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អារមភក្ថា 
រសៀវរៅរ ម្ះអ្កខ ព្កមទសសនៈ ចែលអ្ស់រោកអ្នកសបបុ ស  

កំពុងកាន់អានរៅនឹងថ្ែរនះ  ជាវណណកមមទីបីចែលជាស្នាថ្ែនិពនធ  និង
រ ៀបរ ៀងរោយ  ខំុ្ព្ពះក ុណាអាត្មមភាព រោយមានសទាាព្ជះថ្នាកនុងព្ពះ
ពុទធស្នសនាខំុ្ នចំណាយរពលរវោចែលមានទំាងប៉ែុនាមន ត្មមលទធ-
ភាពចែលអាចរធវើ ន ពាយមខិត្ខំព្ស្នវព្ជាវ និពនធនិងរ ៀបរ ៀងស -
រស រោយយកចិត្តទុកោក់ ហូត្ព្បសូត្រចញជារសៀវរៅ  អ្ប់ ំមួយ
រនះចចកជូនជាធមមទាន សព្មាប់ជាព្បរយជន៍ត្បគុណ ជូនជាតិ្និងពុទធ
ស្នសនា។ 
 រោយយល់រឃើញថ្នសម័យបចចុបបនន កុលបុត្តចខម មិនសូវយក
ចិត្តទុកោក់ចង កាអ្កស ស្នស្ដសរជាតិ្ ឬស រស ឱ្យ នព្តឹ្មព្តូ្វ រៅ
ត្មមវចនានុព្កមចខម  បស់សរមរចព្ពះសងឃរាជជួន ណាត្ ទំាងព្សុងរៅ
រ ើយ រហតុ្ែូចរនះ រទើបខំុ្សរព្មចចិត្តចងព្កងរសៀវរៅរនះរ ើងរែើមបី
 នជាព្ជុងមួយថ្នគំនិត្កនុងន័យរែើមបីរលើកសទួយែល់វិស័យអ្ប់ ំ នឹង
ចូល ួមចង កាអ្កស ស្នស្ដសរជាតិ្ចខម  បស់រយើងឱ្យ នគង់វងស ។ រោយ
យល់រឃើញថ្នកុលបុត្តចខម មួយចំនួន មិនទាន់រលើកយកពយញ្ជនៈចខម 
រយើងទំាង៣៣តួ្អ្កស យកមកបរងកើត្ជាទសសនអ្ប់ ំឱ្យ នទូលំទូោយ
ព្គប់ទំាង៣៣តួ្អ្កស រៅរ ើយរទ រហើយក៏មិនទាន់រឃើញមានរសៀវរៅ
 បស់កុលបុត្តចខម រយើងណាមួយស រស  ឬរលើកយកពយ-ញ្ជនៈ បស់ចខម 
រយើងទំាង៣៣តួ្អ្កស  មកបរងកើត្ជាទសសនអ្ប់ ំសព្មាប់ជាគតិ្កនុងកា 
ពិចា ណារនាះរទ រោលគ៉ឺរលើករ ើងស រស រៅមានកព្មិត្រៅរ ើយ 
។ 
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 អាព្ស័យរហតុ្រនះរហើយ រទើបរធវើឱ្យខំុ្សរព្មចចិត្តព្បសិទធនាម
រសៀវរៅរនះថ្ន “អ្កខ ព្កមទសសនៈ” ។ 
 ខំុ្រទើបរ ៀននិពនធស រស ជាស្នាថ្ែទី៣ព្បសិនជាមានកា ខវះខ្នត្  
បទ ឋ   អ្កខ ៈ  ពយញ្ជនៈ   រសចករីអ្ត្មាធិបាយឬមានកំហុសឆ្គំឆ្គង  
ព្ត្ង់ចំណុចណាមួយរោយអ្រចត្នារនាះ ខំុ្សូមខនរីអ្ភ័យអ្ត់្រទាស
ែល់អ្ស់រោកអ្នកសបបុ ស   មិត្តអ្នកអានទំាងអ្ស់ទុកជាមុន នឹងសូម
ទទួលនូវរាល់ោកយ ិះគន់រែើមបីស្នាបនា ក៏ែូចជាកា បំរពញបចនែមរទៀត្ 
អំ្ពីមិត្តអ្នកអានទំាងឡាយរោយរស្នមនសស ីករាយ ។ 
 ខំុ្ព្ពះក ុណាអាត្មមភាពសងឃឹមថ្នពុទធស្នសនិកជនទំាងឡាយ 
អានរសៀវរៅរនះចប់រហើយ នឹងទទួល ននូវចំរណះែឹងខលះៗ អំ្ពី
រសៀវរៅរនះរបើមិនរព្ចើន ក៏តិ្ចចែ អាព្ស័យរៅរលើបញ្ញា និងកា 
ពាយមយកចិត្តទុកោក់ បស់អ្នកអានរ ៀងៗខលួន។ 
 ខំុ្ព្ពះក ុណាអាត្មមភាព សូមផសពវផាយរមត្មាព្ពហមវិហា ធម៌ ែល់
រោកអ្នកទទួលរសៀវរៅអ្កខ ព្កមទសសនៈ រនះយករៅអានរ ៀនសូធយ
ឱ្យ នរចះចំា យល់ចាស់នូវអ្ត្ែន័យអ្ប់ ំលអៗ នឹង នជាពុទធិ ព្សប
ត្មមព្ទឹសរីអ្ប់ ំ បស់រោកអ្នកព្ ជ្ចខម  និងព្សបត្មមឱ្វាទ បស់ព្ពះ
សមាមសមពុទធ រហើយខំរធវើអំ្រពើលអឱ្យ នរព្ចើន សនសំទុកសព្មាប់ខលួនផ្ទាល់ 
រែើមបីជាទីពឹងពំុនាក់អាព្ស័យកនុងភពងមីៗ ែរាបរ ៀងែល់ព្ពះនិញ្វនជាទី
អ្វស្ននថ្នជីវិត្ ។ 

ឥទ ំធមមទាន ំនិោានបចចរយ រហាត្ ុ
រធវើរៅថ្ងៃអាទិត្យ ១២រកើត្ ចខមាឃ ឆ្ាឆំ្លូវ ព្តី្ស័ក ព.ស.២៥៦៥  

ព្តូ្វនឹងថ្ងៃទី១៣ ចខកុមភៈ ឆ្ាំ២០២២  
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បដិការគុណក្ថា 
 ទូលព្ពះបងគំ ខំុ្ព្ពះក ុណាអាត្មមភាព សូមចងលងនូវកា ែឹងគុណ 
យ៉ៅងព្ជាលរព្ៅបំផុត្ចំរោះមាត្មបិត្ម ចែលរោកទំាងរទវ នបរងកើត្
 ូបកាយ រហើយរោកទំាងពី  នចិញ្ចឹមបី ច់ចង កាកូនព្បកបរោយ
ព្ពហមវិហា ធម៌។មិនព្តឹ្មចត្ប៉ែុណ ្ណោះរ ើយ រោក នឧបត្ែមភ ផចុងរផតើម
ឱ្យកូន នសិការ ៀនសូធយ  ហូត្ែល់កូន នបញ្ចប់ថ្នាក់ប ិញ្ញាបព្ត្ 
និងប ិញ្ញាបព្ត្ជាន់ខពស់ នារពលបចចុបបននរនះរទៀត្ផង។  
 សូមចងលងនូវអំ្ណ ព្ពះក ុណាទិគុណយ៉ៅងព្ជាលរព្ៅចំរោះព្ពះ
បញ្ញាសំវ   យូ  ភួង  ព្ពះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយស ព្ពះញាណវិបុលព្ពះ
អ្នុគណខណឌចមាា មនជាព្ពះព្គូរៅអ្ធិកា វត្តនួនមណីរាម រៅវត្តថ្នន់
ព្ពះវិសុទធិវងស រផន សផុល ព្ពះព្គូសូព្ត្ស្នដំ និងព្ពះប ិសុទធសីរោ 
ព្ ក ់បរូា៉ៅ ព្ពះព្គូសូព្ត្រឆ្វង ចែលមានព្ពះទ័យរមត្មា នអ្នុញ្ញាត្ ឱ្យខំុ្
ព្ពះក ុណាអាត្មមភាព ស្នាក់រៅបនតកា សិកាចាប់តំ្មងពីឆ្ាំ២០១៣
 ហូត្ែល់បចចុបបននរទើបខំុ្មានថ្ងៃរនះ។   
 សូមចងលងអំ្ណ គុណយ៉ៅងព្ជាលរព្ៅចំរោះរោកព្គូ-អ្នកព្គូ 
ចែល នបង្កាត់្បរព្ងៀន ូបខំុ្ចាប់តំ្មងពី បឋមសិកា  ហូត្ែល់ថ្នាក់
ឧត្តមសិកា ចែលរោក នខំព្បឹងចព្បងកនុងកា ែឹកនំាព្គប់ព្គង និង
បង្កាត់្បរព្ងៀនែល់ខំុ្រោយយកចិត្តទុកោក់ និងមានកា ទទួលខុសព្តូ្វ
ខពស់ ព្ពមទំាងព្បកបរោយសងគហធម៌និងគតិ្បណឌិត្ែ៏លអៗ។ 
 សូមចងលងអំ្ណ គុណយ៉ៅងព្ជាលរព្ៅចំរោះ ញាតិ្រញាមជាពុទធ
ប ិស័ទចខម  បងបអូនជន ួមជាតិ្ទំាងអ្ស់ចែល ូបអាត្មមភាព មិន ន
រ ៀបរាប់រ ម្ះអ្ស់ និងមិន នយកមកស រស ចូលរៅកនុងរសៀវរៅ
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រនះ ជាទីព្សឡាញ់រាប់អាន ចែល នទំនុកបព្មុងនូវបចច័យទំាងឡាយ
បួន ែល់ខំុ្ព្ពះក ុណាអាត្មមភាព មានែូចជាចង្កាន់បិណឌ ត្ជារែើម
ែល់ បូអាត្មមភាព។ រៅរពលចែលអាត្មមភាព  នរៅស្នាក់រៅសិកា
រ ៀនសូធយធម៌អា យ ព្ពះ លីជារែើម ត្មមវត្តអារាមនីមួយៗ រហើយ ន
ញំុុំាងជីវិតិ្ស្ដនទីយ៍ឱ្យព្បព្ពឹត្តរៅ នក៏អាព្ស័យចង្កាន់បិណឌ ត្  បស់
ញាតិ្រញាមទំាងអ្មាលរនាះ រទើបរធវើឱ្យខំុ្មានថ្ងៃរនះ ។ 
 សូមឱ្យបុពវកា ីបុគគលទំាងអ្ស់ ព្បកបរោយពុទធព ទំាងឡាយ ៤ 
ព្បកា គ៉ឺ  អាយុ  វណណៈ  សុខៈ  ពលៈ  កំុបីអាក់ខ្ននរ ើយ ។ 
រធវើរៅថ្ងៃអាទិត្យ ១២រកើត្ ចខមាឃ ឆ្ាឆំ្លូវ ព្តី្ស័ក ព.ស.២៥៦៥  

ព្តូ្វនឹងថ្ងៃទី១៣ ចខកុមភៈ ឆ្ាំ២០២២  
ព្ពះព្គូរោស្ននុ ័កខមុនី ហូយ សណំាង 
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អនក្មានឧបការៈក្រួរពិនិរយបន្នែម 
ព្ពះបញ្ញាសវំ  យ ូ ភងួ ព្ពះរាជាគណៈថ្នាកក់តិ្តយិសព្ពះញាណវិបលុ 
ព្ពះអ្នគុណខណឌចមាា មនជាព្ពះព្គរូៅអ្ធកិា វត្តននួមណរីាម 
រៅវត្តថ្នន ់
សរមរចព្ពះឧត្តមច ិយ បណឌតិ្ ឈងឹ ប នុ្ អ្នពុ្បធានរង សភាពទុធ-
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ព្ពះមហា យ៉ៅន សហីា ឯករទសអ្កស ស្នស្ដសតចខម  
ព្ពះភកិខ ុរអ្ឿន  ិន រៅចាប។ 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

មារិកានុក្ក្ម 
អារមភក្ថា ............................................................................. i 

បដិការគុណក្ថា ............................................................... iii 

អនក្មានឧបការៈក្រួរពិនិរយបន្នែម ................................... v 

១. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ក្ ...................................................... 1 

១.១. ក ២យ៉ា ងគួរចងចាំ ................................................... 1 

១.២. ក ២យ៉ា ងគួរមានគ្គបរ់បូា .......................................... 1 

១.៣. ការ៧យ៉ា ងគួរមានគ្គបរ់ូបា ........................................ 1 

១.៤. ការ៧យ៉ា ងទ ៀតមានតម្លៃខ្ពស់ជាងលុយ....................... 2 

១.៥. កុាំ ៦១យ៉ា ងគួរទចៀសវាង ........................................... 2 

១.៦. កុាំ ៤យ៉ា ងទ វ្ើឱ្យជីវតិគូមានទសចកដីសុខ្ និងសុភលងគល ..... 6 

១.៧. កុាំ ១យ៉ា ងទ ៀតគួរចងចាំ ........................................... 6 

១.៨. កុាំ ១យ៉ា ងទ ៀត ........................................................ 6 

១.៩. កុាំ ៤យ៉ា ង ............................................................... 6 

១.១០. កុាំ ១យ៉ា ងទ ៀត ..................................................... 7 

១.១១. កុាំ ២យ៉ា ងគួរទចៀសវាង ........................................... 7 



 

 

១.១២. កុាំ ៣យ៉ា ងគួរចងចាំជានិចច ....................................... 7 

១.១៣. កុាំ ៥យ៉ា ងគួរចងចាំ ................................................ 8 

១.១៤. កុាំ ១យ៉ា ងទ ៀត ..................................................... 8 

១.១៥. កុាំ ២យ៉ា ងគួរចាំជានិចច ............................................ 8 

១.១៦. កិចច២យ៉ា ងទ ៀតដែលទយើងគបបទី វ្ើជាទរៀងរាល់ម្ងៃ ....... 9 

២. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ខ ..................................................... 9 

២.១.  ខ្ាំ ៧យ៉ា ងគួរមានទៅកនុងខ្ៃួនជានិចច ............................ 9 

២.២. ខ្ាំ ២យ៉ា ងទ ៀត .................................................... 10 

២.៣. ខ្ាំ ៦យ៉ា ង ........................................................... 10 

២.៤. ខុ្្ាំ ៥យ៉ា ង ............................................................ 11 

២.៥. ខ្ ២យ៉ា ងគួរសិកា ............................................... 11 

២.៦. ខ្ជិល៩យ៉ា ងនាំឱ្យបានសុខ្ ...................................... 12 

២.៧. ខ្ ២យ៉ា ងគួរចងចាំ ............................................... 12 

២.៨. ខ្ ១យ៉ា ងទ ៀត.................................................... 13 



 

 

២.៩. ខ្ជិល៦យ៉ា ងនាំឱ្យខូ្ចគ្បទយជនជ៍ាពាកយ ូនា នរបស់គ្រះរុ ធ
ជាមាច ស់ ...................................................................... 13 

៣. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ គ .................................................. 14 

៣.១. គ ៨យ៉ា ងគួរមានទៅកនុងខ្ៃួន ................................... 14 

៣.២. គុណ ៣យ៉ា ងខ្ពងខ់្ពស់ទលើទោក .............................. 14 

៣.៣. គុណ ១យ៉ា ងទ ៀតលនិអាចខ្វះបាន .......................... 14 

៣.៤. គ ១៤យ៉ា ងគួរគ្តិះរះិរិចរណា ................................ 14 

៣.៥. គ ៤យ៉ា ងគួរចងចាំ.................................................16 

៣.៦. គ ១យ៉ា ងគួរចងចាំ.................................................16 

៣.៧. គ ៨យ៉ា ងគួរយល់ែឹង ............................................16 

៤. អក្សរ ឃ ៩យ៉ា ង ........................................................ 17 

៤.១.  ឃ ៩យ៉ា ងគួរយល់ែឹង .......................................... 17 

៥. អក្សរ ង ៣យ៉ា ង ......................................................... 18 

៥.១. ង ៣យ៉ា ងគួរសិកា................................................ 18 

៥.២. ង ៣យ៉ា ងគួរគ្តិះរះិរិចរណា .................................. 18 



 

 

៦. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ច ....................................................19 

៦.១. ច ១០យ៉ា ងគួរយល់ែឹង ...........................................19 

៦.២. ទចរ ២យ៉ា ងគួរឱ្យខ្លៃ ច............................................19 

៦.៣. ច ២យ៉ា ងគួរសិកា ............................................... 20 

៧. អក្សរ ឆ ៤យ៉ា ង ......................................................... 20 

៧.១. ឆ ៤យ៉ា ងគួរទចៀសវាង ........................................... 20 

៧.២. ឆ ២យ៉ា ងគួរយល់ែឹង ........................................... 20 

៨. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ជ ................................................... 21 

៨.១. ជ ១០យ៉ា ងគួរសិកា ............................................. 21 

៨.២. ជ ៧យ៉ា ងគួររិចរណា .......................................... 22 

៨.៣. ជ ៣យ៉ា ងគួរចងចាំ .............................................. 23 

៨.៤. ជាំងឺរបស់កូនដខ្ារគ្គបរ់បូមាន៨យ៉ា ង ......................... 23 

៩. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ឈ ................................................ 24 

៩.១.  ឈ ១៣យ៉ា ងគួររិចរណា .................................... 24 

៩.២.  ទ ៃ្ ះគ្នន ទោយទេតុ ៦ យ៉ា ងជាឱ្វា របស់គ្រះរុ ធ ... 25 



 

 

៩.៣. ទ ៃ្ ះឈនះគ្នន ៧យ៉ា ងបានអ្វីលកវញិ? ....................... 25 

៩.៤. ទ ៃ្ ះឈនះគ្នន ២យ៉ា ងបានអ្វីលកវញិ? ........................ 26 

៩.៥. ឈនះ ៤យ៉ា ងជាពាកយ ូនា នរបស់គ្រះសមាា សលពុ ធ ........ 27 

១០. អក្សរ ញ ១៣យ៉ា ង .................................................. 27 

១០.១. ញ ១៣យ៉ា ងគួរយល់ែឹង ..................................... 27 

១១. ក្ក្ុមអក្សរ ដ ............................................................ 28 

១១.១.  ែ ១០យ៉ា ងគួរគ្តិះរះិរិចរណា ............................ 28 

១១.២. ែ ៤យ៉ា ងនាំឱ្យទជាគជយ័កនុងជីវតិ ......................... 29 

១១.៣. ែ ៤យ៉ា ងនាំខូ្ចគ្បទយជន៍ .................................. 29 

១២. អក្សរ ឋ ................................................................... 29 

១២.១. ឋ ៦យ៉ា ងគួរជា ីរកីរាយយ៉ា ងម្គ្កដលង .................. 29 

១៣. អក្សរ ឌ ៣យ៉ា ង ...................................................... 30 

១៣.១. ឌ ៣យ៉ា ងគួរគ្តិះរះិរិចរណា .............................. 30 

១៤. អក្សរ ឍ ៣យ៉ា ង .................................................... 31 

១៤.១. ឍ ៣យ៉ា ងគួរគ្តិះរះិរិចរណា.............................. 31 



 

 

១៥. អក្សរ ណ ៤យ៉ា ង ................................................... 32 

១៥.១. ណ ៤យ៉ា ងគួរសិកា .......................................... 32 

១៦. អក្សរ រ ៥យ៉ា ង ...................................................... 33 

១៦.១. ត ៥យ៉ា ងគួរសិកា ........................................... 33 

១៦.២. ត ១យ៉ា ងគួរមានទៅកនុងខ្ៃួន ............................... 33 

១៧. អក្សរ ថ ................................................................. 33 

១៧.១. ង=ថ្ន ាំរាបាលជាំងឺកូនដខ្ារគ្គបរ់បូមាន៣យ៉ា ង ....... 33 

១៧.២. ង ៤យ៉ា ងគួរយល់ែឹង ........................................ 34 

១៨. អក្សរ ទ ៤យ៉ា ង ....................................................... 34 

១៨.១.   ៤យ៉ា ងគួរចាំកុាំទភៃច ......................................... 34 

១៨.២.   ២យ៉ា ងគួរយល់ែឹង ........................................ 35 

១៩. អក្សរ ធ ៥យ៉ា ង ....................................................... 35 

១៩.១. ្ ៥យ៉ា ងគួរសិកា ............................................ 35 

២០. ក្ក្ុមទ នសនអក្សរ ន ............................................. 36 

២០.១. ន ១យ៉ា ងគួរសិកា ............................................. 36 



 

 

២០.២. ន ១យ៉ា ងគួរដចករ ាំដលក ....................................... 36 

២០.៣. ន ១យ៉ា ងទ ៀត ................................................. 36 

២០.៤. ន ១យ៉ា ងទ ៀតគួរយល់ែឹង .................................. 36 

២០.៥. ន ៦យ៉ា ងគួរគ្តិះរះិរិចរណា ............................... 37 

២១. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ប .............................................. 37 

២១.១. ប ៨យ៉ា ងគួរចងចាំ ............................................ 37 

២១.២. ប ៣យ៉ា ងដតងមានទៅទលើទោក ......................... 38 

២១.៣. ប ១យ៉ា ងលអ .................................................... 38 

២១.៤. ប ៦យ៉ា ងគួរសិកា ............................................. 39 

២១.៥. បដីលអមាន១៧យ៉ា ង ............................................. 39 

២១.៦. ប ១យ៉ា ងគួរគ្តិះរះិរិចរណា .................................40 

២១.៧. បសួលអ៨យ៉ា ង ...................................................40 

២១.៨. ប ៣យ៉ា ងជាគ្បភរម្នអ្ាំទរើលអ ............................... 41 

២១.៩. បដីលអគ្បរនធលអមាន២យ៉ា ង .................................... 41 

២២. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ផ ............................................... 41 



 

 

២២.១. ផ ៥យ៉ា ងគួរសិកា ............................................. 41 

២២.២. ផ ៤យ៉ា ងលនិទចះដឆអតកនុងទោក ........................... 42 

២២.៣. ផ្លៃ ស់បដូរ៣យ៉ា ងនាំឱ្យសទគ្លចកដីបាំណងរបស់ខ្ៃួន ...... 42 

២២.៤. ផ ២យ៉ា ងគួរចងចាំ ............................................ 42 

២៣. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ព .............................................. 43 

២៣.១. រ ៤យ៉ា ងគួរយល់ែឹង ........................................ 43 

២៣.២. រ ៩យ៉ា ងគួរចងចាំ ........................................... 43 

២៣.៣. រ ២យ៉ា ងគួរសិកា ............................................. 44 

២៣.៤. រ ១យ៉ា ងគួរោាំជាទរៀងរាល់ម្ងៃ ............................... 44 

២៣.៥. រ ១២យ៉ា ងគួររិចរណា ...................................... 44 

២៣.៦. រ ១យ៉ា ងគួរចងចាំ.............................................. 45 

២៤. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ភ ................................................ 46 

២៤.១. ភ ២៨យ៉ា ងគួរយល់ែឹង ....................................... 46 

២៤.២. ភ ៤យ៉ា ងទែើលបទីជាគជយ័កនុងជីវតិ ......................... 47 

២៤.៣. ភយ័ ៤យ៉ា ងតាលពាកយ ូនា នរបស់គ្រះរុ ធ............... 48 



 

 

២៤.៤. ភ ១យ៉ា ងគួរចាំកុាំឱ្យទភៃច ....................................... 48 

២៥. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ម ................................................. 49 

២៥.១. ល ៥យ៉ា ង .......................................................... 49 

២៥.២. ល ៤យ៉ា ងទ ៀត ................................................... 49 

២៥.៣. ល ៦យ៉ា ងគួរគ្តិះរះិរិចរណា ................................ 49 

២៥.៤. ល ៥យ៉ា ងនាំទសចកដីសុខ្លកឱ្យលុះកសយ័ .................50 

២៥.៥. ល ២យ៉ា ងគួរយល់ែឹង ..........................................50 

២៥.៦. ល ២យ៉ា ងទ ៀតគួរយល់ែឹង ...................................50 

២៥.៧. ល ៧យ៉ា ងគួរយល់ែឹង ........................................ 51 

២៥.៨. ល ២យ៉ា ងគួរចងចាំ ............................................. 51 

២៥.៩. ល ៦យ៉ា ង ......................................................... 52 

២៥.១០. លនុសសអ្ន៤់គ្បទភ ជាឱ្វា របស់គ្រះរុ ធ ............ 52 

២៥.១១. លនុសសខ្លៃ ាំងរិតគ្បាកែ .................................... 53 

២៥.១២. ទលតាដ  ៦៨ជាអានិសងសរបស់្លទ៌លតាា  ................ 53 

២៥.១៣. មាន១២យ៉ា ងមានតម្លៃម្ងៃជាងលុយ .................... 56 



 

 

២៦. អក្សរ យ ................................................................. 57 

២៦.១. យ ១៦យ៉ា ងគួរចងចាំ ......................................... 57 

២៦.២. យ ៣យ៉ា ងគួរយកឱ្យបាន ..................................... 58 

២៧. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ រ ................................................. 59 

២៧.១. រ ៣៤យ៉ា ងគួរចងចាំ ............................................ 59 

២៧.២. រ ២យ៉ា ងគួរទរៀនជាទរៀងរាល់ម្ងៃ ............................ 62 

២៧.៣. ទរឿង៤យ៉ា ងដែលបាតប់ងទ់េើយលនិអាចទាញលកវញិ
បាន ............................................................................ 62 

២៧.៤. ទរឿង៨យ៉ា ងដែលលនុសសទយើងមាន ក់ៗកនុងទោកទនះធ្លៃ ប់
ឆៃងកាត់ ....................................................................... 63 

២៧.៥. រ ៨យ៉ា ងគួរយល់ែឹង ........................................... 64 

២៨. អក្សរ ល ................................................................... 64 

២៨.១. ល ៤យ៉ា ងគួរសិកាទរៀនសូ្យ ............................... 64 

២៨.២. ល ៣យ៉ា ងគួរទចៀសវាង ....................................... 65 

២៩. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ វ ................................................. 65 



 

 

២៩.១. វ ១៤យ៉ា ងគួរចងចាំ ............................................ 65 

២៩.២. វក ់៤គ្បការគួរទចៀសវាង ...................................... 66 

២៩.៣. វ ២យ៉ា ងជាវ ិ្ ីកមាច តស់គ្តូវដែលលអជា ីបាំផុត ......... 67 

២៩.៤. វ ៥យ៉ា ងគួរចងចាំ .............................................. 67 

៣០. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ   ................................................ 68 

៣០.១. ស ៧យ៉ា ងគួរចងចាំ ............................................ 68 

៣០.២. ស ២០យ៉ា ងគួរគ្តិះរះិរិចរណា  ទែើលបកីាត់បនថយ  នូវ    
ទសចកដី ុកខតាលគ្ ឹសដីអ្បរ់ ាំរបស់គ្រះរុ ធជាមាច ស់ .................... 68 

៣០.៣. សុាំ ២យ៉ា ងគួរចងចាំ ........................................... 70 

៣០.៤. ស ១០យ៉ា ងទ វ្ើឱ្យចិតាសៃប់ ................................... 71 

៣០.៥. សុាំ ៥យ៉ា ងសុាំបានទោយកគ្ល ............................... 71 

៣០.៦. ស ១៣យ៉ា ងគួរចងចាំកនុងការសូ្យ្ល៌ .................. 72 

៣០.៧. ស ១យ៉ា ងគួរគ្តិះរះិរិចរណា .............................. 74 

៣១. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ហ ............................................... 75 

៣១.១. េ ៤យ៉ា ងគួរសិកា ............................................ 75 



 

 

៣១.២. េ ២យ៉ា ងគួរចងចាំ ........................................... 76 

៣១.៣. េ ២២យ៉ា ងគួរគ្តិះរះិរិចរណា ...........................77 

៣២. អក្សរ ឡ ................................................................. 79 

៣២.១. ឡ ៤យ៉ា ងគួរចងចាំ ........................................... 79 

៣២.២. ឡ ១យ៉ា ងគួរមានទៅកនុងខ្ៃួនគ្គបរ់បូា .................... 79 

៣៣. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ អ ............................................... 79 

៣៣.១ អ្ ៤យ៉ា ងគួរចងចាំ ............................................. 79 

៣៣.២. អ្ ៤យ៉ា ងគួរទចៀសវាង ........................................ 80 

៣៣.៣. អ្ ២២យ៉ា ងគួរយល់ែឹង ...................................... 80 

៣៣.៤. អ្ ១០យ៉ា ងគួរទចៀសវាង ..................................... 81 

៣៣.៥. អ្ ១០យ៉ា ងគួរអ្នុវតាជាទរៀងរាល់ម្ងៃ ...................... 82 

៣៣.៦. អ្ ២យ៉ា ងគួរយល់ែឹង ....................................... 83 

៣៣.៧. អ្ ១០យ៉ា ងគួរទចៀសវាង ................................... 83 

៣៣.៨. អ្ ៤យ៉ា ងនាំឱ្យបរាជយ័ ..................................... 83 

៣៣.៩. អ្ ២យ៉ា ងគួរចងចាំ ............................................. 84 



 

 

៣៣.១០. អ្ ២យ៉ា ងទ ៀត ............................................... 84 

៣៣.១១. អ្ ៥យ៉ា ងនាំឱ្យមានទសចកដីសុខ្.......................... 84 

៣៣.១២. ឱ្យ១២គ្បការលនិអ្ស់លុយ ................................ 85 

៣៣.១៣. ឱ្យ ៤យ៉ា ងនាំឱ្យបានទសចកដីសុខ្ជាពាកយ ូនា នរបស់
គ្រះសមាា សលពុ ធ .............................................................. 85 

៣៣.១៤. អ្កខរគ្កលគុណ្លដ៌ខ្ារ ....................................... 86 

ឧ ទិសកថ្ .......................................................................... 87 

គ្បវតាិរបូសទងខប ..................................................................... 89 

ឯកសាររិទគ្គ្នះ .................................................................... 99 

នលសបបុរសជនមានសទាធ គ្ជះថ្ៃ ចូលរលួទបាះរុលពទសៀវទៅ ................  

