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មាតិកា 
សកិ្សាព្រះសពូ្តភាគទី ២៩ 

3 
ខ្លឹមសារនៅក្សនងុបិដក្ស  ទំរ័រ 

   ១- ចក្កវត្តិសូត្ត្      ១៨/១៦០    ២ 
២- នកុ្លបិត្វគ្គ      ៣៣/២    ៣    

   ៣- ក្នទរក្សូត្ត្ ទី ១      ២៣/១១      ៤ 
   ៤- វសីតិ្និបាត្               ៥៧/៤៥    ៥ 
 ៥- អាសីវសិវគ្គ             ៣៥/៣៩៤     ៦ 
 ៦- មហាក្បបនិត្ត្េរ     ៥៧/១៨    ៩ 
 ៧- វមមកិ្សូត្ត្      ២១/៧១  ១១ 
 ៨- បុដភត្តជាត្ក្     ៥៨/១១៦  ១២ 
 ៩- បានីយជាត្ក្     ៥៩/២២៤         ១៣ 
         ១០- វណ្ណុ បថជាត្ក្     ៥៨/១  ១៤ 
        ១១- អាហារសូត្ត្     ៣៧/២៦២  ១៦ 
        ១២- ទីឃីតិ្ត្ោសលជាត្ក្  ៥៩/២៧         ១៨ 

{Y| 



-2- 

 

១-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ចក្សកវតតិសពូ្ត  
( បិដក្  ១៨  ទំពរ័ ១៦០ ) 

3 
៙.ឯវមិទំ  បុញ្ញន្តិ  អដឋក្ថា   

 ឯវំ    ឥទំ   នោក្សតុតរបុញ្ញមប ិ  យាវ   អាសវក្សខយា   
បវឌ្ឍតីតិ  សូមបបុីណ្យដដលជាត្ោកុ្ត្តរត្នេះ ដត្ងចត្ត្មើនយ៉ា ងត្នេះ 
ដរាបដល់អស់អាសវៈ ។ 
 វិវដដគាមិក្សសុោន្សុន្ធឹ   ន្ិដឋនបនតត     ត្ពេះដម៏ាន-
ត្ពេះភាគ្ត្ទងត់្ាស់នូវ      វវិដដគាមកុី្សល    ជាអនុសនធិត្ដើមបបីញ្ចប់
ត្ពេះសូត្ត្ ។ 
 អរហតតន្ិក្សនូដន្  នទសន្ំ  ន្ិដឋនបស ិ ត្ទើបត្ទងត់្ទសនា
ឱ្យចបត់្ោយកំ្ពូលធមគឺ៌្  ត្ពេះអរហត្ត ។ 
 សតុតបរនិយាសានន្     ក្នុងត្វោចបត់្ពេះសូត្ត្        វីសត ិ
ភិក្សខសុហសាន្ិ  អរហតតំ  បាបុណឹស ុ  ត្ពេះភកិ្ខុ ២ មុនឺអងគ  បាន
លុេះត្ពេះអរហត្ត ។ 
 ចតុរាសតីិ  បាណសហសាន្ិ  អមតបាន្ំ  បិវឹសតូិ  
សត្វ  ៨៤,០០០  បានផឹក្នូវទឹក្អត្មតឹ្ត្ហើយ ៕៚  



-3- 

 

២-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ន្ក្សលុបិតវគគ  
( បិដក្  ៣៣  ទំពរ័  ២ ) 

3 
៙.តសាា តិហ  នត  គហបតិ  ឯវំ  សកិ្សខិតរវំ  មាន ល

គ្ហបតី្  ( នកុ្លបិា )  ត្ត្រេះត្ហតុ្ត្នាេះ  អនក្គ្បបសិីក្ាយ៉ា ងត្នេះថា 
 អាតុរកាយសស      នម     សនោ    ចិតត ំ    អតតុរ ំ   
ភវិសសតីតិ   ោលត្បើអាាម អញមានោយរសាបរ់សល់  ( ត្ោយជរា  
ពាធិ )  ចិត្ត  ( របស់អាាម អញ )  នឹងមនិរសាបរ់សល់ត្ ើយ ។ 
 ឯវំ  ហ ិ នត  គហបតិ  សកិ្សខិតរវន្តិ  មាន លគ្ហបតី្  អនក្
គ្បបសិីក្ាយ៉ា ងត្នេះចុេះ  បិ.៣៣/ទំ.២ ។ 
 C.ត្តូ្វពិចារណាឱ្យយល់ថា  ក្នុងមនុសសត្យើងត្គ្បគ់ាន   មាន

ត្សចក្ដីសុខដត្ ២ មុខប៉ាុត្ណាណ េះគឺ្  សុខោយ  និងសុខចិត្ត  “  បុគ្គលអ្នក
សុខ  គ្ឺបញ្ញត្តិ ” ៕៚   

3 
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៣-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ក្សន្ទរក្សសពូ្ត ទី ១  
( បិដក្  ២៣ ទំពរ័  ១១ ) 

3 
៙.នាយត្បសសៈ  គឺ្ជា  បណ្ឌិ ត្មានបញ្ញា ត្ត្ចើន 

 C.បណឌិ នោតិ  ឥធ  ចតូហ ិ ការនណហ ិ បណឌិ នោតិ  
ន្  វតតនវវ  
 បទថា  បណឌិ នោ  ត្នេះ  មនិគួ្រត្រលថាជាបណ្ឌិ ត្ត្ោយ
ត្ហតុ្ ៤ ត្បោរត្ទ ( បណ្ឌិ ត្ឆ្លា ត្ក្នុងធាតុ្ ១  អាយត្នៈ ១  បចចយោរ 
១  ឋានាឋានញ្ញា ណ្ ១  ពហុធាតុ្ក្សូត្ត្ បិ.១៦ ) ។ 
 សតិបបដ្ឋឋ នន្ស ុ  បន្   ក្សមាំ   ក្សនរាតិតី   បណឌិ នោតិ   
វតតុំ   វដដតិ          ប៉ាុដនត  គួ្រត្រលថាជាបណ្ឌិ ត្  ត្ត្រេះត្ធវើក្មមក្នុង
សតិ្បបោឋ ន ។ 
 C.មហាបនញញ តិ  ឥទមប ិ មហនន្ត  អនតេ  បរគិគណ្ហា -
តីតិអាទិត  មហាបញ្ញលក្សខនណន្  ន្  វតតរវំ  សូមបបីទថា  
មហាបនញញ  ត្នេះ  ក្ម៏និគួ្រត្រលត្ោយលក្ខណ្ៈននមហាបញ្ញា   
ត្ោយបទមានជាអាទិថា  ោនយ់ក្នូវត្បត្យជនធំ៍ដដរ  ( បញ្ញា
ត្ោកុ្ត្តរ  ក្នុងក្នទរក្សូត្ត្ត្នេះឯង  ត្បើនាយត្បសសហាេ ត្រាហបុត្ត្  ត្ៅ
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ចាសំាដ បត់្ពេះអងគត្ទងដ់ចក្បុគ្គល ៤ ពួក្  គាត្នឹ់ងបានត្បត្យជនធំ៍  គឺ្
ត្សាាបត្តិផល ) ។ 
 សតិបបដ្ឋឋ ន្បរគិាគ ហកិាយ       បន្       បញញ យ    
សមតន គតោត    មហាបនញញ តិ   វតតុំ   វដដតិ ។ 
 ប៉ាុដនត   គួ្រត្រលថា    ជាបុគ្គលមានបញ្ញា ត្ត្ចើន     ត្ត្រេះត្បក្ប 
ត្ោយបញ្ញា កំ្ណ្ត្ោ់នយ់ក្នូវសតិ្បបោឋ ន ( អដឋក្ថា )... ត្ពេះអងគ
ត្ទងត់្ាស់សដមដងបុគ្គល ៤ ពួក្ជាបនត ៕៚  

3 
៤-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  នេរគាថា  វីសតិន្ិបាត 

( បិដក្  ៥៧ ទំពរ័  ៤៥ ) 

3 
៙.ោរបរនិិរវ នននត្ពេះអរហនត                    រចួផុត្ចាក្វដដទុក្ខ   

ត្ពេះអធិមុត្តត្ត្េរសដមដងឧបមា ៥ យ៉ា ង ៖ 
 ១-ភារន្ិនក្សខបនន្  យថា  ដូចោរោក្ចុ់េះនូវរបស់ធងន ់
 ២-នរាគាន្មិវ  សងខនយ  ដូចោរអស់ត្ៅននត្រាគ្ទងំពួង 
 ៣-វិស ំ  បិោវ វ  ឆឌ្ឌិតំ  ដូចអនក្ផឹក្ថាន ពិំសត្ហើយខ្ជា ក្់
ត្ចាល ។ 
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 ៤-មុនោត   អាឃាតត  យថា  ដូចអនក្រចួអំពីោរត្ធវើឃាត្ 
 ៥-អាទិោត វ  ឃរា  មុនោត   ដូចអនក្រចួពីផទេះដដលត្ភាើងត្ េះ។ 
 C.បុគ្គលណា    បានដឹងចាស់នូវត្ពេះពុទធដីោ    ាមដដល
ត្ពេះអងគត្ទងត់្ាស់សដមដងត្ហើយ  បុគ្គលត្នាេះមនិត្បោននូ់វភពឯណា
នីមយួត្ ើយ  “ សតុតតំវ  អនយាគុឡ ំ” ដូចបុគ្គលមនិចាបោ់ននូ់វ
ដំុដដក្ដដលត្ េះត្ដដ សពវ  ដូត្ចាន េះឯង ៕៚  

3 
៥-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  អាសវីិសវគគ  

( បិដក្  ៣៥ ទំពរ័  ៣៩៤-៤០០ ) 

3 
៙.នយនក្សចិ   សបប ំ  គណា ន្តិ   មីឡាលតិតំ    មហាវិស ំ

បញ្ច    គណា ន្តុន្ោេ ន្ិ    នោនក្ស    សបាភិន្ន្ទិនត    ទុគគន្ធំ  
អសចុឹ  រាធឹ  វិស ំ មរណបញ្ចមំ  អន្ោេ   នហាន្តិ  បនញ្ច -

នត  មីឡាលនិតត  ភុជងគនម  ( អ្ដ្ឋកថា  អាសីវិសសូត្ត្ ) ។ 

 ពួក្ជនណាមយួ  ចាបព់ស់ដដលត្បឡាក្ោ់មក្  មានពិស
ត្ត្ចើន  ជាអនក្ត្ភាើត្ត្ភាើនជាមយួនឹងពស់ក្នុងត្ោក្  ត្ ម្ េះថា  ចាបយ់ក្
នូវភាវៈមនិជាទីត្បាថាន ទងំ ៥  គឺ្    វត្េុសអុយ    របស់មនិសាអ ត្    ពាធិ 
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ពិស  និងមរណ្ៈជាគ្ត្មប ់៥ ។ 
 ភាវៈ  ដដលមនិជាទីត្បាថាន ទងំ ៥ យ៉ា ងនុ េះ  មានត្ៅក្នុងពស់  
( ភុជងគ )  ដដលត្បឡាក្ោ់មក្ ។ 
 ៙.ឯវនមវំ   អក្សសុោ   អន្ធវលបុេុជជត   បញ្ច   
គណា ន្តុន្ោេ ន្ ិ   ភនវ    ជាោភិន្ន្ទិនត    ទុគគន្ធំ    អសចុឹ  
រាធឹ    ជរ ំ   មរណបញ្ចមំ    អន្ោេ     នហាន្តិ    បនញ្ចនត  

មីឡាលនិតតវ  បន្ននគត ិ ( អ្ដ្ឋកថា អាសីវិសសូត្ត្ ) ។ 

បុថុជាន  ខ្ជវ ក្ដ់ភនក្បញ្ញា   លងងត់្លា   មនិ ា្ ស  ក្ដូ៏ចគាន យ៉ា ង
ត្នាេះដដរ  គឺ្ជាអនក្ត្ភាើត្ត្ភាើននឹងកំ្ត្ណ្ើ ត្ក្នុងភព  ត្ ម្ េះថា  ចាបយ់ក្
នូវភាវៈមនិជាទីត្បាថាន ទងំ ៥ ៖   វត្េុសអុយ  របស់មនិសាអ ត្  ពាធិ  ជរា  
និងមរណ្ៈ  ជាគ្ត្មប ់៥ ។ 
 ភាវៈដដលមនិជាទីត្បាថាន ទងំ ៥ យ៉ា ងនុ េះ  មានក្នុងោយ  
ដដលត្ត្បៀបដូចពស់ត្បឡាក្ោ់មក្  ដូត្ចាន េះឯង ។ 
 ៙.អាសវីិសបូមា ៥ ត្បោរ  អដឋក្ថា  អាសីវសិសូត្ត្ ៖ 
 ១-ទុរបូដ្ឋឋ ន្នោ   លំបាក្នឹងទំនុក្បត្មុង  ពស់ពិសទងំ ៤ 

ដូចមហាភូត្រូប ៤ អ៊Íចឹង  ផ្គគ បឯ់ត្ណ្េះ  ទស់ឯត្ណាេះ... 
 ២-ទុរាសទនោ  លំបាក្នឹងចូលជួបអាសិរ ពសិទងំត្នាេះ  ដូច 
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រូបោយដដលមានត្រាគ្សអុយ  ឈ ឺាង  ត្ៅហមង... 
 ៣-អក្សតញ្ញុតនោ  មនិដឹងគុ្ណ្អវីត្ ើយអាសិរ ពសិោយត្នេះ  
ត្ទេះបីចិញ្ច ឹមត្មើលដថ  ត្បោបា់ក្ដ់ត្ងោយ... ត្ៅដត្ខ្ជឈំ.ឺ.. 
 ៤-អវិនសសការនិោ  មនិផដល់ភាពវតិ្សសឱ្យដល់បុគ្គល
ណាត្ទ  សូមបតី្ពេះត្ថាគ្ត្  ឬពួក្បុគ្គលមចិាា ទិដឋិណាៗ... 
 ៥-អន្ន្តនោសបុទទវនោ  មានឧបត្ទព  ត្ទសចនត្ង
ត្ត្ចើន  ជាអននតត្ោយជំងឺត្រាគា  និងឧបទទវត្ហតុ្ត្ផសងៗ... ។ 

៙.បារមិតីរសង្ខខ តំ   ន្វិវ ន្ំ   ន្ិនរាធសចចំ    ត្ពេះនិរវ ន 
( សង្ខខ ត ំ)        ដដលត្ពេះដម៏ានត្ពេះភាគ្ត្ទងត់្ាស់សដមដងត្ោយលអ 
( បារមិំ  តីរ ំ)  ថាជាត្ត្ត្ើយនាយ  ចាត្ជ់ា  ន្ិនរាធសចច ។ 
 អរយិមនគាគ   មគគសចចំ  អរយិមគ្គ  ចាត្ជ់ា  មគគសចច ។ 
 តតេ  នទវ  សច្ចច ន្ិ  វដដំ  នទវ  វិវដដំ  ក្នុងសចចៈទងំ ៤ 
ត្នាេះ សចចៈ ២ ( មុន ) ជា  វដដៈ  សចចៈ ២ ( ត្ត្ោយ ) ជា  វិវដដៈ ។ 
 នទវ  នោក្សិយាន្ិ  នទវ  នោក្សតុតរាន្ីតិ   សចចៈ ២ ( មុន ) 
ចាត្ជ់ា  នោក្សិយ  សចចៈ ២ ( ត្ត្ោយ ) ជា  នោក្សតុតរ ។   ( អដឋក្ថា 
អាសវីិសសពូ្ត ) ។   

៙.ត្ត្ើត្យើងត្ឃើញអត្តភាពត្នេះ ដូចជាផទេះសមាន ក្ ់ បានប៉ាុនាម ន
ភាគ្រយដដរ  ឬជាផទេះរបស់អញសុទធ ? 
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 - អបាយភូម ិ៤  គឺ្ជាផទេះននបុគ្គលត្បមាទ 
 - រឯីត្ពេះនិរវ ន  ជាវមិានត្បាសាទរបស់បុគ្គលអនក្មនិត្បមាទ។ 
 - អត្តភាពត្នេះ  “ ឱរមិំ  តីរ ំ សាសងកំ  សបបដិភយន្តិ  នោ  
ភិក្សខនវ  សកាក យនសសតំ  អធិវចន្ំ ”         មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  
រក្យថា  ត្ត្ត្ើយអាយ  ត្បក្បត្ោយត្សចក្ដីរត្ងកៀស  ត្បក្បត្ោយភយ័ 
ចំត្រេះមុខនុ េះ  ជាត្ ម្ េះននសោក យ ( គឺ្ឧបាទនក្ខនធ ៥ ) ។ 
 - ត្ពេះនិរវ ន  “ បារមិំ  តីរ ំ  នខ្មំ  អបបដិភយន្តិ  នោ  
ភិក្សខនវ  ន្ិវវ ន្នសសតំ  អធិវចន្ំ ” មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  រក្យ
ថា    ត្ត្ត្ើយនាយដត៏្ក្សម     ឥត្មានភយ័ចំត្រេះមុខនុ េះ    ជាត្ ម្ េះនន 
ត្ពេះនិរវ ន ( ជានិត្រាធសចច ) បិ.៣៥/ទំ.៤០០ ៕៚   

3 
៦-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  នេរគាថា មហាក្សបបនិ្នតេរ 

( បិដក្  ៥៧  ទំពរ័  ១៨ ) 

3 
៙.បញញ   សតុវិន្ិចឆនិ្ ី  បញញ   ក្សិតតិសនិោក្សវឌ្ឍន្ ី 

បញញ សហនិោ  ន្នរា  ឥធ  អបិ  ទុនក្សខស ុ សោុន្ិ  វិន្ទតិ ។ 
 បញ្ញា    ជាត្ត្គ្ឿងវនិិចាយ័នូវសុត្ៈ   បញ្ញា ជាត្ត្គ្ឿងត្ធវើឱ្យចត្ត្មើន 
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នូវកិ្ត្តិសពទ   និងត្សចក្ដីសរត្សើរ   នរជនក្នុងត្ពេះសាសនាត្នេះ    ដដល 
ត្បក្បត្ោយបញ្ញា   រដមងបាននូវត្សចក្ដីសុខ  សូមបកី្នុងសភាវទុក្ខ ។ 
 អដឋក្ថា  “ បញញ សហនិោតិ ” ត្ោយត្សចក្ដីថា  “ បារ-ិ
ហារយិបញញ យ  វិបសសតបញញ យ  ច  យនុោត  ”  ជាអនក្
ត្បក្បត្ោយបញ្ញា   ដដលបុគ្គលគ្បបនីាមំក្ក្មាច ត្ស់ត្តូ្វគឺ្ ត្សចក្ដីលងង ់ 
និងបញ្ញា វបិសសនា ។   
 បទថា  “ អបិ  ទុនក្សខស ុ សោុន្ិ  វិន្ទតិ ”  ត្ោយអត្េថា  
“ ឯក្សន្តទុក្សខសភានវស ុ ខ្តធ យតតទីស ុ សមាា បដិបតតិយា  
យថាភូតសភាវាវនវនធន្  ន្ិរាមិសាន្ិបិ  សោុន្ិ  បដិ-
លភតិ ”  រដមងបានត្ោយចំត្រេះនូវត្សចក្ដីសុខ  សូមបតី្បាសចាក្
អាមសិ   ត្ត្រេះញាណ្ចុេះោនស់ភាវៈាមពិត្  ត្ោយសមាម បដិបត្តិក្នុង 
សភាវទុក្ខជាឯក្នតៈមានខនធ  អាយត្នៈជាត្ដើម ៕៚ 

3 
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៧-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  វមាិក្សសពូ្ត  
( បិដក្  ២១ ទំពរ័  ៧១ ) 

3 
៙.ឯវនមវ  យសស  ញាណមុនខ្  អវិជាជ លងគី  បតត ិ 

តសស   ន្ិវវ ន្សមាបក្សំ   ញាណគមន្ំ   បចឆិជជតិ   តសាា   
អវិជជំ  លងគីតិ  ក្សោវ   ទនសសស ិ។ ( អដឋក្ថា ) 
 ដូត្ចាន េះឯង សនទេះទវ រដដក្គឺ្អវជិាា   ធាា ក្ត់្ៅក្នុងមាត្ញ់ាណ្  នន
បុគ្គលណា  ដំត្ណ្ើ រត្ៅននញាណ្ដដលឱ្យដល់ត្ពេះនិរវ ន  ននបុគ្គល
ត្នាេះក្ត៏្តូ្វោច ់ ត្ត្រេះដូត្ចាន េះ  ត្ពេះអងគត្ទងត់្ាស់សដមដងអវជិាា   ទុក្ដូច
ជាសនទេះទវ រដដក្ ។ 
 បទថា  “ បជហ  អវិជជន្តិ ” គឺ្អនក្ចូរលេះបងអ់វជិាា  “ ឯតេ  
ក្សមាដ្ឋឋ ន្ឧគគហបរបិុច្ចឆ វនសន្  អវិជាជ បហាន្ំ  ក្សេិតំ ” ត្នេះ
ត្ពេះអងគត្ទងត់្ាស់សដមដង    ោរលេះបងអ់វជិាា      ត្ោយអំណាចននោរ 
ត្រៀន  និងោរសួរត្ពេះក្មមោឋ ន ៕៚ 

3 
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៨-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  បុដភតតជាតក្ស  ទុក្សន្ិបាត 
( បិដក្  ៥៨  ទំពរ័  ១១៦ ) 

3 
៙.ចនជ  ចជន្តំ  វន្េំ  ន្  ក្សយរិា   

 អដឋក្ថា  បុដភតតជាតក្ស  ទុក្សន្ិបាត  
 “ អោត ន្ំ  ជហន្តំ  ជនហនយេវ  តសា ឹ តណ្ហា សង្ខខ ត ំ 
វន្េំ  ន្  ក្សនរយេ ”  គួ្រលេះបងនូ់វបុគ្គលដដលលេះខាួនត្យើងត្ចាល  
មនិគួ្រត្ធវើនូវត្សចក្ដីអាល័យដូចត្ឈើាងំត្ៅក្នុងនត្ព  ត្រលគឺ្ត្ណាា
ជំរក្វ់ាក្វ់និ  ក្នុងបុគ្គលត្នាេះត្ ើយ ។ 
 C. “ យទតីតមបហនី្ន្តំ ”  បិ.២៨/ទំ.២  ខនធណាដដលជា
អតី្ត្  ខនធត្នាេះបានលេះបងត់្យើងត្ៅត្ហើយ  ដូត្ចនេះ  ត្យើងមនិគ្បបាីម
អាត្ឡាេះអាល័យនូវខនធជាអតី្ត្ត្នាេះត្ទ “អតីតំ  តតវ គនមយេ”។ 
 ៙.ទិនជា    ទុមំ    ខ្ីណផលវំ    ញោវ      អញ្ញ  ំ    ស-   
នមនក្សខយេ  មហា  ហ ិ នោនកាតិ  បក្សដឹីងថា  ត្ដើមត្ឈើមានដផា 
អស់ត្ហើយ ( អស់ដផា )  រដមងសមាងឹរក្ត្ដើមត្ឈើដនទត្ទៀត្ ( ដដលមាន
ដផា )  យ៉ា ងណា... ត្ត្រេះថា  ពិភពត្ោក្ធំត្ធង  “ អេ  តុនមា  ស-
នសនហ ំ ឯក្សំ  បុរសិ ំ លភិសសថាតិ ”  ក្នុងោលត្នាេះ  ត្ពេះនាងនឹង
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បាននូវបុរសមាន ក្ដ់ដលមានត្សនហ៍ត្សាម េះចំត្រេះត្ពេះនាង។ ( ត្ពេះជាត្ក្  
និងអដឋក្ថា បុដភតតជាតក្ស ) ។ 
 C.ឧបាទនក្ខនធ ៥  ដូចត្ដើមត្ឈើអស់ដផា  សត្វត្ោក្ដូចបក្ស ី 
វបិសសនា  ដូចបក្សដឹីងថាត្ដើមអស់ដផា  ន្ិរវិោ  ត្នឿយណាយ  
នគាព្តភូ  ត្អើត្ក្ាលត្ចញត្ឃើញត្ដើមដនទមានដផា  អរយិមគគ  ដូច
ោរត្ហើរត្ចញ  ព្រះន្ិវវ ន្  ដូចត្ដើមដនទដដលមានដផា  អរយិផល  
ដូចបក្សបីរតិ្ភាគ្ដផា ។ ( ាមខាឹមសារក្នុងគ្មពរីវសុិទធិមគ្គ ) ។ 
 គួ្រដបរមក្ត្សនហា    សលី  សមាធិ  បញញ    វញិ  ត្ទើបបាន
ទីពឹងផុត្ទុក្ខ ៕៚   

3 
៩-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  បាន្ីយជាតក្ស   

( បិដក្  ៥៩  ទំពរ័  ២២៤ ) 

3 
៙.ភិក្សខនវ  ក្សិនលនសា  ខ្ុទទនកា  តម  ន្តេិ   
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ    ដដលត្ ម្ េះថាកិ្ត្លស    ជាសភាវៈ

តូ្ចាច  មនិមានត្ ើយ ។ 
 អបបមតតនកាបិ    បណឌិ នតហ ិ   ន្ិគគហតិនវវ នយវាតិ 
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 សូមបមីានត្បមាណ្តិ្ច  ក្ប៏ណ្ឌិ ត្ទងំឡាយនាគំាន ត្គ្បសងកត្់
បាន ( សត្ត្មចបត្ចចក្ត្រធិញ្ញា ណ្ ) ។ 
 អដឋក្ថា   ត្បារពធត្ពេះភកិ្ខុ ៥០០  អងគ    ដដលមានោមវតិ្ក្កក្នុង
វត្តត្ជត្ពន   ឱ្យបានាងំត្ៅក្នុងត្ពេះអរហត្តផល     ត្ត្ោយអំពីត្ពេះអងគ   
ត្ទងត់្បោសអរយិសចចត្ហើយ  “ សចចបរនិយាសានន្     បញ្ចសោ   
ភិក្សខ ូ  អរហនតត      បតិដឋហសឹ ុ” ៕៚  

3  
១០-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  វណណុ បេជាតក្ស  

( បិដក្  ៥៨  ទំពរ័  ១ ) 

3 
៙.អក្សិោសនុត   វណណុ បនេ   ខ្ណតត     
ឧទងគនណ  តតេ  បបំ  អវិន្ទុំ ។ 

 ពួក្ជនមនិខាិល  ោលជីក្ដីត្ត្ងផ់ាូវខាចជ់ាភូមភិាគ្ដដល
មនុសសដត្ងត្ៅមក្  បានទឹក្ត្ត្ចើនក្នុងទីត្នាេះ ។ 
 ឯវំ  មុន្ិ  វីរយិរលបូបនតន    
 អក្សិោស ុ វិនន្ទ  ហទយសស  សន្តិន្តិ ។ 
 ដូត្ចាន េះឯង  អនក្ត្បាជញបរបូិណ៌្ត្ោយពាយម ទងំក្មាា ងំោយ 
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ក្មាា ងំញាណ្  មនិខាិលត្ចអូស  ក្ប៏ាននូវត្សចក្ដីសងបចិ់ត្ត ( ត្ត្ជាក្ចិ់ត្ត  
ត្ត្ជាក្ត់្បេះដូង ) ។   
 ៙.បទថា  “ វិនន្ទ  ហទយសស  សន្តិន្តិ ”  
 ( អដឋក្ថា )  ចិតតសសបិ  ហទយរបូសសបិ  សតីលភាវ-
ក្សរនណន្  សន្តិន្តិ  សងខំ  គតំ  ឈាន្វិបសសតភិញញ -
អរហតតមគគញញ ណសង្ខខ តំ  អរយិធមាំ  វិន្ទតិ   បដិលភតីត ិ
អនោេ  ។ 
 ត្ោយអត្េ ថា  រដមងត្បសពវ  គឺ្បានត្ោយចំត្រេះនូវអរយិធម ៌ 
ត្រលគឺ្្ន  វបិសសនា  អភញិ្ញា   និងអរហត្តមគ្គញ្ញា ណ្  ដដលដល់
នូវោររាបថ់ា  “ សន្តិ ”  ត្ត្រេះត្ធវើនូវភាពត្ត្ជាក្ទ់ងំចិត្ត  ទងំហទយ-
រូប ( ត្ត្ជាក្ត់្បេះដូង ) ។   
 ៙.នសា  តវំ  ភិក្សខ ុ បុនរវ  ឧទក្សមតតសស  អោេ យ  វីរយិ ំ 
ក្សោវ    

មាន លភកិ្ខុ      ក្នុងោលមុន     អនក្ហនឹងឯង     បានត្ធវើនូវវរីយិៈ 
ពាយម    ជាត្បត្យជនត៍្ដើមបតី្តឹ្មដត្ឱ្យបានទឹក្ ។ 
 ឥោន្ិ    ឯវរនូប    មគគផលោយនក្ស    ន្ិយាន្ិក្ស-
សាសនន្  ក្សសាា   វីរយិ ំ ឱសសជសតីិ ។ 
 ឥ ូវត្នេះ       ត្ត្រេះត្ហតុ្ដូចត្មដច     ត្ទើបអនក្លេះបងនូ់វវរីយិៈ 
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ក្នុងនិយានិក្សាសនា    ដដលជាសាសនាឱ្យបានសត្ត្មចមគ្គផល  
នាសំត្វត្ចញចាក្អំពីវដដទុក្ខ   សាសនា   ដដលមានសភាពលអដបបត្នេះ  
( ត្មដចបានជាអនក្ខាិល ) ៕៚ 

3 
១១-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  អាហារសពូ្ត 

( បិដក្  ៣៧  ទំពរ័  ២៦២ ) 

3 
៙.ឯកាទស  ធមាា   វីរយិសនមាោ ជឈងគសស  ឧបាោយ  

សវំតតន្តិ  ធម ៌១១ ត្បោរ  រដមងត្បត្ពឹត្តត្ៅ  ត្ដើមបោីរត្ក្ើត្ត្ ើងនន
វរីយិសត្មាព ជឈងគ ( អដឋក្ថា  អាហារសពូ្ត ) ។ 

១-អបាយភយបចចនវក្សខណោ         ពិចារណាត្ឃើញ
អបាយភយ័ 

២-អាន្ិសសំទសាវោិ       ត្ឃើញអានិសងសននវរីយិរមភៈ 
ត្នាេះ 

៣-គមន្វីេិបចចនវក្សខណោ  ពិចារណាដំត្ណ្ើ រផាូវត្ៅ
ត្ពេះនិរវ ន  សុទធដត្អនក្ពាយម 

៤-បិណឌ បាោបច្ចយន្ោ  ត្គារពក្នុងបិណ្ឌ បាត្  មានពីរ 
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ចំណុ្ចសំខ្ជនគឺ់្ ១.អនក្ត្បត្គ្ន  ត្បាថាន ផលត្ត្ចើន  ២.ត្ពេះសាសាដ   ត្ទង់
អនុញ្ញា ត្ឱ្យឆ្លន ់ ត្ដើមបពីាយមត្បត្ពឹត្តត្ពហមចរយិធម ៌។ 

៥-ោយជជមហតតបចចនវក្សខណោ  ពិចារណាភាពជាធំនន
មរត្ក្អរយិត្ទពយ  អនក្ខាិលមនិអាចទទួលបានត្ទ 

៦-សតេុមហតតបចចនវក្សខណោ   ពិចារណាភាពជាធំនន
ត្ពេះបរមសាសាដ   ដដលមានត្សចក្ដីអសាច រយត្ោយត្ពេះគុ្ណ្ 
 ៧-ជាតិមហតតបចចនវក្សខណោ   ពិចារណាភាពជាធំនន
កំ្ត្ណ្ើ ត្របស់ខាួនក្នុងសក្យវងស  ជាបុត្តធីាននត្ពេះសមាម សមពុទធ   
 ៨-សព្រហាច្ចរមិហតតបចចនវក្សខណោ  ពិចារណាភាព
ជាធំននសត្ពហមចារ ី ជាត្ពេះអរយិបុគ្គលសំខ្ជន ់ៗ    
 ៩-ក្សសុតីបុគគលបរវិជជន្ោ  ត្វៀរចាក្  គឺ្មនិគ្បរ់ក្  មនិ
ត្ធវើាមនូវបុគ្គលដដលខាិល 
 ១០-អារទធវីរយិបុគគលនសវន្ោ  ត្សពគ្បរ់ក្  ត្បត្ពឹត្ត
ាមបុគ្គលដដលត្បារពធពាយម 
 ១១-តទធិមុតតោតិ  មានោរបត្អអ នចិត្តត្ៅរក្វរីយិរមភៈ  
ោរត្បារពធពាយមត្នាេះ ៕៚ 

3 
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១២-ខ្លឹមសារនៅក្សនងុ  ទីឃតីិនកាសលជាតក្ស 
( បិដក្  ៥៩  ទំពរ័  ២៧ ) 

3 
៙.តញ្ញ ំ   សចុរតិំ   រាជ   តញ្ញ  ំ  រាជ   សភុាសតិ ំ 

ោយនត  មរណកានល  ឯវនមវិតរ ំ ធន្ំ   
 បពិត្ត្ត្ពេះរាជា  ក្នុងមរណ្ោល ( ននត្ទងត់្នេះ )  មនិមានទីពឹង 
ដនទត្ត្ដអំពីសុចរតិ្    ( ននទូលត្ពេះបងគំ )    និងសុភាសិត្ ( បណាដ ំ
ត្ពេះបិា ) ត្ ើយ  ត្ទពយត្ត្ដពីត្នេះ  ក្ដូ៏ត្ចាន េះដដរ ( ន្ិរតេក្សនមវ  គឺ្
ឥត្អំត្ពើត្ទ ) ។ 
 អដឋក្ថា    តវញ្ា  ិ  ឥោន្ិ   មយា ំ  នកាដិសតសហសស-
មតតមប ិ ធន្ំ  ទទនតត   ឥ ូវត្នេះ  សូមបតី្ទងឱ់្យត្ទពយត្បមាណ្ ១ 
ដសនត្ោដិ     ដល់ទូលបងគំក្ត៏្ោយ  “ ជីវិតំ  ន្  លនភនយាស ិ”  
ក្ត៏្ទងម់និបានជីវតិ្ដដរ ។ 
 តសាា   នវទិតរវនមតំ  ត្ត្រេះដូត្ចាន េះ  ក្នុងចំណុ្ចត្នេះ   សូម 
ត្ទងត់្ជាបថា  “ ធន្នោ  សចុរតិសភុាសតិនមវ  ឧតតរតិរន្តិ ”  
សុចរតិ្  និងសុភាសិត្ដត្ប៉ាុត្ណាណ េះ  ដដលត្បត្សើរជាងត្ទពយ ។ 

៙.ភិក្សខនវ  តុនមា  មយា ំ ឱរសា         មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ 



-19- 

 

អនក្ទងំឡាយជាឱ្រសរបស់ត្ថាគ្ត្ 
 មុខ្នោ  ជាោ  បុោត   តម  ត្ ម្ េះថាបុត្ត្ត្ក្ើត្អំពីមាត្ ់
 បុនតតហ ិ ច  បិតរា  ទនិ្នំ  ឱវាទំ  ភិន្ទិតុំ  ន្  វដដតិ  
បុត្ត្ទងំឡាយ  មនិគួ្រទមាា យនូវឱ្វាទ  ដដលបិាបានឱ្យត្ ើយ ។ 
 តុនមា  បន្  មម  ឱវាទំ  ន្  ក្សរតិេ  ប៉ាុដនតអនក្ទងំឡាយ  
មនិត្ធវើាមឱ្វាទននត្ថាគ្ត្ត្ទ ។ 
 នបារាណក្សបណឌិ ោ   អតតនត   មាោបិតនរា  ឃានត- 
ោវ   រជជំ  គនហោវ   ឋិតនច្ចនរបិ  អរនញ្ញ   ហតេបេំ  អាគនត  
មាោបិតូហ ិ ទិន្នំ  ឱវាទំ  ន្  ភិន្ទិសាមាតិ  ន្  មារយសឹតូ ិ  
ពួក្បណ្ឌិ ត្អំពីបុរាណ្  សូមបតី្ចារដដលសមាា បម់ាាបិារបស់ខាួន  
ត្ហើយដត្ណ្ដើ មត្គ្ងរាជសមបត្តិ  ( ត្ចារត្នាេះ )  បានធាា ក្ក់្នុងក្ណាដ បន់ដ
ត្ៅក្នុងនត្ព  ក្ម៏និសមាា ប ់ ត្ោយគិ្ត្ថា  នឹងមនិទមាា យឱ្វាទ  ដដល
មាាបិាបានត្បទនឱ្យត្នាេះត្ ើយ ។         ( ត្ពេះអដឋក្ថា  ទីឃតីិ- 
នកាសលជាតក្ស ) ៕៚   

3  
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បទរិច្ចរណ្ហ 

3 
៙.ោរអរត្យើងត្ចេះរាបមុ់ខ  សឹងមនិអស់ !!! 

 ចុេះោរអរដដលត្ពេះពុទធអងគត្ទងត់្ាស់សដមដងឱ្យត្ធវើ  គឺ្ដឹងចិត្ត
ខាួនឯងឱ្យជាសតិ្បបោឋ ន      ដូចត្មដចក្ត៏្យើងមនិត្ធវើ      ឬគិ្ត្ថាត្ធវើមនិ 
បាន... សូមបដីត្ចិត្តរញួរា  ឬចិត្តរត្វ ើរវាយ  ក្ត៏្ពេះអងគត្ទងស់ដមដងឱ្យដឹង  
ជាោរអរថាន ក្ស់តិ្បបោឋ នត្ទៀត្ ។ 
 ខំត្បឹងដត្បងសត្ងកត្ពិនិត្យ    រលឹក្សិក្ាឱ្យត្ឃើញថា   ត្តឹ្មដត្ 
ជាចិត្ត  ក្ម៏និចាបំាចត់្តូ្វោរចិត្តអវីដនទ  ត្គានដ់ត្មានញាណ្ដឹងត្ហើយ  
មនិចាបត់្បោនយ់ក្ត្ោយទិដឋិ     ត្ណាា      នូវចិត្តដដលកំ្ពុងត្បាក្ដ  

“ វិជ្ជមានចិត្ត ”  ដត្ប៉ាុណ្ណឹ ងឯង ៕៚   

3 
 ៙.អតេិ    ចិតតន្ត ិ   វា   បន្សស   សតិ   បចចបុដឋិោ   
នហាតិ... ។ 

មា៉ាងត្ទៀត្  សាម រតី្របស់ភកិ្ខុត្នាេះ  ក្ប៏ានផចងត់្ ើងត្ោយ

ចំត្រេះថា  “ ចិត្តមានមែន ” ... បិ.១៧/ទំ.២៦៥ ។ 
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 ោលណាចិត្តត្បាសត្ៅ  “ អនបតវិញញ នណ្ហ ”    ត្យើងត្តូ្វ 
សាា ប ់ ឥ ូវត្នេះត្ៅរស់  គឺ្ត្ៅចិត្ត  មនិដមនត្ៅត្យើងត្ទ ។ 
 ចិត្តមានដមន    សត្មាបកំ់្ណ្ត្ដឹ់ង   ឱ្យចត្ត្មើនត្បាជាញ សាម រតី្  
“ យាវនទវ  ញាណមោត យ  បដិសសតិមោត យ ” ។ 
 វត្ងវងត្បោនតួ់្ខាួន  សូមបសីមបត្តិក្នុងភព ៣  ក្ម៏និត្គ្បត់្គាន់
ដដរ  ដត្ាមពិត្អាត អត្ម់ានត្សាេះ  ត្ទើបត្តូ្វត្បគ្ល់អវីៗ ដដលបាន
ចាបត់្បោនយ់ក្ជារបស់ខាួន ឱ្យត្ោក្ត្នេះវញិទងំអស់ “ អន្ិសស-ិ
នោ  ច  វិហរតិ  ន្  ច  ក្សិញ្ច  ិ នោនក្ស  ឧបាទិយតិ ” ត្នេះឯង  
សតិ្បបោឋ ន  ជាដំត្ណ្ើ រត្ៅោនត់្ពេះនិរវ ន ៕៚ 

3 
 ៙.ហវឹក្ហាត្ ់ អបរ់ ំ បញ្ចបត់្រឿង  បញ្ចបទុ់ក្ខក្ងវល់ 
 - ោក្ប់ាត្ត្ត្ពេះសងឃត្ហើយ  ឈបជ់ារបស់ត្យើង 
 - ដល់ត្ពលសាា ប ់ អវីៗ ឈបជ់ារបស់ត្យើងត្ហើយ 
 - ជីវតិ្ត្នេះ  ជួលអំពីវដដៈមក្  មនិដមនរបស់ត្យើង 
 - អតី្ត្ក្នាងត្ៅត្ហើយ  អស់ត្ហើយ  មនិអាល័យ 
 - អនាគ្ត្  មនិទនម់ក្ដល់  មនិចាបំាចត់្បាថាន   ( ត្ត្រេះត្នេះ  
ជាកុ្សលថាន ក្វ់បិសសនា ) ។ 
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 - បចចុបបនន  គាម នអាត   ក្គ៏ាម នរបស់ត្យើងដដរ ៕៚  

3 
 ៙.ត្រឿងខាេះ  គិ្ត្ត្ហើយបានសុខ  ត្ចេះដត្គិ្ត្ត្ទៀត្ត្ៅ  ត្រឿងខាេះ  
គិ្ត្ត្ហើយបានសអបត់្គ្  ត្តូ្វគិ្ត្ឱ្យអភយ័  ត្ត្រេះោរសអបត់្គ្ត្នេះ  គឺ្ជា
ដំត្ៅ  មានក្ាិនសអុយ  រឯីោរគិ្ត្ឱ្យអភយ័  គឺ្ជាថាន បិំទផសេះនូវដំត្ៅចិត្ត
ត្នាេះឯង ។ 
 ត្បើគិ្ត្ត្ៅ  ភយ័ខ្ជា ចសាា ប ់ ត្តូ្វចត្ត្មើននូវមរណ្សសតិ្  ត្ហើយ
ត្តូ្វត្ធវើបុណ្យឱ្យបានត្រឿយៗ  
 ត្បើគិ្ត្រត្វ ើរវាយ   ត្តូ្វកំ្ណ្ត្ចិ់ត្តរត្វ ើរវាយត្នាេះ    គឺ្ជាចិត្តត្ហើយ 

ត្ត្ើ  ចាបប់រមត្េឱ្យបានថា  “ ចិត្តអ្វីកប៏ានមដ្រ ” ឱ្យដត្ត្បាក្ដលក្ខណ្ៈ  

មនិដមនជាត្យើង  ត្ពលត្នាេះ  មនិត្តូ្វោរចិត្តអវីដនទត្ទៀត្ត្ ើយ  ត្នេះ
ចិត្តសងបត់្ណាា ក្នុងខណ្ៈនន  ចិាត នុបសសនាសតិ្បបោឋ ន ៕៚ 

3 
 ៙.អ្ដ្ឋកថាននខគ្គវិសាណសូត្ត្  ត្ពេះគាថាទី ៣៤ 

 - អារទធវីរនិយា  បរមតេបតតិយា...  បុគ្គលត្បារពធពាយម   
ត្ដើមបបីាននូវត្ពេះនិរវ ន  ជាត្បត្យជនដ៍ន៏ត្ក្ដលង... ។ 
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 C.ត្ពេះរាជាអងគត្នេះ  ដត្ណ្ដើ មយក្បាននូវនគ្រ ១០១ ជាចំណុ្េះ  
មាននគ្រររាណ្សីជាចុងត្ត្ោយ  ដត្ត្ត្ោយមក្  ត្ទងល់េះបងត់្គ្ប់
យ៉ា ង  ត្ហើយបានលុេះនូវបត្ចចក្ត្រធិញ្ញា ណ្ ។ 
 ាមពិត្  ជីវតិ្ត្នេះមនិត្តូ្វោរអវីត្ត្ចើនត្ ើយ  ត្ត្រេះដត្ទិដឋិ  
ត្ណាា   ត្ទើបមនិដ អត្នឹងសមបត្តិត្លើដផនដី  ត្តូ្វរវល់យ៉ា ងនត្ក្ដលង  
ទងំបាបធម ៌ បាបក្មមសពវត្គ្ប.់.. ប៉ាុដនត  ត្ោយបរមត្េសចច  អាត  តួ្ខាួន  
មនិមានត្ ើយ  អសាច រយដមន !  រវល់ខវល់ត្ោយោរមនិដឹងសចចធម ៌៕ 

3 
 ៙.សាវ យទំុដូរអំពីពណ៌្ត្លម   មក្ជាពណ៌្មាស ។  ត្នេះជា
ឧបមាននោរអបរ់សីំល  គឺ្សីលមានវណ្ណ ៈលអ  ជាអាភរណ្ៈដត៏្បត្សើរ។ 
 - ទំុមានក្ាិនត្ក្អូប  ជាោរអបរ់ោំយ  មានឥន្ទនទិយសំវរ  មាន
សត្នាដ ស  សាគ ល់ត្បមាណ្ក្នុងត្ភាជនជាត្ដើម  មានកិ្ត្តិត្ក្អូប ។ 
 - ទំុទន ់ ជាោរអបរ់ចិំត្តសុខសងប ់ ចិត្តទន ់ មនិរងឹរូស  ត្ោយ
នីវរណ្ៈ ។ 
 - ទំុដផអម  ជាោរអបរ់បំញ្ញា   ដឹងនូវសចចរស  ត្ទើបត្ធវើឱ្យជីវតិ្មាន
រសជាតិ្ដផអម  គឺ្បីតិ្បាត្មាជា  ដដលបីតិ្បាត្មាជាត្នាេះ  ជាអមត្រស  នន 
អនក្ត្បាជញទងំឡាយ        “  លភត ិ   បីតិបានមាជជ ំ   អមតំ    ត ំ
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វិជាជ ន្តំ ”  បិ.៥២/ទំ.១០០ ៕៚ 

3 
 ៙.ពិត្ដមនថា    ហាមអកុ្សលចិត្តមនិបាន    ដត្ក្ម៏និអាច
ហាមសតិ្បានដដរ     ត្នេះសត្មាបបុ់គ្គលដដលមានត្បត្ក្តី្    ចត្ត្មើន
សតិ្បបោឋ ន ៤ ។ 
 C.ត្ោយត្ត្ចើន អនក្បដិបត្តិធមដ៌ត្ងរត្ងកៀសចំត្រេះអកុ្សលចិត្ត  
ដល់មានសតិ្រលឹក្  អកុ្សលចិត្តត្នាេះឯង  ក្ជ៏ាអារមមណ៍្ឱ្យសងបទិ់ដឋិ  
ត្ណាា ... មនិត្តូ្វោរចិត្តដនទ  ត្ត្រេះចិត្តដនទក្ម៏និដមនជាអាត   តួ្ខាួន
ត្យើងដដរ  ត្តឹ្មដត្មនិត្បោនចិ់ត្តដដលកំ្ពុងត្បាក្ដប៉ាុត្ណាណ េះឯង ។ 
 ចិត្តដដលកំ្ពុងត្បាក្ដ  ត្ធវើកិ្ចចក្នុងត្ោក្ជំនួសត្យើង  ត្រលគឺ្ 
វបិសសនាបានលេះបងនូ់វអាត នុទិដឋិដដលត្បោនថ់ា  អាត   តួ្ខាួនត្យើង
មានត្ៅក្នុងត្ោក្  ដូត្ចនេះត្ហើយ  ត្ទើបត្ឃើញដត្ចិត្តដដលដឹងអារមមណ៍្
ប៉ាុត្ណាណ េះ  បុគ្គល  ត្គានដ់ត្បញ្ាត្តឱ្យដឹងត្រឿងគាន  ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ៅត្ក្មងតូ្ច  ដត្ងរក្គាន ត្លង... 
 - លុេះធំត្ ើង  រក្លុយ  ោភ  យស ។ល។ 

 “ សុីឆ្ងា ញ់  ដដ្កត្សួល  មានកតិ្តិយស... ”  
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 - ដល់ចាស់ត្ៅ  រក្ត្ពលរស់ត្ៅ 
 - មនិបានត្ៅរស់  ត្ទើបត្តូ្វោរបុណ្យ ។ 
 - ត្ណាា   ត្ធវើឱ្យសត្វត្ោក្ដសវងរក្ត្នេះ  ត្នាេះ  ត្ហើយជួបត្រឿង
លំបាក្ក្នុងជីវតិ្ ។ 
 - ាមពិត្  អវីដដលកំ្ពុងមាន  ត្ធវើឱ្យត្យើងបានសុខដន៏ត្ក្ដលង  
ោលណាអវីដដលកំ្ពុងមានត្នាេះ  បានជាអារមមណ៍្ននសតិ្បបោឋ ន  
ត្រលគឺ្  ោយ  ត្វទនា  ចិត្ត  ធម ៌ ដដលកំ្ពុងមាន  កំ្ពុងត្បាក្ដ  ត្គ្ប់
ត្វោហនឹងឯង ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ពលត្ក្លំបាក្  ត្តូ្វត្ចេះត្បឹងរក្  ត្ទអំត្ត់្ទឃំាា ន 
 - ត្ពលរក្បានមាន  ត្តូ្វត្ចេះទុក្ោក្ ់ កំុ្ខាេះខ្ជា យ 
 - ត្ពលវយ័ជរាទនត់្ជាយ  ត្តូ្វមានសតិ្  ត្ចេះខនតី 
 - ត្ពលត្ធវើអវី  ឬត្រលសដី  ត្តូ្វត្ចេះគិ្ត្ត្បត្យជន ៍
 - ត្ពលដឹងខុស  កំុ្ាមចិត្តខូច  ត្តូ្វត្ចេះដក្កំ្ហុស 
 - ត្ពលចិត្តត្ត្ោធ  គិ្ត្ត្បទូសដ  ត្តូ្វត្ចេះឱ្យអភយ័ 
 - ត្ពលត្រត្ ់ ឬបាត្ប់ងអ់វីៗ  ត្តូ្វត្ចេះគិ្ត្អនិចចា 
 - ត្ពលមនិបានដូចត្បាថាន   ត្តូ្វត្ចេះគិ្ត្ថាជាោរពិត្ 
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 - ត្ពលត្ៅមានជីវតិ្  ត្តូ្វត្ចេះគិ្ត្មរណ្សសតិ្ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសត្ោម ភ  ចិត្តសគម  មនិលមមត្បមាណ្ 
 មនុសសត្លអៀង  សនាដ ន  មនិបានសងបចិ់ត្ត 
   ធមមជាតិ្សអខ រ  អនាត ដមនពិត្ 
   មនិអបរ់ចិំត្ត  ងងឹត្បិទបាងំ ។ 
 ត្រឿងខាេះឱ្យមុខ  បានសុខត្សាមនសស 
 ត្រឿងខាេះឱ្យទស់  ត្ទមនសសត្បឆ្លងំ   
   លេះបងចិ់ត្តជាប ់ ចិត្តសអប ់ ចិត្តខ្ជា ងំ 
   C.អនហា  សខុ្ំ ! សតិ្ាងំក្មមោឋ ន ៕៚ 

3 
 ៙.ជីវតិ្ត្នេះ  មនិត្តូ្វោរអវីត្ត្ចើនត្ ើយ ។ 
 បិ.១៨/ចក្កវត្តិសូត្ត្  ត្ពេះបាទសងខៈត្ទងជ់ាត្សដចចត្ក្ពត្តិ  ដត្
បានផ្គា ស់បដូរជីវតិ្មក្ជាបពវជិត្មយួត្ពេះអងគ   សត្ត្មចត្ពេះអរហត្តក្នុង
ភទទក្បបត្នេះ  សមយ័ោលត្ពេះអរយិត្មត្ត្តយយសមាម សមពុទធ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ពេះពុទធឧទន   បិ.៥២/ទំ.១២១    ត្ទងស់រត្សើរត្ពេះមហា- 
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ក្សសបត្ត្េរ  “ អន្ញ្ញនបាសមិញញ តំ ” ...បុគ្គលជាអនក្មនិចិញ្ច ឹម
អនក្ដនទ  ជាអនក្ដឹងចាស់... ។ 
 C.ត្ណាា   ក្ងវល់នឹងខាួនឯងដន៏ត្ក្ដលង  ទងំដដលអាត  តួ្ខាួន  
មនិមានផងត្នាេះ ។ 
 ត្ត្រេះត្បោនអ់ាត   ខំត្បឹងចាត្ដ់ចងត្រឿងនាងសុនទរ.ី.. ត្ចាទ
ត្បោន ់ មលួបអក ចដ់ល់ត្ពេះដម៏ានត្ពេះភាគ្  និងត្ពេះភកិ្ខុសងឃ ។ 
 ត្រឿងបញ្ច ត្វរាននមនុសសត្គ្បគ់ាន   ត្គ្បស់មយ័ ។ 
 ត្រឿងោរត្ោភលន.់.. ទងំអស់សុទធដត្ជាោរបត្ត្មើត្ណាា   
ត្ត្រេះអាត អនក្បានអវីត្នាេះ  មនិមានត្ ើយ ។ 
 ជាោររវល់ឯងៗ ត្ោយអវជិាា     វត្ងវងត្ច ំថា    ខាួនឯងជាអនក្ 
បានអវីៗ ក្នុងត្ោក្ត្នេះ ៕៚ 

