ឧរុជាទីសេាយ  ថភាជ្ន្ជាទីសេាយ  េុគ្គលជាទី
សេាយ  និ្ង្ការស្លដ េត់្ពេះធម្ជ៌ាទីសេាយជាថដ្ើម្  ក ូ៏លសមាេរតិ
កនុង្រវាង្ ថនាល េះ ៗ  លុេះថ ញចាកសមាេរតិថនាេះ  កពិ៏ចារណានូ្វសងាខ រ
ទងំ្ឡាយថោយ ិរតេរសុិទធ  ថឈាម េះថា  គ្េបរីកោធម្ដ៌ដ្លឈនេះថ ើយ 
គឺ្វេិសសនាទន្ខ់្ចី    ដដ្លខ្លួន្ឯង្បាន្ឱ្យថកើរថឡើង្ថ ើយ   ( អដ្ឋកថា 
ធម្មេទ   ិរតវគ្គ  ថៅកនុង្ថរឿង្ភកិខុអនកត្បារពធវេិសសនា  ត្ពេះពុទធអង្គ  ត្ទង្់
ត្តាស់សដម្ដង្នូ្វត្ពេះគាថា  ក្សមុភូបមំ  ជាថដ្ើម្ ) ៕៚ 

3 
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្ដដ្លមាន្ថស កដីសុខ្  ម្និ្ដម្ន្ចាបំា ត់្រូវ
មាន្អែីៗ ត្គ្េយ់ា៉ា ង្ថនាេះថឡើយ  ថត្ោេះជី្វរិថន្េះលមម្រស់បាន្  ថោយ
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ម្និ្ចាចំា ទ់ល់ដរមាន្ត្គ្េដ់េេដូ្ គាន ថនាេះថទ  ជាពិថសសអារម្មណ៍
ផលូវ ិរត  និ្ង្ឧេនិ្សសយ័ជាទីសេាយ ។ 

ថេើថយើង្រកោ ិរត  ឱ្យសម្បូណ៌ថៅថោយគុ្ណធម្ ៌  មាន្
សថនាដ ស  និ្ង្មាន្ស្លម ររីទទួលអារម្មណ៍ជាថដ្ើម្  ដដ្លថត្េៀេដូ្ ជា
សួន្ផ្គក   ដូ្ថ នេះ  ថស កដីសុខ្កដូ៏្ ជាភម្រជារិ  មាន្ មុ ំជាថដ្ើម្  និ្ង្ពួក 

ថម្អំថៅដដ្រ ៕៚   

3 
 ៙.ថរៀន្រស់ថៅ  ឱ្យមាន្ថស កដីសុខ្  តាម្រថេៀេរេស់ថយើង្  
ថោយម្និ្ជំ្ោកវ់ាកវ់និ្  នឹ្ង្ថរឿង្រា៉ា វរេស់អនកដ្នទ  ម្និ្ត្េទូសតទស់  
ម្និ្ត្ ដណន្នឹ្ង្ថស កដីសុខ្នន្អនកណា ៗ ថឡើយ  ថ ើយកម៏្និ្
ថម្ើលងាយអនកដ្នទ  ថៅកនុង្ថរឿង្អែីដដ្រ ៕៚   

3 
 ៙.ថស កដីត្សឡាញ់េរសុិទធ  ថោយម្និ្ទម្ទរការរេសនង្
អំពីអនកដ្នទ  ការឱ្យអភយ័  ឱ្យថស កដីសុខ្... ថន្េះជី្វរិថជាគ្ជ្យ័  េីដូ្ 
ត្ពេះម្ហាថ រិយខ្ពស់  ធំ  ត្គឹ្េះមា ំ  ំកដន្លង្ត្តាស់ដឹ្ង្ ៕៚ 

3 
  ៙.កាេិំរមុ្រនដ្  ម្និ្េែីថឡើយ 
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អរត់្ទបំាន្ថ ើយ  ធូរថសបើយឆ្េ ់

  ដរកាេិំរមារ ់ ភាល រថ់ោលកាេ ់

  ឈចឺាេមុ់្រថត្ៅ  ថៅម្និ្ថភល  ។ 

  ដូ្ថ នេះត្រូវថោល  ថោយស្លម ររី 

  វាចា រនណ  នេលជាង្ថពត្ជ្ 

  ដផនកខាង្ស្លដ េឮ់  ឈេឺន្តិ  

  ថទេះេីម្និ្ថភល   កកំុ៏ថភលើ ៕៚ 

3 
 ៙.ជី្វរិដូ្ ទឹកសថន្សើម្  ថៅថពលត្ពលឹម្ ៖ 

 - សត្ម្ស់នន្រូេរាង្កាយ  ត្សស់លែថស្លភា 

 - ឋាន្ៈ  កិរតិយស  អំណា   ត្ទពយសម្បរតិ... ដ្ម៏្ ិមា 

 - ការជួ្េជំុ្គាន   ត្ពម្ថោយទឹកដ្ម្នន្ថស កដីត្សឡាញ់ 

 - សុខ្ភាពមាទំ ំ កមាល ងំ្កាយខាល ងំ្កាល   កាម្សុខ្ទឹក មុ ំ 
       C.អនិច្ឆច   វត  សង្គខ រា  សងាខ រទងំ្ឡាយ  ម្និ្ថទៀង្ដម្ន្ពិរ   

- អែីៗ សុទធដរលុេះកនុង្អំណា នន្ថស កដីវនិាស ៕៚ 

3 
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 ៙.ពិភពថោក  កំពុង្ខ្ែេះខារនូ្វថម្តាត ធម្ ៌ ដដ្លថម្តាត ធម្ថ៌ន្េះ  
ជាគុ្ណត្ទត្ទង្ថ់ោក ។ 
 អធម្ ៌  គឺ្ការត្ ដណន្ឈាន នី្ស  ពាបាទ ថត្ម្ើន្ថឡើង្  ថធែើ
ថោកថន្េះឱ្យវនិាស ៕៚ 

3 
 ៙.ខ្លឹម្ស្លរនន្ោកយថា  លេះេង្ខ់្លួន្  មាន្ន្យ័ថផសង្គាន  ៖ 

 ១-លេះេង្ខ់្លួន្  ថភល ខ្លួន្... ។  កនុង្ថោកថន្េះ  ម្និ្មាន្អនកដ្នទ
ណា  លេះេង្ថ់យើង្ថចាល  ដដ្លគួ្រឱ្យសថង្ែគ្  អាណិរ  អនាេ  ដូ្ 
ថយើង្លេះេង្ខ់្លួន្ឯង្ថចាលថឡើយ ។ 

 ២-លេះេង្ខ់្លួន្  គឺ្លេះេង្ឆ់ន្ទរាគ្ៈកនុង្េញ្ចកខន្ធ  លេះេង្ថ់ស កដី
ត្េកាន្ម់ា ំំថោេះអរតភាព  ថន្េះផទុយគាន អំពីន្យ័ទី ១ ថត្ោេះខ្លឹម្ស្លរទី ២
ថន្េះ    ថៅត្រង្ទី់ពឹង្ជួ្យ ខ្លួន្ឯង្ឱ្យរ ួចាកទុកខ   ម្និ្ថបាេះេង្ខ់្លួន្ថចាល 

កនុង្វដ្ដសង្ោរ ៕៚   

3 
 ៙. ង្ប់ាន្ជាម្នុ្សសលែ      កំុថោថភាអរួខ្លួន្ឯង្ 

  ង្ឱ់្យថគ្ថការដត្កង្      ខ្លួន្កំុដកលង្ថបាកកានឡ ។ 

  ង្ត់្គ្េថ់ េះសថនាដ ស       ង្ប់ាន្ខ្ពស់ឱ្យអភយ័ 
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  ង្សុ់ខ្មាន្ថម្ត្រី       ង្ឆ់្ល រនវតាម្េណឌិ រ ។ 

  ង្ប់ាន្េរសុិទធស្លែ រ      ត្រូវសងាែ រកនុង្សុ ររិ 

  ង្ដឹ់្ង្េរម្រថពិរ      ត្រូវេដិ្េរតិវេិសសនា ៕៚ 

3 
 ៙.គ្េបតី្េយរ័ន  ថៅត្រង្អ់ែីៗ កថ៏យើង្ត្រឹម្ត្រូវដដ្រ  គឺ្ថយើង្មាន្
ថ រុ  មាន្ផលត្រឹម្ត្រូវរេស់ថយើង្ នឹង្ឯង្  េ៉ាុដន្ត  ដេរជាលំបាកកនុង្
ការបាន្នូ្វថស កដីសុខ្កនុង្ជី្វរិថៅវញិ  ថត្ោេះត្រូវ ាំង្  ត្រូវរសូ៊  ត្រូវ
ថឈាល េះទស់  ជាម្យួនឹ្ង្អនកដ្នទថត្ ើន្គាន   ថដ្ើម្បកីារោរខ្លួន្ដដ្លត្រូវ  
ឬថត្ោេះថ រុដរភាពត្រឹម្ត្រូវ  ដដ្លខ្លួន្ត្េកាន្ម់ាថំនាេះឯង្ ៕៚ 

3 
 ៙.ការយល់ដឹ្ង្អំពីភាពថផសង្គាន នន្ម្នុ្សសថយើង្  នាឱំ្យថយើង្
បាន្សុខ្ ។  ម្នុ្សស ១០០ នាក ់   ិរតកថ៏ផសង្ៗ គាន     ដរ ំណុ ដដ្ល 

ត្រូវយល់ដឹ្ង្  គឺ្ ិរតត្គ្េដ់េេពិរថោយេរម្រថ  ដូ្ថ នេះ   ិរតជាសុខ្ក៏
បាន្ថកើរថឡើង្  ថត្ោេះម្និ្ត្េទូសតទស់នឹ្ង្េរម្រថស ច ។ 

 C. ិរតម្នុ្សសគិ្រថផសង្ៗ អំពីគាន    េ៉ាុដន្ត   ថយើង្មាន្សិទធិគិ្រ  
រស់ថៅតាម្រថេៀេរេស់ថយើង្    ថត្េើជី្វរិឱ្យត្បាសចាកថទស   រស់ថៅ 
ជាសុខ្  ( អនវជជសខុ្ ) ។ 
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 សម្លងឹ្ថម្ើលថោក  ថោយេញ្ញា   តាម្ដដ្លថោកថន្េះត្េត្ពឹរត
ថៅ  ម្និ្ថម្ើលថោយទិដ្ឋិ  រណាា    ង្ឱ់្យថោកត្េត្ពឹរតថៅយា៉ា ង្ណា ៗ 
វញិ  តាម្ដរការត្េកាន្ថ់នាេះថឡើយ ៕៚ 

3   
 ៙.រវល់ ង្ង់ាេ.់.. ! 
 ទីេំផុរស្លល េដ់ម្ន្  អស់ថៅសូម្បដីរខ្យល់ដ្កដ្ថង្ាើម្  ចាបំា ់
ថោលេែីដ្ល់រេស់ដ្នទ ។ 

 ម្និ្ទន្ស់្លល េផ់ង្  អែីៗ កន្លង្ថៅ ៗ  ជី្វរិថន្េះ  ម្និ្បាន្វលិថៅ
រកសភាពថដ្ើម្វញិថឡើយ ។ 

 ដំ្ថណាេះត្ស្លយដដ្លលែេំផុរ  គឺ្ការលេះេង្នូ់្វថស កដីត្េកាន្់
 ំថោេះអរតភាពថន្េះ  យល់ត្ពម្ជាម្យួនឹ្ង្អែីៗ ជាធម្មតាធម្ក៌នុង្ថោក  
ថោយសងេ ិ់រត ៕៚  

3   
 ៙.អេរ់គំំ្និ្រ  គិ្រសុខ្ ិរតថៅតាម្ការពិរ ៩  ំណុ  ៖ 

 ១-ថត្ស ដរថគ្  ជាថរឿង្ដដ្លថយើង្ម្និ្គួ្រជំ្ោកវ់ាកវ់និ្ 

 ២-ថត្ស ដរថយើង្  រកោខ្លួន្ឯង្ថោយសរិ  ម្និ្ថកើរទុកខ 
 ៣-ថត្ស ដរវា  េញ្ញា យល់ត្ពម្ជាម្យួនឹ្ង្ធម្មតាធម្ ៌
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 ៤-ម្និ្អាល័យ  អែីដដ្លជាអរីរធម្ ៌ ថយើង្ត្ពម្លេះេង្ ់

 ៥-ម្និ្កង្ែល់  អនាគ្រកជ៏ាថស កដីពិរ  ត្រូវតាម្េ ចយ័ 

 ៦-ម្និ្ត្េកាន្អ់តាត   េ ចុេបន្នរូេធម្ ៌ និ្ង្នាម្ធម្សុ៌ទធៗ 

 ៧-ម្នុ្សសថយើង្ថផសង្គាន   ថៅតាម្ត្េថភទនន្េរម្រថធម្ ៌

 ៨-ឱ្យអភយ័  ថោយថស កដីថគារព ំថោេះត្ពេះររន្ត្រយ័ 

 ៩-ត្គ្េយ់ា៉ា ង្ដដ្លថយើង្ដឹ្ង្  ជាអារម្មណ៍នន្វញិ្ញា ណ ៕៚ 

3   
 ៙.អរីរកាល  ទុកជាត្គូ្រលឹំកោស់ថរឿន្ 

 - េ ចុេបន្ន  ជាឱ្កាសស្លង្ខ្លួន្  ថោយម្និ្ត្េមាទ 

 - អនាគ្រ  ជាដំ្ថណើ រនន្ជី្វរិ  ឆលង្ការថ់ៅរកទិសថៅ 

 - ត្ពេះនិ្ោែ ន្  គឺ្ការម្និ្ត្េកាន្ម់ាកំនុង្អរតភាពខ្ន្ធ ៥  ការអស់
ថៅនន្រណាា   ជាទិសថៅម្និ្មាន្ភយ័ ៕៚ 

3   
 ៙.ថទេះេីដម្៉ាម្និ្ដម្ន្ជាអនកមាន្ត្បាកថ់ត្ ើន្ 

េ៉ាុដន្ត  ដម្៉ា  ខំ្ត្េឹង្ដត្េង្   អស់ពីកមាល ងំ្កាយ ិរត... ថដ្ើម្បថីធែើឱ្យ
កូន្ជាទីត្សឡាញ់  បាន្សេាយ ិរត ៕៚ 

