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 ឈ ម្ ោះឈ ៀវឈៅ ³ កំណាពយតបគុណ 

 ឈរៀបឈរៀងឈោយ ³ សាមណេរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
 ឧបតថមភឈោយ ³ ពុទ្ធបរសិ័ទ្ និងររុមញាត ិ
 ឈធវើឈចញពីមាតុភូមខិញុ ុំ ³ វតតសសាភណារម ភូមសិ្រ លអ ឃុុំឈោក-
រឈមៀត រ ុកថមពួក ឈខតតបន្ទទ យមានជយ័ ននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា  
 កាលបរឈិចឆទឈធវើចប ់ ³ នថងឈៅរ ៍ ១៥ ឈកើត ស្ខបុ ស ឆ្ន ុំឈរាង ចត្វវ  ័ក 
ព. . ២៥៥៦ រតូវនឹងនថងទី ២៦ ស្ខមករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ 
 ឈ ោះពុមពឈលើកទី ១ ³ ចុំននួ ២០០ កាល  
 មយួកាលតនមល ³ ៣.៣០០ ឈរៀល 
 អ ់ទឹករ កច់ុំនួន ³ ៦៦០.០០០ ឈរៀល= ១៦៥ ដុល្លល រ 
 ឈរាងពុមពឈ ម្ ោះ ³  ស ៉ា  ផុន (ភនុំឈពញ) 

 ស្ចកផាយកនុងឱកា  ³ បុេយរតញ្ញូរតណវទ្ី និងឆ្លងណេតិយ 

 ការផាយរប ់ ³ ររុមយុវសមេអ្នរនិពនធ  
 ផតល់មតិឈោបល់ : មាច  ់ឈ ៀវឈៅផ្ទទ ល់ 
 Telephone : 098 370 097 / 087 370 097 / 017 809 650 
 Facebook ³  Sa Chanratt@yahoo.com 

 E-mail ³ chanratt_sa@yahoo.com 

 កមម ិទធិរប ់ ³ ររុមយុវសមេអ្នរនិពនធ   
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អារមភកថា 

6 
 ដងួរពោះចន្ទ្ន្ទទ ន្ទរារតីនថង ១៥ ឈកើតោម នន បពពកបិទ ុំង ឬរារាុំង 
កុំពុងស្តបឈចចញពនលឺមកឈលើនផទននស្ផនដីស្បបរ ទន ់ រតចោះរតចង ់ឥតមាន 
ចឈន្ទល ោះរតងណ់ា ឬអគតិ (លឈមអៀង) ចុំឈ ោះបុគគលណាឈ ើយ និងមនិមាន 
ការឈោកោត យរ មីរប ់ខលួនមានឧបមាោ៉ា ងណា ទឹកចិតតននបុពវការជីន 
ទុំងឡាយមានមាត្វបិត្វជាឈដើម ស្ដលស្តងស្តមានឈ ចកតី ឈន្ទត   
ឈរ  របណីមកឈលើបុរតធីត្វរប ់ខលួន ឈោយរពហ្មវហិារធមប៌នួ  ងគហ្- 

ធមរ៌ ុំ រពមទុំង នឈធវើពលីកមម ពវរគបស់្បបោ៉ា ង បូជាកមាល ុំងកាយចិតត 
ោ៉ា ងឈរចើនជាអឈនកអនគឃ មនិអាចរាប ់នរបមាណអ ់កម៏ានឧបមា 
ោ៉ា ងឈន្ទោះស្ដរ។ 
 ឈោយអារ ័យរពោះគុណដធ៏ុំឈធងឈនោះឈហ្ើយ ឈទើបឈធវើឱយរូបខញុ ុំស្ដល
រតូវជាបអូន ជាកូន កមួយ ឈៅ ឈៅទតួ ជា ិ សមានឈ ចកតីនឹករពញករជោះថ្លល  
ចុំឈ ោះរពោះគុណដន៏រកស្លង ឥតយកអវីមកឈរបៀបផទឹម នឈ ើយ ឈហ្ើយក ៏
មនិអាចយកឧបករណ៍អវីមកវា ់ស្វង ថលឹងស្ថលងនូវគុណូបការៈដម៏ហ្ិមាឈនោះ 
 នស្ដរ ឈៅឈពលឈនោះមានស្តបុចដ មបទ ពវរគបស់្បបរបការ ស្ដលកូន 
ឈៅ នឈធវើ ឈរមចឈហ្ើយឈោយលអឈនោះ ឧទទិ ជូនចុំឈ ោះឈល្លកអនកមាន 
គុណទុំងឡាយស្តប៉ាុឈណាណ ោះ។ 
 ឈៅវឈរាកា នថងបុណយកតចដូ កតឈវទី និងឆលងឈចតិយ រមាបត់មកល់ 
អដិឋធាតុអនកមានគុណរប ់ឧ  ក ថង ផូ និងឧ  ិកា សាន ស ឿម 
ន្ទមាតុភូមខិញុ ុំ  ូមបញ្ជជ កថ់្ល ឈល្លកទុំងពីររូបឈនោះឈហ្ើយជារពោះកឈន្ទល ង 
(រពោះរពហ្ម បុពវឈទវា បុ វ ចារយ និងអាហុ្ឈនយយបុគគល) ដច៏ា ់ចបងរប ់ខញុ ុំ  
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ឈ លគឺឈល្លកជាអនកផតល់កុំឈណើ តរូបរាងកាយ ចិចច ឹមបី ចស់្ថរកាឱយមាន 
ជីវតិ  នឈឃើញពនលឺរ មីននទវីបឈល្លកា រពមទុំងឱយកូន ន ិកាឈរៀន ូរត 
និង នចូលមកប ួបឈរមើរពោះពុទធោ ន្ទជាឈដើម។ រប ិនឈបើោម នឈល្លក 
ទុំងពីររូបឈនោះឈទ រូបខញុ ុំកោ៏ម ននថងឈនោះស្ដរ  «ឈៅឈលើឈល្លកឈនោះ ខញុ ុំមនិទនរ់ក 
ឈឃើញបុរ រូបណា និងន្ទ្ តីរូបណាមានភកតីភាព  ម័រគឈោម ោះ ឈ នហា រពម
ទុំងបតូរផ្ទត ចជ់ួយ ខញុ ុំ  ពវរគបស់្បបោ៉ា ងដូចជាឈល្លកឪពុក និងអនកមាត យ 
រប ់ខញុ ុំឈ ើយ»។ 
 អារ ័យនូវការដឹងគុណបុពវការជីន ននឈល្លកអនកមានគុណរប ់ខញុ ុំ 
ស្ដលពួកោតក់ុំពុងមានជន្ទម យុរ ់ឈៅ ពវនថងឈនោះ ខញុ ុំ ន ូមការអនុញ្ជដ ត 
ពីពកួោត ់ ឈដើមប ីរឈ រនូវកូនឈ ៀវឈៅមយួកាលឈ ម្ ោះថ្ល« កំណាពយ
តបគុណ» ឈោយទឹកចិតតឈោមន សោ៉ា ងនរកស្លង ឈពលពួកោតទ់ុំង 
ពីររូបយល់រពម និងឈរតកអរអនុឈមាទន្ទផងស្ដរ ឈពលដឹងថ្លខញុ ុំចងឈ់ធវើចង ់
 រឈ រឈ ៀវឈៅឈនោះឈ ើង របការឈនោះកឈ៏ដើមបទុីកជាធមមបណាណ ការ ស្ចកជូន 
ពុទធបរ ័ិទយកឈៅ ិកាឈរៀន ូរត ពិចារណា ត្វម តិបញ្ជដ ឈរៀងៗខលួន។ 
 ខញុ ុំ ងឃមឹទុកជាមុនថ្ល ត្វមរយៈដង ៉ា កកា និងទឹកឈមម ឈលចឈចញ 
ជាតអួកខរា រចន្ទស្បបកុំណាពយកាពយឈលល ង  ឈរមចរូប នឈៅជាកូន 
ឈ ៀវឈៅឈនោះឈ ើង គងនឹ់ង ឈរមច នជារបឈោជនជ៍ាកជ់ាមនិខាន ឈបើ 
មនិតិចកឈ៏រចើន ឈបើមនិលអកគ៏ងរ់បឈ ើរជាោម នឈោោះស្ដរ។ 
 ជាអវោនឈនោះ ខញុ ុំ ូមខនតីអភយ័ឈទោនុឈទ រាល់កុំហុ្ ឆគង 
ឈោយអឈចតន្ទ ពវរគបស់្បបរបការ ស្ដលឈកើតមានកនុងទីឈនោះ ឈរ ោះឈពល 
ឈវល្លឈរៀបឈរៀងឈនោះខលីណា ់ រមាបរូ់បខញុ ុំ គឺរតឹមស្ត ១៥ នថងប៉ាុឈណាណ ោះ។  



-IV- 

 

 ដូឈចនោះខញុ ុំរកីរាយនឹងទទលួយកនូវការរោិះគនរ់គបស់្បបោ៉ា ង ពីឈល្លក
អនក បបុរ រគបម់ជឈោឋ ន និងឈល្លកអនកអានរគប ់មយ័កាលតឈរៀងឈៅ។  
វតតសសាភណារម ភូមសិ្រ លអ ឃុុំឈោករឈមៀត រ ុកថមពកួ ឈខតតបន្ទទ យ
មានជយ័ ននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា  
នថងឈៅរ ៍១៥ ឈកើត ស្ខបុ ស ឆ្ន ុំឈរាង ចត្វវ  ័ក ព. . ២៥៥៦ រតូវនឹងនថងទី 
២៦ ស្ខមករា ឆ្ន ុំ ២០១៣ 

(រ ុំពញកខួបវ ាទី ៩ ននការបពវជាជ កនុងបវរននរពោះពុទធោ ន្ទ) 

   ដោយបំណងលអពីខ្ញ ំព្ពះករញណា 
  សាមណេរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
    (សមេនិសសតិននសារលវិទ្ាល័យ សបៀលរាយ) 
    (Student-Monk of Build Bright University) 
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-V- 

 

6 
 ឈោយអុំណាចផល្លនិ ងសននកូនឈ ៀវឈៅឈនោះ ឬឈ ៀវឈៅមុនៗ  
និងមហាកុ លថ្លន កប់ពវជាជ អ ់រយៈឈពល ៩ វ ាមករតឹមជន្ទម យុ ២៦ 
ឆ្ន ុំរប ់ខញុ ុំឈនោះ  រពមទុំងបុណយកុ លដនទៗឈទៀតដូចជា ការ ស្មតងធម៌
ឈទ ន្ទត្វមបុណយន្ទន្ទ ឬត្វមរលកវទិយុន្ទន្ទអ ់រយៈឈពលជាង ៣ ឆ្ន ុំ
កនលងមកឈនោះ ឬបុណយកុ លថ្លន កអ់ាម ិទនឈផសងៗឈទៀត  ឈរមច ន
ឈៅជាបុណយកុ ល ចូរឈកើតមានដល់ឈល្លកឪពុក ថង ផូ អនកមាត យ 
សាន ស ឿម  អនកមងី ថង រតឺ ( ហ្រដឋអាឈមរកិ) ឈល្លកត្វ វវ សាន 
ឈល្លកោយ បួ យាន ឈល្លកត្វ ថង សា ឈល្លកោយ អូក បងបអូន 
ញាតិមតិត ឈល្លកអ ុំ អនកមងី ឈល្លកមា ឈល្លករគូអនករគូ រពោះឧបជាោចារយ 
រពោះមហាកសរត និងពុទធបរ ័ិទទុំងបពវជិត រគហ្ ថ ន្ទមុនឺ ពវមុខមន្ទ្នតី 
បងបអូនជនរមួជាតិ រមួពុទធោ ន្ទស្ដលកុំពុងស្តរ ់ឈៅទុំងកនុង និងឈរៅ
របឈទ  ពិឈ  គឺអ ់ឈល្លកអនកទុំងឡាយ ស្ដលកុំពុងស្តកានឈ់ ៀវឈៅ
ឈនោះស្តមតង រពមទុំងញាតិមតិត ពវ តវទុំងអ ់ស្ដល នស្ចកោថ នឈៅ
ឈហ្ើយកតី  ូមឱយ នជួបរប ពវស្តឈ ចកតី ុខឈកសមកានត និង ម
របកបឈោយពុទធពរទុំងឡាយ ៤ របការគឺ អាយុ ១ វណណ ៈ ១  ុខៈ ១    
ពលៈ ១ រពមទុំង មបតតិទុំងឡាយ ៣  មបតតិមនុ ស ១  មបតតិឈទវត្វ 
១ រពមទុំង មបតតិរពោះនិ វ ន ១ កុុំបីស្របកាល យឈៅជារបការដនទឈ ើយ។ 
 ូមអនុឈមាទន្ទ!  ូមអនុឈមាទន្ទមហាកុ ល!!  ូមអនុឈមាទន្ទ
បុណយ!!! 
 

មាតិកា 
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១.កនូសអើយគិតឱ្យវវងឆ្ងា យ 
(បទព្រហ្មគីតិ) 

 កូនឈអើយឪនឹង តី របុងោម រតីណានួនលអង 
 រ ់ឈៅោត បប់អូនបង កុុំកនលងពីកបួនចាប។់ 
 កូនកុុំឈមើលង្ខយឈគ ខឹងអាងឈជរខុ  ណាត ប ់
 រ ់ឈៅឈរបៀបដូចោល ប ់ ឈករ តិ៍ឈ ម្ ោះោ៉ា បខ់វោះញាតិមតិត។ 
 កុុំចងស់្ត បាយ ចូរខវល់ខាវ យឈរៀន ូរតពិត 
 ឈទើបកូនមនិវបិរតិ  នស្នបនិតយ ុខ ួ តី។ 
 កូនកុុំឈ ព ុរា ស្លបងហុ្ឺហាឈញៀនឈលងរ ី 
 កុុំឈញៀនជក ់រ ី ខូចោម រតីឥត នការ។ 
 កូនកុុំឈធវើត្វមហា ន  តីបុំ នត្វមតណាា  
 កុុំឈធវើបញកដូចខាល  ចង ុ់ខាឈបៀតឈបៀនឈគ។ 
  នឈកើតកនុងមយួជាតិ កូនកុុំលល ត ីលទឈទ 
 ោត បធ់មកុ៌ុំទុំឈនរ ឈនោះគឺឈករ តិ៍ពុទធោ ន្ទ។ 
 អកសរ ិលបឈ៍លខស្ខមរ កូនរតូវស្ថរគបរ់ូ  
 រ ោទពីដូនត្វ នរពរពឹកាស្ថឱយលអ។ 
 ឈយើងមានពុទធោ ន្ទ មានភាោដប៏វរ 
 កូនកុុំឈ លឈរឿងរក ោម នរបរមនិរបឹងស្របង។ 
 កូនកុុំជាបឈ់ញៀនកាម មនិឈជឿត្វមធម ៌ស្មតង 
 រ ់ឈៅឈចោះឈកាតស្រកង ជយួ ឈគឯងកុុំបីខាន។ 
 កូនឈអើយគិតឱយឆ្ង យ ឈមើលស្ថមាត យបនទនរ់ ណ 
 រ ់ឈៅគិត ន្ទត ន ឈបើមាន នកុុំឈភលចទន។ 
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 តិចឈរចើនកូនរតូវឱយ គឺស្តងឈោយ ួគនិ៌ វ ន 
 ជាតិឈរកាយមនិអតល់ល ន រពោះទូន្ទម នោ៉ា ងចា ់ចបង។ 
 កូនឈអើយឪ ូមផ្ទត ុំ យូរស្ខឆ្ន ុំនរកកនលង 
 រ ់ឈៅោត បធ់មផ៌ង ឈនោះបុំណងឪណ៎ាកូន។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 

 
(រពះគាថារារពធេំណ ះនរខតតប្ញររបស់ជន ល)  

 មា បមាទមនុយសុជជថ   មា កាមរតិ នថវំ 
 អបបមសតត  ហ ិ្យសតត   បសបោតិ វិបុល ំ ខុំ។ 
 អនកទុំងឡាយ ចូរកុុំរបកបឈរឿយៗ នូវឈ ចកតីរបមាទ ចូរកុុំរបកប ឈរឿ
យៗ នូវឈ ចកតីរកីរាយ ឈរតកអរកនុងកាមឈ ើយ តបតិបុគគលអនកមនិ របមាទ 
ខុំ ឈងកតពិនិតយ រស្មង នឈ ចកតី ុខដទូ៏ល្លយ។ 
Therefore, one should not be negligent, nor be addicted to 

sensual pleasures; for he who is established in mindfulness, 

through cultivation of Tranquillity and Insight 

Development Practice, experiences supreme happiness (i.e., 

realizes Nibbāna) 

3 
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២.វម៉ាជានរណា? 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

ស្ម៉ាគឺជារពោះរប ់កូន ស្ម៉ាគឺជាកបូនននរបុ រ ី 
ស្ម៉ាគឺជារពោះកនុងឈល្លកិយ ស្ម៉ាឈរ  របណីចិចច ឹមបុរត។ 
ស្ម៉ាជារពោះរពហ្មស្ នករម ស្ម៉ាមានចិតតលអនថលវ ុិទធ 
ស្ម៉ាថនមរូបកូនឈលើ  នមកុដ ស្ម៉ាឈោម ោះបុំផុតមនិឈគចស្ក។ 
ស្ម៉ាមនិឱយកូនឈធវើអារកក ់ ស្ម៉ាជូនមរតករាល់នថងស្ខ 
ស្ម៉ាជារគូឈពទយឈៅចាុំស្ថ ស្ម៉ាឈបើករ កស់្ខឱយកូនចាយ។ 
ស្ម៉ាឈរបៀបបីដូចជាន្ទវា ស្ម៉ាជូនពុុំង្ខឈៅឈរតើយអាយ 
ស្ម៉ាឈ នហាបុរតមនិជិនណាយ ស្ម៉ាមនិស្ដលោត យរទពយធនធាន។ 
ស្ម៉ារគូដុំបូងដថ៏្លល នថល ស្ម៉ាជូនចរនណឱយឈៅឈរៀន 
ស្ម៉ាទីរបឹកាលអរកោម ន ស្ម៉ាគឺជាោព នកូនមា  ងួន។ 
ស្ម៉ាផតល់កុំឈណើ តរូបរាងកាយ ស្ម៉ាស្ថឈឆ្មឆ្យចិតតមាុំមនួ 
ស្ម៉ាមានធមរ៌ពហ្មឈៅកនុងខលួន ស្ម៉ាជយួ ផទួនៗរាបពុ់ុំ ន។ 
ស្ម៉ាឈៅស្ថកូនយូរស្ខនថង ស្ម៉ាថនមឈថលើម ពវអងគរ ណ 
ស្ម៉ាអនកមានគុណដច៏ុំណាន ស្ម៉ាផតល់ ុខោនតរាល់ឈវល្ល។ 
ស្ម៉ាជាជរមករទនុុំបុរត ស្ម៉ាចិតតបរ ុិទធណា ់ពុុំង្ខ 
ស្ម៉ាអនករងច់ាុំឈៅការ រ ស្ម៉ារគង ងួនភាង លុោះមរណា។ 
ស្ម៉ាអនករា៉ា បរ់ងមុខរបរ ស្ម៉ាឱយឈ លៀក ឈៅវតតវា៉ា  
ស្ម៉ា  ូលុំ កឈនឿយកាោ ស្ម៉ាមនិស្ដលថ្លឱយកូនខព ់។ 
ស្ម៉ាគឺជាអនកដអ៏ោច រយ ស្ម៉ាមានឈមត្វត ឱយកូនរ ់ 
ស្ម៉ាចមលងកូនឱយផុតឈរោោះ ស្ម៉ាពិតមានឈ ម្ ោះឧតតមនរក។ 
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ស្ម៉ាជារបទីបបុំភលផឺលូវ ស្ម៉ាស្តងនិតយឈៅថនមបុរតនថល 
ស្ម៉ាហា នលោះបងោ់ម ន ុំនច ស្ម៉ាថនមផ្ទទ ល់នដកូនរគបោ់ន ។ 
ស្ម៉ារ បឱ់យកូនខិតខុំឈរៀន ស្ម៉ាពិតជាមានរពហ្មវហិារ 
ស្ម៉ាមានគុណធុំហ្ួ ឈមល ស្ម៉ាចិតតលអជាឈលើរត្វណឈរតើយ។ 
ស្ម៉ាគឺជាមលបដ់រ៏តជាក ់ ស្ម៉ាឈោម ោះវរលកខណ៍ឈៅឈកៀកឈកើយ 
ស្ម៉ាយកខលួនរ ណឈធវើជាឈខនើយ ស្ម៉ាមនិោត យឈ ើយចិតតភកតី។ 
ស្ម៉ាគឺជារពោះដច៏មបង ស្ម៉ាលអឥតហ្មងកនុងភពបី 
ស្ម៉ាជយួ ឱយកូនរ ់មាននយ័ ស្ម៉ាចិតតរបនពមនិង្ខយរក។ 
ស្ម៉ាពិតមានគុណដជ៏ាកស់្ តង ស្ម៉ារពោះ ស្មតងលអកនុងឈល្លក 
ស្ម៉ាហ្បញទយ័លអកូន នឈរជាក ស្ម៉ារពោះមានឈជាគរ មីកូន។ 
ស្ម៉ាគឺឈទវត្វជយួ ការ រ ស្ម៉ាចិតតរពហាម មនិស្ដល ូនយ 
ស្ម៉ារ បឱ់យអនកដឹងជីដូន ស្ម៉ារ បឱ់យកូនោគ ល់ជីត្វ។ 
ស្ម៉ាគឺជារពោះគរួវន្ទទ  ស្ម៉ាគរួបូជាឈោយរជោះថ្លល  
ស្ម៉ាគរួឈោរពកនុងឈល្លកា ស្ម៉ាផតល់ ុខាដល់កូនៗ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៣.សតើឱ្យពុកវម៉ាពឹងសលើអវីសៅ? 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

ទូកពឹងរចវាឈលើនផទោគរ   ឈកាត ងពឹងវាឈោបកឈ់ ករោត ់
ឈៅកានឈ់រតើយន្ទយស្ វងរក មបតិត  ុខឬវបិតតិមានរាល់ឈវល្ល។ 
ពុកស្ម៉ាខលួនចា ់នឹកពឹងរកកូន  បីដូចជាកបូនដល៏អឈោភា 
រ ់ឈៅពឹងកូនឈៅរគបអ់ង្ខគ  ស្រកងផុតឈវរាឈពលខលួនចា ់ឈៅ។ 
ឈ ចកតីប៉ាុនប៉ាង នរតឹមខកចិតត កូនឈៅមានពិតស្តឈដើរខុ ផលូវ 
ខុំចិចច ឹមកូន កឈ់មម ដល់ កូវ  ស្តឈពលឥ ូវកូនស្របរកឡា ់។ 
រទពយធនស្ម៉ាមានស្ចកកូនមនិោត យ  ឱយរាល់រូបកាយឈទោះមានឬខវោះ 
ឱយស្តកូន ុខស្ម៉ាអរខាល ុំងណា ់  ឈពលពុកស្ម៉ាចា ់រោនរ់ ់ឈៅផង។ 
ឥ ូវដល់ឈហ្ើយអវីស្ដលគិតទុក ស្ម៉ាឈហ្ើយនិងពុកធាល កខ់លួនឈៅហ្មង 
ឈៅពឹងកូនបអូនឈគឱយឈៅបង របស្កកឈឆលើយឆលងឈ ល្ ោះោន រនញ៉ា។ 
ពុកស្ម៉ាកុំរ រ ់ឈៅផទោះខទម            រាងកាយរទុឌឈរទមរពួយចិតតរាល់នថង 
ខវោះមាូបអាហារអងកររតីនរប  ឱ!កូនមាត យនថលឈហ្តុអវីដូឈចាន ោះ។ 
ថ្លកូនរ ីឈៅោន ឈៅរ ុកឆ្ង យ ចុោះឈៅរាល់កាយឈហ្តុអវីគិតខុ  
កូនរ ីមនិឈកើតគួរណា ់ស្តរបុ  របណី ឈន្ទត  ចិចច ឹមស្ម៉ាផង។ 
ឈគមានផទោះថម  រឥដឋធុំ  ឈហ្តុអវីមា មុុំឱយស្ម៉ាឈៅហ្មង 
កូនឈៅមនិជាឈហ្តុអវីកូនបង របរពឹតតកនលងឱយស្ម៉ាកុំរ ។ 
ឈមើលចុោះអាហារឈគហូ្បមនិខវោះ ឈខាអាវថមីចា ់ មបូរហូ្រឈហ្ៀ 
កូន បាយស្មនស្តស្ម៉ារោុំរោ រ ់ឈៅឈវទន្ទឈ ទើរស្បកឱរា។ 
ឱកូន ុំឡាញ់មា មាត យឈអើយ មនិគរួឈោោះឈ ើយោម នឈមត្វត  
ខលួនមាត យចា ់ឈហ្ើយពឹងនរណា ឈខាអាវអាហារឈធវើបុណយទន។ 
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ឈបើខលួនកូនរកពុកស្ម៉ាមនិថ្ល កូនមានហុ្ឺហាស្តស្ម៉ាអតល់ល ន 
ឈៅកដូ៏ចោន  ុទធស្តអនកមាន លុយកាករ់ាបល់្លនគរួស្តជួយ ស្ម៉ា។ 
ឈបើកូន ុខឈហ្ើយស្ម៉ាឈរតកអរណា ់ ស្តកមមស្ម៉ារកា ់លុំ កឥតស្លា 
កាលផុត ន្ទ្ង្ខគ មស្ម៉ាខុំឈធវើស្រ  ឈរៀងរាល់នថងស្ខពុុំ ូវទុំឈនរ។ 
 តីពីត្វវាោតក់ខ៏ុំណា ់  កាបន់រពជីករ ោះទុករោនជ់ាឈករ តិ៍ 
ខុំត្វុំងពីរពឹកនថងលិចទនឈ់ទរ ហ្ត្វថ ទុំងឈទវដល់ផទោះឱបកូន។ 
ឥ ូវស្បលកណា ់រ ់ឈៅឈរកៀមឈរកាោះ កូនឈៅធុំអ ់រោតដូ់ចកបូន 
ពីឈដើមមានណា ់ឥ ូវធាល ក ូ់នយ ឈមើលចុោះជីដូនកធ៏ាល កខ់លួនឈ។ឺ 
 តីពីថ្លន ុំឈពទយកោ៏ម នកនុងផទោះ ោម នទុំងរ កម់ា ឬកស៏្រ ភល ឺ
ឈៅរ បកូ់នឈៅឈគឈធវើមនិឮ រតឹស្តបចឈឈឺ ល តី ូឡា។ 
ឱកូន ុំឡាញ់ននពុកស្ម៉ាឈអើយ ស្ម៉ាជិតល្លឈហ្ើយណាកូនកនិោឋ  
ឈបើកូនឈភលចស្ម៉ាពុកកម៏និថ្ល ស្ម៉ា ូមផ្ទត ុំថ្លមតងមាន កឈ់ទកូន។ 
ឈពលឈនោះមាត យចា ់ជិតោល បឈ់ៅឈហ្ើយ  មនិទមទរឈ ើយចូរឈមើលស្ថបអូន 
កុុំទ ់ស្ទងោន ន្ទុំងងឹត ូនយ ស្ម៉ា ូមល្លកូនឈៅទុំងអាល័យ។ 
ឈបឈ់ លោះរតឹមឈនោះអ ់ឈល្លក បបុរ     ឈកមងចា ់ទុំងអ ់ចា ់ោម ន ងសយ័ 
ឈៅកនុងឈល្លកឈនោះកឈ៏ឃើញរាល់នថង ខញុ ុំមនិកាន ឈ ល កយមុោ។ 
ពុកស្ម៉ាឈគឈផសងកដូ៏ចស្ម៉ាខញុ ុំ  ឈឃើញឈហ្ើយចិតតយុំ ឈងវគចិន្ទត  
នឹកឈឃើញដូឈចនោះឈទើបស្តងអកខរា រោនពិ់ចារណាននកូនរបុ រ ី។ 
ឈរៀបរាបម់កឈនោះមនិស្មនទុំងអ ់ តិចតចួប៉ាុឈណាណ ោះមានចិតតអរបិយ 
មនិតបគុណស្ម៉ាស្បរខនងឈធវើហ្ី គិតចុោះរបុ រ ីមនិឈចោះស្តថ្ល។ 
 រឈ រមកឈនោះឈៅចុងបចចប ់  ូមឈលើករមាមដបអ់ភយ័ឈទោ 
ស្រកងមានប៉ាោះ ល់ខុ ឆគងោ៉ា ងណា ខញុ ុំោម នឈចតន្ទឈបៀតឈបៀនរគបោ់ន ។ 
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ឈបើខញុ ុំឈ លឈៅស្រកងមានកុំហុ្   ូមអ ់ បបុរ គុំនិតលអជា 
ឈបើខញុ ុំឈ លរតូវដឹងគុណរគបោ់ន  ពុកស្ម៉ាជរាកនុងផទោះឈន្ទោះឯង។ 
របការមយួឈទៀតខញុ ុំឈឆលៀតជូនបុណយ រគបអ់ ់មហាជន ូមភលចិឺស្ចចង 
ឈោយអុំណាចននធមរ៌ពោះ ស្មតង  ូមអ ់គស្មតង ន ុខ ួ តី។ 
 ូមដឹងគុណឈ ើងឈរៀនោត បធ់មអ៌ាថ ៌ ចឈរមើនរ ជាញ ឈទើបផុតអវចីិ 
ឈបើ នដឹងឈហ្ើយចូរអនកលម តខមី ចឈរមើន រមឈីរៀងរាល់ឈវល្ល។ 
ឈបើអនកដឹងគុណពុកឈហ្ើយនិងស្ម៉ា ស្ថរាល់នថងស្ខោតច់ា ់ជរា 
ឈពលអនកោល បឈ់ៅឈកើតកនុង ួោ៌ ផុតទុកខន្ទន្ទលុោះនិ វ នឈហាង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 