3 
 ៙.ចិត្តគិ្ត្ត្រឿងអវីត្ហើយ  ត្ក្ើត្ទុក្ខ  ភយ័ខ្ជា ច  
 គ្បបរីលឹក្ដឹងចិត្តគិ្ត្ត្នាេះឯង  គឺ្ជាចិត្តដដរត្ត្ើ ។ 
 ត្រឿងត្នាេះៗ មនិមានត្ោយបរមត្េត្ ើយ  មានដត្ចិត្តគិ្ត្
ប៉ាុត្ណាណ េះ    ទងំដដលចិត្តគិ្ត្ត្នាេះ    ក្ម៏និមានអវីសត្មាបឱ់្យទស់    ឬ 
ត្បទូសដត្នាេះដដរ  ទងំមនិចាបំាចរ់ក្ចិត្តដនទអវីត្ផសងត្ ើយ  “ ន្  ក្សិញ្ច  ិ
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នោនក្ស  ឧបាទិយតិ  ”  មនិត្បោនអ់វី  តិ្ចតួ្ចក្នុងត្ោក្ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ទេះត្ៅទីណាក្ត៏្ោយ  ឱ្យដត្ត្បោនត់្ោយអាត នុទិដឋិ  គឺ្
ត្ៅដត្ខវល់នឹងខាួនឯង  ត្គានដ់ត្ថា   ត្បើមនិជំរក្ទ់ក្ទិ់ននឹងអវីត្ត្ចើន
ត្ទ  ក្ម៏និសូវខវល់ខ្ជវ យ  ត្ក្ើត្ទុក្ខអវីត្ត្ចើនដដរ  “ នន្ក្សខមាសខុ្ ”  ។ 
 ចត្ត្មើនសតិ្បបោឋ ន ត្រឿងទងំអស់មនិមានត្ោយបរមត្េត្ទ  
មានដត្ចិត្តគិ្ត្ត្រឿងប៉ាុត្ណាណ េះ   ទងំដដលចិត្តគិ្ត្ត្នាេះ   មនិដមនជាអាត   
ខាួនត្យើងត្ ើយ       ត្នេះគឺ្ជាត្សចក្ដីអសាច រយននត្ពេះសទធមម      ដដលគួ្រ
បដិបត្តិ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ៅមាន ក្ឯ់ង  ឱ្យត្បយត័្នអផសុក្ 
 ត្ៅជាមយួអនក្ត្សុក្  ឱ្យត្បយត័្នកូ្វដី  
   ចាត  ីស័ក្  ពីរអាទិត្យ 
   ទងំអបរ់ចិំត្ត  ឋតិ្ក្នុងក្មមោឋ ន ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ពេះធមច៌ងអុលផាូវ   អនក្ដដលត្ៅគឺ្ជាត្យើង 
 វរីយិៈទុក្ដូចត្ជើង   ត្បឹងត្ដើរត្ ើងត្ោកុ្ត្តរ ៕៚ 
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 ៙.ត្សឡាញ់អាាម   រក្ាចិត្ត 
 កំុ្សងឃមឹពិត្  សនិទធត្ក្ៀក្ត្ក្ើយ 
   អវីត្ទៀងរហូត្  គឺ្គាម នត្ ើយ 
   ត្ឆ្លព េះអមត្ៈត្ត្ត្ើយ  សុខត្ហើយត្ទៀង ៕៚ 

3 
 ៙.លេះបងអ់ាល័យ  បីដូចទឹក្ធាា ក្ ់
 ដួងចិត្តត្ត្ជាក្ ់ អត្នាត្ត្តត្សេះ 
   មនិជាបនឹ់ងអវី  បីដូចអាោស 
   ហូរធាា ក្ចូ់លត្សេះ  គឺ្ត្ពេះនិរវ ន ៕៚ 

3 
 ៙.គុ្ណ្បុណ្យត្តូ្វត្បសនង ត្គ្ឆ្លគ  ំគងសងអភយ័ 
 ខាួនត្យើងត្តូ្វលក្នល  លេះអាល័យមនិត្ត្ ប ់។ 
 អវីដដលគួ្រឱ្យខ្ជា ច  ជាងអំណាចត្រាគ្ត្គ្បស់ពវ 
 គឺ្ោរជំរក្ជ់ាប ់  ត្បោនត់្ទពយរបស់អញ ។ 
 អាត នុទិដឋិ   អត្ស់តិ្ត្ក្ើត្កំ្ណាញ់ 
 គិ្ត្ដត្ពីខាួនអញ  សអបត់្សឡាញ់បាញ់សមាា ប។់ 
 បញ្ចក្ខនធ  អនាត   សុខខាឹមសារគឺ្មនិចាប ់



-30- 

 

 លេះត្ចាលយ៉ា ងត្បញាប ់ ត្ទើបបានឆ្លបថ់ាវ យវនាទ  ។ 
 បងគំត្ពេះសមពុទធ   ត្សដចយងផុត្ចាក្ភពមារ 
 វសិាខបូជា   ត្ពេះបាទដដងាាម ៕៚ 

3 
 ៙.ធំធាត្ប់ានរស់  ពីត្ត្រេះទឹក្ត្ោេះ 
 កំុ្ខូចខាួនអស់  ត្ត្រេះទឹក្ត្សវងឹ 
   បានោភបានយស  ត្ត្រេះត្ហតុ្ត្ចេះដឹង 
   កំុ្សាា បខ់ាួនឈងឹ  ត្សវងឹោភយស ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ពលត្វោ  បានត្បាបត់្យើងអំពីត្នមាននជីវតិ្  គឺ្ត្យើងបាន
លេះបងអ់វីៗ ត្ដើមបជីីវតិ្ត្ត្ចើនណាស់  ត្ធវើោរអរត្ដើមបជីីវតិ្  នថាបរតិ្ភាគ្  
ត្សាៀក្រក្ ់ នថាផទេះសំដបង  នថាទឹក្  នថាត្ភាើង  នថាថាន  ំ នថាត្ពទយ  នថាត្ត្គ្ឿង
ត្ត្បើត្បាស់ត្ផសងៗ ជាត្ត្ចើនមុខ  សុទធដត្នថាៗ  ដូចជា  មាសត្ពត្ជ  ដក្វ
ក្ង  នថារថយនត  នថាសំាង  នថាទូរស័ពទ  នថាត្ត្បើត្បាស់ទូរស័ពទជាត្ដើម  ត្ៅ
ត្រឿងខំត្បឹងរក្ោភ      រក្យស     រក្ោរសបាយ     រក្នដគូ្ត្ដើរត្ហើរ 
ក្មានត ។ល។  ទងំអស់ត្នេះ  សុទធដត្ត្ដើមបជីីវតិ្ទងំអស់  ទងំតួ្ជីវតិ្ 
ោត្ន់ថាមនិបាន ។ 
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 ជីវតិ្ត្នេះ ក្ប៏ានត្បាបត់្យើងអំពីត្នមាននត្ពលត្វោវញិដដរ  
ត្រលគឺ្       ត្បាបឱ់្យត្យើងត្ចេះត្ត្បើត្ពលត្វោ      ឱ្យមានត្បត្យជន៍
ជាទីបំផុត្   ត្ត្រេះត្នមាននត្ពលត្វោ   ដដលត្យើងជួលត្ត្បើក្នុង ១ នថង  
នថាត្សមើនឹងត្នមាននជីវតិ្ត្យើង ១ នថងដដរ  នថាណាស់  ត្ទើបមនិគួ្រខាេះខ្ជា យ
ត្ពលត្វោត្ ើយ ៕៚  

3 
 ៙.កិ្ត្លសមារក្នុងចិត្ត  សាងត្រឿង  សាងបុគ្គលឱ្យត្យើងវត្ងវង
ត្បោនខ់វល់ ។ 

 ត្យើងដត្ងគិ្ត្ “ ត្រកាន់ ” ថាអនក្ដនទត្ធវើនូវអំត្ពើមនិគួ្រគ្បបឱី្យ

ដល់ត្យើង ។ 
 ត្ត្ើអនក្ដនទ     មានត្ោយបរមត្េដដរត្ទ     ត្បើអវីៗ ទងំអស់ក្នុង 
ត្ោក្  មានត្តឹ្មដត្ផលននបចចយ័ប៉ាុត្ណាណ េះ ។ 
 ត្ោយបរមត្េសចច  អនក្ដនទត្នាេះ  គឺ្កិ្ត្លសមារក្នុងចិត្តត្យើង

សាងត្ ើង  ត្រលគឺ្មានត្តឹ្មដត្  “ ចិត្តគ្ិត្ ”  ប៉ាុត្ណាណ េះ ៕៚  

3 
 ៙.ត្ធវើោរលំបាក្  ដត្អត្ោ់រត្ធវើលំបាក្ជាង ។ 
 ដូត្ចនេះ  ត្យើងគួ្រត្ធវើោរដដលត្បាសចាក្ត្ទស  លំបាក្ត្មដចមាដ  



-32- 

 

ត្យើងមនិមានបាបក្មម  ត្ពៀរត្វរា ។ 
 ត្បើបានោរអរត្ពញចិត្តត្ទៀត្  គឺ្ជាសុខ ។ 

 “ ដ្វើការដោយដេញចិត្ត  បានដសចកដីសុខ   
 ដេញចិត្តនងឹដ្វើការ  បានផលសដត្ែច ” ៕៚  

3 
 ៙.ត្ពលត្វោ  បាននាយំក្មនុសសសំខ្ជន ់ៗ  ត្ពមទងំត្រឿង
លអៗ  ឱ្យឃាា ត្ចាក្បាត្អំ់ពីជីវតិ្របស់ត្យើងត្ៅ... 
 ប៉ាុដនត  ត្ពលត្វោ  មនិបាននាយំក្អវីៗ ទងំត្នាេះឱ្យបាត្អំ់ពី
ោរចងចារំបស់ត្យើងត្ ើយ ។ 
 ខញុ ំសូមចងចា ំ    នូវសក្មមភាពដរ៏កី្រាយត្ជេះថាា     ត្បក្បត្ោយ 
មត្នាសត្ញ្ចត្នា    បវរត្ត្ជាក្ម់ត្នារមយ   ននដំត្ណ្ើ រធមមយត្ារបស់
ពុទធបរស័ិទត្យើងត្គ្បត់្គា   ទុក្ជាឧបនិសសយ័  ននោរផុត្ទុក្ខក្ងវល់
ត្គ្បយ់៉ា ង ៕៚ 

3 
 ៙.អវីត្ោេះត្សាយបាន  ក្ត៏្ោេះត្ោយកុ្សលចិត្ត  ទក្ទ់ងនឹង
ជីវតិ្រស់ត្ៅត្បចានំថង  បចចយ័ ៤  ជាត្ដើម ។ 
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 អវីត្ោេះត្សាយមនិបានត្ទ  ត្តូ្វទទួលត្ោយសតិ្  មាន  ជរា  
ពាធិ  ជាត្ដើម ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ោភៈ  លងងត់្ឆ្លត្   ខឹងត្ត្ោធ  ជាត្ទស 
 សត្នាដ ស  ជាសុខ   ផុត្ទុក្ខ  សនតិ ។ 

- ត្តូ្វសត្នាដ ស  ចំត្រេះអារមមណ៍្ាមទវ រទងំ ៦ 
- ដភនក្  ដូចជាផទេះរបស់រូបារមមណ៍្ 
- ត្ត្ត្ចៀក្  ដូចជាផទេះននសំត្ ង 
- កំុ្ឮ  ដត្សំត្ ងដដលចងឮ់ត្នាេះត្ ើយ... 
- មានសាម រតី្  មនិត្បោនអ់ាយត្នៈខ្ជងក្នុង ៦ 
- បញ្ញា   ត្ឃើញនាមរូបជាសភាវៈក្នុងត្ោក្ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្តូ្វត្បយត័្នគំ្និត្  ត្ៅត្ត្ងប់ានត្រៀនអំពី  អវជិាា   ជាបចចយ័នន
បុញ្ញា ភសិអខ រត្ហើយ  ត្ៅជាលត្មអៀងចំត្រេះបុណ្យត្ោយយល់ខុសថា  
បុណ្យមនិបានឱ្យរចួចាក្ភព  ដល់ត្ពេះនិរវ នត្ ើយ  ដូត្ចនេះ  មនិត្តូ្វ
សនសបុំណ្យអវីត្នាេះត្ទ ។ 
 C.ាមពិត្ត្បើខវេះបុណ្យ  គឺ្មនិមានត្ោកុ្ត្តរមគ្គត្ ើយ  ត្ត្រេះ 
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អរយិមគ្គ  ត្តូ្វអាត្ស័យបុណ្យជាឧបនិសសយបបចចយ័  ជាោចខ់្ជត្ ។ 
 ត្ៅក្នុងចក្កវត្តិសូត្ត្ បិ.១៨   ត្ពេះអងគត្ទងត់្ាស់សដមដងអំពីោរ 
ចត្ត្មើនបុណ្យ  ាងំអំពីត្ោកិ្យ  ឱ្យបានសិរសីមបត្តិត្ោយត្ទវសមបត្តិ 
ចត្ក្ពត្តិសមបត្តិ  រហូត្ដល់ត្ោកុ្ត្តរសមបត្តិអស់អាសវក្កិត្លស ៕៚ 

3 
 ៙.ត្បើមនិចងស់ដុក្ខួរត្ទ   សូមកំុ្សនសយំក្ត្រឿងអនក្ដនទមក្
ខវល់គិ្ត្ ។ 
 - មនុសសត្ផសងគាន   ត្ៅាមធមមជាតិ្ ។ 
 - សត្វត្ោក្  រដមងត្បត្ពឹត្តត្ៅាមក្មម ។ 

 C.ត្បើចងស់បាយចិត្ត  ត្តូ្វយក្  “ កងវល់កនុងដរឿងអ្នកដ្នៃ ”  
ត្ចញអំពីគំ្និត្ ៕៚ 

3 
 ៙.ក្មាា ងំត្ពេះោយននត្ពេះត្ថាគ្ត្  ត្សមើនឹងក្មាា ងំដំរធីមមា
ចំនួន ១រនត់្ោដិ ។ 
 - ក្មាា ងំទងំត្នាេះ  ក្ប៏ានអស់ត្ៅ  បីដូចទឹក្ដដលចាក្ចូ់ល
ត្ៅក្នុងត្ត្មងទឹក្  ដូត្ចាន េះឯង ។ 
 - អំពីនគ្របាវា  ដល់នគ្រកុ្សិនារា  ចមាង យ ៣ គាវុត្     ( ១២ 
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គី្ ូដម៉ាត្ត្ )  ត្ពេះអងគត្ទងគ់្ងត់្បថាបអ់ងគុយសត្មាក្អស់ ២៥ ត្លើក្ ។ 
 - ត្សដចយងត្ោយ      ត្ពេះឧសាហៈដន៏ត្ក្ដលង     ( មហោ   
ឧសានហន្ ) ។   
 - ត្ទងត់្សដចយងចូលោនឧ់ទានសាលវន័  ក្នុងត្វោត្ពេះ-
អាទិត្យអសដងគត្  ( សរូយិសស  អតេងគមិតនវោយ ំ) ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ពេះត្ថាគ្ត្ត្ទង ់ាងសទឹងហិរញ្ា វតី្ត្ហើយ  ត្សដចយងចូល
ោនឧ់ទានសាលវន័របស់ពួក្មលាក្សត្ត្  ដដលជាទីចូលត្ៅោនត់្កុ្ង
កុ្សិនារា  ត្ពមត្ោយត្ពេះភកិ្ខុសងឃជាត្ត្ចើនអងគ ។ 
 ត្ពេះមានត្ពេះភាគ្ត្ទងត់្ាស់នឹងត្ពេះអាននទថា  អាននទ  អនក្ចូរ
ត្រៀបចំដត្គ្ឱ្យមានក្ាលដំត្ណ្ក្ដបរត្ៅទិសខ្ជងត្ជើង  ក្នុងចត្នាា េះនន
ត្ដើមសាលត្ពឹក្សទងំគូ្ឱ្យត្ថាគ្ត្ត្ោយឆ្លប ់  មាន លអាននទ  ត្ថាគ្ត្
មានោយរហិត្រនហណាស់ ( លំបាក្ត្ពេះោយខ្ជា ងំ )  ត្ថាគ្ត្នឹង
សិង  “ ក្សិលនតត សា ិ អាន្ន្ទ  ន្ិបជជិសាមីតិ ” ។ 
 C.ត្នេះគឺ្ជាត្ពេះវាចា  ដដលនាឱំ្យត្ក្ើត្សត្ងវគ្ដល់សត្វត្ោក្
ទងំពួង... ៕៚ 

3 
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 ៙.ត្ហតុ្ ៣ យ៉ា ង  ដដលត្ពេះត្ថាគ្ត្បរនិិរវ នត្ៅកុ្សិនារា  
អដឋក្ថា  មហាបរនិ្ិវវ ន្សពូ្ត 
 ១- ត្ដើមបបីានសដមដងនូវមហាសុទសសនសូត្ត្  ដដលទីត្កុ្ង

កុ្សិនារាត្នេះ  ោលមុនជា  “ កុសាវត្ីរាជ្ធានី ”  ដដលពួក្ជនដត៏្ត្ចើន

បានសាដ បនូ់វត្ពេះសូត្ត្ត្នាេះ  ដដលត្ពេះត្ថាគ្ត្ត្ទងត់្ាស់សដមដង
ត្ហើយ  នឹងសមាគ ល់នូវកុ្សល  ថាគួ្រត្ធវើ  “ នទនសសាមិ  តំ  នម  
សោុវ   រហូ  ជត  ក្សសុល ំ កាតរវំ  មញ្ញសិសន្តីតីតិ ” ( ត្ពេះ-
សូត្ត្ត្នេះ  ត្ៅខ្ជងត្ដើមបិដក្ភាគ្ ១៧ ) ។ 
 ២- ត្ដើមបតី្ត្បាស  “ សភុទទ ”  ជាសាវក័្ចុងត្ត្ោយ  ឱ្យបាន
ឧបសមបទ    សត្ត្មចត្ពេះអរហត្ត   ក្នុងត្វោត្ពេះពុទធអងគគ្ងត់្ពេះជនម
ត្ៅត្ ើយ ។ 
 ៣- ត្ដើមបតី្ទណ្ត្រហមណ៍្  ោរររកំុ្ឱ្យមានវវិាទក្នុងត្រឿងដចក្
ត្ពេះបរមសាររីកិ្ធាតុ្ ៕៚ 

3 
 ៙.រក្យថា  “ បុណយ ”  និងរក្យថា  “ កុសល ”  ត្ត្បើជំនួសគាន

បាន  ត្នមាននរក្យដូចគាន  ។ 
 - បុញញ ភិសង្ខខ រ   និង អនន្ញជ ភិសង្ខខ រ   ត្ៅគួ្បគាន ថា 
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 “ កុសលាភិសង្ខា រ ”  ( អដឋក្ថា  ឱ្ឃត្រណ្សូត្ត្ ) ។ 

 -   “ សូែបដីលាកុត្តរបុណយដនេះ    រមែងចដត្ែើនដ ើងយ៉ា ងដនេះ    ដត្រេះ 
ដេត្ុសមាទាននូវកសុល្ែទ៌ាាំងឡាយ  ដ្រាបដ្ល់អ្ស់នូវអាសវៈ ” ។ 

( ត្ពេះពុទធដីោ  និងអដឋក្ថាខ្ជងចុងននចក្កវត្តិសូត្ត្  បិ.១៨ )៕ 

3 
 ៙.អាកានសវ  បទំ  ន្តេិ   សមនណ្ហ  ន្តេិ  វហនិរា 
 សាន មត្ជើងក្នុងអាោសមនិមាន  សមណ្ខ្ជងត្ត្ដ ( ត្ពេះពុទធ-
សាសនា )  មនិមាន ។ 
 - សង្ខខ រា   សសសោ   ន្តេិ       សអខ រទងំពួងជារបស់
ត្ទៀងទត្ ់ មនិមាន ។  
 -  ន្តេិ  រុោធ ន្មិញ្ជតិំ  ត្ពេះសមាម សមពុទធទងំឡាយ  មនិមាន
កិ្ត្លសជាត្ត្គ្ឿងញាបញ័់រត្ ើយ  បិ.៥២/ទំ.៧៤ ៕៚ 

3 
 ៙.លអមក្  លអត្ៅ     អាត្ក្ក្ម់ក្  អភយ័ត្ៅ   

  ចិត្តត្ៅក្មមោឋ ន ។ 
ត្ធវើបុណ្យបានសុខ   ជាតិ្ត្នេះជាតិ្មុខ ឧបនិសសយ័ 
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ដួងចិត្តត្នក្ខមមៈ       វសិាខបុណ្ណ ម ី លេះបងអ់ាល័យ 
        សាម រតី្ពុត្ទធ  ៕៚ 

3 
 ៙.កំុ្អាងថាខញុ ំជាមនុសសត្ត្ង ់ និយយអវីត្ត្ង់ៗ   មនិត្វៀចត្វរ ។ 
 - អាចថាជាសីលត្ហើយ  ប៉ាុដនត  ត្តូ្វអាត្ស័យបញ្ញា ដថមត្ទៀត្ ។ 
 - បញ្ញា   មនិដមនត្បឆ្លងំនឹងសីលត្ទ  ដត្ត្រឿងខាេះ  ក្ម៏និចាបំាច់
និយយដដរ “ បញញ វសស  យថា  មូនគា ” ( បិ.៥៧/ទំ.៨ ) ៕៚ 

 3 
 ៙.ទុក្សខសសន្តក្សនរា  សោេ   ចក្សខមុា  បរនិ្ិរវុនោតិ ។  
 ត្ពេះសាសាដ   មានចក្ខុ  ត្ទងត់្ធវើនូវត្ពេះនិរវ ន   ជាទីបំផុត្ននក្ង 
ទុក្ខ  ត្ទងប់រនិិរវ នត្ហើយ 
 បទថា  “ ទុក្សខសសន្តក្សនរា ” ត្ោយត្សចក្ដីថា “ ទុក្សខសស  
អន្តក្សនរា ” ត្ធវើនូវទីបំផុត្ននទុក្ខ ៕ ( បិ.១៦/ទំ.២៦០ )៚ 

3 
 ៙.អនក្ដដលពូដក្បំផុត្ត្ៅក្នុងត្ោក្ត្នេះ  គឺ្អនក្ដដលអាចលេះ
ត្ោក្ត្នេះ  ត្ចាលបាន ៕៚ 

3 
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 ៙.លអ ឬអាត្ក្ក្រ់បស់មនុសសត្យើង ភាគ្ត្ត្ចើន ត្ៅត្លើត្ពញចិត្ត   
ឬទស់ចិត្តននខាួនឯង ។ 
 ត្បើជាផាូវក្ណាដ ល  គឺ្កំ្ណ្ត្ត់្ៅាមោរពិត្  “ តេោ ” មាន
ដត្ត្សចក្ដីសងបប់៉ាុត្ណាណ េះឯង ៕៚ 

3  
៙.ត្យើងយល់រក្យ  “ មែរកា ” ។ 

 - រក្ាត្ទពយសមបត្តិ  រក្ាវងសត្ត្កូ្ល... 

 - អវីដដលសំខ្ជនស់ត្មាបរ់ស់  គឺ្  “ កមាល ាំងចិត្ត ” ។ 

 ត្តូ្វត្ចេះដថរក្ាកុ្សល នទៈ  ត្ដើមបរីចួផុត្ចាក្ទុក្ខ ៕៚ 

3  
៙.គ្ួរសត្នាដ សត្ពម លមមត្បមាណ្ 
គួ្ររស់ត្ៅបាន  លមមត្ធវើបុណ្យ 
គួ្រមានអាជីព  លមមត្ោេះកុ្ន 
គួ្រអបរ់គុំ្ណ្  លមមត្នក្ខមាម  ។ 
គួ្រអបរ់ោំយ  លមមវនិយ័ 
គួ្រត្រៀនអវីៗ  លមមសិោខ  
គួ្រត្ដើរត្ៅមុខ  លមមមជឈមិា 
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C.សងារជួបគាន  លមមោត្ហើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ជាគ្ជយ័ននជីវតិ្   ឋតិ្ត្ៅត្ត្ង ់ “ ការបានដសចកដីសខុ ” ក្នុង

វថីិននជីវតិ្របស់ខាួន    ដដលខាួនឯងបានត្ត្ជើសត្រ ើស    ត្ដើរាមផាូវនន
ត្ពេះធម ៌។ ២៦/៤/២១ 
 - មនិត្បដជង  ត្ត្រេះមនិត្តូ្វដត្ណ្ដើ មអវីក្នុងត្ោក្ត្នេះ 
 - មនិត្ចដណ្ន  ត្ត្រេះដឹងថា  មនិមានអនក្ណាបានអវី 
 - មនិលត្មអៀង  ត្ត្រេះដឹងថា  សត្វត្ោក្ាមយថាក្មម 
 - មនិជំរក្វ់ាក្វ់និ  ត្ត្រេះដឹងថា  មនិដមនជាទីពឹង ៕៚ 

3 
 ៙.កូ្នចាបមនិបានត្តូ្វោរឈាូសោដ ន ់ ឬត្តី្ក្នុងសមុត្ទជាត្ដើម  
យក្មក្ត្ធវើជាចំណី្អវីត្នាេះត្ ើយ... ។ 
 អវីដដលឱ្យមនុសសត្គ្បត់្គាន ់  មនិដមនត្ៅត្ត្ងម់ានអវីត្នាេះ
ត្ត្ចើនត្ទ  ដត្ត្ៅត្ត្ងោ់រត្បាថាន តិ្ច  ដូចកូ្នចាបខាួនតូ្ច  ចំណី្ក្តូ៏្ច
ដូត្ចាន េះដដរ ។ 
 ត្ត្ើត្យើងចាបំាចត់្តូ្វត្ចដណ្ន     នឹងអនក្មានបានអវីៗ ត្ត្ចើនដដរ 

ត្ទ ?  ត្បើត្យើងមនិត្តូ្វោរចំត្រេះអវីត្នាេះផង  ដូចកូ្នចាបអ៊Íចឹង  ចាបំាច ់
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ត្ចដណ្ននឹងឥន្ទនទីដដលចាបឈ់ាូសបាន  យក្មក្ជាចំណី្ឬ   ត្បើខាួនឯង 
តូ្ចដត្មយួហនឹង ។ 
 C.ោរត្បាថាន តិ្ច  គឺ្ជាធមមវនិយ័ត្ពេះពុទធសាសនា ៕៚ 

3 
 ៙.ត្គានដ់ត្ជាមនុសសធមមា  ដដលមនិសូវត្ក្ើត្ទុក្ខ ។ 
 -  មនិដមនបានត្ត្គ្ឿងត្សណុ្ក្  ប៉ាុដនត  បានចិត្តសុខប៉ាុណ្ណឹ ង
លមមត្ហើយ ។ 
 - បងអួត្បងអរអវីដល់អនក្ណា  ត្ៅជាបទុ់ក្ខត្ទសក្នុងវដដសងារ  
ពនធនាគារទងំអស់គាន  ។ 
 - បដិបត្តិបូជា  លេះបាបថាវ យត្ពេះវញិ  ត្ទើបសមគួ្រ ។ 
 C.ត្ពេះពុទធអងគត្ទងស់រត្សើរអវីណា  អវីត្នាេះជាត្បត្យជនពិ៍ត្
ដមនត្ហើយ  គួ្រឱ្យចត្ត្មើន ៕៚ 

3 
 ៙.ត្យើងត្សឡាញ់សុខ  សអបទុ់ក្ខ  ខ្ជា ចត្សចក្ដីសាា ប.់.. គួ្រយក្
ខាួនឯងជាឧបមា ។ 
 សពវសត្វត្ោោ  ក្ត៏្សឡាញ់សុខ  សអបទុ់ក្ខ  ខ្ជា ចត្សចក្ដី
សាា ប.់.. ដូចគាន ដដរ ។ 
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 ត្ហតុ្ផលប៉ាុណ្ណឹ ង    គឺ្មនុសសត្យើងត្ោយត្ត្ចើន    គិ្ត្មនិយល់ 
ត្ត្រេះអាត នុទិដឋិ  វត្ងវងគិ្ត្ដត្ពីអញ  សាម នថាមានតួ្ខាួនដមនដទន  ាម
ត្ោយោរពិត្ត្នាេះ  គឺ្ជាោរបត្ត្មើនូវទិដឋិ  និងត្ណាា ត្ោយអវជិាា  ៕ 

3 
 ៙.បុណ្យដដលត្យើងបានត្ធវើត្ហើយ  ត្បើមានអនក្ដនទតិ្េះត្ដៀល
ត្ោយត្បោរណា  ោរតិ្េះត្ដៀលត្នាេះ  គឺ្ជាត្រឿងននអនក្ដនទត្នាេះឯង។ 
 បុណ្យដដលត្យើងបានត្ធវើត្ហើយ  សត្មាបឱ់្យត្យើងនឹក្រលឹក្
ដល់  មានត្សចក្ដីសុខ  និងបានសុខបនតត្ៅត្ទៀត្  មនិដមនសត្មាបឱ់្យ
ត្គ្សរត្សើរត្ទ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ត្ើត្យើងសងឃមឹអវីអំពីមនុសសទងំឡាយ  ដដលជាអនក្ត្ៅ
មានភយ័ទងំអស់គាន ក្នុងវដដៈ ។ 
 - បុថុជានត្ត្ចើនត្ោយកិ្ត្លស  ជួយ ដត្ខាួនឯងមនិរចួផង  ត្ត្ើ
ត្យើងរពឹំងអវី ? 
 - ត្តូ្វកំ្ណ្ត្ដឹ់ងោរពិត្ត្ោយបរមត្េ  ក្នុងមនុសសមាន ក្់ៗ  
ត្ហើយសុខចិត្តត្ោយខាួនឯង ។ 
 - នឹក្រលឹក្ដល់បុណ្យដដលបានត្ធវើត្ហើយ    ពឹងបុណ្យឱ្យត្ពញ 
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ទំហឹង     មនិទមទរអវីបនតិចបនតួចអំពីអនក្ដនទណា     សូមបដីត្ោរដឹង 
គុ្ណ្  ោររាបអ់ាន... ៕៚ 

3 
 ៙.កូ្វដីត្ៅ    ឬត្ៅ   ត្យើងត្តូ្វដត្មានសាម រតី្ក្នុងោររក្ាចិត្ត
ជានិចច  ត្ត្រេះចិត្តត្ៅហមង  ត្ទើបគួ្រឱ្យខ្ជា ចជាងកូ្វដី ៕៚ 

3 
 ៙.ត្បើត្យើងរវល់ដត្សមាងឹត្មើលជីវតិ្អនក្ដនទ  ត្ហើយបត្ណាដ យ
ឱ្យចិត្តខាួនឯងត្ក្ើត្ទុក្ខ  ត្ត្ើត្យើងត្តូ្វត្ត្បើជីវតិ្ត្នេះ  ត្ដើមបឱី្យបានត្សចក្ដី
សុខ  ដបបណាត្ៅវញិ ? ៚  

3 
 ៙.ត្យើងមនិអាចឈនេះអនក្ណា  ត្ោយោរសអបត់្គ្ត្នាេះត្ ើយ 
 ដត្ត្យើងអាចឈនេះខាួនឯង  បានត្ោយោរមនិសអបអ់នក្ដនទ ៕ 

3 
 ៙.ត្ឃើញត្ហើយ  កំុ្ត្ចេះដត្បញ្ឈ ឺ
 ឮត្ហើយ  កំុ្ត្ចេះដត្ផទញ់ផ្គទ ល់ 
 រល់ត្ហើយ  កំុ្ត្ចេះដត្ត្ត្ោធខឹង 
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 ដឹងត្ហើយ  កំុ្ត្ចេះដត្ដវងឆ្លង យ ។ 
 C.ចិត្តសបាយ  ត្ៅទីណាក្សុ៏ខ 
 ញាណ្នាមុំខ  ត្ៅទីណាក្ស៏ងប ់
 អនក្មានភព័វ  ត្បសពវអវីក្គួ៏្រ 
 បុណ្យត្ដើរតួ្    ត្ក្ើត្ទីណាក្ល៏អ ៕៚  

3 
 ៙.ទុក្ខ ១០ ត្រឿង   ត្តូ្វត្ោេះត្សាយាមផាូវត្ពេះធម ៌៖ 
 ១- ទុក្ខត្ត្រេះត្ចដណ្ននឹងត្គ្មានបានជាង  ត្តូ្វលេះឥសា 
 ២- ទុក្ខត្ត្រេះចងឆ់្លបស់ត្ត្មច  ត្តូ្វត្ពញចិត្តក្នុងោរអរលអ 
 ៣- ទុក្ខត្ត្រេះសអបត់្គ្  ត្តូ្វអបរ់តំ្មាត   ត្គ្បគ់ាន ត្បាថាន សុខ 
 ៤- ទុក្ខត្ត្រេះសាដ យត្ត្ោយ  ត្តូ្វកំ្ណ្ត្វ់ដដៈ  អកុ្សលមូល 
 ៥- ទុក្ខត្ត្រេះហួងដហងអនាគ្ត្  ត្តូ្វអបរ់សំទធិន្ទនទិយឱ្យមា ំ
 ៦- ទុក្ខត្ត្រេះត្រឿងគូ្ត្គ្ង  ត្តូ្វអបរ់បំញ្ា ិន្ទនទិយឱ្យជាគូ្ត្គ្ង 
 ៧- ទុក្ខត្ត្រេះត្ខាយត្ពក្  ពឹងត្គ្ខក្ចិត្ត  ត្តូ្វត្គ្បត្គ្ងខាួន 
 ៨- ទុក្ខត្ត្រេះខ្ជា ងំត្ពក្  ចងត់្គ្បត្គ្ងត្គ្  ត្តូ្វលេះមទៈ  មានេះ
 ៩- ទុក្ខត្ត្រេះត្បឆ្លងំនឹងធមមាននជីវតិ្  ត្តូ្វអបរ់សំតិ្ន្ទនទិយ 
        ១០- ទុក្ខត្ត្រេះគិ្ត្ដត្ពីខាួនឯង  ត្តូ្វពាយមលេះអត្តទិដឋិ ៕ 
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 ៙.ោរគិ្ត្ខវល់ត្ត្ចើនក្ដី  ោរហួងដហងចំត្រេះោរត្បត្ពឹត្ត  ឬ
រក្យសមដរីបស់អនក្ដនទក្ដី  ោរត្បោនទ់ស់ដទងជាមយួនឹងត្រឿងដដល
មនិបានដូចចិត្តចងក់្ដី... ។ 
 ត្ត្ើត្យើងត្តូ្វត្ត្បើជីវតិ្ត្នេះឯង    ឱ្យបានត្សចក្ដីសុខត្ោយវធីិ
ដូចត្មដចត្ៅវញិ ។ 
 ចិត្តរាយមាយ  ត្ៅទីណាក្ទុ៏ក្ខ ។ 
 ចិត្តសងប ់ ត្ៅទីណាក្សុ៏ខ ៕៚ 

3 
 ៙.ជិឃច្ចឆ   បរមា  នរាគា   សង្ខខ រា  បរមា  ទុកាខ  
 ឯតំ  ញោវ   យថា  ភូតំ ន្ិវវ ន្ំ  បរមំ  សខុ្ំ ។ 
 ោរត្ត្សក្ឃាា នជាត្រាគ្យ៉ា ងនត្ក្ដលង  សអខ រទងំឡាយជា
ទុក្ខយ៉ា ងនត្ក្ដលង ។ 
 អនក្ត្បាជញដឹងត្សចក្ដីត្នាេះាមពិត្ត្ហើយ ក្ប៏ានត្ធវើឱ្យជាក្់
ចាស់នូវបរមត្េសចច  គឺ្ត្ពេះនិរវ នជាបរមសុខ ។ 
 C.ត្សចក្ដីទុក្ខក្នុងវដដៈ   ាុេះឱ្យត្ឃើញដល់បរមសុខ  ត្ត្រេះត្បើមនិ
ត្ឃើញត្សចក្ដីទុក្ខត្ទ  ក្ម៏និសាគ ល់ត្សចក្ដីសុខដដរ ៕៚   

3 
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 ៙.ក្នុងត្ោក្ត្នេះ  មានអាសិរ ពសិ  មានត្ពជឈឃាដ  មានអនក្
ត្បាក្បត្ញ្ញា ត្  មានត្ចារ  មានឃាត្ក្ៈ  មានអនាទ ក្ម់ារ  មានមាច ស់
បំណុ្ល  មានភយ័... ។ 
 C.ត្ោក្ត្នេះ  មនិបានបត្ត្ងៀនឱ្យត្យើងមានចិត្តអាត្ក្ក្ត់្នាេះ

ត្ទ  ប៉ាុដនតបត្ត្ងៀនឱ្យត្យើង  “ ដចេះត្រុងត្រយ័ត្ន ” ៕៚ 

3 
 ៙.អនក្ត្ក្ើត្កូ្វដី... ត្តូ្វោរខយល់ជំនួយ... លំបាក្ដក្ដត្ងាើម... 
រហូត្អស់ខយល់  បាត្ប់ងជី់វតិ្ ។ 
 ត្យើងត្ៅសួត្    ទងំត្ចមុេះរបស់ខាួនឯងត្ទៀត្    ខយល់អាោស 
ត្គ្បក់្ដនាង ដក្ចូល...សុខ  ដក្ត្ចញ...សបាយ  ត្ត្ើចងរ់ក្សអីត្ទៀត្ ? 
 មនិដមនថា  មានដត្សួត្ប៉ាុណ្ណឹ ងត្គ្បត់្គានស់ត្មាបរ់ស់ត្នាេះត្ទ  
ដត្ត្នេះជាឧទហរណ៍្មយួ  ត្ដើមបឱី្យត្ចេះសកបស់កល់ ។ 
 ត្គ្រក្ដត្ជីវតិ្រស់ត្ៅត្ដើមបតី្មើលត្ោក្ត្នេះ  មនិទងំបានផង  
ឯងបានរស់ត្ហើយ  រវល់ដត្រអំយួ  ត្ជារងរងិុក្ង៉ាក្ ់ ទស់ចិត្ត  ត្ ា្ េះ... 

“ ៃុកត្េេះ្ែ៌ដោល  គ្ួរសដងវគ្ ! ” ៕៚ 

3 
 ៙.រក្យបីមា៉ា ត្ ់       បំបាត្ទុ់ក្ខ  សុខត្ត្ជាក្ ់
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 មនិត្ទសៈ       មនិទក្ទ់ម ក្នុងត្ោកី្យ ៍
 ត្រលត្សួលមាត្ ់   ដត្បដិបត្តិ  លំបាក្នត្ក្ 

 រក្យត្ត្ៅនយ័       ត្សចក្ដីថា         “ កុាំគ្ិត្ដត្ចើន ” ។ 

 ពុទធដីោ     “ មា  ចិន្តយ ិ”  ត្ទងរ់លឹំក្ 
 កំុ្គិ្ត្នឹក្       សនធឹក្មុខ  ទុក្ខចត្ត្មើន 
 ធមមាចិត្ត       គិ្ត្ឆ្លង យជិត្ សតិ្ត្ត្ក្ើន 
 កំុ្ត្ភាើត្ត្ភាើន       ត្តូ្វចត្ត្មើន  សតិ្បបោឋ ន ។ 
 មានត្តឹ្មដត្       ចិត្តទទួល  ដឹងអារមមណ៍្ 
 ចិត្តជាធំ       ត្សើចត្ហើយយំ សនសបំាន 
 បាបឬបុណ្យ       ចិត្តដរក្ពុន   ធងនស់នាដ ន 
 អបរ់ញំាណ្       ោក្ចុ់េះបាន និរវ នត្ហាង ៕៚ 

3 
 ៙.បានលអត្គ្ឥសា មនិបានោរត្គ្និនាទ  
 មាត្ម់នុសសមនិដូចគាន  ខាេះនិនាទ ខាេះសរត្សើរ ។ 
 ពិនិត្យត្លើកិ្ចចោរ ត្បើត្ឃើញថាត្តូ្វដំត្ណ្ើ រ 
 ត្ពេះពុទធត្ទងស់រត្សើរ ហនឹងត្ហើយត្ត្ើខំត្ដើរត្ៅ ។ 
 អនក្ត្បាជញសនសបុំណ្យ សាងត្ដើមទុនគុ្ណ្នាផំាូវ 
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 ត្ធវើបុណ្យមានដត្ត្តូ្វ ត្រឿយៗត្ៅ  ផាូវសមាម  ។  
 ាមអីមាត្ម់នុសសលងង ់ ត្រលឱ្យលងវ់ដដសងារ 

 ាមត្ពេះពុទធដីោ ត្ទងត់្ាស់ថា  “ កុាំខ្លល ចបុណយ ” ។ 

 បុណ្យត្នេះដត្ងចត្ត្មើន សមាទនត្ក្ើនចត្ត្មើនគុ្ណ្ 
 លុេះត្ោកុ្ត្តរបុណ្យ ត្ពេះធមមគុ្ណ្ដូចបុណ្ណ ម ី៕៚ 

3 
 ៙.ត្តូ្វត្បយត័្ន !  ោរសិក្ាត្ពេះបរយិត្តិធមត៌្ៅត្ត្ង ់ “  អ្វិជ្ជជ   ជ្ជ
បចច័យននបុញ្ញញ ភិសង្ខា រ  ”       ត្ហើយមានវាទៈ    ត្រលទងំយល់ខុសថា 

“ ែិនត្ត្ូវសនសាំបុណយដ ើយ ” ។ 

 ត្ពេះពុទធអងគត្ទងស់ដមដង  បុណ្យត្នេះរដមងចត្ត្មើនដរាបដល់
អស់អាសវៈ ( ចក្កវត្តិសូត្ត្  និងអដឋក្ថា ) ។  
 ដូចខនធ ៥  មានអាហារ ៤ ជាបចចយ័  ដត្មនិដមនបាននយ័ថា  
កំុ្បរតិ្ភាគ្អាហារ  ត្ត្រេះអាហារនាឱំ្យត្ក្ើត្មានខនធ ៥ ដូត្ចនេះត្ទ  ដត្ត្តូ្វ
អាត្ស័យអាហារត្ដើមបលីេះបងនូ់វអាហារ  ( បិ.៤៣/ទំ.១០ )  យ៉ា ងណា  
ត្តូ្វអាត្ស័យបុណ្យ  ត្ដើមបលីេះបងនូ់វអវជិាា   ត្ទើបអនក្ត្បាជញសនសបុំណ្យ  
រហូត្ត្ពញត្ោយបុណ្យដូត្ចាន េះឯង  “ អាបូរតិ  ធីនរា  បុញ្ញសស  
នថាក្សំ  នថាក្សំបិ  អាចិន្ំ  បិ.៥២/ទំ.៤៧ ” ៕៚ 
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 ៙.សាគ ល់មនុសស  សាគ ល់យក្ខ  សាគ ល់ត្ទវា...  មនិត្សមើនឹង
សាគ ល់ខាួនឯងត្ ើយ ។ 
 ខាួនត្យើង  គឺ្មនិដមនជាអនក្ដនទ  ត្ហើយក្ម៏និមានអាត   តួ្ខាួន
ត្យើងអវី  ត្ត្ដអំពី  ោយ  ត្វទនា  ចិត្ត  ធម ៌ ហនឹងដដរ ។ 
 ដដលថាសាគ ល់ខាួនឯង  ត្ត្រេះមានញាណ្ដឹងនូវបរមត្េធម ៌ 
មនិត្តូ្វោរសភាវធមដ៌នទ  មានត្សចក្ដីសងបស់ាង ត្ ់  ត្ត្ជាក្ចិ់ត្ត   
ត្ក្សមក្ានត ៕៚ 

3 
 ៙.បានោរសិក្ាអំពីកូ្វដី ១៩... 
 - មានត្ទពយត្ត្ចើន  មនិសំខ្ជនណ់ាស់ត្នាេះត្ទ 
 - សំខ្ជនត់្ត្ង ់  មនិមានត្រាគ្  រស់ត្ៅជាសុខត្បចានំថងជាមយួ
នឹងរបស់ដដលខាួនមាន  ទងំមនិត្ធវើជាត្មត្រាគ្ត្បៀត្ត្បៀនដល់អនក្ដនទ  
ឱ្យត្គ្ត្ក្ើត្ទុក្ខ  ភយ័ខ្ជា ច  ត្រត្ត់្បាស  ត្នាេះត្ ើយ ។ 
 - ត្ធវើជាផ្គក   ត្បើមនិបានជាផ្គក ត្សុក្ត្ទ  ក្ជ៏ាផ្គក នត្ពភនដំដរ  ដដល
គួ្រគ្បបគី្យគ្ន ់  ទសសនា  ត្រលគឺ្  រស់ត្ៅឱ្យត្គ្បានសុខ  បាន
សបាយចិត្ត ៕៚ 

3 
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 ៙.ត្ចេះថា  ត្គ្មនិយល់ចិត្តត្យើង ! 
 ត្ត្ើត្យើងយល់ចិត្តខាួនឯងដដរត្ទ ? 
 ត្បើត្យើងយល់ គឺ្ត្យើងសងបចិ់ត្តត្ហើយ អត្ខ់វល់រក្ត្រឿងអនក្ដនទ
ណាត្នាេះត្ ើយ ។ 

ត្តឹ្មដត្ជាចិត្តបរមត្េប៉ាុត្ណាណ េះ  ចងឱ់្យអនក្ណាមក្យក្ចិត្ត  
យក្ត្ថាើមសអី  ផ្គគ បផ់គុនសអី  មនិដមនជាអាត   តួ្ខាួនត្យើងត្ទ  ចិត្តអវី  ក្ចិ៏ត្ត

ហនឹងត្ៅ  ឱ្យដត្មានសតិ្រលឹក្ដឹង  “ ដនេះមដ្លថា  ជ្ជការសាគ ល់ចិត្ត ” ៕ 

3 
 ៙.ត្ៅមហាត្បាសាទមានត្ភាៀងធំ... 
 ត្ភាៀង  មនិដមនជាត្ទវា  មនិដមនជាមនុសស  ជាសត្វ  ក្ម៏និ
មានោរដឹងអារមមណ៍្  ដឹងត្រឿងយ៉ា ងណា   
 មនុសសត្យើងមានធាតុ្ ៦  ( ធាតុ្ដី  ទឹក្  ត្ភាើង  ខយល់  អាោស-
ធាតុ្  និងវញិ្ញា ណ្ធាតុ្ )  ធាតុ្ណាមយួ  ក្ម៏និដមនជាអាត   មនិដមន
ជាមនុសស  ជាត្ទវាយ៉ា ងត្នាេះដដរ  ប៉ាុដនត  ចំត្រេះធមមជាតិ្នត្ពភន ំ ទត្នា  
សមុត្ទ ត្ភាៀងខយល់...មនិមានទុក្ខសចច ក្ម៏និមានសតិ្បបោឋ ន មនិមាន
មគ្គ  ដូត្ចនេះត្ទើបមនិមាន “ អន្ុបាទន្ិនរាធ ” ដដលត្តូ្វបានសត្ត្មច
ដូចជាត្ពេះអរយិសាវក័្  ដដលបានជួបនឹងត្ពេះធមត៌្នាេះត្ ើយ ៕៚ 
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 ៙.អតី្ត្ោលក្នាងត្ៅ  ត្យើងមនិអាចដក្នខអវីបានដមន  ដត្
ត្យើងអាចលេះបងត់្ចាលបាន  ត្ោយោរមានសតិ្រលឹក្ដឹងចិត្តដដល
កំ្ពុងនឹក្ដល់ត្រឿងអតី្ត្ត្នាេះ ។ 
 ត្យើងនិយយដត្ត្ ម្ េះសតិ្  ត្យើងមនិដឹងថា  សតិ្មាន
ឧបោរគុ្ណ្ត្ត្ចើនប៉ាុនណាត្នាេះត្ទ  ត្ទើបត្តូ្វខំពាយម  សត្ងកត្ពិនិត្យ  
នូវបរមត្េធម ៌ ដដលកំ្ពុងមាន  កំ្ពុងត្បាក្ដ  ពិត្ៗ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ពលខាេះ  ត្យើងគិ្ត្ថា  ត្យើងមនិមានត្ៅសល់អវីត្ ើយ... 
ត្ោយត្ភាចគិ្ត្ថា  ត្ៅមានជីវតិ្សត្មាបត់្ធវើបុណ្យបានក្នុងនថងត្នេះ ៕ 

 3 
 ៙.ោរអនចិ់ត្តបនតិចបនតួច          ត្បើត្យើងមនិត្ចេះត្គ្បត្គ្ងត្ទ 
បត្ណាដ យត្ៅាមោរគិ្ត្ចាបត់្ទសអនក្ដនទ  ត្ហើយត្ចញាមរក្យ
សមដ ី អាក្បបកិ្រយិ  ក្ោ៏ា យត្ៅជាបញ្ញា ធំដំុ... ។ 
 ត្តូ្វចាថំា  ត្សចក្ដីទុក្ខក្នុងចិត្តត្យើង  ត្ត្រេះកិ្ត្លសរបស់ត្យើង  
មនិដមនត្ត្រេះកិ្ត្លសននអនក្ដនទត្ទ ។ 
 មក្អំពីត្យើងគិ្ត្ថា      វាអយុត្តិធមចំ៌ត្រេះត្យើង...   ត្ទើបត្យើង 
អនចិ់ត្ត ។ 
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 ដំត្ណាេះត្សាយ  ត្តូ្វមានសតិ្  រក្ឱ្យត្ឃើញថា  វាជាត្រឿងរបស់
ត្យើង  យ៉ា ងត្តឹ្មត្តូ្វ  ត្ោយបរមត្េធម ៌ គឺ្កិ្ត្លស  ក្មម  និងផលវបិាក្  
របស់ក្មម ៕៚ 

3 
 ៙.មានរក្យថា  “ រោឋ ភិបាលត្សដមាល ” ។  
 ត្យើងក្នឹ៏ក្ត្ឃើញខាួនត្យើងដដលមានដត្ត្ ម្ េះ  ដត្អាត   តួ្ខាួន
ត្យើង  មនិមានត្ ើយ ។ 
 ត្ត្ើត្យើងត្គ្បត្គ្ងនគ្រោយត្នេះ  ថាចូរឱ្យដូត្ចនេះ  ចូរកំុ្ដូត្ចាន េះ    
( ឱ្យត្ៅដត្ត្ក្មង  កំុ្ឈតឺ្ ើយ... )  យ៉ា ងដូចត្មដចបានត្ៅ ។ 
 សូមបដីត្រក្យថា  ត្តូ្វត្គ្បត្គ្ងចិត្តខាួនឯង  ត្នេះក្ត៏្តឹ្មដត្ជា
ត្ ម្ េះននោរមានសតិ្  ប៉ាុត្ណាណ េះឯង ៕៚ 

3 
 ៙.មហាត្សដឋី  ត្ទេះមានត្ទពយត្ត្ចើនប៉ាុនណា  ដត្ថា  ត្ពល
មហាត្សដឋីបានសបាយ  គឺ្ចិត្តសបាយ  មនិដមនត្បាក្.់.. ជាតួ្
សបាយត្ទ  គឺ្ត្គ្បត់្វោ ។ 

 ត្បើត្តឹ្មដត្ចិត្តសបាយអ៊Íចឹងត្ទ  ត្ហតុ្ដដលនាឱំ្យចិត្តសបាយ   

គឺ្មានត្ត្ចើនណាស់    មនិចាបំាចទ់ល់ដត្ត្បាក្ត់្ត្ចើនត្នាេះត្ ើយ     គួ្រ 
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យល់ដឹង ។ 
 មានអនក្ដសវងរក្ត្សចក្ដីសុខ   ាមរយៈ   ោភ    យស...  ដត្
បត្ណាដ យឱ្យចិត្តត្ក្ើត្ទុក្ខសឹងត្គ្បត់្រឿង  ត្ត្រេះត្ហតុ្មនិយល់ត្ៅក្នុង
ត្រឿងសុខចិត្តត្នេះឯង  ត្រល  គឺ្មនិបានអបរ់ចិំត្តក្នុងបុណ្យកុ្សល ៕ 

3 
 ៙.ជីវិតមន្ុសស  ៖   
 បានសុខត្ត្រេះសមដ ី  បានត្ទសភយ័ត្ត្រេះវាចា 
 ត្ថាក្នថាត្ត្រេះកិ្ចចោរ  ផ្គក ប ់ ឬផ្គង រត្ត្រេះោរគិ្ត្ ។ 
 ផ្គក បត់្ោយោរយល់ខុស មនិចាក្ធ់ាុេះត្ត្រេះងងឹត្ 
 ផ្គង រត្ោយត្ឃើញោរពិត្  ភព័វជីវតិ្ដួងចិត្តភា ឺ៕៚ 

3 
 ៙.ត្បត្ទសណាដដលមានបរស័ិទ ៤ រស់ត្ៅ  ត្ៅមក្  មាន
បុញ្ា កិ្រយិវត្េុ ១០  មានទនជាត្ដើម  មានសត្េុសាសនា  ត្បក្បត្ោយ
អងគ ៩ រុងត្រឿង       ( សតុតៈ    នគយេៈ    នវយាក្សរណៈ    គាថា 
ឧោន្   ឥតិវុតតក្សៈ   ជាតក្ស   អរភូតធមា   នវទលលៈ ) ។ 
 ត្បត្ទសត្នាេះត្ ម្ េះថា  បដិរូបត្ទស  ( ត្បត្ទសដស៏មគួ្រ ) ។ 
 ោរត្ៅក្នុងត្បត្ទសដស៏មគួ្រត្នាេះ      ត្ពេះអងគត្ទងត់្ាស់ថាជា 
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មងគល ត្ត្រេះជាបចចយ័ននោរត្ធវើបុណ្យរបស់សត្វទងំឡាយ ( អដឋក្ថា  
មងគលសូត្ត្ ) ៕៚ 

3 
 ៙.បុគ្គលដដលត្បារពធត្ពេះសមាម សមពុទធ    ត្ពេះបត្ចចក្ពុទធ      និង 
ត្ពេះអរហនត          សាងសនសកុំ្សលទុក្ក្នុងជាតិ្ដដលក្នាងមក្ត្ហើយ   

ត្ ម្ េះថា  “ ភាេជ្ជអ្នកដ្វើបណុយៃុកកនុងកាលែុន ” ជាមងគលដឧ៏ត្ដម ។ 

 ជាមងគលត្ត្រេះឱ្យបានសត្ត្មចត្ពេះអរហត្ត  ត្ពលចបត់្ពេះគាថា  
៤ បាទ  ដដលបានសាដ បចំ់ត្រេះត្ពេះភន្ទក្តននត្ពេះមានត្ពេះភាគ្  ឬបាន
សាដ បអំ់ពីត្ពេះពុទធសាវក័្។ និងមនុសសណា ជាអនក្បំត្ពញនូវបុញ្ញា ធិោរ
ក្នុងោលមុន  មានកុ្សលមូលដុេះត្ ើងត្ហើយ  “ នយា  ច  មន្ុនសា 
បុនរវ      ក្សោធិកានរា      ឧសសន្នក្សសុលមូនោ      នហាតិ  ”  
ចត្ត្មើនវបិសសនា    ឱ្យត្ក្ើត្ត្ ើងបានលុេះមគ្គផល    ដល់នូវោរអស់
អាសវក្កិត្លស ៕៚ 

3 
 ៙.ត្វៀរត្ហតុ្ននត្មាហៈ ២០ ត្បោរ  ត្ទើបមានបញ្ញា ភាសឺាវ ង ៖ 
( អដឋក្ថា  ចរយិបិដក្  បកិ្ណ្ណ ក្ក្ថា ) 
  ១- អរតិ  ឥសា  មនិត្ត្ត្ក្អរនឹងត្គ្បានលអ 
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  ២- តន្ទិ  ភាពសពឹក្ត្សពន ់ ទត្មនខ់ាួន 
  ៣- វិជមភិោ  ោរមតឹ្ពត្ ់ ដអនអន  មនិចងត់្ត្ោក្ 
  ៤- អាលសយិ ំ ោរខាិលត្ចអូស 
  ៥- គណសងគណិការាមោ  ោរត្ត្ត្ក្អរត្ោយោរត្ចបូក្ត្ចបល់  
នឹងពួក្គ្ណ្ៈ ។ 
  ៦- ន្ិោទ សលីោ  មានត្បត្ក្តី្ត្ដក្លក្យ់ក្ត្សួល 
  ៧- អន្ិចឆយសលីោ  មានត្បត្ក្តី្មនិត្បាថាន ោរត្ចេះដឹង 
  ៨- ញាណសា ឹ  អក្សតុូហលោ  មនិរតំ្ភើបចិត្ត  មនិយក្ចិត្ត
ទុក្ោក្ក់្នុងញាណ្ ។ 
  ៩- មិច្ចឆ ធិមានត  ត្បោនខុ់សត្ហើយ  រងឹចត្ចសថាអញត្តូ្វ 
១០- អបរបិុចឆក្សោ  ោរមនិសាក្សួរឱ្យបានចាស់ ។ 
១១- កាយសស   ន្   សមាា បរហិានរា     ោរមនិរក្ាោយឱ្យលអ
ត្តឹ្មត្តូ្វ ។ 
១២- អសមាហតិចិតតោ  ោរមនិត្មកល់ចិត្ត  ឱ្យបានាងំមា ំ
១៣- ទុបបញញ ន្ំ  បុគគោន្ំ  នសវត  ោរគ្បរ់ក្បុគ្គលដដលខវេះ
បញ្ញា  ។ 
១៤- បញ្ញវតត ន្ំ  អបយរិបុាសត  ោរមនិចូលអងគុយជិត្អនក្
មានបញ្ញា  ។ 
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១៥- អតតបរភិនវា  ោរត្មើលអយខាួនឯង 
១៦- មិច្ចឆ វិក្សនបា  ោរគិ្ត្ត្តិ្េះរេិះខុស 
១៧- វិបរោីភិន្ិនវនសា  កាយទឡារិហុលោ  ោរត្បោន់
វបិរតិ្មាទំតំ្ត្ចើនត្ៅក្នុងោយ ។ 
១៨- អសនំវគសលីោ  ោរមនិមានត្បត្ក្តី្ត្ោយចិត្តសត្ងវគ្ 
១៩- បញ្ច  ន្ីវរណ្ហន្ិ  នីវរណ្ៈ ៥ យ៉ា ង  ( ជាអាហារននអវជិាា  ) 
២០- សនងខបនោ    នយ    វា    បន្    ធនមា    អានសវនោ   
អន្ុបបតន    បញញ    ន្ុបបជជតិ   ឧបបតន    បរហិាយតិ   ោរ
ត្សពគ្បក់្នុងត្ពេះធមស៌ត្ងខបត្ពក្  បញ្ញា ដដលមនិទនត់្ក្ើត្  ក្ម៏និបាន
ត្ក្ើត្ត្ ើងត្ ើយ  ដដលត្ក្ើត្ត្ ើងត្ហើយ  ក្វ៏និាសត្ៅវញិ ៕៚ 

3 
 ៙- ោរទូនាម នខាួនឯង  ដូចោរអរក្នុងផទេះ 
   - ត្បត្ៅកូ្នត្ៅ... ដូចោរអរក្នុងរបងផទេះ 
   - ត្គ្បត្គ្ងអនក្ដនទ  ដូចោរអរត្ត្ដរបងផទេះ  ទងំដដលមនិ
ដមនជាតួ្នាទីរបស់ត្យើងផង ។ 
 C.ជាមយួនឹងសពវសត្វ  ត្យើងមាននាទីអត្ធ់ន ់  ត្មាត ... 