3 
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 ៙.កង្ែល់រេស់ម្នុ្សសថយើង្    គិ្រថត្ ើន្    ខ្ែល់ថត្ ើន្    ថត្ោេះ 
ថ រុដរ ំណង្រ់ណាា   បាន្ជាថភល ថា  បាន្ថកើរជាម្នុ្សសថ ើយ  
បាន្ជួ្េត្ពេះធម្មររន្ៈថទៀរ គួ្រអេរ់ ិំរតលេះេង្នូ់្វឆន្ទរាគ្ៈកនុង្អរតភាព
ជាេ ចុេបន្នថន្េះ  ទងំ្ឆន្ទរាគ្ៈកនុង្ខ្ន្ធអរីរ  ខ្ន្ធអនាគ្រផង្ ។ 

 ដូ្ថ នេះ    េដិ្េរតិធម្ ៌  គឺ្ជា ថម្លើយដដ្លសួរថា    ថរើថធែើដូ្ ថម្ដ 
កំុឱ្យខំុ្្គិ្រថត្ ើន្  ខ្ែល់ថត្ ើន្... ឱ្យខំុ្្មាន្កមាល ងំ្ ិរត  ថ ើយឱ្យខំុ្្បាន្ជួ្េ
ថស កដីសុខ្ពិរ ៕៚   

3   
 ៙.ថទេះេីម្និ្បាន្រស់      កនុង្ទីខ្ពស់លែត្េណីរ 

 ទីណាសេាយ ិរត      ទីថនាេះពិរជាពំនាក ់។ 

  - ទន្    ជាបាយទឹក   ំណីអាហារ 
  - សីល   ជាអលងាក រ  និ្ង្ថត្គ្ឿង្ថសលៀកោក ់

  - សម្េភាវនា ជាផទេះសមាន ក ់

  - វេិសសនា ជាថភសជ្ាៈ 
  េ ចយ័ ៤  នន្ ិរត ៕៚ 

3   
 ៙.ថេើថយើង្ោកថ់ ក ១សនិរ  ជាម្យួនឹ្ង្ដំុ្មាស ១ដំុ្ 
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 - ស្លែ   មុ្ខ្ដរយកថ កថនាេះថ ើយ  ថទេះេីដំុ្មាសថនាេះអា ដូ្រ
យក មាក រថ កបាន្ ១០ កថ៏ោយ  គឺ្វាថត្ស ដរការម្និ្ដឹ្ង្... ។ 

 C.ត្ពេះន្ន្ទ ង្ថ់ចាលត្ពេះផនួស  ថដ្ើម្បតី្ពេះនាង្ជ្ន្េទកលាណី  
ដរដេរជាដូ្រយកត្សីថទពអេសរវញិ      ដ្ល់ទីេំផុរ     សថត្ម្ ដូ្រយក
ត្ពេះនិ្ោែ ន្  ថោយការខំ្សត្ងួ្ម្ថៅកនុង្ត្ព ម រយិធម្ ៌។  ម្នុ្សសថយើង្  
ម្និ្ថាជាត្គ្ សថ    ឬជាេពែជិ្រ    ត្រូវថត្េើសិទធិត្េត្ពឹរតធម្ ៌   ថធែើជី្វរិ
ជារិថន្េះឱ្យដូ្ ជាដំុ្មាស    ជាម្យួនឹ្ង្ម្នុ្សស    ម្និ្ដម្ន្ជាម្យួនឹ្ង្
ស្លែ ថនាេះថឡើយ ៕៚ 

3   
  ៙.អនកមាន្សទធ   ចាេថ់ផដើម្លេះខ្ាិល 

  េុគ្គលមាន្សីល  ចាេថ់ផដើម្ថធែើលែ 
  េុគ្គលស្លដ េធ់ម្ ៌ ចាេថ់ផដើម្ ិរត ស 

  េុគ្គលមាន្ធម្ ៌  ិរតកត៏្រជាក ់៕៚ 

3   
 ៙.ថរឿង្ខ្លេះ  រេស់ខ្លេះកនុង្ជី្វរិថយើង្  ថេើថយើង្កមាច រេ់ង្ម់្និ្បាន្
ថទ  ដូ្ ជាថរាគ្ត្េចាកំាយ ភាពចាស់ជ្រា  ការត្ោរដ់េកចាកគាន ជាថដ្ើម្  
ឬអកុសលវបិាកថផសង្ៗ  ថយើង្គ្េបថីរៀន្រស់ថៅជាម្យួ  ឱ្យជាថម្ថរៀន្
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ថាន កេ់រញិ្ញា  កំុឱ្យថ េះដរថកើរទុកខ  ត្េទូសតទស់ជាម្យួនឹ្ង្អែីៗ ទងំ្អស់
ថនាេះ     ទីេំផុរ    ថយើង្នឹ្ង្បាន្រ ួអំពីទុកខលំបាកត្គ្េយ់ា៉ា ង្     ថោយ 

េរញិ្ញា  នឹង្ឯង្ ។ 

  C.ម្និ្ទន្ដ់្ល់ថពល  អរុថណាទយ័ 
  គឺ្ថពលរាត្រី  គ្េបអីរធ់ន្ ់  
  កម្មោឋ ន្អភយ័  កនុង្នត្ពអន្ធវន័្ 
  ភលសឺ្លែ ង្និ្ម្ន្ត  ទទួលអម្រៈ ៕៚ 

3   
 ៙.អែីៗ ត្គ្េយ់ា៉ា ង្  ដដ្លបាន្ថកើរថឡើង្កនុង្ជី្វរិ 

 - ថយើង្ចាបំា ត់្រូវដរទទួលឱ្យបាន្លែ  េ៉ាុដន្ត 
 - ម្និ្ចាបំា ត់្រូវ ុេះចាញ់ថនាេះថឡើយ       ថត្ោេះជាការទទួល
ថោយសរិេបោឋ ន្  ថទើេជាការអស់ថៅនន្រណាា   ដដ្លជាការឈនេះទុកខ
ទងំ្ពួង្ ៕៚   

3   
 ៙.ជី្វរិ  គឺ្ជាការថដ្ើរផលូវ 
 - សុខ្ទុកខកន្លង្ថៅ   ង្ចាទុំកជាថម្ថរៀន្ 

 - ថដ្ើម្ប ី ថយើង្កាន្ដ់រថ េះដឹ្ង្កនុង្ដំ្ថណើ រជី្វរិ 
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 - ដំ្ថណើ រកាន្ដ់រថលឿន្  ថត្ោេះម្និ្បាន្សង្សយ័ ំថោេះអែីៗ 
ដដ្លបាន្ជួ្េ       ម្និ្ចាបំា ជ់ាេជំ់្ោក ់     កម៏្និ្ចាបំា ត់្រូវសែេដ់ដ្រ   
ត្គាន្ដ់រជាសភាវៈ  ដដ្លបាន្ឆលង្ការេ់៉ាុថណាណ េះ ៕៚ 

3   
 ៙.ត្គ្េគ់ាន   សុទធដរមាន្អរីរកាល  ម្និ្ថាលែ  ឬម្និ្លែថនាេះ
ថឡើយ ។  ម្និ្មាន្អនកណា  ម្និ្ធ្លល េខុ់្សថនាេះថទ  សូម្បដីរត្ពេះេរម្-
ថោធិសរែ  កនុង្អរីរជារិ ។ 

 - ថយើង្ម្និ្អា ត្រឡេថ់ៅដកអរីរកាលបាន្  ដរ 

- ថយើង្គ្េបតី្េត្ពឹរតឱ្យលែដម្ន្ដទន្កនុង្េ ចុេបន្នថន្េះ 
- យកអរីរជាថម្ថរៀន្  កំណរេ់ ចុេបន្នជាឱ្កាស 

ដូ្ថ នេះ ថយើង្នឹ្ង្មាន្អនាគ្រភលសឺ្លែ ង្ថោយសទធ   សីល  ចាគ្ៈ  
េញ្ញា   ថម្ើលថ ើញទិសថៅអម្រៈ ៕៚ 

3   
 ៙.ថយើង្ដរង្ថោលថា  អនកសមាល េខ់្លួន្ថត្ោេះគិ្រខ្លី  េ៉ាុដន្ត  
 ំថោេះអនកដដ្លគិ្រដរេ ចុេបន្នជារិ  ដដ្លត្េកាន្អ់តាត   រួខ្លួន្  កំពុង្
រស់ថៅថន្េះ  ស្លល េថ់ៅសូន្យ  ថទើេជាការគិ្រខ្លីថោយឧថ ាទទិដ្ឋិ ។  ថេើ
ត្េកាន្អ់តាត     សទុេះអថនាទ លថៅថកើរថទៀរ     ថន្េះគឺ្ជាការគិ្រដវង្ថោយ 
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សសសរទិដ្ឋិ ។ 

 - ម្និ្គិ្រខ្លី  កម៏្និ្គិ្រដវង្  ថោយស ចញ្ញា ណ  ដឹ្ង្ទុកខ  ដឹ្ង្ការ 
អស់ថៅនន្ទុកខ ។ 

 - ន្ន្ទិរាគ្ៈ ំថោេះសម្បរតិកនុង្ថោក  គឺ្ជាការលិ  ុេះ ។ 

 - ការថសពកាម្សុខ្  ម្និ្ដម្ន្ជា ថម្លើយ ុង្ថត្កាយនន្ជី្វរិ
ថឡើយ  ការអស់រណាា   ថទើេ េត់្គ្េេ់ញ្ញា  ៕៚ 

3   
 ៙.ស្លង្េុណយស្លង្ធម្ ៌ ឱ្យលែដ្ល់ ិរត 
 អធម្ប៌ាេម្រិត  ឱ្យ ិរតថម មង្ ៕៚ 

3   
 ៙.អនកណាម្និ្លែោកថ់យើង្   ថត្ម្ើន្ថម្តាត   ផោយថម្តាត ឱ្យថគ្
ថៅ ។ 

 C.ដឹ្ង្ថទ ?     ត្គាន្ដ់រថយើង្សែេថ់គ្    ថ ើយគិ្រម្និ្ឱ្យថគ្បាន្ 
សុខ្កាយ  សេាយ ិរត  ម្និ្ឱ្យថគ្បាន្ត្េថយាជ្ន្ ៍  កនុង្ថោកថន្េះ  
និ្ង្ថោកខាង្មុ្ខ្  ម្និ្ឱ្យថគ្បាន្កិរតិយស  ថករ តិ៍ថឈាម េះត្េកេថោយ
ធម្ ៌  េ៉ាុណណឹ ង្    គឺ្ជាអកុសលកម្មត្គ្េអ់ង្គ    អា ឱ្យេដិ្សន្ធិថៅកនុង្
អបាយភូម្បិាន្  ថត្ោេះវាជាពាបាទម្ថនាកម្ម  ( អដ្ឋស្លលិនី្  ពាបាទ 
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អពាបាទ ) ៕៚ 

3   
 ៙.បាន្ោក ុ់េះ      ត្សុេះត្សួល ិរត ពិរជាសុខ្ 

 ម្និ្ថកើរទុកខ      ទឹកមុ្ខ្ថាល   ថន្ត្តាសងេ ់

 ថរឿង្កន្លង្      ឆលង្ផុរថៅ  ត្រូវេញ្ចេ ់

 អស់ទស់គាេ ់      បាន្ត្េសពែ  ត្ទពយត្ពេះធម្ ៌៕៚ 

3   
 ៙.ឧេនិ្សសយ័នន្ម្គ្គផល  ម្និ្ទន្ដ់្ល់ត្ពម្  ដរត្រូវពាយាម្
កនុង្កំថណើ រម្នុ្សស  ដដ្លបាន្ថកើរម្កជួ្េនឹ្ង្ត្ពេះររន្ត្រយ័  សូម្បី
កនុង្សម្យ័នន្ត្ពេះសមាម សម្ពុទធគ្ង្ត់្ពេះជ្ន្មថៅ    អនកដដ្លបាន្ស្លដ េ់
ត្ពេះធម្ ៌េភ់ាល ម្  សថត្ម្ ម្គ្គផល  ថត្ ើន្នត្កដលង្  អស្លច រយយា៉ា ង្ណា  
កម៏ាន្េុគ្គលត្រូវពាយាម្កនុង្ត្ពេះផនួស ៦០ ត្ពេះវសោជាថដ្ើម្  ថទើេ
បាន្សថត្ម្ ម្គ្គផល  ខ្លេះទល់ដរដ្ល់ជារិមុ្ខ្ថទៀរ  ថទើេបាន្
សថត្ម្  ។  ដូ្ថ នេះ  ការត្បារពធពាយាម្ថន្េះ  គឺ្ត្ពេះពុទធអង្គត្ទង្ត់្តាស់-
សដម្ដង្  គឺ្ជាអង្គនន្ថោធិេកខិយធម្ ៌៩ ( សម្មេបធ្លន្ ៤  ឥទធិបាទ ១  
ឥន្ទន្ទិយ ១  ពលៈ ១  ថោជ្ឈង្គ ១  អង្គម្គ្គ ១ )  ដដ្លេុគ្គលត្រូវដរ
ពាយាម្អំពីថោកិយ   រ ូរបាន្ជាេ ចយ័   ឱ្យសថត្ម្ ដ្ល់ថោកុរតរ 



-141- 

 

 នឹង្ឯង្ ៕៚   

3   
 ៙.ស្លង្េុណយទុកកនុង្ ិរត ឱ្យសុខ្ពិរម្រិតត្គ្េឋ់ាន្ 

 ឯត្ទពយញារិសនាដ ន្  យកម្និ្បាន្ថពលម្រណា ។ 

 មាសត្បាកលំ់បាករក  ថចារលួ យកមាន្េញ្ញា  
 ថគ្ថបាកថគ្ឥសោ  ថពលម្រណា ិរតថម មង្ ។ 

 េុណយឋរិរ ូរកេប  រស់ឬស្លល េត់្សស់េំត្ពង្ 

 មាន្េុណយជាគូ្ត្គ្ង្  នាដំ លឆលង្វដ្ដសង្ោរ ។ 

 ថចារលួ េុណយម្និ្បាន្   ិរតកលាណស្លធុការ 
 ដ្េមុ់្ខ្េុញ្ា កិរយិា   ិរតត្ជ្េះថាល ថធែើខ្លួន្ឯង្ ។ 