អ្កខរគ្កល សសនៈ ............................................................... 100 
 

 
 
 
 



អ្កខ ព្កមទសសនៈ                 រោយព្ពះព្គូរោស្ននុ ័កខមនុី        ហយូ  សណំាង 
 

-1- 

 

១. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ក្ 
១.១. ក្ ២យ៉ា ងគួរចងចាំ  
 ១. ក= រកើត្មកខលួនទរទ គ្គមនយកអ្វីមកជាមួយផង រហតុ្អ្វីក៏
រោភលន់អ្វីខ្នាំងរមល៉ែះ ស្នាប់រៅវិញក៏ខលួនទរទមិនរឃើញយកអ្វីរៅ
ជាមួយ នផង អ្វីចែលអាចយករៅជាមួយ នមានចត្អំ្រពើលអ និង
អំ្រពើអាព្កក់ចត្ប៉ែុណ ណ្ ោះ រហតុ្ែូចរនះ ចូ ចសវង កទីពឹងសព្មាប់ខលួនឯង 
រោលគ៉ឺកា រធវើលអឱ្យ នរព្ចើនត្មមចត្អាចរធវើរៅ ន។ 
 ២. ក= រកើត្មករហើយចត្ងចត្ស្នាប់រៅវិញ ជារ ឿងធមមត្ម ជា
ចាប់ធមមជាតិ្មិនអាចចកចព្ប នរទ ស្នាប់ទំាងរកមង ស្នាប់ទំាងចាស់ 
ទំាងអ្នកមាន ទំាងអ្នកព្ក ទំាងអ្នកស ទំាងអ្នករមម ទំាងរាស្ដសត ទំាងមស្ដនតី 
ទំាងរសរច ទំាងអ្នកព្ ជ្ ទំាងជនោល ទំាងព្បុស ទំាងព្សី ស្នាប់ទំាង
អ្ស់ ស្នាប់ទាល់ចត្អ្ស់មនុសសរៅរលើពិភពរោករយើងរនះ រហតុ្រនះ
គួ រធវើអំ្រពើលអទាន់រពលរៅ ស់។ 
១.២. ក្ ២យ៉ា ងគួរមានក្គប់របូា 
 ១. កស្នងសនសំអំ្រពើលអ 
 ២.ករកើត្គំនិត្សុភវិនិចឆ័យ កំុវាយត្ថ្មលមនុសសចត្សមបករព្ៅ 
(មនុសសកំុរមើលង្កយមនុសស)។ 
១.៣. ការ៧យ៉ា ងគួរមានក្គប់របូា 

១. កា ពាយមសិការ ៀនសូធយ 
២. កា តំ្មងចិត្ត ឹងជាងចែកចងប 
៣. កា ពាយម 
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៤. កា ត្ស ូ 
៥. កា ថ្ចនព្បឌិែឋ 
៦. កា អ្នុវត្ត 
៧. កា គិត្ែ៏ព្តឹ្មព្តូ្វ។ 

១.៤. ការ៧យ៉ា ងសទៀរមានរម្មៃខព ជ់ាងលយុ 
១. កា ចែល នរកើត្ជាមនុសស 
២. កា  នយល់ពីព្ពះពុទធស្នសនា 
៣. កា មានកលាណមិត្តលអ 
៤. កា មានភាពសុច ិត្ជានិសស័យលអ 
៥. កា មានចិត្តមិនឫសា 
៦. កា មានរពលរវោសព្មាប់មនុសសជាទីព្សឡាញ់ 
៧. កា រចះស្នគល់ោកយថ្ន “ព្គប់ព្គ្គន់”។ 

១.៥. ក្ុាំ ៦១យ៉ា ងគួរសចៀ វាង  
១. កំុសមាាប់សត្វ ឬមនុសស 
២. កំុលួចព្ទពយរគ 
៣. កំុព្បព្ពឹត្តអ្សីលធម៌ និងព្បពនធកូនរគ 
៤. កំុនិយយោកយកុហករ កព្ ស់រគ 
៥. កំុនិយយោកយញុះញុងស ករសៀត្បំចបកបំ ក់អ្នកែថ្ទ 
៦. កំុនិយយោកយអាព្កក់មានោកយរជ ព្បរទចអ្នកែថ្ទជារែើម 
៧. កំុនិយយោកយររាយរាយឥត្ព្បរយជន៍ 
៨. កំុគិត្ចង់ នព្ទពយ បស់អ្នកែថ្ទមករធវើជាកមមសិទិធ បស់ខលួន 
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៩. កំុមានចិត្តគំុកួនអ្នកែថ្ទ 
១០. កំុមានគំនិត្យល់ខុសជាមិចាាទិែិឋ 
១១. កំុរភលចគុណចម៉ែឪ 
១២. កំុរភលចគុណអ្នកចែល នជួយរយើង 
១៣. កំុខជិលព្ចអូ្ស 
១៤. កំុរភលចកា សិការ ៀនសូធយ 
១៥. កំុមាននូវវបបធម៌ជាន់ពនលិចករិចព្តួ្យ 
១៦. កំុអាងខលួនមានរមើលង្កយអ្នកព្ក 
១៧. កំុអាងមាន នរភលចកាលព្គ្គព្កចែលធាាប់ពឹងោក់អ្នក 
        ែថ្ទឱ្យជួយខលួន 
១៨. កំុអាងខលួនរចះរមើលង្កយរគ 
១៩. កំុអាងបកសពួកនិយមខ្នាំងរពក 
២០. កំុអាងអំ្ណាចរធវើ បអ្នកទន់រខាយ 
២១. កំុអាងខលួនមានហា៊ានបំោនរលើចាប់ 
២២. កំុអាងមានងមីរចាលចាស់ 
២៣. កំុអាងខលួន ស់រៅឯប រទសរភលចជាតិ្ កំរណើត្ខលួនឯង 
        (កនុងនាមជាកូនចខម      រទាះបីជា ស់រៅទីកចនលងណា 
         ក៏រោយសូមកំុរភលចអ្ត្តសញ្ញាណខលួនឯង) 
២៤. កំុអួ្ត្រពក 
២៥. កំុមានៈខ្នាំងរពក 
២៦. កំុ ឹង ួសរពក 
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២៧. កំុទន់ព្ជាយរពក 
២៨. កំុមានរសចករីព្បមាទខ្នាំងរពក 
២៩. កំុរញៀននឹងចលបងបីព្បកា គ៉ឺៈ ចលបងព្សី ចលបងព្ស្ន  
        ចលបងភាាល់ទំាងឡាយ 
៣០. កំុរសពគប់ បមិត្ត 
៣១. កំុព្ចចណននិនាារគខ្នាំងរពក 
៣២. កំុចាប់កំហុសរគខ្នាំងរពក រភលចគិត្ថ្នខលួនឯងក៏ខុសចែ  
៣៣. កំុចាប់កំហុសរគរភលចចកកំហុសខលួនឯង 
៣៤. កំុពឹងរលើអ្នកែថ្ទខ្នាំងរពក 
៣៥. កំុទុកចិត្តរហើយរជឿជាក់រលើអ្នកែថ្ទខ្នាំងរពក ពីរព្ោះថ្ន 
        ចិត្តមនុសសចព្បព្បួលរលឿនណាស់ រមើលមិនរឃើញរទ 
៣៦. កំុកស្នងសនសំនូវអំ្រពើអាព្កក់ 
៣៧. កំុ វល់និងរ ឿងឥត្ព្បរយជន៍រព្ចើនរពក 
៣៨. កំុ វល់ចត្អ្ប់ ំរគរភលចអ្ប់ ំខលួនឯង 
៣៩. កំុ វល់ចត្ស្នដប់រ ឿងរៅដព្កហាយរព្ចើនរពករភលចស្នដប់ព្ពះ- 
        ធម៌អ្ប់ ំចិត្ត 
៤០. កំុគិត្ចត្ព្បរយជន៍ខលួនឯងខ្នាំងរពក  រភលចគិត្ព្បរយជន៍ 
        អ្នកែថ្ទ " ព្ពះពុទធសចមរងថ្នបុគគលណាចែលគិត្ព្បរយជន ៍
        ខលួនឯងបុគគលរនាះឯង រ ម្ះថ្នជាមនុសសអ្រស្នច " ។ 
៤១. កំុរោភលន់ខ្នាំងរពក (របើរោភលន់ខ្នាំងរពក   អ្នកនឹង 
        មាន បរហើយ) 



អ្កខ ព្កមទសសនៈ                 រោយព្ពះព្គូរោស្ននុ ័កខមនុី        ហយូ  សណំាង 
 

-5- 

 

៤២. កំុកំណាញ់ខ្នាំងរពក 
៤៣. កំុកាចរពក 
៤៤. កំុសលូត្រពក ហូត្ឱ្យរគជាន់ 
៤៥. កំុឆ្ាស់រពក 
៤៦. កំុវរងវងខ្នាំងរពក 
៤៧. កំុព្បរហើនខ្នាំងរពក 
៤៨. កំុរែករព្ចើនរពក 
៤៩. កំុ វល់ចត្រ ឿងប ិរភាគរព្ចើនរពក 
៥០. កំុចាយរព្ចើនរពក 
៥១. កំុរសពសុរា ឬរព្គឿងរញៀន 
៥២. កំុបំោនចាប់ 
៥៣. កំុស្នាប់ទំាង ស់ (មានន័យថ្នខលួនរៅ ស់ចត្ខូចរក តិ៍រ ម្ះ  
        មានរក អ្រស្នច) 
៥៤. កំុោច់ណាត់្រពក របើោច់ណាត់្រពកព្បយត្នខវះញាតិ្ 
៥៥. កំុមាននូវអ្គតិ្ធម៌រៅកនុងខលួន 
៥៦. កំុរមើលបំណំារគរពក 
៥៧. កំុរែើ រលងសបាយខុសរ ឿងោច់យប់រព្ចើនរពក 
៥៨. កំុ វល់ចត្សនសំព្ទពយ រភលចសនសំបុណយ 
៥៩. កំុ វល់ចត្ កព្ទពយ ហូត្គ្គមនរពលរៅពិនិត្យចងទំាសុខភាព 
៦០. កំុខជិលខ្នាំងរពក 
៦១. កំុរភលចគុណមនុសសចែលធាាប់ជួយរយើង។ 
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១.៦. ក្ុាំ ៤យ៉ា ងសធវើឱ្យជីវិរគូមានស ចក្ដី ខុ និង ភុ-
មងគល 

១. កំុមានរ ឿងោក់ ំងគ្គា 
២. កំុចំាចត្ចាប់កំហុសគ្គារៅវិញរៅមក 
៣. កំុគិត្អាត្មមនិយម (រធវើអ្វីៗ យល់ចត្ពីចិត្តខលួនឯង     មិនចែល 
      យល់ពីចិត្ត បស់អ្នកចែលខលួនព្សឡាញ់) 
៤. កំុព្ត្រចៀកស (ព្តូ្វរចះទុកចិត្តគ្គាកំុកបត់្ចិត្តគ្គា)។ 

១.៧. ក្ុាំ ១យ៉ា ងសទៀរគរួចងចាំ 
១. កំុ មិលគុណមនុសសចែលហុចថ្ែចូលមក  
     ជួយរយើងកនុងរពលចែលរយើងកំពុងចត្ 
     លំ ក របើមិនទាន់ នត្បសនងសង 
     គុណរគរទ សូមកំុែល់រព្ត្ើយរហើយបក    
     កាលរៅខំ្នរគអី្។ 

១.៨. ក្ុាំ ១យ៉ា ងសទៀរ 
១. កំុរធវើជាមនុសសចរងអៀត្រោក។ 

១.៩. ក្ុាំ ៤យ៉ា ង 
១. កំុចុះចាញ់នឹងជីវិត្ចែលកំពុងចត្លំ ក 
២. កំុរគចពីបញ្ញាកំពុងចត្រកើត្មាន 
៣. កំុខវល់ពីោកយមិន នកា  បស់អ្នកែថ្ទ 
៤. កំុរមើលង្កយខលួនឯង។ 
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១.១០. ក្ុាំ ១យ៉ា ងសទៀរ 
១.  កំុ ិះគន់ន ណាទំាងអ្ស់ ទបើរះិគនទ់គទេើយ គ្នា នអ្នកណា

  ួលបានផលលអសូលអ្នកកុាំរះិគន ់ឬវាយតម្លៃអ្នកណាទាាំងអ្ស់ រីទគ្ពាះ
អ្នកលនិបានរស់ទៅកនុងជីវតិរបស់ទគទឡើយទេើយកល៏និបានែឹង រីកាលៈ
ទ សៈរបស់ទគែូចគ្នន ។ ពាកយរះិគនរ់បស់អ្នកបានគ្តឹលដតទ វ្ើឱ្យទគរតឹដត
មានសមាព ្ទនះទ  ទេើយអ្នកកម៏ានទ ា្ ះលនិលអ។ គ្បទយជនទ៍នះ
សួរថ្ទ វ្ើទែើលបអី្វី?។ 
១.១១. ក្ុាំ ២យ៉ា ងគួរសចៀ វាង  

១. កុាំបទ ហ្ ះប ហ្ យបងអួតទរឿងសមាា រនិយលទគ្ចើនទរក  ខ្លា សទគ
អ្នកមានរិតគ្បាកែទគលនិសូវផុសឬអ្តួទ  ទបើផុសដតលដងឬរីរលដងទគែឹង
ទរកទេើយ។ 

២. កុាំរាយលបទ ហ្ ះអ្តួទគទរក  ឬកុាំខ្លៃ ចទគថ្ខ្ៃួនអ្នផុ់ស
ទនះផុសអាទរឿងសមាា រនិយលេនឹង។ 
១.១២. ក្ុាំ ៣យ៉ា ងគួរចងចាំជានិចច 

១. កុាំចញ់ទបាកពាកយដផអលដលហលពាកយសរទសើរ ឬពាកយបទជជ រ
របស់អ្នកែម្  

២. កុាំឆាបទ់ជឿ ុកចិតាទគទរក (អ្នកដែលបាំផ្លៃ ញទយើង គឺអ្នកដែល
ទយើង ុកចិតា អ្នកដែលនិយយទរឿងអាគ្កករី់ទយើងទេើយយកខ្ៃួនឯងលអ
កជ៏ាលនុសសដែលទយើង ុកចិតាដែរ) គ្បយតន ុកចិតាខុ្សលនុសស 
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៣. កុាំ  ួលជាំនួយរីនរណាមាន កទ់ែើលបទីោះែូរ  ទបើទគចងជួ់យ 
ទយើងរិតគ្បាកែ  គឺជួយ ទោយចិតាទសាា ះគ្នា នលកខខ្ណឌ   គ្នា នចងប់ាន
គ្បទយជនរី៍ទយើងវញិទនះទ ។ 
១.១៣. ក្ុាំ ៥យ៉ា ងគួរចងចាំ 

១. កុាំលអដតែាំបងូ 
២. កុាំលអដតទៅចាំទពាះលខុ្ 
៣. កុាំទសាា ះគ្តងដ់តទលើបបមូាត់ 
៤. កុាំោបរណ៌អ្នកែម្  
៥. កុាំចងឱ់្យអ្នកែម្ ែឹងគុណខ្ៃួន  ទបើខ្ៃួនលុបគុណទគ។ 

១.១៤. ក្ុាំ ១យ៉ា ងសទៀរ 
១. កុាំខ្វល់រីអ្នកែម្  ដែលលនិចូលចិតាទយើង សាំខ្លនឱ់្យដតទយើង

រស់ទៅទោយ ទងវើលអ និងទគ្នលទៅ ជីវតិរបស់ទយើង ឱ្យបានលអបាំផុត
សគ្មាបខ់្ៃួនឯងទៅបានទេើយ។ 
១.១៥. ក្ុាំ ២យ៉ា ងគួរច ាំជានិចច 

១. កុាំគិតថ្ទយើងរងឹមាាំរេូត គ្នា នម្ងៃឈថឺ្ា ត ់ ទោយសារអាយុ
ទៅតិច ទៅទកាងមានកមាៃ ាំងខ្លៃ ាំងអាចឈនះអ្ស់ទរាគ្នទាាំងឡាយទាាំងរួង 
ែបតិថ្រទដដ បញចុ ះសាកសរលនិដលនមានសគ្មាបដ់តលនុសសចស់ទនះ
ទ  ប៉ាដុនាគឺសគ្មាបល់នុសសសាៃ ប ូ់ទៅគ្គបវ់យ័ទាាំងអ្ស់ ទាាំងទកាងទាាំង
ចស់ ទេតុទនះ គួរគ្បញាបទ់ វ្ើអ្ាំទរើលអ ជា ីរឹងរបស់ខ្ៃួន។ 

២. កុាំគិតថ្ ខុ្្ាំមានទេើយចយលុយែូចគ្កោស ទគ្ពាះម្ងៃណា
លយួលុយដត១លុនឺទរៀលអាចមានតម្លៃខ្លៃ ាំងណាស់ទៅទរលអ្នកធ្លៃ កខ់្ៃួន
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ដលនដ ន។រីទគ្ពាះថ្ជីវតិទនះគ្នា នអ្វីសថិតទសថរទ  ា្ំកអ៏ាចកាៃ យជាតូច 
មានកអ៏ាចកាៃ យជាគ្ក រងឹមាាំក៏អាចដគ្បជាគ្ ុឌទគ្ទាល។ គ្នា ននរណារស់
បានអ្លតៈទនះទ  ែូទចនះគ្តូវចាំ ុកថ្ “កុាំទភៃចខ្ៃួន កុាំឈៃកវ់ទងវងខ្ៃួនឯង” 
ទេើយរតឹដតសាំខ្លនគឺ់ហាលគ្បមាងជាលយួជីវតិតទៅទ ៀត។ 
១.១៦. ក្ិចច២យ៉ា ងសទៀរន្ដលសយើងគបបសីធវើជាសរៀងរាលម់្ថៃ 

១. កិចចដែលគ្តូវលះ (គឺលះអ្ាំទរើអាគ្កក ់តាលផៃូវកាយ វាច និង
ចិតា លះអ្ាំទរើបាប អ្ាំទរើ ុចចរតិ អ្ាំទរើទលាើសចាបរ់ែឋ និងចាបគ់្រះរុ ធ
សាសន ទយើងគួរគបបលីះនូវអ្ាំទរើអាគ្កកគ់្គបដ់បបយ៉ា ង) 

២. កិចចដែលគ្តូវចទគ្លើន (គឺទ វ្ើអ្ាំទរើលអតាលផៃូវ កាយ វាច និង
ចិតា ជាទរៀងរាល់ម្ងៃតាលដតអាចទ វ្ើបាន ជារិទសសរាយលលះលចឆរយិ 
គឺទសចកដីកាំណាញ់ឱ្យ ទានែល់ជន ូទៅតាលមានតាលបាន៕ 

២. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ខ 
២.១.  ខាំ ៧យ៉ា ងគួរមានសៅក្នងុខៃួនជានិចច  

១. ខំពាយមសិការ ៀនសូធយ 
២. ខំពាយម កព្ទពយរោយសុច ិត្ 
៣. ខំពាយមមិនឱ្យ បរកើត្រ ើងកនុងខលួន 
៤. ខំពាយមលះអំ្រពើ បចែលរកើត្រ ើងរហើយ 
៥. ខំពាយមរធវើអំ្រពើលអរ ឿយៗ 
៦. ខំពាយម កាអំ្រពើលអជានិចច  កំុឈប់រធវើលអរោយស្ន ោកយ 
     សមរីអាព្កក់ បស់អ្នកែថ្ទឱ្យរស្នះ 
៧. ខំពាយមបរព្មើមាត្មបិត្មទាន់គ្គត់្រៅ ស់។ 
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២.២. ខាំ ២យ៉ា ងសទៀរ 
 ១. ខំព្បឹងរធវើបុណយ គ៉ឺខំព្បឹងរធវើលអតំ្មងពីរកមង ចត្ែូចជាមិន
រឃើញបុណយជួយរស្នះ (កំុមានគំនិត្យល់រឃើញែូចរចនះ ត្មមពិត្
បុណយហុចផលឱ្យរយើងតំ្មងពីរពលរយើងគិត្លអ   និយយលអ    រធវើលអ  គ៉ឺ
រធវើឱ្យសបាយ ីករាយកនុងចិត្ត រពលចែលរយើង នរធវើលអរនាះឯងជាចិត្ត
បុណយ រោលគ៉ឺបុណយរកើត្រ ើងត្មមផលូវចិត្តតំ្មងពីរពលរនាះឯង) សូម
 ួមគ្គាស្នងលអទំាងអ្ស់គ្គា រែើមបីខលួនឯង នរសចករីសុខ និងរសចករី
សុខ បស់អ្នកែថ្ទ ក៏ែូចជាសងគមជាតិ្រយើងរឆ្ពះរៅ កមាគ៌្គសនរិភាព 
និងកា អ្ភិវឌឍជានិចចនិ នត ៍។ 
 ២.ខំជួយរគអ្ស់ពីកមាាំងកាយចិត្ត ជួយរោយរស្នមះអ្ស់ពីចិត្ត 
ជួយរោយរស្នមះព្ត្ង់ ចត្លទធផលចែលទទួល ន គ៉ឺកា ខកចិត្តគ៉ឺ
មនុសសចែលរយើងជួយរនាះជាមនុសសព្ករពើ ែល់រព្ត្ើយរសើយគូង រមើល
មិនរឃើញគុណ ចប ជាយករទាសមកសងគុណ រយើងរៅវិញ សូមកំុតូ្ច
ចិត្តអី្ របើរគរមើលមិនរឃើញនូវអំ្រពើលអ បស់រយើង ក៏រយើង នែឹងខលួន
ឯងចាស់ណាស់ថ្ន រយើង នរធវើអំ្រពើលអ អំ្រពើលអរនាះសែិត្រៅកនុងរបះ
ែូងរយើងរព្សចរៅរហើយ សូមចងចំាថ្ន “រធវើលអខុសចំមនុសស មិលគុណ
រយើង ព្បរសើ ជាងរធវើខុសរលើមនុសសលអ ” ។ 
២.៣. ខាំ ៦យ៉ា ង 
 ១. ខំរែើ រទើបែល់ 
 ២. ខំគិត្រទើបយល់ 
 ៣. ខំ ករទើបមាន 
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 ៤. ខំរ ៀនរទើបរចះ 
 ៥. ខំោំរទើបែុះ (ខំោំរហើយខំព្បឹងចងទំារទើបទទួលផលលអជាទី 
               គ្គប់ចិត្ត)។ 
២.៤. ខ្ុាំ ៥យ៉ា ង  
 ១.  ខំុ្អាចស្នាប់ ន ចត្ជាតិ្ បស់ខំុ្មិនអាចស្នាប់ នរទ 
 ២. ខំុ្អ្នកអាចរមើលង្កយ ន ចត្ពូជ បស់ខំុ្អ្នកមិនអាច 
                រមើលង្កយ នរទ 

៣. ខំុ្អ្នកអាចព្បមាង ន ចត្ជាតិ្ បស់ខំុ្ មិនអ្នុញ្ញាត្ឱ្យអ្នក 
      ព្បមាង នរទ 
៤. ខំុ្ស្នាប់រៅចមន ចត្រក តិ៍រ ម្ះ បស់ខំុ្មិនស្នាប់រទ អ្ំរពើលអ 
      បស់ខំុ្គង់មានកូនចខម រៅចងចំាមិនរភលច 
៥. ខំុ្អាចស្នាប់ នអ្កស ស្នស្ដសរជាតិ្ និងវបបធម៌ទំរនៀមទមាាប់ 
     ព្បថ្ពណីែ៏ចសនលអ  និងព្ពះស្នសនា បស់ខំុ្មិនអាចស្នាប់ 
      នរទ។ 

២.៥. ខ ២យ៉ា ងគួរ កិ្ា  
១.ខំុ្ ស់រៅសពវថ្ងៃគ្គមនចិត្តចង់ឈនះចាញ់ចង់លបីរ ម្ះឬ

ព្ចចណនអ្នកែថ្ទរទ(សំុចត្សុខ) ចត្ប៉ែុណ ណ្ ោះ ។  
២.ខំុ្ ស់រៅសពវថ្ងៃគ្គមនចិត្តពា ទអ្នកែថ្ទរទសំុចត្សុខ  

(រហតុ្អ្វីអ្នក ស់រៅមួយចំនួនសពវថ្ងៃចូលចិត្តរបៀត្របៀនគ្គា នឹងឌ៉ឺែង
គ្គាខ្នាំងរម៉ែលះ)។ 
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២.៦. ខជិល៩យ៉ា ងនាំឱ្យបាន ខុ 
១. ខជិលរ ា្ះ 
២. ខជិលព្បកាន់រព្ចើន 
៣. ខជិលត្មមោនរ ឿង បស់អ្នកែថ្ទ 
៤. ខជិលចង់រចះចង់ែឹងរ ឿង បស់អ្នកែថ្ទ 
៥. ខជិលព្ចចណនអ្នកែថ្ទ 
៦. ខជិលចាប់កំហុសអ្នកែថ្ទ 
៧. ខជិល ករ ឿងអ្នកែថ្ទ 
៨. ខជិលនិយយអាព្កក់ពីអ្នកែថ្ទ 
៩. ខជិលនិយយោកយររាយរាយឥត្ព្បរយជន៍។ 

២.៧. ខ ២យ៉ា ងគួរចងចាំ   
១. ចខម គួ សិកា រហើយព្គំ្គព្ទវបបធម៌ព្បថ្ពណីជាតិ្ បស់ខលួនកំុ

ង្កយទទួលយក វបបធម៌ បស់ប រទសមួយចំនួនែូចជា ៖ 
-ទិវាព្គីសស្នមក់  ទិវាថ្នករីព្សឡាញ់  ចែលជាវបបធម៌រធវើឱ្យ

មនុសសចខម មានកា រភលើត្រភលើន ទិវាចូលឆ្ាំចិនជារែើម (ឱ្យចត្ កសីុមាន
 នបនរិចនំាគ្គារគ្គ ពែូនត្មចិនអ្ស់ លីង ចលងចង់រគ្គ ពែូនត្មចខម 
ព្ពលឹងចខម អ្ស់រៅរហើយ)។  

២. ចខម គួ រចះថ្ចនវបបធម៌ប រទស មករធវើវបបធម៌ បស់ចខម រយើង  
សូមកំុយកមកទំាងអ្ស់...។ 
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២.៨. ខ ១យ៉ា ងសទៀរ 
១. ចខម ព្សឡាញ់ចខម  ចខម ព្សឡាញ់វបបធម៌ ព្សឡាញ់អ្កស ស្ន-

ស្ដសរជាតិ្ ព្សឡាញ់ជាតិ្ ព្សឡាញ់ព្ពះពុទធស្នសនា ព្សឡាញ់ទឹកែីចខម 
ព្សឡាញ់ស្នមគគី ចខម ជួយចខម  របើចខម មិនចូល ួមចង កាកា ោ ទឹកែី 
និងវបបធម៌ បស់ជាតិ្ខលួនរទរនាះ រត្ើឱ្យប រទសណារគមកកា ោ  នឹង
ចង កាជំនួសរយើង ន។ 
២.៩. ខជិល៦យ៉ា ងនាំឱ្យខូចក្បសយជន៍ជាពាក្យទូនា ន

រប ក់្ពះពុទធជាមាច   ់
១. ខជិលរធវើកា ង្ក  រោយឣុំាងថ្នព្ត្ជាក់ណាស់ 
២. ខជិលរធវើកា ង្ក   រោយឣុំាងថ្នរៅាណាស់ 
៣. ខជិលរធវើកា ង្ក  រោយឣុំាងថ្នោាចណាស់ 
៤. ខជិលរធវើកា ង្ក   រោយឣុំាងថ្នព្ពឹកណាស់ 
៥. ខជិលរធវើកា ង្ក   រោយឣុំាងថ្នោានណាស់ 
៦. ខជិលរធវើកា ង្ក   រោយឣុំាងថ្ន រព្សកណាស់ 
កាលរបើជនឣនកខជិលព្ចឣូសរនាះ រព្ចើនរោយកា រោលឣុំាងកិចច

យ៉ៅងរនះ រភាគៈទំាងឡាយចែលមិនទាន់រកើត្ក៏ខ្ននរកើត្រ ើងផង រភាគៈ
ទំាងឡាយ ចែលរកើត្រ ើងរហើយ ក៏ែល់នូវរសចកតីរ ច ឹលរៅវិញផង ។ 
មាាលគហបតី្បុត្ត រទាសកនុងកា ព្បកបរ ឿយ ៗ នូវរសចកតីខជិល មាន ៦ 
យ៉ៅងរនះឯង ។ 
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៣. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ គ 
៣.១. គ ៨យ៉ា ងគួរមានសៅក្នងុខៃួន 

១. គុណមាដយឪពុក 
២. គុណព្គូ 
៣. គុណយយត្ម 
៤. គុណជាតិ្ 
៥. គុណស្នសនា 
៦. គុណព្ពះមហាកសព្ត្ 
៧. គុណព្ត្កូលរ ៀមចបង 
៨. គុណញាតិ្មិត្ត។ 

៣.២. គុណ ៣យ៉ា ងខពងខ់ព ស់លើសោក្  
១. គុណព្ពះពុទធ 
២. គុណព្ពះធម៌ 
៣. គុណព្ពះសងឃ។ 

៣.៣. គុណ ១យ៉ា ងសទៀរមិនអាចខវះបាន 

១. គុណធម៌ជារសចករីលអ បស់មនុសសព្គប់ ូប ព្បសិនរបើមនុសស 
រយើង ស់រៅខវះគុណធម៌មិនខុសអី្ពីសត្វតិ្ ចាានរនាះរទ ជួនកាលអាច
ព្បព្ពឹត្តអាព្កក់កាចស្នហាវជាងសត្វតិ្ ចាានរៅរទៀត្។ 
៣.៤. គ ១៤យ៉ា ងគួរក្រិះរះិពិចរណា  

១. ព្គួស្ន សុខស្ននតរោយស្ន បរីព្បពនធរចះ ស់រៅចុះសព្មុងគ្គា 
២. ព្គួស្ន  ុងរ ឿងរោយភ ិយលអ មិនចមនភ ិយស្នាត្រទ 
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៣. ព្គួស្ន សុខស្ននតរព្ោះមានរមត្មាធម៌ែល់គ្គានិងគ្គា 
៤. ព្គួស្ន សុខស្ននតរព្ោះមានស្នាមីព្បកបរោយធម៌ ភ ិយ 
     ព្បកបរោយធម៌ 
៥. ព្គួស្ន សុខស្ននតរព្ោះរចះនំាគ្គាព្បព្ពឹត្តសុច ិត្ 
៦. ព្គួស្ន សុខស្ននតរព្ោះមានកូនព្បកបរោយធម៌ 
៧. ព្គួស្ន សុខស្ននតរព្ោះមានឪពុកមាដយមានធម៌រសមើគ្គា 
៨. ព្គួស្ន សុខស្ននតរព្ោះមិនព្បព្ពឹត្តរលមើសចាប់ 
៩. ព្គួស្ន សុខស្ននតរព្ោះមិនជំោក់បំណុលរគ 
១០. ព្គួស្ន មានសុភមងគលរព្ោះមិនព្បព្ពឹត្តនូវអំ្រពើអ្ យមុខ 
       មានចលបងព្សី ចលបងព្ស្ន ចលបងភាាល់ទំាងឡាយ 
១១. ព្គួស្ន មានសុភមងគលរោយស្ន មានធម៌ស្នមគគីគ្គា 
១២. ព្គួស្ន មានសុភមងគលរោយស្ន ឪពុកមាដយមិនរ ា្ះ 
        ព្បចកកគ្គាឬចលងលះគ្គា 
១៣. ព្គួស្ន មានសុភមងគលរោយស្ន ចត្រចះស្នគល់ និងរគ្គ ព 
        តួ្នាទីរ ៀងៗខលួន 
១៤. ព្គួស្ន  នសុខស្ននតព្ត្មណរព្ោះសមាជិករៅកនុងព្កុម   
        ព្គួស្ន មិនមានររាគ សមែូចពុទធភាសិត្សចមរងថ្ន " កា  

                   មិនមានររាគជាោភែ៏ឧត្តម "។ 
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៣.៥. គ ៤យ៉ា ងគួរចងចាំ  
១. គ្គមនអ្វីព្កអូ្បជាងរក តិ៍រ ម្ះ 
២. គ្គមនអ្វីពីររាះជាងោកយសមរី 
៣. គ្គមនអ្វីចែលថ្ងលជាងសីល 
៤. គ្គមនអ្វីចែលលអជាងអ្ត្តច ិត្នឹងមានចិត្តរមត្មាែល់គ្គា។ 

៣.៦. គ ១យ៉ា ងគួរចងចាំ 
១. ព្គប់អ្នកស្នងកំហុសសុទធចត្មានឱ្កាសចកកំហុស បស់ខលួន  

អ្វីចែលសំខ្នន់រនាះ សួ ថ្នរត្រយើងផរល់ឱ្កាសឱ្យរគអាចចកនូវកំហុស
 បស់រគចែ ឬក៏អ្ត់្។ 
៣.៧. គ ៨យ៉ា ងគួរយលដ់ឹង 

១. រគជារភលើង  រយើងជាថ្ព្ព  ភ័យរកើត្រ ើង 
២. រគជារភលើង     រយើងជាខយល់     វល់រ ើងអ័្ពទ 
៣. រគជារភលើង    រយើងក៏រភលើង       រ ើងរឆ្ះកបប 
៤. រគជារភលើង     រយើងឧសង្កប់   អ្ភ័ពវឫក។ 
៥. រគជារភលើង     រយើងជាែី          មិនភ័យរពក 
៦. រគជារភលើង     រយើងជារមឃ     រែកវាស់ព្ពឹក 
៧. រគជារភលើង    រយើងជាចែក      លត់្ែំហវឹក 
៨. រគជារភលើង     រយើងជាទឹក       ទឹករមត្មា៕ 
       រោយ ប.ស.វ 
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៤. អក្សរ ឃ ៩យ៉ា ង 
៤.១.  ឃ ៩យ៉ា ងគួរយលដ់ឹង 