(រពះគាថារារពធេំណ ះរពះណសាណរយយណតេរ) 
 ន តំ មាត បិត កយរិ អសជេ  វាបិច ញាតកា 
  មាម បណិហតិំ ចិតតំ  ស យយសសា នំ តសត កសរ។ 
 មាត្វបិត្វ មនិគបបឈីធវើឈហ្តុឈន្ទោះ ន ឬជនទុំងឡាយដនទ ជាញាតិ 
មនិគបបឈីធវើនូវឈហ្តុឈន្ទោះ ន ចុំស្ណកខាងចិតត ស្ដលបុគគលត្វុំងទុករតូវ 
ឈហ្ើយ រស្មងឈធវើបុគគលឈន្ទោះ ឱយរបឈ ើរជាងឈហ្តុឈន្ទោះ ន។ 
Not a mother, nor a father, nor any other relative can do 

more for the well-being of one than a rightly-directed mind 

can. 

3 
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៤.កនូខុ សហើយវម៉ា! 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

ឈពលមានជីវតិកូនមនិ នគិត ដល់ស្ម៉ាកសយ័ពិតឈទើបកូនភាញ កខ់លួន 
បឈរមើរោលធងនឈ់លើស្ម៉ានឹមននួ កកូ៏នមា  ងួនមនិ នឈធវើស្ដរ។ 
ចុំណីអាហារហូ្បចុកទុំងខវោះ ខលួនមាត យស្ នចា ់រ ់ឈៅរ ុកស្រ  
កូនមនិស្ដលឈៅ ួរ ុខទុកខស្ម៉ា ោម នអនកឈមើលស្ថកកូ៏នមនិខវល់។ 
ឱ!រពោះស្ម៉ាឈអើយកូនោត យណា ់ ពីមុនលងងណ់ា ់ោម នដឹងខយល់ 
ពុកស្ម៉ាឈៅរ ់មនិោងមគគផល ឈរ ោះគិតមនិដល់គុណអនកមាត យនថល។ 
នឹកឈឃើញរោមយួកាលកូនឈៅតូច ស្ម៉ាស្ថឈរបៀបដូចឈពរជចរនណ 
យក ក ់ុំងកូនយកខលួន ុំងនថង កូន ថិតកនុងនដរពោះស្ម៉ាថនមបី។ 
ឈធវើការរក ីុមនិមានចឈន្ទល ោះ ឈឆលៀតឱយឈៅឈោោះមនិមានខាម  អវ ី
ឈៅមុខមហាជនមានរបុ មានរ ី កស៏្ម៉ាឈធវើហ្ីឱយស្តកូនស្ឆអត។ 
គុណធុំោ៉ា ងឈនោះរោិះគិតមនិដឹង គុណលអោ៉ា ងហ្នឹងឈឃើញចា ់រកស្ ត 
គិតពីស្ខមាឃថ្លចាុំស្ខឈចរត ឈធវើបុណយជាឈហ្តុតបគុណស្ម៉ាខលោះ។ 
មនិទនដ់ល់ផងស្ម៉ាល្លកូនឈហ្ើយ អនកមាត យរត្វណឈរតើយកូនៗ ខុ ណា ់ 
ឈរ ោះមនិោត បរ់គូយល់ស្តឈផត ផ្ទត   មនិស្ថមាត យចា ់ឱយឈៅមាន កឯ់ង។ 
ឈមើលចុោះខទមតូចឈ ងៀមឈធវើមនិដឹង ខញុ ុំទុកខមលុងឹៗចិតតវលិដូចស្ផសង 
ទឹកដីខទមតូចស្ដលជាកស្នលង  ូមជយួ ថ្លល ស្ថលងរកស្ម៉ាខញុ ុំផង។ 
ឱ!មាត យ ុំឡាញ់ជាទីឈ នហា ស្ម៉ាឈៅឯណាឈមតចោង តស់្តមតង 
ពីឈដើមមកជួបស្ម៉ា តីឈឆលើយឆលង ឈពលឈនោះឯងឈហាងឈឃើញស្តទីត្វុំង។ 
ឈឃើញស្រគកឈនទលស្ម៉ាធាល ប ់រមានត កូនទបម់និ នឈរ ោះកូនខុ ខាល ុំង 
ឈឃើញរកមាចា ់ស្ម៉ាធាល បបិ់ទ ុំង ឱអនក ចចុំជួយ រកស្ម៉ាខញុ ុំ។ 
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 ងទឹកឆ្ន ុំង យនិងឈខាអាវស្ម៉ា ពីរបីហូ្រស្ហ្កូនរតឹទុកខធុំ 
ស្ម៉ាឈអើយឈពលឈនោះកូនទុកខប៉ាុនភនុំ កូនចងស់្តយុំរ បអ់ ់ឈទវត្វ។ 
ឈពលឈនោះហ្ួ ឈហ្ើយោម នរត បវ់ញិ កូនទុកខឈទឈមនញោម នឈពលភលថឺ្លល  
ស្ម៉ារ ់កនុងខទមកូនឈៅវឡីា  មដូចឈគថ្លកូនដូចបកស។ី 
មនិគរួឈោោះឈ ើយស្ម៉ាឈអើយឈៅណា កូនមកឈហ្ើយរា៉ា  ូមស្ម៉ារ ដី 
ឈមតចឈៅឈ ងៀមឈងឹ រមានតឈធវើហ្ី កូនយកចុំណីជូនស្ម៉ាពិោ។ 
ពុឈទធ ស្ម៉ាខញុ ុំោតោ់ល បឈ់ទដឹង នដឈជើងោតរ់ងឹមនិ តីចរចា 
ស្ម៉ាឈអើយៗស្ម៉ា ូមភាញ កឈ់ ើងណា កូនជូនអាហារកូនមកដល់ឈហ្ើយ។ 
ឈមើលចុោះញាតិមតិតឈគឈធើវអវីឈៅ អនកមាត យ លឈៅឈដកឈធវើកឈនតើយ 
ខលោះវាយកាត រមឈូ ពុឈទធ ស្ម៉ាឈអើយ ស្ម៉ាល្លកូនឈហ្ើយឱយកូនពឹងអវី។ 
អ ់ឈល្លករបុ រ ី ូមជយួ ខញុ ុំផង  ូមជយួ ចមលងឈៅជបួមាត យរ ី 
ោតឈ់ៅទីណាខញុ ុំស្ នរងីនរ ពុឈទធ ស្ម៉ាកសយ័កូនខុ ខលួនឈហ្ើយ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៥.ជីវិតមានន័យ 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

ជីវតិគឺជាដុំឈណើ រផលូវឆ្ង យ  ុខទុកខ បាយមនិឈទៀងទតឈ់ទ 
ស្របរបួលផ្ទល  ់បតូរឥតមានទុំឈនរ អនកគរួរោិះឈរខិតខុំឈធវើលអ។ 
ជីវតិរបឈ ើរមនិឈោយោររទពយ ឈធវើលអឱយជាបឈ់ទើបនថលបវរ 
 នឈធវើបុណយឈហ្ើយគួរខុំបនត ឈធវើឈោយឈោម ោះ ទឹកចិតតរជោះថ្លល ។ 
រ ់ឈៅមាននយ័នលឈធវើបុណយទន រ ់មនិបុំ នឈលើចាបម់ារត្វ 
ឈរៀនចាបឱ់យចា ់ចឈរមើនរ ជាញ   ិកាធមអ៌ាថោ៌ោត ទូន្ទម ន។ 
ជីវតិមាននយ័អារ ័យមាន ីល ជរមោះមនទិលលោះរទពយឈធវើទន 
លោះធមល៌្លមកគុំនិត ល្ ន ន រ ថ្លន និ វ នឈទើបជបួ ុខពិត។ 
ជីវតិ ន ុខអារ ័យចិតត ងប ់ អនកគរួរត បអ់បរ់ ុំកាយចិតត 
ឈ ពគបប់ណឌិ តោត បធ់មឈ៌ហ្ើយគិត ឈទើប នស្នបនិតយ មបតតិអោរយ។ 
លទធផលគុណធមគឺ៌យ  ិរ ី ឈធវើឱយរបុ រ ីរកីរាយរជោះថ្លល  
លោះកមមអារកកក់មាច តត់ណាា  ឈទើប ន ុខាស្លងវលិឈកើតោល ប។់ 
ជីវតិឈៅមានគរួឈឆលៀតោងគុណ កុុំោងទរុណន្ទុំឈចុឺកចាប ់
ធមរ៌ពោះមានឈហ្ើយអនកគរួរបញាប ់  ិកាឈហ្ើយោត បរ់កនយ័ជីវតិ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៦.ឪ មូរាប់កនូ 
(បទព្រហ្មគីតិ) 

 ឱោះឱកូនរបុ រ ី  របុងោម រតីោត បឱ់យ ន 
 គឺឪរ បរ់គបរ់ ណ ត្វុំង ន្ទត នរបុងឈោត្វ។ 
 កូនឈអើយទុំងរបុ រ ី កនុងឈល្លកិយរគបអ់ាត្វម  
 ឈគរ ់ ន ុខា  គឺឈោយោរមានវជិាជ ។ 
 កូនរ ់រតូវរោិះឈរ  កុុំឈដៀលឈគន្ទុំឈវរា 
 ឈធវើការខុំ ទុោះោទ   រករទពារោនឈ់ៅឈកមង។ 
 ឈៅតូចរតូវខុំឈរៀន  រគបរ់ឈបៀនកុុំឈដើរឈលង 
 ឈពលយបមុ់នចូលឈគង កុុំគិតឈផសងពីធមអ៌ាថ។៌ 
 ធុំឈ ើងខុំរករទពយ  របឈ ើរោបក់នុងរគួោរ 
 ឈធវើទនកុុំឈភលចណ៎ា  ជូនដូនត្វស្ដលោល បឈ់ៅ។ 
 ឈបើយករបពនធបតី  ចូលរ ដីឈៅត្វមផលូវ 
 ឈករ តិ៍ឈ ម្ ោះមនិអារ ូវ លអឈពកកូវោត បឈ់ម ។ 
 ការង្ខរខុំឱយណា ់ ចាុំឱយចា ់ឈៅវតតវា៉ា  
 ទុំឈនរោត បឈ់ទ ន្ទ ឈទើបចិន្ទត កូន ន ុខ។ 
 រក ីុឱយរ បចាប ់ ចិតតោវ ហាបខ់ុំ រមុក 
 លកដូ់ររតីរបហុ្ក  ឈរគឿងហូ្បចុកឈវៀរ ណា។ 
 កូនឈអើយកុុំលួចឆក ់ កមមអារកករ់ងទុកាខ  
 ឈបើត្វមរពោះឈទ ន្ទ ោម ននថងណា ន ុខឈទ។ 
 ចិតតកូនរតូវស្តឈោម ោះ កុុំឈ ោះឈឡាោះរបពនធឈគ 
 ោល បឈ់ៅធាល កនិ់រឈយ រតូវឈគឈជរបតឹងតវា។ 
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 កូនឈអើយឈ ល កយពិត កុុំរបឌិតឈ លមុោ 
  មតោីម ន នការ  ចាញ់បកាបកសយីុំ។ 
 កូនកុុំឈ ពឈរគឿងឈញៀន ឈបើបុំ នរងទុកខធុំ 
  ុរាកកូ៏នកុុំ   ូមមា មុុំកុុំចងោ់ក។ 
  ីលទនកូនកុុំឈភលច នថលជាងឈពរជឈធវើកុុំផ្ទអ ក 
 ឈទោះរកខសតឈ់ត្វកោ៉ា ក ឈទើបរូចចាកភាពរករកី។ 
 ឈនោះឈហ្ើយបណាត ុំឪ  ោត បចុ់ោះឈៅកុុំគិតខលី 
 រ ់ឈៅរបុងោម រតី  ឈទើប ិរចូីលរកកូន។ 
  មតសី្ដលឪរ ប ់  ទុកជាចាបកុ់ុំឱយ ូនយ 
 វជិាជ ទុកដូចកបូន  ជយួ រូបកូនផុតទុកខឈហាង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
(រពះគាថារារពធេំណ ះបុរសម្នន រ់) 

 ទីឃា ជាគរសត រតតិ  ទីឃ ំ នត ស សយាជន ំ
 ទីសឃា ពាលាន  សំាសរ  ទធមមំ អវិជានតំ។ 
 រារតីស្វង ចុំឈ ោះស្តអនកភាញ ករ់ពញក (អនកឈដកមនិលក)់ ឈោជនស៍្វង 
ចុំឈ ោះស្តអនកឈនឿយហ្ត ់  ងារវដតស្វង ចុំឈ ោះស្តបុគគល ល មនិដឹង 
ចា ់នូវរពោះ ទធមម។ 
Long is the night to one who is wakeful; long is (the 

journey of) one yojana to the traveller who is tired; long is 

saṁsāra (round of rebirths) to the fool, who is ignorant of 

the true Dhamma (the Teaching of the Buddha). 
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៧.កនូវសងវងបឹង 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

អងគុយមាន កឯ់ងកនុងខទមចឈងអៀត កណាត លអរធារតយបក់រ៏តជាក ់
ចូលឈដកមនិលកម់ានរ់ង្ខវភាញ ក ់ ទឹកស្ភនកហូ្រធាល កទុ់កខឥតឧបមា។ 
នឹកឈឃើញឈរឿងចា ់មនិធាល បអ់តល់ល ន ខលួនជាអនកមាន បាយហុ្ឺហា 
លុយកាកម់៉ាូតូឡានថមី ង្ខា  ផទោះថមវឡីាជីវភាពធូរធារ។ 
កាលឈណាោះកមាល ុំងឈៅហ្ុំមាុំមនួ ឥ ូវធាល កខ់លួនកាល យឈៅជរា 
ណាមយួកូនឈរចើនខសតឈ់ខាយរទពា  តីពីពុកវាកម៏ានរ ីឈទៀត។ 
កូនឈៅតូចៗស្ម៉ាខុំឱយឈរៀន ធាល កខ់លួនអតល់ល នកស៏្ម៉ាតបតិឈតបៀត 
 ីុឈនួលឈធវើការស្បកឈញើ ហូ្ររ ត ខិតខុំរបឹងឈឆលៀតឈោយចិតតភកតី។ 
កូនៗរពឹកឈ ើងឱយឈៅោល្ល ឈខាអាវអាហារមានចា ់មានថមី 
ផគតផ់គងឱ់យកូនទុំងរបុ ទុំងរ ី ស្ម៉ាខុំលម តខមី បាយចិន្ទត ។ 
កូនឈរៀនថ្លន កទ់បអ ់រ កឈ់ ទើរៗ កូនឈរៀនថ្លន កឈ់លើចុោះលុយអោច រយ 
ឱយរ កកូ់នឈរៀនឈោយ ងឃមឹថ្ល កូនធុំកាលណាចិចច ឹមស្ម៉ាផង។ 
កូនឈរៀន នខព ់រ ់កានស់្តឆ្ង យ ចិតតកូនជិនណាយស្ម៉ាខុ បុំណង 
កូនមានចុំឈណោះបុំឈភលចបអូនបង ចិតតស្ម៉ាឈៅហ្មងឈកើតទុកខឥតស្លា។ 
ឈពល នជួបកូនស្ម៉ាអរឈពកនរក ពុឈទធ បុរតនថលឈធវើមនិោគ ល់ស្ម៉ា 
កូនថ្លមនិដឹងអនកចមាក រស្រ  ខញុ ុំោម នពុកស្ម៉ាដូចោយឯងឈទ។ 
ឈពលឮ មតឈី ទើរមនិឈជឿឈោោះ កូនោអ តឥតឈខាច ោះស្តទ ់ចិតតឈរ 
បុំឈភលចមាត យនថលគុណឈល្លកទុំងឈទវ កូនចាុំ នឈទមុខមាតស់្ម៉ាហ្នឹង។ 
កាលកូនឈៅតូចស្ម៉ាឈរចៀងបុំឈព ហ្ត្វថ ទុំងឈទវខុំឈោលអរងឹង 
អរធារតយបោ់ង តឱ់បកូនោង តឈ់ងឹ ឱកូនរពលឹងឈហ្តុអវីឈធវើហ្ី។ 
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ស្ម៉ាឈចញពីស្រ មកកានទី់ផារ ោម នពឹងនរណាឈរៅពីកូនអី 
ឈខាអាវស្ម៉ាចា ់មនិស្ដលោគ ល់ថមី ឱកូនពិ ីស្ម៉ាអលួឱរា។ 
ឈមើលចុោះផទោះធុំរទនុំឈគខព ់ មានបុណយ កតិយ ខព ់ដូចចនទថ្លល  
មាត យទីទល់រកោម នអវីពិោ ឱកូនកនិោឋ ជយួ ស្ម៉ាផងចុោះ។ 
ឱកូនមា  ងួនឈ មើឈោយជីវតិ ស្ម៉ាល្លវរមរិតឈៅឈហ្ើយណារបុ  
ស្ម៉ាជូនពរកូនឱយឈចោះ ឈន្ទត   គឺោគ ល់រតូវខុ  បបុណយ ឈមល ។ 
ពីឈដើមស្ម៉ាពកូនឈោយហ្ត្វថ  ឈពលចងរ់ ថ្លន ឈដើមបពីឈៅ 
ឈគមនិឱយប៉ាោះខាល ចកូនឈគឈមល   ូមបសី្តឈៅកម៏និហា ន តី។ 
កាលមុន ន្ទ្ង្ខគ មស្បកបតីមនិថ្ល ឈពលឈនោះឈោកាជបួកូនអរបិយ 
កូនវឈងវងបឹងចូលរកុងដីថមី ស្បលកទុំង មតនិីងការរបរពឹតត។ 
ឈរឿងឈនោះគឺមានឈៅកនុង ងគម មនិស្មនឈ ើចយុំឬឈ លរបឌិត 
គឺពិតជាមានឥ ូវពិតៗ ឈនោះឈហ្ើយញាតិមតិតកូនវឈងវងបឹង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៨.មួយជីវិតសនោះជាសកមងកំរពា 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

 មលងឹឈមើលឈមឃ ឈងវគចិន្ទត  កតុកកតួលឱរាទុកខឥតមានស្លា 
ត្វុំងពីតូចមករ តរ់  ពុកស្ម៉ា បងបអូនផងស្ដររ ់ទុំងរតដរ។ 
យបឈ់ហ្ើយនឹងនថងរត្វចឥ់តឈបឈ់រ កនុងចិតតថងួចថងូរជីវតិរកីរក 
រក ីុមយួឈ ោះរ ់ស្តមយួត ោម ននថង នលអដូចឈគឈោោះឈ ើយ។ 
ឱកមមលិខិតជីវតិកុំរ  រ ់ទុំងឈវទន្ទទុកខឥតរោកឈ បើយ 
 ូមផទោះឈគរជកឈគ តីឈត្វោះឈតើយ បឈរមើឈគឈហ្ើយឈៅស្តទ ់ចិតត។ 
កូនឈគអនកមានរពឹកឈៅោល្ល ឯឈយើងឈធវើការជូនឈគពិតៗ 
ឈគហូ្បចុកឆ្ង ញ់អាហាររបណីត ឈយើង នរតឹមលិទធអាហារស្ដលឈគ។ 
កូនឈគឈ លៀក កម់ានថមីមានចា ់ ឈយើងមយួបន្ទល  ់ោម នោគ ល់ថមីឈទ 
ឈបើ ិនចង ់ន ូមរតូវឈគឈជរ ឈយើងបឈរមើឈគ នរតឹមរោុំរោ។ 
ឈដកឈពលយបឈ់រៅកនុងខទមចឈងអៀត ចិតតនឹកមាត យឈទៀតឈរៀងរាល់ឈវល្ល 
ស្ម៉ាឈៅទីណាកូនស្ នរង្ខ ពុកឈអើយស្ម៉ាល្លឈចាលកូនឈៅណា។ 
មានយបម់យួឈន្ទោះកូនឈដករ នម ឈឃើញអនកមាត យនថលអស្ងអលបុរត្វ 
ឪពុកញញឹម បាយចិន្ទត  ជបួជុុំរគួោររកីរាយរ  ់ប ់។ 
ឈពលកូនភាញ កឈ់ ើងអវីៗមនិពិត ឈធវើឱយដួងចិតតកូនស្ នឈរកៀមឈរកាោះ 
ណាមយួឥ ូវលងងម់និឈចោះឈោោះ ការង្ខរកូនឈោម ោះឈធវើឈោយលម តខមី។ 
ឈមើលទីជីវតិដូចមនិឈទៀងទត ់ មានស្តពឹងវតតោងខលួនជាថមី 
ស្ វងរកចុំឈណោះឈទើបមាន ិរ ី មក ូមទឹកដីោន កឈ់ៅ ិកា។ 
រពោះ ងឃទទលួឈោយចិតតឈរតកអរ ឱយឈរៀនបនតស្ វងរករ ជាញ  
ជីវតិ ន ុខឈោយគុណវតតវា៉ា  ឈរកាមពុទធោ ន្ទរតជាកចិ់តតនរក។ 
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យបឈ់រៀនអកសរនថងឈ ើងឈរៀនឈលខ មនិ ូវហា នឈដកឈរៀន ូរតធមន៌ថល 
កនុងចិតតគិតឈផសងជួបមាត យចរនណ  ូមឱយចនរងឈជៀ ឈចញឱយឆ្ង យ។ 
ជីវតិឥ ូវដូចមាន ងឃមឹ ទឹកមខុញញឹម ុខទុំងចិតតកាយ 
ស្តនឹកឈរឿងមយួគួរឱយឈោកោត យ រ តឪ់ពុកមាត យោម នអនកឈមើលស្ថ។ 
ឈបើ ិនឈពលឈនោះអនកឈឃើញរូបកូន រោតដូ់ចកបូនឈមល៉ាោះ មចិតតស្ម៉ា 
ឈខាល ចចិតតោ៉ា ងណាពិតោម នឈលាើយស្លា ឥ ូវឈនោះស្ម៉ាល្លកូនឈៅឈហ្ើយ។ 
ស្ម៉ាឈអើយពុកឈអើយកូនខុំរបឹងស្របង ឈរៀន ូរតខលួនឯងឥតមានឈពលឈ បើយ 
កូនខុំឈធវើបុណយជូនស្ម៉ាដល់ឈរតើយ ឱពុកផងឈហ្ើយកុុំឱយឈឃលៀងលល ត។ 
ឈកើតជាតិណាៗពីឈនោះឈៅមុខ  ូមជបួស្ម៉ាពុកបងបអូនរគបជ់ាតិ 
កុុំឱយស្បកោន ដូចជាតិឈនោះឈទៀត ដងួចិតតចឈងអៀតរ ់ឈៅឯកា។ 
ឈនោះគឺឈរឿងរា៉ា វ តីពីជីវតិ ស្ដលមានពិតៗមនិឈចោះស្តថ្ល 
ឈរឿងឈនោះគឺមានឈៅកនុងឈល្លកា             អ ់ឈល្លកោយត្វខញុ ុំ ូមល្លឈហ្ើយ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៩.របូលអចាញច់ិតតលអ 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