 បាន្ដឹ្ង្ដ្ល់េរម្រថ  ម្និ្ដម្ន្សរែពិរជាកដ់សដង្ 

 េដិ្េរតិថគារពដត្កង្          ជួ្យ ខ្លួន្ឯង្ដសែង្ទីពឹង្៕៚ 

3   
 ៙.អនកថត្កាធឥសោ   មាន្ ិរតឫសា   ឥចាា កនុង្ត្បាណ   

េិស្ល ម្ថនាម្យ័      នត្ង្សនាដ ន្   បាេកម្មកាល ហាន្ 

         ហ៊ាន្ម្លួេងាក   ់។ 

ថរឿង្នាង្ ិញ្ញច         េងាក  មុ់្ស្ល ដផន្ដី្ត្សូេថត្ស  
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ថរឿង្នាង្សុន្ទរ ី        ជី្វតី្រូវោ  ់ អនកថត្េើសថត្ម្  

         ការផ់្គដ  សុ់គ្រិ ។ 

ថោភៈអរួខ្លួន្        ថមា ៈមាមំ្នួ្ ម្ចិាា ទិដ្ឋិ 
ត្ ដណន្ឈាន នី្ស    បាេអសុ ិ បារេ់ង្ស់រិ 

         គួ្រឱ្យសថង្ែគ្ ៕៚ 

3   
 ៙.ោកន់ាឡិកាងាេ ់ េង្កេអ់រថន្យ័ 

 រស់គាម ន្ស្លម ររី  េីដូ្ ម្រណា 

   នយ  បមត្វត   យថា  មត្វ 
   រស់អរខ់្លឹម្ស្លរ  ម្រណាគុ្ណធម្ ៌៕៚ 

3   
 ៙.រូបារម្មណ៍  សទទ រម្មណ៍  គ្នាធ រម្មណ៍  រស្លរម្មណ៍  ថផ្គដ្ឋោែ -
រម្មណ៍     និ្ង្ធមាម រម្មណ៍    អារម្មណ៍ទងំ្ ៦ ថន្េះ    គឺ្ជាថោកនន្ការ 
រស់ថៅរេស់វញិ្ញា ណ  កនុង្ខ្ណៈនន្វញិ្ញា ណថនាេះកំពុង្ដឹ្ង្អារម្មណ៍ ។ 

 C.កំុេីវថង្ែង្  កនុង្ថោកសន្មរ 
 ត្រូវ ាស់ត្បាកដ្  កនុង្ថោកេរម្រថ 
   សម្លងឹ្ថម្ើលរូេ  ម្និ្ថ ើញមាន្សរែ 
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    ិរតសងេថ់ោកស្លង រ ់ បារអ់ស់េញ្ញា  ៕៚ 

3   
 ៙.ឆ  ធមាម   រោោទសស  បហានាយ  សវំតតនតិ   

  ធម្ ៌៦ ត្េការ  ត្េត្ពឹរតថៅថដ្ើម្បលីេះនូ្វពាបាទ  
- នមត្វត និមិតតសស  ឧគគនហា  ការកាន្យ់កថម្តាត និ្ម្រិត 
- នមត្វត   ភាវនានុនយានគា  ការត្េកេថម្តាត   ភាវនា 

- ក្សមមសសក្សត្វបចចនវក្សខណត្វ  ការពិចារណាសរែថោក  
មាន្កម្មជារេស់ខ្លួន្ 

- បដិសង្គខ នរហុលត្វ  ភាពជាអនកពិចារណាថត្ ើន្ 

- ក្សលោណមិតតត្វ  ភាពជាអនកមាន្កលាណម្រិត 
- សបាយក្សថាតិ     ថោលោកយជាទីសេាយ    ( គឺ្ថោល 

ថរឿង្សេាយ  អាត្ស័យថម្តាត  ) ៕៚ 

3   
 ៙.េដិ្េរតិធម្ ៌ “ កំណរដឹ់្ង្ទុកខ ”  ម្និ្ដម្ន្ត្ស្លេដ់រអស់ទុកខ
ភាល ម្ៗ ថៅថនាេះថឡើយ ។ 

 ដ្រាេណា  កាយ និ្ង្ ិរត   ថៅអាត្ស័យគាន ថៅវញិថៅម្ក  
ដ្រាេថនាេះ  ខ្ន្ធទុកខថៅដរត្េត្ពឹរតថៅ នឹង្ឯង្ ។ 
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 C.េរញិ្ញា កិ ច   ថធែើកិ ចកំណរដឹ់្ង្នាម្រូេ  អាត្ស័យេ ចយ័  
ថ ើយកំណរដឹ់្ង្នត្រលកខណ៍   លេះេង្គំ់្និ្រ   ដដ្លចាេយ់កថោយ
ឧបាទន្   ត្េកាន្ថ់ា   ខ្ន្ធទុកខឱ្យទុកខថទសដ្ល់ថយើង្   យា៉ា ង្ថន្េះ  
យា៉ា ង្ថនាេះ  ថត្ោេះទុកខស ច  សូន្យចាកអតាត  ។  

ខ្ន្ធទុកខ  ឬទុកខស ច  មាន្ដរការោក ុ់េះេ៉ាុថណាណ េះឯង្ ៕៚  

3   
 ៙.សរែថោកថៅជាេជំ់្ោកក់នុង្ថោក  ថោយសម្លងឹ្រកទីពឹង្  
ទីអាត្ស័យ... សម្លងឹ្ថម្ើលអនកដ្នទ  ថដ្ើម្បថីត្េៀេថធៀេ  ត្េដជ្ង្  ថដ្ើម្បី
ដ្ថណដើ ម្យក  ឬឥសោ ។ 

 ពំុថនាេះថស្លរ    គឺ្ការដសែង្រកគាន     ថោយភាពជំ្ោកវ់ាកវ់និ្... 
តាម្ពិរ  “ ត្គ្េគ់ាន   កំពុង្មាន្ទុកខ ” ។ 

 C.ថទើេគួ្រដសែង្រកនូ្វត្ពេះនិ្ោែ ន្វញិ  តាម្រយៈនន្ការកំណរ-់
ដឹ្ង្ទុកខ  ថទើេមាន្ការោក ុ់េះនូ្វភារៈ ៕៚ 

3   
 ៙.កំុថធែើដូ្ អរអំ់ពីអនកដ្នទថៅ  រស់ថៅម្និ្បាន្ថនាេះ 
 - គួ្រដររស់ថៅ  ថដ្ើម្បនីត្រសរណគ្ម្ន្ ៍  ដដ្លជាបាទនន្
ថោកុរតរធម្ ៌ ជាអនកត្េរិេរតិថដ្ើម្បលុីេះថស្លតាេរតិផល ។ 
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 C.ថេើថយើង្ថត្រកអរថៅថោយរាគ្ៈ   ំថោេះអែីណា  គឺ្ហាកដូ់្ 
ជាអែីថនាេះឯង្  សំខាន្ជ់ាង្ត្ពេះត្រយ័ររនថៅថទៀរ ។ 
 C.ថេើថយើង្ខឹ្ង្សែេអ់នកដ្នទ  គឺ្ដូ្ ជាឱ្យថស កដីសំខាន្ ំ់ថោេះ
ខ្លួន្ឯង្  ជាង្ត្ពេះត្រយ័ររនដដ្រ  ថត្ោេះថពលនន្រាគ្ៈកដី  ថទសៈកដី  គឺ្ជា
ថពលដដ្ល ិរតថម មង្  ម្និ្មាន្អនុ្សសរិ ៕៚ 

3   
 ៙.ថទេះេីជាមាន្អនកដ្នទថត្ ើន្នាក ់  ម្និ្រាេអ់ាន្ថយើង្កដី  ឬ
មាន្េ ចយ័នន្ថស កដីទុកខថោយត្េការណា  ថកើរថឡើង្ដ្ល់ថយើង្កដី  ក៏
ថៅមាន្ម្នុ្សសមាន កអ់ា ជួ្យ ឱ្យថយើង្  ផុរចាកទុកខបាន្ដដ្រ  មាន កថ់នាេះ
គឺ្ខ្លួន្ថយើង្  ដដ្លមាន្នូ្វត្ពេះនត្រសរណគ្ម្ន្ ៍ ថ ើយអេរ់សំរិថរឿយៗ 

 នឹង្ឯង្ ៕៚ 

3   
 ៙.ម្នុ្សស  ដកដត្េធម្មជារិ  ធម្មជារិ  ដកដត្េម្នុ្សស 
 ថស កដី ថត្ម្ើន្ថោយវរថុកនុង្ថោក  ម្និ្អា ថោេះត្ស្លយេញ្ញា
បាន្ត្បាកដ្  ឋរិថេរថៅថនាេះថឡើយ  សម្យ័សពែនេង  ម្នុ្សសថត្ ើន្
ថោយម្ ិ ាតា  និ្ង្ពាបាទ ។ 

 C.ថស កដី ថត្ម្ើន្ផលូវត្ពេះធម្ ៌    ថទើេេញ្ចេេ់ញ្ញា     េញ្ឈេភ់ាព 
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ត្កវល់ត្កវាយថៅកនុង្ ិរតបាន្ ៕៚  

3   
 ៙.ម្នុ្សសខ្លេះ  ថពលខ្លេះ  ត្គាន្ដ់របាន្ថលង្ជាម្យួនឹ្ង្ដឆក  
ដដ្លខ្លួន្ឯង្ត្សឡាញ់  េ៉ាុណណឹ ង្កប៏ាន្សេាយ ិរតថៅដដ្រ...  ុេះ
ត្េសិន្ថេើ  បាន្ថៅជាម្យួនឹ្ង្អារម្មណ៍នន្ត្ពេះកម្មោឋ ន្ថៅវញិ  ថរើត្រូវ
សុខ្កាយ  សេាយ ិរតេ៉ាុន្ណាថៅ  ដូ្ថ នេះ  ថទើេត្រូវអេរ់ ិំរត ៕៚ 

3   
 ៙.េរម្រថធម្ ៌ នាម្រូេ  េ ចយ័  នត្រលកខណ៍  អរយិស ច  ទងំ្
ថន្េះជាថម្ថរៀន្ថាន កេ់រញិ្ញា  ។ 

 កាយ  ថវទនា   ិរត  ធម្ ៌ ៤ថន្េះគឺ្ជាថម្ថរៀន្ថាន កស់រិេបោឋ ន្។ 

 ថស កដីស្លល េ ់ សរែថោកត្េត្ពឹរតថៅតាម្កម្មជាថដ្ើម្ថន្េះ  គឺ្ជា
ថម្ថរៀន្ថាន កស់ម្េភាវនា ។ 

 ទឹកដភនកថត្ ើន្ជាង្ទឹកម្ហាសមុ្ត្ទ គឺ្ជាថម្ថរៀន្ថាន កសី់ល  
ត្ពម្ថោយនត្រសរណគ្ម្ន្ ៍ ថដ្ើម្បបីាន្នូ្វធមាម នុ្ធម្មេបដិ្េរតិ  ជាកបូន្
ជី្វរិ ដ លឆលង្ការស់មុ្ត្ទទឹកដភនក បាន្ដ្ល់ថត្រើយម្និ្វលិវញិ៕៚ 

3   
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 ៙.ហារថ់រៀន្ថបាសសមាែ រ ិរត  ឱ្យបាន្ជាទមាល េឧ់េនិ្សសយ័
លែ ។  កំុេថណាដ យឱ្យ ិរតសដុក   ថង្ែៀរ  ត្េឡាកត់្េឡូស  ថោយការ
គិ្រម្និ្លែថនាេះថឡើយ ៕៚ 

3   
 ៙.ជាធម្មតានន្សរែថោក  រដម្ង្ខាល  ទុកខថោយអវជិាា   ថធែើឱ្យ
ងាយចាញ់ថបាករណាា  ។ 

ការយល់ដឹ្ង្  អំពីទុកខថទើេរ ួចាកទុកខ ៕៚ 

3   
 ៙.ម្និ្ថាថរឿង្ម្និ្លែអែី  ថោយធម្មជារិ  ឬថោយការត្េត្ពឹរត
រេស់ម្នុ្សសដូ្ ថម្ដ ថនាេះថទ  គឺ្ឱ្យដរថយើង្ខំ្ត្េត្ពឹរតលែថោយការ
យល់ដឹ្ង្ ថយើង្ថៅដរបាន្ត្េថយាជ្ន្អំ៍ពីអែីៗ ថនាេះ ថត្េៀេដូ្ ការយក
ោម្កសរែម្កថធែើជាជី្  ោកដំ់្ណាំោដុំ្េះ  យា៉ា ង្ណា  ជី្វរិថយើង្រដម្ង្
 ថត្ម្ើន្លូរោស់  ថោយគុ្ណថោកិយ  ថោកុរតរយា៉ា ង្ថនាេះឯង្ ៕ 

3   
 ៙.អនកដដ្លម្និ្ស្លល េទ់ងំ្រស់  ថឈាម េះថាពូដករស់ថៅ ។ 

 សរិ  មាន្រនម្លជាង្ខ្យល់ដ្កដ្ថង្ាើម្ថ ញ ូល ។ 

 សូម្ឱ្យថយើង្រស់ថៅ  រ ូរដ្ល់នេងស្លល េ ់។ 
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 សូម្កំុឱ្យថយើង្ស្លល េ ់ មុ្ន្ថពលអស់ជី្វរិ ៕៚ 

3   
 ៙.ថស កដីសុខ្  ម្និ្ដម្ន្វាស់គាន ថោយត្ទពយ  ោភ  យស  និ្ង្
ការសរថសើរថទ  ថស កដីសុខ្  ថៅត្រង្ ិ់រតមាន្ថស កដីសុខ្ ។ 

 C. ិរតមាន្ថស កដីសុខ្  ថត្ោេះរ ួផុរអំពីថស កដីត្េកាន្អ់ែីៗ 
កនុង្ថោក ៕៚   

3   
 ៙.កំុឈេថ់ធែើលែ  ថោយត្គាន្ដ់រអំថពើម្និ្លែរេស់អនកដ្នទថនាេះ  
ត្រូវឱ្យររឹដរមាន្កមាល ងំ្ ិរតថឡើង្ដេម្ថទៀរ  ថត្ោេះបាន្យល់ដឹ្ង្ថា  
ថស កដីលែ  ថគ្ម្និ្ងាយថធែើបាន្ឱ្យជាត្េត្ករីថៅថនាេះថឡើយ  ទល់ដរ
ម្នុ្សសលែ  ថទើេថធែើលែបាន្ថោយងាយ ៕៚ 