១. រឃើញអ្នកែថ្ទលអខលះផង  
២. រឃើញគុណរគផង កំុលុបគុណរគ (មនុសសខលះរពលមានទុកខ 
     ពឹងឱ្យរគជួយ  ែល់រពលខលួនផុត្ទុកខព្ពួយរហើយ ចប ជាលុប 
     គុណ បស់រគអ្ស់ លីងរៅវិញ) 
៣. រឃើញកំហុសខលួនឯងផង កុំរឃើញចត្កំហុសរគរព្ចើនរពក 
៤. រឃើញលអថ្នលអ (រឃើញរគលអ រគជាអ្នកមានគុណធាាប់ជួយ 
     ខលួន គួ រោលស រសើ នូវគុណ បស់រគទំាងកនុងទីកំ ំងមុខ  
     និងរៅពីរព្កាយខនងព្បកាសគុណរគរៅ និយយលអពីរគខលះ 
     រៅវាមិនអ្ស់លុយរទ រហើយវាក៏មិនរធវើឱ្យរយើងអ្ន់រនាះចែ      
     មានចត្រធវើឱ្យអ្នកែថ្ទរគស រសើ រយើងចងមរទៀត្ផង    ថ្នជា 
     មនុសសរចះែឹងគុណរគ 
៥. រឃើញខុសថ្នខុសកំុនិយយកា ោ   (ចត្សូមនិយយព្ ប់ 
     កំហុសឱ្យរគចកកំហុសគួ និយយព្ ប់រោយចិត្តព្សឡាញ់ 
     រមត្មា កុំជាន់ពនលិចករិចព្តួ្យ) 
៦. រឃើញពិត្ថ្នពិត្ កុំបំរភលើស 
៧. រឃើញព្តូ្វថ្នព្តូ្វ 
៨. រឃើញគុណថ្នគុណ កុំរឃើញគុណរគថ្នជារទាស 
៩. រឃើញទំាងអ្ស់ ពុំរសមើនឹងរឃើញព្ពះធម៌។ 
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៥. អក្សរ ង ៣យ៉ា ង 
៥.១. ង ៣យ៉ា ងគួរ កិ្ា 

១. ងងឹត្ទំាងចែលចភនករៅភល៉ឺ (សំរៅែល់មនុសសមួយចំនួន
ចែលជាមិចាាទិែឋិ មិនស្នគល់គុណរទាស លអអាព្កក់ ស-រមម បុណយ ប 
ជារែើមរទាះបីមានចភនករៅរមើលរឃើញ ចត្រព្បៀបបីែូចជាមនុសសងងឹត្ 
ឬរព្បៀបបីែូចជាមនុសសខ្នាក់។ 

២. ងងីសងង្កសមិនរ ៀប យ 
៣. រងើយសកក ឱ្នោក់ព្គ្គប់។ 

៥.២. ង ៣យ៉ា ងគួរក្រិះរះិពិចរណា 
១. ង្កកមកគិត្លអកនុងថ្ងៃរនះ ក៏មិនទាន់ហួលរពលចែ ែរាប

ណារយើងរៅមានជីវិត្ ស់រៅ រហើយចង់ចកខលួនព្ត្ ប់មករធវើជាមនុសស
លអវិញរនាះ អ្នកព្ កែជាអាចរធវើ ន អ្នកព្តូ្វរជឿជាក់រលើខលួនឯង គ្គមន
ន ណាមាាក់ចែលមិនធាាប់ស្នងកំហុសរនាះរទ អ្វីចែលសំខ្នន់ែឹងខុស
រហើយព្តូ្វរចះចកខលួន 

២. ង្កកមករែើ ផលូវព្តូ្វកនុងថ្ងៃរនះក៏មិនទាន់ហួសរពលចែ ែរាប
ណាអ្នកសរព្មចចិត្តចង់រែើ រលើផលូវព្តូ្វរនាះអ្នកព្ កែជារែើ  ន 

៣. ង្កកមករធវើលអកនុងរនះក៏មិនទាន់ហួសរពលចែ  អ្វីៗព្គប់
យ៉ៅងនឹងលអព្បរសើ រ ើងវិញ ឱ្យចត្អ្នករបរជាាចិត្តថ្ន អ្នកនឹងរធវើលអកនុងរនះ 
កំុចំាចសអក ពីរព្ោះកា របរជាាចិត្តរហើយរធវើ អ្នកនឹងអាចរធវើ ន។ 



អ្កខ ព្កមទសសនៈ                 រោយព្ពះព្គូរោស្ននុ ័កខមនុី        ហយូ  សណំាង 
 

-19- 

 

៦. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ច  
៦.១. ច ១០យ៉ា ងគួរយលដ់ឹង 

១. ចង់រចះចង់ែឹងព្តូ្វខំព្បឹងសិការ ៀនសូធយ 
២. ចង់មានចង់ នព្តូ្វខិត្ខំព្បឹងចព្បង កាព្ទពយរោយសុច ិត្ 
៣. ចង់សុខរកសមកានត កំុរភលចរធវើបុណយគ៉ឺអំ្រពើលអ ពីរព្ោះថ្ន 
     អំ្រពើលអទំាងឡាយ ជារហតុ្នំាមកនូវរសចករីសុខព្គប់ព្បកា  
៤. ចង់ នព្ទពយសមបត្តិ  ធនធានរព្ចើនព្តូ្វចត្ឧសាហ៍ព្គប់កិចច 
     កា ទំាងឡាយទំាងពួង 
៥. ចង់សរព្មចកិចចកា ធំព្តូ្វរចះអ្ត់្ធន់ 
៦. ចង់ នកា ទុកចិត្តពីអ្នកែថ្ទព្តូ្វរចះរស្នមះព្ត្ង់ 
៧. ចង់ នកា  ីកចរព្មើនព្តូ្វរចះអ្ភិវឌឍន៍ខលួនឯង 
៨. ចងចំារ ឿងលអៗឱ្យ នរព្ចើនៗរហើយចូ ពាយមបំរភលចរ ឿង 
     ចែលអាព្កក់រចញឱ្យអ្ស់ 
៩. រចា អ្នកព្កលួចរព្ោះគ្គមនអ្ងក ព្ចកឆ្ាំង  លួចរព្ោះចត្ព្កពះ  
     ចុះរចា អ្នកមានលួចរព្ោះអ្វីចែ ? 
១០. ចង់ឱ្យអ្នកែថ្ទជួយខលួន    ព្តូ្វរចះជួយខលួនឯងជាមុនសិន  
        ព្បសិនរបើខលួនឯងមិនរចះខលួនឯងមិនខ្នាំងខលួនឯងអ្សមត្ែ- 

                   ភាពយងព្ពះឥនទចុះមកពីឋានសួគ៌ក៏ជួយមិន នចែ  ។ 
៦.២. សចរ ២យ៉ា ងគួរឱ្យខ្លៃ ច 

១. រចា អ្ំបុករចា អ្ំចបង រចា លួចគ្គាឯងជារចា អ្នកព្ក រចា ធមមត្ម
គ្គមនអ្វីគួ ឱ្យខ្នាច ។ 
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២. រចា ចែលគួ ឱ្យខ្នាចបំផុត្រនាះ គ៉ឺរចា លួចជាតិ្ រចា កាប់
បំផ្ទាញ់ធនធានធមមជាតិ្  មានថ្ព្ពរឈើជារែើម រចា លួចវបបធម៌ បស់ចខម 
រចា លួចទឹកែី បស់ចខម រយើងរនាះ រទើបជារចា ចែលគួ ឱ្យខ្នាចបំផុត្។ 
៦.៣. ច ២យ៉ា ងគួរ កិ្ា 

១. ចំរណះែឹងពិត្ព្ កែ រកើត្រចញពីកា ពាយមព្បឹងចព្បង 
ខិត្ខំរ ៀនសូធយ  ស្នដប់ ឱ្យ នរព្ចើន  គិត្ពិចា ណា  ឆ្ៃល់សួ   រហើយកត់្
ព្ត្មទុក នឹងឧសាហ៍អ្នុវត្តន៍រ ឿយៗ ចព្កងរភលចរៅថ្ងៃរព្កាយ ។  

២. ចំរណះែឹងពិត្ សែិត្រលើកា អ្នុវត្តព្បរសើ ជាងព្ទឹសរី។ 
៧. អក្សរ ឆ ៤យ៉ា ង 

៧.១. ឆ ៤យ៉ា ងគួរសចៀ វាង 

១. ឆ្ប់រឆ្វឆ្វនំារកើត្រ ឿងករី 
២. ឆ្ប់ខឹងរព្ចើននំាខវះខនតី ត់្ករីរមត្មាសរព្មចកិចចកា អ្វី រព្ចើន 
     មានវិបបែិស្ន ីរៅរពលរព្កាយ 
៣. ឆ្រ ករគនំាឱ្យខូចរក តិ៍រ ម្ះ ស់គ្គមនត្ថ្មល 
៤. រឆ្ើត្ឆ្យរភលើត្រភលើននំាឱ្យអាប់យស។ 

៧.២. ឆ ២យ៉ា ងគួរយលដ់ឹង 
១. ឆ្លងសមុទទ នរោយនាវា 
២. ឆ្លងអ្នលង់ទំាងបួន នគ៉ឺអ្នលង់កាម អ្នលង់ភព អ្នលង់ទិែឋិ អ្នលង់

អ្វិជាារោយស្ន សទាា (រជឿរលើគុណព្ពះ ត្នព្ត័្យ រជឿបុណយ- ប) ។ 
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៨. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ជ  
៨.១. ជ ១០យ៉ា ងគួរ កិ្ា 

១. ជួយរធវើកិចចកា ង្ក ព្ស្នលធៃន់ ជួសរោកអ្នកមានគុណគ៉ឺ
មាត្មបិត្ម បស់រយើង 

២. ជួយកា ោ ជាតិ្ ស្នសនា ព្ពះមហាកសព្ត្ត្មមចត្អាចរធវើ
រៅ ន(កា ោ កនុងទីរនះ មិនចំា ច់រត្មងចត្រយើងរាល់គ្គាកាន់កំារភលើង
ចូលសម ភូមិព្បយុទធត្តំ្មងជាមួយនឹងខ្នមំងសព្តូ្វរទ ព្គ្គន់ចត្រយើងរធវើ
ជាព្បជាពល ែឋែ៏លអ មានែូចជា មិនរជ ព្បមាងព្ពះពុទធស្នសនា មិន
រជ ព្បមាងព្ពះសងឃ មិនរជ ព្បមាងព្ពះមហាកសព្ត្ ចូល ួមរគ្គ ពចាប់-
 ែឋ និងចាប់ព្ពះពុទធស្នសនា ជាពិរសសរចៀសរចញឱ្យឆ្ាយពីចលបងបី
ព្បកា គ៉ឺ ចលបងព្សី ចលបងព្ស្ន ចលបងភាាល់ទំាងឡាយ រហើយនំាគ្គា
ព្បព្ពឹត្តនូវចត្អំ្រពើលអ អំ្រពើសុច ិត្រនាះ ក៏រ ម្ះថ្ន ចូល ួមកា ោ ជាតិ្ 
 បស់រយើងចែ  គ៉ឺកា  កាត្ថ្មល បស់ជាតិ្រោយរយើងជាព្បជាពល ែឋលអ 
រយើងជាពល ែឋគំ ូ)។ 

៣. ជួយចង កាវបបធម៌ែូនត្ម ចែលជាអ្ត្តសញ្ញាណជាតិ្ បស់
ចខម រយើង 

៤. ជួយគ្គាកនុងព្គ្គលំ កគ៉ឺមានសុខ ួមសុខ មានទុកខ ួមទុកខ កំុ
 ត់្រចាលគ្គា កុំជាន់កចងម 

៥. ជួយផសពវផាយចត្រ ឿងលអៗ កំុចចក ំចលករ ឿងចែលមិនលអអី្ 
ជាពិរសសសូមកំុផសពវផាយនូវរ ឿងទំាងឡាយណាចែលមិនពិត្អី្ (កំុ-
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ចង់លបី កំុចង់ នកា ឡាច Like ឬ ចស  Share នូវរាល់ព័ត៌្មាន
ទំាងឡាយណាចែលមិនពិត្ ឬគ្គមនព្បរយជន៍) ។ 

៦. ជួយលុបបំ ត់្វបបធម៌ជាន់ពនលិច 
៧. ជួយរលើកសទួយអ្កស ស្នស្ដសរជាតិ្ចខម  
៨. ជួយអ្ភិ កសវបបធម៌សិលបែូនត្ម ចែលជាែួងព្ពលឹងជាតិ្

 បស់ចខម រយើង 
៩. ជួយចង កាកា ោ នូវកិត្តិយសរក តិ៍រ ម្ះជាតិ្ស្នសន៍ បស់

ចខម រយើង 
១០. ជួយព្គំ្គព្ទផលិត្ផល បស់ចខម  (ខំុ្ជួយចខម  អ្នកជួយចខម  

រយើងជួយចខម  ខំុ្ព្គំ្គព្ទចខម  អ្នកព្គំ្គព្ទចខម  រយើងព្គំ្គព្ទចខម  ខំុ្ព្សឡាញ់
ចខម  រយើងព្សឡាញ់ចខម  រ ឿងអី្ចែលថ្នចខម រយើងមិន ីកចរព្មើន) ។ 
៨.២. ជ ៧យ៉ា ងគួរពចិរណា 

១. ជីវិត្ពិត្ព្តូ្វរចះត្ស ូ កំុចុះចាញ់និងឧបសគគ 
២. ជីវិត្ពិត្ជាលំ កចមនរហើយ 
៣. ជីវិត្ពិត្ខលីណាស់ ព្តូ្វព្បញាប់រធវើបុណយសុនទ ទ៍ាន 
៥. ជីវិត្ពិត្ខលីណាស់យកឈនះចាញ់គ្គា មានព្បរយជន៍អ្វី? 
៦. ជីវិត្ពិត្មិនរទៀងទាត់្រទ ចត្រសចករីស្នាប់រទៀងណាស់ រហតុ្ 
     ែូចរនះសូមរធវើអំ្រពើលអកនុងថ្ងៃរនះកំុចំាចសអក 
៧. ជីវិត្ពិត្មិនរទៀងរមរចមិនចសវង កព្ពះធម៌អ្ប់ ំចិត្តខលះរៅ  
     រៅលង់គំនិត្វក់ និងចលបងព្សីព្ស្នែល់រពលណា ខលួន

កាន់ចត្ចាស់ជំង៉ឺក៏រព្ចើន ព្ពះពុទធសចមរងថ្ន ជីវិត្មិនរទៀងចត្រសចករី
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ស្នាប់រទៀងណាស់ រហតុ្ែូចរនះ គួ ព្បញាប់រធវើរសចករីលអកនុងថ្ងៃរនះកំុចំា
ចសអក។ 
៨.៣. ជ ៣យ៉ា ងគួរចងចាំ 

១. ជំោក់គុណសងគុណ 
២. ជំោក់លុយសងលុយ 
៣. ជំោក់លុយអ្ត់្សង (បុគគលខលះជំោក់លុយរគ    មិនសងក៏ 

មាន ចត្កំុរភលចរយើងអាចរគចមិនសងរគកនុងជាតិ្រនះ ចត្រយើងនឹងត្មម 
សងរគវិញរៅជាតិ្ខ្នងមុខយ៉ៅងពិត្ព្ កែ រធវើលអ នលអ រធវើអាព្កក់
 នផលអាព្កក់)។ 
៨.៤. ជាំងឺរប ក់្នូន្ខារក្គប់របូមាន៨យ៉ា ង 
១.  សីុរជា  
២.  អំ្នួត្ 
៣.  ព្សវឹង (ងប់ចត្នឹងអ្ យមុខមានចលបងព្ស្នព្សី ចលបងភាាល់ 
      សីុសងជារែើម) 
៤.  វបបធម៌ជាន់ពនលិចករិចព្តួ្យ 
៥.  រលើករជើងរែើមបីព្បរយជន៍ 
៦.  ព្ចចណនរគ 
៧.  មិនរព្បើអ្នកមានសមត្ែភាពពិត្  រព្បើចត្អ្នកពូចកចអ្បអ្ប 
៨.  ជំង៉ឺបកសពួកនិយម (សអប់គ្គារ ីសរអ្ើងគ្គាត្មមបកសពួកនិយម)។ 
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៩. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ឈ 
៩.១.  ឈ ១៣យ៉ា ងគួរពចិរណា 

១. ឈ ឱ្យខពស់សមលឹងឱ្យឆ្ាយ 
២. ឈ រោយព្បុងព្បយត្ន 
៣. ឈ រៅទីទាបសមលឹង នជិត្ 
៤. ឈ ឱ្យស ុប ចំា្នរជើងរែើ រៅមុខរែើ រោយព្បុងព្បយត្ន 

កំុឱ្យែួល ែួលរហើយព្តូ្វចត្រព្កាកឈ  រែើមបីបនតែំរណើ រៅមុខរទៀត្ 
៥. ឈ រោយរសចករីកាាហានអ្ង់អាច 
៦. ឈ រោយមានរសចករីសងឃឹម និងទំនុកចិត្តជានិចច 
៧. ឈ រោយរសចករីរជឿជាក់រលើខលួនឯង 
៨. ឈ ព្ត្ូវសមលឹងរមើលស្នដំរឆ្វងផង ង្កករព្កាយផង រមើលរព្កាម

ផងព្បយត្នជាន់រលើរគឯង 
៩. ឈ ឱ្យនឹងរហើយចំាបនតែំរណើ រែើ រៅមុខរទៀត្ 
១០. ឈ ឱ្យជិត្និងអ្នកព្ ជ្ ព្ពមទំាងមានចិត្តសបបុ ស 
១១. ឈ ឱ្យឆ្ាយពីបុគគលោល (បុគគលខលះ នសុខស្ននត 

 ហូត្ែល់កចនលងលអអ្ស់ទុកខព្ពួយភ័យ ក៏រោយស្ន អ្នកែថ្ទ នជួយ
សរស្ដង្កគះ ឬចងអុលផលូវព្ត្ូវទប់ស្នាត្់ផលូវមា ព្គ្គន់ចត្ែល់រព្ត្ើយរហើយព្ស្នប់ចត្
 មិលគុណរគភាាម ចប ជារមើលមិនរឃើញគុណរគរៅវិញរហើយនិយយ
ទំាងបំោនថ្នរគជំោក់គុណខលួនឯងរៅវិញ) មនុសសមានរព្ចើនព្បរភទ
ណាស់រមើលពីសមបកខ្នងរព្ៅ មិនអាចស្នមនព្តូ្វ នរទ អាព្កក់ឬលអ
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សែិត្រៅព្ត្ង់កា ព្បព្ពឹត្ត របើរយើងរសពគប់ចំរលើ បមិត្តមិនស្នគល់គុណ
រទាសកំុសអប់រគអី្ព្គ្គន់ចត្ពាយមរៅឱ្យឆ្ាយពីរគរៅ នរហើយ ។ 

១២. ឈនះមនុសសរាប់ យរាប់ោន់ោនអ្នកកនុងសម ភូមិ មិនរសមើ
និងឈនះខលួនឯងចត្មាាក់រ ើយ 

១៣. ឈនះចិត្តកំណាញ់ បស់ខលួនព្បរសើ ជាងឈនះចិត្តកំណាញ់
 បស់អ្នកែថ្ទ។ 
៩.២.  ស ៃ្ ះគ្នន សោយសហរុ ៦ យ៉ា ងជាឱ្វាទរប ក់្ពះ

ពុទធ 
១. រ ា្ះគ្គារព្ោះកំហឹង កា ខឹងរព្កវរព្កាធ គំនំុគំុកួន 
២. រ ា្ះគ្គារព្ោះមាននូវធម៌អ្ត្ត្ញ្ញូ លុបបំ ត់្គុណអ្នកែថ្ទ 
៣. រ ា្ះគ្គារព្ោះរសចករីព្ចចណន ា្នីស កា ព្បចណឌ 
៤. រ ា្ះគ្គាពីរព្ោះចត្អំ្នួត្អួ្ត្រកអងកាាង  កា រ ីសរអ្ើង  វាយ- 
     ឫកភាពព្កអ្៉ឺកព្កទមកា ព្បកាសគុណចែលមិនមានកនុងខលួន 
៥. រ ា្ះគ្គារព្ោះរសចករីព្ ថ្នាអាព្កក់ 
៦. រ ា្ះគ្គារព្ោះរសចករីព្បកាន់មំា នូវទសសនៈយល់ខុស។ 

៩.៣. ស ៃ្ ះឈនះគ្នន ៧យ៉ា ងបានអវីមក្វិញ? 
១. រ ា្ះឈនះអ្នកទិញ ឈនះរហើយ អ្នកទិញក៏រៅ ត់្ នឹងនំា

ឱ្យ ត់្អ្តិ្ងិជន 
២. រ ា្ះឈនះមិត្ត ួមកា ង្ក  ឈនះរហើយ ស្នមគគីកនុងព្កុមក៏

ចលងមាន 



អ្កខ ព្កមទសសនៈ                 រោយព្ពះព្គូរោស្ននុ ័កខមនុី        ហយូ  សណំាង 
 

-26- 

 

៣. រ ា្ះឈនះរម ឈនះរហើយ មុខតំ្ចណងកា ង្ក ក៏ចលងមាន 
 ត់្បង់ភាព ីកចរព្មើន។ 

៤. រ ា្ះឈនះញាតិ្ ឈនះរហើយ ទំនាក់ទំនងស្នច់្មបង
បអូនក៏ ត់្បង់ (រមើលមុខគ្គាចលងចំ) 

៦. រ ា្ះឈនះមិត្ត ឈនះរហើយមិត្តភាពក៏ ត់្បង់មិត្តក៏មាន
កាន់ចត្តិ្ចរៅៗ (ខឹងរព្ចើនព្បកាន់រព្ចើន គ្គមនរហតុ្ផលនំាឱ្យ ត់្
ញាតិ្) 

៧. រ ា្ះឈនះមនុសស ចែលខលួនព្សឡាញ់ ឈនះរហើយ រសនហា
ក៏ព្តូ្វ ោយ ត់្អ្ស់ ឬរធវើឱ្យកា រជឿជាក់ កា ទុកចិត្តគ្គាក៏ ត់្បង់រៅ
បនរិចៗមរង 

រត្ើចង់ នឈនះរធវើអ្វី របើឈនះរហើយ គង់ចត្នំាឱ្យមានកា 
 ត់្បង់ នូវអ្វីចែលខលួនឯងធាាប់មានពីមុនមករនាះ?  

សុខចិត្តចាញ់រៅ រែើមបីឱ្យខលួនឯងកាន់ចត្ ឹងមំា កាន់ចត្ ីក
ចរព្មើន  និងកាន់ចត្គង់វងស រនាះរទើបរៅថ្នជាអ្នកទទួល ននូវជ័យ
ជមនះ រោលគ៉ឺជាអ្នកឈនះយ៉ៅងពិត្ព្ កែ៕ 
៩.៤. ស ៃ្ ះឈនះគ្នន ២យ៉ា ងបានអវីមក្វិញ? 

១. រ ា្ះឈនះគ្គាកនុងព្គួស្ន ឯង ែូចព្ស្នត្កាយ បង្កាញញាតិ្  
២. រ្ាះឈនះគ្គាកនុងសងគមជាត្ិឯង ែូចរបើកកំណប់បង្កាញរចា   
     ឬ (បចាាមិត្ត)។ 
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៩.៥. ឈនះ ៤យ៉ា ងជាពាក្យទូនា នរប ក់្ពះ មាា  មពុទធ  
១. ឈនះមនុសសរព្កាធរោយកា មិនរព្កាធត្ប 
២. ឈនះមនុសសរធវើអាព្កក់ រោយរធវើលអត្ប 
៣. ឈនះមនុសសកំណាញ់ រោយឱ្យទាន 
៤. ឈនះមនុសសនិយយរលងរ ះរឡាះរោយនិយយោកយពិត្។ 

១០. អក្សរ ញ ១៣យ៉ា ង 
១០.១. ញ ១៣យ៉ា ងគួរយលដ់ឹង 

១. ញញឹមរោយករីរមត្មាែល់សពវសត្វ 
២. ញញឹមរព្ោះកនុងចិត្តមានក ុណា 
៣. ញញឹមរព្ោះកនុងចិត្តមានមុទិត្ម 
៤. ញញឹមរព្ោះកនុងចិត្តមានឧរបកាា 
៥. ញញឹមរោយរសចករីរពញចិត្ត 
៦. ញញឹមរោយរសចករីព្សឡាញ់រពញរបះែូង 
៧. ញញឹមបងកប់រោយរសចករីទុកខព្ពួយ 
៨. ញញឹមោយទឹកចភនក 
៩. ញញឹមរែើមបីផរល់ករីសងឃឹមឱ្យខលួនឯង 
១០. ញញឹមរៅថ្ងៃចសអកអ្វីៗព្គប់យ៉ៅងនិងលអព្បរសើ រ ើងវិញ 
១១. ញញឹមរព្ោះ នរធវើនូវអំ្រពើលអ 
១២. ញញឹមរព្ោះ នរធវើបុណយទាន់ចខភល៉ឺ (រោលគ៉ឺ នត្ប

គុណរោកអ្នកមានគុណ គ៉ឺមាត្មបិត្មមានែូចជារចះព្កាបសំពះ 
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ថ្នាយបងគំមានជូននូវរទយយវត្ែុទំាងឡាយរផសងៗ ែល់មាត្មបិត្មរៅថ្ន
រធវើបុណយចខភល៉ឺ) ។ 

១៣. ញញឹមរោយរសចករីព្ជះថ្នាចំរោះ ព្ពះគុណព្ពះ ត្នព្ត័្យ
ឈនះអ្ស់ទុកខភ័យចថ្ព្ងទំាងពួង។ 

១១. ក្ក្ុមអក្សរ ដ  
១១.១.  ដ ១០យ៉ា ងគួរក្រិះរះិពិចរណា 

១. ែឹងខលួនរធវើខុសរមរចមិនព្ពមចក 
២. ែឹងខលួនព្កចែ រមរចមិនខំព្បឹង ក 
៣. ែឹងថ្នខលួនរកើត្មករហើយចត្ងចត្ស្នាប់ រមរចមិនព្បញាប់រធវើ 
     បុណយ គ៉ឺអំ្រពើលអឱ្យ នរព្ចើនត្មមចត្អាចរធវើរៅ ន 
៤. ែឹងថ្នចម៉ែឪមានគុណធំណាស់ រមរចមិនព្បញាប់ត្បគុណ 
     គ្គត់្ទាន់ចខភល៉ឺគ៉ឺត្បគុណមាត្មបិត្មទាន់គ្គត់្រៅមានជីវិត្ 
៥. ែឹងថ្នចម៉ែឪឈ៉ឺរមរចមិនព្បញាប់ខំរមើលចង 
៦. ែឹងថ្នចម៉ែឪចាស់ចែ រមរចមិនខំបំរពញទឹកចិត្តគ្គត់្ រោលគ៉ឺ 
     ចងទំាទំាងផលូវកាយ និងផលូវចិត្ត បស់គ្គត់្ 
៧. ែឹងថ្នខលួនចាស់រហើយរមរចរៅបរណាោយត្មមចិត្តចង់ 
៨. ែឹងថ្នខលួនចាស់រហើយរមរចរៅករនតើយមិនព្ពមរធវើបុណយសុនទ ៍ទាន 
៩. ែឹងថ្នខលួនចាស់ជិត្ែល់រពលព្តូ្វស្នាប់រហើយ រមរចរៅចត្ 
     ព្បព្ពឹត្តចលបងបីព្បកា គ៉ឺ ចលបងព្សី ចលបងព្ស្ន ចលបងភាាល់ 
     ទំាងឡាយ មានចូល KTV  ខ្នរា៉ៅអូ្រខ ចាយលុយគ្គមនស្នដយ 
     (លមមឈប់រៅប៉ែុណឹណង នរហើយ  ចូ រធវើរៅទីពឹងឱ្យខលួនឯង 
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      កនុងថ្ងៃរនះកំុចំាចសអក រោលគ៉ឺកា រធវើរៅអំ្រពើលអព្គប់យ៉ៅង) 
១០. ែឹងខលួនព្បព្ពឹត្តខុសចាប់រហើយ  រៅចត្បំោន រត្ើរោក 
        អ្នកមានញរញើត្ចាប់ចែ ឬរទ? 

