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                          ពាក្យផផតើម 

រពះពុទ្ធវចន: គឺរពះត្រៃបិដកជាសាសនធម៌ពាកយ 
បរបៀនរបបៅ របស់រពះពុទ្ធជាម្ចា ស់ បៅថាសៃថុ- 
សាសនា  ម្ចនអងគ៩គឺ៖ 

១ សុត្ត បានដល់រពះសូរៃបផសងៗ ម្ចនមងគល 
សូរៃជាបដើម ។ 

២ គេយ្យ គរឺពះសូរៃទ ាំងអស់ ដដលម្ចន គាថា 
ម្ចនសគាថវគគជាបដើម ។ 

៣ គេយ្ាករណ គរឺពះអភិធមមបដិករពះសូរៃ 
ដដលមិនម្ចន គាថាបញ្ាូលជាមួយ នឹងរពះពុទ្ធវចន: 
ដដលមិនចាៃចូ់ល កនុងអងគ៨ ។ 

ក 
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 ៤ គាថា គរឺពះធមមបទ្ បថរគាថា បថរគីាថា និង 
គាថាសុទ្ធៗ  ដដលមិនម្ចនប ម្ ះ ថាសូរៃកនុង សុៃតនិ-
បាៃ ។ 

 ៥ ឧទាន គឺរពះសូរៃ៨២ សូរៃ ដដលរពះ ដម៏្ចន
រពះភាគ រទ្ង់ដថលង បោយ បសាមនសសញ្ញា ណ ។ 

៦ ឥត្ិេុត្តក គឺរពះសូរៃ១១០ សូរៃដដល បផតើម
ប ើងបោយពាកយ វតុ្តំ ហេត្ំ ភគវា (ខបនះ សមពិៃ 
ដូចពាកយដដលរពះម្ចនរពះភាគ រាស់ទុ្កប ើយ) ។ 

៧ ជាត្ក គបឺរឿងអៃីៃជាៃិរបស់ រពះម្ចន រពះ
ភាគ និងសាវក័ ម្ចនអបណណកជាៃកជាបដើម រួម ៥៥០ 
ជាៃក ។ 

ខ 
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៨ អព្ភូត្ធម៌ គរឺពះសូរៃដដល របកបបោយ 
អចឆរយិ អពភូៃធម៌ (ធម៌ដដលត្រកដលងបោយគុណ 
វបិសស ដដលគួរអសាា រយ ) ។ 

៩ គេទល្ល គរឺពះសូរៃដដល កាលណាសួរ ប ើយ 
ក៏បាននូវបសចកតដីឹង និង បសចកតីបរៃកអរ ត្រកដលងៗ 
ម្ចនចូ បវទ្លលសូរៃជាបដើម  ។ 

 

អារម្ភកថា 
ពុទធសាសនិកជនដែលពិតរាកែ កាលមានររឿងដែល 

រតូវដាស់រតឿនែល់អ្នកែទទ រតូវនិយាយចងអុល រេតុផល 
ពនយល់រាបរ់េរដាយលអ មនិចាំាចប់ង្កា តរ់ភលើងេឺ រោស: 

គ 

ឃ 
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ែុតខ្លួនឯង រេើយរបកាសរោស រោសនា រសចកត ីអារកក ់
របស់ខ្លួនរដាយកាយវកិារណាមយួរនាោះរទ។រពោះទរតបែិកេឺ
ជាពាកយដាស់រតឿន ទូនាម នអ្បរ់ ាំរបើកផ្ងា របង្កា ញរាបនូ់វការ 
ពិតកនុងជីវតិ ជាពាកយពិតផង មានរបរយាជនផ៍ង ជាពាកយ
របស់អ្នករ ាំលតនូ់វកិរលសអ្ស់រេើយផង េឺជាលាភ ែ ៏ ទរក
ដលងដែលពុទធបរស័ិទរយើងានទទួលយក នូវឱវាទ របស់
រពោះសមាម សមពុទធ មករោរពបជូារដាយបែិបតតិបូជា ។ កាល
របើរយើងានទទួលយកនូវលាភែទ៏រកដលងរេើយ រយើង េួរ
ចររមើននូវរមត្តត ចិតត ែល់ពុទធបរស័ិទផងោន  រពមោាំង សពវ
សតវោាំងអ្ស់ផង េឺថាសូមឲ្យរេបោ់ន ាននូវរសចកតសុីខ្ 
សូមឲ្យរេបោ់ន រចូផុតចកទុកខ ។  

រយើងានទទួលយកនូវឱវាទរបស់រពោះសមាម សមពុទធ ហាក ់
ែូចជារពោះអ្ងគេងធ់រមានរៅរាកែចាំរពាោះមខុ្ ែូរចនោះរយើង 
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មនិអាចបដតត តបរណាត យចតិត ឲ្យមានេាំនិត ជាអ្កុសល   
រ ើយ។     

រពោះោថារផេងែដែលមានរៅកនុងកូនរសភវរេរនោះ េឺជា 
រមររភនេួរែល់ការសិការរភនសូរត និង បែិបតតិកមាា ត ់ររេឿង
រៅេមងអ្ាំពីសនាត នចិតត រធើវឲ្យចូលជិតរពោះរតនរតយ័ ជាពុទធ
បរស័ិទលអពិតែ ។ 

  សូមពុទធបរស័ិទរកីរាយកនុងការអានចុោះ! 

-កុសលរចតនា ានជាំរញុឳ្យមានការពាយាមរបឹង 

ដរបងខ្ិតខ្ាំរសាវរជាវ ពីរសភវរេនានា រែើមបឳី្យកូនរសភវរេ 
ែតូ៏ចរនោះមានរបូរាងរ ើង សរមាបក់ារសិកាសូរតររភន និង 
ពិចរណានូវ រពោះោថារែើមបអី្បរ់ ាំចិតត  និងរែើមបរីោរព បជូា 
ចាំរពាោះរពោះរតនរតយ័ ។ 

ច 
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-រដាយរសចកតីរារពធចាំរពាោះេុតូបការ: របស់រលាក 

មាា ស់រេូ រពោះមហាចនទធគមោ  គសន សសត្   ដែលមាន
េុតបររងៀនខ្ញុ ាំផ្ងទ ល់ររចើនបាំផុត នងិ សិសា-  នុសិសេ ោាំង
អ្ស់ ។ 

-រដាយរសចកតីរារពធចាំរពាោះេុតូបការ:                                         

    - រលាកមាា ស់រេូ អរជិបិា ត្វ សាបរឿៃ 

  -មាា ស់រេូ សាសនបជាោ បា  ម ហាំ 

          -មាា ស់រេូ បមាត ចិបាត  ម ូវ មុឺន 

           -មាា ស់រេូ សីសរកខិបា ចនិ សីុយុ ាំង 

           -មាា ស់រេូ ចកខុសាំវបោ បសន សាន 

ឆ 
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           -មាា ស់រេូ បជាៃធិបម្ចម  ភលន់ ភល ី

           -មាា ស់រេូ ពុទ្ធិសាបោ សួន ពនលឺ 

           -មាា ស់រេូ វនិយធបោ ម យ ប ុនរទិ្ធិ 

           -មាា ស់រេូ ៃិកខបបបញ្ញា  រ  ន សាំណាង 

  -មាា ស់រេូ សា. សិកាខ ធបោ ជី វណាណ  និង 
មតិតសរពេមចរ ី ជាអ្នករបតបិតតិរៅត្តមឳ្វាទរបស់រពោះសមាម  
សមពុទធជាមាា ស់ ជាររចើន អ្ងគរទភត ។  

-រដាយរារពធចាំរពាោះេុតូបការ:របស់ មាត្តបិត្ត របស់ 
ខ្ញុ ាំរពោះករណុា អាត្តម ភាពផ្ងទ ល់ រពមោាំងញាតសិាចស់ា 

ជ 
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រលាេិតោាំង៧ សនាត ន នងិញាតមិតិតកនុងសងារវែត រពម
ោាំងសពវសតវោាំងអ្ស់ ។ 

សូមអ្នកែម៏ានេុតោាំងរនាោះ ររតកអ្រអ្នុរមាទនា 
ទទួលយកនូវឥែឋមនុញ្ដផល រដាយរពោះទយ័ នងិទឹកចិតត រជោះ
ថាល រកីរាយ ។      សូមអ្នុរមាទនា !!! 

        ភកិខុសកយមុនអី្តតេុរត្តត សំ សុ៊ីណាង 

      អ្នក្មានឧបការៈ 

១.រពះមហ ចនទធផមាោ  ផេន សេត     ១៦.សាមបណរ ជយទិ្បនាន  មឺុន ម្ច ប់   
២.រពះភិកខុ  សាេនផជោ ផោ ហម ហាំ ១៧.សាមបណរ  សិៃសីបោ ភ ី ផាណីៃ 

៣.រពះភិកខុ  ផមោត ចិផោត  ម ូវ មុឺន ១៨.មហឧបាសិកា ាន់ ជាលី               
៤.រពះភិកខុ  េលីរក្ខិផោ ចិន េុយុី ាំង         ១៩.ឧបាសិកា លឹម ចនថន    
៥.រពះភិកខុ  ចក្ខេុាំវផោ ផេន សាន ២០.ឧបាសិកា បអង          
៦.រពះភិកខុ  ផជតិធផមាោ  ភ្លន់ ភ្លី          ២១. ឧបាសិកា បិុច បសាបណា  

ឈ 
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៧.រពះភិកខុ  វិនយធផោ ម យ ប ុនឬទ្ធិ ២២.ឧបាសិកា គីម ឡាង             
៨.រពះភិកខុ  តិក្ខបបផញោ  រ  ន េាំណាង ២៣.ឧបាសិកា គឹម ចនាថ                
៩.រពះភិកខុ  ដាវ េាំណាង ២៤.ឧបាសិកា ឆម         
១០.មហសាមបណរ សិកាខ ធបោ ជី វណាណ  ២៥.បោមរសី ឯក វណាណ               
១១.សាមបណរ ធមមធបោ អឹុប ភារុណ ២៦.ឧបាសិកា ប ូ យ ុន              

១២.សាមបណរ វរីបបបញ្ញា  បយឿន ាក់ ២៧.ឧបាសិកា ដក បយ ន                          
១៣.សាមបណរ បិដកធបោ ប ុន ប ឿន ២៨.ឧបាសិកា អ ុក គិមយក់              
១៤.សាមបណរ និវាៃកបោ ម ូៃ  ីុង   ២៩.ឧបាសិកា ឃុៃ បលឿម             
១៥.សាមបណរ  ិរសិមបបនាន  បហ ចន្រ្នាត       ៣០.ឧបាសក សួន កុក           

គមពីរសែលអ្ធិបាយ េតថុសាេន ៍

េមពរីោាំងរនាោះ អ្នករាជញរលាកចតត់្តមលាំដាបែ់ោន  ត្តមរសចកតីសាំខានទ់ន

េមពរីនមីយួែេឺ៖ 

១-រពោះទរតបែិក ានែល់ រពោះាលីដែលរពោះអ្ងគរទងស់ដមតងទុកកនុង រពោះទរត

បិែក       ២-អ្ែឋកថា 

ានែល់ េមពរីដែលអ្ធិបាយរពោះពុទធែកីា  េឺ រពោះាលីបិែក 
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 ៣-មូលែកីា ានែល់ េមពរីដែលអ្ធបិាយអ្ែឋកថា  

 ៤-អ្នុែីកា ានែល់ េមពរីដែលអ្ធិបាយ មូលែីកា  

 ៥-េនថនតរៈ ានែល់ េមពរីររៅចករពោះទរតបិែក អ្ែឋកថា មូលែកីា នងិអ្នុ

ែីកា       

 ៦-េតឋី  ានែល់ េមពរីដែលអ្ធបិាយរសចកតលីាំាកែដែលរពោះអ្ែឋកថាចរយ         

និងែកីាចរយ មនិានអ្ធបិាយទុក 

៧-រយាជនា ានែល់េមពរីដែលសដមតងពនយល់ស័ពទ ឬ រាបព់ាកយសមពនធ      
ស័ពទទុក       
 ៨-សោទ វរិសស ានែល់ េមពរីដែលសដមតង ែល់រសចកតីដែលមានមករបស់
ស័ពទ ទុកត្តមជួរទននិរុតតសិាស្រសត  ។ 

 ព្រះវិន័យបិដក ១៣ កាល 

ល.រ ពាកយសរងខប ពាកយរពញ  

១-៤ វ.ិមហាវ.ិ វនិយបិែក មហាវភិងគ  
 ៥ វ.ិភកិខុន ី វនិយបិែក ភកិខុនីវភិងគ 
 ៦-៨ វ.ិមហា. វនិយបិែក មហាវេគ  
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 ៩-១១ វ.ិចុលល. វនិយបិែក ចុលលវេគ  
 ១២- ១៣ វ.ិ ប. វនិយបិែក បរវិារៈ  

  ព្រះសុត្តនតបិដក ៦៤ កាល 

ល.រ ពាកយសរងខប ពាកយរពញ 

១៤ -១៥ ទី. សី. ទីឃនកិាយ សីលកខនធវេគ 

 ១៦ -១៧ ទី. មហា. ទីឃនកិាយ មហាវេគ 

 ១៨- ១៩ ទី. ា. ទីឃនកិាយ ាែកិវេគ 

 ២០- ២២ ម. មូ. មជឈមិនកិាយ មូលបណាា សក 

 ២៣- ២៥ ម. ម. មជឈមិនកិាយ មជឈមិបណាា សក 

 ២៦- ២៨ ម. ឧ. មជឈមិនកិាយ ឧបរបិណាា សក 

 ២៩- ៣០ សាំ. ស. សាំយុតតនកិាយ សោថវេគ 

 ៣១ -៣២ សាំ. ន.ិ សាំយុតតនកិាយ នោិនវេគ 

 ៣៣- ៣៤ សាំ .ខ្. សាំយុតតនកិាយ ខ្នធវារវេគ 

 ៣៥ -៣៦  សាំ. សឡា. សាំយុតតនកិាយ សឡាយតនវេគ 

 ៣៧ -៣៩ សាំ. មហា. សាំយុតតនកិាយ មហាវារវេគ 

 ៤០ អ្ាំ. ឯក .ទុក. អ្ងគុតតរនកិាយ ឯកនាិត ទុកនិាត 
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 ៤១ អ្ាំ. តិក. អ្ងគុតតរនកិាយ តិកនាិត 

 ៤២- ៤៣  អ្ាំ. ចតុកា. អ្ងគុតតរនកិាយ ចតុកនាិត 

 ៤៤- ៤៥ អ្ាំ. បញ្ា . អ្ងគុតតរនកិាយ បញ្ាកនិាត 

 ៤៦  អ្ាំ .ឆកា. អ្ងគុតតរនកិាយ ឆកានាិត 

 ៤៧ អ្ាំ.សតតក. អ្ងគុតតរនកិាយ សតតកនិាត 

៤៨ អ្ាំ.អ្ែឌ. អ្ងគុតតរនកិាយ អ្ែឋកនាិត 

 ៤៩ អ្ាំ.នវក. អ្ងគុតតរនកិាយ  នវកនិាត 

 ៥០-៥១ អ្ាំ.ទសក. អ្ងគុតតរនកិាយ  ទសកនាិត 

 ៥២ ខុ្.ខុ្. ខុ្ទទកនិកាយ  ខុ្ទទកាឋ 

 ៥២ ខុ្.ធ. ខុ្ទទកនិកាយ ធមមបទ 

 ៥២ ខុ្.ឧ. ខុ្ទទកនិកាយ ឧោន 

 ៥៣ ខុ្.ឥត.ិ ខុ្ទទកនិកាយ ឥតិវុតតក 

 ៥៤ ខុ្.សុ. ខុ្ទទកនិកាយ សុតតនាិត 

 ៥៥ ខុ្.វ.ិ ខុ្ទទកនិកាយ វមិានវតថុ  

 ៥៦ ខុ្.របត. ខុ្ទទកនិកាយ របតវតថុ 

 ៥៦-៥៧ ខុ្.រថរ.រថរ.ី ខុ្ទទកនិកាយ រថរោថា រថរោីថា

 ៥៨-៦៣ ខុ្.ជា. ខុ្ទទកនិកាយ ជាតក 
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 ៦៤-៦៦ ខុ្.មហា. ខុ្ទទកនិកាយ មហានិរទទស 