រូបលអរាងខព ់មុខគរួឱយខាន ញ់ កគ៏ងឈ់ៅចាញ់ផលូវចិតតលអជា 
រាងកាយលវិតលវនគ់ងរ់តូវជរា មចចុទមទរឱយដល់កតីោល ប។់ 
ត្វមពិតរូបោអ តមនិបដិឈ ធន ៍ មកពីមានឈហ្តុត្វម ិកាោត ប ់
មុខមាតចិ់តតលអមនិខឹងរបញាប ់ ឈធវើទនត្វមចាប ់ុំពតនិ់ង យ។ 
មា៉ាងឈទៀតឈ  រចា ់ទីល្លនឈចតិយ អារាមចា ់ថមីឈោយចិតតខវល់ខាវ យ 
មនិខជិលរចអូ ដុ ល្លងកកាយ  ុំរាមទុំងឡាយឈៅកបដុ់តឈកាយ។ 
ឈនោះគឺជាឈហ្តុន្ទុំឱយរូបោអ ត ចូរខុំ ង្ខវ តឈធវើកុុំបឈណាត យ 
កុុំឈចោះស្តចងម់និដឹងមុខឈរកាយ ោល បឈ់ៅស្តងឈោយ មបតិត ួោ៌។ 
រចួពីឈន្ទោះមកឈកើតជាមនុ សឆ្ល ត មុខមាតោ់អ ត តដូច នពណ៌ន្ទ 
ដូឈចនោះបងបអូនោយត្វមងីមា ចូរខុំ ទុោះោទ ឈធវើឱយរាល់នថង។ 
កុុំឈចោះស្តចងឈ់ោយមនិ នគិត ឥ ូវធមពិ៌តមនិស្មនកាន  
ចូរអនកគិតចុោះកុុំឈដករ នម ឱយជីវតិនថលជួប ុខពិតឈហាង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 

 
 
 
 
 
 



-18- 

 

១០.តួតទីមាតបិត 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

កនុងន្ទមខលួនឯងជាឪពុកមាត យ គរួស្តខវល់ខាវ យគិតកនុងចិន្ទត  
រតូវបុំឈពញធមទ៌ុំងរ ុំរបការ ស្ដលរពោះឈទ ន្ទទុកដូចជាកបូន។ 
ទីមយួរតូវចាុំកុុំឱយមានភាល ត ់ ខលួនរតូវហាមលតច់ុំឈ ោះរូបកូន 
កុុំឱយឈធវើ បន្ទុំងងឹត ូនយ កូនបងកូនបអូនជួយ ឈោយឈោម ោះ ។ 
ទីពីររតូវស្តត្វុំងចិតតឱយោអ ត ពាោម ង្ខវ តឱយកូនឈធវើលអ 
ជយួ អ ់ពីចិតតឈោយកតីឈរតកអរ ឈធវើរោនក់ុំដរឱយកូនភលថឺ្លល ។ 
ទីបីអនករតូវខិតខុំរបិតឈរបៀន ជយួ កូនឱយឈរៀនស្ វងរករ ជាញ  
ដល់កូនធុំឈ ើងោន មានកិចចការ ចិចច ឹមអាត្វម និងមាត យឪពុក។ 
ទីបនួអនករតូវរករបពនធបតី ឱយកូនរបុ រ ីឈរៀបចុំឈៅមុខ 
កុុំបងខុំកូនឱយោន មានទុកខ ឈរៀបចុំោកទុ់កឱយរតូវចិតតោន ។ 
ទីរ ុំអនករតូវស្ចករទពយឱយកូន កុុំឱយោច ូ់នយលុំ កឈវទន្ទ 
ទុកឈធវើឈដើមទុនជួញដូរន្ទន្ទ ឈទើបផុតឈវរាឈ ម្ ោះអនកឧតតម។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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១១.តួតទីកនូរបុ រ  ី
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

ស្នកូ៎នរបុ រ ីផងរាល់កាយ តូចធុំទុំងឡាយរតូវដឹងថ្ល 
ខលួនឯង នឈកើតមកពីណា ចូរអនកឧ ាហ៍្ខុំរ ុំពញក។ 
ន្ទទីទីមយួអនកដឹងឈទ តបគុណទុំងឈទវឈទោះល្លង ចរពឹក 
ចិចច ឹមស្ម៉ាឪជូន យទឹក ឈហ្ើយពាោមនឹកឈោយរជោះថ្លល ។ 
ទីពីរអនករតូវស្តខុំជយួ  កុុំឱយឈល្លករពួយឈរឿងកិចចការ 
ឈទោះជារោលធងនោ់៉ា ងឈមតចមាត  ចូរអនកឧ ាហ៍្ជយួ កុុំខាន។ 
ទីបីរតូវស្តតមកល់ខលួន កុុំឈៅជាបជ់នួឈចាលខលួនរ ណ 
លកឈ់ ម្ ោះរតកូលធាល កដូ់ចរចាន ឈ ោះបង ់ន្ទត នខូចគុណស្ម៉ា។ 
ទីបនួឈធវើខលួនលងឱយជាប ់ អនកទទួលរទពយចមាក រស្រ  
ស្ដលឈល្លកស្ចកឱយជាហូ្រស្ហ្ ដូឈចនោះគរួស្តអនករតូវឈរៀន។ 
ទីរ ុំឈពលស្ដលស្ម៉ាឪោល ប ់ គរួស្តរបញាបឈ់ធវើបុណយទន 
ឧទទិ មគគផលស្ដលឈយើងមាន ជូនញាតិរយល្លនស្ដលោល បឈ់ហ្ើយ។ 
ន្ទទីទុំងរ ុំអនកឈធវើលអ ឈោយចិតតឈរតកអរពិតជាឈ បើយ 
កតីទុកខស្លងមានតឈទៀតឈហ្ើយ ដូឈចនោះអនកឈអើយគួរដឹងគុណ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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១២.គ្មម នអវីសរបៀបាន 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

ោម ន ទឹងណាមយួឈ មើតណាា  ោម នអវីរជោះថ្លល ឈ មើ ទធ  
ោម នពនលឺអវីឈ មើវជិាជ  ោម នអវីឈវទន្ទជាងកតីោល ប។់ 
ោម នអវីកនុងឈល្លកធុំជាងចិតត ោម នអវីទុកខពិតជាងខុ ចាប ់
ោម នអវីចងឈ់លឿនឈ មើរបញាប ់ ោម នអវីចុកចាបឈ់ មើបញ្ជា ។ 
ោម នរ អវីមយួឈ មើ ចចៈ ោម នអវីជាបឆ់្វ កឈ់ មើតណាា  
ោម នអវីឈញៀនឈ មើនឹងឈ នហា ោម នអវីអោច រយឈ មើនិ វ ន។ 
ោម នឆកួតអវីឈ មើស្លបងរោរ ី ោម នឈរាគឈ ម្ ោះអវីឈ មើឈរ កលល ន 
ោម នអវីោហាវជាង ល្ ន ន ោម នអវីស្ដលមានឈ មើធមអ៌ាថ។៌ 
ោម នអវីវនិ្ទ ជាងរបមាទ ោម នអវីលអោអ តឈ មើរ ជាញ  
ោម នអវីឈទៀងទតឈ់ មើមរណា ោម នអវីឈោកាឈ មើរ ឡាញ់។ 
ោម នអវីអារកកឈ់ មើជន ល ោម នអវីឈរាលរាលឈ មើកុំណាញ់ 
ោម នអវីទុកខធុំឈ មើអនកចាញ់ ោម នរ អវីឆ្ង ញ់ឈ មើធមមរ ។ 
ោម នអាវុធណាឈ មើវាចា ោម នអវីអនិចាច ឈ មើល្លភយ  
ោម នឈឃើញអវីលអឈ មើធមមទ សន ៍ ោម នអវីលអខព ់ឈ មើធមរ៌ពោះ។ 
ោម នអវីទុកខធុំឈ មើបចចកខនធ ោម នអវីរបកានឈ់ មើមានោះ 
ោម នអវីខវល់ខាវ យឈ មើរឈងកៀ  ោម នអវីមយួឈនោះឈ មើខលួនជាក។់ 
ោម នអនលងណ់ាឈ មើកាមា ោម នឈរជាោះមយួណាឈ មើភវៈ 
ោម នងងឹតអវីឈ មើឈមាឃៈ ោម នអវីខាវ កជ់ាកឈ់ មើអវជិាជ ។ 
ឈនោះគឺឈ ចកតីឈ លឈរៀបរាប ់ ោ៉ា ងរបឈ ើរោបជូ់នរគបោ់ន  
រោនពិ់ចារណារគបអ់ង្ខគ   ូម ុខរមន្ទមានដល់អនក។ 
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១៣.ខ្លល ចអវីសម៉ាលោះកនូ! 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

បញ្ជា ឈរឿងរា៉ា វឈៅកនុងរគួោរ  មុគោម ញអោច រយឈកើតឈរៀងរាល់នថង 
ជីវភាពរកីរកលុំ កឈពកនរក ឈធវើការផ្ទទ ល់នដស្ វងរករទពា។ 
 តីពីរគួោរមានកូនតូចធុំ ជនួវាយោន យុំពុុំ ូវរតូវោន  
កូនធុំបនតិចឱយឈរៀនវជិាជ  ឈរៀងរាល់ឈវល្លពុុំ ូវចឈន្ទល ោះ។ 
ឈពលកូនឈពញវយ័មុខមាតោ់អ ត ត រ ជាញ នវឆ្ល តឈចោះដឹងទុំងអ ់ 
ឪខុំទុកោកឱ់យមានរគួោរ ឈរៀបមងគលការឱយកូនឈឆ្មឆ្យ 
ស្ចករទពយ មបតតិទុកឱយរោនច់ាយ ឱយមនិរោយទឹកចិតតរបិមរបិយ។ 
ឈគ នឈដើមទុនរក ីុធូរធារ ឈចាលមាត យពុុំង្ខរ ់ឈៅរងីនរ 
ឈភលចគិតដល់ស្ម៉ាឪរ ់កនុងនរព រ តឆ់្ង យទីនទពីកូនកនិោឋ ។ 
ស្ខភជុ ុំបុណយទនកូនមកមតងៗ ស្ម៉ាអរកនលងហ្ួ ស្ថលងវាចា 
ឈឃើញឈៅជិតឆ្ង យចិតតនឹកអោច រយ ស្តទ ់មយួថ្លោយរតរករកី។ 
ឈមើលចុោះចានឆ្ន ុំងរន្ទបស្បក ក ់ ោម នអនកទុកោកខ់វោះមាូបរតីនរប 
អងករតិចតចួខទមចឈងអៀតនរក ឱកូនចរនណស្ម៉ាទុកខឈមល៉ាោះឈទ។ 
កូនមានធូរធាររទពយដូចឈ ដឋី ខាល ចរបពនធបីតឈចាលមាត យទុំឈនរ 
ជបួស្ម៉ាឪមតងល្លកឈ់លៀមចិតតឈគ ឱោះឱមានឈមខាល ចអវីឈមល៉ាោះកូន។ 
កូនឈៅតូចៗស្ម៉ាបីទទឹង ឈគងឈោលអរងឹងយបក់ោ៏ង ត ូ់នយ 
ឈពលធុំមានបតីនិងរបពនធកូន ឆ្ង យដូចទុកកបូនឈចញពីកុំពង។់ 
កាលស្ម៉ាមាុំមនួស្ថកូនផ្ទទ ល់នដ ឈហ្តុអវី ពវនថងឱយមាត យលិចលង ់
កូនខាល ចចិតតឈគឈម៉ាលោះរ  ់ឈឆ្មយង ់ ស្ម៉ាធាល កអ់នលងកូ់នឈ ើងោថ ន ួគ។៌ 
កូនៗ ន ុខស្តស្ម៉ាឈោកា ជីវតិឈខាល ចផាឈៅមនិ មគរួ 
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ឈបើមនិជូន យគួរណា ់ស្ត ួរ ឱយស្ម៉ាញាកញ័់ររ ់ឈៅចឈងអៀត។ 
ខាល ចអវីឈមល៉ាោះកូនឈមតចមនិឈធវើលអ  នសុំធម ៌ខិតខុំរបឹងឈឆលៀត 
ឈមើលស្ថស្ម៉ាឪ ឈន្ទ្ង្ខគ ោះពកួញាតិ កុុំបីឈឃលៀងលល តណ៎ាឈៅរពលឹង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 

(រពះគាថារារពធេំណ ះអាននទណសដ្ឋី )  
 បុតត  មតថិ ធនមតថិ ឥតិ ពាសលា វិហជេតិ 
 អតថ  ហ ិអតតសត នតថិ កសុត បុតត  កសុត ធនំ។ 
 ជន លស្តងរពួយលុំ ក ឈោយឈ ចកតី មាគ ល់ថ្ល កូនទុំងឡាយ 
រប ់អញមាន រទពយរប ់អញមាន ត្វមស្ដលពិត  ូមបខីលួនរប ់ខលួនក ៏
មនិមាន ចុំណងឈ់បើកូនទុំងឡាយនឹងរាបថ់្លមានអុំពីណា ន រទពយនឹង 
រាបថ់្ល មានអុំពីណា ន។ 
“I have sons, I have wealth”; with him (feeling of 

attachment) the fool is afflicted. Indeed, he himself is not 

his own, how can sons and wealth be his? 

3 
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១៤.បំណងសមា 
(បទព្រហ្មគីតិ)  ស្នកូ៎នទុំងរ ីរបុ  ចូលមកចុោះរបុងចាុំោត ប ់

  កយកាពយទុកជាចាប ់ គរួរបញាបោ់ត បឱ់យ ន។ 
 ធមមត្វឈកើតជាមនុ ស រតូវស្ត ទុោះឈរៀនកុុំខាន 
 វជិាជ ទុំងប៉ាុន្ទម ន យកោករ់ ណកុុំខជីខាជ ។ 
 ស្ម៉ាឪផងទុំងឡាយ គឺខវល់ខាវ យជយួ រគបោ់ន  
 អុំឈពើ បន្ទន្ទ ឈបពុ់ុំង្ខកុុំឈធវើឈទៀត។ 
 ហាមកូនទុំងយបន់ថង របឹងលកនលខិតខុំឈឆលៀត 
 ឱយកូនមានមារោទ ចិតតឈចាលឈមសៀតកុុំឱយមាន។ 
 មនិរតឹមស្តប៉ាុឈណាណ ោះ បុំណងឈោម ោះឱយខុំឈរៀន 
 រាល់ចាបរ់គបរ់ឈបៀន គឺទូន្ទម នខុំ តីថ្ល។ 
 ស្ម៉ាឪជួយ មនិស្លង ត្វុំងពីឈកមងឬកុមារ 
 ជយួ ឱយមានរគួោរ ស្ដលកូនថ្លរ ឡាញ់ពិត។ 
 ឈពលឈរៀបការរចួឈហ្ើយ មនិកឈនតើយឈ នហ៍្កូន និទធ 
 រទពយធនមានឆ្ង យជិត ស្ចកវរមតិតឥតោត យឈរកាយ។ 
 មា៉ាងឈទៀតរ បន់ថងយប ់ ជយួ កូនរគបម់និបឈណាត យ 
 ចាបរ់ដឋមានមុនឈរកាយ គឺឈល្លកឱយឈរៀនទុំងអ ់។ 
 រ ់ឈៅរតូវខុំឈឆលៀត ឈចោះយល់ញាតិកុុំឈ ោះឈឡាោះ 
 ធមអ៌ាថោ៌ត បឈ់ោយឈោម ោះ កុុំចឈន្ទល ោះឈចោះគរួ ម។ 
 ចិតតកាយកុុំឈកអងកាអ ង ញាតិជិតខាងកុុំបនលុំ 
 រាកទ់ករ់បឹងខិតខុំ ឈហ្ើយ នសុំបុណយកុ ល។ 
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 ឈរៀនឈចោះកុុំបញកធុំ  ូមមា មុុំគិតឱយដល់ 
 ខលួនមានរតូវខាវ យខវល់ គឺជយួ ដល់ញាតិឈផសងផង។ 
 ឈបើកូនមាន កតិយ  កុុំគិតហ្ួ ឈភលចបអូនបង 
 ឈបើ ន ុខឥតហ្មង គឺតប នងគុណស្ម៉ាឪ។ 
 ឈបើកូនមានចុំឈណោះ កូនរតូវឈចោះគិតឱយរតូវ 
 ជយួ ស្ម៉ាឱយរតូវផលូវ  ុខឈពកកូនណាកនិោឋ ។ 
 បុំណងឪនិងស្ម៉ា ចងស់្កស្របកូនៗថ្ល 
 រ ់ឈៅឈោយរ ជាញ  ឈទើបឈ ម្ ោះថ្លជីវតិ ម។ 
 ឈនោះបុំណងឈម  រគបរូ់ រតូវខិតខុំ 
 កូនឈអើយឈធវើឱយ ម ឈ លឱយចុំគឺឈធវើលអ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
(គាថារារពធេំណ ះរពះនាងឧប្បលវណ្ណា ណេរ)ី  

 មធុវា មជេតី ពាសលា យាវ ាបំ ន បចចតិ 
 យទា ច បចចតី ាបំ អថ (ពាសលា) ទុកខំ និគចឆតិ។ 
  បមនិទនឱ់យផលរតឹមណា ជន ល ស្តង មាគ ល់នូវ បឈន្ទោះ ថ្ល 
ដូចទឹកឃមុ ុំ លុោះស្តកាលណា បឱយផល ជន លឈទើបរបទោះនូវឈ ចកតី កនុង
កាលឈណាោះ។ 
As long as the evil deed does not bear fruit, the fool thinks 

it is sweet like honey; but when his evil deed does bear fruit, 

the fool suffers for it. 
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១៥.កិតតិយ មិនហួ គុណធម៌ 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

កូនឈកើត នរ ់ឈរ ោះមានស្ម៉ា ចិចច ឹមថនមស្ថឈោយឈមត្វត  
ពុកស្ វងរករទពយជយួ រគួោរ ឱយកូន ិកាឈរៀនវជិាជ ។ 
អតតភាពជាមនុ សស្ នរកណា ់ រករពោះ នរត្វ ់ចា ់ធមាម  
 នរ ់យ ធុំ ូមផ្ទត ចឈ់ពៀរ ោងពូជ ទធ ផ្ទត ចត់ណាា ។ 
មានរកលអស្បលកមកពីកមម រ ់រានយូរឆ្ន ុំមានខលឹមោរ 
បុណយចា ់ផ្ទល  ់ឈវនផតល់ ុខា គុណធមន៌ថលថ្លល  ទួយជីវតិ។ 
 ុំណងអ់ោរមានរគឹោះរទ មនុ សមានគុណធមឈ៌ទើបលអពិត 
រ ់រានោងបុណយឈទើប ័កតិ ិទធ ិ ឈ ពគបប់ណឌិ តរចួចាកភយ័។ 
ឈករ តិ៍ឈ ម្ ោះនថលថ្លល បតូរវណណ ៈ កិតតិយ បុណយ កតិថ្លន កម់ន្ទ្នតី 
ជុំទវឧកញា៉ា ថ្លន កឈ់ ដឋី ឈ ន្ទកុងសយីឈ៍រ ោះបុណយចា ់។ 
រូបោអ ត ង្ខវ តផសុំរទពយធន វជិាជ ឈលើ លនរ់បឈ ើរណា ់ 
ចរោិមារោទកម៏និខវោះ ឈនោះឈៅថ្លចា ់ឈហ្ើយមាននយ័។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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១៦.របយត័នរតសចៀក 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

អនកនិោយត្វមគុំនិតឈគយល់ ឈរឿងរា៉ា វអុំពល់គឺអនកោត បឈ់ទ 
គរួឈរៀនគិតកុុំឈចោះស្តឈជឿឈគ   គរួស្តរោិះឈរឱយ នហ្មតច់ត។់ 
 មតមីានខុ រតូវជាធមមត្វ   ត្វមស្តឈវាហារមនិអាចរ កដ 
ឈគថ្លឈគ តីរតូវមានអុំណត ់   អនកថ្លស្តងហ្តឈ់យើងស្តង នផល។ 
 មតរីោនស់្តជាខយល់មាតឈ់ោោះ អនកោត បទ់ុំងអ ់ស្តងមានចមងល់ 
អនកខលោះោត បឈ់ហ្ើយគិតមនិដល់ មនិដឹងបញ គល់ថ្លឈរឿងោ៉ា ងណា។ 
 មតោីម នពណ៌រូបរាង គមធាត ់ ឈកើតពីខយល់មាតអ់នកស្ដលឈរបើការ 
ឈបើោត បឈ់ោយលអស្តងឈកើតរ ជាញ  ោត បម់និពិចារណ៍ពិតលងគ់ុំនិត។ 
អនកខលោះឈជឿឈគរោនស់្តឮតោន    ចុងឈរកាយរោុំរោឈរ ោះឈរឿងមនិពិត 
ខលួនមនិស្ដលឈឃើញឬ នឈៅជិត របកានថ់្លមតិតកគ៏ួរឈជឿ ន។ 
ការឈជឿតោន ពីមយួឈៅពីរ   ជារបនពណីមានពីបុរាណ 
ឈរឿងខលោះកល៏អគរួកានយ់ក ន  ឈរឿងយល់ោម នៗគរួស្តលោះបង។់ 
 មតជីន លឈគស្តងស្តឈ ល បចចុ ោះបចចូ លឈៅទីោម នបលង ់
ដូឈចនោះអនកោត បគ់ួរស្តផចិតផចង ់  រពោះពុទធរគបអ់ងគរទងឱ់យពិចារណ៍។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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១៧.អានុភាពរពោះពុទធសា ត 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

ធមរ៌ពោះអរហ្នតរត្វ ់ដឹងកនុងឈល្លក បុគគលចូលមកឈធវើការ ិកា 
ោត បឈ់ហ្ើយរតិោះរោិះគិតពិចារណា  ស្តងឈកើតបញ្ជដ គឺោត បឈ់ោយលអ។ 
ឈយើងឈរៀនបិដកធមរ៌ពោះ មពុទធ  ខពងខ់ព ់បុំផុតឈៅស្ នករម 
កុំឈណើ តជាមនុ ស នឈោយផលលអ គរួ ិកាធមរ៌ពោះពុទធោ ន្ទ។ 
បុគគលណាលងងល់ងក់នុងគុំនិត  កិឈល របួរតឹោម ននថងភលថឺ្លល  
ឈពលោត បធ់មរ៌ពោះស្តមយួោថ្ល  កាតវ់ដត ងារលវ ងពីអ យ។ 
វជិាជ កនុងឈល្លកមានឈរចើនអឈនក   គឺការស្បងស្ចកននរគូទុំងឡាយ 
មានមនតអាគមឈោត ោះផលុ ុំរូបកាយ         រពោះពុទធទុំងឡាយថ្លជាធមឈ៌ថ្លក។ 
ធមទ៌ុំងឡាយណារប ់អនករ ុក  ិការគបមុ់ខមនិផុតទុកខឈោក 
មនិមានរបឈោជនអ៍នករបញាបឈ់រកាក វជិាជ ឈន្ទោះឈថ្លករតូវគិតរោិះឈរ។ 
ឈៅកនុងឈល្លកឈនោះមានជនពកួខលោះ  ខលួនយល់មនិចា ់ខុំដឹកន្ទុំឈគ 
ធមរ៌ពោះមនិឈរៀនខជិលឈដកឈលើស្រគ  អាគមមនតឈ នហ៍្ខុំឈរៀនឈឆលឆ្ល ។ 
ចុំស្ណកមនុ សខលោះឈគមាននិ សយ័ គុំនិតថ្លល នថលឈរៀននរត ិកាខ  

Y 
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១៨.ទំព័រជីវិត 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

រប ូតចាកគភជ៌ាទរកខចី ស្ម៉ា តោ់ម រតីឈ ទើរ ូនយ ង្ខខ រ 
ស្ម៉ារ កទឹ់កស្ភនកអលួស្ណនឱរា ឈដើមបបុីរត្វស្ម៉ា  ូអតធ់មត។់ 
្មហូ្រធាល កចុ់ោះោចស់្ម៉ាឈ លកោល ុំង កាយោម នកមាល ុំងចិន្ទត រនធត ់
បងួ ួងរ ថ្លន ស្ម៉ា ូមឆលងផុត ពីទុកខ ុទធៗ  ូមឈជៀ ឱយឆ្ង យ។ 
កូនឈៅតូចៗស្ម៉ាឈមើលស្ថរ ណ ចិចច ឹមកលាណោម នចិតតជិនណាយ 
ងូតទឹកដុ ល្លងជូននុំទឹក យ ឱយកូនឈឆ្មឆ្យឈៅឈោោះស្ម៉ាផង។ 
យបម់យួនថងមយួស្ម៉ារពួយស្ថកូន ទឹកមុខរ ឈ នខលួនស្របឈៅហ្មង 
ឈរបៀបកាលរកមុុំខុ ោន កនលង ឈនោះឈហ្ើយននួលអងទឹកចិតតស្ម៉ាឪ។ 
ទុំពរ័ជីវតិផតិតឈរឿងឈរចើនណា ់ កូនកុុំរកឡា ់ចូរគិតរកផលូវ 
តបគុណឈល្លកវញិកុុំោងអារ ូវ ស្រកងឈល្លោល បឈ់ៅរងទុកខឈពកនរក។ 
កិចចការរវល់អនកគួរស្តឈឆលៀត ជយួ ឈមើលស្ថញាតិរគបរ់ោយបន់ថង 
កុុំចាុំោតោ់ល បឈ់ទើបគិតរ នម ជូនមាូបនថលៗ ឈខាអាវអាហារ។ 
រគបរូ់បឈយើងឈគទុំងអ ់របុ រ ី ឈបើខវោះោម រតីពិតរតូវឈោកា 
គឺរតូវឈោកោត យឈពលស្ម៉ាមរណា ឈល្លកស្តងឈ លថ្លគឺដឹងោម ននយ័។ 
ឈបឈ់ លោះប៉ាុណណឹ ងពីរពោះគុណស្ម៉ា ធាល បឈ់ លហូ្រស្ហ្មនិ ចល់កនល 
ស្ថលងពីគុណឪធុំឥតឧបឈមយយ   ិកាអតថនយ័ឈទើប នយល់ចា ់។ 
ស្ម៉ារពួយឈមើលកូនស្ថរទពយ មបតតិ ឯឪខុំោក តរ់ករទពយថមីចា ់ 
ស្ម៉ាបីថ្លន កថ់នមកូន ុខខាល ុំងណា ់ ឯឪជួយ ណា ់ឈរឿង ពវកិចចការ។ 
គុណស្ម៉ាឈរបៀបដូចជារពោះចនទនថល គុណឪចរនណដូចរពោះ ូរោិ 
គុណស្ម៉ាឈរបៀបដូចជាហ្វូងត្វរា គុណឪឈន្ទោះណាឥតរត្វរាប ់ន។ 
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ឈនោះរោនស់្តឈរបៀបមនិស្មនដូឈចាន ោះ កូនឈៅរ ីរបុ ឈរៀនោត បកុ់ុំខាន 
រពោះគុណធុំណា ់ឈលើអនករគបរ់ ណ ឈពលដឹងឈថមើរមា៉ា នគរួរបញាបឈ់ធវើ។ 
ទុំពរ័ជីវតិរ បពី់រពោះគុណ កុុំោងទរុណគុំនិតភលឈីភលើ 
ោត បស់្ម៉ាឪខលោះកុុំលងងល់ងីឈលងើរ កុុំអាងឈលើរទពយគឺបុណយយ  កតិ។ 
ឈធវើ បស្ម៉ាឪជាឈរឿងឈោយឈោក ឈធវើ បកនុងឈល្លកជាបគុ់ករចវាក ់
រក ីុមានរកជាឈរឿងមា រ ក ់ កូនឈៅរគបថ់្លន កឈ់រៀនគិតចុោះណា។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
     Y 

(រពះគាថារារពធេំណ ះរពះណេរៈណ ម្ ះឆ្នន) 
 ន ភសជ ាបសក មិសតត ន ភសជ បុរសិាធសម 
 ភសជថ មិសតត កលាសណ ភសជថ បុរ ិតុតសម។ 
 បុគគល មនិគរួគបម់តិតអារកក ់ មនិគរួគបបុ់រ ឈថ្លកទប គរួគបស់្ត 
មតិតស្ដលលអ គរួគបស់្តបុរ ជានខ់ព ់។ 
One should not associate with bad friends, or with the vile. 

