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ែ្របេរៀបេរៀងេ យ មេណរ ធមម លងក េ  ចន់ សជុន 

ពកយ្របរពធ 

3 
េយងេទេលី្រពះធមព៌ុទធ សន អ្វីៗែដលជសុខឬក ៏

ជទុកខែដលេយងីឆ្លងកត់េនកនុងេ កេនះ គឺជលទធផលៃនអំ- 
េពីកមមែដលេយងីបន ងេហយីកនុងអតីតជតិរបស់ពកួេយងី។ 

ដូចគន ផងែដរ អ្វីៗ្រគប់យ៉ងែដលេយងីបនេធ្វីកនុងជតិ 
េនះ នឹងផ្តល់ផលឲយកនុងជតិេ្រកយឬនឹងឲយផលដល់ដំេណីរ 
ជីវតិពួកេយងីកនុងសង រវដ្ត។  

េនះគឺជចបបធ់មមជតិៃន “ករបេ្រងៀនរបស់្រពះពុទធ” ។ 
ចំណុចសំខនអ់ក រកនុងេសៀវេភដត៏ូចេនះ មនករេបះពុមព 
ជមយួរបូភពកនុងករេ្របី្របសភ មញញ ដូេចនះ សូមបែីត 
េកមងតូច ឬ អនកែដលមិនែមនជពុទធ សនិកក៏ ច ន និង 
ងយ្រសួលកនុងករយលដ់ល់អតថន័យ។ មនករពនយល់ចបស់- 
ស់និងភ ធមម  សកមមភពេហយីនិងលទធផល្រគប់យ៉ង 

ែដលេយងីបនេធ្វី។  
េនះជេសៀវេភមយួកបល ដម៏ន រ្របេយជន៍ជ 

ភ ែខមរ-អង់េគ្លស ែដលមនចំណងេជីងថ “េហត-ុផល 

កនងុ្រពះពុទធ សន”។
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សូមឲយមនុស េ ក្រគប់រូបមននូវសន្តិភព និងកររចួ 
ផុតចកទុកខ្រគបយ់៉ងកុំបី កខ់នេឡយី! 
 

្រសីលងក  ទី២៦ ែខកុមភ: ឆន ២ំ០១៣  

មេណរ ធមម លងក េ  ចន ់សជុន 

 
សមណនិស ិតែខមរ សកលវទិយល័យកលយណី 
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Introduction 

3 
According to the Buddhist doctrine, whatever 

happiness or sorrow we undergo in this world, is a 

result of actions done by us in our previous lives. 

Similarly, whatever actions we do in this life, will 

bear fruit in our next lives, or in the cause of our 

journey in the universe. 

 

That is the law of “The Buddha’s teachings”. 

Based on this formula, this booklet has been printed 

with pictures in simple language so that even a small 

child or a non-Buddhist could read and catch up their 

meaning easily. 

 

It explains clearly in simple language, the 

actions and reactions of everything that we do. This 

is a very invaluable book in English and Khmer titled 

“The Cause and Effect in Buddhism”. 
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May all human being be peace and free from 

suffering soon! 

 

Sri Lanka, 26th February, 2013. 

Ven. Dhammalankaro Chan Sochun 
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ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -1- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 សម្រម្មបណ់សចក្តីសុខនៃជីវិត  

 

អ្នក្ហធវើនូវទហងវើណា នឹងទទួលនូវផលពើទហងវើហនាះមក្វញិ។ 
បុគ្គលហធវើលអនឹងបានផលលអ ហធវើអារក្ក្់ 
នឹងបានផលអារក្ក្់រតឡប់មក្វញិ។ 

 
 For a good life  

 
Whatever you do will come back to you. 
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ការក្សាងខ្លួនតាមគ្ំរូរពះដ៏មានរពះភាគ្ 
មានន័យថាអ្នក្ក្ំពុងប្តហដើរតាមផលូវរបសរ់ទង់។ 

 

 
 For a good life  

 
You build the Buddha’s image is moulding yourself. 
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សូមហរៀបចំរក្ាជើវតិឲ្យរបពព 
រពមហោយការបដិបតតិហោរពរពះពុទធអ្ងគ។ 

 
 For a good life  

 
Dress-up neatly and pay respect to the Buddha. 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -4- The Cause and Effect in Buddhism 
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 សម្រម្មបណ់សចក្តីសុខនៃជីវិត  

 

ចង់បនតអាយុរបស់រពះពុទធសាសនា 
រតូវបនតការបដិបតតិរបសខ់្លួន(ហោយហោរព)ចំហ ះរពះតថាគ្ត។ 

 
 For a good life  

 
To protect the Tathagata’s Monastery is to protect yourself. 

 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -5- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 សម្រម្មបណ់សចក្តីសុខនៃជីវិត  

 

បុគ្គលសនសនូំវពូជណា បណតុ ះនូវពូជេនងឹ  
(ហបើអ្នក្បណតុ ះពូជលអ អ្នក្ទទួលផលលអ ប្តរបសិនហបើ 
អ្នក្បណតុ ះពូជអារក្ក្់ អ្នក្ទទួលផលអារក្ក្់)។  

 

 For a good life  

 
What you reap what you sow (If you sow good, you reap good. 

