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ឧទ្ទសិកថា 
 

 ដោយអុំណាចផលានិេងសននកូនដេៀវដៅដនោះ និងមហាកុេលថាន ក ់បពវជាជ
អេ់រយៈកាល ១៣ ឆ្ន ុំ របេ់ខ្ុ ុំ រពមទាុំងបុណយកុេល នទដទៀរ មាន ការេប្មតង
្ម៌ ត្ថមាថ នីយវ៍ទិយុ   ការបុំដពញកិចចការេម័រគចិរត កនុងកមមវ ិ្ ីបុំបួេអប់រ ុំេីល
្ម ៌ជារគូបដគគ ល ទាុំងកនុងរបដទេកមពុជា និងរបដទេនៃ អេ់រយៈដពល៤ ឆ្ន ុំ ការក
ាងគមពរីអ ាកថា ផ្កា របាក ់កឋនិ និង ការចូលរមួេកមមភាព ជុំនួយមនុេស្ម ៌  
ជា្មមទានកតី និងអាមិេទានកតី   េដរមចបានជាមហាកុេល េូមដកើរមាន ល់ 
មាត្ថបិត្ថ រគូឧបជាយាចារយ រពោះមហាកសររ រមួទាុំងបពវជិរ រគហេថ  ហមឺនេពវ
មុខមន្តនតី បងបអូនជនរមួជារិ ប្ លបានបុំដពញការពវកិចច ដ ើមបបីុពវដហរុជារិ ាេ  
និងដលាកអនកទាុំងឡាយប្ លបានចាប់កាន់អានដេៀវដៅដនោះ េូមឲ្យដកើរដកើន 
ចរមុងចដរមើន លាភ យេ េរដេើរ េុខ ពុទធពរ ៤ េមបរតិ ៣ របការ អ គររពោះ
ពុទធរត្ថេ់ ឹងនូវ្ម៌ណា េូមឲ្យបានេដរមចកនុងចុំប្ណកនន្ម៌ដ ោះ ត្ថមេមគួរ  
រគប់ៗ គ្នន កុុំបីអាកខ់ានដ ើយ។  
 េូមឲ្យរពោះពុទធាេ រងុដរឿងចដរមើន ផាយទូដៅដពញេកលដលាក េូម
ឲ្យដលាកទាុំងមូលបានរបកបដោយេនតិភាព៕ 

វរតឯករេមី ដៅទួលត្ថឯក,ភូមទិួលត្ថឯក េគា រទ់ួលត្ថឯក រកុង និងដខរត
បារ់ ុំបង, នៃៃ ១២ ដោច ប្ខដចររ ឆ្ន ុំមាញ់ ពសេ ២៥៥៦, ររូវនឹងនៃៃទី ៧ ប្ខ   
ឧេភា គសេ ២០១៣  
      បញ្ញា វដោ ភកិខុ ឆេន ចនទឆេដ្ឋា  

(សមណនសិសិតពទុ្ ធកិសាកលវទិ្ាលយ័ ព្ពះសហីនរុាជ សាខាខេត តបាតដ់បំង  
មហាវទិ្ាលយ័ទ្សសនវជិ្ជា នងិសាសនាឯកខទ្សៈ ទ្សសនវជិ្ជា ពទុ្ ធសាសនា,ជនំានទ់្ ី៥) 
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1 

      គាថាផផដើម 
 

 ពហូ ផេវា មនុស្សា ច មងគលានិ អចិនតយុុំ 
 អាកងខមានា ផោត្ថថ នុំ រពូហ ិមងគលមុត្តមុំ(១)។  
    

   បទពាក្យ៧ 
 

  ទទវតារពមទាំងមនុស្សដទ៏ររើន នាំគ្នន រក្ទវ ើនពាយាមខ្ល ាំង 
  ពិភាក្ាមងគលជារបចាំ ដល់ដបព់ីរឆ្ន ាំក្ម៏និយល់។ 
  ទទើបបានចតទ់ទវតាមយួអងគ ឲ្យយាងតរមងរ់ពះមណ្ឌ ល 
  គ្នល់សួ្រអារាធនរពះទស្ពល ក្ម្ចច តក់្តីឆ្ងល់គឺក្ង្ខា ។ 
  រគ្នទនះឯងអងគរពះភគវនត ទទួលនិមនតននទទវតា 
  រទងប់ានស្ម្មតងយ៉ាងពសិ្តត រ មងគលទនះណាស្តមរបាាំប។ី 

ផស្សចកតសី្សរមាយ 
  ស្ម័យមួយរពះស្ម្ចម ស្មពុទធរទង់គង់ទៅក្នុងវតតទេតពន ទទៀបរក្ុងស្តវតថី
លាំដាបទ់នះឯងទទវតាមយួអងគកាលម្ដលទវលារារតីបឋមយាមក្នលងទៅទ ើយ រពះ
ស្ម្ចម ស្មពុទធរទង់គងក់្នុងទីណា ទទវតាក្៏រូលទៅក្នុងទីទនះ លុះរូលទៅដល់ទ ើយ
ថ្វវ យបងគាំរាំទពាះរពះអងគ ទ ើយករក្នុងទីដ៏ស្មគួរ បានទូលសួ្រថ្វ ទទវតានិង
មនុស្សទាំងឡាយរបាថ្វន នូវសិ្រមីងគលបានគិតរក្នូវមងគលទាំងឡាយអស់្១២ឆ្ន ាំ
ទ ើយ សូ្មរពះអងគរទង់ទមតាត ស្ម្មតងរបាប់នូវមងគលដ៏ឧតតម រពះស្ម្ចម ស្មពុទធរទង់
រតាស់្ស្ាំម្ដងទដាយភាសិ្តគ្នថ្វយ៉ាងទនះថ្វ 
 
 

 

១.បាលី មងគលសូ្រតគ្នថ្វទាំងអស់្រស្ងទ់រញពី រពះនរតបដិក្ ភាគ ៥២ ទាំពរ័ ៤-៦ 
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      គាថាេី ១  
  ម្ចន ៣ មងគល  
 អផស្សវនា ច ពាលានុំ បណ្ឌិ ត្ថនពាច  ផស្សវនា 
 បូជា   ច    បូជនីយានុំ    ឯត្មមងគលមុត្តមុំ។  

  (បទពាក្យ៧) 
 ក្ិរយិាមនិទស្ពគបេ់នពាល ម្ដលនាំទរាលរាលទម្ច ៈបាាំង 
 ទស្ពគបប់ណ្ឌិ តមតិតលអខ្ល ាំង េួយ នាំរារាាំងអកុ្ស្ល។ 
 បូជាដល់បុគគលគួរបូជា ទដាយរិតតស្ទធ បានមគគផល 
 បីទនះគួរគិតឲ្យបានយល់ ជាឧតតមមងគលដន៏លលថ្វល ។ 
 

ផស្សចកតសី្សរមាយ 
 ការមិនទស្ពគប់បុគគលពាលទាំងឡាយ១ ការទស្ពគប់បណ្ឌិ តទាំងឡាយ១ 
ការបូជាដល់បុគគលម្ដលគួរបូជាទាំងឡាយ១ ទាំង៣ទនះជាមងគលដឧ៏តតម។ 
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 ១.១ បុគគលពាលម្ចន ៣  
 -ពាទលា បុគគលរគ្ននម់្តលងង ់
 -ពាទលាទខ្ បុគគលលងងទ់ ើយរបរពឹតតិអាំទពើទុរចរតិផង (អារក្ក្)់ 
 -អតិពាទលាទខ្ បុគគលលងងផ់ងរបរពឹតតិទុរចរតិទដាយ កាយ វាច រិតត យ៉ាងខ្ល ាំងកាល  
នរក្ម្លងផង។ 
 

១. អផស្សវនា ច ពាលានុំ ការមនិទស្ពគបនូ់វបគុគលពាល 
  អត្ថបេកុំណាពយ (បទពាក្យ៧) 

 អវីទៅទៅពាលទយើងគួរដឹង គ្នតរ់បរពឹតតិ នឹងម្តងអារក្ក្ ់
 ទាំងរិតតទាំងកាយម្តងក្ខ្វក្ ់ ស្មតគី្នតទ់នះមនិពីទរាះ។ 
 ដារសី់្លរបចាំគឺសី្លរបាាំ ទបើតាមរាំណាាំគ្នម នលអទស្តះ 
 កាបច់ក្ទ់តធ់ាក្អ់តួអាងទស្តម ះ ស្ពវនលងអាងទ ល្ ះមនិចលចញ់។ 
 រូលរិតតរបរពឹតតអិបាយមុខ្ ម្លបងពាលរគបម់ុខ្ទ ើយរបវព័ាច  
 រក្សីុ្ទុរចរតិរិតតទទទមនញ គ្នតព់ិតជាទពញរតិតគ្នតទ់ស្តម ះ។ 
 ស្បបុរស្រងេ់ួយ អូស្ទញម្ដរ ស្តក្លបង ូរម្ មនិរពមទស្តះ 
 ដូទរនះគួរទេៀស្រ ាំលងទ ល្ ះ ការទក្ទ់ងទនះកុ្ាំឱ្យម្ចន។ 
 មនិម្មនទយើងស្អបគ់្នតទ់នះទទ ម្តទយើងខ្វះទស្ន ៍ខ្វះរទបៀន 
 ស្មតថភាពទយើងអនម់និអារហ៊ន ម្តខ្ាំបះ៉ពាននាំម្ចនទុក្ា។ 
 ពាលម្តងអារក្ក្ប់ីរបការ ទាំងកាយវាចរិតតផងទនះ  
 គួរកុ្ាំទស្ពគបព់ាលឲ្យទស្តះ ទបើទស្ពគបទ់នះនឹងទុកាា ។  
ផលននការមនិទស្ពគបេ់នពាល 

 ទីមយួទបើមនិទស្ពគបព់ាល មនិទដាយទរាលរាលនូវទទស្ត 
 ខុ្ស្ដូរជាពាលទនះឯងណា ទរពាះបាន ត្ រក់ារទក្ទ់ងមនុ។ 
 ទីពីរនឹងម្ចនក្ិតតិយស្លអ មុខ្ម្ចតប់វរលអទលើស្លន ់
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 ទរពាះគ្នម នបក្ាពួក្នាំស៊្យសុ៊្ន ទនះមក្ពីបណុ្យមនិគបព់ាល។ 
 ទីបីមនិម្ចនទគនិនទ  អនក្ផងរាល់គ្នន ទាំងអមាល 
 ម្តងទលើក្ស្រទស្ើរលអវាល់វាល ទគមនិតិះទដៀលដូរពាលទ ើយ។ 
 ទីបនួម្តងម្ចនរិតតស្បាយ គ្នម នក្តីអនតរាយមក្េិតទ ើយ 
 ម្ចនម្តស្បបុរស្ទៅទក្ៀក្ទក្ើយ ម្តងម្តរក្ឲ្យរបទយាេនល៍អ។ 
 ទ តុទនះបានជាម្ចនពុទធដីកា ម្ដលរពះស្តស្តត ទូនម នមក្ ៍
 ទបើទស្ពគបព់ាលទនះមនិលអ នាំឲ្យវកឹ្វរវណ័្ឌ នឹងទុក្ា។ 
 គួរកុ្ាំទស្ពគបន់ងឹពួក្ពាល ទទើបមនិទរាលរាលទដាយក្តទុីក្ា 
 រស់្ទៅស្ពវនលងម្តងបានសុ្ខ្ ទនះគឺចតទុ់ក្ជាមងគល។ 

 ១.២ បុគគលជាបណ្ឌិ តរបតិបតតិ 
 -ទធវើលអទដាយខ្លួនឯងផង 
 -េួយ ដឹក្នាំអនក្ដនទឲ្យលអផង 
 -េួយ ស្ទរង្ខគ ះអនក្ដនទផង 
 -ជាអនក្ម្ចនក្តញ្ញូ ក្តទវទិតាធម ៌

២. បណ្ឌិ ត្ថនញ្ច  ផស្សវនា ក្ិរយិាទស្ពគបនូ់វបណ្ឌិ ត 
  អត្ថបេកុំណាពយ (បទពាក្យ៧) 

 គួរម្តនលលក្ទពលទវលា ឱ្កាស្លអជាម្ក្អផសុក្ 
 កាតេ់ួបស្បបុរស្មនិស្តម ញស្មុគ ទលាក្ម្តងនាំសុ្ខ្ដល់ទយើងទគ។ 
 ទលាក្អនក្បណ្ឌិ តគិតខ្ងលអ រិតតរតងទ់ស្តម ះស្មនិទវៀរទវរ 
 មយួនលងៗម្តងរះិទរ រិតតទលាក្ជាបទ់ស្ន ៍នឹងកុ្ស្ល។ 
 ទលាក្ម្តងជាបសី់្លនិងម្ចនធម ៌ របតិបតតិខ្ងលអមនិម្ចនខ្វល់  
 ផតល់សុ្ខ្របទយាេនយ៉៍ាងររល់ េូនដល់ញាតិមតិតេិតឬឆ្ង យ។ 
 របតិបតតិបានលអកនះខ្លួនឯង ទ ើយទលាក្ខ្នះម្ខ្នងរបងឹខ្វល់ខ្វ យ 
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 េូននូវធមមទនផងទាំងឡាយ នលទពលអធិបាយស្ម្មតងធម។៌ 
 ស្ម្មតងធមអ៌ាលរ៌ពះេិនរសី្ ជាធមម៌្ចននយ័លអបវរ  
 ដឹក្នាំអស់្មនុស្សស្តវនកិ្រ ក្ាំដរដាក្ដ់ល់ទរតើយសុ្ខ្ស្តនត។ 
 វឌុឍធិមរ៌ពះស្ម្មតងថ្វ មយួទស្ពគបណ់ាកុ្ាំឲ្យខ្ន 
 គបន់ឹងបណ្ឌិ តមតិតក្លាណ្ េួយ រញុេួយ រចនឲ្យទយើងសុ្ខ្។ 
 ទីពីរបានស្តត បធ់មប៌ណ្ឌិ ត ធមល៌អធមព៌ិតមនិនាំស្មុគ 
 ជាធមន៌លលក្រក្ខ្ងសុ្ខ្ ស្ាំរកុ្ទធវើលអស្នលលថ្វល ។ 
 ទីបីពិចរណាខុ្ស្រតូវ ស្តគ ល់អតថស្តគ ល់ផលូវននធម្ចម  
 ស្តគ ល់ក្ិរចស្តគ ល់ក្លម្ដលទៅថ្វ ទយានិទស្តមនសិ្ការយ៉ាង មតរ់ត។់ 
 ទីបនួយល់ធមប៌ានរាស់្ទ ើយ ស្ទធ មនិទស្បើយទ ើយអនុវតតន ៍
 របតិបតតិតាមធមប៌ានរបាក្ដ ស្នមតថ្វជាស្បបុរស្។ 
 ស្បបុរស្ម្តងបានសុ្ខ្ទលាក្យី ៍ សុ្ខ្ទនះទពលខ្លីក្នុងទពលរស់្ 
 ស្តល បទ់ៅក្ទ៏ៅម្តម្ចនទ ម្ ះ បានសុ្ខ្ពីទរាះតទៅមុខ្។ 
 បណ្ឌិ តម្តងរបរពឹតតិររយិា លអបីរបការលអទដាយទស្តម ះ 
 លអកាយលអរិតតពាក្យពីទរាះ ទលាក្ម្តងអនុទរគ្នះទគរាល់គ្នន ។ 
 មនិម្មនលអរតឹមស្ញ្ញញ បរត ម្ចនលបរិមក្ស្តា តរ់ក្រទពា 
 បណ្ឌិ តពិតទនះលអទស្តភា ពណ៌្នម្ចនធមប៌នួរបការ ។ 
 ទមីយួក្តញ្ញូ គឺដងឹគុណ្ តបរពះទដើមមុនគុណ្ម ិម្ច 
 ដឹងគុណ្តបគុណ្ទគរគបគ់្នន  ម្ចនទាំងឧបេាយប៍ុពាវ ចរយ។ 
 ទពីរីម្ចនអតតសុ្ទធិ(២) គឺជាតាំរះិទរះរេះថ្វល  
 ពាយាមរបតិបតតិធមកុ៌្ស្លា របរពឹតតិទធវើការម្តខ្ងលអ។ 
 មនិគិតទធវើអវីម្ដលម្ចនទទស្ មនិទធវើឲ្យខុ្ស្នឹងរាបធ់ម ៌
 មនិទក្ងយក្រស់្ទដាយរតដរ មក្េិះជានក់្អនក្ដនទ។ 
 ទបីគីបឺរសុិ្ទធ ិ(៣) ទលាក្ម្ចនគាំនិតេួយ លក្នល 

២.អតតសុ្ទធ ិ របតិបតតិលអខ្លួនឯង ៣.បរសុ្ទធិ   ញុាាំងអនក្ដនទឲ្យទធវើលអ 
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 ពាយាមនាំឲ្យអនក្ដនទ របរពឹតតិរបនពរគប់ៗ គ្នន ។ 
 រងឲ់្យទគបានសុ្ខ្ទក្សមក្ានត េាំរះទមម បានស្លអជា 
 មូលមតិតរតិតទលលើមម្ចនស្តមគ្នគ  រស្ស់្រស្តយរគបគ់្នន ក្នុងស្ងគម។ 
 ទបីនួម្ចនធមស៌្ងគ ៈ មនិទល់ម្ភនក្ជាក្ទ់ ើយស្មងាំ 
 ទ ើញញាតិម្ចនទុក្ាម្តងខ្តិខ្ាំ ម្តងម្តម្ផសផសាំេួយ ស្ទរង្ខគ ះ។ 
 ម្ចនក្តីទមតាត ក្រណុា េួយ យក្អាស្តេនរងទរគ្នះ 
អនក្រក្ទតាក្យ៉ាក្មនិសូ្វ ួស្ តិរទររើនរ ាំទលាះរ ាំទដាះទុក្ា។ 
បណ្ឌិ តគឺលអៗ ដូទរនះ គាំរលូអទនះតទៅមុខ្ 

 ទស្ពគបប់ណ្ឌិ តពតិបានសុ្ខ្ រពះស្ម្មតងទុក្ថ្វមងគល។ 
 ១.៣ បុគគលម្ដលគួរបូជា 
  -រពះពុទធ រពះធម ៌រពះស្ងឃ  
  -ម្ចតាបិតា  

 -រគូឧបេាយាចរយ 
  -ស្មមតិទទព (រពះរាជា) 

 -អនក្ម្ចនសី្ល 
 -ចស់្រពឹទធ ចរយ 
 -ស្តវ ម ីនិងភរយិា 
 -រតកូ្លទរៀមរបង

 

៣. បជូា ច បូជនីយានុំ  បូជាដល់បុគគលគួរបូជា 
  អត្ថបេកុំណាពយ  (បទពាក្យ៧) 

 មយួទទៀតទៅថ្វក្ិរចបូជា ទយើងគួរវនទ ទធវើឲ្យលអ 
 បូជាដល់បុគគលដក៏្រម ម្ដលរបតិបតតិលអយ៉ាងរតឹមរតវូ។ 
 របតិបតតិលះកាតនូ់វក្ិទលស្ ឬអនក្ទរៀនរះិក្ាំចតទ់មល  
 ក្ាំចតអ់វជិាជ ជាទគ្នលទៅ ស្ាំទៅរបរពឹតតិតាមធម្ចម ។ 
 ម្ចនទាំងរពះពុទធនិងរពះស្ងឃ កុ្លបុរតដរ៏តងន់នពុទធ  
 អនក្ម្ចនសី្លទនឬភាវន គួរម្តបូជាកុ្ាំឱ្យខ្ន។ 
 បូជាដល់ទលាក្អនក្ម្ចនគុណ្ ឪពុក្ម្ចត យមនុទដាយទស្តម ះស្តម ន 
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 ទរពាះគុណ្ទលាក្ធាំអបរមិ្ចណ្ អវីក្ម៏និបានទស្មើគុណ្ទនះ។ 
 រិញ្ច ឹមបីបារម់្លរក្ា ម្ចតាបិតាម្ដលជាចស់្ 
 បុណ្យទនះបណុ្យធាំខ្ល ាំងទពក្ណាស់្ កូ្នគួររតូរះទធវើទនទ់ពល។ 
 ទធវើទនគ់្នតរ់ស់្បុណ្យម្ខ្ភល ឺ បុណ្យធាំសឺុ្ៗមនិរបម្ ល 
 ទបើសិ្នរបម្ ស្ទយើងមនិម្ដល ទយើងនឹងខ្តម្រក្លខ្តបណុ្យធាំ។ 
 ចាំដល់គ្នតស់្តល បទ់ទើបបានទធវើ ជាបុណ្យទស្ើៗខ្ងតបគុណ្ 
 បានឬមនិបានមនិដឹងមនុ គ្នម នអនក្ម្ចនគុណ្ណាមក្របាប។់ 
 បុណ្យទនះជាបណុ្យម្ខ្រទនរ ទធវើបុណ្យឲ្យទខ្ម រទរកាយទពលស្តល ប ់
 ទទះបីខ្ាំទរៀបរគបរ់ណាត ប ់ ទលាក្មនិអារចបប់ានម្ស្តងទ ើយ។ 
 បានឬមនិបានមនិអារដឹង វាគ្នម នដាំណឹ្ងទៅទពលទរកាយ 
 មនិបានដូរកាលទៅរស់្ទ ើយ ទបើកូ្នដឹងទ ើយគួរម្តគតិ។ 
 ទនះការបូជាដល់បុគគល ម្ដលទយើងគួរយល់ជាគាំនិត 
 បូជាបុគគលរបទស្ើរពិត បូជាយ៉ាងស្និទធអនក្ម្ចនគុណ្។ 
 បូជាយ៉ាងទហរដល់ទរៀមរបង អស់្ទលាក្អនក្ផងលអមក្មនុ 
 ម្ដលខ្ាំរបតិបតតិលអទដាយគុណ្ សី្លគុណ្ ស្ម្ចធិ បញ្ញញ ។ 
 ទបើសិ្នបូជាដល់បគុគល ម្ដលទយើងគួរយល់ថ្វបូជា 
 នឹងបាននូវបណុ្យលអទស្តភា រាបជ់ាមងគលដន៏លលថ្វល ។ 
 ស្របុទាំងបីមក្ថ្វល ម្លលង ស្ម្មតងទៅតាមរពះគ្នថ្វ 
 មនិទស្ពគបព់ាលបានសុ្ខ្ គបប់ណ្ឌិ តណាម្ចនរបទយាេន។៍ 
 បូជាដល់បុគគលគួរបូជា ទដាយក្តីស្ទធ មនិម្ចនទហរ 
 បីទនះគឺបានជារបទយាេន ៍ នាំឲ្យរងុទរារនទ៍ក្ើតមងគល។ 
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   រពះគាថាេី ២  
  ម្ចន ៣ មងគល 
 បដិរបូផេស្សវាផោ ច បុផពវ ច កត្បុញ្ញត្ថ 
 អត្តស្សមាម បណី្ធ ិ    ច ឯត្មមងគលមុត្តមុំ។  
  (បទពាក្យ៧) 
 ក្ិរយិាក្នុងការបានរស់្ទៅ របទទស្ម្ដលទៅថ្វស្មគួរ 
 ក្រិយិាទធវើបណុ្យទុក្មនុយូរ និងក្ិរយិាសូ៊្អបរ់ ាំរបាណ្។ 
 តមាល់ខ្លួនបានលអរបនព បីទនះម្ចននយ័ជាលាំអាន 
 ជាឧតតមមងគលដទ៏លាើងថ្វា ន នាំឲ្យសុ្ខ្ស្តនតក្ានតេីទវា។ 

ផស្សចកតសី្សរមាយ 
  ការទៅក្នុងរបទទស្ដ៏ស្មគួរ១ ភាពននបុគគលបានទធវើបុណ្យទុក្ក្នុងកាលមុន១ 
ការតមាល់ខ្លួនទដាយរបនព១ ទាំង៣ទនះជាមងគលដឧ៏តតម។ 
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២.១ របទទស្ដស៏្មគរួ 
  -នីតិរដឋ (ជារបទទស្ម្ដលរបជាពលរដឋទាំងអស់្ទគ្នរពរាបព់ិតរបាក្ដ) 

 -របទទស្ម្ដលរបតិបតតិធមអ៌ាលរ៌ពះពុទធស្តស្ន ម្ចនអនក្របាេញ បណ្ឌិ ត ស្បបុរស្ 
េួយ ដឹក្នាំរក្សុ្ខ្និងរបទយាេន ៍ 
 -របទទស្ម្ដលម្ចនធនធានមនុស្សលអរបក្បទដាយកាយស្មបទ (សុ្ខ្ភាពលអ) 
វជិាជ ស្មបទ (ទរះដឹងទររើន) រិតតស្មបទ (អបរ់ ាំរិតតលអ)  
 -របទទស្ម្ដលម្ចនស្នតិភាពស្ថិតទស្ថរ  

៤. បដិរបូផេស្សវាផោ   ក្ិរយិារស់្ទៅក្នុងរបទទស្ដស៏្មគួរ 
 អត្ថបេកុំណាពយ (បទស្រភញ្ញ ) 
 អវីជារបទទស្ដស៏្មគួរ គួរទយើងគិតគូរទ ើយរាំណាាំ 
 ទីស្តថ នសុ្ខ្ស្តនតជារបចាំ រាល់នលងម្ខ្ឆ្ន ាំស្នតិភាព។ 
 របទទស្ម្ចនរាបម់្ចនទាំលាប ់ ម្ចនស្ណាត បធ់ាន បល់អទរៀងរាប 
 ចតម់្រងក្ិរចការបានសុ្ភាព េាំរាបថ្វជានតីិរដឋ។ 
 របទទស្យក្រាបជ់ាធាំដុាំ គ្នម នសុ៊្៊ុំរគលុាំគ្នម នលបរិក្បត ់
 បទរមើម្តជាតិពិតរបាក្ដ ស្នមតគិតរារស្តយក្ជាធាំ។ 
 មនិម្ចនពុតតបុតពុក្រលួយ មនិឲ្យរារស្តរពួយរទទហយាំ 
 ដឹក្នាំចតម់្រងការបាន ាំ ស្នសាំក្តីសុ្ខ្បានយ៉ាងលអ។ 
 មា៉ងទទៀតជាធម្ចម ធិបទតយយ ជាទរៀងរាល់នលងទពញទដាយធម ៌
 ទេឿបុណ្យទេឿបាបគ្នម នក្ក្រ លអក្ទ់ក្ើតវកឹ្វរអនចរ។ 
 ទដាះរស្តយបញ្ញា ទដាយធមព៌តិ គឺជាគាំនិតម្ចនមនសិ្ការ 
 ទររើនជាស្បបុរស្រិតតរាបស្ត ទទួលចតក់ារក្ិរចនគរ។ 
 បទញ្ជ ៀស្វបិតតិននស្រង្ខគ ម ម្ដលនាំវមីវាមនាំអនតរ- 
 ធានដល់ជាតសិ្តស្នន៍ងិនគរ ម្ដលនាំរតដររស់្មនិបាន។ 
 បទញ្ជ ៀស្ទាំងអស្នតិសុ្ខ្ ម្ចនក្នុងភមូរិសុ្ក្នាំរ ាំខ្ន 
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 រស់្ទៅទរកាមរាបទ់ស្មើៗរបាណ្ រស់្ទដាយសុ្ខ្ស្តនតយុតតិធម។៌ 
 ម្ចនសិ្ទធិទស្រទីស្មើមុខ្រាប ់ ភាគទររើនរាំណាបទ់រះខ្ងធម ៌
 ឧស្ា ៍ពាយាមរបតិបតតិលអ ម្ចនធមក៌្ាំដរលអេីវតិ។ 
 មា៉ងទទៀតទៅស្តថ នដស៏្មគរួ ទីទនះគឺគួររស់្ទៅពិត 
 ទបើរស្ងយ់ក្មក្ជាគាំនិត ទ ើញពិតថ្វម្ចនជាទររើនយ៉ាង។ 
លក្ាណ្ៈទសី្តថ នដស៏្មគរួ 

 ទមីយួអាវាស្ទសី្បាយ គួរស្តន ក្អ់ារស័្យទៅនស្តថ ន 
 ម្ចនស្នតិសុ្ខ្មនិរ ាំខ្ន ម្ចនទាំងបរសិ្តថ នលអទស្តភា។ 
 រពមទាំងលអទដាយអនមយ័ គ្នម នទរាគរនរងឆ្លងពាធា 
 បានសុ្ខ្របទយាេនរ៍គបទ់វលា ម្ចនអវីននជារបរក្ត។ី 
 ទពីរីអាហរទសី្បាយ ក្ម្នលងរសួ្លង្ខយរក្រាំណី្ 
 ទធវើការរក្សីុ្ទធវើអវីៗ ទបើសិ្នលក្នលទៅង្ខយរសួ្ល។ 
 ឧស្ា ក្មមក្សិ្ក្មម ស្មបូណ៌្ដាំណាាំរគ្ននស់្រមួល 
 ទបើរក្សីុ្អវីក្ង៏្ខយរសួ្ល សូ្មបរីបាក្ក់នួលក្ប៏ានខ្ពស់្។ 
 បបីគុគលទសី្បាយ ទៅេិតទរៀងអាយស្បាយទរពាះ 
 អនក្ទៅេិតគ្នន ម្ចនរិតតខ្ពស់្ ម្តងេួយ ស្ទរង្ខគ ះដល់គនីគ្នន ។ 
 ទររើនជាបណ្ឌិ តទររើនស្បបុរស្ ម្ចនសី្លម្ចនទ ម្ ះពីទរាះជា  
 ទរះទគ្នរពសិ្ទធគិ្នន រគបរ់គ្ន មនិទធវើទវរាឲ្យគ្នន ទ ើយ។ 
 មនិអូស្ទញឲ្យរបរពឹតតិខុ្ស្ អាំទពើអារក្ក្ម់្តងបានទស្បើយ 
 ទាំងអបាយមុខ្ក្គ៏្នម នទ ើយ អស់្រលីងទ ើយេនអនធពាល។ 
 ទបីនួធមជ៌ាទសី្បាយ ទីស្តថ នេិតឆ្ង យលអរនទ ល 
 ទរពាះម្ចនរពះធមរ៌ះភលរឺចល ម្រងចាំងរតកាលរគបទ់វលា។ 
 ម្ចនទាំងរពះពុទធស្តស្ន រពមទដាយធមអ៌ាលរ៌ពះភគវា 
 វតតវ៉ារគឹះស្តថ នផងនន សុ្ទធម្តបូជាទស្រក្ីតលអ។ 
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 អបរ់ ាំផលូវរិតតបានរេះថ្វល  របតិបតតិសិ្កាា រេះថ្វល លអ 
 ទ ើយបាននូវសុ្ខ្ស្មបវរ ទៅថ្វម្ចនធមក៌្នុងទសី្តថ ន។ 
 ទីស្តថ នទនះទ ើយជាទីលអ ម្ដលឲ្យរស់្មក្គ្នម នរ ាំខ្ន 
 ទីទនះគឺទីបានទក្សមក្ានត បានសុ្ខ្ស្ាំរានតក្នុងេីវតិ។ 
 ទៅថ្វជាទីលអនលលថ្វល  ទបើតាមដីការពះរទងឫ់ទធ ិ
 ទីស្តថ នម្ដលលអរបាក្ដពិត នាំឲ្យេីវតិម្ចនមងគល។ 

 ២.២ បណុ្យម្ដលបានទធវើទុក្ក្នុងកាលមនុ 
 -ជាបុណ្យចស់្ពីកាលមុនឬជាតិមុន ម្ដលទយើងបានក្ស្តងររួមក្ទ ើយបុណ្យ
ទនះគឺជាអាំទពើលអម្ចនការទធវើទនរក្ាសី្លឬក្ស្តងអាំទពើកុ្ស្លទផសងៗ បុណ្យទនះ
នឹងឲ្យផលមិនទភលរទយើងទ ើយ ។ បុណ្យចស់្ម្ដលទយើងទធវើមក្ទនះទក្ើតទ ើងពី
ទ តុ៣យ៉ាងៈ  
 ១.បស្តទទ គឺជាបុណ្យទក្ើតទដាយរិតតរេះថ្វល  ទរពាះបានពិចរណាយល់ធម។៌ 
 ២.ស្ាំទវទគ្ន គឺជាបុណ្យទក្ើតទដាយទស្រក្តីតក្់ស្លុត ទរពាះបានយល់នូវធម៌របចាំ
េីវតិ (មនិទទៀងជាទុក្ា មនិអារបង្ខគ បប់ញ្ញជ បាន)។ 
 ៣.ទតសុ្ររតិា  គឺជាបណុ្យទក្ើតទដាយបញ្ញញ ម្ដលទ ើញទទស្ក្នុងអាំទពើទុរចរតិ និង
ទ ើញគុណ្ក្នុងអាំទពើសុ្ររតិរបក្បទដាយរិតតជាស្ម្ចម ទិដឋិ យល់រតូវតាមស្រចធម ៌ គឺ
យល់ថ្វទធវើបុណ្យបានបណុ្យ ទធវើបាបបានបាប។ 

៥. បុផពវ ច កត្បុញ្ញត្ថ ក្រិយិាបានទធវើបណុ្យទុក្មក្ 
 អត្ថបេកុំណាពយ (បទពាក្យ៧) 
 បទុពវ រ ក្តបញុ្ញតា គឺជាក្ិរយិាម្ដលម្ចនផល 
 បុណ្យចស់្ម្ដលបានទៅទស្ស្ស្ល់ ស្មងាំឱ្យផលពីអតីត។ 
 បុណ្យធាំឲ្យទក្ើតសុ្គត ិ ឲ្យបានទក្ើតមក្ជាមនុស្សទនះ 
 ស្ល់បុណ្យខ្លះទទៀតម្ដលបានទរះ ក្ស្តងមុនទនះមក្ទដាយធម។៌ 
 បុណ្យលអឯទទៀតបានឲ្យផល បានេូនដាក្ដ់ល់នូវផលលអ 
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 នាំឲ្យេីវតិរស្ស់្បវរ មនិម្ចនរតដរលាំបាក្ទ ើយ។ 
 ទធវើអវីទររើនបានតាមរបាថ្វន  រស់្ទៅ ឺុហម្ចនទកាះទរតើយ 
 មនិម្ចនរក្ខ្សតល់ាំបាក្ទ ើយ បានសុ្ខ្ម្លាទលាើយទពញរិនត ។ 
 មក្ពីបណុ្យចស់្ម្ដលបានទធវើ គឺជាអាំទពើបុទពវណា 
 ក្មមលអឲ្យផលលអនលលថ្វល  ទលាក្អារចតថ់្វជាមងគល។ 
 

បុញ្ញកិរិយា  (កិរិយាធ្វើបុណ្យ)  មាន១០របការ ៖ 

  (បទកាក្គត)ិ 
 ក្នុងពុទធស្តស្ន បុញ្ញក្ិរយិា ម្ចនដល់ទៅដប ់
 រងទ់ធវើណាមយួ ឲ្យម្តរបស្ប ់ ទធវើបានគួរគ្នប ់
  បុណ្យធាំម ិម្ច។ 
ក្)ទន 

 ទបើសិ្នម្ចនរទពយ រតូវម្តខ្ាំអប-់ រ ាំរិតតឲ្យម្ចន 
 ទរតនលះបង ់ ផចងទ់ធវើនូវទន ទៅរិតតលអម្ចន 
  នូវក្តីស្ទរង្ខគ ះ។ 
 បណាត នូវទន ទាំងអាមសិ្ទន ធមមទនផងទនះ 
 គមឺ្ចនធមមទន ទបើរាបស់្ទរង្ខគ ះ ផលនលលថ្វល  ួស្ 
  ទលើស្អាមសិ្ទន។ 
ខ្)សី្ល 

 ទបើគ្នម នអវីទទ មនិអាររះិទរ បានទធវើនូវទន 
 គួរស្តងនូវសី្ល លាងមនទិលបាន សី្លលអទលាើងថ្វា ន 
  សី្លជាទមធម។៌ 
 សី្លទនះឯងណា តមកាយវាច របតិបតតិម្តលអ 
 មនិទធវើអារក្ក្ ់ គ្នាំរទពណ៌្ស្ របរពឹតតិម្តលអ 
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  ឲ្យសុ្ខ្គនីគ្នន ។ 
 មនិលួរមនិបលន ់ របរពឹតតិរ ន ់ កានយ់ក្រទពយទគ 
 មនិទធវើឲ្យខុ្ស្ នូវធមក៌ាទម មនិម្ចនជាបទ់ស្ន ៍ 
  សុ្រាទមរយ័។ 
 មនិទពាលបប៉៉ារ ់ ទរបើនូវពាក្យទពរន ៍ អារក្ក្អ់ារក្ី 
 កុ្ ក្ទបាក្របាស្ ទពាលពាក្យរនរង ដល់អនក្ដនទ 
  ក្នុងនយ័ផតនទ ។ 

គ)ភាវន 
 ភាវនមយៈ រូលរិតតទេឿជាក្ ់ នឹងរពះធម្ចម  
 រតិះរះិពិចរណ៍្ បានយល់ធមអ៌ាល ៌ យល់ទ ើយរេះថ្វល  
  របតិបតតិឥតឆ្គង។ 
 ទរៀនយក្បញ្ញញ  រតឹម្តរេះថ្វល  រិតតអស់្ទៅ មង 
 បទងាើនរាំទណ្ះ ទរះចាំទររើនដង ក្នុងក្តីបាំណ្ង 
  បង៉យក្សុ្ខ្។ 
 រ ាំពឹងគនគ់តិ តាមអតថធមព៌ិត ននរពះស្តស្តត  
 ទ ើញរាស់្រក្ម្ ត ម្ឆ្អតទដាយបញ្ញញ  អស់្នូវក្ង្ខា  
  របហរអាស្វក្ា។ 
 ទរកាយពីយល់ធម ៌ រិនត ស្តអ តលអ លអពិតរបតយក្ស 
 េាំរះក្ិទលស្ តូរធាំតាមថ្វន ក្ ់ បទណ្តើ របណាត ក្ ់
  តាមថ្វន ក្រ់ិនត ។ 
 )អនុទម្ចទន 

 អនុទម្ចទន ម្ចនរិតតគ្នាំពារ បូជាធមអ៌ាល ៌
 ទ ើញទគទធវើបុណ្យ តាាំង ឫទយ័ថ្វ ស្តទររេះថ្វល  
  អស្តច រយទពក្នរក្។ 
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 ទរពាះម្ចនរិតតបណុ្យ របក្បទដាយគុណ្- ធមដ៌ថ៏្វល នលល 
 ទ ើញទគទធវើលអ ក្គ៏្នប ់ឫទយ័ ទៅរិតតរបនព 
  និស្សយ័ដូរគ្នន ។ 
 ទាំងអនក្ទធវើបណុ្យ ទាំងអនក្ដងឹបណុ្យ សុ្ទធម្ចនស្ទធ  
 ទរពាះរិតតទគលអ លអរស្ទដៀងគ្នន  សុ្ទធម្តរិតតជា 
  រិតតលអពិតៗ។ 
 ទៅទទួលបណុ្យ បុណ្យទនះជាគុណ្ ម្ចនទៅក្នុងរិតត 
 ទបើរិតតលអទ ើយ គឺបុណ្យពតិៗ ទផតើមទរញពីរិតត 
  ដល់កាយវាច។ 
 ទបើរិតតធាល បល់អ  អាំទពើទធវើមក្ ម្តងម្តលអជា 
 ទាំងកាយវកិារ ស្មតជីាន នាំក្តីរមន 
  មក្ទរស្រជាមុន។ 
ង)បតតទិន 

 ទនះទៅបតតិទន ស្ទធ ម្ដលម្ចន ម្រក្េូននូវបណុ្យ 
 េូនដល់អនក្ផង បុណ្យទធវើរគ្នមុន ទដាយបានទធវើបុណ្យ 
  បុណ្យលអរបនព។ 
 ឲ្យទគទទួល តាាំងរិតតឲ្យមូល ជាបក់្នុង ឬទយ័ 
 ទទួលនូវផល នលលថ្វល របនព ម្ដលបានលក្នល 
  ទធវើបុណ្យជាក្ម់្ស្តង។ 
 េូនបណុ្យរបាក្ដ មនិទដាយស្នមត ឬេូនទលងៗ 
 េូនដាំណឹ្ងលអ េូនចស់្ឬទក្មង ឲ្យផលធាំទធង 
  ជាបក់្នុងរិនត ។ 
 ទធវើបុណ្យររួទ ើយ រិតតមនិក្ទនតើយ ទៅម្ចនទរតន 
 េូនបណុ្យទៅទគ បទងាើតអបរា- បរទរតន 
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  មយួស្តរទ ើងទទៀត។ 
 បុណ្យកានម់្តទក្ើន កានម់្តរទរមើន ទដាយក្ិរចជាទស្នៀត 
 ដូរអុេរបទីប តទររើនទៅទទៀត ពនលឺភលទឺរេៀត- 
  ម្រេក្ស្ពវទិស្ទ។ី 
រ)ធមមទទស្ន 

 ទបើទរះធមអ៌ាល ៌ ទធវើធមមទទស្ន បុណ្យលអក្នលង 
 បុណ្យទនះទៅបុណ្យ បុណ្យដរ៏មបង ទរពាះបានរបាបរ់បង 
  នូវផលូវសុ្ខ្។ 
 របាបនូ់វដាំទណ្ើ រ ផលូវម្ដលរតូវទដើរ របទស្ើរនលលថ្វល  
 បង្ខា ញតរមះិ បង្ខា តវ់ជិាជ  ឲ្យទគរាល់គ្នន  
  បានទរះដឹងផង។ 
 វជិាជ ដល៏អ ទរះដក៏្រម នាំសុ្ខ្ក្នលង 
 កុ្ាំទុក្ដល់ស្តល ប ់ ទ ើយយក្ទៅផង គួរម្តរបាបរ់បង 
  ម្រក្ចយគនីគ្នន ។ 
 រពះពុទធជាម្ចច ស់្ រទងរ់តាស់្ដឹងរាស់្   នូវរពះធម្ចម  
 និយានិក្ធម ៌ ផដល់ផលសុ្ខ្  ក្រ៏ទងក់្រណុា 
  ទទស្នទូនម ន។ 
 ទនះមហក្រណុា- ទិគុណ្នលលថ្វល  ននរពះរទងញ់ាណ្ 
 រទងរ់ងឲ់្យស្តវ បានសុ្ខ្និពាវ ន ទទើបរទងរ់បទន 
  បទរងៀនធមអ៌ាល។៌ 
ឆ្)ធមមស្សវន 

 ធមមស្សវនៈ បានស្តត បទ់េឿជាក្ ់ ទលើរពះធម្ចម  
 ទដាយបានពិនិតយ ទ ើយពិចរណា របតិបតតិរេះថ្វល  
  របាថ្វន សុ្ខ្ៈ។ 
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 ខ្ាំស្តត បញឹ់ក្ញាប ់ ស្តត បទ់ររើនបានជាប ់  បានទរះទេឿជាក្ ់
 ទរះធមទ៌រះអាល ៌ វជិាជ អស់្ថ្វន ក្ ់ ស្តគ ល់ទតត រតជាក្ ់
  ស្តគ ល់អស់្ថ្វន ក្ទ់ធនើរ។ 
 ស្តគ ល់មទធាបាយ ស្តគ ល់ក្ិរចទាំងឡាយ   ស្តគ ល់ស្ពវស្តរទពើ 
 ស្តគ ល់នូវផលូវលអ ម្ដលគួរម្តទធវើ ទ ើយគួរទស្ើទរ ើ 
  ក្ាំចតអ់កុ្ស្ល។ 
 អកុ្ស្លទផតស្ ត្ ស្      ម្ចនទររើនទពញពាស្ ម្ដលម្ចនទស្ស្ស្ល់ 
 េរមះឲ្យអស់្ ត្ រនូ់វឫស្គល់ ទរពាះម្តបានយល់ 
  ទដាយស្តត បរ់ពះធម។៌ 
 ស្សសុ្សសសូ្សុំ    លភផត្   បញ្ញ ុំ  ការស្តត បទ់ដាយលអនាំមក្នូវបញ្ញញ  
េ)អបចច យន 

 អបចច យនៈ បនទ បខ្លួនជាក្ ់ មនិទរះទឆ្មើងនឆ្ម 
 មនិតទមាើងខ្លួន ថ្វខ្លួនរបនព ទរះអធារស័្យ 
  ទគ្នរពគនីគ្នន ។ 
 ម្តងទរះទគ្នរព រាបអ់ានគ្នន រគប ់ េនផងនន 
 ទគ្នរពទរៀមរបង ទាំងកាយវកិារ ឬទពាលវាច 
  របនពរាក្ទ់ក្។់ 
 បូជារពះពុទធ រពះស្ងឃបរសុិ្ទធ រពមទាំងធមមៈ 
 ម្តងម្តរបតិបតត ិ បូជាទេឿជាក្ ់ មនិម្ចនអនអ់ាក្ ់
  បង្ខអ ក្ស់្ទធ ។ 
 ទគ្នរពស្តគ ល់គុណ្ រពះម្ចតាមុន រពមទាំងបិតា 
 និងអនក្ឯទទៀត ម្ចនគុណូ្បការ មនិម្ចនរិនត  
  បាំទភលរគុណ្ទ ើយ។ 
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ក)ទវយាវរច 
 ទវយាវរចៈ យក្រិតតទុក្ដាក្ ់ បទរមើរបនព 
 ទាំនុក្បរមងុ ទទះទនឿយ តក់្តី ក្ខ៏្ាំលក្នល 
  ទដាយក្តីមុះមុត។ 
 បទរមើរពះស្ងឃ របទស្ើរសី្លរទង ់ ជាបុរតរពះពុទធ 
 លះកាតត់ណាា  រិនត បរសុិ្ទធ ម្ចនសី្លវសុិ្ទធ 
  គួរគ្នបប់ូជា។ 
 អនក្ជាសិ្ស្សគណ្ គបបី្ គ បផ់គុន បទរមើឧបេាយ ៍
 គឺទលាក្ទនះទ ើយ ឲ្យនូវវជិាជ  ឲ្យធមន៌ន 
  ម្ចគ៌្នសួ្ស្តី។ 
 ទវយាវរចៈ គួរម្តលនមថ្វន ក្ ់ ឲ្យលអរបនព 
 បទរមើម្ចតា បិតាលអនរក្ របណិ្បត័នក៍្នុងនយ័ 
   ឫទយ័ក្តញ្ញូ ។ 