One should associate with good friends, and with those who 

are noble. 

3 
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១៩.វថមរតកវខមរ 
(បទព្រហ្មគីតិ) 

  ពូជស្ខមរមានភាោ    ឈចោះរចន្ទអកសរស្ដរ 
  ឈចោះដឹងគុណពុកស្ម៉ា   ឈចោះឈមើលស្ថឈករ តិ៍ដូនត្វ។ 
  ឈនោះស្ខមរ មយ័មុន    មនិ  យ  ុនខុ តរមា 
  ឈធវើអវីោត បឈ់ម     កានោ់ ន្ទរពោះ មពុទធ។ 
  ស្ខមរមានវតតអារាម    ស្ខមរឈជឿត្វមធមប៌រ ុិទធ 
  ឈទើបស្ខមរខាល ុំងបុំផុត    អាចរចួផុតពី ល្ ន ន។ 
  កូនឈអើយឈពលឥ ូវ   ខុំឈរៀនឈៅរគបរ់ឈបៀន 
  ចុំឈណោះស្ដលឈយើងមាន   ទុកជាោព នឆលងអនតរាយ។ 
  ឈពលឈនោះរកឈត្វកោ៉ា ក   រពួយលុំ កចិតតខវល់ខាវ យ 
  កុុំចងស់្ត បាយ    លោះចិតតកាយឈទើប ុខោនត។ 
  ឈធវើលអកនុងឈល្លកិយ  ជបួ ិររីគប់ៗ រ ណ 
  ផលបុណយកកូ៏ន ន  ោល បស់្ចកោថ ន ុខកនលង។ 
  កូនឈអើយស្ថោ ន្ទ  រពោះ មាម លអឥតហ្មង 
  រ ់ឈៅោត បប់អូនបង  ឈទើបនួនលអង នភលថឺ្លល ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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២០.វថវបបធម៌ផងវថល 
(បទព្រហ្មគីតិ) 

  ស្ខមរឈអើយភាញ កខ់លួនឈ ើង   កុុំបញកឈឆមើងឈភលចោម រតី 
  ឈរៀន ូរតទុំងរបុ រ ី   ស្ថទឹកដីជាតិឈខមរា។ 
  ខលួនធុំមុុំរតូវចាុំ   ោត បប់ណាត ុំ កយដូនត្វ 
  ស្ខមរមានពុទធោ ន្ទ   ស្ ននថលថ្លល ស្ថឱយគង។់ 
  ឈ ពគបឈ់ជឿបរឈទ    មនិគរួឈធវ ស្រកងលិចលង ់
  ខូចខាតធាល កអ់នលង ់   មនិគរួលងងល់ងគ់ុំនិត។ 
  វបបធមោ៌ នដ៍នទ   ឈគលកនលចូលមកជិត 
  ជិោះជានោ់ម នអាណិត   កុុំថ្លមតិតទុកចិតតឈគ។ 
  ស្ខមរលបឈីពញឈល្លកា   ខុ មយួកាត រស្ នខាម  ឈគ 
  វនិ្ទ ោម ន ល់ឈទ   ឈជឿោ នឈ៍គ មាល បជ់ាតិ។ 
  ោ ន្ទភាោខលួន   រ បផ់ទួនៗកុុំវវិាទ 
   នយ ឈភលចឈៅញាតិ   ឈនោះមារោទមនិគរួរត្វប។់  
  ឈរៀនខព ់យ ឧតតម   រតូវខិតខុំឈោរពចាប ់
  ហ្ិងាវាយចាកក់ាប ់   គរួរបញាបឈ់ជៀ ឱយឆ្ង យ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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២១. វរមកអនកមាត យ 

(បទពាក្យព្រាំបី) 
 
 

ឈភលៀងធាល កន់ថងរោះរនទោះ ញ់ផ្ទុំង  ខយល់ពយុោះបកខ់ាល ុំងកឈរកើកទឹកដី 
ទឹកជនោ់ល បម់នុ សទឹករងីោល បរ់តី ោល បឈ់កើតជាតិថមីឈរ ោះឈរឿង ង្ខខ រ។ 
 ុំឈ ងស្ម៉ាថងូរអា ូរចិតតស្ម៉ា ឈកើតទុកខឥតស្លារ កទឹ់កឈនរត្វ 
ស្ម៉ារពួយរាល់នថងឈរ ោះកូនជីវា៉ា  ោម នចិតតឈមត្វត អាណិតស្ម៉ាឈោោះ។ 
កាលកូនឈៅតូចចិតតស្ម៉ា បាយ ឈពលកូនធុំកាយចិតតស្ម៉ាឈរកៀមឈរកាោះ 
ឈរ ោះកូន ពវនថងគិតអវីឈ ោះឈឡាោះ  រជុលខូចខលួនអ ់ស្បលកទុំងចរោិ។ 
រូបរាងកាយខព ់ស្តគុំនិតខលី  មតឥីតនយ័ឈ លឥតខលឹមោរ 
 កស់្វងរកហ្មឈខៀវឈលឿងហុ្ឺហា មនិោត បន់រណាឈធវើត្វមចិតតឯង។ 
ការង្ខរឈធវើស្ដរស្តលុយោម ន ល់ មនិគិតខាវ យខវល់ចាយមនិឈចោះស្រកង 
កាលឈៅតូចៗឈចោះទុកចាតស់្ចង ឥ ូវចុំស្បងខុ ពីធមមត្វ។ 
មានកូនបនួដបស់្តមនិដឹងគុណ រតូវរងទរុណឈពើតឈណឺា ់ណា 
ទុករូបស្ម៉ាឈចាលឱយរ ់ឯកា ឈហ្តុអវីកនិោឋ ឱយស្ម៉ាកុំរ ។ 
អរធារតយបោ់ង តក់នុងខទមចឈងអៀត ឈភលៀងធាល កខ់ាល ុំងឈទៀតស្ម៉ាស្ នរង្ខ 
កស្ងកបហុ្ីងយុំនឹកកូនរគបោ់ន  ឱរារោុំរោស្ម៉ាទុកខឈទឈមនញ។ 
វ ាទឹកជនហូ់្រឈរបៀបឈពញ ទឹង រោតវ់ងឹៗោម នរត បវ់ញិ 
ឈរបៀបដូចកូនស្ម៉ាមានឈជើងឈដើរឈចញ ចាកឆ្ង យរឈលញមនិមករកស្ម៉ា។ 
ជុំឈន្ទរកតតិកកាយស្ម៉ារតជាក ់ ខលួនស្ម៉ាញ័រញាកណ់ាកូនមា ឈ នហ៍្ 
ឈបើកូនឈៅជិតស្ម៉ាឱបថនមស្ថ ឈពលឈនោះកូនស្ម៉ារ ់ឈៅឯណា។ 
ដងួចិតតស្ម៉ាយុំផសុំឈោយទឹកស្ភនក អា ូរខលួនឈពក ឈងវគឱរា 
រាងកាយស្ម៉ាចា ់រ វាុំងឈនរត្វ ខវោះមាូបអាហារហូ្បអតហូ់្បលល ន។ 
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ស្ម៉ាចងរ់ា៉ា យរា៉ា បរ់ បកូ់នមា មុុំ ថ្លស្ម៉ាទុកខធុំកតីឈោករយល្លន 
ទឹកស្ភនកស្ម៉ារ កកូ់នមនិឈៅឈកៀន ឈរ ោះកូនស្ម៉ាឈញៀនស្តរពោះដនទ។ 
រ ុំងឈហ្ើយវ ាឈចោះស្តកនលង ចិតតស្ម៉ាកចួផសងឱយកូនឈចោះនល 
 បបុណយ ឈមម និងគុណឈទ នព ឱយកូនរគបវ់យ័របុងរ ណរ ជាញ ។ 
 ូមឱយកូនៗឈចោះោត ប ់កយស្ម៉ា កុុំបីស្កស្របឈភលចពុទធោ ន្ទ 
ឈរៀនអវីឈរៀនចុោះកុុំឈភលចធមអ៌ាថ ៌ ឆ្ល តនវឈមតចមាត កុុំឈភលច ីលទន។ 
រាងកាយកូនោអ ត ូមចិតតកូនលអ  មបុរកូន កុុំឈធវើបុំ ន 
កុុំឈធវើត្វមចងោ់ម នបលងកុ់ុំហា ន មានរទពយធនធានកុុំឈភលចគុំនិត។ 
ឈបើកូន នរ ់កុុំឈភលចឈពលោល ប ់ គរួខុំរបញាបឈ់ធវើបុណយឱយ និទធ 
គរួលោះធមឈ៌ថ្លកកានធ់មរ៌ពោះពិត ឈទើប នស្នបនិតយ ុខ ួគអ៌មតៈ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
 (រពះគាថារារពធេំណ ះរពះមហារប្បនិណតេរៈ) 

 ធមមបបតីិ  ខុំ ស ត ិ វិបប សននន សចតសា 
 អរយិបបសវទិសត ធសមម   ទា រមតិ បណឌិ សត។ 
 បណឌិ ត ស្ដលមានឈ ចកតីស្ឆអតកនុងធម ៌ មានចិតតរជោះថ្លល ឈហ្ើយ រស្មង 
ឈដកជា ុខ រស្មងឈរតកអរ កនុងធមស៌្ដលរពោះអរយិៈ របកា ទុកឈហ្ើយ រគប់
ឈពល។ 
He who drinks in the Dhamma lives happily with a serene 

mind; the wise man always takes delight in the Dhamma 

(Bodhipkkhiya Dhamma) expounded by the Noble Ones 

(ariyas). 
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២២. រងួមឥន្ទនទិយ 
(បទកាក្គតិ) 

បញ្ជា ឈរចើនណា ់  ឈឃើញជបួជាកច់ា ់ ឈរឿងតូចឈរឿងធុំ 
ឈបើខវោះោម រតី  ពិតមនិឧតតម ទុកខឈោកឈរកៀមរកុំ 
  ចា ់មនិ ងសយ័។ 
ឧបមាដូចខាល   ឈកាងកាចបញ ា ឈបៀតឈបៀនរាល់នថង 
ឱយរមគឹរងទុកខ  ចុំស្បងអាល័យ អនតរាយភតិភយ័ 
  ឈរ ោះអុំណាចខលួន។ 
រឯី តវចាប  បញក  ុភាព រ ជញមនិមាុំមនួ 
ឈពលចូលរទនុុំ  ស្រ កយុំអរងួន ពុុំ មោបជ់នួ 
  ឈរចើនោល បឈ់រ ោះមាត។់ 
ដូចរបុ រ ីខលោះ  ឈរចើនខាតរ កក់ា  ោម រតីភាល ុំងភាល ត ់
ឈរឿងរា៉ា វតិចតចួ  មនិឈចោះហាមលត ់ ជបួឈរឿងឈទៀងទត ់
  ឈរ ោះខវោះពិចារណ៍។ 
ស្ភនកឈឃើញរូបកាយ មាតម់និស្ បខាយ កុុំថងូរចរចា 
រតឈចៀកឮ ូរ  រតូវមានឈមត្វត   អតធ់មតឧ់ ាហ៍្ 
  ឈធវើថលងឈ់ទើបលអ។ 
រចមុោះធុុំកលិន  មុនឈ លគិត ិន រោិះរកឈមម   
កុុំខឹង តីឈជរ  និន្ទទ បនត  ឈនោះផលូវបវរ 
  ន្ទុំឱយខពងខ់ព ់។ 
អណាត តអតឆ់អឹង  លិឍភលកសខុំរបឹង  ឱយ នដឹងរ  
ហ្ឹរខារជូរនរប  មនិគរួគិតហ្ួ   ឈភលចភាល ុំងរជុលរជួ  
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  ឆ្ង ញ់ហ្ួ ោម រតី។ 
កាយតូចធុំខព ់  ប៉ាោះ ល់ មផ ស មនុ ស តវរបុ រ ី 
រតជាកឈ់ៅត ទន ់  រតូវយល់ឈ ចកតី  ឈនោះជាចុំណី 
  កតីឈៅត រកហាយ។   
ចិតតស្ ន ុំខាន ់  ដឹងឈហ្ើយរបកាន ់ មនិឈចោះជិនណាយ   ឬ បាយ 
ចងឈពៀរពា ទ  ជាកមមស្វងឆ្ង យ  រតូវដឹងរគបក់ាយ 
   រងួមឥន្ទ្នទិយ។ 
ស្ខមរមានភាោ  មានពុទធោ ន្ទ  ដល៏អោម នពីរ 
គរួស្ថរកា  កុុំបីជានឈ់ល ី  គរួមានោមគគី 
  កោងជាតិស្ខមរ។ 
ឈរឿងលអ តីចុោះ  ឈឃើញឈទ កុំហុ្  គរួរ បឱ់យស្ក 
មនិរតូវនិន្ទទ   បងខូចហូ្រស្ហ្  រតូវខិតខុំស្ថ 
  ឈករ តិ៍ដូនត្វស្ខមរ។  

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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២៣.សចោះសធវើសៅសកើត! 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

រតឈចៀកឮចា ់ស្បរជាឈធវើថលង ់  ផលូវឈវៀចថ្លរតងខុ់ ពីឈោលឈៅ 
ស្ភនកភលឈឺធវើខាវ ករ់តជាកថ់្លឈៅត   អនកឈចោះលងងឈ់មល  លឈធវើធុំពិត។ 
អនកលងងឈ់ធវើធុំ មាល បអ់នករ ជញ  ឈរឿងឈនោះគរួខាល ច ងគមងងឹត 
ហាមាតបិ់ទគូថរ ់ឈៅោម ន ិទធិ គរួឱយអាណិតោល បអ់ ់រាបល់្លន។ 
មហាឈល្លតឈផ្ទល ោះ ងគមធាល ក ូ់នយ រ តរ់  បងបអូន តប់ងធ់នធាន 
វបបធមោ៌ ន្ទរតូវអនតរធាន  បរឈទ ល្ ន នគឺស្បកោមគគី។ 
រពោះ ងឃមនិមានវតតរតូវវនិ្ទ   បដិមារូបរពោះវាយឈចាលឈខទចខទី 
វហិារកុដិ ងឃឈធវើលល ុំងោកជី់  និ សតិមូលមរីគរឆអឹងដូចភនុំ។ 
បិទស្ភនកវាយស្ខមរស្រប ងគមថមី   ល់ស្តទឹកដីស្ខមររតូវទុកខធុំ 
ឈតើឈនោះឈហ្ើយឬស្កស្រប ងគម  ឱោះឱឈល្លកធុំឈចោះឈធវើឈៅឈកើត? 
 នឈកើតជាស្ខមរកុុំស្របឈភលចខលួន  ឈចោះោ នចិ៍នយនួកុុំឈភលចកុំឈណើ ត 
ស្ថពុកស្ម៉ាចា ់ឈល្លកអនកបឈងកើត  ឈ ម្ ោះអនកលអឈឆើត មជាកូនស្ខមរ។ 
ោ ន្ទរពោះពុទធគរួស្ថរកា  កុុំ នដុល្លល រផ្ទល  ់ចិតតរបួលស្រប 
ឈ ោះបងឈ់មើលង្ខយជិោះជានជ់ាតិស្ខមរ ដូឈចនោះគរួស្តស្ថឈករ តិ៍ស្ខមរឈយើង។   

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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២៤.វម៉ាឈណឺា ក់នូ 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

នថងរោះឈហ្ើយលិចជាធមមត្វ ដូចរគប ់ង្ខខ រឈកើតឈហ្ើយោល ប ់
វលិវល់ចុោះឈ ើងភលរឺ អាប ់ ឈពើតឈចុឺកចាបហ់្ួ នឹងស្ថលង។ 
បណាត ពកួ តវឈកើតកនុងគភ ៌ រតូវភយ័ញាកញ័់ររគបក់ស្នលង 
ពិឈ  គឺមនុ សស្ដលឈឃើញស្ តង លុំ កនរកស្លងរគបម់ាត្វ 
នថង តវឈកើតមកកនុងភគស៌្ម៉ា អវីៗរបួលស្របខុ ធមមត្វ 
មតងឈរ កមតងលល ននូវអាហារ លល នហ្ឹរជូរខារ ពវទិវា 
 ុំងពីរបីស្ខស្ម៉ាដឹងខលួន ថ្លកូនមា  ងួនមានជន្ទម  
ស្ម៉ាលួចឈរតកអរឈឃើញពុុំង្ខ ស្ម៉ាភយ័ឈវទន្ទឈៅនថងមយួ។ 
យបន់ថងកនលងឈ ោះស្ម៉ាធុំ ស្ម៉ាខាល ចណា ់មុុំចិតតស្ នរពួយ 
ស្ម៉ាបនឈ់ទវត្វ ូមឱយជួយ  ស្ម៉ា ូមជុំនួយពីដូនត្វ។ 
កូនឈអើយឈៅនថងស្ម៉ារប ូត ឈ ទើរស្តរបូតចាកឈល្លកា 
ស្ម៉ាស្ នអលួឈៅត  ពវកាោ             ឈញើ ្មឈន្ទោះណាធាល កឈ់ ទើរអ ់។ 
ោចស់្ម៉ាឈ លកោល ុំងកមាល ុំងឈខាយ ដឈងាើមចុងឈរកាយកោ៏ម នឈោោះ 
ស្ម៉ា តោ់ម រតីមុខឈរកៀមឈរកាោះ ឈៅរោចឈន្ទល ោះកូនឈកើតមក។ 
ឈពលស្ម៉ាភាញ កខ់លួនអ ់កមាល ុំង ឈរ ោះស្ម៉ាឈខឺាល ុំងណា ់ពនលក 
ស្ម៉ាឱបរកឈោបឈធវើជរមក បុំឈៅពនលកឈពលថមីៗ។ 
បុរតនថលចរនណបណតូ លចិតត ស្ម៉ាស្ នអាណិតកូនពិ ី 
ដូច នឆលងផុតឈរជាោះអវចីិ ស្ម៉ាស្លងរពួយភយ័ណាននួលអង។ 
កូនឈអើយនថងស្ម៉ាឆលងទឈនល គឺមនិរ ួលឈទទុកខកនលង 
ចុក ពឹករ ពនឈ់ឆឺអឹងខនង ដងួចិតតស្ម៉ាផសងឆលងឈរោោះថ្លន ក។់ 
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ស្ម៉ាយុំស្ម៉ាស្រ កទបម់និ ន ឈវទន្ទកនុងរ ណឈៅត អលួអាក ់
ស្ភនកស្ម៉ារ វាុំងឈរបៀបដូចខាវ ក ់ ឈញើ ហូ្រ រោកហ់្ួ បរោិយ។ 
កូនឈអើយស្ម៉ាឈឥឺតឧបមា នថងកូនឈកើតណារ  ់ឈឆ្មឆ្យ 
ឈពលកូនធុំរ ណកុុំឈភលចមាត យ ឈហ្ើយកុុំ បាយឈភលចគុណស្ម៉ា។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 

(រពះគាថារារពធេំណ ះអាយុវឌ្ឍនរុម្នរ) 
 អភិវាទន លី ិស និចចំ វុឌាបចាយសិត 
 ចតត សរ ធមាម  វឌឍនតិ អាយ ុវសណាណ   ខុំ ពល។ំ 
 ធម ៌ ៤ របការគឺ អាយុ ១ វណណ ៈ ១  ុខៈ ១ ពលៈ ១ រស្មង 
ចឈរមើនដល់អនក ស្ដលមានឈ ចកតីឱនកាយថ្លវ យបងគុំជារបរកតី មាន ឈ ច
កតីឈកាតស្រកង ដល់បុគគលស្ដលចឈរមើនជាងខលួន អ ់កាលជានិចច។ 
For one who always respects and honours those who are 

older and more virtuous, four benefits, viz., longevity, 

beauty, happiness and strength, will increase. 

3 
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២៥.សាមគគីគ្មន ស ើង 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

ឈរៀបរាបស់្ណន្ទុំត្វមអកខរា  រ បជ់នឈខមរាទុំងរបុ រ ី 
រ ់រានោមគគីឈោយលម តខមី  ស្ថថនួទឹកដីឈករ តិ៍ដូនត្វ។ 
វបបធមស៌្ខមរលអរកោម នពីរ  មានរបនពណីខព ់នថលថ្លល  
ស្ខមរមានអកសរលអភាោ   ុភាពរាបោ តីពីឈរាោះ។ 
ទឹកដីឈករ តិ៍ស្ខមរ មបូរជី  រ ោទមូលមរីោអ តខពងខ់ព ់ 
 ិលបៈរ ុំលបឈីករ តិ៍ឈ ម្ ោះ  របជា នរ ់ ុខឥតហ្មង។ 
កវបីណឌិ តពិតឧតតម  ោម រតីខិតខុំនរកកនលង 
បនសល់ោន នដដូចោព នឆលង  ទុកជូនបអូនបងចងជាឈករ តិ៍។ 
កូនឈៅឈកើតទនជ់ុំន្ទនឈ់រកាយ  មនិគរួបឈណាត យគរួរោិះឈរ 
 ិកាស្ថទុំកុុំថ្លឈទ  កុុំខឹង តីឈជរឈលមើ ឈភលចស្ខមរ។ 
 ិកា នខព ់យ ឧតតម  មនិរតូវបនលុំឈភលចឪស្ម៉ា 
កុុំ នរ ់រកុងឈមើលង្ខយស្រ   គរួខិតខុំស្ថវបបធមជ៌ាតិ។ 
យុវជនកាល ហានរតូវដឹងខលួន  រ ឡាញ់ជាបជ់នួកុុំវវិាទ 
ស្ថទុំភាោនិងមារោទ  ផសពវផាយស្ថមឈទៀតឈរឿងលអៗ ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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២៦.វម៉ាពិតជាមានគណុ 

(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

ពឈ ោះរប ូតឈរ ចឈលើស្ម៉ា អ ់រ ុំបនួស្ខនិងដបន់ថង 
ទឹកឈៅត រតជាកឈ់ធវើផ្ទទ ល់នដ ហ្ឹរខារជូរនរបតមអាហារ។ 
ឈដកឈដើរអងគុយរបុងបុំផុត  ថនមឈលើ  នមកុដពីឈទវត្វ 
ឈរ ោះគភឈ៌ ើងធុំខុ ធមមត្វ រមលួចុកផាមនិគបប។ី 
ោចឈ់ផតើមឈថើមធុំស្ បកឈ លកោល ុំង ថមថយកមាល ុំងឈខាយោម រតី 
មនិលល ន យទឹកមាូបចុំណី កនុងចិតតមនមចងឈ់ឃើញបុរត។ 
ឈបោះដូងស្ម៉ាមានរពហ្មវហិារ ឈ នហ៍្បុរតពុុំង្ខនថលវ ុិទធ 
យបន់ថងស្ម៉ា ូមឱយឆលងផុត  ឈរោោះកាចបុំផុតឆលងទឈនល។ 
ឱោះឱកូន ងួនបណតូ លចិតត  ឈមឃឈមម ងងឹតខយល់បកឈ់រ 
ពពករោតរ់ពោះចនទឈរជ  ស្ម៉ាឈឈឺមល៉ាោះឈទ ពវរាងកាយ។ 
ខទមតូចជរារបក ់បូវភាល ុំង  ស្ម៉ាឈឈឺ ទើរោុំងហ្ួ បរោិយ 
ឈភលៀងធាល កទឹ់កជនណ់ាឈឆ្មឆ្យ ខវោះមាូបទឹក យនិងអាហារ។ 
ជញ្ជជ ុំង ុំងខយល់បិទវាុំងនន ស្ម៉ារប ូតកូនអន្ទថ្ល 
រកាលកឈនទលកកឈ់ឆអើរឈភលើងណា ដូចោចឈ់គអារឈឆអើរឈភលើងឈៅត ។ 
កូនឈកើតមកភាល មស្រ កយុំង្ខ៉ា  ស្ម៉ា លុតចិន្ទត ណា ់ឈឆ្មឈលល  
ស្ម៉ាអត ់នឈដកខលួនហ្មងឈៅ ស្ភនកស្ម៉ាឈ ើងឈៅត ណាជីវា៉ា ។ 
ស្ម៉ា នដឹងខលួនរ វាបី  ឈលើកកូនពិ ីឈោយហ្ត្វថ  
ឱយកូនឈៅឈោោះឈោយរ  ់ថ្លល  ឈភលចកតីឈផឺាទុំងប៉ាុន្ទម ន។ 
ស្ម៉ាថនមបុំឈពបុរតចរនណ  អ ់រោយបន់ថងមនិ រមានត 
ងូតទឹកដុ ល្លង ពវអងគរ ណ ឱយស្តកលាណមាន ិរ។ី 
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ស្ម៉ាពិតជារពោះដច៏ា ់ចបង របឈ ើរកនលងកនុងឈល្លកិយ 
ស្ម៉ាជាជរមកកូនរបុ រ ី  កនុងភពស្ផនដីដអ៏ោច រយ។ 
ស្ម៉ាឈរបៀបបីដូចជាគង្ខគ   កូនៗរគបោ់ន ដូចមចាឆ  
គុណស្ម៉ាឈរបៀបដូចរពោះ ូរោិ បុំភលឈឺល្លកាឱយឈឃើញចា ់។ 
គុណស្ម៉ាដូចចនទឈពញបូណ៌ម ី កនុងឈពលរារតីឈមឃរ  ោះ 
ស្ផនដីដូចកូន ុខខាល ុំងណា ់ គុណស្ម៉ានរករកា ់ឈលើ របឹថពី។ 
 ិកាគុណស្ម៉ាគរួឈោរព  រតជាកឈ់លើ មលបន់រពគិរ ី
ឈរ ោះគុណបរ ុិទធលអោម នពីរ កូនរតូវ ុំភតីបគុណឈល្លក។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 

(រពះគាថារារពធេំណ ះឆ្ពវិយភិរខុ) 
  សពវ ត នតិ ទណឌ  ស  សពវ  ំជីវិតំ បិយ ំ
 អតត នំ ឧបមំ កតវ  ន ហសនយយ ន ឃាតសយ។ 
  តវទុំងឡាយរគបរ់ ណ ស្តងតក ់លុតនឹងអាជាញ  (ឈរ ោះថ្ល) ជីវតិ
ជាទីរ ឡាញ់រប ់ តវទុំងឡាយ បុគគលគរួឈធវើខលួនឱយជាឧបមា ឈហ្ើយមនិ
គរួរបហារឈោយខលួនឯង មនិគរួឈរបើឈគឱយរបហារឈ ើយ។ 
All are afraid of the stick, all hold their lives dear. Putting 

oneself in another’s place, one should not beat or kill others. 