If you sow evil, you reap evil.) 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -6- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 សម្រម្មបណ់សចក្តីសុខនៃជីវិត  

 

ហបើអ្នក្ហសាយទុក្ខហៅក្នុងអ្វចិើនរក្    
ចូរបហនាោ សខ្លួនអ្នក្ផ្ទោ លប់្ដលបានហធវើនូវក្មមហនាះពើអ្តើត។ 

 

 
 For a good life  

 
If you suffer in hell, blame yourself for what you did in your 

previous life. 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -7- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

អ្វើហៅប្ដលហធវើឲ្យអ្នក្កាល យជាបុគ្គលមាន ក្់ 
ប្ដលគ្ួរឲ្យហគ្ហោរពហៅក្នុងជាតិហនះ? 

 

 Effect  
 

What made you become a respected person in this life? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -8- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានក្សាងកុ្សលក្មមអ្ំពើអ្តើត។  
 

 
 Cause  

 
Because you have built Buddha’s images in your previous life. 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -9- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ 
អ្នក្មានឡាននិងហរគ្ឿងដឹក្ជញ្ជូ នហផសងៗ។ 

 

 
 Effect  

 
Why in this-life you have cars and various transportation 

facilities. 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -10- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានជួសជុលសាា នប្ដលបានខូ្ចបាក្់ប្បក្និងបាន
រកាលផលូវថនល់សរមាប់របហោជន៍ដលម់ហាជន 

កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 
Because you have repaired broken bridges and paved roads 

for the benefit of others in your previous life. 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -11- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្មានសរមាប់បំ ក្់ 
បរបូិណ៌ហ រ សសនធឹក្សនាធ ប់ប្បបហនះ?  

 
 Effect  

 
In this life, why do you have clothing in great variety? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -12- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានហធវើនូវចើវរទានដល់រពះសងឃ។ 
 

 
 Cause  

 
 Because you have donated warm clothing to monks. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -13- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្មានអាហារបរហិភាគ្ 
របណើ តៗ? 

 
 Effect  

 
In this life, why do you have splendid food? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -14- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានហធវើទាននូវអាហារឲ្យដលជ់នរក្ើរក្ 
កាលពើអ្តើតជាតិ។  

 
 Cause  

 
Because you have donated food to the poor in your 

 previous life. 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -15- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្មានជើវតិ 
លំបាក្ហតាក្ោ៉ក្ហរសក្ឃ្លល ន និងោម នសហមលៀក្បំ ក្់? 

 
 Effect  

 
In this life, why are you starving and clothesless? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -16- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្ធ្លល ប់សនសពូំជជាបុគ្គលក្ំណាញ់ក្នុងការហធវើទាន 
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។  

 
 Cause  

 
Because you were too stingy to donate to charity in your  

previous life. 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -17- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្មានផោះ 
និងសំណង់អាោរហផសងៗ?  

 

 
 Effect  

 
In this life, why do you have houses and building? 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -18- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានហធវើនូវទានគ្ឺអាហារបរហិភាគ្និងហសនាសនៈ 
របហគ្នដលរ់ពះសងឃហៅតាមទើវតតអារាមនានា 

កាលអ្ំពើអ្តើតជាតិរបស់អ្នក្។ 

 
 Cause  

 
Because you have donated food and building to the         

monks in monasteries in your previous life. 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -19- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ 
ជើវតិអ្នក្ហ រហពញហោយសុភមងគលនិងភាពរ ើក្រាយ? 

 

 
 Effect  

 
Why in this life, why are you so prosperous and happy. 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -20- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានហធវើនូវទានគ្ឺបចច័យក្នុងការក្សាងវតតអារាម 
និងទើជរមក្សាធ្លរណ:ដលម់ហាជន
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 

 Cause  

 
 Because you have donated money to build temples and  

public shelters in your previous life. 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -21- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្មានរូបហោម 
ហោមពណ៌លអរសសស់ាអ តនិងសង្ហា ប្បបហនះ?  

 
 Effect  

 
In this life, why are you pretty and handsome? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -22- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានបូជាផ្ទា ថាវ យដលរ់ពះសមាុទធហោយ 
ហសចក្តើហោរពកាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 
 Because you respectfully offered flowers to the Buddha’s 

altar in previous life. 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -23- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្ជាបុគ្គល 
មានរបាជាា និងរបក្បហោយគ្តិបណឌិ តខ្ាង់ខ្ាស?់ 

 
 Effect  

 
 In this life, why are you so intelligent and wise? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -24- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្ជាបុគ្គលកាន់សប៊់រពះពុទធសាសនា 
និងជាអ្នក្បួសដ៏ខ្ជជ ប់ខ្ជួនមាន ក្់កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។

 
 Cause  

  
Because you were and devout Buddhist and a sober 

vegetarian in your previous life. 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -25- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ
អ្នក្បានទទួលក្តើរសោញ់អ្ំពើបុគ្គលដពទជាហរចើននាក្់?  