3   
 ៙.ររឹដរចាេ ់        កាដ េថ់កាដ េខាល ងំ្ តាងំ្ឈាម្នដ្ 

  ិរតអាល័យ        អាត្ស័យចាេ ់ កាដ េម់្និ្ដលង្ 

  ិរតរឹង្ដណន្        ដសន្កដុកកដួល ទុកខវាលដវង្ 

  ិរតោដលង្        ជួ្យ ខ្លួន្ឯង្ ជួ្េត្ពេះធម្ ៌៕៚ 
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 ៙.គ្េបរីងឹ្េឹុង្  ពឹង្ខ្លួន្ឯង្ថៅកនុង្ជី្វរិ  ឱ្យដូ្ ជាផ្គក ឈូក
ដដ្លដុ្េះថឡើង្ផុរចាកទឹកថោយខ្លួន្ឯង្  ត្សស់ស្លែ រ  កលិន្ត្កអូេ េូជា 

ថាែ យត្ពេះត្រយ័ររន ។ 

 C.ថត្ៅអំពីត្ពេះត្រយ័ររន  ថរើថយើង្គិ្រថាគួ្រពឹង្ោកអ់នកណា  ថេើ
សុទធដរជាអនកមាន្ទុកខថស្លក  មាន្េញ្ញា ថរៀង្ៗ ខ្លួន្ ។ 
 C.ថពលថន្េះ  មាន្ត្ពេះធម្ ៌៕៚ 

3   
 ៙.ភាពលងង្ថ់មល         ត្េថៅថយើង្ ឱ្យអរួខ្លួន្ 

 ដូ្ មាមំ្នួ្        ដរគំុ្កួន្  អនកដ្នទ 

 ឯេណឌិ រ        រកោ ិរត  ពិរឈាល សនវ 
 មាន្ថជាគ្ជ្យ័        ថោយខ្ន្តី  អភយទន្ ៕៚ 

3   
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្ដរង្គិ្ររកថសរភីាព  ថោយត្េការថផសង្ៗ  
ថ ើយទម្ទរអំពីអនកដ្នទ  បាន្ជាថភល ថា  ថសរភីាពពិរ  ថៅនឹ្ង្ ិរត
ដដ្លត្េរិេរតិតាម្ត្ពេះធម្មររន្ៈ  មាន្ភាពជាឥសសរៈថលើកិថលសរេស់
ខ្លួន្ឯង្ ។ 
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 C.ថសរភីាពពិរ  គឺ្ ិរតជាឥសសរៈ  រ ូរដ្ល់េរម្សុខ្  “ សរា ំ 
ឥសសរយិ ំ សខុ្ំ ” ៕៚   

3   
 ៙.អែីៗ កនុង្ថោក  ម្និ្បាន្េថត្ង្ៀន្ឱ្យថយើង្ ិរតអាត្កកថ់នាេះ
ថឡើយ  េ៉ាុដន្ត  េថត្ង្ៀន្ឱ្យថយើង្ថ េះត្េយរ័នខ្លួន្  និ្ង្គ្េបថីត្ ើន្ថៅថោយ 
និរាិទា  ថស កដីថន្ឿយណាយ ។ 

 អនកខ្លេះលែថស្លម េះត្រង្ ំ់ថោេះថយើង្ពិរ  ខ្លេះថស្លម េះត្រង្ដ់ដ្រ  ដរ
ោយឡំថោយការ ួង្ដ ង្ ខ្លេះថលើកេថញ្ញា រថត្ោេះ ង្ប់ាន្អែីអំពី
ថយើង្  ខ្លេះបាន្ដរនឹ្ង្មុ្ខ្ម្យួដភលរ  ខ្លេះយកថយើង្ថៅនិ្នាទ   ខ្លេះចាដំរ
ត្ ដណន្    និ្ង្ខ្លេះថទៀរថនាេះ    សែេថ់យើង្ដ្ល់ឆែឹង្    តាងំ្ទុកថយើង្
ជាសត្រូវ... ។ 

 រួនាទីរេស់ថយើង្   គឺ្រកោ ិរតម្នុ្សសលែ    និ្ង្រកោខ្លួន្ឯង្កនុង្ 

សរិេបោឋ ន្  រឯីអនកថផសង្  ត្រូវទុកជាថម្ថរៀន្ថ ើយសិកោេរម្រថ ។ 

 ត្រូវត្េយរ័នខ្លួន្  កំុថធែើថ េះដឹ្ង្ថពក  ថពលខ្លេះថធែើដូ្ ខាែ ក ់ ថធែើដូ្ 
េលង្ ់ ថធែើដូ្  គ្  គឺ្ពិរជាផលូវថដ្ើរដ្ល៏ែ ។ 

 កិ ចសំខាន្ ់ គ្េបដឹី្ង្សត្រូវថៅកនុង្ ិរតខ្លួន្ឯង្  ត្រូវពិចារណា
កិ ចការខ្លួន្ឯង្ថរឿយៗ  ថរើថយើង្អស់កិថលសថ ើយឬថៅ ៕៚ 
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 ៙.ដរកទូលទុកខធំ  ធងន្ជ់ាង្ដំុ្េម 
 ដត្សកេងូរអង្ែរ  សូម្ពរេុណយផសង្ 

   េន្ត់្សន្ថ់ទវតា  ត្បាថាន សុខ្ថហាង្ 

   សូម្ឱ្យកន្លង្  ឆលង្ផុរឧេសគ្គ ។ 

 ថ េះដត្សកថាធងន្ ់ ថ េះេន្សូ់ម្សុខ្ 

 ថ េះដឹ្ង្ថត្ ើន្មុ្ខ្  សត្មុ្កថរឿង្ត្បាក ់  
   ថ េះខាង្ត្េមូ្ល  ទូលសង្ោរ ត្ក 

   ម្និ្ថ េះដឹ្ង្ោក ់ បាក ់ក កសយ័ត្បាណ៕៚ 

3   
 ៙.ថរឿង្អែីកថ៏ោយ    ឱ្យដរថយើង្ថ េះគិ្រ    គឺ្ថយើង្ម្និ្ថកើរទុកខ
ថទ ។  ថន្េះជាគំ្និ្រត្ពេះធម្មររន្ៈ  ដដ្លថយើង្បាន្អារាធនាម្ក
ទុកោកក់នុង្ ិរត  ថោយកុសលភាវនា ។ 

 C.ស ចធម្ ៌ ជាទីកសយ័ថៅនន្រណាា  ៕៚ 

3   
 ៙.ថេើម្នុ្សសថយើង្    េដណដ រេថណាដ យខ្លួន្     ថៅតាម្ ំណង្ ់

រណាា    រដម្ង្ដសែង្រកដរការត្រូវ ិរតេ៉ាុថណាណ េះ   ថទើេថកើរទុកខជាថរឿយៗ 

ថៅកនុង្ថរឿង្ខ្ក ិរត ។ 
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 ដរថេើពុទធេរស័ិទអេរ់សំរិ  រស់ថៅជាម្យួនឹ្ង្សរិេបោឋ ន្  
រដម្ង្ដសែង្រកដរការពិរេ៉ាុថណាណ េះ    ដដ្លជាភាពត្រឹម្ត្រូវនន្សងាខ រធម្-៌ 
សុទធ  អាត្ស័យនឹ្ង្េ ចយ័ថកើរថឡើង្ ។ 

 C.ស ចធម្ ៌ ថទេះជាម្និ្ត្រូវ ិរត  េ៉ាុដន្តត្រឹម្ត្រូវ ៕៚ 

3   
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្ថត្ ើន្ណាស់  ដដ្លរកថស កដីសុខ្ម្និ្បាន្  
ទងំ្ដដ្លមាន្វរថុសម្បរតិយា៉ា ង្សថម្បើម្  ថន្េះថោយស្លរម្នុ្សសថយើង្
មាន្ ិរតម្និ្បាន្ឋរិថៅជាម្យួនឹ្ង្រេស់ដដ្លខ្លួន្មាន្  គឺ្ថ េះដរសទុេះ
ថៅរកអែីដដ្លម្និ្មាន្  ឬថៅរករេស់ដដ្លម្និ្ទន្ម់្កដ្ល់  ដដ្លជា
ការថដ្ញចាេសុ់ខ្  ទងំ្ដដ្លថស កដីសុខ្ររថ់ៅខាង្មុ្ខ្ជានិ្ ច  ដរ
ចាេម់្និ្បាន្  ថដ្ញម្និ្ទន្ ់។ 

 C.ថេើម្នុ្សសថយើង្  មាន្ធម្ស៌ថនាដ ស  ដូ្ថ នេះថ ើយ  ថស កដី
សុខ្កម៏្កថៅជាម្យួ  អស់កាលជានិ្ ច ៕៚ 

3   
 ៙.អនកមាន្អនកត្ក     កជ៏ាម្នុ្សស រស់ថពញត្សុក 

 អនកត្កថកើរទុកខ        អនកមាន្កទុ៏កខ សម្បុកថរាគ្ 

 អនកត្កត្រូវស្លល េ ់       អនកមាន្កស៏្លល េ ់ ពិភពថោក 
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 អនកមាន្ជួ្េថជាគ្     អនកត្កបាន្ជ្យ័ អាត្ស័យ ិរត ៕៚ 

3   
 ៙.នាថោកីយ ៍        នត្ពសមស្លន្ ឋាន្សងេស់្លង រ ់

 ដរម្និ្ចារ ់        ថាសងេស់្លង រ ់ ដូ្  ិរតថឡើយ 

 វថិវកសុខ្        ឈនេះអស់ទុកខ កនុង្ថោកថ ើយ 

 គឺ្ជាថត្រើយ        ថខ្នើយជី្វរិ  ពិរទីពឹង្ ។ 

 ថេើ ិរតថៅដ         ថៅទីណា  កថ៏កើរទុកខ 
 ថេើ ិរតសុខ្        ថទេះថៅត្សុក កស៏្លង រឈ់ងឹ្ 

 កនុង្ជី្វរិ        ពិរជាមាន្ ទីពំនឹ្ង្ 

 ត្រូវសម្លងឹ្        ថម្ើលទីពឹង្ ពិរត្បាកដ្ ។ 

 ទីពឹង្អែី         អនកដ្នទ  ភយ័ដូ្ គាន  
 ចាស់ត្គាតំ្គា        កិថលសមារ រងាត្ោរ ់

 សរិេបោឋ ន្        បាន្ទីពឹង្  ត្េឹង្កំណរ ់

 ធម្ត៌្បាកដ្        អរអ់តាត   សុខាថហាង្ ៕៚ 

3 
៙.ម្នុ្សសថយើង្     មាន្ការខឹ្ង្សែេអ់នកដ្នទ   ថត្ោេះថ រុម្និ្ 

ថពញ ិរតនឹ្ង្ថគ្ថនាេះឯង្  គឺ្ចាេថ់ផដើម្អំពីការ ង្ឱ់្យអនកដ្នទថនាេះ  ថធែើអែី 



-154- 

 

ដូ្  ិរតខ្លួន្ឯង្ ។ 
 C.គឺ្បាន្ដរថកើរទុកខ   ថ ើយបាេថទៀរ    ជាពិថសស   វាថធែើឱ្យ 
ថខ្ោយេញ្ញា   ថត្ោេះនី្វរណធម្ជ៌ាអាហារនន្អវជិាា   ដដ្លជាការខារធំ
កនុង្ថពលមាន្ត្ពេះធម្មររន្ៈ ។ 
 គិ្រពិចារណាថម្ើល  ត្េសិន្ថេើអនកដដ្លថយើង្សែេថ់នាេះស្លល េ់
ថៅ  ថយើង្ថត្រកអរ... េ៉ាុដន្ត  ថរើជី្វរិថយើង្អស់េញ្ញា ដដ្រឬថទ ? 
 ការអស់េញ្ញា   គឺ្មាន្ដរការឈនេះខ្លួន្ឯង្េ៉ាុថណាណ េះ ៕៚ 

3   
 ៙.សរិេបោឋ ន្ ៤  គឺ្ការសិកោថាន កេ់រញិ្ញា   បាន្ដ្ល់ការ
កំណរដឹ់្ង្ទុកខ  យល់អំពីថស កដីទុកខ ាស់ថឡើង្ ៗ ។  ម្នុ្សសថយើង្
ខាល  ទុកខថោយអវជិាា   ដសែង្រកសុខ្តាម្ការចាញ់ថបាករណាា   ថទើេ
បាន្ជួ្េនឹ្ង្ទុកខថស្លកថម ។  មាន្ដរការយល់ដឹ្ង្អំពីថស កដីទុកខ  
ដឹ្ង្ថ រុនន្ទុកខ  និ្ង្ដឹ្ង្អំពីការអស់ថៅនន្ទុកខ  ថទើេបាន្សងេទុ់កខ ៕ 

3   
 ៙.អរច់ាបំា រ់វា៉ា   ទម្ទរអែីថឡើយ  ត្រង្ដ់ដ្លអែីៗ ម្និ្ដូ្ 
កាលពីមុ្ន្ថនាេះ  ថត្ោេះនេងថន្េះ  ម្និ្ដម្ន្ជានេងមុ្ន្ នឹង្ឯង្ ។ 

 C.អែីដដ្លត្រូវរវា៉ា   គឺ្ការនាថំៅនូ្វភារៈធងន្ ់  ជាអនកថទសត្េចា ំ



-155- 

 

វដ្ដសង្ោរ ។ 
 ទម្ទរការោក ុ់េះនូ្វខ្ន្ធភារៈ  ម្និ្ដម្ន្ោក ុ់េះអនកដ្នទថទ ។ 
 ការោក ុ់េះនូ្វខ្ន្ធភារៈថន្េះ  គឺ្ត្ពេះនិ្ោែ ន្  ដដ្លជាសម្បរតិ
រេស់ថយើង្  ថត្ោេះខ្ន្ធ ៥  ម្និ្ដម្ន្ថយើង្ជាអនកថធែើ  កម៏្និ្ដម្ន្ជារេស់
ថយើង្ដដ្រ  ថទើេត្រូវោក ុ់េះថនាេះឯង្ ៕៚ 