3 
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២៧.វថសករ តិ៍ដូនត 

(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

ហ្ត្វថ ទុំងឈទវចាប ់៉ា កកា  ថ្លល ស្ថលងអកខរារ បរ់បុ រ ី 
ឈរៀបរាបត់្វមដឹងរបឹងោម រតី  កតចដូ ខនតីចូរគិតស្ខមរ។ 
ទឹកដី ីមាស្ថឱយគង ់  កុុំឱយលិចលងប់តូររបួលស្រប 
រ ោទថមលអខិតខុំស្ថ  នរពភនុំវាលស្រ ផលូវឈបើកបរ។ 
វបបធមោ៌ ន្ទភាោជាតិ  ចរោិមារោទស្ថឱយលអ 
កុុំឈធវ បរឈទ ចូលជានក់  ស្ខមរកានស់្តរកចិនយនួមាន។ 
ខិតខុំ ិកាឧ ាហ៍្គិត  ដីស្ខមរលអពិតឈគ ល្ ន ន 
 មបតតិស្ខមរឈរចើនខវោះធនធាន  ស្ខមរឈអើយខុំឈរៀនោមគគីោន ។ 
 មតពីីឈរាោះយ ឧតតម  ត្វុំងខលួនឱយ មកុុំនិន្ទទ  
ឈឃើញលអោុំរទជួយ ការ រ  កុុំបីនិន្ទទ ឈធមចឈនរត្វ។ 
 ិលបៈរ ុំចាុំកុុំឈភលច  មរតកមា ឈពរជពីដូនត្វ 
កុុំខព ់ឈភលចខលួនស្រកងឈខាល ចផា   តប់ងឈ់ខមរាជាតិអនតរាយ។ 
ឈកើតកនុងឈ ោះស្ម៉ាជាស្ខមរមាន ក ់  កុុំឈភលើឈភលចធាល កធ់មអ៌ យ 
ឈ ោះបងជ់ាតិខលួនពនួ បាយ  ស្ខមរឈអើយរាល់កាយរបុងោម រតី។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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២៨.អា រូមាត យខ្ុ ំ
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

 ុំឈ ងបកសឮីរងុំ  នឹកមាត យភរិមយធាល បថ់នមបី 
ចិចច ឹមស្ថកូនទុំងរបុ រ ី ឈោយចិតតភកតីោម នឈគចស្ក។ 
ទឹកហូ្រឈៅ តខ់យល់ផ្ទតវ់ងឹ កនុងចិតតរ ុំពឹងឈឃើញពុកស្ម៉ា 
ោតរ់ ់ឈៅឆ្ង យចមាក រស្រ  ោម នអនកឈមើលស្ថរ ់ោ៉ា ងណា។ 
ឱ!មាត យពនលកឈ មើជីវតិ  ឈពលឈនោះលល តពិតកូនឈោកា 
នឹកឈឃើញរោតូចស្ម៉ាផ្ទត ុំថ្ល ធុំឈ ើងកនិោឋ ឈមើលស្ម៉ាចា ់។ 
ដឹងឈហ្ើយដក ទូងការង្ខរស្រ  ពុុំ ូវ នស្លាស្ម៉ាខុំណា ់ 
ភជួរដីខលួនឯងឈឆលៀតជីករ ោះ នថងឈៅត រ  ោះស្ម៉ាមនិឈប។់ 
ចុំណីអាហាររកឱយកូន  មនិឱយោច ូ់នយខុំ ពវរគប ់
ខុំឈអើយស្ នខុំទុំងនថងយប ់ កូនរជកឈរកាមមលប ុ់ខឈពកនរក។ 
អរងឹងកូនឈគងស្ម៉ាបុំឈព  ហ្ត្វថ ទុំងឈទវបីចរនណ 
យកខលួន ុំងខយល់ ក ់ុំងនថង កូនតូចឈថលើមនថលឈៅឈោោះមាត យ។ 
ទឹកឈោោះគឺ្មកូនជចជក ់ ស្ឆអតឈហ្ើយឈដកលកម់និខវល់ខាវ យ 
ស្ម៉ាឈឆលៀតឈធវើការឈរៀបទឹក យ ទុកជូនឈឆ្មឆ្យឈពលកូនភាញ ក។់ 
ពុោះឱ ស្រកទឹកឈឆលៀតឈ  ផទោះ ស្ម៉ាខុំរូតរោះឥតទ ់ទក ់
ឈ កគកឈ់ខាអាវជូនវរលកខណ៍ ទឹកឈៅត រតជាកស់្ថ លឈៅ។ 
ឈមើលចុោះស្ម៉ា គមអ ់កមាល ុំង នដឈជើងឈ លកោល ុំងោម នរាងឈៅ 
ឈខាអាវកច៏ា ់មយួជាបឈ់ៅ  ុំពតឈ់ន្ទោះកូវករ៏ស្ហ្ក។ 
រតជាករ់ង្ខឈរ កលល ន យ ចិតតស្ម៉ាមនិណាយរងឹជាងស្ដក 
ត  ូស្ថកូនរ  ់អឈនក  គឺពិតជាស្បលកឈលើឈល្លកា។ 
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ទឹកចិតតអនកមាត យនថលឈពកពន ់ គុណឈរចើនស្ នធងនឥ់តឧបមា 
ធុំហ្ួ នរពភនុំវាលរពឹកា  ឬអាកាោទវីបទុំងបនួ។ 
គុណធុំអឈនកចុំស្ កចិតត  ឮឈហ្ើយអាណិតស្ម៉ាផទួនៗ 
ចិចច ឹមស្ថកូនចិតតមាុំមនួ    ូជយួ មា  ងួនចិតតនឹងធឹង។ 
ទឹកចិតតរពោះណាឈ មើពុកស្ម៉ា បឈងកើតថនមស្ថឈៅរពលឹង 
កូនស្រ កយុំខាល ុំងឈល្លម តឈ់ងឹ បីដូចជា ទឹងស្ខវ ា។ 
ថ្លទឹករតជាកច់ាញ់ចិតតស្ម៉ា ភលដូឺចដួងស្ខចាញ់មាត្វ 
 មុរទស្ នធុំឥតឧបមា  គឺរពោះរត្វ ់ថ្លតូចជាងស្ម៉ា។ 
គុណលអោ៉ា ងហ្នឹងរបឹងឱយ ន កូនឈៅរគបរ់ ណកុុំតអូញស្តអរ 
តបគុណឈល្លកវញិរាល់នថងស្ខ កុុំមានឈភលចស្ម៉ាឱយកុំរ ។ 
អា ូរមាត យខញុ ុំដូចមាត យឈគ ហ្ត្វថ ទុំងឈទវ ូមវន្ទទ  
ថ្លវ យបងគុំគុណស្ម៉ារគបោ់ន   កតី ុខន្ទន្ទកូនជូនស្ម៉ា។ 
ឈោយបុណយកូនោងទុំងប៉ាុន្ទម ន ជូនស្ម៉ារគបរ់ ណកុុំមានលល ត 
 ីលទនទុំងអ ់កូនជូនញាតិ  ូមជបួស្ម៉ាឈទៀតតឈរៀងឈៅ។ 
 ូមឱយអនកមាត យជបួ ួ តី ជាតិឈនោះជាតិថមីកុុំអារ ូវ 
ឈបើស្ម៉ាមានកូនឈដើររតូវផលូវ  ចិចច ឹមស្ម៉ាឪតឈៅឈអើយ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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២៩.របភពបញ្ហា  
(បទពាក្យព្រាំបី) 

លងងឈ់មល ល្  នវអារ ័យរ ជាញ  ឈលរឈៅបញ ាឈរ ោះឈទ ៈចិតត 
បនលុំឆឈ កជាឈទ ទុចចរតិ          ុខកនុងជីវតិជាផលបុណយចា ់។ 
ខពងខ់ព ់ឈថ្លកទបអារ ័យឈលើកមម គុំនិតោុំញុាុំមកពីមនិចា ់ 
ឈល្លភៈកនុងចិតតន្ទុំឱយរកណា ់    តណាា ស្ នរកា ់ចងម់និរោយ។ 
ោង ីលឈធវើបុណយជាផលូវ ួោ៌  និន្ទទ ចងឈពៀរជាផលូវអ យ 
ចងឈ់នោះចាញ់ោន ជាពូជខវល់ខាវ យ  ចិតត ងប ុ់ខកាយជាផលខនតី។ 
ជញួដូរឈគចគយជាឈរឿងឈគចពនធ ការស្តងនិពនធជាឈរឿងកវ ី
កុហ្កញុោះញងជ់ាឈទ  មត ី      ធាល កដ់ល់អវចីិឈរ ោះកតីរបមាទ។ 
ឈមើលង្ខយឈដៀលឈគឈរឿងខវោះឈមត្វត   ខឹងឈរបើហ្ិងាជាធមម៌និោអ ត 
លងងឈ់មល រករទពយឈរ ោះមនិ ង្ខវ ត  ឈកាងកាចហ្ួ ខាន តជាពូជឈវរា។ 
ទូន្ទម នផលូវចិតតជាផលូវនិ វ ន       លោះរទពយឈធវើទនឈរ ោះមាន ទធ  
វលិវល់ឈកើតោល បឈ់រ ោះអវជិាជ      បញ្ជា ន្ទន្ទពិតមានរបភព។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 

 
 
 
 
 



-46- 

 

៣០.រោិះគន់សដើមបសីាថ បត 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

ហាោល កខ់ាជ កស់្ លង ស្មតងរ ប ់ ឈបើឈ លរតូវចាបខុ់ ចិតតញាតិ 
ឈឃើញខុ ថ្លរតូវនឹងឈឃលៀងលល ត   បងកវវិាទទ ់គុំនិត។ 
ឈបើ ថ្លឈមម ខុ  ចចៈ   ស្ភនកភលឈឺធវើខាវ កឈ់រឿងមនិពិត 
ពនលឺភលចឺា ់ថ្លងងឹត   ឈនោះឈៅរបឌិតអគតិ។ 
រតឈចៀកឮចា ់ត្វមផលូវបលង ់   ស្របរបួលឈធវើថលងខូ់ច តិ 
ទោះនដអបអរទុំងទិដឋិ   ឈនោះគឺអ មិមានោះឈថ្លក។ 
អណាត តអតឆ់អឹងរបឹងរគល្ល ់    នរតឹមដឹងរ អាហារឈជាក 
ហ្ឹរខារជូរនរបឆ្ង ញ់ឈោម កឈរោក    បាយវឈិោគជាធមមត្វ។ 
 រឈ ើរឈលើកឈជើងឈភលើងមានោះ   របកានយ់កឈនោះចិតតឥ ា 
ការពិតកនុងឈល្លកខជិល ិកា   ឈជឿ នដុល្លល រមនិខវល់គិត។ 
ោ ន្ទរពោះពុទធទូន្ទម នចា ់   ស្តកិឈល រកា ់ឈមម ងងឹត 
ឈមាហ្ៈវឈងវង ុំងការពិត   ដុតឈរាលរបួរតឹោល បទ់ុំងរ ់។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៣១.គួរដឹងសរឿងពិត 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

ឈពលមានជីវតិគិតធមអ៌ាថ ៌  ធមអ៌និចាច កុុំរោយ 
ទុកខធុំកនុងខលួនមនិ បាយ  គរួដឹងរាល់កាយអនត្វត ។ 
មានឈពលទុំឈនរអានឈ ៀវឈៅ  ជយួ បង្ខា ញផលូវជួប ុខា 
ឈឆលៀតោត បឈ់គខលោះរករ ជាញ   កុុំអតួអាត្វម របកានខ់លួន។ 
អនកកុុំឈ ោះបងច់ាបក់បនួខាន ត  គរួស្ត ង្ខវ តឱយខាជ បខ់ជួន 
ចុំឈណោះវជិាជ មានមាុំមនួ   ឈទើប នរចួខលួនពីអវជិាជ ។ 
មានោះកនុងខលួនពនួោងកមម  ទិដឋិោុំញុាុំជាឈវរា 
វលិវល់កនុងភពរាល់ឈវល្ល   ឈបើខវោះធមាម ស្ នកមសត។់ 
រ ថ្លន កតី ុខរតូវោគ ល់បលង ់  កុុំត្វមចុំណងន់្ទុំឱយហ្ត ់
ឈធវើឈោយោម រតីមានអុំណត ់  ឈទើប នតិបទផតល់ ុខា។ 
ឈកើតកនុងមយួជាតិកុុំលល តគិត  រតិោះរោិះឈរឿងពិតកនុងោ ន្ទ 
កុុំឈជឿឱយធុំជាងបញ្ជដ    ឮត្វមឈគថ្លឈជឿផ្ទក បមុ់ខ។ 
ឈធវើលអ នលអករមដឹង   ស្តឈរឿងមយួហ្នឹងខុំ រមុក 
ភលូកភលកឹលបលីាញអ ់ទុំងរ ុក ចុងឈរកាយ ុំកុកខុ បុំណង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៣២.ខលួនសយើងជាវខមរ 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

 កយស្ខមរស្របថ្ល ុខឈកសមកានត រងឹមាុំឈថកើងថ្លក នមានទឹកដី 
ភាោអកសរលអរបិមរបិយ  រនទឺលាញលបកីនុង កល។ 
វបបធមខ៌ពងខ់ព ់យ ស្ខមរលអ  ឈ លៀក កប់វរមនិ ចខ់វល់ 
ចងកបនិអាវ ៉ា កម់និគួរខវល់  បិទ ុំងោម ន ល់ខលួនរ ណជិត។ 
 មយ័ទុំឈនើបវទិាោន្ទ្ ត  មនិ ូវឈអៀនខាម  បង្ខា ញផចិត 
ឈខើចឈលើឈខើចឈរកាមអាងមាន ិទធិ បង្ខា ញមនិគិតខលួនជាស្ខមរ។ 
ឈៅឈកមងឈចោះឈ លៀកបិទ ុំងជិត ដល់ធុំអាង ិទធិឈភលចឈករ តិ៍ស្ម៉ា 
ឈដើរឈហ្ើរ ូយឆ្យបតូររបួលស្រប មា៉ា  ាហូ្រស្ហ្មុខដូចរ យ។ 
 កក់ាលរកហ្មស្វងអន្ទល យ  ឈគឈដៀលដល់មាត យឈមើលឈពបរជាយ 
ទូរ ័ពទោ ងចិតតទនង់្ខយ  ឈររារាយមាយកូនអតប់តី។ 
គរួអនិចាច  ឈងវគណា ់  ឈកមងឈមើលង្ខយចា ់ភានោ់ម រតី 
ថ្លចា ់បុរាណមនិដឹងអីវ  មនុ ស មយ័ថមីោ៉ា ងហ្នឹងឈហ្ើយ។ 
ការរកីចឈរមើនមនិហាមលត ់  ឈរឿងមនិគរួភាល ត ី់លធមឈ៌ ើយ 
មនិគរួឈភលចភាល ុំងភាុំងឈត្វោះឈតើយ ចាុំកុុំឈភលចឈ ើយឈយើងជាស្ខមរ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៣៣.របូមនតជីវិត 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

ជីវតិស្របថ្លឈធវើដុំឈណើ រ  ជីវតិរបឈ ើរឈរ ោះវជិាជ  
ជីវតិ ុខ ងប ់ន ុខជា  ឈរ ោះមានមាោ៌ពិតរ កដ។ 
របឈ ើរខពងខ់ព ់រ ់ឧតតម  ោម រតីខិតខុំមានអុំណត ់
កានក់ារង្ខរអវី នហ្មតច់ត ់  ឈទើបមានស្បបបទរ ់នថលថ្លល ។ 
រ ់រានមាន ីល ុខ ងបោ់ង ត ់ ស្តងឈោយ មបតតិមនុ សឈទវត្វ 
ឈធវើបុណយ ុនទរទ៍នមានឈមត្វត   របុងឈរបៀបរ ជាញ លោះធមឈ៌មម ។ 
មនុ សលអស្ នរកកនុងឈល្លកិយ  ឈបើ លអរបិយមនិ ចឈ់ៅ 
មានឈរចើនឈ អក កោះដុោះដូចឈៅម   មនិផុតពូជឈៅពងសឈនោះឈោោះ។ 
ចុំណងច់ង ុ់ខ ងបឈ់កសមកានត  ស្តមនិអាច នរតូវឈរកៀមឈរកាោះ 
រតូវរងទុកខឈោកោល បទ់ុំងអ ់  រូបមនត បបុរ ធមរ៌ពោះពុទធ។ 
រ ់ឈហ្ើយឈោរពរតនរតយ័  ខុំភាជ បនិ់ សយ័ផលូវបរ ុិទធ 
 បកមមទុំងឡាយឈជៀ ឱយផុត ឈ ម្ ោះថ្ល កម់កុដឈៅោថ ន ួគ។៌ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៣៤.សាម រតីឧតតម 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

ថ្លល ស្ថលងឈរៀបរាបពី់ោម រតី   ន្ទុំយ  ិរកីនុងជីវតិ 
ឈបើខជិលរចអូ នឹងងងឹត   មនិដឹងធមពិ៌តខវល់ចុំស្បង។ 
ោម រតីឈកើតឈ ើងពីការោត ប ់   លីោរ ័ពទរគបក់ស្នលង 
រតិោះរោិះឈរឿងរា៉ា វឈោយថលឹងស្ថលង    ស្បងស្ចកចាតស់្ចងឈរឿងឈោយលអ។ 
ឆងល់ ួរ ុំណួររាល់ចមងល់    កមាច តក់ងវល់រកឈមម   
ោក ួររោវរជាវរបឹងបនត    ឈនោះផលូវបវរន្ទុំឈកើតបញ្ជដ ។ 
កតរ់ត្វចុំណាុំចាុំ កយឈពចន ៍   រ ុំលឹកកុុំឈភលចរាល់ខលឹមោរ 
ទឈនទញអានស្ថមរបឹងឧ ាហ៍្   កមាច តឈ់មាហាឆ្ក រលងងឈ់មល ។ 
តូចធុំចា ់ឈកមងអារ ័យវយ័    លងងឆ់្ល ត ល្  នវមានឈោលឈៅ 
បញ្ជដ ឈកើតឈ ើងទុំងកនុងឈរៅ    ចាបឈ់របៀនរបឈៅចូរចងចាុំ។ 
ោម រតីឧតតមឈរ ោះខុំឈរៀន    ចុំឈណោះរឈបៀនរាល់ស្ខឆ្ន ុំ 
ោត បគិ់តោក ួរកតច់ុំណាុំ    ឈនោះ កយបណាត ុំរតូវយល់ដឹង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៣៥.ឧតតមគតិ 
(បទព្រហ្មគីតិ) 

 ឈលើក កយរ បរ់បុ រ ី ោ ់ោម រតីទុំងតូចធុំ 
  ោមគគីរបមូលផតុ ុំ  រគបនិ់គមរ ុកភូមោិថ ន។ 
  ឈកើតមកជាកូនស្ខមរ  កុុំឈភលចស្ម៉ាញាតិ ន្ទត ន 
  ចុំឈណោះរបឹងរគបរ់ ណ  ឈរៀនកុុំខានរបឹងខមីលម ត។ 
  រាបអ់ានញាតិជិតខាង  កុុំឈកអងកាអ ងឈ ល្ ោះវវិាទ 
  ចរតិនិងមារោទ  មនិគរួឈឆលៀតឈមើលង្ខយឈគ។ 
  កបនួចាបឈ់រៀនកុុំឈភលច   តី កយឈពចនខឹ៍ងកុុំឈជរ 
  ឈធវើអវីរតូវរោិះឈរ  ឈពលទុំឈនរឈធវើបុណយទន។ 
  ទឹកដីនរពរពឹកា  ស្ថរកាការ ល្ ន ន 
  យុទធោន្ទ្ តរគបរ់ឈបៀន  រតូវរបិតឈរបៀនឈរៀនទុំងអ ់។ 
  ឈរៀនចាបឱ់យផចិតផចង ់  រតូវឈោម ោះរតងកុ់ុំចឈន្ទល ោះ 
  កុុំលួចរទពយរប ់  កុុំឈ ោះឈឡាោះឈភលចដូនត្វ។ 
  ល្លភយ ខព ់ឧតតម  កុុំបនលុំឈភលចោ ន្ទ 
  រ ឡាញ់ជាតិឈខមរា  ឈទើបឈ ម្ ោះថ្លជាកូនស្ខមរ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៣៦.កវី មូផ្ត  ំ
(បទព្រហ្មគីតិ) 

 បឋម ូមឈលើកហ្តថ របណិបត័នគុ៍ណស្កវបី 
  ូរតធមឱ៌ន ិរ ី កាតខ់លីៗឈោយរជោះថ្លល ។ 
 រ ុំលឹកគុណពុកស្ម៉ា រគូផងស្ដររគបរ់ូ  
 ចិចច ឹមស្ថរកា ផតល់ ុខាដុំបូន្ទម ន។ 
 បន្ទទ បនឹ់ងឈ លរ ប ់ ឈវាហារ ័ពទស្ដលខលួនមាន 
 រ បជ់នឱយរបិតឈរបៀន រគបរ់ឈបៀនឈរៀនឱយចា ់។ 
 អវីៗឈកើតមានឈហ្តុ ចា ់រកស្ តរ កដណា ់ 
  តវឈល្លកឈមាហ្ៈរកា ់ ទុំងឈកមងចា ់អវជិាជ ។ 
 ឈកើតមកឈលើឈល្លកា ទនោ់ ន្ទរពោះភគវា 
 ជាល្លភធុំមហ្ិមា គរួ ទុោះោទ ោងកុ ល។ 
 ោ ន្ទមនិស្វងឆ្ង យ កតីអនតរាយនឹងមកដល់ 
 វវីកឈ់កើតខាវ យខវល់ ចល្លចលរគបក់ស្នលង។ 
 ឥ ូវកឈ៏ឃើញចា ់ មនិឈអៀនខាម  មនិឈកាតស្រកង 
 ឈធវើអវីត្វមចិតតឯង អតួស្កតងៗខុ តរមា។ 
  ីលរ ុំចាុំមនិចា ់ របរពឹតតផ្ទត  ត្វមតណាា  
 ជកថ់្លន ុំឈញៀនោ៉ា មា៉ា  ឈ ព ុរាឆកួតលីល្ល។ 
 ឈកមងខលោះឈភលើឈភលចខលួន ឈៅជាបជ់នួឆលងឈរាោ 
 ឈកើតឈអដ ៍ឈមើលស្លងជា ស្ នឈវទន្ទទុកខឈរកៀមរកុំ។ 
  កក់ាលដូចឈភលើងឈឆោះ ឈ លៀក ុំឈយោះមនិោក ម 
 ល្លបឈ មា៉ា  ាផសុំ ឈមើលឱយចុំដូចបិោច។ 
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 ទុំឈនរជិោះឌុបោន  ផឹករោឈបៀររ វងឹកាច 
 ឮឈហ្ើយគរួឱយខាល ច អាងអុំណាចរទពយបុណយ កតិ។ 
 រ ីខលោះកានប់ញកឆ្ន   ពូស្កណា ់វាយកាបច់ាក ់
 ភលឈីភលើងអាងមា រ ក ់ ជាបរ់ចវាកខូ់ចឈករ តិ៍ស្ម៉ា។ 
 ឈៅឈរៀនឈដើរស្ញ៉ារបុ  របរពឹតតខុ ត្វមរបុ ឈ នហ៍្ 
 ឈ ោះធុំជិតរគបស់្ខ ោម នបតីស្ថកបតឈ់ម ។ 
 ខញុ ុំរ បអ់នកកុុំខឹង ឈ លត្វមដឹងមនិមុោ 
 ឈឃើញចា ់ត្វម ួនចារ  ិ សោល្លកម៏ានស្ដរ។ 
 ឈៅឈរៀនឈគចោល្ល ឈៅឈ នហាត្វមវាលស្រ  
 ចូល ជបួគូឈ នហ៍្ ផឹកហូ្រស្ហ្ឈរចៀងរាុំផង។ 
 របុ ខលោះឈធវើឈជើងកាង អតួឈកអងកាអ ងឈភលចបអូនបង 
 រ ីរោស្លបង ីុ ង ោចច់ុំណង តីស្លង ន។ 
 ចា ់ខលោះបញកអនកឈលង យករ ីឈកមងរបឈល្លមរ ណ 
 មា រ កដូ់រទិញឡាន ឱយស្ត នផ្ទគ បត់ណាា ។ 
 ោយខលោះចា ់ស្តឈ ម្ ោះ ឈរឿងកនុងឈ ោះឥត នការ 
 ចាុំផទោះឈភលចវតតវា៉ា  ខឹង ូឡា តីមនិគិត។ 
 ត្វខលោះចា ់ស្ត ក ់ ឈ លកុហ្ក តីមនិពិត 
 ទន ីលមនិស្ដលគិត អតួអាង ិទធិខុ មា៉ាងៗ។ 
 អនកខលោះ នឈរៀនខព ់ អាងកិតតិយ ដូចឈជើងកាង 
 រទពយធនមានអ ់ោ៉ា ង ោម ន ុំណាងឈកើតបណឌិ ត។ 
 ឈល្លកធមម៌ានរ ុំបី រពោះជិនរ ីរទងរ់ត្វ ់ពិត 
 ដឹងឈហ្ើយកុុំជាប ់អិត គរួរោិះគិត ពវទិវា។ 
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  ពវ តវរគបរ់ូ  ប៉ាងរ ថ្លន ជបួ ុជា 
  ុខទុកខជាគូោន   នធូរធារកុុំឈភលចរក។ 
 អនករ ់កុុំឈភលចោល ប ់ គរួរបញាបឈ់ធវើកមម  
 រ ់ឈរៀនោងស្តលអ បុណយកុំដរជយួ ឈលើក ទួយ។ 
  នឈកើតទនោ់ ន្ទ រពោះ មាម មានស្តមយួ 
 ោងបុណយៗនឹងជួយ  អនកកុុំរពួយពិតជួយ  ន។ 
 ឈបើរ ់មនិោងលអ ចា ់វណ័ត កជាមនិខាន 
 នរកធាល កដូ់ចរចាន ឈរបតតិរចាឆ នឈទៀងរ កដ។ 
  កយកាពយមានស្វងខលី  ូមអភយ័រាល់ ទបទ 
 ឈវល្លមានកុំណត ់  ូម នមតច់បឯ់វ ុំ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៣៧.ស នហាវបវបបធម៌ផងវថល 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