 

ញ)ទដិឋុេុក្មម 
 ទិដឋុេុក្មម រិតតម្តងរងចាំ មនិទភលរក្មមទទ 
 ទេឿក្មមទេឿផល ក្ម្ចល ាំងទមលះ៉ទទ គួរខ្ាំរះិទរ 
  ស្តងម្តក្មមលអ។ 
 យល់ថ្វរបីុណ្យ ឲ្យផលមក្មុន ទរពាះស្តងក្មមលអ 
 ក្មមជាកុ្ស្ល ពណ៌្ស្បវរ ក្មមទនះផតល់មក្ ៍
  ឲ្យសុ្គតិ។ 
 ឯក្មមអារក្ក្ ់ ក្មមដក៏្ខ្វក្ ់ ឬក្មមអរបិយ 
 ក្មមអកុ្ស្ល ផតល់ទុក្ាផតល់ភយ័ ឯសុ្ខ្សិ្រ ី
  គ្នម នក្នុងេីវតិ។ 
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 ស្តគ ល់នូវក្មមផល ទ ើយទទួលស្តគ ល់ ក្ម្ចល ាំងក្មមពិត 
 មនិទធវើទផតស្ ត្ ស្ ខ្ល រក្នុងេីវតិ ទរពាះក្មមវរិិរត 
  ខ្ល ាំងកាល ដូទរនះ។ 
 ទនះបុញ្ញក្ិរយិា ស្ទងាបមក្ណា ម្ដលរតូវទរៀនរះិ 
 រូលរិតតខ្ងណា គួរម្ចនតាំរះិ របតិបតតិទដាយទរះ 
  ទដាយរតូវទាំនង។ 
 ទាំងដបរ់បការ ក្ិរយិាមយួណា ក្ល៏អ មត ់មង 
 របតិបតតិទធវើទៅ បានផលក្នលង សុ្ទធម្តបាំណ្ង 
  របាថ្វន ទធវើលអ។ 
 ទបើទធវើលអទ ើយ ផលលអនឹងឲ្យ ឲ្យសុ្ខ្បវរ 
 សុ្ខ្ទាំងជាតិទនះ ទ ើយផតល់បនត សុ្ខ្ស្តនតដល៏អ 
  តទៅជាតិមុខ្។ 

 ២.៣ ការតមាល់ខ្លួនទដាយរបនព 
 -ទទងវើរតូវក្ស្តងក្នុងទពលបរចុបបនន គ ឺ កាយសុ្ររតិ វរីសុ្ររតិ មទនសុ្ររតិ  
 -អបរ់ ាំបណ្តុ ះឧបនិស្សយ័ឲ្យម្ចនស្ទធ  សី្ល ចគ បញ្ញញ ។ 

៦. អត្តស្សមាម បណី្ធ ិ ការតមាល់ខ្លួនរបនព 
 អត្ថបេកុំណាពយ (បទស្រភញ្ញ ) 
 អតតស្ម្ចម បណី្ធ ិ គឺជាតរមះិក្ស្តងខ្លួន 
 ទក្ើតមក្ជាមនុស្សគួរគិតគន ់ កុ្ាំបីទរមនទ់ស្តះទ ើយណា។ 
 គួរតមាល់ខ្លួន  របនព គួរម្តម្ក្នខ្ទ ើយររន 
 ពាយាមបតូរ ត្ រក់្នុងេីវ៉ា ក្ស្តងអាតាម កុ្ាំបទណាត យ។ 
 កុ្ាំពឹងកុ្ាំម្ផអក្ទលើបុណ្យចស់្ ទរពាះបុណ្យរាំណាស់្ឲ្យផលទ ើយ 
 កុ្ាំអាងកុ្ាំអតួម្ក្អលទគទ ើយ រតូវគិតមុខ្ទរកាយខ្ាំពាយាម។ 
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 ពាយាមសិ្ក្ាវជិាជ ស្តរស្ត ឲ្យបានទរះរាស់្កុ្ាំទីមទម 
 វជិាជ ឯក្ទទស្ទរៀនយក្ភាល ម កុ្ាំឲ្យវមីវាមក្នុងេីវតិ។ 
 ទរពាះថ្វទបើមនិទរះវជិាជ  ឯក្ទទស្ននពិបាក្ពិត 
 ឬមយួថ្វទរះទស្ទើរក្រមតិ អនគតខ្វល់រិតតជាមនិខ្ន។ 
 វជិាជ សិ្លបស្តរស្តរបនពទ ើយ កុ្ាំបីបទណាត យឲ្យខ្ក្ខ្ន 
 ទរៀនធមទ៌រៀនអាលល៌អក្លាណ្ រគ្ននរ់បតិបតតិបាននូវក្តីសុ្ខ្។ 
 ទនះទៅថ្វទរៀនស្ពវវជិាជ  ម្ដលមនុស្សរគបគ់្នន ស្នសាំទុក្ 
 ទក្ើតមក្ដងឹក្តីមនិរស្ណុ្ក្ នាំគ្នន ស្រមុក្រស់្ទដាយទរៀន។ 
 ទរៀនតាមម្ចតានិងបិតា ររួទ ើយអាចរយរគបទ់ីស្តថ ន 
 ទរះទររើនលអទររើននឹងទលាើងថ្វា ន ស្ទរមរស្រម្ចនតបានសុ្ខ្។ 
 ទរៀនធមទ៌រៀនអាលរ៌ពះស្មពុទធ គឺមនិរស្យុតទលាើងនលលថ្វល  
 របតិបតតិតាមធមត៌ាមសិ្កាា  ទនះលអអស្តច រយទពក្ក្នលង។ 
 អបរ់ ាំម្ក្ម្របរិតតស្នត ន អនុវតតក្ស្តងបានលអផង 
 ទធវើទស្រក្តីលអគ្នម នទៅ មង ជាក្ិរយិារបងក្នុងេិវតិ។ 
 អនក្របាេញស្រទស្ើរមនុស្សទធវើលអ របតិបតតិទស្តម ះស្ទរញពីរតិត 
 វជិាជ ទលាក្ីយដ៍ល់ក្រមតិ ស្ងឃមឹទលើរិតតឲ្យលអផង។ 
 ទបើរិតតមនិលអមនិបានការ របរពឹតតិអស្តរឥតការទហង 
 បាំ ល្ ញទគឯងញាតិបអូនបង ទដាយក្តីបាំណ្ងរក្របទយាេន។៍ 
 ឲ្យម្តបានផលដល់នដខ្លួន អារក្ក្ផ់ទួនៗខ្ល ាំងអទស្តរ 
 មនិទរះគតិគូរមនិផាទខ្ល រ គិតម្តរបទយាេនខ៍្លួនរបាថ្វន ។ 
 មក្ម្តពីរតិតេសួ្តម្ចនយ ដូររពះរទងញ់ាណ្បានរតាស់្ថ្វ 

      មផនាបុពវងគមា ធមាម  មផនាផស្សដ្ឋឋ  មផនាមយា 
 នមោ ផច បេុផដឋន ភាស្សត្ ិវា កផោត្ ិវា  
 ត្ផត្ថ នុំ េុកខមផនវត្ ិ    ចកកុំវ វហផត្ថ បេុំ(៤)។ 

៤.បដិក្ទលខ្ ៥២.ទាំពរ័ ២១, រពះពុទធភាសិ្ត ទាំពរ័ ២,   គ្នថ្វធមមបទម្រប.ទាំពរ័ ៤ 
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 ម្របថ្វ អវីៗទក្ើតពរីិតត រិតតបានក្រមតិទ ើយស្រម្ចាំង 
 ស្ទរមរទលើរិតតទរពាះរិតតខ្ល ាំង ទបើរិតតម្បរ្ាំងទៅខ្ងណា។ 
 ទបើរិតតអារក្ក្ទ់ធវើអារក្ក្ ់ និយាយអារក្ក្ម់្ចនមសុ្ត 
 បទងាើតទុក្ាទទស្ស្ពវរបការ ដូរម្ចនឧបម្ចគ្នថ្វទនះ។ 
 រិតតទយើងទរបៀបដូរជាទេើងទគ្ន ក្ាំពុងទមឹមក្អូស្រទទះ 
 ទេើងទគ្នទដើរទៅទដាយទគរទវះ ទនះក្ងរ់ទទះក្ទ៏វៀរតាម។ 
 រទទះនឹងភលូក្ធាល ក្រ់បឡាយ ម្បក្ធាល យខ្ច តខ់្ច យយ៉ាងរហម 
 ទដាយស្តរទេើងទគ្នទដើរខុ្ស្ស្តន ម រទស្មរស្តមទគរពីផលូវ។ 
 ដូទរនះទទះទរះក្រមតិណា ម្តរិតតទគរ៉ាវាអារសូ្វ 
 មនិបានអបរ់ ាំរបតិបតតិរតូវ ឲ្យទដើរតាមផលូវរពះស្តស្តត ។ 
 ហក្ព់តិជាលងងអ់វជិាជ  របតិបតតិបះ៉ពារអកុ្ស្លា 
 ទធវើម្តអារក្ក្ម់និរាបស្ត កានន់ទីណាខូ្រការធាំ។ 
 ទល់ម្តទធវើរិតតឲ្យលអថ្វល  ម្ចនទាំងបញ្ញញ ផងគួបផសាំ 
 ទទើបបានលទធផលលអស្មរមយ បានផលស្ក្តិស្មទាំងអស់្គ្នន ។ 
 ស្បបុរស្រតូវម្តទធវើរិតតលអ របរពឹតតិធមស៌្រាល់ទវលា 
 ទបើទធវើអារក្ក្ម់្ចនទវរា ឲ្យទុក្ាទវទនជាពុាំខ្ន។ 
 ក្មមលមីេនួកាលឲ្យផលលម ី ទៅនទលាក្ីយវ៍ារ ាំខ្ន 
 ទបើនទលាក្ីយឲ៍្យមនិបាន វាបានរញុរចនទៅមុខ្ទទៀត។      

ោរៈស្សុំខាន់ននកមមថ្មីផៅនាបចចុបបនន  
  ទជាតតិទម្ច បរាយិទន  ទក្ើតមក្ភលទឺៅវញិងងឹត 
 គួរពិចរណារពះពុទធដីកា មយួទក្ើតមក្ណាលអរបនព 
 ដល់ទពលទៅវញិអារក្ក្ន់រក្ ទរពាះមនិលក្នលទៅបរចុបបនន។ 
  តទម្ច ទជាត ិបរាយិទន ទក្ើតមក្ងងឹតទៅវញិភល ឺ
 ទីពីរកាលមក្អារក្ក្ទ់ទ ម្តទៅវញិម្របជាមនិអន ់
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 ទរពាះរបរពឹតតលិអនបរចុបបនន ទៅវញិបានរគ្ននល់អរបទស្ើរ។  
  ទជាតទិជាត ិបរាយិទន ទក្ើតមក្ភលទឺៅវញិក្ភ៏ល ឺ
 ទីបីកាលមក្ក្ល៏អម្ដរ ទៅវញិមនិម្របទៅរគ្ននទ់បើ 
 ទរពាះរបរពឹតតលិអជាបទណ្តើ រ បរចុបបននរបទស្ើរដូរអនគត។ 
  តទម្ច តម  បរាយិទន ទក្ើតមក្ងងឹតទៅវញិងងតឹ 
 ទីបនួកាលមក្វាអារក្ក្ ់ ក្ាំទណ្ើ តម្ចនទុក្ាលាំបាក្ផទួន 
 ធាំដឹងក្តីទ ើយមនិម្ក្ខ្លួន របរពឹតតិម្លមេួនអារក្ក្ទ់ររើន។ 
 ដល់ទពលទៅវញិអារក្ក្ទ់ទៀត ទរពាះម្តម្ចនទស្នៀតអារក្ក្ទ់ក្ើន 
 ផលទមម ស្តងទុក្ាឲ្យរទរមើន ទរពាះបរចុបបននទក្ើនម្តខ្ងបាប។ 
 រពះពុទធស្តស្នឲ្យស្នសាំ ស្តងលអបរចុបបននជាដរាប 
 ឲ្យខ្ាំពាយាមទដាយស្ង្ខវ ត តមាល់ខ្លួនស្តអ តបាតស្ក្តិស្ម។ 
 មា៉ងទទៀតទៅតាាំងខ្លួនរបនព តាាំងទនះម្ចននយ័នលលឧតតម 
 គួរតមាល់ខ្លួនឲ្យបានម្ចាំ ទដាយរបឹងស្នសាំយក្ផលា។ 
ការក្ស្តងស្នសាំទផសងៗក្នុង ស្ម្ចម បណី្ធ ិ

 ទីមយួគួរម្តរះិទរផសាំ ទរៀនសូ្រតស្នសាំយក្បញ្ញញ  
 ទរៀនស្ពវទរៀនរគបវ់ជិាជ ការ ទរៀនទាំងធមអ៌ាលប៌ញ្ញញ ទក្ើន។ 
 ឲ្យទរះដឹងទររើនគ្នបរ់បទស្ើរ រគ្ននទ់ធវើដាំទណ្ើ រឲ្យទេឿនទលឿន 
 រស់្ទៅរងសុ់្ខ្រតូវម្តទលឿន រតឲ់្យទនទ់លបឿនពិភពទលាក្។ 
 ឲ្យបានយល់ស្តគ ល់ការរាក្ទ់រៅ រតជាក្ឬ់ទតត នលលឬទថ្វក្ 
 វារាស់្ជាទចទទៅទលើទលាក្ ឧបស្គគគទគ្នក្នឹងម្ចនមក្។៍ 
 ទីពីររិតតរតូវម្ចនស្ទធ  ការទេឿលអជាតាមរពះធម ៌
 ទេឿក្មមទេឿផលអារក្ក្ល់អ រតូវទរះស្តទរទធវើលអបាន។ 
 គួរទេឿថ្វក្មមរបស់្ខ្លួន មនិអារបាំពួនខ្ាំលាក្រ់បាណ្ 
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 វាពិតជាឲ្យផលមនិខ្ន មនិម្ចនខ្ក្ខ្នកុ្ាំបិទបាាំង។ 
 យាទសិ្ាំ វបបទត ពេិជាំ តាទសិ្ាំ លភទត ផលាំ 
 បណ្តុ ះពូេណាទដាយស្រម្ចាំង ពូេទនះវាតាាំងឲ្យនូវផល។ 
 ទបើបណ្តុ ះស្តវ យបានកូ្នស្តវ យ មនិអារម្របកាល យឲ្យបានខ្នុរ 
 ផលទនះវាពិតជានឹងផតល់ មនិដុះទទខ្នុរគឺដុះស្តវ យ។ 
 ទបើទធវើអារក្ក្ប់ានអារក្ក្ ់ ទធវើលអវញិទនះបានស្បាយ 
 ទបើឲ្យសុ្ខ្ទគៗរកី្រាយ ទយើងក្រ៏ស្ស់្រស្តយដូរទគម្ដរ។ 
 មា៉ងទទៀតក្ប៏ានយល់ទេឿថ្វ រពះពុទធទនះណាម្ចន ូរម្  
 ទេឿថ្វម្ចនទលាក្ខ្ងមខុ្ម្ដរ ទេឿដឹងគុណ្ម្មដ៉ឹងគុណ្ឪ។ 
 ទីបីតាាំងខ្លួនលអរបនព តាាំងទនះលអនយ័កានម់្តទរៅ 
 គឺខ្ាំទធវើសី្លបានលអទៅ យ៉ាងទហររតឹមរតូវរតឹមសី្លរបាាំ។ 
 បានលអទដាយកាយនិងវាច លអគួរម្ដរណាតាមរាំណាាំ 
 ឲ្យអភយ័ទគជារបចាំ អកុ្ស្លក្មមមនិទធវើអ។ី 
 ទីបនួរតិតលអជាប ់ចគៈ ទនៈទធវើជាក្ជ់ារបរក្ត ី
 គឺជារិតតបណុ្យលអរបនព រិតតម្ចននិស្សយ័ក្តីទមតាត ។ 
 ក្រណុាអាណិ្តអាសូ្រផង ដល់អស់្បអូនបងម្ចនទុកាា  
 គ្នន ម្ចនវបិតតិក្នុងរគសួ្តរ ម នតរាយយ៉ាងណាគួរទរស្តររស្ង។់ 
 េនរក្ទតាក្យ៉ាក្ទ ើយពិការ ម្ចនទររើនណាស់្ណាទៅរ ង ់
 ទយើងម្ចនស្មតថភាពគួរផចិតផចង ់ តរមងយ់ក្បណុ្យទដាយរេះថ្វល ។ 
 ទនះគឺតាាំងខ្លួនលអរបនព លអទនះក្នុងនយ័ម្ចនស្ទធ  
 សី្លៈ ចគៈ និងបញ្ញញ  សុ្ទធម្តរេះថ្វល ក្នុងកុ្ស្ល។ 
 ទធវើលអដូទរនះនឹងបានលអ ក្មមទនះគ្នាំរទឲ្យនូវផល 
 បានសុ្ខ្សួ្ស្តីគ្នម នក្ងវល់ ទរពាះរិតតបានដល់សុ្ររតិធម។៌ 
 អនក្ផងម្តងម្តទលើក្តទមាើង ក្ិតតិយស្ខ្ពស់្ទលាើងលអបវរ 
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 ជាទីរស្ឡាញ់យ៉ាងទស្តម ះស្ ននរបជាក្រទាំងអស់្គ្នន ។ 
 ទរពាះបានទធវើខ្លួនឲ្យរបនព របរពឹតតិអវីៗក្ល៏អជា 
 បានសុ្ខ្រទរមើនឥតគណ្ន ម្ដលគួររាបថ់្វជាមងគល។ 
 ស្របុទាំងប ីសិ្រគី្នថ្វ អងគរពះស្តស្តត រងឲ់្យយល់ 
 រស់្ក្នុងរដឋលអមនិអាំពល់ បុណ្យចស់្ឲ្យផលតាមេួយ ផង។ 
 រពមទាំងទធវើខ្លួនលអរបនព ស្នសាំនិស្សយ័បរចុបបននផង 
 ទៅថ្វម្ចនបណុ្យលអក្នលង ធាល បស់្តងទររើនដងទរៀងៗមក្។ 
 ទនះជាអាំទពើដរ៏បទស្ើរ ម្ដលជាដាំទណ្ើ រធាល បក់ានយ់ក្ 
 ទក្ើតជាមងគលលអរតរ់ក្ តាមផតល់ឲ្យមក្ក្នុងេីវតិ។ 
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   រពះគាថាេី ៣  
  ម្ចន ៤ មងគល 
 ពាហុ ស្សចចញ្ច  ស្សបិបញ្ច  វិនផយា ច ស្សសុ្សកិខិផត្ថត  

  ស្សភុាស្សតិ្ថ ច យា វាចា ឯត្មមងគលមុត្តមុំ។  
  (បទស្រភញ្ញ ) 
 ក្ិរយិាក្នុងការបានសិ្ក្ា ទរះវជិាជ ការទររើនមុតម្ចាំ 
 ទរះសិ្លបស៍្តរស្តស្តទ តម់និររ ាំ ទធវើការអវី ាំទ ើយរបស្ប។់ 
 រពមទាំងអបរ់ ាំខ្លួនបានលអ វនិយ័ទស្តម ះស្មនិម្ចនលអក្ ់
 ស្មតសី្ាំទៅក្ព៏ទីរាះ បនួមងគលទនះលអឧតតម។ 
 ផស្សចកតសី្សរមាយ 
  ភាវៈននបុគគលបានស្តត ប់ បានទរៀនទររើន១ សិ្លបស៍្តរស្ត គឺទស្រក្តីទឆ្លៀវឆ្ល ស់្
ក្នុង តថក្មមរបស់្អនក្បួស្ និងរគ ស្ថ១ វនិ័យម្ដលបុគគលសិ្ក្ាទដាយរបនព១ 
វាចម្ដលបុគគលទពាលលអ១ ទាំង៤ ទនះជាមងគលដឧ៏តតម ។ 
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៣.១ បានស្តត ប ់បានទរៀនទរះចាំទររើន 
 -បានស្តត ប ់បានទរៀនពីស្បបុរស្ម្ចនបពវេិត និងរគ ស្ថ 
 -បានស្តត បនូ់វពាក្យរបក្បទដាយរបទយាេន ៍
 -បពវេិតបានទរៀនទរះចាំនូវពុទធវរនៈ 
 -រគ ស្ថ ជាអនក្បានសិ្ក្ាទរៀនសូ្រតទរះចាំនូវវជិាជ ទផសងៗ 
 -ការទរះចាំទររើនអារញុាាំងរបទយាេន ៍និងទស្រក្តីសុ្ខ្ឲ្យទក្ើតទ ើង 
 -ការសិ្ក្ាទរៀនសូ្រតទរក្បយក្វជិាជ ទូទៅ គឺជាទគ្នលទៅននស្តិបញ្ញញ   
បញ្ញញ ទក្ើតទ ើងទដាយស្តរទ តុ ៣ យ៉ាងគឺ ៖ 

  -ការស្តត ប ់ ទៅថ្វ សុ្តាត មយបញ្ញញ  
  -ការគិត ទៅថ្វ រនិត មយបញ្ញញ  
  -ស្តវ ធាយ ទៅថ្វ ភាវនមយបញ្ញញ  
 ព ុស្សូត របក្បទដាយអងគ ៤ គ ឺ: 

 ១.សុ្ មក្ពីពាក្យថ្វ សុ្តត  ទរៀនស្តត ប ់
 ២.រ ិ មក្ពីពាក្យថ្វ  រនិត  ទរៀនគិត 
 ៣.ប ុ មក្ពីពាក្យថ្វ  បចុឆ   ឆ្ងល់សួ្រ 
 ៤.លិ មក្ពីពាក្យថ្វ លិខ្តិ ក្តរ់ាំណាាំ

៧. ពាហុ ស្សចចញ្ច       ការទរៀនសូ្រតទររើន  
 អត្ថបេកុំណាពយ (បទស្រភញ្ញ ) 
 ក្ិរយិាក្នុងការបានសិ្ក្ា ទរះវជិាជ ការទនះបានទររើន 
 ទរះធមទ៌រះអាលប៌ញ្ញញ ទក្ើន នាំឲ្យទេឿនទលឿនក្នុងេីវតិ។ 
 ទរពាះថ្វទបើសិ្នសិ្ក្ាលអ យក្វជិាជ មក្ផសាំគាំនិត 
 បញ្ញញ អារកាតឧ់បស្គគពតិ ស្រមួលេីវតិកាតវ់បិតត។ិ 
 ទបើបានយល់ធមល៌អរជាលទរៅ ទរះទនះនាំទៅបដបិតត ិ
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 បដិបតតិបានរតូវយ៉ាងមធយត័ ទរពាះម្តយល់អតថននរពះធម។៌ 
 ស្តគ ល់ក្ិរចស្តគ ល់ក្លស្តគ ល់ទ តុការណ៍្   ស្តគ ល់អស់្ស្តគ ល់អាលប៌ានយ៉ាងលអ 
 ស្តគ ល់ទាំងអវីៗ ស្ពវរគបម់ក្ ៍ ទដើមបគី្នាំរទម្តេីវតិ។ 
 ទបើលងងទ់ធវើអវីគ្នម នទ តុផល មនិសូ្វបានយល់នូវការពិត  
 លទធផលបានមក្មនិសុ្រក្តិយ ទរឿងពិតផលទក្ើតទដាយផសងទរពង។ 
 ទចន ះទ ើយបានជាអស់្ទាំងមនុស្ស របឹងម្របងខ្ាំស្ទុះទនខ់្លួនទក្មង 
 ហតរ់តរ់ក្ទរៀនរទបៀនទផសង មនិទធវើទលងៗទរពាះរងទ់រះ។ 
 ខ្ាំហតខ់្ាំពតក់ាយស្មបទ ឲ្យបានសុ្ខ្ជា ទ ើយទរៀនរះិ 
 ស្ពវមុខ្វជិាជ ឲ្យបានទរះ យក្វជិាជ ទនះរគ្ននទ់របើការ។ 
 ទនះទ ើយទៅវជិាជ ស្មុបទ ទគទយើងរាល់គ្នន ម្តងរបាថ្វន   
 រងប់ានទរះដឹងយក្ជាការ កុ្ាំឲ្យអស្តរឥតការទ ើយ។ 
 ទរះដឹងបានទររើនរទរមើនខ្លួន បះ៉ឧបស្គគផទួនមនិរាទ ើយ 
 ពាយាមទដាះរស្តយមនិបទណាត យ ទទះមុនទទះទរកាយយក្ទជាគេយ័។ 
 

ក្រណី្ម្ដលគរួទធវើខ្លួនឲ្យកាល យជាព ុស្សូត 
 ទដើមបទីធវើខ្លួនជាព ុស្សូត គួររបឹងម្របងរសូ្តទ ើយឧស្ា ៍ 
 ពាយាមសូ៊្ក្នុងការសិ្ក្ា ទដាយទធវើក្ិរយិាដូរតទៅ ៖  
 ទីមយួ ទបើទៅកាតថ់្វ ”សុ្” គឺពាក្យសុ្តតៈពាក្យបាលី 
 ម្របមក្ថ្វស្តត បជ់ារបរក្ត ី ស្តត បឲ់្យយល់នយ័ននរពះធម។៌ 

  រពះធមស៌្ម្មតងទដាយស្បបុរស្ ធមស៌្រចៈទស្តម ះជាធមល៌អ 
  ធមម៌្ចនរបទយាេនដ៍ក៏្រម បានស្តត បទ់ដាយលអដុះបញ្ញញ ។ 
  ទីពីរ ទបើបានស្តត បធ់មទ៌ ើយ រ ិទរះគិតទ ើយពិចរណា 

 រ ិទនះកាតម់ក្ពរីិនត  រតិះរះិអស់្អាលយ៌ក្អតថនយ័។ 
 ទីប ីទបើសិ្នម្ចនទរឿងឆ្ងល់ ប ុស្តក្សួ្រដល់បណ្ឌិ តក្ត ី
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  អនក្របាេញរពា មណ៍្រពឹទធមតិតក្វ ី ទរពាះ ប ុកាតន់យ័ពាក្យបុចឆ ។ 
 ទីបនួទៅ លិ ពាក្យទរកាយទគ ទបើសិ្នស្រទស្រឲ្យពិស្តត រ 

  ទៅថ្វ លិខ្ិត ពាក្យទនះណា គឺឲ្យក្តរ់តាចររមលង។ 
  អងគទាំងបនួទនះទគសិ្ក្ា ស្វិតស្តវ ញណាស់្ណាទទើបបានឆ្លង 
  បានទៅជាអនក្ទរះដងឹផង គឺជាគនលងព ុស្សូត។ 

 មា៉ងទទៀតទបើរងផ់សាំឲ្យទលឿន រតូវបទងាើនទលបឿនរបឹងម្របងរសូ្ត 
 ទស្រក្តីរទរមើនទក្ើនរ ូត ទដាយទរះទរៀនសូ្រតតាមឧបាយ។ 
 មយួស្បបុរសូិ្បស្ាំទស្វ គឺទស្ពគបរ់ាស់្កុ្ាំម្ក្លងកាល យ 
 ទស្ពគបស់្បបុរស្របាេញទាំងឡាយ ទនះបានស្បាយទដាយស្តដ បធ់ម។៌ 
 ទពីរីទបើបានស្តត បធ់មទ៌ ើយ រតូវកុ្ាំបទណាត យស្តត បឲ់្យលអ 
 ទៅធមមស្សវនៈ គឺស្តត បធ់ម ៌ ស្តត បប់ានទដាយលអទក្ើតរេះថ្វល ។ 
 ស្តត បទ់ដាយផចិតផចងផ់ចងស់្តម រត ី ទរក្បយក្អតថនយ័ននធម្ចម   
 របណិ្បត័នធ៍មមក្លិក្ស្មទស្តភា អានិស្ងសមុខ្ជាលអនលលថ្វល ។ 
 ប ីទយានទិស្តមនសិ្ការៈ ស្តត បធ់មឲ៌្យជាក្ព់ិចរណា 
 ឲ្យបានលអិតលអននូ់វសិ្កាា  ទដាយម្ចនបញ្ញញ អាលទ៌ស្រក្ត។ី 
 ទដាយឧបាយឆ្ល តននបញ្ញញ  យល់នូវធមអ៌ាលរ៌ាស់្អស់្នយ័ 
 រាស់្ម្ចនពនលឺអស់្ស្ងសយ័ ទដាយស្តរនិស្សយ័ស្តត បរ់ពះធម។៌ 
 ទបីនួ ធម្ចម នុធមម-័(៥) បបដបិតតឲិ្យរតូវតាមរពះធម ៌
 យល់ទ ើញថ្វធមន៌លលបវរ ធមទ៌នះនាំមក្សុ្ខ្ស្នតិភាព។ 
 ក្ខ៏្ាំរបតិបតតិតាមធមព៌ិត ធមរ៌ពះរទងរ់ទិធពិតរគបទ់ស្នៀត 
 ញុាាំងរតិតញុាាំងកាយឲ្យសុ្ភាព វាចរាបទបលអស្មរមយ។ 
 របរពឹតតិក្ិរចការេួយ ខ្លួនឯង រពមទាំងរម្អងេួយ ស្ងគម 
 ទទះទធវើអវីៗក្ស័៏្ក្តិស្ម ជាស្រស្រស្តមភជាតិស្តស្ន។ 
 ក្រណី្ទាំងអស់្ននព ុស្សូត នាំរបទយាេនសុ៍្ទធលអនលលថ្វល  

៥. ធម្ចម នុធមមបបដិបតត ិ អានថ្វ ធម័ ម្ច នុ ធម័ មប័    ប៉ាក្ ់ដិ បាត ់
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 រពមទាំងឧបាយការសិ្ក្ា សុ្ទធជាក្ិរយិាលអរបនព។ 
 ទាំងការរបតិបតតិស្ពវម្បបយ៉ាង ម្ដលម្ចនភស្តុតាងទររើនក្រណី្ 
 អធិបាយមក្បានជាទស្រក្ត ី គឺជាបរចយ័នាំឲ្យសុ្ខ្។ 
 សុ្ខ្ទាំងខ្លួនឯងសុ្ខ្អនក្ផង មនិម្ចនប៉នុបង៉រមលងសុ្ខ្ 
 លួរលាក្ម់្តឯងជារតីមខុ្ គឺទធវើយក្សុ្ខ្ទាំងអស់្គ្នន ។ 
 ទនះទៅក្ិរយិាសិ្ក្ាទររើន ទរះចាំរទរមើនស្ពវវជិាជ  
 ទរះទាំងក្ិរចការរបទស្ើរជា ទស្ពគបជ់ាគ្នន ម្ចនរបទយាេន។៍ 
 រពមទាំងជាអនក្របតិបតតធិម ៌ របរពឹតតិបានលអៗ រងុទរារន ៍
 សុ្ទធជាអាំទពើនាំរបទយាេន ៍ មនិឲ្យ ិនទហរអទស្តរគុណ្។ 
 របរពឹតតិម្តអាំទពើម្ដលលអ ទយើងទគស្តទរទុក្ជាបុណ្យ 
 ទរពាះរបតិបតតិលអមក្ពីមុន បានជាទដើមទុនននមងគល។ 

 ៣.២ សិ្បប គឺការទរៀនសូ្រត ឲ្យស្តទ តេ់ាំនញក្នុងការង្ខរ 
  -ទរៀនទរេើស្ទរ ើស្យក្វជិាជ ឯក្ទទស្ ឲ្យទរះរបាក្ដ ទដើមបបីទរមើឲ្យរាំតរមូវការនន
ស្ងគម តាមស្មយ័កាល 
  -ទរេើស្ទរ ើស្យក្មុខ្របរម្ដលខ្លួនទុក្រិតតថ្វទរះ គឺមនិរបក្បការង្ខរទដាយស្តម ន
ទ ើយររបូក្ររបល់ 
  -របក្បម្តការង្ខរម្ដលម្ចនរបទយាេនដ៍ល់ខ្លួន និងស្ងគម មនិរបក្បការង្ខរណា
ម្ដលទុរចរតិ  
  -ម្ចនទទពទកាស្លយក្នុងការ ល្ ស់្បតូ រការង្ខរ គឺមិនទៅងប់រេប់ក្នុងក្ិរចការដ     
ម្ដលៗ ម្ដលមហេនមនិគ្នាំរទ 

៨. ស្សបិបញ្ច   សិ្លបស្តរស្តលអឬការង្ខរ ល្ ស្នវ 
  អត្ថបេកុំណាពយ (បទស្រភញ្ញ ) 

 វជិាជ សិ្លបស្តរស្តរាស់្ក្នុងរតិត ម្ដលទរៀនមក្ពិតជាថ្វល នលល 
 ទរៀនឯក្ទទស្មយួក្ាំដរនដ ទធវើការយក្េយ័ននេីវតិ។ 
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 ទបើទរះទស្ើៗទធវើមនិទក្ើត ឬថ្វមនិទឆ្ើតមនិលអពតិ 
 លទធផលក្អ៏នត់ាមក្រមតិ ម្ដលទយើងផលិតមនិរតមឹរតូវ។ 
 មយួមុខ្ក្ទ៏ដាយទរះឲ្យរាស់្ ទរះឲ្យរស្ ះរាស់្ម្ចនផលូវ 
 ទធវើបានភាល មៗទនរ់ិតតទតត  តរមូវទៅតាមទគរតូវការ។ 
 ទបើទធវើតរមូវរតូវខ្លួនឯង មនិបារត់ាក្ម់្តងនូវក្ិរចការ 
 វាគ្នម នតនមលលអទទណា មនិរាំរបាថ្វន ដល់ទគទ ើយ។ 
 ដូទរនះទបើទរៀនរក្វជិាជ  សិ្លបស្តរស្តននគិតមុខ្ទរកាយ 
 ឲ្យបានរាស់្សិ្នកុ្ាំឲ្យទធាល យ ទរៀនខុ្ស្វាស៊្យមយួេីវតិ។ 
 ទបើទរៀនរតូវវញិវារបទស្ើរ ទរៀនតាមដាំទណ្ើ រស្ងគមពិត 
 ទគរតូវការអវីទយើងរបឌិត តរមូវតាមរិតតទគទាំងឡាយ។ 
 អតិលិេនមនិម្ចនខ្វះ នាំមក្របាក្ក់ាស្រតរ់បញាយ 
 របញាបព់ងឹទយើងឲ្យទដាះរស្តយ ទធវើទដាយស្បាយគ្នម នទនឿយ ត។់ 
 រឯីការទរៀនយក្តរមះិ ទបើទយើងបានទរះលអ មតរ់ត ់
 េិវតិទយើងទនះមនិក្ាំស្ត ់ លាភនងឹរបាក្ដដទង្ខា យទៅ។ 
 េីវតិរងុទរឿងលអរបទស្ើរ រស់្ក្នុងដាំទណ្ើ រម្ចនទគ្នលទៅ 
 ទ តុទនះរពះពុទធរទងរ់បទៅ បង្ខា ញទិស្ទៅននមងគល។ 
 ការពិតទបើទធវើការអវីលអ តាមស្ាំណូ្មពររគបម់ណ្ឌ ល 
 បាំទរ ើពួក្ទគមនិឲ្យខ្វល់ លាភនងឹម្ចនដល់មនិក្ាំស្ត។់ 
 ដូរបុរាណ្ថ្វទបើសិ្នទរះ ទរះនូវតរមះិពិតរបាក្ដ 
 ទរះរាស់្ឲ្យបានរតូវក្ាំណ្ត ់ របាក្ម់ុខ្ជារតត់ាមទៅទយើង។ 
 ម្ចនពាក្យមយួទទៀតបានរបាបថ់្វ ទបើទរះអវីណាទរះឲ្យទលាើង 
 រាស់្ឲ្យដារទ់គម្ចនម្តទយើង ទបើទរះទស្ទើរទភលើងមនិបានការ។ 
 រអីនក្ទរះទររើនដល់ទៅដប ់ មនិទស្មើអនក្របស្បម់្តមយួណា 
 ម្តម្ចន ក្ព់ិតម្មនម្តរាស់្ការ លទធផលទឆ្លើយថ្វម្ចនស្ងឃមឹ។ 
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៣.៣ វនិយ័ម្ដលបគុគលរក្ាទដាយរបនព 
   វនិយ័គឺជារាបស់្រម្ចបអ់បរ់ ាំទូនម ន កាយ ចវា រិតត ឲ្យម្ចនរទបៀបម្បបម្ផនលអ   
 កាលទបើបុគគលរក្ា វនិយ័ វនិយ័នឹងរក្ានូវបគុគលមនិឲ្យធាល ក្ទ់ៅកានទ់ីទថ្វក្ទប។ 
 វនិយ័ម្ចនពីរ យ៉ាងគ ឺ
  ១.អគ្នរយិវនិយ័ ជាវនិយ័ស្រម្ចបរ់គ ស្ថ (ម្ចនសី្ល ៥ កុ្ស្លក្មមបល ១០)។ 
  ២.អនគ្នរយិវនិយ័ ជាវនិយ័ស្រម្ចបប់ពវេិត (ភកិ្ាុ ស្តមទណ្រ)។ 
 

៩. វិនផយា ច ស្សសុ្សកិខិផត្ថត   អបរ់ ាំវនិយ័បានលអ 
  អត្ថបេកុំណាពយ (បទស្រភញ្ញ ) 

 វនិយ័ម្ចននយ័ថ្វជាផលូវ ម្បបបទនាំទៅដល់ក្តីលអ 
 នាំសុ្ខ្រទរមើនលអបវរ ស្ណាត បធ់ាន បល់អទរពាះវនិយ័។ 
 វនិយ័ផតល់សុ្ខ្ទស្មើៗគ្នន  ទស្រភីាពលអជាតាមស្ាំទៅ 
 មនិឲ្យទស្រ ួីស្ទគ្នលទៅ នាំឲ្យទក្ើតទតត រគបគ់នីគ្នន ។ 
 ស្រមតិស្រម្ចាំងខ្ល ាំងវនិយ័ បានលអរបនពនលលអស្តច រយ 
 លអរិតតលអកាយលអវាច ទនះរបាេញចតថ់្វលអវនិយ័។ 
 ទបើវនិយ័លអគឺទធវើលអ អវីៗក្ស៏្លអសួ្ស្តី   
 មនិរបរពឹតតិទមម ទមល អរបិយ នឹងបានសិ្រទីជាគេយ័ទ ើយ។ 
 របរពឹតតិម្តលអតាមធមរ៌ពះ ម្ដលម្ចនទតេៈទៅបទងាើយ  
 រពះរទងប់រនិិពាវ នទ ើយ បនសល់ទុក្ឲ្យនូវរពះធម។៌ 
 ជារពះបរយិតតិស្ទធមម ម្ដលរបមូលផតុ ាំទុក្ទក្ៀរគរ 
 រពះនរតបិដក្ជាេាំ រ ចរជាគាំនរគររពះធម។៌ 
 របាាំបីមុនឺបនួពានធ់មមក្ាន័ធ បរស័ិ្ទបានកានទ់ ើយទរៀនយក្ 
 ចតជ់ាស្តស្តត តទរៀងមក្ របតិបតតិរះិរក្ក្តីសុ្ខ្។ 
 ក្នុងរពះធមទ៌នះម្ចនវនិយ័ របតិបតតិរាល់នលងតាមពុទធដីកា 
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 វនិយ័ជារគឹះននស្តស្ន វនិយ័ទនះណាទក្ើតរពះស្ងឃ។ 
 រពមទាំងទក្ើតរគបប់រស័ិ្ទ ម្ចនស្ទធ រាស់្ទ ើយផចិតផចង ់  
 របតិបតតិធមរ៌ពះរះរតរង ់ តទមាើងដល់អងគរពះស្តស្ន។ 
 ស្សពវ បាបស្សស អករណ្ុំ  កសុ្សលស្សសបូស្សមបទា 
 ស្សចតិ្ត បរផិយាេ បនុំ  ឯត្ុំ ពុទាធ  ន ោស្សនុំ 
 តមបាបទាំងឡាយកុ្ាំស្តងទុក្ កុ្ស្លរគបម់ុខ្គួរអបរ់ ាំ 
 េរមះស្នត នរតិតរមទមយ ទនះរាំជាស្តស្នរពះពុទធ។ 
 ទនះជារពះពុទធវរនៈធាំ ម្ដលរពះបរមស្ពវញ្ញូ ពុទធ 
 រទងប់ានទូនម ននលលវសុិ្ទធ ទុក្ជាម្បបបទផលូវរបតិបតតិ។ 
 ឲ្យរបរពឹតតិរតូវតាមគនលង កុ្ាំឲ្យឆ្គ ាំឆ្គងទ ើយរបយត័ន 
 តាមរក្ឹតយវនិយ័ទដាយមុងឺម៉្ចត ់ មុខ្ជាក្ាំចតក់្តីទុកាា ។ 
 ទដាយស្តរម្តការរបរពឹតតិលអ នលលថ្វល បវរស្លអថ្វល  
 ទរឿងទមម របទុស្តទមល ឫស្ា អស្តរឥតការទេៀស្ឲ្យបាន។ 
 វនិយ័ផតល់នូវក្តីរតជាក្ ់ មនិឲ្យអនអ់ាក្រ់គប់ៗ របាណ្ 
 ទដាយស្តរវនិយ័ទទើបសុ្ខ្ស្តនត កុ្ាំបីម្របរបាណ្រចនវនិយ័។ 
 វនិយ័ម្ចនទររើនម្បបទពក្ណា ទរពាះទគទរបើការតាមទិស្ទៅ 
 តាមស្ពវមូលដាឋ នទគរស់្ទៅ ទទើបទគបានទៅជាវនិយ័។ 
 ម្តទបើម្រក្ទរញឲ្យបានខ្ល ី ទយើងគួរវនិិរឆយ័ថ្វវនិយ័ 
 ម្ចនម្តពីរម្បបយក្មក្ស្តី ចតម់្រងវនិយ័តាមនិយម។ 
 ទមីយួវនិយ័ខ្ងផលូវទលាក្ ម្ចនទររើនគទគ្នក្ក្នុងស្ងគម 
 រគឹះស្តថ នសិ្ក្ាទាំងតូរធាំ ទីរបមូលផតុ ាំេននន។ 
 រក្សួ្ងមនទីរជាទររើនទទៀត សុ្ទធម្តទគទឆ្លៀតឲ្យបញ្ញជ  
 សូ្មបកី្ីឡាឋាននន ក្ម៏្ចនម្រងជាវនិយ័ម្ដរ។ 
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 គឺទគម្រងទ ើងឲ្យអនុវតត ទដើមបកី្ាំណ្តប់ទ ូរម្  
 ឲ្យទីស្តថ នទនះសុ្ខ្ស្ថិតទស្ថរ កុ្ាំឲ្យភន័តម្របទក្ើតអាស្នន។ 
 រពមទាំងបទងាើនស្ណាត បធ់ាន ប ់ នឹងការម្ដលអបរ់ ាំអារមមណ៍្ 
 ឲ្យអនុវតតលអៗ ស្មរមយ កុ្ាំបីបងាាំរិតតផងគ្នន ។ 
 កុ្ាំឲ្យរបម្ចលអនក្ដនទ ទបៀតទបៀនដល់សិ្ទធិទស្រគី្នន  
 រតូវម្តរបរពឹតតឲិ្យលអជា វនិយ័ម្ចគ៌្នដន៏លលថ្វល ។ 
 ទពីរីវនិយ័ខ្ងផលូវធម ៌ បញ្ញតតិដល៏អពុទធស្តស្ន 
 ម្ដលម្រក្ទៅជាពីររបការ អធិបាយបានថ្វជាទស្រក្ត។ី 
 ក្ គវឺនិយ័ រាវាស្  ទៅថ្វអាគ្នរយិៈវនិយ័ 
 បានដល់សី្លរបាាំសី្លរបាាំបី ស្រម្ចបម់្ក្នរន រាវាស្។ 
 ឲ្យអបរ់ ាំកាយវាចរតិត បានរបទស្ើរពិតកុ្ាំឲ្យខុ្ស្ 
 មនិរតូវរបរពឹតតអិវីរបទូស្ ឲ្យក្តីអារក្ក្អ់នក្ដនទ។ 
 រតូវរបរពឹតតិយក្ម្តខ្ងលអ ជាស្បបុរស្ធមទ៌រៀងរាល់នលង 
 ឲ្យនូវរបទយាេនអ៍នក្ដនទ នឹងទរះលក្នលឲ្យសុ្ខ្ទគ។ 
 ម្ចនមនិស្ម្ចល បម់និលួររទពយ មនិទធវើឲ្យខុ្ស្ធមក៌ាទម  
 មនិទពាលកុ្ ក្ពាក្យទវៀរទវរ មនិផឹក្ផងម្ដរទឹក្រស្វងឹ។ 
 មនិទរបើទរគឿងទញៀនថ្វន ាំយ៉ាម៉្ច ទ រ ៉អូុីនផងណាទាំងអស់្ នងឹ 
 កុ្ាំឲ្យរបរពឹតតិកុ្ាំឲ្យរបឹង កុ្ាំឲ្យស្មលងឹនាំរនរង។ 
 កុ្ាំឲ្យទស្ពគបអ់បាយមខុ្ ទធវើអវីស្ពវរគបឲ់្យទគភយ័ 
 មចិឆ េីវៈមនិរបនព របរអរបិយផតល់ក្តីទុក្ា។ 
 ខ្ គជឺាវនិយ័បពវេតិ វនិយ័លអពិតដខ៏្ពងខ់្ពស់្ 
 ទៅអនគ្នរយិវនិយ័ទនះ សី្លដបរ់ាំទពាះម្តស្តមទណ្រ។ 
 ឯរតុបារសុិ្ទធសី្ល េរមះមនទិលខ្ល ាំងស្ថិតទស្ថរ 
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 ជាសី្លភកិ្ាុរក្ាម្ល សិ្កាា បទផងម្ដរពីររយនមភរបាាំពីរ។ 
 គឺលអវនិយ័របនពពិត នាំស្តងសុ្ររតិលអរគបទ់ ី
 ទ ើយបានសិ្រកី្តរីមណី្ េូនដល់គ្នន គនរីាល់របូា។ 
 ទយើងឲ្យសុ្ខ្ទគៗឲ្យទយើង បានសុ្ខ្រងុទរឿងលអនលលថ្វល  
 រស់្ទៅផុតក្មមផុតទវរា ពណ៌្នថ្វជាមងគលលអ។ 