១១.២. ដ ៤យ៉ា ងនាំឱ្យសជាគជ័យក្នងុជីវិរ 
១. ចែលចង់រចះែឹង 
២. ចែលរជឿជាក់រលើខលួនឯង 
៣. ចែលមានភាពកាាហាន 
៤. ចែលមានរសចករីត្ស ូពាយម។ 

១១.៣. ដ ៤យ៉ា ងនាំខូចក្បសយជន ៍
១.  ែឹងព្គប់រ ឿង  រចះព្គប់រ ឿងចត្បិទរបះែូងខលួនឯង 
២.  ែឹងណាស់  បិុនណាស់  រចះណាស់ចត្រ ឿងឥត្ព្បរយជន៍ 
៣.  ែឹងណាស់ រព្ចើន នខ្នងមានះខ្នត្ព្បរយជន៍  ត់្ទំនុក 
      ចិត្តពីអ្នកែថ្ទ 
៤.  ែឹងរព្ចើនរពក នចត្ព្ទឹសរីចត្កា អ្នុវត្តសូនយ។ 

១២. អក្សរ ឋ  
១២.១. ឋ ៦យ៉ា ងគួរជាទីរកី្រាយយ៉ា ងម្ក្ក្ន្លង 

១. ឋានលអព្បរសើ  គ៉ឺទីកចនលងចែលមាននូវព្ពះធម៌ែ៏ចសនលអឯក 
      បស់ព្ពះសមាមសមពុទធ 
២. ឋានែ៏ព្បរសើ    គ៉ឺសរងវគជនីយោានបួនកចនលង     គ៉ឺទីព្បសូត្  
      ព្ត្មស់ែឹង សចមរងធមមចកក និងទីឋានប ិនិោាន បស់ព្ពះពុទធ 
៣. ឋានទីចែលលអសព្មាប់រយើង គ៉ឺមានចត្មាតុ្ព្បរទស គ៉ឺទឹកែី  
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      ចែលជាទីកចនលងកំរណើត្ បស់រយើងរទ 
៤. ឋានចែលអាចរធវើបុណយសនទ ៍ទាន ន គ៉ឺ 
     មានចត្ស្នានមនុសសរោករទ 
៥. ឋានទីណាក៏អាច ស់រៅ នចែ ឱ្យចត្មានចិត្តសៃប់   មានករី 
      រមត្មា មានខនរីធម៌ កា  រធវើនូវអំ្រណាយទានែល់អ្នកែថ្ទ  
      និងព្ពមរព្ពៀងគ្គាត្មមទាា ទំាងបីគ៉ឺ ៖   
      ព្ពមរព្ពៀងគ្គាទំាងផលូវកាយ វាចា និងចិត្តរទើប នសុខតំ្មង 
      ពីបចចុបបននត្រៅអ្នាគត្ 
៦. ឋានជាទីព្ជះថ្នាយ៉ៅងថ្ព្កចលង គ៉ឺរៅរលើកំពូលភនំរ ា្ះ - 
     សុមនកូែ ចែលព្បតិ្ស្នាននូវស្នាមព្ពះ ទ បស់ព្ពះសមាម- 
      សមពុទធព្ពះនាមសមណរគ្គត្មប មព្គូថ្នរយើង។ 

១៣. អក្សរ ឌ ៣យ៉ា ង 
១៣.១. ឌ ៣យ៉ា ងគួរក្រិះរះិពចិរណា  

១. ឌ៉ឺែងោក់គ្គា នព្បរយជន៍អ្វី  នំាចត្រកើត្ករីចថ្ព្ងរលើខលួនឯង 
២. ឌ៉ឺែងោក់គ្គាចុះរ ើងៗ អ្ន់ចិត្តរ ៀងៗ  ខលួនមិត្តភាពមំាមួនក៏ 
     ព្តូ្វ ោយ 
៣.ឌ៉ឺែងរែៀមោមោក់គ្គាចុះរ ើងៗ ជាជំង៉ឺអាព្កក់កនុងសងគម

គ្គមនថ្នាំពា លរទ (មានចត្ព្ពះធម៌ជាឱ្សង គ៉ឺចិត្តអំ្ណត់្រោយរមត្មា 
និងក ុណារទើប នសុខ្នត្រ ៀងរៅរអ្ើយ)។ 



អ្កខ ព្កមទសសនៈ                 រោយព្ពះព្គូរោស្ននុ ័កខមនុី        ហយូ  សណំាង 
 

-31- 

 

១៤. អក្សរ ឍ ៣យ៉ា ង 
១៤.១. ឍ ៣យ៉ា ងគួរក្រិះរះិពិចរណា 

១. ឍាមរា នាមរ ម្ះថ្នសត្វកាាន ឬ ហងស មនុសសមានព្ ជាា 
មានវិជាាជាលមអអ្ងគរព្បៀប នែូចសត្វហងស កនុងចំរណាមសត្វហងស 
ចំចណកឯមនុសសគ្គមនវិជាា អាប់ព្ ជាារព្បៀប នែូចជាសត្វកុកកនុង
ចំរណាមសត្វហងស។ 

២. ឍាលៈ នាមរ ម្ះរៅថ្នជាសគ ធំទូងវាយឱ្យមនុសសព្បុស
ព្សីព្គប់វ័យ ទំាងឡាយភាាក់ ឭកពីែំរណកកំុរែកយូ រពក ព្តូ្វមានសតិ្
សមបជញ្ញៈនិងឆ្នទៈព្សឡាញ់ចូលចិត្តរហើយព្បព្ពឹត្តរធវើនូវអំ្រពើលអ (គ៉ឺរធវើ
កិចចកា ណាចែលមានព្បរយជន៍សព្មាប់ខលួនឯង និងអ្នកែថ្ទ)។ 

៣. ឍាលៈ គ៉ឺជាចខលកា ោ សព្តូ្វ (សព្តូ្វខ្នងរព្ៅសព្តូ្វ
ខ្នងកនុង សព្តូ្វខ្នងកនុងគ៉ឺសំរៅែល់ទឹកចិត្តអាព្កក់ មិចាាទិែឋិកា យល់
ខុសនំាឱ្យចខម សអប់ចខម ែូចគ្គា រហតុ្រនះរយើងជាកូនចខម    ឈប់មានគំនិត្
យល់ខុសព្ត្ ប់មកយល់ព្តូ្វជាសមាមទិែឋិ រោយកូនចខម ព្គប់ ូ ទូទំាង
 ោា សូមមានធម៌ស្នមគគីគ្គា ព្សឡាញ់គ្គារចះជួយគ្គា ឈប់សអប់រខពើមគ្គា 
ឈប់ោបពណ៌គ្គា ឈប់រចាទចាប់ ឈប់រចាទសមាាប់ រចាទចាប់ោក់
គុក ឈប់រចាទគ្គារៅវិញរៅមក រនាះរទើបមានរ ម្ះថ្ន រយើង ន
សមាាប់សព្តូ្វខ្នងកនុង នយ៉ៅងពិត្ព្ កែ) ចំចណកឯសព្តូ្វខ្នងរព្ៅ 
សំរៅែល់បចាាមិត្តទំាងឡាយណាមួយ ចែលចង់ចូលមករបៀត្របៀន
រយើងមានពាយមលួចយកវបបធម៌ បស់ចខម រយើង និងលួចរលបយក
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ទឹកែី បស់ចខម រយើងមរងបនតិចៗ ឬចង់បំផ្ទាញព្បរយជន៍ បស់រយើងឬ
ព្បរយជន៍ជាតិ្ បស់ចខម រយើងជារែើម។ 

១៥. អក្សរ ណ ៤យ៉ា ង 
១៥.១. ណ ៤យ៉ា ងគួរ កិ្ា 

១. ចណនំាគ្គា បចងែញផលូវលអែល់គ្គា ចងអុលព្ ប់ផលូវព្តូ្វ ទប់ស្នាត់្
ផលូវមា (ចណនំាឱ្យរែើ ត្មមមាគ៌្គ បស់ព្ពះសមាមសមពុទធជាមាាស់ថ្នរយើងគ៉ឺ
អ្ែឋងគិកមគគព្បកបរោយអ្ងគ៨គ៉ឺ ៖ 

 ១. សមាមទិែឋិ កា មានទិែឋិ ឬទសសនៈកា យល់រឃើញព្តូ្វ 
 ២. សមាមសងកបប  កា ព្តិ្ ិះព្តូ្វ 
 ៣. សមាមវាចា  កា និយយព្តូ្វ 
 ៤. សមាមកមមនត  កា ង្ក ព្តូ្វ 
 ៥. សមាមអាជីវ  កា ចិញ្ចឹមជីវិត្ព្តូ្វ 
 ៦. សមាមវាយម  កា ពាយមព្តូ្វ 
 ៧. សមាមសតិ្  កា  ឭកព្តូ្វ 
 ៨. សមាមសមាធិ  កា ត្មកល់ចិត្តព្តូ្វ 
២. ណាត់្ជួបគ្គាព្តូ្វរគ្គ ពរពលរវោព្តូ្វយករពលរវោជាធំ 
៣. ណាយចិត្តព្តូ្វរចះគិត្ថ្នធាាប់មាន នូវអ្នុសាវ ីយ៍លអៗ 

ចែល នស្នង ួមគ្គាកនលងមក 
៤. រណាើយចុះ! អ្វីព្គប់យ៉ៅងបរណាោយរៅត្មមរពលរវោរៅចុះ 

រពលរវោនិងជួយពា ល បួសផលូវចិត្ត រហើយរពលរវោនិងបង្កាញ
រយើងឱ្យរឃើញកា ពិត្ព្គប់ចបបយ៉ៅង។ 
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១៦. អក្សរ រ ៥យ៉ា ង 
១៦.១. រ ៥យ៉ា ងគួរ កិ្ា 

១. ត្ស ូពាយមសិការ ៀនសូធយ ឬ ពាយមព្បកបកិចចកា អ្វី
មួយ ហូត្ នសរព្មច (មិនរ ះបង់កា ត្ស ូកា ពាយមនំាមកនូវ
ជ័យជននះព្គប់យ៉ៅង) 

២. ត្ត់្ៗ ព្សក់ចុះមកមរងមួយែំណក់ៗ គង់រពញបំពង់ 
៣. ត្តំ្មងព្បឆំ្ង និងអំ្រពើអ្យុត្រិធម៌រោយយកចាប់ជាធំ  
     កំុអាងចខសអាងខនង អាងបកសពួកនិយម 
៤. ត្ភាាប់ទំនាក់ទំនងគ្គា  នយូ អ្ចងវងរៅ នព្តូ្វមានធម៌ 
     រមត្មា និងភាពរស្នមះព្ត្ង់ កំុរឃើញចត្ទឹកលុយធំជាងទឹកចិត្ត 
៥. ព្ត្មប់ត្មមព្ ជ្ កុំព្ត្មប់ត្មមោល។ 

១៦.២. រ ១យ៉ា ងគួរមានសៅក្នងុខៃួន 
១. ព្តូ្វរធវើជាមនុសស ចែលរគគិត្ថ្ន សំណាង ចែល នស្នគល់

រយើង កំុរធវើជាមនុសសចែលរគមាន អា មមណ៍ថ្ន ស្នដយរព្កាយចែល ន
ស្នគល់រយើង៕ 

១៧. អក្សរ ថ 
១៧.១. ថ=ថាន ាំពាបាលជាំងឺក្នូន្ខារក្គប់របូមាន៣យ៉ា ង 

១.  អ្ប់ ំសីលធម៌ 
២.  សងគមធម៌ 
៣.  ព្តូ្វមានចំរណះែឹងផលូវរោក  និងផលូវធម៌ផសំផង។ 
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១៧.២. ថ ៤យ៉ា ងគួរយលដ់ឹង 
១. ចង កាសុខភាពផង កំុ វល់ចត្រ ឿង កសីុរភលចគិត្ពីសុខភាព

 បស់ខលួនឯង លុយអាច ក ន ចត្សុខភាព កមិន នរទ រយើងព្តូ្វរចះ 
ខំព្បឹងចព្បងចង ការោយខលួនឯង មានែូចជារៅពិនិត្យសុខភាព និង
ហាត់្ព្ ណឱ្យ នរទៀងទាត់្។ 

២. ចង កាសុខភាពផលូវកាយកំុរភលចចង កាសុខភាពផលូវចិត្តផង។ 
៣. ចង កាសុខភាព រោកអ្នកមានគុណ បស់រយើងទំាងឡាយ

គ៉ឺឪពុកមាដយផង រពលខលះគ្គត់្ឈ៉ឺណាស់ ចត្មិនហា៊ានហាមាត់្ព្ ប់កូន
ព្បុសព្សីរទខ្នាចអ្ស់លុយ បស់កូន ម៉ែាងរឃើញកូន វល់នឹងកិចចកា ង្ក 
ព្បចំាថ្ងៃរព្ចើន ក៏មិនហា៊ាន ំខ្ននកូនព្បុសព្សីរទ សុខចិត្តរៅព្ទំាឈ៉ឺ ទុក
 ហូត្ែល់ជំង៉ឺវិវត្តន៍រៅមុខ  ហូត្មិនអាចពា ល នក៏មានចែ ។ 

៤. ថ្ងលងនូ រកើត្រចញពីកា រគ្គ ពចាប់ និងរចះឱ្យត្ថ្មលគ្គារៅវិញ
រៅមក។ 

១៨. អក្សរ ទ ៤យ៉ា ង 
១៨.១. ទ ៤យ៉ា ងគួរច ាំក្ុាំសភៃច 

១. ទទួល នកា ទុកចិត្តពីន ណាមាាក់ រហើយព្តូ្វមានភាព
រស្នមះព្ត្ង់ និងព្តូ្វព្បុងព្បយត្នោកយសមរីជានិចច 

២. ទទួលគុណពីន ណាមាាក់រហើយ របើរយើងមិន នត្បសនង
សងគុណរគរទ កំុនិយយអាព្កក់ពីរគ កំុយករទាសសងគុណរគអី្ 

៣. ទទួលខុសខលះរៅ កំុព្បកាន់យកព្តូ្វចត្មាាក់ឯងរពកអី្ កនុង
រោករនះគ្គមនន ណាមាាក់ទះថ្ែមាាងឮរទ  



អ្កខ ព្កមទសសនៈ                 រោយព្ពះព្គូរោស្ននុ ័កខមនុី        ហយូ  សណំាង 
 

-35- 

 

៤. ទទួលស្ន ភាពកំហុសថ្នខលួនឯង ពិត្ជាខុសពិត្ចមន រពល
ខលះក៏អាចចប់រ ឿង។ 
១៨.២. ទ ២យ៉ា ងគួរយលដ់ឹង 

១. ទំនាក់ទំនងលអរកើត្រចញពីភាពរស្នមះព្ត្ង់ កា រចះជួយយក
អាស្នគ្គា រចះអ្ត់្ឱ្នឱ្យគ្គារៅវិញរៅមក 

២. ទំនាក់ទំនងលអរោយនិសស័យព្តូ្វគ្គា ភាព ួសរាយរាក់ទាក់ 
និងអ្ធាព្ស័យព្តូ្វគ្គា។ 

១៩. អក្សរ ធ ៥យ៉ា ង 
១៩.១. ធ ៥យ៉ា ងគួរ កិ្ា 

១. ធនធានចែលសំខ្នន់ជាងរគបំផុត្ រែើមបីអ្ភិវឌឍន៍ព្បរទស
ជាតិ្ ឱ្យ ីកចរព្មើនព្គប់វិស័យរៅ នគ៉ឺព្តូ្វពឹងចផអករលើធនធានមនុសស 
ចែលជាអ្នកមាននូវចំរណះរចះែឹង រហើយរោ រពញរៅរោយព្កម
សីលធម៌ ចត្ព្បសិនរបើព្បរទសជាតិ្មួយមានធនធានមនុសស ចែលមាន
ចត្ប ិមាណរោលគ៉ឺខវះធនធានអ្នករចះែឹងពិត្ព្ កែ ឬ មិនឱ្យត្ថ្មល   
មិនរចះរលើកសទួយបញ្ញវនត ព្បរទសជាតិ្រនាះមិនអាច ីកចរព្មើន ឬព្បកួត្
ព្បចជងជាមួយនិងព្បរទសែថ្ទរទៀត្ នរ ើយ។ 

២. ធនធានព្ទពយសមបត្តិ បស់រយើងចែលមានរ ៀនលះឱ្យទាន
ែល់អ្នកែថ្ទខលះរៅ កំុកំណាញ់សវិត្រពក ស្នាប់រៅយក បស់អ្វីមួយរៅ
មិន នរទរព្ៅអំ្ពីអំ្រពើបុណយគ៉ឺអំ្រពើលអ។ 
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៣. ធនធានព្ទពយសមបត្តិវាសំខ្នន់ ក៏ពិត្ចមនរហើយ ចត្អ្វីចែល
សំខ្នន់ជាងព្ទពយសមបត្តិរាប់ យរាប់ោន់ រាប់មុ៉ឺន រាប់ោនែងរៅរទៀត្
រនាះ គ៉ឺអាយុជីវិត្ បស់រយើង។ 

៤. ធមមជាតិ្ទំាងឡាយ មិនចែលមកបំផ្ទាញមនុសសរទ មានចត្
មនុសសរទរត្ើ     រៅបំផ្ទាញធមមជាតិ្។ 

៥. ធមមជាតិ្អាច ស់រៅរោយគ្គមនមនុសស ន ចត្មនុសសរយើង
មិនអាច ស់រៅខវះធមមជាតិ្ នរទ។ 

២០. ក្ក្ុមទ នសនអក្សរ ន 
២០.១. ន ១យ៉ា ងគួរ កិ្ា 

១. នំារគឱ្យរៅរធវើអំ្រពើលអអ្ស់លុយពិត្ចមន ប៉ែុចនរ វាព្បរសើ ជាង 
នំារគឱ្យរៅរធវើអាព្កក់រហើយអ្ស់លុយ ។ 
២០.២. ន ១យ៉ា ងគួរន្ចក្រ ាំន្លក្ 

១. រៅរលើរោករនះ គ្គមនន ណាមាាក់ព្ក រោយស្ន កា ចចក
 ំចលកចំរណះ និងបទពិរស្នធែល់អ្នកែថ្ទរនាះរទ៕ 
២០.៣. ន ១យ៉ា ងសទៀរ 

១. រៅរលើរោករនះ អ្នកមិនអាចហាមោត់្កា  ចព្បព្បួល ន
រនាះរទ៕ 
២០.៤. ន ១យ៉ា ងសទៀរគួរយលដ់ឹង 

១. រៅរលើរោករនះ អ្នកមិនអាចហាមោត់្ រពលរវោ នរទ 
រហើយរពលរវោនឹងបង្កាញកា ពិត្ ព្ ប់អ្នកព្គប់យ៉ៅង៕ 
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២០.៥. ន ៦យ៉ា ងគួរក្រិះរះិពចិរណា 
១. រៅទីណាកចនលងណាក៏រោយរបើចិត្តមានរមត្មា នឹងមានករី

សុខ ចត្របើចិត្ត បស់អ្នកគ្គមនរមត្មា ចិត្តមិនសៃប់រទរនាះ រទាះបី ស់ រៅ
កនុងទីណាក៏គ្គមនករីសុខចែ ។ 

២. រៅរពលចែលអ្នកកំពុងខឹង អ្នកមិនព្គប់ព្គងចិត្ត បស់អ្នក 
 នរទ ែូចរនះសូមកំុសរព្មចចិត្តរធវើអ្វីមួយរៅរពលចែលអ្នកកំពុងចត្
ខឹងឱ្យរស្នះ។ 

៣. រៅរពលចែលអ្នករបើករបះែូងឱ្យទូោយ រពលរនាះអ្នក
នឹងែឹងថ្នពិភពរោករនះធំប៉ែុណាា។ 

៤. រៅរពលចែលអ្នកបិទរបះែូង បស់អ្នក រពលរនាះពិភព
រោកែ៏ធំមួយរនះ នឹងចព្បរៅជាតូ្ចចរងអៀត្សព្មាប់អ្នក។ 

៥. រៅរពលអ្នកគិត្រព្ចើនរហើយរគងមិនលក់ សុខភាព បស់នឹង 
ធាាក់ចុះ សព្មស់ក៏មិនសូវព្សស់ស្នាត្ ស្នច់្មក៏មិនព្សស់ថ្នា។ 

៦. រៅរពលចែលអ្នករជាគជ័យសមរី បស់អ្នកក៏ថ្ព្បចែ ។ 
២១. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ប 

២១.១. ប ៨យ៉ា ងគួរចងចាំ 
១. ព្ ប់ខំុ្មករបើខំុ្រធវើខុស កំុព្ ប់អ្នកែថ្ទរព្ោះអ្នកែថ្ទមិន

ចមនជាខំុ្រទ 
២. ព្ ប់ខំុ្ឱ្យខំុ្ែឹងពីកំហុស បស់ខំុ្ ព្សណុកខំុ្ចកចព្ប ព្ ប់ខំុ្

កនុងន័យរែើមបីចកសមអ ខំុ្សូមអ្ គុណអ្នក ចត្របើជាន់ពនលិចករិចព្តួ្យកំុ
និយយលអជាង 
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៣. ព្ ប់ខំុ្ជារ ឿងមួយរផសង ចំចណកឯព្ ប់អ្នកែថ្ទជារ ឿង
មួយរផសងរទៀត្ 

៤. ព្ ប់កា ពិត្ែល់រគរធវើឱ្យរគពិ កចិត្ត 
 យៈរពលខលី ព្បរសើ ជាងនិយយកុហកលអចត្មាត់្រធវើឱ្យរគពិ កចិត្ត ឬ
ឈ៉ឺចិត្ត យៈរពលចវង 

៥.ព្ ប់ខំុ្ នរទថ្នរត្ើរៅរលើរោករនះមានមនុសសរស្នមះព្ត្ង់
ពិត្ព្ កែរទ? 

៦. ព្ ប់រគឱ្យរែើ ផលូវព្តូ្វ ព្បរសើ ជាងែឹកនំារគឱ្យរែើ ផលូវខុស 
៧. ព្ ក់អាច ក នរទៀត្ ចត្មាដយឪពុក ករទៀត្មិន នរទ 

សូមត្បគុណគ្គត់្ទាន់គ្គត់្រៅ ស់ 
៨. ចណនំាកូនកមួយ មិត្តភករិ ឬ អ្នកែថ្ទឱ្យខំព្បឹងសិការ ៀង

សូធយ មានោកយធៃន់ខលះព្ស្នលខលះ កនុងន័យចងអុលបង្កាញព្ ប់ផលូវឱ្យលអ 
រគមិនែឹងបំណងលអ បស់អ្នកកនុងថ្ងៃរនះចត្គង់មានថ្ងៃណាមួយរគនិង
ភាាក់ខលួន ឬមានវិបបែិស្ន ីនូវថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខ្នន។ 
២១.២. ប ៣យ៉ា ងន្រងមានសៅសលើសោក្ 

១. ប= បុគគលមានបញ្ញាែូចកអមផ្ទាប់ 
២. ប= បុគគលមានបញ្ញាែូចងនក់រលច 
៣. ប= បុគគលមានបញ្ញាែ៏ទូោយ។ 

២១.៣. ប ១យ៉ា ងលអ 
 ១. បបួលរគនំារគ ឬព្ ប់រគឱ្យរធវើលអព្បរសើ ជាងចណនំារគឱ្យ

រៅរធវើអំ្រពើអាព្កក់ឬរែើ ផលូវខុស។ 
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២១.៤. ប ៦យ៉ា ងគួរ កិ្ា 
១. របើរគសអប់រយើងរហើយ រទាះបីរយើងខំព្បឹងរធវើលអប៉ែុណាាក៏រគ

រៅចត្សអប់រយើងចែ  
២. របើរគព្សឡាញ់រយើងពិត្ព្ កែ រគមិនរ ះបង់រយើងរចាល

រទ 
៣. របើរគជួបអ្នកងមីរគលអជាងរយើងៗ អ្ស់ត្ថ្មលឱ្យរគព្សឡាញ់

រយើងរទៀងរហើយ 
៤. របើមាននិសស័យរទាះបីរៅឆ្ាយពីគ្គា រាប់មុ៉ឺន រាប់ចសន

រយជន៍ ប៉ែុណាាក៏អាចចួបគ្គា នចែ ។ 
៥. របើអ្ស់និសស័យក៏អាចចបកគ្គា វាជារ ឿងធមមត្ម បស់សត្វ

រោក 
៦. របើមិនមាននិសស័យរទ ព្គ្គន់ចត្រឃើញមុខក៏គួ ឱ្យសអប់ចែ ។ 

២១.៥. បដីលអមាន១៧យ៉ា ង 
 ១. បរីលអខ្នាចព្បពនធឈ៉ឺចាប់ 
 ២. បរីលអខ្នាចព្បពនធព្សក់ទឹកចភនក 
 ៣. បរីលអខ្នាចព្បពនធលំ ក 
 ៤. បរីលអខ្នាចព្បពនធហត់្រនឿយ 
 ៥. បរីលអខ្នាចព្បពនធគ្គមន បស់លអរព្បើព្ ស់ 
 ៦. បរីលអខ្នាចព្បពនធគ្គមនសុភមងគលកនុងព្គួស្ន  
 ៧. បរីលអមិនព្បកាន់កិចចកា ង្ក ផទះ (របើទំរន នឹងជួយព្បពនធ 
                ព្គប់ចបបយ៉ៅងត្មមចត្អាចរធវើរៅ ន) 
 ៨. បរីលអមិនគួ ព្បព្ពឹត្តចលបងព្សីព្ស្ន ចលបងភាាល់ជារែើម 
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 ៩. បរីលអមិនរមើលង្កយព្បពនធជាោច់ខ្នត្ 
 ១០. បរីលអមិនរព្បើអំ្រពើហិងារលើព្បពនធកូនរទ 
 ១១. បរីលអចត្ងមានរមត្មាែល់ព្បពនធជានិចច 
 ១២. បរីលអចត្ងរចះអ្ធាព្ស័យឱ្យព្បពនធជានិចច 
 ១៣. បរីលអចត្ងរស្នមះព្ត្ង់ចំរោះព្បពនធជានិចច 
 ១៤. បរីលអមិនកបត់្ចិត្តភ ិយរ ើយ 
 ១៥. បរីលអចត្ងទិញរព្គឿងអ្ង្កា ឱ្យភ ិយ 
 ១៦. បរីលអចត្ងចត្រលើកទឹកចិត្ត ឬទិញរព្គឿងព្កអូ្បឱ្យ 
                  ភ ិយ បស់ខលួន 
 ១៧. បរីលអចត្ង ួមសុខទុកខជាមួយព្បពនធជានិចច 
 ១៨. បរីលអចត្ងរឆ្លៀត្រពលជូនព្បពនធនិងកូនរែើ លំចហកាយរពល 
                    សព្មាកពីកិចចកា ង្ក  បស់ខលួន។ 
២១.៦. ប ១យ៉ា ងគួរក្រិះរះិពចិរណា 

១. របើអ្នកសមលឹងរមើលពិភពរោក រោយគំនិត្អ្វិជជមានរនាះ
ពិភពរោក នឹងតូ្ចចរងអៀត្សព្មាប់អ្នក។  
២១.៧. បួ លអ៨យ៉ា ង 
 ១. បួសរែើមបីរគចរចញពីអ្វិជាា 
 ២. បួសរែើមបីរ ៀនសូធយ កំុបួសរែើមបីរលងចលបង 
 ៣. បួសរែើមបីព្បតិ្បត្តិលអ (ជួយព្ទព្ទង់ព្ពះពុទធស្នសនា) 
 ៤. បួសរែើមបីផសពវផាយព្ពះពុទធស្នសនា 
 ៥. បួសរែើមបីរធវើឱ្យព្ស្នលរសរើងនូវរោភៈ រទាសៈ និងរមាហៈ 
 ៦. បួសរែើមបីសនសំបុណយ (ជួយខលួនឯង) 
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 ៧. បួសរែើមបីត្បសនងសងគុណឪពុកមាដយ 
 ៨. បួសរែើមបី មលត់្ទុកខ។ 
២១.៨. ប ៣យ៉ា ងជាក្បភពម្នអាំសពើលអ 
 ១. បុណយរកើត្រ ើងត្មមផលូវកាយ (រធវើលអរោយកាយ) 
 ២. បុណយរកើត្រ ើងត្មមផលូវចិត្ត (និយយចត្ោកយលអៗ) 
 ៣. បុណយរកើត្រ ើងត្មមផលូវចិត្ត(គិត្លអៗ ជារ ៀងរាល់ថ្ងៃ)។ 
២១.៩. បដីលអក្បពនធលអមាន២យ៉ា ង 
 ១. បរីលអព្បពនធលអមានសុខ ួមសុខ មានទុកខ ួមទុក មិនទុកគ្គា
រចាលរ ើយ រទាះបីជាសែិត្រៅកនុងកាលៈរទសៈណាក៏រោយ 
 ២. បរីលអព្បពនធលអរពល នរៅរធវើបុណយ ួច   គួ គបបីជូនបុណយ
ែល់គ្គារៅវិញរៅមកផង  រែើមបីចរព្មើននូវរសចករីលអ នឹង ននូវ
ចំចណកបុណយគ៉ឺរសចករីលអែល់គ្គានឹងគ្គារៅវិញរៅមកផងចែ ។ 

២២. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ផ 
២២.១. ផ ៥យ៉ា ងគួរ កិ្ា 

១. ផ ុសវាចា : សមរីអាព្កក់មានោកយរជ ព្បរទចផ្ទដស្នអ្នកែថ្ទ
ជារែើមកំុនិយយ 

២. ផុត្កាលកំណត់្ថ្នកា ជួបគ្គា មានចួបមានព្ោត់្ជាចាប់
ធមមជាតិ្ មិនអាចព្បចកក នរ ើយ  មានចត្បរណាោយរៅត្មមយថ្នកមម
រៅចុះ 
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៣. ផុងអ្វីផុង នកំុឱ្យចត្ផុងគំនិត្ ផុងព្ ណកនុងអំ្រពើអ្ យ
មុខ (មានផុងខលួនផុងព្ ណកនុងចលបងសីុសង ចលបងព្សី ចលបងព្ស្នជា
រែើម) ។ 

៤. ផុងខលួនផុងព្ ណរ ឿងរសនហារហើយ គ្គមនព្គូរពទយណា
ពា ល នរ ើយ 

៥. ផុងចិត្តគំនិត្គិត្ចត្ពីរ ឿងរសនហា រធវើឱ្យកា សិកាធាាក់ចុះ។ 
២២.២. ផ ៤យ៉ា ងមិនសចះន្ឆអរក្នងុសោក្ 

១. ផឹកមិនរចះចឆ្អត្ (គ៉ឺផឹកសុរា) 
២. ផុងនិងកា និស្ដនាា (គ៉ឺកា រែកមិនរចះចឆ្អត្) 
៣. ផុង និងកា ហូបចុកមិនរចះចឆ្អត្ 
៤. ផុងនិងកាមគុណមិនរចះចឆ្អត្។ 

២២.៣. ផ្លៃ  ប់ដូរ៣យ៉ា ងនាំឱ្យ សក្មចក្ដីបាំណងរប ខ់ៃួន 
១. ផ្ទាស់បរូ កា គិត្ (កំុគិត្វិជជមានរព្ចើនរពក) 
២. ផ្ទាស់បរូ កា រធវើ   (រធវើអ្វីចែលងមីកំុរធវើរ ឿងែចែលៗ) 
៣. ផ្ទាស់បរូ ទមាាប់មិនលអ (មិនព្តូ្វខជិលព្ចអូ្ស)។ 

២២.៤. ផ ២យ៉ា ងគួរចងចាំ   
១. ផ្ទាស់បរូ  ខលួនឯងជាមុនសិនមុនផ្ទាស់បរូ នឹងទូនាមនអ្នកែថ្ទ 
២. ផ្ទាស់បរូ អ្វីៗ ន ចត្របើចង់បរូ អ្ត្តច ិត្ បស់មនុសសមាាក់រនាះ   
     វាគ៉ឺជារ ឿងែ៏ពិ ក។ 
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២៣. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ព 
២៣.១. ព ៤យ៉ា ងគួរយលដ់ឹង 

១. រពលរវោទំោ សីុខលួនឯង និងអាយុជីវិត្ បស់សត្វរោក 
២. រពលអ្នកព្កព្តូ្វ នរគព្បមាងរមើលង្កយ 
៣. រពលអ្នកមានរគព្ចចណនអ្នក 
៤. រពលចែលអ្នករធវើអ្វីមួយលអជាងអ្នកែថ្ទ រពលរនាះ នឹងមាន

អ្នកែថ្ទរទៀត្ព្ចចណនអ្នក មិនរពញចិត្តនិងអ្នក សូមកំុខឹងត្ត្បរគអី្ អ្វី
ចែលអ្នកគួ រធវើបនតគ៉ឺរសចករីលអត្រៅរទៀត្ កុំខវល់ពីអ្វីទំាងអ្ស់ ។ 
២៣.២. ព ៩យ៉ា ងគួរចងចាំ 

១. ពឹងឱ្យរគជួយរហើយ សូមកំុែល់រព្ត្ើយរសើយគូងព្តូ្វរចះែឹង
គុណរគផង 

២. ពឹងោក់គ្គារៅវិញរៅមកជារ ឿងធមមត្ម អ្វីចែលអាចជួយគ្គា
 នជួយសព្មួលគ្គារៅ ជួយរោយចិត្តរស្នមះត្មមលទធភាព ចែលអ្នក
អាចរធវើរៅ នកំុរឃើញចត្ព្បរយជន៍ពីគ្គារព្ចើនរពក 

៣. ពឹងឱ្យរគជួយកនុងកិចចកា អ្វីមួយ រគខំព្បឹងជួយអ្ស់ពីកមាាំង
កាយចិត្ត រយើងក៏ព្តូ្វជួយរគអ្ស់ពីកមាាំងកាយចិត្តវិញផង កំុែល់រវនរគ
ចប ជាជួយរគចុងថ្ែចុងរជើង រហើយចងមទំាងយករជើងរាទឹកចងមរទៀត្ 

៤. ពឹងឱ្យខំុ្ជួយអ្នក ខំុ្និងជួយអ្នករៅត្មមលទធភាពចែលខំុ្អាច
រធវើរៅ ន របើខំុ្អាចជួយអ្នក នខំុ្និងជួយអ្នក ចត្កំុែល់រព្ត្ើយរសើយ
គូង រធវើជាមនុសសព្តូ្វរចះែឹងគុណរគផង 
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៥. ពឹងខំុ្ឱ្យរៅរធវើរ ឿងលអ ន ចត្កំុពឹងខំុ្ឱ្យរៅរធវើរ ឿងអាព្កក់
ជាមួយអ្នក 

៦. ពឹងឱ្យរគជួយ រយើងព្តូ្វជួយខលួនឯងជាមុនសិន 
៧. ពឹងអ្នកែថ្ទករី ពឹងបងបអូនករី ពឹងញាតិ្មិត្តករី ពំុរសមើនិងពឹងចម៉ែ

ឪ បស់ខលួនឯង 
៨. ពឹងទំាងអ្ស់ ពំុរសមើនឹងពឹងបុណយកុសលគ៉ឺអំ្រពើលអ 
៩. ពឹងែ៏ព្បរសើ ថ្ព្កចលងកនុងរោក គ៉ឺទីពឹងព្ពះ ត្នព្ត័្យ ។ 

២៣.៣. ព ២យ៉ា ងគួរ កិ្ា 
១. ពូជសអុយខំព្បឹងចព្បងរព្ស្នចទឹកយ៉ៅងណាក៏មិនែុះចែ  
២. ពូជមានកំរណើត្ រទាះបីោំរៅទីណាក៏ែុះមិនចំា ច់រនឿយ 
     ហត់្រព្ស្នចទឹករពករទ។ 

២៣.៤. ព ១យ៉ា ងគួរោ ាំជាសរៀងរាលម់្ថៃ 
 ១. ពូជចែលមិនរចះស្នបសូនយគ៉ឺពូជបុណយ (ពូជបុណយគ៉ឺអំ្រពើ 
លអនំារសចករីសុខមកឱ្យកនុងរោករនះ នឹងប រោកខ្នងនាយ។ 
២៣.៥. ព ១២យ៉ា ងគួរពិចរណា 

១. រពលព្សឡាញ់   ព្បយត្នរឆ្ត្ 
២. រពលរព្កាធ   ព្បយត្នសមរី 
៣. រពល ភ័យ    ព្បយត្នជំរនឿ 
៤. រពលរជឿ    ព្បយត្នចាញ់រ ក 
៥. រពលរស្នក   ព្បយត្នគំនិត្ 
៦. រពលគិត្    ព្បយត្នស្នមនហួស 
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៧. រពលបួស    ព្បយត្នោក់ពុត្ 
៨. រពលព្សុត្    ព្បយត្នទឹកចិត្ត 
៩. រពលសនិទធ    ព្បយត្នមាក់ង្កយ 
១០. រពលសបាយ   ព្បយត្នសនា 
១១. រពលម ណា   ព្បយត្ន អាល័យ  
១២. រពលរៅកនុងភពបី  ព្បយត្ន រភលចខលនួ៕ 
                            រោយ ប.ស.វ. 