 
 Effect  

 
In this life, why are you liked by others? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -26- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានបហងាើតទំនាក្់ទំនងលអជាមួយនឹងបុគ្គល 
ជាហរចើនកាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 
Because you have created good relationship with people in 

your previous life. 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -27- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ 
សាវ មើនិងភរោិមានភាពហសាម ះរតង់រវាងោន និងោន ?  

 

 
 Effect  

 
In this life, why are husband and wife faithful to each other? 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -28- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានតុបប្តងវតតអារាមហោយគ្ំនូរមូររក្ោស 
និងសំពត់ចើវរឧទោិសថាវ យចំហ ះរពះសមាុទធ 

កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។  

 
 Cause  

Because you have decorated the temple with scrolls and 
tapestries to Buddha in your previous life. 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -29- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្មានឪពុក្មាត យ? 
 
 

 

 Effect  
 

In this life, why do you have both parents? 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -30- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្មានការហោរពនិងបានជួយបុគ្គលទាងំឡាយ 
ប្ដលមានជើវតិក្ហណាត ចក្ប្ណត ងឯកាកាលពើអ្តើតជាតិ 

របសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 Because you have respected and helped the lonely people in 
your previous life. 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -31- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្មានជើវតិជាកូ្នក្ំរ ? 
 

 

 Effect  
 

In this life, why are you an orphan? 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -32- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្ធ្លល ប់ជាអ្នក្របមាញ់សតវ 
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 
 Because you were a bird-shooter in your previous life. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -33- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ 
អ្នក្មានសមាជិក្រក្ុមរគ្ួសារជាហរចើននាក្់? 

 
 Effect  

 
In this life, why do you have many family members? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -34- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានហបាះពុមានិងប្ចក្ចាយនូវការបហរងៀនរបស់ 
រពះពុទធ កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។  

 
 Cause  

 
Because you have printed and distributed Buddha’s teachings 

in your previous life. 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -35- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ 
កូ្នរបសអ់្នក្បាត់បង់ជើវតិទាងំវយ័ហក្មង?  

 
 Effect  

 
In this life, why does a son die young? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -36- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្ធ្លល ប់បានសមាល ប់ទារក្ទារកិានិងធ្លល ប់គ្ិតថា 
ពួក្ហគ្ជាបនោុក្ដ៏ធងន់ធងររបសអ់្នក្ កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។  

 

 Cause  
 

Because you have killed babies, thinking they are a burden 
 in your previous life. 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -37- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្សបាយ មានអាយុប្វង 
និងមានសុខុ្មាលភាពលអ? 

 
 Effect  

 
In this life, why do you enjoy longevity and good health? 

 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -38- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្តាងំមាហំៅក្នុងអារមមណ៍ទាងំហនះ 
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 
Because you set free sentient beings in your previous life. 

 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -39- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្មានអាយុខ្លើ?  
 

 
 Effect  

 
In this life, why are you short lived. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -40- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានរបរពឹតតបាណាតិបាតហបៀតហបៀនជើវតិជាហរចើន 
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 
 Because you have committed too many killing in your 

previous life. 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -41- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្ោម នភរោិសាវ មើ? 
 

 
 Effect  

 
 In this life, why do you have no spouse? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -42- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានហធវើការរបរពឹតតក្បត់ចិតតភរោិសាវ មើ 
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។  

 
 Cause  

 
Because you have committed adultery in your previous life. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -43- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្ជាស្រសតើហមម៉ាយ?  
 

 
 Effect  

 
In this life, why are you a widow? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -44- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានហធវើទុក្ខបុក្ហមនញសាវ មើរបស់អ្នក្ 
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។  

 
 Cause  

 
Because you have ill-treated your husband in your  

previous life. 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -45- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្ជាខ្ាុ ំក្ញ្ជ ះហគ្? 
 

 
 Effect  

 
 In this life, why are you a serf? 

 
 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -46- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្ធ្លល ប់ជាមនុសសមិនហសាម ះរតង់និងរមិលគុ្ណ 
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 
 Because you were disloyal and ungrateful in your previous 

life. 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -47- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ
អ្នក្មានពនលឺប្ក្វប្ភនក្ភលឺចាស់លអ? 

 
 Effect  

 
In this life, why do you have clear and good sighted eyes? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -48- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានហធវើហរបងជាទានហដើមបើបំភលឺបូជនើយសាា ន 
របស់រពះសមាុទធ កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 
Because you have donated oil to light up the Buddha’s  

altar in your previous life. 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -49- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ 
អ្នក្មានក្តើឈចឺាប់ហោយសារការពិការប្ភនក្?  

 
 Effect  

 
In this life, why do your suffer from blindness? 

 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -50- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានមួលបង្ហា ច់នូវការពិតនិងបានដឹក្នាឲំ្យបុគ្គល 
ដពទហជឿនូវអ្វើប្ដលោម នការពិតកាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។  

 

 Cause  
 

Because you have distorted-truths and misled others in your 
previous life. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -51- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្គ្និងថលង់?  
 

 
 Effect  

 
In this life, why are you dumb and deaf? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -52- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្ធ្លល ប់សតើបហនាោ សឪពុក្មាត យរបសអ់្នក្ 
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។  

 
 Cause  

 
Because you have vituperated your parents in your previous 

life. 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -53- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះអ្នក្គ្ឺជាមនុសសគ្ម? 
 