3   
៙.ថធែើការកំុឱ្យមាន្ថទសនពរ ៍      ថោលសដីកំុេីដូ្ ត្ពួសពិស 

គំ្និ្រកំុគិ្រវថង្ែង្ទិស       សមូរត្ទឹសដិជាឫសគ្ល់វវិាទ ។ 

 ង្រ់ស់បាន្សុខ្ចាទុំកថៅ      ថធែើថោលគិ្រត្រូវថៅមាន្ថទៀរ 

ខឹ្ង្ថត្កាធកំុថឆ្រដ្ល់វវិាទ      ស្លម ររីម្និ្ឃ្លល រឱ្វាទសុខ្៕៚ 

3   
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្ ដសែង្រកថស កដីសុខ្កនុង្ជី្វរិ ថោយការថម្ើល
រលំង្ថស កដីសុខ្នន្ ិរតខ្លួន្ឯង្  ថទើេបាក ិ់រត  គិ្រថៅរកដរវរថុសម្បរតិ   
ថោយម្និ្បាន្រកោ ិរតរេស់ខ្លួន្  ឱ្យជាសុខ្កនុង្កុសលថឡើយ ។ 

 C.េ ចយ័នន្ថស កដីសុខ្សងេ ់   គឺ្ការថសព     ការ ថត្ម្ើន្នូ្វ
ត្ពេះកម្មោឋ ន្ ។  កនុង្ជី្វរិថន្េះ  សំខាន្េំ់ផុរ  គឺ្សងេ ិ់រត នឹង្ឯង្៕៚ 

3   
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 ៙.ម្នុ្សសថយើង្ភាគ្ថត្ ើន្  បាន្ភាល ងំ្ភាល រថ់ៅកនុង្គំ្និ្រម្យួ
ថន្េះ  គឺ្  
 - ខាល  ថគ្ថា ខ្លួន្ឯង្លងង្ ់ថទើេបាន្ត្េត្ពឹរតនូ្វបាេកម្មថផសង្ៗ។  
តាម្ពិរ  ថស កដីលងង្ថ់ៅត្រង្ក់ារថធែើបាេ នឹង្ឯង្  ឯ ំដណកខ្ន្តី  
ថស កដីអរធ់ន្ ់ គឺ្ជាជ្យ័ជ្ម្នេះរេស់អនកថ េះដឹ្ង្ ។ 

 C.ម្នុ្សសឆ្ល រ  រដម្ង្យល់ពីទុកខ  ថទើេរ ួចាកទុកខ ៕៚ 

3   
 ៙.ថគ្ថលង្ថរឿង្ថខាម  ថៅ  ដរកាលណាខាអំនកដ្នទណាបាន្  
អនកដ្នទថនាេះកក៏ាល យថៅជាថខាម  ថៅដដ្រ... ។  អែីដដ្លថយើង្ត្រូវត្េយរ័ន
ឱ្យដម្ន្ដទន្  គឺ្ថរឿង្ម្និ្លែត្គ្េយ់ា៉ា ង្ថនាេះៗ ដដ្លថយើង្កំពុង្ដររសូ៊  
ឬរតាងំ្ជាម្យួ  តាម្ដេេណាៗ  ត្រូវកំុឱ្យថរឿង្ម្និ្លែថនាេះខាថំយើង្
ឱ្យរេសួ  ថធែើខ្លួន្ថយើង្ឱ្យកាល យថៅជាម្នុ្សសម្និ្លែ  ឬម្នុ្សសថខាម  ថៅ  
ផង្ដដ្រថឡើយ ៕៚   

3   
 ៙.ថកើរម្កថដ្ើម្បរីសូ៊  ម្និ្ដម្ន្ថដ្ើម្បថីស្លកថម 

 ម្នុ្សសថយើង្រសូ៊មាន្ទិសថៅ   ត្េឹង្ថដ្ើរតាម្ផលូវត្ពេះសម្ពុទធ ៕ 

3   
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 ៙.ម្នុ្សសថយើង្  ម្និ្ដដ្លខ្ែល់ខាែ យ  ជាម្យួនឹ្ង្ត្សថមាល
ខ្លួន្ឯង្  ថោយការថម្ើលដេ  ឬថោយការភយ័ត្ពួយកនុង្ថរឿង្អែីៗ ថឡើយ  
យា៉ា ង្ណា  ការសិកោេរម្រថធម្ថ៌ាន កេ់រញិ្ញា   គឺ្មាន្ការម្និ្កង្ែល់ជា
ទិសថៅយា៉ា ង្ថនាេះឯង្ ។ 

 C.នាម្រូេ  ទងំ្ដដ្លម្និ្ដម្ន្ជាអតាត   រួខ្លួន្ថយើង្ផង្  ទងំ្

ដដ្លម្និ្ត្រូវការអែីទងំ្អស់ផង្  កដូ៏្ ជាត្សថមាលអ៊Í ឹង្ដដ្រ ។ 

 C.ថោភៈ   ការជាេជំ់្ោក ់  ថទសៈ  ការត្េទូសត... ត្គាន្ដ់រ
ជាេ ចរតលកខណៈ   គឺ្ជាលកខណៈថោយ ំថោេះ   រួសភាវៈនី្ម្យួ ៗ 
េ៉ាុថណាណ េះ  ដដ្លសងាខ រទងំ្ថនាេះ  សុទធដរមាន្នូ្វស្លម្ញ្ាលកខណៈ  គឺ្
អនិចចំ  ទុក្សខំ  អនត្វត   ដូ្ គាន   ថសមើគាន  ៕៚   

3   
 ៙.ត្រឹម្ដរញារេរញិ្ញា   ដឹ្ង្នាម្រូេត្ពម្ថោយេ ចយ័  កប៏ាន្
ដេរម្កថ ើញសពែសរែ  សុទធដរជាអនករង្ថត្គាេះកនុង្វដ្ដសង្ោរ ។ 

 ថម្តាត   ករុណា  ត្េត្ពឹរតថៅថោយការម្និ្ពាបាទ   ថេៀរថេៀន្ 

មាន្ដរការឱ្យអភយ័េ៉ាុថណាណ េះ ។ 

 អនកមាន្ថម្តាត   រដម្ង្មាន្ត្េត្ករីសុខ្  ទងំ្ថៅថពលថដ្កលក ់ 
ទងំ្ថពលភ្ាក ់ មាន្សុេិន្លែ  ថទវតាដេរកោ... ។ 
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 អនកមាន្ធម្ថ៌ម្តាត   ថឈាម េះថារកោអនកដ្នទ  ទងំ្បាន្ ថត្ម្ើន្នូ្វ
សរិេបោឋ ន្ ៤  កជ៏ាការរកោខ្លួន្ឯង្ ៕៚ 

3   
 ៙.កមាល ងំ្នន្ថស កដីលែមាន្ត្េសិទធិភាព ៖ 

 - ត្សូេយកថស កដីលែដ្នទថទៀរ  ទងំ្ថោកិយ  ទងំ្ថោកុរតរ  
ឱ្យ ូលម្ក ថត្ម្ើន្កនុង្ជី្វរិ ។  

 - រុញត្ចាន្ម្នុ្សសម្និ្លែ  ឱ្យោ ថ់ ញអំពីជី្វរិ ។ 

 - ត្សូេយកម្នុ្សសលែ  ឱ្យម្កជាកលាណម្រិត ។ 

 - ជាពិថសសណាស់ថនាេះ  គឺ្ថធែើត្គ្េថ់រឿង្ដដ្លបាន្ ូលម្ក
ដ្ល់ជី្វរិ  ឱ្យសុទធដរជាថរឿង្លែទងំ្អស់ ។ 

 C.ត្រូវឱ្យយល់ថា  “ ថរឿង្លែ  ថត្ោេះ ិរតលែ ” ៕៚ 

3   
 ៙.ថេើសូម្បដីរថស កដីស្លល េ ់   កជ៏ារេស់ជី្វរិដដ្រ    ដ្យ៏ា៉ា ង្ពិរ 

ត្បាកដ្   ដូ្ថ នេះ  ថរើអែីៗ ថផសង្ថទៀរ    ម្និ្ឱ្យថកើរមាន្    យា៉ា ង្ដូ្ ថម្ដ  

បាន្ថៅ  ទងំ្ផលូវកាយ  ទងំ្ផលូវ ិរត ។ 

 C.ដំ្ថណាេះត្ស្លយ  ថៅត្រង្ ់ “ ការម្និ្ទស់ ិរត ” និ្ង្ការអេរ់ ំ
ញាណ  ថាន កេ់រញិ្ញា   ឱ្យបាន្ដឹ្ង្ ាស់ថា  អែីៗ ថនាេះជាេរម្រថធម្ ៌ មាន្
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េ ចយ័ត្រឹម្ត្រូវ  គឺ្ម្និ្ដម្ន្ថយើង្ជាអនកស្លង្ថឡើង្ម្កថឡើយ  ដូ្ថ នេះ  
ថយើង្ត្រូវបាន្រ ួខ្លួន្  ថោយការលេះេង្នូ់្វឆន្ទរាគ្ៈកនុង្េញ្ចកខន្ធ  ថោល 
គឺ្  ត្រូវោក ុ់េះ នឹង្ឯង្ ៕៚ 

3   
 ៙.ម្ហាថសដ្ឋីលំោេពិ់ភពថោក  ថៅថកើរទុកខថស្លក  ថត្ោេះ
ម្និ្បាន្អែីថនាេះសម្តាម្េំណង្ត្បាថាន   ថកើរទុកខខាល ងំ្កាល   ថត្ោេះត្បាថាន
ខាល ងំ្  ទងំ្មាន្នដ្គូ្ដជ្ង្ត្េឆ្ងំ្  ត្េឡង្ត្េណាំង្វាសនា... ។ 

 អនត្វត នុបសសនា  កមាច រទិ់ដ្ឋិ  អរតសញ្ញា   ម្និ្មាន្អតាត កនុង្
ថោក ។ 

 អនិច្ឆច នុបសសនា  កមាច រម់ាន្េះ  និ្ ចសញ្ញា   ម្និ្មាន្គិ្រថា
អនកណាចាញ់  អនកណាថជាគ្ ។ 

 ទុកាខ នុបសសនា  កមាច ររ់ណាា   អស់ទុកខអស់ថស្លក  រណាា   
មាន្េះ  ទិដ្ឋិ  ថម្ថបាក  ឬថាថម្ថរាគ្ត្េចាវំដ្ដៈ  លេះអស់ថោយអរយិម្គ្គ   
បាន្លុេះ  អនុបាទ  និនរាធសចច  េរម្សុខ្ ៕៚  

3   
 ៙.ផ្គក ត្ពលឹរ      ពិរជាស្លែ រ  ជារិកនុង្ភក ់

 ថដ្ើម្អន្លក ់      ត្ជ្ក ់ឬសល  កំដ្រឆ្ន ងំ្ 
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 េ៉ាុដន្តផ្គក        ឱ្យដឹ្ង្ថា  ឧសោ ៍ខាល ងំ្ 

 ត្រូវរតាងំ្      ត្េឹង្លូរទឹក ថទើេរកីផ្គក  ។ 

 វេិសសនា      សិកោទុកខ  រុករកថ រុ 

 កម្មជាថខ្រត      ពូជ្វញិ្ញា ណ  មាន្រណាា  

 អវជិាា        ជាឫសគ្ល់  វដ្ដសង្ោរ 
 េរញិ្ញា        ត្េឹង្ខាល ងំ្កាល   ថទើេផ្គក រកី ៕៚ 

3   
 ៙.សង្ឃមឹ្ខាល ងំ្ថពក  ដរកថោកកន្លង្ 

 សម្តាម្េំណង្  េ៉ាង្ថាបាន្ថទៀរ 

   ត្ស្លេដ់រខ្ក ិរត  ដ្បរិមាន្សមាព ធ 

   ឬថត្ោេះភាល រថ់សនៀរ  ថឆលៀរខំ្ទម្ទរ ។ 

 ពឹង្អនកដ្នទ  អែីៗ កនុង្ថោក 

 ថទេះេីមាន្ថជាគ្  េរថិភាគ្ម្យួត្គា 

   ោភ  យស  ឋាន្ៈ  ថលើកោកថ់វន្គាន  
   អរីតា  ធមាម   ខ្នាធ   ស្លគ្រ ។ 

 អតតទីោ  ធមមទីោ 
 ទីពឹង្អាតាម   គឺ្ពឹង្ត្ពេះធម្ ៌
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   ធម្មេបដិ្េរតិ  សងេស់្លង រថ់ោយលែ 
   ដឹ្ង្ទីថគា រ  សរិេបោឋ ន្ េនួ្ ៕៚ 

3   
 ៙.ការត្តាស់ដឹ្ង្នន្ត្ពេះសមាម សម្ពុទធ          ទកទ់ង្នឹ្ង្ជី្វរិ
សរែថោក  សពែនេងថន្េះមាន្ត្ពេះធម្ ៌ ត្ពេះវនិ្យ័  ត្ពេះនត្រេិដ្ក  ឋរិថៅ
ជំ្នួ្សត្ពេះអង្គ ។  សរែថោកដដ្លត្េមាទ   ង្ដឹ់្ង្ដរថរឿង្រេស់
ម្នុ្សសមាន្កិថលសថលើកថឡើង្  ដូ្ថ នេះ  ដូ្ថចាន េះ... ថោយម្និ្បាន្យក
 ិរតទុកោកជ់ាម្យួនឹ្ង្ត្ពេះធម្មររន្ៈថឡើយ  ម្និ្ដឹ្ង្ថា  ជី្វរិថន្េះរថៅ
ត្រូវមាន្ទុកខថទសយា៉ា ង្ណា  រឯីទីពឹង្ពិថសស  កម៏្និ្បាន្ដឹ្ង្ថាត្រូវ
ទកទ់ង្នឹ្ង្ត្ពេះរថាគ្រ  យា៉ា ង្ដូ្ ថម្ដ ដដ្រ ៕៚ 

3   
 ៙.ោកយថោលថលើស  ផ្គល ស់េដូរថលឿន្  ភាគ្ថត្ ើន្កុ ក... 
ដដ្លម្នុ្សសយកម្កថត្េើថោយថត្ ើន្     ជាង្ោកយដ្នទកនុង្ពិភពថោក   
គឺ្  ោកយដដ្លមាន្ន្យ័ថា “ ត្សឡាញ់ ”  េ៉ាុដន្ត  េរសុិទធថៅកនុង្ថេេះដូ្ង្ 
ឪពុកមាដ យ  សូម្បគីារម់្និ្បាន្ថោលថ ញម្កកថ៏ោយ ៕៚ 