 ៣.៤ វាចម្ដលបគុគលទពាលទដាយរបនព របក្បទដាយរបទយាេន ៍
  វាចម្ដលបុគគលទពាលទដាយរបនពទនះ ស្ាំទៅយក្វាចទនភ់លន ់ ទពាលទដាយ
ក្ថ្វវតថុ ១០ យ៉ាងគ ឺ

  ១. អបបចិចកថា ទពាលអាំពីទ តុម្ដលនាំឲ្យម្ចនទស្រក្តីរបាថ្វន តិរ 
  ២. ស្សនតុដឋកិថា ទពាលអាំពីទស្រក្តីស្ទនត ស្ 
  ៣.វិផវគកថា ទពាលអាំពីទស្រក្តីស្ងបក់ាយ ស្ងបរ់ិតត  
  ៤. អស្សុំស្សត្តកថា ទពាលទដាយការមនិទៅររ ូក្ររ ាំទដាយពួក្ 
  ៥. វីរយិារមភកថា ទពាលអាំពីការតាាំងរបារពធទស្រក្តីពាយាម 
  ៦. ស្សលីកថា ទពាលអាំពីសី្ល 
  ៧. ស្សមាធកិថា ទពាលអាំពីស្ម្ចធ ិ
  ៨. បញ្ញញ កថា ទពាលអាំពីបញ្ញញ  
  ៩. វមិុត្តកិថា ទពាលអាំពីរពះនិពាវ ន 

 ១០. វិមុត្តញិាណ្ េស្សសនកថា ទពាលអាំពីការដងឹ ទ ើញនូវធមជ៌ាទរគឿង
រ ាំលតទុ់ក្ា គ ឺរពះនិពាវ ន។  
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  ការទពាលនូវពាក្យមនិម្មនជាសុ្ភាសិ្តរម្មងស្តបសូ្នយចក្លាភស្កាា រៈ
ម្ដលរតូវបាន។ 

 

១០. ស្សភុាស្សតិ្ថ ច យា វាចា  ការទរបើស្មតពីីទរាះ   
 អត្ថបេកុំណាពយ (បទស្រភញ្ញ ) 
 សុ្ភាសិ្តា រ យា វាច គឺទរបើវាចលអស្ាំខ្ន ់
 ទដើមបរីបារស័្យគ្នន រសួ្រាន ់ ទរបើជាបនទ នគ់ឺស្មត។ី 
 ស្មតទីៅមុនការទៅទរកាយ ទបើសិ្នបទណាត យទបាះស្មត ី
 រទទគ្នះទបាះទបាក្មនិដងឹអ ី ការង្ខរអវីៗក្គ៏្នម នផល។ 
 ទគមនិទេឿទយើងទរពាះនិយាយ ទយើងមនិទរះរ៉ាយរ៉ាបក់្រិចក្ល 
 ស្មតមីនិលអទគមនិខ្វល់ ចបអ់ារមមណ៍្ដល់ក្ិរចការទយើង។ 
 ទបើសិ្នវាចទយើងលអឯក្ ពីទរាះរម្មលក្ដាស់្ទគទ ើង 
 ទគក្រូ៏លរិតតនឹងរបូទយើង អវីក្វ៏ាទ ើងទៅតាម នឹង។ 
 ស្មតឲី្យសុ្ខ្ឬឲ្យទុក្ា តទៅខ្ងមុខ្មនិអារដងឹ 
 ស្ាំខ្នក់្គ៏ួរម្តខ្ាំរបឹង ទរះថ្វល ម្លលងលលឹងនូវស្មត។ី 
 ទបើនិយាយលអផលនឹងលអ ក្ាំដរេីវតិសុ្ខ្សួ្ស្តី 
 និយាយអារក្ក្ទ់ពាលអរបិយ ឧតាតរនរងនឹងទក្ើតម្ចន។ 
 ស្មតជីាឯក្ទលខ្ជាទទ ទយើងធាល បឮ់មក្ពីបុរាណ្ 
 គួរទរបើវាចឲ្យលអថ្វា ន នឹងបានសុ្ខ្ស្តនតក្នុងេីវតិ។ 
 ស្មតមី្ចនម្រងក្នុងសី្លរបាាំ គួរម្តរងចាំរាំណាាំពិត 
 ចាំទ ើយទលើក្យក្មក្ពិនតិយ គួរគិតទ ើយទរបើរទបៀបណា។ 

 ១- មសុ្តវាទ 
 មយួគួរទរបើរបាស់្នូវស្មត ី ឲ្យបានរបនពកុ្ាំមុស្ត 
 និយាយកុ្ ក្ទបាក្របាស់្គ្នន  ឲ្យទគទវទនខូ្រក្រិចការ។ 
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 ២- បសុិ្ណាវាច 
 ទីពីរកុ្ាំទពាលនូវវរី បិសុ្ណាទនះននឲ្យទខ្ល រផា 
 ចក្រ់កុ្ទឆ្ាើះទឆ្ាៀលទគរាល់គ្នន  ឲ្យម្បក្ស្តមគ្នគ ស្តមគគផីង។ 

 ៣- ផរសុ្វាច  
 ទីបីកុ្ាំទពាលនូវវាច អសុ្រស្ផងណាមនិទាំនង 
 ទបើទពាលអារក្ក្ត់ាមរិតតរង ់ អស់្ញាតមិតិតផងមនិរូលរិតត។ 

 ៤- ស្មផបបលាប 
 ទីបនួទៅថ្វស្មផបបលាប ពាក្យមនិសុ្ភាពមនិរបណី្ត 
 ទរះម្តទពាលទៅទរស្រម្តរិតត មនិម្ចនគនគ់ិតថ្វបានការ។ 
 គឺទពាលទរាយរាយពាក្យក្ាំម្បលង រស្ក្ីអម្ណ្ដ ងអក្សុ្រា 
 រាំទអស្រាំអាស្ស្ពវរបការ ពាក្យទនះរតូវការទររើនខ្ងពាល។ 
 ពាក្យបនួម្បបទនះពាក្យឫស្ា មនិគួរទពាលថ្វឲ្យទរាលរាល 
 អនក្ទរបើពាក្យទនះទៅអនធពាល រនរងរណាឌ លនឹងម្ចនដល់។ 
 ឲ្យទុក្ាឲ្យទទស្ដល់ទគឯង រនរងជាក្ម់្ស្តងនឹងឲ្យផល 
 ឲ្យទុក្ាខ្លួនវញិមនិបារឆ់្ងល់ នាំម្តឲ្យខ្វល់ទរពាះស្មត។ី 
 ទបើសិ្នទរបើរបាស់្ម្តពាក្យលអ មធុរស្បវរលអវរី 
 និយាយពាក្យលអជារបរក្ត ី សិ្រសួី្ស្តីពិតជាម្ចន។ 
 ដូរបានទរៀបរាបទ់ររើនមក្ទ ើយ ពាក្យលអដទងាើយនាំឲ្យបាន 
 ទក្ើតលាភរបទយាេនល៍អទលាើងថ្វា ន រស់្ទៅសុ្ខ្ស្តនតម្ចនមងគល។ 
 ស្របុទាំងបនួទរះដឹងលអ ការង្ខរឆ្ល តលអក្ឲ៏្យផល 
 វនិយ័អបរ់ ាំក្ដ៏ិតដល់ មនិសូ្វឲ្យខ្វល់ក្នុងេីវតិ។ 
 ផសាំនឹងទរះទរបើស្មតលីអ របារស័្យទស្តម ះស្ញាតិឆ្ង យេិត 
 ញុាាំងឲ្យេីវភាពរបទស្ើរពិត សុ្ខ្ដុមមូលមតិតម្ចនមងគល។ 
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      គាថាេី ៤  
  ម្ចន ៤ មងគល 
 មាត្ថ បិត្ុ ឧបដ្ឋឋ នុំ បុត្តទារស្សស ស្សងគផោ 
 អនាកលុា ច កមមនាត  ឯត្មមងគល មុត្តមុំ។  
  (បទស្រភញ្ញ ) 

 ក្ិរយិាបទរមើនូវម្ចតា បិតាម្ចនគុណ្អននតាំ 
 ស្ទរង្ខគ ះរបពនធកូ្នបានម្ចាំទាំ ទ ើយទរះខ្ិតខ្ាំទធវើការង្ខរ។ 
 មនិទធវើការណាររបូក្ររបល់ ម្តងទរះខ្វ យខ្វល់រគបទ់វលា 
 ចតម់្រងក្ិរចការបានលអជា បនួទនះពណ៌្នជាមងគល។ 

ផស្សចកតសី្សរមាយ 
  ការបទរមើនូវម្ចតា១ ការបទរមើនូវបិតា១ ទស្រក្តីស្ទរង្ខគ ះដល់បុរត និងភរយិា១ 
ការង្ខរទាំងឡាយ ម្ដលមនិររបូក្ររបល់១ ទាំង៤ ទនះជាមងគលដឧ៏តតម។ 
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៤.១ - ៤.២ ការបទរមើម្ចតា នងិបតិា 
  តួនទីរបស់្កូ្នរបសុ្រសី្ រាំទពាះម្ចតាបិតា ម្ចន៥ យ៉ាង 

 ១.រិញ្ច ឹមម្ចតាបិតា ដូរទលាក្រិញ្ច ឹមខ្លួន។ 
 ២.េួយ ធុរៈការង្ខរទលាក្។ 
 ៣.របតិបតតិឲ្យបានលអតាមការទូនម នរបស់្ទលាក្។ 
 ៤.របតិបតតិខ្លួនឲ្យស្មជាអនក្ទទួលទក្រ តិ៍មតក៌្។ 
៥.ទធវើទក្ាិណានុបបទនឧទទិស្កុ្ស្លេូនទរកាយទពលម្ដលទលាក្ម្រក្ឋានទៅ។ 

  តួនទី១ ទ២ី ទី៣ និងទី៤ ម្ដលកូ្នរតូវម្តបាំទពញជាមយួរពះក្ទនល ងគឺជាបុណ្យ
របតយក្សរាស់្នឹងម្ភនក្ម្ចតាបិតាម្ដលក្ាំពុងទៅរស់្ បុណ្យទនះ ទៅថ្វ បុណ្យម្ខ្ភល ឺ
ឯបុណ្យទក្ាិណានុបបទនជាបុណ្យម្ខ្ងងឹត ។ គុណ្ម្ចតាបិតាម្ចនទមងន់ធងន់ធងរ
ណាស់្ ទដាយស្តររិតតទលាក្ម្ចនរព មវហិរធមរ៌ាំទពាះកូ្នរបុស្រសី្។ 
 

១១.    ឧបដ្ឋឋ នុំ ក្ិរយិាបទរមើម្ចតា 

១២. បតិ្ុ  ឧបដ្ឋឋ នុំ  ក្ិរយិាបទរមើបិតា 
 អត្ថបេកុំណាពយ (បទស្រភញ្ញ ) 
 ម្ចតាបិតារពះរបមុខ្ ខ្ញុ ាំបាននរនទុក្ជាកាពា 
 ទដាយបទស្រភញ្ញខ្ញុ ាំពណ៌្ន ឲ្យទយើងរគបគ់្នន ស្តគ ល់ទលាក្ពិត។ 
 ស្តគ ល់ម្មស៉្តគ ល់ពុក្ទកឹ្រិតតទស្តម ះ ស្តគ ល់ក្តីស្បបុរស្ទលាក្អាណិ្ត 
 ស្តគ ល់ស្ក្មមភាពទលាក្របរពតឹតិ ម្មពុ៉ក្ទផតក្ផតតិដល់របូកូ្ន។ 
 តាាំងពីកាលម្ដលទៅក្នុងនផទ ទលាក្បានលក្នលរក្ារគង 
 កូ្នទក្ើតមក្ទ ើយម្ល មត ់មង ម្លក្នុងបាំណ្ងឲ្យកូ្នសុ្ខ្។ 
 ម្លទនះទៅថ្វពិតជាម្ល ម្លគ្នម នទាំទនរម្លទៅមុខ្ 
 ម្លមនិធួនលមមម្លស្ពវរគប ់ ម្លនលងម្លយបលុ់ះមរណា។ 
 កូ្នដឹងទ ើយទនះរិតតពុក្ម្ម ៉ កូ្នរក្គ្នម នទទទលើទលាកា 
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 រស្ឡាញ់កូ្នទស្មើម្ចតុបិតា ទមើលស្ពវទិស្តពុាំម្ចនទ ើយ ។ 
 ឥ ូវទនះកូ្នបានយល់ដឹង ទរៀបរាបគុ់ណ្ នឹងបានខ្លះទ ើយ 
 ទទះរាបទ់មតរម្ចត មនិអស់្ទ ើយ គុណ្ពុក្ម្មទ៉អើយខ្ល ាំងណាស់្ន។៎ 
 រពះពុទធជាម្ចច ស់្បានរតាស់្ថ្វ រពោម  ត្ិ មាត្ថបតិ្ុផោ 
 បុពាវ ចារយិត្ិ វុចចផរ  អាហុផនផយោ ច បុត្ថត  នុំ។ 
 រទងរ់បសិ្ទធិនមេូនម្ចតា បិតាផងណាម្ចនគុណ្ខ្ល ាំង 
 ទៅនឹងរពះរព មម្ចនបណុ្យធាំ ទរពាះទលាក្ស្នសាំរតិតេួយ កូ្ន។ 
 រពះរព មម្តងម្ចនធមទ៌មតាត  ក្រណុាផងណាឲ្យរលូន 
 មទុតិា រិតតទទរទនទ់រពាះកូ្ន ឧទបកាា ដូរក្បូននងឹនល៎អ។ 
 បុពាវ ចរយ គឺអាចរយទដើម ជាទលាក្រគូទដើមកាលទរៀនមក្ ៍
 ឲ្យទរះនិយាយក្ម្ក្ក្ក្រ ស្ពវរគបទ់រះមក្ពីម្ចតា។ 
 បិតាកាលណាស្ថិតទៅផទះ ក្ប៏ានរតួរះផតល់សិ្កាា  
 ឲ្យកូ្នបានទរះម្ក្ររយិា គ្នតម់្តងរេះថ្វល នងឹរបូកូ្ន។ 
 រពះអា ុទនយយ គឺរពះអរ នត រពះពុទធរទងផ់សាំមក្នឹងកូ្ន 
 ម្ចតាបិតារិតតរលូន ស្ទនត ស្ស្ណ្តូ នរបូកូ្នខ្លួន។ 
 អរ នតរិតតធងនដូ់រម្ផនដ ី កូ្នខុ្ស្ទមតរក្តីមនិគុាំគួន 
 រស់្ទៅការពារម្តរបូកូ្ន សុ្ខ្រិតតបតូរខ្លួនឲ្យកូ្នរស់្។ 
 រពះរព មផាយមនតរព មវហិរធម ៌ បុពាវ ចរយលអអបរ់ ាំខ្ពស់្ 
 អា ុទនយយ ទឹក្រិតតទលាក្ធងន ួ់ស្ រពះក្ទនល ងទ ម្ ះរពះរបងទគ។ 
 រពះរបមុខ្ក្ទុ៏ក្ជានមម្ម ៉ ពុក្ទយើងផងម្ដរអនក្ទាំងទទវ 
 រពះរបមុខ្ជានមទក្ើតទរកាយទគ ទុក្េូនកូ្នម្ខ្មរបានយល់ដងឹ។ 
 ទរពាះទលាក្ម្ចនគុណ្ដាំបងូទគ បទងាើតទ ើយម្លលនមរពលឹង 
 ឲ្យកូ្នបានសុ្ខ្េីវតិ នងឹ អនក្ណាក្ដ៏ឹងថ្វទដើមម្ដរ។ 
 គុណ្ទលាក្ធាំណាស់្ម ិម្ច មនិអារពណ៌្នឲ្យអស់្ទទ 
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 ជាអននតគុណ្ទបើរះិទរ អស្មគុណ្ម្ដរគួរកូ្នយល់។ 
 ទបើតបឧបការគុណ្បាន កូ្នដឹងរបម្ចណ្កាលពមីុន 
 កាលទលាក្ម្លទយើងវទិស្ស្លន ់ ទតើទយើងតបគុណ្បានដូរទទ? 
 ដូរឬមនិដូរមនិបារថ់្វ គួរពិចរណាទាំងទយើងទគ 
 រតូវម្តរិញ្ច ឹមបទរមើម្ម ៉ ឪទយើងផងម្ដរយក្បណុ្យធាំ។ 
 រិញ្ច ឹមបតូរ ត្ រម់្លរក្ា ម្ចតាបិតាឲ្យបានមុន 
 មុនអស់្អាយុឬអស់្បណុ្យ កុ្ាំខ្ននាំសុ៊្ននាំស្តត យទរកាយ។ 
 ទរពាះថ្វទបើគ្នតស់្តល បប់ាតទ់ៅ អស់្ទពលនឹងទៅេួបទទៀតទ ើយ 
 គួរតបក្តញ្ញូ គាំរទូអើយ បានបុណ្យធាំទ ើយរាបពុ់ាំបាន។ 
 កូ្នគួរបាំទពញតួនទ ី រតូវម្តស្ាំភកុី្ាំខ្ក្ខ្ន 
 ទធវើអាំទពើលអទនះឲ្យបាន នឹងបានទក្សមក្ានតដូររបាថ្វន ។ 
 កត្ញ្ញុត្ថ ធមមមលូា កត្ញ្ញុត្ថ បធានត្ថ 
 រពះពុទធរតាស់្ដឹងនូវធមអ៌ាល ៌ រទងប់ានរតាស់្ថ្វជាទស្រក្ត។ី 
 ថ្វធមក៌្តញ្ញូ  ជាធមទ៌ដើម ធមឲ៌្យដទងាើមទផតើមម្ចននយ័ 
 ជាឫស្ជាគល់ ធមដ៌នទ ជារបធានននធមទ៌ាំងពួង។ 
 ទបើរិតតទយើងម្ចនធមក៌្តញ្ញូ  ជាធមគ៌ាំរមូ្ចនឥទធិពល 
 កុ្ស្លទាំងឡាយនឹងទក្ើតដល់ រិតតទយើងកបខ់្វល់នងឹអកុ្ស្ល។ 
 ទ ើយក្រ៏ស្ឡាញ់អាំទពើលអ រស់្ទៅទរតក្អរនឹងកុ្ស្ល 
 ទរៀស្បាបអារក្ក្ម់្លងខ្វ យខ្វល់ រិតតនឹងដាក្ដ់ល់ស្បបុរស្ធម។៌ 
 បណាត លឲ្យបានសុ្ខ្សួ្ស្តី សិ្រទីក្ើតម្ចនជាបនត 
 ទរពាះបានស្នសាំកុ្ស្លធម ៌ ជាទ តុបានមក្ពកី្តញ្ញូ ។ 
 កូ្នខ្លះមនិគតិឪម្មទ៉ទ រវល់ជាបទ់ស្ន ៍ទ ើយខ្ាំបតូរ 
 ដារម់្ខ្មតងៗទរះម្តលងូរ មនិម្ដលគិតគូរដល់ម្មច៉ស់្។ 



                 ព.ស ២៥៥៥ គ.ស ២០១១ 

40 

 ទបើម្មសួ៉្រទៅទឆ្លើយថ្វម្ម ៉ រឯីរបាក្ម់្ខ្ខ្ញុ ាំតិរណាស់្ 
 ទបើដក្ឲ្យម្មខ៉្ញុ ាំនឹងរាស់្ ជាអស់្រស្ ះមនិខ្នទ ើយ។ 
 និយាយរបាបម់្មថ៉្វអញ្ច ឹង អាងម្មម៉និដងឹទរឿងខ្លួនទ ើយ 
 ម្ស្អក្ទ ើងឲ្យរសី្អស់្បទណាត យ មនិគិតមុខ្ទរកាយដូរឲ្យម្ម។៉ 
 ទនះទៅមនិទរះខ្ាំទធវើបណុ្យ កូ្នទនះទុរេនមនិលអទទ 
 មនិទធវើបុណ្យទទជាមយួម្ម ៉ ម្តទបើរសី្ទស្ន ៍មនិខ្ល រខ្ត។ 
 បុណ្យម្មម៉និម្ដលទរះទធវើទស្តះ ម្តទរះ ួស្ទស្តម ះទ ើយឱ្ហត 
 ទបើទធវើបុណ្យខ្ួបេូនរសី្ស្តអ ត ទនះម្តងស្ង្ខវ តទរញលុយឲ្យ។ 
 កូ្នទនះជាកូ្នលងងអ់ស់្ថ្វន ក្ ់ ជាកូ្នអបបលក្ាណ៍្ខ្ល ាំងទពក្ទ ើយ 
 លទធផលអារក្ក្ន់ងឹបានទរកាយ ទបើសិ្នបទណាត យម្តដូទរនះ។ 
 និយាយទរៀបរាបទ់ររើនមក្ទ ើយ ពណ៌្នបទណាត យតាមពុទធតរម្ចស់្ 
 និយាយការពិតក្ទ៏ ើញរាស់្ ឲ្យកូ្នដឹងណាស់្ពីក្តញ្ញូ ។ 
 ទរះដឹងតបគុណ្ម្ចតុបិតា រិញ្ច ឹមរក្ាទដាយគិតគូរ 
 កូ្នទនះជាកូ្នលអគាំរ ូ អនក្ផងម្តងសូ៊្រក្រាបអ់ាន។ 

ត្ួនាេកីនូចុំផពាះឪពុកមាត យ 
 កូ្នលអម្តងទទួលនទ ី ពាយាមស្ាំភកុី្ាំឲ្យខ្ន 
 ទមីយួ រិញ្ច ឹមទដាយក្លាណ្ ម្មឪ៉រគបរ់បាណ្ទលាក្ម្ចនគុណ្។ 
 ទពីរី ម្តងេួយ នូវក្រិចការ េាំនួស្ តាថ ទលាក្ជាមុន 
 មនិម្ចនទគរទវះទរះទរមន ់ ម្តងេួយ បានមនុក្ិរចការខ្លួន។ 
 ទបី ីកូ្នលអទរះរក្ា វងសរតកូ្លណាលអម្ចាំមនួ 
 ដឹក្នាំបងបអូនលអរលូន ការទក្រ តិ៍តាដូនរក្អូបស្តយ។ 
 ទបីនួ របតិបតតខិ្លួនបានលអ ម្ចនរិតតទស្តម ះស្ស្តត បអ់ភរិបាយ 
 ស្តត បដ់ាំបូនម នឪពុក្ម្ចត យ របរពឹតតិទរៀស្ឆ្ង យពីអកុ្ស្ល។ 
 ទរីបាាំ កាលទបើទលាក្បានស្តល ប ់ កូ្នលអរបញាបច់បខ់្វ យខ្វល់ 
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 ចតម់្រងទធវើបណុ្យឧទទិស្ផល ឲ្យបានេូនដល់អនក្ម្ចនគុណ្។ 
 ទនះទៅរិញ្ច ឹមនូវម្ចតា បិតាផងណាម្ចនគុណ្ធាំ 
 ដឹងតួនទីនលលឧតតម គឺទនះស័្ក្តិស្មជាកូ្នលអ។ 

 

អានិស្សងសននការដងឹគណុ្ 
 ទបើបានរិញ្ច ឹមម្ចតុបិតា ទដាយរិតតរេះថ្វល នលលបវរ 
 ទៅបានទធវើបណុ្យទខ្នើតភលលឺអ ពុក្ម្ចត យទរតក្អរទនភ់លមឺ្ភនក្។ 
 បុណ្យទនះទៅបុណ្យធាំអស្តច រយ ម្ដលកូ្នរេះថ្វល លអអទនក្ 
 ទធវើនឹងរពះអរ នតរាស់្ណាស់្ទពក្ ជាបុណ្យរម្មលក្មនិង្ខយបាន។ 
 កូ្នទនះម្តងបាននូវផលបណុ្យ ទគចតទ់ៅមុនថ្វក្លាណ្ 
 េនជាស្បបុរស្រងុទរឿងថ្វា ន ទរពាះបានរិញ្ច ឹមម្ចតុបិតា។ 
 ទទះទៅទីណាម្ចនក្ិតតិយស្ ម្ចនទាំងទក្រ តិ៍ទ ម្ ះលអនលលថ្វល  
 រងុទរឿងរទរមើនទាំងទភាគ្ន រស់្រគបទ់ពលាបានសុ្ខ្ស្តនត។ 
 បានជាគាំរកូ្នុងស្ងគម អនក្ផងេួបេុាំសុ្ាំរាបអ់ាន 
 ទទះទៅទីណាបានទក្សមក្ានត អនគតក្ប៏ានដល់សុ្ខ្សួ្គ។៌ 
 ទរនះទ ើយទបើបានទរះរក្ា ម្ចតាបិតាបានទដាយលអ 
 បុណ្យទនះឲ្យសុ្ខ្លអបវរ បានមងគលលអដឧ៏តតម។ 
 

 ៤.៣ ការស្ទរង្ខគ ះបរុត នងិភរយិា 
 ស្ទរង្ខគ ះបុរតទដាយធម ៌៥ យ៉ាង 

 ១.ហមឃាតកូ់្នមនិឲ្យទធវើអាំទពើទុរចរតិ 
 ២.ម្ណ្នាំកូ្នឲ្យទធវើអាំទពើសុ្ររតិ 
៣.ដឹក្នាំកូ្នឲ្យសិ្ក្ាយក្វជិាជ លអៗ  
៤.រក្គូរស្ក្រឲ្យបានស្មសួ្ន 
៥.ម្រក្រទពយស្មបតតិតាមលទធភាព និងតាមកាលគួរ 
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 ស្ទរង្ខគ ះភរយិាទដាយធម ៌៥ យ៉ាងៈ 
 ១.ទពាលពាក្យម្ផអមម្លអម 
 ២.មនិទមើលង្ខយភរយិា ចតទុ់ក្  ដូរជាទសី្ 
 ៣.មនិក្បតរ់ិតតភរយិាទៅម្ចនរសី្លមី 
 ៤. គ្ បរ់ិតតភរយិាទដាយទរគឿងរបដាបត់ាក្ម់្តងកាយ 
 ៥.របគល់ក្ិតតិយស្ជាធាំក្នុងផទះ 

១៣. បុត្តទារស្សស ស្សងគផោ   ស្ទរង្ខគ ះកូ្នរបពនធ 
  អត្ថបេកុំណាពយ (បទស្រភញ្ញ ) 

 ទក្ើតមក្ជាមនុស្សទទះរសី្របសុ្ នទីធាំទនះជាដាំបងូ 
 គួរទរះស្ទរង្ខគ ះរបពនធកូ្ន ឲ្យបានស្មសួ្នក្នុងស្ងគម។ 
 ដាំបូងអបរ់ ាំខ្លួនឲ្យលអ រិតតលអកាយលអស្មតសី្ម 
 របតិបតតិផលូវរតិតបានរមយទម ទធវើអវីស្មរមយកុ្ាំរបទូស្។ 
 និយាយរស្ស់្រស្តយពាក្យរាក្ទ់ក្ ់ ឲ្យបានលអលអះមនិរបទ ល្ ះ 
 កុ្ាំទរបើស្មតមី្បបរទទគ្នះ ពាក្យទពាលទៅ ួស្ឥតរបទយាេន។៍ 
 កុ្ាំទធវើអវីៗទដាយរបម្ចទ វានាំខូ្រខ្តនាំ ិនទហរ 
 រតូវទរះគិតគូរឲ្យបានទខ្ល រ ឲ្យបានរបទយាេនព៍ីការង្ខរ។ 
 គួរម្តពាយាមទ ើយឧស្ា ៍ របក្បក្ិរចការតាមមុខ្ង្ខរ 
 កុ្ាំបីទរេៀតម្រេក្ទគរាល់គ្នន  នាំឲ្យទវទនទក្ើតទរឿងរ៉ាវ។ 
 គួរម្តពាយាមទ ើយតសូ៊្ ខ្ាំរបឹង ត្ រប់តូរទ ើយរស្តវរជាវ 
 ការង្ខរស្ាំខ្នកុ់្ាំរពាវៗ រតូវម្តទររាវទដាយ មតរ់ត។់ 
 គួរម្តឧស្ា ៍កុ្ាំស្ាំនរ ទធវើការទរះនលឲ្យទទៀងទត ់
 មនិម្មនទធវើទលងទដាយស្នមត ទធវើឲ្យរបាក្ដទទើបបានផល។ 
 យក្ផលក្នរមឲ្យរគួស្តរ រិញ្ច ឹមេីវ៉ាឲ្យបានរសួ្ល 
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 ទស្ដឋក្ិរចរទរមើនវាស្រមួល េីវភាពឲ្យរសួ្លបានទលាើងថ្វា ន។ 
 ទរះទុក្ទរះដាក្រ់បស់្រទពយ ម្ដលបុិនរបស្បរ់ក្មក្បាន 
 ទទះចយរតូវចយឲ្យដឹងដាន យក្លអរតូវខ្នកុ្ាំខ្ជះខ្ជ យ។ 
 គួរទរះចតម់្រងពកួ្កូ្នទៅ របទៅឲ្យលអកុ្ាំពាយង្ខយ 
 កុ្ាំឲ្យរបរពឹតតិទរឿងរាយម្ចយ ម្ដលជារបឡាយនាំទុកាា ។ 
 ឲ្យកូ្នទរៀនសូ្រតរាំទណ្ះដងឹ រគ្ននប់ានទីពឹងយក្អាស្ត 
 ទៅមុខ្នឹងបាននូវម្ផល ា្  ទរពាះម្តក្ិរយិាកូ្នរបរពឹតត។ិ 

ត្ួនាេមីាត្ថបតិ្ថចុំផពាះបុរត្ធតី្ថ 
 តួនទីម្ចតានឹងបិតា ទរតពីក្ិរយិាជាក្ម់្ស្តងពិត 
 បទងាើតរិញ្ច ឹមយ៉ាងទស្ន ៍ស្និទធ រិតតគ្នតទ់ៅគិតស្ទរង្ខគ ះកូ្ន។ 
 ម្ចនភារក្ិរចរបាាំយ៉ាងទទៀត ម្ដលរតូវម្តទឆ្លៀតទធវើយ៉ាងធងន ់
 មយួ អបរ់ ាំកូ្នជាបនទ ន ់ កុ្ាំឲ្យវាភានទ់ធវើអារក្ក្។់ 
 កុ្ាំឲ្យអារក្ក្ក់ាយវាច រិតតផងទនះណាម្បបទស្តម ក្ទរគ្នក្ 
 កុ្ាំឲ្យរបរពឹតតិទរឿងទុក្ាទស្តក្ វានាំឲ្យខូ្រវងសម្វងឆ្ង យ។ 
 ទពីរី ម្ណ្នាំឲ្យទធវើលអ របតិបតតិធមស៌្លអរស្ស់្រស្តយ 
 ទធវើម្តក្ិរចការនាំស្បាយ ការណាអនតរាយទរៀស្ឲ្យបាន។ 
 អបរ់ ាំឲ្យទធវើអាំទពើលអ របឹងកុ្ស្លធមន៌ាំសុ្ខ្ស្តនត 
 ទរៀស្អស់្ពុតពាលនាំរ ាំខ្ន វាអាររញុរចនរូលទរជាះទរៅ។ 
 ទបី ីឲ្យកូ្នទរៀនសូ្រតលអ ស្ពវវជិាជ មក្ក្ាំដរនដ 
 ទរៀនទាំងធមអ៌ាលជ៌ារបរក្តី រគ្ននជ់ានិស្សយ័បានទីពងឹ។ 
 ទរពាះវជិាជ ទនះជាមតិតលអ ជាមតិតគ្នាំរទេាំ ររងឹ 
 មតិតស្និទធជាងទគគួរម្តដឹង ពិតជាអារពងឹពាក្េ់ីវតិ។ 
 ទបីនួ កូ្នម្ចនការទធវើទ ើយ ទៅម្តមនិទស្បើយទៅម្តគិត 
 គិតគូរទរេើស្ទរ ើស្គូេីវតិ ឲ្យកូ្នម្នបនិតយស្និទធទស្នហ។ 
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 កាលទបើទ ើញកូ្នសុ្ខ្របទស្ើរ ទៅក្នុងដាំទណ្ើ រននរគួស្តរ 
 ម្ចតាបិតាទស្តមនស្ា ម្តទបើទថ្វល ះការក្អ៏ាក្អ់ន។់ 
 ទរីបាាំ ទបើសិ្នម្ចនរទពយខ្លះ ក្ខ៏្ាំរតូរះម្រក្ឲ្យកូ្ន 
 ទទះបីតិរតរួក្ស៏្ណ្តូ ន ស្ទនត ស្របូកូ្នបានសុ្ខ្។ 

ត្ួនាេោីវ មចីុំផពាះភរយិា 
 តទៅចរម្រងម្លលងវាច តួនទីណារបស់្បត ី
 របរពឹតតិជាមយួភរយិារសី្ ទដាយនូវទស្រក្តីរបាាំរបការ។ 
 ទមីយួ ទៅថ្វ ស្ម្ចនតា ទលើក្តទមាើងណានូវភរយិា 
 ឲ្យម្ចនមុខ្ម្ចតទ់ស្មើលអជា បានរបម្ លគ្នន នឹងស្តវ ម។ី 
 មនិម្ចនបទនថ ក្ឲ្យអនរ់ិតត នាំទក្ើតវបិរតិអាក្ទ់មរតី 
 ភរយិាអារកាតទ់រឿងអវីៗ ជាសិ្ទធិទស្ររីសី្ទមផទះ។ 
 ទពីរី ទៅ អវមិ្ចនៈ មនិទមើលង្ខយជាក្ឲ់្យអនអ់ាក្ ់
 ទរះទលើក្ស្រទស្ើរយ៉ាងលនមថ្វន ក្ ់ ទពាលពាក្យរាក្ទ់ក្ល់អវរី។ 
 មនិឲ្យរបទទរទេរ ត្ ស្ត ភរយិាផងណាទដាយស្មត ី
 បង្ខអ បប់នតុះឥតរបណី្ គួរទរះលក្នលទលើក្ឲ្យស្ម។ 
 ទបី ីអនត ិររយិា រតូវស្ម័រគទស្នហទស្តម ះសុ្ខ្ដុម 
 កុ្ាំឲ្យក្បតរ់ិតតទៅស្មងាំ ស្នសាំរក្ទស្ន ៍ម្តខ្ងទរត។ 
 បនួ ឥស្សរយិ ទវាស្គគៈ ផតល់ភាពឥស្សរឲ្យរជាលទរៅ 
 ផតល់ភាពជាធាំក្នុងទគ្នលទៅ កាត បក់ាររាក្ទ់រៅក្នុងទគហ។ 
 នឹងទលើក្តទមាើងផតល់ក្ិតតិយស្ ឲ្យបានធាំខ្ពស់្ស្មរបាថ្វន  
 ឲ្យរតូវតាមទពលជាផលូវការ ឲ្យអស់្រិនត កុ្ាំស្ងសយ័។ 
 របាាំ អលង្ខា របុបទន អលង្ខា ររតូវម្ចនទុក្ដាក្ន់ដ 
 ទុក្រគ្ននប់ាំពាក្េូ់នអនក្រសី្ ទដើមបលីក្នលទលើក្ទឹក្រតិត។ 
 ទរពាះរស្តីរូលរិតតតុបម្តងខ្លួន គ្នបេ់ួនបានបតីទិញឲ្យពិត 
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 គឺទធវើឲ្យបានរកី្រាយរិតត     ក្តីទស្ន ៍ស្និទធអស់្រតិតទលលើម។ 
ត្ួនាេភីរយិាចុំផពាះោវ មី 

 ឯភរយិាវញិដូរគ្នន ម្ដរ ទធវើការដម្ងាតាមស្តវ ម ី
 ម្ចនតួនទីនររីសី្ ក្ិរចការលក្នលម្ចនរបាាំយ៉ាង។ 
 ទីមយួ ចតម់្រងនូវក្ិរចការ ក្នុងនរគឹហរតូវស្អិតស្តអ ង 
 ទរៀបរាំស្ម្ចអ តស្តអ តទលាើងថ្វា ន ស្រមតិស្រម្ចាំងលអរបនព។ 
 ទីពីរ រតូវទរះេួយ ស្ទរង្ខគ ះ ទរះរ ាំទដាះទុក្ាញាតិដនទ 
 ញាតិបីតញាតខិ្លួនឲ្យទស្មើនដ រតូវម្តលក្នលកុ្ាំអគត។ិ 
 ទីប ីរិតតលអនឹងស្តវ ម ី ទស្តម ះរតងន់ងឹបតីមនិទវៀរទវរ 
 ស្ម័រគទាំងកាយរិតតមនិក្បតទ់ទ ទស្តម ះស្និទធទស្តម ះទស្ន ៍មយួជានិរច។ 
 ទីបនួ រតូវទរះរបុងរបយត័ន រក្ាស្មបតតិកុ្ាំភាល ាំងទភលរ 
 ទទះទុក្ឬចយរតូវម្ចនក្រិច បានលអជានិរចកុ្ាំខ្ជះខ្ជ យ។ 
 ទីរបាាំឧស្ា ៍ក្នុងការង្ខរ ររយិាទស្តភាមនិរាយម្ចយ 
 ទធវើអវីមធយត័ខ្ល រអនតរាយ ទធវើការទាំងឡាយទដាយរបយត័ន។ 
 ការស្ទរង្ខគ ះកូ្នបីតរបពនធ ជាភារៈធងនគ់ួរទរះគិត 
 ទបើស្ទរង្ខគ ះលអបានសុ្ខ្ពិត គឺជាេីវតិម្ចនមងគល។ 
 

 ៤.៤ ការង្ខរម្ដលមនិររបកូ្ររបល់ គឺយល់ពីក្ិរចបាំទពញការង្ខរទដាយធម ៌៤ យ៉ាងៈ 
 ១.ឆ្នទ ទពញរិតតនឹងការង្ខរ 
 ២.វរិយិ ពាយាមទធវើការង្ខរទដាយមនិខ្ល រទនឿយ ត ់
 ៣.រិតត យក្រិតតទុក្ដាក្ប់តូរ ត្ រទ់ ើយស្ងឃមឹថ្វបានទជាគេយ័ 
 ៤.វមិាំស្ត ម្ចនបញ្ញញ ទរះនលលក្ឲ្យបានទទួលលទធផលរបទស្ើរទដាយទរបើវធិី
ស្តរស្តរបក្បទដាយទទពទកាស្លយ។ 
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១៤ - អនាកលុា ច កមមនាត    មនិទធវើការររបូក្ររបល់ 
  អត្ថបេកុំណាពយ (បទស្រភញ្ញ ) 

 ធមមតារបុស្រសី្ទលើទលាកា រតូវម្ចនក្ិរចការកុ្ាំទងឿងឆ្ងល់ 
 រតូវទធវើការង្ខរទដាយខ្វ យខ្វល់ ទរពាះជាេនទល់ក្នុងរគសួ្តរ។ 
 ទបើសិ្នដួលទ ើយពិតជាយ៉ាប ់ គួរកុ្ាំឲ្យភាល តរ់ាំណាបណ់ា 
 ដូទរនះរបរឬក្ិរចការ រតូវម្តឧស្ា ៍ខ្ាំទផទៀង ទ្ ត។់ 
 គួរម្ចនគទរម្ចងការរក្សីុ្ គួរម្តស្ាំភឲី្យ មតរ់ត ់
 ទបើសិ្នរបម្ ស្វានឹងភាល ត ់ រតូវម្តរបាក្ដក្នុងរិនត ។ 
 សូ្វទធវើការង្ខររតឹមតូរទស្តះ ម្តទរឿងពិតទនះវាបានការ 
 លអជាងក្ិរចការធាំអស្តច រយ ម្តមនិទក្ើតការបានម្តមខុ្។ 
 រតូវទរះចតក់ារឲ្យង្ខយរសួ្ល ទធវើតាមស្រមួលទដាយរបស្ប ់
 ទធវើអវីរតូវគិតឲ្យស្ពវរគប ់ កុ្ាំទធវើបរងគបម់្តទពលា។ 
 រតូវទរះរគបរ់គងតួនទ ី រតូវម្តស្ាំភរីបឹងរគបរ់គ្ន 
 រតូវទរះម្បងម្រក្រគបក់ារង្ខរ ឲ្យដល់គនីគ្នន ស្ ការ។ី 
 ទ ើយរតួតពិនិតយឲ្យ មតរ់ត ់ កុ្ាំទេឿតាមម្ចតត់ាមស្មត ី
 រតូវតាមដានទមើលអរនិរនតយ ៍ កុ្ាំទធវើ ីៗវា ិនទហរ។ 
 ទបើសិ្នកានក់ារមនិរាស់្ទស្តះ ម្ចនទរឿងរទនល ះនាំឲ្យខូ្រ 
 ទយើងស្តត យរស្ទណាះរិតតផាទខ្ល រ េួនកាលវាខូ្រធាំទាំងរសុ្ង។ 
 ដូទរនះគួរម្តទរះរបយត័ន រតូវទរះរាាំងស្តា តឬ់បរមងុ 
 ចតម់្រងស្រមួលឲ្យរគបរ់េុង កុ្ាំឲ្យវាផុងធាល ក្ទ់រជាះទរៅ។ 
 គួរទរះស្រមួលស្ពវក្ិរចការ ទកាត បកាត បទ់នះណារាស់្រក្ទៅ 
 កុ្ាំទធវើការណាម្ដលរេុលទរៅ ម្ដលអារនាំទៅររបូក្ររបល់។ 
 ធមមតាការង្ខរម្ដលមនិរាស់្ វានឹងរក្ឡាស់្នាំឲ្យខ្វល់ 
 ទយើងទធវើវាទៅររបូក្ររបល់ អារនឹងនាំដល់ក្តីអនតរាយ។ 
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 និយាយទររើនទ ើយពីការង្ខរ របយត័នរគបរ់គ្នគ្នម នរស្តយ 
 ទរៀបរាបជ់ាកាពយអធិបាយ ខ្ល រម្ចនអនតរាយដល់ការង្ខរ។ 
 គួរកុ្ាំទធវើការររបូក្ររបល់ ម្ដលទយើងមនិយល់បានលអជា 
 រគបរ់គងមនិបានរគប់ៗ រគ្ន ការទនះទវទននាំស្មុគស្តម ញ។ 
 គួរទធវើការណាទយើងកាត បប់ាន ទរះបានយល់បានដងឹរបម្ចណ្ 
 ទទះរាំទណ្ះតិរគួរទធវើបាន កុ្ាំបីទធវើស្តម នឮទគថ្វ។ 
 តទៅទទៀតទនះម្ចនវធិ ី ម្ដលគួរស្ាំភគីួរសិ្ក្ា 
 ទធវើឲ្យស្ទរមរនូវក្ិរចការ គួរពិចរណាដូរតទៅ។ 
 ទីមយួគឺទៅថ្វ ឆ្នទៈ ម្ចនរិតតទស្តម ះស្ម័រគរបាថ្វន ទរៅ  
 ទពញរិតតការអវីរាស់្រក្ទៅ គ្នម នរិតតទទរទៅអវីទទៀតទ ើយ។ 
 ទរតពីការទនះមនិទធវើទទ សូ៊្ខ្ាំទ ើងទទវរបឹងបទងាើយ  
 បតូរ ត្ រដ់ារខ់្តរតងទ់នះទ ើយ មនិរពមបទណាត យរតទ់ចលការ។ 
 ទីពីរទៅថ្វ វរិយិៈ ពាយាមអស់្ថ្វន ក្ន់ឹងទធវើការ 
 របឹងទាំងកាយរិតតទាំងបញ្ញញ  របឹងឲ្យម្ចនការរកី្រាំទរ ើន។ 
 ទធវើការរបយត័នយ៉ាង មតរ់ត ់ ទធវើទលើស្ក្ាំណ្តឲ់្យបានទលឿន 
 របឹងអស់្ពីរតិតអស់្ពីទលលើម របឹងម្របងស្ាំទបើមយក្ទជាគេយ័។ 
 ទីបគីឺទៅថ្វ រតិតៈ យក្រិតតទុក្ដាក្ខ់្ល ាំងរបនព 
 រិតតមនិខ្ជីខ្ជ ទស្តះទ ើយនន អវីៗលក្នលតាមបញ្ញញ ។ 
 តាាំងរិតតដារខ់្តមនិរុះចញ់ រតូវម្តបាំទពញទធវើក្ិរចការ   
 ទទះម្ចនឧបស្គគអវីក្តីណា រតូវម្តចតក់ារទធវើឲ្យបាន។ 
 ទីបនួទៅថ្វ វមិាំស្ត ពុះពារទធវើការយ៉ាងកាល ហន 
 រក្មទធាបាយទដាះឲ្យបាន គនលឹះប៉ុនម នរតូវបានដឹង។ 
 វធិីទាំងបនួនលលរបទស្ើរ ទយើងគួរម្តទដើរតាមក្បួននឹង  
 ទដើរទៅទដាយក្តីខ្ាំរបឹតរបឹង អារនឹងបានដឹងទ ើញទជាគេយ័។ 
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 ម្តរបយត័នរតូវយក្កនះរិតត ទទះបីរបរពឹតតកិារង្ខរអវី 
 រតូវម្តដារខ់្តកុ្ាំរបារស័្យ កុ្ាំពាក្ព់ន័ធអីអបាយមខុ្។ 
 ម្ចនរសី្ម្ចនរស្តម្លបងពាលា ថ្វន ាំទញៀនយ៉ាម៉្ចថ្វន ាំទររើនមុខ្ 
 ម្ចនទាំងការម្ដលទដើរទលងយប ់ អវីៗស្ពវរគបន់ាំអនតរាយ ។ 
 របសិ្នជាបរ់ិតតអបាយមុខ្ ការង្ខររគបម់ុខ្នឹងរ ាំស្តយ 
 ម្លងគិតការង្ខរគួរឲ្យស្តត យ រាស់្ជាអនតរាយរគបក់ារង្ខរ។ 
 អធិបាយមក្ទ ើយនូវវធិ ី រទបៀបរក្សីុ្ទធវើការង្ខរ 
 ទដើមបរីទរមើនរបទស្ើរជា រតូវកាត បក់ារង្ខរឲ្យបានផង។ 
 ឲ្យយល់បានរាស់្ពីក្រិចការ ទធវើទៅម្ផល ា្ ស្មទាំនង  
 ម្តទបើពុាំយល់ក្ិរចការផង លទធផលគឺផសងទរពងទពក្ទ ើយ។ 
 ទរពាះទធវើការង្ខរររបូក្ររបល់ ទធវើទាំងមនិយល់ដងឹអវីទ ើយ 
 លទធផលគឺពតិជានឹងទខ្ាយ គួរកុ្ាំទធវើទ ើយការដូទរនះ។ 
 ទបើសិ្នទរៀស្ការររបូក្ររបល់ ទធវើម្តការយល់ម្ដលបានទរះ 
 លទធផលនឹងទក្ើតទ ើងរាស់្ម្រស្ លទធផលលអទនះទក្ើតមងគល។ 
 ស្របុទាំងបនួស្ទួនបរយិាយ ទលើក្មក្អធបិាយពមីងគល 
 រិញ្ច ឹមពុក្ម្មម៉្លឲ្យដល់ ខ្វ យខ្វល់ស្ទរង្ខគ ះកូ្នរបពនធ។ 
 ឲ្យបានរស់្ទៅលអរបទស្ើរ ទៅក្នុងដាំទណ្ើ រននស្ងគម 
 ទដាយស្មតថភាពខ្លួនដឧ៏តតម ទធវើការហក្ ់ាំម្ចនទជាគេយ័។ 
 មនិទធវើការណាររបូក្ររបល់ នាំឲ្យម្ចនខ្វល់ខ្វះសិ្រ ី   
 ចតម់្រងក្ិរចការឲ្យរបនព នាំសុ្ខ្សួ្ស្តីរសី្មងគល។ 
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       គាថាេី ៥  
  ម្ចន ៤ មងគល 
 