 ៦៧-៦៨ ខុ្.ចូ . ខុ្ទទកនិកាយ ចូ និរទទស 

 ៦៩-៧១ ខុ្.បែ.ិ ខុ្ទទកនិកាយ បែសិមភោិមេគ    

៧២-៧៦ ខុ្.អ្ប. ខុ្ទទកនិកាយ អ្បោន 

 ៧៧ ខុ្.ពុទធ.ចរយិា. ខុ្ទទកនិកាយ ពុទធវងេ ចរយិាបិែក 

  រនតត.ិ រនតតិបបករត៌  

  របែរកា.  របែរកាបរទស  

  មលិិនទ. មលិិនទបញ្ហា    

 ព្រះអភិធម្ម បិដក ៣៣ កាល  

 ល.រ. ពាកយសរងខប ពាកយរពញ   

 ៧៨ -៧៩ អ្ភ.ិសាំ. អ្ភធិមមបែិក ធមមសងគតី 

 ៨០-៨២ អ្ភ.ិវ.ិ អ្ភធិមមបែិក វភិងគ 

 ៨៣ អ្ភ.ិធា.បុ. អ្ភធិមមបែិក ធាតុកថា   

   បុេគលបបញ្ដតិត  

 ៨៤-៨៦ អ្ភ.ិក. អ្ភធិមមបែិក កថាវតថុ 

 ៨៧-៩៣ អ្ភ.ិយ. អ្ភធិមមបែិក យមក 
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 ៩៤-១១០ អ្ភ.ិប. អ្ភធិមមបែិក បដាឋ ន  

  អដឋកថាព្រះវិន័យ    

 ពាកយសរងខប ពាកយរពញ    

 វ.ិអ្ែឋ. វនិយបិែក   សមនតបាសាទិកា ារាជកិកណាឌ ទិអ្ែឋកថា 

 វ.ិអ្ែឋ. វនិយបិែកសមនតបាសាទកិា មហាវោគ ទអិ្ែឋកថា 

 កង្កខ .អ្ែឋ. កង្កខ វតិរតីអ្ែឋកថា    

 វ.ិសងគេ. វនិយសងគេអ្ែឋកថា    

 វ.ិវនិិចឆយ វនិយវនិិចឆយអ្ែឋកថា   

 -ឧតតរ.វ.ិ ឧតតរវនិិចឆយអ្ែឋកថា    

 -ខុ្ទទសិកាខ . ខុ្ទទសិកាខ អ្ែឋកថា    

 -មូលសិកាខ . មូលសិកាខ អ្ែឋកថា    

  អដឋកថាព្រះសូព្ត្    

 ពាកយសរងខប ពាកយរពញ    

 ទី.អ្ែឋ. ទីឃនកិាយ សុមងគលវលិាសិន ីសីលកខនធវេគអ្ែឋកថា 

  មហាវេគអ្ែឋកថា ាែកិវេគអ្ែឋកថា 

 ម.អ្ែឋ. មជឈមិនកិាយ បបញ្ាសូទនី មូលបណាា សកអ្ែឋកថា  
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  មជឈមិបណាា សកអ្ែឋកថា ឧបរបិណាា សកអ្ែឋកថា 

 សាំ.អ្ែឋ. សាំយុតតនកិាយ សារតថបបកាសិនី សោថវេគអ្ែឋកថា  

  និោនវេគអ្ែឋកថា ខ្នធវារវេគអ្ែឋកថា  

 សឡាយតនវេគអ្ែឋកថា មហាវារវេគអ្ែឋកថា  

 អ្ាំ.អ្ែឋ. អ្ងគុតតរនកិាយ មរនារថបូរតី ឯកទុកតិកចតុកា- 
  បញ្ាកានាិតអ្ែឋកថា   

 ខុ្ទទក.អ្ែឋ. ខុ្ទទកនិកាយ បរមតថរជាតកិា ខុ្ទទកាឋអ្ែឋកថា 

 ធមម.អ្ែឋ. ខុ្ទទកនិកាយ ធមមបទែឋកថា    

 ឧោន.អ្ែឋ. ខុ្ទទកនិកាយ បរមតថទបីន ីឧោនអ្ែឋកថា  

 ឥតិវុតតក.អ្ែឋ ខុ្ទទកនិកាយ បរមតថទបីន ីឥតវុិតតកអ្ែឋកថា 

 សុតតន.ិអ្ែឋ. ខុ្ទទកនិកាយ បរមតថរជាតកិា សុតតនិាតអ្ែឋកថា 

 វមិាន.របត.អ្ែឋ. ខុ្ទទកនិកាយ បរមតថទបីន ីវមិានវតថុរបតវតថុអ្ែឋកថា 

 រថរ.រថរ.ីអ្ែឋ. ខុ្ទទកនិកាយ បរមតថទបីន ីរថររថរអី្ែឋកថា  

 ជា.អ្ែឋ. ខុ្ទទកនិកាយ ជាតកអ្ែឋកថា   

 មហាន.ិអ្ែឋ. ខុ្ទទកនិកាយ សទធមមបបរជាតិកា មហានិរទទសអ្ែឋកថា 

 ចូ ន.ិអ្ែឋ. ខុ្ទទកនិកាយ សទធមមបបរជាតិកា ចូ នរិទទសអ្ែឋកថា 
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 បែិសាំ.អ្ែឋ. ខុ្ទទកនិកាយ សទទមមបបកាសិន ីបែិសមភោិមេគអ្ែឋកថា 

 អ្ប.អ្ែឋ. ទុទទកនិកាយ វសុិទធជនវលិាសិនី អ្បោនអ្ែឋកថា 

 ពុទធវ ាំ.អ្ែឋ. ខុ្ទទកនិកាយ មធុរតថវលិាសិនី ពុទធវងេអ្ែឋកថា  

 ចរយិា.អ្ែឋ. ខុ្ទទកនិកាយ បរមតថទបីន ីចរយិាបិែកអ្ែឋកថា 

 រនតត.ិអ្ែឋ. រនតតិអ្ែឋកថា    

 វសុិទធ.ិអ្ែឋ. វសុិទធមិេគអ្ែឋកថា    

  អដឋកថា ព្រះអភិធម្ម    

 ពាកយសរងខប ពាកយរពញ    

 អ្ភ.ិអ្ែឋ. អ្ភធិមមបែិក ធមមសងគតី អ្ែឋសាលិនអី្ែឋកថា 

 អ្ភ.ិអ្ែឋ. អ្ភធិមមបែិក សរមាម េវរិនាទន ីវភិងគអ្ែឋកថា 

 អ្ភ.ិអ្ែឋ. អ្ភធិមមបែិក បរមតថទបីន ីបញ្ាបករតអ្ែឋកថា 

 សងគេ. អ្ភធិមមតថសងគេៈ  

អ្ភ.ិវត្តរ. អ្ភធិមាម វត្តរ      

   ដីកាព្រះវិន័យ    

 ពាកយសរងខប    ពាកយរពញ     
 វជិរ.   វជិរពុទធិែកីា     

ថ 



 នវ នននននននននន ងងងងងងង  អងង        ៤៤  Gggg          ៤៨  

 សារតថ.   សារតថទីបនីែកីា    
 វមិត.ិ   វមិតិវរិនាទនីែកីា   
 កង្កខ ែ.ី   កង្កខ វតិរតីបុរាតែកីា   
 កង្កខ ែ.ី(អ្ភនិវ)   វនិយតថមញ្ជូសាកង្កខ វតិរតីអ្ភនិវែកីា  
 វនិយាលង្កា រ.   វនិយាលង្កា រែកីា   
 វ.ិនិចឆយែ.ី   វនិយវនិិចឆយែកីា   
 ឧតតរ.វ.ិែ.ី   ឧតតរវនិិចឆយែកីា   
 ខុ្ទទកសិកាខ .ែី.   ខុ្ទទកសិកាខ បុរតែកីា   
 ខុ្ទទកសិកាខ អ្ភនិវ.  ខុ្ទទកសិកាខ អ្ភនិវែកីា   
 មូលសិកាខ ែ.ី   មូលសិកាខ ែីកា    
     

  ដីកាព្រះសូព្ត្    
 ពាកយសរងខប  ពាកយរពញ    
 ទី.ែី.  ទីឃនកិាយ   លីនតថបបកាសនសីីលកខនធវេគ.មហាវេគ. 
   ាែិកវេគែីកា     
 សី.ែ.ី  ទីឃនកិាយ សាធុវលិាសិនី សីលកខនធវេគ អ្ភនិវែកីា 
 ម.ែី.  មជឈមិនកិាយ លីនតថបបកាសន ីមូលមជឈមិ  

ទ 



 នវ នននននននននន ងងងងងងង  អងង        ៤៤  Gggg          ៤៨  

   ឧបរបិណាា សែីកា    
 សាំ.ែ.ី  សាំយុតតនកិាយ លីនតថបបកាសនីសាំយុតតែកីា 
 អ្ាំ.ែី.  អ្ងគុតតរនកិាយ សារតថមញ្ជូសា អ្ងគុតតរែកីា  
 ធមម.ែ.ី  ធមមបទមហាែកីា   
 រនតត.ិែី.  រនតតិែកីា     
 រនតត.ិវ.ិ  រនតតិវភិាវនិ ី     
 វសុិទធ.ិែ.ី  បរមតថមញ្ជូសាវសុិទធិមេគមហាែកីា  
 វសុិទធ.ិសរងខប.ែី.  សរងខបតថរជាតន ីវសុិទធមិេគចូ ែីកា  

    ដីកាព្រះអភិធម្ម   

 ពាកយសរងខប  ពាកយរពញ     
 មូលែ.ី  អ្ភធិមមបែិក ធមមសងគតី.វភិងគ.បញ្ាបករត មូលែីកា 
 អ្នុែ.ី អ្ភធិមមបែិក ធមមសងគតី.វភិងគ.បញ្ាបករត អ្នុែកីា 
 មតិទីប. មតិទីបែីកា     
 មធុែ.ី មធុសារតថទីបនីែកីា    
 វភិាវនិ.ី អ្ភធិមមតថវភិាវនិីែកីា    
 មតិមញ្ជូ . មតិសារតថមញ្ជូសាែកីា   

  គម្ពីរគណ្ឋី      



 នវ នននននននននន ងងងងងងង  អងង        ៤៤  Gggg          ៤៨  

 ពាកយសរងខប  ពាកយរពញ     
 បែិសាំ.េតឋិ . បែិសមភោិមេគែឋកថាេតឋិ  

  

ធ 



 នវ នននននននននន ងងងងងងង  អងង        ៤៤  Gggg          ៤៨  

សំគាលព់្យញ្ជនៈបាលីក្នុងហសៀងហៅហនេះ 

 ក្ +  ិ = កិ ឬ ក្ិ, ក្ + ិ  = កឺ ឬ ក្ឺ 
 ក្ +  ិ = កី ឬ ក្ី, ត្ + ិ  = តឺ ឬ តឺ 
 ក្ +  ិ = កឹ ឬ ក្ឹ, វ + ិ  = វឺ ឬ វឺ  
 ត្ +  ិ = តិ ឬ តិ     
 ត្ +  ិ = តី ឬ តី     
 ត្ +  ិ = តឹ ឬ តឹ     
 វ +  ិ = វិ ឬ វិ     
 វ +  ិ = វី ឬ វី    
 វ +  ិ = វឹ ឬ វឹ    

  

ន 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [1]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

ធម្មបទ ខុទទកនកិាយ 

 ១. អប្បមាទោ អមត ំ បទំ សេចកី្តមិនររមាទ 

ជាផ្លូវននសេចកីត្មិនស្លល រ ់។ 

 ២. អប្បមត្តត  ន មយីនតិ ជនមនិររមាទស ម្ ោះ 
ថាមិនស្លល រ ់។ 

 ៣. អប្បមាទំ បសសំនតិ រណ្ឍិ តទ ាំងឡាយ 
តតងេរសេើរសេចកីត្មនិររមាទ ។ 

 ៤. អប្បមាទទ បទមាទនតិ រណ្ឍិ តទ ាំងឡាយ 
តតងរក្ីរាយកីនុងសេចកីត្មនិររមាទ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [2]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 ៥.  អប្បមាទញ្ច  ទមធាវី ធនំ ទសធវំ រក្ខតិ 
អ្នកីរាជញតតងរកីាទុកីនូវសេចកីត្មនិររមាទ ដូចជា 
រុគ្គលរកីារទព្យដរ៏រសេើរ ។ 

 ៦. អប្បមាទរត្ត ទោថ អ្នកីទ ាំងឡាយ ចូរ 
សរតកីអ្រកីនុងសេចកីតម្ិនររមាទចុោះ ។ 

 ៧. អក្តំ ទកុ្កដ ំ ទសទយោ អ្ាំសព្ើអារកីកី់តដល 
សគ្មិនសើើវររសេើរជាង ។ 

 ៨. បច្ឆា  តប្បតិ ទកុ្កដំ អ្ាំសព្ើអារកីកីត់តងតាម 
ដុតសរាល កីនុងសវលាសរោយ ។ 

 ៩. ក្តញ្ច  សកុ្តំ ទសទយោ ចាំតណ្កីអ្ាំសព្ើលអ 
តដលសគ្សើើវស ើយ លអជាង ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [3]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 ១០. ន  តំ  ក្មមំ ក្តំ សាធ ុ  យំ  ក្ត្តវ        
អនតុប្បតិ រុគ្គលសើើវកីមមណាហស ើយ រតមងសកីើត 
សេចកីត្សតត រកីហាយខាងសរោយ កីមមតដលខ្លួនសើើវស ោះ 
មិនលអ ស ើយ ។ 

 ១១. ទទុខខ  បាបសស ឧច្ចទោ ោរេនស ាំនូវ ារ 
តតង ាំមកីនូវទុកីខ ។ 

 ១២. សទុោ បញុ្ញ សស ឧច្ចទោ ោរេនស ាំនូវ 
រុណ្យ តតង ាំមកីនូវេុខ្ ។ 

 ១៣. នតិថ បាបំ អក្ពុវទត្ត ារមនិមានដល់ 
រុគ្គល តដលមនិសើើវ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [4]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 ១៤. សកុ្រានិ អសាធនូ ិអតតទោ អហតិ្តនិ   ច្ 

អ្ាំសព្ើតដលមិនលអផ្ង មិនមានររសោជន៍ ដល់ខ្លួនផ្ង 
រុគ្គលសើវើានងាយ ។ 

 ១៥. យ ំ ទវ ហតិញ្ច  សាធញុ្ច  តំ ទវ បរមទកុ្ករំ 

អ្ាំសព្ើណាហមានររសោជន៍ផ្ង លអផ្ង កីមមស ោះណង 
រុគ្គលសើើវានសោយកីរមនរកីសព្កី ។ 

 ១៦. សទុ្ធ ិ អសទុធិ បច្ចតតំ ោទញញ  អញ្ញ  ំ

វិទសាធទយ សេចកីត្ររេុិទធនិងមិនររេុិទធ ជាររេ់ 
ចាំស ោះខ្លួន អ្នកីដនទ នឹងញុ ាំងអ្នកីដនទឲ្យររេុិទធមិន 
ានស ើយ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [5]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 ១៧. សានិ ក្មាម និ នយនតិ ទគុ្គតឹ កីមម(គ្ឺអ្ាំសព្ើ 
អារកីកី់)ររេ់ខ្លួន តតង ាំសៅោន់ទុគ្គតិ ។ 

 ១៨. មលា ទវ បាបខ ធមាម  អសម ឹទលាទក្ បរមហ ិ
ច្ ារើមទ៌ ាំងឡាយ ជាមនទិលតមនពិ្ត ទ ាំងកីនុង 
សលាកីសនោះ ទ ាំងកីនុងសលាកីខាងមុខ្ ។ 