3   
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 ៙.ម្នុ្សសដដ្លពូដក   យល់ដឹ្ង្ខ្លឹម្ស្លរពិរត្បាកដ្    មាន្នូ្វ  
“ អធិបបញ្ញេ ធមមវិបសសនា ”  គឺ្វេិសសនាថ ើញធម្ ៌  ជាេញ្ញា ដ្៏
នត្កដលង្  រដម្ង្ម្និ្ចាបំា ត់្េដជ្ង្យកឈនេះអនកដ្នទ  សូម្បអីា ឈនេះ
បាន្កនុង្ថរឿង្អែីកថ៏ោយ  ថត្ោេះម្និ្ដម្ន្ជាខ្លឹម្ស្លរថឡើយ ។ 
 C.ខ្លឹម្ស្លររេស់ជី្វរិ  គឺ្ការរស់ថៅកនុង្ថោកនន្ថស កដីសុខ្
សងេ ់ ភលសឺ្លែ ង្  ទូោយ  និ្ង្មាន្ការអស់រណាា ជាទិសថៅ ៕៚ 

3   
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្សនិទធស្លន លជាម្យួនឹ្ង្ោកយថា  “  ិរត ” េ៉ាុដន្ត  
ម្និ្ស្លគ ល់ ិរតតាម្ថស កដីពិរថឡើយ ។ 
 C. ិរតមាន្ដម្ន្  ដេម្ទងំ្ថរៀន្ថ េះដឹ្ង្អែីៗ សន្ធឹកសនាធ េ.់.. ដរ
ដេរជា ិរតម្និ្ថ េះ  ម្និ្ដឹ្ង្ខ្លួន្ឯង្ថាជាអែី  ថទើេមាន្វេិោល ស  ត្េកាន្់
រូេកាយ  រមួ្នឹ្ង្ការដឹ្ង្អារម្មណ៍ថនាេះឯង្  ថាថយើង្  ថាថគ្ ។ 
 សរិរកោ ិរតឱ្យបាន្រ ួផុរអំពីការយល់ខុ្ស  េញ្ញា កំណរដឹ់្ង្  
ថ ើញមាន្ត្រឹម្ដររូេធ្លរុ     និ្ង្វញិ្ញា ណធ្លរុេ៉ាុថណាណ េះ     ម្និ្មាន្អតាត  
ថយើង្  ថគ្  ជាសរែ  ជាេុគ្គលថឡើយ ៕៚   

3   
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៙.អនករាេអ់ាន្ត្ពេះររន្ត្រយ័  ម្និ្គ្េបគិី្រថេៀរថេៀន្អនកណា
ថឡើយ  ថ ើយត្រូវេថង្កើន្សម្រថភាពជួ្យ ខ្លួន្ឯង្ ៕៚ 

3   
 ៙.ត្ពេះធម្មររន្ៈមាន្រនម្លដ្ខ៏្ពង្ខ់្ពស់  បាន្ថធែើឱ្យអនកេដិ្េរតិ
មាន្ថស កដីសុខ្សងេ ់ ម្និ្មាន្ភយ័  ថត្ោេះយល់ដឹ្ង្អំពីការពិរ៕៚ 

3   
 ៙.េុរសសមាគ ល់នូ្វខ្ន្ធេញ្ចកៈណា  ថាថន្េះរេស់អញ  ខ្ន្ធ-
េញ្ចកៈថនាេះ  រដម្ង្ស្លេសូន្យថោយម្រណៈ  េណឌិ រជាអនករាេអ់ាន្
ត្ពេះររន្ត្រយ័  បាន្ដឹ្ង្ ាស់នូ្វដំ្ថណើ រថនាេះថ ើយ  ម្និ្គ្េបេីថងាែ ន្
ថៅ  កនុង្ការត្េកាន្ ់ួង្ដ ង្ថឡើយ ៕៚ ( េិ.៦៤/ទ.ំ២៣៣/១៩១ ) 

3   
 ៙.ឧថបាសេសីល  លេះខ្ាលិ នត្ង្ 

 កម្មេេ  វនិ្យ័  កនត្ម្សីលលែ 
   សម្េវេិសសនា  សិកោត្ពេះធម្ ៌

    ិរតសងេត់្តា  ់រ  ផលូវលែអម្រៈ ។ 

 ជី្វរិផុរថត្គាេះ  ថត្ោេះមាន្ស្លម ររី 

 ម្ថនារម្យអាត្ស័យ  ខ្ន្តីថស្លរ ចៈ 
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   ដួ្ង្ ិរតត្រជាក ់ ភារៈត្រូវោក ់

   និ្ថរាធស ចៈ  អម្រៈផុរទុកខ ៕៚ 

3   
 ៙.ថសលៀកោកព់ណ៌អែី  មាន្សែី ដម្លក 

 សំខាន្ថ់ េះដ ក  ដវកដញកខុ្សត្រូវ 
   អង្គុយមាន កឯ់ង្   ិរតដកលង្ខុ្សផលូវ 
   សំខាន្ឋ់រិថៅ  កនុង្ផលូវសមាម  ។ 

 ធម្មេបមាណៈ  ធម្មេបដិ្េរតិ 
 នាម្េរម្រថ  ឥរមាន្រូបា 

   អរឥ់រយិាេេ  ទងំ្អរអ់តាត  
   ស ចញ្ញា ណនេលថាល   ត្េហារអាសវៈ ៕៚ 

3     
 ៙.ម្នុ្សសថយើង្    ថធែើលែបាន្ថោយលំបាក     ថត្ោេះម្និ្ដឹ្ង្ថា   
ថធែើថៅបាន្អែី ។  អតាត នុ្ទិដ្ឋិ  រមួ្ជាម្យួនឹ្ង្រណាា   ដរង្ដរគិ្រពីការ
បាន្ឱ្យខ្លួន្ឯង្ជានិ្ ច  ថទេះជាថធែើលែបាន្ងាយ នឹង្ថ ើយកថ៏ោយ ។  
លុេះត្តាដរ   ថធែើលែដ្ល់ថាន កេ់រញិ្ញា    លេះអតាត នុ្ទិដ្ឋិ   ថទើេបាន្ដឹ្ង្អំពី
ថសរភីាពនន្ ិរត  ម្និ្ជាទសៈនន្រណាា  ។  ដូ្ថ នេះ  ថេើថោលកនុង្ថរឿង្
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បាន្  កំពូលនន្ការបាន្  គឺ្បាន្លេះនូ្វថស កដីត្េកាន្ថ់ា  មាន្ថយើង្  
មាន្អែីៗ ជារេស់ថយើង្  ការបាន្ថន្េះ  ថទើេបាន្ត្គ្េ ់ ម្និ្មាន្កង្ែល់
នឹ្ង្ខ្ែេះអែីថឡើយ  ថត្ោេះមាន្ដរវញិ្ញា ណដឹ្ង្អារម្មណ៍េ៉ាុថណាណ េះ  ថោលគឺ្
ម្និ្មាន្អតាត   រួខ្លួន្  រួសរែេុគ្គល  កនុង្ថោកថន្េះថទ ៕៚  

3   
 ៙.េញ្ញា រេស់ម្នុ្សស  ថៅកនុង្ថោកសពែនេងថន្េះ ៖ 

 - ខំ្រកត្បាក.់.. ដរម្និ្រកខ្លួន្ឯង្ 

 -  ង្ឈ់នេះអនកដ្នទ  ដរចាញ់ខ្លួន្ឯង្ 

 -  ង្ដ់រពឹង្ោកអ់នកដ្នទ  ដរម្និ្ថ េះពឹង្ខ្លួន្ឯង្ 

 -  ង្ទ់មាល កអ់នកដ្នទ  ដរម្និ្ោក ុ់េះនូ្វេញ្ចកខន្ធ 
 - ខាល  ស្លល េ ់  ដរម្និ្ខាល  វដ្ដៈ  ម្និ្សិកោឱ្យយល់អំពីថស កដី
ស្លល េ ់ ថៅឱ្េត្កថស្លេជី្វរិេញ្ចកខន្ធ  ថោយការត្េកាន្ ់ួង្ដ ង្  ម្និ្
ដសែង្រកអម្រៈ       ថោយការឆលង្តាម្ស្លព ន្អរយិម្គ្គ       ថឆ្ព េះថៅរក 

ថត្រើយនាយថនាេះថឡើយ ៕៚ 

3   
 ៙.ថ ើញខាល ត្កាេ     កំុថជ្ឿថា     ខាល សំពេះ  
 ត្រូវខាល ទេះ        រយេះដសបក ចាេដ់ កឆី ! 
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 ជារិម្នុ្សសលែ        គួ្រដត្កង្ ិរត អនកដ្នទ 

 កំុថោលសដី        ថលើកខ្លួន្នេល េថនាថ កថគ្ ៕៚ 

3   
 ៙. ិញ្ច ឹម្ពស់ដវក   ិញ្ច ឹម្បាន្  ដរកំុគិ្រថាវាម្និ្ខាថំយើង្ថទ  
ថត្ោេះថយើង្ជាអនក ិញ្ច ឹម្វា ។  ថគ្ ិញ្ច ឹម្ពស់ដវកយកពិសម្កថធែើថាន .ំ.. 
យា៉ា ង្ណា  ការថត្េើត្បាស់េ ចយ័ ៤  ថដ្ើម្ប ិីញ្ច ឹម្ខ្ន្ធ ៥  ដូ្ ការ ញ្ច ឹម្
ពស់ដវក ។  អតាត នុ្ទិដ្ឋិ  ដូ្ ភាពសនិទធស្លន លនឹ្ង្ពស់ដវក  ត្រូវពស់ខាំ
ស្លល េ ់។ 

 C.សរិេបោឋ ន្ ៤  ដូ្ ការយកពិសពស់ម្កថធែើថាន  ំ េន្ទងាក េពិស   
កមាច រពិ់ស  គឺ្ខ្ន្ធ ៥  ដូ្ថចាន េះឯង្ ៕៚ 

3   
 ៙.ឥសសរភាពនន្ជី្វរិ      គឺ្ ិរតឥរកង្ែល់  ។     ម្នុ្សសថយើង្  
េថណាដ យខ្លួន្ឱ្យថកើរទុកខ  ថត្ោេះថ រុ ំណង្ថ់ោកិយ  ត្េណាំង្
ត្េដជ្ង្... ។  ថទេះេីថដ្ើរយឺរជាង្អនកដ្នទ  ដរសេាយេបដិ្េទ  ថៅ
ត្រង្ម់្យួជំ្ហាន្ ៗ  រេស់ខ្លួន្ឯង្  ត្េកេថោយេីរិបាថមាជ្ា  សងេ ់ សុខ្ 

ថឆ្ព េះថៅរកភាពអសដង្គរ  នន្ថស កដីទុកខទងំ្ពួង្ ៕៚ 

3   
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៙.ត្េសិន្ថេើថយើង្ថ ើញអនកណា  រវល់ខ្ែល់ខាែ យ   ួង្ដ ង្
ការោរត្សថមាលខ្លួន្ឯង្  ថយើង្គិ្រថាជាម្នុ្សសឆកួរ  រវល់ឥរ
ត្េថយាជ្ន្ ៍។  ថៅថពលេរញិ្ញា   ដឹ្ង្នាម្រូេអាត្ស័យេ ចយ័ថកើរថឡើង្  
ថទើេថ ើញនាម្រូេ     ដូ្ ជាត្សថមាលដូ្ថចាន េះឯង្    ម្និ្មាន្អតាត  ។   

អតាត នុ្ទិដ្ឋិ  មាន្សភាពដូ្ ម្នុ្សសឆកួរ  រវល់ឥរត្េថយាជ្ន្ ៍ 
កនុង្េញ្ច ថវរាជាថដ្ើម្ ៕៚ 

3   
៙.ថពលម្យួថនាេះ  ត្ពេះពុទធអង្គត្ទង្ប់ាន្ទរថ ើញកហាេន្ៈ 

១ោន្ ់ ត្ទង្ត់្តាស់នឹ្ង្ត្ពេះអាន្ន្ទថរថរ  ថាជាអាសិរ ពសិ ។ 

ថោយការជាេ ិ់រតនឹ្ង្ត្បាករ់ាេថ់កាដិ្កហាេន្ៈ  ខ្លេះស្លល េថ់ៅ
ថកើរជាពស់  ខ្លេះថកើរជាកណដុ រ  ខ្លេះជាសុន្ខ្...។  សពែនេងថន្េះ  ធ្លល កអំ់ពី
ត្េធ្លនាធិេរី  ម្កជាេព់ន្ធនាគារកំណរថ់ត្ ើន្ឆ្ន  ំ ជាថត្ ើន្នាក.់..។ 

C.ថេើមុ្ខ្ដរត្រូវស្លល េ ់ គួ្រថរៀន្ស្លល េឱ់្យថ ើយ  ថោយស្លម ររី ៖ 
-ទន្ សីល ភាវនាថដ្ើម្បលីេះេង្ថ់ោភៈ  ថទសៈ និ្ង្ថមា ៈ។ 
-ជាពិថសស     ត្រូវកមាច រេ់ង្នូ់្វអតាត នុ្ទិដ្ឋិ     ថោយការសិកោ 

ស ចៈ ៕៚ 

3   
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៙.ម្នុ្សសថយើង្ ង្ប់ាន្សុខ្  េ៉ាុដន្ត  ដេរជា ៖ 

- ថភល សុខ្ ិរត  ភាល ម្ៗ  ឱ្យបាន្ទន្ថ់ពលថវោ ។ 

- រកថរឿង្ថៅដ ោកខ់្លួន្  ថធែើថម្៉ា បាន្ត្រជាក ់។ 

- រកថទសោកថ់គ្  ខ្លួន្ឯង្បាន្ទុកខ  ដេកម្រិត  ដេកថរឿង្ ។ 

-  ង្ប់ាន្យា៉ា ង្ថន្េះ  យា៉ា ង្ថនាេះ  ដរម្និ្បាន្សុខ្ ិរត ។... 
C.ត្គ្េថ់រឿង្  សុទធដរមាន្េរម្រថ  ជាការពិរ  គ្េបសិីកោយក

ស ចរស  ម្កអេរ់ ិំរត  កមាច ររ់ណាា វញិ ។ 
ថទេះេីថយើង្បាន្សម្បរតិទងំ្ដផន្ដី្  កម៏្និ្ផុរទុកខដដ្រ  ម្និ្

ចាបំា ថ់ោលអំពីអែី    ដដ្លថយើង្ទម្ទរេ៉ាុណណឹ ង្ថនាេះថទ    ដរស ចរស 
នាឱំ្យ ថត្ម្ើន្េរញិ្ញា   គឺ្ជាខ្លឹម្ស្លរសុខ្សងេន់ន្ជី្វរិ  មាន្ទិសថៅ  ថឆ្ព េះ
ថៅរកអម្រៈ ៕៚ 