២៣.៦. ព ១យ៉ា ងគួរចងចាំ 
១. រពលអ្នកមាន ន មានសយសករិ មានកិត្តិយស មានឋានៈ

តួ្នាទី មានលុយ មានមុខមាត់្មានញាតិ្មិត្តរព្ចើនរចាមររាម មានប ិវា 
រព្ចើន...។ 

ចត្រៅរពលចែលថ្ងៃណាមួយ អ្នកធាាក់ខលួនែល់ចំណុចសូនយ ថ្ន
រត្ើរៅមានន ណាខលះរៅចកប ខលួនអ្នក ហុចថ្ែឱ្យអ្នកកាន់ ចំាជួយអ្នក 
ផរល់កមាាំងចិត្តែល់អ្នក រៅរលើកទឹកចិត្តអ្នក រពលអ្នក ក់ទឹកចិត្ត រពល
អ្នកអ្ស់សងឃឹម រពលរនាះអ្នកនឹងែឹងយ៉ៅងចាស់ថ្ន រត្ើន ណាខលះជា
មិត្តលអបំផុត្ បស់អ្នក។ 

 
 
 



អ្កខ ព្កមទសសនៈ                 រោយព្ពះព្គូរោស្ននុ ័កខមនុី        ហយូ  សណំាង 
 

-46- 

 

២៤. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ភ 
២៤.១. ភ ២៨យ៉ា ងគួរយលដ់ឹង 

១. ភ័យខ្នាចោកយតិ្ះរែៀល បស់អ្នកែថ្ទ 
២. ភ័យខ្នាចអំ្ពីោកយតិ្ះរែៀល បស់ខលួនឯង 
៣. ភ័យខ្នាចរពលចែលរធវើអំ្រពើអាព្កក់ អំ្រពើ បោមករហើយ 
     ខ្នាចអ្នកែថ្ទែឹង រព្កាយរពលស្នាប់រៅ នឹងរៅកាន់អ្ យ 
     ភូមិ (មានន ក រព្បត្ អ្សុ កាយ ត្ិ ចាាន) ជារែើម ។ 
៤. ភ័យខ្នាចអាជាា បស់ព្ពះរាជា ឬ អាជាា បស់ ែឋអំ្ណាចចែល 
     ព្គប់ព្គងព្បរទស 
៥. ភ័យខ្នាចរគលអជាងខលួន 
៦. ភ័យខ្នាចរគរចះជាងខលួន 
៧. ភ័យខ្នាចរគមានជាងខលួន 
៨. ភ័យខ្នាចរគពូចកជាងខលួន 
៩. ភ័យខ្នាចគ្គមនអ្នកព្សឡាញ់សនិទធរសនហា 
១០. ភ័យខ្នាចគ្គមនមនុសសរស្នមះព្ត្ង់យល់ចិត្តខលួន 
១១. ភ័យខ្នាច នស្នាមីមិនលអមិនព្បកបរោយធម៌ 
១២. ភ័យខ្នាចខលួនមិនស្នាត្ គ្គមនអ្នកណារគព្សឡាញ់ 
១៣. ភ័យខ្នាចព្កកំុរភលចព្បឹង កព្ទពយរោយសុច ិត្ 
១៤. ភ័យខ្នាចរគមានជាងខលួន 
១៥. ភ័យខ្នាចរគែរណដើមតួ្នាទីខលួន 
១៦. ភ័យខ្នាច ត់្បង់អំ្ណាច 
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១៧. ភ័យខ្នាចរគ ឹបអូ្សយកព្ទពយសមបត្តិ បស់ខលួន 
១៨. ភ័យខ្នាច ត់្បង់មនុសស ឬ វត្ែុជាទីព្សឡាញ់ 
១៩. ភ័យខ្នាចរគរ កព្ ស់ខលួន 
២០. ភ័យខ្នាចរគកបត់្ខលួន ចត្ខលួនកបត់្រគ 
២១. ភ័យខ្នាចរគលបីលាញមានមុខមានមាត់្ជាងខលួន 
២២. ភ័យខ្នាចរគខចីលុយ រហើយមិនសង(រព្ោះថ្នមនុសសឥ ូវ 
        ពិ កទុកចិត្តណាស់រយើងរស្នមះព្ត្ង់   និងរគចត្រគមិនរស្នមះ 
        ព្ត្ង់និងរយើង) 
២៣. ភ័យខ្នាចស្នាប់ 
២៤. ភ័យខ្នាចរគរបៀត្របៀនខលួន 
២៥. ភ័យខ្នាចឈ៉ឺ 
២៦. ភ័យខ្នាចចួប បមិត្ត 
២៧. ភ័យខ្នាចរគមិនអ្ត់្រទាសឱ្យ 
២៨. ភ័យទំាងអ្ស់មិនរសមើនឹងវែតភ័យ។ 

២៤.២. ភ ៤យ៉ា ងសដើមបសីជាគជ័យក្នងុជីវិរ 
១. ភាពចង់រចះចង់ែឹង 
២. ភាពរជឿជាក់រលើខលួនឯង 
៣. ភាពកាាហាន 
៤. ភាពត្ស ូពាយមមិនរ ះបង់។ 
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២៤.៣. ភ័យ ៤យ៉ា ងតាមពាក្យទូនា នរប ក់្ពះពុទធ 
១. ភ័យអំ្ពីកា តិ្ះរែៀល បស់ខលួន (រពលរធវើអំ្រពើអាព្កក់អ្វីមួយ 

ក៏មានវិបបែិស្ន ីរស្នកស្នដយនូវអ្វីចែលខលួន នរធវើមិនលអ ក៏រៅហមង
រោយខលួនឯង) 

២. ភ័យអំ្ពីកា តិ្ះរែៀល បស់បុគគលែថ្ទ 
៣. ភ័យអំ្ពីទណឌកមម បស់ព្ពះរាជា ឬចាប់ ែឋ (កាលរបើព្បព្ពឹត្ត

រលមើសចាប់ ែឋមានែូចជាលួច ឆ្ក់ បលន់  ំរោភសមាាប់ កឹបរកង ព្បវ័ញ្ច
យកព្ទពយ  បស់អ្នកែថ្ទ ឬបនលំយកព្ទពយ បស់អ្នកែថ្ទ ឬឆ្រ ក ព្ទពយ
សមបត្តិ បស់អ្នកែថ្ទជារែើម ក៏ភ័យខ្នាចរគចមិនផុត្ចំរោះសំណាញ់
ចាប់) 

៤. ភ័យអំ្ពីអ្ យភូមិទំាងបួន (រធវើ បកមម រព្ចើនភ័យខ្នាច
ធាាក់រៅរកើត្កនុងកំរណើត្ទំាងបួនមាន ន ករព្បត្ អ្សុ កាយ តិ្ ចាានជា
រែើម)។ 
២៤.៤. ភ ១យ៉ា ងគួរច ាំក្ុាំឱ្យសភៃច 

១.រភលងពិោណយជា បស់ចខម មិនចមនរភលងរសៀមរទសូមកុលបុត្ត
ចខម ព្គប់ ូបឈប់រៅថ្ន“រភលងរសៀម” រទៀត្រៅ រសៀម ឬព្បរទសថ្ង ជន
ជាតិ្ថ្ង គ្គមនអ្វីជា បស់ខលួនពិត្ព្ កែរទ រព្ៅអំ្ពីលួចយកវបបធម៌ចខម  ែ៏
លអឯក យករៅកាថ្ រធវើជាវបបធម៌ បស់ខលួនរនាះរទ រហតុ្ែូចរនះ សូម
កូនចខម ព្គប់ ូបគួ ណាស់ព្សឡាញ់រហើយចង កានូវអ្វីចែលខលួនមានសពវ
ថ្ងៃកំុឱ្យ ត់្បង់ វាមិនទាន់ហួសរពលរពករទ ែរាបណាកូនចខម ព្គប់ ូប
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រចះភាាក់ ឭក មក ួមគ្គាគិត្  ួមគ្គាចង កាវបបធម៌ព្បថ្ពណីទំរនៀមទមាាប់
អ្កស ស្នស្ដសរជាតិ្ បស់ខលួនជារែើមរនាះ កំុឱ្យ ត់្បង់៕ 

២៥. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ម 
២៥.១. ម ៥យ៉ា ង 

១. មិត្តលុយ 
២. មិត្តចែលគិត្ចត្ពីព្បរយជន៍ខលួនឯង 
៣. មិត្តគិត្ចត្ពីខចីលុយ 
៤. មិត្តចែលែឹកនំារយើងរៅ កផលូវវិនាស 
៥. មិត្តលអ (កលាណមិត្ត)។ 

២៥.២. ម ៤យ៉ា ងសទៀរ 
១. មិត្តជួយបង្កាញផលូវព្តូ្វែល់គ្គានិងគ្គា 
២. មិត្តជួយទប់ស្នាត់្ផលូវមា  
៣.មិត្តលអទំាងកនុងទីចំរោះមុខនិងទីកំ ំងមុខ 
៤. មិត្តមានសចចរទៀងព្ត្ង់ និយយផងរធវើផង។ 

២៥.៣. ម ៦យ៉ា ងគួរក្រិះរះិពិចរណា 

១. មិត្ត នព្ទឹសរីគ្គមនកា អ្នុវត្ត 
២. មិត្តលអចត្សមរីែូចសំែីព្សូវគ្គមនព្បរយជន៍ 
៣. មិត្តចែលពូចកនិយយយ៉ៅងពីររាះគួ ឱ្យទុកចិត្តណាស់      
     ចត្ខ្នងកនុងែូចចផលោា (ព្បយត្នមនុសសចផអមចត្សមរី) 
៤. មិត្តគិត្ចត្ព្បរយជន៍ខលួនឯង 
៥. មិត្តចកលងកាាយ(ព្ចចណនមិត្តភករិខលួនឯង ខ្នាចមិត្តភករិខលួនឯង- 
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     លអជាង) 
៦. មិត្តចែលមកជួយកិចចកា ង្ក រយើងបនតិចបនតួចចុងថ្ែចុងរជើង  
     ចត្ចង់ នផលព្បរយជន៍ធំ     រពលចែលសមត្មមបំណង  
     ក៏មិនសមាគមនិងរយើងរទៀត្ចែ ។ 

២៥.៤. ម ៥យ៉ា ងនាំស ចក្ដី ខុមក្ឱ្យលះុក្សយ័ 
១. មិនសមាាប់សត្វ 
២. មិនលួចព្ទពយសមបត្តិ បស់អ្នកែថ្ទ 
៣. មិនព្បព្ពឹត្តអ្សីលធម៌ជាមួយនឹងព្បពនធកូន បស់អ្នកែថ្ទ 
៤. មិននិយយោកយកុហករ កព្ ស់អ្នកែថ្ទ 
៥. មិនផឹកសុរា ឬព្ស្នរបៀ  ឬរព្បើព្ ស់រព្គឿងរញៀនអាភាន  
     ឬកញ្ញា យ៉ៅមា៉ៅ រហ  ូអ្ ៊ីន បំផ្ទាញសុខភាពសពវចបបយ៉ៅង។ 

២៥.៥. ម ២យ៉ា ងគួរយលដ់ឹង 
១. មនុសសលអ 
២. មនុសសអាព្កក់។ 

២៥.៦. ម ២យ៉ា ងសទៀរគួរយលដ់ឹង 
១. មនុសសចូលចិត្តនិយយចត្ោកយលអ 
២. មនុសសចូលចិត្តនិយយោកយអាព្កក់ (មនុសសទំាងអ្ស់ 
     រៅរលើស្នកលពិភពរោករយើងរនះនិយយរាប់ យ  រាប់- 
     ោន់ោនមា៉ៅត់្ និយយ ហូត្អ្ស់មួយជីវិត្ ចត្របើបំព្បួញឱ្យ 
     ខលីមករៅព្តឹ្មចត្ពី ោកយប៉ែុណ ្ណោះគ៉ឺលអ និងអាព្កក់) ។ 
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២៥.៧. ម ៧យ៉ា ងគួរយលដ់ឹង 
១. មាដយឪពុក ជាអ្នកមានគុណខ្នាំងណាស់ មិនអាចកាត់្ថ្ងល

 នរ ើយ កូនព្បុសព្សីមានអ្វីព្គប់យ៉ៅងរោយស្ន គុណ បស់រោក
ទំាងរទវ រហតុ្រនះ ព្តូ្វរចះែឹងគុណត្បគុណគ្គត់្វិញ រទើបមានរ ម្ះថ្ន
ជាកូនលអកនុងរោក 

២. មិត្តមានពី ព្បរភទ គ៉ឺមិត្តលអ និងមិត្តអាព្កក់ 
៣.មិត្តខលះរគចូលមករាប់អានរយើងព្គ្គន់ចត្រែើមបីផល

ព្បរយជន៍ បស់រគចត្ប ៉ុណ ្ណោះ រពលរគែល់រព្ត្ើយរហើយ រយើងគ្គមន
ត្ថ្មលសព្មាប់រគរទៀត្រទ 

៤.មិត្តទីមួយចែលលអបំផុត្សព្មាប់រយើងរាល់គ្គា រហើយជាមិត្ត
ចែលព្សឡាញ់រយើងគ្គមនថ្ងៃចព្បព្បួល គ៉ឺមាដយឪពុក បស់រយើង រហើយក៏
ជាព្ពះ ស់ បស់កូនព្បុសព្សីផងចែ  

៥. មិត្តចែលលអព្បរសើ មិនកបត់្រយើង មិន ត់្រចាលរយើងត្មម
រយើងជាប់ជានិចចែូចជាព្សរមាលចែលអ្រនាាលត្មមព្ ណជាប់ជានិចច 
គ៉ឺអំ្រពើលអចែលជារហតុ្នំាមករសចករីសុខមកឱ្យរយើងតំ្មងពីបចចុបបនន
 ហូត្ត្រៅប រោក 

៦. មិត្តលអពិត្ព្ កែមិនព្ចចណនមិត្តភករិខលួនឯងរទ 
៧. មិត្តលអគ៉ឺជាមិត្តចែលមានសុខ ួមសុខ មានទុកខ ួមទុកខ។ 

២៥.៨. ម ២យ៉ា ងគួរចងចាំ 
១. មនុសសមាននិសស័យជាមួយគ្គា ស្នគល់គ្គា ចត្គ្គមនវាសនា ស់ 
     រៅជាមួយគ្គា 
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២. មនុសសមានវិជាាចត្ខវះអ្បចាយនៈរសមើសូនយ។ 
២៥.៩. ម ៦យ៉ា ង 

១.មានលុយចាយវាយសីុផឹក ៉ៅវព្សីរសនហ៍ចត្គ្គមនលុយ ៉ៅវមិត្ត-
ភកតិ 

២. មានលុយរលងចលបងសីុសង ព្សីញីអូ្នបង ចត្គ្គមនលុយរធវើ
បុណយទាន 

៣. មានលុយឱ្យសងា ចត្គ្គមនលុយឱ្យឪពុកមាដយ     យយត្ម 
បងបអូន 

៤. មានលុយទិញ បស់រព្បនៗ ផ្ទគប់ចិត្តព្សីរសនហ៍ ចត្គ្គមនលុយ
ទិញ បស់លអៗឱ្យចម៉ែឪ 

៥. មានលុយមានវិជាាមានចំរណះែឹងសញ្ញាបព្ត្ខពង់ខពស់មិន
កា ោ ជាតិ្ ចប ជារៅកា ោ កបសពួក បស់ខលួន 

៦. មនុសសសម័យ ឥ ូវកា ោ ជាតិ្រែកគុក  កា ោ បកសរែក- 
វីឡា និយយកា ពិត្មានរទាស  និយយកា ោ មានសយ ។ 
២៥.១០. មនុ សអន់៤ក្បសភទជាឱ្វាទរប ក់្ពះពុទធ 

១.  មនុសសរជឿង្កយ (មនុសសឆ្ប់រជឿរគមនុសសព្ត្រចៀកស) 
២. មនុសសលៃង់  (មនុសសគិត្ចត្រ ឿងអាព្កក់) 
៣. មនុសសឆ្ប់រមើលង្កយរគរព្ោះភាពសនិទធស្នាល 
៤.  មនុសសរមើលង្កយរព្ោះកា រៅ ួមគ្គា។ 
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២៥.១១. មនុ សខ្លៃ ាំងពិរក្បាក្ដ 
១. មនុសសចែលរគចប៉ែងរជើងរហើយមិនែួលរទើបជាមនុសសខ្នាំង 
     ពិត្ព្ កែ។ 

២៥.១២. សមតាដ  ៦៨ជាអានិ ងសរប ធ់ម៌សមតាា    
១. រមត្មដ គ៉ឺឥត្សអប់ ឥត្ព្ទុសរ ចាកពា ទ  
២. រមត្មដ ជាសព្តូ្វនឹងរាគៈ 
៣. រមត្មដ ឥត្ោយ ំនិងរោភៈ និងរមាហៈ 
៤. រមត្មដ ទន់ភលន់ ឥត្ឥសា ឥត្ព្ចចណន 
៥. រមត្មដ គ្គមនកំណាញ់ គ្គមនចរងអៀត្  
៦. រមត្មដ ពិត្គ្គមនមានៈរទ   
៧. រមត្មដ ជមនះ នរាល់អ្កុសលធម៌  
៨. រមត្មដ ឈនះ បធម៌ទំាងឡាយ 
៩. រមត្មដ ឈនះកិរលសទំាងអ្ស់  
១០. រមត្មដ ឥត្រោភៈ  
១១. រមត្មដ ឱ្យភាពខពង់ខពស់ែល់អ្នកែថ្ទ  
១២. រមត្មដ ឱ្យត្ថ្មលរគ ឱ្យកិត្រិយសរគ  
១៣. រមត្មដ   ឱ្យគុណរគ រហើយឥត្ចង់ នគុណពីរគមកវិញរទ  
១៤. រមត្មដ ឥត្ខ្នាចរគ ឥត្រភលចគុណ  
១៥. រមត្មដ ឥត្ ំឭកគុណពីរគ រព្ោះគ្គមនរោភៈ  
១៦. រមត្មដ ឥត្រទាមនសស ែឹងទុកខអ្នកែថ្ទ  
១៧. រមត្មដ  មាាប់រពៀ   មាាប់កំហឹង រទាសៈអ្ស់ រពៀ អ្ស់  



អ្កខ ព្កមទសសនៈ                 រោយព្ពះព្គូរោស្ននុ ័កខមនុី        ហយូ  សណំាង 
 

-54- 

 

១៨. រមត្មដ អ្ស់ខឹង អ្ស់គំុកួន  
១៩. រមត្មដ រធវើឱ្យបុគគលមានសតិ្ព្គប់ព្គ្គន់  
២០. រមត្មដ រធវើឱ្យបុគគលមិនមានរពៀ   
២១. រមត្មដ ឥត្លរមអៀង ឥត្អ្គតិ្  
២២. រមត្មដ ជួយឱ្យរគចព្បពីខុសមកព្តូ្វ  
២៣. រមត្មដ រធវើឱ្យរគរឃើញរទាស បស់អ្កុសល នរព្ចើន  
២៤. រមត្មដ សមាាប់ខឹងរព្កាធ 
២៥. រមត្មដ ជាមលប់រឈើែ៏ព្ត្ជាក់ែល់អ្នកព្ជក  
២៦. រមត្មដ ជាមាត្ម បិត្មឱ្យមលប់ែល់កូនរៅ  
២៧. រមត្មដ ជាព្ពះរាជាឱ្យព្ត្ជាក់ែល់ព្បជារាស្ដសរ  
២៨. រមត្មដ នំារគឱ្យស្នគលរ់ទាស បស់រទាសៈ រមាហៈ ឥសាមិចាា  
២៩. រមត្មដ ជាមហាមងគល 
៣០. រមត្មដ ឥត្លរមអៀងឱ្យព្បរយជន៍ែល់រគ ឥត្បែិឃៈ ឥត្រទាសៈ  
៣១. រមត្មដ កនុងមហាកុសល  
៣២. រមត្មដ កនុង្ន ( នមួយហិត្កលិន)  
៣៣. រមត្មដ កនុងវិបសសនា ( នមួយផ្ទាត់្ព្កចក ) 
៣៤. រមត្មដ កនុងអ្និចចសញ្ញា (សៃប់រោភៈ)  
៣៥. រមត្មដ ឥត្ជាប់ ឥត្ព្សឡាញ់  
៣៦. រមត្មដ ជាព្បោប់កាយ ជារព្គឿងអ្លង្កា   
៣៧. រមត្មដ  បស់មាដយែូចទឹកហូ ធាាក់មកព្ស្នក់ៗ  
៣៨. រមត្មដ ជាព្គឹះែល់វិបសសនា  
៣៩. រមត្មដ គ៉ឺរមត្មដចំរោះសព្តូ្វ បស់រយើង រោយពិចា ណា 
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៤០. រមត្មដ មិនរចះចឆ្អត្និងរមត្មដ  
៤១. រមត្មដ រកើនរ ើង រឃើញខុស បស់រគភ័យនឹងកំហុសខលួនឯង  
៤២. រមត្មដ កាយកមម  
៤៣. រមត្មដ វចីកមម  
៤៤. រមត្មដ មរនាកមម(ខ្នងចិត្រ)  
៤៥. រមត្មដ   មីរកើត្រោយសតិ្បោាន ៤  
៤៦. រមត្មដ មិនមានបុគគល ឥត្ជាប់ជំោក់  
៤៧. រមត្មដ មិនសអប់អ្នកែថ្ទ  
៤៨. រមត្មដ មិនរមើលង្កយអ្នកែថ្ទ  
៤៩. រមត្មដ មិនវាយឫករសមើ  
៥០. រមត្មដ មិនព្ចចណន  
៥១. រមត្មដ មិនកំណាញ់  
៥២. រមត្មដ មិន មិលគុណ  
៥៣. រមត្មដ មិនអំ្នួត្  
៥៤. រមត្មដ មិនមាយ  
៥៥. រមត្មដ ឥត្សកាយៈ អ្ស់អ្ញ 
៥៦. រមត្មា ព្សឡាញ់មិនរ ីសរអ្ើងចំរោះមនុសសសត្វែថ្ទ 
៥៧. រមត្មា ព្បកបរោយបញ្ញាជាសមាមទិែឋិ 
៥៨. រមត្មា រធវើឱ្យរយើងរែកលក់ជាសុខ 
៥៩. រមត្មា រធវើឱ្យរែកលក់រហើយភាាក់រ ើងជាសុខមានអា មមណ៍ 
       លអព្សស់ព្ស្នយ 
៦០. រមត្មា រធវើឱ្យរយើងរែកលក់សកប់សកល់ មិនយល់សបិរអាព្កក់ 
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៦១. រមត្មា ជាទីព្សឡាញ់ បស់ពួកមនុសស 
៦២. រមត្មា ជាទីព្សឡាញ់ បស់ពួកអ្មនុសស 
៦៣. រមត្មា ពួករទវត្មចត្ង កាអ្នកមានរមត្មា 
៦៤. រមត្មា រភលើងករីរព្គឿងស្នស្ដស្នដវុធករីមិនអាចមកជិត្កាយ រធវើ 
        នូវអ្នតរាយ នរ ើយ 
៦៥. រមត្មា ចិត្ត ចមងតំ្មងមំារោយឆ្ប់ 
៦៦. រមត្មា រធវើឱ្យសមបុ ចសបក មុខមាត់្ព្សស់ថ្នាជានិចច 
៦៧. រមត្មា រធវើឱ្យអ្នកមិនវរងវង ឬមិនភ័យត្ក់សលុត្កនុងរពលជិត្ស្នាប់ 

 ៦៨. រមត្មា កាលរបើមិនទាន់ នសរព្មចនូវ គុណធម៌ជាន់ខពស់
គ៉ឺរោកុត្ត ធម៌រទ  ចមងចូលរៅកាន់ព្ពហមរោក៕ 
២៥.១៣. មាន១២យ៉ា ងមានរម្មៃម្ថៃជាងលយុ 
 ១. មានចំរណះរចះែឹងទំាងផលូវរោក ផលូវធម៌ 
 ២. មានគុណធម៌លអ 
 ៣. មានសីលធម៌លអ 
 ៤. មានសុជីវធម៌លអ 
 ៥. មានមនុសសលអព្សឡាញ់អ្នករោយរស្នមះ 
 ៦. មានមិត្តលអចែលយល់ចិត្ត 
 ៧. មានកា ង្ក សុច ិត្ 
 ៨. មានកត្ញ្ញូ 
 ៩. មានភាពរស្នមះព្ត្ង់ 
 ១០. មានរមត្មា 
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 ១១. មានរសចករីអ្ត់្ធន់ (ខនរី) 
 ១២. មានកា រគ្គ ពចាប់ជាធំ។ 

២៦. អក្សរ យ 
២៦.១. យ ១៦យ៉ា ងគួរចងចាំ 

១. យកចិត្តរគោក់ចិត្តខលួនឯងខលះរៅ មុននឹងនិយយឬរធវើអ្វី 
     មួយរលើន ណាមាាក់ 
២. យកមិត្តភាពជាធំ កុំយកលុយធំជាងមិត្តភាព 
៣. យកព្បរយជន៍ខលួនឯងជាធំ មានន័យថ្នជាមនុសសចែលគិត្ 
     ចត្ពីព្បរយជន៍ នឹង ត្់ញាត្ិ រហើយមានរក តិ៍រ្មះ 
     អ្រស្នចរទៀត្ 
៤. យកចាប់ជាធំកុំលរមអៀង 
៥. យកធម៌ជាធំរទើបមានសនតិភាពពិត្ព្ កែ 
៦. យកញាត្ិរធវើជា បង ចត្កុំយក បងផទះ បស់អ្នករធវើជាញាត្ិ 
៧. យកចិត្តលអគ៉ឺចិត្តរមត្មដមកោក់កនុងខលួន ព្បរសើ ជាងយកចិត្ត 
     ព្ចចណននិនាា្ានីសគ្គាមកោក់កនុងខលនួ 
៨. យករភលើងមកកាន់ជាប់រៅនិងថ្ែបព្មុងគប់ោក់រគ មនិទាន់    
      នគប់រគផង ោកខលួនឯងមុនរគ ត្់រៅរហើយ 
៩. យកមនុសសរស្នមះព្ត្ង់មករធវើជាទីព្បឹកា ឬរៅចកប ខលួន 
     ព្បរសើ ជាងយកមនុសសចែលពូចក នចត្ខ្នងចអ្បអ្ប  
     (សូមកុំរ ះរចាលែុំរពជព្សវាែុំងម) 
១០. យកធម៌មកពិចា ណាផង រនាះចិត្ត បស់អ្នកនិងលអ 
       ព្បរសើ រហើយចូ  ស់រៅកុំមាននូវរសចករីព្បមាទ 
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១១. យកព្បពនធ មិនចំា ច់រព្ជើសយកស្នាត្រពករទសំខ្នន់ឱ្យចត្ 
        រចះរស្នមះព្ត្ង់ រហើយទុកោក់ព្ទពយសមបត្តិព្ពមទំាងចិត្ត 
         ននិងចម៉ែឪបងបអូន បស់រយើងរៅ នព្គប់ព្គ្គន់រហើយ 
១២. យកចិត្តទុកោក់រ ឿងអ្នកែថ្ទរព្ចើនរពកគ្គមនរសចករីសុខរទ 
១៣. យកបុណយមកោក់កនុងខលួនឱ្យ នរព្ចើន ព្បរសើ ជាងយក 
         បមកោក់ខលួន 
១៤. យកោកយសចចៈជាធំ ព្ត្ូវព្បកាន់ោកយសចចៈនិយយមា៉ៅត្់ 
        ណាមា៉ៅត្់ហនឹង កុំនិយយ ត្ថ្ែខនងថ្ែមនុសសរគយកសមរី 
១៥. យកវត្ែុអ្វីមួយោក់ជាប់ត្មមខលួនរៅកាន់ប រោកខ្នង 
        នាយមិន នរព្ៅអ្ំពី បុណយគ៉ឺអ្ំរពើលអ 
១៦. យកចិត្តទុកោក់សិការ ៀនសូធយ      ព្បរសើ ជាងយកចិត្ត 
        ទុកោក់រលងរហគម។ 

២៦.២. យ ៣យ៉ា ងគួរយក្ឱ្យបាន 
១. យកឈនះសព្ត្ូវរាប់ោន់ោនាន់រៅកនុងសម ភូមិ មិនរសមើនឹង

យកឈនះរលើខលួនឯងមាាក ់
២. យកឈនះអ្នកែថ្ទមានអ្វីអ្ស្នា យ អ្វីចែលអ្ស្នា យបំផុត្រនាះគ៉ឺ

យកឈនះរលើចិត្តែ៏អាព្កក់ បស់ខលួនឯងរទរត្ើ 
៣. យកឈនះមួយរទៀត្រនាះ គ៉ឺកា យកឈនះរលើចិត្តកំណាញ់ បស់

ខលួនឯង។ 
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២៧. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ រ  
២៧.១. រ ៣៤យ៉ា ងគួរចងចាំ 

១.  ុងរ ឿងចរព្មើនរោយស្ន សភាវលអ រហើយករីវិនាសអ្នតរាយ 
រោយស្ន សភាវអាព្កក់ ែូចរនះព្តូ្វរព្ត្ៀមចិត្តទទួលស្នគល់កា ពិត្ 

២. រ ៀនចកកំហុស បស់ខលួនឯង ព្បរសើ ជាងពាយមចកកំហុស
 បស់អ្នកែថ្ទ 

៣. រ ៀនរធវើបុណយ កាសីល លអព្បរសើ ជាងរ ៀនរធវើអំ្រពើអាព្កក់
ព្គប់ចបបយ៉ៅង 

៤. រ ៀនអ្ប់ ំខលួនឯងឱ្យលអជាមុនសិន ព្បរសើ ជាងរៅអ្ប់ ំអ្នក
ែថ្ទ 

៥. រ ៀនរធវើជាកូនែ៏លអ បស់មាត្មបិត្មជាមុនសិន រនាះអ្នកនិង
កាាយជាកូនលអ មនុសសលអរោយសវ័យព្បវត្តិ 

៦. រ ៀនែឹងគុណត្បគុណរោកអ្នកមានគុណ មាត្មបិត្ម ព្គូ
ឧបជាយចា យ គុណយយត្ម អ្ ៊ំធំមាមីងញាតិ្មិត្តបងបអូន ព្ត្កូល
រ ៀមចបងជារែើម រទាះបីអ្នក ស់រៅទីណាក៏មានរទវត្មត្មមចង កាចែ  

៧. រ ៀនែឹងគុណត្បគុណអ្នកែថ្ទចែលរគ នជួយរយើង កំុ
 មិលគុណរគ (មនុសសមួយចំនួនពូចកចំា ពូចកនិយយ ពូចកសូធយ ពូចក
ព្ទឹសរី ពូចកពនយល់ព្ ប់រគឯង ឱ្យរចះរធវើជាមនុសសលអ រចះរគ្គ ពែឹង
គុណចម៉ែឪ យយត្ម ពូមីង បងបអូន ញាតិ្មិត្តែឹងគុណជាតិ្ ស្នសនា ព្ពះ
មហាកសព្ត្ជារែើម  នចត្សមរី ែូចសំែីព្សូវគ្គមនព្បរយជន៍ ពីរព្ោះ
ខលួនឯងជាមនុសស មិលគុណចម៉ែឪ  មិលគុណ យយត្ម  មិលគុណពូមីង 
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 មិលគុណបងបអូន  មិលគុណញាតិ្មិត្ត  មិលគុណជាតិ្  មិលគុណ
ស្នសនា  មិលគុណព្ពះមហាកសព្ត្) ជាមនុសសអ្រស្នច ។ 