 
 Effect  

 
 In this life, why are you a hunchback? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -54- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្ធ្លល ប់ហសើចចំអ្ក្ឲ្យពុទធបរសិទ័ 
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 
 Because you jeered at Buddha’s followers  

in your previous life. 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -55- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិ អ្នក្ពិការពដ? 
 

 
 Effect  

 
In this life, why do you have disabled hands? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -56- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្ធ្លល ប់ហរបើរបាសព់ដរបសអ់្នក្សរមាប់របរពឹតតអ្ំហពើ 
អារក្ក្់កាចសាហាវហឃ្លរហៅ កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 
 Because you have committed evils with your hands in your 

previous life. 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -57- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ 
អ្នក្មានជើវតិហក្ើតមក្ដូចជាហសះនិងហោ? 

 
 Effect  

 
 In this life, why are you born as a horse or an ox? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -58- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្មិនធ្លល ប់សងបំណុលប្ដលអ្នក្ជំ ក្់ហគ្ហទ 
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។  

 
 Cause  

 
Because you have never paid your debts in your previous life. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -59- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ 
អ្នក្មានជើវតិហក្ើតមក្ដូចជារជូក្និងប្ឆា? 

 
 Effect  

 
 In this life, why are you born as a pig or dog? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -60- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្ធ្លល ប់ហបាក្បហឆឆ តអ្នក្ដពទនិងហធវើឲ្យអ្នក្ដពទ 
អ្នតរាយកាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 
 Because you have deceived and harmed others in your 

previous life. 
 
 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -61- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្មានសុខ្ភាពលអ?  
 

 
 Effect  

 
In this life, why are you healthy? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -62- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្ធ្លល ប់ហធវើនូវទាន(ថាន  ំហភសជជៈ) 
ហដើមបើពាបាលមនុសសឈ ឺកាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 
Because you have offered medicine to cure the sick people in 

your previous life. 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -63- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្ជាប់គុ្ក្?  
 

 
 Effect  

 
In this life, why are you imprisoned? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -64- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានរបរពឹតតអ្ំហពើអារក្ក្់កាចសាហាវហឃ្លរហៅ 
ហោយឥតឈប់ឈរ កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។  

 
 Cause  

 
Because you have relentlessly committed evils in your 

previous life. 
 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -65- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្សាល ប់ហោយអ្ត់បាយ? 
 

 

 Effect  
 

In this life, why are you starved to death? 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -66- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានហោតតំណចរនតរហតត (បិទរនធ)សតវពសន់ិងរនធ
ក្ណតុ រជាហដើម កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។  

 
 Cause  

 
Because you have plugged snakepits and mouse-holes          

in your previous life. 
 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -67- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្សាល ប់ហោយសារថាន បំំពុល?  
 

 
 Effect  

 
In this life, why do you die of poison? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -68- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានោក្់ថាន ពុំលក្នុងទឹក្សោឹង ឬរបភពទឹក្ 
ហផសងៗជាហដើម កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។  

 
 Cause  

 
Because you internally poisoned a river or water-source in 

your previous life. 
 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -69- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ 
អ្នក្ជាបុគ្គលក្មសត់ទុគ្៌តនិងោម នមិតតភក្តិនឹងហគ្? 

 
 Effect  

 
In this life, why are you forlorn and friendless? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -70- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្ធ្លល ប់ជាមនុសសឥតហសាម ះរតង់និងហបាក្បហឆឆ ត 
អ្នក្ដពទ កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។  

 

 Cause  
 

Because you were unfaithful and deceitful to others in your 
previous life. 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -71- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្ជាមនុសសថលង់? 
 

 
 Effect  

 
In this life, why are you deaf? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -72- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានចូលរមួសាត ប់ការសិក្ាអ្ប់ររំពះពុទធសាសនា 
ហោយការមិនសរងួមឥរោិបថ កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 
Because you have attended Buddhist instructions with levity 

in your previous life. 
 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -73- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្មានក្លិនខ្លួនអារក្ក្់? 
 

 
 Effect  

 
In this life, why do you have bad bodily odor? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -74- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្ធ្លល ប់បានលក្់ធូបរក្អូ្បហោយហសចក្តើទុចចរតិ 
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។  

 
 Cause  

 
Because you have sold incense with dishonesty in your 

previous life. 
 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -75- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្សាល ប់ហោយការពយួរក្? 
 

 
 Effect  

 
In this life, why do you die by hanging yourself? 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -76- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានរបមាញ់សតវហោយការហរបើប្ខ្សនិងសំណាញ់ 
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។  

 
 Cause  

 
Because you hunted animals by using ropes and nets in your 

previous life. 
 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -77- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្ក្ំរ សាវ មើភរោិ?  
 

 
 Effect  

 
In this life, why are you bereft of a spouse? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -78- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្ធ្លល ប់ជាមនុសសរចប្ណនរបច័ណឌ រជុលេួសហេតុ 
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 
Because you have been unduly envious and jealous in your 

previous life. 
 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -79- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្មានក្តើឈចឺាប់ 
ហោយសារហផលក្បហនាោ រឬរតូវហឆះរោក្ហោយសារហភលើង? 