  ទានញ្ច  ធមមចរយិា ច ញាត្កានញ្ច  ស្សងគផោ 
  អនវជាា ន ិ   កមាម ន ិ ឯត្មមងគលមុត្តមុំ។ 
  (បទស្រភញ្ញ ) 
 ក្ិរយិាទរះបរចិច គនូវទន និងក្ិរយិាបានរបរពឹតតិធម ៌
 ម្ចនរិតតស្បបុរស្លអបវរ ស្ទរង្ខគ ះដល់ពពួក្ញាតិមរិត។ 
 មនិទធវើការណាម្ដលម្ចនទទស្ ម្ដលទក្ងយក្រស់្ទរពាះេីវតិ 
 ទធវើម្តការណាម្ដលសុ្ររតិ ទនះទ ើយគឺពិតជាមងគល។ 

ផស្សចកតសី្សរមាយ 
  ការបរចិច គទន១ ការរបរពឹតតិនូវធម៌១ ទស្រក្តីស្ទរង្ខគ ះញាតិទាំងឡាយ១ 
ការង្ខរទាំងឡាយម្ដលមនិម្ចនទទស្១ ទាំង៤ ទនះជាមងគលដឧ៏តតម។ 

 
 

 
 
 

 
 

&' 
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 ៥.១ ការបាំទពញទន (ការឲ្យ ឬអាំទណាយ) ម្ចន ពីរ របទភទធាំៗ 
 ក្.អាមសិ្ទន 

 ការឲ្យរទពយស្មបតតិ និងបរចយ័បនួទផសងៗ ម្ចន ទនវតថុ១០យ៉ាង គឺ៖ 
  បាយ ទឹក្ ស្ាំទលៀក្បាំពាក្់ យានេាំនិះ ា្ ក្រមង ទរគឿងរក្អូប ទរគឿងលាប ទី
ទដក្ទីស្ាំណាក្អ់ារស័្យ ទរគឿងរបទីប (ស្រម្ចបឧ់បតថមភផលូវកាយ)។ 

 ខ្.ធមមទន 
  ការឲ្យទនធម ៌បង្ខា ញធម ៌បង្ខា ញផលូវឲ្យអនក្ដនទបាននូវទស្រក្តីសុ្ខ្។ ធមមទន
ទនះម្ចនផលទររើនជាងអាមសិ្ទន ទរពាះថ្វ ស្តវទាំងឡាយ ម្ដលម្ចនស្ទធ អារ
ទធវើបុញ្ញ ក្មម (បុណ្យ) ទាំងពួងបាន អារស័្យបានស្តដ ប់ធម៌ ជាទ តុទដើម យល់ធម ៌
យល់ផលូ វទ ើយ ទទើបម្ចនស្ទធ  ឬមហកុ្ស្ល ទរះទធវើបុណ្យទនជាទរកាយ មិន
ម្មនម្ចនអវជិាជ  ម នធការ ងងឹតសូ្នយសុ្ង ទ ើយទរះទធវើបុណ្យទក្ើតទនះទទ។ ដូរ
រពះអរ នតទាំងឡាយ ម្ដលម្ចនបញ្ញញ ទររើន ម្ចនរពះស្តរបីុរតជាទដើម លុះរតាម្ត
បានស្តត បធ់មរ៌ពះស្តស្តត  តាមរយៈរពះអស្សេិទ ើយ ទទើបស្ទរមរ ទស្តតាបតតិផល
ជាទរកាយ។ ដូទរនះធមមទនពិតជាកនះអស់្ទនទាំងពួង (ផលូវរិតត)។ 
អានិស្ងសននការឲ្យទនម្ចន៥ គឺ 
  ១. រម្មងបានជាទីទពញរិតត រូលរិតតននេនដទ៏ររើន 
  ២. េនជាស្បបុរស្ម្តងរាបរ់ក្ 
  ៣. ក្ិតតិយស្លប ីខ្ទរខ្ទ រ 
  ៤. ទៅក្នុងទីណាៗ ម្តងកាល ហន មនិទអៀនទរបៀន ដាក្ម់ុខ្ស្ាំយុងរុះ 

 ៥. ម្តងបានសុ្គតិក្នុងបរទលាក្ 
១៥. ទានញ្ច   ការទធវើទន  
  អត្ថបេកុំណាពយ  ( បទកាក្គត ិ) 

 ទបើសិ្នម្ចនរទពយ រតូវម្តខ្ាំអប-់ រ ាំរិតតឲ្យម្ចន 
 ទរតនលះបង ់ ផចងទ់ធវើនូវទន ទៅរិតតលអម្ចន  
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  ទស្រក្តីស្ទរង្ខគ ះ។ 
 េួយ ទុរគតេន េួយ អនក្ខ្វះបណុ្យ េួយ េនរងទរគ្នះ 
 េួយ អនក្ទតាក្យ៉ាក្ លាំបាក្ទាំងទនះ េួយ ទដាយរិតតទស្តម ះ 
  រ ាំទដាះញាតិមតិត។ 
 រ ាំទដាះពីទុក្ា េួយ ឲ្យទររើនមុខ្ ទមតាត ពិតៗ 
 េួយ ឲ្យនូវទស្បៀង អាហរគ្នបរ់ិតត េួយ ទាំងញាតិេិត 
  រ ូតដល់ឆ្ង យ។ 
 គ្នន ម្ចនវបិតត ិ ទរគ្នះវាមក្កាត ់ ទធវើឲ្យអនតរាយ 
 ខ្យល់ពយុះទបាក្បក្ ់ ក្ាំចតក់្ាំចយ ផតល់នូវម នតរាយ 
  ទដាយអគគីភយ័។ 
 ទឆ្ះផទះស្ម្មបង រទពយធនក្ម៏្តង ទឆ្ះស្ល់ម្តដ ី
 ទបើទយើងមនិេួយ  បាាំងនដទធវើ ី ឲ្យគ្នន ពឹងអ ី
  ភយ័ណាស់្ទលាក្ទនះ។ 
 ទរពាះមនិេួយ គ្នន  ឲ្យគ្នន ក្ាំរពា រិតតទយើងស្ាំគិះ 
 ដូរស្តវតិរចឆ ន មនិម្ដលទ ើញទរះ ម្រក្គ្នន ឲ្យទតះ 
  រាំណី្សីុ្ស្ល់។ 
 ដូទរនះគួរគិត គួរម្ចនគាំនិត គួរគិតឲ្យយល់ 
 ទធវើបុណ្យទធវើទន ទនម់្ចនកុ្ាំឆ្ងល់ របយត័នវាដល់ 
  រក្តាាំងស្តត យទរកាយ។ 
 ទបើទរះឲ្យទន បុណ្យនឹងទក្ើតម្ចន ទលាក្ទនះបទណាត យ 
 រតូវទគរស្ឡាញ់ រាបអ់ានមខុ្ទរកាយ រស់្ទៅម្លាទលាើយ 
  បានក្តីសុ្ខ្។ 
 ម្ចនញាតិម្ចនមតិត រុះរូលឆ្ង យេតិ ទរពាះម្តក្ិរយិា 
 ទយើងទរះស្ទនត ស្ ទមតាត ក្រណុា សូ្មបវីាច 
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  អនក្ណាក្ស៏្តត ប។់ 
 ទបើរបរពឹតតិទឆ្វង ទធវើឫក្ម្ខ្ងម្រង ម្តមនិរាំណាប ់
 មនិស្តគ ល់បុណ្យទន រិតតទមម អអួាប ់ េួនមនិទាំងរាប ់
  ឪពុក្ម្ចត យផង។ 
 ទៅមនិទធវើបណុ្យ មនិស្តគ ល់ទាំងគុណ្ រពះខ្លួនឯងផង 
 ទនះទៅអភព័វ មនិគ្នបទ់ស្តះទហង ញាតិមតិតបអូនបង 
  ទគទខ្ពើមរទអើម។ 
 ទទះម្ចនយ៉ាងណា ម្ចនមនិបានការ ម្ចនម្តទគទឆ្អើម 
 ទគមនិរាបរ់ក្ ទរពាះឫក្ស្ទមបើម រស់្ទៅលបទីឆ្នើម 
  ខ្ងមនិស្តគ ល់បណុ្យ។ 
 មនិទរះឲ្យទន ខ្លួនឯងអនក្ម្ចន មនិស្តគ ល់ទាំងគុណ្ 
 ម្ចនបានការអ ី ម្ចនម្តរទពយធន ដល់ស្តល បខ់្ាំពុន 
  ម្រក្យក្ទៅផង។ 
 ទធវើទនទលាក្ថ្វ ឲ្យទដាយរេះថ្វល  បានផលក្នលង 
 បនតុះពូេបណុ្យ បុណ្យលអឥត មង បុណ្យនលលថ្វល ផង 
  ឲ្យផលយ៉ាងខ្ល ាំង។ 
 រពះពុទធដីកាថ្វ ឲ្យបាយទឹក្ណា គឺឲ្យក្ម្ចល ាំង 
 ឯឲ្យស្ាំពត ់ ឲ្យទរគឿងបិទបាាំង ឲ្យទរគឿងរារាាំង 
  ការពារខ្លួនរបាណ្។ 
 ឲ្យយានេាំនះិ គឺឲ្យយានេះិ ទៅទដាយទក្សមក្ានត 
 ឯឲ្យពនល ឺ ឲ្យបាំភលសឺ្តថ ន ភលមឺ្ភនក្រគបរ់បាណ្ 
  កុ្ាំបីស្ងសយ័។ 
 ឲ្យទីស្ាំណាក្ ់ ទីទដក្ទីដាក្ ់ ទលាើងថ្វា នទនះនន 
 ឲ្យនលលទលើស្ទគ ឲ្យអស់្ទុក្ាភយ័ បរមសុ្ខ្របនព 
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  គឺឲ្យនូវធម។៌ 
 ទនះសុ្ទធជាទន ស្ទធ ម្ដលម្ចន ទធវើទនតាមគួរ 
 ម្ចនទាំងអាមសិ្ និងធមប៌វរ ឲ្យផលបនត 
  ទៅអនគត។ 
 បណាត នូវទន ទាំងអាមសិ្ម្ចន ធមមទនផងទនះ 
 គថឺ្វធមមទន ទបើចតស់្ទរង្ខគ ះ ផលរបទស្ើរ ួស្ 
  ទលើស្អាមសិ្ទន។ 

 រទីនទាំងអស់្ អានិស្ងសខ្ពងខ់្ពស់្ មនិអាររបម្ចណ្ 
 ទរពាះឲ្យសុ្ខ្ទគ ទគបានសុ្ខ្ស្តនត អានិស្ងសវលិថ្វា ន 
  ឲ្យសុ្ខ្ទយើងវញិ។ 
 ឲ្យអវីម្ដលនលល បានវញិក្ន៏លល នលលទពញរិតតវញិ 
 ឲ្យរបស់្របទស្ើរ បានរបទស្ើរវញិ ផលខ្ល ាំងរាំទណ្ញ 
  មនិខ្តទ ើយណា។ 
 ឲ្យអវីរបណី្ត អវីម្ដលគ្នបរ់ិតត ជាទនទនះណា 
 បានរបណី្តវញិ ពិតជាស្តា ផលនរក្ម្លងណា 
  ទលើស្ពីឲ្យទន។ 
 បានរបូរាងលអ វណ្ណ ៈបវរ សុ្ខ្ភាពក្ម៏្ចន 
 បានទភាគស្មបតត ិ ក្ិតតិយស្ ាំហន អាយុទលាើងថ្វា ន 
  បានស្តថ នសុ្ខ្សួ្គ។៌ 
 ទនះទៅឲ្យទន ក្ម្ចល ាំងផលម្ចន ដន៏លលថ្វល លអ 
 ផល ុរតាាំងព ី បរចុបបននបនត ផលទនះវា ូរ 
  ទៅមនិដារទ់ ើយ។ 
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របផភេននទាន  (អតថបទបម្នថម) 
 រកីារឲ្យទន ស្នមតថ្វម្ចន បីរបទភទទ ើយ 
 ទីមយួអាមសិ្ ឲ្យទរបើបទណាត យ ទទះអវីក្ទ៏ដាយ 
  រគ្ននឲ់្យទរបើរបាស់្។ 
 ទីពីរធមមទន ស្ទធ ម្ដលម្ចន ខ្ងក្នុងរតិតរាស់្ 
 ឲ្យដាំបូនម ន ទនធមមស្រចៈ ឲ្យទគយល់រាស់្ 
  បានសុ្ខ្របាក្ដ។ 
 ទីបីទនះណា ពាក្យធាល បទ់ៅថ្វ អភយទនទនះ 
 គឺទរះអតឱ់្ន ទយាគយល់ស្ទរង្ខគ ះ ទមតាត ទដាយទស្តម ះ 
  មនិនាំទុក្ាភយ័។ 
 ឲ្យស្ពវរបការ ឲ្យអវីទនះណា ឲ្យទាំងអភយ័ 
 គឺម្ចននយ័ថ្វ ទទះទយើងទធវើអវី កុ្ាំឲ្យទគភយ័ 
  ឲ្យទគបានសុ្ខ្។ 
 នយ័មយួទទៀតថ្វ លអកាយវាច ម្ចនទាំងរិតតទស្តម ះ 
 ទទះរបរពឹតតិអវ ី ឲ្យសុ្ខ្ទាំងអស់្ ភយ័មនិឲ្យទស្តះ 
  ឲ្យទគបានរស់្។ 
 មា៉ងទទៀតឲ្យទន ស្ទធ ម្ដលម្ចន ក្នុងរិតតស្បបុរស្ 
 រាំម្ណ្ក្ពាលវញិ ទគមនិទធវើទស្តម ះ ទៅទនស្បបុរស្ 
  ទ ម្ ះទនះរតូវនយ័។ 
 រទីនស្បបុរស្ ទនដល៏អទនះ គឺទនរបនព 
 ឲ្យទដាយទមតាត  ទដាយបូជាក្តី េូនឲ្យក្នុងនយ័ 
  ក្រណុាស្ទរង្ខគ ះ។ 
 ទនស្បបុរស្ណា ម្ចនរបាាំរបការ ទបើរាបម់្ចនទ ម្ ះ 
 ទីមយួទៅទន ជាទនស្ទរង្ខគ ះ េួយ ទដាយរិតតទស្តម ះ 
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  េួយ យក្អាស្ត។ 
 ទីពីរទនះនន ឲ្យទនលក្នល នរនតាមទពលា 
 កាលគ្នន រតូវការ ឬរងទវទន ទយើងក្គ៏្នាំពារ 
  ឲ្យទដាយរសូ្រាន។់ 
 ឯក្ឋនិទន ស្ទធ ក្ម៏្ចន ទធវើទនឲ្យទន ់
 តាមកាលទវលា រគ្នក្ាំណ្តម់នុ គួរទរះយក្បណុ្យ 
  រតូវកាលស្ពវរគប។់ 
 ទីបីទនះនន ទនដរ៏បនព គឺទនទគ្នរព 
 មុននឹងទធវើទន ផចិតផចងស់្ពវរគប ់ បានលអរគបដ់ប ់
  ទ ើយក្ទ៏ធវើទន។ 
 មុនទពលទធវើក្ត ី ក្ាំពុងទធវើក្ត ី ទធវើទ ើយរិតតម្ចន 
 នូវក្តីទរតន ទគ្នរពនូវទន ទនះពិតជាម្ចន 
  ទស្រក្តីរេះថ្វល ។ 
 ទីបនួទនះណា រិតតស្តអ តទស្តម ះថ្វល  ឲ្យទដាយស្ទធ  
 ទេឿថ្វទធវើទន គឺឲ្យសុ្ខ្ជា ដល់ទគរាល់គ្នន  
  បានរស់្របនព។ 
 ឲ្យទគបានសុ្ខ្ ផលម្ដលលអទនះ រត បវ់លិនវ 
 ខ្លួនក្ប៏ានសុ្ខ្ សុ្ខ្នទលាក្ិយ អនគតសុ្ខ្នរក្ 
  និស្សយ័លអទ ើយ។ 
 ទីរបាាំឲ្យទន រិតតមនិទបៀតទបៀន អនក្ដនទទ ើយ 
 កុ្ាំគិតខ្លួនថ្វ ឯងស្ទមបើមអឺយ ទទើបម្ចនរទពយឱ្យ 
  ដល់ទគរាល់គ្នន ។ 
 មនិទមើលង្ខយទគ មនិម្ចនរះិទរ ថ្វអនក្ទវទន 
 សុ្ទធម្តពួក្ខ្ជិល ម្តទាំងអស់្គ្នន  ខ្លួនឯងទទើបជា 
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  អនក្ខ្ល ាំងដទ៏ឆ្នើម។ 
 គឺបានយល់ថ្វ ក្មមទនះររន មតងទគមតងទយើង 
 មតងសុ្ខ្មតងទុក្ា េួនកាលបានទលាើង េួនកាលវាទ ើង 
  េួនកាលវារុះ។ 

អានិស្សងសននទាន 
 អានិស្ងសននទន  ផលទនះនឹងបាន ផតល់មក្វញិនូវ 
 ទស្រក្តីរស្ឡាញ់ សុ្ខ្ស្តនតរតានទៅ គ្នម នបារមភទៅ 
  ម្ចនក្តីទុកាា ។ 
 ម្តងបានស្មបតត ិ ទភាគផលទររើនកាត ត ់ ស្រម្ចបអ់ាតាម  
 បានទដាយសុ្ររតិ ទដាយទធវើក្ិរចការ ការង្ខរឯណា 
  សុ្ទធឱ្យផលលអ។ 
 បាននូវទក្រ តិ៍ទ ម្ ះ រក្អូបពីទរាះ ទ ើងខ្ពស់្បវរ 
 បានជាស្បបុរស្ ស្ពវនលងរិតតលអ ទគម្តងគ្នាំរទ 
  ទរពាះម្ចនកុ្ស្ល។ 
 ទពលមរណ្កាល ស្តិភលរឺចល ស្តម រតីឥតខ្វល់ 
 មនិម្ចនទភលរភាល ាំង បាាំងទដាយអកុ្ស្ល ម្តងរលឹក្ដល់ 
  នូវបុណ្យជាក្ម់្ស្តង។ 
 ទៅទនបារម ី មងគលសូ្រតទនះនន ក្រ៏ទងស់្ម្មតង 
 ទបើទរះឱ្យទន ទនទនះវាម្ស្តង ឱ្យសុ្ខ្ម្ខ្ងម្រង 
  មងគលឧតតម។ 
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 ៥.២ ធមមររយិា ការរបតិបតតិធម ៌
 ការរបតិបតតិធមស៌្ាំទៅទលើកុ្ស្លក្មមបទ១០ គឺៈ 
 ក្.ក្មមរបក្បទដាយកាយម្ចន ៣ 

  ១. មនិស្ម្ចល បស់្តវ 
  ២. មនិលួររទពយអនក្ដនទ 
  ៣. មនិរបរពឹតតខុិ្ស្ក្នុងកាម 

 ខ្.ក្មមរបក្បទដាយវាចម្ចន ៤ 
  ១.មនិនិយាយអារក្ក្ ់អសុ្រស្ ទេររបទទរ 
  ២.មនិនិយាយចក្ទ់ដាត ស៊្ក្ទស្ៀត បាំម្បក្បាំចក្ ់ 
  ៣.មនិនិយាយពាក្យទ ះទឡាះ ទរាយរាយ ឥតខ្លឹមស្តរ 
  ៤.មនិនិយាយកុ្ ក្  

 គ.ក្មមរបក្បទដាយរិតតម្ចន ៣ 
  ១. មនិគិតរ ាំនពទលាម ភរងប់ានរទពយពីអនក្ដនទ 
  ២. មនិពាបាទអនក្ដនទ 
  ៣. ម្ចនស្ម្ចម ទិដឋិយល់រតូវតាមស្រចធម ៌
  អវីជារពះធម?៌ អតថនយ័មយួម្បបភាស្តបាលីថ្វៈ  បាបទក្ អកុ្ស្ទល ធទមម 
 ធុនតតី ិ ធទម្ចម  ស្ភាវៈណាម្ដលអារក្ាំចតប់ងអ់ាំទពើអារក្ក្ល់ាមក្ទរញពីស្នត ន
រិតត របស់្ស្តវ ស្ភាវៈទនះទៅថ្វរពះធម។៌ 

១៦. ធមមចរយិា ការរបតិបតតិធម ៌   
  អត្ថបេកុំណាពយ   (បទកាក្គត)ិ 

 ទៅធមមររយិា ទបើទរៀនធមអ៌ាល ៌ ពិចរណ៍្ធម្ចម  
 ឱ្យបានយល់នយ័ ធមរ៌ពះភគវា ទធវើបដិបទ  
  ទដាយទរតនទស្តម ះ។ 
 អវីជារពះធម ៌ គឺក្ស្តងលអ មនិទធវើអារក្ក្ ់
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 គាំរងល់ាមក្ ជាទរគឿងក្ខ្វក្ ់ ឱ្យបានដល់អស់្ 
  ទរញពីស្នត ន។ 
 ននស្តវទាំងឡាយ ឱ្យកបខ់្វល់ខ្វ យ ទធវើបាបរគបរ់បាណ្ 
 ត្ រប់ាបឱ្យអស់្ កុ្ាំទធវើរ ាំខ្ន ទរពាះបាបវារចន 
  ឱ្យបានទុក្ាភយ័។ 
 គឺធមរ៌ពះពុទធ ជាធមប៌រសុិ្ទធ ម្ចនស្រចៈនយ័ 
 ឱ្យបិទនូវបាប អកុ្ស្លរនរង ឱ្យខ្ាំលក្នល 
  ស្តងម្តខ្ងលអ។ 
 ទបើស្តងលអទ ើយ បាបរាស់្ជាទស្បើយ ទរពាះកុ្ស្លធម ៌
 ធមរ៌ពះស្មពុទធ ទបើអនុវតតលអ របទយាេនប៍វរ 
  នាំក្តីសុ្ខ្។ 
 ជាធមធ៌មមជាត ិ ម្ដលរពះមុនីនល ទស្តររទងទ់ទស្ន 
 របាាំបីមុនឺបនួពាន ់ ធមមក្ាន័ធទនះណា សុ្ទធម្តបានការ 
  នាំសុ្ខ្របទយាេន។៍ 
 បានសុ្ខ្ទូទៅ សុ្ខ្រគបទ់ិស្ទៅ បានសុ្ខ្រងុទរារន ៍
 បានរបទយាេនល៍អ មនិនាំឱ្យខូ្រ មនិម្មន ិនទហរ 
  ទដាយស្តររពះធម។៌ 
 មនិឱ្យអភវិឌឍន ៍ ទដាយរបឹងស្ងាត ់ ជានទ់គ ង ក្ 
 ស្នសាំក្តីសុ្ខ្ រាំរាញ់យក្មក្ ៍ ករទលើគាំនរ 
  ទុក្ាអនក្ដនទ។ 
 រតូវឱ្យសុ្ខ្ទគ បានទយើងផងម្ដរ បានសុ្ខ្សិ្រ ី
 មនិម្មនរក្សុ្ខ្ ទដាយទធវើនរពនផស ទធវើទរឿងរនរង 
  ឱ្យទគរាល់គ្នន ។ 
 គួរម្តអនុវតត តាមនយ័របាក្ដ ននរពះធម្ចម  
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 ទបើរបតិបតតិរតូវ តាមនូវម្ចគ៌្ន សួ្ស្តីរមន 
  បានទាំងទយើងទគ។ 
 យក្សុ្ខ្ម្តទយើង ទ ើយរបឌិតទរឿង ទៅជានក់្ទគ 
 ទនះមនិម្មនធម ៌ រពះកនះម្ចរទទ ទៅថ្វធមទ៌រ 
  ទៅតាមបក្ាពួក្។ 
 ទរតាមស្ងគម ទរតាមនិយម ទរតាមស្ក្តិយស្ 
 ទរតាមរបទទស្ ទៅថ្វទរ ួស្ ទររាាំដូរពស់្ 
  រក្ឱ្កាស្រឹក្។ 
 មនិរបតិបតតិធម ៌ រពះធមដ៌ល៏អ ធមរ៌ពះធមមកិ្ 
 គិតម្តម ិរឆតា ខ្ល ាំងកាល ស្នធឹក្ ទរះរតឹមម្តនឹក្ 
  រឹក្យក្របទយាេន។៍ 
 ក្នុងពុទធស្តស្ន ម្ចននរតសិ្កាា  ម្ចគ៌្នរងុទរារន ៍
 ទុក្ឱ្យរបតិបតត ិ ក្ាំចតឱ់្យទខ្ល រ មនិឱ្យ ិនទហរ 
  ទរពាះអាំទពើបាប។ 
 ម្តឧបនិស័្សយ ននស្តវទាំងឡាយ មនិរពមបនាប 
 ទ ើយទធវើអារក្ក្ ់ ទ ើងខ្ល ាំង ួស្ហប មនិរពមបរង្ខា ប 
  ឱ្យអស់្ទវរា។ 
 អនក្និស័្សយលអ ពាយាមស្តទរ ទដើរតាមធម្ចម  
 របតិបតតិតាមធម ៌ ននរពះភគវា រស្បតាមម្ចគ៌្ន 
  ននរពះធមព៌តិ។ 
 ខ្ាំរបឹងរបតិបតត ិ ពាយាមក្ាំចត ់ អកុ្ស្លស្តវ ញស្វិត 
 ទធវើអាំទពើលអ តាមរពះរទងឫ់ទធ ិ ទដាយខ្ាំរបរពឹតតិ 
  កុ្ស្លធម្ចម ។ 
 អនក្ទាំងអស់្ទនះ ជាមនុស្សស្បបុរស្ កានន់រតសិ្កាា  
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 រិតតទលាក្ក្ល៏អ លអទាំងក្ិរយិា លអទាំងវាច 
  នលលថ្វល វរី។ 
 ទលាក្ម្ចនទមតាត  ក្រណុាផងណា មុទិតារបនព 
 ឧទបកាា ក្ល៏អ នឹងន ី៎ៗ ម្តងអធារស័្យ 
  ដល់ទគរាល់គ្នន ។ 
 ជាមនុស្សទទវតា ម្តងម្តរក្ា សី្លបានលអជា 
 ម្ចនធម ិ៌រ ិ ឱ្តបបរគបរ់គ្ន ម្ចនធមមមលូា 
  គឺធមក៌្តញ្ញូ ។ 
 ទលាក្ម្ចនខ្នត ី ទស្តររចៈផងនន មនិសូ្វគិតគូរ 
 មនិសូ្វអនអ់ាក្ ់ ថ្វន ាំងថ្វន ក្រ់អ៊ ូ ស្ពវនលងអាសូ្រ 
  ឱ្យអភយ័ទគ។ 
 ទលាក្ម្តងរបយត័ន មនិឱ្យទភលរបាត ់ នូវស្តិទទ 
 មនិម្ចនរបម្ចទ របម្ ស្ទធវស្ទទវ ស្ពវនលងស្និទធទស្ន ៍ 
  ម្តនឹងរពះធម។៌ 
 ទនះធមមររយិា របតិបតតិរេះថ្វល  លអតាមរពះធម ៌
 បានសុ្ខ្សួ្ស្តី សិ្របីវរ បានមងគមលអ 
  ទៅក្នុងេីវតិ។ 

(្ធមាមោ ហធវ រកខតិ ្ម្មចារ ឹ ្ធមាមោ សុចិធ ណ្ោ សុខុមាវហាតិ  ឯសានិ-
សធសោ ្ធម្ម សុចិធណ្េ ន ទុគគតឹ គចឆតិ ្ម្មចារី ។             
របរពឹតតិ   ,                                   ខ,              
                                         )។ 
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 ៥.៣ ការស្ទរង្ខគ ះញាតទិាំងឡាយទនះ  
  បានដល់ការស្ទរង្ខគ ះទូទៅ ទាំងញាតិម្ដលជាបម់្ខ្សរស្ឡាយ និងមនិជាបម់្ខ្ស
រស្ឡាយ និយាយជារមួគឺ មនុស្ស ស្តវទូទាំងពិភពទលាក្។ 

១៧. ញាត្កានញ្ច  ស្សងគផោ   ក្ិរយិាស្ទរង្ខគ ះញាតទិាំងឡាយ  
   អត្ថបេកុំណាពយ  (បទកាក្គត)ិ 
 ការម្ចនស្ទធ  េួយ គ្នន រគបរ់គ្ន េួយ ញាតបិអូនបង 
 ញាតិឆ្ង យញាតិេតិ ញាតិជាបរ់បង គឺម្ចនបាំណ្ង 
  ឱ្យទគបានសុ្ខ្។ 
 ទនះទៅរិតតលអ ម្ចនស្បបុរស្ធម ៌ ស្ថិតទៅពីមុខ្ 
 ទមតាត ក្រណុា នលលថ្វល បរសុិ្ទធ េួយ ឲ្យបានសុ្ខ្ 
  ក្នុងនយ័ស្ទរង្ខគ ះ។ 
 ឱ្យទនះឱ្យទនះ ឱ្យទដាយរិតតទស្តម ះ ទរពាះេួយ រ ាំទលាះ 
 រ ាំទដាះភាពរក្ លាំបាក្ខ្ល ាំង ួស្ ទនះទៅម្ចនទ ម្ ះ 
  យក្អាស្តគ្នន ។ 
 ខ្លះម្ចនធុរៈ ទរគ្នះថ្វន ក្ទ់ឆ្ះផទះ ទឆ្ះអស់្រទពា 
 ខ្លះរតូវខ្យល់ពយុះ ទបាក្បក្ព់ាធា ឱ្យគ្នន ទវទន 
  ទក្ើតក្តីអនតរាយ។ 
 ខ្លះក្ព៏ិការ ទទះទៅទីណា មនិបានរស្ស់្រស្តយ 
 ពិការទាំងកូ្ន ក្ាំរពាទាំងម្ចត យ ទធវើអវីទាំងឡាយ 
  មនិបានដូររិតត។ 
 ខ្វះទនះខ្វះទនះ ខ្វះមនិរាំទពាះ គឺខ្វះពតិៗ 
 ខ្វះបាយខ្វះទឹក្ ខ្វះខ្តទាំងរពកឹ្ េួនកាលបានរពឹក្ 
  ទៅខ្វះដល់លាង រ។ 
 គួរឱ្យអាសូ្រ ស្ពវនលងម្តងលងូរ លងូរទរពាះមនិអារ 
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 មនិអារសុ្ខ្បាន ឧបស្គគវាការ គ្នតគ់្នម នអាំណារ 
  យក្កនះវាបាន។ 
 ទយើងកុ្ាំរអ៊ ូ គួរម្តតសូ៊្ េួយ គ្នន កុ្ាំខ្ន 
 េួយ តាមស្ទធ  រទពាទយើងម្ចន េួយ ឱ្យជាទន 
  េួយ ទដាយស្ទរង្ខគ ះ។ 
 ទបើទយើងមនិេួយ  ឱ្យស្តស្នណ៍ារពួយ ទគេួយ េាំនួស្ 
 ទបើទយើងមនិេួយ  ហក្អ់ារក្ក្ ួ់ស្ មនិស្មម្ចនទ ម្ ះ 
  ថ្វម្ខ្មរផងគ្នន ។ 
 ទនះធមស៌្ទរង្ខគ ះ គឺេួយ រ ាំទលាះ រ ាំទដាះទុក្ាគ្នន  
 ទៅថ្វរិតតលអ បវរទស្តភា េួយ គ្នន ទវទន 
  ក្ាំរពាទខ្ល រផា។ 
 ការេួយ គ្នន ទនះ គឺថ្វទៅទរះ អនុវតតធម្ចម  
 របតិបតតិតាមធម ៌ ននរពះភគវា ទដាយក្តីស្ទធ  
  ជាអនក្ទធវើបណុ្យ។ 
 នឹងបាននូវផល បានដាក្ប់ានដល់ នូវផលជាទុន 
 ទធវើឱ្យអនក្ផង ទគ្នរពនូវគុណ្ ម្ដលទយើងទធវើបុណ្យ 
  េួយ ដល់គនីគ្នន ។ 
 បានក្តីស្រទស្ើរ ទទះទធវើដាំទណ្ើ រ ទៅណាមក្ណា 
 អនក្ផងរាបអ់ាន េួយ យក្អាស្ត ទរពាះម្តក្ិរយិា 
  ទយើងលអនឹងទគ។ 
 បានបុណ្យកុ្ស្ល អនគតទស្តយផល បុណ្យស្ល់ទលើស្ទទវ 
 លអរិតតលអកាយ ស្បាយទមលះ៉ទទ រទពយម្ចន ូរម្  
  ស្ថិតទស្ថរគងវ់ងស។ 
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កិចចការស្សផរ គ្ ះញាត្ិមាន ៤ យ៉ាង ៖ 
   ក្ិរចរតូវស្ទរង្ខគ ះ ទបើរាបទ់ដាយទ ម្ ះ ម្ចនបនួរបការ 
 ទមីយួគទឺន ម្ចនរទពយឱ្យគ្នន  របស់្ភស្តុភារ 
  ម្រក្េូនញាតិផង។ 
 ម្រក្ទដាយអាណិ្ត យក្អាស្តពតិ ញាតិមរិតបអូនបង 
 ទាំងអនក្ដនទ  ឫទយ័ឥតឆ្គង ម្រក្ក្នុងបាំណ្ង 
  អាណិ្តអាសូ្រ។ 
 ទពីរីគបឺយិ- វាចលអនរក្ បទញ្ចញស័្ពទសូ្រ 
 ទស្ៀងស្មពីទរាះ ជាពាក្យបនធូរ មនិម្មនរអ៊ ូ
  ឱ្យទក្ើតទទមនស្ស។ 
 និយាយពាក្យលអ ជាពាក្យទស្តម ះស្ មនិម្ចនរទទគ្នះ 
 មនិទលើក្តទមាើង ឱ្យខ្លួនខ្ពស់្ ួស្ មនិអតួបទញ្ញជ ះ 
  គឺទពាលទគ្នរព។ 
 ទបីទីនះណា អតថររយិា ក្ិរយិាលអរគប ់
 េួយ កឆឺ្អ លគ្នន  រគ្នភពរបស្ពវ នឹងទុក្ាញឹក្ញាប ់
  ឬទក្ើតរវល់។ 
 ម្ចនទុក្ាធុរៈ កថឺ្វា តត់ាមផទះ ម្ចនក្ិរចអាំពល់ 
 ទធវើបុណ្យទធវើទន ឬម្ចនមងគល សុ្ទធម្តេួយ ខ្វល់ 
  េួយ ចតេ់ួយ ម្រង។ 
 ទបីនួទនះណា ស្ម្ចនតតតា គឺទរះលលឹងម្លលង 
 មនិតទមាើងខ្លួន ទមើលង្ខយញាតិឯង ម្តងម្តទកាតម្រក្ង 
  ដល់ញាតដិនទ។ 
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អានិស្សងសននការស្សផរ គ្ ះញាត្ ិ៖ 
 ការម្ដលស្ទរង្ខគ ះ ម្ចនក្ិរចបនួទនះ គឺក្ិរចរបនព 
 ស្ទរង្ខគ ះដល់ញាត ិ បានជារបរក្ត ី ផលលអវលិនវ 
  បក្ឱ្យមក្វញិ។ 
 ទ១ី ញាតមិរិត រាបអ់ានឆ្ង យេតិ រូលរិតតរស្ឡាញ់ 
 ទគេួយ ការពារ រគបទ់វលាវញិ រស់្ទៅទពារទពញ 
  ទដាយក្តីសុ្ខ្ស្តនត។ 
 ទ២ី ទក្រ តិ៍ទ ម្ ះ រក្អបូពទីរាះ ឧតតមទលាើងថ្វា ន 
 អនក្ផងតទមាើង ទលើក្ទ ើងខ្ពស់្បាន ក្នុងរសុ្ក្ភូមឋិាន 
  អនក្ណាក្ស៏្តគ ល់។ 
 ទ៣ី បានសុ្ខ្ រាំទរ ើនស្ពវរគប ់ មនិម្ចនក្ងវល់ 
 បានក្តីទក្សមក្ានត សុ្ខ្ស្តនតម្ចនដល់ សុ្ខ្ទនះឱ្យផល 
  ទៅនទលាក្ិយ។ 
 ទ៤ី ម្ចនរទពយ ស្នធឹក្ស្នធ ប ់ អទនក្ទររើននរក្ 
 ទរះម្តរក្បាន គ្នម នខ្វះខ្តអវ ី បានជារបរក្ត ី
  ម្ចនស្ពវម្ចនរគប។់ 
 ទ៥ី ស្តល បទ់ៅ ម្ចនបណុ្យរញុទៅ ដល់សុ្គតិភព 
 ស្តថ នមនុស្សទទវតា បានសុ្ខ្សួ្គស៌្ពវ ទរពាះធាល បទ់ស្ពគប ់
  ទធវើទនទធវើបុណ្យ។ 
 អធិបាយមក្ថ្វ ស្ទរង្ខគ ះក្ិរយិា ទាំនុក្បាំរងុ 
 េួយ អស់្ញាតិមរិត ម្ដលគ្នន លិរលង ់ ទយើងបានេួយ រស្ង ់
  ឱ្យគ្នន រស់្បាន។ 
 ទនះទៅរិតតធម ៌ ជាក្ិរយិាលអ ម្ស្នលអទលាើងថ្វា ន 
 បានស្ទរង្ខគ ះញាត ិ ឱ្យគ្នន សុ្ខ្ស្តនត ទយើងក្ន៏ឹងបាន 
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  សុ្ខ្ស្តនតឧតតម។ 
៥.៤ មនិទធវើការណាម្ដលម្ចនទទស្ 
  ការង្ខរណាម្ដលមនិម្ចនទទស្ស្ាំទៅយក្ការរបតិបតតិតាមម្ចគ៌្នទាំង៥ គឺ ៖ 

  ១.បាណាតិបាតា ទវរមណី្ ក្រិយិាទវៀរចក្ការទបៀតទបៀនេីវតិស្តវ ។ 
  ២.អទិនន ទន ទវរមណី្ ក្ិរយិាទវៀរចក្ការកានយ់ក្រទពយម្ដលម្ចនម្ចច ស់្ 
  ៣.កាទមសុ្មចិឆ ចរា ទវរមណី្ ក្ិរយិាទវៀរចក្ការរបរពឹតតិខុ្ស្ក្នុងកាមទាំងឡាយ 
  ៤.មសុ្តវាទ ទវរមណី្ ក្ិរយិាទវៀរចក្ការទពាលនូវពាក្យកុ្ ក្ 

 ៥.សុ្រាទមរយមេជបបម្ចទដាឋ ន ទវរមណី្ ក្ិរយិាទវៀរចក្ការផឹក្នូវទឹក្រស្វងឹនងិ  
ការទវៀរចក្េាំនួញ៥ របការ ក្ជ៏ាការមនិម្ចនទទស្ម្ដរ។ 

១៨. អនវជាា ន ិកមាម ន ិ  មនិទធវើការម្ដលម្ចនទទស្ 
   អត្ថបេកុំណាពយ  (បទកាក្គត)ិ 
 អវីការម្ចនទទស្? ការង្ខរទនះខុ្ស្ ខុ្ស្ជារបរក្ត ី
 ខុ្ស្ខូ្រអារក្ក្ ់ ផតល់ក្តីរនរង ទទងវើអរបិយ 
  មនិរបនពធម។៌ 
 ឱ្យទគលាំបាក្ ឱ្យទគទតាក្យ៉ាក្ ឬឱ្យទគរក្ 
 ឱ្យទគរងទុក្ា ទរពាះម្តរបរ ម្ដលទយើងរាបរ់ក្ 
  រក្ខុ្ស្ទាំនង។ 
 មចិឆ េីវៈ ម្ដលគួរទេឿជាក្ ់ ថ្វខុ្ស្ម្មនផង 
 ខុ្ស្ពិតជាខុ្ស្ របរពឹតតិឆ្គ ាំឆ្គង ទទះបីបអូនបង 
  ក្េ៏ួយ ទដៀលម្ដរ។ 
 រក្សីុ្ឆ្ទបាក្ រក្សីុ្ទស្តម គទរគ្នក្ រក្សីុ្ ូរម្  
 េួញមនុស្សទក្មងរសី្ ស្មតតីាម្ប ៉ ទក្ទ់ងទដើរម្ញ៉ 
  គិតគូររក្ម៉ូយ។ 
 អារក្ក្ខ់្ល ាំងណាស់្ ទទះទក្មងទទះចស់្ ទ ើញសឹ្ងបទងាើយ 
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 ទគមនិរងទុ់ក្ ឱ្យទៅរស់្ទ ើយ រស់្ទៅនាំស៊្យ 
  ដល់ទគរាល់គ្នន ។ 
 គួរឱ្យអាសូ្រ ទក្មងរសី្យាំលងូរ លងូររងទវរា 
 កូ្នទគកូ្នទយើង ម្ចនទុក្ាដូរគ្នន  គួរអាសូ្រគ្នន  
  មនុស្សម្ចន ទយើងទគ។ 
 ខ្លះេួញថ្វន ាំទញៀន ខ្លះេួញអាទភៀន ថ្វន ាំពុលផងម្ដរ 
 ផលិតថ្វន ាំពិស្ សុ្រាឬទម- រយ័ទនះផងម្ដរ 
  ទរពាះទធវើខ្ញុ ាំលុយ។ 
 ឱ្យម្តម្ចនបាន របឹងទាំងរបថ្វន របឹងទាំងរបលុយ 
 សុ្ខ្រិតតខុ្ស្រាប ់ ទរពាះម្តទរឿងលុយ ម្តេួនវាផទុយ 
  សីុ្រពុយក្ទនទល។ 
 ខ្លះទដើរលួរឆ្ក្ ់ ស្ពវនលងហតឆ់្មក្ ់ ឆ្ក្ម់្តដម្ដល 
 ឆ្ក្ត់ាមទបនឡាន ទគចបប់ានម្រក្ល មុខ្ម្តដម្ដល 
  ថ្វទគមនិដឹង។ 
 អតួឯងពូម្ក្ ថ្វបុិនណាស់្ម្ដរ អាទរឿងអញ្ច ឹង 
 ម្តភាល តរ់ាំណាប ់ ទគចបន់ដវងឹ អូស្ក្ទៅបតឹង 
  ប៉ូលីស្ដាក្ទ់ខ្ន ះ។ 
 សុ្ទធម្តមចិឆ  េីវៈទនះណា រាបម់និទរះអស់្ 
 ម្តអនក្ស្បបុរស្ ទេៀស្វាងបានទស្តម ះ មនិរបរពឹតតិទស្តះ 
  អាទរឿងអស់្ នឹង។ 
 ទគមនិទធវើខុ្ស្ ទគមនិម្ចនទទស្ គ្នម នអនក្ណាបតឹង 
 ទរពាះទគមនិទធវើ អាំទពើបាប នឹង ស្ពវនលងទគរបឹង 
  ខ្ាំម្តស្តងលអ។ 
 លអកាយវាច រិតតផងទនះណា ម្តងម្តស្តទរ 
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 របរពឹតតិម្តលអ ទស្តម ះស្បវរ រិតតជាបទ់ដាយធម ៌
  ធមស៌្សួ្ស្តី។ 
បញ្ញជ ក្ទ់ ើងវញិព ីមចិឆ េវី (ការរិញ្ច ឹមេីវតិខុ្ស្) 