៨. រ ៀនរព្ចើនរកើនចំរណះ រចះក៏រព្ចើន 
៩. រ ៀនរព្ត្ៀមចិត្តទទួលស្នគល់កា ពិត្ព្គប់ចបបយ៉ៅង 
១០. រ ៀនព្ត្មប់ត្មមព្ ជ្ កុំរ ៀនព្ត្មប់ត្មមជនោល 
១១. រ ៀនជាមួយនិងបញ្ញាព្បឈមមុខរោះព្ស្នយបញ្ញាព្បរសើ  
       ជាង ត់្រគច 
១២. រ ៀនសព្មបខលួនឱ្យចុះសព្មុងនិងអ្នកែថ្ទ 
១៣. រ ៀនបត់្ចបនត្មមកាលៈរទសៈ 
១៤. រ ៀនយកគំនិត្ពីអ្នកែថ្ទខលះផង 
១៥. រ ៀនស្នដប់អ្នកែថ្ទខលះផង កុំមានៈខ្នាំងរពក 
១៦.  វល់ខ្នាំងប៉ែុណាាក៏រោយ កុំរភលចចង កាសុខភាពផង (ព្ពះ 
        អ្ងគសចមរងថ្ន "កា មិនមានររាគជាោភែ៏ឧត្តម") 
១៧. រ ៀនមួយជីវិត្រ ៀនពីមជឈោានចែលរៅជំុវិញខលួនរយើង 
១៨. រ ៀនស្នដប់ព្ពះធម៌អ្ប់ ំចិត្តខលះរៅ កុំ វល់ ហូត្ែល់ថ្នាក់ 
        រភលចរធវើលអ 
១៩. រ ៀនព្បព្ពឹត្តនូវសុច ិត្ធម៌ 
២០. រ ៀនរធវើលអត្មម យៈផលូវកាយ វាចា និងចិត្ត គ៉ឺរ ៀនគិត្លអ  
        និយយលអ រធវើលអ 
២១. រ ៀនរធវើលអឱ្យ នរព្ចើន ព្បរសើ ជាងនិយយលអ 
២២. រ ៀនរធវើជាមនុសសមាននូវសុភវិនិចឆ័យ កុំរ ៀនរធវើជាមនុសស 
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        ព្ត្រចៀកស 
២៣. រ ៀនឱ្យ នរព្ចើនរ ៀនស្នដប់ រ ៀនគិត្ រ ៀនកត់្ព្ត្ម រ ៀន 
         វិភាគ រ ៀនត្ស ូមតិ្ រ ៀនពិចា ណា រ ៀនទំាងចំរណះវិជាា 
         ចផនកខ្នងអាណាចព្ក រ ៀនទំាងចំរណះវិជាាចផនកខ្នងពុទធ-    
         ចព្ក រ ៀនព្គប់ទីកចនលង ព្គប់រពលរវោ រ ៀនទំាងយប់ 
         រ ៀនទំាងថ្ងៃ រ ៀន ហូត្លុះកស័យ 
២៤. រ ៀនឱ្យអ្ភ័យែល់សពវសត្វទូរៅ 
២៥. រ ៀនផាយរមត្មាធម៌ែល់មនុសសសត្វទូរៅ 
២៦. រ ៀនរបើកចិត្តឱ្យទូោយ 
២៧. រ ៀនគិត្វិជជមាន កំុគិត្អ្វិជជមាន 
២៨. រ ៀនរគ្គ ពសំពះគ្គារៅវិញរៅមករែើមបីបង្កាញអំ្ពីអ្ត្ត- 
         សញ្ញាណ បស់ចខម  និងវបបធម៌ថ្នកា សំពះ បស់ចខម រៅ 
         កាន់ពិភពរោកទំាងមូល 
២៩. រ ៀនសិការ ៀនសូធយអំ្ពីវបបធម៌ សិលបៈែូនត្មចខម  រែើមបី 
        បង្កាញរលើឆ្កជាតិ្ និងឆ្កអ្នត ជាតិ្  
        រែើមបីឱ្យពិភពរោក នែឹងអំ្ពីវបបធម៌ 
        អ្ ិយធម៌ បស់ចខម រយើងែ៏ ុងរ ឿងមិនអាចកាត់្ថ្ងល ន 
៣០. រ ៀនរសលៀកសំរលលៀកបំោក់ បស់ចខម  រែើមបីអ្ភិ កសវបបធម៌ 
         បស់ចខម  និងរលើកកមពស់វបបធម៌ចខម ឱ្យសែិត្រសែ ចី កាល 
        ជានិ នរ ៍ 
៣១.  ួមគ្គាចង កាកា ោ នូវវបបធម៌សិលបៈែូនត្មចខម  បស់រយើង  



អ្កខ ព្កមទសសនៈ                 រោយព្ពះព្គូរោស្ននុ ័កខមនុី        ហយូ  សណំាង 
 

-62- 

 

        របើរយើងជាកុលបុត្តចខម ព្គប់ ូបមិននំាគ្គាចង កា  
        រត្ើឱ្យប រទសរគមកចង កាជំនួសរយើង 
៣២.  វល់ចត្រ ា្ះព្បចកកចខម គ្គាឯងនំាឱ្យ ចបក ក់ស្នមគគីជា 
         បកសពួកបចាាមិត្តរចះចត្បំោន្ានោន ំរោភកាន់កាប់ 
         យកទឹកែីចខម រយើងអ្ស់ ។ 
៣៣. រ ៀនរធវើជារមែឹកនំាលអព្បកបរោយព្ពហមវិហា ធម៌ និង 
        ទសពិរាជធម៌ 
៣៤.  រអ្ច អូ្ច ឮរគនិយយខសឹបរខសៀវគ្គាមិនទាន់ជាក់ព្ កែ 
        ព្គ្គន់ចត្ព្បហាក់ព្បចហល សូមកំុនិយយនំារកើត្ករីរៅដ 
        ព្កហាយ។ 

២៧.២. រ ២យ៉ា ងគួរសរៀនជាសរៀងរាលម់្ថៃ 
១. រ ៀនលះរាល់ទរងវើអាព្កក់ព្គប់ចបបយ៉ៅង 
២. រ ៀនរធវើអំ្រពើលអជារ ៀងរាល់ថ្ងៃ។ 

២៧.៣. សរឿង៤យ៉ា ងន្ដលបារ់បង់សហើយមិនអាចទាញមក្
វិញបាន 

១.  អាយុជីវិត្ 
២.  រពលរវោ 
៣.  ទំនុកចិត្ត 
៤.  រក តិ៍រ ម្ះ។ 
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២៧.៤. សរឿង៨យ៉ា ងន្ដលមនុ សសយើងមាន ក្់ៗក្នងុសោក្សនះ
ធ្លៃ ប់ឆៃងការ ់

១.  រ ឿងរសនហាចកលងកាាយ   រគកបត់្ចិត្តរយើង  រយើងកបត់្ចិត្តរគរៅវិញ 
      រៅមក ហូត្ែល់ខកចិត្តមានកា យំចយកឬរោត្ទឹកសមាាប់ខលួនជា 
      រែើម(ទព្មំាចត្ជួបគូពិត្មិនែឹងជាឆ្លងកាត់្គូចកលងកាាយប៉ែុនាមនែងរទ 
      កនុងមាាក់ៗរនាះ) 
២.  រ ឿង បមិត្តខំជួយរគអ្ស់ពីចិត្ត  ចត្រគរមើលមិនរឃើញ  មិត្តលុប- 
       គុណមិត្ត  ខ្នាចមិត្តលអរលើសខលួនជារែើម 
៣. រ ឿងរគឆ្រ កឬចាញ់រ ករគជារែើម(មូលរហត្ុមកពីរសចករីរោភ 
      លន់  ឬឆ្ប់រជឿទុកចិត្តរគខ្នាំងរពក) 
៤.  រ ឿងព្សឡាញ់ រគចត្មាាង 
៥.  រ ឿងមិត្ត រែើ ចខសរលើមិត្ត  ឬរឃើញចត្ព្បរយជន៍អំ្ពីមិត្ត 
៦.  រ ឿងែំបូងែូចជាមាននិសស័យចង់រាប់អានខ្នាំង  ព្សឡាញ់ខ្នាំង លអ- 
      ខ្នាំង ចត្ែល់រពលយូ ៗរៅក៏អ្ស់ចិត្ត  (មូលរហត្ុអ្ស់និសស័យ  ឬរគ 
      រធវើអ្វីមួយឱ្យខកចិត្តរយើងមកពីរយើងហនឹងឯង មិនមាននូវឧរបកាាធម៌ 
      តំ្មងចិត្តជាកណាោលៗ) របើតំ្មងចិត្តជាកណាោលៗរទើបរាប់អាន នយូ  
៧.  រ ឿងអ្ យមុខ  (របើមិនរព្ចើនក៏តិ្ចតួ្ចចែ ) 
៨.  រ ឿងព្ោត់្ព្ ស  បស់ព្ទពយវត្ែុ អ្វីមួយឬមនុសសជាទីព្សឡាញ់ 
     (ព្សឡាញ់ខ្នាំងទុកខក៏ខ្នាំង  ព្សឡាញ់តិ្ចទុកខក៏តិ្ច   អ្ត់្ព្សឡាញ់ 
      រទើបគ្គមនទុកខ)កំុព្សឡាញ់រោយត្ណាាព្តូ្វព្សឡាញ់រោយរមត្មា។ 
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២៧.៥. រ ៨យ៉ា ងគួរយលដ់ឹង 
 ១.  យោនស រសើ ចាញ់មាាក់ជួយ 
 ២.  យោន ជំនួយចាញ់ចិត្តរមត្មា 
 ៣.  យោន រសនហា ចាញ់មាាក់ភករី 
 ៤.  យោន ព្ទឹសរី ចាញ់កា អ្នុវត្ត។  
 ៥.  យោន និយយចាញ់ោកយសចចៈ 
 ៦.  យោន មិត្ត ភកតិ ចាញ់កលាណមិត្ត 
 ៧.  យោន ឧបសគគជីវិត្ចាញ់ចិត្តត្ស ូ 
 ៨.  យោន សនាចាញ់ចិត្តកបត់្។ 

២៨. អក្សរ ល  
២៨.១. ល ៤យ៉ា ងគួរ កិ្ាសរៀន ធូយ 

១. លួចព្ទពយលួច ន ចត្បុណយ បស់រគលួចមិន នរទ ព្ពះ
ពុទធទំាងឡាយព្ទង់ព្ត្មស់ថ្ន “បុណយគ៉ឺអំ្រពើលអ គ៉ឺរចា ទំាងឡាយលួច
យកពំុ ន ” ។ 

២. លួចរសនហ៍លួចរកើត្ទុកខ រព្ោះនឹករគចត្មាាក់ឯង 
៣. លួចយកវិជាាអ្នកែថ្ទមិន នរទ  រត្មងចត្ខិត្ខំព្បឹងចព្បង

សិការ ៀនសូធយ ចត្រយើងអាចរ ៀនយកគំ ូពីរគ នខលះ រ ៀនពីចំណុចលអ
 បស់រគ ន 

៤. លួចរធវើអំ្រពើអាព្កក់ មិនឱ្យរគែឹងរទាះបីជាគ្គមនអ្នកែថ្ទែឹង
នូវទរងវើអាព្កក់ បស់ខលួនឯង ក៏ខលួនឯង នែឹងចាស់ជាងបុគគលណាៗ
ទំាងអ្ស់។ 
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២៨.២. ល ៣យ៉ា ងគួរសចៀ វាង 
១. លួចោក់ បស់ឆ្ាញ់ពិស្នប ិរភាគចត្មាាក់ឯង ជាព្បធានថ្ន

រសចករីវិនាស 
២. លួចនិយយអាព្កក់ពីអ្នកែថ្ទគង់មានរគែឹង 
៣. លួចោក់រធវើអំ្រពើអាព្កក់មិនឱ្យរគែឹង ក៏រៅចត្ខលួនឯងែឹង

ែចែល បុគគលរធវើអំ្រពើ បរហើយ ចមងរៅហមងរោយខលួនឯង រនះជា
ចាប់កមមផល។ 

២៩. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ វ 
២៩.១. វ ១៤យ៉ា ងគួរចងចាំ 

១. វាងថ្វពូចកឆ្ាត្រកើត្រចញពីកា សិការ ៀនសូធយ ជាមួយឪពុក 
     មាដយ ជាមួយព្គូ ឬជាមួយសបបុ ស 
២. វក់នឹងកា ចែលមិនមានររាគរភលចឈ៉ឺ 
៣. វក់នឹងវ័យរភលចករីម ណា 
៤. វក់នឹងព្បពនធរភលចចម៉ែឪ 
៥. វក់នឹងចរព្មើនរភលចវិនាស 
៦. វក់នឹងរសនហារភលចកា រ ៀនសូធយ សមែូចោកយចាស់ ន 
     រោលរហើយថ្ន “ ព្សឡាញ់ព្សីខលីវិជាា ” 
៧. វក់នឹងទសសនៈខលួនឯងរភលចគិត្ថ្នខលួនរៅមានអ្វិជាា  
៨. វក់នឹងរធវើបុណយរៅខ្នងរព្ៅ រភលចគិត្រធវើបុណយរៅកនុងផទះ  
    (បុណយកនុងផទះរនាះគ៉ឺរធវើបុណយ និងរោកឪពុកមាដយ មាន 
     កា ជួយបរព្មើកិចចកា ង្ក ព្គប់ចបបយ៉ៅងជូនែល់រោកអ្នក 
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     មានគុណគ៉ឺមាត្មបិត្ម បស់រយើង ឬព្គូអាចា យជារែើម) 
៩. វក់នឹងអ្ប់ ំអ្នកែថ្ទរភលចអ្ប់ ំខលួនឯង 
១០. វក់នឹងជួយរគរភលចជួយខលួនឯង 
១១. វក់នឹងរធវើអាព្កក់រភលចរធវើបុណយគ៉ឺអំ្រពើលអ 
១២. វក់នឹងកា សនសំព្ទពយរភលចសនសំបុណយ 
១៣. វក់នឹងអំ្ណាចរភលចករីអ្នតរាយ 
១៤. វក់នឹងអ្វីរព្ចើនណាស់រភលចគុណចម៉ែឪ។ 

២៩.២. វក្់ ៤ក្បការគួរសចៀ វាង 

១. វក់នឹងចលបងបីព្បគ៉ឺ ៖ 
✓ ចលបងព្សី 
✓ ចលបងព្ស្ន (រសពរព្គឿងរញៀនជារែើម) 
✓ ចលបងភាាល់ទំាងឡាយ 

២. វក់នឹងចលបងរហគមត្មមព្បព័នធអ ៊ីនរធើរណត្ 
     មានែូចជារលងចលបងត្មមកំុពយូទ័  
     ត្មមទូ សពទស្នមត្ហវូនជារែើម 
៣. វក់នឹងរលងតី្ត្តុ្ក (Tit Tok)  
     ឥតគ្បទយជន ៍រភលចរធវើកិចចកា ង្ក ចែល 
     មានព្បរយជន៍សព្មាប់ខលួនឯង និងសងគមជាតិ្ 
៤. វក់នឹងត្មមោនរហវសប ុកឥត្ព្បរយជន៍។ 
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២៩.៣. វ ២យ៉ា ងជាវិធីក្មាច រ់ ក្រូវន្ដលលអជាទីបាំផុរ 
 ១.វ=  វិធីកមាាត់្សព្តូ្វចែលលអជាទីបំផុត្ គ៉ឺព្តូ្វរធវើឲ្យសព្តូ្វរនាះ 
ព្ត្ ប់មកជាមិត្តវិញ រទាះជាមិនចមនមិត្តចែលព្តូ្វរសពគប់ ក៏ជាមិត្ត
រោយអំ្ណាចរមត្មាចិត្ត បស់រយើងចែ ។រយើងកំុលៃង់ែល់ថ្នាក់ ចំណាយ
ជីវិត្ ចំណាយរពលរវោែ៏មានត្ថ្មល មួយថ្ងៃ ៗ រៅរលើកា ខឹងរព្កាធ 
កា ចងគំនំុ  ហូត្ែល់ ករពលរែើមបី ីករាយ កនុងរសចករីលអ បស់ខលួន មិន
 នរនាះ ។   
 ២. វ= វិធីរធវើចិត្តឱ្យសៃប់គ៉ឺផាយរមត្មាចិត្ត កំុ វល់ចត្យករពល
រៅសអប់រគ អ្ត់្រពលសព្មាប់រសចកតីសុខខលួនឯង  វល់ចត្ទាមទា ឲ្យរគ
ព្សឡាញ់ រភលចព្សឡាញ់ខលួនឯង ។ 
២៩.៤. វ ៥យ៉ា ងគួរចងចាំ 
 ១.  វិនាសរោយស្ន ចលបងរញៀននឹងចលបងវិនាសព្ទពយ 
 ២.  វិនាសរោយស្ន ព្សី  រញៀននឹងកា រលងព្សី 
 ៣.  វិនាសរោយស្ន ផឹកសុរានិងរម ័យ  នឹងរសពរព្គឿងរញៀន 
                 ព្គប់ព្បរភទ 
 ៤.  វិនាសរោយស្ន កា មិនែឹងគុណមិនត្បគុណមាត្មបិត្ម   
                និងអ្នកណាមួយចែល នរធវើគុណែល់ខលួន 
 ៥.  វិនាសរោយស្ន ទុកចិត្តរគខ្នាំងរពក  វិនាសខលួនឯង។ 
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៣០. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ    
៣០.១.   ៧យ៉ា ងគួរចងចាំ 

១. ព្សឡាញ់ខ្នាំងទុកខក៏ខ្នាំងចែ  
២. ព្សឡាញ់ណាស់សអប់ណាស់ចែ  
៣. ព្សឡាញ់សូនយភាគ យរសចករីទុកខក៏គ្គមនចែ  
៤. សអ្វីមិនរសមើនិងសចិត្ត 
៥. ស ូបកាយមិនរសមើនិងសចិត្ត 
៦. ព្សឡាញ់អ្វីមិនរសមើ និងព្សឡាញ់ខលួនឯង 
៧. ព្សឡាញ់អ្វីក៏រោយព្តូ្វរព្ត្ៀមចិត្តសព្មាប់ចបកទុកជាមុន 
     ផង អ្នកព្តូ្វរព្ត្ៀមចិត្តទទួលយកទំាងលអទំាងអាព្កក់  
     ព្បសិនរបើមិន នរព្ត្ៀមចិត្តទុកជាមុនរទរនាះ អ្នកនឹងខក 
     ចិត្តខ្នាំងបំផុត្៕ 

៣០.២.   ២០យ៉ា ងគួរក្រិះរះិពិចរណា  សដើមបកីារ់បនែយ  
នូវស ចក្ដីទុក្ខតាមក្ទឹ ដអីប់រ ាំរប ក់្ពះពុទធជាមាច   ់
១.ស=ព្សឡាញ់ ១០០%(មួយ យភាគ យ) បុគគលរនាះឯង 

ក៏មាននូវរសចកតីទុកខ១០០% (មួយ យភាគ យ) 
២.ស=ព្សឡាញ់ ៩០% មានរសចកតីទុកខ ៩០  % 
៣.ស=ព្សឡាញ់ ៨០% មានរសចកតីទុកខ ៨០  % 
៤.ស=ព្សឡាញ់ ៧០% មានរសចកតីទុកខ ៧០  % 
៥.ស=ព្សឡាញ់ ៦០% មានរសចកតីទុកខ  ៦០  % 
៦.ស=ព្សឡាញ់ ៥០% មានរសចកតីទុកខ  ៥០  % 
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៧.ស=ព្សឡាញ់ ៤០% មានរសចកតីទុកខ  ៤០  % 
៨.ស=ព្សឡាញ់ ៣០ % មានរសចកតីទុកខ ៣០ %  
៩.ស=ព្សឡាញ់  ២០ % មានរសចករីទុកខ ២០ % 
១០.ស=ទីព្សឡាញ់ ១០% មានរសចកតីទុកខ ១០ % 
១១.ស=ព្សឡាញ់ ៩% មានរសចកតីទុកខ  ៩    % 
១២.ស=  ព្សឡាញ់ ៨% មានរសចកតីទុកខ ៨  % 
១៣.ស=  ព្សឡាញ់ ៧% មានរសចកតីទុកខ  ៧ % 
១៤.ស=ព្សឡាញ់ ៦% មានរសចកតីទុកខ   ៦  % 
១៥.ស=ព្សឡាញ់  ៥% មានរសចកតីទុកខ   ៥ %  
១៦.ស=ព្សឡាញ់  ៤% មានរសចកតីទុកខ   ៤ %  
១៧.ស=ព្សឡាញ់  ៣ % មានរសចកតីទុកខ  ៣ %   
១៨.ស=ព្សឡាញ់  ២ % មានរសចកតីទុកខ   ២  % 
១៩.ស=ព្សឡាញ់  ១% មានរសចកតីទុកខ  ១  %   
២០.ស=ព្សឡាញ់ ០០%(សូនយភាគ យ)បុគគលរនាះមាន

រសចករីទុកខ០០% (សូនយភាគ យ)  ចែ   រោលគ៉ឺបុគគលណាមិនមានវត្ែុ
ជាទីព្សឡាញ់  បុគគលរនាះ ក៏មិនមានរសចកតីទុកខរស្នះចែ  ត្ថ្នគត្ 
រទើបរោលថ្ន បុគគលរនាះ ជាអ្នកមិនមានរស្នក ជាបុគគលព្ ស់ចាក
ធូលីគ៉ឺកិរលស ជាអ្នកមិនមានរសចកតីចរងអៀត្ចងអល់។ លុះព្ពះមានព្ពះ
ភាគ ព្ទង់ព្ជាបរសចកតីរនាះរហើយ  រទើបព្ទង់បនល៉ឺឧទានរនះកនុងរវោ
រនាះថ្ន រសចករីរស្នកករី រសចករីខសឹកខសួលករី ណាមួយឬរសចករីទុកខជា
រព្ចើនយ៉ៅងកនុងរោកធម៌ទំាងរនាះ  ចមងរកើត្រ ើងរព្ោះអាព្ស័យសត្វ 
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និងសង្កា ជាទីព្សឡាញ់កាលរបើមិនមានសត្វនិងសង្កា ជាទីព្សឡាញ់ 
ធម៌ទំាងរនាះក៏ ចមងមិនមាន។ 
៣០.៣.  ុាំ ២យ៉ា ងគួរចងចាំ 

១.សំុខចីលុយ បស់រគព្តូ្វសងរគវិញផងអាណិត្ទឹកចិត្តរគចែល
ព្សឡាញ់រាប់អានរយើង ចែលទុកចិត្តរយើង ចែលរជឿជាក់រលើរយើង រគ
ឱ្យរយើងខចី មកពីរគគិត្ថ្នរយើងជាមនុសសលអ រហតុ្ែូចរនះ សូមកំុរធវើឱ្យ
រគរាងចាលអី្ រហើយសូមកំុរធវើឱ្យរគអ្ស់ជំរនឿចិត្តអី្ (អ្នកខចីលុយអាចរធវើ
ជារភលច ចំចណកឯអ្នកចែលព្តូ្វ នរគខចីលុយចត្ងចត្ចងចំាជានិចច សូម
ចងចំាថ្នអ្នកអាចរគចមិនសងលុយរគកនុងជាតិ្រនះ ន ចត្កមមអាព្កក់
 បស់អ្នក និងហុចផលឱ្យអ្នក ព្តូ្វចត្សងរគវិញកនុងជាតិ្ណាមួយ ោំពូជ
ចបបណា  នផលចបបហនឹង) ។ 

២. សំុខចីលុយរគែំបូង និយយព្សួលណាស់រគឱ្យខចីក៏ព្សួល
ចែ  ចត្ែល់រពលសងលុយរគវិញពិ កែូចជាអូ្សឫសសីបស្ដញ្ញាសចុង
យ៉ៅងអ្ ៊ីចឹង ។ 
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៣០.៤.   ១០យ៉ា ងសធវើឱ្យចិរា ៃប ់
១-ស=សៃប់ចិត្តចិត្តសៃប់ រព្ោះមានរមត្មា 
២-ស=សៃប់ចិត្ត ចិត្តសៃប់ រព្ោះមិនព្ចចណនអ្នកថ្ែ 
៣-ស=សៃប់ចិត្ត ចិត្តសៃប់ រព្ោះរចះស្នគល់ោកយថ្នព្គប់ព្គ្គន់ 
៤-ស=សៃប់ចិត្ត ចិត្តសៃប់លអ រព្ោះមិនព្បកាន់ហួងចហងរព្ចើន 
៥-ស=សៃប់ចិត្ត ចិត្តសៃប់ រព្ោះមិននិយយអាព្កក់ពីអ្នកែថ្ទ

រលើកខលួនឯងលអ 
៦-ស=សៃប់ចិត្ត ចិត្តសៃប់ រព្ោះមានសចចៈ ខនតី កត្ញ្ញូ 
៧-ស=សៃប់ចិត្ត ចិត្តសៃប់ រព្ោះមិនរបៀត្របៀនសត្វ/អ្នកែថ្ទ 
៨-ស=សៃប់ចិត្ត  ចិត្តសៃប់ រព្ោះមិនលុបគុណរគ 
៩-ស=សៃប់ចិត្ត ចិត្តសៃប់ ពីរព្ោះមិនចង់ែឹងមិនចង់ឮរ ឿង បស់

អ្នកែថ្ទ 
១០-ស=សៃប់ចិត្ត ចិត្តសៃប់ រព្ោះមិនឆ្រ កអ្នកែថ្ទ រោលគ៉ឺ

មិនស្នង បកមមរធវើឱ្យអ្នកែថ្ទទឹកចភនកឬមានទុកខលំ ករោយស្ន ទរងវើ
អាព្កក់ បស់ខលួនជារែើម៕ 
៣០.៥.  ុាំ ៥យ៉ា ង ុាំបានសោយក្ក្ម 

សំុ៥យ៉ៅងសំុ នរោយព្ករៅរលើរោករហើយក៏គ្គមនទីផា 
លក់រៅរលើរោករនះចែ  បស់៥យ៉ៅងរនាះគ៉ឺ ៖ 

១. សំុមាសព្ ក់ព្ទពយសមបត្តិ  ឬសំុឱ្យកាាយជាមហារសែឋី 
២.  សំុយសនិងប ិវា  
៣. សំុកា  ស់រៅអ្ស់កាលយូ អ្ចងវង( យឆ្ាំ) 
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៤. សំុកំុឱ្យឈ៉ឺ 
៥. សំុឱ្យរព្កាយពីរសចករីស្នាប់ សំុឱ្យ នរៅរកើត្កនុង ឋាន

 បស់មុនសសរទៀត្ ឬសំុឱ្យរកើត្កនុងឋានសួគ៌ បស់ទំាង៥យ៉ៅងរនះ រយើង
មិនព្តូ្វសំុពីន ណាមាាក់រ ើយព្តូ្វរធវើរោយខលួនឯងរទើប ន (រធវើរៅ
កនុងទីរនះគ៉ឺរធវើអំ្រពើលអព្គប់ចបបយ៉ៅងរោយរមត្មា)។ 
៣០.៦.   ១៣យ៉ា ងគួរចងចាំក្នងុការ ធូយធម៌ 

១. ស= សូធយធម៌សូព្ត្មនត អ្នកសូធយទំាងឡាយគួ គបបីសូធយ
ត្មមលំោប់ធម៌ជាគូៗ របើមិនសូធយត្មមលំោប់លំរោយថ្នធម៌ជាគូគ្គា
រទរនាះរ ម្ះថ្នកុហកខលួនឯងផង ភូត្កុហកអ្នកស្នដប់ផង ភូត្កុហក 
រទវត្មទំាងឡាយផង របើអ្នកសូធយទំាងឡាយយល់ថ្ន ឬរលើករ ើងថ្ន 
រោលថ្ន ឱ្យចត្សូធយធម៌ បស់ព្ពះពុទធសូធយយ៉ៅងណាក៏ ន សូធយធម៌
ណាមុនក៏ ន កា យល់នឹងរោលែូរចនះ រ ម្ះថ្នមិនទាន់ព្តឹ្មព្តូ្វរទ 
ពីរព្ោះថ្ន រសចករីថ្នព្ពះធម៌សូធយនីមួយៗ រសចករីថ្នព្ពះសូព្ត្នីមួយៗ 
ភាគរព្ចើនគ៉ឺជាធម៌ជាគូនឹងគ្គា របើមិនសូធយត្មមលំោប់លំរោយរនាះ នំា
ឱ្យមានរទាសព្បព្ពឹត្តរៅជា ប មិនចមនព្បព្ពឹត្តរៅជាកុសលរ ើយ 
របើរយើងមិនយល់ មិនែឹងចំរោះកា សូធយធម៌ចង់ នបុណយ ចត្ចប ជា
 ន បរៅវិញ រហតុ្ែូចរនះ គួ សូធយធម៌ត្មមលំោប់លំរោយ របើមិន
សូធយធម៌ត្មមលំោប់លំរោយរទរនាះ អ្នកសូធយរនាះរបើជាភិកខុ (រៅកនុង
រសៀវរៅចតុ្  ិសុទធិសីល រៅកនុងសុទធិក ចិត្តិយ៩២ ព្ត្ង់មុស្នវាទវគគ
ទី១ ភិកខុរោលោកយកុហករោយែឹងខលួនព្តូ្វអាបត្តិ ចិត្តិយ ឬភិកខុ
រោលោកយកុហកព្តូ្វអាបត្តិ ចិត្តិយ (សូធយមិនត្មមលំោប់លំរោយ
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រសមើកុហកខលួនឯងនឹងអ្នកែថ្ទ រសមើកុហករទវត្ម) ែូចរនះភិកខុណាសូធយ
ធម៌ មិនសូធយត្មមលំោប់លំរោយព្តូ្វអាបត្តិ ចិត្តិយ របើស្នមរណ 
ព្តូ្វទណឌកមមព្ត្ង់មិនយល់ របើជាព្គហសែមានរទាស មាន ប ោច់
សីលព្ត្ង់មុស្នវាទសិកាាបទ ។ 

២. ស= សូធយមនតែំបូងព្តូ្វសូធយ សរគគ 
៣. ស= សូធយនរមា ៣ចប់ 
៤. ស= សូធយថ្ព្ត្ស ណគមន៍ 
៥. ស= សូធយសមពុរទធទំាង៣បទ 
៦. ស= សូធយមងគលសុត្មា រមាោ (រយ សនាា...) មងគលសុត្មា រមាោ 

ចព្បថ្ន កា ព្  ពធនូវមងគលសូព្ត្ 
៧. ស= សូធយមងគលសូព្ត្ (ឯវរមម សុតំ្ ... ចប់ ឯវរមម សុតំ្...

សូធយភាាប់គ្គាជាមួយនឹងធម៌ ពហ ូរទវា ... ចត្មរង 
៨. ស= សូធយ ត្នសុត្មា រមាោ (បណិធានរត្ម) បនាាប់មកព្តូ្វ

សូធយ  ត្នសូព្ត្គ៉ឺ(យនីធ ភូត្មនិ...ធម៌យនី ចវង ឬខលី) ចប់ ត្នសូព្ត្ 
(ព្តូ្វសូធយក ណីយរមត្តសុត្តបបកាសនំ ធម៌ យសានភុាវរត្ម...) 