 ១៩. បញុ្ញ ំ សខុំ ជវីតសំខយមហិ រុណ្យតតង ាំ 
មកីនូវសេចកីតេុ្ខ្ កីនុងសវលាកីសយ័ជ្វតិ ។ 

២០. បាបាន ំ អក្រណំ សខុំ ោរមនិសើើវារ 
ទ ាំងឡាយ តតង ាំមកីនូវសេចកីត្េុខ្ ។ 

២១. នតិថ បាប ំ អខរិយំ មសុាវាទិសស        
ជនតុទោ មនុេសតដលស ល កីយមុស្ល មិនសើើវអ្ាំសព្ើ 
អារកីកី ់មិនមានស ើយ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [6]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

២២. នតិថ រាគ្សទមា អគ្គគ ស្លើងសេមើសោយរាគ្: 
មិនមានស ើយ ។ 

២៣. នតិថ ទោសសទមា ក្លិ កីលិ គ្ឺសទេ 
(កីាំ ុេ) សេមើសោយសទេ: មិនមានស ើយ ។ 

២៤. មទច្ារំ ទទទត្ត មលំ សេចកីតក្ីាំាហញ់ ជា 
មនទិលររេ់អ្នកីឲ្យ(ទន) ។ 

២៥. អវិជ្ជា  បរមំ មល ំអ្វជិាា គ្ ឺ សេចកីត្លងង់សលល  
ជាមនទិលោ៉ា ងនរកីតលង ។ 

២៦. នតិថ ទោសសទមា គ្ទោ ោរចារ់ (សររោះ) 
សេមើសោយសទេ: មិនមានស ើយ ។ 

២៧. នតិត ទមាហសម ំ ជ្ជលំ េាំាហញ់សេមើ 
សោយសមា : មិនមានស ើយ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [7]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

២៨. នតិថ តណ្ហហ សមា នទី េទឹងសេមើសោយ តាហា  
មិនមានស ើយ ។ 

២៩. ទោគ្តណ្ហហ យ ទទុមមទធា ហនតិ អទញ្ញ វ 
អតតនំ មនុេសឥតរាជាញ  តតងេមាល រ់ខ្លួន ដូចមនុេស 
េមាល រ់អ្នកីដនទ សរ ោះចងា់នសោគ្: ។ 
៣០. ខនតិ បរមំ តទបា តីតិខខ  ខ្នត្   

គ្ឺសេចកីត្អ្ាំណ្ត ់ ជាើមដុ៌តរាំផ្លល ញារើម៌ោ៉ា ងនរកី 
សព្កី ។ 

៣១. សច្ិតតមនរុក្ខថ អ្នកីទ ាំងឡាយ ចូរតាម 
តែរកីាចិតតររេ់ខ្លួន ។ 

៣២. ច្ិតតសស ទមទោ សាធ ុ ោរទូ ម នចិតត 
ជាោរលអ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [8]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៣៣. ច្ិតត ំទនតំ សោុវហំ ចិតតតដលរុគ្គលទូ ម ន 
ស ើយ តតង ាំមកីនូវសេចកីត្េុខ្ ។ 

៣៤. ច្ិតតំ គ្តុតំ សោុវហំ ចិតឋតដលរុគ្គល 

រគ្ររ់គ្ងរកីាស ើយ តតង ាំមកីនូវសេចកីត្េុខ្ ។ 

៣៥. ទគុ្គគ  ឧទធរថត្តត នំ បទកក សទោន វ ក្ញុ្ា ទរា 
អ្នកីទ ាំងឡាយចូរដកីខ្លួនសចញចាកីទ្ផុ្ង គ្ឺកីិសលេ
ដូចជាដាំរជ្ារ់ផុ្ងដកីខ្លួនសចញចាកីផុ្ងដូសចាន ោះ ។ 

៣៦. អត្តត នំ ន ទទទ ទបាទសា រុគ្គលមិនរតូវ  
ររគ្ល់ខ្លួន (ទ ាំងរេុងដល់អ្នកីដនទ)សទ ។ 

៣៧. អត្តត  ហទវ ជិត ំ ទសទយោ ោរឈនោះខ្លួន
ណងានជាោរររសេើរ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [9]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៣៨. អត្តត  ហិ កិរ ទទុទទមា សលាកីថា
ខ្លួន នឹងស ើយតដលរុគ្គលទូ ម នានសោយកីរម ។ 

៣៩. អត្តត  ហិ អតតទោ ោទោ ខ្លួន នឹងណង 
ជាទ្ពឹ្ង ររេ់ខ្លួន ។ 

៤០. អតតោ ទច្ឆទយត្តត នំ បដមិំទសថ អតតោ  
ចូរោេ់សតឿនខ្លួន សោយខ្លួនណង ចូរពិ្ចារាហសោយ 
ខ្លួនណង ។  

៤២. អត្តត  ហ ិអតតទោ គ្តិ (មានតត)ខ្លួនរ៉ាុសាហណ ោះ 
ជាគ្តិររេ់ខ្លួន ។ 

៤៣. អតតោ អក្តំ បាបំ អតតោវ វិសជុឈតិ 
ារតដលរុគ្គល មិនានសើើវសោយខ្លួនណង តតងររេុិទធ 
សោយខ្លួនណង ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [10]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៤៤. អតតោ វ ក្តំ បាបំ អតតោ សកកលិិសសតិ 
ារតដលរុគ្គលសើើវសោយខ្លួនណង តតងសៅ មងសោយ 
ខ្លួនណង ។ 

៤៥. អតតនា វ អទវទក្ខយយ ក្ត្តនិ អក្ត្តនិ ច្ 
គ្របេ្មលងឹសមើលកីមមតដលខ្លួនានសើើវកីត្ មនិទនា់ន 
សើើវកីត្ តតរ៉ាុសាហណ ោះ ។ 

៤៦. សតញ្ច  ធទមាម  ន ជរំ ឧទបតិ ើម៌ររេ់ 
េរបុរេ តតងមនិចូលដល់ជរា ។ 

៤៧. ធមមបីតិ សខុំ ទសតិ អ្នកីមានរ្តកិីនុងើម ៌
តតងសដកីជាេុខ្ ។ 

៤៨. ធមមំ  សចុ្រិតំ  ច្ទរ រតូវរររពឹ្តតើមឲ៌្យ   
េុចរតិ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [11]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៤៩. ធមមច្ឆរី សខុំ ទសតិ អ្នកីរររពឹ្តតើមជ៌ា 
រររកីត្ តតងសដកីជាេុខ្ ។ 

៥០. និពា្វ នំ បរមំ វទនត ិ ពោុធ  រព្ោះពុ្ទធ 
ទ ាំងឡាយ តតងរតាេ់ថារព្ោះនិ វ នជាគុ្ណ្ជាតិដ ៏ 
ឧតតម។ 

៥១. និពា្វ នំ បរមំ សខុ ំ រព្ោះនិ វ នជាេុខ្ោ៉ា ង 
នរកីសព្កី ។ 

៥២. សតញ្ច  គ្ទោធ  បដិវាតទមតិ កីលិនររេ់ 
េរបុរេទ ាំងឡាយរតមងផ្ាយសៅោនទ្់រចាេខ្យល់
ាន ។ 

៥៣. សពា្វ  ទិសា សប្បរិុទសា បវាយតិ 
េរបុរេគ្មឺនុេសលអ រតមងលបល្ាញសៅោនទិ់េ 
ទ ាំងពួ្ង។  



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [12]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥៤. នតិថ ពា្ទល សោយត្ត មតិតោព្មិនមាន 
កីនុងជន ល។ 

៥៥. ពា្លា ហទវ នប្បសំសនតិ ោនំ ពួ្កីជន 
 លមនិស លេរសេើរទនស ើយ ។ 

៥៦. ន ហិ បពវជិទត្ត បរបូឃាតី ន សមទណ្ហ 
ទោតិ       បរ ំ    វិទហឋយទោត      រព្វជិតតដលសៅ 
តតេមាល រ់េតវដនទ សរៀតសរៀនេតវដនទមិនសៅថា 
េមណ្:  ស ើយ ។ 

៥៧. អតថមហិ ជ្ជតមហិ សោុ សោោ េមាល ញ់ 
ទ ាំងឡាយតតងឲ្យសកីើតេុខ្ កីនុងោលតដលមានើុរ: 
សកីើតស ើង ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [13]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥៨. សននទោធ  ខតិតទោ តបតិ រព្ោះររមកីសរតយ៍្ 
រទងរ់រោរ់សរគ្ឿង សទើររុងសរឿង ។ 

៥៩. ន ឧច្ឆច វច្ំ បណឌ ទិត្ត ទសសយនតិ រណ្ឍិ ត 
ទ ាំងឡាយតតងមនិេតមតងអាោរ:ខ្ពេ់ទរ ។                                 
  ៦០. ន   ខមខមា  លបយនតិ   សទោត  

េរបុរេទ ាំងឡាយ រតមងមិនស លសផ្លត ោះផ្តង សរ ោះ 
រាថាន នូវ ោមស ើយ ។ 

៦១. ហិរីនិទសទធា បរិុទសា ទខច្ិ ទលាក្សម ិ

វិជាតិ រុរេតដលសវៀរារ សោយសេចកីតស្អ្ៀនខាម េ 
មានតិចសៅកីនុងសលាកី ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [14]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៦២. ទទូរ សទោត  បខទសនតិ េរបុរេទ ាំង 
ឡាយរតមងរាកីដសៅកីនុងទ្ឆ្ងង យ ។ 

៦៣. ទោ ពា្ទលា មញ្ញ តិ ពា្លយំ   បណឌ ិទត្ត 

វាបិ       ទតន       ទសា      អ្នកីាហជាមនុេស  ល 
តតដឹងថាខ្លួនជាមនុេស ល អ្នកីស ោះអាចរតលរជ់ា 
រណ្ឍិ តវញិានខ្លោះ សោយស តុតដលដងឹខ្លួនស ោះ ។ 

៦៤. អសទនតតថ ន ទិសសនតិ អ្េរបុរេកីនុងទ្សនោះ 
មិនរាកីដស ើយ ។ 

៦៥. មទោបពុវកគមា ធមាម  ើមទ៌ ាំងឡាយរតមង 
មានចិតតដល់មុន ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [15]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៦៦. ន ហិ  ទវទរន   ទវរានិ   សមមនតីធ  
ក្ោុច្នំ តាាំងព្្ោលាហៗមកី សព្ៀរទ ាំងឡាយ
មិនតដលរមាង រស់ោយសព្ៀរស ើយ ។ 

៦៧. កិច្ាំ មច្ឆច ន ជីវិតំ ជ្វតិគ្ោឺររេ់សៅររេ់ 
េតវទ ាំងឡាយ ជាោរលាំាកី ។ 

៦៨. កិទច្ឆា  ពោុធ នមបុ្ាទោ ោរសកីើតស ើងនន 
រព្ោះពុ្ទធទ ាំងឡាយ ជាោរកីរម ។ 

៦៩. ន ក្ោបណវទសសន តិតិត ខទមស ុ 
វិជាតិ សេចកីត្តឆអតេករេ់កល់ កីនុងោមទ ាំងឡាយ 
សោយ ស្លៀងននកីហារណ្:មិនមានស ើយ ។ 

៧០. ទលុលទោ បរិុសាជទញញ  រុរេអាជាសនយយ 
រកីានសោយកីរម ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [16]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៧១. សទុោ ពោុធ នមបុ្ាទោ ោរសកីើតស ើងនន 
រព្ោះពុ្ទធទ ាំងឡាយ តតង ាំមកីនូវសេចកីត្េុខ្ ។ 

៧២. សោុ សទធមមទទសោ ោរេតមតងនូវរព្ោះ 
េទធមម តតង ាំមកីនូវសេចកីត្េុខ្ ។ 

៧៣. ជយំ ទវរំ បសវតិ អ្នកីឈនោះតតងររទោះនូវ 
សព្ៀរ ។ 

៧៤. ទកុ្ខំ ទសតិ បរាជិទត្ត អ្នកីចាញ់តតងសដកីជា 
ទុកីខ ។ 

៧៥. នតិថ ខនធសមា ទខុខ  ទុកីខទ ាំងឡាយសេមើ 
សោយរញ្ចកីខនធមិនមាន (គ្ឺរម នទុកីខដនទសទៀតសេើ ម នឹង 

ខ្នធ ៥ ស ើយ) ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [17]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៧៦. នតិថ សនតិ បរំ សខុំ េុខ្ដនទសរតអ្ាំព្្ 
សេចកីត្េងរ់ មនិមានស ើយ ។ 

៧៧. ជិឃច្ឆា  បរមា ទរាគ្គ សេចកីតស្រេកីឃា្ល នជា 
សរាគ្ោ៉ា ងនរកីតលង ។ 

៧៨. សង្ខខ រា បរមា ទខុខ  េងាខ រទ ាំងឡាយ
ជាទុកីខោ៉ា ងតរកីតលង ។ 

៧៩. អាទរាគ្យបរមា លាោ ោរមិនមានសរាគ្ជា 
លា្ោ៉ា ងនរកីតលង ។ 

៨០. វិសាសបរមា ញាតី សេចកីតេ្និទធស្លន លជា 
ញតិោ៉ា ងនរកីតលង ។ 

៨១. អទខទធន ជិទន ទខធំ រតូវឈនោះសេចកីត ្
សរោើ សោយោរមនិសរោើ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [18]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៨២. អសាធុំ សាធោុ ជិទន រតូវឈនោះសេចកីត ្
អារកីកី់សោយសេចកីតល្អ ។ 

៨៣. ជិទន ក្ទរយិំ ោទនន រតូវឈនោះសេចកីត ្
កីាំាហញ់ សោយោរសើើវទន ។ 

៨៤. សទច្ចោលិក្វាទនិំ (ជិទន) រតូវឈនោះអ្នកី 
និោយ កីយស ោះសឡាោះ សោយ កីយពិ្ត ។ 

៨៥. នតិថ ទលាទក្ អនិនទទិត្ត មនុេសតដលមនិរតូវ 
សគ្និ ទ  មិនមានកីនុងសលាកី ។ 

៨៦. អសជាយមលា មោត  មនតទ ាំងឡាយមាន 
ោរមនិស្លវ ើាយ(ទសនទញ) ជាមនទិល ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [19]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៨៧. អនដុ្ឋា នមលា ឃរា ផ្ទោះមានោរមនិ 
ព្ាោមជួេជុលជាសដើម ជាមនទិល ។ 

៨៨. មលំ វណណ សស ទខសជាំ ោព្ខ្ាិលរចអូ្េ 
ជាមនទិលររេ់ព្ណ៌្េមបុរ ។ 

៨៩. មលតិិថោ ទចុ្ចរិតំ ទុចចរតិ គ្ោឺររររពឹ្តត 
កីនលងររសវណ្្ ជាមនទិលររេ់ស្តេត្ ។ 

៩០. សទុសសំ វជាមទញ្ញ សំ អតតទោ បន ទទុទស ំ
សទេររេ់អ្នកីដនទ រុគ្គលសមើលស ើញងាយ ណសទេ 

ខ្លួនវញិ រុគ្គលសមើលស ើញសោយកីរម ។ 

៩១. សង្ខខ រា សសសត្ត នតិថ េងាខ រទ ាំងឡាយ 
តដលជាររេ់សទៀងមនិមាន ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [20]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៩២. ទរុាវាសា ឃរា ទខុខ  ផ្ទោះតដលរគ្ររ់គ្ង 
មិនលអ តតង ាំឲ្យសកីើតទុកីខ ។ 

៩៣. ខទណ្ហ មា ទវា ឧបច្ចគ្គ ខ្ណ្:កុីាំកីនលង 
អ្នកីទ ាំងឡាយសៅស ើយ ។ 

៩៤. ទទោត  ទសទដ្ឋា  មនទុសសស ុ រាហត មនុេស 
ទ ាំងឡាយ មនុេសតដលមានខ្លួនានទូ ម នស ើយ ជា 
រុគ្គលររសេើរ ។ 