 ការម្ដលម្ចនទទស្ ការទនះទធវើខុ្ស្ ឱ្យទទស្ជាក្ម់្ស្តង 
 ឱ្យទុក្ាអនក្ផង ទាំងទគទាំងឯង ការខុ្ស្ជាក្ម់្ស្តង 
  ម្ចនដូរតទៅ ៖ 

 ១- ស្សរស្សតវណិ្ជាា   េួញស្រស្តត វធុ 
 មយួេួញអាវធុ ស្រម្ចបរ់បយុទធ ស្រម្ចបរ់បល័យ 
 ឬទធវើអាវធុ ទរបើជារបរក្តី រះិទរម្ក្នរន 
  ជាយុទធភណ័្ឌ ។ 

 ២- វិស្សវណិ្ជាា   េួញថ្វន ាំពិស្ 
 ពីរេួញថ្វន ាំពិស្ ថ្វន ាំពុលផងទនះ ស្តហវទន ់ន ់
 ឬដាក្ថ់្វន ាំពុល រ ័ស្រសូ្រាន ់ ដាក្ជ់ាបនទ ន ់
  រ នស់្ម្ចល ប។់ 

 ៣- មជាវណិ្ជាា   ផលិតេញួរស្ត 
 បីទរគឿងរស្វងឹ ថ្វន ាំទញៀនញ៉ាម នឹង ផឹក្សីុ្អុឺងអាប ់
 ផលិតលក្ដូ់រ រតព់នធរបញាប ់ ហក្រ់ងស់្ម្ចល ប ់
  ម្តមនុស្សគ្នន ឯង។ 

 ៤- ស្សត្តវណិ្ជាា   េួញមនុស្ស 
 បនួេួញទាំងមនុស្ស េួញរសី្េួញរបុស្ េួនបះ៉គ្នន ឯង 
 យក្ទៅលក្ដូ់រ ឱ្យបានជាម្លបង ននពួក្អនក្ទលង 
  ខ្ងកាមគុណ្ស្និទធ។ 

 ៥- មុំស្សវណិ្ជាា   េួញស្តវម្ចនេីវតិ 
 របាាំេួញស្តវរស់្ ម្ដលទយើងចាំទ ម្ ះ ថ្វម្ចនេីវតិ 
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 យក្ទៅលក្ដូ់រ រក្សីុ្តាមរិតត ឥតម្ចនអាណិ្ត 
  ខ្វះរិតតស្ទនត ស្។ 
 របរទាំងរបាាំ តាមទយើងរាំណាាំ គឺពិតឱ្យទទស្ 
 ម្ចនខុ្ស្រាបធ់ម ៌ ម្ចនខុ្ស្រាបរ់ដឋ គឺពិតរបាក្ដ 
  ស្នមតថ្វខុ្ស្។ 

 

ការ្រមិនមានផទាស្ស ផទុយនងឹការ្រមានផទាស្ស  
  អត្ថបេកុំណាពយ (បទកាក្គត)ិ 
 ឯការរតឹមរតូវ ទមើលទ ើញរក្ទៅ ថ្វមនិម្ចនទទស្ 
 មនិខុ្ស្នងឹរាប ់ ម្ដលរដឋស្នមត មនិខុ្ស្របាក្ដ  
  នឹងរបនពណី្។ 
 មនិខុ្ស្នងឹសី្ល េាំរះមនទិល សី្លរបាាំរបាាំបី 
 មនិខុ្ស្នងឹធម ៌ ធមរ៌ពះេនិរសី្ រស់្ទៅស្ពវនលង 
  ទគ្នរពទគឯង។         

  របរពឹតតិម្តលអ ទធវើទនបវរ ឱ្យទគឱ្យឯង 
 ស្ទរង្ខគ ះញាតិមតិត ឬក្រ៏ម្អង ស្តងអវីជាក្ម់្ស្តង 
  ជាស្តធារណ្ៈ។ 
 ម្ចនទធវើផលូវស្តព ន រិតតស្បបុរស្ម្ចន ឬេីក្ទាំងរស្ះ 
 ឬេីក្អណ្តូ ង យក្ទឹក្លអលអះ េួនក្រ៏បទះ 
  ស្ងស់្តលាទរៀន។ 
 ស្ងកុ់្ដសិ្តលា អគ្នរសិ្ក្ា ទរពាះរិតតលអម្ចន 
 របគល់េូនរដឋ ជាស្តធារណ្ទន ឬស្ទធ ម្ចន 
  េូនដល់ស្តស្ន។ 
 បានស្តគ ល់ទ ើយថ្វ គឺការង្ខរណា ម្ដលម្ចនទទស្ត 
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 និងការង្ខរលអ ទធវើទដាយរេះថ្វល  របតិបតតិកាលណា 
  ឱ្យផលមនិខ្ន។ 
 រពះពុទធរតាស់្ថ្វ គួរទធវើការណា ម្ដលមនិរ ាំខ្ន 
 ការមនិម្ចនទទស្ គួរទធវើឱ្យបាន នឹងបានសុ្ខ្ស្តនត 
  បាននូវមងគល។ 
 ស្របុទាំងបនួ គ្នថ្វម្លមស្ទួន ទឆ្លើយជាទស្រក្តី 
 ទាំងទនររយិា ធមមររយិាក្ត ី ក្ិរចស្ទរង្ខគ ះនន 
  ដល់ញាតកា។ 
 រពមទាំងមនិទធវើ ការមនិរបទស្ើរ ការម្ចនទទស្ត 
 របរពឹតតិអារក្ក្ ់ រក្ឡាប់្ ត ប់្ ង រ អវីខុ្ស្តរម្ច 
  មនិលអរបនព។ 
 គឺជាទទងវើ ស្បបុរស្បានទធវើ ទាំងបនួក្រណី្ 
 របតិបតតិម្តលអ លអទដាយទជាគេយ័ ពិតជាសិ្រ ី
  មងគលឧតតម។ 
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      គាថាេ ី៦  
  ម្ចន ៣ មងគល 
 

  អារត្ី វិរត្ ីបាបា មជាបាណា ច ស្សញ្ញផមា 
  អបបមាផទា   ច   ធផមមស្ស ុ ឯត្មមងគលមុត្តមុំ។ 
  (បទពាក្យ៧) 
 ក្ិរយិាមនិទរតក្អរក្នុងបាប និងទវៀរចក្បាបបានរងឹបុឹង 
 ក្ិរយិាស្រងួមក្នុងទឹក្រស្វងឹ គ្នម នទរតននឹងទស្ពទស្តយទ ើយ។ 
 មនិម្ចនរបម្ចទក្នុងធមអ៌ាល ៌ រស់្ទៅក្តីណាមនិបទណាត យ 
 មនិកលក្ម់និទភលរស្តិទ ើយ គឺបីទនះទ ើយជាមងគល។ 

ផស្សចកតីស្សរមាយ 
  ការមិនទរតក្អរក្នុងបាបនិងការទវៀរចក្បាប១ ទស្រក្តីស្រងួមចក្ការផឹក្នូវ
ទឹក្រស្វងឹ១ ទស្រក្តីមនិរបម្ចទក្នុងធមទ៌ាំងឡាយ១ ទាំង៣ ទនះ ជាមងគលដឧ៏តតម។ 
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៦.១ ការមនិទរតក្អរក្នុងបាប នងិទវៀរចក្បាប 
 អារត ី ម្របថ្វ មនិទរតក្អរនឹងបាប 
 វរិត ិ  ម្របថ្វ ការទវៀរចក្បាប ម្ចន៣ យ៉ាង 
  ១.ស្មបតត ិវរិតិ : 
   ការទវៀររាំទពាះអវីម្ដលមក្ដល់រពមមនិទនទ់ាំងតាាំងរតិតផង គឺមនិទនប់ាន
ស្ម្ចទនសី្លទទ ម្តពិចរណាភាល មៗទៅយល់ថ្វពុាំគួរទធវើទ ើយក្អ៏ាក្ខ់្នមនិទធវើ
នូវអាំទពើទនះម្តមតង។ 
  ២.ស្ម្ចទន វរិត ិ ការទវៀរបាបបានទរកាយពីបានស្ម្ចទនសី្លទ ើយ 
  ៣.ស្មទុរឆទ វរិត ិ ការទវៀរបាបបានដាររ់ស្ ះម្លងវលិរត បរ់បរពឹតតិ
អារក្ក្វ់ញិ។ 

 
១៩ - អារត្ី វិរត្ ីបាបា  ក្ិរយិាមនិទរតក្អរនិងក្ិរយិាទវៀរចក្បាប 

 អត្ថបេកុំណាពយ (បទកាក្គត)ិ 
 អវីៗអារក្ក្ ់ អវីៗម្ដលខុ្ស្ របទូស្ទគឯង 
 ឱ្យទុក្ាអនក្ផង ឱ្យទុក្ាខ្លួនឯង អារក្ក្ជ់ាក្ម់្ស្តង 
  ទនះទៅថ្វបាប។ 
 បាបម្ចនទររើនយ៉ាង សូ្មលាតរតដាង ខ្លះៗនូវបាប 
 ស្ទងាបឱ្យតិរ ទដាយពាក្យសុ្ភាព ម្ដលទយើងបានទរៀប 
  ទរៀងដូរតទៅ ៖ 

ក- កាយេុចចរតិ្  
 មយួបាបផលូវកាយ គួរឱ្យទស្តក្ស្តត យ ម្ចនទររើនទពក្កូ្វ 
 វាយដាំររាំធាក្ ់ របរពឹតតិអារសូ្វ េួន ួស្ដល់ទៅ 
  ស្ម្ចល បក់្ម៏្ចន។ 
 ទបៀតទបៀនេីវតិ ដល់អនក្ឆ្ង យេិត គិតម្តឱ្យបាន 



                 ព.ស ២៥៥៥ គ.ស ២០១១ 

72 

 លួរបលនឆ់្ទបាក្ យក្រទពយធនធាន របរពឹតតិទរគឿងទញៀន 
  ផឹក្ទឹក្រស្វងឹ។ 
 ខ្លួនសិ្ស្សស្តលា រក្ឡាប់្ ា ប់្ ង រ ម្បបមនិសូ្វដឹង 
 របរពឹតតិអារក្ក្ ់ ក្ខ្វក្ទ់ពក្ នឹង ហក្ដូ់រគ្នម នដឹង 
  ថ្វខ្លួនជាសិ្ស្ស។ 
 មនិគិតខ្ាំទរៀន របឹងម្តទបៀតទបៀន ទរនទ នខ្ងខុ្ស្ 
 ស្ពវនលងរូលរិតត ទដើរទលងទក្ៀនទកាះ រិតតស្ាំទៅទស្តម ះ 
  ខ្ងអបាយមុខ្។ 
 ទរះរស្តរងរ់សី្ ម្លបងពាលអរបិយ យក្ជារតីមុខ្ 
 របរពឹតតិខុ្ស្ឆ្គង ម្លបងបីស្ពវរគប ់ បុិនទ ើយរបស្ប ់
  ខ្ងអាំទពើបាប។ 

ខ- វចីេចុចរតិ្  
 ទីពីរវាច ថ្វបាបទនះណា ម្ចនបនួរបការ 
 និយាយកុ្ ក្ ភរភូតមសុ្ត មនិកានស់្តា 
  រងថ់្វឱ្យខុ្ស្។ 
 និយាយអារក្ក្ ់ ស្មតគីាំទរាះ គាំទរ ើយខ្ល ាំងទនះ 
 របទទរ ត្ ស្ត ទេរទ ើយបទញ្ញជ ះ ទពាលពាក្យអសុ្រស្ 
  ផរសុ្វាច។ 
 និយាយអេុអាល ទធវើឱ្យកកឺ្ាល កកឺ្ាលខ្ល ាំងកាល  
 និយាយចក្ទ់ដាត ចក្ទ់ដាតកផឺា ទក្ើតទទមនស្ា 
  ម្បក្បាក្ស់្តមគគ។ី 
 ទពាលឥតរបទយាេន ៍ ទពាលម្តអទស្តរ គ្នម នទខ្ម រទ ើយណា 
 ទពាលម្តទផតស្ ត្ ស្ ស្មផបបលាបា ទពាលឥតបានការ 
  ឥតរបទយាេនអ៍វ។ី 
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 ទពាលទ ើយរបឌិត ទរឿងមនិលអពិត អារក្ក្អ់ារក្ី 
 ក្ាំបលុក្ក្ាំម្បលង អាស្អាភាស្ក្តី បុិនខ្ងរស្ដ ី
  រាំទអស្រាំអាស្។ 

គ- មផនាេុចចរតិ្  
 បីបាបផលូវរិតត ទផតើមពីគាំនតិ ម្ដលពិតជា ត្ ស្ 
 ពិតជាអារក្ក្ ់ យ៉ាងខ្ល ាំង ួស្ហប ទ ើយក្ស៏្ង្ខវ ត 
  ទធវើបាបទដាយរិតត។ 

 ១.អភិជា 
 រិតតទលាម ភទលាភលន ់ រងប់ានរទពយធន អនក្ដនទពតិ 
 ក្ត៏ាាំងម្ចនរតិត អារក្ក្គ់នគ់តិ ទក្ើតជាគាំនិត 
  គិតយក្រទពយទគ។ 
 ទ ើញទគម្ចនបាន រិតតរងរ់ ាំខ្ន នឹងទរឿងផងទគ 
 ទ ើញទគបានលអ មនិស្តទរទទ ក្ត៏ាាំងរះិទរ 
  គ្នន នទ់គនរ ច្ ល ច្ ញ់។ 
 គឺអភេិា រិតតមនិលអជា រិតតទក្ងរបវញ្ច  
 ស្ាំ ឹងទៅទគ កុ្ាំឱ្យដល់អញ រិតតមមួង៉កាន ញ់ 
  រតឹមម្តឯក្ឯង។ 

 ២.ពោបាេ 
 ទនះពាបាទៈ ទក្ើតក្តីថ្វន ាំងថ្វន ក្ ់ អនអ់ាក្ម់្ចន ក្ឯ់ង 
 ទ ើយក្គ៏ិតរក្ មទធាបាយម្ស្តង ទដើមបសី្ម្មតង 
  ឱ្យទគអនតរាយ។ 
 ទនះទៅគុាំគនួ ន្ នីស្ម្ចាំមនួ គ្នម នរិតតរស្តយ 
 ខ្ឹងស្អបរ់បទូស្ ឱ្យទគអនតរាយ ខ្លួនឯងស្បាយ 
  ទបើទគខ្តបង។់ 
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 ៣.មចិាា េិដឋ ិ
 ទនះរិតតយល់ខុ្ស្ យល់អវីៗទនះ ផទុយនឹងបាបបុណ្យ 
 ថ្វបានគ្នម នទទ បុណ្យគ្នម នមក្មុន គ្នម នបាបគ្នម នបណុ្យ 
  គ្នម នទេឿទាំងអស់្។ 
 គ្នម នទេឿទាំងគុណ្ មនិទរះទធវើបណុ្យ មនិដឹងគុណ្ទស្តះ 
 មនិយល់ថ្វគុណ្ ម្ចនក្នុងរតិតទស្តម ះ ឯបុណ្យបាបទនះ 
  ក្នុងរិតតដូរគ្នន ។ 
 មនិទេឿរពះធម ៌ ជាធមដ៌ល៏អ មនិទេឿពុទធ  
 មនិទេឿម្ចនអនក្ រតាស់្ដឹងធម្ចម  មនិទេឿក្មមទពៀរ 
  ថ្វឱ្យផលពិត។ 
 បាបគឺទធវើខុ្ស្ របរពឹតតិអារក្ក្ ់ កាយវាចរិតត 
 ផតល់ទុក្ាឱ្យទគ អារក្ក្ណ់ាស់្ពិត ទបើសិ្នទផតក្ផតិត 
  រតឹម្តខុ្ស្ខ្ល ាំង។ 
 ឯពាក្យ អារត ី     និងវរិត ី ម្ចននយ័របឆ្ាំង 
 របឆ្ាំងនឹងបាប គឺទធវើលអខ្ល ាំង ម្ចនរិតតតតាាំង 
  របឆ្ាំងអកុ្ស្ល។ 
 តទៅទទៀតទនះ ទយើងនឹងរតិះរះិ ផតល់នូវទយាបល់ 
 អារតី វរិតី កុ្ាំបីទ ើយឆ្ងល់ អតថបទនឹងផតល់ 
  ម្ចនដូរតទៅ។ 
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  អត្ថបេបន្នថម ការមនិផរត្កអរ និងផវៀរចាកបាប 
  (បទស្រភញ្ញ ) 

 ស្បបុរស្រស្ឡាញ់កុ្ស្លធម ៌ និស្សយ័ទក្ើតមក្ស្អបនូ់វបាប 
 ទក្ើតបានជាមនុស្សមនិរងឆ់្អ ប ខ្ាំលាងបនាបនូវទវរា។ 
 យល់ទ ើញរបាក្ដនូវរពះធម ៌ ថ្វស្តវទក្ើតមក្ម្តងទវទន 
 ទាំងរបូទយើងទគក្ដូ៏រគ្នន  ខ្ល រទុក្ាទវទនម្តទរៀងខ្លួន។ 
 ស្សផពវ ត្ស្សសនត ិេណ្ឌ ស្សស ស្សផពវ ភយនត ិមចចុផនា 
 អត្ថត នុំ ឧបមុំ កត្ថវ  នហផនយយ នឃាត្ផយ។ 
 អនក្ណាក្ខ៏្ល រនូវអាជាញ  រគបទ់ណ្ឌ ក្មមណាគ្នម នទគទស្ន ៍ 
 ខ្ល រស្តល បរ់ាំបងធាំជាងទគ ទទះរបូទយើងទគក្ដូ៏រគ្នន ។ 
 ដូទរនះគួរម្តកុ្ាំពាបាទ ស្ង្ខវ តទបៀតទបៀនដល់គនីគ្នន  
 ស្ពវស្តវទាំងឡាយម្តងរបាថ្វន  រងប់ានសុ្ខ្ម្តទរៀងខ្លួន។ 
 ទគក្រ៏ងសុ់្ខ្ទយើងក្រ៏ង ់ គួរម្តផចិតផចងរ់ិតតម្ចាំមនួ 
 ទធវើអាំទពើលអម្តទរៀងខ្លួន កុ្ាំបីរកុ្គួនឱ្យទុក្ាគ្នន ។ 
  ិរឱិ្តបប ស្មបនន  សុ្ក្ធមមស្ម្ច ិតា 
 ស្ទនត  ស្បបុរសិ្ត ទលាទក្ ទទវធម្ចម ត ិវរុចទរ។ 
 ម្របថ្វអនក្ខ្ម ស់្អាំទពើបាប និងខ្ល រនូវបាបខ្ល ាំងអស្តច រយ 
 កានធ់មស៌្បបុរស្ស្លអថ្វល  អនក្របាេញទលាក្ថ្វម្ចនទទវធម។៌ 
 គឺជាមនុស្សរតិតទទវតា រស់្ទៅក្តីណាទធវើម្តលអ 
 មនិរបរពឹតតិអកុ្ស្លធម ៌ ស្ពវនលងស្តទរម្តនងឹបណុ្យ។ 
 មនិទរតក្អរទទអាំទពើបាប និងទវៀរចក្បាបមនិម្រក្ពុន 
 ទទះបាបវាផតល់ឱ្យបានទុន លុយកាក្ទ់លើស្លនក់្ពុ៏ាំយក្។ 
 សុ្ខ្រិតតគ្នាំរទអាំទពើលអ ទទះលាភយស្មក្ម្ចនគទគ្នក្ 
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 មនិខ្ចីទទួលទរពាះទស្តម គទរគ្នក្ វាផតល់ទុក្ាទស្តក្ដល់ទគឯង។ 
 មនិទទួលទទសុ្ខ្ ទ្ ល់ខ្លួន ម្ដលវារកុ្គួនមនិទកាតម្រក្ង 
 ដល់អនក្ដនទឬញាតិឯង សូ៊្បតូររតាាំម្រតងរទាំលាំបាក្។ 
 ទបើលាភយស្ទនះបានទដាយធម ៌ ពាយាមមក្លអមនិក្ាំស្តក្ 
 រពមទទួលយក្ទដាយទស្តម ះស្ម័រគ ទរពាះមនិថ្វន ាំងថ្វន ក្ក់្នុងរិនត ។ 
 ស្ពវនលងគ្នាំរទស្រចៈធម ៌ យុតតិធមប៌វរទ ើយរេះថ្វល   
 របតិបតតិតាមធមរ៌ពះស្តស្តត  ទធវើម្តក្ិរចការម្ដលជាបុណ្យ។ 

 ទនះទ ើយមនិទរតក្អរក្នុងបាប និងទវៀរចក្បាបបានជាមុន 
 ទរពាះរិតតផគងជាបម់្តនឹងបណុ្យ រក្ានូវគុណ្ទស្រក្តីលអ។ 
 មនិគ្នាំរទទទអាំទពើបាប ធុាំក្លិនម្តឆ្អ បមនិយុតតធិម ៌
 រងសុ់្ខ្ខ្លួនឯងម្តបងា ឱ្យទក្ើតវកឹ្វរដល់ទគឯង។ 
 គ្នាំរទម្តការដរ៏បទស្ើរ ម្ដលជាដាំទណ្ើ រលអជាក្ម់្ស្តង 
 ទធវើទៅឱ្យសុ្ខ្ដល់ទគឯង អនក្ផងស្ម្មតងរិតតទស្តម ះស្ម័រគ។ 
 ទធវើម្តអាំទពើសុ្ខ្របទយាេន ៍ មនិនាំ ិនទហរអទស្តរជាក្ ់
 ទធវើម្តលអៗ រគបខ់្ណ្ៈ រាល់នលងទេឿជាក្ទ់លើរពះធម។៌ 
 រពះធមរ៌ក្ាអនក្របតបិតត ិ ទរពាះបានក្ាំចតអ់កុ្ស្លធម ៌
 មនិបងាទរឿងលអក្ក់្ក្រ នាំឱ្យវវីរឃាល តពីសុ្ខ្ ។ 
 អនក្របរពឹតតិធមទ៌ធវើម្តលអ ទដាយមនិទរតក្អរនឹងបាបទស្តះ 
 រិតតរងទ់វៀរចក្បាបទាំងអស់្ ខ្ាំអបរ់ ាំទស្តម ះស្តងកុ្ស្ល។ 

 ម្តងបានដល់នូវសុ្ខ្សិ្រ ី សួ្ស្តីរបនពរគបម់ណ្ឌ ល 
 ដូររពះដីការពះទស្ពល ជាឧតតមមងគលរបទស្ើរទហង។ 
៦.២ ស្រងួមចក្ការផឹក្ទឹក្រស្វងឹ 
   ទឹក្រស្វងឹ ម្ចនសុ្រា និងទមរយ័ ម្ដលនាំឲ្យអនក្របរពឹតតិម្ចនទទស្៦ យ៉ាងគ:ឺ 
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  ១.វនិស្រទពយទន ់ន ់ ៤.នាំឲ្យអទស្តរទក្រ តិ៍ទ ម្ ះ  
  ២.នាំបងាេទម្ចល ះ   ៥.ទធវើឲ្យអាបប់ញ្ញញ ស្តម រតី េួនកាលឆ្ាួត 
  ៣.នាំឲ្យទក្ើតទរាគ  ៦.បាតរ់ិតតទស្តម ះ   
 
 
 

២០. មជាបាណា ច ស្សញ្ញផមា ទស្រក្តីស្រងួមចក្(មនិផឹក្)ទកឹ្រស្វងឹ 
 អត្ថបេកុំណាពយ (បទស្រភញ្ញ ) 
រទីឹក្រស្វងឹទនះឯងណា ឥទធិពលខ្ល ាំងកាល ដូរថ្វន ាំទញៀន 
ដូរទ រអូុនីកុ្ាំស្តក្ទរៀន ម្តដល់វាទញៀន ត្ រម់និបាន។ 

 និយាយពីរស្តអតួទនះ ួស្ អតួក្នុងទូរទស្សនថ៍្វស្ាំខ្ន ់
បទងាើនសុ្ខ្ភាពលអម្ចាំទាំ ទរឿងពិតមនិ ាំគឺ ិនទហរ។ 
គាំនិតអស់្ទនះនាំយល់ខុ្ស្ គាំនិតរបទូស្នាំអទស្តរ 
ផឹក្សីុ្ទររើនទៅនាំ ិនទហរ នាំឱ្យអាទស្តរម្ខ្មរទគឯង។ 
វារបឆ្ាំងនឹងកុ្ស្លធម ៌ រស្វងឹងក្ទ ើយស្ម្មតង 
ផឹក្សីុ្ទររើនទៅម្លងទរះម្រក្ង ទរះម្តស្ម្មតងក្តីអារក្ក្។់ 
ម្លងដឹងទាំងខុ្ស្ម្លងដឹងរតូវ របរពឹតតិអារសូ្វទរឿងក្ខ្វក្ ់
បងាបញ្ញា ក្ក្រលអក្ ់ នាំឱ្យខ្វល់ខ្វក្ដ់ល់រគសួ្តរ។ 
រស្វងឹរេុះទខ្រេុះទាំងអាវ ស្មតសី្តហវឫក្ដូរខ្ល  
ម្តរបូទទរទនទ់ដក្ដួល ង្ រ ឫក្ពារបាតផារម្តរាល់នលង។ 
ម្រស្ក្ទេរ ូឡា បក់្នុងខ្លួន អនក្ណាទដក្ពួនមនិបានអ ី
ទគទដៀលទគតមះទរៀងរាល់នលង ឫក្ពាររនរងវានាំទថ្វក្។ 
នាំទក្ើតទាំនស់្ក្នុងរគសួ្តរ បទងាើត ិងាយ៉ាងទស្តម ក្ទរគ្នក្ 

រស្តនាំខូ្ររបាណ្  រស្តហ៊ន ួស្ឋាន  រស្តបានខូ្រទ ម្ ះ  
រស្តនាំ ិនរទពយ  រស្តធាល បឲ់្យទ ល្ ះ  រស្តបាតរ់ិតតទស្តម ះ 
        រស្តទកាះរូលគុក្។ (គមឹ ងួនជា) 



                 ព.ស ២៥៥៥ គ.ស ២០១១ 

78 

ឱ្យកូ្នរបពនធម្ចនវបិបទយាគ ទរពាះខ្លួនវាទថ្វក្ទដាយស្តររស្ត។ 
វានាំខូ្រទក្រ តិ៍ខូ្រទាំងទ ម្ ះ ខូ្រក្ិតតិយស្ទរពាះសុ្រា 
ខូ្រអស់្ទាំងរទពយខូ្រលវកិា ខូ្រសុ្ខ្ភាពណាជារបរក្ត។ី 
សុ្រាមា៉ងទទៀតចតជ់ាឃាន ប បាំ ល្ ញសុ្ខ្ភាពរាល់ៗនលង 
រលាក្រក្ពះទលលើមទនះនន េួនកាលរនរងខូ្រស្តិ។ 
ទក្ើតទាំងទរាគស្រនស្របស្តទ ទបើមនិស្ង្ខវ តខ្ាំរះិទរ 
ត្ ររ់ស្តឱ្យបានឆ្បទ់នះទទ វានឹងកាល យម្របឆ្ាួតវទងវង។ 
រស្តវារនរងខ្ល ាំងទររើនណាស់្ យក្រស្តទធវើម្ចច ស់្រស្ ះទធង 
ម្លងស្តគ ល់របពនធឬកូ្នឯង មនិទកាតមនិម្រក្ងទភលរនទ។ី 
ទភលរខ្លួនជាមនុស្សឬជារបុស្ ម្ដលរតូវរបឹងស្ទុះរតូវស្ាំភ ី
ពាយាមទធវើការស្ពវញាាំញី ម្ចនតួនទីរ៉ាបរ់គួស្តរ។ 
រវល់បម្ណ្ត តឬបទណាត យ ម្លងដឹងមុខ្ទរកាយឥតបានការ 
រគួស្តរដុនដាបខ្ល ាំងទខ្ល រផា ទរពាះម្តររយិាវាមនិទខ្មះ។ 
ទរពាះម្តរវល់ទញៀនសុ្រា ខ្ាំពឺតបតឺវាដល់តរមះិ 
ផលវាឱ្យវញិយ៉ាងស្ាំគិះ រស់្ទៅមនិទខ្មះឬមនិទខ្ម រ។ 
មនិខូ្រម្តម្ចន ក្ឯ់ងទទណា ខូ្រទាំងរគសួ្តរម្ស្នអទនរ 
អាណិ្តកូ្នទៅគ្នន ផាទខ្ល រ វានាំឱ្យខូ្រម្ខ្មរផងគ្នន ។ 
ទនះគឺវបិតតិននសុ្រា ម្ចនទររើនណាស់្ណាទស្លះពណ៌្ន 
ឱ្យទុក្ាឱ្យទទស្ឱ្យទវទន ទរពាះម្តជាបទ់ពៀរនឹងសុ្រា។ 
ដូទរនះតទៅអនគត ទបើទៅស្នមតទលើក្សុ្រា 
តមាល់តទមាើងអស់្ជាតិរស្ត ស្ងគមទខ្មរានឹងលយទថ្វក្។ 
រតូវម្តកុ្ាំទលើក្កុ្ាំតទមាើង បង្ខអ បវ់ាទ ើងថ្វទស្តម ក្ទរគ្នក្ 
កុ្ាំស្តក្កុ្ាំលវានាំទថ្វក្ វាផតល់ក្តីទស្តក្ស្ទរងងធាំ។ 
កុ្ាំបីផតួរទផតើមនូវគាំនតិ បបលួគ្នន គិតរស្តជាធាំ 
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កុ្ាំបបលួទក្មងឱ្យទលងលាាំ ឬក្ប៏ងាាំលរស្តទ ើយ។ 
រតូវពនយល់គ្នន ថ្វជាតិរស្ត ទាំងថ្វន ាំទញៀនណាអស់្ទនះទ ើយ 
ឱ្យទុក្ាឱ្យទទស្ខ្ល ាំងឥតទស្បើយ ការពារឱ្យទ ើយកុ្ាំស្តក្វា។ 
វបិតតិធាំណាស់្ទរពាះសុ្រា ឥទធិពលខ្ល ាំងកាល នាំទវទន 
ស្បបុរស្ម្តងឆ្ល តយក្កនះវា មនិឱ្យជាបទ់ពៀរនឹងវាទ ើយ។ 
សិ្កាា បទទីរបាាំននសី្លរបាាំ ឱ្យទយើងរាំណាាំចាំម្ដរទ ើយ 
ឱ្យទរៀស្ផឹក្រស្តកុ្ាំបទណាត យ ម្រក្ងវាទញៀនទ ើយនាំ ិនទហរ។ 
មេជបាណា រ ស្ញ្ញ ទម្ច ស្បបុរស្ចក្ទ់ស្តកនះរស្តទ ើយ 
ស្រងួមមនិផកឹ្ដារខ់្តទ ើយ ទនះទ ើយទៅថ្វមងគលលអ។ 

ផលននការមិនផស្សពរោ 
របសិ្នមនិទស្ពទកឹ្រស្វងឹ ថ្វន ាំទញៀនញ៉ាម នឹងបានទដាយលអ 
ផលនឹងផតល់ឱ្យយ៉ាងបវរ អារឱ្យបានលអជាទូទៅ ៖ 
មនិម្ចនខ្ជះខ្ជ យនូវរបាក្ក់ាស្ យក្ទៅទរបើរបាស់្ទិញរស្តទតត  
មនិខ្តទាំងទពលទវលាទៅ ណាតគ់្នន ស្ាំទៅទៅរក្ទតៀម។ 
មនិបណាត លឱ្យវវិាទគ្នន  រស់្ទៅស្តមគ្នគ ស្តមគគីបាន 
បានក្តីទក្សមក្ានតក្នុងភូមសិ្តថ ន រគួស្តរសុ្ខ្ស្តនតគ្នម ន ិងា។ 
មនិម្ចនទក្ើតទរាគទរពាះសុ្រា ទរពាះមនិទស្ពរស្តមនិនឹក្ន 
មនិខូ្ររក្ពះរក្ិនទលលើមណា សុ្ខ្ភាពរស្ស់្ថ្វល ជាធមមតា។ 
មនិម្ចនបាតប់ងក់្តិតិយស្ ឱ្យបានខូ្រទ ម្ ះទដាយស្តររស្ត 
ទរពាះមនិទស្ពគបម់ក្ទ ើយណា មនិយក្ជាការជាតិរស្តទ ើយ។ 
ម្តងម្តបាននូវស្តិលអ មនិវទងវងវរវកឹ្ទស្តះទ ើយ 
ទធវើអវីមុតម្ចាំរាស់្លាស់្ទ ើយ ទធវើតាមបទណាត យម្តកុ្ស្ល។ 
ម្ចនទាំងបញ្ញញ ឆ្ល តវាងនវ គិតគូរអវីៗទៅម្តយល់ 
យល់នូវធមអ៌ាលរ៌ពះទស្ពល ក្ាំចតក់្តីឆ្ងល់ គ ឺក្ង្ខា ។ 
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ម្តងម្តម្ចនរិតតលអទូលាយ មនិទរះទមើលង្ខយអនក្ឯណា 
មនិទរះររម្ណ្នទគរាល់គ្នន  រិតតម្តងលអជាៗធមមតា។ 
មនិម្ចនវទងវងក្នុងទពលចស់្ ទរពាះរិតតទនះរាស់្នឹងធម្ចម  
ដល់ទពលេិតស្តល បល់អដូរគ្នន  ម្តងបានសុ្ខ្នអនគត។ 
ទនះមេជបាណា រ ស្ញ្ញ ទម្ច របតិបតតិទរៀងមក្យ៉ាង មតរ់ត ់
សុ្រាមនិទស្ពពតិរបាក្ដ រពះពុទធក្ាំណ្តថ់្វមងគល។ 

 ៦.៣ ការមនិរបម្ចទក្នុងធមទ៌ាំងឡាយ 
  របម្ ស្ក្នុងការរបរពឹតតិទធវើនូវអាំទពើជាកុ្ស្ល និងអកុ្ស្ល របយត័នបិទអកុ្ស្ល 
ទ ើយរបរពឹតតិម្តអាំទពើជាកុ្ស្លម្តមា៉ង ក្នុងនយ័ទនះ កុ្ាំឲ្យយល់ថ្វ បាបទនះតូរតារ
ទទ មិនអីទទ ទធវើខ្លះៗក្៏មិនអីម្ដរ ទធវើខ្លះសិ្នទៅទដើមបីស្រមួលឆ្ក្េីវតិ ឲ្យបាន
ស្មបូណ៌្ស្បាយ ចាំចស់្សិ្ន សុ្ាំ ត្ រ់បាបទាំងអស់្ម្តមតង ឬយល់ថ្វបុណ្យទនះ
ទខ្ាយទទ មនិទនទ់ធវើទទ (មនិទនឲ់្យទន រក្ាសី្ល) ចាំទពលទរកាយ ឬចស់្បនតិរ
ទទៀត ចាំទធវើបុណ្យធាំៗម្តមតង។ 
   បណាត ធមទ៌ាំងពួងទក្ើតទ ើង ទដាយម្ចនធមម៌និទធវស្របទ ស្ជាមូល ធមម៌និ
ធវស្របម្ ស្ជាក្ាំពូលននធមទ៌ាំងពួង។  
 

២១. អបបមាផទា ច ធផមមស្ស ុ ទស្រក្តីមនិរបម្ចទក្នុងធម ៌
  អត្ថបេកុំណាពយ  (បទស្រភញ្ញ ) 
អបបម្ចទទ រ ធទមមសុ្ របតិបតតកិមុលកមុស្នឹងរពះធម ៌
ទគ្នរពអនុវតតបានយ៉ាងលអ ទដាយក្តីស្តទរមនិរបម្ ស្។ 
ដឹងរាស់្នូវគុណ្ននរពះធម ៌ នលលថ្វល បវររពះធមទ៌នះ 
ថ្វម្ចនរបទយាេនខ៍្ល ាំងកាល ទមលះ៉ និយានិក្ធមទ៌នះធមរ៌ពះពុទធ។ 
ធមអ៌ារទរស្តររស្ងស់្តវនិក្រ របមូលទៅរក្ស្តថ នវសុិ្ទធ 
ជាធមស៌្រចៈទ ើយបរសុិ្ទធ នាំឱ្យបានសុ្ខ្និងរបទយាេន។៍ 
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ទ តុទនះស្បបុរស្ម្ដលរេះថ្វល  របតិបតតិធមអ៌ាលប៌ានរងុទរារន ៍
ពាយាមស្នសាំយក្របទយាេន ៍ កុ្ាំឱ្យខ្តខូ្រទពលទវលា។ 
យល់ថ្វឱ្កាស្តិរខ្ល ាំងណាស់្ របឹងទរៀនរតូរះរពះធម្ចម  
របតិបតតិ មតរ់តប់ានលអជា តាមរពះភគវាទូនម នថ្វ។ 

 (ធេ ធកចិ កសុលា ្មាមោ សធវវធត អបបមាទម្លូកា 
 អបបមាទសធមាសរ្ អបបមាធោ (ធតសំ) អគគម្កាខោេតិ។ 

 បណាត កុ្ស្លធមទ៌ាំងឡាយម្ចនអបបម្ចទជាឫស្គល់ ទស្រក្តីមនិរបម្ ស្ជា
បម្ងអក្ជាក្ាំពូលននកុ្ស្លទាំងពួង )។ 
អបបម្ចទម្របថ្វមនិរបម្ ស្ ជាទ តុនាំទរះស្តងកុ្ស្ល 
អបបម្ចទជាឫស្ឬជាគល់ ជាក្ាំពូលកុ្ស្លផងទាំងឡាយ។ 
ទបើសិ្នជាទធវស្របម្ ស្ម្ដរ មនិគិតដល់ទទនាំឱ្យស្តត យ 
បម្ណ្ត តបណាត យមនិខ្វល់ខ្វ យ អកុ្ស្លទាំងឡាយនឹងទរេៀតបាន។ 
ក្ិរចរបតិបតតិលអក្រ៏ាលយ បទណាត យៗមនិរបងឹរបាណ្ 
អកុ្ស្លក្ទ៏ ើងមក្រ ាំខ្ន ផលអវស្តនរចនទៅយូរ (នពិាវ ន)។ 
ឫមយួខូ្រការខុ្ស្ម្តមតង ទធវស្របម្ ស្ផងម្លងគិតគូរ 
រទុស្តសី្លរទុស្តធមម៌ុខ្រម ូ ម្បរទៅជាបតូរស្នសាំបាប។ 
រតិម្តនាំទុក្ាទទស្រនរង ពុាំម្ចននិស្សយ័របល័យបាប 
បានលអខ្លះទ ើយម្របជាឆ្អ ប រក្ឡាស់្ខ្វះខ្តកុ្ស្លធម។៌ 
ទនះក្ទ៏ៅថ្វរបម្ ស្ម្ដរ រិតតទនះវាទរមនិ នឹងន 
មតងបានទធវើលអទ ើយម្របយក្ ៍ អារក្ក្វ់ញិមក្េាំនួស្លអ។ 
េួនកាលគិតថ្វមនិអីទទ បាបទនះតូរទទទ ើយរតដរ 
ស្មងាំយក្លាភមយួដុាំមក្ ៍ បាបតូរវាក្កានម់្តទររើន។ 
ទនះក្ទ៏ៅបានថ្វរបម្ ស្ ឱ្យបាបដុះទររះកានម់្តទក្ើន 
មនិទនឱ់្យផលទរះម្តទផគើន បាបក្ទ៏ ើងទររើនតាមទលបឿនស្តង។ 
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ទនះសុ្ទធម្តជាការរបម្ ស្ គឺជាតរមះិម្ដលក្ស្តង 
ទភលរភាល ាំងទភលរខ្លួនដូរម្ចនអាង ទរះម្តទ ើងចងទភលរស្ត។ិ 
មនិគិតថ្វក្មមខ្ល ាំងអស្តច រយ ម្ចនឫទធយ៉ិាងណាក្ម៏និកនះ 
ក្មមខ្ល ាំងទលើស្ទគម្តងរបលះ របទ ះយក្កនះរគបស់្ពវស្តវ។ 

  ( នត្ថ ិកមមុំ ស្សមុំ ពលុំ គ្នម នក្ម្ចល ាំងអវីទស្មើក្ម្ចល ាំងក្មម ) 

អធិបាយពកីាររបមាេ (ទស្រក្តីទធវស្របម្ ស្)   
    (បទកាក្គត)ិ 

 ឯការរបម្ចទ ផទុយនឹងអបបម្ចទ ម្ចនទររើនរបការ 
 គួរម្តបរយិាយ ទបើមនិពសិ្តត រ ក្គ៏ួរម្តថ្វ 
  ជាទគ្នលទស្រក្តី។ 

ក- របមាេផពលផវលា 
មយួគឺរបម្ចទ មនិគិតខ្ល រខ្ត ទពលទវលានន 
បម្ណ្ត តបទណាត យ ទធវើទខ្ាយៗនដ ទធវើការអវីៗ 
  មនិម្ចនមុងឺម៉្ចត។់ 
ទររើនទឆ្លៀតឱ្កាស្ លាំម្ កាយណាស់្ មនិសូ្វរបយត័ន 
ទដើរទលងយបន់លង ស្បាយអុងអាត ់ មនិបានជាចត ់
  ថ្វទពលវានលល។ 

ខ- របមាេកនងុវយ័ 
ទីពីរទនះណា របម្ចទទទៀតថ្វ របម្ចទក្នុងវយ័ 
ថ្វខ្លួនទៅទក្មង អាយុទៅខ្ចី កុ្ាំទនគ់ិតអ ី
  ចាំដល់វយ័ចស់្។ 
មនិខ្ាំទរៀនសូ្រត ទធវើការមនិរសូ្ត មនិរបឹងរតូរះ 
ទធវើការទលងៗ យល់ថ្វទក្មងណាស់្ ចាំដល់ខ្លួនចស់្ 
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  ទទើបខ្ាំម្មនម្ទន។ 
គ-របមាេកនងុការ្រ 
របម្ចទទីប ី របម្ចទទនះនន ទធវស្នឹងការង្ខរ 
មនិទនរ់ងទ់ទ របក្បក្ិរចការ រងប់ាន ឺុហ 
  ទាំទនរខ្លួនជាង។ 
ខ្ជិលទធវើក្ិរចការ ស្ពវរគបផ់ងណា ទទះទធវើមនិទទៀង 
មនិម្ចនរបឹងម្របង ទធវើមនិរបិតទរបៀង  តទ់នឿយម្តងរាង 
  ម្លងរងទ់ធវើទទៀត។ 
ទទះបីបានទធវើ ទធវើទាំងលងីទលងើ ទធវើទដាយទចលទមសៀត 
ទធវើយក្ររួខ្លួន រគវសី្រគវាស្ ទធវើទាំងមនិ ល្ ស្ 
  ឆ្ង តទស្តះទ ើយណា។ 

ឃ- របមាេកនងុការស្សកិា 
ទីបនួរបម្ចទ មនិម្ចនស្ង្ខវ ត ក្នុងការសិ្ក្ា 
គិតម្តទដើរទលង សីុ្ចយ ឺុហ អស់្របាក្ដុ់លាល រ 
  របស់្ម្មឪ៉។ 
ខ្ជិលស្តត បខ់្ជិលសួ្រ ខ្ជិលទធវើស្ាំណួ្រ ស្រទស្រអវីៗ 
ទរៀនឱ្យម្តររួ មនិសូ្វគិតអ ី ទទះមនិយល់ក្ត ី
  ក្ទ៏ធវើរពទងើយ។ 

ង- របមាេកនងុធម ៌
ទីរបាាំទនះនន របម្ចទទនះស្តី ពីរបម្ចទធម ៌
មនិខ្ាំរបតបិតត ិ នូវអាំទពើលអ ទធវើតាមរពះធម ៌
  ននរពះស្តស្តត ។ 
ឬក្រ៏បម្ចទ រពះធមល៌អស្តអ ត ននរពះពុទធ  
ថ្វគ្នម នរបទយាេន ៍ មនិអារទរបើការ យិតទយាងអាតាម  
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  ឱ្យបានសុ្ខ្។ 
យល់ខុ្ស្ទទៀតថ្វ រពះធមទ៌នះណា ម្ចននរតសិ្កាា  
ស្រម្ចបម់នុស្សចស់្ រាំណាស់្ទទណា ខ្លួនមនិរតូវការ 
  ទរពាះទៅវយ័ទក្មង។ 
ទនះគឺរបម្ចទ របម្ ស្ខូ្រខ្ត ខូ្រខ្ល ាំងជាក្ម់្ស្តង 
ទបើផទុយទៅវញិ បុិនទរះស្ម្មតង អបបម្ចទវញិឯង 
  នឹងបានផលលអ។ 
អបបម្ចទក្នុងធម ៌ នលលថ្វល បវរ គឺតាាំងរិតតលអ 
ស្ពវនលងខ្ាំស្តង ម្តកុ្ស្លធម ៌ នឹងបានផលលអ 
  សុ្ខ្ស្តនតរបទស្ើរ។ 