ត្ោយោរមនិត្បោនហ់ួងដហង  គ្បបសិីក្ាឱ្យចាស់ថា   “ ែនសុសដយើង 



-57- 

 

រមែងដផសងគ្នន   ដ្ូដោន េះឯង ” ។ 

 ត្យើងត្ធវើដត្កិ្ចចដដលត្តូ្វត្ធវើដល់គាន   មនិយូរប៉ាុនាម នត្ទៀត្ត្ទ  
នឹងដបក្គាន ត្រៀងៗ ខាួន ៕៚   

3 
 ៙.   ...នមេុនត    នសតុឃានោ    វុនោត   ភគវោតិ 
បិ.៤៣/ទំ.១២ 
 ត្ពេះដម៏ានត្ពេះភាគ្ត្ទងត់្ាស់ឱ្យសមាា បនូ់វត្មថុនត្នាេះ  ត្ោយ
សាព ន ( គឺ្អរយិមគ្គ ) ។ 
 ក្នុងត្ពេះអភធិមម  គ្មពរីវភិងគ  មគ្គវភិងគ  សិោខ បទវភិងគ  ក្ម៏ានបទ
ថា  “ នសតុឃានោ ”  ត្ៅក្នុងអងគមគ្គដដរ ។ 
 ត្ៅខ្ជងចុងនាគ្វគ្គត្ពេះគាថាធមមបទ  “ បាបាន្ំ  អក្សរណំ  
សខុ្ំ ” ោរមនិត្ធវើបាបទងំពួង  នាតំ្សចក្ដីសុខមក្ឱ្យ  ត្ពេះអដឋក្ថាក្៏
បានត្បាបអំ់ពីោរសមាា បប់ាប  ត្ោយអំណាច  នសតុ  ត្នេះដដរ ។ 
 C.ក្នុងអដឋក្ថា  “ ក្សដូទន្តសពូ្ត ”  បិ.១៥  ពនយល់អំពីវរិតិ្ 
៣ ៖ ១-សមបតតវិរតិ ២-សមាោន្វិរតិ ៣-នសតុឃាតវិរតិ។  
នសតុឃាតវិរតិ  គឺ្ោរត្វៀរ  ដដលសមបយុត្តត្ោយមគ្គ  មានត្ពេះ-
និរវ នជាអារមមណ៍្   ត្តូ្វនឹងរក្យថា  “ សមុនចឆទវរិតិ ” ៕៚ 
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 ៙.ោលពីនថង ៨ត្រាច  ដខភត្ទបទ  ព.ស.២៥៦៤ ( ១០/៩/ 
២០២០ )  ខញុ ំចុេះពីផទេះត្ៅវត្តត្ពេះមហាគ្នធកុ្ដិ  សដមដងត្ពេះធមប៌ាន
រក្ក់្ណាដ ល  ក្៏្ មត្ចមុេះ  ត្ៅត្ពទយបាត្ដំ់បង  ភនតំ្ពញ  អត្ប់ាន
មក្ផទេះវញិជាង ៥ដខ    រហូត្ដល់នថង  ១០ត្ក្ើត្  ដខផលគុន  ( ២១/០២/ 
២០២១ ) ។  ថាមក្បាត្ដំ់បងត្តឹ្ម ៧នថង  ឥ ូវជាង ២ដខ... ។ 
 ត្យើងចុេះពីផទេះត្ពលណា  គួ្រមានសតិ្រលឹក្ថា  អាចមនិបាន
ចូលផទេះវញិជាត្រៀងរហូត្  ត្ត្ើមានត្សបៀងដដរត្ទ ? 
 ត្តូ្វកំុ្ត្បមាទ  ឱ្យចិត្តជាបជំ់រក្នឹ់ងអវីត្ ើយ ។ 
 ត្តូ្វត្ត្ត្ៀមឱ្យត្ហើយត្ត្សច ៕៚ 

3 
 ៙.ដលងចាប  លលក្... ដលងត្តី្  ដលងអត្ណ្ដើ ក្... ។ 
 - ដលងអនក្ដនទដដលត្យើងសអប ់ ត្ោយោរឱ្យអភយ័ 
 - ដលងអនក្ដនទដដលត្យើងត្សឡាញ់  ត្ោយត្នក្ខមមៈ 
 - ដលងខាួនត្យើងត្ចញអំពីត្ោក្ត្នេះ  ត្ោយោរលេះ នទរាគ្ៈ  
ចំត្រេះអត្តភាពក្នុងបចចុបបនន ។ 
 - អនក្ដដលពូដក្បំផុត្ក្នុងត្ោក្ត្នេះ  មនិដមនអនក្ដដលចាំង
ឈនេះត្គ្ត្ទ  ដត្គឺ្ជាអនក្ដដលលេះត្ោក្ត្នេះត្ចាលបាន ៕៚ 



-59- 

 

 ៙.ឧបមាថា  ត្គ្ត្តូ្វចំណាយត្បាក្ត់្ត្ចើនោនដុោា រ  ត្ដើមបី
ត្ៅសាា បក់្ប ់អឹងត្ៅឋានត្ពេះអអគ រ... ចំដណ្ក្ត្យើងដដលមនិចាបំាច់
ដូត្ចាន េះ  ត្តូ្វចំត្ណ្ញត្បាក្ត់្ត្ចើនដមនដទន ។ 
 មានត្រឿងចំត្ណ្ញត្ត្ចើនណាស់         គឺ្ត្ៅត្ត្ងដ់ដលត្យើងមនិ 
ត្តូ្វោរដូត្ចាន េះឯង     ត្គានដ់ត្លំបាក្យល់    មនិដឹងថាត្តូ្វចំត្ណ្ញ
យ៉ា ងដូចត្មដច... ។ 
 ត្យើងគិ្ត្ក្នុងត្រឿងអនក្បរតិ្ភាគ្ត្សា  ជក្ប់ារ ី អនក្ដដលខាេះខ្ជា យ 
ឬអនក្ចាញ់ដលបង    ឬក្អ៏នក្ដដលត្តូ្វត្គ្ ត្បាក្... គិ្ត្ត្រឿងត្ផសងត្ទៀត្
ក្ប៏ាន    ត្ទើបត្យើងមក្យល់     “ សន្តុដឋិបរមំ    ធន្ំ ”      ត្ទពយគឺ្ 
ធមស៌ត្នាដ ស  ដយ៏៉ា ងនត្ក្ដលង  បិ.៥២/ទំ.៦៤ ។ 
 C.សំខ្ជនបំ់ផុត្  គឺ្ោរអស់ត្ណាា   ឈនេះទុក្ខទងំពួង ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ពលត្នេះត្យើងមានរបស់ឱ្យត្គ្ត្សឡាញ់  ប៉ាុដនត  របស់អវី
ត្នាេះមនិត្ទៀងត្ ើយ  ណាមយួត្គ្មនិត្ចេះដត្ត្សឡាញ់របស់ដដដល ៗ 
ត្នាេះត្ទ  ត្ត្ើត្យើងមានអវីត្ចេះដត្ាមផ្គគ បចិ់ត្តអនក្ដនទត្នាេះ  ត្ដើមបឱី្យត្គ្
ត្ៅដត្ត្សឡាញ់ត្យើងរហូត្បាន ។ 
 ដូត្ចនេះ    កំុ្លងខ់ាួនត្ោយត្សចក្ដីត្សឡាញ់របស់អនក្ដនទ   ដូច 
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បុរសវយ័ចាស់  ត្សឡាញ់ត្បពនធត្ក្មងអ៊Íចឹង  ត្ត្ើមានអវីបំត្ពញចិត្តត្គ្  

បានប៉ាុនាម ននថងត្ៅ ?   
 ត្បសិនត្បើត្យើងត្ត្ បម់ក្ផ្គគ បចិ់ត្តខាួនឯង  ត្ោយទន   សីល   
ភាវនាវញិ   ពិត្ជាមនិត្ចេះខក្ចិត្តត្ ើយ   ត្ហើយមនិជាបជំ់រក្នឹ់ង
ត្រឿងត្ត្ចើនត្ទៀត្ ៕៚   

3 
 ៙.ចំណុ្ចមនិលអននសមបត្តិត្ោកិ្យ    ដដលត្យើងមនិមាន   គឺ្
ោរដដលត្យើងចងប់ាន  ត្ហើយត្ក្ើត្ទុក្ខត្ត្រេះមនិបានដូចចង ់  ឬ
ត្ចដណ្ននឹងអនក្បាន... 
 រឯីចំណុ្ចដដលលអវញិត្នាេះ  គឺ្ត្យើងគាម ននថងដដលត្តូ្វបាត្ប់ង់
នូវសមបត្តិត្នាេះត្ ើយ ។ 
 ផាូវត្ោក្  ាមដសវងរក្របស់ដដលអត្ ់ បត្ត្មើត្ណាា  
 ផាូវត្ពេះធម ៌ លេះបងត់្ណាា   អស់បញ្ញា ត្ោកិ្យ ៕៚ 

3 
 ៙.សតិ្  ត្ធវើឱ្យត្យើងត្ៅអំពីត្លើត្គ្បប់ញ្ញា   ត្ទេះបីបញ្ញា អវី  ក្៏
មនិបងកឱ្យត្ក្ើត្មានវបិត្តិផាូវចិត្តដដរ  ត្ត្រេះចិត្តដដលកំ្ពុងដឹងត្រឿងត្នាេះ  
បានត្បាក្ដលក្ខណ្ៈជាតួ្ចិត្តបរមត្េដល់សតិ្រលឹក្       ត្ពលត្នាេះសតិ្ 
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បានហាមត្ណាា   ត្ទើបបានជាោររក្ាចិត្តយ៉ា ងលអ ។ 
 ត្ត្ើត្តូ្វោរចិត្តអវីត្ទៀត្  ត្បើចិត្តឥ ូវត្នេះ  គឺ្ជាចិត្តត្ហើយត្ត្ើ  
ទងំដដលមនិដមនជាអាត ត្ទៀត្ ៕៚ 

3 
 ៙.បានអវីក្នុងត្ោក្ត្នេះត្ត្ចើនប៉ាុនណាក្ត៏្ោយ  មនិត្សមើនឹងចិត្ត
សងប ់   ដដលមនិចាបំាចប់ានអវីត្នាេះត្ ើយ    ត្ត្រេះអស់ត្ណាា     ជា
ត្ពេះអរហនត ។ 
 អនក្ត្ក្ើត្ត្រាគ្មហារកី្  ត្ទេះបានថាន បំំបាត្ោ់រឈចឺាបត់្ត្ចើន
ប៉ាុនណា  មនិត្សមើនឹងអនក្ដដលមនិឈតឺ្នាេះត្ ើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្យើងត្ក្ើត្ទុក្ខចំត្រេះវបិត្តិសាេ នោរណ៍្ត្ផសងៗ  មនិដមនមក្
អំពីអវីៗត្នាេះដត្បត្បួលត្ ើយ  ដត្មក្អំពីត្យើងមនិយល់អំពីោរដត្ប-
ត្បួលពិត្ ។ 
 ត្បើត្យើងយល់លក្ខណ្ៈសអខ រថា  ជាធមមាននជីវតិ្  ត្យើងពិត្
ជាមានត្សចក្ដីសុខក្នុងត្គ្បស់ាេ នោរណ៍្ ៕៚ 

3 
 ៙.ដក្ដត្ងាើមចូល... ត្គ្ប ់ ដក្ដត្ងាើមត្ចញ... ត្គាន ់។ 
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 ឧបមាថា  សត្តូ្វឱ្យត្យើងរត្.់.. ត្ហើយត្គ្បាញ់ត្ពួញត្ត្មងពី់
ត្ត្ោយ  ត្បើបាញ់ចំត្តូ្វសាា ប ់ ប៉ាុដនត  ត្យើងរត្រ់ចួ  ត្ត្ើសំណាងប៉ាុនណា  
ត្ជាគ្ជយ័ប៉ាុនណា ។ 
 វាត្ៅដត្ថាត្យើងបានជីវតិ្មក្ត្ដក្ត្ក្ើត្ទុក្ខ      មនិសុខចិត្តនឹង 
ត្រឿងសអី  ឬត្តូ្វត្ត្បើជីវតិ្ឱ្យចត្ត្មើនបញ្ញា   ដឹងធមមាធម ៌  គឺ្អវីៗ ត្គ្ប់
យ៉ា ងក្នុងជីវតិ្  មនិមានអាត ជាអនក្សាងត្ ើងមក្ត្ ើយ ។ 
 ដូត្ចនេះ       ត្យើងត្តូ្វដត្រចួខាួន       ឈបល់ងងក់្នុងត្រឿងមយួត្នេះ 
ត្ត្ៅត្ទៀត្ ៕៚ 

3 
 ៙.របស់ដដលក្នុងោលមុន   ត្យើងអនទេះអដនទង  គិ្ត្ថាអត្វ់ា
មនិបាន  ដត្ឥ ូវដូចត្មដចដដរ  ត្ពត្ងើយ ៗ... ? 
 ផទុយមក្វញិ  អវីៗ ជាធមមា  ឥ ូវត្នេះ  ោលណាត្យើងមាន
សតិ្  ត្យើងដបរជាដឹងថា  អត្អ់វីហនឹងឯងមនិបានត្ ើយ  ត្ត្រេះចាបំាច់
ក្នុងោរចត្ត្មើនសតិ្ត្រឿយៗ  គឺ្ត្តូ្វមានោយ  ត្វទនា  ចិត្ត  ធម ៌ ត្ដើមបី
ជាត្បត្យជនដ៍ល់បរញិ្ញា   លេះត្មាហៈ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ធវើជាមនុសសសម  ត្ត្រេះធមមធរពិត្ 
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 សទធ ជាមតិ្ត  រមួចិត្តសម័ត្គ្ត្សាម េះ 
   ត្ទេះបីនថងត្ដដ   បុណ្យត្ៅលអត្សស់ 
   រូបត្លម ក្ាិនត្ខ្ជម េះ  ដត្ត្សស់ធមមទន ។ 
 ត្ទេះត្ៅគាម នគាន   ក្ជ៏ាមនុសសលអ 
 ត្ទេះបីខាួនត្ក្  ក្ចិ៏ត្តអនក្មាន 
   ត្ទេះត្ៅតូ្បសបូវ  ដូចត្ៅវមិាន 
   សំខ្ជនត់្ពហមយន  និរវ នអស់ខវល់ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសត្យើងត្នេះមយួនថង ៗ រវល់ខវល់សពវសារត្ពើ  រហូត្
ដល់មនិមានត្ពលបានត្ៅជាមយួនឹងខាួនឯង ។ 
 ត្បើគិ្ត្ខវល់វញិ  គិ្ត្ៗ ទល់ដត្ចិត្តគាម នត្ពលបានសត្មាក្សុខ
សងបត់្ ើយ ។ 
 C.អវីៗ ក្នុងត្ោក្  ត្រៀបរយ  ត្តឹ្មត្តូ្វាមត្ហតុ្  មនិមានអវី
ខុសត្ហតុ្ត្ទ  ប៉ាុដនត  ត្តូ្វដឹងត្ោយចិត្តសងបក់្ងវល់ ។ 
 បញ្ញា   ពិចារណាោយ  ដី  ទឹក្  ត្ភាើង  ខយល់  អត្ម់ានអាត   
ត្ហើយត្ត្សច  ត្ោយដ ក្វញិ្ញា ណ្ធាតុ្  ក្ម៏និដមនជាអាត ដដរ  ត្នេះ

ត្ ម្ េះថា  “ ដៅជ្ជែួយនឹងខលនួឯង ” ៕៚ 
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 ៙.យថា  ឯតំ  តថា  ឥទំ    រូបដដលសាា បនុ់ េះ  យ៉ា ងណា
រូបោយដដលត្ៅមានវញិ្ញា ណ្ត្នេះ  ក្ដូ៏ត្ចាន េះដដរ ។ 
 ពិចារណា    ោយ   ដី   ទឹក្   ត្ភាើង   ខយល់     ជាធាតុ្មនិដឹង 
មនិដមនជាអាត   ត្ទើបសងបក់្ងវល់  ត្ោយោរមនិត្បោនថ់ា  មានខាួន
ត្យើងក្នុងត្ោក្ត្នេះ ៕៚ 

3 
 ៙.មនុសសត្យើងភាគ្ត្ត្ចើន  ទស់នឹងកិ្ត្លសត្ណាា ននអនក្ដនទ  

ប៉ាុដនត  និត្រាធសចចគឺ្  “ ត្រហារ ” នូវកិ្ត្លសត្ណាា ខាួនឯង ។ 

 រក្យថាត្បហារ  គឺ្ជាតួ្បរញិ្ញា ទី ៣  បនាទ បអំ់ពីដឹងតួ្ត្ណាា
ត្ោយបរមត្េអាត្ស័យបចចយ័ត្ហើយ  ក្ច៏ាបត់្ផដើម  “ បហាន្បរញិញ  ” 
ាងំអំពីត្ោកិ្យរហូត្ដល់ត្ោកុ្ត្តរមគ្គ ។ 
 C.អវដីដលត្ធវើឱ្យសត្វត្ោក្លំបាក្ខ្ជា ងំណាស់គឺ្      ត្ណាា
ហនឹងឯង  ត្ត្បៀបដូចជាខ្ជម ងំសត្តូ្វ ។ 
 - ញាតបរញិញ   ដូចដឹងមុខខ្ជម ងំ 
 - តីរណបរញិញ   ដូចចាបខ់្ជម ងំបាន 
 - បហាន្បរញិញ នោក្សិយ  ដូចជាោរោត្ត់្ទស  ចំដណ្ក្ 
បហាន្បរញិញ នោក្សតុតរ  គឺ្ត្បហារជីវតិ្  “ នសតុឃានោ ” ។ 
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 - ន្ិនរាធសចច  គឺ្ជាផលននោរត្បហារត្ចារខ្ជម ងំ  ត្ត្បៀបដូច
ជាត្សុក្ដដលមានសនតិភាព ៕៚  

3 
 ៙.បដិបត្តិធម ៌  គឺ្អបរ់ចិំត្ត  ចត្ត្មើនបញ្ញា   រស់ត្ៅជាមយួនឹង
ធមមាធម ៌  សូមបអីវីៗ មនិជាទីត្បាថាន   ដត្ថា  មានចិត្តមនិត្ក្ើត្ទុក្ខ  
ត្ោយកំ្ណ្ត្ប់ានថា  អវីដដលមនិដមនត្យើងសាងមក្ត្ទ   គឺ្មនិដមនជា 

របស់ត្យើងត្ ើយ  ត្ហើយមនិចាបត់្បោន ់ ត្នេះជា  “ ឥសសរសុខ ” ៕ 

3 
 ៙.មនុសសសាងោរអរ  ោរអរសាងមនុសស 
 - ត្ធវើោរអរត្ោយត្ពញចិត្ត  រដមងបានសុខ 
 - ត្ពញចិត្តនឹងត្ធវើោរអរ  រដមងបានសត្ត្មច ៕៚ 

3 
 ៙.រុក្ខជាតិ្ត្សាង រោ ំ  ជាថាន រូំបោយ 
 សចចរសទងំឡាយ   ជាថាន នំនចិត្ត 
 បញ្ញា ចូលដល់  បានសាគ ល់ោរពិត្ 
 ពាបាលត្រាគ្ចិត្ត ក្មាច ត្ទុ់ក្ខត្សាក្ ៕៚ 
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 ៙.ទុក្ខរបស់មនុសសត្យើងមានដត្ ២ យ៉ា ងប៉ាុត្ណាណ េះ ៖ 
 ១-ទុក្ខផាូវោយ  ២-ទុក្ខផាូវចិត្ត ។ 
 - សត្វត្ោក្ខ្ជា ចទុក្ខ  ដត្មនិសាគ ល់ទុក្ខ  ត្ទើបមនិអាចរចួផុត្
ចាក្ទុក្ខត្ៅបានត្ ើយ ។ 
 - ោរសាគ ល់ទុក្ខ  គឺ្ដឹងតួ្សភាវទុក្ខជាបរមត្េធមា៌មពិត្ ។ 
 - ជាទុក្ខដមន  ប៉ាុដនត  មនិដមនជាអាត   តួ្ខាួនត្នាេះត្ទ  ត្ទើបត្ធវើឱ្យ
ចិត្តបានសបាយ  ត្ត្រេះមនិត្បោនម់ា ំ៕៚ 

3 
        ៙.អដឋក្ថា  ចរយិាបិដក្ស  ពិចារណាត្ទសរបស់ោម ៖ 

- បរតិតសាោ   វិបុោន្ោេ ន្ុរតធ តិ         មានត្សចក្ដី 
ត្ត្ត្ក្អរតិ្ច    មានោរជំរក្វ់ាក្វ់និនឹងរបស់ដដលឥត្ត្បត្យជន ៍   ដ ៏
ត្ត្ចើននត្ក្ដលង ។ 
 - សក្សលសកំ្សិនលសន្វិាសន្ដ្ឋឋ ន្ោយ  ត្ោយោរ
ាងំត្ៅជាមយួនឹងអវីៗ ដដលគួ្រដល់ត្សចក្ដីត្ៅហមង ( ជាអារមមណ៍្នន
កិ្ត្លស )  ជាសាក្លទូត្ៅ ។ 
 - បុតតោរាទីហ ិ មហាសមាោ ធោយ  ត្ោយមានត្សចក្ដី
ចត្ងអៀត្ចងអល់ត្ត្ចើន  ត្ត្រេះបុត្ត្  និងភរយិជាត្ដើម ។ 
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 - ក្សសវិាណិជាជ ទិតតវិធក្សមាតត ធិដ្ឋឋ ន្រាក្សលុ-
ោយ   ត្ោយភាពវកឹ្វរ   ក្នុងោរាងំចិត្តចំត្រេះោរអរ   ាមដបប
ត្ផសងៗ  មានក្សិក្មម  រណិ្ជាក្មមជាត្ដើម ។ 
 - ឃរាវាសសស  នន្ក្សខមាសោុទីន្ំ  អនតកាសតំ  កា-
មាន្ញ្ច  សតេធារាលគគមធុរិន្ទុ  វិយ  ច  អវលយិាមាត  
ឃរាវាស  មនិមានឱ្ោសបាននូវត្នក្ខមមសុខជាត្ដើម  និងោរបរតិ្ភាគ្
ោមទងំឡាយ  ដូចជាោរសងកត្អ់ណាដ ត្ត្ៅត្ក្វលិឍតំ្ណ្ក្ទឹ់ក្ឃមុ ំ 
ដដលជាបត់្ៅនឹងមុខោវដមុ៏ត្  ដូត្ចាន េះឯង ។ 
 - ឧមាតតកាលង្ខក នរា   វិយ  វិបរតីសញញ យ  អន្ុភ-
វិតវវ   ត្តូ្វត្សពត្សាយត្ៅត្ោយសញ្ញា វបិរតិ្  បីដូចជាអលអក រ  
ត្ត្គ្ឿងត្បោបដ់ត្ងោយរបស់មនុសស កួត្ ។ 
 - ឧទក្សនតមិតងគុលយិា  តន្ូទក្សបាន្ំ  វិយ  អតិតតិ-
ក្សរា  មនិត្ធវើឱ្យដ អត្ត្ ើយ  ដូចផឹក្ទឹក្បនតិចបនតួច  ត្ៅនឹងចុងត្មាមនដ  
ដដលត្សើមត្ោយទឹក្ ។ 
 - រលសិាមិស ំ  វិយ  រេសន្សន្និបាតការណំ  ជា
ត្ហតុ្ននោរត្បមូលរបួរមួ    នូវត្សចក្ដីវនិាស    ត្ត្បៀបដូចជានុយដដល 
បិទត្ៅនឹងដផាសនទូច ។ 
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 - អគគិសតត នបា  វិយ  កាលតតនយបិ  ទុក្សខបុបតតិនហតុ-
ភូោ  ជាត្ហតុ្ននោរត្ក្ើត្ទុក្ខ  សូមបកី្នុងោលទងំ ៣  ត្ត្បៀបដូចោរ
ដុត្ត្រាលឱ្យត្ េះត្ដដ ត្ៅត្ោយត្ភាើង ។ 
 - មក្សកដនលនបា  វិយ  រន្ធន្ិមិតតំ  មានោរចងជាត្ត្គ្ឿង
សមាគ ល់ដូចជរ័សអិត្  សត្មាបោ់ក្ច់ាបស់ាវ  ។ 
 - សបតតគាមវានសា  វិយ  ភយដ្ឋឋ ន្ភូោ  ជាទីាងំ

ននភយ័  ដូចត្ៅក្នុងភូមតិ្សុក្របស់ខ្ជម ងំសត្តូ្វអ៊Íចឹងឯង ។ 
 -បចចតេិក្សនបាសនកា  វិយ  ក្សិនលសមារាទីន្ំ  អាមិស-
ភូោ  ជាអាមសិននកិ្ត្លសមារជាត្ដើម  ដូចោរចិញ្ច ឹមសត្តូ្វ ។ 
 - ឆណសមបតតិនយា  វិយ  វិបរណិ្ហមទុកាខ   មានទុក្ខ
ត្ក្ើត្ត្ ើងអំពីោរដត្បត្បួល  ត្ត្បៀបដូចសមបត្តិមត្ហាត្សព ។ 
 - នកាដរគគិ  វិយ  អនតត ោហកា  មានោរដុត្ត្ៅខ្ជង
ក្នុង  ដូចត្ភាើងត្ េះក្នុងរូងត្ឈើ ។ 
 - នោណូទក្សបាន្ំ  វិយ  បិបាសានហតុភូោ  ជាត្ហតុ្
ននោរត្ត្សក្ទឹក្  ដូចផឹក្ទឹក្អំបិល ។ 
 - ឃាតកាវច្ចឆ ទត  វិយ  អន្តេច្ចឆ ទត  មានោរបិទ
បាងំត្ោយរបស់ឥត្ត្បត្យជន ៍ ត្ត្បៀបដូចោរបិទបាងំនូវឃាត្ក្ៈ ។ 
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 - ក្សរសីាវច្ចឆ ទត  វិយ  បតិការភូោ  មានោរត្បសនង  
ដូចសំពត្បិ់ទបាងំនូវោមក្ ។ 
 - សរុានមរយ ំ វិយ  ន្ីចជន្នសវិោ  ជាសំដណ្ពនន
ជនថាន ក្ទ់ប  ដូចសុរា  ត្មរយ័ ។ 
 - អបបសាទោយ  អដឋិក្សងកលបូមាតិ... ត្ោយត្សចក្ដី
ត្ត្ត្ក្អរតិ្ច  ឧបមាដូចរាង អឹង... ៕៚   

3 
 ៙.មនតត្សនហ៍ត្ោោ  វាចាទនភ់ាន ់
 អងគោយបនទន ់ ទឹក្មនតខនងភន ំ
   ចិត្តទនត់្មាត   ត្បហារគំ្នំុ 
   នផទត្មឃត្សទំ  ចិត្តដម៉ាត្សទន ់៕៚ 

3 
 ៙.មនិថាត្ោក្ត្នេះ   ោក្ា់ងំពិពរ័ណ៍្លអត្សស់   
 ឬក្ត៏្ត្ក្ៀមត្ត្ោេះ   មានត្ត្គាេះមានភយ័ 
  ទីបំផុត្   ត្តូ្វដត្លេះអាល័យ  ពីត្ត្រេះ 
  គាម ននថង   ត្ទើបគាម នយប ់
  ផុត្ភព   ត្ទើបផុត្ភយ័ ៕៚ 
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 ៙.ត្ត្បើក្អ៏ស់           មនិត្ត្បើក្អ៏ស់      គឺ្ត្ពលត្វោ 
 មនិថាឈឬឺក្ជ៏ា        សាា បដូ់ចគាន        គឺ្ត្ោោ ។ 
 អនក្ត្ក្ក្ឃ៏ាា ន            អនក្មានក្ត៏្ត្សក្     គឺ្ត្ណាា  
 មនិថាមនុសសឬត្ទវា  អស់ត្ណាា      គឺ្និរវ ន ៕៚ 

3 
 ៙.កំុ្ត្ចាលមនុសស    ដដលរមួសូ៊   យូរមក្ត្ហើយ 
 កំុ្ត្ទុសដត្ ើយ        អនក្ត្បាបត់្ត្ត្ើយ   បអា ញផាូវ 
 កំុ្ត្ភាចនឹក្        ទឹក្ចិត្តមនុសស   ត្មើលខុសត្តូ្វ 
 កំុ្អស់ផាូវ        ឥ ូវទុក្ខ             ត្ៅមុខសុខ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្មើលត្ោក្ត្អក្ត្ជបត់្ោយ  “ ៃៃុទិដ្ឋិនិយែ ”  ងំត្ោយទុក្ខ 

 ត្បើត្ងើយត្ឃើញដត្សុខ  “ សុៃិដ្ឋិនិយែ ”  អភរិមយត្ត្ត្ក្   
 “ សមាា ៃដិ្ឋិ  ”  លេះត្ត្ត្មក្  សុខវតិ្វក្  មនិដរក្ទុក្ខ ៕៚ 

3  
៙.កំុ្ត្ងើយត្មើលអយអនក្ដនទ កំុ្ត្ជបត់្ ង្ ក្ដីត្មើលអយខាួន 
កំុ្ត្ាងសអខ រថាមាមំនួ  កំុ្ត្រលត្លើសបនួអរយិសចច ៕៚ 
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 ៙.កំុ្អវីក្ម៏ានដដរ   ក្ប៏៉ាុដនតអត្ស់តិ្ 
 កំុ្អញាមទិដឋិ  ត្តូ្វសុ.ចិ.បុ.លិ. បនួ ។ 
 កំុ្លក្ភ់ាពជាមនុសស ត្ោយបញ្ចុ េះត្នមាខាួន 
 កំុ្យក្ដសបក្មាមំនួ សចចៈបនួត្បេះដូងធម ៌៕៚ 

3  
 ៙.កំុ្ត្សឡាញ់ដត្ត្គ្ ថាន ក្ដ់ត្ដវ ៉ាសអបខ់ាួនឯង 
 កំុ្ត្ត្ោធថាន ក្វ់ត្ងវង ត្ទុសដខាួនឯងដដលដសវងសុខ ។ 
 កំុ្ត្សឡាញ់ខាួនខុស ត្ទុសដនឹងសីលខាិលសំកុ្ក្ 
 កំុ្ចងប់ានដត្មុខ ចិត្តត្ក្ើត្ទុក្ខជាបគុ់្ក្មារ ៕៚ 

3  
 ៙.កំុ្ចងប់ានមាសត្ពត្ជ   រហូត្ត្ភាចឱ្យចិត្តសុខ 
 កំុ្ចងប់ានខពស់មុខ   ត្ហើយសត្មុក្ឱ្យទុក្ខត្គ្ ។ 
 កំុ្ចងប់ានមនុសសត្សាម េះ   ខាួនជាត្នាេះចិត្តត្វៀចត្វរ 
 កំុ្ចងប់ានត្លើត្គ្   ដត្ដបរបាត្ភ់ាពជាមនុសស ៕៚ 

3  
 ៙.ត្រឿងដដលគួ្រឱ្យត្សាក្សាដ យណាស់ត្នាេះ           គឺ្ោរដដល 
មនុសសត្យើង     ត្ពមសាងក្មម      ត្ដើមបទីមាា យនូវភាពជាមនុសសរបស់ 
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ខាួនឯង ៕៚ 

3  
 ៙.ចំត្រេះត្សចក្ដីសុខ  ត្ត្ដអំពីផលបុណ្យត្ហើយ  ត្យើងត្តូ្វ
សុខជាមយួនឹងោរអបរ់ចិំត្ត  គឺ្សុខចិត្ត ៕៚ 

3  
 ៙.កំុ្យក្ត្នមា    មនុសសនថាក្បព់ពក្ 
 ត្ៅដូរត្ោេះយក្   របស់ត្ថាក្រមុកិ្រម៉ាក្ ់
 កំុ្សអបម់នុសសមាន    ត្ចាទគាន អាត្ក្ក្ ់
 ត្ធវើឱ្យក្ខវក្ ់   ចិត្តអាត្ក្ក្ខ់ាួនឯង ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ៅត្ពលត្ក្ើត្ញាណ្ដឹងបចចយ័ននវដដៈ ត្ទេះជាត្ពលខាេះ  
ត្យើងទស់ចិត្តនឹងអនក្ដនទ ប៉ាុដនត  ត្យើងគាម ននថងសអបត់្គ្ត្ ើយ  ត្ត្រេះ
ត្យើងបានដឹងត្ហើយថា   គាម នអនក្ណា    សាងកិ្ត្លសអកុ្សលមូល
ឱ្យខាួនឯងត្នាេះត្ទ   ត្គ្បគ់ាន   សុទធដត្ជាអនក្រងត្ត្គាេះ  ជាទុក្ខត្ទសនន
វដដសងារ ៕៚ 

3  
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 ៙.កូ្នឪត្តូ្វចាថំា  ក្នុងត្ោក្ត្នេះមនិមានធនាគារត្ផញើជីវតិ្
ត្ ើយ  ចូរកូ្នកំុ្ត្ផញើជីវតិ្នឹងអនក្ណា  ត្តូ្វត្ផញើនឹងសតិ្សមបជញ្ា ៈខាួនឯង
ពិត្ៗ  ត្ពេះពុទធអងគត្ទងត់្ាស់ថា  ត្តូ្វដថរក្ាខាួន  ឱ្យជាោររក្ាដល៏អ៕ 

3  
 ៙.ត្យើងនឹងជួបត្សចក្ដីសុខ  ត្បើត្យើងត្ចេះកំ្ណ្ត្ត់្សចក្ដីសុខ
ត្ោយខាួនឯង ។ 
 មនិដឹងថាគួ្រសញប ់ ឬគួ្រដសញង    សុខទុក្ខខាួនឯងត្សាេះ   ដបរជា 
ត្ៅត្លើអនក្ដនទកំ្ណ្ត្ឱ់្យត្ៅវញិ  ត្គ្ឱ្យសុខ  ក្សុ៏ខត្ៅ  ត្គ្ឱ្យទុក្ខ  ក្ ៏
ត្ក្ើត្ទុក្ខ... ។ 
 មាន ក្់ៗ    អតួ្ខាួនថាពូដក្    ដត្ដបរជាត្ធវើសមូម   ចាសូំមសុខអំពី

អនក្ដនទ  សូមអំពីត្មឃ  សូមអំពីដី...មនិបានអី អាងខឹង...អ៊Íចឹងត្ៅ៕ 

3  
 ៙.ត្រឿងត្គ្បយ់៉ា ងនឹងលអមក្រក្ត្យើង  ោលណាត្បើត្យើងត្ចេះ
គិ្ត្បានត្តឹ្មត្តូ្វ ។ 
 សចចធម ៌       ជាទីត្គាចរននគំ្និត្     ដដលត្បក្បត្ោយបញ្ញា  
“ សមាា សងកបបនគាចរា  ( បិ.៥២/ទំ.២៣ ) ”  ។ 

 គិ្ត្ត្តូ្វ  បានសារសុខ  ភាា ម ៕៚  



-74- 

 

 ៙.អនក្ណារក្អវីៗ  ក្ត៏្ដើមបតី្សចក្ដីសុខ  សរុបត្សចក្ដីមក្  គឺ្
ចិត្តសុខ ។ 
 មនុសសត្យើងអាចត្មើលរលំងចំត្ណ្េះដឹងមយួ  គឺ្ោរត្ចេះគិ្ត្ឱ្យ
បានសុខចិត្ត  ត្ោយដសវងរក្ដត្ោរត្ចេះដឹងដនទ ៗ   ទីបំផុត្  ទល់ត្ចក្  
ក្គិ៏្ត្ឱ្យខាួនឯងត្ក្ើត្ទុក្ខដដដល ៗ សូមបដីត្មហាត្សដឋី  ឬត្ពេះរាជា...។ 
 ោរមនិសងសយ័ក្នុងត្រឿងអនក្ដនទ  ោរមនិជំរក្វ់ាក្វ់និ... ោរ
រស់ត្ៅជាមយួនឹងខាួនឯង  គឺ្ក្មមោឋ ន  ត្ឆ្លព េះមុខរក្ោរមនិត្បោនអ់ាត   
ត្ឃើញតួ្ត្វទនាត្សាយអារមមណ៍្... ត្នេះជាបរមត្េវជិាា   ដដលទទួលបាន
នូវបរមត្េសុខ ៕៚ 

3  
 ៙.ផ្ដដ ច់... 
 ក្នុងត្ោក្ត្នេះមានត្រឿងទស់ចិត្តនឹង  “ អ្ាំណាចផ្ដដ ច់ការ ”  ប៉ាុដនត 
វបិសសនា  ដបរជាមានត្សចក្ដីសុខនឹងអំណាចផ្គដ ចោ់រត្ៅវញិ  ត្វោ
ក្នាងត្ៅ  ជរា  មរណ្ៈក្ដី  អនិចចំ  ទុក្ខំ  អនាត ក្ដី... ត្នេះសុទធដត្តួ្អំណាច
ផ្គដ ចោ់រ ។ 

 វបិសសនា ត្ពមត្បគ្ល់ឱ្យ “ ផ្ដដ ច់ ” ដត្មដង  រហូត្ដល់អរយិមគ្គ

លេះផ្គដ ច ់ “ ន្ិនមាក្សខំ  បនមាក្សខំ  វិនវក្សន្តិ  (បិ.២៩/ទំ.៤ ) ”  ។ 
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 ត្រឿងទុក្ខលំបាក្របស់សត្វត្ោក្       ត្ត្រេះត្ហតុ្ដត្ោរ  “ ែិន
ត្េែ ”  ។ 

 ដត្ោលណាមនិត្ពមត្ហើយ  គាម នោរត្ោេះត្សាយអវីរចួត្ៅ
បានត្ ើយ ។ 
 ដូត្ចនេះ  ជាមយួនឹងអំណាចផ្គដ ចោ់រក្នុងវដដៈននជីវតិ្ត្នេះ  គឺ្ត្តូ្វ

ត្ោេះត្សាយត្ោយ    “ ការយល់ត្េែ ”   ត្ទើបអស់ក្ងវល់    “ អក្សិញ្ចន្ំ 

អតោន្ំ  ឯតំ  ទីបំ  អតបរ ំ ( បិ.៦៧/ទំ.២៩៨ ) ”  ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ក្ើត្មក្ជាមនុសស រស់ត្ចេះគិ្ត្ 
 ត្តូ្វត្ត្បើជីវតិ្  ឱ្យពិត្សុខ 
 ត្ធវើោរបងត់្បាយ ឱ្យត្សណុ្ក្ 
 កំុ្ខវល់ត្ក្ើត្ទុក្ខ  នឹងពួក្ជន ។ 
 អនក្ណាមនិលអ  ក្ត៏្ចៀសឆ្លង យ 
 ត្គ្ត្បទូសរា៉ាយ  ឱ្យអត្ធ់ន ់
 ត្បើត្គ្ត្ត្បើរងឹ  ត្យើងត្ត្បើទន ់
 កំុ្ឱ្យទូលធងន ់  ត្រឿងក្នុងត្ោក្ ៕៚ 

3  
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 ៙.ត្ដើមបជួីបផលសត្ត្មច  គឺ្វតិ្វក្សងបស់ាង ត្ ់  ជាសមបត្តិរបស់
ត្យើង  ជាមរត្ក្ននត្ពេះពុទធបិា  ត្តូ្វសមាទនត្គាលោរណ៍្  ៣ 
ចំណុ្ច ៖ 
 ១-កំុ្ខាិល ត្តូ្វពាយមត្បគ្ល់ត្ោក្ត្នេះឱ្យផុត្អំពីរបស់ត្យើង   
ត្ត្រេះមាច ស់ត្ោក្ត្នេះ  មានត្សាបត់្ហើយ  ត្យើងត្តឹ្មដត្យល់ត្ពម  
ប៉ាុត្ណាណ េះ ។ 
 ២-កំុ្វវិាទគាន      ត្តូ្វនាគំាន ដដងាត្ពេះពុទធអងគ     ត្ឆ្លព េះត្ត្ងត់្ៅរក្

អមត្ៈ  “ វិវាៃគ្នន   គ្ឺជ្ជការជ្ជប់អ្ន្ទទ ក់របស់មារ ”  ។ 

 ៣-កំុ្ត្បមាទ  ត្តូ្វចត្ត្មើនសតិ្បបោឋ ន  ឱ្យបានត្ស េះ

ចាស់ោស់ថា  “ វដ្ដៈដនេះ  ែិនមែនដយើងជ្ជអ្នកសាងែកដន្ទេះដ ើយ ” ៕ 

3  
 ៙.កំុ្អស់ត្វោ      ត្ចដណ្ននិនាទ  ជីវតិ្អនក្ណា 
 ត្តូ្វអបរ់ចិំត្ត      ជីវតិ្ត្សស់ថាា  ត្បើត្គ្ឥសា 
        ក្រុណាត្គ្ផង ៕៚ 

3  
 ៙.មនុសសត្យើងភាគ្ត្ត្ចើន  ដត្ងគិ្ត្ថា 
 ដូចត្មដច  បានជាអញមនិមានត្សចក្ដីសុខដូចត្គ្ ។ 
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 ត្ោយមនិបានគិ្ត្ថា  ត្ត្ើត្យើងមានត្សចក្ដីសុខចត្ត្មើនត្ ើង
ត្ទៀត្  យ៉ា ងដូចត្មដចត្នាេះត្ ើយ ។ 
 C.ាមពិត្  ត្យើងមានត្សចក្ដីសុខត្ហើយត្ត្ើ  ដត្ដល់ត្ត្បៀប
ជាមយួនឹងអនក្ដនទ     ត្ៅជាបាត្ត់្សចក្ដីសុខអស់      ដូចត្លងដលបង 

ចាញ់ត្គ្អ៊Íចឹងឯង ៕៚   

3  
 ៙.ត្រឿងធុញថប.់..     មនិចងរ់ស់    ត្ត្រេះមក្អំពី  “ ការគ្ិត្ ” 
មនិដមនមក្អំពីត្រឿងត្នាេះត្ទ ៕៚ 

3  
 ៙.បដិបត្តិធម ៌ ត្ពមាមត្សចក្ដីពិត្  ត្ជឿទុក្ចិត្ត 
 -មនិដមនត្ពមាមចំណ្ង ់ ត្បើមនិបានអវីដូចចង ់ ក្អ៏នទេះអដនទង 
ត្ក្ើត្ទុក្ខត្ៅត្នាេះត្ ើយ ។ 
 -អវីៗ ជាោរពិត្ដត៏្តឹ្មត្តូ្វត្ត្សចអស់ត្ហើយ 
 -វវីរដត្ខាួនត្យើងដដលលងងត់្លា   លុេះត្ៅាមអំណាចននត្ណាា   
ដត្ប៉ាុត្ណាណ េះ ៕៚ 

3  
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 ៙.ត្រឿងខាេះត្គានដ់ត្គិ្ត្ ត្ជេះថាា ពិត្ គិ្ត្បានសុខ 
 គិ្ត្ត្តូ្វបានត្សណុ្ក្ គិ្ត្បានសុខ គិ្ត្ត្ទៀត្ត្ៅ ។ 
 ត្រឿងខាេះគិ្ត្ត្ក្ើត្ទុក្ខ គិ្ត្អផសុក្ គិ្ត្មនិត្តូ្វ 
 គិ្ត្ត្ហើយបានចិត្តត្ដដ  គិ្ត្ខុសផាូវ គិ្ត្ត្ធវើអវី ។ 
 ត្គ្បត់្រឿងខាួនត្យើងគិ្ត្ សាងជីវតិ្ គិ្ត្ត្បនព 
 មនិដមនអនក្ដនទ ត្តូ្វលក្នល គិ្ត្ឱ្យលអ ។ 
 វជិាា ឱ្យត្ក្ើត្សុខ  ឈបច់ាក្ស់មុគ្ គិ្ត្ត្ពេះធម ៌
 ជំនួយគំ្និត្លអ  ត្រៀនត្ពេះធម ៌ គិ្ត្បានសុខ ។ 
 ... សមាា សងកបបៈ នន្. អ. អ. គិ្ត្ផុត្ទុក្ខ 
 ... សមាា ទិដឋិ សុខ ជាត្បមុខ គិ្ត្វតិ្វក្ ៕៚ 

3  
 ៙.សមាា សងកបបៈ  ៣ យ៉ា ង ៖ 
 ១-សមាា សងកបបៈ ត្នក្ខមមៈគិ្ត្ចាក្ោម 
 សាងផនួសបសួត្ដើរាម សាន មត្ពេះបាទត្ពេះសាសាដ  ។ 
 ២-សមាា សងកបបៈ អពាបាទគិ្ត្ត្មាត  
 ឱ្យអភយ័សពវសាត  សត្វត្បាថាន ផុត្ចាក្ទុក្ខ ។ 
 ៣-សមាា សងកបបៈ អវហិឹសាក្រុណាសុខ 
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 សត្ន្ទអគ េះឱ្យរចួទុក្ខ គិ្ត្បីមុខសុខអនក្គិ្ត្ ៕៚ 

3  
 ៙.មនុសសត្យើង  ខំដសវងរក្ត្សចក្ដីសុខត្គ្បយ់៉ា ង  ប៉ាុដនត  ត្ភាច
សុខចិត្ត ។ 
 មនុសសក្ម៏ានចិត្ត   ត្ទវាក្ម៏ានចិត្ត...  ត្ោយបរមត្េ   មានដត្ 
ចិត្ត  អត្អ់ាត ត្ ើយ ។ 