អូ!ហូ្!កវ ូីមស្ថលងរ ប ់  រឈ រកូនចាប ់ឈងខបខលី 
ត្វមការយល់ឈឃើញជូនរបុ រ ី ខវោះខាតឈមតចកតី ូមឈមត្វត ។ 
ថ្លល ស្ថលង ស្មតងមនុ សឥ ូវ របរពឹតតខុ ផលូវចាបម់ារត្វ 
យកខុ ឈធវើរតូវផ្ទគ បត់ណាា  មនិគិតនរណាឈធវើត្វមចិតត។ 
 តីពីពកួឈកមងឥ ូវផ្ទត   ពូស្កខាល ុំងណា ់ផលូវងងឹត 
របកានយ់ល់ខុ អតួអាង ិទធិ ឈធវើអវីមនិគិតវបបធមជ៌ាតិ។ 
បឈងកើតឈ នហារបហារខលួន ឆលងឈរាគផទួនៗអុំពល់ញាតិ 
វាយទតក់ាបធ់ាកផឹ់ករោឈទៀត ចរតិមារោទមនិគបប។ី 
របុ ទុក កស់្វងរកហ្មឈខៀវ ត្វុំងខលួនឈធវើោទ វបញករាជ ី 
បឈង្ខា ោះម៉ាូតូអតួរ ីៗ របកាចឈ់ដកដីកម៏ានស្ដរ។ 
ដុំឈណើ រឈហាោះឈហ្ើរឈដើរខុ កាល រ ីរោបណាត លឈភលចឪស្ម៉ា 
អនកផារអនករកុងមនិចុំស្រ  រវល់ឈដើរស្ញ៉ាឈភលច ិកា។ 
ឈខាអាវមនិដឹងឈលងម៉ាូត អី ឈ ៉ា ងគូថឈជើងខលីអាវស្វ ៉ានត្វ 
ឈ លៀក កម់និ មជាឈខមរា ស្តងខលួនមា៉ា  ាខាតស់្ បក ។ 
ជានប់ញកកាចរ់ាងឈផអៀងឈនរត្វ ឈបើរ ប ់តីថ្លរបស្កកត 
ឈដើរឈលងយបន់ថងោម នរបរ ចិតតឈមម ខលួន ដូចកុកឈរោង។ 
អនកខលោះមនិខាម  ខលួនជារ ី ឈ ៉ា ងឈ ោះឥតបតីោម នគូរគង 
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ឈញៀនថ្លន ុំផឹករោឈរចៀង ូងៗ របរពឹតតខុ ឆគងកបតឈ់ម ។ 
កូនខលោះស្ម៉ាឱយឈៅឈរៀន ូរត ឈគចខលួនរហូ្តពីោល្ល 
ព កព់ពូនត្វម ួនចារ ស្កលមោចផឹ់ករោរាុំញាកខ់ទរ័។ 
អាវ ឈខាឈខៀវោទ វឈពញទី ឱបឈថើបញកញី់ត្វមឈភលើងពណ៌ 
ម៉ាូតូឌុបោន ហ្ួ កុងទរ័ របកាចោ់ល បញ័់រឈចាលទឈទ។ 
ឈរៀនឈនួលឈរៅឈមា៉ា ងកុហ្កស្ម៉ា ន្ទុំោន ឈៅស្ញ៉ាមាតទ់ឈនល 
ឱបរតឹអស្ងអលមនិខាម  ឈគ មាត ់ទឹងត្វមឈឆនរឈរចើនឈ អក កោះ។ 
ស្ហ្វ ប ុឃឈលងឆ្តឈភលច ូរតឈរៀន រវល់ជាបឈ់ញៀនឈហ្គមឈផត ផ្ទត   
ទូរ ័ពទទុំឈនើបជាប ់កហ់ាក   បទឈភលងធុង  ងកស់្តកាល។ 
កូនឈរៀនមនិឈចោះបឈន្ទទ  រគូ ថ្លឈរៀនយូរៗគុំនិតរោល 
ត្វមពិតកូនោតម់និឈឆឺ្អ ល រវល់ងបក់ាលឯឈណាោះឈោោះ។ 
ខលួនធុំដូចឈលល កគុំនិត ល ឈចោះឈ ទើររ លៗហ្ួ ឈពលអ ់ 
ស្បរឈឆវង តោ់ត ុំស្ នឈរកៀមឈរកាោះ បីដូចជាឈកាោះឈៅឯកា។ 
ឈនោះ តីពីឈកមងខុ ឆ្គ ុំឆគង មនិត្វមគនលងឈល្លកឈម  
មនិខុ ស្តឈកមងឈទោយត្វ ឈទោះចា ់ប៉ាុនណាកខុ៏ ស្ដរ។ 
ចា ់ខលោះោតខ់វោះការយល់ដឹង ផឹករោរ វងឹលកដី់ស្រ  
ខឹងរបពនធកូនឈដៀលពុកស្ម៉ា ឈដញឆ្ម វាយស្ឆកឈរបើហ្ិងា។ 
ត្វខលោះខលួនចា ់ចិតតឈៅឈកមង ឈរចៀងរាុំឈដើរឈលងឈភលចធមអ៌ាថ ៌
ខលួនខជិល នអតួនិងឥ ា រ វងឹ ូឡាឈជរកូនឈៅ។ 
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ោយខលោះខលួនចា ់ចិតតឈៅោទ វ ចងឈ់ធវើជុំទវឱយឈគឈៅ 
ខាតស់្ បករត្វុំឈ ខុំល្លបឈមៅ មុខ កឈមម ដូចស្កអកនរព។ 
ខញុ ុំថ្លហាកដូ់ចរជុលឈទដឹង អ ់ឈល្លកកុុំខឹងកនុងហ្បញទយ័ 
ឈបើមានខុ ខាត ូមអភយ័ ឈនោះខញុ ុំលកនលត្វមចិតតឯង។ 
ថ្ល តីឈរៀបរាបច់ងឱ់យលអ ខពងខ់ព ់បវររគបក់ស្នលង 
គឺោម នឈចតន្ទឈដៀល ស្មតង ចងឈ់ឃើញជាកស់្ តងស្ខមរ ុខោនត។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

Y 

(រពះគាថារារពធេំណ ះណ ធិរាជរុម្នរ) 
 អតត នសជច  បិយ ំជញ្ហេ  រសកខយយ នំ  រុកខិត ំ
 តិណណំ  អជេតរ ំយាមំ បដិជសគគយយ បណឌិ សត។ 
 ឈបើបណឌិ តដឹងថ្ល ខលួនជាទីរ ឡាញ់ គរួរកាខលួនឈន្ទោះឱយលអ គរួ ងួន 
រគងខលួនទុកកនុងវយ័ទុំងបី វយ័ណាមយួ។ 
If one knows that one is dear to oneself, one should protect 

oneself well. During any of the three watches (of life) the 

wise man should be on guard (against evil). 

3 
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៣៨.សតើ លអ់វីខលោះ? 

(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

អវជិាជ ចងកមមត ួង្ខខ រ ចុំណងតណាា ចារទុកខខាល ុំង 

 ងារស្វងឆ្ង យមនិមានរចាុំង វ ាឬរ ុំងកោ៏ម នស្ដរ។ 

ឈកើតចា ់ឈោឺល ប ់ង្ខខ រជាក ់ ជាបឈ់ោយនរតលកខណ៍ស្តងរបួលស្រប 

ោល បទ់ុំងអនកផារចមាក រស្រ  ោល បរ់ាល់នថងស្ខមនិចឈន្ទល ោះ។ 

កតីោល បជ់ាធមស៌្តងមានពិត ឈទោះ លបណឌិ តឈកមងកុំឈល្លោះ 

មានរក ឈមម ោល បទ់ុំងអ ់ ន្ទ្ តីបុរ ស្តងមរណា។ 

កតីោល បោ់ម នអនកណាចង ់ន ចងស់្ត ុខោនតរគបរ់ូ  

ចងរ់ ់ នយូររយវ ា ស្តអនិចាច មនិដូចចិតត។ 

ជីវតិឈៅមានកុុំជាបធ់ាន ក ់ ឈមាហ្ៈឈល្លភៈឈរកាធងងឹត 

ជាប ់អិតកនុងរទពយននញាតិមតិត ចុងឈរកាយរបឌិតឈ ករ  ឈោោះ។ 

រ ់រានមានរទពយកុុំឈភលចទន ឱយត្វមធនធានឈោយ ម័រគឈោម ោះ 

គឺមនុ សទុំងឡាយោល បទ់ុំងអ ់ គិតចុោះ បបុរ  ល់អវីខលោះ? 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
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៣៩.របូកាន់វតចា ច់ិតតកាន់វតសកមង 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

 យខុនចងនដ ុំឈ ងឈភលងការ ឮចា ់កាលណាឱរារពួយភយ័ 
នឹកឈឃើញកាលខលួនអាយុជាងនមភ ចិតតគិតលកនលចងក់ារមតងឈទៀត។ 
ខលួនកានស់្តចា ់មនិឈរៀនធមអ៌ាថ ៌ ស្ភនក កស់្វ ៉ានត្វមនិគិតខុំឈឆលៀត 
កបតរ់បពនធខលួនល្លកព់ួនឈចាលឈមសៀត  លបចិកល់  កឈ ៀតគឺស្លបងរ ីរោ។ 
និោយពីកូនរបស្ហ្ មយួឈៅ និោយពីឈៅរាបឈ់ភលចឈហ្ើយណា 
ខលួនឯងចា ់ឈោោះឈ នហ៍្ស្តកញ្ជដ  ឈគឈៅខលួនត្វឱយន្ទងឈៅបង។ 
ពកួន្ទង នលុយរបថុយឈៅត្វម    ឈោយោរឈញៀនញា៉ា មលុយកាក ់តង 
មនិខាម  កូនឈៅញាតិមតិតអនកផង របរពឹតតកនលងត្វមស្តតណាា ។ 
ខារាអូឈខឈរចៀងរាុំឈឆលើយឆលង រ ីញីអូនបងផឹក ីុត្វម  
កណាត លអរធារតស្រ កឈរចៀង ូឡា មកផទោះកាលណា នឈរឿងស្តមតង។ 
ឈបើរបពនធ តីរងឹរូ មនិោត ប ់ មតងឈន្ទោះជិតោល បឈ់បើកបុករបង 
ប៉ាូលី ឈៅជយួ ខាម  ឈគកនលង កូនយុំរ ុំពងឈៅៗឈ ើចត្វ។ 
មា៉ាងឈទៀតឈបើ ិនោយឈបើកវទិយុ ដូចចាបោ់កគុ់កចិតតមនិរជោះថ្លល  
ឈបើឮចឈរមៀងពីឈរឿងឈ នហា មុខរកីដូចផ្ទក លងត់្វមបទឈភលង។ 
ចុំស្ណកអនកខលោះឈគកល៏អស្ដរ ឈធវើបុណយរាល់ស្ខត្វុំងពីឈៅឈកមង 
ចិតតឈគនឹងធឹងមនិ នវឈងវង ឬគិតអវីឈផសងឈរៅពីធមអ៌ាថ។៌ 
រឯីោយខលោះមនិស្ដលឈៅវតត ឈមើលស្តឈៅោតោ់ម នខវល់នរណា 
ខវល់ស្តការផទោះនិងកន្ទ្នតកោល  ភលឈឺ ើងកាលណាឈមើលកូនជូនឈគ។ 
ឈនោះឈហ្ើយរ ់ឈៅឈោយខវោះរ ជាញ  ឈកើតទនោ់ ន្ទមនិគិតរោិះឈរ 
មនិខុំោងគុណឈធវើបុណយទុកឈទ ខឹងអវីអាងឈជរដូចឈៅកុមារ។ 
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ដឹងថ្លខលួនចា ់ឈមតចមនិោងចិតត ឈធវើស្តទុចចរតិដឹងចាុំកាលណា 
របយត័នោល បឈ់ៅរងទុកខឈោកា  មដូចឈល្លកថ្លរូបចា ់ចិតតឈកមង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 

(រពះគាថារារពធេំណ ះរពះឧបននទសារយបតុត) 
 អតត នសមវ បឋមំ បដិរសូប និសវ សយ 
 អថជេមនុសាស យយ ន កិលសិ សយយ បណឌិ សត។ 
 បណឌិ ត គរួតមកល់ខខលួនទុក កនុងគុណដ ៏មគរួជាមុន ិន ឈហ្ើយ 
 ឹមឈរបៀនរបឈៅអនកដនទ ជាខាងឈរកាយ (ឈធវើោ៉ា ងឈនោះ) នឹងមនិលុំ កឈ ើ
យ។ 
One should first establish oneself in what is proper; then 

only one should teach others. A wise man should not incur 

reproach. 

3 
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៤០.ទំនួញដូនត 
(បទព្រហ្មគីតិ) 

 ពូជស្ខមរលអឈថកើងថ្លក ន គឺធាល ប ់នលបលីាញណា ់ 
 រ ោទកាចល់អលអោះ មរីឈដរោ ឈពញទឹកដី។ 
 នផទដីធុំអោច រយ  នរពរពឹការ  ់របិមរបិយ 
 កនុងទឹក មបូររតី  ឯកនុងដី មបូរស្រ ៉ា។ 
 ពូជស្ខមរមានភាោ  ឈចោះរចន្ទអកសរស្ដរ 
 ឈចោះដឹងគុណពុកស្ម៉ា ឈចោះឈមើលស្ថឈករ តិ៍ដូនត្វ។ 
 ឈនោះស្ខមរ មយ័មុន  មនិ  យ  ុនខុ តរមា 
 ឈធវើអវីោត បឈ់ម   កានោ់ ន្ទរពោះ មពុទធ។ 
 ស្ខមរមានវតតអារាម  ស្ខមរឈជឿត្វមធមប៌រ ុិទធ 
 ឈទើបស្ខមរខាល ុំងបុំផុត  អាចរចួផុតពី ល្ ន ន។ 
 កូនឈអើយឈពលឥ ូវ ខុំឈរៀនឈៅរគបរ់ឈបៀន 
 ចុំឈណោះស្ដលឈយើងមាន ទុកជាោព នឆលងអនតរាយ។ 
 ឈពលឈនោះរកឈត្វកោ៉ា ក រពួយលុំ កចិតតខវល់ខាវ យ 
 កុុំចងស់្ត បាយ  លោះចិតតកាយឈទើប ុខោនត។ 
 ឥ ូវមានឈកមងខលោះ គុំនិតផ្ទត  មនិស្ថរ ណ 
 ឈញៀនថ្លន ុំស្កស្លង ន ដូចឈគរចានធាល កក់នុងឈរជាោះ។ 
 អនកខលោះឈញៀនរ ីរោ ជកោ់៉ា មា៉ា ោង បឈរោោះ 
 រ ីខលោះឈធវើរជុលរជួ  មាននផទឈ ោះឥតខានោ់ល ។  
 ការង្ខរឈធវើឈ ោះឈឡាោះ មនិគិតឈោោះឈរឿងឧ ាហ៍្ 
 ស្តងខលួនខុំមា៉ា  ា ខាតស់្ បកថ្លល បងអួតរបុ ។ 
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 ឈ លៀក កឈ់ខើចឈ តើងខលី ឈឃើញោចខ់ចីោម នដឹងខុ  
  ីលធមរ៌តឹធាល កចុ់ោះ ឈមតចរ ីរបុ មនិគិតផង? 
 កូនឈអើយស្ថោ ន្ទ រពោះ មាម លអឥតហ្មង 
 រ ់ឈៅោត បប់អូនបង ឈទើបនួនលអង នភលថឺ្លល ។ 
 អកខរាឪចារទុក រាយទុំនុកជូនកនិោឋ  
 កូនឪកុុំឈភលចណ៎ា ជយួ ឈខមរាទុំងអ ់ោន ។ 
 កូនឈអើយកនុងឈល្លកិយ របុងោម រតីរគបឈ់វល្ល 
 ខលួនលអកុុំនិន្ទទ  ថ្លឈគទខលួនឯងមាន។់ 
 ឈវល្លឪមានខលី កូនរបុ រ ីោត បឱ់យទន ់
 វបបធមរ៌គបជ់ុំន្ទន ់ កូនកុុំជានឈ់ដើរកនលង។ 
 ឪ ូមជូនពរអនក មានបនួជាកណ់ាននួលអង 
 ឈធវើអវីគិតស្ខមរផង ឈនោះបុំណងឪណ៎ាកូន។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
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៤១.សតើអួតានអវី? 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

ឈរឿងលអករម តវឈល្លកដឹង ឈបើខុ វញិហ្នឹងឈលឿនរហ័្  
ធមរ៌ពោះ ស្មតងស្ថលងោ៉ា ងចា ់ ករមដឹងណា ់ខុ មារត្វ។ 
 កយពិតស្រងស្ លងឈបើត្វមដឹង  តីរ បឈ់ៅខឹងឈកើតឈទោ 
អតួអាងបងកឈកើតហ្ិងា និន្ទទ ឥ ាចងអាលត។ 
ការអតួជាឈរឿងខវោះ ឈន្ទត   របកានយ់ល់ខុ អនម់ារោទ 
របកានយ់កឈនោះឈកើតវវិាទ ន្ទុំឱយឈឃលៀងលល តចាកបញ្ជដ ។ 
អតួអាងចងឱ់យឈគ រឈ ើរ ថ្លខលួនរោនឈ់បើខព ់នថលថ្លល  
មានោះកនុងខលួនផសុំឈមាហា ឈមើលង្ខយឈគថ្លមនិឈ មើខលួន។ 
កនុងឈល្លកោម នអវីគរួយកឈនោះ ឈទៀងស្តវនិ្ទ មនិមាុំមនួ 
ោម នទីកុំ ុំងរតរ់ជកពួន មចចុអរងួនផ្ទត ច ់ង្ខខ រ។ 
រ ់ឈរៀនោងបុណយអបរ់ ុំចិតត របរពឹតត ុចរតិផ្ទត ចត់ណាា  
កុុំឱយកិឈល វាយរបហារ ឈចឺាបចុ់កផាកនុងហ្បញទយ័។ 
ការយកឈនោះ បឈទើបរបឈ ើរ ឈរបៀបដូចជឈណតើ រ ួោ៌នល 
ឯការយកឈនោះអនកដនទ ដូចធាល កអ់វចីិទុំងរ ់ឈហាង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៤២.ឈនោះចាញា់នអវី? 
(បទកាក្គតិ) 

របកតួតត្វុំង តវា៉ា របឆ្ុំង ចាុំងយកឈនោះចាញ់ 

ជាប ់អិតកនុងរ  ឈរ ោះស្តចងឆ់្ង ញ់ ចិតត អបរ់ ឡាញ់ 

 ឈទើបភយ័ឈោកា។ 

រពោះពុទធរទងរ់ត្វ ់ រពោះធមោ៌៉ា ងចា ់ ធមអ៌និចាច  

ជីវតិមនិឈទៀង កុុំឈរបើហ្ិងា ឈរ ោះកនុងឈល្លកា 

 ោម នអនកឈនោះឈទ។ 

រគបអ់ ់អនកឈនោះ ស្តងជួបរបទោះ ឈពៀរោម នទុំឈនរ 

រឯីអនកចាញ់ គុុំកនួខឹងឈជរ ផតន្ទទ ឈយើងឈគ 

 រគបរ់ោយបន់ថង។ 

អនកឈនោះជាបឈ់ពៀរ អនកចាញ់រោុំរោ ចា ់មនិ ងសយ័ 

ស្ឆអតចិតតឈៅត កាយ ឈ ទើរោល បក់សណិកសយ័ ឈរ ោះ បចនរង 

 ដុតឈរាលដួងចិតត។ 

ការចងច់ាញ់ឈនោះ ន្ទុំឱយវនិ្ទ  កុ ល ុចរតិ 
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តណាា ឈទ ៈ ឈមាហ្ៈងងឹត មានោះឈមម ពិត 

 ផតល់ទុកខោមានយ។ 

អនកខាល ុំងអនកឈខាយ ន្ទទីចុងឈរកាយ រតូវោល បរ់គបរ់ ណ 

របុ រ ីតូចធុំ និគមភូមឋិាន រតឈ់គចមនិ ន 

 ពីកតីមរណា។ 

រ ់មនិឈរៀន ូរត រតូវលងងរ់ហូ្ត គឺោម នរ ជាញ  

រ ់ចងឈ់នោះឈគ ស្តចាញ់អាត្វម   បដុតរបហារ 

 ឈនោះចាញ់ នអវី?  

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

Y 
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៤៣.រពមឬមិនរពម? 
(បទកាក្គតិ) 

របីចចកខនធ ស្តងស្តរបកាន ់ រូបឈហ្ើយនឹងន្ទម 
ថ្លជាតខួលួន មាុំមនួឈៅឈ ងៀម ោចស់្ បកឆអឹង្ម 
 ថ្លរទពយអាត្វម ។ 
ការឈកើតស្តងោល ប ់ ឈទោះយូរឬឆ្ប ់ ជាឈរឿងធមមត្វ 
មនិគរួរបកាន ់ ធមអ៌នត្វត  ចុងឈរកាយមរណា 
 រគបអ់ ់ឈយើងឈគ។ 
 កឈ់មល ស្រប កូវ រពមឈហ្ើយឬឈៅ មានដឹងខលួនឈទ 
រាងកាយរទុឌឈរទម វយ័កឈ៏ផតើមឈរជ មនិគរួទុំឈនរ 
 ោងបុណយកុ ល។ 
ឈធមញរងឹ ឈោម ោះ ឥ ូវ កអ់ ់ រតឈចៀកឮខយល់ 
ស្ភនកស្របរ វាុំង រទូងស្ នខាវ យខវល់ ឈនោះឯងលទធផល 
 ននចាប ់ង្ខខ រ។ 
រទពយធនមានស្ដរ មា រ កហូ់្រស្ហ្ ដីស្រ ចមាក រ 
របពនធកូនបតី ជីដូនជីត្វ រតូវរពួយឈោកា 
 ឈពលរ តរ់  ោន ។ 
មានគូនឹងរក អារកកគូ់លអ កបតឈ់ោម ោះរគបរ់ោ 
 ុខគូនឹងទុកខ  រឈ ើរនិន្ទទ  ល្លភយលឈជឺា 
 ស្តងជួបរាល់នថង។ 
ការរបកាន ់និទធ  នរតឹមខកចិតត ជបួទុកខឈពកនរក 
ឈរ ោះអវជិាជ  កុំណាចនរពនផស កាតផ់្ទត ចនិ់ សយ័ 
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 ឱយឆ្ង យធមាម ។ 
រ ឡាញ់ជាទុកខ ឈ នហ៍្ជារបមុខ ភយ័រពួយឈវទន្ទ 
រ ់ឆ្ង យទន ីល ជាបឈ់ពៀរឈវរា ចុងឈរកាយរោុំរោ 
 ឈរ ោះខវោះោម រតី។ 
រ ់ទល់នឹងោល ប ់ ជាទល់ឈចឺាប ់ ឈនោះចាបឈ់ល្លកិយ 
ោម នអវីតវា ោល បទ់ុំងរបុ រ ី ទុកខោម នរបណី 
 រពមឬមនិរពម? 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 

(រពះគាថារារពធេំណ ះរពះសមមជជនណតេរៈ) 
   បុសពវ បមជជិតវ  បចាឆ  សសា នបបមជជតិ 
   មំ សលាកំ បភាស តិ អពាភ  មុសតត វ ចនទិមា។ 
   គគលណា កាលពីមុនរបមាទឈហ្ើយ លុោះកាលជាខាង ឈរកាយឈគ 
មនិរបមាទវញិ បុគគលឈន្ទោះឈ ម្ ោះថ្ល ញុាុំងខន្ទធ ទិឈល្លកឈនោះឱយភលចឺា ់ដូច 
រពោះចនទរោះផុតចាកពពក។  
He, who has been formerly unmindful, but is mindful later 

on, lights up the world with the light of Magga Insight a; 

does the moon freed from clouds. 
 

3 
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៤៤.រពោះណាជួយាន? 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

 បបុណយ ឈមម តូចធុំផទុយោន  នរក ួោ៌លងងឈ់មល បណឌិ ត 
ទបខព ់ឈលឿនយតឺកុហ្ករបឌិត ខលីស្វងឆ្ង យជិតដឹងរគបរូ់ ។ 
 ូរោិស្តងរោះន្ទទិ ខាងឈកើត យបដ់បរ់ ុំឈកើតចនទរោះភលថឺ្លល  
រឈន្ទចងងឹតមានស្តអនធកា ឈទោះហ្វូងត្វរាកោ៏ម នរ មី។ 
ធមមជាតិ ុទធ ឹងឈរឿងោម នមនិដល់  មុគោម ញស្ នឆងល់មនិយល់ឈ ចកតី 
បញ្ជដ ទនទ់បបរឈល្លកឈល្លកិយ ឈនោះជនរបុ រ ីករមដឹងពិត។ 
រក ីុមានរកជាឈរឿងឈដើមទុន ឈរឿង បឬបុណយស្រងឈៅឈលើចិតត 
បនរ់ នប់ងួ ួងរ  ចាកធមពិ៌ត  ចចៈមនិ និទធខវល់ឈរឿងឈជឿឈគ។ 
ផលូវ ួគនិ៌ វ នចឈងអៀតទក់ៗ  ឯផលូវនរករ  ់ោអ តឈមល៉ាោះឈទ 
ោ ន្ទឈៅមានឈរចើនឈៅទុំឈនរ ឈបើផលូវនិរឈយឈលឿនមនិ ចរ់ ប។់ 
គមពរីធមអ៌ាថបិ៌ដករពោះពុទធ នថលថ្លល បរ ុិទធគឺជាកបនួចាប ់
មនិអាន ូរតឈរៀនរតិោះរោិះខុំោត ប ់ រហ័្ របញាបឈ់ជឿស្តរគូទយ។ 
រតឈចៀកឈៅឮស្ភនកភលឈឺធវើខាវ ក ់ អាគមផលុ ុំោកម់នតរ ហ្មណ៍មនតរ យ
ឈបើរ បធ់មពិ៌តកាចក់ឈពបរជាយ មានោះផសុំល្លយរពោះណាជួយ  ន?  