៩៥. សពវសស ទកុ្ខសស សខុំ បោនំ ោរលោះរង ់
នូវទុកីខទ ាំងពួ្ងាន តតង ាំឲ្យសកីើតេុខ្ ។ 

៩៦. សពវោន ំ ធមមោនំ ជោិតិ ើមមទនរតមង 
ឈនោះទនទ ាំងពួ្ង ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [21]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៩៧. សពវរសំ ធមមរទសា ជិោតិ រេររេ់ើម ៌
រតមងឈនោះរេទ ាំងពួ្ង ។ 

៩៨. សពវរតឹ ធមមរតិ ជោិតិ សេចកីតស្រតកីអ្រកីនុង 
ើម ៌រតមងឈនោះនូវសេចកីត្សរតកីអ្រទ ាំងពួ្ង ។ 

៩៩. តណហ ក្ខទោ សពវទកុ្ខំ ជោិតិ ោរកីសយ័ 
សៅននតាហា  តតងឈនោះនូវសេចកីតទុ្កីខទ ាំងពួ្ង ។ 

១០០. ហននតិ ទោគ្គ ទទុមមធំ សោគ្េមបតតិតតង 
េមាល រម់នុេសឥតរាជាញ  ។ 

១០១. សលាភំ ោតិមទញ្ញ យយ រុគ្គលមិនគួ្រ 
សមើលងាយលា្ររេ់ខ្លួន ។ 

១០២. ន សិោ ទលាក្វឌឍទោ មិនរតូវសើើវជា 
មនុេសេតុកីសលាកី ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [22]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

១០៣. ទោគ្គ ទវ ជ្ជយទត ភរិូ រាជាញ សកីើត 
ស ើងសរ ោះ មនេិោរ ។ 

១០៤. អទោគ្គ ភរិូសកខទោ ោរអារឥ់តរាជាញ  
សរ ោះឥតសេចកីត្ព្ាោម ។ 

១០៥.  តថត្តត នំ     និទវទសយយ    យោ    ភរិូ 
បវឌឍតិ រាជាញ ចសរមើនស ើងសោយររោរាហ រតូវ 
តមកល់ខ្លួនទុកី សោយររោរស ោះ ។ 

១០៦. សទុោ បញញ បដលិាទោ ោរានចាំស ោះ 
នូវរាជាញ  តតង ាំឲ្យសកីើតេុខ្ ។ 

១០៧. បញញ យ មគ្គំ អលទសា ន វិនទតិ មនុេស 
ខ្ាិលតតងមនិានររទោះផ្លូ វននរាជាញ  ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [23]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

១០៨. នតិថ ឈាន ំ អបញ្ញ សស ្នមនិមាន 
ដល់រុគ្គលឥតរញ្ញដ  ។ 

១០៩. នតិថ បញញ  អឈាយិទោ រញ្ញដ មិនមាន 
ដល់រុគ្គលឥត្ន ។ 

១១០. បមាទោ មច្ចុទោ បទំ សេចកីត្ររមាទជា 
ផ្លូ វននសេចកីតស្្លល រ់ ។ 

១១១. ទយ បមត្តត  យោ មត្ត មនុេសតដល 
ររមាទស ើយ ទុកីដូចជាស្លល រ់សៅស ើយ ។ 

១១២. បមាទោ រក្ខទត្ត មលំ សេចកីតរ្រមាទជា 
មនទិលររេ់អ្នកីរកីា ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [24]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

១១៣. បមាទទន ន សវំទស រុគ្គលមិនគ្របស្ៅ 
រួមសោយសេចកីត្ររមាទ ។ 

១១៤. បមាទោ គ្រហិទត្ត សោ រណ្ឍិ តតតងតោិះ 
សដៀលសេចកីត្ររមាទរគ្រ់ៗ ោល ។ 

១១៥. ក្យិរា ទច្ ក្យរិាទថនំ សរើនឹងសើើវ(ោរអ្វ)្ 
រតូវសើើវោរស ោះឲ្យតមនតទន ។ 

១១៦. ឯខហ ំ    ជីវត ំ    ទសទយោ   វិរិយ ំ
អារភទត្ត ទឡហំ អ្នកីតដលរារព្ធសេចកីត្ព្ាោម 
ខាា រ់ខ្ាួន ទុកីជាមានជ្វតិរេ់សៅរតឹមមួយនែងកី៏ររសេើរ 
ជាង ។ 

១១៧. សោុ សោធ  បតិដាតិ្ត េទធ តា ាំងសៅ 
ខាា រ់ខ្ាួនស ើយ តតង ាំមកីនូវេុខ្ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [25]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

១១៨. សខុំ ោវ ជរា សលីំ េ្ល ាំឲ្យ 
សកីើតសេចកីត្េុខ្ រ ូតដល់ចាេ់ជរា ។ 

១១៩. សាធ ុ សពវតថ សវំទរា សេចកីត្េរងួមកីនុង 
ទ្ទ ាំងពួ្ង ជាោរញុ ាំងររសោជនឲ៍្យេសរមច ។ 

១២០. សនតដុាី បរមំ ធនំ េស ត េគ្ឺ សេចកីតស្ព្ញ 
ចិតតចាំស ោះវតថុ តដលមានសៅ ស ម្ ោះថាជារទព្យោ៉ា ង  
ររសេើរ នរកីសព្កី ។ 

១២១. តដុា ី សោុ ោ ឥតរតីទរន សេចកីត្
េស ត េសោយវតថុណាហន្មួយ តាមមានតាមាន 
រតមង  ាំមកីនូវសេចកីត្េុខ្ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [26]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

១២២. សោុ សកឃសស សាមគ្គគ សេចកីត្រព្ម 
សរព្ៀងររេ់ពួ្កីេងឃ គ្ឺពួ្កីរកីមុតតង ាំឲ្យសកីើតេុខ្ ។ 

១២៣. សមគ្គគ នំ តទបា សទុោ សេចកីត្ព្ាោម 
ររេ់ជនអ្នកីរព្មសរព្ៀងរន ទ ាំងឡាយ ជាស តុ ាំមកី 
នូវ សេចកីត្េុខ្ ។ 

១២៤. អទសសទនន ពា្លាន ំ និច្ចទមវ សខុ ី
សិោ រុគ្គលអ្នកីមានសេចកីត្េុខ្ជារជ់ានិចច សរ ោះ 
មិនជួរររទោះ នឹងមនុេស ល ។ 

១២៥. ពា្លសកគតច្ឆរី ហិ ទឃីមោធ ន ទសាច្តិ 
អ្នកីតដលសើវើេមាគ្ម នឹងជន លតតងសស្លយ សស្លកី 
អ្េ់ោលយូរអ្តងវង ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [27]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

១២៦. ទទុខខ  ពា្ទលហិ សំវាទសា អមិទតតទនវ 
សពវោ ោរសៅរួម នឹងជន លតតងសកីើតទុកីខេព្វ 
ោល ដូចជាសៅរួម នឹងេរតូវ ស ោះណង ។ 

១២៧. ធីទរា ច្ សខុសំវាទសា ញាតីនំវ 
សមាគ្ទមា ោរសៅរួមនឹងអ្នកីរាជញ តតងឲ្យសកីើត 
សេចកីត្េុខ្ ដូចជាេមាគ្មននព្ពួ្កីញតិ ។ 

 

របូរាងអាឡូន(១) ប នុ្នែមានកនូ សទុ្ ធន្ែស្សសប់ស ់
 គាែម់ានកករ ែ ិ៍ក ម្ ោះ ថាជាសប្បុរស កនូគាែទ់ ាំងអស ់
  សទុ្ ធន្ែបានការ ។   

 

១)ដុោះកីាលស ោះ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [28]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

                 

                  សគាថវគគ សំយុត្តនកិាយ 

១. បញុ្ញ  ំទច្ឆទរហិ ទហូរំ រុណ្យពួ្កីសចារលួចយកី 
សៅ ានសោយកីរម ។ 

២. ោទិសំ វប្បទត ពជីំ ត្តទសិំ លភទត ផល ំ
រុគ្គលស្លរសរ ោះពូ្ជររស្ទាហ រតមងានទទួល 
ផ្លររស្ទស ោះ ។ 

៣. ក្លោណខរី ក្លោណំ អ្នកីសើើវលអរតមង 
ានទទួលផ្លលអ ។ 

៤. បាបខរី ច្ បាបក្ ំអ្នកីសើើវអារកីកី់ តតងទទួល 
ានផ្លអារកីកី់ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [29]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥. ឯតំ ភយំ មរទណ ទបក្ខមាទោ បញុញ ន ិ
ក្យរិាថ សោុវោន ិ ោលសរើរុគ្គលេមលងឹស ើញ 
្័យកីនុងសេចកីតស្្លល រ ់ គួ្រសើើវរុណ្យទ ាំងឡាយ តដលជា 
ស តុ  ាំមកីនូវសេចកីត្េុខ្ ។ 

៦. យំកិញ្ច ិ សិថលិំ ក្មម ំន តំ ទោតិ មហប្ផល ំ
ោរងារណាហមួយតដលើូរៗ រតមងមិនមានផ្លសរចើន 
សទ ។ 

៧. យទត្ត យទត្ត ច្ បាបក្ំ តទត្ត តទត្ត មទោ 
និវារទយ ារសកីើតព្្អារមមណ៍្ាហៗ រតូវហាម 
ចិតតចាកី អារមមណ៍្ស ោះ ៗ ។ 

៨. ទខធំ ឃត្តវ  សខុ ំ ទសតិ េមាល រ់សេចកីត ្
សរោើានស ើយសទើរសដកីសៅជាេុខ្ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [30]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៩. ទខធំ ឃត្តវ  ន ទសាច្តិ េមាល រ់សេចកីត ្
សរោើានសទើរមិនសស្លយសស្លកី ។ 

១០. ទលាទោ ធមាម នំ បរិបទោថ  សេចកីត្សលា្ ាំ 
ឲ្យអ្នតរាយដល់ើម៌ទ ាំងឡាយ ។ 

១១. ទខទធា សតថមលំ ទលាទក្ សេចកីត្សរោើជា 
មនទិលររេ់ស្លស្តស្លត គ្ឺ រញ្ញដ  ។ 

១២. ឥច្ឆា  នរំ បរកិ្សសតិ សេចកីត្រាថាន  
តតងដកឹី ាំនូវនរជន ។ 

១៣. ឥច្ឆា  ទលាក្សម ិ ទជុាោ សេចកីត្រាថាន  
រុគ្គលលោះរងា់នសោយកីរមកីនុងសលាកី ។ 

១៤. ច្ិទតតន នយីតិ ទលាទខ ចតិតតតងដឹកី ាំ 
េតវសលាកី ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [31]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

១៥. យទត្ត យទត្ត នវិារទយ ន ទកុ្ខទមតិ ន ំ
តទត្ត តទត្ត រុគ្គលគ្របហ្ាមចិតតចាកីអារមមណ៍្ាហៗ  
ាន សេចកីតទុ្កីខកីម៏ិនដិតោមដល់រុគ្គលស ោះ សរ ោះ 
អារមមណ៍្ស ោះៗស ើយ ។ 

១៦. អត្តត នំ ន បរិច្ចទជ រុគ្គលមនិរតូវលោះរង ់
ខ្លួនសចាលស ើយ ។ 

១៧. អត្តត នទញ្ច  បិយ ំ ជញញ  ន ន ំ បាទបន 
សំយទុជ សរើដងឹថាខ្លួនជាទ្រេឡាញ់សព្ញចិតតររេ់ 
ខ្លួន មិនរតូវររកីរខ្លួនស ោះសោយអ្ាំសព្ើអារកីកី់ស ើយ ។ 

១៨. ស សពវទត្ត មទោ និវារទយ ស   សពវទត្ត 
ទខុខ  បមចុ្ចតិ អ្នកីតដលហាមចិតតសចញចាកី អារមមណ៍្ 
ទ ាំងអ្េ់ាន តតងផុ្តរេ ោះចាកីទុកីខទ ាំងអ្េ់ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [32]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

១៩. ធទមាម  សចុ្ិទណ្ហណ  សខុមាវោតិ ើម៌តដល 
រុគ្គលរររពឹ្តតលអស ើយ តតង ាំមកីនូវសេចកីត្េុខ្ ។ 

២០. សតំ ធទមាម  ទរុនវទោ ើម៌ររេ់េរបុរេ 
ទ ាំងឡាយ រុគ្គលរររពឹ្តតតាមានសោយកីរម ។ 

២១. អប្បមទត្តត  ឧទោ អទតថ អធិគ្គណ្ហណ តិ 
បណឌ ិទត្ត រណ្ឍិ តមនិររមាទតតងានររសោជនទ៍ ាំង  
ព្្រ (គ្ឺររសោជន៍កីនុងសលាកីសនោះ និងសលាកីខាង មុខ្) ។ 

២២. សសុសសូា ទសដ្ឋា  ភរិោនំ ទោ ច្ 
បតុ្តត នមសសទវា រាហត ្រោិទ ាំងឡាយ ្រោិ 
តដលស្លត រ់រងាគ រ ់ជា្រោិររសេើររាំផុ្ត ។ រាហត រុតត 
ទ ាំងឡាយ រុតតតដលឋតិសៅកីនុងដាំរូ ម ន ជារុរត 
ររសេើរសោយវសិេេ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [33]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

២៣. សទត្តថ  បសវទត្ត មិតត ំ រកីខពួ្កី ជាមតិត 
ររេ់អ្នកីសដើរផ្លូ វ ។ 

២៤. មាត្ត មិតតំ សទក្ ឃទរ មាតាជាមិតត 
កីនុងផ្ទោះររេ់ ខ្លួន ។ 

២៥. សោទោ អតថជ្ជតសស ទោតិ មតិត ំ
បនុប្បនុំ េមាល ញ់ជាមតិតររេ់អ្នកីមានើុរ:សកីើតស ើង 
សរឿយៗ ។ 

២៦. បតុ្តត  វតថុ មនសុានំ រុរតជាទ្តា ាំងររេ់ 
មនុេសទ ាំងឡាយ ។ 

២៧. ភរិោ បរមា សោ ្រោិជាេមាល ញ់ 
ោ៉ា ងេនិទធ ។ 

២៨. ឥតីថ មលំ រពហមច្រិយសស ស្តេត្ជាមនទិល 
ររេ់រព្ មចារយ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [34]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

២៩. ក្វិ គ្គោនមាសទោ ចនិតកីវ ្ ជាទ្ 
អារេ័យននរថាទាំងឡាយ ។ 

៣០. រាជ្ជ រដាសស បញញ ណំ រព្ោះរាជា ជាសរគ្ឿង 
រាកីដររេ់រដឌ (តដន) ។ 

៣១. ភត្តត  បញញ ណមិតិថោ ្ស្លត ជាសរគ្ឿង 
រាកីដររេ់ស្តេត្ ។ 

៣២. ឥតីថ ភណ្ហឌ នមតុតមំ ស្តេត្ជាររេ់ខ្ពង់ខ្ពេ់ 
ជាង្ណ្ឍ (រទព្យ)ទាំងឡាយ ។ 

៣៣. ទច្ឆរា ទលាក្សមមិពវុោ ពួ្កីសចារជាស តុ 
ននសេចកីត្វ ិេ ។ 

៣៤. សមណីធ អរណ្ហ ទលាទក្ េមណ្: 
ទ ាំងឡាយមនិតមនជាេឹកីេរតូវកីនុងសលាកី ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [35]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៣៥. សទោត  ន ទត ទយ ន វទនត ិធមម ំអ្នកីតដល
មិនស ល កីយជាើម ៌មនិស ម្ ោះថាេរបុរេស ើយ ។ 

៣៦. ឧបសទោត  សខុ ំ ទសតិ អ្នកីេងរ់រមាង រ ់
សរៀររយ រតមងសដកីសៅជាេុខ្ ។ 

៣៧. ហិទឡយយ នំ សបុរិុទសា រុរេលអគ្របស្ខ្ពើម 
សឆអើមជ្វតិដ៏េតួចសេតើងស ោះ ។ 

៣៨. វទសា ឥសសរិយ ំទលាទក្ អ្ាំាហចជាើាំកីនុង 
សលាកី ។ 

៣៩. នតិថ អតតសមំ ទបមំ សេចកីតរ្េឡាញ់ 
សេមើសោយខ្លួនមិនមាន ។ 

៤០. សិរិ ទោគ្គនមាសទោ េិរជ្ាទ្អារេ័យ 
សៅ ននសោគ្េមបតតិទ ាំងឡាយ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [36]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៤១. សខក ទរា ខបរិុសំ ហនតិ េោក រ:តតង 
េមាល ររ់ង់ នូវរុរេអារកីកី់ ។ 