 
 Effect  

 
In this life, why are you struck by lightning or burnt by fire? 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -80- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានរបរពឹតតហធវើនូវជំនួញទុចចរតិជាមួយអ្តិថិជន 
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Cause  

 
Because you have committed dishonest trading with 

customers in your previous life. 
 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -81- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

ហេតុអ្វើហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ 
អ្នក្មានរបួសហោយសារសតវពរព សតវតិរចាឆ នឬសតវពស?់ 

 
 Effect  

 
In this life, why are you wounded by beasts or snakes? 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -82- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

ពើហរ ះអ្នក្បានបហងាើតអ្មិតតភាពក្នុងរវាងមនុសសទាងំឡាយ 
កាលពើអ្តើតជាតិរបសអ់្នក្។ 

 

 Cause  
 

Because you have created enmity among people in your 
previous life. 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -83- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

របសិនហបើអ្នក្ ហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ 
ហជឿជាក្់និងហធវើតាមនូវហេតុនិងផល។ 

 
 Effect  

 
 If you in this life believe and follow the Cause and Effect. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -84- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

អ្នក្នឹងទទួលបានការហោរពអ្ំពើសំណាក្់បុគ្គលជាហរចើន 
ហៅក្នុងអ្នាគ្តជាតិរបស់អ្នក្។  

 
 Cause  

 
You will be respected by many people in your next life. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -85- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

របសិនហបើអ្នក្ ហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ ហបាះពុមានិងប្ចក្ចាយ 
ជាធមមទាននូវហសចក្តើជាហេតុនិងជាផល ដលម់នុសសរគ្ប់ោន ។ 

 
 Cause  

 
 If you in this life print and distribute the Cause and Effect  

for free to all. 
 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -86- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

អ្នក្នឹងកាល យជាអ្នក្ដឹក្នាមំនុសសជាតិ 
ហៅក្នុងអ្នាគ្តជាតិរបស់អ្នក្។  

 
 Effect  

 
You will become a leader to humanity in your next life. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -87- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

វាពិតជាលអរបពពប្មនហៅក្នុងការោពូំជពនការឲ្យ 
ហដើមបើឧទោិសដលរ់ពះរតនរត័យ។ 

 
 Cause  

 
 It is good to cultivate giving to the Triple Gems. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -88- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

អ្នក្នឹងទទួលបាននូវរង្ហវ ន់ជាការតបសនង។ 
 

 
 Effect  

 
You will be rewarded in return… 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -89- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

របសិនហបើអ្នក្របកាន់ខ្ជជ ប់នូវហេតុនិងផល។ 
 

 
 Cause  

 
If you carry the Cause and Effect… 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -90- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

អ្នក្នឹងរចួចាក្ផុតទុក្ខហទាសអ្ំពើហសចក្តើអ្នតរាយ 
និងវបិតតិភ័យរពួយទាងំឡាយ។  

 
 Effect  

 
You will be free from disaster and calamity. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -91- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

សូមកុ្ំគ្ិតថាហសចក្តើជាហេតុនិងជាផលទាងំហនាះជា 
ហរឿងបំភ័នតបហឆឆ តហឡើយ។  

 
 Cause  

 
Do not think that the Cause and Effect is fallacious. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -92- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

វានឹងសប្មតងឲ្យហ ើញោ៉ងទាន់េន់ឬក្៏ហៅកាលជាអ្នាគ្ត 
ពនជើវតិរបសអ់្នក្។ 

 
 Effect  

 
 It will manifest either immediately or later in your life.. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -93- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

របសិនហបើអ្នក្ផសពវផាយោតរតោងនូវសចចធម៌ប្ដល 
ហក្ើតហឡើងអ្ំពើហេតុនិងផលអ្ប់របំហរងៀនហោយរពះសមាុទធ។ 

 
 Cause  

 
If you spread the truth of the Cause of Effect  

(Buddha’s Teachings). 
 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -94- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

អ្នក្នឹងមានរបាជាា ោល តវាងពវរបក្បហោយគ្តិបណឌិ ត 
ហៅក្នុងជើវតិបនាោ ប់ពើជាតិហនះតហៅ។ 

 
 Effect  

 
You will be wise and intelligent in life-after-life. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -95- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

អ្នក្គ្ឺជារដឋមស្រនតើឬជាភាន ក្់ង្ហរ នាយទាហានមាន ក្់ 
ហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ។ 

 
 Effect  

 
 You are a Minister or an officer in this life… 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -96- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

អ្នក្បានទទួលនូវផលណា ក្៏ហរ ះប្តអ្នក្បានោនូំវពូជហនាះ 
ជាមួយនឹងការឈចឺាប់ កាលអ្ំពើអ្តើតជាតិរបស់អ្នក្។  

 
 Cause  

 
You gain the fruits because you cultivated with pains in your 

previous life. 
 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -97- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

របសិនហបើអ្នក្ ហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ ហជររបមាថនូវហសចក្តើ 
ជាហេតុនិងផល (ការបហរងៀនរបស់រពះសមាុទធ)។ 