3   
 ៙.ថស កដីទុកខផលូវ ិរតរេស់ថយើង្ នឹង្ឯង្  ដដ្លបាន្ត្បាេថ់ រុ 

ឱ្យថយើង្ដឹ្ង្ថា  ការថធែើទុកកនុង្ ិរត  ឬការោក ិ់រតរេស់ថយើង្  ម្និ្ត្សេ
ជាម្យួនឹ្ង្ធម្មជារិ    ឬថាត្េឆ្ងំ្នឹ្ង្ធម្មជារិ ។     មាន្សរិហាម្នូ្វ 
រណាា កនុង្ ិរតខ្លួន្ឯង្  ថន្េះគឺ្ជាកិ ចសិកោទទួលការពិរ ៕៚ 

3   
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 ៙.ត្រជាកឬ់ថៅដ   ឋរិថៅនឹ្ង្ ិរត 
 ថត្ស្ល ទឹកអត្ម្រឹ  ធម្ពិ៌រថទសនា 

    ិរតសងេត់្រជាក ់ ត្េថយាជ្ន្ខ៍្លឹម្ស្លរ 
   ទីណា  ថពលណា  កប៏ាថមាជ្ា ៕៚ 

3   
 ៙.ថពលខ្លេះថយើង្ថធែើលែ      ម្និ្អា ត្ទ ិរតថគ្បាន្ 

 ដរេុណយគុ្ណកលាណ    ត្ទថយើង្បាន្ដ្ល់ឋាន្សុខ្ ៕៚ 

3   
 ៙.អែីដដ្លម្និ្ទន្ថ់ធែើរ ួថត្ស ថនាេះ     គឺ្ការលេះេង្កិ់ថលស
ខ្លួន្ឯង្ ។ 

 កមាល ងំ្ ិរត  ដដ្លបាន្ម្កអំពីអនកដ្នទ  ត្គាន្ដ់រកមាល ងំ្េដន្ថម្
េ៉ាុថណាណ េះ កគ៏ាម ន្អនកណាថ េះដរម្កដេ ិរតឱ្យថយើង្ត្គ្េថ់វោថនាេះដដ្រ។ 

 សំខាន្ ់    គឺ្ភាពរងឹ្មារំេស់ខ្លួន្ឯង្    កមាល ងំ្ ិរតដដ្លបាន្ម្ក 

អំពីការពិចារណាគុ្ណត្ពេះត្រយ័ររន  ជាកមាល ងំ្កនុង្ការថដ្ើរផលូវមាន កឯ់ង្  
ថឆ្ព េះថៅរកអម្រៈ  ផុរទុកខ  ផុរថរឿង្ ៕៚ 

3   



-170- 

 

 ៙.អែីដដ្លម្នុ្សសថយើង្  ម្និ្បាន្ថធែើ    ដរដេរជាត្េកាន្់
 ួង្ដ ង្  ថនាេះគឺ្អរតភាពខ្ន្ធ ៥  ការថកើរ  ការរស់  អាយុដវង្  ឬអាយុ
ខ្លី  ថរាគ្អែី... ។ 

 C.អែីកថ៏យើង្ម្និ្បាន្ថធែើឱ្យខ្លួន្ឯង្ដដ្រ   
 - គ្េបមីាន្ ិរតផុរត្សឡេះ  ជាយុរតិធម្ដ៌្ល់ខ្លួន្ឯង្ដដ្លបាន្
រង្ទុកខ  អស់កាលជាអដង្ែង្ម្កថ ើយ ។ 
 - គ្េបមីាន្វេិសសនា  ជាផលូវថៅរកអម្រៈ ៕៚ 

3   
 ៙.តាម្ពិរត្ពេះនិ្ោែ ន្     ជាសម្បរតិរេស់ថយើង្    ថោយេរម្រថ  
ថត្ោេះការោក ុ់េះនូ្វខ្ន្ធភារៈ នឹង្ឯង្  គឺ្និ្ថរាធស ចត្ពេះនិ្ោែ ន្ ។  
កាលថេើេញ្ចកខន្ធម្និ្ដម្ន្ជារេស់ថយើង្ថោយេរម្រថថទ  ថទើេមាន្ការ
ោក ុ់េះ ។ 

 C.ថោកថន្េះ  គឺ្ខ្ន្ធថោក  រមួ្ទងំ្េរកិាខ រដ្នទថទៀរ  ជារេស់
ថយើង្ថោយសន្មរដរេ៉ាុថណាណ េះ ។  េរម្រថធម្ ៌ ខ្ន្ធថោក   ជារេស់មារ 
ជារេស់វនិាស  ដេកធ្លល យ ៕៚ 

3 
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 ៙.ថកើរម្កស្លល េភ់ាល ម្កម៏ាន្  ដ្េន់ម្ាឆ្ន សំ្លល េក់ម៏ាន្  ថេើម្និ្
ស្លល េពី់ថកមង្  កម៏្និ្រ ួអំពីជ្រាថ ើយស្លល េដ់ដ្រ ។ 
 ថរើរស់ថៅថធែើអែី  ថេើម្និ្សិកោ  េដិ្េរតិតាម្ត្ពេះធម្ថ៌ទថនាេះ។ 
 មាសត្បាក ់ ដកវកង្  ររន្ៈកនុង្ថោក  ម្និ្អា ជាទីពឹង្ឱ្យរ ួ
ចាកទុកខបាន្ថទ    េ៉ាុដន្ត    ត្ពេះធម្មររន្ៈថកើរថឡើង្កនុង្ថោក    ថដ្ើម្បី
ថោេះត្ស្លយនូ្វេញ្ញា ថន្េះឯង្ ។ 

 ថ រុអែីថទើេររន្ៈកនុង្ថោកទីពឹង្ម្និ្បាន្  ថត្ោេះលេះកិថលស
ម្និ្បាន្    ថទើេម្និ្អស់ទុកខថឡើយ    ដូ្ថ នេះថ ើយ  “ ធនមាម   ហនវ  
រក្សខតិ  ធមមច្ឆរ ឹ”  ត្ពេះធម្ ៌ រដម្ង្រកោនូ្វអនកត្េត្ពឹរតធម្ ៌។ ថោកុរតរ-
ធម្ ៌ ម្គ្គ ៤ និ្ង្ត្ពេះនិ្ោែ ន្  ថទើេជាទីពឹង្ឱ្យរ ួចាកទុកខ ៕៚ 

3 
 ៙.ថម្េុន្ម្និ្ថ េះដឆែរ      េង្កថ រុម្និ្ថ េះឈេ ់

 ថោភលន្ម់្និ្ថ េះត្គ្េ ់     ម្នុ្សសលង្ភ់ពង្េក់ាមា ។ 

 ជី្វរិគាម ន្ទុកខអែី       ឱ្យខាល ងំ្នត្កជាង្ទុកាខ  
 ដដ្លថកើរកនុង្ឱ្រា      ថត្ោេះរណាា នន្ខ្លួន្ឯង្ ៕៚ 

3 
 ៙.គាម ន្អនកណាដរកយកនូ្វផលសថត្ម្   ម្កលកឱ់្យថឡើយ ។ 
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 កំុសង្ឃមឹ្ថត្រើយ  ថេើម្និ្ពាយាម្ 

 កំុ ង្ប់ាន្សងេ ់ ថេើជាេទ់កទ់ម្ 

 សន្ទងាគ ម្កិថលស  ត្រូវថ េះយុទធស្លន្ទសត ៕៚ 

3 
  ៙.ម្នុ្សសកនុង្ពិភពថោកខាល  កូវដី្-១៩ 

ដរដេរជា  ថលេទឹកមារថ់ម្ថរាគ្នន្អនកដ្នទ ។ 

  C.រឯីត្ពេះធម្មររន្ៈ  អម្រវាចានន្ត្ពេះជិ្ន្ត្សី 
  ម្នុ្សសថពញដផន្ដី្  ម្និ្ខ្ចីខ្ែល់ថឡើយ ។ 
 C.មាន្រិ អង្គនាក ់ ធ្លល កក់នុង្និ្សសយ័ 
 ថ ើញថទសភពេី  ស្លម ររីរកថត្រើយ 
   កម្មោឋ ន្ភាវនា  សងេជ់ា ថម្លើយ 
   បាន្ទីពឹង្ថ ើយ  ដ្ល់ថត្រើយអម្រៈ ៕៚ 

3 
 ៙.ថោលថោយសន្មរិ ៖ 

 - ថស កដីសុខ្  ថៅថលើថយើង្គិ្រ 

 - ជី្វរិ  ថៅថលើថយើង្ស្លង្ 

 - គុ្ណធម្ត៌្គ្េដ់េេយា៉ា ង្  ថៅថលើអាតាម  ។ 



-173- 

 

 C.ថោលថោយេរម្រថ ៖ 

 - ជី្វរិ  ម្និ្មាន្អតាត   ជាថម្ថរៀន្ថាន កេ់រញិ្ញា   លេះការត្េកាន្ ់។ 

 - ដូ្ថ នេះ សន្តិេទ  េរម្សុខ្  សំខាន្ថ់ៅថោយគុ្ណថាន កេ់រញិ្ញា  
 - “ អតតទីោ ”  ពឹង្ខ្លួន្ឯង្ ។ 
 - ត្ពេះធម្សូ៌រយដសង្  អស់អនកថការដត្កង្  នឹ្ង្អសដង្គរ ៕៚ 

3 
 ៙. ិរតដដ្លត្គ្េត្គ្ង្ថ ើយ  នាមំ្កនូ្វថស កដីសុខ្ ។ 

 -  ិរតដដ្លទូនាម ន្លែថ ើយ  ថធែើឱ្យថយើង្ម្និ្វថង្ែង្ ។ 

 - ផលូវថដ្ើរ  ថៅកនុង្ជី្វរិខ្លួន្ឯង្ ។ 

 - េរម្រថ  ថស កដីពិរជាកដ់សដង្ 

   ត្រូវថដ្ើរខ្លួន្ឯង្  ទិសថៅផុរទុកខ ។ 

 C.ឱ្យដរថយើង្ថសព    សរិេបោឋ ន្ ៤     ដដ្លជាផលូវេរម្សុខ្  
ថន្កខម្មបារម្ ី ថត្េៀេេីដូ្ ថ ញអំពីគុ្ក  េញ្ញា បារម្ ី ជាត្េមុ្ខ្  វរីយិៈ 
សត្មុ្កដូ្ ថជ្ើង្ថដ្ើរ  ថន្េះជាដំ្ថណើ រ  ថត្កាកថដ្ើរ  ភ្ាកខ់្លួន្ពីសុេិន្៕ 

3 
 ៙.ត្ពេះធម្ភ៌ល ឺ      គឺ្នា ិំរត  ឱ្យរុង្ថរា ន្ ៍

 ទុកខកថ៏ហា        ិរតកស៏ងេ ់  ត្េសពែសុខ្ 
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 រសត្ពេះធម្ ៌      លែវថិសស  ថ េះនាមុំ្ខ្ 

 ដឹ្ង្សត្មុ្ក      ដ្ល់និ្ោែ ន្  គាម ន្អាល័យ៕៚ 

3 
 ៙.សទធ  តាថ       ត្ទស្លព ន្សីោ យាត្តាត្ព មយាន្ 

  ិររិេង្      ថៅសង្ខាង្ស្លព ន្ សរែរាេថ់កាដិ្ោន្ 

        ឆលង្ស្លព ន្អម្រៈ ។ 

 សីលជាស្លព ន្      ថយាង្ឆលង្ថត្ជាេះ ថត្គាេះទុ ចររិ 

 បាេកនុង្ ិរត      ពិរសត្មាក  គឺ្សម្េៈ 
 ភារៈខ្ន្ធ      ត្េកាន្ថ់ៅ  កត៏្រូវោក ់

 ដ្ល់អម្រៈ      ម្និ្ទកទ់ម្ ពាយាម្ត្រូវ ៕៚ 

         សូមអនុមោទនា ! 

3 

   

3 

c b; 
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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- ]>s>Kwm DI nig ]>si>Kwm s‘UlI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

63- ]>s>s‘U XIm nig ]>si>esog tic RBmTaMgbuRt÷ecA>>  GU®sþalI 
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64- ]>si>esg esogQun RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>  GU®sþalI 

65- ]>s>sM suxKuN nig ]>si>lI esomehog ÷ buRt >>>  GU®sþalI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

85- Su Sokunora et Inn Visal+Narita et Raksa >>>>>  kaNada  
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86- elakyay sarun sMrit eyom RBmTaMgkUnecA  >>>>>>> kaNada  

87- ]>si>G‘a enA nig ]>si>G‘a KwmyU RBmTaMgkUnecA  >>>>>>> kaNada  

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

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

90- ]>si>ekA KwmRCÍ nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 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÷eBA sUr:ag÷lwm KwmNa÷]>si>huk Cun >> 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- ]>s>C½y vNÑ³ nig ]>si>b:k; sURtsunñI ÷ kUnecA >>>>>>>>> P>B> 

109- ]>si>Ca  nag nigkUnecA ÷]>si>QIv Kwmsan nigkUnecA > b>b> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

123- ]>si>twklI KwmLay ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

127- ]>s>taMg supl nig ]>si>Lúg  ekg RBmTaMgkUnecA >>>> b>b> 

128- kumarI taMg sumavtI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b>b> 

129- ]>s>fac; fg nig ]>si>Kwm eyog ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 
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130- ]>s>fab; sMepa nig ]>si>Eb:n saevÍy ÷ ]>si>fab; Cu¿pn b>b> 

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

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

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

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

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

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

137- ]>si>nag em:A nig b¥Ún ÷ kµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 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- ]>si>buwg suxum ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

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

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

149- ]>s>mas cinþavuF ¬ehANaM¦nig ]>si>TUc saemon÷kUnecA b>b> 

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- kUnecArbs ;]>si>lI éLh‘ag nig ]>s>taMg sugQIm >>>> P>B> 

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

165- elak lwm BYylI nig GñkRsI NaM mYy÷kUnecA >>>>>  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- ]>si>evon Kg; ÷elak tan; KuNesrI GñkRsI eqg suvNÑarI> P>B> 

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

172- ]>si>sam:ul KwmFn; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

173- ]>s>s‘a bUr:a nig ]>si>b:ul buTm÷buRt s‘a s‘UCÍg >>  P>B> 
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174- elak s‘a rs; nigGñkRsI ej:b daer:t RBmTaMgbuRt  P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