 សុខត្ោយោរមនិត្បោនអ់ាត      អ៊Íចឹងចិត្តអវីក្ប៏ានដដរ    ជា

ទីាងំននសតិ្រលឹក្ ៕៚ 

3  
 ៙.មនិចូលត្ត្ត្ចៀក្ កំុ្អក្សាដ ប ់
 មនិចាបដ់ភនក្ត្ទ  កំុ្ត្រត្មើល 
 មនិត្សពជាមតិ្ត  កំុ្គិ្ត្ត្ត្ពើល 
 មនិចងត់្ក្ឿងត្ក្ើល កំុ្ោបពណ៌្ ។ 
 ត្ចេះត្មើលត្ចេះគិ្ត្ ចិត្តមនិឈ ឺ
 ត្ចេះសាដ ប ់ ត្ចេះឮ ចិត្តភាលឺអ 
 ត្ចេះត្សព  ត្ចេះរល់ ចិត្តសាគ ល់ធម ៌
 ត្ចេះដឹង  ត្ធវើ គ្  ចិត្តត្ក្ទុក្ខ ។ 



-80- 

 

 ត្ចេះគិ្ត្ោរពិត្  ចិត្តបានត្ចេះ 
 ត្ចេះលេះកិ្ត្លស ចិត្តត្ចេះសុខ 
 ត្ចេះត្គ្បត្គ្ងចិត្ត ចិត្តត្បមុខ 
 ត្ចេះត្ចញចាក្គុ្ក្ ចិត្តមានញាណ្ ៕៚  

3  
 ៙.ោរបត្អអ នចិត្ត     ត្ៅរក្ោរអស់ត្ណាា     គឺ្ជាដំត្ណាេះ
ត្ោេះត្សាយនូវត្គ្បប់ញ្ញា   ត្ត្រេះត្ណាា ជាត្បភពននបញ្ញា ទងំពួង ។ 
 សតិ្រលឹក្ដឹងបរមត្េធម ៌ រដមងហាមនូវត្ណាា   មនិត្តូ្វោររក្
សភាវៈដនទ ។ 
 អវីៗ ក្នុងត្ោក្ត្នេះបានត្បាក្ដជាតួ្ធម ៌  មនិដមនអាត ត្ហើយ
ត្ត្សច ។ 
 មនុសសត្យើងត្ចេះដសវងរក្អវីៗ ឱ្យខាួនឯង  ប៉ាុដនត    មនិបានដសវង 
រក្ខាួនឯងត្ ើយ  ត្វៀរដត្វបិសសនា ។  វបិសសនា  ជាោរអរដសវងរក្
ត្ឃើញខាួនឯង  គឺ្ត្ឃើញ  ខនធ  ធាតុ្  អាយត្នៈ  ោយ  ត្វទនា  ចិត្ត  
ធម ៌៕៚ 

3  
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 ៙.មនិមានអវីណា  ឬអនក្ណា  សូមបអីាាម ... ដដលត្ចេះដត្មក្
ដូចចិត្តត្យើងត្គ្បត់្រឿងត្នាេះត្ ើយ ។ 
 បញ្ញា ត្ៅត្ត្ងចិ់ត្តមនិសងបនឹ់ងត្រឿងទងំត្នាេះ ។ 
 ដំត្ណាេះត្សាយគឺ្       រលឹក្ដឹងចិត្ត     ដដលមនិសងបត់្នាេះឯង  

“ ត្ត្ឹែមត្ជ្ជចតិ្ត ”  ទល់ដត្ដឹងខាួនថា   មនិទមទរ    មនិត្តូ្វោរអវីដនទ    

ក្ម៏និត្បទូសដនឹងចិត្តដដលមនិសងបត់្នាេះដដរ   “ ដនេះ  ដនកាែាសខុ ” ។ 

 សតិ្បបោឋ ន គឺ្មនិត្តូ្វោរអវីក្នុងត្ោក្ ត្ហើយក្ម៏និត្ទមនសស

ចំត្រេះអវីៗ  ជារបស់ក្នុងត្ោក្ត្នេះដដរ  “ ដនេះ  ជ្ជដ្ាំ ដណើ រដៅរកការអ្ស់
ត្ណាា   គ្ឺត្េេះនិរវ ន ” ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ោយបរមត្េមនិមានអាត      អវីៗ មនិដមនត្យើងជាអនក្សាង 
ត្ ើយ  ត្ត្ើត្ត្រេះអវី    ត្ទើបត្យើងដបរជាមក្ទទួលនូវភារៈធងនទ់ងំត្នេះថា 
ជារបស់ត្យើង ? 
 ត្ពេះអងគត្ទងត់្ាស់ថា  “ អវិជាជ យ  ន្ិវុនោ  នោនកា ” 
បិ.៦៧/ទំ.១៣  ត្ោក្ត្តូ្វអវជិាា បិទបាងំ ។ 
 មនុសសត្យើងត្ចេះត្វា៉ា ត្គ្បត់្រឿង  ត្លើក្ដលងដត្ត្រឿងត្នេះឯង  
ត្ទេះបីលំបាក្យ៉ា ងណា  មនិដដលនឹក្ត្ឃើញត្វា៉ា ត្ដើមបោីក្ចុ់េះនូវភារៈ
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ធងនត់្នេះត្ទ  ឥ ូវមានត្ពេះធមត៌្បាបត់្ហើយ  “ ន្  តមុាា ក្សំ  មនិដមនជា
របស់អនក្ទងំឡាយត្ ើយ  អវីដដលមនិដមនជារបស់អនក្ទងំឡាយ  
អនក្ទងំឡាយ  គ្បបលីេះបងនូ់វរបស់ត្នាេះត្ចញ ” ៕៚ 

3  
 ៙.ជីវតិ្ត្នេះ    ទងំអវីៗ ជាត្បត្ក្តី្ត្បចានំថង  សូមបសីក្ ់ ត្រាម  
១សរនស... ក្ម៏និដមនត្យើងជាអនក្ត្ធវើដដរ  ោរត្ត្សក្ឃាា ន  ជា  ឈ ឺ 
ត្ក្មង  ចាស់... ោរត្សាយអារមមណ៍្  ត្ឃើញ  ឮ... ចា ំ គិ្ត្  បុណ្យ  បាប  
រស់  សាា ប ់ បដិសនធិ... សុខទុក្ខក្នុងភព  វបិាក្ក្មម... ។ល។ 
 ទងំអស់មនិដមនត្យើងជាអនក្សាងត្ ើងមក្ត្ ើយ 
 អវីៗ ដដលមនិដមនត្យើងជាអនក្ត្ធវើត្ទ  គឺ្ត្យើងត្តូ្វដត្រចួខាួន  
ប៉ាុដនត  ចាបំាចត់្តូ្វត្វា៉ា ត្ោយវបិសសនា ៕៚ 

3  
 ៙.រក្យថា    ត្យើងមនិដមនជាអនក្សាងត្ោក្    ក្ម៏និមាន
អនក្ដនទសាងឱ្យត្យើងដដរ ។ 

 គ្បបយីល់រក្យថា  “ ដយើង  ឬអ្នកដ្នៃ ” គឺ្សនមត្ត្ក្ដសននវដដៈ  

មយួដខស ៗ ។ 
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 រក្យថា  “ ដយើង  ែិនមែនជ្ជអ្នកសាង ” គឺ្មនិមានអាត   មានដត្

បចចយ័ននវដដសងារ ។  អាត ននអនក្ដនទ  ក្ម៏និមានត្ ើយ ។ 
 សត្វត្ោក្ក្នុងភព ៣ ឆ្លា ត្ត្គ្បត់្រឿង  សូមបដីត្សមាបត្តិ ៨ ក្៏
ត្ធវើបានដដរ  ប៉ាុដនត  ត្ៅលងងត់្ត្ងច់ាបត់្បោនអ់ត្តភាព  ថាជាតួ្ខាួនឯង  
ត្ោយអត្តទិដឋិ  ឬអាត នុទិដឋិ  ឬក្អ៏ត្តវាទុបាទន ។ 
 ឥ ូវមានត្ពេះធម ៌ គួ្រពុទធបរស័ិទរក្យុត្តិធមឱ៌្យខាួនឯង  គឺ្ត្តូ្វ
ត្វា៉ា នឹងអវជិាា   ត្ោយវបិសសនា ៕៚ 

3  
 ៙.ឥ ូវមានត្ពេះធម ៌  គួ្រពុទធបរស័ិទរក្យុត្តិធមឱ៌្យខាួនឯង  គឺ្
ត្តូ្វត្វា៉ា នឹងអវជិាា   ត្ោយវបិសសនា  ត្រលគឺ្ពាយមរលឹក្ដឹងត្រឿយៗ 
នូវរូបក្ត៏្ោយ  នាមក្ត៏្ោយ  រហូត្ដល់ត្ក្ើត្ញាណ្ថាន ក្ប់រញិ្ញា ត្ត្ៅ។ 
 មានដត្វធីិត្នេះឯង  ដដលជាោរត្វា៉ាមានត្បសិទធភាព  អាចឈនេះ
អវជិាា   កិ្ត្លសមារបាន ៕៚ 

3  
 ៙.ត្នមាជីវតិ្  ដួងចិត្តមានភព័វ 
 គឺ្បានត្បសពវ  ត្ពេះពុទធសាសនា 
   ត្នមាត្វោ  គឺ្ោរសិក្ា 
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   ចត្ត្មើនបញ្ញា   ត្ោយោរបដិបត្តិ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្រឿងខាេះគិ្ត្ត្ត្ចើន  ទុក្ខត្ត្ចើន 
 គិ្ត្តិ្ច  ក្ម៏និដមនថាអត្ទុ់ក្ខដដរ 
 សូមបអីត្គិ់្ត្  ក្ម៏និដមនជាឧបាយ ។ 
 ត្ត្រេះដដលមនិត្ក្ើត្ទុក្ខ  លុេះត្ាដត្ត្យើងត្ចេះគិ្ត្ត្ោយបញ្ញា   
មនិលុេះក្នុងអំណាចននត្ណាា  ។ 
 ដដលត្ណាា ត្នេះ  ត្ចេះដត្នាឱំ្យគិ្ត្ត្បាថាន សពវត្គ្ប ់  ត្ហើយជា
បចចយ័ឱ្យចិត្តត្ក្វល់ត្ក្វាយ  ត្ដដ ត្ក្ហាយ... ៕៚ 

3  
 ៙.ជាោរជំរក្វ់ាក្វ់និរបស់មនុសសត្យើង  គឺ្ោរចាបយ់ក្
ត្ក្ដសដភនក្    ឬោររាបអ់ានរបស់អនក្ដនទ    មក្វាស់គុ្ណ្ត្នមា  ឬ
សមត្េភាពរបស់ខាួន  ដូត្ចាន េះត្ហើយត្ទើបមានត្រឿងអនចិ់ត្ត  ឬសបាយ
ត្ជារ  ត្ៅាមត្ោក្ធមត៌្នាេះៗ  មានោរត្ចដណ្ននឹងអនក្ដនទ  ឬ
សភាពននចិត្តញាបញ័់រដនទ ៗ ត្ត្ចើនដបប  ត្ត្ចើនយ៉ា ងត្ទៀត្ ។ 
 ោរជំរក្វ់ាក្វ់និរត្បៀបត្នេះ     គឺ្មានសភាព    ឋតិ្ត្ៅក្នុងត្កុ្ម  

“ សាូែ ” មយួដបប  ដដលជាោរសូមធំដំុ  ខុសអំពីអនក្សូមទន   ត្ោយ 
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ត្បាក្ ់ ឬចំណី្អាហារបនតិចបនតួច ។ 
 គុ្ណ្ត្នមាននជីវតិ្ដខ៏ពងខ់ពស់  គឺ្ោរអស់ត្ណាា   មនិត្តូ្វោរអវី
អំពីត្ោក្ត្នេះ  ពឹងខាួនឯងបានយ៉ា ងសងបត់្ត្ជាក្ ់ និងមានត្បត្យជន៍
ដន៏ត្ក្ដលង  ទងំដដលត្ៅមានជីវតិ្  ទងំដដលបរនិិរវ ន ៕៚ 

3  
 ៙.មនុសសដដលសំណាងលអក្នុងត្ោក្ ៖ 
 - មនិចាបត់្ទសនពរ ៍ ខឹងសអបចំ់ត្រេះអនក្ដនទណា 
 - មនិឥសា  ក្ម៏និជំរក្ទ់ក្ទិ់ន  ហួងដហងដដរ 
 - មានញាណ្  ទទួលសចចរសអំពីត្ោក្ត្នេះ ៕៚ 

3  
 ៙.ទុក្ខលំបាក្ក្នុងកំ្ត្ណ្ើ ត្ជាមនុសសត្នេះ 
 - ត្ធវើឱ្យត្យើងបានដឹងអំពីត្នមាននត្សចក្ដីសុខ ។ 
 - ត្បើអបរ់ញំាណ្  បានត្ឃើញទុក្ខត្ទសននវដដៈ  នាឱំ្យមាន
ញាណ្ដឹងសុខក្នុងសនតិបទត្ទៀត្ផង ។ ១០/៥ 
 - សាតេក្សសមបជញ្ញៈ  នាឱំ្យត្ធវើនូវោរអរជាត្បត្យជន ៍ បដូរ
នឹងមនុសសសុខ  ដដលបានអស់ត្ៅាមត្ពលត្វោជានិចចត្នេះ ៕៚ 

3  
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 ៙.ត្សចក្ដីទុក្ខ    មនិដមនជារបស់អនក្ណាត្ ើយ    ត្យើងលងង់
ខាួនឯងត្ទត្ត្ើ  ដដលចាបត់្បោនយ់ក្ត្សចក្ដីទុក្ខមក្ជាភារៈ  ត្ទើបបាន
ត្ចេះដត្ធងន ់៕៚ 

3  
 ៙.ចងប់ានអវី !  ទមទរសអី... អំពីត្ោក្ត្នេះ  នុ េះ  
 - ត្ពេះអរហនត  ដដលពូដក្ណាស់  បានត្តឹ្មរចួខាួន 
 - សត្វត្ោក្  ពូដក្ខុសទំនង  បានដត្ទុក្ខត្សាក្ ៕៚ 

3  
 ៙.កំុ្ត្ត្ោធខឹង...  ត្បើវាចូលមក្រត្បៀបឱ្យសអប.់.. 
 ៙.កំុ្ធុញថប.់..   ត្បើវាចូលមក្រត្បៀបឱ្យអាក្.់.. 
 ៙.កំុ្ទុក្ោក្.់..   ត្បើវាចូលមក្រត្បៀបឱ្យសដុក្... 
 ៙.កំុ្ចាទុំក្...   ត្បើវាចូលមក្រត្បៀបឱ្យត្ត្ត្ក្... ។ 
 C.ឱ្យអភយ័   នលដបងដចក្   អត្នក្លេះ   ជត្មេះចាំ 
 ទងំអស់ត្នេះ  ជាបុញ្ាក្មម     ត្បចាចិំត្ត    ជីវតិ្សុខ ៕៚ 

3  
 ៙.មនុសសត្យើងត្ក្ើត្ទុក្ខមក្អំពី  “ ដភលចសុខចតិ្ត ”   
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 - ត្ចេះដត្វត្ងវងគិ្ត្ថា  ទល់ដត្បានវត្េុត្នេះ  ឬក្ដនាងត្នាេះ... 
 - ាមពិត្  វត្េុក្ដី  ក្ដនាងក្ដី  មនិដមនជាតួ្សុខត្ទ 
 - តួ្សុខ   គឺ្តួ្ត្សាយអារមមណ៍្    ត្ោយោរត្ពញចិត្តនឹងរបស់ 
ដដលខាួនមាន  ត្ពញចិត្តនឹងោរអរដដលខាួនត្ធវើ ៕៚ 

3  
 ៙.ក្នុងត្ោក្ត្នេះ  មានោរបត្ត្ងៀនឱ្យត្ធវើជាអនក្មាន  ប៉ាុដនត  មនិ
មានវជិាា ត្ចេះត្គ្បត់្ ើយ ។  ដូត្ចនេះត្ហើយ  ទីបំផុត្  ត្ៅដត្ជាអនក្ត្ក្  រតឹ្
ដត្ត្ក្ខ្ជា ងំត្ទៀត្ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ពលខឹងត្ត្ោធ  អាងត្ហតុ្ផលត្ត្ចើនណាស់  ប៉ាុដនត  គឺ្ជា
ត្ហតុ្ផលននោរខឹងត្ត្ោធហនឹងឯង ។ 
 បញ្ញា   ក្ម៏ានត្ហតុ្ផលរបស់បញ្ញា ដដរ ។ 
 “ ទុក្សខនមវ  ឧបបជជមាន្ំ  ឧបបជជតិ ” ទុក្ខហនឹងឯង  ោល
ត្ក្ើត្ត្ ើង  ក្រ៏ដមងត្ក្ើត្ ។ 
 “ ទុក្សខំ  ន្ិរជុឈមាន្ំ  ន្ិរជុឈតិ ” ទុក្ខោលដដលរលត្ ់ គឺ្រដមង
រលត្ ់។  ( បិ.៣១/ទំ.៣៦ ) 
 បទថា   “ ទុក្សខនមវ ”       គឺ្ត្តឹ្មដត្ឧបាទនក្ខនធ ៥ ប៉ាុត្ណាណ េះ 
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“ បញ្ចុបាោន្ក្សខន្ធមតតនមវ ”  អដឋក្ថា ។ 
 បទថា  “ ន្  ក្សងខតិ ”  មនិត្ងឿង ងល់ក្នុងោរត្ក្ើត្រលត្ន់នខនធ-
ទុក្ខត្នាេះត្ ើយ  ដដលត្ ម្ េះថា  សត្វដនទត្ត្ដអំពីខនធទុក្ខនុ េះ  គឺ្មនិ-
មានត្ទ  “ ន្  អនញញ   ឯតេ  សនោត   តម  អតេីតិ ”  អដឋក្ថា៕ 

3  
 ៙.ត្យើងត្ត្បើជីវតិ្  ឬជីវតិ្ត្ត្បើត្យើង ?  ចត្មាើយ  ត្ៅត្លើោរពិត្  
ត្រៀងខាួន ។ 
 C.ជីវតិ្មានដភនក្... ត្ត្ើត្យើងត្ត្បើដភនក្  ឬដភនក្ត្ត្បើត្យើង 
 - ជីវតិ្មានចិត្ត... ត្ត្ើមានត្ត្បើចិត្តឱ្យគិ្ត្អវីជាត្បត្យជនដ៍ដរ
ឬត្ទ  ក្នុងនយ័ត្ត្បើជីវតិ្ឱ្យបានត្បត្យជនខ៍ាឹមសារ ។ 
 - ត្បើថាជីវតិ្ត្ត្បើត្យើង  គឺ្ក្នុងនយ័ត្យើងជាទសៈ  បត្ត្មើត្ណាា   
ត្បោនប់ញ្ចក្ខនធថាជាអាត   តួ្ខាួន  បត្ត្មើខនធ ៥ ត្ោយអត្ដឹ់ងខាួន  គឺ្ជា
ោរចិញ្ច ឹមកិ្ត្លសមារសុទធៗ  ។ 
 - លុេះដត្មានសាម រតី្ត្ត្បើជីវតិ្  ត្ទើបោនយ់ក្ត្បត្យជនធំ៍  គឺ្
ត្ោកុ្ត្តរបាន  “ មហនន្ត  អនតេ  បរគិគណ្ហា តិ ”  ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ដើមត្ឈើមនិមាននូវទុក្ខសចចត្ទ   
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 សត្វត្ោក្មានទុក្ខសចច  ដត្មនិមានអាត  ។ 
 ៙.ត្ដើមត្ឈើមនិមានត្ណាា   រឯីសត្វត្ោក្មានត្ណាា   ប៉ាុដនត  ក្៏
មានអរយិមគ្គដដរ ។ 
 ៙.ត្ដើមត្ឈើមនិមានវដដៈទងំ ៣ ត្ ើយ  ចំដណ្ក្សត្វត្ោក្
មានវដដៈ  ដត្ក្ម៏ានវវិដដៈ  គឺ្ត្ពេះនិរវ នដដរ ។ 
 C.ទុក្ខសចច  សត្មាបកំ់្ណ្ត្ដឹ់ង  និងោក្ចុ់េះ  មនិដមនសត្មាប់
ដរក្ទូលត្ៅត្នាេះត្ទ ។ 
 ត្ពលត្នេះបានជួបនឹងត្ពេះធម ៌   គឺ្ជាឱ្ោសលអណាស់    ដដល 
ត្តូ្វបដិបត្តិឱ្យជាឧបាយក្នុងោរោក្ចុ់េះនូវភារៈ ។ 
 ោរោក្ចុ់េះនូវភារៈ  គឺ្ជានិត្រាធសចច ៕៚ 

3  
 ៙.ត្បើត្យើងត្ោេះត្សាយអវីមនិរចួត្ទ   
 - កំុ្ទល់ត្ចក្  ត្ក្ើត្ទុក្ខានតឹ្ងត្ ើយ  ត្តូ្វរក្ឱ្យត្ឃើញោរពិត្  

រលឹក្ឱ្យបានថា  “ អ្វីេនឹង  ែិនមែនដយើងជ្ជអ្នកដ្វើែកដៃ ” ៕៚ 

3  
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 ៙.សូមពុទធបរស័ិទមានត្សចក្ដីសុខចំត្រេះដំណឹ្ងថា  អវីៗ ក្នុង
ត្ោក្ននជីវតិ្ត្នេះ  មនិដមនត្យើងជាអនក្ត្ធវើ  ដូត្ចនេះ  ត្យើងមានសិទធិបាន
រចួខាួន  ត្នេះជាភាពយុត្តិធម ៌៕៚ 

3  
 ៙.អវីណាដដលត្យើងចាបត់្បោន ់ ត្គ្បត្គ្ង  ហួងដហងត្ហើយ  
មនិមានត្ទសដល់ត្យើងត្ ើយ អវីត្នាេះមនិមានត្ៅក្នុងត្ោក្ត្នេះត្ទ៕ 

3  
 ៙.មនុសស... មានត្ោភៈ  មានោរខឹងសអប.់.. សុទធដត្អាង
ត្ហតុ្ផល 
 - ត្សចក្ដីទុក្ខ  ក្ម៏ានត្ហតុ្ផលននត្សចក្ដីទុក្ខដដរ ។ 
 - បញ្ញា   ក្ម៏ានត្ហតុ្ផលសត្មាបប់ញ្ញា  ។ 
 - ត្ហតុ្ផលននបញ្ញា   គឺ្អវីដដលត្តូ្វត្ក្ើត្  រដមងត្ក្ើត្  ជារបស់
ក្នុងត្ោក្  ជារបស់ននត្សចក្ដីវនិាសសូនយ ។ 
 - ត្បសិទធភាពននបញ្ញា   គឺ្ោរមនិចាបត់្បោន ់៕៚ 

3  
 ៙.មុននឹងត្មាត អនក្ដនទ  ត្តូ្វត្ចេះត្មាត ខាួនឯង ។ 
 ត្មាត ខាួនឯង  ត្សឡាញ់ខាួនឯង  មានខាួនឯងជាឧបមា   រហូត្ 
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បាននូវត្មាត និមតិ្ត  គឺ្ត្ត្គ្ឿងសមាគ ល់ដដលជានិមាិត រមមណ៍្  ដដលនាឱំ្យ
មានត្មាត ភាវនា ។ 
 C.ត្មាត និមតិ្ត   គឺ្ចាបយ់ក្ត្ត្គ្ឿងសមាគ ល់  ដដលនាឱំ្យមានចិត្ត 
ត្មាត   ត្ៅត្ត្ងថ់ា  ត្គ្បជី់វតិ្សុទធដត្ត្បាថាន សុខរចួត្ហើយ  ចិត្តក្ធ៏ាា ក្់
ចុេះក្នុងោរឱ្យអភយ័  មនិត្បោនត់្ត្ងអ់នក្ណាត្ធវើអវីៗ ត្នាេះត្ ើយ  ចាប់
យក្ត្ត្ងដ់ដលថា  ត្ទេះត្ធវើអវី  ក្ត៏្បាថាន ត្សចក្ដីសុខដូចខាួនត្យើងដដរ ៕ 

3  
 ៙.សុខដបតិ្ចិត្តហុឺហា  សុខោមាត្សនហាត្សស់ 
 រកី្ត្ហើយត្រាយត្ត្ក្ៀមត្ត្ោេះ បាត្ស់ត្មស់ក្ាិនត្ខ្ជម េះខមួរ ។ 
 សីលត្ក្អូបត្នាបសាយ  រកី្ត្សស់ឆ្លង យពណ្ណ រាយសួគ្ ៌
 មានផលផដល់គាបគួ់្រ  លុេះក្នុងធមអ៌មត្រស ៕៚ 

3  
 ៙.ោរពាយមជួយ ខាួនឯងឱ្យផុត្ចាក្ទុក្ខ  ត្ោយោរបដិបត្តិ
ាមសាន មត្ពេះយុគ្លបាទននត្ពេះពុទធបិា  គឺ្ក្រុណាជួយ ខាួនឯង  ក្ជ៏ា
ក្រុណាធមជួ៌យ ដល់អនក្ដនទផងដដរ ។ 
 សតិបបដ្ឋឋ នន្ស ុ  បន្   ក្សមាំ   ក្សនរាតិតី   បណឌិ នោតិ 
វតតុំ  វដដតិ    ( អដឋក្ថា  ក្សន្ទរក្សសពូ្ត បិ.២៣/ទំ.១ )   ោរអរក្នុង 
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សតិ្បបោឋ ន ៤  គួ្រត្រលថាជាោរអររបស់បណ្ឌិ ត្ ៕៚ 

3  
 ៙.មនុសសត្ត្ចើនធុញនឹងអវីដដដល ៗ        ដត្ោរពិត្        ជីវតិ្ 
រស់ត្ៅត្ត្រេះអវីដដដល ៗ ហនឹងឯង  ដូចជាោរដក្ដត្ងាើម  ជីពចរ  
្មរត្ ់ ។ល។  ត្បសិនត្បើអវីទងំត្នេះមនិដដដលត្ទ  សុខភាពត្តូ្វ
មានបញ្ញា ... ដូត្ចនេះ  ត្តូ្វត្ចេះត្ត្បើជីវតិ្សនសបុំណ្យ  ត្ទេះជាបុណ្យអវី
ដដដល ៗ ដមន   ដត្ធមមជាតិ្ននចិត្ត   រដមងសនសសំនាដ នក្នុងជវន័ជានិចច   
ត្ទើបត្យើងគួ្រដត្ត្ចេះសបាយចិត្តក្នុងោរមានជីវតិ្   ពឹងខាួនឯងក្នុងោរ
សនសបុំណ្យរាល់នថង ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ពលត្ៅមានវញិ្ញា ណ្  ត្គ្ដត្ងចាបភ់ាកឹ្នឹក្សួរគាន ថា 
 មាន... ប៉ាុនាម ន   ឡានមា៉ា ក្អី... ឋានៈដូចត្មដច... ដត្ដល់ត្ពល  
“ អនបតវិញញ នណ្ហ ” បាត្ប់ងជី់វតិ្  ត្គ្ដត្ងនឹក្សួរថា  សាា បត់្ត្រេះ
អវី... ឈអីឺ  មនិបានសួរថា  ត្សាៀក្រក្អី់  ដត្ងខាួនយ៉ា ងណា  ដឹក្សព
ត្ៅត្ោយរថយនតមា៉ា ក្អវី... ដូត្ចនេះជាត្ដើមត្ ើយ ។ 
 ត្ត្រេះវញិ្ញា ណ្ត្បាសត្ៅត្ហើយ  មនិមានអវីសំខ្ជនស់ត្មាប់
សាក្សពត្នាេះត្ទ ត្គ្ក្ម៏និត្ចដណ្នអវីជាមយួនឹងសាក្សពត្ទៀត្ដដរ។ 
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 ត្រឿងក្នុងជាតិ្ត្នេះត្តូ្វបញ្ចប ់  ត្ៅសល់ដត្ត្ ម្ េះលអ  ឬមនិលអ  
ត្ៅយូរ  ឬឆ្លបប់៉ាុត្ណាណ េះ ។ 
 មនិទនទ់ងំសាា បផ់ង  មានត្រឿងខាេះឱ្យដបក្គាន ត្ៅត្ហើយ  ដបក្
ខាេះត្ត្រេះឃាា ត្គាន យូរ  ដបក្ខាេះត្ត្រេះថាន ងំថាន ក្អ់ាក្អ់នចិ់ត្ត  មនិថា
ភរយិសាវ ម ី  បងបអូន  មតិ្តភក្ដិ  ឬពួក្គ្ណ្ៈត្នាេះត្ ើយ  “ ឆណ-
សមបតតិនយាវិយ ” ដូចសមបត្តិមត្ហាត្សព ។ 

 C.គួ្រសិក្ាបរមត្េធម ៌             ឱ្យត្បាក្ដក្នុងដំត្ណ្ើ រ   “  ែិន 
អាល័យ ” ៕៚   

3  
 ៙.សុខត្តឹ្មជីវតិ្ដួងចិត្តសងប ់ លមមត្គ្បជ់ាត្ទពយបញ្ចបខ់សត្ ់
 សូមបានជួបត្តឹ្មត្ពេះត្ត្យ័រត្ន ជួបត្ោយត្បាក្ដអត្រ់អ ។ 
 សមបត្តិត្តឹ្មទនមានសីលលអ សូមបានបនតធមភ៌ាវនា 
 អាវុធបញ្ញា ត្បហារមារ        សូមបានត្រលោភពទងំបី៕ 

3  
 ៙.ចិត្តមនុសសត្សោក្ លំបាក្យល់ 
 ដត្មនិគួ្រ ងល់  ដល់បរមត្េ 
   ោយនិងវញិ្ញា ណ្  គាម នត្ទសត្វ 
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   វតិ្វក្សងបស់ាង ត្ ់ ក្មាច ត្ខ់វល់ ។ 
 អវីដដលត្តូ្វត្ក្ើត្  រដមងត្ក្ើត្ 
 ត្បភពកំ្ត្ណ្ើ ត្  បត្ងកើត្ផល 
   យល់ត្ពមាមពិត្  ចិត្តអស់ ងល់ 
   ក្នុងត្រឿងបុគ្គល  ផលាមត្ហតុ្ ។ 
 អតី្ត្ោល  វាលវដដៈ 
 អន្មតគគ  អនក្មនិដ អត្  
   នរក្តិ្រចាា ន  បានជាត្ត្បត្ 
   ឥ ូវគួ្រដ អត្  ត្ហតុ្អស់ក្មម ៕៚ 

3  
 ៙.ត្យើងជួបត្រឿងខាេះមនិលអ... ដត្មនិដមនបានត្សចក្ដីថា  ត្យើង
មនិលអត្នាេះត្ទ ។ 
 មា៉ាងត្ទៀត្   ត្រឿងមនិលអ    មក្អំពីត្យើងចាបត់្បោនម់និចងឱ់្យ 

ដូចនឹង  ត្ទើបធងនដ់បបហនឹង  ដូចទូលដំុថមធំអ៊Íចឹង  ឬត្ដដ ដូចចាបត់្ភាើង  

រោក្នដ... ។ 

 ត្បើត្យើងមនិចាបត់្បោនត់្ទ  គឺ្វាមនិមានត្រឿងអវីអាត្ក្ក្ឱ់្យត្យើង
ត្ដក្មនិលក្ត់្នាេះត្ ើយ ។ 
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 មា៉ាងវញិត្ទៀត្  ត្រឿងមានដត្ក្នុងគំ្និត្ដដលចិត្តគិ្ត្ប៉ាុត្ណាណ េះ ៕ 

3  
៙.ត្ត្រេះត្ហតុ្ត្បោន ់ បានផលទនហ់ន ់ បចចុបបននត្ក្ើត្ទុក្ខ 
ត្បើមនិត្បោន ់  បចចុបបននត្ក្ើត្សុខ ចារំក្យត្បមុខ 

   “  យ៉ា ងណា  យ៉ា ងេនឹង ” ៕៚ 

3  
 ៙.ត្តូ្វត្សព  ត្តូ្វចត្ត្មើនបញ្ញា   ចុេះចូលជាមយួនឹងត្សចក្ដីពិត្  
គឺ្អវីដដលត្ក្ើត្ត្ ើងាមបចចយ័  “  ទិនដឋ  ធនមា  យថាតថា  ដត្បថា  
ត្ឃើញសចចធមត៌្ៅាមត្សចក្ដីពិត្ ( បិ.៥៧/ទំ.៤៥ ) ” ។ 
 កំុ្ត្ៅត្សពគ្បជ់ាមយួនឹងត្ណាា ត្ ើយ  ត្ត្រេះត្ណាា ត្បក្ប 
ត្ោយត្មាហៈ  និងនាមំក្នូវត្សចក្ដីទុក្ខ ៕៚ 

3  
 ៙.មនិត្ពមលមមចិត្ត  ជីវតិ្ខាួនឯង  
 ត្បដ ងត្បដជង  ដូចត្ក្មងត្លងដី   
   ត្ត្បៀបត្ធៀបបញ្ញា ក្ ់ នឹងអនក្ដនទ 
   ត្ទេះបានដផនដី  គាម នក្ដីសុខពិត្ ៕៚ 
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 ៙.មនុសសមានត្វោ  ដូចគាន យ៉ា ងត្សមើ 
 ត្ត្បើឬមនិត្ត្បើ  ដំត្ណ្ើ រគាម នសល់ 
   មា៉ាងត្ទៀត្ជីវតិ្  គឺ្ពិត្ក្មមផល 
   ចូលដល់បរមត្េ  គាម នសត្វ  អាត  ។ 
 ត្ចដណ្នកំ្ណាញ់  អងគអញត្បទូសដ 
 ហាក្ដូ់ចត្គ្ត្នាេះ  មនិលុេះមរណា 
   ខាួនមានត្វោ  បាបមារត្ត្បើោរ 
   ត្ចដណ្នឫសា  អនិចាច សត្វត្ោក្ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្តឹ្មដត្មនិមាន    ដត្ត្បើមនិឃាា ន     ក្គ៏ាម នទុក្ខដដរ 
 លុេះដត្ចងម់ាន        ត្ត្សក្ឃាា នឥត្ដលា   បាបត្ធវើត្ៅដក្ 
          ត្ទើបដត្ដវ ៉ាពិត្ ។ 
 កូ្នត្ៅចាចុំេះ        មនិមានសអីត្នាេះ     មនិត្ទុសដគំ្និត្ 
 មនិត្ក្ើត្ទុក្ខត្ដដ         ដូចត្លា នាគិំ្ត្     ត្ណាា ក្នុងចិត្ត 
          ត្ទើបពិត្ជាទុក្ខ ៕៚ 

3  
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 ៙.ត្បើបានជា      មានចិត្តចងត់្បដជង     គួ្រត្បដជងជាមយួនឹង
ត្ពេះអរយិៈ     ឱ្យចូលក្នុងបទដដលថា   “ មាន្ំ  ន្ិសាយ  មានត  
បហាតនវវ តិ ” បិ.៤៣/ទំ.១១  បុគ្គលអាត្ស័យមានេះត្ហើយ  គ្បបី
លេះមានេះត្ចញ ។ 
 ដត្ត្នេះ  មក្ត្បដជងជាមយួនឹងអនក្ដហលក្នុងវដដៈដូចគាន   វាជា
ត្រឿងហត្ត់្នឿយ  គាម នត្ោេះ  គាម នត្ត្ត្ើយ ។ 
 មនុសសត្យើង     ត្បើាមដត្ជាខាួនឯងត្ៅ    មនិសូវត្ក្ើត្ទុក្ខត្ទ   
ដត្ត្នេះ  ចងត់្ធវើជាអនក្ដនទ  សូមក្ងចត្ក្សត្វនរក្មក្រក្ត់្លើក្ាល  

ដូចត្រឿងមតិ្តវនិទុក្ អ៊Íចឹងឯង ៕៚ 

3  
 ៙.មានត្ហតុ្ននត្សចក្ដីទុក្ខមា៉ាងត្ទៀត្ត្នាេះ  គឺ្ 
 - បអគ បប់ញ្ញា អនក្ដនទមនិបាន  ទងំដដលអនក្ដនទបអគ បប់ញ្ញា
ខាួនឯង  ក្ម៏និបានដូចគាន ដដរ ។ 
 - ាមពិត្  ផាូវននបរមសុខ  គឺ្ត្គ្បត្គ្ងចិត្តខាួនឯងឱ្យបាន
ត្ោយសតិ្សមបជញ្ា ៈ  គាម នទក្ទ់ងអវីសូមបដីត្បនតិច  ក្នុងត្រឿងបអគ ប់
បញ្ញា   ឬត្គ្បត្គ្ងអនក្ដនទ ។ 
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           C.“ នសា  អតតគុនោត   សតិមា  សខុ្ំ  ភិក្សខ ុ វិហាហសិ ិ”
បិ.៥២/ទំ.១០១  ភកិ្ខុត្នាេះ  មានសតិ្ត្គ្បត្គ្ងខាួន  នឹងត្ៅជាសុខ ៕ 

3  
 ៙.ត្តូ្វត្ឃើញអវីៗ  ជាសមបត្តិរបស់ត្យើង  ត្ោយសនមតិ្ដត្
ប៉ាុត្ណាណ េះ  ត្បើមនិដូត្ចាន េះត្ទ  ជាបអ់នាទ ក្ម់ារត្ហើយ ។   
 សូមបដីត្ដម៉ាឪ       ជាមយួនឹងកូ្នត្ៅ      ឱ្យត្តឹ្មដត្ថាមានោរ 
សត្ន្ទអគ េះគាន ាមតួ្នាទីប៉ាុត្ណាណ េះ    ត្ត្រេះត្គ្បគ់ាន     គឺ្ជាសមបត្តិននជរា   
ពាធិ  មរណ្ៈ  ត្សចក្ដីវនិាស ។ 
 ត្ពមលេះបង ់  ត្ពមត្បគ្ល់  ត្ពមសងឱ្យដល់ត្ោក្ត្នេះវញិ  
ត្ោយបញ្ញា ភាវនាថាន ក្ប់រញិ្ញា   ត្ទើបផុត្ទុក្ខ ៕៚ 

3  
 ៙.ោមសុខោមទុក្ខ  មានមុខ  គូ្គាន  
 បដិបត្តិមជឈមិា  យក្ជា  ត្បមុខ 
   មនិត្បោនត់្ត្ត្ក្  មនិត្ដក្  ឱ្បសុខ 
   យល់ដឹងពីទុក្ខ  សាងសុខ  ត្នក្ខមមៈ ៕៚ 

3 
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៙.ជីវតិ្ដដលរស់ត្ៅបានលអ  គឺ្រស់ត្ៅាមដបបរបស់ខាួន  
ត្ោយមនិត្ត្បៀបផទឹមឱ្យត្ក្ើត្មានេះ  ឥសា... មនិត្បៀត្ត្បៀនដល់អនក្
ដនទណា... 
 C.មានបញ្ញា យល់ដឹងថា  ត្សចក្ដីសុខ  ត្ៅត្លើចិត្តសុខ  មនិ
ដមន  វត្េុជាតួ្សុខត្ ើយ ។ 
 ផតិលមាស  ឬបំពងឫ់សស ី  បរតិ្ភាគ្ទឹក្ដ អត្ដូចគាន   ោលត្បើ
ត្ពញចិត្តត្ហើយ  គឺ្ពិត្ជាមានត្សចក្ដីសុខ ៕៚ 

3  
 ៙.អវីណាក្ត៏្ោយទងំអស់  ដដលត្យើងមនិមាន   

- អវីត្នាេះៗ  គឺ្មនិបានត្ធវើឱ្យត្យើងត្ក្ើត្ទុក្ខត្ ើយ ។ 
- ោរចងម់ានត្ទត្ត្ើ  ដដលនាឱំ្យត្យើងត្ក្ើត្ទុក្ខ ៕៚ 

3  
 ៙.ជាមយួនឹងសត្នាដ សចំត្រេះរបស់ដដលមាន   
 - ត្តូ្វដត្ត្បយត័្ន  ចំណ្ងក់្នុងរបស់ដដលមនិមាន 
 - រតឹ្ដត្ត្តូ្វត្បយត័្ន  ចំត្រេះអវីដដលធាា បម់ាន ។ 
 C.ត្តូ្វចត្ត្មើនត្រឿយៗ នូវសាម រតី្រលឹក្    បញ្ញា កំ្ណ្ត្ឱ់្យបានថា 

 “  ្ែ៌ទាាំងឡាយ  ទាាំងេួង ”    អវីៗ មនិដមនត្យើងជាអនក្ត្ធវើត្ ើយ 
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អាត្ស័យនឹងបចចយ័  ត្ទើបបានត្ក្ើត្ត្ ើង ៕៚ 

3  
 ៙.មាន ក្់ៗ  ត្បើមនិមានអកុ្សលធមត៌្ទ  គឺ្ជាត្ពេះអរហនតត្ោយ
ពិត្ ។ 
 ត្តូ្វត្មើលឱ្យត្ឃើញថា  គាម នអនក្ណាមាន ក្ត់្ធវើអកុ្សលមូល  គឺ្  
ត្ោភមូល  ត្ទសមូល  ត្មាហមូលឱ្យខាួនឯងត្ ើយ ។ 
 ដូត្ចាន េះ  សត្វត្ោក្  គឺ្ជាអនក្រងត្ត្គាេះ  រងត្ត្គាេះធងនបំ់ផុត្  គឺ្
ោរចាបត់្បោននូ់វអកុ្សលធមត៌្នាេះ  ថាជារបស់អនក្ដនទ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្សចក្ដីសុខននោរត្ត្បើជីវតិ្មយួដបបត្នាេះ  គឺ្  “  ការែិនោប់
កាំេុស  អ្នកដ្នៃ ” ។ 

 - មនិដមនបានត្សចក្ដីថា  អនក្ដនទមនិត្ចេះខុសត្នាេះត្ទ  ក្ម៏និ
បដិត្សធោរដណ្នា ំ អបរ់.ំ.. ដដរ   

- ប៉ាុដនត  ត្ៅក្នុងខាឹមសារដដលថា  “  អ្កុសលែូលដន្ទេះ ” មនិមាន

អនក្ណា  ត្ធវើឱ្យខាួនឯងត្ ើយ ៕៚ 

3  
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 ៙.សត្វត្ោក្ក្នុងវដដសងារ  សុទធដត្ត្ៅក្នុងអំណាចននត្ពល
ត្វោ ។  ដូត្ចនេះ  សុខក្ដី  ទុក្ខក្ដី  ត្សចក្ដីដឹងខាួនឥ ូវត្នេះក្ដី  សុទធដត្
មានត្ពលត្វោទងំអស់ ។ 
 សាម រតី្រក្ាចិត្ត   មនិចាបត់្បោននូ់វអវីៗ ត្នាេះ  គឺ្ដលងត្ចាល  
បត្ណាដ យឱ្យត្ពលត្វោត្ធវើោរាមធមមជាតិ្ ។ 
 ត្បើត្យើងមនិទនស់ាា បត់្ទ  ត្យើងនឹងមានឱ្ោសសិក្ាថា  អវីៗ 
ដដលត្យើងមនិបានសាង  គឺ្មនិដមនជារបស់ត្យើងត្ ើយ ៕៚ 

3  
 ៙.លំបាក្ក្នុងផាូវត្តូ្វ   ( ត្បឆ្លងំនឹងកិ្ត្លស )  ទិសត្ៅបានរចួ 
ផុត្ចាក្ទុក្ខទងំពួង ។ 
 ត្សួលក្នុងផាូវខុស ( ត្សបាមោមរាគ្ៈ )  ទិសត្ៅត្ៅរក្ទុក្ខ
លំបាក្  មានភយ័ក្នុងវដដៈ ។ 

 C.ត្បើអវីៗ មុខដត្ក្នាងអស់ត្ៅអ៊Íចឹងត្ទ     គួ្រខនតី    ត្ដើមបឱី្យអវីៗ 

សល់ត្ៅក្នុងោរចងចាលំអ  ជាសុខ  និងបានឧបនិសសយ័លអ  សត្ត្មច
ដល់បរមសុខ ។ 

 ត្ហតុ្ផលក្នុងគំ្និត្មនុសសគិ្ត្ត្រៀងៗ ខាួន   ប៉ាុដនត  ត្ហតុ្ផល
ធមមជាតិ្  ជាសចចធម ៌៕៚ 
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 ៙.ចិត្តត្យើងបញ្ចប ់ សុខសងបស់ពវត្គ្ប ់
 - ត្គ្បបលួត្យើងហូបរមួ    ត្បើត្យើងមនិត្ពមត្ទ    ក្ជ៏ារបស់ត្គ្
ដត្មាខ ងហនឹងឯង ។ 
 - ដំុថម  ត្បើត្យើងមនិទូលឱ្យធងនក់្ាល  គឺ្ត្សាលពិត្ៗ 
 - អវីក្នុងត្ោក្  ត្បើត្យើងមនិទញត្ទ  គឺ្មនិតឹ្ងត្ ើយ 
 - ត្ភាើង  ត្បើត្យើងមនិលូក្  ក្ម៏និរោក្ 
 - ទឹក្សមុត្ទ  ត្បើត្យើងមនិផឹក្  គឺ្អត្ប់ញ្ញា  
 C.បញ្ចបត់្តឹ្មអាាម   បញ្ញា ោា យជាឱ្ោស ៕៚ 

3  
 ៙.មុននឹងត្យើងត្ក្ើត្មក្ក្នុងជាតិ្ត្នេះ  ត្យើងគិ្ត្ថា  ត្ក្ើត្មក្

ត្ដើមបតី្សឡាញ់  ឬសអបអ់នក្ណាអ៊Íចឹងឬ ? 

 - ឬគិ្ត្ត្ក្ើត្មក្ត្ដើមបឱី្យត្គ្ត្សឡាញ់  ឱ្យត្គ្សអប.់.. ? 