 
 Cause  

 
If you in this life insult the Cause and Effect  

(Buddha’s Teachings). 
 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -98- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

អ្នក្នឹងមិនអាចចាប់បដិសនធិហធវើជាមនុសស 
ហៅក្នុងអ្នាគ្តជាតិបានហឡើយ។ 

  Effect  
 

You are not longer a human being in next life. 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -99- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

របសិនហបើ ហៅក្នុងបចចុបបននជាតិហនះ អ្នក្ចមលងឬប្របភាសា 
អ្ំពើហសៀវហៅធម៌ ឬហសចក្តើបហរងៀនរបសរ់ពះសមាុទធ។ 

 
 Cause  

 
If in this-life you transcribe the Dhamma books or Buddha’s 

teachings. 
 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -100- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

អ្នក្ជំនាន់ហរកាយនឹងជាអ្នក្របាជាមានហសចក្តើោល តឈ្លល ស 
និងមានជើវតិរស់ហៅហោយភាពរ ើក្រាយ។ 

 
 Effect  

 
 The generations will be smart scholars and live happily. 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -101- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

របសិនហបើអ្នក្សូធយធម៌និងបដិបតតិហៅតាមការបហរងៀនរបស់ 
រពះបរមសាសាត សមាម សមាុទធជាមាច ស។់ 

 
 Cause  

 
 If you recite and act according to the Buddha’s teachings. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -102- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

រាលអ់្ំហពើប្ដលអ្នក្ហធវើនឹងដឹងឮដល់សមាម សហមាា ធិញាណ 
ពនរពះសមាុទធនិងរពះហ ធិសតវ។ 

 
 Effect  

 
Whatever you do will be witnessed by the Buddhas and 

Bodhisattva. 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -103- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុ  

 

ោម នអ្វើប្ដលអាចហធវើឲ្យបនាយក្មាល ងំពនអ្ំណាចក្មម 
ប្ដលរបរពឹតតហៅតាមចាប់ហេតុនិងផលបានហឡើយ។ 

 
 Cause  

 
 It is impossible to exhaust the speaking of the Law of Cause 

and Effect. 
 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -104- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ផល  

 

អ្ំហពើលអប្ដលហធវើហៅហេើយនឹងផតលផ់លលអរតឡប់មក្វញិ 
ហៅហពលណាមួយ។  

 
 Effect  

 
The fruit of a good deed will come in due course… 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -105- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុៃិងផល  

 

ហេតុគ្ឺហសចក្តើលអប្ដលអ្នក្បានបំហពញហេើយក្នុងអ្តើតជាតិ 
នឹងបានមក្ជាមូលោឋ នរគ្ឹះបំហពញរទពយសំណាងរបសអ់្នក្។ 

 

 Cause and Effect  
 

The good cause you have accomplished in your previous life 
will be the foundation of your good fortune. 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -106- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

  ណេតុៃិងផល  

រោប់ពូជលអប្ដលបុគ្គលបានសាបហរ ះហៅក្នុងរបហោគ្ជើវតិ 
នាហពលបចចុបបននហនះ នឹងផតលប់្ផលផ្ទា លអៗ ដលបុ់គ្គលហនាះ 

នាហពលអ្នាគ្តជាតិ។  

 

 Cause and Effect  
 

The good seeds you have planted in this life will give you good 
fruits in your next life. 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -107- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

 

របសិនហបើបុគ្គលមានមនោិលសងសយ័នូវក្មាល ងំក្មម 
ប្ដលរបរពឹតតហៅតាមហេតុបចច័យ។ 

 
 Cause  

 
 If you doubt the efficacy of Cause and Effect. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -108- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ផល  

 

ចូរពិចារណាហមើលអ្ំពើហេតុប្ដលនាឲំ្យរពះមហាហមាគ្គោល នអាច
សហស្រង្ហគ ះមាតារបស់ហោក្អ្ំពើហសចក្តើឈចឺាប់ទាងំហនាះ។ 

 
 Effect  

 
 See how Moggalana could save his mother from suffering. 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -109- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 សម្រម្មបណ់សចក្តីសុខនៃជីវិត  

 

ហេតុនិងផល 
មិនអាចទុក្ដូចជាបឆា តូចតាចបានហនាះហឡើយ។ 

 
 For a good life  

 
The Cause and Effect must not be tread as small matter. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -110- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 សម្រម្មបណ់សចក្តីសុខនៃជីវិត  

 

រពះពុទធដើកាគ្ឺជា ក្យពិត ដូហចនះបុគ្គលចូរកុ្ំហធវើ 
ហសចក្តើរបមាទសូមបើបនតិចបនតួចណាមួយហឡើយ។ 

 

 For a good life  

 
 The Buddha’s words are truth, you must not slight. 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -111- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ណេតុ  

របសិនហបើបុគ្គលមានការហជឿជាក្់ោ៉ងរជាលហរៅហៅហលើហរឿង 
ហេតុនិងផល។ 

 
 Cause  

 

If you deeply believe in the Cause and Effect… 
 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -112- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 ផល  

ហេតុហនាះនឹងជាផលូវនាបុំគ្គលហនាះហោា ះហៅកាន់បរមសុខ្ 
រក្ទើបំផុតោម ន។ 

  Effect  
 

This will bring you to the land of Ultimate Bliss to you.. 