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៤៥.សតើចង់ានអវី? 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

បកសឈីហាោះឈហ្ើរឥតោគ ល់អាកា  ស្ផនដីស្ នរកា ជឈនលនមនិដឹង 
កស្ងកបកូនកាអ តរ់ ់ស្តកនុងបឹង ឥតោគ ល់ដុំណឹងទឈនល មុរទ។ 
 តវរជូកមានទ់រ ់ឈភលចនថងោល ប ់ រតូវ នមាច  ់ចាបឈ់ទើបភយ័តក ់លុត 
រ ់ នធុំធាតោ់ល បឈ់ជៀ មនិផុត អាុំងឈចៀន លដុតយកជាចុំណី។ 
ថ្ល តវធាតុឈៅោន ោម នរ ជាញ  ចុោះមនុ សធមមត្វោល បឈ់រ ោះឈរឿងអវី 
រ ថ្លន យ  កតិ មបតតិឈ ដឋី ភរោិោវ មលុីោះឈភលចមរណា។ 
រ ថ្លន ចង ុ់ខស្តមនិដឹងបលង ់ រ ថ្លន ផូរផងោ់ម នរ ជាញ  
ចងរ់ចួពីទុកខស្តជាបត់ណាា  ឱយោត បធ់មអ៌ាថថ៌្លោម នឈវល្ល។ 
ចងឈ់ធវើទនស្ដរស្តខវោះធនធាន រ ថ្លន និ វ នស្តខវោះធមាម  
ចងជ់បួ ុខ ងបស់្តជាបឈ់វរា ចងឈ់ៅ ួោ៌ថ្លជាបកូ់នឈៅ។ 
ឈបើោត បធ់មរ៌ពោះថ្លមារឈរជៀតស្រជក យបន់ថងជាបឈ់ដកអាងថ្លលងងឈ់លល  
ឈធវើអវីខុ ឆគងអាងឈភលចឈោលឈៅ ស្បបឈនោះឈល្លកឈៅឈតើចង ់នអវី។ 
ចងឈ់នោះចងឈ់ន្ទោះមនិឈចោះចបឈ់ោោះ ផិតកបត ់ម័រគឈោម ោះោម រត្វរបណី 
ឈបើចងដូ់ឈចនោះឈៅខវោះោម រតី ចងោ់ម ន ិរឈីតើចង ់នអវី។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៤៦.ឆ្ងន ថំមីមនុ សចា  ់
(បទពាក្យព្រាំបី) 

អរុណពណ៌មា ជោះចាុំងរ មី មកឈលើស្ផនដីន្ទរពឹករពលឹម 
បឈចចញរូបឈឆ្មោរត្វ នសមឹ ឈៅទិ ប ចិមជាឈរឿងធមមត្វ។ 
រអី ់មនុ ស តវឈកើតកនុងឈល្លកិយ ស្តងជាចុំណីននកតីមរណា 
ឈកមងចា ់ឈោឺល បោ់ម នអវីតវា ឈនោះឯង ង្ខខ រឈកើតឈហ្ើយវនិ្ទ ។ 
ឆ្ន ុំចា ់ផ្ទល  ់ឈៅឆ្ន ុំថមីមកដល់ ចិតតខវោះកុ លខវល់ឈហ្ើយរឈងកៀ  
អាយុរតូវអ ់ោម នអវីយកឈនោះ ោល បរ់គបស់្តផទោះរាល់នថងស្ខឆ្ន ុំ។ 
ចូលដល់ឆ្ន ុំថមីឈភលចថ្លវយ័ចា ់ គិតអវីឈផត ផ្ទត  ់ឈភលច កយរពោះផ្ទត ុំ 
ឈដើរឈហ្ើរឈលងស្លបងរ ីញីរោថ្លន ុំ ឈបើកុ លកមមនឹកមនិឈឃើញឈទ។ 
មកវតតោត បធ់មថ៌្លរវល់ណា ់ ឈបើរា ុំធុង  ឈទើប នទុំឈនរ 
ឈបើឈៅឈៅបុណយថ្លជាបក់ារឈគ ជិោះម៉ាូតូឈរជស្តងខលួនឈៅ ។ 
បបលួឈធវើបុណយថ្លោម នលុយឈទ ផឹក ីុ ៉ា វឈគ ុទធស្តដុល្លល រ 
ឆ្ន ុំមុនឆ្ន ុំឈនោះមនិទនរ់ជោះថ្លល  ចាុំអាយុហាឈទើបចងឈ់ៅវតត។ 
ធមត៌្វមវទិយុឈចោះស្តរច ុំ ស្លបងរ ីរោផសុំឈចោះស្តចាុំោទ ត ់
ឈបើ ូរតធមរ៌ពោះឈចោះស្តភាល តម់ាត ់ មនិដូចជាោតម់ាន កឯ់ឈណាោះឈោោះ។ 
ឈបើ ួរធមអ៌ាថថ៌្លខញុ ុំឈៅឈល ឈមើលកូនស្ថឈៅឈៅចាុំទុំងអ ់ 
ទូរទ សនឈ៍រឿងភាគចាុំោម នចឈន្ទល ោះ បតូរផ្ទត ច ់ម័រគឈោម ោះគឺឈភលចវតតវា៉ា ។ 
ឈបើផលូវមកវតតឈចោះស្តវឈងវង ស្តឈបើផលូវឈផសងោម នឈភលចមតងណា 
អានឈ ៀវឈៅទល់ស្តស្វ ៉ានត្វ ស្តឈបើចូល ភលចឺា ់ដូចនថង។ 
ពីមុនថ្លរកមនិចងឈ់ធវើទន ឥ ូវឈនោះមានមា រ កក់នុងនដ 
ឈធវើបុណយមនិឈកើតឈរ ោះខវោះនិ សយ័ ចិតត បចនរងឈភលចដល់នថងចា ់។ 
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មយួឆ្ន ុំកនលងអាយុថយចុោះ ឈចោះស្តគិតខុ របរពឹតតឈផត ផ្ទត   
គិតថ្លខលួនធុំ ុខភាពមាុំណា ់ ោម នអវីបតូរផ្ទល  ់ដូចឈល្លកឈទ នឈ៍ទ។ 
គរួអនិចាច ឆ្ន ុំថមីមនុ សចា ់ អវីៗបតូរផ្ទល  ់ោម នឈពលទុំឈនរ  
ឈបើឈភលចបុណយទនពិតធាល កនិ់រឈយ អនកឈអើយរោិះឈរឈធវើបុណយោកទ់ន។ 
 ិរ ួី តីឈកើតពីឈធវើលអ   នសុំធម ៌ោត បរ់ពោះទូន្ទម ន 
លោះបងចិ់តត បគុំនិត ល្ ន ន ចូរខុំោងោព នោត បធ់មរ៌ពោះពុទធ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 

 
 អនធភូសត អយ ំសលាសកា តនុសកតថ វិប សត ិ
  កសុតត  ជាលមុសតត វ អសបោ  គ្មគ យ គចឆតិ។ 
 ឈល្លកិយមហាជនឈនោះ ជាមនុ សងងឹត បណាត ជនទុំងឈនោះ ជន តិច
ោន  ស្ដលឈឃើញចា ់ (នូវខន្ទធ ទិឈល្លកឈនោះឈោយអុំណាច អនិចច លកខណៈ
ជាឈដើម) ជនតិចោន  ស្ដលឈៅកានឋ់ាន ួគ ៌ ដូច តវោល ប (ស្ដល ជាប់
 ុំណាញ់រប ់រ នឈហ្ើយ) តិចណា ់ ស្ដលរចួអុំពី ុំណាញ់ ដូឈចាន ោះ។ 
Brind are the people of this world: only a few in this world 

see clearly (with Insight). Just as only a few birds escape 

from the net, so also, only a few get to the world of the 

devas, (and Nibbāna). 

3 
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៤៧.ខ្ុំថាសហើយថា 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

ឈល្លកាស្របថ្លវនិ្ទ ឈទៀង ជនួរាុំងជនួឈភលៀងពយុោះ ងឃរា 
រាុំង ងួតទឹកជនោ់ម នឈល្លោះរោ  ឈកើតោល បត់ោន កនុង ងារ។ 
អវជិាជ វឈងវងឈឆវងឈភលចោត ុំ  អុំណាចតកួមមភាជ បត់ណាា  
ភពជាតិកុំឈណើ តផតល់ជីវា៉ា   ឈជឺាមរណាឈកើតទុកខធុំ។ 
បចចកខនធមានស្តរូបនិងន្ទម ដិតត្វមទកទ់មរបមូលផតុ ុំ 
របកានហ់្ួងស្ហ្ងចុំស្បងផសុំ រ តរ់  ឈរកៀមរកុំរពួយរោុំរោ។ 
 ង្ខខ រមនិឈទៀងស្តងវនិ្ទ  ោម នអវីយកឈនោះមចចុរាជា 
ោល បទ់ល់ស្តអ ់រគប់ៗ ោន   ឈបើមនិ ទុោះោទ តិចោត យឈរកាយ។ 
 ទុោះោទ គឺការោងបុណយទន លោះ បោងោព នកុុំបឈណាត យ 
 ីលរតូវរកាទនរតូវឱយ ោល បឈ់ៅស្តឈោយ ួគនិ៌ វ ន។ 
អនកខលោះឈគន្ទុំឈៅវតតវា៉ា  មនិឈចោះរជោះថ្លល ោង ីលទន 
កុំណាញ់រោិះ វិតដបតិចងម់ាន ឈធវើ បបុំ នដបតិខាល ចរក។ 
ហ្ួងស្ហ្ងរបកានស់្រ ចមាក រ មា រ កដុ់ល្លល រមានដល់ក 
មនិយូរប៉ាុន្ទម នធាល កខ់លួនរក ឈោឺល បស់្ភនក ថ្លឈហ្ើយថ្ល។  

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៤៧.ឥតវដនកំណត់ 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

ជឈនលនរុកដីមនិដឹងជឈរៅ បកសឈីហ្ើរឈៅមនិដឹងឈមល 
ឈកើតទនោ់ ន្ទមនិដឹងធមាម  រ ់ឈបៀតឈបៀនោន ន្ទុំទុកខស្វងឆ្ង យ។ 
 លឹកឈឈើកឈរមើកឈរ ោះវាត្វបក ់ ចិតតកាចអារកកន់្ទុំឱយខវល់ខាវ យ 
ឈបើរ ់ោង បទុកខឥតរោយ ឈចិឺតតឈៅត កាយជាផលទុចចរតិ។ 
រគប ់តវ ង្ខខ រ ទធស្តស្របរបួល មនិ ន ុខរ ួលឈៅកនុងជីវតិ 
 រឈ ើរនិន្ទទ ល្លភយ មានពិត  ុខទុកខវបិរតិជាចាប ់ង្ខខ រ។ 
ការឈកើតនិងោល បក់ុំណតម់និ ន ោល បល់្លចាកឋានមនិដឹងឈៅណា 
កស្នលងឈចាល ពគបដុ់តផ្ទក បផ់្ទង រ ឈកើតមនុ សឈទវត្វតិរចាឆ នឬឈរបត។ 
បលងផ់លូវរពោះមាននិ វ នឈបើកទវ រ ទន ីលភាវន្ទឈៅចា ់រកស្ ត 
 រឈ ើរល្លភយ មានបុណយជាឈហ្តុ កុុំចាុំខលួនស្ឆអតឈទើបនឹកឈឃើញទន។ 
អវជិាជ  ង្ខខ រចារពីឈរឿងកមម ោល បឈ់កើតល្លនឆ្ន ុំត្វមស្ខសវញិ្ជដ ណ 
រ ់យូរទុកខឈរចើនត្វមឧ ទន ឈបើឈវៀរនិ វ នឥតស្ដនកុំណត។់ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៤៨.រប ទិធិភាពវន មតី 

(បទពាក្យព្រាំបី) 

អុំឈៅ ករឈត្វន តស្ផអមឈហ្ើយ តឈ់ៅ ទឹកឃមុ ុំឈន្ទោះកូវកស៏្ផអមជាបចិ់តត 

ស្តចាញ់ ចចៈ មតឈី លពិត ជាខលឹមជីវតិជាធមម៌និោល ប។់ 

មនុ សមានតនមលអារ ័យ មត ី ទកទ់ងរបុ រ ីរតូវ នកបនួចាប ់

រកា កយពិតស្ដលខលួនរា៉ា យរា៉ា ប ់ ឈនោះគឺោ ័ពទ កយ តយ កយ ងឃ។ 

និោយខលីខលឹមត្វមភាពជាកស់្ តង  កយពិតស្រងស្ លងស្តរតូវត្វមបលង ់

មនិ តីត្វមហា នឈ លត្វមចុំណង ់  មតរីតូវរតងជ់ាបលងគុ់ណោប។់ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៤៩. ុសីជារខុ សរឿង 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

បឈញ្ជជ រឈលើកឈជើងដូចហុ្ីងចង ឈបើខុ បុំណងដូចរតីឈឆអើរ 
ឈបើឈពញចិតតវញិដូចរោនឈ់បើ ឈបើឈ ល រឈ ើរបញកកាល ហាន។ 
ឈបើខឹងឈរចើនខូចរបឈោជនធ៍ុំ រប ិនឈបើយុំលួងមនិ ន 
ឈបើខុ ធាល កឈ់រជាោះដូចឈគរចាន ឈបើចងម់ាន នផសុំតណាា ។ 
ឈបើចងឈ់លឿនឈរចើនស្តផុតឈលខ ស្តឈបើ នឈដកឈភលចឈធវើការ 
ឈបើខជិលឈ ើងរលឹខូចបញ្ជដ  ស្តឈបើឧ ាហ៍្ស្តឈរឿងខុ ។ 
ឈបើកមាតនិ់ោយស្តឈរ ករ ជញ ឈបើ នអុំណាចឈភលច ឈន្ទត   
ឈបើ នជារតូវឈភលចកុំហុ្  ឈបើ នជាចុោះឈភលចឈ ើងខព ់។ 
ឈបើ នជា អិតឈបោះមនិ ន ឈញៀនជាប ់ន្ទត នោម នអវីជួ  
ឈបើ នជាឆ្ង ញ់ឈញៀនជាបរ់  ឈទោះរតូវធាល កឈ់រជាោះកម៏និដឹង។ 
ចិតតឈអើយៗចិតតផតិតចងឈពៀរ មតងឈមឺតងជាឆកួតល្លយខឹង 
 ីុឈជារខុ ឈរឿងអារមមណ៍ដឹង ឈបើស្តអីុចឹងោម ន ុខឈទ។ 
ឈនោះគឺមាោននដួងចិតត ោម នកតីអាណិតខលួនឈយើងឈគ 
ដុតឈរាលរាល់នថងោម នទុំឈនរ  ីុឈជារឈម៉ាលោះឈទចិតតឈអើយចិតត។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៥០.អនតរយរគប់យា៉ា ង 

(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

តកួមមត្វកស់្តង តវ ង្ខខ រ ឈកើតោល បម់រណាចារមនិឈទៀង 

ឈរបៀបដូចឈមឃជនួរាុំងជនួឈភលៀង មនិមានលុំឈអៀងឈទៀងរ កដ។ 

 តវនិងមនុ សោម នអវីពូស្ក ឈោឺល បហូ់្រស្ហ្ត្វមកុំណត ់

រតូវរ តរ់  ់ោន ស្ នកមសត ់ ឈមម  រកខសតោ់ល បដូ់ចោន ។ 

ឈឈើខព ់ថមរងឹបឹងស្ នធុំ  មុរទនរពភនុំពយុោះ ងឃរា 

ពពករោតស់្រជកឈមល  ូរោិចន្ទ្ន្ទទ គងប់តូរផ្ទល  ់។ 

កនុងឈល្លកោម នអីវរតឈ់រជាកពនួ ឋតិឈថរមាុំមនួអនកជាមាច  ់ 

រតូវលោះ មបតតិមា រ កក់ា  ឈកមងស្របជាចា ់ឈឃើញរាល់នថង។ 

របពនធកូនបតីស្រ ចមាក រ  ូមបជីីវាករ៏តូវកសយ័ 

ោចស់្ បកឆអឹង្មោម នតនមល ្មឈថលើម រន កោ៏ម ននយ័។ 

នរណាកដឹ៏ងឈកើតឈហ្ើយោល ប ់ រតូវឈចុឺកចាបស់្ នរពួយភយ័ 

ឈទោះអនកស្រ ផារចមាក រនរព ករ៏តូវមនមខាល ចោល បស់្ដរ។ 

ឈរឿងោល បហ់ាមរ បម់និ នឈទ ត្វុំងពីបុឈពវោម នឈពលស្លា 
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រ តរ់  ់ញាតិមតិតកូនលល តស្ម៉ា ផ្ទល  ់បតូររបួលស្របស្តងវបិតតិ។ 

កនុងឈល្លកោម នអវីរតូវតវា៉ា  ជាចាប ់ង្ខខ រ នបចដតតិ 

ជរាពាធិស្តងមកោក ត ់ មចចុស្តងកាតរ់គបជ់ន្ទម ។ 

អវជិាជ តណាា ចារឈរឿងកមម  មុគោម ញោុំញុាុំស្ នរោុំរោ 

វលិវល់ឈកើតោល បរ់គប់ៗ ោន  ត្វមឈពលឈវល្លបុណយខលួនមាន។ 

ឈនោះគឺឈរឿងរា៉ា វរាបឈ់រឿងពិត  តីត្វមគុំនិតបញ្ជដ ញាណ 

បរមតថ ចចៈរពោះទូន្ទម ន ទុកដូចជាោព នឆលង ងារ។ 

មុននឹងបិទស្ភនកល្លចាកឈល្លក គរួោងជរមកពូជ ុខា 

ចុងឈរកាយអនតរាយកុុំឈភលចណា ផលូវរពោះ មាម កុុំឈ ោះបង។់ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៥១.សឃើញសគលអខលោះផង 
(បទព្រហ្មគីតិ) 

 បូញមាតប់តដុ់ុំនដ ជាវ ័ិយននមនុ ស ល 
 កិឈល ឈឆោះឈរាលរាល ឈជរចុំទលខវោះឈមត្វត ។ 
 ដឹងឮឈរឿងអនកឈផសង ឈរចើនវឈងវងឈកើតឈទោ 
 ឈមើលង្ខយឈដៀលឈគថ្ល អបបបញ្ជដ មនិឈ មើខលួន។ 
 ឈមើលឈគឈឃើញស្តខុ  មនិ ឈន្ទត  ខឹងគុុំកនួ 
  បកមមោងផទួនៗ ឈៅជាបជ់នួស្តផលូវមារ។ 
 មានោះធមម៌និោត ប ់ ឈចាលកបនួចាបោ់ងឈវរា 
 កពូនអវជិាជ  ឆ្ង យធមាម ពនួោងកមម។ 
 ធមអ៌ាថឈ៌ចោះស្តឈភលច ឈជររបឈទចឈចោះស្តចាុំ 
 ឈទ ឈគយូរស្ខឆ្ន ុំ កតច់ុំណាុំឈ លមនិឈប។់ 
 ឈរឿងលអមនិឈចោះ តី  បអរបិយមនិបចឈប ់
 ចង ់នមនិឈចោះរគប ់ របឹងនថងយបម់និឈចោះមាន។ 
 ឈឃើញឈគលអខលោះផង ស្រកងឈពៀរឆលងអនតរធាន 
 រ ់ឈៅមនិឈបៀតឈបៀន ឈទើបជាោព ន្នផុតទុកខ។  

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៥២.ឮធម៌នឹកបុណយ 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

 ុំឈ ងបកាឮរងុំ ពីឈរាោះរណតុំ កនុងឈោត្វ 
ឮឈហ្ើយ តឈ់ៅឥតខលឹមោរ បីដូចឈវហា ៍ឥតកុំណត។់ 
 ុំឈ ងរពោះធមញ័៌រជាបចិ់តត បករោយឈរឿងពិតត្វមស្បបបទ 
ផទុយពីចឈរមៀងឈរចៀងឈោម ោះកបត ់ ធមឈ៌ទៀងរ ដកមនិឈចោះខុ ។ 
កឈកើតមានកាយឈៅស្ នរក  នឈោយផលលអចងចាុំចុោះ 
រពោះពុទធរត្វ ់ដឹងរ បរ់ ីរបុ   ស្មតងធមឈ៌រ  ឈវឈនយយ តវ។ 
រពោះធមយូ៌ៗឈទើបមានមតង រកនរកកនលងខសតឈ់ពកកាត ត ់
ឈបើ នោត បឈ់ហ្ើយឈ បើយវបិតតិ ជាមាោ៌ោង តផុ់តអនតរាយ។ 
រពោះធមក៌រម តវដឹងណា ់ មនិង្ខយជាកច់ា ់ន្ទមនិងកាយ 
ឈរចើនស្តវឈងវងឈៅអ យ ជាបចិ់តត អិតកាយកនុងអវចីិ។ 
ឮធមនឹ៌កបុណយចិតតរជោះថ្លល  វ ័ិយដូចផ្ទក រកីថមីៗ 
មានកលិនរកអូបន្ទឈល្លកិយ ជនឈរចើនឈបតីស្តងរាបអ់ាន។ 
វ ័ិយអនកមានធមក៌នុងខលួន ផុតទុកខផទួនៗឈរបតតិរចាឆ ន 
ន្ទុំឱយខពងខ់ព ់ ុខ ួគោ៌ថ ន  ងបចិ់តត ុខរ ណនិ វ នឈហាង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៥៣.ចូរគិតវថាមួយណ៎ាកនូ 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

ទឹកចិតតឈ នហារបុ ឈហ្ើយនិងរ ី ឈកើតកនុងឈល្លកិយពុុំ ូវខកខាន 
ខលោះឈ នហ៍្ត្វមចាបឈ់ចោះគិត ន្ទត ន មនិឱយរ ុំខានដល់អនកដនទ។ 
ចូរគិតនថងមយួឈោយរបុងោម រតី កូនកុុំគិតខលីឈធវើឈទ ោងនពរ ៍
គឺនថងរប ូតពុកស្ម៉ាស្ នភយ័ ទុកខឥតឧបឈមយយណាកូនកនិោឋ ។ 
ឥ ូវរូបកូនរកមុុំកុំឈល្លោះ  មុខមាតរ់  ់ប ់ឈរបៀបដូចបុ ផ  
ឈចញឈដើរមតងៗគរួឱយឈ នហា នរណាកថ៏្លកូនអនកណាឈគ។ 
កាលកូនឈៅតូចពុកស្ម៉ាឱយឈរៀន ចុំឈណោះរឈបៀនពុុំ ូវទុំឈនរ 
ការង្ខររោលធងនម់និស្ដលឈរបើឈទ គឺឱយមា ឈមឈរៀនដល់ថ្លន កខ់ព ់។ 
រូបកូនឈៅតូចពុកគិតនិងស្ម៉ា កូនធុំផុតស្លារចួពី បឈរោោះ 
ដឹងអីឈពលឈនោះកូនស្បរឈធវើហ្ួ  គឺកូនរជុលរជួ ខុ របរកតី។ 
នថងកតីរ ឡាញ់ដបប់នួកុមភៈ ពុកស្ម៉ាស្ នភាញ កឈ់ ទើរភលកឹោម រតី 
កូនទិញកាដូស្ផលឈឈើទុុំខចី  ោម នជូនស្ម៉ាឆីជូនមតិតឈគឈោោះ។ 
រពឹកឈ ើងទរលុយស្ម៉ាឱយមនិោត យ ចិចច ឹមឈឆ្មឆ្យឈោយចិតត ម័រគឈោម ោះ 
ឈឃើញចរតិកូនគិតអវីឈ ោះឈឡាោះ រជុលខូចខលួនអ ់ពុកស្ម៉ាស្លង តី។ 
យបម់យួនថងមយួកូនហា នត  ូ  ឈរជើ ឈរ ើ នដគូមានរបុ មានរ ី 
ជូនផ្ទក មយួទងបតូររពហ្មចារ ី ផ្ទល  ់គុំនិតថមីឈធវើត្វម មយ័។ 
ម៉ាូតូ ូយឆ្យកូនជិោះឌុបោន  ជបឈ់លៀងរោឈបៀរត្វម ួនរនញ៉ា 
វបបធមប៌រឈទ ហូ្រចូលរាល់នថង កូនមនិស្កនចនគិតអវីលអឈោោះ។ 
ត្វមផទោះ មាន កឈ់ពញឈរបៀបឈោយឈភញៀវ  តីឈហា កឈចជ ៀវមុខមាតរ់  ់ប ់ 
ឮ ុំឈ ងឈ ើចចិន្ទត ឈរកៀមឈរកាោះ វបបធមឈ៌គឈោោះខុំឈធវើឈមល៉ាោះកូន។ 
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ឈរឿងលអឈធវើចុោះឪកម៏និថ្ល  ឈរឿងមនិ នការធាល កខ់លួនដល់ ូនយ 
ចូរកូនរោិះឈរោត បប់ងោត បប់អូន កុុំឱយរ ឈ នដូចបុ ផ  វិត។ 
កូនឈអើយចាុំចុោះមនុ សកនុងឈល្លកា ស្តងមានឈ នហាតិចឈរចើនឈោយពិត 
មនិស្មនរពហ្មណាជាអនកលិខិត គឺកមមឈន្ទោះពិតអនកចាតស់្ចងឈយើង។ 
បនតឈៅឈនោះឪ ូមរា៉ាយរា៉ា ប ់ កូនរ ីចាុំោត បឪ់មនិកានឈ់ជើង 
ធមមត្វមានឈ នហ៍្ឈៅត ងុំដូចឈភលើង កូនកុុំឈពើតឈពើងត្វុំងខលួនជាោទ វ។ 
មានឈរឿងហូ្រស្ហ្ឈ នហារបុ រ ី មានឈរឿងចា ់ថមីដូចជាទុុំទវ 
បតូរផ្ទត ច ់ម័រគឈោម ោះមនិស្មនគិតឈរពៀវ កគ៏ងម់ាត យទវពរង្ខតកូ់ន ន។ 
ឈ នហាឈៅចិរតចារជារបវតតិ កូនស្ម៉ាកុុំភាល តប់ឈណាត យខលួនរ ណ 
កូនឈអើយឈបើឈ នហ៍្ចូល តីកុុំខាន ឈរៀបការឈថមើរមា៉ា នចា ់ទុុំដឹងឮ។ 
 មយ័ឥ ូវគឺឈជឿនឈលឿនស្មន ស្ម៉ាភយ័ស្មនស្ទនគឺឈរឿងជុំងឺ 
រគុនឈៅត រង្ខពុកស្ម៉ាមនិរពឺ  ឈរឿងមយួឈន្ទោះគឺឈអដ ៍ណាមា  ងួន។ 
ស្ម៉ាចិចច ឹមកូនអ ់ដបន់មភឆ្ន ុំ ឈចឺាបរ់ងកមមមានរកផទួនៗ 
មនិអាណិតស្ម៉ា ូមរ ឈណាោះខលួន ណារ  ់នឹមននួកូនកុុំបុំនភល។ 
កូនកុុំចងោ់ករ ីរោឈរគឿងឈញៀន ន្ទុំអនតរធានទុំងឈៅឈកមងវយ័ 
ខូចការ ិកាជបួបរាជយ័ ោល បឈ់ៅអវចីិស្តងរងទុកាខ ។ 
កូនឈអើយឈធវើអវីគិតរបនពណី ស្ខមរលអោម នពីរលបឈីពញឈល្លកា 
ស្ខមរមានទឹកដីអងគរនថលថ្លល   រពមទុំងភាោកូនស្ថឱយគង។់ 
ោ ន្ទឈយើងមានកូនឈរៀនគិតចុោះ កុុំឈដើរផលូវខុ ឈរៀនកុុំឱយលងង ់
កូនកុុំឈភលើតឈភលើនឈភលើងពណ៌ន្ទុំលង ់ ដូចកុកជាបជ់ងម់និផុតទុកខឈ ើយ។ 
 បាយមយួនថងទុកខមយួជីវតិ ឈនោះគឺឈរឿងពិតគិតចុោះរត្វណឈរតើយ 
ឪរោនស់្តរ បស់្ណន្ទុំឱយឈហ្ើយ ស្រកងឈល្ល នឈ បើយផុតកតីឈោកា។ 
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 តីដល់ឈរឿងឈនោះឪនឹក កយចា ់ ពិតរ កដណា ់ឈល្លក នឈ លថ្ល 
ក ិករឈធវើស្រ និងចមាក រ  ខុ រតូវឈមតចមាត ឆ្ន ុំឈរកាយឈធវើឈទៀត។ 
ចុំស្ណកយកគូគឺរបពនធបតី  មនិស្មនរ ួល អីខុ ឈហ្ើយចឈងអៀត 
ខូចខលួនខូចរ ណស្បលកទុំងមារោទរពមទុំងពកួញាតិឈគឈ លឈដៀល តី។ 
ដូឈចនោះកូនឈអើយមុន ឈរមចចិតត រពម ម័រគឈ នហ៍្ និទធកូនកុុំគិតខលី 
ឈឃើញភាល មឈ នហ៍្ឈភលតឈរចើនដលួឈដកដីចា ់ឈគឈយើងថមីគឺឈមើលមនិយល់។ 
កូនឈអើយោត បចុ់ោះឪមនិយកឈនោះ ឈ នហ៍្កាុំរនទោះឈរចើនស្តអុំពល់ 
ឈ នហ៍្ឈភលើងចុំឈបើងឪ ូមពនយល់ ពិតោម នមងគលឈទណា លឈៅ។ 
វាចាចុងឈរកាយ ូមទនអភយ័ បងបអូនរគបវ់យ័ស្រកងឈល្លមនិរតូវ 
ស្តឈទោះោ៉ា ងណា ូមអនករតូវផលូវ ឈចោះោត បស់្ម៉ាឪជាតិស្ខមរឈថកើងថ្លក ន។ 
ការឈ លមកឈនោះមនិស្មនទុំងអ ់ តិចតចួប៉ាុឈណាណ ោះស្ដលរជុលរជួ រ ណ 
ឈបើ នោត បឈ់ហ្ើយស្កខលួនកុុំខាន  ូម ុខឈកសមកានតកនុងជីវតិឈអើយ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៥៤.រតឹមវតជា ង្ខខ រ 