៤២. ទនសា សោ យតថ ន សនតិ សទោត   
អ្នកីេងរ់រមាង រ់សរៀររយ មិនមានកីនុងទ្ាហ ទ្នុ៎ោះមិន 
សៅថា  ទ្ររជុាំស ើយ ។ 

៤៣. ទទំ មិត្តត និ គ្នថតិ អ្នកីឲ្យតតងចងសមរតទុ្កី 
ាន ។ 

៤៤. របូំ ជីរតិ មច្ឆច នំ ោមទគ្គតតមំ ន ជីរតិ រូរ 
ររេ់េតវទ ាំងឡាយ តតងចាេ់ររ ាំររសៅ តត ម និង
សររត មនិចាេ់ររ ាំររស ើយ ។  

៤៥. ន សនតិ ខមា មនទុជស ុ និច្ឆច  
ោមទ ាំងឡាយ កីនុងពួ្កីមនុេសរកីសទៀងរម ន ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [37]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៤៦. អកិញ្ច នំ ោនបុតនតិ ទខុខ  ទុកីខទ ាំងឡាយ 
រតមងមនិធា្ល កី់ដតិដល់មនុេសតដលឥតកីងវល់ ។ 

៤៧. ឯត ំភយំ មរទណ ទបក្ខមាទោ ទលាខមសិ ំ
បជាទហ សនតិទបទខខ  ោលសរើស ើញ្័យ កីនុងសេច 
កីត្ស្លល រ់ គួ្រេមលងឹសមើលើមមធា្តុជាសរគ្ឿងេងរ់  ស ើយ 
លោះ រងអ់ាមេិកីនុងសលាកីសចញ ។  

៤៨. ជរបូនតីសស ន សនតិត្តណ្ហ េតវតដល 

ជរា ាំសៅស ើយ មិនមានេតវឬេងាខ រាហមួយោរ 
 រានស ើយ ។ 

៤៩. នតិថ បញញ សមា អាោ ព្នលឺឬរេម្សេមើសោយ 
រញ្ញដ មិនមាន ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [38]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥០. បញញ  នរានំ រតនំ រាជាញ ជារតន:ររេ់ 
នរជនទ ាំងឡាយ ។  

៥១. បញញ  ទច្នំ បសាសតិ រាជាញ តតងរគ្រ់រគ្ង 
រុរេស ោះ ។ 

៥២. បញញ ជវីឹ ជវិិតមាហ ុ ទសដាំ អ្នកីរាជញ
ទ ាំងឡាយ ស លថាជ្វតិររេ់រុគ្គលតដលរេ់សៅ 
សោយ រាជាញ ថាជាជ្វតិររសេើររាំផុ្ត ។ 

៥៣. បញញ  ទលាក្សមិ បទជ្ជា ទត្ត  រាជាញ ជាព្នលឺ
កីនុងសលាកី ។ 

៥៤. បញញ យ បរសិជុឈតិ រុគ្គលររេុិទធាន 
សរ ោះរាជាញ  ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [39]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥៥. សសុសសូំ លភទត បញ្ញ ំ ោរស្លត រស់ោយលអ 
សទើរានរាជាញ  ។ 

៥៦. វាច្ំ មទុញ្ច យយ ក្លោណំ រតូវរសញ្ចញ 

តតវាចាលអ ។ 

៥៧. តទមវ     វាច្ំ   ោទសយយ    ោយត្តត ន ំ
ន ត្តបទយ រតូវនិោយតតវាចាតដលមិនសើើវខ្លួនឲ្យសតត  
រកីហាយ ។ 

៥៨. វិរទិយន ទកុ្ខមទច្ចតិ រុគ្គល នឹងកីនលងទុកីខ 
សៅាន សរ ោះសេចកីត្ព្ាោម ។ 

៥៩. ឧដ្ឋា ត្ត វិនទទត ធនំ អ្នកីខ្ាំខ្នោះតខ្នងតតង 
តេវងរកីរទព្យាន ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [40]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៦០. វាយទមទថវ បរិុទសា ោវ អតថសស 
និប្ផោ សកីើតជារុរេរតូវតតព្ាោម រតូវតតេសរមច 
ររសោជន៍ ។ 

៦១. សោធ  ទតុិោ បរិុសសស ទោតិ េទធ ជា  
គូ្កីនគ្រមរ់ព្្រររេ់រុរេ ។ 

៦២. សោធ  សាធ ុ បតិដាិត្ត េទធ តា ាំងខាា រខ់្ាួន 
ស ើយ រតមងញុ ាំងររសោជន៍ឲ្យេសរមចាន ។ 

៦៣. សទធីធ វិតតំ បរិុសសស ទសដាំ េទធ ជារទព្យ 
ដ៏ររសេើរររេ់រុរេ កីនុងសលាកីសនោះ ។ 

៦៤. សោធ  ពនធតិ បាទថយយំ េទធ រតមងររមូល 

ទុកី នូវសេបៀងគ្ឺកុីេល ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [41]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៦៥. សច្ចំ ហទវ សាធតុរំ រសានំ មានតត កីយ 
េ័តយ ជា កីយញុ ាំងររសោជន៍ឲ្យេសរមច លអជាងរេ 
ទ ាំងឡាយ ។ 

៦៦. សច្ច ំ ទវ អមត្ត វាច្ឆ  កីយេ័តយជាវាចា 
មិនស្លល រ់ ។ 

៦៧. សទច្ចន កិតឹត បទប្ាតិ រុគ្គលដល់ ឬ ាន 
នូវសកីរ តិ៍ស ម្ ោះ សរ ោះ កីយេ័តយ ។ 

៦៨. សទច្ច អទតថ ច្ ធទមម ច្ អហ ុ សទោត  
បតិដាតិ្ត េរបុរេទ ាំងឡាយតតងតមកល់ ខ្លួនខាា រ់ខ្ាួន 
កីនុង េចច:តដលអារេ័យ នូវអ្តថ និងើម ៌។ 

៦៩. សតិ មទត្ត សោ ភទទំ សេចកីត្ចសរមើនរតមង 
មានដល់អ្នកីមានេតិេព្វោល ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [42]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៧០. សតិមា សខុទមធតិ អ្នកីមានេតិតតង 
ចសរមើនសោយសេចកីតេុ្ខ្ ។ 

៧១. សតិមាទត្ត សទុវ ទសទយោ យរ់នែងររេ់ 
អ្នកីមានេតរិរសេើរាហេ់ ។ 

៧២. សតិ ទលាក្សមឹ ជ្ជគ្ទរា េតិជាសរគ្ឿងោញ កី ់
រឭកី គ្ឺមនិស្លចខ្លួនកីនុងសលាកី ។ 

៧៣. រក្ខមាទោ សទត្ត រទក្ខ អ្នកីរកីារតូវឲ្យមាន 
េតិរកីា ។ 

៧៤. សតិ សពវតថ បតិថោ េតជិាើម៌តដល 
រុគ្គលរតូវោរ កីនុងទ្ទ ាំងពួ្ង ។ 

៧៥. សពភិទរវ សមាទសថ គួ្រគ្រត់តេរបុរេ 
រ៉ាុសាហណ ោះ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [43]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៧៦. សពភិ ក្ទុពវថ សនថវំ គួ្រសើើវសេចកីត្ 
េនិទធស្លន ល នឹងេរបុរេទ ាំងឡាយ ។ 

៧៧. យំ ទវ ទសវតិ ត្តទិទសា គ្រ់រុគ្គលាហ 
(ឲ្យជាមិតត) នឹងរាកីដដូចជារុគ្គលស ោះ ។ 

 

របូរាងខ្ ពសស់្ាវ កៅកកមងលហកល់្ហហ វ ពាកអ់ាវសមប្រាណ 
 កាំពងុខ្ាំករៀន កោយកែសីខុ្ានែ មុខ្ជានឹងបាន 
  ចាំកណោះថាា កខ់្ ពស ់។    
 ន្បបអាកដងឹគណុ ដងឹបាបដងឹបុណយ ដងឹធមស៌ប្បុរស 
 មាតាបិតា នឹងបានកប្រកបរស គរួគាបទ់ ាំងអស ់
  របសក់នូកនោះ ។                      

 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [44]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

                      ឧទាន ខុទទកនកិាយ 

១. បាទប ន រមតិ សចុ្ ិ មនុេសស្លអ ត រតមងមិន 

សរតកីអ្រកីនុងារ  ។ 

២. សកុ្រ ំ សាធោុ សាធ ុ សេចកីតល្អ មនុេសលអ 
សើើវានងាយ(ជាងមនុេសអារកីកី់) ។ 

៣. សាធ ុ បាទបន ទកុ្ករំ សេចកីត្លអ មនុេស 
អារកីកី់សើើវានសោយកីរម ។ 

៤. បាបំ បាទបន សកុ្រំ អ្ាំសព្ើអារកីកី់ មនុេស 
អារកីកី់សើវើានងាយ(ជាងមនុេសលអ) ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [45]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥. សទុោ វិទវទខ តដុាសស វសិវកី គ្ោឺរេងរ ់
ស្លង ត់ររេ់អ្នកីេស ត េ  ាំឲ្យសកីើតសេចកីត្េងរ់ ។ 

៦. អពោបជឈំ សខុំ ទលាទក្ ោរមិនសរៀតសរៀន 
រន  ជាេុខ្កីនុងសលាកី ។ 

៧. ោញ្ញ ំ នសិាយ ជីទវយយ រុគ្គល មនិគួ្រ 
អារេ័យអ្នកីដនទសដើមបច្ញិ្ចឹ មជ្វតិស ើយ ។ 

៨. សំទវាោទរន ទសាទច្យយំ ទវទតិពវំ ោរ 
ស្លអ តគ្របដ្ងឹចាេ់សោយោរនិោយ ។ 

៩. អាបោស ុ ោទមា ទវទិតទពា្វ  រុគ្គលគ្រប ្
ដឹងចាេ់នូវកីមាល ាំងរញ្ញដ  កីនុងសវលាមានអ្នតរាយ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [46]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

១០. អាបោស ុ ទោ មោរាជ ោទមា 
ទវទិតទពា្វ  រពិ្រតមហារាជ កីមាល ាំងរញ្ញដ រុគ្គលគ្រប ្
ដឹង កីនុងសព្លមានអ្នតរាយ ។ 

១១. សាក្ច្ឆា យ បញញ  ទវទិតពា្វ  រុគ្គលគ្រប ្
ដឹងចាេ់នូវរញ្ញដ សោយោរេនទ  ។ 

១២. សំវាទសន សលីំ ទវទតិពវំ រុគ្គលគ្រប ្
ដឹងចាេ់នូវេ្េ សោយោរសៅរួមរន  ។ 

១៣. សញញ មទត្ត ទវរ ំ ន ច្យីតិ រុគ្គលតដល 
េរងួម រតមងមិនេនស ាំសព្ៀរ ។ 

កាំភ្លា ញាា បក់ប្រពាោះមាែ ់កគជញ្ជា ែអ់សរ់លីង 

ពុាំក ោះដចូសែវហីុង និងកន្ងែបន្បបគាា ន្ដរ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [47]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

        សុត្តនបិាត្ ខុទទកនកិាយ 

១. យទតតរគ្ហី តទរគ្ុពវមាទោ តោិះសដៀលខ្លួន 
ណងានសរ ោះអ្ាំសព្ើាហ មនិរតូវសើើវអ្ាំសព្ើស ោះសទ ។ 

២. សជុ្ជា ទោ ភវំ ទោតិ រុរេអ្នកីមានសេចកីត ្
ចសរមើន សគ្កីង៏ាយដឹង ។ 

៣. សវុិជ្ជា ទោ បរាភទវា រុរេអ្នកីមានសេចកីត ្
វ ិេ សគ្កី៏ងាយដងឹ ។  

៤. ធមមទទសសី បរាភទវា អ្នកីេអរើ់ម៌រតមងមាន 
សេចកីត្វ ិេ ។ 

៥. ធមមខទមា ភវំ ទោតិ អ្នកីរាថាន ើម៌រតមង 
មានសេចកីតច្សរមើន ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [48]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៦. សញ្ញ  ំ បរិញញ  វីតទរយយ ឱឃំ រុគ្គលរតូវ 
កីាំណ្ត់ដងឹចាេ់ នូវេញ្ញដ មានោមេញ្ញដ ជាសដើម 
ស ើយសទើរឆលង  ឱ :ផុ្ត ។ 

 

 

 ថ ីរម្ត្ ិបុ ស្រសែកីប្រែកអរចាំកពាោះបរុស                                
ខុ រម្ត្ ិធ ំ ភកិខុមានសីសស្សសក់ប្រែកអរចាំកពាោះធម ៌      
ហឹ រម្ត្ ិប ំ ប្រកបកីប្រែកអរចាំកពាោះភកថ់ាបវរ                    
ហំ រម្ត្ ិ បបា   សែវហងសនឹកកប្រែកអរចាំកពាោះស្សោះឈកូ    

                 

                    
 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [49]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

                    ម្ហាវភិងគ វនិយបដិក  

១. សមទណ្ហ អសស សសុសមទណ្ហ េមណ្
:រតូវ សើើវជាេមណ្:លអ ។ 

២. ន ត ំ ោ ទច្ អសស បយិំ ជគិឹទស 
មិនរតូវេុាំ ររេ់តដលជាទ្សព្ញចតិតររេ់សគ្ ។ 

៣. ទទទសា ច្ ទោតិ អតិោច្ោយ មនុេស 
តដលសគ្េអរ់កី៏សរ ោះតតេុាំ ួេសព្កី ។ 

៤. ោច្ទោ អប្បិទោ ទោតិ េមូមមនិជាទ្ 
សព្ញចតិតររេ់អ្នកីឲ្យ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [50]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥. ោច្ំ អទទមប្បិទោ អ្នកីតដលសគ្េុាំ ោល 
សរើមិនឲ្យកីម៏ិនជាទ្រេឡាញ់សព្ញចតិត(ររេ់េមូម) ។ 
។ 

                               
                           ម្ងគលត្ថទបីន ី

១. ទនខស ី លភទត សខុ ំ អ្នកីររសិោគ្មាន កី់ណង 
តតងមនិានកីតេុ្ខ្ ។ 

២. អនយ ំ នយតិ ទទុមមទធា មនុេសឥតរាជាញ  
តតងមនិតណ្ ាំតតោរតដលមនិគួ្រតណ្ ាំ ។ 

៣. ោនយ ំនយតិ ធីទរា អ្នកីមានរាជាញ តតងមិន 
តណ្ ាំោរតដលមនិគួ្រតណ្ ាំ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [51]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៤. ហទយសស សទសិ ី វាច្ឆ 
វាចាជាវតថុ រាកីដ សេមើសោយចិតត ។ 

៥. រពោម តិ មាត្តបតិទរា មាតារតិាស ម្ ោះថា 
ជារព្ ម(ររេ់កូីន) ។ 

 

                           បត្ម្យិជាត្ក 
១. សពវតថ បជូិទត្ត ទោតិ ទោ មិត្តត នំ ន ទពុភតិ 

រុគ្គលតដលមនិររទូេតមិតត រតមងមានសគ្រូជាកីនុងទ្ 
ទ ាំងពួ្ង ។ 

២. សទពវ    អមិទតត  តរតិ   ទោ   មតិ្តត ន ំ      ន  
ទពុភតិ រុគ្គលតដលមនិររទូេតមិតត តតងឆលងផុ្តពួ្កី 
េរតូវ ទ ាំងពួ្ងាន ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [52]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៣. សក្កត្តវ  សក្ទត្ត ទោតិ អ្នកីតដលមានសគ្ 
សើើវេោក រ: កី៏សរ ោះសើើវេោក រ:សគ្ ។ 