 

  អត្ថបេកុំណាពយបន្នថម (បទស្រភញ្ញ ) 
ទនះជាក្ាំណាពយកាពយអធិបាយ ម្ដលអភរិបាយពីអបបម្ចទ 
ទបើអបបម្ចទពិតជាស្តអ ត ម្របជារបម្ចទពិតជាស្អុយ។ 
ស្អុយដូរបានទរៀបរាបម់ក្ទ ើយ ទបើសិ្នបទណាត យទធវើខ្សុយៗ 
កុ្ស្លនឹងរេុះបាតរ់ពុយ អកុ្ស្លដុះរពុយទ ើងររងូរចង។ 
គួរកាតអ់កុ្ស្លទដាយអបបម្ចទ ឥទធិពលធមស៌្តអ តធាំរស្ឡាង 
អបបម្ចទឫស្គល់នាំឱ្យស្តង កុ្ស្លស្រម្ចាំងលអអស់្ថ្វន ក្។់ 
កុ្ាំទធវស្របម្ ស្ ស្តិ ាំ រតូវរបមូលផតុ ាំស្មបេញ្ញ ៈ 
របយត័នរគបក់ាលៈទទស្ៈ ម្ចនមនសិ្ការៈលអរបនព។ 
គួរម្តស្ងាតអ់កុ្ស្ល កុ្ាំឱ្យវារេុលនាំទុក្ាភយ័ 
ស្នសាំក្ស្តងផសាំនិស្សយ័ របតិបតតិជាញេយ័តាមរពះធម។៌ 
តាមរពះឱ្វាទរពះស្តស្តត  មុនបរនិិពាវ នរ៉ារទងស់្តទរ 
របទនឱ្វាទនលលថ្វល លអ ស្ម្មតងគ្នាំរទអបបម្ចទធម។៌ 
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 ហនទទានិ ភកិខផវ អមនតយិាមិផវា 
 វយធមាម ស្ស ខ្ ោ អបបមាផេនស្សមាផេថ្។ 
ថ្វន ភកិ្ាុផងទាំងឡាយ រូរអនក្មក្អាយទយើងនឹងរបាប ់
ឱ្យអនក្ទាំងឡាយបានយល់រាស់្ ចាំជាក្ថ់្វស្ង្ខា រធម។៌ 
ម្ដលទក្ើតមក្ទ ើយវនិស្វញិ ទនះទ ើយទៅទពញស្រចៈធម ៌
ទរនះអនក្ទាំងឡាយរតូវបនត ក្ស្តងទដាយលអកុ្ាំរបម្ចទ។ 
ទនះគឺអបបម្ចទបានចរម្រង របយត័នរបម្យងវានឹងស្តអ ត 
ទធវើលអបានសុ្ខ្បានរតូវខ្ន ត មងគលស្តអ តបាតយ៉ាងជាក្ម់្ស្តង។ 
ស្របុទាំងបីក្នុងគ្នថ្វ ម្ដលរពះស្តស្តត បានស្ម្មតង 
មនិទរតក្អរនឹងបាបម្មនម្ទន ទវៀរបាបទនះឯងកុ្ាំរបរពឹតតិ។ 
មនិបានទស្ពនូវទកឹ្រស្វងឹ ថ្វន ាំទញៀនញ៉ាម នឹងកុ្ាំបីគិត 
របតិបតតិអបបម្ចទធមព៌ិត រិតតម្តងរះិគតិពីធមអ៌ាល។៌ 
ទបើទធវើយ៉ាងទនះនឹងបានសុ្ខ្ ពីទនះទៅមុខ្នងឹភលថឺ្វល  
សិ្រសួី្ស្តីទលតើងអស្តច រយ មងគលទនះណាលអឧតតម។ 
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      គាថាេី ៧  
  ម្ចន ៥ មងគល 
  គារផវា ច និវាផត្ថ ច ស្សនតដុឋី ច កត្ញ្ញុត្ថ 
  កាផលន ធមមស្សសវនុំ ឯត្មមងគលមុត្តមុំ។  

  (បទស្រភញ្ញ ) 
ទស្រក្តីទគ្នរពដល់បុគគល ជាការគួរដល់ការគួរស្ម 
ទស្រក្តីបនទ បខ្លួនរមទមយ និងការអបរ់ ាំតាាំងរិនត ។ 
ឱ្យទរះស្ទនត ស្នឹងរបស់្ ម្ដលខ្លួនម្ចនទនះស្មរបាថ្វន  
ក្ិរយិាទ ើញនូវគុណូ្បការ ម្ដលអនក្ឯណាទធវើដល់ខ្លួន។ 
ក្ិរយិាបានស្តត បធ់មត៌ាមកាល ធមទ៌ាំងអមាលយល់ម្ចាំមនួ 
របាាំទនះរបរពឹតតបិានខ្ជ បខ់្ជួន មងគលស្មសួ្នឧតតមខ្ល ាំង។ 

ផស្សចកតសី្សរមាយ 
   ទស្រក្ដីទគ្នរពរាំទពាះបុគគលម្ដលគួរទគ្នរព១ ទស្រក្តីឱ្នលាំទទន១ ទស្រក្ដី
ទរតក្អរតាមម្ចន តាមបាន១ ភាពជាអនក្ដងឹឧបការៈម្ដលអនក្ដនទទធវើទ ើយ១   
ការស្តដ បធ់មត៌ាមកាល១ ទាំង៥ ទនះជាមងគលដឧ៏តតម។ 
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 ៧.១ គ្នរទវា ទស្រក្ដទីគ្នរពរាំទពាះបុគគលម្ដលគួរទគ្នរព ម្ចន ៧ របការ ៖ 
 ១.ពុទធគ្នរវតា ទគ្នរពក្នុងរពះពុទធ 
 ២.ធមមគ្នរវតា ទគ្នរពក្នុងរពះធម ៌
 ៣.ស្ងឃគ្នរវតា ទគ្នរពក្នុងរពះស្ងឃ 
 ៤.សិ្កាា គ្នរវតា ទគ្នរពក្នុងសិ្កាា  
 ៥.ស្ម្ចធគិ្នរវតា ទគ្នរពក្នុងស្ម្ចធិ 
 ៦.អបបម្ចទគ្នរវតា  ទគ្នរពក្នុងអបបម្ចទ 
 ៧.បដសិ្ណាឋ រគ្នរវតា ទគ្នរពក្នុងបដិស្ណាឋ រ 
 

 មា៉ងទទៀតបុគគលម្ដលគួរទគ្នរពម្ចន ៣ ពួក្៖ 
 ក្.អាយុវុទឌោ  បុគគលម្ដលរទរមើនទដាយអាយុ  ម្ចនចស់្រពឹទធ ចរយជាទដើម។ 
 ខ្.គុណ្វុទឌោ បុគគលម្ដលរទរមើនទដាយគុណ្ធម ៌ម្ចនម្ចតាបិតានិងអនក្ម្ចនសី្ល
ជាទដើម។ 
 គ.បុញ្ញ វុទឌោ បុគគលម្ដលរទរមើនទដាយបុណ្យ ម្ចនរពះមហក្សរត មរនតីដឹក្នាំ 
(យស្ស័្ក្តិខ្ពស់្) ឬក្ទ៏ៅថ្វ វយវទុឌោ គុណ្វទុឌោ ជាតិវទុឌោ ក្ប៏ានម្ដរ។ 
 

 លក្ាណ្ៈទគ្នរពម្ចន ៣ យ៉ាង 
 ១.កាយបណាម ការទគ្នរពទដាយកាយ ម្ចនស្ាំពះឱ្នលាំទទនជាទដើម។ 
 ២.វរបីណាម ការទពាលស្រទស្ើរទដាយទស្តម ះ ទាំងរាំទពាះមខុ្ និងក្នុងទីក្ាំបាាំង។ 
 ៣.មទនបណាម ទគ្នរពទដាយរិតតទស្តម ះមនិរបម្ចទ មនិទលងទស្ើរ។ 

២២. គារផវា  ក្ិរយិាទគ្នរពដល់បុគគលម្ដលគួរទគ្នរព 
អត្ថបេកុំណាពយ (បទស្រភញ្ញ ) 

 អវីទៅទៅថ្វគ្នរទវា រ ទឆ្លើយទ ើងទដាយស្ម័រគឬទដាយស្ម 
 គឺការទគ្នរពលអស្មរមយ ទធវើឫក្រមទមយស្មទស្តភា។ 
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 ទលើក្នដស្ាំពះឬឱ្នកាយ ស្មតរីសូ្រាយស្មលអជា 
 ស្មរបូស្មរាងស្មក្ិរយិា ស្មទាំងវាចពីទរាះលអ។ 
 ទទួលរាក្ទ់ក្គ់ួរក្ក្ទ់តត  ទឹក្មុខ្ទមើលទៅរស្ស់្បវរ 
 ញញឹមញម្ញមម្ភនក្ថ្វល លអ ទឹក្រិតតទរតក្អរស្តទរជាក្។់ 
 ស្រទស្ើរទលើក្គុណ្អនក្ដនទ ទស្តម ះរតងរ់បនពគ្នម នថ្វន ាំងថ្វន ក្ ់
 ទលើក្តនមលពិតរតងស់្រចៈ មនិម្មនទលើក្ដាក្ប់ទញ្ច ើរទទ។ 
 ការម្ដលទគ្នរពអនក្ដនទ គឺឱ្យតនមលទលើស្ទយើងម្ដរ 
 ទយើងដាក្ខ់្លួនទបរាបស្ថិតទស្ថរ ទ ើយតទមាើងទគឱ្យបានមុន។ 
 មនិម្មនម្អបយក្រាំទណ្ញទទ ទលើក្រតងទ់ស្តម ះម្ដរទរពាះស្តគ ល់គុណ្ 
 គុណ្ទលាក្ទាំងទនះទធវើមក្មនុ របទយាេនន៍នគុណ្ម្ចនពិតទ ើយ។ 
 ការម្ដលទលើក្ទគឱ្យខ្ពស់្ទ ើង ទរពាះរិតតខ្ងទយើងទរះបទណាត យ 
 បនថយម្ចនះទយើងបានទ ើយ មុខ្ទរកាយអបរ់ ាំរិតតដូទរនះ។ 
 ទបើទយើងគិតថ្វទយើងរគ្ននទ់បើ គ្នម នអនក្ណាទស្មើគ្នម នអនក្ទរះ 
 គ្នម នទទអនក្ទលើស្ពីទយើងទនះ ទយើងក្ម៏និទរះទគ្នរពទគ។ 
ឫក្ពារទយើងខ្ពស់្ទឆ្មើងក្ទរនទើង គ្នម នអនក្ដល់ទយើងទស្តះទនះទទ 
ទយើងទដើរលយទរកាយមនិស្ថិតទស្ថរ ទរពាះរបកានម់្តនឹងម្ចនះ។ 
គួរម្តរតូវទរះតទមាើងគ្នន  ទគ្នរពលអជាពិតរតងជ់ាក្ ់
ទលើក្គុណ្វទិស្ស្ទលាក្ឱ្យរាស់្ ទទើបទយើងទ ម្ ះអនក្ទរះស្តគ ល់គុណ្។ 
ស្តគ ល់ទ ើយរបណិ្បតនគុ៍ណ្ទគម្ដរ ទយើងក្ប៏ានម្របលអទលើស្មុន 
ទរពាះទយើងពិទស្តធទ ើញនូវគុណ្ អស់្ទលាក្ម្ចនបុណ្យលអទលើស្ទយើង។ 
ទរៀនតាមដាំទណ្ើ រទលាក្របរពឹតតិ ទដាយក្តីសុ្ររតិលអរងុទរឿង 
បានជាគតិស្រម្ចបទ់យើង របតិបតតិឱ្យទ ើងលអទៅទទៀត។ 
ទតើរតូវទគ្នរពអនក្ណាខ្លះ ទគ្នរពដល់អនក្ម្ដលឆ្ល ត ល្ ស្ 
ម្ចនទយានិទស្តមនសិ្ការៈ បានទធវើឱ្យកនះអស់្ក្ិទលស្។ 
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ម្ចនទាំងរពះពុទធបទរចក្ពុទធ ស្តវក័្ស្ងឃសុ្ទធរពះអរយិៈ 
រពះស្ងឃទាំងអស់្រគបជ់ានថ់្វន ក្ ់ និងអនក្របតិបតតិនរតសិ្កាា ។ 
រពឹទធ ចរយចស់្ទុាំផងទាំងឡាយ ទរៀមរបងរគបក់ាយផងទនះណា 
ពុទធបរស័ិ្ទម្ដលរេះថ្វល  ពាយាមសិ្ក្ាជារបរក្តី។ 
ទលាក្អនក្ម្ដលម្ចនសី្លសិ្កាា  ស្ម្ចធិបញ្ញញ ផងទនះនន 
ម្ដលគួររបណិ្បតនទ៍ដាយរបនព គួរទលើក្តនមលរបស់្ទលាក្។ 
មនិម្មនទគ្នរពអនក្ផឹក្រស្ត រស្វងឹ ូឡាអនក្ទលងទជាក្ 
អតួអាងកាបច់ក្អ់ារក្ក្ទ់ថ្វក្ ពុតពាលទស្តម គទរគ្នក្ទថ្វក្រនរង។ 
ទគ្នរពពិទស្ស្អនក្ម្ចនគុណ្ អនក្ទធវើលអមុនគុណ្លអនរក្ 
ទធវើលអនឹងទយើងជារបរក្តី គួរទរះលក្នលទគ្នរពគុណ្។ 
អនក្បានេួយ ទយើងក្នុងរគ្នរក្ ទពលអនរ់តដរទយើងស៊្យសុ៊្ន 
បានអនក្ខ្ងទរតមក្េួយ ទន ់ មក្េួយ ស្រមនប់ងអនទុ់ក្ា។ 
គួរកុ្ាំបាំទភលរទគ្នរពទលាក្ កាលទពលទយើងទថ្វក្បានទលាក្ទប ់
បានរងុទរឿងវញិលអស្ពវរគប ់ ទយើងគួរទគ្នរពរស្ឡាញ់វញិ។ 
ពិទស្ស្របណិ្បតនរ៍ពះម្ចតា បិតាផងណាកុ្ាំទទទមនញ 
ទលើក្តទមាើងទលាក្ឱ្យបានទពញ- រិតតទលលើមទលាក្វញិរគបទ់វលា។ 
គ្ បផ់គុនទាំងកាយរពមទាំងរិតត ស្រម្ចាំងស្ាំរតិបានលអជា 
ឱ្យម្ចតុបិតា(៦)សុ្ខ្រមន រស្ស់្រស្តយរគបរ់គ្ននេីវតិ។ 
ទរពាះទលាក្រិញ្ច ឹមទយើងរតងទ់ស្តម ះ ស្នមតថ្វសូ៊្បតូរេីវតិ 
ឱ្យម្តកូ្នរស់្បានលអពិត សូ៊្បតូរេីវតិទដើមបកូី្ន។ 
រិតតកូ្នមនិដល់ប៉ុណ្ណឹ ងទទ ម្តគួរទមើលម្លឱ្យរលូន 
ម្លទាំបតូរ ត្ រន់ឹងបានបុណ្យ អទនក្អននតទៅមុខ្ទទៀត។ 
ទនះគឺ គ្នរវៈរគបថ់្វន ក្ជ់ាន ់ ទធវើទៅបានបុណ្យឬបានលាភ 
របណិ្បតនទ៍គ្នរពទដាយសុ្ភាព តាមថ្វន ក្ខ់្ពស់្ទបននគុណ្ធម។៌ 

៦.អាន ថ្វ ម្ចត បិតា 
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ទនះទៅស្តងបុណ្យក្ិតតិយស្ ទលើក្ទគឱ្យខ្ពស់្ៗទលរទធាល  
ខ្ពស់្ពិតទៅតាមននគុណ្ធម ៌ ស្តងមក្បានលអទរៀងៗខ្លួន។ 
បនថយក្ិទលស្គឺម្ចនះ រតូរះយក្កនះទលើរិតតខ្លួន 
របណិ្បតនទ៍គ្នរពអនក្ម្ចនគុណ្ នឹងបានផលបុណ្យទក្ើតមងគល។ 
 

 ៧.២ និវាទតា ក្ិរយិាទរះបនទ បខ្លួន 
    ទល់ម្តលះបងនូ់វ ទិដឋិ និងម្ចនះទទើបទរះបនទ បខ្លួនបាន (ម្ចនះ ការតទមាើងខ្លួន 
ទិដឋិ ការយល់ខុ្ស្) កាលទបើបុគគលរបក្បទដាយទិដឋិ និងម្ចនះ រម្មងដល់នូវទស្រក្តី
វនិស្ ទាំងក្នុងបរចុបបនន និងអនគត រពមទាំងមិនជាទីរូលរិតតននេននន។ ការ
ពិតទល់ម្តបនទ បខ្លួនថ្វលងង់ទទើបទក្ើតបានជាអនក្ទរះដឹង ទល់ម្តយល់ថ្វខ្លួនមិន
ទនប់រសុិ្ទធ ទទើបទធវើឲ្យខ្លួនបរសុិ្ទធបាន។ 
   ទរះបនទ បខ្លួនឯងទដាយសុ្ទធរិតត គឺទរះបនថយនូវអតាត នុទិដឋិ (គាំនិតយល់ថ្វខ្លួន
លអខ្លួនរគ្នន់ទបើ) ទ ើយទរះទទួលស្តគ ល់គុណ្ គឺអាំទពើលអរបស់្អនក្ដនទ ទ ើយទរៀន
សូ្រតទធវើអាំទពើលអរស្បរិតតគ្នន តទៅ។ 
 

២៣- និវាផត្ថ  ក្ិរយិាទរះបនទ បខ្លួនលអ  
អត្ថបេកុំណាពយ (បទស្រភញ្ញ ) 
អវីទៅទៅថ្វនិវាទតា គឺការម្ដលសូ៊្បនទ បខ្លួន 
ស្តគ ល់ពិតថ្វខ្លួនមនិម្ចាំមនួ របឹងអបរ់ ាំខ្លួនតទៅទទៀត។ 
ទបើមនិទទួលថ្វខ្លួនអន ់ រាស់្ជាទាំរនម់និរបុងទស្នៀត 
ពាយាមរបឹងម្របងតទៅទទៀត ពិតជាម្ចរយាទអនម់្មនម្ទន។ 
ដូទរនះអនក្ដាក្ខ់្លួនថ្វអន ់ ការពិតមនិម្ដលអនម់្មនៗ 
គឺពិតជាមនុស្សម្ដលខ្នះម្ខ្នង អភវិឌឍនខ៍្លួនឯងម្តងនលលថ្វល ។ 
ដូរអនក្ខ្លះរូលរិតតសិ្ក្ា នូវវជិាជ ការផងនន 
ទរៀនទនះទរៀនទនះទររើនវជិាជ  ពណ៌្នថ្វទរះពុាំម្ដលអស់្។ 
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ទរៀនតាាំងពីទក្មងដល់ខ្លួនចស់្ ទ ើញរាស់្ថ្វទៅម្ចនរទនល ះ 
រាំទណ្ះអស់្ទនះមនិដឹងអស់្ ទរះបានទឆ្ល ះៗមនិរាស់្ទ ើយ។ 
មនិហ៊នអតួថ្វខ្លួនអនក្ទរះ ទទះបីជាទរះខ្ល ាំងក្ទ៏ដាយ 
ម្ចនម្តអនក្ផងទគអតួឱ្យ អតួខ្លួនឯងទ ើយពិតជាអន។់ 
ម្ចនម្តអនក្លងងម់្ដលមនិទរះ ទទើបទរៀនតរមះិដាំបូងមុន 
ដឹងតិរតួរទស្តះទធវើម្បបរគ្នន ់ ទរកាយមក្វាអនទ់រពាះអាំនួត។ 
ស្បបុរស្ម្តងភាញ ក្ខ់្លួនបានរាស់្ ដឹងខ្លួនរស្ ះរាស់្រ ូត 
ភាញ ក្ខ់្លួនថ្វខ្លួនទៅលយទថ្វក្ ទ ើយក្ខ៏្ាំរសូ្តក្ស្តងទទៀត។ 
ក្ស្តងស្នសាំនូវវជិាជ  ធមអ៌ាលន៌នពាយាមទឆ្លៀត 
ម្ស្វងរក្បញ្ញញ តទៅទទៀត ម្តងម្តបនទ បខ្លួនថ្វទខ្ាយ។ 
ទម៉្ចល ះទ ើយរបឹងម្របងមនិរបម្ចទ ទ ើយខ្ាំស្ង្ខវ តទមើលមុខ្ទរកាយ 
ទរៀនសូ្រតបតូរ ត្ រម់និឱ្យទធាល យ ទដើរតាមបទណាត យផលូវស្បបុរស្។ 
ម្តងទលើក្តទមាើងអនក្ទរះដឹង ម្ចនគុណ្ធម ៌នឹងទដាយរតងទ់ស្តម ះ 
ទ ើយខ្លួនរបតិបតតិតាមម្ដរទនះ ពាយាមទដើរទឆ្ព ះផលូវអនក្របាេញ។ 
ដូទរនះបនទ បខ្លួនឱ្យលអ ជាឫក្បវរនាំឱ្យអារ 
របតិបតតិបានលអរងុទរឿងស្តង រ ទដើរតាមអនក្របាេញទដើរតាមធម។៌ 
របតិបតតិយ៉ាងណាតាមស្ទធ  តាមរពះកនះម្ចរផាយរពះធម ៌
គួរម្តបនទ បខ្លួនឱ្យលអ អនុវតតរគ្នាំរទតាមធមរ៌ពះ។ 
នឹងបានទរះដឹងគ្នបរ់បទស្ើរ ទរះទធវើដាំទណ្ើ របានលអលអះ 
េីវតិរស់្ទៅរងុទរឿងកនះ របលះក្តីទុក្ាយក្មងគល។ 
ទរឿងទនះផទុយនឹងអនក្ម្ចនះ រងឹរសូ្យក្កនះេះឥទធិពល 
ទលើក្ក្ាំពស់្ខ្លួនទមើលពុាំយល់ កមួស្កមុលរបកាននូ់វទិដឋិ។ 
អតួអាងថ្វខ្លួនខ្ល ាំងពូម្ក្ ខ្លួនទរះទលើស្ទគទលើទលាក្ទនះ 
អនក្របាេញទូនម នក្ម៏និទរះ ពិចរណ៍្រតិះរះិអស់្អាលទ៌ ើយ។ 
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ទៅម្តម្ចនះទ ើយរបកាន ់ ទបើយល់ជាក្ស់្ានយ៉់ាងណាទ ើយ 
មនិរពមលះបងយ់ល់ខុ្ស្ទ ើយ ទៅម្តទធវើទធាល យទរពាះក្ាំ ុស្។ 
ម្តងម្តរបក្បទដាយទុកាា  ទរពាះម្ចនទរតនទធវើឲ្យខុ្ស្ 
ក្មមការម្តងផតល់ផលរាំទពាះ ទរពាះអាំទពើខុ្ស្របស់្ខ្លួន។ 
មនិបនទ បខ្លួនស្តត បឱ់្វាទ ទទះទគស្ង្ខវ តេួយ ម្ចាំមនួ 
រទរស្រងឹរសូ្ខុ្ស្រាបក់្បួន មងគលស្មសួ្នមក្ពីណា។ 
 

ករណី្ននការបនាទ បខលួន (បទកាក្គត)ិ 

ក. វណ្ណ ៈរត្កលូ 
 ការបនទ បខ្លួន បានលអស្មសួ្ន ម្ចនទររើនក្រណី្ 
 ទីមយួរតកូ្ល ពងសទៅរបារស័្យ មនិតទមាើងអ ី
  ទុក្ទស្មើទគឯង។ 
 មនិទលើក្ក្ាំពស់្ ឲ្យទ ើងខ្ពស់្ ួស្ ឲ្យទគទកាតម្រក្ង 
 ទៅណាមក្ណា ម្តងទរះស្ម្មតង បនទ បខ្លួនឯង 
  ដូរអនក្ដនទ។ 
ខ. រេពយស្សមបត្ត ិ
 ទីពីរទនះណា ទទះបីរទពា ម្ចនទររើនទមតរក្ត ី
 ទធវើម្តទស្មើៗ ទស្មើជារបរក្តី មនិអតួអាងអ ី
  ថ្វម្ចនជាងទគ។ 
 ម្តងទរះរតូរះ រសួ្រាយរាក្ទ់ក្ ់ មនិម្ចនគ្នន នទ់គនរ 
 រាបអ់ានអនក្រក្ ឬអនក្ម្ចនម្ដរ ដូរម្តគ្នន ទទ 
  មនិម្ចនទឆ្មើងនឆ្ម។ 

 គ. របូស្សមបត្ត ិ
 ទីបីរបូា ទក្ើតមក្រស្ស់្ថ្វល  ទដាយបុណ្យរបនព 
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 ម្តមនិទរ ើស្ទអើង តទមាើងខ្លួនអ ី របូលអទមតរក្ត ី
  មនិរស្វងឹទ ើយ។ 
ឃ. វិជាា ស្សមបត្ត ិ
 ទីបនួទនះណា ស្មបតតិនលលថ្វល  គឺថ្វវជិាជ  
 ទរៀនទរះដឹងទររើន ទរះទាំងធម្ចម  ម្តទធវើហក្ជ់ា 
  ស្តមញ្ញធមមតា។ 
 ទរៀនតទៅទទៀត ស្ពវនលងខ្ាំទឆ្លៀត ទរៀនស្ពវសិ្កាា  
 មនិអតួថ្វទរះ តរមះិអស្តច រយ ទៅចតខ់្លួនថ្វ 
  ថ្វលងងដ់ម្ដល។ 
ង. យស្សបរវិារ 
 របាាំទនះម្ចនយស្ ក្ិតតិយស្ខ្ពងខ់្ពស់្ ម្ចនទាំងបរវិារ 
 ក្ម៏និអតួអាង តទមាើងទរស្តត  ម្តងម្តរក្ា 
  ភាពជារបរក្តី។ 
 ទៅម្តរាបអ់ាន ញាតិមរិតទរពៀងលាន មនិទរះទឆ្មើងនឆ្ម 
 មនិទរះរបម្ចល ដល់អនក្ដនទ ទទះទធវើអវីៗ 
  ទធវើទដាយសុ្ររតិ។ 
 ទរះបនទ បខ្លួន ទធវើឫក្ស្មសួ្ន ម្ចាំមនួលអពិត 
 មនិម្ចនអតួអាង មនិតទមាើងឫទធ ិ មនិទាំងវាយឫក្ 
  របរពឹតតិទស្តម ះទស្មើ។ 
 ទទះធាំយ៉ាងណា ទទះខ្ល ាំងយ៉ាងណា ឬខ្ពស់្ថ្វន ក្ទ់លើ 
 ក្ទ៏ៅរបរពឹតត ិ ររតិទស្តម ះទស្មើ រាបរ់ក្បទណ្តើ រ 
  ទស្មើគ្នន របាក្ដ។ 
ដូរបុរាណ្ថ្វ អនក្ម្ចនទនះណា ទរះរក្ាក្សត ់
រាំម្ណ្ក្ឯរបាេញ មនិរបាេញស្នមត គឺរបាេញរបាក្ដ 
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  ទរះរក្ាទមល ។ 
បុរាណ្ទលាក្ទរបៀប ទៅតាមស្ភាព ថ្វដូរស្ាំទៅ 
ដឹក្ឥវ៉ានធ់ងន ់ ទ ើយរតទឹក្ទរៅ មនិអាររូលទៅ 
  រតូវពឹងស្ាំប៉ាន។ 
ទរះទធវើរបទយាេន ៍ មនិម្មន ិនទហរ របទយាេនទ៍លាើងថ្វា ន 
របទយាេនទ៍ាំងទគ ទាំងទយើងក្ប៏ាន ទរះបនទ បរបាណ្ 
  ទរះទាំងស្តមគគ។ី 

 

ផលននការបនាទ បខលួន 

រាំម្ណ្ក្អានិស្ងស អនក្ម្ដលផចិតផចង ់ បនទ បខ្លួននន 
បានទីមយួសុ្ខ្ ស្បាយរបនព រស់្រានស្ពវនលង 
  គ្នម នស្រតូវទ ើយ។ 
ទីពីរញាតមិតិត ម្ចនក្លាណ្មរិត រាបអ់ានឥតទស្បើយ 
មតិតទនះឲ្យសុ្ខ្ សុ្ខ្បានម្លាទលាើយ រស់្ម្ចនទកាះទរតើយ 
  ទស្តយសុ្ខ្មងគល។ 
ទីបកី្តិតយិស្ របទស្ើរខ្ពងខ់្ពស់្ នរគបម់ណ្ឌ ល 
ទគទលើក្តទមាើង មនិឲ្យខ្វ យខ្វល់ រតូវទគតមាល់ 
  ទគ្នរពរាបអ់ាន។ 
ទីបនួទនះណា នឹងទក្ើតរលន ស្តមគគសុី្ខ្ស្តនត 
ទរពាះទុក្រិតតគ្នន  រស្ឡាញ់ទស្តម ះស្តម ន ទធវើអវីម្តងបាន 
  គិតដល់គនីគ្នន ។ 
របាាំរុងបទងាើយ អនគតផតល់ឲ្យ មនិឲ្យទវទន 
ស្តល បទ់ៅៗទក្ើត នស្តថ នសុ្ខ្ ទដាយស្តរក្ិរយិា 
  ទរះបនទ បខ្លួន។ 
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 ៧.៣ ស្នតុដឋ ី   ស្ទនត ស្រិតតទៅក្នុងការទរបើរបាស់្វតថុទផសងៗ ឬ រាំទពាះទ តុការណ៍្
ទផសងៗ  ទស្រក្ដីទរតក្អរតាមម្ចន តាមបាន ម្រក្ទរញជា ៣ គឺៈ 
   ១- យថ្វ លាភ ស្ទនត ស្ ទរតក្អរតាមម្ចនតាមបាននូវលាភទផសងៗ 
   ២- យថ្វ ពល  ស្ទនត ស្ ស្ទនត ស្ តាមក្ម្ចល ាំងខ្លួន 
   ៣- យថ្វ ស្តរបូ ស្ទនត ស្ ស្ទនត ស្ តាមឋានៈខ្លួន។ 
២៤. ស្សនតដុឋី រិតតស្ទនត ស្តាមម្ចន តាមបាន  
  អត្ថបេកុំណាពយ (បទស្រភញ្ញ ) 
ស្នតុដឋីម្ចននយ័ថ្វស្ទនត ស្ គឺតាាំងរិតតទនះឲ្យបានរសួ្ល 
រតូវទរះស្ាំរបឬស្រមួល ឲ្យរិតតរស្បរសួ្លនឹងអវីៗ។ 
រតូវទរះអបរ់ ាំស្ងាតរ់តិត កុ្ាំឲ្យគនគ់ិតនឹក្មនម 
អវីទលើស្ស្មតថភាពមនិរបរក្តី គួរម្តលក្នលទុក្មយួម្ ក្។ 
ទបើម្ចនរតឹមក្ងរ់ងម់៉តូូ ហក្ម់និគិតគូររងម់្តម្បលក្ 
ទបើខ្លួនវារក្ខ្ាំម្ ក្ទម  ក្ាលខ្លួនទាំម្ពក្រងដុ់ះស្ក្។់ 
ទក្ើតមក្ម្មរ៉ក្រងេ់ិះឡាន ខ្លួនឯងមនិបានទរៀនសូ្រតទស្តះ 
ម្តខ្លួនរងទ់ធវើអនក្របាេញទស្តម ះ រងម់្តទាំងអស់្ទធវើអីទក្ើត។ 
ទ ើញដាំរេុីះៗតាមវា រិតតទនះពុាំជាពុាំក្ាំទណ្ើ ត 
ទរះម្តនឹក្ទៅទធវើពុាំទក្ើត ទក្ើតម្តស្មតសី្តីង្ខយៗ។ 
ស្បបុរស្អនក្ម្ដលម្ចននិស្សយ័ ម្ចនអធារស័្យមនិពាយង្ខយ 
យល់ធមប៌ានរាស់្ទាំងស្ម្ចទ យ មនិរទវ ើរវាយទស្តះទ ើយណា។ 
យល់អវីម្ចាំទាំទ ើយពិតៗ គាំនិតស្រចៈមនិមសុ្ត 
ម្តងទរះស្រមួលនូវរិនត  មនិម្ចនរបាថ្វន អវីម្ដលគ្នម ន។ 
ទទះទរបើរបស់្រទពយទផសងៗ ទរះទរបើជាក្ម់្ស្តងតាមលាំអាន 
មនិម្មនម្ចនក្ងរ់ងេ់ិះឡាន វានឹងខ្ក្របាណ្មនិខ្នទ ើយ។ 
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រស់្ទៅទដាយធមព៌ិតរបាក្ដ ស្នមតទេឿធមព៌តិទនះទ ើយ 
ទទះម្ចនទុក្ាទទស្មនិបទណាត យ គិតទៅទ ើញទ ើយទបប់ានភាល ម។ 
ទរពាះយល់នរតលក្ាណ៍្ស្រចៈពិត បានជាគាំនិតមនិទមីទម 
យល់រាស់្ថ្វស្តវពតិជាម្ចន ទុក្ាទទស្រវាមក្នុងេីវតិ។ 
ទរពាះម្តក្មមផលស្តងបនត ម្ចនអារក្ក្ល់អជាទរឿងពិត 
ក្មមក្ម្ចល ាំងខ្ល ាំងម្តងវរិិរត របឌិតការពិតននស្ង្ខា រ។ 
េួនក្ប៏ានសុ្ខ្េួនក្ទុ៏ក្ា មនិម្ចនយល់មខុ្ស្តវឯណា 
ឲ្យម្តទក្ើតនវដតស្ងារ គ្នម នស្តវឯណានឹងសុ្ខ្បាន។ 
យល់ទ ើញតាមធមវ៌ទិស្ស្លន ់ ននរពះម្ចនបណុ្យនលលទលាើងថ្វា ន 
ទុក្ាម្ដលខ្ល ាំងធងនម់្របរស្តក្រស្តនត បានសុ្ខ្ស្ាំរានតទរពាះយល់ធម។៌ 
មនិម្ចននូវរតិតតក្រ់ក្ ល់ រិតតទនះមនិខ្វល់ខ្យល់រតដរ 
ស្រមួលរិតតបានៗទដាយធម ៌ មនិសូ្វញាបញ័់រអវបី៉ុនម ន។ 
ទនះទៅថ្វម្ចនរតិតស្ទនត ស្ ស្នតុដឋីទនះទក្ើតទ ើងបាន 
កាតក់្តីរបាថ្វន ខ្លះឲ្យខ្ន រិតដបានរស្តក្រស្តនតមនិវលិវល់។ 
ទបើមនិយល់ធមម៌្តងយក្ទុក្ា មក្ទុក្ស្តម ញស្មុគនាំឲ្យខ្វល់ 
ទរគ្នះថ្វន ក្ស់្តល បកូ់្នទុក្ាអាំពល់ ទធវើឲ្យខ្វ យខ្វល់ឆ្ាួតវទងវង។ 
ខ្លះរគ្ននម់្តស្ងារម្បក្រិតត ធាល បម់្តទស្ន ៍ស្និទធទៅទក្មងៗ 
ក្ត៏ាាំងទក្ើតទុក្ាខ្ល ាំងខ្លួនឯង យក្ទរគ្នះរបម្ ងនឹងេីវតិ។ 
ទៅស្ម្ចល បខ់្លួនទ ើញម្ស្តងៗ មនិគិតទកាតម្រក្ងស្តត យេីវតិ 
មក្ពីយល់ទ ើញខុ្ស្គាំនិត ថ្វពិតជាអស់្ស្ងឃមឹទ ើយ។ 
ខ្វះអីអវីៗ ទររើនគទគ្នក្ អវីៗទក្ើតមក្ម្ចនមនុទរកាយ 
មក្បះ៉ទយើងទគ ូរម្ ទ ើយ គួរទរះបទណាត យទៅតាមធម។៌ 
ទុក្ាសុ្ខ្មតងទគទ ើយមតងទយើង រតូវគិតទលើក្ទ ើងឲ្យបានលអ 
មតងទនះទគម្ចនឯទយើងរក្ មតងទទៀតទគរក្ទយើងរងុទរឿង។ 
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នលងទនះទយើងទុក្ារពាតកូ់្នម្ចន ក្ ់ ទរកាយទុក្ាវាធាល ក្ដ់ល់ទគទ ើង 
ស្តល បកូ់្នទគម្ចន ក្ដូ់រម្តទយើង មតងទគមតងទយើងស្តល បដូ់រគ្នន ។ 
ម្ចនអនក្ណាម្ចន ក្ថ់្វមនិស្តល ប ់ ឥទធិពលរាំណាបក់្រមតិណា 
ក្ទ៏ៅម្តស្តល បសូ់្នយអស្តរ ទរឿងអីទុកាា ម្តម្ចន ក្ឯ់ង។ 
ក្ិរចស្ទនត ស្ខ្លះបានបរយិាយ មក្អធបិាយឬស្ម្មតង 
ឲ្យទយើងបានយល់ទ ើញម្ស្តងៗ ឲ្យទរះពីម្លបងននេីវតិ។ 
ទបើទរះស្ទនត ស្ដូរទរបាស្ខ្លួន ទរៀស្ទុក្ាផទួនៗតាមធមព៌ិត 
បានកាតប់នថយមយួក្រមតិ ទុក្ានឹងរស្តលពិតពីរិតតខ្លួន។ 
ទបើទរះស្ទនត ស្ទរបាស្ផលូវរិតត ហក្ដូ់រទរះគតិបានម្ចាំមនួ 
ពរងឹងផលូវរិតតបានស្មសួ្ន កុ្ាំឲ្យរកុ្គួនទដាយទលាភៈ។ 
ក្ិរចស្ទនត ស្ម្ចនទររើនរបការ ស្ទងាបទៅណាឲ្យទ ើញជាក្ ់
ទរះស្រមួលរិតតតាមឧបស្គគ ម្ដលម្ចនរបតយក្សដូរតទៅ ៖ 

ក. យថា លាភ ស្សផនាត ស្ស ស្ទនត ស្ក្នុងលាភ 
ទៅ យថ្វ លាភ ស្ទនត ស្ៈ ស្រមួលក្នុងថ្វន ក្រ់បាថ្វន លាភ 
ម្ដលគួរទធវើរិតតឲ្យរាបទប ស្វះម្ស្វងរក្លាភតាមការគួរ។ 
លាភរតូវម្តបានតាមឋានៈ កាលៈទទស្ៈដស៏្មគួរ  
អវីម្ដលបានទធវើទុក្មុនយូរ ទធវើទដាយតសូ៊្ទទើបអារបាន។ 
មនិម្មនទធវើម្រស្មយួ ិក្តា ម្តរិតតរបាថ្វន រងទ់ិញឡាន 
រអ៊ូរទាំនាំរ ាំខ្ន ទរពាះរិតតរងប់ានមនិស្តម នខ្លួន។ 
គួរម្តទពញរិតតនឹងរបស់្ ម្ដលខ្លួនម្ចនទនះទទើបស្មសួ្ន 
ទបើរងប់ានម្មនគួរខ្ជ បខ់្ជួន ទធវើឲ្យម្ចាំមនួយក្ទជាគេយ័។ 
មនិគួរអងគុយររម្ណ្នទគ រតូវម្តរះិទរគិតរ ាំនព 
រតូវខ្ាំរបរពឹតតរិគបក់្រណី្ ទទើបបានម្ចនេយ័ម្ចនលាភម្ដរ។ 
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 ខ. យថា ពល ស្សផនាត ស្ស ស្ទនត ស្ទៅតាមក្ម្ចល ាំងខ្លួន 
យថ្វ ពល ស្ទនត ស្ៈ ស្រមួលតាមថ្វន ក្ក់្ម្ចល ាំងខ្លួន 
ទធវើអវីគួរគិតឲ្យម្ចាំមនួ តាមក្ម្ចល ាំងខ្លួនអារទធវើបាន។ 
ក្ម្ចល ាំងគួរអូស្រុមឺក៉្ទទ ទមតរក្ទ៏ៅម្បរជាអូស្ឡាន 
ទធវើអវីទលើស្ពីស្មតថភាពរបាណ្ ទនះរតូវម្តបានបរាេយ័។ 
អនក្រក្សីុ្ក្ដូ៏ទរនះម្ដរ ទទះបីអនក្ម្រស្អនក្រក្ុងក្ត ី
ទធវើទលើស្ក្ម្ចល ាំងជារបរក្ត ី លទធផលទនះននទៅជាទខ្ាយ។ 

 គ. យថា ោរបូ ស្សផនាត ស្ស ស្ទនត ស្តាមគុណ្ធមរ៌បស់្ខ្លួន 
យថ្វ ស្តរបុប ស្ទនត ស្ៈ ស្រមួលតាមថ្វន ក្ឧ់បនិស្សយ័ 
គុណ្ធមរ៌បតិបតតិទរៀងរាល់នលង ទតើបានលក្នលលអឬទទ។ 
គួរដឹងថ្វលអក្រមតិណា ថ្វទតើចស់្កាល ទ ើយឬទទ 
អារក្ក្ទ់តើអារក្ក្ទ់មតរវញិម្ដរ គួរម្តរះិទរឲ្យដឹងខ្លួន។ 
កុ្ាំររ ាំឲ្យទស្តះថ្វរគ្ននទ់បើ ថ្វខ្លួនរបទស្ើរឬម្ចនបណុ្យ 
ទៅណាមក្ណានយិាយមនុ អតួខ្លួននូវគុណ្លអជាងទគ។ 
លអទាំងសី្លទនឬភាវន តាមពិតក្ាំរពាអវីទម៉លះទទ 
ស្នសាំរក្រទពយមនិទាំទនរ មនិថ្វរទពយទគរទពយស្តស្ន។ 
ទនះគឺមនិម្មនស្ទនត ស្ៈ របតិបតតិមនិរាស់្តាមធម្ចម  
របរពឹតតិគុណ្ធមម៌និលអថ្វល  ទធវើម្តក្ិរយិាទក្ងរបទយាេន។៍ 
 

 ៧.៤ ក្តញ្ញុ តា ភាពជាអនក្ដងឹគុណ្  
   អនក្ដឹងគុណ្អនក្ដនទ ម្ដលទគធាល បម់្ចនឧបការៈដល់ខ្លួន ទៅថ្វ អនក្ម្ចនធម ៌
ក្តញ្ញូ ។ អនក្ទរះតបគុណ្អនក្ដនទ ម្ដលធាល បម់្ចនឧបការៈដល់ខ្លួន ទៅថ្វ អនក្ម្ចន
ក្តទវទិតាធម។៌ 
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   ស្របុទាំងការដឹងគុណ្ និងទរះតបគុណ្ផង ទៅថ្វ ម្ចន ក្តញ្ញូ ក្តទវទិតាធម ៌
គុណ្គអឺាំទពើលអម្ដលបុគគលដនទទធវើរាំទពាះទយើងម្ចន ៖ 

  - គុណ្ រពះស្ម្ចម ស្មពុទធ - គុណ្ រពះធម ៌ - គុណ្ រពះស្ងឃ 
  - គុណ្ ម្ចតា បិតា - គុណ្ រគូឧបេាយាចរយ - គុណ្ េីដូន េីតា  