(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

ឱោះឱ ង្ខខ រអនកត្វកស់្តង  វនិ្ទ ហ្ួតស្ហ្ងរគប ់ត្វត  
ឈកើតឈហ្ើយោល បវ់ញិជាធមមត្វ  គឺអនិចាច មនិឈទៀងឈទ។ 
បចចកខនធគឺរូបឈហ្ើយនិងន្ទម  ោម នអវីឈៅឈ ងៀមឱយទុំឈនរ 
វលិវល់ជាទុកខទុំងឈយើងឈគ   ុខ ួគនិ៌រឈយោម នចឈន្ទល ោះ។ 
ធមអ៌នត្វត មនិស្មនខលួន  កម៏និមាុំមនួ ូនយ ុងឈោម ោះ 
រតឹមស្តជាធាតុរតូវឈរកៀមឈរកាោះ  វនិ្ទ ទុំងអ ់ោម ន ល់ឈ ើយ។ 
ធមអ៌ាថោ៌ោត ឈ ល ចចៈ   តវឈល្លកស្ នខាវ កប់ញកឈត្វោះឈតើយ 
ដឹងថ្លឈកើតោល បម់និរកឈរតើយ  រ ់ស្បបឈនោះឈហ្ើយ អុយទុំងរ  ់។ 
មនិឈជឿធមរ៌ពោះឈជឿត្វមមារ  ចុងឈរកាយរោុំរោោល បទ់ុំងអ ់ 
គុណមនិចឈរមើនឈទ ទណឌ ឈោម ោះ ឈនោះឈហ្ើយ បបុរ គឺ ង្ខខ រ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៥៥.មរតកជីវិត 
(បទពាក្យព្រាំរីរ) 

ជីវតិជាការឈធវើដុំឈណើ រ  អារកករ់បឈ ើរឈរ ចឈលើអនក 
អារមមណ៍ទុំងឡាយឈរបៀបដូចធាន ក ់ ទញ តវទមាល កក់នុង ងារ។ 
ឱនរតលកខណ៍ធមរ៌ទពយជីវតិ ស្របរបួលវបិរតិរគប ់ង្ខខ រ 
មនិអាចលតល់ុំង ូមតវា ឈកើតចា ់មរណាទុំងរបុ រ ី។ 
រឯីទុកខុំមនិង្ខយរទុំ  ស្តងស្តដឹកន្ទុំ តវឈល្លកិយ 
ឱយរងឈោកឈៅកនុងភពបី នរកអវចីិមនុ សឈទវត្វ។ 
ឱោះឱអវីៗមនិស្មនខលួន  ោម នអវីមាុំមនួអនត្វត  
មរតកជីវតិោម នខលឹមោរ  រតឹមជា ង្ខខ រឈកើតឈហ្ើយោល ប។់ 
ឈធមញ ក ់ក ់កូវរូបជរា មនិអាចការ រឈទោះយូរឆ្ប ់
គរួោងបុណយទនឱយរបញាប ់ ឈរ ោះឈពលជិតោល បម់កដល់ឈហ្ើយ។ 
ោម នអវីរបឈ ើរជាងធមរ៌ពោះ ោម នអវីយកឈនោះមចចុឈ ើយ 
គរួពឹងនរតរតនឈ៍ទើប នឈ បើយ អាចន្ទុំដល់ឈរតើយផុតទុកាខ ។ 
ធមមត្វមានរូបស្តងមានឈរាគ  បាយវឈិោគជាធមមត្វ 
ឈបើរ ់ខវោះ ីលោម នរ ជាញ  ស្បបឈនោះឈល្លកថ្លរ ់ដូចោល ប។់ 
ឥ ូវោ ន្ទស្តងមានឈៅ គរួស្ វងរកផលូវឱយរបញាប ់
ធមអ៌ាថឈ៌ៅមានចូរខុំោត ប ់  លីោរ ពទឈល្លកបរោិយ។ 
រ ់ឈហ្ើយមនិោងបុណយកុ ល ចា ់ជាខាវ យខវល់កនុងអ យ 
រស្មងទុកខឈោកឈៅត រកហាយ ឈរ ោះស្តឈោកោត យឈភលចោម រតី។ 
នរជនណាមានគុំនិត ឈរៀន ូរតធមពិ៌តរពោះជិនរ ី 
រស្មងឆលងផុតភពទុំងបី ដល់រពោះបុរនិី វ នជាក។់ 
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រពោះធមឈ៌របៀបដូចជាអនលូង  រមាបទូ់ងឱយ តវភាញ ក ់
កុុំឱយកិឈល ទញទមាល ក ់ ធមរ៌ បឈ់រៅរាកឱ់យដឹងចា ់។ 
ោត បធ់មរ៌ាល់នថងកុុំវឈងវង កុុំអាងថ្លឈកមងមនិទនច់ា ់ 
ឈរ ោះឈពលឥ ូវោល បឈ់រចើនណា ់ ឈកមងឈរចើនជាងចា ់កម៏ានស្ដរ។ 
ឈរៀបរាបម់កឈនោះចងឱ់យលអ ឈមម ស្របជា ណាពុកស្ម៉ា 
មរតកជីវតិោល បហូ់្រស្ហ្ ដូឈចនោះគរួស្តោង ុចរតិ។ 
បលងផ់លូវរពោះមានឈរៀនគិតចុោះ ឈបើឈ លឈៅខុ  ូមអាណិត 
ឈបើយល់ថ្លរតូវកុុំស្បកចិតត មរតកជីវតិោ៉ា ងឈនោះឯង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 

(រពះគាថារារពធេំណ ះរពះខទ្ិរវនិយណរវណតេរ) 
  គ្មសម វា យទិ វារសជេ  
  និសនន វា យទិ វា ថសល 
  យតថ អរហសតត  វិហរនតិ 
  តំ ភូមិរមសណយយកំ។ 
 រពោះអរហ្នតទុំងឡាយ ឈៅកនុងទីណា ឈទោះជារ ុកកតី នរពកតី ទីទប កតី 
ទីទលួកតី ទីឈន្ទោះឯង ជាភូមគិរួឈរតកអរ។ 
In a village or in a forest, in a valley or on a hill, wherever 

arahat dwell, that place is delightful. 

3 
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៥៦.វបបធម៌សគសទកនូ 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

អកខរាឈរៀបរាបរ់ បជ់ាដុំណឹង ឱយឈកមងចា ់របឹងស្ថវបបធមជ៌ាតិ 

ោមគគីរបួរមួបនថយវវិាទ ចរតិមារោទកុុំលល តពីស្ខមរ។ 

វបបធមភ៌ាោោ ន្ទរពោះពុទធ នថលថ្លល វ ុិទធលុំអុតពុកស្ម៉ា 
វជិាជ  ិលបៈចមាល កហូ់្រស្ហ្ បតូរផ្ទត ចឈ់មើលស្ថមរតកដូនត្វ។ 

ឈ លៀក កឈ់ដើរឈហ្ើរដុំឈណើ រភុជងគ ឈៅឈកមងចុំទងកុ់ុំឈភលច ិកា 

ឈរៀនឈលខនពវនតកបនួចាបម់ារត្វ ោវ ហាបឧ់ ាហ៍្ហានកាល ជានិចច។ 

 មបតិតធនធានស្ខមរមានមនិខវោះ ស្រ ៉ាមា រ កក់ា ស្រ ៉ាតបូងនិងឈពរជ 

នរពឈឈើរ ោទកាចល់អរ ុំឈលច ចងចាុំជានិចចកុុំឈភលចោម រតី។ 

 ទឹងបឹងទឈនលឈឆនរ មុរទោអ ត ឈទ ចរ ង្ខវ តមកទុំងរបុ រ ី 

ត្វមឈឆនរ មុរទរ  ់ោអ តរបិមរបិយ លកន់ុំចុំណីឈ ដឋកិចចធូរធារ។ 

មចាឆ គង្ខគ ឈររាឈរចើនណា ់ ស្រ កផ្ទត ុំឈកមងចា ់ឱយស្ថការ រ 
បកសឈីររាុំឈផ្ទត ោះផតងរកោន  បកាយុំទរស្រ ករកអនកជួយ ។ 

ឈបឈ់ លោះប៉ាុណណឹ ងនឹងរ បឈ់រឿងឈផសង ស្ណន្ទុំឈកមងៗទុកជាជុំនួយ 

ឈវល្លមានខលីជីវតិស្តមយួ រាល់នថងខវល់រពួយវបបធមប៌រឈទ ។ 

វបបធមបុ៌រាណស្ខមរលអោម នពីរ មានរបនពណីោក មវឈិ   

ឈឃើញឈកមងឥ ូវឈរចើនឈធវ របស្ហ្  ខលួនមានចុំឈណោះស្តឈធវ គុំនិត។ 

ឈ លៀក កឈ់ខើចខលី មតហី្ួ មាឌ បរឈទ ខុំឈឆលៀតផាយឈរឿងងងឹត 

វបបធមលី៌ល្លោ ន្ទរបឌិត ឱយស្ខមរ កចិ់តតឈភលចឈករ តិ៍ដូនត្វ។ 

ដបប់នួកុមភៈជាធាន កអ់វចីិ អ ់រពហ្មចារកីបតឈ់ល្លកឈម  

កាដូតិចតចួកចួផសុំ ចផ់្ទក  ជបឈ់លៀងហុ្ឺហាឈ ើង ណាឋ ោរ។ 
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កុល្លបមយួទងនួនលអងទនចិ់តត  ម័រគឈោម ោះឈ នហ៍្ និទធខលោះឆលងឈរាោ 

ឈកើតឈអដ ៍ឈៅឈកមងឈចាលមាត យពុុំង្ខ ហ្កឈ់ល្លតរកោន ហាកដូ់ចខវោះោម រតី។ 

នមភរ ុំស្ខធនូបុណយឈយ  ូឈោោះ រកមុុំកុំឈល្លោះភលូកទឹកភលូកដី 

វបបធមឈ៌គឈផសងវឈងវងោម រតី ឈលក ់មយ័ថមីោម នដឹងឈមម  ។ 

ខលួន ចិតតឈមម របឈៅមនិោត ប ់ បញក ស្ នោ៉ា បអ់ារកកថ់្លលអ 
ខុ ចិតតឈម ឈខមរាបវរ ញាកស់្ភនកកាចក់ខុ វបបធមស៌្ខមរ។ 

វបបធមឈ៌គឈទមា ឈមកុុំចង ់ ផលូវឈវៀចកុុំបងផ់លូវរតងរ់តូវស្ថ 

ខញុ ុំថ្លត្វមដឹងកុុំខឹងពុកស្ម៉ា ដឹងខុ រតូវស្កឈបើលអឈធវើចុោះ។ 

ឈៅទីបចចបរ់មាមដបឈ់លើកផគុ ុំ  កយមនិ មរមយស្រកងមានកុំហុ្  

ខុ ខាតឈលើ ឈល្លោះខនតីរ ីរបុ  ឈមត្វត  ឈន្ទត  កវផីងទន។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៥៧.សាងអវីានសតោះ 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

 មតមីនិនរបនដខញុ ុំមនិស្វង ឈគថ្លខញុ ុំឈឆវងឈរ ោះឈគឈៅោត ុំ 
បញ្ជដ ឈៅខចីនលត្វមចុំណាុំ គុំនិតោុំញុាុំស្ផតផ្ទត ុំត្វមដឹង។ 

រពោះពុទធរគបអ់ងគផូរផង ់រម ី លោះកាតឈ់ល្លកិយោម រតីរងឹបឹុង 

រទងរ់ត្វ ់ ស្មតងស្ថលងរ បទី់ពឹង ឱយ ពវ តវរបឹងដឹង ចចៈធម។៌ 

រធីមទ៌ុំងឡាយកាល យមកពីឈហ្តុ ឈឃើញចា ់រកស្ តផុតការញាបញ័់រ 
ទិដឋិរបកានដូ់ចោវ ជាបជ់រ័ គបួផសុំឈល្លកធមញ័៌រញាក ់ង្ខខ រ។ 

ោង ីលឱយទនជាោព នបណឌិ ត រ ់ោង ុចរតិជីវតិរ  ់ថ្លល  
ោត បធ់មឈ៌ហ្ើយគិតចឈរមើនបញ្ជដ  ឈល្លភៈឈទោឈមាហាអនតរាយ។ 

ោង បខលួនឯងស្ថលងឱយរពោះជួយ  បន ូ់មជុំនួយជួយ ឱយ បាយ 

ឈរឿងឈនោះគរួ លុតមនិផុតអ យ ឈចិឺតតឈៅត កាយរកហាយចាញ់ឈ ក។ 

ឈធវើ ប នបុណយធុនអនប់ញ្ជដ  ឈជឿ កយឈល ន្ទចង ុ់ខ នឈោក 

ចងឈ់ ើច នយុំទុកខធុំវឈិោគ ដឹងឈហ្ើយឆ្បឈ់រកាករ ់ឈរៀនធមអ៌ាថ។៌ 

ឈធវើលអ នលអបវរភា ិត រត្វ ់ដឹងធមពិ៌តដបតិពូជបញ្ជដ  

ោងអវី នឈន្ទោះចងចាុំចុោះណា លុោះអរហ្ន្ទត ឈទើបជា ុខពិត។ 
ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

Y 
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៥៨.រតឹមវតជាខយលម់ាត់ 
(បទពាក្យព្រាំបី) 

ពពក ឈមម  ថិតឈលើឈវហា ៍ ដងួរពោះ ូរោិដងួរពោះចន្ទ្ន្ទទ  
ទឹកដីឈភលើងខយល់អ ់ តវន្ទន្ទ រតូវមនុ សនិន្ទទ  រឈ ើរធមមត្វ។ 
ឈរឿង កយ មតមីនិអាចរ កដ ោម នស្ដនកុំណតឱ់យរតូវចិន្ទត  
កុហ្កឈ ករ  ខុ ពី ចាច  រតូវចងចាុំថ្លរតឹមជាខយល់មាត។់ 
ឈគថ្លឈគ តីត្វមស្តគុំនិត  ោត បឮ់ឈហ្ើយគិតកុុំឱយមានភាល ត ់
ឈធវើគថលងខ់ាវ កអ់បរ់ ុំហាមលត ់ កុុំខឹងត្វមមាតអ់នកឈ ល តីថ្ល។ 
 រឈ ើរនិន្ទទ មានពីបុរាណ ហាមលតម់និ នរតូវចងច់ាុំណា 
មាន កថ់្លមាន កខឹ់ងមយួណាអោច រយ ត្វមពិតឈល្លកថ្ល បដូចស្តោន ។ 
ឈគថ្លកុុំខឹងរតូវរបឹងខុំអត ់ ខនតីរ កដផ្ទត ចឈ់ពៀរឈវរា 
ឈបើ កយណាលអ ឹមយកជាោន  ឈ លត្វមធមាម ថ្ល ុភា ិត។ 
 នឈកើតជាមនុ សគរួស្តោងលអ  នសុំធម ៌គឺឈ ល កយពិត 
កុុំញុោះញងោ់ន ន្ទុំស្បកញាតិមតិត គរួោង ុចរតិឈៅ ួោ៌ឋាន។ 
រ ីកយ មតមីានទបមានខព ់ កុុំឈ លរទឈោោះន្ទុំឱយឈថ្លករ ណ 
ោល បឈ់ៅឈោយទុកខឈពកពនរ់បមាណ អ ់ញាតិ ន្ទត នគរួឈ លស្តពិត។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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៥៩.ជីវិតគឺវរតលកខណ៍ធម៌ 
(បទកាក្គតិ) 

ឱឈពលឈវល្ល ស្តងស្តទុំ   ីុ តវទុំងឡាយ 
 ីុទុំងខលួនឯង រកមុុំឈមមា៉ា យ  ីុរាល់រូបកាយ 
 ឥតមានចឈន្ទល ោះ។ 
ឈវល្លកនលង រ តញ់ាតិបអូនបង ោម ននឹករ ឈណាោះ 
ឈវល្លស្តងញុាុំង អវីៗទុំងអ ់ ន្ទរកីុំឈល្លោះ 
 កវ៏ា ីុស្ដរ។ 
គរួអនិចាច  រគបអ់ ់ ត្វត  ផ្ទល  ់បតូររបួលស្រប 
ជរាពាធិ ខិតជិតហូ្រស្ហ្ ទុកខរាល់នថងស្ខ 
 ោម នដុំឈណាោះរោយ។ 
ធមឈ៌ ម្ ោះទុកខុំ ោម នអវីតត្វុំង មានស្តអនតរាយ 
ជាចុំណងមារ ចងមនិង្ខយរោយ  តវរគបរ់ូបកាយ 
 ស្តងជួបរបទោះ។ 
ឱអនត្វត  មនិស្មនអាត្វម  គរួឱយរឈងកៀ  
ស្របរបួលមនិឈទៀង ខាល ុំងដូចរនទោះ មនិអាចយកឈនោះ 
 នរតលកខណ៍ធមឈ៌ ើយ។ 
ខលឹមោរជីវតិ ឈបើត្វមធមពិ៌ត គឺគុណឈនោះឈហ្ើយ 
បញ្ជដ ឈកើតឈ ើង ឈទើបអនក នឈ ើយ រ ់ នឈឃើញឈរតើយ 
 គឺរពោះនិ វ ន។ 
រ ់កុុំរបមាទ ឧ ាហ៍្ ង្ខវ ត ចិតត បរយល្លន 
លោះអវជិាជ  ោងបញ្ជដ ញាណ ពិឈ  ោងោព ន 
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 គឺបុណយកុ ល។ 
ឈបើដឹងឈកើតោល ប ់ គរួស្តរបញាប ់ លោះឈរគឿងខាវ យខវល់ 
ទិដឋិមានោះ តណាា ដូចខយល់ ដុតឈរាលោម ន ល់ 
 រ ថ្លន ឥតឈប។់ 
រ ់រយវ ា លងងោ់ម នរ ជាញ  ងងឹតដូចយប ់
 នមនិឈចោះ កប ់ មានមនិឈចោះរគប ់ វលិវល់កនុងភព 
 ឥតស្ដនកុំណត។់ 
រ ់ោងរ ជាញ  ឈោោះរោយបញ្ជា  ត្វមធមរ៌ កដ 
ទន ីលជាឈហ្តុ ខនតីអុំណត ់ មគគដល់រ កដ 
 ឈទើបរ ់ ន ុខ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 

(រពះគាថារារពធេំណ ះឧណោសេរមម) 
 យថា ទសណឌ ន សគ្មាសលា គ្មសវា ាសជតិ សគ្មចរ ំ
 ឯវំ ជរ ច មចចុ ច អាយុ ំាសជនតិ ាណិនំ។ 
 គង្ខវ លឈោ រស្មងឈកៀងឈោឈៅកានទី់ឈោចរឈោយអាជាញ  ដូចឈមតច មិ
ញ ជរា និងមចចុ ស្តងឈកៀងអាយុរប ់ តវទុំងឡាយ ដូឈចាន ោះឯង។ 
As with a stick the cowherd drives his cattle to the pasture, 

so also, Ageing and Death drive the life of beings. 

3 
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៦០.អត់សទា ជូនបុណយ 
(បទព្រហ្មគីតិ) 

  ឈរៀបរាបរ់ បក់ាត់ៗ    ូមឈលើកហ្តថឱន ិរោ 
  ខុ ខាត ូមឈមត្វត   កុុំ ូឡាទនរបណី។ 
  ឈរឿងពិតរ បត់្វមដឹង  ោម នកុំហ្ឹងនិន្ទទ  តី 
  ខុ ឆគងយកឈធវើអវី  ដបតិគិតខលីខចីរ ជាញ ។ 
  ថ្លល ស្ថលងត្វមគុំនិត  ជូនញាតិមតិតពិចារណា 
  ចារស្ចងឈរឿងោ ន្ទ  រ បឈ់ខមរាថ្លឱយដឹង។ 
  វបបធមស៌្ខមរលអណា ់  រ បច់ា ់ៗឱយឈកមងរបឹង 
  ឈ ៀវឈៅចារដុំណឹង  ោចខ់យល់ភងឹ ល់អកខរា។ 
   ូមជូនបុណយកុ ល  ចូរមានដល់ឈល្លកោយត្វ 
  បងបអូនជនឈខមរា   ូម ុខាកុុំមានឈពៀរ។ 
   ុខ ួគផុ៌តអវចីិ  កុុំមានភយ័មក ធា 
  ោមគគីកុុំឈ ល្ ោះោន   លុោះដល់រោជីវតិកសយ័។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
Y 
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ស ៀវសៅវដលសរៀបសរៀងសោយខ្ុំរពោះករណុា 

សាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
6 

 ១.បញ្ជា ជីវតិ និងរពោះធម ៌(ព. . ២៥៥៤)  
 ២.ខញុ ុំស្តងជូនអនក   (ព. . ២៥៥៤)  
 ៣.គរួ ិកាធម ៌   (ព. . ២៥៥៥)  
 ៤.ករមងអកខរា    (ព. . ២៥៥៥)  
 ៥.ទឹកចិតតអនកមាត យ  (ព. . ២៥៥៥)  
 ៦.ទុំពរ័ជីវតិ     (ព. . ២៥៥៦)  
 ៧.ទ សនអបរ់ ុំ   (ព. . ២៥៥៦) 
 ៨.កុំណាពយតបគុណ (ព. . ២៥៥៦) 
 សាន នដ្សមេ (ឈរតៀមនឹងឈចញផាយ ខាន ត ១៦ X ២៣ cm មានករមា ់
ជាង ៥០០ ទុំពរ័ រកបរកា ់រងឹដូចរពោះនរតបិដក)។ 
 លមមភ្ញញ រ់ខលនួណ ើយ (ឈរតៀមនឹងឈចញផាយ ខាន ត ១៥ X ២១ cm មាន 
ករមា ់របស្ហ្ល ១៦០ ទុំពរ័ មានរកបទនធ់មមត្វ)។ 
 គងម់្នននេៃមួយ (ឈរតៀមនឹងឈចញផាយ ខាន ត ១៥ X ២១ cm មាន 
ករមា ់របស្ហ្ល ១៦០ ទុំពរ័ មានរកបទនធ់មមត្វ)។ 

Y 
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តមពុទធបរ ិទ័ចូលរមួសាោះពុមពស ៀវសៅសនោះ 

6 
-ោមឈណរ ោ ចានរ់ា៉ា ត ់... ៥០កប -ឧ. ិ. ឈអៀម វា៉ា ន ............... ២ 
  ូមស្ថលងអុំណរគុណោ៉ា ងរជាលឈរៅ ចុំឈ ោះពុទធបរ ័ិទទុំងអ ់
ស្ដល នបរចិាច គថវកិា ឈដើមបឧីបតថមភកនុងការឈ ោះពុមពឈ ៀវឈៅឈនោះ និង
ឈ ៀវឈៅឈរកាយៗឈទៀតរប ់ «ររុមយុវសមេអ្នរនិពនធ»។ 
  ូមជូននូវរពោះពុទធពរទុំងឡាយ ៤ របការគឺៈ អាយុ ១ វណណ ៈ ១    
 ុខៈ ១ ពលៈ ១ រពមទុំង មបតតិទុំងឡាយ ៣ គឺ មបតតិមនុ ស ១ 
 មបតតិឈទវត្វ ១ និង មបតតិរពោះនិ វ ន ១ ចូរឈកើតមានដល់ពុទធបរ ័ិទ កុុំបី
ស្របកាល យឈៅជារបការដនទឈ ើយ។ 
សូមអ្នុណម្នទ្នា! សូមអ្នុណម្នទ្នាបុេយ!! សូមអ្នុណម្នទ្នាមហារុសល!!! 
បញ្ហជ ក់់ៈ ណសៀវណៅមួយរាលតនមល ៣.៣០០ ណរៀល 

Y 

 