៤. បជូទខ លភទត បជូំ អ្នកីរូជា តតងាននូវោរ 
រូជាតរ ។ 

៥. វនទទខ បដិវនទន ំ អ្នកីេាំព្ោះសគ្ សគ្តតង 
េាំព្ោះតរ ។ 

                      សកាែ រសមាា ន  ាំឲ្យបានគាា ជាមបិ្រែ  
 នរណាបានប្រប្ប្រពែឹែ ពិែជានឹងមានមបិ្រែកប្រចីន ។ 
 ចងមបិ្រែកោយការឲ្យ ឲ្យញយៗមបិ្រែកក៏កើន  
 កែសីខុ្កែចីកប្រមនី ន្ែងមានកប្រចនីកប្រពាោះការឲ្យ ។ 

   
  



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [53]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

  

 

កុាំកៅញុ ាំងក ា្ ោះ កុាំាែ បអ់សកុរាោះ កុាំាែ បអ់ាស្សវូ 
 កុាំកដើរពានសែុន កុាំាែ ែប់្រចកផាូវ កុាំកធវើស្ស្សស្សូវ 
  កៅផាូវដាំរ ី   ។  

 

                       អដឋកនបិាត្ ជាត្ក 

១. អនវុិច្ច បញញ យ ក្ទរយយ កិច្ចំ គួ្រពិ្ចារាហ 
សោយរាជាញ ជាមុនេិន ស ើយេឹមសើវើនូវកីចិចោរ ។ 

២. អប្ាបិ សោត  ពហទុក្ ជិននតិ មនុេសលអទុកី 
ជាមានរន តិច កីឈ៏នោះមនុេសសរចើនាន ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [54]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៣. ោនញ្ច  យទុធញ្ច  សមានមាហ ុទន និងោរ 
ចាាំង អ្នកីរាជញស លថាសេមើរន  ។ 

៤. នតិថ ទទុដា សោុសិតំ  កីយេុោេិត 
មិនមានកីនុងមនុេសររទូេរា៉ាយ ។ 

  

                 ចតុ្កនបិាត្ អងគុត្តរនកិាយ 

១. អនតថ ំ បរិវទជាតិ អតថំ គ្ណ្ហហ តិ បណឌ ិទត្ត 

រណ្ឍិ តរតមងសវៀរ ោរតដលមនិមានររសោជន៏ ោន ់
យកីតតោរតដលមានររសោជន៍ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [55]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

២. នោ ច្ ទទូរ បថវី ច្ ទទូរ សតញ្ច  ធទមាម  

អសតញ្ច  ធទមាម  ើម៌ររេ់េរបុរេ និងើម៌ររេ់ 
អ្េរបុរេឆ្ងង យព្្រនាហេ់ ដូចជាសម  និងតផ្នដ ្។ 

៣. ធទមម ឋតិ្ត ទយ ន ក្ទរានតិ បាបក្ំ អ្នកីឋិតសៅ 
កីនុងើម៌តតងមិនសើវើារ ។ 

៤. ធទមាម  ហ ិ ឥសីនំ ធទជ្ជ មានតតើម៌រ៉ាុសាហណ ោះ
ជាទង់ជយ័ររេ់ពួ្កីឥេ្ ។ 

៥. បញញ យតថ ំ វិបសសតិ រុគ្គលរតមងពិ្ចារាហ 
ស ើញចាេ់នូវអ្តថររេ់ើម៌សោយរាជាញ  ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [56]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៦. សទធទមាម  គ្រខុតទពា្វ  រុគ្គលគួ្រសើើវសេចកីត ្
សររព្រព្ោះេទធមម ។ 

៧. សពវំ រដាំ សខុំ ទសតិ រាជ្ជ ទច្ ទោតិ 
ធមមិទខ សរើរព្ោះរាជាជាើមមិកីរាជ អាាហររជានុរាស្តេត 
ទ ាំងពួ្ងកីស៏ៅជាេុខ្េរាយ ។ 

៨. សោុសិតទធជ្ជ ឥសទោ ពួ្កីឥេ្មាន 
េុោេិតជាទងជ់័យ ។ 

 

                 អដឋកនបិាត្ អងគុត្តរនកិាយ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [57]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

១. ឧជឈតិពពលា ពា្លា ពួ្កីជន លមានោរ 
េមលឹងសទេ អ្នកីដនទជាកីមាល ាំង ។ 

២. ឧដ្ឋា ហិខ អនលសា សកគហតិបរិជាោ 
្រោិលអ ជាអ្នកីឧេា ៍មិនខ្ាិលរចអូ្េ ជាអ្នកី 
េសស្តងាគ ោះ  ជនជិតខាង ។ 

៣. ខនតពិលា សមណរពហមណ្ហ េមណ្រ  ម- 
ណ៍្ មានខ្នត្ជាកីមាល ាំង ។ 

៤.និជឈតិតពលា  បណឌ តិ្ត ពួ្កីរណ្ឍិ តមានោរមនិ  
េមលឹងសទេ អ្នកីដនទជាកីមាល ាំង ។ 

៥. បដសិង្ខខ នពលា ពហសុសុត្ត ពួ្កីព្ ុេសូត 
(អ្នកីសចោះដឹងសរចើន)មានរាជាញ ពិ្ចារាហជាកីមាល ាំង។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [58]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៦. ពហនូំ វត អត្តថ យ សប្បទញញ  ឃរមាវស ំ
អ្នកីមានរាជាញ ោលសៅរគ្រ់រគ្ងផ្ទោះ រតមងរររពឹ្តត 
សដើមប ្   ជាររសោជន៍ដល់ជនសរចើន ។  

៧. សមបននប្បទញញ  ទសវថ គួ្រសេព្គ្រ់ពួ្កីអ្នកី 
មានរាជាញ រររូិណ៌្ ។ 

៨. ភត្តត នំ ោតិមញ្ញ តិ ្រោិលអមិនសមើលងាយ 
្ស្លត  ។ 

៩. ភតតុ ឆនទវសានគុ្គ ្រោិលអរររពឹ្តតសៅតាម 
អ្ាំាហចសេចកីតរ្រច់ិតតររេ់្ស្លត  ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [59]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

១០. ភតតុញ្ច  គ្រទុោ សទពវ បដបិទូជតិ បណឌ ិត្ត 
្រោិ ល្ េនវតតងរារអ់ាន្ស្លត  និងមនុេសតដលគួ្រ 
សររព្  ទ ាំងពួ្ង ។ 

១១. ភតតុ មោបញ្ច រតិ ្រោិលអតតងរររពឹ្តតអ្ាំសព្ើ 
ជាទ្ររច់ិតតររេ់ស្លវ ម្ ។ 

១២. សមភតំ អនរុក្ខតិ ្រោិលអតតងរកីារទព្យ 
តដលស្លវ ម្រកីមកីាន ។ 

១៣. សសុំវិហតិក្មមោត   ្រោិលអជាអ្នកីចាត ់
តចងោរងារលអ ។ 

អាកសមូរន្មងចងប់ានកប្រចនី            
មនសុសកោែលងងរ់ន្មងន្ែោបក់ជឿកគ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [60]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

                      សត្តកនបិាត្ ជាត្ក 

១. ឧភិននមតថំ ច្រតិ អតតទោ ច្ បរសស ច្ រណ្ឍិ ត 
រររពឹ្តតររសោជន ៍ ទ ាំងព្្រចាំតណ្កី គ្ឺចាំតណ្កីររេ់ 
ខ្លួន និង ចាំតណ្កីររេ់អ្នកីដនទ ។ 

២. ន បាបជនសំទសវី ឧច្ចនតំ សខុទមធតិ    
អ្នកីតដលមនិសេព្គ្រ់ារជន រតមងានសេចកីតេុ្ខ្ 
សលើេលន ់។ 

៣. បញញ  ហិ ទសដ្ឋា  ក្សុលា វទនត ិ
អ្នកីឆ្ងល តតតងស លេរសេើរ រញ្ញដ ថាររសេើររាំផុ្ត ។ 

 ៤. ជ្ជតឹ ក្យិរា អវិទហឋយំ បរំ គួ្រសើើវសេចកីត ្
ចសរមើន សោយមិនសរៀតសរៀនអ្នកីដនទ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [61]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥. យតថ ទវរី និវសតិ ន វទស តតថ បណឌ ិទត្ត 
មនុេសមានសព្ៀរ សៅកីនុងទ្ាហ រណ្ឍិ តមនិគួ្រសៅ 
ទ្ស ោះ ។ 

 

មានរមណី(១)    ចលូមកកាុងទ្ ី            កធើវការកសុល 

  ខ្ាំប្រប្ងឹខ្ ាោះន្ខ្ ែង      ឯងៗយកផល            កប្រពាោះការខ្វវយខ្ វល ់

   បានផលអកនក ។ 

   ងកនោះទ្ល័ប្រក      កហែផុលបណុយលអ      ផែលស់ខុ្ឲ្យន្ប្ាក 

   គមឺានប្រទ្ពយធន     កពកពនអ់ែកិរក          ឲ្យក ើញទនស់្ភែក 

    មនិរងច់ ាំកាល ។ 

១) រមណ្្កីនុងទ្សនោះេាំសៅយកីស្តេត្ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [62]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

                        
                       ទសកនបិាត្ ជាត្ក 

១. អគ្គគវ តិណក្ដាសមឹ ទខទធា នរសស វឌឍតិ 
សេចកីត្សរោើររេ់នរជន រតមងចសរមើនស ើងដូចស្លើង 
កីនុងសៅម  និងអុ្េ ។ 

២. អទប្ា ហតុ្តវ  ពហ ុ ទោតិ វឌឍទត ទសា 
អខនតិទជ្ជ សេចកីត្សរោើស ោះ សកីើតអ្ាំព្្សេចកីតម្ិន 
អ្ន់ើន់ សកីើតតិចមុនស ើយកី៏ចសរមើនស ើង ។ 

៣. ក្ទរយយ វាក្យ ំ អនកុ្មបខន ំ គួ្រសើវើតាម 
 កីយ អ្នកីអ្នុសររោះ (អាណិ្តសយើង) ។ 

៤. ទខធាភិភទូត្ត   ក្សុល ំ   ជោតិ     អ្នកី  
តដលមានសេចកីត្សរោើរគ្រេងកតស់ ើយ រតមងលោះ 
រង់ នូវកុីេលកីមម ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [63]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥. ទខទធា ទទុមមធទគ្គច្ទរា សេចកីតស្រោើជា 
សរចរ (អារមមណ៍្) ររេ់អ្នកីឥតរាជាញ  ។ 

៦. ទោទសា ទខធសមដុ្ឋា ទោ សទេ:មាន 
សេចកីត្សរោើជាេមុោឌ ន ។ 

៧. ធទមាម  ហទវ រក្ខតិ ធមមច្ឆរឹ ឆតតំំ មហនតំ វិយ 
វសសខទល ើម៌ នឹងស ើយ រតមងរកីាអ្នកីរររពឹ្តតើម ៌
ដូចជាឆ័រតើាំកីនុងរដូវស្លៀង ។ 

៨. ន ទគុ្គតឹ គ្ច្ាតិ ធមមច្ឆរី អ្នកីរររពឹ្តតើម ៌រតមង 
មិនសៅោនទុ់គ្គតិ្ព្ ។ 

៩. មនសុសទផគ្គុ ោលិទទ យសម ឹ នតិថ ក្ញ្ញុ ត្ត 
សេចកីត្កីតញ្ដូ មិនមានកីនុងរុគ្គលាហ មិនគួ្រចូលសៅជិត 
រុគ្គលស ោះ តដលជាមនុេសរស្លយ (គ្មឺិនមានខ្លឹម) ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [64]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

១០. យសមឹ បាបានិ ក្មាម និ សទវ ក្ទណ្ហហ តិ 
វចុ្ចតិ ារកីមមមានកីនុងរុគ្គលាហ រុគ្កលស ោះសលាកី 
សៅថា មនុេសសលម  ។ 

១១. សទុណ្ហហ ិ ធមមំ អសត ំ អ្នកីចូរស្លត រ់ើម ៌
ទ ាំងររេ់អ្េរបុរេ ទ ាំងររេ់េរបុរេ ។ 

១២. ហិត្តវ  អសទនត ន  ជោហិ សទនត ចូរលោះ 
រង់អ្េរបុរេសចញ តតកុីាំលោះរង់េរបុរេស ើយ ។ 

 

នរអូាកណា កទោះយកអាតាា  ចលូាសនព៍ទុ្ ធរែ័ ា 
 ចលូកធវើឲ្យប្រែង ់ កោយនវូប ា ែ ់ កៅន្សវងសមបែែ ិ
  យកផាូវនិពាវ ន ។  

 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [65]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

 ឯកនបិាត្ ជាត្ក 

១. អកិលាស ុ វិទនទ ហទយសស សនត ឹ អ្នកីមិន 
ខ្ាិលរចអូ្េ គ្របា្នសេចកីត្េងរន់ន បញទយ័ ។ 

២. អទត្តថ  អតថសស នក្ខតតំ កឹ ក្រិសសនតិ ត្តរខ 
ររសោជន៍ជានកីខតតរញកីស ររេ់អ្នកីតេវងរកីររសោជន ៍
ព្ពួ្កីផ្លក យនឹងសើវើអ្វា្ន ។ 

៣. អនបុាទយន ទោ អតថំ ឥច្ាតិ ទសា 
វិហញ្ញ តិ អ្នកីាហចងា់នររសោជន៍សោយមិនមាន 
ឧាយ អ្នកីស ោះតតងសស្លកីសៅ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [66]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៤. អាទរាគ្យមិទច្ា បរមញ្ច  លាភ ំ គ្របរ្ាថាន ោរ 
មិនមានសរាគ្តដលជាលា្ោ៉ា ងតរកីតលង ។ 

៥. ឯទខវ ទសទយោ បរិុទសា សប្បទញញ  ទោ 
ទសា ោសិតសស វិជ្ជោតិ អតិថ អ្នកីមានរាជាញ  សចោះ 
ដឹងអ្តថននោេិតរតឹមមាន កី់រ៉ាុសាហណ ោះ កី៏ររសេើាហេ់
ស ើយ ។ 

៦. មតុ្តវ  តបតិ បាបកិ្ំ រុគ្គលានសេចកីត្សតត  
រកីហាយ  សរ ោះរសញ្ចញវាចាអារកីកី់ ។ 

៧. ទមាទខខ  ក្លោណិោ សាធ ុ ោររសញ្ចញ 
វាចាលអញុ ាំងររសោជនឲ៍្យេសរមច ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [67]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៨. ក្ដាំ និប្ផរិតំ ទសទយោ នទតវទវក្ច្ចិទោ នទរា 
សឈើអ្តណ្ត តទឹកីសៅររសេើរជាងមនុេសពួ្កីខ្លោះតដលសគ្  
រេង់ស ើងអ្ាំព្្ទឹកី ។ 

៩. ទតលបតត ំ យោ បរហិទរយយ ឯវ ំ
សច្ិតតមនរុទក្ខ (សតិោ) រុគ្គលគ្របោ្ន់រទោជន ៍
តដលសព្ញសោយសររង(មនិឲ្យរេកី់)ោ៉ា ងាហ រតូវ 
តាមរកីាចិតតររេ់ខ្លួនទុកី(សោយេតិ)ោ៉ា ងស ោះតដរ។ 

១០. ថីនំ ោទវា ទរុាជ្ជទោ ោព្អារកីកី់ររេ់ 
ពួ្កីស្តេត្ ដងឹានសោយកីរម ។ 

១១. នក្ខំ បដមិាទទនតំ អទត្តថ  ពា្លំ ឧបច្ចគ្គ 
ររសោជន៍កីនលងផុ្តមនុេសលងង់ តដលររោន់តតរញកីស 
ោម ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [68]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

១២. ន វិសសទស អវិសសទតថ មនិគ្របេ្និទធស្លន ល 
ចាំស ោះមនុេស តដលមនិធា្ល រ់េិធទធស្លន លរន  ។ 