៩. ស= សូធយក ណីយរមត្តសុត្តំ (ក ីយមត្ែកុរសរលន...) ចព្ប
ថ្ន ធម៌សូធយផាយរមត្មាធម៌ 

១០. ស= សូ្យខ្នធបរតិាា រទមាា  (សពាវ សី...) សពាវ សី ដគ្បថ្
គ្បាររធនូវខ្នធតូច   

១១. ស= សូ្យខ្នធបរតិា (វរិបូទកខេិ...) ដគ្បថ្ ខ្នធតូច 
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១២. ស= សូ្យទមារបរតិាា រទមាា  (បទូរនាទមាព ្ិសមាា ទរ...) បទូរនា-
ទមាព ្ិសមាា ទរ ដគ្បថ្ គ្បាររធនូវទមារបរតិា កាលគ្រះរុ ធអ្ងគទកើតជាសតវ
ទកាៃ ក 

១៣. ស= សូ្យទមារបរតិា (ឧទ តយញចកខុមា...) ដគ្បថ្ ្លរ៌បស់
ទកាៃ កទពា្ិសតវ បនទ បល់កអ្នកសូ្យទាាំងឡាយគបបសូី្យនូវ្ល ៌អ្ភយ-
បរតិាគ្នថ្ (យនទុននិលតិាាំ អ្វលងគលញច ...) ្លទ៌លើកដលងទទាសឱ្យ បនទ ប-់
លកទ ៀតគបបសូី្យ ជយបរតិាគ្នថ្ ដគ្បថ្ ្លន៌ាំឱ្យមានជយ័ទជាគ
(លហាការណិុទកា...ឬសូ្យកាតគ់្តឹល ជយទនដ ...) បនទ បល់កទោកអ្នក
សូ្យ្លទ៌ាាំងឡាយគួរគបបសូី្យ្ល៌ជូនររទផសងៗ ទ ៀតតាលកាលគួរ
ចុះ៕ 
៣០.៧.   ១យ៉ា ងគួរក្រិះរះិពិចរណា 

ទសចកដីលអឬអាគ្កករ់បស់ទយើងវាលនិសថិតទៅទលើបបរូមាតរ់បស់
អ្នកែម្ ថ្ ទយើងលអឬអាគ្កកអ់ ៊ីទចះ អ ៊ីចុះលយួទនះទ  អ្វីដែលសាំខ្លនគឺ់
ថ្វាសថិតទៅទលើ ឹកចិតានិង ទងវើរបស់ទយើងទនះទ  ថ្ទតើទយើងរាយល
គិតលអ និយយលអ ទ វ្ើលអជាទរៀងរាល់ម្ងៃទេើយឬទៅ ។ 
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៣១. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ ហ  
៣១.១. ហ ៤យ៉ា ងគួរ កិ្ា 

១.ហត់្រនឿយផលូវកាយក៏ព្តូ្វចត្ព្ទំា ព្តូ្វែឹងថ្នកាយរនះហត់្
រនឿយខ្នាំងណាស់រទាះជាយ៉ៅងណាក៏រោយ ក៏មិនព្តូ្វចុះចាញ់រ ើយ 
រយើងត្អូញថ្នខលួនរយើងហត់្រនឿយ មនុសសទំាងឡាយរលើពិភពរោករនះ 
មានអ្នកចែលលំ កហត់្រនឿយជាងរយើងរាប់ យ រាប់ោន់ែងរៅរទៀត្ 
ណាស់រហើយចុះព្ទំារៅជីវិត្កនុងសងា វែររនះ ហត់្រនឿយរពកណាស់ 
រនះគ៉ឺជារទាស បស់សងា វែត (សងា វែរ ែំរណើ អ្រនាាលវិលរកើត្វិល
ស្នាប់) ។ 

២.ហត់្រនឿយជាមួយនិងមនុសសទំាងឡាយចែលរៅជំុវិញរយើង 
ពីរព្ោះអ្នកខលះព្ចចណនរយើង និនាារយើង សអប់រយើង ខឹងនិយយឌ៉ឺែង 
រែៀមោមោក់រយើង អ្នករនាះរ ម្ះថ្នរែកឱ្បរភលើងរែករកើត្ទុកខរៅដ
ព្កហាយចត្ខលួនឯងចំចណកឯរយើងព្តូ្វអ្ត់្ធន់ព្ទំា និងផាយរមត្មាែល់
រគជានិចចរនាះ រយើងនឹងរែកជាសុខ(ខនរីព្តូ្វមានចែនកំណត់្ផង) ។ 

៣. ហត់្រនឿយជាមួយកា ង្ក ព្តឹ្មព្តូ្វសុច ិត្ ព្តូ្វពាយម"ព្ពះ
ពុទធអ្ងគសចមរងថ្ន កា ពាយមរធវើអំ្រពើលអ គ៉ឺអំ្រពើសុច ិត្កំុរ ះបង់ 
ពីរព្ោះអំ្រពើលអទំាងឡាយជារហតុ្នំាមកនូវរសចករីសុខ (អ្នកខលះរយើង
រធវើបុណយកុសល គ៉ឺអំ្រពើលអព្គប់ចបបយ៉ៅងមិន ួមគិត្ ួមរព្ត្កអ្ ស្នទ  
 ួមព្ជះថ្នា ីករាយ អ្នុរមាទនាបុណយកុសល បស់រយើងរទ ចប ជារោល
ោកយសមរីមិនសម មយរធវើឱ្យថ្នាំងថ្នាក់អាក់អ្ន់ចិត្តអាក់សទាាព្ជះថ្នា រហតុ្
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រនះ សូមកំុឈប់រធវើលអរោយស្ន ចត្ោកយសមរីឥត្ព្បរយជន៍  បស់
បុគគលមិចាាទិែឋិមួយចំនួនឬពួកអ្សបបុ សមួយចំនួនឱ្យរស្នះ) ។ 

៤. ហត់្រនឿយជាមួយមនុសសជាទីព្សឡាញ់រពញចិត្តករី ហត់្-
រនឿយ និង បស់ចែលទីព្សឡាញ់រពញចិត្តករី មិនជាទីព្សឡាញ់ករីព្តូ្វ
រចះរព្ត្ៀមចិត្តទទួលយកព្គប់ចបបយ៉ៅង រហើយព្តូ្វហា៊ានលះបង់។  

មនុសសករី វត្ែុករីជា បស់ចែលរយើងព្សឡាញ់រពញចិត្តខ្នាំងបំផុត្ 
រយើងព្តូ្វរចះរព្ត្ៀមចិត្តគិត្ទុកជាមុនថ្ន មនុសសឬវត្ែុជាទីព្សឡាញ់ទំាង
អ្ស់រនាះនិងព្តូ្វោាត្ឆ្ាយពីរយើងមរងបនតិចៗ  ហូត្ែល់វិនាស ត់្បង់
អ្ស់គ្គមនសល់ សូមបីចត្ជីវិត្រយើងខលួនឯងក៏ព្តូ្វស្នាប់ ត់្សូនយ ូបកាយ
រៅ ព្បសិនរបើរយើង នរព្ត្ៀមចិត្តគិត្ទុកជាមុនែូចរនះ រយើងនិងកាត់្
បនែយនូវរសចករីទុកខរស្នក នខលះៗ របើមិនរព្ចើនក៏តិ្ចចែ អាព្ស័យរៅ
រលើកា ពាយមអ្ប់ ំចិត្ត បស់រយើង។ ែូចរនះ ព្តូ្វរចះរព្ត្ៀមចិត្តហា៊ាន
លះបង់។ 
៣១.២. ហ ២យ៉ា ងគួរចងចាំ 

១. រហតុ្អ្វី នជាអ្នកហា៊ាននិយយថ្នឪពុកមាដយ បស់អ្នកគ្គមន
គុណយ៉ៅងែូរចនះ រោកទំាងពី  នបរងកើត្អ្នកមករហើយ ឱ្យអ្នករឃើញ
ពនល៉ឺព្ពះអាទិត្យ និងពិភពរោកែ៏ចសនព្សស់ស្នាត្មួយរនះ ែូចរនះ មុន
នឹងនិយយោកយរនះរ ើងសូមគិត្ពិចា ណា រោយយកចិត្តទុកោក់ 
រហើយសូមកំុគិត្អ្វិជជមាន រនាះអ្នកនឹងរមើលរឃើញគុណ បស់រោក
ទំាងពី ជាក់ជាមិនខ្ននរ ើយ។ 
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២. រហតុ្អ្វីអ្នកស្នដប់រហើយរជឿរលើបុគគលែថ្ទថ្ន មាដយឪពុក
 បស់អ្នកគ្គមនគុណយ៉ៅងែូរចនះ សូមចងចំាថ្នរទាះបីមាត្មបិត្ម បស់អ្នក 
បរងកើត្អ្នករហើយ ចត្រោកមិន នចិញ្ចឹមបី ច់ចង កាអ្នកយ៉ៅងណាក៏
រោយរោករៅចត្ជាអ្នកមានគុណជានិចច គុណរព្ចើនមិនអាចកាច់ថ្ងល
មករលើកូនព្បុសព្សីទំាងឡាយ គ៉ឺជាតិ្គុណ គុណគ៉ឺ នបរងកើត្បុត្តធីត្ម
ទំាងឡាយឱ្យមាន ូបរាងកាយមករហើយឱ្យរឃើញពនល៉ឺព្ពះអាទិត្យរនាះអី្ 
របើគ្គមនរោកអ្នកមានគុណទំាងពី រទរនាះកូនៗ ទំាងឡាយក៏គ្គមនជីវិត្ 
ែូចរនះមាត្មបិត្មជាអ្នកគុណ ជាព្ពះ ស់យ៉ៅងពិត្ព្ កែ ជាព្ពះរៅ
កនុងផទះ បស់កូនព្បុសព្សីទំាងឡាយកនុងរោក។ 
៣១.៣. ហ ២២យ៉ា ងគួរក្រិះរះិពិចរណា 

១. រហតុ្អី្វមានព្ពះធម៌រហើយ រមរចមិនខំព្បឹងចព្បងសិការ ៀន
សូធយ សនសំយកពូជបញ្ញាជារែើមទុនទុកកនុងបចចុបបនន នឹងរៅប រោក
ខ្នងនាយ 

២. រហតុ្អ្វីមានចាប់រហើយរមរចមិនអ្នុវត្តន៍ 
៣. រហតុ្អ្វីចួបមនុសសលអរហើយរមរចមិនរចះចង កា ែល់រពល

 ត់្បង់រទើបស្នដយរព្កាយ 
៤. រហតុ្អ្វីអ្នកស្នងរសហាារហើយរមរចមិនរចះរស្នមះព្ត្ង់ 
៥. រហតុ្អ្វីមានព្ទពយរហើយរមរចមិនរធវើទាន 
៦. រហតុ្អ្វីអ្នកមានៗមិនរចះព្គប់ព្គ្គន់ 
៧. រហតុ្អ្វីអ្នកចង់សុខរមរចមិនរធវើលអ 
៨. រហតុ្អ្វីមនុសសលអចួបចត្រ ឿងអាព្កក់ 
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៩. រហតុ្អ្វីមនុសសអាព្កក់ចួបចត្រ ឿងលអ 
១០. រហតុ្អ្វីអ្នកឆ្ប់រជឿទុកចិត្តរគខ្នាំងរមល៉ែះ 
១១. រហតុ្អ្វីមាដយឪពុកមានជីវិត្ ស់រៅ អ្នកមិនែឹងគុណ មិន

ត្បគុណរោកអ្នកមានគុណទំាងពី យ៉ៅងែូរចនះ 
១២. រហតុ្អ្វីអ្នកមិនព្សឡាញ់ជាតិ្ ស្នសនា ព្ពះមហាកសព្ត្

 បស់អ្នក 
១៣. រហតុ្អ្វីអ្នកមិន ួមគ្គាចង កាកា ោ វបបធម៌ បស់អ្នក 
១៤. រហតុ្អ្វីអ្នកមិនកា ោ ជាតិ្ បស់អ្នក 
១៥. រហតុ្អ្វីអ្នកបំផ្ទាញធនធានធមមជាតិ្ 
១៦. រហតុ្អី្វអ្នកមិន ួមគ្គាចង កាប ិស្នាន 
១៧. រហតុ្អ្វីអ្នករចាលសំរាមរផរសផ្ទដស 
១៨. រហតុ្អ្វីអ្នកកាប់បំផ្ទាញថ្ព្ពរឈើ 
១៩. រហតុ្អ្វីអ្នកចំា ច់រចាទចាប់ រចាទសមាាប់ រចាទចាប់ោក់

គុកចខម ែូចគ្គា 
២០. រហតុ្អ្វីអ្នកមិនព្សឡាញ់អ្នករចះែឹង 
២១. រហតុ្អ្វីអ្នកយកចខម គ្គាឯងរធវើជាសព្តូ្វ 
២២. រហតុ្អ្វីអ្នកមិនរ ៀនព្បវត្តិស្នស្ដសរ បស់អ្នកឱ្យចាស់។ 
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៣២. អក្សរ ឡ 
 ៣២.១. ឡ ៤យ៉ា ងគួរចងចាំ 

១.  ូឡាព្តូ្វរចះចព្កងចិត្តអ្នកែថ្ទខលះផង 
២.  ិក ក់ែល់ណារទៀត្ខលួនធំរហើយមិនចមនរកមងរទ 
៣. រ ះរឡាះរលងរសើចរព្ចើនរពករធវើឱ្យរគអ្ស់ជំរនឿចិត្តរលើ 
     រយើង សមរីនិយយរៅកាន់អ្នកែថ្ទស្នបមិនមានត្ថ្មល 
៤.  កឡាយោកយសមរីោក់គ្គាចុះរ ើងចុះ រ ើងនំារកើត្ោកយ 
     រ ា្ះរមើលមុខគ្គាចលងចំ។ 

៣២.២. ឡ ១យ៉ា ងគួរមានសៅក្នងុខៃួនក្គប់របូា 
១.  ូឡាកនុងផទះ បស់ខលួនពិត្ចមន ចត្ព្តូ្វរចះចព្កងចិត្តអ្នកែថ្ទ

ខលះផង ត្មមចាប់ ែឋ បស់ព្ពះរាជា ណាចព្កកមពុជាមិនអ្នុញ្ញាត្ឱ្យ
ចព្សក ូឡា ឬរបើក សំរ ងឮខ្នាំងៗែល់ផទះអ្នកជិត្ខ្នងរទ ចាប់ពី
រមា៉ៅង៩:០០នាទីរ ើងរៅ លុះព្ត្មចត្មានកា អ្នុញ្ញាត្ពីមស្ដនរីអាជាា-
ធ មានសមត្ែកិចច។ 

៣៣. ក្ក្ុមទ សនអក្សរ អ 
៣៣.១ អ ៤យ៉ា ងគួរចងចាំ 

១. អ្នកមានចំរនះពំុរសមើ និងអ្នកផ្ទគប់ផគុនចអ្បអ្ប 
២. អ្នកបរព្មើរនឿយហត់្ខលបខ្នាចជានិចចពំុរសមើនិងអ្នកមករធវើកា  
     រលងៗចុងថ្ែចុងរជើងមករអ្ើត្ ៉ឺមៗ មរងៗ 
៣. អ្នកព្បប(អ្នកចអ្បអ្ប) មាន បបចត្ខ្នងបញ្ញារលើករជើងរម 
៣. អ្នកមានគំនិត្ ូយងូយរធវើអ្វីមួយមិនចាស់ោស់ នឹងគ្គមន 
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     រគ្គលរៅពិត្ព្ កែរព្ចើនមានវិបបែិស្ន ី ឬខកបំណង។ 
៣៣.២. អ ៤យ៉ា ងគួរសចៀ វាង 

១. ចអ្បអ្ប 
២. រអ្ចអូ្ច 
៣. អុ្ជអាល 
៤. អួ្ត្អាង។ 

៣៣.៣. អ ២២យ៉ា ងគួរយលដ់ឹង 
១. អ្នកសិការ ៀនសូធយអាងកបួនចាប់ 
២. អ្នកអ្នុវត្តចាប់អាងមាព្ត្ម 
៣. អ្នកកក់ព្ត្មង្កយព្សួលចំណំា 
៤. អ្នករធវើចព្សពឹងរលើទឹក អ្នករធវើសឹកសស្ដង្កគម 
     ពឹងរលើរសបៀងអាហា  
៥. អ្នកមានបញ្ញាអាចរោះព្ស្នយបញ្ញាតូ្ចធំ ន 
៦. អ្នករលងកាប់ចាក់អាងអាវុធនិងបកសពួកោល បស់ខលួន 
៧. អ្នកលៃង់រព្ចើនអួ្ត្ចកអងកាាង 
៨. អ្នករចះពិត្ព្ កែរគមិនចែលអួ្ត្រទ 
៩. អ្នកធំអាងចខស 
១០. អ្នកព្កីព្កអាងសំុទាន 
១១. អ្នករធវើបុណយទូរៅរជឿរលើផលកមមលអអាព្កក់ 
១២. អ្នកមិនរជឿបុណយ- ប ឬអ្នកសអប់បុណយ 
        មិនរៅកាន់ឋានសួគ៌រ ើយ 
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១៣. អ្នករធវើលអ នឹងទទួល នផលលអ 
១៤. អ្នករធវើអាព្កក់ នឹងទទួល នផលអាព្កក់ 
១៥. អ្នកព្បព្ពឹត្តរលមើសចាប់ រគចមិនផុត្ពីសំណាញ់ចាប់រទ 
១៦. អ្នកអាច ត់្រគចពីសំណាញ់ចាប់រោកិយ ចត្ចាប់កមម- 
       ផលអ្នកមិនអាចរគចផុត្ នរ ើយ 
១៧. អ្នករគ្គ ពរគ រគនឹងរគ្គ ពអ្នកវិញ 
១៨. អ្នករធវើ បរគ រគនឹងរធវើ បអ្នកវិញ គំុកួនគ្គាចុះរ ើងគ្គមន 
       ថ្ងៃបញ្ចប់ នរទ  រពៀ  មាាប់រោយកា មិនចងរពៀ   
១៩. អ្នករធវើបុណយចត្ងរែកជាសុខ 
២០. អ្នករធវើ បចត្ងរែករកើត្ទុកខ 
២១. អ្នកចាញ់ចត្ងរែករកើត្ទុកខ 
២២. អ្នកឈនះ ចមងមានរពៀ ។ 

៣៣.៤. អ ១០យ៉ា ងគួរសចៀ វាង 
១. អ្នកសមាាប់មនុសស ឬសត្វ 
២. អ្នកលួចព្ទពយសមបត្តិអ្នកែថ្ទ ឬរព្បើរគឱ្យលួចករី 
៣. អ្នកព្បព្ពឹត្តអ្សីលធម៌ និងព្បពនធកូនអ្នកែថ្ទ 
៤. អ្នកកុហករ កព្ ស់អ្នកែថ្ទ 
៥. អ្នកនិយយោកយញុះញង់ 
៦.  អ្នករោលោកយមានោកយរជ ព្បរទចផ្ទដស្នអ្នកែថ្ទ 
៧. អ្នករោលោកយររាយរាយឥត្ព្បរយជន៍ 
៨. អ្នកសមលឹង ំថ្ពព្ទពយសមបត្តិ បស់អ្នកែថ្ទ 
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៩. អ្នកចងគំនំុគំុកួនអ្នកែថ្ទ 
១០. អ្នកមានគំនិត្យស់ខុសពីសភាវធម៌ពិត្- 

ធម៌ចមនអ្នកព្បព្ពឹត្តអាព្កក់ទំាង១០យ៉ៅងរនាះ នឹងធាាក់រៅកាន់ន កែូច
រគនំាយករៅទមាាក់៕ 

(ែកព្សង់រចញពីបិែកចខម រលខ ៥១ទំព័ ២០៥) 
៣៣.៥. អ ១០យ៉ា ងគួរអនុវរាជាសរៀងរាលម់្ថៃ 

១. អ្នកមិនព្តូ្វសមាាប់មនុសស ឬសត្វ 
២. អ្នកមិនព្តូ្វលួចព្ទពយសមបត្តិអ្នកែថ្ទ  
៣. អ្នកមិនព្តូ្វព្បព្ពឹត្តអ្សីលធម៌ ជាមួយនឹងព្បពនធកូន បស់ 
     អ្នកែថ្ទ 
៤. អ្នកមិនព្តូ្វនិយយោកយកុហករ កព្ ស់អ្នកែថ្ទ 
៥. អ្នកមិនព្តូ្វនិយយោកយញុះញង់ 
៦. អ្នកមិនព្តូ្វនិយយោកយរជ ព្បរទចផ្ទដស្នអ្នកែថ្ទ 
៧. អ្នកមិនព្តូ្វនិយយរោលោកយររាយរាយឥត្ព្បរយជន៍ 
៨. អ្នកមិនព្តូ្វសមលឹង ំថ្ពព្ទពយសមបត្តិ បស់អ្នកែថ្ទ 
៩. អ្នកមិនព្តូ្វចងគំនំុគំុកួនអ្នកែថ្ទ 
១០. អ្នកគួ មានគំនិត្យល់ព្តូ្វជាសមាមទិែឋិ  

អ្នកព្បព្ពឹត្តិសុច ិត្ធម៌ទំាងឡាយ១០យ៉ៅងរនះ នឹងរ ើងឋានសួគ៌ែូច
រគចាប់យករៅោក់៕ 

(ែកព្សង់រចញពីបិែកចខម រលខ៥១ទំព័ ២០៥-២០៦) 
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៣៣.៦. អ ២យ៉ា ងគួរយលដ់ឹង 
១. អ្នករែកលក់ោស់អាចភាាក់ 
២. អ្នករធវើពុត្ជារែកលក់ោស់មិនភាាក់រទ។ 

៣៣.៧. អ ១០យ៉ា ងគួរសចៀ វាង 
១. អ្នកព្បមាងព្ពះពុទធ 
២. អ្នកព្បមាងព្ពះធម៌ 
៣. អ្នកព្បមាងព្ពះអ្ ហនត 
៤. អ្នកព្បមាងអ្គគស្នវ័ក ឬព្ពះសងឃ 
៥. អ្នកព្បមាងមាត្ម 
៦. អ្នកព្បមាងបិត្ម 
៧. អ្នកព្បមាងព្គូ 
៨. អ្នកព្បមាងស្នស្ដស្នាចា យ 
៩. អ្នកព្បមាងទាយកទាយិកាអ្នករធវើបុណយ អ្នកមានគណុធម៌ ឬ 
     អ្នកចែលមានគុណណាមួយរលើខលួន 
១០. អ្នករជ ព្បមាងអ្នករចះសចមរងធម៌ ឬជាព្ពះសងឃឬព្គហសែ 

(បុគគលណាមួយហា៊ានរជ ព្បមាងនូវបុគគលទំាង១០ពួករនាះ នឹងព្ត្ូវធាាក់
ន កែូចរគចាប់យករៅទមាាក់)៕ 
៣៣.៨. អ ៤យ៉ា ងន ាំឱ្យបរាជ័យ 

១. អ្ត់្ចង់រចះែឹង 
២. អ្ត់្រជឿជាក់រលើខលួនឯង 
៣. អ្ត់្មានភាពកាាហាន 
៤. អ្ត់្មានរសចករីត្ស ូពាយម។ 
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៣៣.៩. អ ២យ៉ា ងគួរចងចាំ 
១. អាព្កក់ឬលអវាសែិត្រៅរលើខលួនរយើង វាមិនសែិត្រៅរលើបបូ

មាត់្ បស់អ្នកែថ្ទរនាះរទ 
២. អ្នកនិយយអាព្កក់ពីរយើង អ្នករនាះរ ម្ះថ្នមានចំចណក

ថ្នរសចករីអាព្កក់ចែ ។ 
៣៣.១០. អ ២យ៉ា ងសទៀរ 
 ១. អំ្រពើលអ បស់អ្នក  មនុសសទំាងឡាយនឹងចងចំាទុក 
 ២. អំ្រពើអាព្កក់ បស់អ្នក ក៏រគចងចំាទុកចែ  ។ 
៣៣.១១. អ ៥យ៉ា ងនាំឱ្យមានស ចក្ដី ខុ 

១. អ្នកកំុរធវើជាមនុសសចែលរចះចត្ព្ចចណនរគរព្ចើនរពក 
២. អ្នកកំុរធវើជាមនុសសឆ្ប់អ្ន់ចិត្តចំរោះរ ឿងអ្វីចែលរកើត្រ ើង 
៣. អ្នកមិនព្តូ្វចំណាយព្ ក់រព្ចើនរៅរលើកា សបាយរពករទ 
៤. អ្នកព្តូ្វរ ៀន ស់រៅឱ្យសបាយ ីករាយ រទាះបីជាជីវិត្មាន 
     បញ្ញារកើត្រ ើងឬចួបបញ្ញារព្ចើនយ៉ៅងណាក៏រោយ 
៥. អ្នកព្តូ្វរធវើជាមនុសសចែលអ្នកមានទំនុកចិត្ត និងកា រជឿ 
     ជាក់រលើខលួនឯង នឹងរធវើអ្វីមួយចែលមានព្បរយជន៍សព្មាប់ 
     អ្នកសងគមព្គួស្ន  និងសងគមជាតិ្ បស់អ្នក ចែលអ្នកគួ រធវើវា 
     ឱ្យខ្នងចត្ ន។ 
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៣៣.១២. ឱ្យ១២ក្បការមិនអ ល់យុ 

 ១. ឱ្យត្ថ្មលគ្គា 
 ២. ឱ្យរមត្មាែល់គ្គានិងគ្គា 
 ៣. ឱ្យឱ្កាស (ទុករពលឱ្យរធវើអី្មួយឱ្យលអ) 
 ៤. ឱ្យកា ពនយល់រមរ ៀន ឬចំរណះរចះែឹង 
 ៥. ឱ្យោកយសមរីពីររាះពិស្ន 
 ៦. ឱ្យកមាាំងចិត្ត ឬរលើកទឹកចិត្ត 
 ៧. ឱ្យទំនុកចិត្ត 
 ៨. ឱ្យរសចករីអាណិត្អាសូ  
 ៩. ឱ្យរសចករីព្សឡាញ់ 
 ១០. ឱ្យកា រាក់ទាក់ ឬឱ្យកា រាប់អាន 
 ១១. ឱ្យស្នាមញញឹមែល់គ្គារៅវិញរៅមក 
 ១២. ឱ្យកា ជួយខវល់ខ្នាយ៕ 
៣៣.១៣. ឱ្យ ៤យ៉ា ងនាំឱ្យបានស ចក្ដ ីខុជាពាក្យទូនា ន

រប ក់្ពះ មាា  មពុទធ 
 ១. ឱ្យរមត្មា  រសចករីព្សឡាញ់ទូរៅមិនរ ីសរអ្ើង 
 ២. ឱ្យក ុណា  រសចករីអាណិត្អាសូ ែល់អ្នកែថ្ទ 
 ៣. ឱ្យមុទិត្ម  រសចករីរព្ត្កអ្ ស្នទ ចំរោះអ្នកែថ្ទ នសុខ 
 ៤. ឱ្យឧរបកាា  តំ្មងចិត្តជាកណាោលៗរសមើៗ។ 
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៣៣.១៤. អក្ខរក្ក្មគុណធម៌ន្ខារ 
  ក = កត្ញ្ញូ            ង = ថ្ងលងនូ  
  ខ = ខនតី  ទ = ទទួលខុសព្តូ្វ 
  គ = គុណធម៌ ធ = ធមមសញ្ញា 
  ឃ = ោមត្ ខមី ន = នមស្នា  
  ង = ង្កយទូនាមន ប = បរញ្ចញរយបល់ 
  ច = ចចក ំចលក ផ = ផចិត្ផចង់ 
  ឆ្ = ឆ្នទៈ ព = ោកយពិត្ 
  ជ = ជួយគ្គា ភ = ភាត្ ភាព 
  ឈ = ា្សថ្វ ម = មុទិត្ម 
  ញ = ញញឹម យ = យុត្តិធម៌ 
  ែ = ោក់ខលួន   =  ឹងមំា 
  ឋ = ឋិត្រង  ល = លះបង់ 
  ឌ = ឌុនភាព វ = វិន័យ 
  ឍ = គុណវុឌឍិ ស = សំុរទាស / សូមអ្ភ័យរទាស 
  ណ = ចណនំា ហ = ហា៊ានសួ  
  ត្ =  ត្ស ូ   = រ ើងថ្នាក់ 
   អ្  = អ្ គុណ។ 
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ឧទទិ ក្ថា 
 ខំុ្ព្ពះក ុណាអាត្មមភាពខំពាយម និពនធនិងរ ៀបរ ៀងរសៀវរៅ
រ ម្ះ អ្កខ ព្កមទសសនៈ គ៉ឺជាកា សិកាព្ស្នវព្ជាវស រស   ហូត្ ន
ព្បសូត្រចញមកជា ូបរាង រពញលកខណៈរ ើង ន រោយវី ិយភាព ថ្ន
ទូលព្ពះបងគំខំុ្ព្ពះក ុណាអាត្មមភាពសូមឧទទិសស្នាថ្ែព្បរគន ថ្នាយ ជូន 
ចំរោះវី ជនចខម រសនហាជាតិ្មាតុ្ភូមិ ទំាងអ្ស់ព្គប់ៗជំនាន់ មានអ្តី្ត្
ព្ពះមហាវី កសព្ត្  ឥសស ជនបញ្ញវនត  ព្បជាជនចខម ព្គប់ ូប  ចែល ន
ពលីជីវិត្កា ោ ចង កានូវបូ ណភាពទឹកែី វបបធម៌ អ្កស ស្នស្ដសត និង
ព្ពះពុទធស្នសនា ។ ជាពិរសសសូមឧទទិសស្នាថ្ែរនះ ជូនចំរោះបុពវកា ី
ជនទំាងឡាយ ចែល នបូជានូវកមាាំងកាយ វាចា និងចិត្ត ព្ពមទំាង
ងវិកាកនុងកា ជួយរព្ជាមចព្ជង ទំនុកបព្មុងែល់ជាតិ្មាតុ្ភូមិ និងព្ពះពុទធ
ស្នសនា ព្ពមទំាងពុទធិកសិកាជាតិ្ តំ្មងពីអ្តី្ត្ ហូត្ែល់បចចុបបននរនះ 
សូមបរង្កានចិត្តរោយកុសលរចត្នា ឧទទិសនូវស្នាថ្ែរនះព្បរគនថ្នាយ 
និងជូនអ្តី្ត្ព្ពះមហាកសព្ត្ចខម ព្គប់ព្ពះអ្ងគនិងព្ពះញាតិ្វងានុវងស 
ចែលព្ទង់ នរស្នយព្ពះទិវងគត្កនលងរៅរហើយព្គប់ជំនាន់ អ្តី្ត្សរមតច
ព្ពះសងឃរាជទំាងពី គណៈ ព្ពះរាជាគណៈ ព្ពះឧបជាយចា យ ព្ពះ
រងរានុរង ៈព្គប់ៗព្ពះអ្ងគ។ 
 សូមឧទទិសនូវមហាកុសលទំាងប៉ែុនាមន ចែល ូបខំុ្ នរធវើរហើយ ជា
ពិរសសមហាកុសលចែលរកើត្អំ្ពីធមមទានរនះជូនែល់វិ កវិញ្ញាណ
កខនធ រញាមព្បុស បស់ខំុ្នាម ចប៉ែន ហយូ សូមឱ្យអ្នកមានគុណ បស់ខំុ្ 
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 នរៅកាន់សុគតិ្ភពត្មមសមគួ រោយផលថ្នធមមទានរនះកំុបីអាក់
ខ្ននរ ើយ ។ 
 សូមគុណរត្ជះថ្នបុញ្ញសមាោ  ចែលរកើត្អំ្ពីធមមទានទំាងអ្ស់រនះ 
ជូនែល់វិ កវិញ្ញាណ បស់បុពវកា ីជនទំាងឡាយ ព្ពមទំាងញាត្កា
ទំាងឡាយ បស់ខំុ្ទំាងព្ ំពី សនាដននិងញាតិ្ទំាងឡាយរៅកនុងសងា 
វែរ បស់ខំុ្ សូមឱ្យវិញ្ញាណកខនធ បស់បុពវកា ីជន និងញាតិ្ទំាងអ្ស់រនាះ 
 នរៅកាន់សុគតិ្ភពត្មមសមគួ កំុបីអាក់ខ្ននរ ើយ។ 
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ក្បវរាិរបូ សងខប 
ក្.ព័រ៌មានផ្លទ លខ់ៃួន 
• នលគ្តកូល-នលខ្ៃួន : េូយ សាំណាង សជជ តិដខ្ារ ជនជាតិដខ្ារ 
• ទភ      : គ្បុស    
• ម្ងៃ-ដខ្-ឆាន ាំកាំទណើ ត   : ០១-សីហា-១៩៨៩ 
•  ីកដនៃងកាំទណើ ត   : ភលូគិ្តពាាំងដគ្ស ឃុាំគ្តពាាំងដគ្ស គ្សុកទលសាង  