ចប់ 
The End 

 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -113- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

 

 

  

នាមអ្នកមានឧបការៈកនងុការងារធមមទាន 

3 
១- ភកិ្ខុ បញ្ញា វរោ ស ុយ សុវណ្ណ   (អនុបណ្ឌិ ត របរេសរសីសង្កា ) 
២- ភកិ្ខុ ក្លាណ្ចារ ីឌតិ វរីៈ  (អនុបណ្ឌិ ត របរេសរសីសង្កា ) 
៣- សាមរណ្រ ធមមរសនា ហាក្ ់រសៀងហៃ(អ.បណ្ឌិ ត,រប.រសីសង្កា ) 
៤- សាមរណ្រ ជិនាភវិរងោ ពុេធ ោៃុល (ស.សិសស,រប.រសីសង្កា ) 
៥- សាមរណ្រ អគ្គសិរវីមិលញ្ញា ណ្ លី ប ុនលីន (ឧ.សាចារយ វតតខ្ចា ស់) 
៦- ឧ.ស. សួន សិរ ី
៧- ការកុី្ុំពយូេរ័រោយ ឧ.ស. ចាន ់សុជិន(កក្វ) 
៨- យុវជន ចាន ់ក្រណុា  (និសសតិសាក្លវេិាល័យភូមនិទភនុំរពញ) 

sBVTanM FmµTanM Cinati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -114- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

sßanIy_viTüú pSBVpSayRBHFm’RBHBuT§sasna 

EdlsMEdgeday ´RBHkruNa-GatµaPaB can; suCn 

3 
 

extþ-Rkúg evlapSay sßanIy_viTüú 

PñMeBj 11³00 yb; 
FM 88.25 MHz 

bnÞaymanC½y 5³30 RBwk FM 99 MHz 

e)a:yEb:t 6³00 l¶ac 
FM 98.3 MHz 

kMBg;FM 5³30 RBwk FM 98>3 MHz 

]tþrmanC½y 5³30 RBwk FM 90>5 MHz 

 
  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -115- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

សសៀវសៅដែលសរៀបសរៀងសោយ 
ខុ្ុំម្រពះក្រុណា អាត្មា ភាព  
ចាន់ សជុន  

3 
១- ជុំនួយសុខភាពផលូវចិតត ភាគ្ ១ ដល់ភាគ្ ៤ 
២- ពុេធសាសនាសរាបអ់នក្សិក្ោដុំបូង (Buddhism   
     for beginner) 
៣- សុំណួ្រ ចរមលើយក្មមផល (Question-Answer  
     action and result) 
៤- ក្រមងហនេាល បល់អ (Garland of good habits) 
៥- មូលោា នរគ្ឹឹះរពឹះពុេធសាសនា 
៦- សុំណួ្ររបស់ខុ្ុំ-ចរមលើយរបស់អនក្ 

  



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -116- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

នាមពុទ្ធបរសិទ័្មានសទាធ ចូលរមួស ោះពុមភ 

3 
 

01- គ្រួសារ ក ោះទិម បូរ+ីម៉ា នី+បុគ្រ ក ោះរាន់ណា+ក ោះវទុធី $៥០ Fr. 

02- ភិក្ខុ មហាវមុិរតិ នួន ចាន់ថន …………………… $៥០  ណាដា 

03- សាមកេរ ង ៉ារ វ៉ាញ  …………………………… $១០ 

04- ភិក្ខុ ក្លាេចារ ីឌិរ វរីៈ …………… ………… $១០ 

05- សាមកេរ អរគបកញោ  ឈុន ប ុនកធឿន និកោមគ្បុសស្សី(ព្គ្ពងវ ) $១០ 

06- ភិក្ខុ កលឿម ចាន់ ព្ថ (ររនករេករា) …………… … $៥ 

07- សាមកេរ ទូច រដាា  ……………………………… $៥ 

08- ក្ញោ  រី លី(លីលី) ក ៉ាយងប៉ារ ………………… $៥ 

09- តា ខន និ យាយ ហ ន់ ………………………… $៥ 

10- ឧ.សិ. វ ស សីុម …………………………………… ៤០០០០៛ 

11- សាមកេរ សចច វទីធមា លង្កា ករា ឡយ សាកមឿន ៣០០០០៛ 

12- ងច ផុន និ កោក្យាយ កដើមសាា យ(ភូមិផារក្ណាត ល) ៣០០០០៛ 

13- កោក្  សីុវ សីុណារ និ ភរយិា គ្ពមទាំ បុគ្រ … ២០០០០៛ 

14- ឧ.សិ. ងែ សមបូ (ភូមិគ្បជាធមា.ប៉ា.ប៉ា) ………… ២០០០០៛ 

15- កូ្នកៅ ឧ.សិ. ងែ សមបូ(ភូមិគ្បជាធមា) ……… ២០០០០៛ 

16- ក្ញោ  សុ ផល (ផារមេឌ ល៤.ភូមិគ្បជាធមា.ប៉ា.ប៉ា) ២០០០០៛ 

17- កោក្យាយ ង្ក៉ា  (កៅវរតគ្បជាធមា) …………… ២០០០០៛ 

18- សាមកេរ សា រ ដារ ៉ា(ូវរតគ្បជាធមាគ្រ័យ)…… ២០០០០៛ 

19- ឧ.សិ. ជុាំ កពញ …………………………………… ២០០០០៛ 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -117- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