 - គុណ្ ញាតកា ជាទដើម ។ 
២៥-  កត្ញ្ញុត្ថ ភាពជាមនុស្សក្តញ្ញូ    

 អត្ថបេកុំណាពយ (បទស្រភញ្ញ ) 
ក្តញ្ញូ ម្ចននយ័របាក្ដថ្វ ម្ដលអវីទនះណាស្រមួលទយើង 
េួយ ជារបទយាេនឲ៍្យលាុ ាំទលាើង ទយើងដឹងទរនះទ ើងទធវើតបវញិ។ 
ទធវើលអតបតនងឹអវីទនះ ទទះបីជាមនុស្សស្តវទនះមុញិ 
ស្ម្ចភ រៈរតូវទរបើម្ដលទយើងទពញ- រិតតឥតទទទមនញធាល បទ់របើមក្។ 
ធាល បប់ានម្ផលស្តវ យម្លទដើមស្តវ យ ទបើរង ូ់បបាយនស្ទអងារ 
ធាល បទ់របើទឹក្រស្ះទបើយក្លអ រតូវម្តរតដរម្លឲ្យស្តអ ត។ 
មនិរតូវបទនទ របងដ់ាក្រ់ស្ះ គួរម្តរតូរះខ្ាំស្ង្ខវ ត 
របាបអ់ស់្ទក្មងកាម ងឲ្យស្ាំអាត ទធវើឲ្យស្តអ តបាតទកឹ្រស្ះផង។ 
ទបើទរបើស្តវទគ្នឬរក្បី ទស្ះឬដាំរមី្លវាផង 
វាឲ្យរបទយាេនទ៍ររើនក្នលង ទបើសិ្នឆ្គ ាំឆ្គងម្ចនបាបខ្ល ាំង។ 
រពះនរតបិដក្លនក្វ់និយ័ ធមរ៌ពះេនិរសី្ក្គ៏ួរចាំ 
យក្មក្ទរៀនសូ្រតកុ្ាំរបចាំ ទគ្នរពម្លទាំឲ្យបានលអ។ 
តមាល់តទមាើងទលាើងទរៀបរយ កុ្ាំបីបទណាត យឲ្យរពះធម ៌
រទក្តរកូ្តទុក្មនិលអ ហក្ម់និស្តទរធមរ៌ពះពុទធ។ 
និយាយទាំងមនុស្សម្ចន រគបគ់្នន  របរពឹតតិឲ្យជារបទយាេនព៍តិ 
ផតល់នូវផលលអយ៉ាងរបណី្ត ឲ្យសុ្ខ្ទយើងពិតក្នុងទលាក្ទនះ។ 
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ទៅបានថ្វជាអនក្ម្ចនគុណ្ ទធវើលអមក្មុនទររើនឬតិរ 
ទយើងតបទលាក្វញិកុ្ាំបីទគរ ទៅថ្វកុ្ាំទភលរដងឹគុណ្ទលាក្។ 
ជាអាទិម្ចតានិងបិតា គុណ្ធាំអស្តច រយទររើនគទគ្នក្ 
និងបុគគលទផសងគួររះិរក្ តបគុណ្ដល់ទលាក្កុ្ាំខ្ជីខ្ជ ។ 
ក្តញ្ញុ តា ធមម មលូា ក្តញ្ញុ តា បធានតា 
រពះពុទធរតាស់្ដឹងនូវធមអ៌ាល ៌ រទងប់ានរតាស់្ថ្វជាទស្រក្ត។ី 
ថ្វការដឹងគុណ្ជាធមទ៌ដើម ជាធមផ៌តួរទផតើមផតុ ាំនូវនយ័ 
ជាឫស្ជាគល់ធមដ៌នទ ជារបធានននធមទ៌ាំងពួង។ 
ទបើសិ្នមនិដងឹគុណ្ម្ចតា បិតាផងណាជារាំបង 
មនិអារទធវើលអអវីទក្ើតផង ទរពាះវារ ាំលងក្តញ្ញូ ទនះ។ 
កូ្នបានដងឹរស្តបទ់ ើយមក្ថ្វ តាាំងពីកុ្ម្ចរដឹងក្តីទម៉លះ 
ទតើអនក្ណាទៅម្ដលទលាក្ទរះ ម្លទាំកូ្នទនះរ ូតមក្។ 
មនិគឺម្ចតានងិបិតា អភបិាលរក្ាមនុរបសូ្រត 
កូ្នទក្ើតមក្ទ ើយម្លរ ូត ម្លតាាំងពីតូររ ូតធាំ។ 
ម្លទនះទៅម្លៗទម៉លះទទ ម្លគ្នម នទាំទនរទលើស្ពីខ្ញុ ាំ 
បាំទរ ើដារន់លលឥតបងាាំ ម្លទាំស្នសាំឲ្យកូ្នសុ្ខ្។ 
ម្លទនះទៅម្លគ្នម នទាំទនរ ម្លខ្ល ាំងទម៉លះទទម្លទៅមុខ្ 
ម្លមនិធួនលមមម្លស្ពវរគប ់ ម្លនលងម្លយបទ់ល់មរណា។ 
ទនះគឺជារិតតពុក្នងិម្ម ៉ ទយើងរក្គ្នម នទទទលើទលាកា 
រស្ឡាញ់ទយើងទស្មើម្ចតុបិតា ទមើលស្ពវទិស្តពុាំម្ចនទ ើយ។ 
កូ្នទៅរាល់របូគួរម្តដឹង គុណ្ទលាក្ខ្ល ាំងមលុងឹកុ្ាំបទណាត យ 
គួរតបគុណ្ទលាក្កុ្ាំក្ទនតើយ កុ្ាំឲ្យធលស់្ទធាល យគួរស្ង្ខវ ត។ 
គុណ្ម្មម៉និម្ដលទរះតបទស្តះ ម្តទរះ ួស្ទស្តម ះទ ើយឱ្ហត 
ទបើទធវើបុណ្យខ្ួបេូនរសី្ស្តអ ត ទនះខ្ាំខ្មីឃាម តទរញលុយឲ្យ។ 
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កូ្នលងងរ់មាួតឆ្ាួតទរពាះរសី្ របរពឹតតិអរបិយឲ្យទថ្វល ះទធាល យ 
ម្មឪ៉ចស់្ៗរាំណាស់្ទ ើយ ទមតរក្ប៏ទណាត យទធវើមនិដឹង។ 
ទមតរមនិរិញ្ជ ឹមម្លរក្ា ម្ចតាបិតាខ្លួនអញ្ច ឹង 
រាល់នលងរាល់ម្ខ្ទធវើមនិដឹង ឲ្យម្មរ៉ ាំពឹងទមតរនឹងបាន។ 
ទនះទៅថ្វកូ្នអក្តញ្ញូ  មនិទរះគតិគូរម្តងរ ាំខ្ន 
ទបើម្ចនធុរៈទទើបម្របរបាណ្ រតម់ក្ស្ាំរានតឲ្យម្មេ៉ួយ ។ 
របសិ្នបានសុ្ខ្ម្លងគតិម្ម ៉ គិតម្តរសី្ទស្ន ៍យ៉ាងរលួយ 
ទភលរអស់្បងបអូនមនិទរះេួយ  នាំម្តទុក្ារពួយឲ្យស្តរញ់ាត។ិ 
កូ្នទនះជាកូ្នទ ម្ ះថ្វរក្ រស់្ទៅរតដររក្ម្ចរយាទ 
ទទះទរៀនទរះដឹងទររើនទៅទទៀត ម្តរិតតម្ចរយាទមនិទរះទ ើយ។ 
មនិយល់មនិស្តគ ល់អាំទពើលអ ក្តញ្ញុ តាធមទ៌មតរទស្តះទ ើយ 
ស្ពវនលងរស់្ទៅទស្តះអទងគើយ ទធវើទកលើយនឹងទលាក្អនក្ម្ចនគុណ្។ 
ទក្មងៗធុន នងឹម្ចនទររើនម្ដរ កូ្នទយើងកូ្នទគម្ដលគ្នម នបណុ្យ  
មនិបានយល់ដងឹអស់្នូវគុណ្ ឬយល់ថ្វគុណ្តៗគ្នន ។ 
មនិគិតថ្វគុណ្ម្ចនក្នុងរិតត ទលាក្ម្តងអាណិ្តរតិតទមតាត  
ក្រណុា មុទិតា ឧទបកាា  ស្ទនត ស្របាថ្វន ឲ្យកូ្នសុ្ខ្។ 
ស្តម នថ្វគុណ្ទនះរតឹមម្តរទពយ ម្មឪ៉របស្បរ់ក្រទពយទុក្ 
ទ ើយម្រក្ឲ្យកូ្នរទពយទររើនមុខ្ ទទើបទគចតទុ់ក្ថ្វម្ចនគុណ្។ 
ទបើម្មឪ៉រក្គ្នម នរទពយទទ ទគម្តងគ្នន នទ់គនរថ្វគ្នម នគុណ្ 
មនិបានការទស្តះឪធុនអន ់ ម្មក៉្ទ៏រមនអ់នដូ់រគ្នន ។ 
កូ្នគិតដូទរនះពតិជាខុ្ស្ គឺជាក្ាំ ុស្ខុ្ស្ស្ទធ  
ធមមតាមនុស្សទលាក្មនិដូរគ្នន  ខ្លះម្ចនរទពាខ្លះក្រ៏ក្។ 
មនិសុ្ទធម្តម្ចនរគបគ់្នន ទទ មតងទយើងមតងទគមនិបានលអ 
ខ្លះជាអនក្ម្ចនខ្លះក្រ៏ក្ ខ្លះរស់្រតដរម្ចនទុក្ាធាំ។ 
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រគបទ់ពលឮខ្ល ាំងទររើនថ្វគ្នម ន រាំម្ណ្ក្អនក្ម្ចនក្ទ៏ៅយាំ 
ភាគទររើនគឺបានសុ្ខ្ផសាៗំ  ទ ើយក្ស៏្មងាំមនិថ្វធងន។់ 
ជាផលវបិាក្របស់្ក្មម របរពឹតតិលាយ ាំទរកាយនិងមនុ 
អញ្ច ឹងពួក្កូ្នម្ដលថ្វរគ្នន ់ ទមតរក្រ៏ នម់ក្រងទ់ក្ើត។ 
មក្ទក្ើតជាមយួនឹងអនក្ម្ចត យ រស់្មនិស្បាយគ្នម នក្ាំទណ្ើ ត 
ទបើទយើងអតួថ្វខ្លួនឯងទឆ្ើត ទមតរមនិទៅទក្ើតស្តថ នទផសងទៅ។ 
ទនះពិតគឺបាបទ ើយនិងបណុ្យ ទយើងទធវើមក្មុនវាបានទៅ 
គួរពិចរណាឲ្យបានទរៅ កុ្ាំបីទធវើទមល យល់ខ្ងខុ្ស្។ 
ទបើសិ្នទក្ើតនឹងម្មអ៉នក្ម្ចន េិះឡានទៅទរៀនទ ើយម្ចនទរគ្នះ 
បុក្គ្នន ស្តល បទ់រពាះម្តឡានទនះ ទតើរតូវបទនត ស្ម្មម៉្ដរទទ។ 
ឬទបើទក្ើតមក្ទ ើយស្តល បភ់ាល ម ទគរស់្រវាមទយើងមនិទស្ថរ 
ទតើគួរបទនទ ស្អនក្ណាម្ដរ ខុ្ស្អនក្ណាទគបានជាស្តល ប។់ 
ទរឿងទនះគួរគិតឲ្យម្វងឆ្ង យ រតូវបុិនបក្រស្តយឲ្យរាំណាប ់
កុ្ាំទធវើលងីទលងើទរះម្តស្តប ់ ដាបម់្មឪ៉ខ្លួនទទស្ធងនណ់ាស់្។ 
គួរម្របរក្ឡាស់្ខ្ាំទធវើលអ រតូវម្តស្តទរម្មពុ៉ក្ម្ចច ស់្ 
រពះពុទធថ្វម្មឪ៉ជារពះ រិតតទលាក្ធងនណ់ាស់្ម្ចនគុណ្ធាំ។ 
ម្ចតាបិតាជារពះរព ម ជារគូទដើមមុនបង្ខា ត ់ាំ 
ជារពះអរ នតម្ស្នស្ក្តិស្ម អនក្ម្ចនគុណ្ធាំស្រម្ចបប់ុរត។ 
កូ្នណាតបគុណ្ម្ចតុបិតា ទដាយក្តីរេះថ្វល បរសុិ្ទធ ិ
ទៅបុណ្យធាំនរក្នលលទម្ចះមតុ នឹងមនិរស្យុតក្នុងេវ៉ីា។ 
ម្តងបានមងគលសុ្ខ្សួ្ស្តី ដូររពះេនិរសី្ម្ចនពុទធដីកា 
កូ្នទរះដងឹគុណ្ម្ចតាបិតា ផលអននត រាបពុ់ាំបាន។ 
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៧.៥ ការស្តត បធ់មត៌ាមកាលជាមងគលដឧ៏តតម 
  ការស្តត បនូ់វធមម៌្តងនាំឲ្យទក្ើតការរតិះរះិពិចរណា ការពចិរណាតាមទ តុ 
ផលម្តងនាំឲ្យដឹងខុ្ស្រតូវ ការយល់ដឹងម្តងម្តម្ក្ម្របការរបរពឹតតិអារក្ក្។់ 

 ទពលម្ដលគួរស្តត បនូ់វធម ៌គឺ  
  -រពះស្ងឃស្ម្មតងធម ៌ -ម្ចតាបិតាទូនម ន  
  -រគូពនយល់ -រពឹទធ ចរយដាស់្ទតឿន  
 របទយាេនន៍នការស្តត ប ់
  ១.ទទួលបានរាំទណ្ះដឹងលមីៗ បម្នថមទទៀត 
  ២.រាំទណ្ះដងឹណាម្ដលបានទរៀនទ ើយ ក្ក៏ានម់្តជាក្រ់ាស់្ទ ើង  
  ៣.បាតនូ់វទស្រក្តីស្ងសយ័  
  ៤.យល់បានរតមឹរតូវតាមទ តុផលរាស់្លាស់្ 
  ៥.បទងាើនស្មតថភាពខ្ពស់្ក្នុងរាំទណ្ះដងឹ 
 

២៦. កាផលន ធមមស្សសវន     ការស្តត បធ់មត៌ាមកាល  
ក.គួរស្តត បអ់នក្ណា? ស្តត បអ់វខី្លះ? 
 អត្ថបេកុំណាពយ (បទស្រភញ្ញ ) 
ការស្តត បច់តជ់ាការសិ្ក្ា ស្តត បនូ់វធមអ៌ាលក៌ារទាំងឡាយ 
ស្តត បដ់ាំបូនម នទគអភរិបាយ ទគបានអធិបាយឲ្យឱ្វាទ។ 
ដូទចន ះគួរស្តត បអ់នក្ណាខ្លះ ស្តត បទ់ដាយរតូរះកុ្ាំឲ្យខ្ត 
ស្តត បស់្ងឃទទស្នទដាយស្ង្ខវ ត អារយល់អស់្អាលនូ៌វរពះធម។៌ 
ស្តត បរ់គូពនយល់ក្នុងស្តលា ខ្ាំស្តត បសិ់្ក្ាឲ្យបានលអ 
ស្តត បម់្ចតុបិតារបទៅមក្ ៍ រងឲ់្យកូ្នលអបានរងុទរឿង។ 
ស្តត បរ់ពទឹធ ចរយឬទរៀមរបង របស្បស់្តស្ងបង៉ឲ្យទលាើង 
ទលើក្នូវពាក្យលអរបទស្ើរទ ើង ឲ្យទយើង្នទ ើងតទៅទទៀត។ 
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ទលាក្ម្ចនទរតនឲ្យទយើងសុ្ខ្ ពីទនះទៅមុខ្ឲ្យម្ចនទស្នៀត 
អបរ់ ាំឫក្ពារនិងម្ចរយាទ របតិបតតិរគបទ់ស្នៀតឲ្យឃាល តទុក្ា។ 
ឲ្យទយើងរបរពឹតតអិាំទពើលអ កុ្ាំឲ្យបងាទរឿងស្តម ញស្មុគ 
ទរៀស្វាងអាំទពើស្អុយគរគុក្ អកុ្ស្លផតល់ទុក្ាទទស្រនរង។ 
សុ្តតៈ ក្ម៏្ចននយ័ថ្វស្តត ប ់ ស្តត បព់ាក្យស្តរស័្ពទអនក្ដនទ 
ស្តត បទ់ ើយយល់រាស់្នូវអតថនយ័ ទ ើយគួរលក្នលពិចរណា។ 
ទបើសិ្នស្តត បទ់ៅវាមនិលអ ពាក្យលអក្ក់្ក្រនាំទុកាា  
ពាក្យគ្នម នរបទយាេនឥ៍តបានការ គួររបញាបរ៉់ាទចលភាល មទៅ។ 
ទបើសិ្នជាបានស្តត បព់ាក្យលអ ទស្តម ះស្បវរលអទពក្កូ្វ 
ពាក្យម្ចនរបទយាេនម៍និអារសូ្វ ពាក្យទនះទយើងរតូវចាំឲ្យលអ។ 
                          ខ               
                  លអ                  ។ 
ទបើបានយល់ទ ើយនូវរពះធម ៌ វជិាជ លអៗ ននេីវតិ 
វជិាជ ធមទ៌នះផលូវពិសិ្ដឋ ដឹក្នាំេីវតិពតិនលលថ្វល ។ 
ស្តត បត់មក្ទទៀតស្តត បអ់នក្ណា ស្តត បទ់ៅបានការបានម្ផល ា្  
បានសុ្ខ្សួ្ស្តីសិ្រវីឌឍន គួរស្តត បអ់នក្ណាបានការន?៎ 
ទយើងគួរម្តខ្ាំរបឹងម្របងស្តត ប ់ អនក្របាេញរាំណាបស់្បបុរស្ធម ៌
របតិបតតិទធវើតាមពាក្យលអៗ  ជាពាក្យគ្នាំរទឲ្យបានសុ្ខ្។ 
របយត័នកុ្ាំស្តត បត់ាមពាក្យពាល ទពាលពាក្យទរាលរាលនាំម្ចនទុក្ា 
រស់្ទៅរាល់នលងមនិបានសុ្ខ្ ទបើទយើងស្ាំរកុ្ទស្ពគបព់ាល។ 
រតូវខ្ាំទស្ពគបស់្តត បប់ណ្ឌិ ត ស្តត បព់ាក្យទលាក្ពិតភលរឺនទ ល 
េីវតិទយើងបានសុ្ខ្វសិ្តល រស្មីភលរឺចលលអគួរគ្នប។់   
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 ខ. ផលននការោត ប ់
យក្លអគួរទធវើធមមស្សវនៈ ស្តត បធ់មឲ៌្យជាក្ ់  ធម្ចម  
ទ ើយគួរពិនិតយពិចរណា របតិបតតិរេះថ្វល បានសុ្ខ្ៈ។ 
គរួម្តខ្ាំស្តត បឲ់្យញឹក្ញាប ់ ស្តត បឲ់្យបានជាបប់ានទេឿជាក្ ់
ទរះធមទ៌រះអាលក៌ានម់្តរាស់្ ស្តគ ល់ទតត រតជាក្ស់្តគ ល់ថ្វន ក្ទ់ធនើរ។ 
ស្តគ ល់អស់្ស្ពវរគបម់ទធាបាយ ស្តគ ល់ក្ិរចទាំងឡាយស្ពវស្តរទពើ 
ស្តគ ល់ផលូវលអៗ ម្ដលគួរទធវើ ទ ើយគួរទស្ើទរ ើកាតអ់កុ្ស្ល។ 
ក្ាំចតអ់កុ្ស្លម្ដលទផតស្ ត្ ស្ ម្ចនទររើនទពញពាស្ម្ដលទស្ស្ស្ល់ 
េាំរះឲ្យអស់្ ត្ រឫ់ស្គល់ ទដាយស្តរស្តត បយ់ល់នយ័រពះធម។៌ 
កាល យខ្លួនជាអនក្ភាញ ក្រ់លឹក្ ទរពាះស្តត បល់ាង ររពឹក្ស្តត បទ់ដាយលអ 
បានអានិស្ងសនលលបវរ នាំរិតតឲ្យលអម្ចនបញ្ញញ ។ 
របសិ្នអបរ់ ាំរិតតលអទ ើយ មនិម្ចនបទណាត យម្តងលអជា 
របររក្សីុ្អវីនន ម្តងរបទស្ើរជាស្ពវក្ិរចការ។ 
មនិម្ចនទរតនទធវើអារក្ក្ ់ មនិម្ចនរបទូស្េននន 
បានសុ្ខ្ខ្លួនឯងឲ្យសុ្ខ្ជា ឲ្យទគរាល់គ្នន បានសុ្ខ្ស្តនត។ 
មនិទរះម្តរងប់ានក្តីសុ្ខ្ ទដាយផតល់ក្តីទុក្ាឲ្យស្នត ន 
មនិទធវើអារក្ក្រ់តិតស្តម្ចនយ ឲ្យម្តម្ចនបានម្ចន ក្ឯ់ងទ ើយ។ 
រម្មងម្តងម្តទរះេួយ គ្នន  ស្តមគគសី្តមគ្នគ មនិរពទងើយ 
ទ ើញទគម្ចនទុក្ាក្ម៏និទលាើយ តិរតួរក្ទ៏ដាយស្ទរង្ខគ ះគ្នន ។ 
ដូទរនះការស្តត បនូ់វរពះធម ៌ អានិស្ងសដល៏អទរះធម្ចម  
ទរះទ ើយរបតិបតតិបានលអជា បានសុ្ខ្រមនគ្នម នខ្វ យខ្វល់។ 
មា៉ងទទៀតទបើទធវើធមមស្សនៈ យក្រិតតទុក្ដាក្ន់ងឹបានផល  
បានយល់ធមច៌ស់្ម្ដលមនិយល់ ទរពាះមុនវាខ្វល់ស្តត បត់រិណាស់្។ 
បានយល់ធមល៌មមីនិធាល បស់្តគ ល់ បញ្ញញ រញុដល់ទ ើងមយួថ្វន ក្ ់
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ទបើបានស្តត បទ់ទៀតទក្ើនឥតអាក្ ់ នឹងយល់របតយក្សរាស់្ក្នុងធម។៌ 
ទរះទររើនបាំបាតក់ារស្ងសយ័ ម្ចនជារបរក្តីពីមនុមក្ 
ម្ចនឆ្ងល់ជាទររើននូវរពះធម ៌ ឥ ូវផលលអអស់្ក្ង្ខា ។ 
អារយល់នូវធមព៌តិរស្ ះ ពិទស្តធនទ៍ ើញរាស់្ទដាយបញ្ញញ  
ទ ើយរបតិបតតិលអតាមសិ្កាា  ទរពាះក្តីរេះថ្វល ម្ចនស្ទធ ។  

ការោត ប់ផដ្ឋយលអ 
គួរម្តពាយាមស្តត បរ់ពះធម ៌ ទដាយក្ិរចដល៏អរគបរ់បូា 
ទមីយួមនិទមើលង្ខយធមអ៌ាល ៌ ថ្វធមទ៌នះណាង្ខយទពក្ណាស់្។ 
ឬក្យ៏ល់ថ្វមនិបានការ ទ ើយស្តត បទ់នះណាម្បបរបម្ ស្ 
មនិរបុងរបយត័នស្តត បឲ់្យទរះ ស្តត បទ់ដាយតរមះិម្បបខ្ជីខ្ជ ។ 
ពរីមនិទមើលរស្តលអនក្ស្ម្មតង ថ្វរគូទនះឯងខ្ចីវស្ា 
មនិទនទ់រះដឹងនូវធមអ៌ាល ៌ ការពិទស្តធនណ៍ាក្ទ៏ៅតិរ។ 
ទបីមីនិទមើលរស្តលដល់ខ្លួន ថ្វស្តត បផ់ទួនៗម្តងម្តទភលរ 
មនិបានទរះចាំជាបជ់ានិរច យក្លអគួរទគរទរញឲ្យឆ្ង យ។ 
ទបីនួទបើស្តត បកុ់្ាំរាយម្ចយ រទវ ើរវាយទក្ះទរៀងអាយ 
និយាយទលងទស្ើរម្បបស្បាយ ទធវើឲ្យអនតរាយដល់ការស្តត ប។់ 
ម្លមទាំងរ ាំខ្នដល់ទគឯង មនិទរះទកាតម្រក្ងទគរបុងស្តត ប ់
គួរខ្ាំទធវើរិតតឲ្យរាំណាប ់ យក្រិតតទុក្ដាក្ន់ងឹស្តត បធ់ម។៌ 
ទរីបាាំស្តត បទ់ ើយពចិរណា ឲ្យបានរេះថ្វល យល់រពះធម ៌
យល់ទ ើយរបតិបតតិឲ្យបានលអ ទៅថ្វគ្នាំរទធមរ៌ពះពុទធ។ 
ដូទរនះការស្តត បនូ់វរពះធម ៌ អានិស្ងសដល៏អធមវ៌សុិ្ទធ 
យល់ធមច៌ស់្លមីនលលមះុមុត បដិបតតិយក្សុ្ខ្យក្របទយាេន។៍ 
ទ តុទនះរពះពុទធរទងរ់តាស់្ថ្វ ធមមស្សវនៈណាមនិនាំទហរ 
ទបើស្តត បទ់ដាយលអម្ចនរបទយាេន ៍ នាំឲ្យរងុទរារនទ៍ក្ើតមងគល។ 
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      គាថាេី ៨ 
  ម្ចន ៤ មងគល 
 ខនត ិច ផោវចស្សសត្ថ ស្សមណានញ្ច  េស្សសនុំ 
 កាផលន ធមមោកចាា  ឯត្មមងគលមុត្តមុំ។ 
  (បទស្រភញ្ញ ) 
ទស្រក្តីរបទស្ើរទរះអតធ់ន ់ ភាវៈជាេនរបទៅង្ខយ 
បានទ ើញស្មណ្ៈផងទាំងឡាយ រូលរិតតបក្រស្តយស្តក្ចឆ ។ 
ស្នទនស្តក្សួ្រពធីមព៌តិ របចាំេីវតិរគប់ៗ គ្នន  
បនួក្ិរយិាទនះរបទស្ើរជា ចតជ់ាមងគលឧតតមខ្ល ាំង។ 

ផស្សចកតសី្សរមាយ 

  ទស្រក្ដីអតធ់ន១់ ភាវៈននបុគគលម្ដលរបទៅង្ខយ១ ការេួបរបទះនូវស្មណ្ៈ
ទាំងឡាយ១ ការស្នទនទៅវញិទៅមក្នូវធម៌តាមកាល១ ទាំង៤ ទនះជាមងគលដ៏
ឧតតម។ 
 
 
 
 
 
 
 

 

&' 
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 ៨.១ ទស្រក្តអីតធ់ន ់
  មនុស្សក្នុងទលាក្ទយើងទនះមនិអារេួបម្តអវីៗម្ដលជាទីរស្ឡាញ់ទពញរិតតនិង 
ស្មទៅតាមតរមូវការរបស់្ខ្លួនទរៀងរ ូតទនះទ ើយ។ ទពលខ្លះសុ្ខ្ ទពលខ្លះទុក្ា 
ជាធមមតារបស់្មនុស្សស្តវ។ ដូទរនះមនុស្សម្ចន ក្់ៗ រតូវទរះអតធ់មត ់ រាល់ទ តុការណ៍្
ទាំងឡាយម្ដលបានទក្ើតទ ើង។  
របទភទននទស្រក្តអីតធ់ន ់
  .ទស្រក្តីអតធ់នរ់ាំទពាះ ទស្រក្តីលាំបាក្របរពឹតតិតាមផលូវកាយ ម្ដលទក្ើតទ ើងពី   
រដូវ រង្ខ ទតត  រតជាក្ ់ទ វ ត ់អស់្ក្ម្ចល ាំង រពមទាំងការទបៀតទបៀនពីអនក្ដនទ។ 
  .ទស្រក្តីអតធ់នរ់ាំទពាះ ទស្រក្តីលាំបាក្របរពឹតតិតាមផលូវរិតត  
  .ទស្រក្តីអតធ់នក់្នុងការង្ខរទាំងឡាយ 
  .ទស្រក្តីអតធ់នក់្នុងការសិ្ក្ា 

២៧.ខនត ី ទស្រក្តីអតធ់ន ់
  អត្ថបេកុំណាពយ 
ខ្នតីម្ចននយ័ថ្វស្ងាត ់ ពាយាមអាំណ្តន់ងឹអារមមណ៍្ 
សូ៊្រទាំរតាាំម្រតងរិតតទៅ ាំ យក្កនះអារមមណ៍្អនិដាឋ ។ 
ដូររទាំរតជាក្ឬ់រង្ខ រទាំកទឺវទនទុក្ាទខ្ល រផា 
រទាំ តរ់ទាំទនឿយរគបក់្ិរយិា រទាំអវីៗណាម្ដលពិបាក្។ 
ទនះគឺខ្នតីរស្ដីថ្វ អតធ់នក់ាយារទាំលាំបាក្ 
អតអ់នត់ាាំងរិតតមនិក្ាំស្តក្ អតធ់នយ់ក្កនះនូវអវីៗ ។ 
ខ្នតីទបើទរៀបរាបថ់្វល ម្លលង ស្ម្មតងថ្វម្ចនទររើនយ៉ាងក្ត ី
ដូទរនះទយើងទលើក្យក្ខ្នត ី មក្រាយទស្រក្តដូីរតទៅ។ 
ក.១. ខនតីេប់េលន់ងឹផស្សចកតីផរកាធ 
   ខ្នតីទបទ់ល់នឹងអាំទពើអារក្ក្ ់ ខ្នតីទបទ់ល់នឹងស្មតអីារក្ក្ ់
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ខ្នតីទបើនឹងរស្ដីម្លលង ចរម្រងទរៀបរាបទ់ដាយកាពា 
អនឳ់នលួស្ទលាះមនិទកាធា កុ្ាំឲ្យម្ចនទពៀរតទៅទទៀត។ 
ទរះខ្នតីរបាេញរស្ដីថ្វ ពិតជាមនុស្ាម្ចនម្ចរយាទ 
កនះរគបឧ់បស្គគរងអាឃាត ខ្នតីជាទស្នៀតទបយ់ក្សុ្ខ្។ 
ខ្នតីទរបៀបបានទឹក្អរមតិ ទរបាះរពាំស្ក្តិសិ្ទធិលបល់ាងមខុ្ 
ទធវើឲ្យរស្ស់្រស្តយស្បាយសុ្ខ្ បនាតអ់ស់្ទុក្ាឲ្យសុ្ខ្ទស្ថរ។ 
អផកាក ផធន ជិផន ផកាធុំ        អោធុុំ ោធនុា ជិផន 
ជិផន កេរយិុំ ទាផេន          ស្សផចចនាលកិវាេិនុំ។ (បិដក្ ៥២.ទាំពរ័ ៦៨) 
ម្របថ្វកនះខ្ឹងទដាយមនិខ្ឹង កនះអារក្ក្ ់នងឹមនិតតាាំង 
របរពឹតតិឲ្យលអកានម់្តខ្ល ាំង អនក្ម្ដលរបឆ្ាំងសុ្ាំរពមទរពៀង។ 
កនះពាក្យអារក្ក្ទ់ដាយស្តីលអ ទពាលម្តទស្តម ះស្ពិតទទៀងៗ 
ទធវើឲ្យអនក្ផងស្តត បរ់បិតទរបៀង ទ ើយក្ក៏បរ់ាងតស្មត។ី 
បតូរទរបើពាក្យលអវញិ ូរម្  ទាំងទយើងទាំងទគលអវរ ី
នឹងបានរកី្រាយជារបរក្ត ី ទរពាះទរះខ្នតីរបណី្គ្នន ។ 
ក.២. ខនតីទបទ់ល់នឹងការលាំបាក្ននការង្ខរ 
ខ្នតីទបទ់ល់នឹងក្ិរចការ ម្ដលរតូវឧស្ា ៍ទធវើរគបរ់គ្ន 
មនិខ្ល រទនឿយ តទ់តត រង្ខ រតូវម្តពុះពារទនទ់ៅទក្មង។ 
រងប់ានស្ទរមរលទធផលលអ រតូវម្តរតដរមនិទលងទធង 
មនិម្ដលម្ចនរមគិទលាតក្ទញ្ឆង រូលម្ចតទ់លងៗស្តវសិ្ងាណា។ 
ទល់ម្តស្តវសិ្ងាខ្ាំរក្សីុ្ ពាយាមស្ាំភរីក្អាហរ  
ឯមនុស្សវញិទនះរតូវទធវើការ ទទើបបានផលាគ្នបរ់តិតខ្លួន។ 
ក.៣. ខនត ីអតធ់នន់ងឹការសិ្ក្ា 
ខ្នតីមយួទទៀតសូ៊្សិ្ក្ា ទបតជាញ ឧស្ា ៍មនិទាំរន ់
អតធ់នរ់ក្ទរៀនវជិាជ មនត ទដើមបជីាទុនទលៀងេីវតិ។ 
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ទរៀនធមទ៌រៀនអាលទ៌រៀនវជិាជ  មនិឲ្យក្ាំរពាម្ចនគ្នន ពិត 
វជិាជ ទនះគឺក្លាណ្មរិត ដឹក្នាំេីវតិឲ្យសុ្ខ្។ 
មនិម្មនទរៀនរតឹមម្តមយួនលង តសូ៊្អស់្នដទររើនឆ្ន ាំណា 
ទាំរាាំបានទរះរគ្ននទ់របើការ វជិាជ ណាៗក្ដូ៏រគ្នន ។ 
សូ៊្រទាំលាំបាក្ទរពាះខ្វះខ្ត េួនខ្ាំស្ង្ខវ តរក្ការង្ខរ 
បានរបាក្ត់ិរតរួរគ្ននសិ់្ក្ា ទស្ត ុ៊យទស្តដារតូវការទររើន។ 
ខ្ាំទរៀនសូ្រតផងទធវើការផង រទាំរទសូ៊្រងលាំបាក្ទររើន 
ទរពាះរងប់ានទរះរាំទណ្ះទក្ើន រងប់ានលាុ ាំទលាើងក្នុងេីវតិ។ 
ស្ងឃមឹម្ចតានិងបិតា ទតាក្យ៉ាក្ទខ្ល រផាដល់ក្រមតិ 
ម្តរិតតទលាក្វញិរបទស្ើរពិត ទលាក្ម្តងម្តគតិដល់របូកូ្ន។ 
ម្តលទធភាពទលាក្មនិម្ចនទស្តះ បានរតឹមរស្ទណាះអាណិ្តកូ្ន 
រតឹមទលើក្ទឹក្រតិតឲ្យរលូន រងណ់ាស់្ឲ្យកូ្នបានទរះដឹង។ 
ខ្លះរទាំមនិបានទៅរគ ស្ថ ក្ដ៏ាររ់ិតតបសួ្ជារពះស្ងឃ 
បសួ្ទ ើយក្ត៏ាាំងរតាររ់តិបរតង ់ តរមងរ់ក្ស្តថ នទរៀនសូ្រតទទៀត។ 
កាល យជាស្មណ្សិ្ស្សសិ្ក្ា ទស្ត ុ៊យទស្តដាលមមតបតិទតបៀត 
បិណ្ឌ បាតម្ផសផសាំរះិរក្ទស្នៀត បានទរៀនទៅទទៀតដល់ថ្វន ក្ខ់្ពស់្។ 
ទនះទៅតសូ៊្បតូរទបតជាញ  ទរពាះក្តីមនសិ្ការរិនត ទនះ 
រងក់្ស្តងខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់្ រស់្ក្នុងក្ិតតិយស្ខ្ពស់្ឧតតម។  
ក.៤. ខនត ី អតធ់នយ់ក្កនះខ្លួនឯង ឬអបរ់ ាំរតិត 
ខ្នតីមយួទទៀតធាំអស្តច រយ អតធ់នន់ឹងការម្ក្ររយិា 
ម្ក្ម្របរិតតខ្លួនឲ្យរាបស្ត ពិតជាក្ិរយិានលលថ្វល លអ។ 

 ជយុំ  ផវរ ុំ  បស្សវត្ ិ េកុខុំ  ផស្សត្ ិ បោជិផត្ថ 
 ឧបស្សផនាត   ស្សខុុំ  ផស្សត្ិ  ហតិ្ថវ   ជយបោជយុំ។ (បិដក្ ៥២.ទាំពរ័ ៦៣) 
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ម្របថ្វអនក្កនះម្តងបានទពៀរ អនក្ចញ់ទវទនបាននូវទុក្ា 
អនក្ពីរនក្ទ់នះមនិបានសុ្ខ្ ឯអនក្បានសុ្ខ្គ្នម នចញ់កនះ។ 
កនះអនក្ដនទក្រមតិណា មនិសូ្វបានការរគ្ននថ់្វកនះ 
កនះមនុប៉ុទណាណ ះម្តដល់ ល្ ស់្ ម្ចនចញ់ម្ចនកនះតទៅទទៀត។ 
ទរពាះអនក្ម្ដលចញ់មនិរពមទស្ងៀម ខ្ាំរបឹងរវាមរក្នូវទស្នៀត 
កូ្នទៅទគទររើនរបឹងម្របងទរេៀត គុាំរងអាឃាតតទៅទទៀត។ 
អតាត  ទវ េតិាំ ទស្ទយា អងគរពះពុទទធ ជាទលាក្នល 
ថ្វកនះខ្លួនឯងទទើបជាទស្នៀត ទទើបជាម្ចរយាទលអទលើស្ទគ។ 
ថ្វកនះខ្លួនឯងកនះអកុ្ស្ល កនះក្រិចកនះក្លរទុស្តទវៀរទវរ 
កនះទាំងក្ិទលស្ម្ដលជាបទ់ស្ថរ ស្អិតមនិទាំទនរស្ងារវដត ។ 
តសូ៊្លះកាតនូ់វតណាា  ខ្ាំរបតិបតតិការណ៍្ពិតរបាក្ដ 
ទធវើទនសី្លភាវនមត៉រ់ត ់ តាមផលូវក្ាំណ្តអ់រយិមគគ។ 
ផលូវក្ណាត លទនះមនិទលងទធង ទល់ម្តខ្នះម្ខ្នងយ៉ាងទស្តម ះស័្មរគ 
ខ្នតីអតធ់នខ់្ល ាំងអស់្ថ្វន ក្ ់ ទទើបបានថ្វជាក្ក់នះខ្លួនឯង។ 
ខ្នតីទររើនទទៀតរាបម់និអស់្ ទៅម្ចនរទនល ះពិតជាក្ម់្ស្តង 
ទបើអតធ់នល់អវារម្មង ម្តងម្តឲ្យបាននូវទជាគេយ័។ 
កនះអស់្ឧបស្គគផងទាំងឡាយ រុងទរកាយរកី្រាយសុ្ខ្សួ្ស្តី 
ទរពាះទរះខ្នតីដរ៏បនព អវីៗម្ក្នរនដូររបាថ្វន ។ 
េីវតិរងុទរឿងលអឧតតម ស្ក្តិស្មនឹងរិតតម្ដលហនកាល  
ខ្ាំសូ៊្ខ្នតីរគបក់្ិរយិា អនក្របាេញចតថ់្វជាមងគល។ 

 ៨.២ ភាពជាអនក្រតូវរបទៅង្ខយ 
- ជាអនក្ទរះលះបងនូ់វម្ចនះ - របតិបតតិតាមទស្រក្តីលអ - រងទ់ធវើខ្លួនឲ្យលអ 
- រងស់្តត បស់្បបុរស្ - រងទ់ស្ពគបស់្បបុរស្  
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អនគតនងឹកាល យជាមនុស្សលអ របក្បទដាយសុ្ខ្រាំទរ ើន 
 លក្ាណ្ៈរបស់្មនុស្សរបទៅង្ខយ 
   -មនិទរះម្តទរបើស្មត ីបិទបាាំងក្ាំ ុស្ខ្លួន 
   -របឹងម្របងម្ក្ក្ាំ ុស្ ទពលទគទូនម ន 
   -មនិស្មលងឹទទស្ក្ាំ ុស្អនក្ដនទ  
   -ទគ្នរពទធវើតាម និងស្ម្មតងការអរគុណ្ដល់អនក្របាបក់្ាំ ុស្ 
   -ជាអនក្ម្ចនការអតធ់ន ់
 មនុស្សរទរស្ម្ចនបរីបទភទ 
   -រទរស្ទរពាះលងងទ់មល  -រទរស្ទរពាះទិដឋិម្ចនះ -រទរស្ទរពាះខ្ឹងទរកាធ 
២៨. ផោវចស្សសត្ថ   

អត្ថបេកុំណាពយ   (បទស្រភញ្ញ ) 
អវីម្ដលជាទស្តវរស្សតា េនម្ចនក្ិរយិារបទៅង្ខយ 
គឺជាលក្ាណ្ៈេនទាំងឡាយ រូលរិតតរងក់ាល យជាមនុស្សលអ។ 
ក្ិរយិានឹងធឹងស្លួតសុ្ភាព ហក្ព់តិជារាបស្តបវរ 
ម្តគ្នន លងងទ់ទក្នលងមក្ មនិធាល បទ់រៀនរក្ស្ពវវជិាជ ។ 
ម្តរិតតរងទ់ធវើខ្លួនឲ្យលអ ម្តងម្តស្តទរទៅរគបរ់គ្ន 
បានេួបស្បបុរស្ទពលស្នទន ម្តងម្តពុះពារស្តត បឱ់្វាទ។ 
រូលរិតតរបារស័្យនឹងចស់្ទុាំ របួរុ ាំេួបេុាំទ ើយស្ង្ខវ ត 
ស្តត បព់ាក្យលអៗ ជាទដើមអាទ ិ មនិម្មនឲ្យខ្តទពលទវលា។ 
ររយិាស្លូតបលូតមនិទឆ្មើងនឆ្ម ម្តងអធារស័្យទ ើយទលាះលា 
មនិសូ្វរបកានទ់គផងគ្នន  ឫក្ស្មទស្តភាជារបរក្តី។ 
មនិររទឡាងខ្មកាងម្ចនះ របរពឹតតិទផតស្ ត្ ស្មនិគបប ី
ម្តងបទង្ខអ នខ្លួនជារបរក្ត ី ឲ្យអនក្ដនទទគទមរតី។ 
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អនក្ណាក្ទ៏គម្តងរូលរតិត រររូលទៅេិតគិតរបារស័្យ 
រងឲ់្យទយាបល់លអរបនព ទដាយម្ចននិស្សយ័រងរ់ាបអ់ាន។ 
ទ ើយេនម្ដលរតូវរបទៅង្ខយ ម្តងម្តរសួ្រាយមនិរ ាំខ្ន 
ទទួលញាតិមរិតទាំងប៉ុនម ន រពមទទួលបានទាំងស្មត។ី 
យក្ទៅពិចរណា មតរ់ត ់ រាស់្ទ ើយអនុវតតទដាយទស្រ ី
កាតក់្តីអារក្ក្ម់និស្ាំនរ លក្នលម្ក្នរនយក្កុ្ស្ល។ 
អនគតអារកាល យជាមនុស្សលអ ទជាគេយ័បវរនឹងម្ចនដល់ 
ទរពាះម្តររតិមនិអាំពល់ មនិរបកានដ់ល់ទគទូនម ន។ 
គិតទ ើញឮពាក្យណារបទស្ើរ គួរទដើររតូវទដើរតាមលាំអាន 
រាំម្ណ្ក្ពាក្យណាមនិស្ាំខ្ន ់ នាំឲ្យរ ាំខ្នទតទ់ចលទៅ។ 
រិតតលអធមមតាម្តដូទចន ះ មនិតរបទូស្ទធវើរិតតទតត  
ស្ពវនលងរតងរតាបព់ាក្យរបទៅ យក្តាមស្ាំទៅេនបណ្ឌិ ត។ 
របតិបតតសិ្តងលអជាបទណ្តើ រ មនិម្ដលទរះទធវើទរស្រនឹងរិតត 
មុននឹងទធវើអវីម្តងទរះគិត ម្តងម្តរបតិបតតិតាមរពះធម។៌ 
រពះធមដ៌កឹ្នាំឲ្យស្តងលអ រិតតលអកាយលអវាចលអ 
ឲ្យស្តងម្តស្បបុរស្ធម ៌ បានជាមនុស្សលអដរ៏បទស្ើរ។ 
ទនះទៅថ្វ ទស្តវរស្សតា ដាំបូងទនះណាមនិរគ្ននទ់បើ 
ម្តឫក្រាបទបតាមដាំទណ្ើ រ ស្លូតបូតរបទស្ើរមនិអងុអាត។់ 
រិតតស្លូតសុ្ភាពគ្នម នម្ចនះ ម្តងម្តរតូរះរបុងរបយត័ន 
ស្តត បរ់បាេញទូនម នទដាយមុងឺម៉្ចត ់ របតិបតតិលះកាតអ់កុ្ស្ល។ 
កាល យជាមនុស្សលអដរ៏បទស្ើរ ដាំទណ្ើ រេីវតិបានមងគល 
ទរពាះររតិលអជាបកុ់្ស្ល រិតតទនះដាក្ដ់ល់ទស្តវរស្សតា។ 
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 ៨.៣ របទភទននការទ ើញស្មណ្ 
 ១.ទ ើញរូបស្មណ្ ម្ដលលះបង់ការលាំអរូបស្មផស្សម្ចនការទស្លៀក្ស្ាំពត់កា
ស្តវពរស្ត និងទការស្ក្ជ់ាទដើម។ 

  ២. ទ ើញកាយវកិារស្មណ្ សុ្ភាពស្លូតបូត 
  ៣. ទ ើញការរបតិបតតិ  តាមកាយវាចនិងរិតតលអ 
  ៤. ទ ើញម្ចនអារមមណ៍្ទពញរិតតនឹងស្មណ្ 
 ៥. ម្ចនស្ទធ ម្ចាំទាំនឹងពុទធស្តស្ន 
 ៦. របតិបតតិរតឹមរតូវខ្លួនឯង 