 - ាមពិត្  ត្បើត្ៅអបាយភូម ិ  ត្យើងគិ្ត្ថា  បានត្ក្ើត្មក្ជា
មនុសស  នឹងត្ធវើបុណ្យឱ្យត្ត្ចើន... ។ 

 - ត្បើចយុត្អំពីត្ទវត្ោក្  ក្គិ៏្ត្ថា  បានត្ក្ើត្មក្ជាមនុសសនឹង
បសួឱ្យផុត្ទុក្ខ... ។ 

 C.ឋានមនុសសត្នេះ  ត្គានដ់ត្ជាក្ដនាងត្ធវើោរប៉ាុត្ណាណ េះ  អត្ម់ាន 
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មក្ហួងដហងអវីបានត្ ើយ  ដូត្ចនេះត្ហើយ  ត្ទើបគួ្រពិចារណាថា  “ ឥ វូ 
ដនេះ  អាត្មា អ្ញត្ត្ូវដ្វើអ្វី ” ៕៚ 

3  
 ៙.របស់នថាណាស់  មនិដមនលអណាស់ដូចសីលត្ ើយ ។ 
 ោមគុ្ណ្ឆ្លង ញ់ណាស់  មនិដមនមានត្បត្យជនណ៍ាស់  ដូច
សមាធិត្ទ ។ 
 មានត្បាក្ត់្ត្ចើនណាស់     មនិដមនបានសុខណាស់    ដូចមាន 
បញ្ញា ត្នាេះត្ ើយ ។ 
 C.ក្នុងជីវតិ្មនុសសត្យើងត្នេះ  មនិចាបំាចទ់ល់ដត្ត្ត្បើរបស់នថា
ណាស់  បរតិ្ភាគ្ឆ្លង ញ់ណាស់  និងមានត្បាក្ត់្ត្ចើនណាស់... ត្ទើបបាន
សុខណាស់ត្នាេះត្ទ  សលី  សមាធិ  បញញ   ត្ទើបជាដំត្ណ្ើ រត្ឆ្លព េះ
បរមសុខ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្យើងមនិដមនត្ក្ើត្មក្  ត្ដើមបតី្ធវើោរអរត្សឡាញ់  ឬត្ធវើ
ោរអរសអបអ់នក្ណាត្នាេះត្ ើយ... ដមនត្ទ ? 
 ក្ម៏និដមនត្ដើមបឱី្យត្គ្ត្សឡាញ់  ឬសអបត់្នាេះដដរ  ប៉ាុដនត  មនុសស 
ត្យើងវត្ងវងោរអរ    បត្ត្មើមារត្ោយមនិដឹងខាួន   ត្ោយសាម នថា    ជា 
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ោរអរត្មើលដថរក្ាបត្ត្មើខាួន  ទីពឹងឱ្យខាួនឯង ។ 
 ដូត្ចនេះ  សតិ្សមបជញ្ា ៈ  ដឹងខាួនត្ៅក្នុងត្បត្យជនពិ៍ត្  ត្ត្ើ
មនុសសត្យើងត្តូ្វត្ធវើោរអរអវី ? 
 ត្តូ្វចំត្វោត្នេះ  មានត្ពេះរត្នត្ត្យ័ដូត្ចនេះ ៕៚ 

3  
 ៙.មានរក្យត្រលាមត្រឿងក្នុងត្ោក្  វនិិចាយ័ត្ោយនយ័

មា៉ាងថា  “ ដសាយសុខ  ដៅដលើគ្ាំនរៃុកាអ្នកដ្នៃ ” ។ 

 ត្បើវនិិចាយ័ត្ោយនយ័មា៉ាងត្ទៀត្  សំត្ៅយក្ត្សចក្ដីសុខពិត្  

គឺ្  បុគ្គលដដលមានត្សចក្ដីសុខពិត្  “ រមែងែិនដបៀត្ដបៀន  ដ្លអ់្នកណា
ដ ើយ ” ៕៚ 

3  
 ៙.គួ្រត្បតិ្បត្តិ  មនិមានអាត ត្យើង  ត្ត្បៀបនឹងអនក្ដនទក្នុងត្រឿង
អវីក្ត៏្ោយ  ត្នេះជាវធីិរស់ត្ៅ  យ៉ា ងមានត្សចក្ដីសុខ ៕៚ 

3  
 ៙-ចងប់ានត្រឿងលអ  កំុ្អងវរ... ត្គ្បត់្រឿង ។ 
    - គិ្ត្លអ  ត្គ្បយ់៉ា ងលអទងំអស់ ៕៚ 
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 ៙.បិ.៣៥/ទំ.៣៩៨  “ សញុ្ញគានមាតិ... ” ត្ពេះអងគត្ទង់
ត្ាស់សដមដងនូវអាយត្នៈខ្ជងក្នុង ៦ ថាជាត្សុក្សាង ត្ ់។  
 ទំ.៣៩៩  “ ចក្សខនុោ  នចបិ  ន្ំ  ភិក្សខនវ  បណឌិ នោ  
រេនោត   នមធាវី  ឧបបរកិ្សខតិ  រតិតក្សំនយវ  ោយតិ  តុចឆក្សំ-
នយវ  ោយតិ  សញុ្ញក្សំនយវ  ោយតិ ”  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  
ត្បើបណ្ឌិ ត្វាងនវ  មានត្បាជាញ   សូមបពិីចារណាដភនក្...  ( អាយត្នៈខ្ជង 
ក្នុងទងំ ៦ )  កំ្ណ្ត្ន់ាមរូបត្នាេះ  ត្បាក្ដថា  វាលទត្ទសូនយ ។ 
 អដឋក្ថា  “ ឯវនមវំ  ភិក្សខ ុ ឆស ុ អជឈតតិកាយតនន្ស ុ 
អភិន្ិវិសោិវ   វិចិន្នតត   អហន្តិ  វា  មមន្តិ  វា  គនហតរវ ំ 
ក្សិញ្ច  ិ អទិសាវ   នតហ ិ អន្តេិនកា  នហាតិ ” ។  ភកិ្ខុក្យ៏៉ា ងត្នាេះ
ដូចគាន ដដរ  គឺ្ោនយ់ក្នូវោរពិចារណាអាយត្នៈខ្ជងក្នុង ៦  មនិ
ត្ឃើញអវីតិ្ចតួ្ចដដលគួ្រត្បោនថ់ាជាត្យើង  ថាជារបស់ត្យើង  ក្ម៏និ
ត្តូ្វោរអវីត្ោយអជឈត្តោយត្នៈ ៦ ត្នាេះត្ ើយ ។   ( ត្នេះគឺ្ខាឹមសារ
ក្មមោឋ នត្ៅក្នុងត្សុក្សាង ត្ ់) ៕៚ 

3  
 ៙.ជីវតិ្ចូលមក្សាោត្ោក្ ៦ ត្នេះ  មានវញិ្ញា សាលំបាក្ ៗ  
ដដលត្ធវើឱ្យត្យើងត្បលងធាា ក្ ់    ត្រលគឺ្ត្តូ្វត្ក្ើត្រាគ្ៈ    ត្តូ្វខឹងត្ត្ោធ 
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ត្តូ្វភយ័ខ្ជា ច  ត្តូ្វត្សាក្ត្ៅ  អាល័យ ។ល។ 
 មូលត្ហតុ្ដអ៏ាថកំ៌្បាងំមយួននោរត្បលងធាា ក្ ់ គឺ្  ត្យើងដត្ង
ចមាងចត្មាើយអំពីអនក្ដនទ ត្ធវើអវីាមៗ គាន  ត្ោយមនិយល់អំពីោរពិត្នន
បរមត្េសចចត្ ើយ ។ ឧទហរណ៍្ វញិ្ញា សារបស់ត្យើង ត្តូ្វត្ ាើយត្ោយ
ធមស៌ត្នាដ ស  ដត្ត្យើងអត្ស់ត្នាដ ស  ខំត្ ាើយាមអនក្ដនទ...ធាា ក្ ់។ 
 វញិ្ញា សាត្ផសងគាន       ត្ត្រេះមនុសសត្យើង     ត្បត្ពឹត្តត្ៅាមក្មម 
ត្រៀងៗ ខាួន ត្រឿងោភយស...ត្រឿងត្កុ្មត្គួ្សារ ត្មើលត្ឃើញត្គ្ ចងប់ាន
ដូចអនក្ដនទ... ត្ម៉ាចបានខញុ ំមនិដូចត្គ្... មនិយល់អំពីោរពិត្... ធាា ក្ ់។ 
 ត្តូ្វត្ ាើយ     ឱ្យសមត្សបនឹងជីវតិ្របស់ត្យើង     ជាបរមត្េសចច   
“ តេោ ”  ត្តូ្វយល់ត្ពម  ត្តូ្វខនតី  ត្មាត ... ត្នក្ខមមៈ  សីល  សមាធិ  
បញ្ញា ...   ត្ទើបបានត្បលងជាបចូ់លថាន ក្ប់រញិ្ញា ទងំ ៣      បានទទួល 
រអវ ន ់ ត្ធវើទសសនកិ្ចចត្ឃើញត្ពេះនិរវ ន  សាធុ  សាធុ  ៕៚ 

3  
៙.បនួកំុ្  បនួគួ្រ ៖   
មយួត្ក្ត្កី្ត្ត្គាេះ  ត្ត្រេះបរតិ្ភាគ្ 
ពីរចិត្តត្សាម ក្ត្ត្គាក្  ត្ត្រេះត្ជាគ្យស 
បីខូចត្ក្រ តិ៍ត្ ម្ េះ  ត្ត្រេះត្ោម ភោម 
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បនួរហាមោយចិត្ត  ដបតិ្ត្ដើរក្ដី ។ 
មយួបរតិ្ភាគ្  ត្ដើមបរីស់ 
ពីរយសសត្ន្ទអគ េះ  ជនត្ក្ត្កី្ 
បីោមអត្បីយ ៍ ត្តូ្វសត្ងួម 
បនួត្ពមត្ត្ពៀង  ត្ត្រេះឈបត់្ ា្ េះគាន  ៕៚ 

3  
 ៙.យល់ត្ពមចំណុ្ចមយួ  បានសុខត្ត្ជាក្ចិ់ត្តគឺ្ 

 អវីៗ មនិដូចមុនត្ទ ។      សូមបតី្យើងក្អ៏៊Íចឹងដដរ     រតឹ្ដត្សាដ ប ់

ត្ពេះធម ៌ រតឹ្ដត្ឆ្លា ត្ត្ ើង ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ោេះត្សាយខ្ជងត្ត្ដ   ជាត្រឿងផាូវត្ោក្ 
 ោងចិត្តត្សាម ក្ត្ត្គាក្    ជយ័ត្ជាគ្ផាូវធម ៌៕៚ 

3  
 ៙.សបាយចិត្ត  ត្តឹ្មដត្មានជីវតិ្បានត្ៅរស់  ក្ជ៏ាត្សចក្ដី
សុខមយួដបបត្ហើយ ។ 
 ត្បើត្យើងមនិត្ចេះគិ្ត្ឱ្យខាួនឯងបានសុខត្ទ  មនិដឹងថាត្យើង
គិ្ត្ត្ៅសូមត្សចក្ដីសុខអំពីអនក្ណាត្ ើយ ។ 
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 ត្យើងមនិដមនអនក្ត្បាជញ  ត្គានដ់ត្ត្ចេះគិ្ត្ឱ្យបានសុខបនតិច ៗ 
ត្ៅ  ាមសមត្េភាព ៕៚ 

3  
 ៙.ត្គានដ់ត្ត្យើងត្ចេះគិ្ត្ឱ្យបានថា    “ ប៉ាុណណឹ ង  ែិនអ្ីដៃ ”  គឺ្ជា 

ក្មាា ងំចិត្ត      និងជាត្សចក្ដីសុខ    ដដលត្យើងផដល់ឱ្យខាួនឯងយ៉ា ងលអ 
ដដលសពវនថងត្នេះ  រក្បានត្ោយត្ក្ត្ៅត្ហើយនូវគំ្និត្  ប៉ាុណ្ណឹ ង   មនិអី 
ត្ទ  ត្នេះ ៕៚ 

3  
 ៙.អវីដដលគួ្រពាយម គឺ្ោរសិក្ា 
 - អវីដដលគួ្រត្បាថាន    គឺ្ត្ពេះនិរវ ន 
 - អវីដដលគួ្រឱ្យមាន គឺ្សតិ្បញ្ញា  
 - អវីដដលគួ្រត្តូ្វោរ គឺ្ក្លាណ្មតិ្ត 
 - អវីដដលគួ្រត្បត្ពឹត្ត គឺ្ោរដថចិត្ត 
 - អវីដដលគួ្ររាងំបិទ គឺ្អកុ្សលមូល 
 - អវីដដលគួ្រត្លើក្ទូល គឺ្មូលវជិាា  
 - អវីដដលគួ្របានគាន  គឺ្គូ្គាបបុ់ណ្យ 
 - អវីដដលគួ្រអត្ធ់ន ់ គឺ្ោរត្មើលអយ 
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 - អវីដដលគួ្រនិយយ គឺ្រក្យខាឹមសារ ៕៚ 

3  
 ៙.សុខចិត្ត  អាចត្ោេះត្សាយបានត្គ្បប់ញ្ញា   ប៉ាុដនត  មនុសស
ត្យើងដបរជាត្មើលរលំងនូវោរសុខចិត្តត្នេះ  ក្នុងោរត្ោេះត្សាយនូវ
បញ្ញា   ក្ម៏និបានអបរ់ឱំ្យត្ចេះសុខចិត្ត  ក្នុងោលក្នាងមក្ដដរ ។ 
 ត្ត្ើមានវត្េុអវីក្នុងត្ោក្ត្នេះ        ដដលមក្ត្ដើរតួ្ជាសុខជំនួស
ចិត្តសុខ  ត្ោយមនិចាបំាចអ់បរ់ចិំត្តបានត្នាេះ ៕៚ 

3  
 ៙.អាហារសមភូនោ  អយ ំ ភគន្ិ  កានយា   

( បិ.៤៣/ទំ.១០ ត្ពេះអាននទត្ត្េរ បានត្បទនឱ្វាទដល់ត្ពេះភកិ្ខុនី 
ថា )  មាន លបអូនត្សី  ោយត្នេះត្ក្ើត្មក្ ( ទងំចត្ត្មើនធំធាត្ ់ )  
ត្ោយសារអាហារបរតិ្ភាគ្ ។ 
 អាហារ ំ ន្ិសាយ  អាហានរា  បហាតនវវ តិ     បុគ្គល 
អាត្ស័យអាហារត្ហើយ  គ្បបលីេះបងនូ់វអាហារត្ចញ ។ 
 ( បរតិ្ភាគ្ក្មាច ត្ោ់រឃាា នផង  ត្ដើមបឱី្យបានរស់ត្ៅផង  ជា
ត្បត្យជនដ៍ល់បដិបត្តិធម ៌ លេះត្ណាា   រចួផុត្ទុក្ខ ) ៕៚ 

3  
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 ៙.សុខចិត្ត  ត្បត្ពឹត្តត្ៅបាន  សូមបដីត្ជាមយួនឹងជរា  ពាធិ  
មរណ្ៈ  ោរត្រត្ត់្បាស  និងអកុ្សលវបិាក្ត្ផសងៗ ។ 
 ត្បើសុខចិត្តត្ហើយ  ត្ត្ើចាបំាចត់្តូ្វោរអវីត្ទៀត្ ។ 
 មនុសសត្យើងមានកំ្ហុសធំ  ត្ៅត្ត្ងដ់សវងរក្ដត្អវីៗ  ឱ្យជាទី
ត្ពញចិត្ត  ត្ោយពំុបានអបរ់ចិំត្តឱ្យត្ចេះសុខជាមយួនឹងោរពិត្  មនិត្ចេះ
ត្សពត្សាយសចចរសត្ោយបញ្ញា  ៕៚ 

3  
 ៙.ជីវតិ្រស់ត្ៅ  មនិអយបានត្ធវើជាអនក្មានត្ទពយត្ត្ចើនៗ ត្ៅ
ត្នាេះត្ ើយទងំឋានៈខពងខ់ពស់ត្នាេះក្ម៏និអយដដរ  ដត្ជីវតិ្ធមមា  
ដដលមនិត្ក្ត្សចក្ដីសុខ  គឺ្ពិត្ជាអាចរក្បាន  ាមរយៈននោរអបរ់ ំ
ចិត្ត ៕៚ 

3  
 ៙.គ្បបសុីខ   នឹងរបស់ ដដលខាួនមាន 
 គួ្រត្ក្សមក្ានត នឹងបុញ្ាក្មម ត្បចាចិំត្ត 
 ត្បើត្សាក្ត្ៅ ត្ដដ ត្ េះត្យើង ត្ភាើងជីវតិ្ 
 អនក្ណាគិ្ត្ មក្ត្ដដ ជួស ជំនួសបាន ៕៚ 

3  



-111- 

 

 ៙.លេះបាប... មនិដមនលេះបុណ្យត្ទ 
 ត្ចេះដឹង... មនិដមនអតួ្ដឹងត្ ើយ 
 ទនភ់ាន.់.. មនិដមនទនត់្ខាយត្នាេះត្ទ ។ 
 ត្ពេះនិរវ នបរមសុខ គឺ្រលំត្កិ់្ត្លសខាួនឯង ប៉ាុដនត មនុសសត្យើង  
ដសវងរក្ត្សចក្ដីសុខ  ដបរជាត្ៅទស់ដត្ជាមយួនឹងកិ្ត្លសអនក្ដនទ៕ 

3  
 ៙.ដួងត្ពេះអាទិត្យ   បំភាតឺ្ពលនថង 
 ចនទត្ពញបូណ៌្ម ី បំភាតឺ្ពលយប ់
 ត្បាជាញ ក្មាច ត្ ់  ងងឹត្ក្នុងភព 
 ត្ឃើញបរមត្េត្គ្ប ់ ចិ. ត្ច. រូ. និ. ៕៚ 

3  
 ៙.មនុសសត្យើងកំ្សត្ណ់ាស់...    ត្ដញចាបស់មបត្តិក្នុងត្ោក្ 
យ៉ា ងត្ត្ោបត្ត្ដួស...   បានខាេះ   មនិបានខាេះ    ត្ទេះបីបានក្ម៏និត្គ្ប ់
បានត្ហើយក្ត៏្តឹ្មដត្មយួត្គា  ត្តូ្វវនិាសត្ៅវញិត្ោយត្បោរត្ផសងៗ  
សាា បត់្ៅត្តូ្វត្ៅហមងចិត្ត  ត្ោយោរជាបជំ់រក្ ់ បដិសនធិអបាយភូមិ
ត្ទៀត្ ។ 
 ត្ធវើលអ  និយយលអ  គិ្ត្ត្តូ្វ  ទងំ ៣  ត្នេះ   បានត្សូបយក្អវីៗ 
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 ដដលលអៗ អំពីត្ោក្ត្នេះមក្យ៉ា ងអយ  ៖ 
 - ត្ោយបុញ្ាក្មមបបចចយ័     នាយំក្កុ្សលវបិាក្មក្ឱ្យ 
 - ត្ោយឧបនិសសយ័    នាយំក្សមបត្តិត្ោកុ្ត្តរមក្ឱ្យ 
 - ត្ោយគំ្និត្លអ          នាអំារមមណ៍្លអមក្ឱ្យសពវោល៕៚ 

3  
 ៙.រក្យថាត្បារពធពាយម  គឺ្បដិត្សធនូវោរបនត់្សនអ់ងវរក្រ  
ត្លើក្ជារាសី... ។ 
 ពាយមយល់ដឹងត្ហតុ្ផល  ាមត្ពេះធមមរត្នៈ  ត្ធវើខាួនត្យើង
ឱ្យស័ក្ដិសិទធិ  សូមអវីលអៗ ពីខាួនឯង ។ 
 ត្បើត្យើងត្ចេះគិ្ត្លអ  ត្រឿងអវីក្ល៏អ  ត្ធវើអវីក្ល៏អ  និយយអវីក្ល៏អ  
ត្ហើយផលលអក្ដ៏ដងាមក្ាមត្ត្ោយ  ដូចត្សត្មាលអត្នាទ លាម
ត្បាណ្ ៕៚ 

3  
 ៙.ពរដត៏្បត្សើរ មនិដមនត្ក្ើត្ឯងៗ ក្ម៏និដមនថា មនិត្ក្ើត្ត្ ើង
ដដរ  ដត្ក្ម៏និដមនត្ក្ើត្អំពីបាប  ឬត្ហតុ្ដនទត្ត្ដអំពីបុណ្យត្ ើយ ៕ 

3  
 ៙.ត្គានដ់ត្ត្ដក្  មនិដមនដួល... ដសអក្ត្ ើងត្ធវើោរត្ទៀត្... 
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 - ចិញ្ច ឹមជីវតិ្សត្មាបត់្ត្បើ  ដូចចិញ្ច ឹមត្គាបត្ត្មើអ៊Íចឹងដដរ   
- មានសទធ ជាពូជ  អមត្ៈជាផល ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ៅណា  ៤-១០ នថង  គ្ងម់ានអីវា៉ា នជ់ាបា់ម  ដំត្ណ្ើ រ ាង
ភព  ដបរជាគាម នត្សបៀង  ត្ត្រេះយល់ខុសថា  សាា បត់្ៅសូនយ... ។ 
 កិ្ត្លសនាឱំ្យមានក្មម  ក្មមនាឱំ្យមានវបិាក្  សត្វត្ោក្
ត្បត្ពឹត្តត្ៅាមក្មមវដដៈ ៕៚ 

3  
 ៙.បញ្ច និម    ភិក្សខនវ    ធមាា     សទធមាសស    ឋិតិយា   
អសនមាា សាយ  អន្ន្តរធាតយ  សវំតតន្តិ  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  
ធម ៌៥ យ៉ា ងត្នេះ    ត្បត្ពឹត្តត្ៅត្ដើមបឱី្យត្ពេះសទធមមឋតិ្ត្ថរ     មនិសាប- 
សូនយ  មនិអនតរធានត្ៅ  ធម ៌៥ យ៉ា ង  គឺ្ 
 ឥធ  ភិក្សខនវ  ភិក្សខ ូ   មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ភកិ្ខុទងំឡាយ
ក្នុងត្ពេះសាសនាត្នេះ ( បិ.៤៥/ទំ.៩៦ ) 
 ១-សក្សកចចំ  ធមាំ  សណុន្តិ  សាដ បធ់ម ៌ ត្ោយត្គារព 
 ២-សក្សកចចំ  ធមាំ  បរយិាបុណន្តិ  ត្រៀនធម ៌ ត្ោយត្គារព 
 ៣-សក្សកចចំ  ធមាំ  ធានរន្តិ  ត្ទត្ទងធ់ម ៌ ត្ោយត្គារព 
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 ៤-សក្សកចចំ  ធោន្ំ  ធមាា ន្ំ  អតេំ  ឧបបរកិ្សខន្តិ  ពិចារណា
អត្េននធម ៌ ដដលខាួនត្ទត្ទងត់្ហើយ  ត្ោយត្គារព ។ 
 ៥-សក្សកចចំ   អតេមញញ យ   ធមាមញញ យ   ធមាា ន្ុធមា ំ  
បដិបជជន្ត ិ  ដឹងអត្េ  ដឹងធមត៌្ហើយ  ត្បតិ្បត្តិធម ៌  ាមសមគួ្រដល់
ធម ៌ ត្ោយត្គារព ៕៚ 

3  
 ៙.ត្សចក្ដីទុក្ខ  ចូលមក្ក្នុងជីវតិ្ត្ោយត្បោរណាៗ 
 - មនិដមនឱ្យត្សាក្ត្ៅត្ទ  គឺ្ឱ្យសិក្ា ( បរញិ្ញា  ) 
 - មនិដមនឱ្យត្ដញ ( ត្ោយសអប ់) ត្ទ  គឺ្ឱ្យដឹង ( បជាតតិ ) 
 - មនិដមនឱ្យរលុប ( បំត្ភាច ) ត្ទ  គឺ្ឱ្យរលឹក្ ( មានសតិ្ ) 
 - មនិដមនឱ្យពឹងត្ណាា ត្ទ  ដត្ឱ្យពឹងបញ្ញា កំ្ណ្ត្ដឹ់ងទុក្ខ ។ 
 C.ាមពិត្  ទុក្ខទងំអស់  មនិដមនជាអាត ត្ទ  ក្ម៏និដមនជា
របស់អនក្ណាដដរ  ដត្សត្វត្ោក្ដរក្ទូលទុក្ខត្ោយខាួនឯង ៕៚ 

3  
 ៙.គាម នអនក្ណា        ត្ៅត្ទត្មឃ រហូត្ត្ ើយ   

ដល់ត្ពលត្ហើយ       ត្ចញចត្មាើយ   គឺ្ត្តូ្វបាក្ ់
គាម នអនក្ណា        ដដលខ្ជា ងំោា  ត្លើមរណ្ៈ 
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ក្នុងវដដៈ         ដក្ឋានៈ  ធាា ក្ា់មក្មម ។ 
៙.ត្បើបានរមួសម័ត្គ្     សូមត្សាម េះភក្ដី 
សមបត្តិត្ោកី្យ ៍      កំុ្បីត្ដក្ត្ា ំ

 ត្ពលបានមាសត្ពត្ជ កំុ្ត្ភាចសីលត្បា ំ
 ត្ពលត្ក្ត្ត្គាេះក្មម កំុ្ត្ភាចត្ធវើបុណ្យ ៕៚ 

3  
 ៙.មនិមានជីវតិ្អនក្ណាមនិត្ក្ើត្ទុក្ខត្ ើយ 
 - ទុក្ខអាចឱ្យបានលអ  មក្ត្ជឿត្លើត្ពេះធម ៌។ 

 - ត្ពលបានជួបត្ពេះធម ៌ ក្ប៏ានឮថា  “ កុាំៃូលៃុកា ” 
 - ត្នេះជាត្ ម្ េះននសតិ្បបោឋ ន  គឺ្សតិ្រលឹក្បានសភាវទុក្ខ  
មនិដមនអាត   មនិចាបត់្បោន ់ គឺ្ោក្ចុ់េះ  មនិទូលទុក្ខត្ទ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ត្បើជីវតិ្ឱ្យដូចជារថត្ភាើង 
 - ឱ្យនថាជិេះត្ហើយ  មនិបាចហ់ួងដហង 
 - យក្សត្ត្មចត្តឹ្មទិសត្ៅ  ត្តូ្វចុេះត្ចញអំពីរថត្ភាើង  ត្ោយ
មនិអាល័យនឹងអវីត្ ើយ ៕៚ 

3  
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 ៙.មានត្រឿងខាេះ      មនិដឹងចាស់      កំុ្និយយ 
 ដឹងចាស់ត្ហើយ    ក្ម៏និអយ         និយយបាន 
 ត្សងៀមត្ោយសងប ់  ចបត់្ោយធម ៌      លអត្ក្សមក្ានត 
 រក្យប៉ាុនាម ន      អាចត្រលបាន    ធមមទនត្ហាង៕៚ 

3  
 ៙.មនុសសត្យើង  ខំត្បឹងដសវងរក្មយួជីវតិ្  ដល់ទីបំផុត្គឺ្បាន  

“ យថាកែា ” ។ 

 ត្ហតុ្ផលអយៗ  ប៉ាុដនត  ត្ោយសារោរជាបជំ់រក្ ់ ត្ទើបមុន
ត្ពលសាា ប ់ គឺ្មនិអាចលេះអវីបានត្ ើយ ។ 
 ក្មាា ងំសទធ   និងបញ្ញា ត្ខាយ  មនិអាចផ្គដ ចប់ាន ៕៚ 

3  
 ៙.បញ្ញា ជីវតិ្  ភាគ្ត្ត្ចើនមនិដមនត្ៅត្ត្ង ់  “ ែិនបានដៅរស់ ” 
ត្នាេះត្ទ  ដត្ត្ៅត្ត្ងម់និបានដូចត្គ្  មនិបានដូចគិ្ត្  មនិបានដូចចិត្ត  
បញ្ញា ត្រឿងត្សនហា  ត្រឿងត្គ្ត្មើលអយ ។ល។ 

 ត្បើត្យើងយក្ត្តឹ្មដត្  “ មានជី្វិត្បានដៅរស់ ” មក្ត្ធវើោរអរផាូវ

ចិត្ត... ត្ត្ើដក្ដត្ងាើមធំត្រឿងអីត្ទៀត្ ?  
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 ត្មើលអនក្ឈសឺាា បស់ពវនថង  ត្គ្សូមដត្រស់មនិបាន  ត្បដហល
ត្យើងក្ត៏្ពមដដរ  វាមនិបានត្ៅត្ទៀត្ផង  ត្សាបដ់ត្ឯងឯត្ណ្េះ  មនិ
ត្ចេះរស់ឱ្យបានសុខ  ត្ត្ើត្ពេះអងគណាជួយ បានត្ៅ  ត្បើមនិខំជួយ ខាួនឯង
ត្ទត្នាេះ ៕៚ 

3  
 ៙. “ ដរឿងដសនហាដត្ៅរបង ”  រវល់ដត្ត្ដញាម    មនុសសដដល  

“ ែិនមែន ”  ត្ធវើឱ្យមនុសស  “ មែន ”  រត្ត់្ដញាមមនិទន ់។  “ ដ្ុាំសាច់
កប៏ាត្់អ្ស់  ឯត្ត្ីត្សសក់រ៏ត្់រួច ” ( ចុលាធនុគ្គហជាត្ក្  បញ្ចក្និបាត្ ) ៕ 

3  
 ៙.គូ្ត្គ្ងត្ោកី្យ ៍ សាវ មភីរយិ 
 មនិបាចម់ានគាន   មនិជាអវីត្ ើយ 
   ប៉ាុដនតគូ្បុណ្យ  បារមតី្ឆ្លព េះត្ត្ត្ើយ 
   មនិអាចអត្ត់្ ើយ  រមួត្ខនើយអមត្ៈ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ទេះបីនថងហនឹង  មនិបានក្មាា ងំចិត្តអំពីអនក្ដនទ  ត្តូ្វដត្មាន
សាម រតី្រស់  ត្ោយក្មាា ងំចិត្តខាួនឯង  ត្តូ្វគិ្ត្ថា  ៖ 
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 -ត្យើងពូដក្មក្ត្ហើយ  បានត្ក្ើត្ជាមនុសស 
 -ត្យើងពូដក្ត្ហើយ  បានត្ៅរស់ដល់នថងត្នេះ 
 -ត្យើងជាអនក្មានបុណ្យពិត្ ដបតិ្បានជួបនឹងត្ពេះពុទធសាសនា  
ទងំមានសទធ ... ៕៚ 

3  
 ៙.ដឹងធមជ៌ាបចចុបបនន   ក្នុងទីត្នាេះៗ   
 -ទីត្នាេះត្ោយបញ្ាត្តិ   គឺ្ទីកំ្ពុងរស់ត្ៅ 
 -ទីត្នាេះត្ោយបរមត្េ   គឺ្ត្ោក្ ៦ ។ 
 -ដឹងធមជ៌ាបចចុបបនន   គឺ្ដឹងតួ្នាមរូប  មនិដមនជាអាត  ។ 
 -ត្ទេះជាសភាវៈអវីក្ត៏្ោយ  ត្បើត្បាក្ដមនិដមនជាអាត ត្ហើយ  
គឺ្មនិចាបំាចត់្តូ្វោរសភាវធមដ៌នទត្ទៀត្ត្ ើយ ។  
 -ត្នេះត្ៅថា  មនិរត្សមរសាមត្ោយអាត នុទិដឋិ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ក្ោសពណ៌្ស មយួសនាឹក្  ត្ត្ើត្យើងរក្ដ់វ ៉ានាពណ៌្អី  
ក្នុងោរត្មើលត្ក្ោសត្នាេះ ។ 
 អនក្ដនទក្ដូ៏ចគាន ដដរ  ខាេះរក្ព់ណ៌្ត្ក្ហម  ខាេះត្លឿង  ខាេះត្លម   
ខាេះពណ៌្ជមពូ... ។ល។ 
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 ត្យើងមនិអាចឱ្យត្គ្បគ់ាន   ត្ឃើញត្ក្ោសពណ៌្ ស  ត្ៅាម
ពណ៌្ពិត្បានត្ ើយ  ( ត្ ា្ េះគាន ត្ទៀត្ផង ) ។ 
 លុេះត្ាដត្រក្ដ់វ ៉ានាពណ៌្ ស  ( ញាណ្ )  ត្ទើបបានត្ឃើញ
ត្តូ្វាមពិត្ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្គ្ត្ធវើដវ ៉ានាឱ្យត្គារក្ ់  ត្ដើមបឱី្យត្គាត្ឃើញវាលត្ៅម ដខ៏ចី
ត្សស់ក្នុងរដូវត្បាងំ... មនុសសត្យើងរក្ដ់វ ៉ានារបស់មារ  ត្មើលត្ឃើញ
បញ្ចោមគុ្ណ្សាអ ត្  មាននូវសុភសញ្ញា ... ។ 
 ឥ ូវត្នេះ  មនុសសត្យើងគួ្របានរក្ ់ “ ធមាា ោស ” ដវ ៉ានា
ត្ពេះធមវ៌ញិ ( បិ.១៦/ទំ.២០០ ) ៕៚ 

3  
 ៙.ត្បើត្យើងរាងដូចអស់ក្មាា ងំចិត្ត   
 - ត្គានដ់ត្គិ្ត្ថា  ត្យើងពូដក្ត្ហើយ  បានត្ៅរស់ប៉ាុត្ណ្ណ េះ  ដូត្ចនេះ
ក្មាា ងំចិត្តនឹងត្ក្ើត្ត្ ើង ។ 
 - មហាត្សដឋី  ត្ពមជូនសមបត្តិទងំអស់  ដល់ត្ោក្ត្គូ្ត្ពទយ  
ត្ដើមបឱី្យបានជីវតិ្រស់ត្ៅ... ។ 
 - ត្យើងបានត្ៅរស់ត្ហើយ          ត្ទើបត្យើងត្ធវើោរឱ្យបានទីពឹង   
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“ ខលួន  ជ្ជៃេីឹងននខលួនឯង ” ៕៚ 

3  
 ៙.មនុសសត្យើងត្ពញទឹក្  ត្ពញដី  ត្ត្ចើនណាស់ដដលត្រៀន
អស់ថាន ក្ត់្ហើយ  ក្ច៏ងដ់ក្ពិភពត្ោក្  និងចងដ់ក្អនក្ដនទ  ប៉ាុដនត  ាម 
ផាូវត្ពេះធម ៌  សំខ្ជនគឺ់្ដក្ខាួនឯង  ត្ហើយរស់ត្ៅជាមយួនឹងត្ោក្ត្នេះ  
ត្ោយសមាម ទិដឋិ  មនិត្បោនហ់ួងដហងត្ោក្ត្នេះត្ ើយ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្យើងចងដូ់ចត្មដច  មនិហាមឃាត្ត់្ ើយ  ដត្ត្យើងក្ត៏្តូ្វ
យល់ចំត្រេះអវីដដលត្ក្ើត្ត្ ើងក្នុងត្ោក្ត្នេះផង  វាមនិដមនត្ចេះដត្ដូច
ចិត្តត្យើងចងត់្នាេះត្ទ    ត្បើត្យើងមនិសត្មួលត្ទ    គឺ្ត្យើងត្ក្ើត្ទុក្ខដត្
ខាួនឯងហនឹង  ខឹងនឹងអនក្ដនទ  ត្ត្ោធនឹងអវីៗ ត្ត្រេះដត្មនិដូចចិត្តចង។់ 
 ត្បើត្យើងពូដក្ណាស់  កំុ្ឈ ឺ កំុ្សាា បឱ់្យបានត្ៅ... ៕៚ 

3  
 ៙.ោរខឹងត្ត្ោធ  សអប.់.. មនិធាា បត់្ធវើឱ្យអនក្ណាបានត្បត្សើរ
ត្ៅត្នាេះត្ ើយ ។ 
 ននទយក្ខ  ទូសីមារ  ោ រាជា... ត្ពេះបាទសុបបពុទធ... ធាា ក្ន់រក្ 
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ត្ោយសារដត្  “ ខឹងដត្កា្  សអប់ ”  ត្ហើយត្បទូសដត្នាេះឯង ៕៚ 

3  
 ៙.ក្នុងជីវតិ្ត្នេះ  អវីដដលត្យើងត្តូ្វទទួលឱ្យបាន  “ គ្ឺត្គ្ប់យ៉ា ង  
រមែងផ្ដល ស់រដូរ ” ។ 

 ដំត្ណាេះត្សាយបានយ៉ា ងធូរ  ត្ៅត្ត្ង ់ អបរ់ញំាណ្ឱ្យដឹងថា  

“ ត្គ្ប់យ៉ា ង  ដោយបរែត្ថ  គ្ឺែិនមែនដយើងជ្ជអ្នកដ្វើដ ើយ ” ។ 

 ដូត្ចនេះត្ហើយ  ត្យើងត្តូ្វដត្បានរចួខាួន ៕៚ 

3  
 ៙. “ ដត្រេះែិនដឹ្ង  នងិដត្រេះដឹ្ង ” ។ 

 - ត្ត្រេះមនិដឹង        ត្ទើបត្យើងត្បឹង ទូលភារៈ 
 - ត្ត្រេះមនិដឹង        ត្ទើបត្យើងទក្ ់ ធាា ក្វ់ដដៈ 
 - ត្ត្រេះមនិដឹង        ត្ទើបត្យើងខឹង ត្បឹងោបច់ាក្ ់
 - ត្ត្រេះមនិដឹង        ត្ទើបអបលក្ខណ៍្ ថាន ក្រ់លត្ឆ្លត្ ។ 
 - ត្ត្រេះដឹងបុណ្យ     គុ្ណ្ត្ពេះធម ៌ ត្ទើបឈបរ់ល 
 - ត្ត្រេះដឹងោល      ត្រៀនត្ពេះធម ៌ ត្ទើបឈបត់្ត្ោធ 
 - ត្ត្រេះដឹងធម ៌        ត្ចញចាក្ភព ត្ទើបឈបត់្ឆ្លត្ 
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 - ត្ត្រេះដឹងត្ផ្គដ ត្      ត្ចាទខាួនឯង ត្ទើបឈបទូ់ល ៕ 

3  
 ៙.បានត្ក្ើត្ជាមនុសស  មានឱ្ោសបានសាដ ប ់  បានត្រៀននូវ
ត្ពេះធម ៌ មនិវតិ្សសណាស់ត្ទឬ ? 
 បានជាមនុសសលអ  គួ្រសមត្ហើយ  ផដល់ក្មាា ងំចិត្តឱ្យខាួនឯង  
សនសតំ្គ្បបុ់ណ្យឱ្យដូចជាអនក្ត្បាជញ   សនសបុំណ្យបនតិចមដង ៗ   រហូត្
បរបូិណ៌្  ជាពិត្សស  បានចាក្ធ់ាុេះសចចធម ៌ ជាក្ច់ាស់នូវអមត្ៈ ៕ 

3  
 ៙.ឥ ូវត្នេះឯងចិត្តត្ឃើញ   ដត្ត្យើងអនក្ត្ឃើញ   គិ្ត្ក្ត៏្យើង

អនក្គិ្ត្ត្ោយអាត នុទិដឋិ  ត្ត្រេះ “ ធាត្ុដឹ្ងនូវអារែាណ៍ ” មនិបានត្បាក្ដ

លក្ខណ្ៈដល់សតិ្សមបជញ្ា ៈ ។ 
 ត្ោយបរមត្េធម ៌ មានដត្ធាតុ្ដឹងប៉ាុត្ណាណ េះ ៕៚ 

3  
 ៙.ោរសាដ បត់្ពេះធម ៌    ោរត្រៀនត្ពេះធម ៌    គឺ្ជាោរសិក្ានូវ
ត្ពេះបញ្ញា គុ្ណ្របស់ត្ពេះអរហនតសមាម សមពុទធ  ដដលត្ពេះអងគត្ទង-់
ត្ាស់ដឹងនូវត្សចក្ដីពិត្ជាសចចធមថ៌ា    “ សនរវ  ធមាា   អន្ោត តិ ” 
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ធមទ៌ងំឡាយ  ទងំពួងមនិដមនជាអាត  ( បិ.៥២/ទំ.៧៩ ) ៕៚ 

3  
 ៙.អវីៗ មនិគួ្រឱ្យត្ត្ត្ក្អរ  ខ្ជវ រ-ក្  ជាបជំ់រក្ត់្ៅត្នាេះត្ ើយ  
ត្ត្រេះគឺ្ជាសមបត្តិរបស់ត្ោក្ត្នេះ  មានវបិត្តិដត្បត្បួលជាមាច ស់  ឱ្យទុក្ខ
ត្ទសមក្ាមត្ត្ោយត្ត្ចើនដបប ។ 
 ក្ម៏និគួ្រឱ្យត្សាក្ត្ៅអវីត្ៅត្នាេះដដរ  ពីត្ត្រេះមាច ស់ត្គ្ត្ទត្ត្ើ  
ដដលយក្របស់ត្គ្ត្ៅត្នាេះ  ត្ោយោរវនិាសទងំសមបត្តិ  ញាតិ្  វយ័  
សុខភាព  ជីវតិ្... ។ 
 ក្ម៏និគួ្រត្ពត្ងើយ  ត្ោយមនិពិចារណាោរពិត្ដដរ ។ 
 C.ត្តូ្វាងំត្ៅក្នុងឧត្បោខ ញាណ្  មានត្នក្ខមមសុខ   

ត្គ្បយ់៉ា ង  មនិដមនត្យើងត្ធវើ  ទងំោរត្ក្ើត្  ទងំោរវនិាស ។ 
ដូត្ចនេះអវីដដលត្យើងមនិបានត្ធវើត្ទ  គឺ្ត្យើងត្តូ្វដត្រចួខាួន  អត្់

មានសងសយ័ត្ម៉ាចអ៊Íចឹងត្នាេះត្ ើយ ៕៚  

3  
 ៙.ោនដ់ត្យូរនូវត្ពលត្វោ  ដដលត្យើងក្នាងមក្  ោនដ់ត្ឱ្យ
ត្យើងដឹងថា  មានត្រឿងត្ត្ចើនណាស់  ដដលត្យើងមនិបាចនិ់យយ  
ត្ត្រេះនិយយត្ៅក្ម៏និបានលអអវីដដរ   បត្ណាដ យឱ្យដត្កិ្ត្លសត្ត្បើមាត្ ់
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និយយ  ត្ៅបងកទុក្ខត្ទស  អន្តេ ( ឥត្ត្បត្យជន ៍) ។ 
 ត្យើងត្ធវើោរត្ោយបញ្ញា ឱ្យត្ត្ចើន  អវីៗ មានត្ហតុ្ផលត្តឹ្មត្តូ្វ  
ជាតួ្សត្ត្មចត្ហើយ  ត្យើងមនិចាបំាចនិ់យយអវីត្ ើយ  ទុក្ឱ្យធមមជាតិ្
ត្ធវើោរត្ៅាមធមមជាតិ្ត្នាេះត្ៅ ។ 
 ត្បើត្តូ្វត្រល  គឺ្ក្ថាវត្េុ ១០  ដដលជាសបាយក្ថា  ឬសចច-
ក្ថា  សមគួ្រាមធមមទន ៕៚ 

3  
 ៙.ត្យើងមនិអាចឱ្យត្ដើមសាា   ដផាជាដូងបានត្ ើយ ។ 
 - គិ្ត្ត្ឃើញដល់ធមមជាតិ្រត្បៀបហនឹង  ក្គួ៏្រដត្សបាយចិត្ត
ត្ហើយ ។ 
 - អវីៗ ត្រៀបរយយ៉ា ងត្តឹ្មត្តូ្វាមបចចយ័ ។ 
 - ឧត្បោខ ត្ពហមវហិារ  ោនយ់ក្សត្វទងំពួងត្បត្ពឹត្តត្ៅាម
ក្មមរបស់ខាួនជាអារមមណ៍្ ។ 
 - ឧត្បោខ ញាណ្  វបិសសនាោនយ់ក្ពួក្ធមជ៌ាបរមត្េ  ត្បត្ពឹត្ត
ត្ៅាមបចចយ័ជាអារមមណ៍្ ៕៚ 

3  
 ៙.រក្ាខួរក្ាលត្យើងឱ្យបានលអ  ត្ោយគិ្ត្ត្រឿងលអៗ ត្រលគឺ្   
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គិ្ត្ាមត្ពេះធម ៌ ដដលបានសាដ ប ់ ត្រៀន  ត្ទត្ទងច់ាទុំក្មក្ ។ 
 កំុ្គិ្ត្ត្រឿងមនិលអត្ោយរាគ្ៈ  ត្ទសៈ ត្ត្បៀបត្ធៀប  ត្ចដណ្ន...
នាឱំ្យត្ៅហមងចិត្ត  
 ត្បើបានគិ្ត្ត្ហើយ     ត្តូ្វមានសាម រតី្រលឹក្ដឹងឱ្យយល់ចាស់ថា 
ត្តឹ្មដត្ជាចិត្តគិ្ត្ប៉ាុត្ណាណ េះ  មនិដមនជា  អាត   ត្ទ ៕៚ 

3  
 ៙.មនុសសលអត្ោយដួងចិត្ត មនិដមនសអិត្សាអ ងភន្ទោត  
 មនុសសសាអ ត្ត្ោយចរយិ មនិដមនថាោយត្ ើយ ។ 
 មនុសសចាស់ឧបនិសសយ័          មនិដមនវយ័ចាស់ត្ ើងត្សបើយ 
 មនុសសមានគឺ្ត្គ្បត់្ហើយ មនិដមនត្ ើយមានដត្ត្បាក្។់ 
 បណ្ឌិ ត្ពិត្សីលត្បា ំ  ឧត្បាសថក្មមអរយិសាវក័្ 
 អរយិត្ទពយត្ឃើញសចចៈ   ាងវដដៈទុក្ខនិត្រាធ ៕៚ 

3  
 ៙.អនក្ដដលមានបញ្ញា   រដមងបានសុខ  សូមបជួីបទុក្ខ 
 អនក្ដដលអត្ប់ញ្ញា   រវល់ដត្ត្ក្ើត្ទុក្ខ  សូមបជួីបសុខ 
 ដូត្ចនេះ  ត្ទើបកំុ្ខាិល  សនសបំញ្ញា បនដិច ៗ ក្ត៏្ចេះដត្ខំត្បឹង
ពាយមត្ៅ     ថវីដបតិ្ត្ដើមទុនអតី្ត្ជាតិ្    មនិត្សមើគាន ក្ត៏្ោយ    ប៉ាុដនត 
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ឥ ូវត្នេះត្យើងមានឱ្ោសពាយម ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ត្ោក្ត្ពឹក្ត្ ើងមក្     ជាមយួនឹងោរត្ពមទទួលត្គ្បយ់៉ា ង 
 - មនិដមនសងឃមឹជួបដត្ត្រឿងត្តូ្វចិត្ត       ត្តូ្វត្ថាើមត្នាេះត្ទ     ឬ 
សងឃមឹដត្ោរបានសបាយដត្មា៉ាងត្នាេះត្ ើយ ។ 
 - អវីដដលមនិជាទីសបាយ  ក្ត៏្ពមជួប  ត្ត្រេះវាក្អ៏ាចសដមដង
ត្បាបោ់រពិត្ឱ្យត្យើងយល់ដឹងបានដដរ ។ 
 - ក្មាា ងំចិត្តពិត្សស  ដដលអាចឱ្យត្យើងត្ពមទទួលបានត្គ្ប់
ត្រឿង  ត្ត្រេះត្យើងលមមចិត្តត្ោយត្តឹ្មដត្ោរបានជីវតិ្ត្ៅរស់  ដូត្ចាន េះ
ត្ហើយ  ត្ទើបត្យើងមនិខ្ជា ចចំត្រេះមុខឧបសគ្គ ៕៚   

3  
 ៙.អោត ន្នញ្ច   បិយ ំ ជញញ   រនក្សខយេ  ន្ំ  សរុក្សខិតំ   
 ត្បើដឹងថា  ខាួនជាទីត្សឡាញ់  គ្បបរីក្ាខាួនឯងត្នាេះ  ឱ្យជាោរ
រក្ាដល៏អ  ( បិ.៥២/ទំ.៥៥ ) ។ 
 C.ោរត្សឡាញ់  និងោរត្ចេះត្គារពខាួនឯងឱ្យបានលអ  រក្ា
ខាួនទុក្ក្នុងកុ្សលធម ៌ ដូត្ចនេះរដមងបានជារត្នបពវជិត្ បទុមឧបាសក្  
ឬបុណ្ឌ រកិ្ឧបាសិោ ( ឈូក្ ស ) ។ 



-127- 

 

 នាឱំ្យបានសុខ  សាងត្ពហមយន  ត្ឆ្លព េះត្ពេះនិរវ ន ៕៚ 

3  
 ៙.ត្រឿងក្នុងត្ោក្ត្នេះ  ភាគ្ត្ត្ចើន ៖ 
 - លអមក្... លអត្ប 
 - មនិលអមក្ត្ទ... ក្ម៏និលអត្ប 
 - ត្បើអាត្ក្ក្ម់ក្... គឺ្អាត្ក្ក្ត់្បត្ៅវញិ  សងសឹក្ ។ 
 C.សន្តិមគគនមវ    ព្រូហយ    ន្ិវវ ន្ំ    សគុនតន្    
នទសតិំ  ( ចូរចត្ត្មើនផាូវសងបដ់ត្មា៉ាង... បិ.៥២/ទំ.៨០ ) 
 - លអមក្... ត្បត្ោយក្ត្ញ្ាុ ាធម ៌
 - មនិលអមក្ត្ទ... ត្បត្ោយធមស៌ត្នាដ ស 
 - ត្បើអាត្ក្ក្ម់ក្... ត្បត្ោយធមខ៌នតី  ត្មាត   ក្រុណា ។ 
 C.រក្ាត្សចក្ដីលអ  ទុក្ជាសមបត្តិននជយ័ជមនេះ ៕៚ 

3  
៙.ែនុសសដខ្លា ចចូល...   C.្ែ៌បដណដ ញដខ្លា ចដចញ 

- ត្រលត្ោយចិត្តត្ត្ោធ...  - ត្រលត្ោយមានត្មាត  
- ចូលចិត្តនិយយអាត្ក្ក្ពី់ត្គ្... - ចូលចិត្តអនុត្មាទនា 
- ខឹងងំ គំុ្កួ្ន សណ្ដូ ន ក្ ខាួនឯង... - ឱ្យអភយ័ចបត់្រឿង 
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- និយមចាបត់្ទសត្គ្...   -ដឹងខាួនខុស ខមាត្ទស ខំដក្ 
- គិ្ត្ដត្ពីខាួនឯងត្ោយត្ោភៈ... - បត្តិទន  សត្ន្ទអគ េះ 
- គិ្ត្ថាត្ចេះអស់ត្ហើយ...  - ត្រៀនរហូត្  និងសិក្ាសចចៈ 
- ត្បោនស់មបុក្ត្រាគ្ថាខាួន...  - សតិ្រក្ាត្គ្បត្គ្ងខាួន 
- ទុក្ខត្សាក្នឹងោរត្រត្.់..  - សុខសងបនឹ់ងអនិចចាធម ៌ 
- ជំរក្វ់ាក្វ់និត្ត្ចើន...       - វតិ្វក្  ត្នក្ខមមៈ  សមាងឹសនតិបទ ៕ 

3  
 ៙.ជួបត្ពេះនត្ត្បិដក្មនិសូវត្ចេះអាន  កំុ្ត្រលថា  “ លាំបាក ” 
ត្តូ្វគិ្ត្ដល់ោរបំត្ពញត្ពេះបារមនីនត្ពេះអងគ ។ 

 ត្ពេះអងគត្ទងស់ដមដងត្ពេះធមឱ៌្យបដិបត្តិ   កំុ្ត្រលថា  “ ដ្វើែិន
បាន ”  ត្តូ្វគិ្ត្ដល់ត្ពេះមហាក្រុណាទិគុ្ណ្ ។ 

 កំ្ពុងត្ធវើសន្ទអគ មជាមយួនឹងកិ្ត្លស   កំុ្ត្រលថា  “ ខជិលឱ្យ 
ដសាេះ ”  ត្តូ្វគិ្ត្ដល់សត្ងវគ្វត្េុ ៨ យ៉ា ងក្នុងវដដៈ ។ 

 បានត្ដើរក្នុងផាូវត្ឆ្លព េះត្ៅរក្អមត្ៈ  ដដលត្ពេះសុគ្ត្ត្ទងត់្ាស់-

សដមដង  កំុ្ត្រលថា  “ េត្ដ់នឿយដ ើយ ” ។   
 មានឱ្ោសបានបសួ     ក្នុងត្ពេះសាសនាត្ហើយ    កំុ្ត្រលថា 
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“ ្ុញ ”  ត្តូ្វគិ្ត្ថា  ជាោរអរត្បត្សើរបំផុត្ក្នុងភព ៣ ៕៚ 

3  
 ៙.មុខមនុសស  ដត្ចិត្តមនិត្បាក្ដថាជាចិត្តមនុសសត្ទ  ត្ត្រេះ
ត្តូ្វដបងដចក្ត្ៅាមក្មម ។ 
 អនក្ចត្ត្មើនសតិ្បបោឋ ន  មនិទមទរចិត្តអវីអំពីអនក្ដនទត្ ើយ  
អាចត្គានដ់ត្ដណ្នាាំមផាូវត្ពេះធមប៌៉ាុត្ណាណ េះ  ត្ត្រេះសតិ្បបោឋ នជា
ត្ពហមយនត្ចញចាក្ត្ោក្ត្នេះ  ត្ោយោរមនិជំរក្វ់ាក្វ់និ ៕៚ 

3  
 ៙.មាវមនញ្ញេ  បុញ្ញសស  ន្  មតតំ  អាគមិសសតិ   

( បិ.៥២/ទំ.៤៧ )  បុគ្គល  មនិគួ្រត្មើលអយបុណ្យថា  មាន
ត្បមាណ្តិ្ច  នឹងមនិឱ្យផល  ដូត្ចនេះត្ ើយ ។ 
 C.ត្យើងគួ្រហវឹក្ហាត្ឱ់្យមានត្សចក្ដីសុខ  ជាមយួនឹងត្រឿង
បនតិចបនតួច  ក្នុងជីវតិ្រាល់នថង ។ 
 ត្ត្រេះត្ហតុ្  មនុសសត្យើង  ត្មើលអយសុខក្នុងត្រឿងបនតិចបនតួច
ហនឹងឯង  ត្ទើបជាលទធផល  សូមបដីត្ត្រឿងអវីតិ្ចតួ្ច  ក្ត៏្ក្ើត្ទុក្ខដដរ  
ត្ហើយមនិអាចអបរ់បំាននូវត្សចក្ដីសុខធំដំុត្ ើយ ៕៚ 

3  
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 ៙.មានត្រឿងខាេះ     ត្តឹ្មត្តូ្វទងំអស់គាន     ដូចអនក្ខាេះថា     ត្គា 

ពណ៌្ត្លម   ខាេះថាត្គាពណ៌្សអ៊Íចឹង  ដត្ដដលត្ៅជាខុសទងំអស់គាន

ត្នាេះ  ត្ត្រេះមក្អំពីវត្ងវងត្ ា្ េះត្បដក្ក្គាន   យ៉ា ងណាមញិ  ោរត្បោន់
ត្ោយអាត នុទិដឋិ  គឺ្ខុសទងំអស់គាន   យ៉ា ងត្នាេះឯង ។ 

 លុេះដត្សមាម ទិដឋិត្ឃើញបរមត្េធម ៌  ត្ទើបត្តឹ្មត្តូ្វទងំអស់គាន   
មនិមានោរត្ ា្ េះគាន   ត្ោយោរត្ឃើញសចចធមត៌្ ើយ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្យើងមនិដឹងរយៈត្វោដល់ទិសត្ៅក្ពិ៏ត្  ឱ្យដត្បចចុបបនន
ត្នេះ  ដឹងថាមនិមានអាត   ត្ហើយមានត្សចក្ដីសុខក្នុងដំត្ណ្ើ រផាូវ  ត្ោយ
វបិសសនាប៉ាុណ្ណឹ ង ៗ ត្ៅ  គឺ្សមរមយត្ហើយ  កំុ្ដត្ត្បមាទ ៕៚ 

3  
 ៙.អត្តភាពត្នេះបីដូចផទេះសមាន ក្ ់ ដដលត្យើងត្គានដ់ត្ជួលសាន ក្់
មយួត្គា ៗ ប៉ាុត្ណាណ េះ ។ 
 ត្បើត្យើងត្ត្បើត្បាស់បចចយ័ ៤  ត្ត្បៀបដូចជាត្នមាឈនួលផទេះ  
ត្យើងមានដត្សូមបញ្ចុ េះនថា  មនិដមនសូមត្ ើងនថាឱ្យមាច ស់ផទេះត្ទ ។ 
 ត្នេះឯង  ដដលត្ពេះពុទធអងគត្ទងត់្ាស់អំពីធមស៌ត្នាដ ស  អំពីោរ
ត្បាថាន តិ្ច...ជាធម ៌ ជាវនិយ័  ជារក្យត្ត្បៀនត្បត្ៅរបស់ត្ពេះសាសាដ ៕ 
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 ៙.សំណួ្របងជំនិត្  ក្នុងអបបនាវថីិ  ត្ោយត្ឃើញរាបផ់ល ៣ 
ខ្ជងត្ត្ោម   ( ត្វៀរអរហត្តផល )  ក្ ៏ងល់ថា    អរហត្តផលត្ក្ើត្ត្ត្ដអំពី 
មគ្គវថីិ  អាត្ស័យដត្មហាកិ្រយិ  មានដដរឬ ? 
 ចត្មាើយ  ក្នុងវារៈដដលបងជំនិត្ត្លើក្មក្ត្នេះ  គឺ្អបបនាជវន័  
ដដលត្ក្ើត្ខ្ជងមុខមហាកុ្សល  មហាកិ្រយិ  ត្ទើបត្តូ្វត្វៀរផលទងំ ៤ 
ក្នុងមគ្គវថីិត្ចញ  ទុក្ត្ៅដត្ផល ៤ ក្នុងផលសមាបត្តិ  ប៉ាុត្ណាណ េះ ។ 
 បញ្ញា ក្ ់ មនិមានអរហត្តផល  ឬផល ៣ ត្ទៀត្ណា  ដដលត្ក្ើត្
ខណ្ៈដំបូង  ត្ត្ដអំពីមគ្គវថីិត្នាេះត្ទ  ត្គានដ់ត្ក្នុងវារៈត្នេះ  ត្ោក្ត្លើក្
អំពីមហាកុ្សល   មហាកិ្រយិ   ត្សាមនសស   និងឧត្បោខ     ជាអននត-
របបចចយ័ននអបបនា ៥៨  ដត្ប៉ាុត្ណាណ េះ  ដូត្ចនេះ  ត្ទើបត្តូ្វត្វៀរផល ៤ ក្នុង
មគ្គវថីិ  មនិដមនត្វៀរដត្អរហត្តផលត្នាេះត្ទ ។ 
 ៙.អបបនាជវន័ ៥៨ ដួង  ដដលត្ក្ើត្ខ្ជងមុខោមាវចរកុ្សល,  
កិ្រយិ ៖ 
 - មហាកុ្សលត្សាមនសស   =>   អបបនាជវន័  ៣២     គឺ្រូបា- 
វចរកុ្សល ៤  +  មគ្គ ១៦ ( ៤  បនួដង )     +    ផលសមាបត្តិ ១២ 
( ៣  បនួដង ) ។ 
 - មហាកុ្សលឧត្បោខ   => អបបនាជវន័ ១២ គឺ្ក្នុងបញ្ចមជាន 
រូបាវចរកុ្សល ១ + អរូបាវចរកុ្សល ៤ + មគ្គ ៤ + ផលសមាបត្តិ ៣។ 
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 - មហាកិ្រយិត្សាមនសស => អបបនាជវន័ ៨  គឺ្រូបាវចរកិ្រយិ 
៤ + អរហត្តផលសមាបត្តិ ៤ ( គិ្ត្ាមត្សាមនសស្ន ៤ ) ។ 
 - មហាកិ្រយិឧត្បោខ  => អបបនាជវន័ ៦  គឺ្ត្ៅក្នុងបញ្ចមជាន 
រូបាវចរកិ្រយិ ១ + អរូបាវចរកិ្រយិ ៤ + អរហត្តផលសមាបត្តិ ១ ។ 
 C.គួ្រចា ំ ត្ោកុ្ត្តរវបិាក្ក្នុងមគ្គវថីិក្ដី ត្ចញអំពីនិត្រាធសមាបត្តិ
ក្ដី  សុទធដត្អបបនាជវន័  ដត្ក្នុងវារៈត្នេះ  សដមដងអំពីអបបនាមុខមហា-
កុ្សល  មហាកិ្រយិ  ត្សាមនសស  និងឧត្បោខ  ៕៚ 

3  
 ៙.ត្តូ្វអបរ់ចិំត្តឱ្យត្ចេះសុខនឹងត្រឿងតូ្ចាច  កំុ្ត្មើលរលំង  កំុ្
គិ្ត្ថាមនិសំខ្ជន.់.. ត្ត្រេះឱ្យដត្ត្បាសចាក្ត្ទស  គឺ្ជាគុ្ណ្ត្នមានន
ជីវតិ្  ត្នេះគឺ្ជាដផនក្ននសមថៈ ។ 
 ត្រៀនត្មើលឱ្យយល់ចំត្រេះត្សចក្ដីទុក្ខ          ថាជាធមមាននជីវតិ្   
រក្សុខសូមបកី្នុងសភាវទុក្ខក្ប៏ានត្ទៀត្ផងត្នេះ គឺ្ជាដផនក្ននវបិសសនា។ 
“  បិ.៥៧/ទំ.១៨   បញញ សហនិោ   ន្នរា   ឥធ   អបិ   ទុនក្សខស ុ 
សោុន្ិ  វិន្ទតិ  នរជនក្នុងត្ពេះសាសនាត្នេះ  ដដលត្បក្បត្ោយ
បញ្ញា   រដមងបាននូវត្សចក្ដីសុខ  សូមបកី្នុងសភាវទុក្ខ ”  ៕៚ 

3  
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 ៙.ត្មើលអវីក្ត៏្ោយ      កំុ្ត្ភាចត្មើលខាួនឯង    ត្ោយ   អន្ោត - 
ន្ុបសសត    ត្ឃើញមនិមាន   អោត       ត្ៅក្នុងត្ោក្  ត្ទើបមនិបាច ់
ត្ក្ើត្ទុក្ខត្ ើយ ៕៚ 

3  
 ៙.សិលបស៍ាន្ទសតក្នុងោរត្រៀបចំជីវតិ្  គឺ្ត្រៀបចំឱ្យជីវតិ្មាន
ត្សចក្ដីសុខ  ក្នុងោរអរត្បាសចាក្ត្ទស ។ 
 ត្នេះជាមងគលដឧ៏ត្ដម ៕៚ 

3  
 ៙.គ្បបតី្ត្ត្ក្អរក្នុងបុណ្យដដល ៖ 
 ១-ឱ្យសុខ  ក្នុងជីវតិ្ត្បាសចាក្ត្ទស 
 ២-ឱ្យសុគ្តិ្ភព  ត្ៅបរត្ោក្ខ្ជងមុខ 
 ៣-ឱ្យឧបនិសសយ័  សត្ត្មចអរយិមគ្គ ។ 
 C.មានជីវតិ្រស់ត្ៅត្ធវើបុណ្យ  គឺ្បានសត្ត្មចត្គ្បោ់រអរ
ទងំពួង !  សាធុ  សាធុ  សាធុ ! ៕៚ 

3  
 ៙.អវីៗ ក្អ៏ស់ត្ៅាមត្ពលត្វោ  អត្ធ់ន ់ ពាយម  រក្ាឱ្យ
បាននូវខាឹមសារននជីវតិ្  សីល  សមាធិ  បញ្ញា  ។ 
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 សាធុ  សាធុ !  ថាវ យបងគំត្ពេះរត្នត្ត្យ័ ៕៚ 

3  
 ៙.ជីវតិ្ត្ោយសនមតិ្  គឺ្ជារបស់ត្យើងត្ោយពិត្ ។ 
 ត្យើងគួ្រត្ត្ជើសត្រ ើសរត្បៀបរស់ត្ៅឱ្យបានសុខ  កំុ្ត្ធវើរត្បៀបដូច
ជីវតិ្ត្នេះជារបស់អនក្ដនទត្នាេះត្ ើយ ។ 
 ជីវតិ្ដដលជំរក្វ់ាក្វ់និនឹងអនក្ដនទហនឹងឯង    ដដល    បិ.៥២/ 
ទំ.១៥៤  “ សរវំ  បរវស ំ ទុក្សខំ ”  នាមំក្នូវទុក្ខ ។ 
 ត្ោយបរមត្េសចច  មនិមានអាត ត្ទ  ត្ត្ើគួ្របត្ណាដ យខាួនឱ្យត្ចេះ

ដត្ត្ក្ើត្ទុក្ខអ៊Íចឹងឬ ? 