20- ឧ.សិ. យឹុក្ ណារ ……………………………… ២០០០០៛+២០B 

21- ឧ.សិ. ផូ សាម៉ាុរ ………………………………… ២០០០០៛ 

22- ប គ្បុស ោវ វណាា  …………………………… ២០០០០៛ 

23- កម៉ា  គ្ជា ………………………………………… ២០០០០៛ 

24- កោក្ វ៉ា និ នា រា៉ា  …………………………… ២០០០០៛ 

25- តា កូ្ និ  ណាករឿន …………………………… ២០០០០៛ 

26- សា ម និ នា  នី ………………………………… ២០០០០៛ 

27- ក្ញោ  វល័ក្ខេ៍ …………………………………… ១៥០០០៛ 

28- កឈៀ  សុខក ឿន ……………………………… ១០០០០៛ 

29- ឧ.សិ. កយ៉ាម ……………………………………… ១០០០០៛ 

30- ឧ.សិ. ស ន សុនរ ី……………………………… ១០០០០៛ 

31- ឧ.សិ. អូន ……………………………………… ១០០០០៛ 

32- ឧ.សិ.  ន ……………………………………… ១០០០០៛ 

33- ឧ.សិ. សុក្ ……………………………………… ១០០០០៛ 

34- ឧ.សិ. រី សារ ៉ា ូ…………………………………… ១០០០០៛ 

35- ឧ.សិ. អាន ……………………………………… ១០០០០៛ 

36- គ្ពោះភិក្ខុ ឡាក់្ លឹមកស្ស  (វរតគ្បជាធមាគ្រ័យ) ១០០០០៛ 

37- គ្ពោះភិក្ខុ មុជ កៅ(វរតគ្បជាធមាគ្រ័យ) ………… ១០០០០៛ 

38- ឧ.ស. ផូ ម៉ាច និ ភរយិា ……………………… ១០០០០៛ 

39- ឧ.សិ. ជិន ព្ហ(ភូមិគ្បជាធមា.ប៉ា.ប៉ា) …………… ១០០០០៛ 

40- ម៉ាម សុ ភ័គ្ក្ ……………………………………… ១០០០០៛ 

41- ឧ.សិ. ឆាំ សាប …………………………………… ១០០០០៛ 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -118- The Cause and Effect in Buddhism 

ប្របហរៀបហរៀងហោយ សាមណេរ ធម្មា លង្កា ណោ ចាន់ សជុន 

42- តា អិន និ យាយ ដឺ ម៉ាុ  ចិន ………………… ១០០០០៛ 

43- អ ូ កៅយុទធ ……………………………………… ១០០០០៛ 

44- លឹម ចរយិា ……………………………………… ១០០០០៛ 

45- កោក្ សាករៀន និ អនក្ស្សី ទវ ……………… ១០០០០៛ 

46- ក្ញោ  ចាន់ ររិ …………………………………… ១០០០០៛ 

47- ក្ញោ  រិម ជូ ……………………………………… ១០០០០៛ 

48- ក្ញោ  បញោ  ……………………………………… ១០០០០៛ 

49- តា រមឹ និ យាយ ខន ………………………… ១០០០០៛ 

50- រឹម ម៉ា ន់យា៉ា  និ សាា មី គ្ពមទាំ បុគ្រ ……… ៨០០០៛ 

51- ចាន់ កធឿន ………………………………………… ៨០០០៛ 

52- ឧ.សិ. កិ្ច កឡ  គ្ពមទាំ បុគ្រ ……………… ៦០០០៛ 

53- ឧ.សិ. ពុាំ ភិន ……………………………………… ៦០០០៛ 

54- ឧ.សិ. មុាំ កស  និ ឧ.សិ. ក ៉ា មច ………… ៦០០០៛ 

55- កោក្ ជា សុកច និ នា  រុមិ គ្ពមទាំ កូ្នស្សី ៥០០០៛ 

56- ក្ញោ  បូករ ៉ារ ……………………………………… ៥០០០៛ 

57- ម ហួន មី ទិពា ………………………………… ៥០០០៛ 

58- ឧ.សិ. លួរ ……………………………………… ៥០០០៛ 

59- ម កថ  មី  សុខា ……………………………… ៥០០០៛ 

60- អា  លី លក់្អ ា ផារម៉ាុ ចិន ……………… ៤០០០៛ 

61- រឹម ដាយ ……………………………………… ៤០០០៛ 

62- កអឿន សារា៉ាយ ………………………………… ៤០០០៛ 

63- កោក្ យាយ តាាំ  ឌា  …………………… ៤០០០៛ 



ហេតុផល ក្នុងរពះពុទធសាសនា -119- The Cause and Effect in Buddhism 
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