184- ]>si>sux eGg ¬ehA favÍr:U ¦ nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

186- ]>s>s‘un G‘ag nig ]>si>)a‘n s‘Uh‘an ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>> b>b> 

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

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

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

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

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

192- elak esg favrinÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

193- elak esg TUc nig GñkRsI ehg Kag RBmTaMgbuRt >>>>> P>B> 

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

195- ]>si>esg s‘agGUy nig ]>si>esg s‘agGuIm÷sVamI÷buRt P>B> 
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196- ]>si>esam y:an nigkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

197- ]>si>suib vNÑa RBmTaMgkUnecA >>>  P>B> 

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

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

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

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

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

203- ]>s>hg; c½nÞrinÞ nig ]>si>dYg r:avÍ ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

212- ]>si>Ehm vNÑa nig ]>si>Ehm vuDÆI ÷buRt >>>>>>>>>>>>  P>B> 

213- ]>si>éh suxman RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

217- ]>si>LaMg Kwmeqg nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 
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218- É>]>Guit R)aMg nig elakC¿Tav Ej:m esdæa÷buRtecA  P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P>B> 

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

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

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

232- ]>s>G‘Yn sug nig ]>si>qay m:aELt÷buRt >>>>>  P>B> 

233- ]>s>eGO eyOn  ]>si>TUc egOn÷]>si>eGO sarYn÷kUnecA b>b 

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

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

236- Rkumevnéf¶2ekItvtþRBHBuT§manbuNü ]>si>sux RsI s P>B> 

237- KN³kmµkarvtþsMeBAmas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

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

239- RkúmBuT§bris½T b£sSIEkv PñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 
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sBVTanM FmµTanM Cínati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

; ;;;;;; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

rrrbsss 

 

namBuT§bris½TEdlmansT§a 

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

 

 
 
  

1 kUnecA])ask esg laghuk nig ])asika Guwg ywmRs‘an >>>> 360 $ 

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 $ 

5 ]>si>e):a ln; ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 $ 



-188- 

 

6 PikçúbBaØabeC¢aeta eTB bBaØa nig]>s>Rsúg can;Na÷Priya÷buRt 155 $ 

7 elak Ky esg nig GñkRsI Gag QugbYy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 152 $ 

8 ]>si>huk Cun ÷ 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>e):a RsIeDob nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

21 GñkRsI kic ¬kUn]>si>s‘un eLg ehA m:ayYg ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

22 GñkRsI lI pan;Na ¬kUn]>si>s‘un eLg ehA m:ayYg ¦ >>>>>>>>>>> 100 $ 

23 kBaØa taMg sumavtI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

24 ]>s>taMg supl nig ]>si>Lúg ekg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

25 ]>s>Ca KuM nig ]>si>Bin sat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

26 ]>si>Ca supa nig ]>s>h‘un mul ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

27 ]>si>Ca suPaB nig ]>s>Ekm suKuN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

28 elak esg TUc nig GñkRsI ehg Kag ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

29 ]>s>vgS esaP½N nig ]>si>eLa KImlag ÷matabita÷kUnecA 100 $ 
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30 ]>si>b:k; suPaB nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

31 ]>si>RBM RbNIt nig ]>s>QYn parin ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

32 ]>s>RBM C¿naj nig ]>si>b‘ut c½nÞr:avÍ ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

33 ]>s>RBM vísal nig ]>si>Lay KImh½g ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

34 ]>si>RBM eBRCklüaN nig ]>s>Qun c½nÞkumÖ³ ÷ buRt >>>>>>>>> 100 $ 

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

36 kumarI GaMg suP½KvtI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

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

38 ]>s>Kit em:gKg; ]>si>Guwg can;pa ÷]>si>Guwg suvíC¢a ÷kUnecA 70 $ 

39 yuvCn xum c½nÞDINa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 

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

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

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

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

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

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

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

47 elak lwm BYylI nig GñkRsI NaM mYy RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>> 50 $ 

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

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

50 ]>si>Kg; saerOg nig ]>s>rs; saer:n ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

51 RkúmevnRbeKnPtþ26vtþ manvtþsMeBAmasCaedÍm¬]>si>rs; Cín¦ 50 $ 

52 ]>si>yan c½nÞlI ÷ ]>si>yan favÍ nig sVamI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

53 ]>si>Ca y:an ÷ ]>si>G‘¿u eqamy:a nig sVamI eBRC lun ÷ kUnecA 50 $ 
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54 ]>si>Xut v:an;fa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

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

56 ]>si>Ca suNavÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

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

58 ]>s>Em:n esrIvuDÆi nig ]>si>vgS lIKg; ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

59 ]>si>Bin éN ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

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

61 ]>si>e):a RsImuM nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

62 ]>s>em:A m:n nig ]>si>TYn y:an ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

63 ]>si>m:uk dar:anI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

64 ]>si>sux sMLI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

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

66 ]>si>CU eqgeha >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

67 ]>si>sam:ul KwmFn; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 35 $ 

68 ]>si>FI eLk ÷ ]>si>FI suINun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 35 $ 

69 ]>s>yin QIn nig ]>si>Et sum:alI ¬ehAbYy¦÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>> 32 $ 

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

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

72 ]>si>Ca eTog nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

74 ]>si>G‘Uc sar:an; nig RkúmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

76 ]>si>qay Esg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

77 ]>si>b‘ut esdadYg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 
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78 ]>si>Ca suPI ÷ ]>si>Ca suP½N >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

79 ]>s>Cåm C¿nit nig RkúmRKÜsarkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

80 ]>si>):an Kwmh‘r nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

81 ]>si>suIm ey:khYy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

82 ]>s>san suxKIn nig ]>si>b:k; sURtesdæa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>> 30 $ 

83 ]>si>C½y vNÑ³ nig ]>si>b:k; sURtsunñI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

84 ]>si>dUg darIy:a ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

86 ]>si>BuM sanI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

88 ]>si>éx hYr ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

89 ]>si>sUv TI ¬m:aeBaF×sat;¦ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

90 ]>si>b‘ut c½nÞbu)aö nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

91 ]>si>b‘ut esdadYg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

92 ]>si>b‘ut m:alI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

93 ]>si>eLa vYceLg RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

94 elak kag eb:ghak; nig elakRsI eGg PanI ¬eGoghÁic¦÷buRt 30 $ 

95 ]>si>Ej:m eTBbUrI sUresOn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 28 $ 

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

97 ]>si>e):a Kwmy:um >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

98 elakm©as; caKreta pat; suPn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

99 ]>si>lag suIvb‘Yy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 

100 ]>s>Ca sufavÍ ¬ehAkuy ¦nig ]>si>Kwm lIm ÷ kUnecA >>>>>>>>> 22 $ 

101 ]>s>G‘Yg sab‘ín nig ]>si>Bt Nan; RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>> 22 $ 
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102 ]>s>R)ak; pan; nig ]>si>Titü supat ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 

103 ]>si>b‘un v:an;nI nig mþay ÷ b¥Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 

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

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

106 ]>si>nYn taMg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

108 ]>s>lI éLhug nig ]>si>QIv suxKg; ÷ kUn² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

109 ]>si>ehg suIvexg nig bgb¥Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

110 ]>si>taMg lIKag nig RkúmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

111 ]>si>R)ak; suPI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

112 ]>si>Guwg h‘uyb: nig sVamI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

113 ]>si>lwm Rsg; ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

114 ]>si>júwk suIfn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

115 ]>si>CÍv y:a nig b¥Ún ÷ kUnkµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

116 ]>si>em:A vNÑa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

117 ]>s>eLA QIvXYy nig ]>si>Ep suIvlag RBmTaMgkUnecA > 20 $ 

118 ]>si>kg kBaØa nig mþay G‘uk KIm ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

119 ]>si>eG éNekg ÷ ]>si>esg s‘agGUy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

120 ]>si>s‘¿u sumYy nig sVamI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

121 ]>s>C½y b:un >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

122 ]>si>cab suIeN nigsVamI ÷ ]>si>Gat; suvNÑ nigkUnecA >>>>>>> 20 $ 

123 ]>s>XYn eXOn nig matabita ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

124 ]>si>RsI suKn§a nig ]>s>Lwg vNÑa ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

125 ]>si>eTB Nar:an;  ¬]TÞisbuNüCUn ]>si>G‘Yg Qunhug¦>>>>>>>> 20 $ 
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126 ]>si>júwk suIfn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

127 ]>si>esg éNKUm nig kUnecA ÷ ]>si>Cu¿ Gun nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

128 ]>si>e):a savun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

129 ]>si>exg laPanI ¬ehAPa ¦ nig Gñkmþay >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

130 ]>si>Tuy RsI s ÷ ]>si>Ev:n >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

131 ]>s>Cukmuil snþiPaB nig ]>si>Ca EkvmunI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

132 ]>si>Ca suINa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

133 ]>s>huW G‘unesg nig ]>si>huwg suIméN ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

134 ]>si>Xut m:aéL ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

135 ]>si>eLA samIlI nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

136 ]>si>dYg suInYn nig jatiRBHFm’ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

137 kBaØa Kit nIra:munI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

138 ]>si>sYg kat;fa nig kUn ² ÷ ]>si>lwm eGoghÁic nig kUnecA >>>>> 20 $ 

139 ]>s>eGg em:g nig ]>si>XU s‘uyhug ¬mYy¦ ÷ kUnecA >>>>>>>>> 20 $ 

140 ]>s>QYr RTI ¬sanþ ¦ nig ]>si>sux cnÞ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

141 ]>s>én eLg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

142 ]>s>eDob lag nig ]>si>sM GUn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

143 ]>s>yuaM eRsn nig ]>si>G‘ul esglag RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>> 20 $ 

144 ]>s>eBRC suImln; nig ]>si>h‘g esgelog ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

146 ]>si>G‘uy y:g; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
 

  

1 ]>s>s‘U XIm nig ]>si>s‘U esogtic ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 

2 ]>si>esg esogQun nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 GU®sþalI 
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sBVTanM FmµTanM Cínati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

3 ]>s>b‘un ehg nig ]>si>Cu¿ suxum RBmTaMgbuRt FIta ÷ ecA 100 GU®sþalI 

4 ]>s>eLA KImgYn nig ]>si>dYg lI RBmTaMgbuRtFIta >>>> 100 GU®sþalI 

5 RkúmRKÜsar])asika Q KwmsuIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 GU®sþalI 

6 ]>si>s‘un sUPILa÷ elak s‘un sUlIvNÑ÷elak s‘un vísal 50 GU®sþalI 

7 ])ask s b‘uneFog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 GU®sþalI 
 

1 ]>si>Bin éN ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 

2 ]>s>eTo h‘Ytesg nig ]>si>rs; BuM ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 

3 ]>si>esg suxeGg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 

4 RkúmBuT§bris½Tb¤sSIEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 110>000¹ 

5 evnbiNÐTI 14 vtþRBHKn§kudí B>s>2565 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

6 ]>si>Tit sux ÷ ]>si>ly BIg nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

7 ]>si>éN KI nigkUnecA ÷ ]>si>G‘ul muM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 90>000¹ 

8 ]>si>ys Etm nig jatiRBHFm’ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

                   BuT§bris½T  cUl 50>000¹  man 1 nak;  
 
 

rrrbsss 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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- sikSaRBHsURtPaKTI 26 

2- CMnYystiPaKTI 1  dl;PaKTI 18 

  3- C¿nYystiPaKTI 19   sikSaRBHsURtPaKTI 3 

  4- C¿nYystiPaKTI 20   sikSaRBHsURtPaKTI 6 

  5- C¿nYystiPaKTI 21   sikSaRBHsURtPaKTI 9 

6- C¿nYystiPaKTI 22 sikSaRBHsURtPaKTI 12 

7- C¿nYystiPaKTI 23 sikSaRBHsURtPaKTI 15 

8- C¿nYystiPaKTI 24 sikSaRBHsURtPaKTI 18 

9- C¿nYystiPaKTI 25  sikSaRBHsURtPaKTI 21 

        10- C¿nYystiPaKTI 26  sikSaRBHsURtPaKTI 24 

11- mnusSCamYynwgkargar 12- sikçabTmnusSl¥ 

   13- Br 4 Rbkar                 14- RBHBuT§Pasit 43 Kafa 

15- xøwmsarKYryl;dåg        16- RBHBuT§sasna    
17- kUnmas«Buk   18- Em:   ¡¡¡  

19- víFIrm¶ab;esckþIeRkaF      20- suxcitþ nigKuNPaBénCÍvít                             

21- emeronCÍvít           22- BaküeBcn_Em:« 

23- bTBicarNa   24- BnøWFm ’RBHBuT§    
25- )armIPaKTI 1 nigxøwmsarxøI² 26- )armIPaKTI2 nigxøwmsarxøI² 

27- 48 FmµTsSn_  28- ®sIþkñúgRBHBuT§sasna 
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29- ]bmaPasit 49  30- RBHeBaFistV PaKTI 1 

31- RBHeBaFistV PaKTI 2  32- RBHeBaFistV PaKTI 3 

33- RBHeBaFistV PaKTI 4 34- GPiFmµ emerond¿bUg 

 35- RBHBuT§Pasit GFib,ayxøI² 36- Tankfa    

 37- KtiFm’     38- RBHefrÍKafa PaKTI 1

 39- RBHefrÍKafa PaKTI 2 40- sikSaRBHsURtPaKTI 1

 41- sikSaRBHsURtPaKTI 2 42- sikSaRBHsURtPaKTI 4

 43- sikSaRBHsURtPaKTI 5 44- sikSaRBHsURtPaKTI 7

 45- sikSaRBHsURtPaKTI 8 46- sikSaRBHsURtPaKTI 10

 47- sikSaRBHsURtPaKTI 11 48- sikSaRBHsURtPaKTI 13

 49- sikSaRBHsURtPaKTI 14 50- sikSaRBHsURtPaKTI 16

 51- sikSaRBHsURtPaKTI 17 52- bTsikSaxøI² sµartICÍvít 

 53- sikSaRBHsURtPaKTI 19 54- sikSaRBHsURtPaKTI 20

 55- sikSaRBHsURtPaKTI 22 56- sikSaRBHsURtPaKTI 23 

       57- sikSaRBHsURtPaKTI 25 

 

 
 

 

 

 

 sUmGnuemaTna ¡  

e)aHBum<CaFmµTan 10>000 k,al 

kñúgtémø 7>400 duløar 

eragBum< em:A pun 
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