 ត្ហតុ្ផល   គួ្រឱ្យត្យើងរស់ត្ៅជាសុខ  “ សរវំ  ឥសសរយិ ំ 
សខុ្ំ ”  គឺ្ពិត្ជាមានលអណាស់ ។ 
 ដូត្ចនេះ  ត្ទើបត្តូ្វមានត្ពេះធមជ៌ាសរណ្ៈ  និងត្បឹងដត្បងឱ្យបាន
ជាទីពឹងននខាួនឯង ៕៚ 

3  
 ៙.ត្បើត្យើងលមមចិត្តនឹងបុណ្យអតី្ត្  ត្យើងមានដត្អរគុ្ណ្
អត្នក្បបោរចំត្រេះបុណ្យ  ត្បើបុណ្យត្រៀបចំមក្ប៉ាុនណា  ត្យើងមាន
សទធ   មានបញ្ញា   នាឱំ្យបានសុខផាូវចិត្តដថមត្ទៀត្ ។ 



-135- 

 

 ត្ត្ើត្យើងត្ក្ើត្ទុក្ខ  មនិសុខចិត្តត្រឿងអវី  ឬត្យើងមនិទុក្ចិត្ត
បុណ្យត្ទ  ត្ជឿាមោរញុេះញងរ់បស់ត្ណាា  ? 
 ត្បើត្យើងពិត្ជាត្ជឿត្លើបុណ្យដមន  ត្បគ្ល់ខាួនឱ្យបុណ្យត្រៀបចំ
ជីវតិ្  ឥ ូវខំត្ធវើដត្បុណ្យឱ្យលអត្ៅ  ត្យើងមានត្សចក្ដីសុខត្ហើយ  
រហូត្ដល់បានលុេះនូវត្ោកុ្ត្តរបុណ្យ ៕៚ 

3  
 ៙.កូ្វដីសីុសួត្  ប៉ាុដនត  ភាពមនិត្សាម េះត្ត្ង ់ ទមាា យត្បេះដូង ។ 
 មនិចំត្រេះដត្គូ្សងារ  សាវ មភីរយិត្ទ  មនុសសត្យើងមានគូ្
ជីវតិ្  ជាពិត្សសគឺ្ោរអរ  ត្បើមនិត្សាម េះត្ទ  ទមាា យត្បេះដូង  ទមាា យ
ជីវតិ្ខាួនឯង ។ 
 ឧទហរណ៍្  បរតិ្ភាគ្ត្ត្គ្ឿងត្សវងឹ  ត្ហើយត្បើក្រថយនត... ត្នេះ
ត្ៅថា  មនិត្សាម េះនឹងោរអរ ។ 
 ោរអរជាគូ្ជីវតិ្សំខ្ជនណ់ាស់  កំុ្ឱ្យត្ចបូក្ត្ចបល់ត្ោយ
ត្សចក្ដីខាិល  អបាយមុខជាត្ដើមត្ ើយ ។ 
 បុណ្យបារម ី ជាគូ្ជីវតិ្ត្ៅបរត្ោក្  ដល់ត្ពេះនិរវ ន ។ 
 ដូត្ចនេះ    ភាពត្សាម េះសម័ត្គ្    ជាគុ្ណ្ធមរ៌ក្ាត្បេះដូងខាួនឯង   
ត្បេះដូងអនក្ដនទត្គ្បត់្រឿង ។ 
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 ត្តូ្វត្បយត័្ន  ត្បើអនក្ដនទមនិរក្ាឱ្យត្យើងត្ទ  គឺ្ត្យើងត្តូ្វត្ចេះ
រក្ាឱ្យខាួនឯង     ត្ត្រេះត្បើត្បេះដូងមនិរងឹមាតំ្ហើយ     សអីត្ទៀត្ក្ទ៏ន់
ទងំអស់  សូមបដីត្ អឹងក្ទ៏នដ់ដរ ។  ត្ទើបត្តូ្វត្ចេះរក្ាត្បេះដូង ៕៚ 

3  
 ៙.គិ្ត្យក្អវីត្ត្ចើនត្ពក្ត្ៅជីវតិ្ត្នេះត្នាេះ  ត្ៅមានឱ្ោសត្ធវើ
បុណ្យសបាយចិត្តត្ៅ  គឺ្លមមត្ហើយ ។ 
 អវីៗ ជាោរពិត្  ត្រៀបរយសពវត្គ្បត់្ហើយត្ត្សច ។ 
 ត្គ្មនិត្សឡាញ់ត្ទ  ចបត់្តឹ្មត្យើងមនិត្ក្ើត្ទុក្ខ 
 ត្យើងរាបអ់ានអនក្ដដលត្សឡាញ់ត្យើង  ឱ្យបានសបាយចិត្ត  
ដបតិ្ក្លាណ្មតិ្ត ។ 
 ត្បឹងលអ  ជាមយួនឹងខាួនឯងឱ្យណាស់ 
 ដរាបណា  ត្ៅមានខយល់ដក្ដត្ងាើម  ដរាបត្នាេះ  កំុ្អស់សងឃមឹ
ត្ ើយ ៕៚ 

3  
 ៙.ចាបមនិបានគិ្ត្ត្ហើរត្បដជងជាមយួនឹងសត្វឥន្ទនទី  ដូត្ចាន េះ  
ក្ម៏និបានត្ក្ើត្ទុក្ខនឹងត្រឿងត្នាេះត្ ើយ ។    ត្បើមនុសសវញិត្ចេះពូដក្
ណាស់  អាត្រឿងជួញទុក្ខោក្ខ់ាួនត្នាេះ ៕៚   
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 ៙.ក្នុងត្ោក្ត្នេះ ឱ្យត្នមាត្ៅត្លើោរត្បណាំងត្បដជងគាន ... 

ត្ត្គាេះថាន ក្ណ់ាស់ !  ដូចត្បណាំងរថយនតអ៊ Íចឹង... ។  ាមផាូវត្ពេះធម ៌ 

គឺ្នថងត្នេះបានចត្ត្មើនត្សចក្ដីលអ  ត្លើសជាងអំពីមសលិមញិ  មនិដមន  
ត្ដើមបឱី្យបានលអជាងអនក្ដនទត្នាេះត្ទ ៕៚ 

3  
 ៙.ន្តេិ  ន្ុ  នោ  តំ  ក្សិញ្ច  ិ នោក្សសា ឹ យមហ ំ ឧបាទិ  
យមានត  ន្  វជជវា  អសសន្តិ  ( បិ.៣៣/ទំ.២១៧ ) ។ 
 អវីៗណា  ត្ៅក្នុងត្ោក្ត្នេះ  ដដលត្យើងចាបត់្បោនត់្ហើយ  
មនិមានត្ទសដល់ត្យើង  អវីៗ ត្នាេះ  បនតិចបនតួចក្ម៏និមានដដរ ៕៚ 

3  
 ៙.ន្គរសាមតីិ   នោ   ភិក្សខ ុ  វិញញ ណនសសត ំ  អធិ-
វចន្ំ  ( បិ.៣៥/ទំ.៤៤០ )  មាន លភកិ្ខុ  រក្យថា  មាច ស់នគ្រនុ េះ  ជា
ត្ ម្ េះននវញិ្ញា ណ្ ។ 
 ត្រឿងដដលពិភពត្ោក្ភាញ ក្ត់្ផអើល  ត្ត្ត្ក្អរ  ត្បោន ់ ឱ្យត្សចក្ដី
សំខ្ជន.់.. ត្តឹ្មដត្ជាអារមមណ៍្របស់វញិ្ញា ណ្ប៉ាុត្ណាណ េះ  ត្ត្រេះត្បោន់
វញិ្ញា ណ្ថាជាសត្វ  ត្ទើបត្ក្ើត្ភព... ៕៚ 

3  
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 ៙.ទីណា     ដដលកុ្សលធមច៌ត្ត្មើនត្ ើង     អកុ្សលធម៌
សាបសូនយត្ៅ... ទីត្នាេះគឺ្ពិត្ជាទីសបាយ ។ 
 ត្ត្បើោយ  ឱ្យត្បត្ពឹត្តនូវត្ពហមចរយិធម.៌.. ។ 
 មនិដមន  បត្ត្មើោយត្ោយោរវត្ងវងត្បោនថ់ា  ជាអញ  ថាជា
របស់អញត្នាេះត្ទ ៕៚ 

3  
 ៙.សួត្លអ  ត្បេះដូងរងឹមា ំ  ខួរក្ាលត្ត្ជាក្.់.. ត្ទេះរបស់ទិពវ  
ធាា ក្អំ់ពីត្លើត្មឃ  ក្ម៏និត្សមើដដរ ។ 
 ពឹងត្ចមុេះខាួនឯងដក្ដត្ងាើមត្សាេះហនឹង... ដូចត្មដចបានជា
ត្ពលឹងមនិពឹងត្ពេះធម ៌។ 
 ដក្ដត្ងាើមចូល... សបាយ 
 ដក្ដត្ងាើមត្ចញ... សុខ ៕៚ 

3  
 ៙.មនុសសត្យើងបានខពស់  ត្ត្រេះត្ត្ោក្ឈរ 
 មនិត្ត្រេះជាន ់ក្... សងកត្ត់្គ្ 
   គុ្ណ្ធមខ៌ពងខ់ពស់  ត្ ម្ េះឋតិ្ត្ថរ 
   មនិដមនត្ត្រេះត្ជរ  ឱ្យត្គ្ទប ។ 
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 អនក្ជានត់្លើត្គ្  ត្ហើយបាននថា 
 អនក្ត្ធវើសរនស  ត្ចបាចស់ាទ ប 
   ត្បើត្ត្ដពីហនឹង  ជានត់្គ្បដ់បប 
   គឺ្ជានត់្ថាក្ទប  បាប  ហីនា ៕៚ 

3  
 ៙.មនិថាហត្ត់្នឿយប៉ាុនណា មានត្រឿងលអឬមនិលអយ៉ា ងណា... 
ឥ ូវត្នេះយបត់្ហើយ  មនិនឹងសត្មានតលក្.់.. គួ្រញញឹមឱ្យខាួនឯង  

ត្ហើយខសបឹត្បាបខ់ាួនឯងថា  “ ដយើងត្រឹងមត្រងដេញៃាំេឹងដេើយ ”  ... 
 ត្បើបានត្ៅរស់ដល់នថងដសអក្ ចាតំ្ត្ោក្ត្ ើងឧោឋ នសមបទ...។ 
 ត្នេះឯងជីវតិ្... គ្បបបីដិបត្តិត្ពេះធម ៌ ឱ្យបានផុត្ទុក្ខ ៕៚ 

3  
 ៙.គូ្ត្គ្ងត្សនហ៍សនិទធ  ជីវតិ្រកី្រាយ 
 ត្ទេះបីហត្ោ់យ  រសាយត្ោយភន្ទក្ត 
   គូ្ត្គ្ងបពវជាា   សទធ សិត្នហៈ 
   ហត្ត់្នឿយវដដៈ  អមត្ៈផុត្ទុក្ខ ៕៚ 

3  
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 ៙.របស់ក្នុងត្ោក្... អនក្ដដលបានត្ហើយមនិលមមចិត្តត្ ើយ។ 
 ដត្អនក្ដដលមនិទនប់ាន  រដមងគិ្ត្ថា  ត្បើបានដត្ប៉ាុណ្ណឹ ង  គឺ្
ត្គ្បត់្គានត់្ហើយ ។ 
 មានដត្ត្ោកុ្ត្តរសមបត្តិប៉ាុត្ណាណ េះ  ដដលឱ្យដ អត្ដល់អនក្បាន
ត្គ្បគ់ាន   ត្ត្រេះអស់ត្ណាា  ៕៚  

3  
 ៙.ជាមយួនឹងត្ពេះរត្នត្ត្យ័  ត្បើសទធ បបលួឱ្យបូជាអវី  គួ្រត្ធវើ
ត្ោយត្ពញចិត្ត ។ 
 ក្នុងវដដសងារ    មនិអយបានឮរក្យថា    ត្ពេះសមាម សមពុទធ  
ត្ពេះធម ៌ និងត្ពេះសងឃត្ ើយ ។ 
 ឥ ូវត្នេះ  ត្យើងអាចត្ធវើបុណ្យអវីក្ប៏ាន  គួ្រឱ្យនឹក្រលឹក្ណាស់  
ត្ត្រេះកំ្ត្ណ្ើ ត្ដត៏្ត្ចើនរបស់ត្យើង  មនិបានត្ធវើបុណ្យ  សូមបតី្ោយត្គាន់

ដត្  “ ចិត្តគ្ិត្ ”  ក្គ៏ាម នឱ្ោសដដរ ៕៚ 

3  
 ៙.គ្បបដឹីងមហាភូត្ត្ោយត្ហតុ្ ៥  យ៉ា ង ៖  ( អដឋសាលិនី ) 
 ១-មហន្តបាតុភាវនោ  ត្ត្រេះោរត្ក្ើត្ត្បាក្ដ  ជាសភាវៈ
ធំ  មានសុរយិចន្ទនាទ   ដផនដី  សមុត្ទ  ភន.ំ.. ពួក្សត្វធំៗ ជាត្ដើម ។ 
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 ២-មហាភូតសាមញ្ញនោ  ត្ត្រេះត្សមើត្ោយមហាភូត្  មាន
អនក្ត្លងលបចិក្ល  បិសាច  បត្ញ្ញា ត្លួងត្ោមជាត្ដើម ។ 
 ៣-មហាបរហិារនោ  ត្ត្រេះត្តូ្វរក្ាត្ោយបចចយ័ត្ត្ចើន ។ 
 ៤-មហាវិការនោ  ត្ត្រេះមានោរវនិាសដត្បត្បួលធំ  គឺ្មាន
ពិោរភាពត្ោយធាតុ្ក្ត្ត្មើក្  ឬត្ោយោរវនិាសក្បបជាត្ដើម ។ 
 ៥-មហន្តភូតោត   ត្ត្រេះដដលមានកិ្ចចោរធំ  “ មហោ  
វាយានមន្     បរគិគនហតរវោត  ”     គឺ្ត្តូ្វត្គ្បត្គ្ង ត្មើលដថ 
ហួងដហង  ោនយ់ក្ត្ោយពាយមធំ  រវល់ដន៏ត្ក្ដលង ៕៚ 

3  
 ៙.អគតិ  ត្ោយោរត្សឡាញ់  ឬត្ោយសអប.់.. ត្ក្ើត្ដល់
បុគ្គលណា  ដផនដីននបុគ្គលត្នាេះ  ក្ោ៏ា យត្ៅជាតូ្ចចត្ងអៀត្  មនិមាន
អវីឱ្យលមមចិត្តត្ ើយ ។ 
 មនុសសលងង ់ចាចំាបត់្ទសអនក្ដនទ  មានដត្ត្ទស  “ ឧជឈតតិ-
រោ  វោ ”  បិ.៤៨/ទំ.១៣៤ ។ 
 ខឹងត្ត្ោធនឹងអនក្ណា  ឬអវីណា  មានដត្ត្ភាើងត្ដដ   ត្រៀនអស់
ថាន ក្ ់ មក្ត្ធវើោរអរបានត្តឹ្មសអប ់ និងត្ជរ ។ 
 លងវ់ត្ងវងក្នុងត្រឿងត្សនហា  មានដត្ត្សាោ  ទឹក្ដភនក្... ។ 
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 C.ដួងចិត្តសុខសងប ់ ត្ត្រេះបានសាគ ល់ត្ោក្ត្នេះ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្សចក្ដីទុក្ខត្ត្ចើនត្បត្ភទណាស់  ដដលមានត្ៅដត្ក្នុងពពួក្
មនុសស  មនិមានក្នុងសូមបដីត្ពួក្សត្វបក្ាបក្សជីាត្ដើមត្ ើយ  ប៉ាុដនត  
ពួក្មនុសសដដលមានោរអបរ់តំ្គ្បត្គ្ងចិត្ត       រដមងត្បត្សើរត្ៅត្ោយ 
គុ្ណ្  ដដលសូមបដីត្ត្ពេះឥនទ  ត្ពេះត្ពហម  ក្ម៏និអាចត្ត្បៀបត្សមើបាន
ត្ ើយ ។ 
 ដូត្ចនេះមនុសស  គឺ្ជាសត្វដវ៏តិ្សស  ដដលគួ្រដល់ោរហវឹក្ហាត្់
ទូនាម នបានត្បត្សើរបំផុត្           “ ទនតត   នសនដ្ឋឋ   មន្ុនសសស ុ”  
បិ.៥២/ទំ.៨៨ ៕៚ 

 3  
 ៙.មានមនុសសត្ត្ចើន  ដដលមនិអាចសត្ត្មចាមចិត្តមនុសស
ផងគាន   ក្ស៏ត្ត្មចយក្ាមត្ពេះជាមាច ស់  ត្ៅជាលទធសិាសនាត្ផសងៗ 
ាមដបបត្ទវនិយម ។ 
 ត្ពេះសមាម សមពុទធ  ត្ទងត់្បោសសដមដងសចចៈ ២ ៖ 
 ១-សមាតិសចច ត្គ្បត់្រឿងទងំអស់ដដលត្តូ្វយល់គាន  និយយ
គាន ... ដូចជាយបយូ់រសត្មាបអ់នក្ត្ក្ើត្ទុក្ខ... ដត្យបឆ់្លបស់ត្មាបអ់នក្
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ត្ដក្លក្ ់ ឬសបាយចិត្ត... ១ត្យជនដូ៍ចគាន   អនក្ខាេះឆ្លង យ  អនក្ខាេះជិត្
ជាត្ដើម  ឬក្ត៏្តូ្វត្រលអំពីបុគ្គលត្ផសងៗ  ត្រឿងរា៉ា វត្ផសងៗ... ។ 
 ២-បរមតេសចច           ត្គ្បត់្រឿងទងំអស់មនិសត្ត្មចត្ៅត្លើ 
ត្ពេះជាមាច ស់      ឬអាត អវីត្នាេះត្ទ   ដត្សត្ត្មចត្ៅត្លើបរមត្េធម ៌   គឺ្  

“ បចច័យ្ែាជ្ជត្ិ  និងការអ្ស់ដៅននបចច័យដោយការចដត្ែើនអ្រយិែគ្គ ” ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ញាមត្អើយ !  កំុ្រវល់ដត្គិ្ត្រក្ាចិត្តអនក្ដនទ  ត្ភាចរក្ាចិត្ត
ខាួនឯងណា  ! 
 C.ត្ញាមត្តូ្វចាថំា  ដល់ទីបំផុត្  ត្គ្បយ់៉ា ងត្តូ្វសងឱ្យត្ោក្
ត្នេះវញិ  សូមបដីត្ខាួនត្ញាម ។ 
 C.គិ្ត្រក្ាបុណ្យវញិត្ញាម  ខវេះបុណ្យ  ក្មសត្ណ់ាស់ត្ញាម
ត្អើយ ៕៚ 

3  
 ៙.ទីបំផុត្    អនក្ដដលត្ៅជាមយួនឹងត្យើងរហូត្     ាងោត្់
ត្ហតុ្ោរណ៍្សពវដបបយ៉ា ងមក្  និងត្ៅមុខត្ទៀត្  ត្បឈមមុខនឹង
ឧបសគ្គធំៗ ដត៏្ត្ចើន   ទងំវបិាក្ក្មម   ទងំកិ្ត្លសខាួនឯង   កិ្ត្លស
អនក្ដនទផង  ត្ដើមបដីល់ទិសត្ៅត្នាេះ  គឺ្ខាួនត្យើងមាន ក្ឯ់ង ៕៚ 
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 ៙.កំុ្ត្ចដណ្ននឹងត្សចក្ដីសុខរបស់អនក្ដនទ 
 - ត្នេះអាចត្គានដ់ត្ជាចំដណ្ក្មយួននជីវតិ្របស់ត្គ្  ក្ថ៏ាបាន
ដដរ ។ 
 - ត្រឿងរា៉ា វដត្បត្បួលអវីៗ ត្តឹ្មដត្មយួត្គា   ជីវតិ្សមុគ្សាម ញ   មាន 
ត្ជារ  មាននាច... 
 - ដូត្ចនេះ  ត្សចក្ដីសុខរបស់ត្យើង  មនិចាបំាចដូ់ចអនក្ដនទ
ត្ ើយ ៕៚ 

3  
 ៙.តិ្ណ្ជាតិ្ផ្គក ត្ៅម   ដុេះត្ៅនត្ពភន ំ   

គាម នមនុសសមក្ផដុ ំ  អភរិមយជំុត្ត្ត្ក្ 
ក្គ៏្ងរ់កី្ត្សស់  ដុេះលអដបាក្ៗ 

   ត្ក្អូបសាយដចក្  ទិសាមវាត្យ ។ 
 សបបុរសមនិធងន ់ ត្ជារជនល់ាញលប ី
 លអាមនិសសយ័  អាត្ស័យពុត្ទធ  
   វតិ្វក្សងបស់ាង ត្ ់ សមបត្តិធត្មាម  
   អរយិសត្ងោ  វាត្យពាយម ៕៚ 

3  
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 ៙.ត្ហតុ្ផលដដលមនុសសត្យើងត្សឡាញ់ដ ក  ត្ោយសារឱ្យ
បាយវាសីុមដង  វាចាតំ្ោយត្សាម េះ  អស់មយួជីវតិ្... ។ 
 បញ្ញា របស់មនុសស  ត្ៅត្ត្ងជួ់យ ដបន់មភដង  ចាបំានដត្មដង  គឺ្
មដងត្ពលដដលមនិបានជួយ  ។ 
 C.មនុសសដឹងគុ្ណ្ត្គ្  រក្បានត្ោយត្ក្ក្នុងត្ោក្ ៕៚ 

3  
 ៙.កំុ្ត្ផញើជីវតិ្  ត្ផដក្ផដិត្នឹងអវី 
 ត្ផញើនឹងសាម រតី្  ា្ សនវខាួនឯង 
   ត្តូ្វត្រៀនត្ពេះធម ៌ ត្គារពត្ោត្ដត្ក្ង 

   “ ៃីេងឹខលនួឯង ”  ត្បឹងដត្បងផុត្ទុក្ខ ៕៚ 

3  
 ៙.សិក្ាត្ពេះធម ៌  មនិទនត់្ក្ើត្ញាណ្ត្ទ  មនិត្តូ្វត្ជឿត្លើ
គំ្និត្ខាួនឯងត្ពក្ត្ ើយ ។ 
 ត្តូ្វត្សពគ្បឱ់្យបានលអ  កំុ្អាលបដិត្សធគំ្និត្អនក្ដនទ  
ដត្ក្ងត្ោត្យើងយល់គ្មភរីភាពក្នុងត្ពេះនត្ត្បិដក្ភាា ត្ប់ាា ត្  ដូត្ចនេះត្ហើយ  
ត្ទើបត្ពេះពុទធអងគត្ទងត់្ាស់សរត្សើរ  ោរមាននូវក្លាណ្មតិ្ត ។ 
 C.កំុ្អាងបិដក្  ឱ្យត្ក្ើត្មានេះ 
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 ក្កំុ៏្បីលេះ  ត្ចាលត្ពេះសាសាដ  
   បរយិត្តិ  បដិបត្តិ  បដិត្វធ  បរញិ្ញា  
   ត្សពគ្បអ់នក្ណា  ត្បាថាន ចត្ត្មើន ។ 
 “ អនបតចិនតតន្  ន្  សមភនជយេ ”  បិ.៥៨/ទំ.១១៦ 
មនិគ្បបសីមាគ្មជាមយួនឹងមនុសសអត្ចិ់ត្ត ( ចិត្តវបិោា ស )... 
 “ មហា  ហ ិ នោនកាតិ ”  ត្ត្រេះថា  ពិភពត្ោក្ធំត្ធង ៕ 

3  
 ៙.ត្សនហា  គឺ្ត្ោយសារមានមនុសស ២ នាក្ ់ ដត្ត្សនហាក្ត៏្តូ្វ
បានបញ្ចបត់្ោយសារចិត្ត ២ ដដរ ។ 
 “ នោក្សសាញិ្ា  ិ អបបយិសមបនយានគា  ទុនកាខ  ”  ោរត្ៅ
រមួជាមយួនឹងបុគ្គលមនិជាទីត្សឡាញ់    គឺ្ជាទុក្ខក្នុងត្ោក្   ( រក្យ
ត្ពេះបរមត្រធិសត្វ  ក្នុង បុដភតតជាតក្ស ) ។ 
 C.ោរត្ៅរមួជាមយួនឹងឧបាទនក្ខនធ   ៥     គឺ្ជាទុក្ខត្ៅក្នុង
វដដសងារ ៕៚ 

3  
 ៙.កំុ្ត្បត្ៅកូ្នឱ្យត្ធវើជាអនក្មានត្បាក្ត់្ត្ចើន 
 ដត្ត្បត្ៅកូ្នឱ្យត្ធវើជាអនក្មានត្សចក្ដីសុខ ។    ដល់កូ្នធំត្ ើង 
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កូ្ននឹងត្ចេះវនិិចាយ័មនុសសលអត្ោយគុ្ណ្ត្នមា  មនិដមនមនុសសលអ
ត្ោយអាត្ស័យមានត្បាក្ត់្ត្ចើនត្នាេះត្ ើយ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ថាគ្ត្ត្រធិសទធ    ជាពូជ 
 មានសីលសមបទ   ជាឫស 
 មានសមថវបិសសនា ជាត្ដើម 
 មានវមុិត្តិសុខ  ជាមាបត់្ពេះត្រធិ ។ 
 C.ត្ដើមទុនត្យើងតិ្ច  ត្ពលត្នេះអវីដដលត្យើងត្តូ្វមានឱ្យត្ត្ចើន  
គឺ្អត្ធ់ន ់ ពាយម ៕៚ 

3  
 ៙.មនិចាបំាចដ់សវងរក្អវីឱ្យត្តូ្វចិត្តត្នាេះត្ទ  ត្តឹ្មដត្មនិមានអវី
ទស់ចិត្តត្ៅ  គឺ្សុខត្ហើយ ។ 
 មនិទស់ចិត្ត  ត្ត្រេះអវីៗ ត្នាេះត្តឹ្មត្តូ្វាមពិត្ 
 អវីៗ ត្បាក្ដលក្ខណ្ៈត្តឹ្មត្តូ្វាមពិត្  ត្ត្រេះ  មានសតិ្រលឹក្  
មានញាណ្បរញិ្ញា ត្ក្ើត្ត្ ើង ។ 

 C.ត្តូ្វយល់រក្យថា “ អ្វីត្ត្ូវចិត្ត ” នុ េះគឺ្អារមមណ៍្របស់ត្ោភៈ  

ដដលត្ណាា ដត្ងដត្ត្តូ្វោរ  ត្បាថាន   ដសវងរក្ ។ 
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 ចំដណ្ក្   “ អ្វីត្ត្ឹែត្ត្ូវ ”   នុ េះគឺ្អារមមណ៍្របស់សតិ្    ត្រលគឺ្

បរមត្េធម ៌ បានត្បាក្ដលក្ខណ្ៈដល់បញ្ញា ជាត្បត្ក្តី្ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្សចក្ដីទុក្ខផាូវចិត្ត  ចាបត់្ផដើមត្ោយ 
 - ោរវត្ងវងចងឱ់្យត្ោក្ត្នេះ  ចងឱ់្យអនក្ដនទ  ចងឱ់្យអវីៗ... 

ត្បត្ពឹត្តត្ៅត្តូ្វចិត្តខាួនឯង... ក្ជួ៏បត្រឿងខក្ចិត្ត “ ដត្រេះចិត្តខលួនឯង ” 
ត្ហើយត្ៅដរក្ទូលត្សចក្ដីទុក្ខត្នាេះឯង  មនិត្ចេះោក្ចុ់េះត្ ើយ ។ 
 C.ត្តូ្វអបរ់ញំាណ្ “ បសសន្តសស  យថាភូតំ ”  គឺ្បាន
ត្ឃើញចាស់ាមពិត្  ត្ទើបមនិទូលដរក្នូវត្សចក្ដីទុក្ខ  ត្រលគឺ្មនិ
ចាបត់្បោន ់ ត្នេះគឺ្ត្នក្ខមមសិត្ត្សាមនសស  សុខក្នុងវបិសសនា ៕៚ 

3  
 ៙.ចនជ  ចជន្តំ  ត្គ្ត្ចាលខញុ ំ  ខញុ ំត្ចាលត្គ្ 
 វន្េំ  ន្  ក្សយរិា  គាម នោរសមុគ្សាម ញត្ទ 
   ធមមាននត្ោក្  មនិឋតិ្ត្ថរ   

មនិទស់នឹងត្គ្  គឺ្ជាសុខ ៕ 

3  
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 ៙.មនុសសលងង ់ អតួ្ខាួនត្ចេះ ភាា ត្ចំ់ត្ណ្េះ  នុ េះអតួ្លងង ់
 អនក្ត្បាជញ  មនិលិចលង ់ ោមគុ្ណ្ផុង  ត្ត្បើបញ្ញា  ។ 
 ជីវតិ្  គឺ្ជាទុក្ខ   ដត្ឱ្យសុខ  ត្ត្រេះត្ត្បើោរ 
 ដឹងទុក្ខ  ត្ក្ើត្បញ្ញា   ត្នេះត្ៅថា  ត្ត្បើជីវតិ្ ៕៚ 

3  
 ៙.ជីវតិ្គឺ្ជាទុក្ខ  ប៉ាុដនត  អរយិមគ្គត្ក្ើត្មាន  ក្ត៏្ត្រេះអាត្ស័យ
មានជីវតិ្ដដរ ។ 
 - ដូត្ចនេះ  មានជីវតិ្សត្មាបត់្ត្បើ  មនិដមនសត្មាបប់ត្ត្មើត្ទ ។ 
 - សត្មាបសិ់ក្ា  មនិដមនត្សាក្ត្ៅ 
 - ត្ឃើញត្ទស  មនិដមនត្ឃើញទស់ 
 - ដឹងទុក្ខ  មនិដមនត្ក្ើត្ទុក្ខ 
 - ោក្ចុ់េះ  មនិដមនធាា ក្ចុ់េះ 
 - អនាត   មនិដមនអាត ត្ទ... ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ត្រេះអាត នុទិដឋិ  សត្វត្ោក្រក្ត្ហតុ្ផលចូលខ្ជងខាួនឯង  
ត្គ្បត់្ពលត្វោ ។ 
 - ត្នេះឯង  ពនធនាគារវដដសងារត្រៀងៗ ខាួន ។ 
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 - ខាួនអញមាន  របស់អញមាន... សអីក្ម៏ានដដរ   
 - អត្ដ់ត្ត្ពេះនិរវ នប៉ាុត្ណាណ េះ ៕៚ 

3  
 ៙.បរមសុខ  សត្វត្ោក្មនិអាចដឹងបាន  ាមយៈននោរ
ដសវងរក្សុខក្នុងត្ោក្ត្នេះត្ទ  រតឹ្ដត្មនិអាចក្នុងោរដដលត្ៅត្ធវើខាួន
ឱ្យទុក្ខលំបាក្ខ្ជា ងំត្នាេះ... ។ 
 លុេះដត្បានដឹងនូវសភាវទុក្ខ ( ទុក្ខត្ត្រេះមនិត្ទៀង )  រមួត្ោយ
បកិ្ណ្ណ ក្ទុក្ខ ( ទុក្ខផាូវចិត្តត្ត្រេះត្បោនម់ា ំ)  ដដលរមួមក្គឺ្  មានដត្ទុក្ខ
ដដលត្ក្ើត្ត្ ើង  ត្ទេះទុក្ខតិ្ច  ទុក្ខខ្ជា ងំ  គឺ្ទុក្ខសចចហនឹងឯង ។ 
 ដដលត្រលថា    សុខៗ ក្នុងត្ោក្ត្នេះ    គឺ្រាបប់ញ្ចូ លក្នុង

សភាវទុក្ខ  ដូត្ចនេះ  ត្ទើបញាណ្ក្នុងសនតិបទត្ក្ើត្ត្ ើងដឹងថា “ សុខដ្នៃ  
ដត្ៅអ្ាំេីដសចកដីសាប់  ែនិមានដ ើយ ” ៕៚  

3  
 ៙.ត្ទេះបីត្សីលអ  ដូចត្ទពធីា 
 ក្ម៏និអសាច រយ  ដូចដម៉ាននកូ្ន 
   ដម៉ាខញុ ំអនក្ដត្ស  ដត្ដម៉ាជាក្បូន 
   ដម៉ាមនិត្បាក្កូ្ន  ដូចអូនរូបលអ ។ 
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 ឱ្ ឪ ខញុ ំត្អើយ !  ចាស់ត្សបើយក្មាា ងំ 
 ដត្ ឪ ខំត្បឹង  ដឹងកូ្នជិេះ ក្ 

ឪខំត្ធវើោរ  ពិត្ថាឪត្ក្   
   ដត្ក្ម៏និត្បាក្  ដូចត្ោក្លុយត្ ើយ ៕៚ 

3  
៙.ត្សនហាដត្បថាត្សឡាញ់សនិទធ   ត្សឡាញ់ជាបចិ់ត្តសអិត្ដូចជរ័ 
មានទងំត្មាត ក្រុណាលអ   រមួរាគ្ធមស៌ញ្ច របូក្ ។ 
ត្មាត ដត្បថាោររាបអ់ាន    អភយ័ឱ្យបានសុខសានតត្ោក្ 
មនតត្សនហ៍ដត្ដក្រាគ្ត្រាគ្   សំត្យគ្បញ្ញា ត្មាត ្ន ។ 
 - ត្សនហា  =  ( ត្មាត   បូក្នឹង  រាគ្ៈ ) 
 - ត្មាត     =  ( ត្សនហា  ដក្រាគ្ៈត្ចញ ) 
 C.ត្សនហា  សីល  សមាធិ  បញ្ញា   =  ( ត្មាត ខាួនឯងផង  ត្មាត  
អនក្ដនទផង  បូជាត្ពេះត្ថាគ្ត្ផង ) ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ពេះពុទធអងគត្ទងត់្ាស់សដមដងថា “ ៃុកាដសាក... ដកើត្អ្ាំេី
ដសចកដីត្សឡាញ់ ” ( បិ.៥២/ទំ.៦៦ ) ។ 

 មនិដមនត្ទងប់ដិត្សធ     ហាមត្សចក្ដីត្សឡាញ់      ត្ហើយឱ្យ 
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ត្មើលត្ោក្ក្នុងដផនក្អាត្ក្ក្ត់្នាេះត្ទ ។ 
 ត្ពេះអងគត្ទងត់្ាស់ថា  កំុ្ឱ្យខ្ជា ចបុណ្យ ( បិ.៥៣/ទំ.២១ )  ក្៏
មានបុណ្យថាន ក្ត់្សឡាញ់ត្ោយត្មាត ដដរ  ទងំត្ទងត់្ាស់ថា  អនក្
ដដលត្គានដ់ត្ត្សឡាញ់ត្ថាគ្ត្          ក្ប៏ានត្ៅត្ក្ើត្ក្នុងឋានសួគ្៌
ត្ទៀត្ផង  ( បិ.២១/ទំ.៧០ ) ។ 
 ត្សចក្ដីត្សឡាញ់  ត្ធវើឱ្យចិត្តមានត្សចក្ដីសុខ  ប៉ាុដនត  ត្តូ្វយល់
ត្ហតុ្ផលត្ោយបញ្ញា   ត្ដើមបកំុី្ឱ្យត្បឆ្លងំទស់នឹងធមមាធម ៌ ត្តូ្វដក្
រាគ្ៈ  ដក្ោរវត្ងវង  ហួងដហង  ឱ្យត្ៅសល់ដត្ត្មាត ត្បក្បនឹងបញ្ញា   
ជាបាទននសតិ្បបោឋ ន ៕៚ 

3  
 ៙.បរមត្េធមទ៌ងំអស់  មានត្ត្រេះត្ហតុ្ 
 - ចងប់ានអវីត្ហើយ  ត្ៅរក្អវីត្នាេះមនិបានត្ទ 
 - ចងប់ាននិត្រាធសចច  ត្តូ្វអបរ់មំគ្គ ។ 
 - មនិចងប់ានទុក្ខ  ត្ៅទស់នឹងទុក្ខ  សអបទុ់ក្ខ... មនិរចួពីទុក្ខ
ត្ ើយ  ត្ត្រេះទុក្ខត្ក្ើត្អំពីត្ណាា  ។ 
 - រស់ត្ៅជាមយួនឹងទុក្ខ  ប៉ាុដនត   មនិត្ក្ើត្ទុក្ខ  ត្ត្រេះដឹងទុក្ខ
ត្ោយចិត្តសងប ់ មនិត្បោន ់ មនិត្បទូស...  មនិខំត្បឹងដត្បងខុសត្ោយ 
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ោរត្បឹងរុញត្ចានត្សចក្ដីទុក្ខត្ចញត្នាេះត្ទ          ដត្ត្តូ្វទទួលយក្ទុក្ខ 
ត្ោយបរញិ្ញា   ត្ទើបលេះត្ណាា បាន ។ 

 - ត្តូ្វចាថំា  “ ដឹ្ងៃុកា  ែិនមែនសអបៃ់ុកាដៃ ” ។ 

 - ត្តូ្វចាតំ្ទៀត្ថា  “ មានៃុកា  ដៃើបមានត្េេះសមាា សែពៃុធ... ដៃើបមាន
ការសមែដងត្េេះ្ែ៌...ដៃើបមានអ្រយិែគ្គ...ដៃើបមាននិដរា្សចច គ្ឺត្េេះនិរវ ន ”។ 

 ដូត្ចនេះ  ត្តូ្វមានសមាម ទិដឋិ  មានសមាម ទសសនៈ  មនិលត្មអៀង
ចំត្រេះទុក្ខ  ត្តូ្វត្រៀនអំពីទុក្ខថាន ក្ប់រញិ្ញា  ។ 
 ដំុថមធងន ់ ត្ៅត្លើដផនដី  ត្បើត្យើងមនិត្ៅចាបត់្លើក្ត្ទ  គឺ្វាមនិ
ធងនត់្យើងត្ ើយ  យ៉ា ងណា  “ ភារាោន្ំ  ទុក្សខំ  នោនក្ស ” ត្ោយ
ោរមនិដឹងទុក្ខ  ត្ទើបសត្វត្ោក្ពឹងត្ណាា   ដដលជាោរដរក្ទូលទុក្ខ  
ហនឹងឯង ។ 
 ត្ទើបត្តូ្វោក្ចុ់េះ  “ ភារន្ិនក្សខបន្ំ  សខុ្ំ ” បិ.៣៣/ទំ.៥៩ ៕ 

3  
 ៙.ត្យើងមនិ ងល់ចំត្រេះធមមជាតិ្  ចំត្រេះចំណូ្លចូលចិត្តរបស់
មនុសសទងំឡាយផងគាន ... ត្ត្រេះមក្អំពីត្យើងយល់ដល់បរមត្េធម ៌ 
ត្តឹ្មត្តូ្វាមត្ហតុ្  ទងំមនិចាបត់្បោនត់្ទសអវី  ក្ត៏្ត្រេះដឹងថាមនិ
មានអាត   ក្ម៏និមានអនក្ណាសាងបរមត្េធមអ៌វីឱ្យខាួនឯងដដរ ។ 
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 សត្វត្ោក្ដសវងរក្អវីៗ   ឱ្យខាួនឯង   ទងំដដលអាត ខាួនឯង
មនិមានផងត្នាេះ ។ 
 សត្វត្ោក្ខំដសវងរក្ត្សចក្ដីសុខពិត្  ទងំដដលត្សចក្ដីសុខ
ពិត្ត្នាេះ  មនិមានត្ៅក្នុងត្ោក្ត្នេះត្ ើយ  ក្នុងត្ោក្មានដត្ទុក្ខ  គឺ្
សភាវទុក្ខ   និងបកិ្ណ្ណ ក្ទុក្ខ         “ សង្ខខ រា    បរមា    ទុកាខ  ”    
បិ.៥២/ទំ.៦៤ ។ 
 ចំដណ្ក្ត្សចក្ដីសុខពិត្    គឺ្ោរអស់ទុក្ខ   “ ន្ិវវ ន្ំ  បរមំ  
សខុ្ំ ” ៕ 

3  
 ៙.សំណួ្រ ៖  បដិបត្តិត្ពេះធម ៌ បានត្បត្យជនអ៍វី ? 
 ត្ ាើយ     ៖  ត្ត្ើត្ធវើអវី   ឱ្យលអជាងបដិបត្តិត្ពេះធម ៌   ត្ត្រេះថា   

“ ដ្វើអ្វី  កជ៏្ជការដ្វើ្ែ៌មដ្រ ” ត្គានដ់ត្ថា   ត្បើមនិបដិបត្តិឱ្យចត្ត្មើនត្ពេះធម ៌

ត្ទ  គឺ្ជីវតិ្ត្បចានំថងត្ត្ចើនត្ៅត្ោយអកុ្សលធម ៌។ 
 C.មនុសសត្យើងដត្ងត្បាថាន ត្សចក្ដីសុខ  ដូត្ចនេះ  បដិបត្តិត្ពេះធម ៌ 
គឺ្ចត្ត្មើនត្ហតុ្ននត្សចក្ដីសុខត្នាេះឯង ។ 
 ត្ទេះជាត្តូ្វត្សាយោមសុខជាបចចុបបនន  ក្ម៏និដមនអាត ជាអនក្
ត្សាយត្ ើយ គឺ្តួ្ត្វទនាត្សាយត្ទត្ត្ើ ត្ហើយត្តូ្វជួបត្សចក្ដីទុក្ខត្សាក្  
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យ៉ា ងត្ត្ចើនជាបនត  “ កាែមានដសចកដីដត្ត្កអ្រត្ិច  មានៃុកាដត្ចើន  មានដសចកដី
ចដងអៀត្ចងអល់ដត្ចើន  ដទាសរបស់កាែទាាំងឡាយ  មានដត្ចើននត្កដេក ” ។ 

 បដិបត្តិត្ពេះធម ៌      មានត្បត្យជន ៍      រលំត្ត់្ហតុ្ននទុក្ខក្នុង
វដដសងារ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ត្ើត្យើងត្ត្បើត្ពលត្វោ  ត្ដើមបចិីញ្ច ឹមមតិ្តលអ  ឬត្ដើមបចិីញ្ច ឹម
សត្តូ្វ  ននខាួនឯង ? 
 C.ោរសាដ បត់្ពេះធម ៌ ជាអាហារននសទធ  ( បិ.៥០/ទំ.២៥១ ) ។ 
 “ សោធ   ទុតិយា  បុរសិសស  នហាតិ  បិ.២៩/ទំ.៩៩ ” 
អដឋក្ថា  បទថា  ទុតិ្យតិ្  “ សគុតិនញ្ចវ  ន្ិវវ ន្ញ្ច   គចឆន្តសស  
ទុតិយកិា ”    សទធ    ជាសមាា ញ់របស់អនក្ត្ៅោនសុ់គ្តិ្ភព   និង
ត្ពេះនិរវ ន ។ 
 C.ន្ីវរណធម៌ ៥  ជាអាហារននអវជិាា   បិ.៥០/ទំ.២៤៦   
 អវិជាជ   តណ្ហា   ជាមូលននវដដទុក្ខ ( បចចយោរ ) ៕៚ 

3  
 ៙.ជាតិ្ជាមនុសសលអ    មនិត្មើលអយដល់អនក្ណា   ត្ត្រេះមនិ 
ចាបំាចត់្រលត្តឹ្មមនុសសត្នាេះត្មដចមាដ    សូមបដំីរ ី  ត្គា  ឬបក្ស ី  បក្ា 
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ជាតិ្ត្ត្ោយមនិត្បាក្ដថា  អនក្ណា  អនជ់ាងអនក្ណាត្នាេះត្ទ ។ 
 ដូត្ចនេះ  គ្បបដូីរអំពីអតិ្មានេះ  ោរត្មើលអយ  មក្ជាត្មាត   
ក្រុណា  ត្បើត្គ្បានសុខក្មុ៏ទិា  ត្ទេះបីយ៉ា ងណា  សត្វត្ោោត្បត្ពឹត្ត
ត្ៅាមក្មម  មនិមានតួ្អាត ត្ ើយ ៕៚   

3  
 ៙.ត្រឿងខាេះ  ត្ពលខាេះ  ត្ត្រេះគិ្ត្ចងឱ់្យអនក្ដនទបានសុខ  ដបរ
ជាខាួនឯងត្ក្ើត្ទុក្ខ  
 ត្រឿងខាេះ  ត្ពលខាេះត្ទៀត្ត្នាេះ  ត្ត្រេះគិ្ត្ចងឱ់្យអនក្ដនទត្ក្ើត្ទុក្ខ  
គំ្និត្ហនឹងឯង  ដដលកំ្ពុងដត្ត្បៀត្ត្បៀនខាួនឯងឱ្យត្ក្ើត្ទុក្ខ ។ 
 ដូត្ចនេះ  មា៉ាងត្តូ្វពិចារណាឱ្យបានត្រឿយៗ ថា  សត្វត្ោក្
រដមងត្បត្ពឹត្តត្ៅាមក្មមត្រៀងខាួន  និងមា៉ាងត្ទៀត្  ត្តូ្វកំ្ណ្ត្ោ់រពិត្  
ក្នុងបរមត្េធម ៌៕៚ 

3  
 ៙.ោរចងជួ់យ សត្ន្ទអគ េះអនក្ដនទ  ជាទឹក្ត្ពេះហឫទយ័  ទឹក្ចិត្ត  
ក្រុណា...  