១៣. មនតសី ុ អក្តុហូលំ កីនុងោរររកឹីារតូវោរ 
មនុេសតដលមិននិោយ រ៉ាា៉ា ច់រ៉ាសា៉ា ច ។ 

១៤. អតិទលាទោ ហិ បាបទខ សេចកីត្សលា្ 
សលើេលន់ ជាេោព្លាមកីតមនពិ្ត ។ 

១៥. មនញុ្ញ ទមវ ោទសយយ គួ្រនិោយតតវាចា 
តដលជាទ្ររ់ចិតត ។ 

១៦. ោមនញុ្ញ  ក្ោុច្នំ កីនុងោលាហៗ កី៏មនិ 
គួ្រនិោយវាចាតដលមិនជាទ្ររច់ិតត ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [69]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

                
                 ឧបរបិណ្ណា សក ម្ជឈមិ្នកិាយ 

១. អទជាវ កិច្ចមាតប្ប ំគួ្រសើវើសេចកីត្ព្ាោមដុត 
កីិសលេកីនុងតែងសនោះ ។ 

២. អតីតំ ោោវ គ្ទមយយ មិនរតូវតាមនឹកីគ្តិ 
អារមមណ៍្តដលកីនលងសៅស ើយ ។ 

៣. ក្មមំ សទតត វិភជតិ យទិទ ំ
ហីនប្បណីតត្តយ កីមមតរងតចកីព្ពួ្កីេតវឲ្យសថាកី 
ទរ និងររសេើរ ។ 

៤. នហិ ទោ សកគរទនតន មោទសទនន មច្ចោុ 
កីិរោិរសាហត ោះរនណ្ត អ្ាំព្្មតយ គ្សឺេចកីតស្្លល រដ់៏មាន
សេ ើាំមិនមានស ើយ ។ 

៥. សនតិទមវ សិទក្ខយយ គ្របេិ្កីានូវេនតិ គ្ ឺ
សេចកីត្េងរ់ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [70]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

   ទុកកនបិាត្ ជាត្ក 

១. អតតប្បសសំទខ ទបាទសា ោយំ 

អសាន ក្វចុ្ចតិ មនុេសតដលេរសេើរតតខ្លួនណងសនោះ ពួ្កី 
សយើងមិនររ់ចតិតស ើយ ។ 

២. អទដុាច្ិទត្តត  ោទសយយ គ្គរំ សច្ចបុសញ្ហ ិត ំ

មនុេសមានចិតតមនិររទូេរា៉ាយ គ្របស្ លវាចាររកីរ
សោយេចច: ។ 

៣. ក្ទរយយ ទោគ្ំ ធវុមប្បមទត្តត  មនុេសមិន 
ររមាទគួ្រសើវើសេចកីតព្្ាោមជាដរារ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [71]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៤. ខទលា ឃសតិ ភតូ្តនិ សពា្វ ទនវ 
សហតតោ ោលសវលាតតងទាំ េ្ុនូវេព្វេតវ 
ទាំងឡាយរព្មទ ាំងខ្លួនណង ។ 

៥. កិច្ឆច នកុ្ពុវសស ក្ទរយយ កិច្ចំ គួ្រសើវើកីិចចដល់ 
មនុេសតដលជួយសើវើកីចិច ។ 

៦. ច្តរុាគ្តិគ្មនំ នប្បសំសនតិ បណឌ តិ្ត 
រណ្ឍិ តទ ាំងឡាយ តតងមិនេរសេើរ ោរលុោះអ្ាំាហច 
អ្គ្តទិ ាំង៤ ។ 

៧. នទម នមនតសស ភទជ ភជនតំ គួ្រឳនលាំសទន 
ដល់មនុេសតដលគួ្រឳនលាំសទន គួ្រគ្រម់នុេសតដល 
គួ្រគ្រ់ (សយើង) ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [72]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៨. ន សកគទមា បាបជទនន ទសទយោ  េមាគ្ម 

នឹងារជនមិនលអស ើយ ។ 

៩. ន សនថវំ ខបរិុទសន ក្យិរា មនិគួ្រសើើវ 

សេចកីត្េនិទធស្លន ល  នឹងរុរេអារកីកី់ ។ 

១០. មា ទខធសស វស ំ គ្មិ កុីាំលុោះអ្ាំាហចនន 

សេចកីត្សរោើស ើយ ។ 

១១. មាស ុតវំ អក្រិ   បាបំ     អ្នកីកុីាំសើើវារ ៎នោះ ។ 

១២. វាច្ំ បមទុញ្ច  ក្សុល ំ ោតិទវលំ គួ្រ 

រសញ្ចញវាចាលអកុីាំឲ្យកីនលងសព្លសវលា ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [73]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

១៣. សទោត  សគ្គបរាយទោ ពួ្កីេរបុរេមាន 

ឋានេួគ្ជ៌ាទ្សៅ កីនុងខាងមុខ្។ 

១៤. សទុោ ហទវ សប្បុរិទសន សកគទមា      
េមាគ្មនឹងេរបុរេតតង ាំមកី នូវសេចកីតេុ្ខ្ 
តមនពិ្ត។ 
  

 សុីសខុ្សុីទ្កុ ខ សុីអវីប្រគបមុ់ខ្ សុីឥែករសីទ្ ី  
 អតាែ ហែឹងឯង កចញន្ទ្ងខ្វងសុី ន្ដលកៅថាសុី  
  គរឺងអារមាណ៍ ។    
 អារមាណ៍ប្រគបម់ខុ្ កទោះសខុ្កទោះទ្កុខ កចោះន្ែសនសាំ  
 កទោះអរកទោះខ្ងឹ កទោះខ្ ាលិកទោះខ្ាំ ប្រែជាកក់តែ ង ាំ  
  កចោះន្ែទ្ទ្លួ  ។  

 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [74]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

                     ម្ហាវគគ ទឃីនកិាយ 

១. អឌា ទច្វ ទលោិធ  ច្ សទពវ មច្ចុបរាយោ 
ទាំងអ្នកីមាន ទ ាំងអ្នកីរកីេុទធតតមានសេចកីតស្្លល រ ់ ជា 

ទ្សៅខាងមុខ្ ។ 

២. អនិច្ឆច    វត   សង្ខខ រា   េងាខ រទ ាំងឡាយមិន 
សទៀង  ន៎ ! ។ 

៣. ឥរនិោនិ រក្ខនតិ បណឌ ិត្ត រណ្ឍិ ត ទ ាំងឡាយ  
តតងរកីានូវឥស្តនទ្យ៍ ។ 

៤. ទទទត្ត បញុ្ញ ំ បវឌឍតិ រុណ្យររេ់អ្នកីឲ្យ 
ទន រតមងចសរមើនស ើង(ជានិចច ) ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [75]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥. សពវំ ទភទបរិយនតំ ឯវំ មច្ឆច នជីវិតំ    ោជន ៍   
ដ្ទ ាំងពួ្ងមានោរតរកីធា្ល យ ជាទ្រាំផុ្តោ៉ា ងាហ 
ជ្វតិររេ់េតវទ ាំងឡាយ កី៏ោ៉ា ងស ោះតដរ ។ 

៦ សទពវវ និកិខបសិសនត ិ ភតូ្ត ទលាទក្ 
សមសុសយ ំ េតវទ ាំងពួ្ង តដលសកីើតមកីតតងតត 
នឹងលោះរង់រាងោយសចាលកីនុងសលាកី ។ 

៧. រាគ្ទោសទមាហក្ខោនិពវុទត្ត រព្ោះអ្រយិ 
និ វ នស ើយ សរ ោះកីិរោិកីសយ័សៅននរាគ្: សទេ: 
និងសមា : ។ 

 រកី ែអីាណិែ បណាែ លពីចែិែ សកងវគលក ា ច 
 កៅកសងៀមពុាំសខុ្ ដចូកគកបាចករាច កចោះន្ែអកណាច 
  ចងជ់យួសករ គ្ ោះ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [76]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

          បាដកិវគគ ទឃីនកិាយ 

១. អាច្រិោ ទកិខណ្ហ ទិសា អាចារយទុកីជាទិេ 
ខាងស្លត ាំ ។ 

២. ឥតិ វិសសដាក្មមទនត អត្តថ  អទច្ចនតិ មាណទវ 
ររសោជន៍ទ ាំងឡាយ តតងកីនលងរ ាំលងពួ្កីមាណ្ព្ 
តដល លោះរង់ោរងារសចាល ។ 

៣. ឧទធំ សមណរពា្ហមណ្ហ ពួ្កីេមណ្ 
រ  មណ៍្ទុកីជាទិេខាងសលើ ។ 

៤. ោសក្មមក្រា ទហដ្ឋា  ពួ្កីទេកីមមកីរទុកីជា 
ទិេខាងសរោម ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [77]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥. នហិីនទសវី ន ច្ វឌុឍិទសវី នហិយីតិ 
ខឡបទក្ខវ ច្នទមិា រុគ្គលសេព្គ្រ់តតសេចកីតស្្លរ 
េូនយ មិនសេព្គ្រ់សេចកីត្ចសរមើនរតមងស្លរេូនយដូច 
រព្ោះចនទខាងរស ច ។ 

 ៦. បណឌ ិទត្ត សលីសមបទោន  ជល ំ អគ្គគវ 
ោសតិ រណ្ឍិ តរររូិណ៍្សោយេ្ល តតង្លឺរុង 
សរឿងដូចជាព្នលឺស្លើង ។ 

៧. បតុតោរា ទិសា បច្ឆា  រុតត្ រោិទុកីជាទិេ 
ខាងលិច ។  

៨. ទោគ្គ សននចិ្យំ យនតិ វមមិទខ វបូច្យីតិ 
សោគ្េមបតតិររេ់អ្នកីរគ្ររ់គ្ងផ្ទោះលអ រតមងកុីោះកីរដូច 
ជាដាំរូកីតដលេតវកីសណ្ត ៀរ កីស ើងដូសចាន ោះតដរ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [78]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៩.  មាត្តបិត្ត ទិសា បពុា្វ  មាតារតិា ទុកីជា 
ទិេខាងសកីើត ។ 

១០. មិត្តត មច្ឆច  ច្ ឧតតរា ណមតិតអាមាតយទុកីជា 
ទិេខាងសជើង ។ 

  

 

 មនសុសរមិលគណុស នុខ្វងកលមើស ចែិែកប្រទ្ីសប្រទ្នងក់ភាចប្រគាប្រក                                                             
 កាលកគផគែផ់គងខ់្ ានួឲ្យលអ ឥែនឹកែបែសងគណុកគ ។ 
 លោុះដលយ់រូមកនឹកាែ យកប្រកាយ នឹកក ើញកែកីលា យកប្រពាោះកធវសកទ្ វ 
 មិនហ នកហើបមាែមួ់យមា ែក់ទ្ កចោះន្ែកគចកគពនួបាំបា ាំង ។ 

 

 

 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [79]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

ម្ជឈមិ្នកិាយ រាជវគគ រដឋបាលសតូ្ត្ 

១. អដាកគិទខ ច្ មគ្គគ នំ ទខម ំ អមតគ្គមនិ ំ
រាហត ផ្លូ វទ ាំងឡាយមានអ្ងគ៨ ជាផ្លូ វសកីសមជាស តុ ាំ 
ឲ្យដល់នូវអ្មតើម៌ ។ 

២. អប្បញ្ច ទិំ ជវីិតមាហ ុ ធរីា អ្នកីរាជញទ ាំង 
ឡាយស លថា ជ្វតិសនោះេតួចសេតើងាហេ់ ។ 

៣. ក្មមុោ វតតតិ ទលាទខ េតវសលាកីតតងររ 
រពឹ្តតសៅតាមកីមម ។ 

៤. ខទមហ ិ ទលាក្មហិ ន ហតិថ តិតិត សេចកីត្តឆអត 
ឆអន់សោយោមមិនមានកីនុងសលាកីស ើយ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [80]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥. តសាម  ហិ បញាវ ធទនន ទសទយោ  ស តុ 
សនោះណងរញ្ញដ  នឹងស ើយ សទើរររសេើរជាងរទព្យ ។ 

៦. ោរុំ នមយនតិ តច្ាខ អត្តត នំ ទមយនត ិ

បណឌ ិត្ត រណ្ឍិ តតតងសើវើខ្លួន(ទូ ម ន)ដូចជាងសឈើព្ត់ 
សឈើ ដូសចាន ោះតដរ ។ 

៧. បាបានិ ក្មាម និ ក្ទរានតិ ទមាោ មនុេសទ ាំង 
ឡាយតតងសើវើារកីមម សរ ោះសេចកីត្វសងវង ។ 

៨. បញុ្ញ មាក្កខមាោន ំសទកោ ទវ យជតំ មខុ ំ

រព្ោះេងឃ នឹងស ើយ ជាររមុខ្ររេ់ពួ្កីមនុេសតដល 
រាថាន រុណ្យ  ាំរន រូជា ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [81]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

៩. រាជ្ជ មខុំ មនសុានំ នទីនំ សាគ្ទរា មខុ ំ
រព្ោះរាជាជាររមុខ្ ររេ់មនុេសទ ាំងឡាយ េមុរទ 
ស្លគ្រជាររមុខ្ររេ់េទឹងទ ាំងឡាយ ។ 
      ១០. សក្មមោុ ហញ្ញ តិ បាបធទមាម  មនុេសមាន 
ារើម៌រតមងសតត រកីហាយ សរ ោះកីមមររេ់ខ្លួន ។ 

 

  

 កភាើងន្ែងន្ែមាននវូកាំកៅ លែកុភាើងន្ែងកតែ ឥែខ្វនកឡើយ 
ដចូចែិែកទស:កកើែកឡើងកហើយ ឥែមានសងបក់ឡើយកាុងច ិែ ។ 
សមុប្រទ្មានទ្កឹជាអចនិ្តរនែយ ៍ ន្ែងមានរសន្តប្រប្ជាធមាតា 
ដចូខ្នធ៥ន្ែងមានករាគា កកមងចសជ់រាន្ែងឈឺចប ់។ 

 

 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [82]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

              ម្លូបណ្ណា សក ម្ជឈមិ្នកិាយ 

១. ច្ិទតត អសកកលិិទដា សគុ្តិ បាដិក្ង្ខខ  ោល 
សរើចិតតមិនសៅ មងស ើយ គ្របនឹ្កីេងឃមឹេុគ្តិ្ ព្ 
ចុោះ ។ 

២. ច្ិទតត សកកលិិទដា ទគុ្គតិ បាដិក្ង្ខខ  ោលសរើ 
ចិតតសៅ មងស ើយ គ្របេ្ងឃមឹទុគ្គតិ្ព្ចុោះ ។ 

៣. សពវភទូតស ុ ក្ទរាហិ ទខមតំ អ្នកីចូរសើវើ 
សេចកីត្សកីសមកីានត កីនុងេព្វេតវទ ាំងឡាយ ។ 

ទ្កូពិែពឹងប្រចវា ការសិកាពិែពឹងពាយាម 

 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [83]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

               សត្តកនបិាត្ អងគុត្តរនកិាយ  

១. អត្តត  ហិ បរម ំ បិទោ  ខ្លួន នឹងស ើយជាទ្ 
រេឡាញ់សព្ញចិតតោ៉ា ងនរកីតលង ។ 

២. អនធតមំ តោ ទោតិ យំ ទខទធា សហទត 
នរំ សេចកីត្សរោើ រគ្រេងកតន់រជនកីនុងខ្ណ្:ាហ 
សេចកីតង្ងឹតដូចជាខាវ កីក់ីម៏ានស ើងកីនុងខ្ណ្:ស ោះ ។ 

៣. ទខធំ បញញ យ ឧច្ាិទនទ រុគ្គលគួ្រផ្លត ចផ់្តលិ 
សេចកីត្សរោើសោយរញ្ញដ  ។ 

 ៤. ទខធជ្ជទត្ត បរាភទវា មនុេសមានសេចកីត ្
សរោើ សកីើតស ើងស ើយ តតងមានសេចកីត្វ ិេស្លរ 
េូនយ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [84]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥. ទខធទោ ទពុវទណ្ហណ  ទោតិ មនុេសន សរោើ 
រតមងមានេមបុរអារកីកី់ ។ 