                       ទខ្តាម្គ្រដវង 
•  ីកដនៃងបចចុបបនន   : វតានួនលណីរាល (ទៅវតាថ្ន)់  

      ស ា្ ត ់ទនៃបាសាក់ ខ្ណឌ ចមាា រលន 
                       រាជធ្លនីភនាំទរញ 

•  ូរសរទទាក ់ង   : (+៨៥៥)១២ ៩៦៧-៤៨៩  
    (+៨៥៥)១០ ៩៦៧-៤៨៩ 

• អ្ុីដលល   : hoysomnang.edu.kh@gmail.com 

• YouTube   :  Somnang Dharma 

• Facebook page  : គ្រះរុ ធសាសនទែើលបសីនដិភារសងគល (BSPP)                
ខ. ព័រ៌មានអប់រ ាំ 
• ២០១៧-២០១៩  :  គ្បឡងបញចបថ់្ន កប់រជិា បគ្តជានខ់្ពស់  

   ឯកទ ស ៖ រែឋបាលសាធ្លរណៈម្នរុ ធិក   
   សាកលវ ិាល័យគ្រះសីេលុនីរាជា  
   (វតាសាវ យរដរ) ជាំនន ី់៦ 

• ២០១៤-២០១៩  :  បរជិា បគ្តដផនកវ ិ្ ីសាស្ដសដបទគ្ងៀន    

mailto:hoysomnang.edu.kh@gmail.com
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   ភាសាអ្ងទ់គៃស   
   ម្នសាកលវ ិាល័យបជា សាស្ដសដកលពុជា 

• ២០១២-២០១៦  :  បានបញចបថ់្ន កល់ហាវ ិាវល័ិយនីតិសាស្ដសដដផនក 
រែឋបាលសាធ្លរណៈទៅម្ងៃ ី២៣ ដខ្កុលាៈ ឆាន ាំ
២០១៦ បានបាំទរញលកខខ្ណឌ ទោយទជាគជ័យ
កនុងការគ្បឡង និងការពារសារណាបញច ប់ថ្ន ក់
បរជិា បគ្ត ឯកទ សនីតិសាស្ដសដម្នរុ ធិកសាកល
វ ិាល័យគ្រះសីេលុនីរាជា(វតាសាវ យរដរ) រាជ-
ធ្លនីភនាំទរញ  

• ២០០៩-២០១១ : គ្បឡងជាប់បាក់ឌុបជាសាថ ររ (ទៅវ ិាល័យ 
េ ុន ដសន ប ុន រា៉ា នី តាទមា ) 

• ២០០៦-២០០៩  : ទរៀនទៅសាោរុ ធិកអ្នុវ ិាល័យវតាលុនីសាគរ 
គ្សុកទកៀនសាវ យ ទខ្តាកណាដ ល 

• ២០០០-២០០៦  : ទរៀនទៅសាោបឋលសិកាគ្តពាាំងដគ្ស (គ្សុក 
 ទលសាង ទខ្តាម្គ្រដវង)។ 

គ. ពានរង្វវ ន់ជ័យោភី 
• ២០១៦-២០១៧ : ជាប់ជានិសសតិទឆនើល ថ្ន ក់ចរយិវ ិា ម្ន សាកល

វ ិាល័យបជា សាស្ដសាកលពុជា។ 
ឃ. បទពិសោធនិងការទទួលខុ ក្រូវផ្លទ លខ់ៃួន 

• ២០១៦-២០១៨ : ទ វ្ើជាអ្នុគ្បធ្លន ី១ ម្នកៃឹបគ្រះរុ ធសានទែើលបី
យុវជននិងសងគលម្នសាកលវ ិាល័យបជា សា
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ស្ដសដកលពុជា គ្គប់គ្គង និង  ួលខុ្សគ្តូវដផនកគ្រះ
្លអ៌្បរ់ ាំសងគលគ្បចាំសបាដ េ៍ 

  : ជាអ្នកគ្គប់គ្គង និងោក់រាល់គ្បធ្លនប សដលដង
គ្រះ្លអ៌្បរ់ ាំែល់លតិានិសសតិ  ម្នសាកលវ ិា 

                               ល័យបជា សាស្ដសដកលពុជា និងគ្បជារុ ធបរស័ិ  ូ
ទៅ។ 

ជាអនក្ រស ររបាយការណ៍ក្បចាំន្ខ 

  : សរទសររបាយការណ៍រចួទេើយគ្បគល់ឱ្យគ្បធ្លន
សភានិសសិតម្នសាកលវ ិាល័យបជា សាស្ដសា
កលពុជាអាណតាិ ី១១ 

២០១៧-២០១៨   : ទ វ្ើកិចចការ្រសាគ្គចិតាបទគ្ងៀន  សិសានុសិសស
តាលអ្ងគការនន (អ្ងគការគ្គួសារងាី និងអ្ងគការ 

                                  សនដិភាររិភរទោក)  
• ២០១៧-២០១៨  : ទ វ្ើជាគ្គូបទគ្ងៀនសាគ្គចិតាទៅគ្កសួងអ្ប់រ ាំយុវជន 

និងកីឡា  
• អ្ប់រ ាំគ្បជារុ ធបរស័ិ  និងសិសានុសិសសតាលទខ្តាននម្នគ្រះរាជា

ចគ្កកលពុជា 
• ២០១៨-២០១៩ : ការ្រសាគ្គចិតាទ វ្ើជាអ្នុគ្បធ្លន ី២ ម្នគណៈ- 

កមាា ្ិការវបប្ល៌ គ្គប់គ្គងកៃឹបសិកាគ្បាាំ ទៅ
សាកលវ ិាល័យបជា សាស្ដសដកលពុជា។ 
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•  មានទាំនួលខុ ក្រូវខព ស់ោយសផ្លា រសៅសលើ 
រគ្ងឹងសលតថភារសិសានុសិសសទែើលបទីគ្តៀលខ្ៃួនលនុគ្បឡងថ្ន ក ី់១២ 
ជាគ្គូបទគ្ងៀនភាសាអ្ងទ់គៃស 
ទរៀបចាំទលទរៀនបទគ្ងៀនសិសសសគ្មាបទ់គ្តៀលគ្បឡងថ្ន ក ី់១២ 
ោកល់ាំហាតឱ់្យសិសសទ វ្ើ។ 
ការទទួលខុ ក្រូវ 

• ទរៀបចាំទលទរៀន និងឧបករណ៍បទគ្ងៀនសិសស 
• ទរៀបចាំលាំហាត់ឱ្យសិសសទតសដសលតថភារ ដកកាំេុស និងោកកិ់ចច

ការសាោឱ្យសិសសទ វ្ើ 
• លនុទចញទរៀបចាំសមាអ តបនទបទ់រៀនចូលរលួចាំដណកដងរកាបរសិាថ ន 
• ជួយ ទោះគ្សាយបជហ សិសសកនុងថ្ន កទ់រៀន 
• ទលើក ឹកចិតាសិសសដែលទរៀនទខ្ាយ ឱ្យកាៃ យជាសិសសរូដកមាន

សលតថ-ភារគ្បហាក់គ្បដេលគ្នន  
• ទលើក ឹកចិតាសិសសឱ្យកាៃ ហាន ហា ននិយយហា នសួរ 
• ជាអ្នកផដល់ឱ្វា ឱ្យទែើរផៃូវគ្តូវ 
• ជាអ្នកមានយុតាិ្ល ៌សចច្លក៌នុងខ្ៃួនលនិលទលអៀង។ 

 កិ្ាវគគខៃីៗ  
• ម្ងៃ ី៩ ដខ្កជា  ២០១៧  : “វ ិ្ ីសមាៃ តទ់ែើលបទីជាគជយ័កនុង 

                ការ្រ”  
• ម្ងៃ ី១ ដខ្កកាោ ២០១៥ : វគគគរទុកាសលយវ ិា។ 
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ង. ព័រ៌មានភាោ 
• ភាសាដខ្ារ    : ភាសាកាំទណើ ត 
• ភាសាអ្ងទ់គៃស    : ភាសាយន (និយយ សរទសរ អាន  

               និងសាា បល់អ)។ 
ច. ជាំនញក្ុាំពយទូ័រ 
• ២០១៨-២០១៩    : Microsoft Word, Excel, and    

               Power Point & E-mail ម្នសាកល-     
               វ ិាល័យទបៀលគ្បាយ។ 

ជាំនញក្គប់ក្គង 
• ទោះគ្សាយបជហ ទផសងៗ 
• ទលើក ឹកចិតាលនុសស 
• គ្គប់គ្គងអ្តាចរតិ ការនិយយ ទែក ទែើរឈរ អ្ងគុយ ឱ្យមានរទបៀប
ទរៀបរយ 

• គ្គបគ់្គង្នធ្លនលនុសស 
• ជាំនញទលើក ឹកចិតា។ 
ឆ. អរាចររិផ្លទ លខ់ៃួន 

• ជាលនុសសទសាា ះគ្តងអ់ាច ុកចិតាបាន 
• គ្គបគ់្គងទរលទវោបានលអ 
• ជាលនុសសរងឹមាាំ ដតលនិរងឹរសូ និងជាំនញកនុងការ ាំនក ់ាំនងលអ  
• មានសលតថភារទ វ្ើការទាាំងការ្រគ្សួល និងលាំបាក  
អាចបតដ់បនទានក់ាលៈទ សៈ 
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• អាចគ្គបគ់្គងខ្ៃួនឯងបាន 
• មានចិតាអ្ាំណតអ់្ត់្ ន ់ចាស់ោស់និងការ្រ 
• ជាលនុសសវជិជមានទបើកចិតា ូោយកនុងការរះិគន់រីអ្នកែម្ កនុងន័យ
ទែើលបសីាថ បន  

• កាំេុសជាបិតាម្នការសិកា មានកាំេុសទចះដកនូវកាំេុសទែើលបអី្ភវិឌឍន៍
ខ្ៃួនឱ្យលអជាងលុន 

• មាន ាំនុកចិតាទលើខ្ៃួនឯងថ្អាចទ វ្ើបាន អ្នកែម្ ទ វ្ើបាន ខុ្្ាំក៏អាចទ វ្ើ
បាន  

• មានទលតាា ្លែ៌ល់អ្នកែម្  
• ទចះអ្តឱ់្នឱ្យអ្នកែម្ លនិគុាំកួនឬរាបា ។ 

ជ. បពវជាជ  (បួ ជាោមសណរក្នងុឆ្ន ាំ២០០៣) 
• ទរលបួសបានលួយវសាកនុងឆាន ាំ២០០៣ កនុងជនា យុ១៤វសាគឺទៅ
បទគ្លើគ្រះទតជគុណ គ្សី សាំអ្ុល ទៅសឹុល ចនទ (សីលចនទគទនធ ) កនុង
រ័ ធសីមាវតាគ្កាាំងទចតិយសថិតទៅភូលិគ្តពាាំងដគ្ស ឃុាំគ្តពាាំងដគ្ស 
គ្សុកទលសាង ទខ្តាម្គ្រដវងដែលជាវតាគ្សុកកាំទណើ ត ។  
ឈ. ឧប មបទា 
• សាលទណរ េូយ សាំណាង លុះអាយុបាន ២០វសាបានសុាំឧបសលប
ទាជាភិកខុភាវកនុងសាំណាក់ គ្រះទតជគុណ សទលដចគ្រះឧតាលលនីុ ទយឿង 
យ៉ា ត់ ជាគ្រះឧបជាយ ៍មានគ្រះទតជគុណ ចិនាលទន ផន ចិនដ  គ្រះគ្គូ
ឥនទបបជា សិរ ីសឹុល យុតា គ្រះទតជគុណសុផលទតថទរា ម្ណ សុផល  ជា
ឧបសលបទាចរយ គ្រះឧបជាយឱ៍្យនលបញាតាិថ្ (សាំវរសីទោ) នរ ័ធ
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សីមាវតាទគ្ជាយអ្ាំរិលទៅម្ងៃចនទ ៨ទរាច  ដខ្ផលគុន ឆាន ាំឆៃូវ ឯកស័ក រ.
ស.២៥៥៣ គ្តូវនឹងម្ងៃ ី៨ ដខ្លនី ឆាន ាំ២០១០ ។ 
ញ. ចាំសពាះ មិទធផលវិញ 
• ទៅម្ងៃ ៨ទរាចដខ្លិគសិរ ឆាន ាំលដល សបដស័ក រ.ស.  ២៥៥៨ គ្តូវនឹងដងៃ
អា ិតយ ី១៤ ដខ្ ន្ូ  ឆាន ាំ២០១៤ បានបាំបួសកុលបុគ្តទ ា្ ះ ទបឿន ភី 
នរ័ ធសីមាវតាអ្ាំទៅសាអ ត សថិតទៅភូលិអ្ាំទៅសាអ ត ឃុាំអ្ាំទៅសាអ ត  
គ្សុកទលសាង 

  ទខ្តាម្គ្រដវង។ 
• ទៅម្ងៃ១៥ទកើតដខ្បុសសឆាន ាំលដលសបដស័ករ.ស.២៥៥៨ គ្តូវនឹងម្ងៃ
អា ិតយ ី៤ ដខ្លករា ឆាន ាំ២០១៤ បានមានគាំនិតផដួចទផដើលបទងាើតនិងជា
អ្នកសាថ បនិកកលាវ ិ្ ីផសរវផាយគ្រះ្លល៌យួទោយឱ្យទ ា្ ះថ្  

“ កលាវ ិ្ ីគ្រះរុ ធសាសន និងសីល្លស៌ងគល ” (The Moral Society          

   And Buddhism Program) ដែលសថិតនូវកនុងវតានួនលណីរាល  
   (ទៅវតាថ្ន)់ ស ា្ ត ់ទនៃបាសាក ់ខ្ណឌ ចមាា រលន រាជធ្លនីភនាំទរញ ។ 
• ម្ងៃអា ិតយ ២ទរាច ដខ្រិសាខ្ ឆាន ាំវក អ្ែឋស័ក រ.ស.២៥៦០ គ្តូវនឹងម្ងៃ
 ី ២២ដខ្ឧសភា ឆាន ាំ២០១៦ បានទផដើលគាំនិតកសាងនូវវចចកុែិ  គឺបងគន-់ 
អ្នល័យសគ្មាប់ជាសលបតាិរបស់សងឃនរ័ ធសីមាវតាគ្កាាំងទចតិយ 
សថិតទៅភូលិគ្តពាាំងដគ្ស ឃុាំគ្តពាាំងដគ្ស គ្សុកទលសាង ទខ្តា ម្គ្រដវង 
ដែលជាវតាគ្សុកកាំទណើ តរបស់ខុ្្ាំគ្រះករណុាអាតាា ភារ ។ 

• ទៅម្ងៃចនទ ១៥ទកើត ទរញបូណ៌លី ដខ្មាឃ ឆាន ាំវក អ្ែឋស័ករ.ស
២៥៦០គ្តូវនឹងម្ងៃ ី២២ ដខ្កុលាៈ ឆាន ាំ២០១៦  បានបទងាើតកលាវ ិ្ ី
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ផសរវផាយគ្រះ្ល ៌ដចកជា្លាទានទោយ ភកិខុ ឧតាលបទជា  ជុាំ វាសន 
ភិកខុ បជា ចរយិ ទឈៀង ម្ឆ មា៉ា ញ ភិកខុ សាំវរសីទោ េូយ សាំណាង 
និងភិកខុ កលាណ្ទមាា  យ៉ាុន កលាណ កនុងវ ិយុសាំទឡងគ្រះ្ល៌ FM 
102.70 MHZ វ ិយុគ្រះរុ ធសាសន ដែលសថិតទៅវតានួនលណីរាល 

តាថ្ន់ទៅវ  ស ា្ ត់ ទនៃបាសាក់ ខ្ណឌ ចមាា រលន រាជធ្លនី ភនាំទរញ 
ទេើយបានោក់ទ ា្ ះថ្ “កលាវ ិ្ ីរុ ធឱ្វា ផារភាជ ប់និងសងគល” (The 

advice of Buddhist and Society Programs) ។ 
• ទៅម្ងៃទៅរ៩៍ទកើតដខ្ទជសឋឆាន ាំរកានរវស័ករ.ស.២៥៦១ គ្តូវនឹងម្ងៃ ី
៣ ដខ្លងុិន ឆាន ាំ២០១៧ គ្តូវបានបទងាើតកលាវ ិ្ ីផសរវផាយគ្រះ្ល៌លយួ
ទ ៀតទោយឱ្យទ ា្ ះថ្ “កលាវ ិ្ ីគ្រះរុ ធសាសនទែើលបីសនដិភារ
សងគល” (The Buddhism For Social Peace Program) ។ 

• ម្ងៃអា ិតយ១៥ទកើតដខ្បសុសឆាន ាំច សាំរ ឹធិស័ក រ.ស.២៥៦២ គ្តូវនឹង ម្ងៃ
 ី២០ ដខ្លករា ឆាន ាំ២០១៩ បទងាើតគណៈ្លាយគ្តាសគ្មាបែឹ់កនាំរុ ធ
បរស័ិ បាំទរញបុណយកនុងគ្បទ ស និងទគ្ៅគ្បទ ស ទោយគ្តូវបាន
គ្បសិ ធនលទ ា្ ះថ្ ៖ 
“ គណៈ្លាយគ្តាគ្រះម្គ្តរតន ៍” បទងាើតែាំបូង ក៏បានែឹកនាំគ្បជារុ ធ
បរស័ិ ដខ្ារទៅបាំទរញបណុយទៅគ្បទ សភមូា កនុងរិ្ីបណុយមាឃបូជា
មានរយៈទរលគ្បាាំបីយប ់គ្បាាំបនួម្ងៃ ។ 
ដ. និគមន៍វចនៈ 
• ជារលួលកគ្រះភិកខុ េូយ សាំណាង ជាគ្រះសងឃដែលមានចរតិសៃូតបតូ 
សុភាររាបសាគ្សឡាញ់សាលគគីភារ លិតាភារ ភារទសាា ះគ្តង់ កតញាូ  
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គ្រលទាាំងមានគ្រះ ័យសទនដ សែល់គ្រះសងឃ និងរុ ធបរស័ិ ទាាំង
អ្ស់ឥតគ្បកានវ់ណណ ៈអ្វីទឡើយ ជាគ្រះសងឃដែលគិតគូរែល់គ្បទយជន៍
រលួជា ា្ំ  ជារិទសសផលគ្បទយជនស៍ាសន និងគ្បទយជនជ៍ាតិ ។ 
ឋ. ចាំសពាះោន ម្ដក្ោវក្ជាវនិពនធ និងក្ោវក្ជាវសរៀបសរៀង 
• ២០១៧-២០១៨  ៖ ទរៀបទរៀងទសៀវទៅលយួកាលមានទ ា្ ះថ្  

 “កគ្លងខ្ៃឹលសារអ្តថប គួរយល់ែឹង” 
• ២០១៨-២០២០ ៖ និរនធនិងទរៀបទរៀងទសៀវទៅសាន ម្ែ ីរីរមានទ ា្ ះ

ថ្ “សាំណាងជីវតិ” 
• ២០២០-២០២២ ៖ និរនធ និងទរៀបទរៀងទសៀវទៅសាន ម្ែ ីបីមាន

ទ ា្ ះថ្ “អ្កខរគ្កល សសនៈ”។ 
ឌ. ចាំណាប់អារមាណ៍ 
• ជាទរៀងរាល់ម្ងៃ : ចូលចិតាអានទសៀវទៅ ទាាំងដផនករុ ធចគ្ក និង

អាណាចគ្ក គ្រលទាាំងគ្សាវគ្ជាវ អ្តថប គ្រះ្ល៌
ទ សន និងទរៀបទរៀងអ្តថប ទផសងៗ។ 

ឍ. អនក្ធ្លន  

• គ្រះបជា សាំ វរ  យូរ ភួង គ្រះរាជាគណៈថ្ន ក់កិតាិយសជាគ្រះគ្គូ
ទៅអ្្ិការវតានួនលណីរាល ទៅវតាថ្ន ់

• គ្រះ្លាវបិសសន ល៉ាុន សាយ គ្រះរាជាគណៈថ្ន ក់ចតាវ  និងជាគ្រះអ្គគ
នយកវ ិយុសាំទឡងគ្រះ្ល៌ FM 102.70 Mhz វ ិយុ
គ្រះរុ ធសាសន ូទាាំងគ្រះរាជាណាចគ្កកលពុជា 
 ូរសរទ ៖ ០៩២ ៧៧៦ ៩៧៦ 
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• ទោកសាស្ដសាា ចរយ  : សុខ្ វា៉ា រ ីបទគ្ងៀនទៅសាកល វ ិាល័យបជា
សាស្ដសាកលពុជា 
 ូរសរទ ៖ ០៩២ ៧១១ ៩៧១ 

• ទោកគ្បធ្លន  :  គ្គបគ់្គងដផនកពាណិជជកលា 
          : គង់ សុភី 

 ូរសរទ ៖ ០១៦ ៣៣៨ ៣៥៥ 
• ទោកគ្គូ  : េ ុន សារ ីគ្គូបទគ្ងៀនកុាំរយូ រ័ ម្នសាកល វ ិាល័

យទបៀលគ្បាយ 
 ូរសរទ ៖ ០៩៣ ៥៥០ ៦៧៨ 
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ឯក្ោរពិសក្គ្នះ 
 គលពរីសុតានាបិែកទលខ្៥២  ាំររ័៣៤៩ែល់៣៥០ 
 វចននុគ្កលដខ្ាររបស់សទលដចគ្រះលហាសុទលធ្ល្ិបតី ជួន ណាត  

ទជាតជា ទណា ភាគ ី១-២ ភនាំទរញការផាយរបស់រុ ធសានបណឌិ តយ 
រ.ស. ២៥៥១ គ.ស. ១៩៦៧ 

 ទសៀវទៅ គ្បជុាំភាណវារ រិទសស បាលី ដគ្ប គ្បលលូទរៀបទរៀងទោយ 
ដសល សូរ រ.ស. ២៥០៨ គ.ស. ១៩៦៦ 

 ទសៀវទៅ សសនវែដីទលខ្៥០គ្គូបទគ្ងៀនគ្តីមាស ី៣ឆាន ាំ២០១៦
 ាំររ័១០ 

 ទសៀវទៅជីវតិគ្គូ ( ាំររ័៣៧-៣៨) របស់ភកិខុ គ្កចូ លួន និងភកិខុ សុខ្- 
សលបតាិ រ.ស.២៥០៦  

 គ្រលទាាំងឯកសារ ដែលជាប់ទាក ់ងលយួចាំនួនទ ៀត ។ 
 

វាយអត្ថបទ ក ុំព្យូទ័រ 
ដោយខ្ញុំព្ព្ះករ ណាអាត្មាភាព្ព្ព្ះព្រូដោសាន រ័កខម នី 

 ហូយ សុំណាង ដៅមាស សុំណាង 
សូមរង់ចុំអានដសៀវដៅ អកខរព្កមទសសនៈភារ២ 

នឹងដេញឆាប់ៗកនញងដព្លខាងម ខ 
 
 
 



អ្កខ ព្កមទសសនៈ                 រោយព្ពះព្គូរោស្ននុ ័កខមនុី        ហយូ  សណំាង 
 

-100- 

 

នម បបរុ ជនមាន ទាធ ក្ជះថាៃ ចូលរមួសបាះពុមព
ស ៀវសៅ 

អក្ខរក្ក្មទ សនៈ 
- ព្ពះព្គូ រប ឿន ស្នរប ឿន ព្ពះរៅអ្ធិកា វត្តអំ្រៅស្នាត្ ....... ២០ចាប់ 
- ឧ.សិ. យឹម បូច  ន ព្ពមទំាងកូនរៅរៅសទឹងមានជ័យងមី .. ១០០ចាប់ 
- ឧ.ស. ជា ខុន និងឧ.សិ. ឈឹម ស្នរា៉ៅន ព្ពមទំាងកូនរៅ .. ២០ចាប់ 
- ឧ.ស. រៅ និងឧ.សិ. នី ព្ពមទំាងកូនរៅ ..................... ២០ចាប់ 
- ឧ.សិ. ហួត្ មលិះ ព្ពមទំាងកូនរៅ ................................. ២០ចាប់ 
- ឧ.សិ. មាស រយ៉ែត្ ព្ពមទំាងកូនរៅ ............................. ១០ចាប់ 
- ឧ.សិ.  ីម រហង ព្ពមទំាងកូនរៅ និងញាតិ្ព្ពះធម៌ ......... ១០ចាប់ 
- ឧ.សិ. អា៊ា គឹមសួ ព្ពមទំាងកូនរៅភនំរពញ...................... ១០ចាប់ 
- ឧ.ស. ស្ន  វុធី និងឧ.សិ. រឌឿ សីុឌីម ព្ពមទំាងកូនរៅ .... ១០ចាប់ 
- កូន រសង សុខត្មរា ព្ពមទំាងបុព្ត្ ............................... ១០ចាប់ 
- ឧ.សិ. ជា ស្នវ ន ព្ពមទំាងកូនរៅ ............................... ១០ចាប់ 
- ឧ.សិ. ចាន់ សុផ្ទន់ ព្ពមទំាងកូនរៅនិងមិត្តព្ពះធម៌ ........ ១០ចាប់ 
- ឧ.សិ. សុខ ផលលី ព្ពមទំាងកូនរៅ ............................... ១០ចាប់ 
- ឧ.សិ. លី ឪម៉ែុយ ព្ពមទំាងកូនរៅ .................................. ៨ចាប់ 
- ឧ.ស. សុខ ជា និងឧ.សិ. រម៉ែង ថ្ណ ព្ពមទំាងកូនរៅ ......... ៥ចាប់ 
- ឧ.សិ. មាស សុខរ ង ................................................. ៥ចាប់ 
- ឧ.សិ. វា៉ៅ សំអាង ព្ពមទំាងកូនរៅ .................................. ៥ចាប់ 
- ឧ.សិ. ជា ណយ ព្ពមទំាងកូនរៅ និងញាតិ្ព្ពះធម៌ ........... ៥ចាប់ 
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- ឧ.សិ. ថ្ណ ណំ ព្ពមទំាងកូនរៅរៅរខត្តកំពង់ចាម ........... ៥ចាប់ 
- ឧ.សិ. ភា ចាន់រធឿន ព្ពមទំាងកូនរៅ ............................. ៥ចាប់ 
- ឧ.សិ. ស្នន ងូ និងស្នាមី ព្ពមទំាងកូនរៅ........................ ៥ចាប់ 
- ឧ.សិ. រលឿង សុង ព្ពមទំាងកូនរៅ ................................ ៥ចាប់ 
- ឧ.សិ. អ្ ុក ប ុនលី រៅ តំ្មង រសៀកលី ព្ពមទំាងកូនរៅ ...... ៥ចាប់ 
- ឧ.សិ. រគឿន ឡាន ព្ពមទំាងកូនរៅ ................................ ៥ចាប់ 
- ឧ.សិ. ឈុន សុផល ព្ពមទំាងកូនរៅរៅត្មព្ពំ ................. ៥ចាប់ 
- ឧ.សិ. ហងស រយឿន ព្ពមទំាងកូនរៅ ............................... ៥ចាប់ 
- ឧ.សិ.  ៉ៅល់ បូលីន ព្ពមទំាងកូនរៅ ............................... ៥ចាប់ 
- ឧ.សិ. លឹម រម៉ែងជូ ព្ពមទំាងកូនរៅ ................................ ៤ចាប់ 
- ឧ.សិ. រ ង រា៉ៅនី ព្ពមទំាងកូនរៅ .................................. ៤ចាប់ 
- ឧ.សិ. ជ័យ ជួនសុផល ព្ពមទំាងកូនរៅ .......................... ៤ចាប់ 
- បអូនព្សី រសង ោលីន រៅត្មព្ពំ...................................... ៣ចាប់ 
- រោកត្ម សុខ និងរោកយយ រា៉ៅត់្ ព្ពមទំាងកូនរៅ ........ ៣ចាប់ 
- ឧ.សិ. រសង ចិនាដ ព្ពមទំាងកូនរៅ ................................. ៣ចាប់ 
- ឧ.សិ. រអាម ស្នអុ្ន ព្ពមទំាងកូនរៅ ............................. ៣ចាប់ 
- ឧ.សិ. រព្ពៀង ត្ូច ព្ពមទំាងកូនរៅ ................................. ៣ចាប់ 
- ឧ.សិ. លី សុខរហៀង ព្ពមទំាងកូនរៅ ............................ ៣ចាប់ 
- ឧ.សិ. ឯម ចនាា ព្ពមទំាងកូនរៅបុ ីពិភពងមីចំកា ែូង .......... ៣ចាប់ 
- ឧ.សិ. សុខ រយឿង ព្ពមទំាងកូនរៅ ................................ ៣ចាប់ 
- ឧ.សិ. សំ ថ្ង ព្ពមទំាងកូនរៅ ....................................... ២ចាប់ 
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- ឧ.សិ. ផុន រសឿង ព្ពមទំាងកូនរៅ ................................. ២ចាប់ 
- ឧ.សិ. សុខ រហង ព្ពមទំាងកូនរៅ ................................. ២ចាប់ 
- ឧ.សិ.  ន ប៉ែូ រ  ត្ ព្ពមទំាងកូនរៅ ................................ ២ចាប់ 
- ឧ.ស.  ូយ រោកយយ អ្ូន ព្ពមទំាងកូនរៅ ................ ២ចាប់ 
- ឧ.សិ. ប៉ែុក ព្ពមទំាងកូនរៅ ........................................... ២ចាប់ 
- ឧ.ស. រយ៉ែត្ និងឧ.សិ. ព្សី ញិុប ព្ពមទំាងកូនរៅ ............. ២ចាប់ 
- ឧ.សិ. សម មុត្ត ព្ពមទំាងកូនរៅ.................................... ២ចាប់ 
- ឧ.សិ. រ ៉ៅ ធួក ព្ពមទំាងកូនរៅ ..................................... ២ចាប់ 
- ឧ.សិ. ជា ណយ ព្ពមទំាងកូនរៅ .................................. ២ចាប់ 
- ឧ.សិ. សួន សយ ព្ពមទំាងកូនរៅ ................................. ២ចាប់ 
- ឧ.សិ. បួ  រសឿន ព្ពមទំាងកូនរៅ .................................. ២ចាប់ 
- ឧ.ស. ផ្ទន និងឧ.សិ.  ឹម ព្ពមទំាងកូនរៅ .................... ២ចាប់ 
- ឧ.សិ. សឹុម សុឃីម ព្ពមទំាងកូនរៅ ............................... ២ចាប់ 
- ឧ.សិ. ជា យូ  ព្ពមទំាងកូនរៅ ...................................... ២ចាប់ 
- ឧ.ស. រព្សឿន និងឧ.សិ. រសៀង ព្ពមទំាងកូនរៅ .............. ២ចាប់ 
- ឧ.ស. ផ្ទន់ និងឧ.សិ. ផុន ព្ពមទំាងកូនរៅ...................... ២ចាប់ 
- ឧ.ស. ជា និងឧ.សិ. តំ្ ព្ពមទំាងកូនរៅ .......................... ២ចាប់ 
- ឧ.សិ. រអ្ៀ អ្ន ព្ពមទំាងកូនរៅ ..................................... ១ចាប់ 
- ឧ.សិ. រម៉ែន ស្នន ព្ពមទំាងកូនរៅ ................................. ១ចាប់ 
- ឧ.សិ. ញឹុម ស្នវា៉ៅង ព្ពមទំាងកូនរៅ ............................... ១ចាប់ 
- ឧ.សិ. ចហម រស្នភ័ណឌ ព្ពមទំាងកូនរៅ .......................... ១ចាប់ 
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- ម៉ែុត្ ប ុន ធន ព្ពមទំាងកូនរៅ ........................................ ១ចាប់ 
- ឧ.សិ. អ្ ុត្ សំអ្ន ព្ពមទំាងកូនរៅ ................................. ១ចាប់ 
- ឧ.សិ. ផុន រសឿង ព្ពមទំាងកូនរៅ ................................. ១ចាប់ 
- ឧ.សិ. ឆ្ត្ សំអាង ព្ពមទំាងកូនរៅ ............................... ១ចាប់ 
- ឧ.សិ. រសង កាណា ព្ពមទំាងកូនរៅកំពង់ឆ្ាំង ................ ១ចាប់ 
- ឧ.សិ. ប៉ែុល សុផ្ទត្ ព្ពមទំាងកូនរៅ ............................... ១ចាប់ 