ប៉ាុដនត  ត្រឿងខាេះ  បុគ្គលខាេះ    ជួយ មនិបានត្ ើយ     សូមបី
ត្ពេះពុទធអងគ  ក្នុងត្រឿងត្ពេះបាទសុបបពុទធជាត្ដើម 
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ត្រឿងខាេះ  ត្ពលខាេះ  ត្ត្រេះចងជួ់យ អនក្រងត្ត្គាេះ  ក្ជ៏ាបចចយ័ឱ្យ
ខាួនឯងត្ក្ើត្ទុក្ខ  ដូត្ចនេះ  កំុ្ត្ភាចជួយ ខាួនឯង ៕៚ 

3  
 ៙.មនុសសត្យើង  សុទធដត្ត្បឹងដត្បងដសវងរក្សុខ  ប៉ាុដនត  មនុសស
ត្យើងខវេះចំត្ណ្េះដឹងមយួ  គឺ្ត្ចេះសុខចិត្តជាមយួនឹងោរពិត្  ដូត្ចនេះ
ត្ហើយ  ត្ទើបដសវងរក្សុខ  ត្ភាចសុខចិត្ត ។ 
 មនុសស  ត្ទវា...  បានសុខយ៉ា ងណា មនិហួសពីសុខចិត្ត
ត្ ើយ ។ 
 គ្បបមីានសតិ្រលឹក្ចិត្តត្យើងឥ ូវត្នេះ  ចិត្តអវីក្ប៏ានដដរ  ឱ្យដត្

ដឹងថា  “ ជ្ជចិត្តមដ្រដត្ើ  មត្ែិនមែនជ្ជត្អួ្ត្មត  ” ត្នេះគឺ្  ចិោត ន្ុបសសត-

សតិបបដ្ឋឋ ន្ ៕៚ 

3  
 ៙.ោរអរនថាថនូរ  “ ផ្ដល ស់រដូរ  ជី្វិត្ ”  
 ត្រលអវីមនិគិ្ត្  “ ជី្វិត្  រដូរផ្ដល ស់ ” ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ោយត្ត្ចើន      សាវ មដីត្ងមានត្សីត្ត្ដផទេះ     រហូត្បានជា 
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ត្បពនធទី ២  ទី ៣... ។  ត្បពនធត្ដើម  បានជួបត្រឿងដដលមនិចងជួ់ប  
ទងំមានត្ហតុ្ផលត្ត្ចើន  ដដលមនិអាចដបក្អំពីបដី  ទងំត្តូ្វបិទមាត្់

ខាួនឯង  ត្ត្រេះត្ដើមបរីក្ាកិ្ត្តិយសត្គួ្សារជាត្ដើម...“េតិ្ជ្ជយ៉ា ប់មែន!”។  
 ត្តូ្វរមាង បចិ់ត្តដដលចងដ់ក្បដី  ត្លើក្ដលងដត្បដីចងដ់ក្ខាួនឯង 
 កំុ្គិ្ត្សងសឹក្ត្រឿងអវីឱ្យត្សាេះ  ទងំកំុ្ត្ធវើឱ្យបដីធុញ  សអបផ់ទេះ 
 ត្តូ្វគិ្ត្ត្ឃើញត្រឿងលអរបស់បដីពិត្ៗ  កំុ្លុបត្ចាលឱ្យត្សាេះ 
 ដល់ត្ពលរក្ពុត្ទធ ត្ហើយ  ត្រលគឺ្រក្ធមរ៌ក្ាចិត្ត  ត្តូ្វត្ចេះ

ត្សឡាញ់ខាួនឯងឱ្យត្ត្ចើន... “ េឹងខលួនឯង  គ្ឺេឹងសត្ិរបោឋ ន ” ៕ 

 គាម នអនក្ណាត្ៅក្នុងត្ោក្ត្នេះរហូត្ត្ទ  ក្គ៏ាម នអនក្ណាត្ៅ
ជាមយួនឹងអនក្ណារហូត្ដដរ  មានដត្  ោន្  សលី  ភាវត  ត្ដើមបី
បាន  មគគ  ផល  ព្រះន្ិវវ ន្  ផុត្ទុក្ខប៉ាុត្ណាណ េះ ៕៚ 

3  
 ៙.ាត្ៅយំពីត្រាេះ  ត្ដើមត្ឈើខពស់អនក្បសួត្ៅ 
 ធមមទនបអា ញផាូវ  ពាយមត្ៅមនិត្តូ្វខាិល ។ 
 កំ្ត្ភមលអត្ោយសាា ប  អនក្ត្វៀរបាបលអត្ោយសីល 
 អវជិាា ត្មមនទិល   នាខូំចខិលខាិលត្ធវើលអ ។ 
 ចនទភាតឺ្ោយសុរយិ  ភាបឺញ្ញា ត្ោយត្ពេះធម ៌
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 សតិ្បបោឋ នទីត្គាចរ  ពឹងបានលអពឹងខាួនឯង ។ 
 ត្សដចត្ទងល់អត្ោយយស        មនុសសលអត្ ម្ េះត្ត្រេះត្ចេះដត្ក្ង 
 មានល់អត្រាមមនុសសលអដត្ង លអឯងៗ មនិមានត្ ើយ ។ 
 ខនធត្បាអំនក្សមាា ប ់  ត្តូ្វត្បញាបឆ់្លបរ់ក្ត្ត្ត្ើយ 
 ត្ពេះធមជិ៌ត្អស់ត្ហើយ  កំុ្ក្ត្នតើយត្ត្ត្ើយអមត្ៈ ៕ 

3  
 ៙.សតិ្បបោឋ ន ៤  អមត្មាគ៌ា   
 -“ ឥតិ នោ បនន្តំ អាន្ន្ទ នវទន្ំ បដិចច តណ្ហា  ” 
មាន លអាននទ  ត្ណាា ត្ក្ើត្មាន  ត្ត្រេះអាត្ស័យត្វទនា 
 - “ តណាំ   បដិចច  បរនិយសត ” ោរដសវងរក្ត្ក្ើត្មាន  
ត្ត្រេះអាត្ស័យត្ណាា ...រក្យត្នេះត្បាក្ដដូត្ចនេះឯង (បិ.១៦/ទំ.១២៤)។ 
 C.សតិ្រលឹក្ដឹងបរមត្េធម ៌ ជាបចចុបបនន  មនិដមនអាត   ហាម
ត្ណាា   មនិត្តូ្វោរបរមត្េធមអ៌វីត្ទៀត្ត្ទ ។ 
 - ពាយមក្នុងដំត្ណ្ើ រផាូវ  ត្ៅរក្ោរអស់ខវល់ ៕៚ 

3  
 ៙.សតិ្បបោឋ ន  បញ្ចបក់្ងវល់ត្គ្បត់្រឿង  កំ្ណ្ត្ដឹ់ងរូបធម ៌ 

នាមធម ៌ ឥ ូវត្នេះនាមរូបអវីក្ប៏ានដដរ  “ ែិនមែនអ្ត្មត  ” ។ 
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 បរគិគហ ំ នោភធមាញ្ច   សរវំ 
 នយា  នវ  បរញិញ យ  បរចិចនជត ិ
 ទន្តំ  ឋិតតតំ  អមមំ  ន្ិរាស ំ
 តំ  នវ  ន្រ ំ សមណមាហុ  នោនក្ស ។ 
 “ ... អក្សិញ្ចន្ំ  ក្សរុនូ្ំ  រាជនសនដ្ឋឋ  ”  បិ.៥៩/ទំ.១៦៨ ៕ 

3  
 ៙.បាញ់ទឹក្ត្ត្សាចផ្គក   មនិដមនបាញ់អាវុធបរមាណូ្ 
 - ត្ទេះបីមហាអំណាចអាវុធត្បល័យត្ោក្  សុទធដត្ត្ៅពី
ត្ត្ោមអំណាចននកិ្ត្លសខាួនឯងទងំអស់  កំុ្មក្អតួ្ ! ៕៚ 

3  
 ៙.ឆ្លង យប៉ាុនណា      ក្ប៏ញ្ាូ ន  ចិត្តត្ៅដល់ 
 ចិត្តត្មកល់       ត្ោយសទធ  ជាធមមយន 
 ជិត្បត្ងកើយ       មនិរត្ហើយ  រសជាតិ្គាម ន  
 ទងំមនិឃាា ន       ចិត្តសូមឃាា ត្ រក្ខាឹមសារ ។ 
 C.អនុសសតិ្       ទិដឋិត្ត្ង ់  ផចងពុ់ត្ទធ  
 យនធត្មាម        ត្រធិត្ពឹក្ស  ត្សីលអក  
 សុមនកូ្ដ       ត្ ើងរហូត្  ចិត្តត្ជេះថាា  
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 នមសាក រ       ត្សីបាទៈ  ត្ត្ជាក្ចិ់ត្ត ៕៚ 

3  
 ៙.ន្  សន្តិ  កាមា  មន្ុនជស ុ ន្ិច្ចច   ោមទងំឡាយ  ក្នុង
ពពួក្មនុសស  ជារបស់ត្ទៀងទត្ម់និមានត្ ើយ ( បិ.២៩/ទំ.៥៧ )។ 
 ន្តេិ  កាមា  បរ ំ ទុក្សខំ  ( បិ.៥៩/ទំ.២២៦ )  ទុក្ខដនទ  ត្ត្ដ
អំពីោមមនិមានត្ទ ។  
 ឥច្ចឆ   ហ ិ អន្ន្តនគាចរា  ( បិ.៥៨/ទំ.១៣៣ ) ដមនពិត្ 
ឥចាា   គឺ្ត្សចក្ដីត្បាថាន   មានត្គាចរ  គឺ្អារមមណ៍្ជាអននត ៕៚ 

3  
 ៙.ត្រឿងរា៉ា វននជីវតិ្  ត្បើត្យើងត្ចេះដត្គិ្ត្ជាបត់្ៅនឹងចិត្តអនក្ដនទ  
សភាពោរណ៍្ត្សុក្ដី  ជំងឺត្រាគា... និងត្សដឋកិ្ចចត្គួ្សារជាត្ដើម  ដដល
ត្បត្ពឹត្តត្ៅ  មនិបានដូចចិត្ត... ជីវតិ្ពិត្ជា  ដូចដួងចនទដដលត្តូ្វរាហូ
ចាបត់្លប  ដូត្ចាន េះឯង ។ 

 ត្ដើមបឱី្យជីវតិ្ បានដូចដួងចនទត្ចញអំពីមាត្រ់ាហូ គឺ្ “ ឥសសរភាេ  
ផលូវចិត្ត ” មនិទមទរអវីៗ ឱ្យបានដូចចិត្តត្ ើយ  ទងំអវីៗ ត្នាេះក្ត៏្បាក្ដ

ឱ្យសងបចិ់ត្ត  ត្ោយត្ឃើញថា  “ គ្ឺដរៀបរយត្ត្ឹែត្ត្ូវ  ដ្ូដោន េះឯង ” ៕៚ 
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 ៙.ត្យើងបអា ញត្បាបរ់បសួដល់មនុសសទូត្ៅ  ខាេះត្គ្ជួយ បិទ
ថាន  ំ ខាេះត្ទៀត្  ត្គ្ត្រាយអំបិល  ត្មទសោក្ឱ់្យ... 
 ជីវតិ្មានបញ្ញា   ដូចជាត្តូ្វរបសួ  មានត្ពេះធមជ៌ាថាន បិំទ  រុរំបសួ
ត្នាេះ  ត្ោយខាួនឯង ។ 
 ត្រលត្ោយសនមតិ្    ជីវតិ្ជារបស់ត្យើង     ដូចផទេះរបស់ត្យើង 

អ៊Íចឹង  ត្រៀបចំលមមត្ៅខាួនឯងមយួដំត្ណ្ើ រ... បនតិចក្ត៏្ចាលត្ៅត្ហើយ  

ហួងដហងអវីត្ពក្ត្ៅ  “ សាំខ្លន់ឥ ូវដនេះ  គ្ឺមានត្េេះ្ែ៌ ” ៕៚ 

3  
 ៙.ក្នុងត្ោក្ត្នេះមានរក្យថា  “ សដត្ែចកដីត្សនែ ” ៕ 

 ត្ត្ើសត្ត្មចបានប៉ាុនាម ននថង  ត្បើត្ដក្យល់សបដដត្រហូត្អ Í៊ចឹង ។ 

 “ យ ំ លភតិ  ន្  នតន្  តុសសតិ ” បានរបស់ណាត្ហើយ  
មនិសត្នាដ សនឹងរបស់ត្នាេះ ។ 
 “ យ ំ  បនតេតិ  លទធំ  ហនីលតិ ” ត្បាថាន របស់ណា  ក្៏
ត្មើលអយនូវរបស់ដដលបានមក្ត្នាេះ  ( បិ.៥៨/ទំ.១៣៣ ) ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ពេះអាទិត្យត្ធវើកិ្ចចបំភាតឺ្ោក្... 
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 ចក្ខុវញិ្ញា ណ្  ត្ធវើទសសនកិ្ចច  ត្សាត្វញិ្ញា ណ្  ត្ធវើសវនកិ្ចច...។ 
 ត្យើងក្ត៏្ពមឱ្យក្មម  ត្ធវើកិ្ចចរបស់ខាួនាមចាបន់នក្មម... ។ 
 នាទីរបស់ត្យើង  គឺ្បរញិ្ញា កិ្ចច  កំ្ណ្ត្ដឹ់ងកិ្ចចននបរមត្េធម ៌ 
ត្នាេះៗ មានទសសនកិ្ចចជាត្ដើម  មនិមានកិ្ចចននអាត ត្ ើយ ។ 
 បរញិ្ញា កិ្ចច  ជាកិ្ចចត្ឆ្លព េះត្ៅរក្ោរអស់ខវល់ត្គ្បត់្រឿង  ដំត្ណ្ើ រ
ត្ឆ្លព េះអមត្ៈ  ដហហមត្ោយទន  សីល  ភាវនា  ត្ៅមុខជានិចច  គាម ន
កិ្ចចជាបជំ់រក្ ់ ត្ៅក្នុងត្ោក្ត្នេះត្ទ ៕៚ 

3  
 ៙.អវីៗ ត្តូ្វត្ោេះត្សាយបានត្ោយ  “ ការសុខចតិ្ត ” ។ 

 ចិត្តសុខ  យល់ត្ពមាមសភាពោរណ៍្  ត្ត្រេះអាត្ស័យសតិ្  
ត្ធវើកិ្ចចរក្ាចិត្ត  បុណ្យត្ៅនឹងចិត្ត  ោលត្បើសុខចិត្តត្ហើយ  គឺ្ចបប់ញ្ញា   
ត្គ្បយ់៉ា ង ។ 

 C.រក្យបត្ញ្ញា រត្សីថាសាអ ត្  “ គ្នា នទាស់ត្ត្ងណ់ា ” ប៉ាុដនត  

សភាពោរណ៍្ននជីវតិ្  គឺ្ពិត្ត្ោយបរមត្េ  មនិមានបត្ញ្ញា របត្ញ្ច ើច
បត្ញ្ច ើត្ ើយ 

 - អវីៗ ជាសចចៈ ត្រៀបរយទងំអស់  “ គ្នា នទាស់ត្ត្ងណ់ា ” ៕៚ 

3  
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 ៙.សាក្លបងអងគុយត្ោយត្សងៀមសាង ត្ ់ ជាមយួនឹងអារមមណ៍្
ដដលនាឱំ្យចិត្តសបាយ  មនិត្ដដ ត្ក្ហាយ មនិខវល់ខ្ជវ យនឹងត្រឿងអវីៗ។ 
 សាដ បសំ់ត្ ងត្ពេះធមរ៌ងំ ដដលត្ពេះសងឃសូត្ត្ ឬសាដ បសំ់ត្ ង
ខយល់ដក្ដត្ងាើមត្ចញចូល... ។ 
 ដូត្ចនេះ  ត្យើងនឹងត្ឃើញនូវគុ្ណ្ត្នមាននជីវតិ្  ដដលបានត្ក្ើត្
មក្ជាមនុសស  ត្ៅរស់ដល់សពវនថងត្នេះ  ត្ហើយមនិទមទរអវីត្ទៀត្  
ត្ត្ដអំពីខំពាយមត្ោយខាួនឯង ។ 
 “ វិគតិច្ចឆ ន្ំ  ន្នមា  ក្សនរាមនសតិ ” បិ.៥៨/ទំ.១៣៣ ៕ 

3  
 ៙.កំុ្ឱ្យអាល័យ  នឹងអវីដដលត្រត្ ់
 កំុ្ឱ្យបាា ត្ភាា ត្ ់ នឹងបទ “ ខ្នណ្ហ ”   
   ត្រលគឺ្ខណ្ៈ  ត្ណ្ា ក្ខត្យ 
   “ ខ្នណ្ហ  មា  នវា  ឧបចចគា ” ។ 
 ទីពឹងបរញិ្ញា   ត្ៅថាបរមត្េ 
 ជីវតិ្សពវសត្វ  សមបត្តិោរអរ 
   ោរអរត្ក្សមក្ានត  ក្មមោឋ នភាវនា 
   កំុ្ឱ្យត្វោ  រុោធ   ក្នាង ។ 
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 “ ខ្នណ្ហតីោ  ហ ិ នសាចន្តិ ” ។ 
 មនិលេះទិដឋិ  គ្តិ្ត្ៅហមង 
   សត្ត្ងងញាបញ័់រ  ត្ត្រេះធមក៌្នាង 
   ដូត្ចនេះត្តូ្វផគង  ដហល ាងសងារ ។ 
 វីរយិរលបូបនតន  
 វរីយិៈសមបូណ៌្  ត្សូ៊ខ្ជា ងំោា  
   មុនីបានសងប ់ បញ្ចបត់្សាោ 
   ហទយរូបា  ឱ្រាត្ត្ជាក្ ់៕៚   

3  
 ៙.ត្ក្ដមនដត្ត្គ្ប ់ ត្ត្រេះសងបចិ់ត្តឃាា ន 
 ត្ក្ត្បាក្រ់យោន  ដត្ហ៊ានោនសី់ល 
   ត្ពេះធមទូ៌នាម ន  មនិហ៊ានដដលខាិល 
   ត្បឹងលេះមនទិល  ត្ោយសីលក្មមោឋ ន ។ 
 និយានិក្  សាសនាត្ពេះពុទធ 
 ឱ្យសត្វបរសុិទធ  វមុិត្តត្ក្សមក្ានត 
   ត្ទើបត្តូ្វពាយម  កំុ្ឱ្យខក្ខ្ជន 
   C.ទីពឹងដដលបាន  សុខសានតអស់ខវល់ ៕ 



-166- 

 

 ៙.បទុមំ  យថា  នកាក្សន្ទំ  សគុន្ធំ 
 បានោ  សយិា  ផុលលមវីតគន្ធំ 
 អងគីរស ំ បសស  វិនរាចមាន្ំ 
 តបន្តមាទិចចមិវន្តលនិក្សខតិ ។ 
 ផ្គក ឈូក្ត្ោក្នទៈ ( ត្ក្ហមត្ចាល ) រកី្ត្ ើងត្ពលត្ពឹក្  មាន
ក្ាិនត្ក្អូប  មនិត្បាសចាក្ក្ាិន  យ៉ា ងណា  អនក្ចូរត្មើលនូវត្ពេះត្ថាគ្ត្  
មានត្ពេះរសមីផាយត្ចញអំពីត្ពេះអងគោយ កំ្ពុងរុងត្រឿងដូចត្ពេះអាទិត្យ  
ដដលរុងត្រឿងឰដអ៏ាោស  ដូត្ចាន េះឯង ៕៚ 

3  
 ៙.រាគនសសតំ   អធិវចន្ំ    រនជាត ិ
 នោសនសសតំ   អធិវចន្ំ    រនជាត ិ
 នមាហនសសត ំ អធិវចន្ំ   រនជាត ិ
 រក្យថា  ធូលី  នុ េះ  ជាត្ ម្ េះននរាគ្ៈ  ត្ទសៈ  ត្មាហៈ ។ 
 C.ាមពិត្  ជីវតិ្មនុសសត្យើងឥ ូវត្នេះ  ត្ត្ដអំពីត្ធវើបុណ្យ  គឺ្
មនិគួ្ររស់ត្ៅត្ដើមបតី្ធវើអវីដនទត្នាេះត្ ើយ  ប៉ាុដនត  ត្ោយអាត្ស័យធូលី
បាងំដភនក្  ត្ទើបបានត្បៀត្ត្បៀនខាួនឯង  និងត្បៀត្ត្បៀនអនក្ដនទ ។ 
 ភកិ្ខុទងំត្នាេះ    លេះបងនូ់វធូលីនុ េះត្ចាលត្ហើយ   រដមងរស់ត្ៅ 
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ក្នុងត្ពេះសាសនារបស់ត្ពេះសមាម សមពុទធ  ដដលត្បាសចាក្នូវធូលី៕៚ 

3  
 ៙.មនុសសត្យើង    មនិបានត្ផញើត្សចក្ដីសុខ    ជាមយួនឹងសតិ្-
សមបជញ្ា ៈខាួនឯង  ដបរជាត្ផញើជីវតិ្ត្លើអវីដនទ  ដដលថានឹងបណាដ ល
ត្ជាគ្  ោភ... ឱ្យខាួនឯង ។ 
 ផទុយអំពីលេះអាត នុទិដឋិ     ដបរជាត្ត្ជាមដត្ជងនូវកិ្ត្លសត្នេះ
ត្ៅវញិ  ដដលត្បោនអ់ត្តភាពបញ្ចក្ខនធថាជាអាត   តួ្ខាួន  មនិរចួអំពីោរ
ខក្ចិត្តត្ ើយ ។ 
 ក្ជ៏ាោរបញ្ញា ក្ឱ់្យត្ឃើញថា  អាត នុទិដឋិត្នេះឯង  លអិត្នត្ក្ដលង  
ក្ត្មនឹងបានសាគ ល់  មានដត្បុគ្គលដដលយល់អំពីសតិ្បបោឋ នប៉ាុត្ណាណ េះ  
ត្ទើបមានដភនក្បញ្ញា ដឹងថា  អាត មនិមាន  មានដត្មចិាា ទិដឋិ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្សចក្ដីសុខក្នុងត្ោក្ត្នេះ  រមួមក្ត្តឹ្មសុខចិត្ត   
 - ត្ោយសទធ   ត្ោយបញ្ញា   ត្ោយត្មាត ... ត្ោយក្មមោឋ នអបរ់ ំ
ចិត្ត  កុ្សលភាវនា  សុទធដត្នាមំក្នូវត្សចក្ដីសុខជាក្ដ់សដងពិត្ៗ ។ 
 - អនិចាច  !  មនុសសត្យើងមនិរក្ាចិត្តខាួនឯង  មនិទងំដឹងថា
ចិត្តត្នេះត្គ្ត្តូ្វរក្ាដន៏ត្ក្ដលងផង  មនិដឹងថា  ត្សចក្ដីសុខត្តូ្វចត្ត្មើន
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ត្ោយចិត្តសងប ់ ចិត្តសុខត្នាេះផង  ត្ទើបមនិរក្ាចិត្តខាួនឯង  បត្ណាដ យ
ឱ្យត្ៅហមងត្ោយោរត្សឡាញ់សអប ់ ត្ចដណ្ន... ប៉ាុដនតដបរជាដសវងរក្
ត្សចក្ដីសុខដត្អំពីរបស់ខ្ជងត្ត្ដត្ៅវញិ  ាមបអគ បន់នរាគ្ៈ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ោយត្សចក្ដីថា ៖ 
 សាា បក់្នុងក្លាណ្ធម ៌  ត្បត្សើរ   ជាពរដឧ៏ត្ដម   គួ្រឱ្យត្បាថាន   
“ នសនយា  វរ ំ ឧតតមំ ” ។ 
 មានជីវតិ្រស់ត្ៅក្នុងបាបធម ៌   មនិត្បត្សើរ    មនិជាពរដឧ៏ត្ដម 
គួ្រត្បាថាន ត្នាេះត្ទ     “  នន្វ    នសនយា   ន្   វរ ំ  ន្   ឧតតមន្តិ   
អនោេ  ” ៕៚   

3  
 ៙.ត្ក្មងមនិទនដឹ់ងក្ដី  ដត្អាចនិយយចុេះសត្មុងគាន បាន  ក្ន៏ាំ
ឱ្យសបាយចិត្ត  មានត្មាត ធម ៌ គឺ្ជាចំដណ្ក្ននោរសនសតំ្សចក្ដីសុខ
មយួដផនក្ ។ 
 C.គ្បបតី្បយត័្នសមដជីាមយួនឹងមនុសសដឹងក្ដី  ត្ចេះគិ្ត្ចូលដត្
ខ្ជងខាួនឯង  មនុសសត្ផសង  ចិត្តត្ផសង  និយយមនិត្តូ្វគាន   នាតំ្រឿង  នាំ
ទុក្ខ  គួ្រត្សងៀមត្ោយសងប ់៕៚ 
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 ៙.ត្សចក្ដីសុខ  គឺ្  “ ចិត្តសុខ ”  ត្ទើបមនិអាចយក្សមបត្តិក្នុង

ត្ោក្  មក្វាស់ត្សចក្ដីសុខគាន បានត្ ើយ ។ 

 ត្សចក្ដីសុខ  មានត្ហតុ្ត្ត្ចើន  ដត្សត្ត្មចយក្  “ អ្នវជ្ជសុខ ”  
សុខត្បាសចាក្ត្ទស  ដដលជាកំ្ពូលសុខរបស់ឃរាវាស ៕៚ 

3  
 ៙.បរមត្េធម ៌   មនិត្ៅក្នុងអំណាចអនក្ណា    ត្ត្រេះអនក្ត្នាេះ
មនិមានអាត  ។ 
 អនក្ត្នាេះ  ត្គានដ់ត្សនមត្ចំត្រេះបរមត្េធមហ៌នឹងឯង ។ 

 “ បចច័យ  និងផលននបចច័យ  ត្ត្ឹែត្ត្ូវជ្ជៃីបាំផុត្ ” សត្វត្ោក្ចូលត្ៅ

ត្ោយោរវត្ងវង  ចាបត់្បោន ់ ត្សឡាញ់  សអប ់ ក្ប៏ានជាត្ក្ដសននវដដៈ  
ត្រៀងៗ ខាួន ៕៚ 

3  
 ៙.មនិមានទមងនអ់វី  ឱ្យដូចទមងនខ់នធភារៈ  ដដលចិត្តដរក្ទូល
ក្នុងវដដៈត្ ើយ ។ 
 ោរោក្រ់បស់ចុេះ  ត្សាលក្ាល  ត្សាលនដ  គឺ្  ត្គានដ់ត្ឧបមា 
ប៉ាុត្ណាណ េះ ។ 
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 មនិមានត្សាលអវី  ឱ្យដូចជាោរមនិត្បោនត់្នាេះត្ទ ៕៚ 

3  
 ៙.រស់ត្ៅឱ្យមានស័ក្ដិសិរ ី ខណ្ៈត្បនពនលឱ្យត្តូ្វ 
 ត្ធវើោរអត្ត់្ទចំំទិសត្ៅ  ត្ទេះបីសាា បត់្ៅត្ៅលអត្ក្រ តិ៍ ។ 
 ត្ ម្ េះលអបនតត្ពេះសាសនា សបាយក្ថាចារសរត្សរ 
 កូ្នត្ៅត្ៅសាដ បច់ាបយ់ក្ត្ក្រ មរត្ក្ឋតិ្ត្ថរធមមទយទ ។ 
   C.ជរា  មរណ្ៈ     សចចទុក្ខ  

ទុក្ខត្តួ្ត្ត្គ្បមុ់ខ    ត្ត្រេះមានជាតិ្ 
   ផាូវសតិ្បបោឋ ន      ត្ទើបបានឃាា ត្ 

អស់ជាតិ្ឃាា ត្ទុក្ខ  សុខសងបត់្ហាង ៕៚ 

3  
 ៙.យថាបិ  បទុមំ  តម    សរុយិរនំសន្  បុបផតិ 
 តនេវាហ ំ មហាវីរ    រុទធរនំសន្  បុបផិនោ ។ 

 ជាធមមាននផ្គក ឈូក្  ដត្ងរកី្ត្ោយសាររសមីននត្ពេះអាទិត្យ  
យ៉ា ងណាមញិ  បពិត្ត្ត្ពេះអងគមានពាយមធំ  ខញុ ំត្ពេះអងគបានរកី្

ត្ោយសារត្ពេះរសមីននត្ពេះពុទធអងគ  ( បិ.៧២/ទំ.៩៥ ) ។ 
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 “ រុនទធន្  ភគវោ  នទសតិធមារសំបិបភានវន្  បុបផិ-
នោតិ  អនោេ  ” ត្ោយអត្េ ថា  រដមងរកី្  ត្ោយោរត្ក្ើត្ត្ ើងននត្ពេះ-
រសមីរបស់ត្ពេះពុទធអងគ  គឺ្ោរសដមដងត្ពេះធម ៌ ននត្ពេះដម៏ានត្ពេះភាគ្ ៕ 

3  
 ៙.ចូររស់ត្ៅ   ក្នុងអារមមណ៍្ដដលនាឱំ្យដឹងខាួន  សបាយ ៗ  
កុ្សលធមច៌ត្ត្មើនត្ ើង  សងបចិ់ត្ត ។   
 មនិបាចច់ងដឹ់ងត្រឿងអនក្ដនទត្ត្ចើនត្ពក្ត្ទ 
 ត្ត្បើជីវតិ្  ត្ោយមនិជំរក្វ់ាក្វ់និត្ត្ចើន 
 កំុ្ឱ្យត្ចដណ្ន  នឹងរត្បៀបរស់ត្ៅននអនក្ណាត្ ើយ ។ 

 ត្តូ្វយក្ត្គាលោរណ៍្ “សខុចិត្ត” ជារត្បៀបរស់ត្ៅននខាួនឯង៕ 

3  
 ៙.ដម៉ាឪឱ្យកូ្នរស់ ត្ត្រេះត្ពមអត្ម់ាត្ខ់ាួនឯង 
 ត្ោយចិត្តនឹក្ចំដបង ដត្ក្ងត្ោកូ្នសូនយជីវា៉ា  ។ 
 ត្យើងគួ្រចិញ្ច ឹមចិត្ត យក្សុចរតិ្ជាអាហារ 
 សមថវបិសសនា  ត្តូ្វចាថំាជាឱ្សថ ។ 
 ពុត្ទធ វាទត្ត្បៀបលអ ឧបោឋ ក្ធមធំ៌បំផុត្ 
 មតិ្តលអដប៏រសុិទធ  នាឱំ្យផុត្វដដសងារ ៕៚ 
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 ៙.ត្បើគិ្ត្ថាខាួនលអ   ត្មដចមាត្ ់ក្  អតួ្ខាួននហ 
 ត្បើថាត្គ្ត្ថាក្នត្ក្ ត្មដចមាច ស់នថានហខ្ជងត្ជរ ។ 
 ត្ចេះថាត្គ្ធូរនថា  ខាួនមានអវីនថាត្លើសត្គ្ 
 មនិសាគ ល់ខាួនផងត្ទ ត្មដចសាគ ល់ត្គ្ចាស់ត្ៅបាន ។ 
 ធាតុ្ដី ទឹក្ ត្ភាើង ខយល់ ត្តូ្វឱ្យសាគ ល់កំុ្ឱ្យខ្ជន 
 ធាតុ្ត្ទៀត្ទងំប៉ាុនាម ន រមួជាត្បាណ្បានជាសត្វ ។ 
 ត្គ្បគ់ាន គឺ្ោយចិត្ត ត្ក្ើត្មានពិត្ជាបរមត្េ 
 ត្យើងត្គ្ទងំសពវសត្វ ត្ោយបរមត្េអត្អ់ាត  ។ 
 ត្មាហៈ  អវជិាា   ឱ្យត្ ា្ េះគាន ចាំងត្បហារ 
 អតួ្អាងត្ចេះអសាច រយ លងងត់្ត្ងថ់ាមនិសាគ ល់ខាួន ៕៚ 

3  
 ៙.អវីៗ សុទធដត្មានត្ហតុ្ផល     សូមប ីកួត្    ក្ម៏ានត្ហតុ្ផល
ដដរ     ប៉ាុដនត  គ្បបតី្បយត័្ន !     កួត្មនិដឹងត្ហតុ្ផល   មងគលភាញ ក្ត់្ផអើល  
“ ទិដឋុមាតតនកា ” ៕៚ 

3  
 ៙.សត្វត្ោក្មានត្សចក្ដីត្បាថាន ជាបជ់ានិចច  ឱ្យត្សចក្ដីសំខ្ជន ់
ត្ៅត្លើវត្េុបំណ្ង  រហូត្មនិដឹងថាអវីដដលសំខ្ជនជ់ាទីបំផុត្   ឈនេះទុក្ខ 
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ត្នាេះ  គឺ្ោរអស់ត្ណាា  ៕ 

3  
 ៙.ដឹងអារមមណ៍្  ដឹងត្រឿងណាត្ហើយត្ក្ើត្ទុក្ខ ៖ 
 - ត្បើអាចដូរអារមមណ៍្ត្នាេះ  មក្ឱ្យចិត្តសងបត់្ៅក្នុងអារមមណ៍្

ដនទវញិបាន  ត្នេះត្ៅថា  “ សែែៈ ” ។ 

 - ត្បើសតិ្រលឹក្ដឹងចិត្ត   ឬត្វទនា... ដដលកំ្ពុងដឹងត្រឿង  
ត្សាយអារមមណ៍្មនិសបាយត្នាេះ  ត្ហើយមនិត្បោន ់  មនិត្តូ្វោររក្
សភាវៈដនទ     មានត្នក្ខមមចិត្ត     សងបទុ់ក្ខក្ងវល់    យល់ដល់ោរពិត្  

“ តេោ ” ត្នេះគឺ្  “ វិបសសន្ទ ” ។ 

 - ត្បើត្ចេះដត្គិ្ត្ទស់  ធុញថបនឹ់ងត្រឿងត្នាេះ  ឬមនិចងគិ់្ត្ឱ្យ
ត្ក្ើត្ទុក្ខត្ទ  ដបរមក្រក្ត្រឿងត្សណុ្ក្ ៗ   ត្បត្ពឹត្តាមរាគ្ៈវញិ  ត្នេះគឺ្  

“ ដមាេៈ ” ក្នុងមហាជន ៕៚ 

3  
៙.ត្ទពយតិ្ច ឬត្ទពយត្ត្ចើន... ត្ក្ើនបុណ្យាមសទធ  
នថងត្នេះត្យើងមានត្វោ  ជានថងឧត្បាសថសីល ។ 
ត្បើមនិដមនបុណ្យត្ទ  បានអវីមក្ជាមនុសសត្នេះ ។ 
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ត្បើគាម នបុណ្យឧបត្េមភត្ទ  បានអវីឱ្យត្ៅរស់ត្នេះ ។ 
ត្បើគាម នបាបត្ទ  ត្ត្ើអកុ្សលវបិាក្  មានមក្ពីណា ។ 
... ត្ហតុ្អវីក្ក៏្បត្បុ់ណ្យ  ត្ៅចុេះចូលបត្ត្មើបាបវញិ ? 
ឬគិ្ត្ថា  បាបនាឱំ្យផុត្ទុក្ខ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្បើមនិដមនចិត្តបាបខាួនឯងត្ទ  មានសអីឱ្យខវល់ ? 
 ត្បើមនិដមនបុណ្យត្ទ  យក្សអីត្ៅោងចិត្តបាប ? 
 C.ត្មដចបានមនិត្ជឿបុណ្យ  ដបរជាត្ៅត្ជឿបាបវញិ ? 
 មតិ្តវនិទុក្  សូមក្ងចត្ក្នខក្ាលយក្មក្ទូល  មក្អំពីចិត្តបាប  
ត្បទូសដអនក្មានគុ្ណ្  ត្ដើរក្នាងមាដ យ ។ 
 ត្ពេះសមាម សមពុទធ  ត្ពេះបត្ចចក្ពុទធ  ត្ពេះអគ្គសាវក័្  ត្ពេះអគ្គ-
សាវោិ  ត្ពេះពុទធមាា  បិា  ជាត្ដើម  សុទធដត្បានសត្ត្មចត្ោយសារ
មានបុណ្យ ៕៚ 

3  
  ៙.សុខខាេះ  ទុក្ខខាេះ  ត្ត្សចដត្វា 
  សរត្សើរនិនាទ       ត្ត្សចដត្ត្គ្ 
  ត្ោក្ធមត៌្បាបីំ      មនិឋតិ្ត្ថរ 
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  មនិត្បោនត់្ទ      ត្ត្សចដត្ត្យើង ៕៚ 

3  
 ៙.ត្បើគាម នបាបធម ៌ ញាបញ័់រត្រឿងអវី 
 មានោរអរសអី  នថាលអដូចបុណ្យ 
 សមថវបិសសនា  ោបឆ់្លក រោមគុ្ណ្ 
 ត្ោកុ្ត្តរបុណ្យ  ពុទធមនតស័ក្ដិសិទធិ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្បើត្យើងមនិអបរ់ចិំត្តត្ទ  បានអវីជាទីពឹងត្ៅត្ពលភយ័មក្
ដល់  ដដលមនិអាចពឹងអវីដនទបានត្នាេះ ។ 
 ចិត្តជាធមមជាតិ្អាចទូនាម នបាន  គួ្រអបរ់ចិំត្តឱ្យបានជាទីពឹងនន
ខាួនឯង  ត្ៅត្ពលទុក្ខមក្ដល់  ត្ត្រេះអវីៗ ដដលត្យើងត្ត្បើត្ពលត្ដើមបី
ដសវងរក្មយួជីវតិ្  ត្ត្ដអំពីោរអបរ់ទូំនាម នចិត្តត្នាេះ  យក្មក្ជាទីពឹងកំុ្
ឱ្យវត្ងវងត្ពលសាា ប ់ មនិបានត្ ើយ ៕៚ 

3  
 ៙.សាោត្រៀនក្នុងត្ោក្មានថាន ក្ប់ញ្ចប ់ ដត្ត្សចក្ដីទុក្ខត្សាក្  
មនិបញ្ចបត់្ ើយ ។ 
 មយួជីវតិ្បញ្ចបត់្តឹ្មសាា ប ់ ប៉ាុដនត  មនិបញ្ចបទុ់ក្ខត្ទ ។ 
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 ក្នុងត្ោក្ត្នេះ  ត្ធវើអវីក្ម៏និត្ចេះចបដ់ដរ  ត្ត្រេះត្ៅមានចំណ្ង ់ 
ត្ណាា   ហនឹងឯង ៕៚ 

3  
 ៙.ោរត្ក្ើត្ទុក្ខ  មនិសុខចិត្តទងំអស់  អាត្ស័យកិ្ត្លស  
ត្ណាា ត្ៅក្នុងចិត្តខាួនឯង  ពិត្ៗ ។ 
 អនក្ត្បាថាន ត្សចក្ដីសុខ ត្បើមនិពាយមលេះបងកិ់្ត្លសខាួនឯង
ត្ទ  ត្ត្ើត្ៅសូមសុខអំពីណា ៕៚ 

3  
 ៙.ត្បើត្ក្ើត្ទុក្ខមនិសុខចិត្តត្រឿងអវី  គ្បបពីាយមរលឹក្ត្រឿយៗ  
ទល់ដត្ទទួលសាគ ល់ចិត្តដដលកំ្ពុងមានត្នាេះ ត្ឃើញត្សមើនឹងចិត្តដនទ។ 
 មនិដមនត្សមើត្ៅត្ត្ងជ់ារបស់ត្យើងត្ទ  ដត្ត្សមើត្ត្ងម់និដមនជា
របស់ត្យើង  ត្ទើបមានោរហាមត្ណាា ត្ោយសតិ្បបោឋ ន ។ 
 C.សភាវធមអ៌វីក្ប៏ានដដរ  ត្ត្រេះកិ្ចចបដិបត្តិត្នេះ  មនិដមន
ត្បោនឱ់្យត្យើងបានអវីត្នាេះត្ទ  ដត្លេះនូវត្សចក្ដីត្បោនថ់ាត្យើង  ថា
របស់ត្យើង ៕៚ 

3  
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 ៙.ត្គ្បត់្រឿង  ដដលត្យើងទស់ចិត្តត្នាេះ  គឺ្សុទធដត្ត្តឹ្មត្តូ្វ  
ត្ោយបរមត្េធមទ៌ងំអស់ ។ 
 អនក្ដដលរក្សុខបានអយ  គឺ្អនក្ដដលមនិអយសអបត់្គ្ ។ 
 អនក្ដដលមនិអយត្ក្ើត្ទុក្ខ  គឺ្អនក្ដដលអយចូលដល់ត្សចក្ដី
ពិត្  ត្ោយបញ្ញា  ៕៚  

3  
 ៙.ទិវាសួសដីក្ដី  រាត្តី្សួសដីក្ដី  អាត្ស័យបញ្ញា ភាវនា  ចាស់-
ត្ ើង ៗ  ដឹងថា  ត្គ្បត់្រឿងគឺ្ត្រៀបរយត្ោយសចចធម ៌  ត្ត្ជាក្ចិ់ត្ត  មនិ 

ទស់  ត្នេះជា  “ អ្សដមាា េសែបជ្ញ្ញៈ ” ៕៚ 

3  
 ៙.អរគុ្ណ្សទធ ជាមតិ្តលអ    ជាមតិ្តត្ពេះធមក៌្នុងវដដៈ 
 អរគុ្ណ្បញ្ញា ឱ្យត្បចក្ស       នាតំ្ៅអមត្ៈោក្ត់្ត្ត្ើយនាយ ៕ 

3  
 ៙.អនក្ដនទត្ធវើអវីមនិត្តូ្វចិត្តត្យើង  ត្តូ្វយល់ដឹង ៖ 
 - ត្ទេះបីត្ោយបញ្ាត្តិ  ត្គ្ខុសដមនក្ត៏្ោយ  ដត្ត្ោយបរមត្េ  

ជាសចចធម ៌ “ ត្ត្ូវមត្អ្៊ Íចឹងឯង ” ។ 
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 ត្យើងត្ក្ើត្ទុក្ខ  ត្ត្រេះត្យើងចងដ់បបដនទត្ផសង  ដល់មនិបាន
ដូចចង ់ ត្ទើបត្ក្ើត្ទុក្ខ  ដូត្ចនេះ  ត្តូ្វរលំត្ទុ់ក្ខត្ៅត្ត្ងចិ់ត្តខាួនឯង  មនិ
ចាបំាចដូ់ចចិត្តត្ទ  ត្រឿងមនិត្តូ្វចិត្តត្យើងមានត្ត្ចើនត្ទៀត្ណាស់  សូមបី
ដត្ធមមជាតិ្ធមមាត្ដដ រអ  ជរា  ត្រត្ត់្បាសជាត្ដើម  ត្ត្ៅត្តូ្វអបរ់ចិំត្ត
ឱ្យចុេះចូលជាមយួនឹងសចចៈក្នុងត្ោក្  គឺ្ចុេះចូលស៊បសួ់នប៉ាុនណា  
រដមងបានត្សចក្ដីសងបប់៉ាុត្ណាណ េះ ៕៚ 

3  
 ៙.បុគ្គលណា     ដដលមនិមានបុគ្គលដនទ     មក្ដថរក្ាក្ពិ៏ត្   
ដត្បុគ្គលត្នាេះ  រដមងត្ៅជាសុខត្គ្បឥ់រយិបថ  ត្ត្រេះត្ហតុ្បុគ្គល
ត្នាេះឯង  មនិអាល័យក្នុងោមទងំឡាយ ។ 
 ដូត្ចនេះ  មនុសសត្យើង  ត្តូ្វត្ចេះពឹងខាួនឯងឱ្យបានលអ  មនិបាច់
ឱ្យត្គ្ខវល់  ក្ម៏និបាចក់្ងវល់នឹងរក្ាត្គ្ដដរ ។ 
 ត្សងយ់ក្ត្សចក្ដីននត្ពេះគាថា  និងត្ពេះអដឋក្ថា សខុ្វិហារ-ិ
ជាតក្ស  បិ.៥៨/ទំ.៤ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ពលខាេះ     រក្ក្ដនាងសុខមនិត្ឃើញ     មក្អំពីចិត្តត្យើង
មនិសុខ ។ 
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 ត្បើចិត្តត្យើងសុខ  ត្ៅឯណាក្សុ៏ខដដរ ។ 
 ត្បើចិត្តត្យើងសបាយ  នថងរេះក្ល៏អ  នថងលិចក្ស៏ាអ ត្... ។ 
 ដូត្ចនេះ  ត្តូ្វកំុ្បត្ណាដ យាមចិត្តរត្វ ើរវាយ  ត្តូ្វមានសតិ្បបោឋ ន
រក្ាចិត្ត  ហាមត្ណាា  ។ 
 ឥ ូវត្នេះ  រូបអវី  នាមអវី  រលឹក្បាន  ក្ស៏ងបចិ់ត្ត  ត្រលគឺ្សងប់
ទិដឋិ  សងបត់្ណាា   មានធមជ៌ាទីពឹង ៕៚ 

3  
 ៙.ទីបំផុត្    អនក្ដដលជាទីពឹងបាន    គឺ្ខាួនត្យើង    ត្ត្រេះត្តូ្វ 
បដិបត្តិ  លេះត្ណាា   ត្ោយសតិ្បបោឋ ន ៕៚ 

3  
 ៙.សុខទុក្ខ  ត្ចញចូលក្នុងជីវតិ្ត្យើង  ាមរយៈននោរគិ្ត្
របស់ត្យើង  ហនឹងឯង  
 វាអាចជាភូមតិ្គឹ្េះដស៏កឹមនសក... ដត្មនិសបាយ 
 ចុេះត្បើចិត្តត្យើងសុខជាមយួនឹងអវីដដលខាួនមាន  ត្ត្ើចំត្ណ្ញ
សមបត្តិក្នុងត្ោក្ត្នេះប៉ាុនណាត្ៅ  ត្ោយត្គានដ់ត្ត្យើងត្ចេះវធីិគិ្ត្
ប៉ាុត្ណាណ េះ  ត្តូ្វចំត្ណ្ញបានពិភពត្ោក្ទងំមូល  ចំត្ណ្ញត្ត្ងត់្ចេះ
គិ្ត្ឱ្យចិត្តសុខ ។ 



-180- 

 

 C.ដូត្ចនេះ  កំុ្គិ្ត្សមុគ្សាម ញត្ត្ចើន  “ អ្វីកាំេុងគ្ិត្  គ្ចឺិត្ត ”  
 ត្រឿងដដលចិត្តគិ្ត្  គឺ្ត្រឿងរបស់ចិត្ត  ធមមជាតិ្ចិត្ត  ដត្ងគិ្ត្  មនិ
វត្ងវងាមចិត្តគិ្ត្  គឺ្សតិ្បបោឋ ន  “ សមាា ទិដឋិ ” ៕៚ 

3  
 ៙.ជីវតិ្ត្តូ្វអាប ់ ដូចសូរយត្គាស   

ត្ត្រេះត្ហតុ្ចងឈ់នេះ  អនក្ដនទ 
   កិ្ត្លសបាងំជិត្  បិទរសមី  
   ចំណី្កិ្ត្លស  ត្ចេះចាញ់ចង ់។ 
 វវិាទមូល  ត្បាមំយួគូ្ 
 កំុ្ឱ្យគិ្ត្យូរ  បិដក្ត្ត្ង ់
   សាមគាគ មសូត្ត្  ត្ពេះពុទធអងគ 
   ត្ទងឱ់្យលេះបង ់ ត្ៅពងសមារ ។ 
 ោរមនិត្គារព  ត្ពេះសមពុទធ 
 ត្ពេះធមប៌រសុិទធ  ត្ពេះសងោ 
   ទងំនត្ត្សិោខ   មហាមាគ៌ា 
   មនិត្គារពគាន   ជាវបិត្តិ ។ 
 លេះបងទិ់ដឋិ  សតិ្អបរ់ ំ
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 ដចក្ធាតុ្ជាត្កុ្ម  ពំុដមនសត្វ    
   ចាក្ធ់ាុេះត្ហតុ្ផល  យល់បរមត្េ 
   សូរយត្គាសរសាត្ ់ ត្បាក្ដត្ោក្ ៕៚ 

3  
 ៙.អនក្ដដលត្បោនត់្ទស    អូសដំត្ណ្ើ រត្សើត្រ ើក្ដី 
 ត្ទេះត្រឿងតិ្ចតួ្ចអវី       ត្បោនស់ដីថារខំ្ជន ។ 
 អនក្ត្នាេះមយួជីវតិ្       គឺ្មានចិត្តសអិត្នឹងត្បាណ្ 
 ចិត្តត្ដដ ត្ៅជាខ្ជន       ខក្មនិបានសុខសានតត្ ើយ ។ 
 សតិ្រក្ាចិត្ត        សាគ ល់ជីវតិ្ពិត្ត្ត្សចត្ហើយ 
 អត្ធ់នជ់ាចត្មាើយ       សមាងឹត្ត្ត្ើយត្សបើយទុោខ  ។ 
 សតិ្សនសសុំខ        ត្រឿងត្គ្បមុ់ខតូ្ចត្មដចមាដ  
 សុខតូ្ចដត្កុ្សោ       ដូចរងផ្គង រក្ណាដ លត្ភាៀង ។ 
 អនក្ត្បាជញសនសបុំណ្យ       បានជាគុ្ណ្ទុនត្ត្រៀង 
 បញ្ញា ត្ឃើញមនិត្ទៀង       ដូចទឹក្ត្ភាៀងត្ពញរងត្ហាង ៕ 

3  
 ៙.ត្បើដឹងថាខាួនជាទីត្សឡាញ់  គ្បបរីក្ាខាួនឱ្យលអ ៖ 
 ១-សោធ     ត្ជឿជាក្ត់្លើោរអររបស់ខាួន  ដដលជាទីពឹងននខាួន 
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ឯង  គឺ្ោរអរក្មាច ត្ប់ាបធម ៌ ាមត្ពេះធមមរត្នៈ ។ 
 ២-សលី  ត្បត្ពឹត្តត្ៅាមសទធ   គឺ្មនិរោក្នុងទុចចរតិ្  ផាូវ
សុចរតិ្  ជាផាូវត្សរភីាព  ធំលវឹងត្លវើយ  មនិបត្ត្មើបាប ។ 
 ៣-សតុៈ  ត្សពគ្បនឹ់ងសបបុរស  សាដ បត់្ពេះសទធមមត្ោយមនិ
ញាបញ័់រនឹងមតិ្អនក្ដនទ  មានត្ពេះពុទធដីោជាមូល ។ 
 ៤-ច្ចគៈ  ជាោរលេះត្ោក្ត្នេះ  ត្ៅរក្ភាពអស់ត្ណាា   មាន
វត្េុអវីដដលអាចជួយ ឱ្យអនក្ដនទបានសុខ  ក្ជួ៏យ  ។ 
 ៥-បញញ   ចាក្ធ់ាុេះត្ហតុ្ផល  យល់ដឹង ន្ិនរាធសចច ៕៚ 

3  
 ៙.ភនខំពស់ទឹក្ថាា រុោខ សាអ ត្  សត្វចតុ្បាទត្រត្ត្ពញនត្ព 
 ទងំសត្មាសរសត្វបក្ស ី        ដផាត្ឈើទំុខចីនត្ពត្យគី្ ។ 
 ក្មមោឋ នខនងភនជំុំត្ោយត្ោង ក្  យំោស់ឱ្យត្ត្ោក្ត្ត្ោយយមពីរ 
 ភកិ្ខុត្មាត វហិារ ី        អបរ់ឥំន្ទនទីយឱ៍្យចាស់ោា  ។ 
 សទធ វរីយិៈសតិ្បបោឋ ន        សមាធិ្នបានបរញិ្ញា  
 វតិ្វក្សងបស់ាង ត្ខ់្ជច ត្ត់្ណាា     ខាឹមសារបពវជិត្ចិត្តអបរ់ ំ៕ 

3  
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 ៙.ត្ៅត្ពលមនិសបាយចិត្តនឹងអនក្ណា  ត្យើងដត្ងគិ្ត្ថា  
ត្គ្មនិគួ្រមានចិត្តដបបហនឹង  មក្ត្លើត្យើងត្សាេះ... ។ 
 ាមពិត្  ត្យើងត្តូ្វអបរ់ចិំត្តខាួនឯង  គឺ្មនិទក្ទ់ងអវីនឹងចិត្ត
អនក្ដនទត្នាេះត្ទ  ចងត់្គ្មានចិត្តជាយក្ខ  ជាមារ  ឬមនិលអោក្ត់្យើង
យ៉ា ងណា... ឱ្យដត្ត្យើងមានចិត្តជាមនុសសលអត្ៅ  គឺ្លអត្ហើយ ៕៚ 

3 
 ៙.ត្ោយសារមនុសសត្យើង  ត្ចេះដត្ហួងដហង  ពំុត្នាេះត្ទ  
ត្បាថាន ខុសទំនង... សរុបមក្  គឺ្ត្បឆ្លងំនឹងធមមាធម ៌ ាមត្សចក្ដីពិត្  
ត្ទើបត្ក្ើត្ទុក្ខ ។ 
 ត្ត្គ្ឿងត្បឆ្លងំ  គឺ្ទិដឋិត្ឃើញខុសថាខាួនឯង  ឬអនក្ដនទ  ជាអនក្
ត្ធវើអវីៗ  និងត្ណាា ដដលចងប់ានរបស់ក្នុងត្ោក្ ។ 
 ដូត្ចនេះកិ្ចចបដិបត្តិ  ត្ទើបត្តូ្វរលឹក្ដឹង  ទទួលោរពិត្ថាន ក្ប់រញិ្ញា    
ទល់ដត្អស់ទិដឋិ  ត្ណាា   ត្ឃើញអវីៗ ជាធមមាធមដ៌ត៏្តឹ្មត្តូ្វត្ៅាម

ទវ រទងំ ៦ ហនឹងឯង  ត្នេះជា  “ ដនកាែាសុខ ” ៕៚ 

3  
 ៙.អត្តភាព  និងត្ណាា   គឺ្វដដៈ  ឧបមាដូចត្រាគ្ ។ 
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 ត្ទពយសមបត្តិ  បចចយ័ ៤  ត្ត្បៀបដូចជាថាន  ំ  ត្គានដ់ត្បំបាត្នូ់វ
ោរឈចឺាបម់យួត្គា ៗ ប៉ាុត្ណាណ េះ ។ 
 ត្ពេះនិរវ ន  ដូចោរជាសេះត្សបើយោចត់្ស េះ ។ 
 សតិ្បបោឋ ន ដូចពាយមត្ត្បើថាន ពំាបាល  រហូត្បានអរយិមគ្គ
ត្ក្ើត្ត្ ើង    ត្ត្បៀបដូចបានោរជាោចត់្ស េះត្នាេះឯង    មនិមានត្រ ើ
វញិត្ ើយ ៕៚ 