៦. ក្ទុោធ  ធមមំ ន បសសតិ មនុេសសរោើរតមងមិន 
ស ើញើម៌ ។ 

៧. ញាតិមិត្តត  សហុជ្ជា  ច្ បរិវិទជានតិ ទខធន ំ
ញតិមិតត និងអ្នកីមានចិតតលអជា រតមងសជៀេវាង 
អ្នកីន  មានសេចកីត្សរោើ ។ 

៨. ទកុ្ខំ សយតិ ទខធទោ មនុេសន សរោើ 
តតងសដកីជាទុកីខ ។ 

៩. បច្ឆា  ទសា វិគ្ទត ទខទធ អគ្គគទទឌាវ 
តប្បតិ ោលសរើាត់សរោើស ើយ កីនុងសវលាសរោយ 
រុគ្គលស ោះ រតមងសតត រកីហាយ   ដូចជារតូវស្លើងសឆោះ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [85]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

      ១០. ហនត ិ ក្ទុោធ  សមាតរំ កូីនសរោើសកីើតស ើង 
(ោលាហអាច)េមាល រ់មាត យររេ់ខ្លួនកីា៏ន ។ 

  

                               អហសឹា 

 អហឹាជាធមដ៌ស៏ាំខ្វន ់ ប្រប្សិនកបើកានប់ានប្រគបគ់ាា  
 សមកល្ហកទ ាំងមូលនឹងសោះជា ការក ា្ ោះទសគ់ាា កនឹ៏ងគាា ន។ 
 កប្រពាោះអហិងាជាធមម៌ាប ់ ឲ្យរាបឲ់្យរកគាា រាលប់្រាណ 
 អាច ាំឲ្យមានសខុ្សប្រមានែ កធវើកមែចនឹងបានដចូថាកអហើយ។ 
 ប្រប្សិនកបើអាចប្រប្ជុាំគាា  ទ្ទូ ាំងកល្ហកាកុាំកកនែើយ 
 ជន្ជកប្រប្កឹារកកកាោះកប្រែយី     កបើបានក ើញកហើយប្រពមកានត់ាម។ 
 ឲ្យអហិងាមានរាលទ់្ វបី ភាដឺចូប្រប្ទ្បីន្តនកល្ហកភ្លា ម  
 ក ោះកល្ហកទ ាំងមូលនឹងមាន ម ថារចួផែុចកអហឹា ។ 

   

 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [86]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

                ទសកនបិាត្ អងគុត្តរនកិាយ 

១. ក្ណហ ំ ធមមំ វិប្បោយ គួ្រលោះើម៌សលម សចាល 
សចញ ។ 

២. បរិទោទទបយយ អត្តត ន ំ ច្តិតទក្លទសហ ិ
បណឌ ិទត្ត រណ្ឍិ តគួ្រសើើវខ្លួនឲ្យផូ្រផ្ងច់ាកីសរគ្ឿងសៅ 
 មងននចតិត ។ 

៣. សកុ្កំ ោទវថ បណឌ ិទត្ត រណ្ឍិ តគួ្រចសរមើន 
ើម៌ េ ។ 

រកធមក៌ាុងកាយ រកបាយកាុងោា ាំង 

 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [87]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

          ឯកាទសកនបិាត្ អងគុត្តរនកិាយ  

១. អមនសុាន ំ បិទោ ទោតិ អ្នកីចសរមើនសមតាត  
រតមងជាទ្រេឡាញ់ររេ់អ្មនុេសទ ាំងឡាយ ។ 

២. អសមមុទហហ  ខល ំ ក្ទរាតិ អ្នកីចសរមើនសមតាត  
រតមងមនិវសងវងកីនុងោលសើើវោលកីិរោិ ។ 

៣. តវុ ំ ច្ិតត ំ សមាធយិតិ ចិតតររេ់អ្នកីចសរមើន 
សមតាត  រតមងានេមាើឆិ្ងរ់ ។ 

៤. ទទវត្ត រក្ខនតិ សទវតាទ ាំងឡាយ តតងរកីាអ្នកី 
ចសរមើនសមតាត  ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [88]    ខន្តជីាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥. ន បាបកិ្ំ សបុនិំ បសសតិ អ្នកីចសរមើនសមតាត  
រតមងមនិយល់េរតិអារកីកី់ ។ 

៦. មខុវទណ្ហណ  វប្បសទីតិ េមបុរមុខ្ររេ់អ្នកី 
ចសរមើនសមតាត  រតមងផូ្រផ្ង ់។ 

៧. មនសុានំ  បិទោ ទោតិ អ្នកីចសរមើសមតាត  
រតមងជាទ្រេឡាញ់ររេ់មនុេសទ ាំងឡាយ ។ 

  អាណិែអ ថ កោព ោះមនសុសឥែញែ ិ 
  ណាមយួជយួគាា  ក ើញគាា ទ្ល័ប្រកា  
  កាំប្រពកីាំប្រពា គរួសករ គ្ ោះគាា        
   ឲ្យបានសខុ្ផង ។   

 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [89]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

              បញ្ចកនបិាត្ អងគុត្តរនកិាយ 

១. អគ្គសស ោត្ត លភទត បនុគ្គំ អ្នកីឲ្យររេ់ 
ខ្ពង់ខ្ពេ់ រតមងានររេ់ខ្ពង់ខ្ពេ់មកីខ្លួនវញិ ។ 

២. ធទមម ឋតិំ ន វិជហតិ កិតិត កីិតតយិេរតមង 
មិនលោះរង់រុគ្គលតដលឋតិសៅកីនុងើម ៌។ 

៣. បញុញ ន ិ បរទលាក្សម ឹ បតិដ្ឋា  ទោនត ិ
បាណិនំ រុណ្យជាទ្ពឹ្ង ររេ់េតវទ ាំងឡាយកីនុង 
សលាកីខាងមុខ្ ។ 

៤. មោបោយី លភទត មោបំ អ្នកីឲ្យររេ់ជា 
ទ្ររ់ចតិតរតមងានររេ់ជាទ្ររច់ិតត ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [90]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥. យោ យោ យតថ លទភថ អតថំ តោ តោ 
តតថ បរក្កទម រុគ្គល គ្របា្នររសោជន៍កីនុងទ្ាហ 
សោយររោរាហៗ គួ្រររឹងព្ាោមកីនុងទ្ស ោះសោយ 
ររោរស ោះៗ ។ 

៦. សខុសស ោតំ ទមធាវី សខុំ ទសា អធិគ្ច្ាតិ 
អ្នកីរាជញឲ្យសេចកីត្េុខ្(ដល់អ្នកីដនទ) សលាកីតតងាន 
ទទួលសេចកីត្េុខ្វញិ ។ 

៧. ទសដានទទោ ទសដាមទុបតិ ឋានំ អ្នកីឲ្យររេ់ 
ររសេើរ រតមងចូលដល់ឋានររសេើរ ។ 

 អាណិែអាកណាច ហកដ់ចូជាកខ្វា ច ចែិែកោព ោះកៅរក  
 ជនន្ដលរងទ្កុខ ជប្រជុលជប្រជក មានអវីកយ៏ក  
  កៅជយួសករ គ្ ោះ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [91]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

            ឆកកនបិាត្ ជាត្ក 

១. ខលគ្តញ្ច  ន ោទបតិ អតថំ ស្លើុជន តតង 
ញុ ាំងររសោជនត៍ដលមកីដល់តាមោល មិនឲ្យស្លរ 
េូនយសៅ ។ 
២. ច្នទោទីនំ គ្ោធ ន ំ សលីគ្ទោធ  អនតុតទរា 

រាហត កីលនិរកីអូ្រមានកីលិនខ្លឹមចនទន៍ជាសដើម កីលនិេ្ល 
ររសេើររាំផុ្ត ។  
៣. ធទមាម  រហទោ អក្ទទទមា ើមដូ៌ចជារេោះមនិ 

មាន្កី់ ។ 

៤. ធីទរា ទោទគ្ អធិគ្មម សកគណ្ហហ តិ ច្ 
ញាតទក្ អ្នកីរាជញានសោគ្េមបតតិស ើយ តតង 
េសស្តងាគ ោះព្ពួ្កី ញតិ ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [92]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥. មា ត្តត ក្ជុឈិ ន ហ ិសាធ ុទខទធា អ្នកីចូរកុីាំ
ខឹ្ងស ើយ សរ ោះោរខឹ្ងមនិលអសទ ។ 

  

 ប្រពោះពទុ្ ធកសែចប្រទ្ង ់ ប្រប្ទនអភមិងគល ៍ កោយប្រពោះឳវាទ្ 
 ឲ្យសែវកល្ហក តាាំងចែិែឲ្យាអ ែ កុាំឲ្យគប្រគាែ  
  ប្រចបកូប្រចបល ់។    
 ប្រប្ប្រពែឹែប្រប្ែបិែែ ិ កមាា យកមាា ែ ់ ធមជ៌ាអកសុល 
 ជប្រមោះស ែ ន ឲ្យបានលោុះដល ់ អរយិមគគផល 
  ដលនិ់ពាវ នកហង ។    
  

 

 អាកកានសី់លគង ់ កបកោយអភមិងគល ៍សពវទ្និរាប្រែី  
 ប្រាសចកឧបប្រទ្ព កបកោយសិរ ី ចកប្រមនីសសួែី 
  ឥែបកីមាោះហមង ។  



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [93]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

                       នវកនបិាត្ ជាត្ក 

១. អនត្តថ ទយវ វឌឍនត ិ ពា្លំ អច្ចបុទសវទត្ត 
សេចកីត្វ ិេតតមា៉ាងរតមងចសរមើនដល់រុគ្គលតដល
សេព្ គ្រម់នុេស ល ួេររមាណ្ ។ 

២. ទទុខខ  ពា្ទលហិ សកគទមា  េមាគ្មនឹង 
ពួ្កីជន លតតង ាំមកីនូវសេចកីតទុ្កីខ ។ 

៣. ន ឃាសទហតបូ ិ ក្ទរយយ បាបំ មិនគួ្រសើវើ 
ារ សរ ោះស តុតតេ្ុសទ ។ 

៤. មាសស ពា្ទលន សកគច្ាិ អមិទតតទនវ សពវោ 
កុីាំសើវើេមាគ្មនឹងជន ល (សរ ោះ)ទុកីដូចជាេរតូវ 
េព្វោល ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [94]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

       ត្កិនបិាត្ អងគុត្តរនកិាយ 

១. អតតទោ ឧតតរឹ ភទជថ គួ្រសេព្គ្ររុ់គ្គលតដល 
ររសេើរជាងខ្លួន ។ 

២. នតិថ ទលាទក្ រទោ ោម ស ម្ ោះថា ោរស្លង ត ់
កីាំា ាំងមិនមានកីនុងសលាកី ។ 

៣. និហយីតិ បរិុទសា និហនីទសវី រុរេតដល 
សេព្គ្រ់មនុេសសថាកីទររតមងសថាកីទរចុោះ ។ 

៤. បញុញ និ ក្យរិាថ សោុវោនិ គួ្រសើវើរុណ្យ 
ទ ាំងឡាយតដល ាំមកីនូវសេចកីត្េុខ្ ។ 

៥. ទសដាមបុនមំ ឧទទតិ ខិប្បំ ោរចូលសៅគ្រ ់
មនុេសតដលររសេើររតមងចសរមើនឆ្ងរ់ ។ 

៦. បពុា្វ ច្រិោតិ វចុ្ចទរ មាតារតិាស ម្ ោះថា ជា 
រុ វ ចារយ(ររេ់កូីន) ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [95]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 

                        បកិណ្ាកសុភាសិត្ 

១. ខនតិ ធីរសស លកកទរា កីិរោិអ្តើ់នជ់ាសរគ្ឿង 
អ្លងាក រ ររេ់អ្នកីរាជញ ។ 

២. ខនតិ តទបា តបសសិទោ ខ្នត្ជាតរ:ររេ់អ្នកី 

មានតរ: ។ 

៣. ខនត ិ ពលវំ យតីនំ ខ្នត្ជាកីមាល ាំងររេ់ពួ្កី 
អ្នកីរួេ ។ 

៤. ខនតិ ហិតសោុវោ ខ្នត្តតង ាំមកីនូវ   
ររសោជន៍ និងសេចកីត្េុខ្។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [96]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

៥. មោទបា ទោតិ ខនតិទខ អ្នកីមានខ្នត្រតមង 
ជាទ្ររច់ិតត(ររេ់អ្នកីដនទ) ។ 

៦. ទលុលទោ ខណសមបតិត ោរដល់រព្មសោយ 
ខ្ណ្ៈ (១)រកីានសោយកីរម ។ 

៧. មោខរណិុទខ ោទោ រព្ោះពុ្ទធជាទ្ពឹ្ង 
ននេតវសលាកី រទង់ររកីរសោយមហាកីរុាហើាំ ។ 

១. រទក្ខយយ អតតទោ សាធុំ លវន ំ ទលាណតំ 
យោ រតូវរកីាសេចកីតល្អររេ់ខ្លួនទុកីដូចជាអ្ាំរលិ 
តតងរកីារេនររ ។ 

១)អ្ដឌកីថាើមមរទ ខ្ណ្:មាន៤គឺ្ ខ្ណ្:តដលរព្ោះពុ្ទធជាមាច េ់ 
រតាេ់ស ើងកីនុងសលាកី ខ្ណ្:តដលសកីើតកីនុងមជឈមិររសទេ ខ្ណ្:តដលានជា 
េមាម ទិដឌិ    ខ្ណ្:តដលមាន អាយតនទ ាំង ៦ រររូិណ៌្មិនខ្វោះខាត ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [97]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

២. និសមម ក្រណំ ទសទយោ ពិ្ចារាហមុនស ើយ 
េឹមសើវើ ររសេើរជាង ។ 

៣. ទលាទខបតថមភិត្ត ទមត្តត  សមតាត ជាើមរ៌ ាំរទ 
សលាកី ។ 

៤. អតិទលាភោសិខ សេចកីត្រញេាញុ ាំងសលាកី 
ឲ្យវ ិេ ។ 

៥. សមមោុ ោទសិំ ច្ណិណ ំ បរមមុោបិ ត្តទសិ ំ
ចាំស ោះមុខ្រររពឹ្តតោ៉ា ងាហ ទុកីជាកីនុងទ្កីាំា ាំងមុខ្កី ៏
រតូវ រររពឹ្តតោ៉ា ងស ោះតដរ ។ 

៦. បតុតក្ំ វិយ រាជ្ជទោ បជំ រក្ខនតុ សពវោ េូម 
រព្ោះររមកីសរតយ៍្ទ ាំងឡាយរទង់រកីាររជានុរាស្តេតដូច
ជា រព្ោះរាជរុរតេព្វៗោលសៅសហាង ។ 



សិក្សាគាថានានា ក្សនុងព្រះត្ព្ៃបដិក្ស 

     ខន្ត ិរលំវ យៃនី្ ំ         [98]    ខន្តីជាក្សម្ល ងំរបស់រួក្សអ្នក្សបសួ 

 

 េូមអ្រគុ្ណ្ដល់ពុ្ទធររេ័ិទទ ាំងអ្េ់ តដលាន 
អានសោយចិតតេងរ់ និងសររព្រដិរតតិ សោយចិតតសស្លម ោះ ។ 
សព្លតដលជួរររទោះ នូវសរឿងតដលជារញ្ញា សផ្សងៗ កុីាំស្លច 
ា៎ហេូមនឹកីស ើញរថាររេ់រព្ោះកីនុងកូីនសេៀវសៅតូច សនោះ   
ផ្ងសដើមបអ្្រ់រ ាំចិតតឲ្យានទន់សព្លសវលា សរ ោះរថា ររេ់ 

រព្ោះេមពុទធ ជាេោវ:ពិ្តតដលសយើងគួ្រទទួលយកី ។ 

 ជាទ្រញ្ចរ់សនោះ េូមររសគ្ន និងជូនព្រដល់ពុ្ទធ 
ររេ័ិទ ទ ាំងអ្េ់ឲ្យានេសរមចសរឿងលអ និងសេចកីត្រាថាន  
លអរគ្រ់តររោ៉ា ង ស ើយរួចផុ្តចាកីទុកីខរគ្រ់រន  ។ 
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