3  
 ៙.ផលចំត្ណ្ញយ៉ា ងសត្មបើម ចំត្រេះសមបត្តិក្នុងត្ោក្ត្នេះ  

ត្ៅត្ត្ង ់  “ ដយើងែិនចងប់ាន ” ឬសត្នាដ សចំត្រេះរបស់ដដលត្យើងមាន  

ត្ត្បៀបដូចត្យើងបានចំត្ណ្ញត្បាក្ន់ថាត្ពទយ  ត្ត្រេះត្យើងអត្ឈ់ ឺ 
ដូត្ចាន េះឯង ៕៚ 

3  
 ៙.អនក្បដិបត្តិបានសតិ្បបោឋ ន      រដមងដឹងថា     ត្ោក្ត្នេះ 

“ សត្មាប់ឱ្យសិកា ”  មនិដមនសត្មាបឱ់្យចាបយ់ក្  ដត្ណ្ដើ មយក្... ក្៏

មនិដមនសត្មាបឱ់្យត្បទូសដទស់  ទុក្ខត្ទមនសសត្នាេះដដរ ៕៚ 

3  
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៙.កំុ្ចាបកំ់្ហុស  អនក្ដនទ      កំុ្បី  ឥចាា   ឥសាត្គ្  
កំុ្នឹក្អាល័យ  អវីបុត្ពវ       កំុ្ត្ក្ាមត្គ្  មនិត្ចេះត្គ្ប ់។ 
C.ចាបកំ់្ហុសត្គ្  បានដត្ខុស      ត្ចដណ្នបានសអុេះសាអ បស់អុយសអប ់
អាល័យបុត្ពវ  បានអភព័វ      ត្ក្មនិត្ចេះត្គ្ប ់ បានត្ទពយសអុយ។ 
មនិចាបកំ់្ហុស បានសានតត្ាណ្  មនិត្ចដណ្នបាន មហាោភលុយ 
លេះអាល័យបាន  វានៈផុយ      ត្ទពយលអមនិសអុយបានសត្នាដ ស៕ 

3  
៙.ត្ភាើង  ពិត្សាធត្មើលមាស     និរាស  ពិត្សាធត្មើលចំត្ណ្េះ 
ផាូវឆ្លង យ  ពិត្សាធក្មាា ងំត្សេះ     កិ្ត្លស  ពិត្សាធក្មាា ងំជន ។ 
ោភយស  ពិត្សាធចិត្តសាវ ម ី     ត្ក្ត្កី្  ពិត្សាធចិត្តត្បពនធ 
ត្គូ្បឋម  ពិត្សាធចិត្តសិសសគ្ណ្  ក្សយ័ធន  ពិត្សាធចិត្តមតិ្តភក្ដិ ៕ 

3  
៙.ត្ចេះលមមត្ពមត្គ្ប ់ ត្ទពយពិត្សស 

គឺ្ជាចំត្ណ្េះ  មហាចំត្ណ្ញ 
ត្ត្ជេះត្សូបសុខ  ឱ្យទុក្ខត្ចញ 

ទងំមនិត្មាន ត្មនញ  ត្ចញចាក្ត្ោក្ ៕៚  

3  
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៙.ជីវតិ្  សាងផនួស  បសួសាងគុ្ណ្ 
ត្ដើមទុន  អរយិត្ទពយ  ចិត្តសងបសុ់ខ 
ចិត្តសងប ់ ត្ោក្សងប ់ បញ្ចបទុ់ក្ខ 

ត្នក្ខមមៈ  ចាក្គុ្ក្  បរមសុខសានត ៕៚ 

3  
 ៙.សុខក្នុងត្ោក្   ត្សាក្ត្ៅោយ  មនិសុខស៊ប ់
 ទុក្ខក្នុងភព      ត្គ្បក់្នុងោយ  បាយក្នុងឆ្លន ងំ 
 សចចៈបនួ      ពួនក្នុងោយ  អនតរាយបាងំ 
 ត្ោយក្មាា ងំ      ញាណ្ត្គ្បថ់ាន ក្ ់  ជាក្ច់ាស់ត្ហាង ៕ 

3  
 ៙.ត្ោត្អវី មនិត្សមើនឹង ត្ោត្ដត្ក្ង 
 ដសវងអវ ី មនិត្សមើនឹង ដសវងរក្ខាួន 
 ពួនអវី  មនិត្សមើនឹង   សតិ្បបោឋ ន 
 បានអវី    មនិត្សមើនឹង   ត្ចេះគិ្ត្ 
 ជិត្អវី    មនិត្សមើនឹង   ជិត្ត្ពេះធម ៌
 លអអវី    មនិត្សមើនឹង   បុណ្យកុ្សល 
 ដល់អវី    មនិត្សមើនឹង   ទីបំផុត្ទុក្ខ 
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 សុខអវី    មនិត្សមើនឹង   និត្រាធសចច 
 ោចអ់វី    មនិត្សមើនឹង   សមុត្ចាទ 
 ដ អត្អវី    មនិត្សមើនឹង   សាមបីរតិ្ភាគ្ ៕៚ 

3  
 ៙.សាយណ័្ា   សួសដី !  សាម រតី្ោរអរ 
 អត្ធ់ន ់ ពុេះររ  មារក្នុងជីវតិ្ 
   អវីៗ អស់ត្ៅ  ដត្ត្ៅោរពិត្ 
   យក្បុណ្យជាមតិ្ត  ដថចិត្តខាួនឯង ៕៚ 

3  
 ៙.កំុ្ត្ច ំថា  អាាម អញបានរបស់អវីអំពីត្ោក្ត្នេះត្ ើយ 
 ត្ពេះអរហនត  សិក្ាចប ់ បានត្តឹ្មរចួខាួន ៕៚ 

3  
 ៙.ភាគ្ត្ត្ចើន  សត្វត្ោក្ត្ក្ើត្ទុក្ខ  ត្ដដ ត្ក្ហាយចិត្ត  ត្ត្រេះ
ត្បោនហ់ួងដហងអនក្ដនទ  សូមបដីត្ចិត្តគំ្និត្របស់ត្គ្ ។ 
 ក្នុងមចាជាត្ក្  បិ.៥៨/ទំ.១៦  ត្តី្  ជាអតី្ត្ជាតិ្ននត្ពេះភកិ្ខុ ១ 
អងគ  បានត្រលថា  ត្ដដ   ត្ត្ជាក្ ់ សំណាញ់ក្ដី  ត្គ្នឹងត្សាង រ  អាងំត្យើង
ក្ដី  អវទីងំអស់ត្នេះ  មនិបានត្បៀត្ត្បៀនដល់ត្យើងត្ ើយ  ដត្ត្យើង
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អនទេះអដនទងក្នុងចិត្ត  ត្ត្រេះនាងត្តី្ជាត្បពនធត្យើង  មនិបានដឹងថាត្យើង
ជាបសំ់ណាញ់  ដល់បាត្ត់្យើង  ក្ស៏មាគ ល់ថាត្យើងត្ៅត្ត្ត្ក្ត្ត្អាល
នឹងត្តី្ញីដនទត្ទៀត្  ត្ហើយត្ក្ើត្ទុក្ខត្ទមនសសនឹងត្យើង  ត្នេះត្ទើបជា
ោរត្បៀត្ត្បៀនដល់ត្យើងយ៉ា ងខ្ជា ងំោា  ( ត្តី្ត្នាេះបានត្ពេះបរម-
ត្រធិសត្វជាបុត្រាហិត្  ជួយ ទនត់្ពល ) ៕៚ 

3  
 ៙.ឈនេះត្គ្ត្ហើយ  ឥត្ត្បត្យជន ៍ ទងំសាងសត្តូ្វជាពិត្សស 
ជាសត្តូ្វនឹងខាួនឯង... មនុសសភាគ្ត្ត្ចើន  មាននូវមានេះចងដ់ត្ឈនេះត្គ្
រត្បៀបត្នេះឯង ។   
 ឈនេះខាួនឯងដដលលងង ់ ត្ទើបបានត្ធវើជាមតិ្តលអនឹងខាួនឯង ៕ 

3  
 ៙.បិ.៥២/ទំ.៨២ ៖ 
 យញ្ា  ិ   ក្សិចចំ    តទបវិទធំ        កិ្ចចណាគួ្រត្ធវើ     បុគ្គល 
ត្បាេះត្ចាលនូវកិ្ចចត្នាេះ 

អក្សិចចំ បន្ ក្សយរីតិ  ដត្ដបរជាត្ធវើកិ្ចចដដលមនិគួ្រត្ធវើត្ៅវញិ
ឧន្នោន្ំ  បមោត ន្ំ  នតស ំ វឌ្ឍន្តិ  អាសវា   អាសវៈ 

ទងំឡាយ    រដមងចត្ត្មើនដល់ពួក្បុគ្គលត្នាេះ   ដដលជាបុគ្គលត្បមាទ 
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 មានមានេះដូចជាោរត្លើក្ត្ ើងត្ហើយនូវត្ដើមបបុស  ដូត្ចាន េះឯង ។ 
 C.សាា បទ់ងំរស់  សអុយទងំត្សស់ 
 - សាា បទ់ងំរស់  គឺ្មនិត្ធវើកិ្ចចដដលគួ្រត្ធវើ 
 - សអុយទងំត្សស់  គឺ្ត្ធវើកិ្ចចដដលមនិគួ្រត្ធវើ ៕៚ 

3  
 ៙.មនិដមនជាោរអរតូ្ចទបត្ទ  ត្បើត្យើងត្ធវើត្ោយចិត្តខពស់  
ទងំដដលឧទទិសចំត្រេះបុគ្គលដខ៏ពងខ់ពស់ ៕៚ 

3 
 ៙.បដិបត្តិធមអ៌បរ់ចិំត្ត  ដូចត្យើងចាក្វ់ា៉ា ក្សំ់ាងអ៊Íចឹង 

 ោរររចិត្តត្ៅហមង  ត្ៅត្ពលមានវបិត្តិចូលមក្ដល់ជីវតិ្  
វបិត្តិត្ៅក្នុងវដដៈ  មនិអយត្ោេះត្សាយត្ទ  ត្តូ្វោរររទុក្មុន  
ត្សណុ្ក្ជាងត្ោេះត្សាយ ៕៚ 

3  
 ៙.អានយឺត្ៗ  ពិចារណាឱ្យយល់ 
 - មនិថាឥ ូវកំ្ពុងដត្មានចិត្តអវីត្នាេះត្ទ  មនិថា  កំ្ពុងដត្នឹក្
រលឹក្ដល់ត្រឿងអវីត្នាេះត្ ើយ... 
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 -ត្តូ្វហាត្រ់លឹក្ចំត្រេះចិត្តឥ ូវត្នេះ រលឹក្ត្ហើយ មានត្សចក្ដី
សុខត្ោយោរមនិត្បោន ់ចិត្តអវីក្ប៏ានដដរ ជាចិត្តត្ហើយត្ត្ើ មនិត្តូ្វោរ
ចិត្តអវីដនទត្ទៀត្  ត្ត្រេះមានដត្ចិត្តប៉ាុត្ណាណ េះ  អាត   មនិមានត្ទ ៕៚ 

3  
 ៙.បក្ស ី  អាត្ស័យត្ៅនឹងត្ដើមត្ឈើណា  ត្ដើមត្ឈើត្នាេះ
បត្ញ្ចញត្ភាើងមក្ត្ េះ ( ត្ោយដមក្ក្កិ្ត្គាន ត្រឿយៗ ) ។ 
 ពួក្បក្សតី្តូ្វគ្បរ់ក្នូវទិសទងំ ៤ ដដលមានសុវត្េិភាព “ ជាតំ  
សរណនោ  ភយន្តិ ”  បិ.៥៨/ទំ.១៦ ។ 
 ភយ័ត្ក្ើត្អំពីទីពឹង     ដូត្ចនេះ    ត្តូ្វមានត្ពេះនត្ត្សរណ្គ្មនជ៍ា 
ទិសត្ៅ  មានសីលជាសាា ប  ត្ហើយមានសតិ្បបោឋ ន ៤  ជាោរត្ហើរ
ត្ចញអំពីទីអាត្ស័យ  គឺ្អត្តភាពត្នេះឯង ៕៚ 

3  
 ៙.ដួងចិត្តឋតិ្ត្ៅ           ឰដអ៏រភ    

នាវត្តត្ជត្ពន         ត្ទរទនរ់លឹក្     
ត្ពេះពុទធ  ត្ពេះធម ៌ ត្ពេះសងឃសនធឹក្ 

 អនុសសតិ្  ត្ត្ក្បផឹក្  “ ៃឹកែិនកងវល់ ” ៕៚ 

3  
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 ៙.ភនតូំ្ចអត្ទឹ់ក្  អត្ត់្មគឹ្អាត្ស័យ 
 ទឹក្រាក្ម់ានភយ័  ត្តី្ដហលត្ចញអស់ 
   ត្ឈើអត្ដ់ផា ី  បក្សតី្មដចរស់ 
   ដួងចិត្តត្ត្ក្ៀមត្ត្ោេះ  បាត្អ់ស់ក្ដីសុខ ។ 
 ភនធំំទឹក្ធាា ក្ ់ ត្ត្ជាក្សី់ោ 
 ត្ដើមត្ឈើដផាផ្គក   ត្មាត ត្សស់មុខ 
   មនិមានត្រននត្ព  អភយ័ឱ្យសុខ 
   នត្ពភនឆំ្លង យត្សុក្  ត្ឆ្លព េះមុខវតិ្វក្ ៕៚ 

3  
 ៙.គិ្ត្ឱ្យត្សួលបលួផងត្ៅ... 
 - ចិត្តត្យើងរត្ហមរហាម  មក្អំពីអវី 
 - មក្អំពីខ្ជវ រ-ក្ នឹងរបស់អនក្ដនទ  ត្ហើយត្ចេះដត្ចងសូ់មទន
សុខអំពីមនុសសដដលខាួនឯងហួងដហង ។ 
 - ាមពិត្  ត្សចក្ដីសុខខាួនឯង  បរតិ្ភាគ្  ហូបចុក្មនិអស់ 
ប៉ាុដនត  កំ្ណាញ់  មនិត្ចេះដចក្សុខឱ្យត្គ្ត្ហើយ  មនិបរតិ្ភាគ្  ហូបចុក្
ខាួនឯងត្ទៀត្  ត្ធវើរហាម ៗ  ថាត្ត្បត្ត្ៅ... វាត្ត្បត្  ត្នេះ... 
 - ត្យើងជាមនុសស  ត្តូ្វត្ចេះត្បយត័្នចិត្តត្ត្សក្ឃាា ន ៕៚ 
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 ៙.កំុ្ឆ្លបប់នួមុខ  ចាទុំក្កំុ្ត្ភាច 
 - កំុ្ឆ្លបស់ដីថា  ត្ពលណាត្ត្ោធនត្ក្ 
 - កំុ្ឆ្លបវ់និិចាយ័  សាគ ល់អវីមនិចាស់ 
 - កំុ្ឆ្លបត់្សនហ៍សនិទធ  បាក្ចិ់ត្តរហ័ស 
 - កំុ្ឆ្លបត់្ជឿផ្គដ ស  ត្ត្ចើនណាស់អនក្ត្បាក្ ៕៚ 

3  
 ៙.បក្សមីនិត្ឃើញ  នផទត្មឃា  

មចាា គ្អគ   មនិត្ឃើញទឹក្ 
   សត្វរស់ក្នុងត្ោក្  ត្រាគ្វរវកឹ្  

មនិត្ឃើញ ដី ទឹក្  ត្ភាើង ខយល់ ត្ ើយ ។ 
 រស់ត្ៅក្នុងត្ោក្  មនិត្ឃើញត្ោក្ 
 រស់ឱ្បទុក្ខត្សាក្  ត្រាគ្ឥត្ត្សបើយ   
   មនិត្ឃើញទុក្ខសចច  មនិត្ឃើញត្ត្ត្ើយ 
   បរញិ្ញា ត្ទើបត្ ាើយ  ចត្មាើយពិត្ ៕៚ 

3  
 ៙.ក្នុងពិភពត្ោក្ននោរនិរាសត្រត្ត់្បាសគាន ត្នេះ       មានដត្ 
ចិត្តខាួនត្យើងរងឹបឹុងប៉ាុណ្ណឹ ងឯង     ដដលជាមតិ្តសត្មាបឱ់្យត្យើងរស់បាន 
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សុខ  និងត្ដើរផាូវរបស់ត្យើង  ត្ត្ៅមុខត្ទៀត្ ៕៚ 

3  
៙.ធងនត់្ៅជាត្សាលោលោក្ចុ់េះ   ភារៈទងំនុ េះគឺ្បញ្ចក្ខនធ 
ត្ឃើញគាម នខាឹមត្សាេះអស់ត្បោន ់    សំខ្ជនអ់ស់ថាន ក្គឺ់្ោក្ចុ់េះ ៕៚ 

3  
 ៙.កុ្ក្មានសាា ប សសាអ ត្  ត្តូ្វភយ័អំពីត្មឃត្លម គំ្រាមត្ហើយ  
ក្ដ៏សវងរក្លំត្ៅ  ត្ហើរត្ៅោនសំ់បុក្ក្នុងោលណា  ោលត្ណាេះ  ទត្នា
ត្ ម្ េះអជក្រណី្  ក្ប៏ានត្ធវើអាាម អញឱ្យត្ត្ត្ក្អរ ។ ( បិ.៥៦/ទំ.២១១ ) 
 ក្ដងកបទងំឡាយមានសំត្ ងពីត្រាេះ  ត្បាសចាក្ពពួក្ពស់
ពិស  រដមងយំក្ងរពំង  នថងត្នេះមនិដមនជាសមយ័ត្ៅត្បាសចាក្ភន ំ និង
ទឹក្ធាា ក្អំ់ពីត្លើភនតំ្ទ  ត្ត្រេះទត្នាអជក្រណី្  ជាទីត្ក្សមសបាយរកី្រាយ  
ត្បាសចាក្ភយ័ ។ ( បិ.៥៦/ទំ.២១២ )  ត្ពមត្ោយត្ពេះអដឋក្ថា  ជា
ោរពាក្រត្ពេះអរហត្តផលនន ព្រះសបបក្សនតេរ ៕៚ 

3 
  វិវរមន្ុបតន្តិ  វិជជុោ  

នវភារសស  ច  បណឌ វសស ច 
  ន្គវិវរគនោ  ច  ឈាយតិ        
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បុនោត   អបបដិមសស  ោទិនតតិ ។ 
 ត្ផាក្បត្នាទ រដដលោលត្ចវាត្ ់  ត្ៅោនច់ត្នាា េះភនតំ្វភារៈ  និងភនំ
បណ្ឌ វៈ ។ 
 ចំដណ្ក្ខ្ជងភកិ្ខុ  ជាបុត្ត្របស់ត្ពេះដម៏ានត្ពេះភាគ្  ដដលត្ទង់
នឹងធឹងឥត្មានគូ្ត្ត្បៀប ( ភកិ្ខុត្នាេះ )    ដត្ងចូលត្ៅោនច់ត្នាា េះ 
ភន ំ ត្ដើមបចីត្ត្មើន្ន ( ទងំពីរ ) បិ.៥៦/ទំ.១៤៩ ៕៚ 

3  
៙.ន្ីោ  សគុីវា  សខិ្ិនត      នមារា  ការវិយ ំ អភិន្ទន្តិ 
នត  សតីវាតក្សលោិ      សតុតំ  ឈាន្ំ  ន្ិនវនធន្តីតិ ។ 
 ពួក្សត្វត្ោង ក្  ជាសត្វមានសមបុរត្ខៀវ  មាន ក្ លអ  មានសិរស ៍ 
ដត្ងយំក្នុងនត្ពត្ ម្ េះោរវ ី  ត្ោង ក្ទងំត្នាេះ  លុេះត្តូ្វខយល់ត្ត្ជាក្ប់ក្់
មក្ ( ក្យ៏ំរងំយ៉ា ងពីត្រាេះ )  ដត្ងោស់បុគ្គលដដលត្ដក្លក្ ់ ឱ្យភាញ ក្់
ត្ ើងត្ដើមបចីត្ត្មើន្ន  គឺ្សមថវបិសសនា ( បិ.៥៦/ទំ.១៤២ )៕៚ 

3  
 ៙.ជមនេះអវីៗ  ក្នុងនផទត្ោោ 
 មនិផុត្ទុោខ   បញ្ញា ខវល់ចិត្ត 
   រឯីជមនេះ  ត្បទេះោរពិត្ 
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   អបរ់គំំ្និត្  គិ្ត្បានសុខសានត ។ 
 ត្បាក្ច់ាយជូនត្ៅ  ត្ពទយត្ៅត្សុក្ត្ត្ដ 
 កូ្នត្ៅជូនត្ៅ  ដល់្បនោឋ ន 
   បុណ្យជូនឱ្យដល់  មគ្គផលត្ថកើងថាក ន 
   ក្មមោឋ នត្ពហមយន  និរវ នសុខពិត្ ។ 
 ត្រលត្លឿនមុនគិ្ត្  មតិ្តោា យជាមារ 
 គិ្ត្ត្ហើយពណ៌្នា  មារោា យជាមតិ្ត 
   សអបត់្គ្បានត្ដដ   បានត្ៅហមងចិត្ត 
   ត្មាត អាណិ្ត្  បានចិត្តត្ត្ជាក្ ់៕៚ 

3 
 ៙.បច្ចច មិនោត បិ  បណឌិ នោវ  នសនយា  មានសត្តូ្វជា
បណ្ឌិ ត្  ត្បត្សើរ  “ បវនរា  ឧតតនមា ” ចំដណ្ក្ោរដដលមានកូ្ន
លងង ់ មតិ្តលងង ់ មនិត្បត្សើរត្ ើយ ។ 
 នសា  ហ ិ ទណឌ ភនយន្បិ  មន្ុនសស  ន្  មានរសសតីត ិ
ត្ត្រេះបណ្ឌិ ត្ត្នាេះ  គ្ងខ់្ជា ចដត្ក្ងអាជាញ ក្នុងត្ពេះនគ្រ  នឹងមនិសមាា ប់
មនុសសត្ ើយ ។ 
 កូ្នលងងត់្លា គិ្ត្ថា    នឹងសមាា បមូ់ស   ដបរជាោបពុ់េះក្ាលឪ 
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ខាួនឯងជា ២ ។ 
 C.ត្ត្គាេះថាន ក្ខ់្ជា ងំបំផុត្  គឺ្ខាួនត្យើងដដលលងង ់  គឺ្ជាកំ្ពូល
សត្តូ្វជាមយួនឹងខាួនឯង  ត្ ម្ េះថាសមាា បខ់ាួនឯងត្ៅក្នុងវដដសងារ  
ត្ត្រេះមានអវជិាា ជាមូល ៕៚   

3  
 ៙.ញញឹមសាងមតិ្ត ផិត្សាងអាត្សូវ 
 ោចសាងសត្តូ្វ មតួ្ ៉ាសាងទុក្ខ 
 សងបស់ាងបញ្ញា   ត្មាត សាងសុខ 
 អតួ្អាងសាងមុខ ដឹងទុក្ខសាងខាួន ៕៚ 

3  
 ៙.ន្គា  ន្គនគគស ុ សសុវំិរឡូ្ហា  
 ឧទគគនមនឃន្  ន្នវន្  សោិត  
 វិនវក្សកាមសស  អរញ្ញសញ្ញ និត 
 ជនន្តិ  ភិនយា  ឧសភសស  ក្សលេតន្តិ ។   
 ត្ដើមត្ឈើទងំឡាយដុេះលូត្ោស់ឰដកំ៏្ពូលភន ំ  ត្តូ្វទឹក្ត្ភាៀង
បងអុរចុេះមក្ថមីៗ  ត្ត្សាចត្សពត្ហើយ  រដមងនាចិំត្តគួ្រដល់ភាវនាក្មមឱ្យ

ត្ក្ើត្ត្ ើងជាភតិ្យាភាព  ដល់ភកិ្ខុត្ ម្ េះ ឧសភៈ  ដដលជាអនក្ត្បាថាន



-197- 

 

នូវវតិ្វក្ធម ៌  ជាអនក្មានត្សចក្ដីសមាគ ល់ក្នុងោរត្ៅនត្ព ( ត្ត្ចើនត្ោយ
ត្នក្ខមមសងកបប  ចត្ត្មើនសមថវបិសសនា ) ៕ ( បិ.៥៦/ទំ.១៧០ )៚ 

3  
 ៙.ចក្ខុសំវរា  ត្សាាសត្ងួម 
 មាត្ត់្រលឱ្យលមម  ចិត្តត្ពមឱ្យសងប ់
   ផាូវត្ោក្វកឹ្វរ  ផាូវធមប៌ញ្ចប ់
   ត្សឡាញ់គូ្សអប ់ ចិត្តសងបច់បត់្រឿង ៕៚ 

3  
 ៙.ត្យើងអាចត្រលថា      ត្យើងរស់ត្ៅត្ដើមបរីក្យុត្តិធមឱ៌្យខាួន 
ត្យើងក្ប៏ានដដរ  ប៉ាុដនត    មនិដមនរក្អំពីអនក្ដនទត្ទ   ក្ម៏និដមនសូមឱ្យ 

អនក្ដនទជួយ រក្ដដរ  គឺ្  “ ត្ត្ូវរកអ្ាំេីខលនួដយើង  ដោយខលួនឯង ” ។ 

 ាមពិត្  យុត្តិធមម៌ានត្ត្សចត្ហើយ  ត្ៅដត្ខំរក្ឱ្យត្ឃើញ  
យក្មក្ឱ្យត្ៅក្នុងក្ណាដ បន់ដ  ននញាណ្ចក្ខុរបស់ត្យើងដត្ប៉ាុត្ណាណ េះ ៕ 

3  
 ៙.ដំត្ណាេះត្សាយដល៏អត្នាេះ  មនិដមនត្ៅត្ត្ងប់ានត្ពេះចនទ
យក្មក្ោក្ក់្នុងផទេះត្ ើយ  ប៉ាុដនត  ត្ៅត្ត្ងត់្យើងមនិនឹក្ចងដ់បបហនឹង ។ 
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 ត្រឿងអវីត្ទៀត្ក្ដូ៏ចគាន ដដរ  ដត្មនុសសត្យើងត្ចេះដត្ត្ោេះត្សាយ
ត្ោយោរបត្ត្មើត្ណាា ខាួនឯង ។ 
 មនិមានបញ្ញា   គឺ្ទល់ដត្យល់ត្សបាមធមមជាតិ្  ត្ហើយ
ទល់ដត្ត្បឆ្លងំ  ឬបន្ទញ្ញច សនឹងត្ណាា ននខាួនឯង ៕៚ 

3  
 ៙.ត្យើងដត្មាន ក្ឯ់ង  ដដលត្ចេះត្សឡាញ់ខាួនឯង  ពិត្ជា
ត្បត្សើរជាងមនុសសទងំអស់  បូក្រមួទងំត្ទវាត្ទៀត្  ដដលមក្
ត្សឡាញ់ត្យើង  ត្ត្រេះត្ត្ដអំពីខាួនត្យើង  គឺ្មនិមានអនក្ណាត្ធវើទីពឹង
ឱ្យត្យើងបានត្ ើយ ៕៚ 

3  
 ៙.ត្បើក្នុងត្ោក្ត្នេះ   មានដត្ត្យើងមាន ក្គ់្ត្ ់  ដដលអាចជួយ 

ខាួនឯងបាន  អ៊Íចឹង  ត្ត្ើគួ្រត្យើងត្មើលអយខាួនឯងដដរឬត្ទ  ឬក្ត៏្តូ្វដបរ
មក្ឱ្យក្មាា ងំចិត្តដល់ខាួនឯងវញិ ។ 

 ត្ៅត្ពលដដលត្យើងពូដក្ត្មើលដថរក្ាខាួនឯង        ត្យើងត្ឃើញ 

គុ្ណ្ត្នមាននជីវតិ្របស់ត្យើងរតឹ្ដត្ត្បត្សើរត្ ើង  និងរតឹ្ដត្មាននូវ
ត្សចក្ដីសុខត្ ើង  សូមបតី្យើងត្ៅដត្មាន ក្ឯ់ងត្មដចមាដ ក្ត៏្ោយ ៕៚ 

3  
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 ៙.ក្នាងមក្     ត្ទេះជាឆ្លគ  ំគងោក្ខ់ាួនឯង       និងអនក្ដនទ
យ៉ា ងណា  ដត្ត្យើងក្ប៏ាននាខំាួនត្យើង   ាងោត្រ់ចួអំពីឧបសគ្គតូ្ចធំដ៏
ត្ត្ចើន    ដូត្ចាន េះ    ត្តូ្វត្ចេះឱ្យអភយ័ដល់ខាួនឯង     និងសូមខមាត្ទស
អនក្ទងំឡាយផង ទងំមានត្រឿងត្តូ្វអរគុ្ណ្ខាួនឯង  អរគុ្ណ្អនក្ដនទ    
អរគុ្ណ្បុណ្យកុ្សលផងត្ោយសពវត្គ្ប ់    ត្ដើមបតី្យើងមានក្មាា ងំចិត្ត 
រស់ត្ៅជាមយួនឹងបចចុបបនន ៕៚ 

3  
 ៙.ត្ៅត្ពលដដលត្សចក្ដីសងឃមឹអវីៗ  អំពីអនក្ដនទោនដ់ត្ថយ
ចុេះ  ត្ទើបត្យើងដឹងខាួនឯងថា  ទីពឹងខាួនត្យើងោនដ់ត្ចត្ត្មើនត្ ើង
ត្ហើយ   ជាមយួនឹងត្សចក្ដីសុខ   ក្ោ៏នដ់ត្សមបូណ៌្ត្ ើងដដរ   ត្នេះជា 
អានិសងសននោររក្ាខាួន ៕៚ 

3  
 ៙.ហួងដហងខវល់គិ្ត្  ខក្ចិត្តត្ក្ើត្ទុក្ខ 
 ត្ពួយខ្ជា ចបាត្មុ់ខ  បាត្សុ់ខត្ត្រេះដក្ាង 
   ត្ត្ោធដុេះចងកូម  ត្ណាា ដុេះដសនង 
   ខ្ជម ងំនឹងខាួនឯង  ត្ខ្ជម ចក្នុងសាសនា ។ 

 C.ត្បវត្តិចិត្តបាបរបស់  ត្េេះដលាសកដត្ថរ  ក្នុងជាតិ្មយួ ៕៚  
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 ៙.នាទីចុងត្ត្ោយ  ននជីវតិ្    
 ត្តូ្វអបរ់ចិំត្ត  បនេយត្ត្ោធ 
   ត្មាត្ហាត្តូ្វថយ  កំុ្ឱ្យត្ឆ្លត្ 
   ត្តូ្វត្ផ្គដ ត្ក្មមោឋ ន  ឱ្យបានសងប ់៕៚ 

3 

   

3 
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sBVTanM FmµTanM Cínati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

rrrbsss  

namBuT§bris½TGñkman]bkar³ 

kñúgkargarFmµTan  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 
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raynamBuT§bris½TkñúgshKmn_FmµTan 

]btßmÖR)ak;pSBVpSayRBHFm’RbcaMqñaM  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13- ]>s>Et b‘unKg; nig ]>si>efag bUnI RBmTaMgbuRt÷ecA >>>>> s>r>G> 

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

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

16- ]>si>TUc panI nig sVamI Leslie Mael RBmTaMgbuRt >  s>r>G> 

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

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

19- ]>s>b‘U ehanag nig ]>si>Guwg riT§arI RBmTaMgbuRt >>>>>>  s>r>G> 
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20- ]>s>ePOk v:an nig ]>si>h‘U Gat; RBmTaMgkUnecA >>>>>> s>r>G> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30- ]>si>hY Gat; ÷ ]>si>v:an favÍ ÷ kUn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 

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

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

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

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

35- kBaØa xum Kadar:a ¬ehA RsIeN ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

36- yuvCn xum c½nÞDINa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

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

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

39- ]>s>Kwm DI nig ]>si>Kwm s‘UlI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 

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

41- ]>s>eCOg fug ]>si>L Can;GW ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 
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42- ]>si>Q KwmsuIn nig RkúmRKÜsarkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>  GU®sþalI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

53- ]>si>esg esogQun RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>  GU®sþalI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

63- Chhem Sokreth.Puth Kunthea+Rothmony+Bunnawat+Veriya >> kaNada  
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64- Su Sokunora et Inn Visal+Narita et Raksa >>>>>  kaNada  

65- elakyay sarun sMrit eyom RBmTaMgkUnecA  >>>>>>> kaNada  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

76- ]>si>Eg:t yUeGg÷eBA sUr:ag÷lwm KwmNa÷]>si>huk Cun >> b>b> 

77- ]>si>cnÞ Pirmü nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

82- ]>s>eqg Rs‘a nig ]>si>pan KwmhuI RBmTaMgkUnecA >>>>>> P>B> 

83- ]>s>C½y vNÑ³ nig ]>si>b:k; sURtsunñI ÷ kUnecA >>>>>>>>> P>B> 

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

85- ]>s>Ca  sux um nig ]>si>G‘un  BUn RBmTaMgkUnecA  >>>>>>>  P>B> 
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86- ]>s>Ca  supl nig ]>si>eGg  suxum RBmTaMgkUnecA >>>>> P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

96- ]>s>QYn parin nig ]>si>RBM RbNIt ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

97- ]>si>ej:b daer:t÷kUnRsI rs; Kn§ar½tñ÷kUnRbus rs; LalIn P>B> 

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

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

100- ]>s>taMg NaMepg nig ]>si>lwm s‘UhYr RBmTaMgkUnecA >>>> P>B> 

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

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

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

104- kumarI taMg sumavtI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b>b> 

105- ]>s>fac; fg nig ]>si>Kwm eyog ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

106- ]>s>fab; sMepa nig ]>si>Eb:n saevÍy ÷ ]>si>fab; Cu¿pn b>b> 

107- ]>s>Ta QIvm:Uv nig ]>si>taMg muylI ÷ buRtFIta >>>>>>>> P>B> 
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108- ]>s>Twm eb:gLúg nig ]>si>h‘un ehg RBmTaMgbuRt >>>>>> P>B> 

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

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

111- ]>s>nak; DIELn nig ]>si>exov buNüfa ÷ kUnecA >>>>>>>>> P>B> 

112- ]>si>nag em:A nig b¥Ún ÷ kµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

117- ]>si>buwg suxum ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

125- Em:n esrIvuDÆi nig vgS lIKg; ÷vgS gYnLúg nig jwk suxNa P>B> 

126- ]>si>em:A supl RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

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

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

129- ]>s>em:A Rsiún nig ]>si>TUc suInh‘n÷buRt÷ecA>>>>>  P>B> 
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130- ]>s>ynþ sYn nig ]>si>taMg Qugb‘Yy ÷kUnecA >>>>>> P>B> 

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

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

133- ]>si>lag suIvb‘Yy nig ]>s i>QYn can;fn ÷ kUnecA >>>>>> P>B> 

134- ]>si>lI muyeGog nigkUnecA÷]>si>lI muyKg; nigkUnecA P>B> 

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

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

137- ]>s>lIm esg nig ]>si>Tin sn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

151- ]kj:a sux suxa nig elakC¿Tav can; lag÷buRt >>>  P>B> 
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152- ]>si>sux GuIm nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

154- Ék]tþm s‘un dar:avnþ nigelakC¿Tav qat esAnit ÷ buRt b>b> 

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

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

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

158- elak esg favrinÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

173- ]>s>eh eGn nig ]>si>kaMg e):aTag ÷kUnecA >>>>>>>  P>B> 
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174- ]>si>ehg suIvexg ÷ ]>si>ehg suIvKI ÷]>si>ehg suIvecg  kNþal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P>B> 

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

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

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

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

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



-211- 

 

sBVTanM FmµTanM Cínati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

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

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

198- KN³kmµkarvtþsMeBAmas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  P>B> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rrrbsss 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

rrrbsss  
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namBuT§bris½TEdlmansT§a 

bric©aKR)ak;cUle)aHBum<esovePAenH 

rrrbsss 
 

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

2- ]>si>Guit lagBin ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 250 $ 

3- ]>s>Ca suxum nig ]>si>G‘un BUn RBmTaMgbuRt ÷ecA  >>>>>>>>>>>>>> 200 $ 

4- ]>si>r:ay y:anIn nig kUnRbús vNÑ Fn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 $ 

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

6- elak suin vDÆn³ nig GñkRsI kuml suvíTüa ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>> 150 $ 

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

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

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

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

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

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

13- ]>s>taMg NaMepg nig ]>si>lwm s‘UhYr ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

14- ]>si>Kwm suxun RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

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

16- ]>si>qan; éhkwg RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

17- ]>si>ehg laP nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

18- ]>s>ehg éqTit nig ]>si>rs; m:alI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

19- ]>si>»k ÉmlkçNa s ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

20- ]>s>hug suvNÑaer:t÷]>si>hug suvNÑariT§÷jatisÞwgmanC½y 100 $ 
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21- ]>si>RCún suIvexg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

22- ]>si>paMg RsÚy ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

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

24- ]>si>lwm suexg nig sVamI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 $ 

25- ]>si>G‘U suxsanþ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70 $ 

26- yuvCn xum c½nÞDINa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 

27- kBaØa xum Kadar:a ¬ehARsIeN ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 

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

29- kBaØa s‘uy daENt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 $ 

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

31- ]>si>Rsg; eLg nig ]>si>Rsg; éG ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

32- elak lwm BYylI nig GñkRsI NaM mYy RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>> 50 $ 

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

34- RkúmevnRbeKnPtþ22vtþ manvtþsMeBAmasCaedÍm¬]>si>rs;Cín¦ 50 $ 

35- ]>si>G‘uc sanI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

36- ]>s>exov suINarun nig ]>si>bu)öa ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

37- ]>si>G‘Uc sar:an; nig ]>s>Cåm C¿nit ÷ bgb¥ÚnkUnecA >>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

38- ]>s>e):a s‘un nig ]>si>e):a ln; ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

39- ]>si>yan c½nÞlI÷]>si>yan favÍ÷]>si>sux KIm÷]>si>Ca supl 50 $ 

40- ]>si>Tit y:um÷Tit sux nigkUnecA÷]>si>eGO saer:n nigkUnecA 50 $ 

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

42- ]>si>Ehn cn§I nigmatabita ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

43- ]>si>h‘ag Kwmyn; ¬ehA h‘ag Ka ¦>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

44- ]>si>xwm tan; ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 
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45- ]>si>Xut v:an;fa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

46- ]>si>Ca suNavÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

47- ]>s>esam rtn³ nig ]>si>KaM NavÍ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 $ 

48- ]>s>Ca KuM nig ]>si>Bin sat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

49- ]>si>Ca supa nig ]>s>h‘un mul >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

50- ]>si>Ca suPaB nig ]>s>Ekm saKuN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

51- ]>si>CU eqgeha ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

52- ]>si>b:k; suPaB nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

53- ]>si>RBM RbNIt nig ]>s>QYn parin ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

54- ]>s>RBM C¿naj nig ]>si>b‘ut c½nÞr:avÍ ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

55- ]>s>RBM vísal nig ]>si>Lay KImh½g ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

56- ]>si>RBM eBRCklüaN nig ]>s>Qun c½nÞkumÖ³ ÷ buRt >>>>>>>>> 40 $ 

57- ]>si>kg cinþa÷]>si>ng suPI÷]>si>ywmsarwm÷]>si>yinsMNag 40 $ 

58- ]>s>lIm esg nig ]>si>Tin sn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40 $ 

59- ]>si>m:uk dar:anI nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 37 $ 

60- ]>s>yic QIn nig ]>si>Et sum:alI ¬b‘Yy¦ RBmTaMgkUnecA >> 36 $ 

61- elak KIm Lúg nig ]>si>kaMg danI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>> 36 $ 

62- ]>si>nwm vNÑI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 35 $ 

63- ]>s>muM savÍ nig ]>si>G‘un BuM ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

65- ]>s>Cåm eGgRs‘n nig ]>si>v:a suxKIn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

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

68- ]>s>hug RCín nig ]>si>eLg cMerIn ÷ kUnecA ÷ ecATYt >>>>>>>> 30 $ 
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69- ]>si>qay Esg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

70- Ék]tþm GY cinþa nig elakC¿Tav mas supaNÑa ÷ kUnecA >>>>> 30 $ 

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

72- ]>si>sux saLI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

74- ]>s>C½y vNÑ³ nig ]>si>b:k; sURtsunñI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

75- Ék]tþmbNÐit sit esg nig ]>si>G‘ug suInn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

76- ]>si>ehg suIvexg ÷ ehg suIvKI ÷]>si>ehg suIvecg nigsVamI 30 $ 

77- ]>si>KIn suIeLg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

78- ]>si>eGg KwmGaMg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

79- ]>si>b‘ut c½nÞbu)öa nig RkúmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

80- ]>si>b‘ut esdadYg nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

81- ]>si>b‘ut m:alI nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

82- ]>si>éx hYr ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

83- ]>si>BuM sanI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

84- ]>si>suIm ey:khYy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

86- elakm©as; jaNsaera sM burI nig ejamRbús ejamRsI >>>>>>>>> 30 $ 

87- ]>si>nwm vNÑI nigkUnecA ÷ ]>si>dUg darIy:a nigkUnecA >>>>>>>>>> 30 $ 

88- ]>s>PinehOn-fnelOm÷]>si>qagéL÷punsuPa-h‘tdaeron 30 $ 

89- ]>si>vNÑ munI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 $ 

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

91- ]>s>Kit em:gKg; nig ]>si>Guwg can;pa ÷kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

92- kBaØa bBaØar:a ÷ kBaØa m:arI dalIn ÷ ]>si>Guwg suvíC¢a nig buRt >> 25 $ 
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93- ]>si>dUg saemon ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

94- ]>s>Em:n esrIvuDÆ nig ]>si>vgS lIKg; ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

95- ]>s>vgS gYnLúg nig ]>si>jwk suxNa ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

96- ]>si>efA sayhYy ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 $ 

97- ]>s>Ca sufavÍ ¬ehAkugkuy ¦nig ]>si>Kwm lIm ÷ kUnecA >>>>>> 22 $ 

98- ]>s>G‘Yg sab‘ín nig ]>si>Bt Nan; RBmTaMgkUnecA  >>>>>>>>>> 22 $ 

99- ]>s>R)ak; pan; nig ]>si>Titü supat ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 

100- ]>s>b‘un v:an;nI nig mþay ÷ b¥Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 $ 

101 ]>s>vgS qat nig ]>si>fab; esArI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

102- ]>si>KI Kwmbaab; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

104- ]>si>Kwm cnßa RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

105- ]>si>sMNag RsIeBA  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

106- ]>s>eh eGn nig ]>si>kaMg e):aeTog RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>> 20 $ 

107- ]>s>em:A Rsúin nig ]>si>TUc suInh‘n RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>> 20 $ 

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

109- ]>si>taMg lIKag nig RkúmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

110- ]>s>Ekv suFa ¬RKÚeruIn ¦nig ]>si>esOn kg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>> 20 $ 

111- ]>s>Cu¿ lag nig ]>si>ecom G‘n ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

112- ]>si>CÍv vYcem:g ÷ kUnecA ÷ecATYt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

113- ]>si>sux eGg ¬ehA favÍr:U ¦ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

114- Rkúm]>si>cab sapn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

115- ]>si>G‘uy sMNag ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

116- ]>si>nYn taMg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
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117- ]>s>Ehn vísal nig ]>si>Eb:n pasunÞrI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

118- ]>si>sVWy s‘unNarI nig sVamI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

119- ]>s>sar vuFI nig ]>si>eDO suIDIm RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

120- ]>si>sam:ul KwmFn; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

122- ]>si>kg kBaØa nig Gñkmþay G‘uk KIm ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

123- ]>si>RKÜc CínlaP >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

124- ]>si>\n ln;eGg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

125- ]>si>dYg vNÑfn ÷ kUnecA ÷ ecATYt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

126- ]>si>dYg vNÑeFOn ÷ kUnecA ÷ ecATYt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

127- ]>s>s‘un KYy ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

128- ]>si>CYg exn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

129- ]>si>Ep suIvLay nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

131- ]>si>b:ul NaEr:n ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

132- ]>si>Nub FarI nigkUnecA ÷ ]>si>C½y eGg nigkUnecA >>>>>>>>>> 20 $ 

133- ]>si>mYr suxeKog ÷ kUn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

134- ]>si>exg laPanI ¬GaPa ¦nigmþay Qr huklIv >>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

135- ]>si>Xut m:aéL ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

136- ]>si>G‘U KwmGUn nig kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

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

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

139- ]>s>én eLg ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 

140- ]>s>eDob lag nig ]>si>sM GUn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>> 20 $ 
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141- ]>s>KYg lagepg nig ]>si>CU s‘Uehog RBmTaMgbuRt÷ecA 20 $ 

 

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

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

3- ]>si>hYn can;bUda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 GU®sþalI 

4- RkúmRKÜsarkUnecA])asika Q KwmsuIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 GU®sþalI 

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

 

1- ]>s>Cåm C¿nit nig ]>si>G‘Uc sar:an; ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>> 400>000¹ 

2- elakm©as;ta sti)aela sM san ¬vtþsMeBAmas ¦>>>>>>>>>> 300>000¹ 

3- evnbiNÐTI11 vtþRBHKn§kudíB>s>2566¬]>s>LaM eFon¦ 200>000¹ 

4- ]>si>yn eqgKan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 

5- ]>si>Gtþa hev CítM eseyüa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 

6- ]>s>xVa gYnRKI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 

7- ]>si>Bin éN ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 

8- ]>si>Bin éN ÷ kUnecA ¬lk;RkNat;enApSarNat; ¦>>>>>> 200>000¹ 

9- ]>si>s‘¿ s >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000¹ 

10- ]>s>hg; c½nÞrinÞ nig ]>si>dYg r:avÍ RBmTaMgbuRt >>> 150>000¹ 

11- ]>s>Ehn vísal ]>si>Eb:n pasunÞnI ÷ ]>si>Ehm Biedar 120>000¹ 

12- ]>s>rs; vÍr:an nigkUn qagsMNag÷]>si>h‘ul NarI nigsVamI 110>900¹ 

13- Gñknag b‘Ån FI ÷ ]>si>Kwm suxanarI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

14- ]>si>ecA Kwmh‘ag ¬ecAy: ¦ ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

15- ]>si>Qun s‘n ÷ kUnecA ÷ ecATYt  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

16- ]>si>m:l; kan ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

17- ]>si>Guwm can;y:a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 
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sBVTanM FmµTanM Cínati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 

  

 

 

18- ]>s>lIm esg nig ]>si>Tin sn ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

19- ]>si>Cín éNeGg nig sVamI ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

20- ]>si>eGA suIm ÷ kUnecA ¬PñMdín ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

21- ]>si>eGOn Kn§a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

22- ]>si>suwm suPa nig sVamI ÷ buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

23- ]>si>esam suvNÑaer:t nigGñkmþay >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

24- ]>si>qag erIn nig kUn h‘t h‘r >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

25- ]>si>sux eGg ¬kMBg;cam ¦>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 

26- ]>si>KuM cnßa ÷ kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

27- ehg lInda÷ehg limlag÷ehg limLag÷ehg eRbndun 80>000¹ 

28- ]>si>nYn taMg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000¹ 

 
1- BuT§bris½TGñkEdlcUl 40>000¹ mancMnYn 1 nak; 

2- BuT§bris½TGñkEdlcUl 20>000¹ mancMnYn 2 nak; 

3- BuT§bris½TGñkEdlcUl 15 duløar mancMnYn 1 nak; 

4- BuT§bris½TGñkEdlcUl 10 duløar mancMnYn 1 nak; 

 
 
 
 
 
 
 
 

rrrbsss 
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karpSayFm’énsßanIyvíTüú)ay½n FM 95 MHz 

RBmTaMgRKb;saxa CaFmµTanrbs;m©as;sßanIy 

sUmGnuemaTna ¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rrrbsss 
  

sßanIyviTüú pSBVpSayRBHFm’RBHBuT§sasna 

edayshKmn_FmµTan énBuT§bris½T 

3 
extþ-Rkúg evlapSay sßanIyviTüú   

raCFanIPñMeBj 
-10h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-11h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

-15h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

   -18h00 mn 

-00h00 mn¬nigpSaybnþpÞal;¦ 

  -FM   96.7 MHz 

  -FM   96.8 MHz 

  -FM   96.8 MHz 

  -FM   95    MHz 

  -FM   96.7 MHz 

 

extþRBHsIhnu 
-13h00 mn 

-17h30 mn  

-18h00 mn 

-19h00 mn 

-20h00 mn 

  -FM   93   MHz       

  -FM100.5 MHz   

  -FM   92   MHz 

  -FM107.5 MHz 

  -FM  98.5 MHz   

extþ)at;dMbg 
-11h00 mn 

nigpSaybnþpÞal; 

ral;eBlsEmþgtambuNü 

   
  -FM  88.5 MHz        

   

  

extþkMBg;qñaMg 
-05h00 mn 

-05h00 mn 

-14h00 mn 

-22h00 mn 

nigpSaybnþpÞal;BIvtþ 

]NÑaelam nigsMeBAmas 

  -FM  92.30MHz 

  -FM102.70MHz 

  -FM102.70MHz 

  -FM102.70MHz 
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esovePAEdleroberogeday 

 ´RBHkruNa ´)aT b‘ut savgS  
rrrbssrrrbssrrrbsss 

1- sikSaRBHsURtPaKTI 29 

2- CMnYystiPaKTI 1   dl;PaKTI 18 

  3- C¿nYystiPaKTI 19   sikSaRBHsURtPaKTI 3 

  4- C¿nYystiPaKTI 20   sikSaRBHsURtPaKTI 6 

  5- C¿nYystiPaKTI 21    sikSaRBHsURtPaKTI 9 

6- C¿nYystiPaKTI 22  sikSaRBHsURtPaKTI 12 

7- C¿nYystiPaKTI 23  sikSaRBHsURtPaKTI 15 

8- C¿nYystiPaKTI 24  sikSaRBHsURtPaKTI 18 

9- C¿nYystiPaKTI 25   sikSaRBHsURtPaKTI 21 

        10- C¿nYystiPaKTI 26   sikSaRBHsURtPaKTI 24 

        11- C¿nYystiPaKTI 27   sikSaRBHsURtPaKTI 27 

12- mnusSCamYynwgkargar 13- sikçabTmnusSl¥ 

   14- Br 4 Rbkar                 15- RBHBuT§Pasit 43 Kafa 

16- xøwmsarKYryl;dåg        17- RBHBuT§sasna    
18- kUnmas«Buk   19- Em:   ¡¡¡  

20- víFIrm¶ab;esckþIeRkaF      21- suxcitþ nigKuNPaBénCÍvít                             

22- emeronCÍvít           23- BaküeBcn_Em:« 

24- bTBicarNa   25- BnøWFm ’RBHBuT§    
26- )armIPaKTI 1 nigxøwmsarxøI² 27- )armIPaKTI2 nigxøwmsarxøI² 



-222- 

 

28- 48 FmµTsSn_  29- ®sIþkñúgRBHBuT§sasna 

30- ]bmaPasit 49  31- RBHeBaFistV PaKTI 1 

32- RBHeBaFistV PaKTI 2  33- RBHeBaFistV PaKTI 3 

34- RBHeBaFistV PaKTI 4 35- GPiFmµ emerond¿bUg 

 36- RBHBuT§Pasit GFib,ayxøI² 37- Tankfa    

 38- KtiFm’     39- RBHefrÍKafa PaKTI 1

 40- RBHefrÍKafa PaKTI 2 41- sikSaRBHsURtPaKTI 1

 42- sikSaRBHsURtPaKTI 2 43- sikSaRBHsURtPaKTI 4

 44- sikSaRBHsURtPaKTI 5 45- sikSaRBHsURtPaKTI 7

 46- sikSaRBHsURtPaKTI 8 47- sikSaRBHsURtPaKTI 10

 48- sikSaRBHsURtPaKTI 11 49- sikSaRBHsURtPaKTI 13

 50- sikSaRBHsURtPaKTI 14 51- sikSaRBHsURtPaKTI 16

 52- sikSaRBHsURtPaKTI 17 53- bTsikSaxøI² sµartICÍvít 

 54- sikSaRBHsURtPaKTI 19 55- sikSaRBHsURtPaKTI 20

 56- sikSaRBHsURtPaKTI 22 57- sikSaRBHsURtPaKTI 23 

58- sikSaRBHsURtPaKTI 25 59- sikSaRBHsURtPaKTI 26 

        60- sikSaRBHsURtPaKTI 28 
 
 

 

 
 

 
 

e)aHBum<CaFmµTan 10>000 k,al 

kñúgtémø 8>400 duløar 

eragBum< em:A pun 
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