   ៧. កាល យជាមនុស្សលអម្ចនមងគលក្នុងេីវតិ។ 
២៩. ស្សមណានញ្ច  េស្សសនុំ  ក្ិរយិាបានទ ើញស្មណ្ៈ 
  អត្ថបេកុំណាពយ  (បទស្រភញ្ញ ) 
ក្ិរយិាបានទ ើញនូវស្មណ្ៈ ទ ើញទនះរបតយក្សទដាយម្ភនក្ស្តរ ់
ឯទ ើញមា៉ងទទៀតទ ើញទដាយទធមរ ទ ើញទដាយការគិតក្នុងអារមមណ៍្។ 
ទ ើញទផសងៗទទៀតទដាយបញ្ញញ  ពិចរណាពិស្តត រទដាយស្រចស្ម 
បញ្ញញ រតិះរះិរបមូលផតុ ាំ ទៅយ៉ាងស្ាំណ្ាំ ទឆ្ព ះស្មណ្ៈ។ 
ទ ើញរបូស្មណ្ៈទរៀបរយលអ រទរទងរ់ីវរកាស្តវពរស្ត 
ស្ក្ទ់នះទការកាតម់និម្ចនទស្តះ ទមើលរបូស្មផស្សគួរទុក្រិតត។ 
ស្ទងាតកាយវកិារពួក្ស្មណ្ៈ ទទះទដក្ទដើរដាក្គ់ួររូលរិតត 
សុ្ភាពស្លូតបូតលអពិតៗ  ក្បទដាយររតិទស្តម ះរតងល់អ។ 
ទ ើញការរបតិបតតិននស្មណ្ៈ កាយវាចជាក្រ់ិតតទស្តម ះស្ 
របរពឹតតិម្បបណាទ ើញថ្វលអ មនិម្ចនវវីរនឹងអីវទ ើយ។ 
ស្មណ្ៈមនិម្ចនទរះលួរបលន ់ មនិម្ចនបនលាំអវីៗទ ើយ 
ម្ចនម្តកានសី់្លរាស់្លះទ ើយ ទទះទធវើអវីទដាយម្ចនក្ាំណ្ត។់ 
អាេីវបាវសុិ្ទធិសី្ល ពីររយនមភរបាាំពីរសិ្កាា បទ 
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រពមទាំងអាបតតិម្តងក្ាំណ្ត ់ របតិបតតិ មតរ់តគ់ួររេះថ្វល ។ 
របតិបតតិផលូវរិតតក្ល៏អឯក្ អភេិារម្មលក្ម្ដលឫស្ា  
ពាបាទ ទិដឋ ិក្ស៏្ម្ចម  របឹងរបតិបតតិការណ៍្ម្តកុ្ស្ល។ 
ដីកាលអឯក្ម្បលក្ពីទរាះ វាចរទទគ្នះមនិឲ្យយល់ 
ទពាលម្តពាក្យលអម្ដលឲ្យផល ឲ្យនូវសុ្ខ្ស្ល់របទស្ើរណាស់្។ 
ស្ពវនលងខ្ាំទរៀនធមស៌្តស្ន ទធវើតាមពុទធដីកាស្តស្តត ម្ចច ស់្ 
េួយ ទាំងស្ងគមតាមផលូវរពះ និងខ្ាំរតូរះេួយ ស្តស្ន។ 
របតិបតតិបានសុ្ខ្ទាំងខ្លួនឯង រពមទាំងទកាតម្រក្ងអស់្មនុស្សម្ចន  
របតិបតតិឲ្យសុ្ខ្ទគរគបគ់្នន  ទដើរតាមម្ចគ៌្នរពះស្តស្ន។ 
អាំទពើដល៏អននស្មណ្ៈ អនក្ណាទ ើញជាក្ម់្តងរេះថ្វល  
រូលរិតតស្រទស្ើរទ ើយបូជា ទដាយម្ចនស្ទធ ជានិរនតរ។៍ 
ស្ទធ ដល់ទៅពុទធស្តស្ន ពុទធ ធម ៌ស្ងា ជាស្រណ្ាំ  
របិតទរបៀងស្តងធមជ៌ារបចាំ បានសុ្ខ្សួ្ស្តិ៍ស្មក្នុងទលាក្ទនះ។ 
អញ្ច ឹងបានជាម្ចនពុទធដីកា ថ្វគឺក្ិរយិាទ ើញស្មណ្ៈ 
ទបើបានទ ើញទ ើយម្ចនរិតតស័្មរគ របតិបតតិទេឿជាក្ទ់ក្ើតមងគល។ 

  

 ៨.៤ ការរបេុាំពិភាក្ា ស្នទន បទញ្ចញនូវទស្សនៈ តាមកាល ជាមងគលដឧ៏តតម 
  អងគរបក្បននអនក្េម្េក្ 
   -និយាយពាក្យពិតរតង ់មនិមូលបង្ខា រយ់ក្កនះចញ់  
   -និយាយពាក្យពីទរាះ ម្ផអមម្លាម មនិគាំរាមក្ាំម្ ងអនក្ដនទ  
   -និយាយទដាយរិតតទមតាត  មនិទមើលង្ខយអនក្ដនទ 
   -និយាយតាមកាលៈទទស្ៈ 
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៣០. កាផលន ធមមោកចាា        ក្ិរយិាស្នទនធមត៌ាមកាល 

  ក. ការស្នទនធមន៌ិងទរតនននអនក្ស្នទន 
  អត្ថបេកុំណាពយ   (បទស្រភញ្ញ ) 
អវទីៅទៅធមមស្តក្ចឆ ? គឺជាក្ិរយិាស្នទនធម ៌
ស្នទនទនះស្ថិតទលើេាំ រ អនក្ស្នទនធមជ៌ាមយួគ្នន ។ 
ទបើអនក្ស្នទនទាំងអស់្ទនះ ម្ចនស្ទធ ទស្តម ះនិងទរតន 
រងទ់រះរងដ់ឹងរគប់ៗ គ្នន  ទនះក្ិរចស្នទនម្ចនរបទយាេន។៍ 
ទបើខ្លះបក្រស្តយមនិទនរ់ាស់្ មនិបានរស្ ះរាស់្រងុទរារន ៍
មយួេួយ តរមូវឲ្យរបទយាេន ៍ មនិនាំឲ្យខូ្រការស្នទន។ 
គួរទរបើពាក្យលអទដាយទមតាត  ម្ចនទស្តមនស្ានឹងធម្ចម  
ទមតាត រគបគ់្នន អនក្ស្នទន ម្របកាល យទពលាជាមទនរមយ។ 
ទធវើលអទទើបទៅស្តក្ចឆ  រមួពិភាក្ានូវរពះធម ៌
ទបើសួ្រ ច្ ញ់ ច្ លគឺមនិលអ នាំទក្ើតវកឹ្វរម្ចនទទស្ត។ 
ខុ្ស្នយ័នឹងធមមស្តក្ចឆ  និយាយធមអ៌ាលគ៌្នម នរេះថ្វល  
មនិទនប់ានលអទដាយទរតន គឺជាស្តក្ចឆ ទដាយថ្វន ាំងថ្វន ក្។់ 
ទបើទធវើធមមស្តក្ចឆ  គឺពិចរណាទដាយរតជាក្ ់
ទដាយម្ចនស្ទធ រិតតទស្តម ះស័្មរគ ផលលអរបតយក្សផតល់ឲ្យទររើន។ 

 ខ. ផលននការស្សនទនាធម៌ 
ផលននធមមស្តក្ចឆ  ញឹក្ញាបផ់ងណាបានរាំទរ ើន 
នាំស្តគ ល់រពះធមក៌ានម់្តទររើន នឹងបានទេឿនទលឿនទ ើយរេះថ្វល ។ 
នាំឲ្យយល់រាស់្នូវធមច៌ស់្ មុនទនះមនិរាស់្ទដាយបញ្ញញ  
ម្លមទាំងឲ្យទរះធមល៌មីណា រពមទាំងធមអ៌ាលជ៌ាទររើនទទៀត។ 
ឲ្យបានយល់ទររើននូវរពះធម ៌ ជាម្ចគ៌្នលអម្ដលម្ចនទស្នៀត 
ទរះចាំបានរាស់្មនិរទវៀត រិតតមនិឲ្យឃាល តពីរពះធម។៌ 
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ទរះទ ើយរបតិបតតិបានលអជា ធមរ៌ពះកនះម្ចរដប៏វរ 
ក្ាំទទរអកុ្ស្លទរគឿងក្ក្រ កុ្ាំឲ្យវាមក្បានទដាយពិត។ 
នឹងបានក្តីសុ្ខ្ដរ៏បទស្ើរ ទៅក្នុងដាំទណ្ើ រននេីវតិ 
ទរពាះស្តក្ចឆ យល់ធមព៌ិត ញុាាំងឲ្យេីវតិទក្ើតមងគល។ 
 

កុំណាពយ ពណ៌្នាពីោរៈខលះននរពះធម៌ 
ក.ស្សពវទានុំ ធមមទានុំ ជិនាត្ិ  បណាត ទនទាំងឡាយ ការឲ្យទនធមក៌នះអស់្
ទនទាំងពួង  
  (បទកាក្គត)ិ 
ធមរ៌ពះស្មពុទធ នលលថ្វល វសុិ្ទធ េាំរះក្ិទលស្ 
លាមក្ទស្តម ក្ទរគ្នក្ ននមនុស្សទលាក្ទនះ ទដើមបឲី្យទរះ 
  របរពឹតតិខ្ងលអ។ 
ទរៀស្វាងអកុ្ស្ល កុ្ាំបីខ្វ យខ្វល់ នឹងទុរចរតិធម ៌
 ស្តងរតិតស្តងកាយ វាចឲ្យលអ ទនះគឺគ្នាំរទ 
  ដល់ធមរ៌ពះពុទធ។ 
ទរះទធវើនូវទន ស្ពវនលងម្តងម្ចន ស្ទធ ទម្ចះមុត 
របរពឹតតិនូវសី្ល ភាវនបរសុិ្ទធ បាំរងុផគងផ់គត ់
  ទាំងបរចយ័បនួ។ 
ឧបតថមភស្តស្ន រពះធមស៌្ងា រគបទ់ិស្ទាំងបនួ 
រិញ្ច ឹមម្ចតា បិតាននខ្លួន ទធវើលអផទួនៗ 
  តាមរពះពុទធធម។៌ 
ទធវើទាំងធមមទន ស្ទធ ទនះម្ចន យល់ធមប៌វរ 
របិតទរបៀនរបឹងស្តត ប ់ សិ្ក្ាទដាយលអ ពាយាមបងា 
  ការស្នទន។ 
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ទធវើស្តក្ចឆ  ស្នទនធមអ៌ាល ៌ ពិចរណ៍្ធម្ចម  
តាមពុទធតរម្ចស់្ មនិឲ្យឃាល តឃាល  ខ្ាំអារាធន 
  ធមម៌ក្ស្ម្មតង។ 
មក្បរយិាយ មក្អធបិាយ ឲ្យបានជាក្ម់្ស្តង 
បង្ខា ញផលូវលអ ទលើក្មក្ស្ម្មតង រាស់្ដូរសូ្រយម្ស្ង 
  បាំភលមឺ្ចគ៌្ន។ 
ធមរ៌ពះរះទ ើយ កុ្ាំបីក្ទនតើយ គួរម្តពុះពារ 
របតិបតតិតាមធម ៌ ននរពះភគវា ទនះជាម្ចគ៌្ន 
  នលលថ្វល ឧតតម។ 
បង្ខា ញរពះធម ៌ ម្ចគ៌្នដល៏អ បវរស្ក្តិស្ម 
គឺទធវើធមមទន ផតល់ស្តព នឧតតម បានឆ្លងេបួេុាំ 
  ទៅបរមសុ្ខ្។ 
ការឲ្យនូវធម ៌ ជាអាំទពើលអ គឺឲ្យនូវសុ្ខ្ 
ឲ្យបានរបតិបតត ិ ទរៀស្វាងនូវទុក្ា បរចុបបននក្សុ៏្ខ្ 
  ទៅមុខ្ដូរគ្នន ។ 
រពះពុទធដីកា ថ្វឲ្យធមអ៌ាល ៌ គឺឲ្យម្ចគ៌្ន 
ទៅបរមសុ្ខ្ អមតធម្ចម  ដូររពះភគវា 
  បានរតាស់្មក្ថ្វៈ 
អមតនទទទ រ ទស្ត ទហត ិ ទយា ធមមនុស្ា ស្ត ិការឲ្យនូវធមគ៌ឺឲ្យនូវអមតមហ
និពាវ ន។ 

 ខ. ស្សពវរស្សុំ ធមមរផោ ជិនាត្ ិ រស្រពះធមក៌នះអស់្រស្ទាំងពួង  
   (បទកាក្គត)ិ 
រឯីអាហរ រាំណី្ទភាកាត  ស្ពវរគបទ់ាំងឡាយ 
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ម្តងម្ចនរស្ម្បលក្ ម្បលក្ទដាយបរយិាយ រតូវអធារស័្យ 
  ខ្លះក្ខុ៏្ស្រិតត។ 
ខ្លះលវីងខ្លះេូរ ខ្លះរតខ់្លះបតូរ ម្របជាម្ផអមពិត 
ខ្លះស្តបខ្លះនរប ខ្លះកងុយរបណី្ត ខ្លះក្រ៏តូវរិតត 
  ខ្លះក្រ៏តូវម្ចត។់ 
រស្អវីយ៉ាងណា ទទះឆ្ង ញ់ពិស្តរ វាមនិរបាក្ដ 
េួនឆ្ង ញ់មនិឆ្ង ញ់ តាមទគក្ាំណ្ត ់ ទគបានស្នមត 
  ទដាយរិតតទីនទ។ 
រឯីរពះធម ៌ រស្លអបវរ ម្ស្នទៅរបនព 
បង្ខា ញផលូវសុ្ខ្ សិ្រសួី្ស្តី ធមរ៌ពះេនិរសី្ 
  ធមន៌លលស្រចៈ។ 
ធមន៌ាំឲ្យសុ្ខ្ ទពលទនះទៅមុខ្ បានសុ្ខ្របតយក្ស 
បាននូវរបទយាេន ៍ បានក្តីសុ្ខ្ៈ ទបើសិ្នទេឿជាក្ ់
  តាមរពះធម្ចម ។ 
តាមរពះធមទ៌ ើយ ពិតជាមនិទធាល យ ទកលើយខុ្ស្ម្ចរតា 
នឹងបាននូវបណុ្យ ស្ក្តិស្មទស្តភា បរស័ិ្ទរគបគ់្នន  
  រមនសុ្ខ្ស្តនត។ 
ទនះរស្រពះធម ៌ នាំគ្នន កូឆ្រ របតិបតតិរគបរ់បាណ្ 
នឹងបានក្តីសុ្ខ្ គ្នម នក្តីរ ាំខ្ន េនរគប់ៗ របាណ្ 
  បានសុ្ខ្សិ្រ។ី 
រពះធមឲ៌្យសុ្ខ្ របតិបតតិទៅមុខ្ បានជារបរក្ត ី
ទៅរស្រពះធម ៌ កនះអស់្រស្អវ ី រស្ក្នុងទលាក្ិយ 
  គ្នម នរស្អវីទស្មើ។ 
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គ. ពនលឺរពះធមឈ៌្នះអស្សព់នលឺនានា (បទបឋាវត័) 
 

រឯីរទងាៀង របិតទរបៀងបទពាឆ ះ អុេទៅវាទរះ េះនូវពនល ឺ
ពនលឺទភលើងគប ់ អុេទ ើងសឺុ្ៗ បានជាពនល ឺ ទរទលបទងអើលស្តវ។ 
ពនលឺរបទីប និងអគគិស្ន ី ទគបានស្ាំភ ី ទធវើមក្មធយត 
យក្មក្ទរបើជា ពនលឺម្ឆ្វលឆ្វ ត ់ ម្ដលគួរឲ្យចត ់ ថ្វរគ្ននទ់បើម្មន។ 
ពនលឺសុ្រយិា ពនលឺររនទ  ា្ យទររើនគណ្ន ទាំងពានម់ុនឺម្ស្ន 
ភលតឺិរភលខឺ្ល ាំង  សុ្ទធម្ចនរពាំម្ដន អនក្របាេញវាស់្ម្វង ដឹងខ្លះៗបាន។ 
ពនលឺទាំងទនះ ក្ាំចតអ់នធការ បានភលមឺ្មនណា ដូរម្ចនសូ្រយឆ្ន  
រះបាំភលទឺលាក្ គួរឲ្យទលាើងថ្វា ន គួរម្តសុ្ខ្ស្តនត ជានិរចតទៅ។ 
ម្តរគ្ននម់្តភល ឺ វាមនិបានសុ្ខ្ ស្តវរស់្ក្នុងទុក្ា ទុក្ាម្ស្នទស្តក្ទៅ
ទុក្ាទនះទៅទុក្ា អនលងទ់រជាះទរៅ ទុក្ាធាល បស់្ថិតទៅ នវដតស្ងារ។ 
រពះពុទធបានរតាស់្ នូវរពះធម្ចម  តួអងគភគវា បានផាយស្តស្តន
ស្ម្មតងរពះធម ៌ ម្រងចាំងអតាថ  ក្ាំចតអ់នធការ គឺអវជិាជ ។ 
រពះធមរ៌ះទ ើយ ពនលឺរុងទរារន ៍ គ្នម នអវីភលដូឺរ ដូររពះធម្ចម  
ទបើក្បង្ខា ញស្តវ នូវទ តុនន ម្ដលនាំទវទន ទវរាទុកាា ។ 
បង្ខា ញនូវទ តុ ម្ដលនាំម្ចនទុក្ា បង្ខា ញរគបម់ុខ្ នូវទុក្ានន 
បង្ខា ញបញ្ច - ក្ានធ ទុកាា  បង្ខា ញអស់្អាល ៌ នាំឲ្យផុតទុក្ា។ 
ធមប៌ង្ខា ញផលូវ ទៅសុ្ខ្និពាវ ន ធមរ៌ពះរទងញ់ាណ្ រទងជ់ារបមុខ្ 
អដឋងគិក្មគគ ជាផលូវនាំសុ្ខ្  នាំរូលស្ាំរកុ្ និពាវ នសុ្ខ្។ 
រពះធមទ៌នះទ ើយ ម្ចនពនលឺខ្ល ាំង ធមរ៌ពះរះចាំង ទលើម្ដនទលាកា 
អារទរទលបាំភល ឺ ឲ្យបានសុ្ខ្ គ្នម នពនលឺណា ឲ្យភលដូឺរធម។៌ 
ម្ចនម្តពនល ឺ រពះធមជ៌ាម្ចច ស់្ ពិតជាភលរឺាស់្ េាំរះក្ង្ខា   
ក្ាំចតអ់វជិាជ  ម្ចរទម្ច នធការ ទទើបអារទៅថ្វ ភលកឺនះទលើស្ទគ។ 
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ស្របុទាំងបនួ ស្ទួនរពះគ្នថ្វ ខ្នតីទនះណា ទស្តវរស្សតា 
ទ ើញទាំងស្មណ្ៈ និងស្តក្ចឆ  ស្នទនធមអ៌ាល ៌ សិ្ក្ាជាក្ម់្ស្តង។ 
សិ្ក្ារបតិបតត ិ បនួរាំណុ្រនន  ធមរ៌ពះេនិរសី្ ម្ដលរទងស់្ម្មតង 
នឹងបានសួ្ស្តី សិ្រនីរក្ម្លង រពះពុទធរទងន់លលង ថ្វជាមងគល។  
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      គាថាេី ៩  
 ម្ចន ៤ មងគល 
 

ត្ផបា ច រពហមចរយិញ្ច  អរយិស្សចាច ន េស្សសនុំ 
និពាវ នស្សចាកិិរយិា   ច  ឯត្មមងគលមុត្តមុំ។ 

 (បទពាក្យ៧) 
ទស្រក្តីពាយាមដុតបាបធម ៌ ក្ិរយិាដល៏អរបទស្ើរខ្ល ាំង 
របតិបតតិនូវធមជ៌ាស្រណ្ាំ  វទិស្ស្កាល ខ្ល ាំងអរិនរនតយ។៍ 
ក្ិរយិាទ ើញនូវអរយិស្រចៈ មនិម្ចនរស្ពិររស្ពិលនយ័  
ក្ិរយិាបានផលដរ៏ក្នរក្ ជាក្រ់ាស់្នូវនយ័រពះនិពាវ ន។ 
ក្ិរយិាបនួទនះរបទស្ើរគ្នប ់ ម្ដលគួរម្តអបរ់ ាំឲ្យម្ចន 
ម្ចនទ ើយទទើបបានទៅជាយាន ្នដល់មងគលលអស្ថិតទស្ថរ។ 

 

ផស្សចកតសី្សរមាយ 
  ទស្រក្តីពាយាមដុតនូវបាបធម១៌ ការរបរពឹតតិនូវធមដ៌រ៏បទស្ើរ១ ការទ ើញនូវ
អរយិស្រចទាំងឡាយ១ ការទធវើឲ្យជាក្រ់ាស់្នូវរពះនិពាវ ន១ ទនះជាមងគលដឧ៏តតម។ 
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  ៩.១ ទស្រក្តពីាយាមដុតនូវបាបធម ៌ម្ចនទលាភៈទទស្ៈទម្ច ៈជាមូល 
  អកុ្ស្លទាំងអស់្ទនះម្ចនទៅក្នុងស្នត នរតិតមនុស្សរគបរ់បូ រពះស្ម្ចម ស្មពុទធ 
រទងប់ានទរបៀនរបទៅទយើង ឲ្យពាយាមលះបងអ់កុ្ស្លធម ៌ខ្ាំស្នសាំកុ្ស្លឲ្យដល់
រពម កុ្ាំរបម្ចទ (ទធវស្)ក្នុងទទីាំងពួង។ 

   ទដើមបលីះបងអ់កុ្ស្លធមម៌្ដលម្ចនទៅក្នុងស្នត នរតិត ទដាយទធវើអាការៈម្បបទនះ 
  -ការឲ្យទន 
  -រក្ាសី្ល 
  -រទរមើនភាវន 

៣១. ត្ផបា ការដុតនូវបាបធម ៌ អតថបទក្ាំណាពយ (បទបឋាវត) 
អាំទពើអារក្ក្់ ដក្ទ់ៅក្នុងរិតត កាយវាចពិត ម្ចនជារបរក្តី 
មនិង្ខយលះកាត់ ទទនូវអវីៗ ជាទរឿងអរបិយ  មនិរបណី្គ្នន ។ 
ម្ចនក្នុងស្តវទលាក្   ទររើនគទគ្នក្ទមលះ៉ ម្ដលគួររតិះរះិ ឲ្យបានរគប់រគ្ន 
ក្ាំទទរឲ្យអស់្ វានាំទវទន  ដល់ស្តវរគប់គ្នន   ទ ម្ ះវាថ្វបាប។ 
អាំទពើបាបទនះ ម្ចនទ ម្ ះអវីខ្លះ ទយើងគួររូតរះ ទរៀបរាប់ទរៀងទរៀប 
រាបឲ់្យបានដឹង ទ ើយខ្ាំបនាប កុ្ាំទធវើនូវបាប ដូរតទៅទនះ។ 
ម្ចនលួរម្ចនបលន់ ម្ចនចក្ម់្ចនកាប់ ម្ចនទាំងស្ម្ចល ប់ យក្ម្តពីកនះ 
រ ាំទលាភ ល្ នពាន ឲ្យម្តទពើបពះ កុ្ ក្ទរបាក្របាស្ របរពឹតតិខុ្ស្ឆ្គង។ 
ទបើរក្សីុ្វញិ រក្សីុ្ខុ្ស្រាប់ ម្ភនក្ចក្រ់ក្ឡាប់ ហក្ខុ់្ស្ទាំនង 
មនិេួញអវីលអ េួញថ្វន ាំទញៀនផង ម្តងទ ល្ ះរបង ប៉ូលីស្ទដញចប។់ 
េួញរសី្េួញរស្ត េួញអវីម្តខុ្ស្ ទធវើឲ្យរបទូស្ អារក្ក្អ់អួាប់ 
ទបើលក្ថ់្វន ាំម្ខ្មរ លក្ថ់្វន ាំទបាក្របាស្ បានលក្អ់វីខ្លះ សីុ្ម្ភនក្េញ្ជ ីង។ 
រូលរិតតទលងម្លបង  ម្លបងអបាយមុខ្ សីុ្ស្ងស្ពវរគប់ េួនចញ់រលីង 
ក្ត៏ាាំងលួរឆ្ក្់ របស់្ទគឯង គ្នម នក្តីទកាតម្រក្ង រាបរ់ដឋទ ើយណា។ 
កាយក្ម៏និលអ វាចអារក្ក្់ ក្ិតតិយស្ក្ខ្វក្់ មនិទរះរាបស្ត 
រិតតេួទឃារទៅ ក្ាំទៅឫស្ា ពាបាទផងណា រងអាឃាតទគ។ 



                 ព.ស ២៥៥៥ គ.ស ២០១១ 

124 

ទរះម្តររម្ណ្ន ទរះម្តនិនទ  នឹងទគរាល់គ្នន  ទៅមនិសុ្ខ្ទទ 
ទបើយ៉ាងទហរណាស់្  ក្ម៏្តងរះិទរ និយាយទដើមទគ មនិដារព់ីម្ចត។់ 
អាំទពើអារក្ក្់ ទក្ើតពីក្ិទលស្ ម្ដលមនុស្សបានទរះ ទធវើយ៉ាងរបាក្ដ 
ក្ិទលស្ទររើនយ៉ាង ខ្ល ាំងកាល អាំណ្ត់ ម្តទបើស្នមត ទៅថ្វអាស្វៈ។ 
អាស្វៈក្ិទលស្ ទរញពីទលាភៈ ទទស្ៈទម្ច ៈ ក្ាំពូលអស់្ថ្វន ក្់ 
គឺជាមូលទ តុ ននអាស្វៈ ម្ដលទយើងស្តគ ល់ជាក្់ ម្ចនរាស់្ក្នុងធម។៌ 
ទៅថ្វ តទបា គឺដុតក្ិទលស្ ពួក្អាស្វៈទនះ ដុតវាឲ្យមរណ៍្ 
ក្ាំចតទ់លាភៈ ទទស្ៈទម្ចទហ រតូវរបតិបតតិយក្ តាមធមរ៌ពះពុទធ។ 
មា៉ងទទៀតតទបា ក្ាំចតឲ់្យអស់្ អាំទពើអារក្ក្់ វានាំទទស្ទុក្ា 
ទ ើយស្តងកុ្ស្ល ម្ដលផតល់នូវសុ្ខ្ ពីទនះទៅមុខ្ បាននូវមងគល។ 
 

 ៩.២ ការរបតបិតតនូិវធមដ៌រ៏បទស្ើរ 
 

  រព មររយិធម ៌មក្ពី រព ម + ររយិ + ធម ៌= ការរបរពឹតតិធមដ៌រ៏បទស្ើរ 
អាំទពើលអទាំងអស់្សុ្ទធម្តជាធម៌ដ៏របទស្ើរ ម្តអនក្របាេញទលាក្ទលើក្ឲ្យទ ើញរាស់្
ទ ើយ ទលរទធាល ទ ើងគឺម្ចនកាមរាគៈ ទរពាះមនិង្ខយស្តវណាអាររ ាំលងបាន ដូទរនះ
បានជាក្នុង សី្ល ៨  ម្ចនសិ្កាា បទថ្វ អរព មររយិា ទវរមណី្ បានទស្រក្តីថ្វ ទវៀរ
ចក្ការរបរពឹតតិធម៌មិនរបទស្ើរគឺ កាមរាគ ក្នុងន័យទនះរគ ស្ថម្ដលជាអនក្ទរញ
ចក្កាមទដាយរបរពឹតតិ សី្ល ៥ ឬ សី្ល ៨ ឬ សី្ល ១០ ទលាក្ចតថ់្វជាអនក្របតិ-
បតតិរព មររយិធម ៌ជានទ់បនិងជានក់្ណាត ល។ រាំម្ណ្ក្អនក្បសួ្ (ភកិ្ាុ ស្តមទណ្រ) 
ម្ដលទរញចក្កាមពិតរបាក្ដ ទនះគឺជាអនក្ម្ដល របតិបតតិនូវរព មររយិធម ៌ជាន់
ខ្ពស់្បាំផុត រព មររយិៈ ម្រក្ទរញជា ៖  
១. ោស្សនរពហមចរយិ  
  ស្តស្នទូនម នធម៌ដរ៏បទស្ើរបាំផុត ជាស្តស្នបង្ខា ញធមវ៌និយ័ ទដើមបដីឹក្នាំ
ស្តវឲ្យទធវើលអទរៀស្អាំទពើអារក្ក្់ និងពនយល់ឲ្យទនឿយណាយក្នុងស្ាំស្តរវដត។ ម្ចន
ទគ្នលទៅ រុងបញ្ចបស់្ទរមរដល់ស្ងបផុ់តទុក្ាទទស្ទាំងពួង គឺដល់រពះនិពាវ នជាទី
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អវស្តន។ ស្តស្នទនះដឹក្នាំបង្ខា ញទទស្ននទស្រក្តីសុ្ខ្បទណាត ះអាស្ននក្នុង
ទលាក្ម្ដលរបក្បទដាយ រាគៈ ទទស្ៈ   ទម្ច ៈ និងក្ាំចត់បង់នូវទស្រក្តីទុក្ា
ទទមនស្ស ទស្រក្តីរទងអៀតរងអល់រគប់ម្បបយ៉ាង។ ការទូនម នដូទរនះម្ចនម្តពុទធ
ស្តស្នម្ដលជាស្តស្នបង្ខា ញផលូវដរ៏បទស្ើរ ទដើមបសី្ទរមរយក្បរមសុ្ខ្ ផលូវទនះ
ទៅថ្វ មគគរព មររយិៈ។ 
 

២. មគគរពហមចរយិៈ 
  មគគដធ៏ាំរាំបងក្នុងពុទធស្តស្នជាផលូវដរ៏បទស្ើរ ទ ម្ ះថ្វអរយិមគគ គឺជាម្ចគ៌្នរបាាំ
បីរបការ។ ផលូវរបាាំបីរបការទនះទ ម្ ះមា៉ងទទៀតថ្វ ជានិទរាធគ្នមនិី បដិបទ អរយិ
ស្រចៈ ជាផលូវរបតិបតតិទដើមបរី ាំលតនូ់វទស្រក្តីទុក្ា។ ផលូវទាំងរបាាំបីរបការស្រុបឲ្យខ្លីម្ចន 
៣ គឺ សី្ល ស្ម្ចធិ និង បញ្ញញ  ម្ដលពុទធស្តស្និក្ពាយាមរបតិបតតិ។ រាំម្ណ្ក្ពុទធ
ស្តស្និក្ជាអរយិបុគគលម្ដលម្ចន ឧបនិស្សយ័ក្ស្តងស្នសាំ អាំទពើលអយូរយាមក្
ទ ើយ (ទររើនជាតិ) ម្ដលបានរបតិបតតិដល់ អធិសី្ល, អធិរិតត, អធិបញ្ញញ  អារ   ស្ាំ
ទររមគគផល ម្ចន  ទស្តតាបតតិមគគ  ទស្តតាបតតិផល ស្ក្ទគ្នមមិគគ  ស្ក្ទគ្ន-មិ
ផល អនគ្នមមិគគ អនគ្នមផិល អរ តតមគគ អរ តតផលទររើនជាអទនក្ ក្នលង មក្
ទ ើយ។ 
របទភទននរព មររយិធម ៌
  -រព មររយិថ្វន ក្់ទប បានដល់រគ ស្ថ អនក្រគប់រគងផទះ ម្ចនបុរត ភរយិា ឲ្យ
ទន រក្ាលីល ៥ មនិរបរពឹតតិផិតក្បត ់ភរយិាស្តវ ម។ី 
  -រព មររយិថ្វន ក្ក់្ណាត ល បានដល់រគ ស្ថអនក្រគបរ់គងផទះ រក្ាសី្ល ៨ ក្នុង
នលង ឧទបាស្ល សី្ល រទរមើនភាវន អបរ់ ាំរិតត។ 
  -រព មររយិថ្វន ក្ខ់្ពស់្ បានដល់បពវេិត និងរគ ស្ថ ទបើរគស្ថជាអនក្រក្ាសី្ល៨ 
អស់្មយួេីវតិ។ 
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៣២. រពហមចរយិ ការរបរពឹតតិនូវរព មររយិធម ៌
 

  អត្ថបេកុំណាពយ   រពហមចរយិធម ៌ (បទកាក្គត)ិ 
ទនះរព មររយិា របតិបតតិរេះថ្វល  តាមធមរ៌ពះពុទធ 
ជាធមដ៌ល៏អ ធមន៌លលវសុិ្ទធ របតិបតតិទម្ចះមតុ 
 បានក្តីសុ្ខ្។  
លអទាំងកាយរិតត វាចទនះពិត ពីទរាះណាស់្ណា 
ទទះរបរពឹតតិអវ ី ម្តងទស្តមនស្ា មនិម្ដលឮថ្វ 
 ឲ្យទុក្ាទគឯង។ 
លអសី្លលអស្ម រិតតទនះរមទមយ ទរះទកាតទរះម្រក្ង 
រិតតស្លអស្តអ ត វាចស្ម្មតង កាយក្រ៏ម្អង 
 ទធវើម្តខ្ងលអ។ 
រព មររយិធម ៌ ម្ចនធមប៌វរ ជាគូស្ម្មតង 
ធមគូ៌នងឹសី្ល ជាធមល៌អឯង ធមទ៌នះក្ម៏្តង 
 ឲ្យទគបានសុ្ខ្។ 
បាណាតិបាត ម្ចនធមល៌អស្តអ ត ម្ដលបាននាំមុខ្ 
ទមតាត ក្រណុា សុ្ទធម្តឲ្យសុ្ខ្ ពីទនះទៅមុខ្ 
 កបស់្ម្ចល បទ់ទៀត។ 
អទិនន ទន លួរទគគឺគ្នម ន បាំណ្ងរងទ់ឆ្លៀត 
ទរពាះម្ចនទមតាត  មនិទលាភរក្ទស្នៀត ទបើរងយ់ក្ទទៀត 
 ទល់ម្តទគឲ្យ។ 
កាទមសុ្មចិឆ  បនថយកាម្ច ឲ្យរស្តលទស្តើងទ ើយ 
កាម្ចទីនវៈ ធមទ៌នះដងឹទ ើយ គួរគិតមុខ្ទរកាយ 
 កុ្ាំបទណាត យខ្លួន។ 
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មុស្តវាទៈ កុ្ ក្ទបាក្របាស់្ ត្ រវ់ាឲ្យទ ើយ 
ទរពាះធមស៌្រចៈ ទៅេិតបទងាើយ ទបើរបុងភរទ ើយ 
 ឲ្យនឹក្ស្រចៈ។ 
សុ្រាទមរយ័ ផឹក្សីុ្រាល់នលង រតូវ ត្ រឲ់្យខ្ះ 
នឹក្ធមអ៌បបម្ចទ ឲ្យទ ើញរបតយក្ស វាផតល់ទរគ្នះថ្វន ក្ ់
 ឲ្យទុក្ាទគឯង។ 
ទមតាត ក្រណុា អបបម្ចទធម្ចម  រពះរទងស់្ម្មតង 
ធមទ៌ផសងៗទទៀត គួរម្តរម្អង របតិបតតិលអម្ស្តង 
 តាមរពះស្តស្ន។ 
ទនះទៅស្តស្នះ រព មររយិៈ គឺជាស្តស្ន 
ស្តស្នរពះពុទធ ម្ចនគុណ្ក្រណុា ចាំយក្អាស្ត 
 អស់្ស្ាំស្តរស្តវ។ 
ស្តវម្ចនស្ទធ  ទេឿជាក្រ់គបគ់្នន  លអពិតរបាក្ដ 
របតិបតតិជាក្ម់្ស្តង ម្ចាំមនួ មតរ់ត ់ រាស់្មនិក្ាំស្ត ់
 បានររួទុក្ាភយ័។ 
ររួទាំងទលាក្ទនះ មនិម្ចនស្ាំគះិ សុ្ខ្ទាំងដល់ពធ- 
បរទលាក្នយ ក្គ៏្នម នទុក្ាអវ ី បានសុ្ខ្រកាស់្នរក្ 
 ដល់សុ្ខ្និពាវ ន។ 
ទរពាះម្ចនម្ចគ៌្ន ក្ាំចតរ់គបរ់គ្ន នូវទុក្ា ល្ នពាន 
ទរពាះទធវើម្តលអ មនិទ ើយបាំពាន ទធវើម្តអវីម្ចន 
 នូវក្មមកុ្ស្ល។ 
កុ្ស្លក្មម ពិតជារងច់ាំ ឲ្យវបិាក្ផល 
ឲ្យនូវផលសុ្ខ្ ដរាបដាក្ដ់ល់ សុ្ខ្អស់្ក្ងវល់ 
 អាំពល់នឹងទុក្ា។ 
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ទរពាះម្តម្ចគ៌្ន អរយិមគគទស្តភា ឥទធិពលនាំមខុ្ 
ស្តវរបតិបតតិតាម រាស់្េួបនឹងសុ្ខ្ នឹងមនិស្តម ញស្មុគ 
 ក្នុងស្ងារស្តវ។ 
របតិបតតិទនះណា តាមនរតសិ្កាា  រេះថ្វល អនុវតត 
បានអធិសី្ល អធិរិតតសុ្ទធ ឆ្ល ត ល្ ស្របាក្ដ 
 អធិបញ្ញញ ។ 
នឹងបានឲ្យដល់ ទលាកុ្តតរផល មគគផលនលលថ្វល  
ទផតើមពីទស្តតា បតតិមគគទនះណា របទស្ើរអស្តច រយ 
 ទលើស្បានអវីៗ។ 
ដូរម្ចនដីកា រពះពុទធរតាស់្ថ្វ ស្រចៈវរី 
ទយើងអារយល់បាន មនិ ួស្វស័ិ្យ តាមអតថនយ័ 
 ននរពះគ្នថ្វ។ 
 

   បឋពោ  ឯករផជាន  ស្សគគស្សស គមផនន វា   
  ស្សពវផលាកាធិបផចចន  ផោត្ថបត្តិផលុំ វរ ុំ។ 
ការបានឯក្រាេយ របទស្ើរអងអ់ារ ឥសូ្រម្ចាំទាំ 
ទៅទលើម្ផនដ ី បានសុ្ខ្សួ្គស៌្ម អធិបតី ឺុ ាំ 
 ទៅទលើទលាកា។ 
មនិអារនងឹទស្មើ ដល់ផលរបទស្ើរ គឺផលទស្តតា 
ម្ដលអរយិបុគគល ស្ទរមរទនះណា មគគផលនលលថ្វល  
 វទិស្ស្ទឆ្ើតឆ្យ។ 
ទរពាះទស្តតាមគគ ផលូវនាំទៅដាក្ ់ ដាក្ដ់ល់របឡាយ 
 ូររូលនិពាវ ន បានសុ្ខ្រស្ស់្រស្តយ បរមសុ្ខ្ស្បាយ 
 អស់្នូវទុក្ាភយ័។ 
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អស់្ម្ចនឧបស្គគ អវីទធវើឲ្យស្តល ក្ ់ រារាាំងទនះអ ី
ទទះបបញ្ចធម ៌ អាំណារខ្ល ាំងនរក្ មនិអារបាំនភល 
 ទស្តតាមគគទ ើយ។ 
រាស់្ជានឹងអារ ពិតម្ចនអាំណារ ស្ទរមរដល់ទរតើយ 
យ៉ាងយូររបាាំពីរ ជាតិជារុងទរកាយ បញ្ចបប់ទងាើយ 
 បានអមតធម។៌ 
បានដល់និពាវ ន បរមសុ្ខ្ស្តនត រងុទរឿងបវរ 
រលតអ់ស់្ទុក្ា ទស្តក្ភយ័ម្តងមរណ៍្ អស់្អវីរតដរ 
 រ ាំខ្នទ ើយណា។ 
រព មររយិធម ៌ របតិបតតិបានលអ ធមពុ៌ទធស្តស្ន 
ជាធមរ៌បទស្ើរ សិ្រវីឌឍន ម្ដលរពះស្តស្តត  
 រតាស់្ថ្វមងគល។ 
 

៩.៣ ក្ិរយិាបានទ ើញនូវអរយិស្រចៈ អរយិស្រចៈ គឺទស្រក្តីពិតម្ដលបគុគលដរ៏បទស្ើរ 
បានទ ើញ 
 អរយិស្សចចៈ មាន៤យ៉ាង ៖ 
១.េុកខអរយិស្សចចៈ (ទុក្ា+អរយិ+ស្រចៈ) 
ទស្រក្តីទុក្ាជាទមននស្រចៈ ឬទមទុក្ា ម្ដលរពះអរយិបានទ ើញ     = ទស្រក្តីទុក្ាជាការពិតដរ៏ាំបង 
២.េុកខស្សមុេយអរយិស្សចចៈ  (ទុក្ា+ស្មុទយ+អរយិ+ស្រចៈ) 
ទមទ តុម្ដលនាំឲ្យម្ចនទុក្ាពតិរបាក្ដ(គឺតណាា ) 
 ៣.េុកខនិផោធអរយិស្សចចៈ 
(ទុក្ា+និទរាធ+អរយិ+ស្រចៈ) ទមស្រចៈម្ដលនាំដល់ការរ ាំលតទុ់ក្ា ទគ្នលទៅរបស់្រពះ
អរយិៈ ទដើមបទីៅដល់ទគ្នលទៅទម ម្ដលនាំឲ្យរ ាំលតទុ់ក្ាគឺរពះនិពាវ ន 
 



                 ព.ស ២៥៥៥ គ.ស ២០១១ 

130 

 ៤.េុកខនិផោធគាមីនីបដបិទាអរយិស្សចចៈ 
(ទុក្ា+និទរាធ+គ្នមនិ+ីបដិបទ+អរយិ+ស្រចៈ) ទមផលូវម្ដលនាំឲ្យរ ាំលតទុ់ក្ា ផលូវដ៏
របទស្ើរម្ដលនាំឲ្យរ ាំលតទុ់ក្ាគអឺរយិមគគ 
  

 ១. -េុកខអរយិស្សចច  
  ទមទុក្ាម្ចន១២ក្ងម្ចនតាាំងពីជាតិទុក្ាគឺទុក្ាទរពាះក្ាំទណ្ើ តទក្ើតមក្រស់្ទៅក្នុង
េីវតិរបក្បទដាយទុក្ាទររើនយ៉ាងរាបពុ់ាំបានរ ូតដល់ស្តល បវ់ញិគឺ មរណ្ៈទុក្ា។ ទុក្ា
ទាំង១២ក្ងទនះ ទក្ើតទ ើងអារស័្យម្ចនខ្ន័ធរបាាំទទើបបណាត លឲ្យម្ចនទុក្ាដូទរនះទបើអ
ញ្ច ឹងទុក្ាទាំងអស់្ទនះរពះពុទធជាម្ចច ស់្រទងទ់ៅបរងួមមក្ថ្វជាឧបាទនក្័ានធទុក្ា ជា
ទមទុក្ាម្ដលរតូវក្ាំណ្តដ់ឹងថ្វស្តវទាំងឡាយវលិក្នុងស្ាំស្តរវដតទនះម្តងម្តម្ចនទុក្ាអ
ញ្ច ឹងគ្នម នអនក្ណាម្ចនអានុភាពទធវើឲ្យកនះបានទរតពីស្ម្ចម ស្ទម្ចព ធិញ្ញញ ណ្ ឬថ្វទរះ
មុនការរតាស់្ដឹងធមរ៌បស់្រពះពុទធទនះទទ។ 
  

២. េុកខស្សមុេយអរយិស្សចច 
  ទមទ តុម្ដលនាំឲ្យម្ចនទុក្ា គឺតណាា  ម្ចនកាមតណាា , ភវតណាា  និង វភិវ      
តណាា ។ រពះពុទធបានរតាស់្ដងឹនូវធមភ៌ាល មរទងប់ានឧទនជាបឋមពុទធវរនថ្វៈ 
អផនកជាត្ិ ស្សុំោរ ុំ ស្សនាធ វិស្សុំស  អនិពវិស្សុំ គហការ ុំ គផវស្សផនាត  េុកាខ  
ជាត្ិបុនបបនុុំ គហការក េិផដ្ឋឋ ស្ស ិ  បុន ផគហុំ នកាហស្ស ិ ស្សផពវ ផត្ 
ផាស្សកុា  ភគា គហកដូុំ វិស្សងខត្ុំ  វិស្ស ខ្ រ កត្ុំ ចិត្តុំ ត្ណាា នុំ ខយ    
មជឈគា។ 
  ម្របថ្វៈ ម្នតណាា  អនក្ឯងទនះទ ើយជាទមជាង ម្ដលធាល បត់ាក្ម់្តង អតតភាពឲ្យ
ទយើង អទនទ លក្នុងស្ាំស្តរវដតទនះជាអទនក្ជាតិ របក្បទដាយទុក្ារាបពុ់ាំបានម្តទពល
ទនះទយើងបានរតាស់្ដឹងនូវធមទ៌ ើយ ទយើងស្តគ ល់អនក្ទ ើយឥ ូវទនះ ទរគឿងទរត 
របស់្អនក្ (រាបខ់្លះថ្វឆ្អឹងេាំនីរ ខ្លះថ្វរទូតរនប) គឺក្ិទលស្ទាំងអស់្ទយើងការ់
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បាំបាក្អ់ស់្ទ ើយ ទាំងក្ាំពូលផទះគឺអវជិាជ ទយើងក្ាំទទរទចលទ ើយ អនក្មនិអារញុាាំង
អតតភាពទនះឲ្យទក្ើត បានទទៀតទ ើយ ជាតិទនះជាទីបាំផុតននទយើងទ ើយ ។ ក្នុងរពះ
ឧទនទនះរពះអងគបានបញ្ញជ ក្រ់ាស់្ថ្វ តណាា ទនះជាទមជាងម្ដលតាក្ម់្តងអតតភាព
ឲ្យទក្ើតបនតមិនទរះរប់ តណាា ទនះបានរមួផសាំជាមួយអវជិាជ  ទ ើយបទងាើតរង្ខវ ក្់នន  
ទស្រក្តីទុក្ាក្នុងស្ាំស្តរវដត ទៅថ្វ ធម ៌បរចយាកា ឬ បដិរចស្មុបាទធម ៌ជាធមម៌្ដល 
ទក្ើតរបទក្ព់ាក្ព់ន័ធគ្នន ពីមយួទៅមយួបនត រ ូតមនិទរះរបគ់ឺៈ 

អវិជាា  បចចយា ស្ស ខ្ ោ  អវជិាជ  ជាបរចយ័នាំឲ្យទក្ើត ស្ង្ខា រ 
ស្ស ខ្ របបចចយា វិញ្ញញ ណ្ុំ   ស្ង្ខា រ ជាបរចយ័នាំឲ្យទក្ើតវញិ្ញញ ណ្ 
វិញ្ញញ ណ្បបចចយា នាមរបូុំ  វញិ្ញញ ណ្ ជាបរចយ័នាំឲ្យទក្ើត នមរបូ 
នាមរបូបបចចយា ោឡាយត្នុំ នមរបូជាបរចយ័នាំឲ្យទក្ើតស្តឡាយតនៈ   
ោឡាយត្នបបចចយា ផផស្សា ស្តឡាយតនៈជាបរចយ័នាំឲ្យទក្ើត ផស្សៈ 
ផស្សសបបចចយា ផវេនា ផស្សៈជាបរចយ័ នាំឲ្យទក្ើត ទវទន 
ផវេនបបចចយា ត្ណាា  ទវទនជាបរចយ័នាំឲ្យទក្ើត តណាា  
ត្ណាា បចចយា ឧបាទានុំ តណាា ជាបរចយ័នាំឲ្យទក្ើតឧបាទន 
ឧបាទានបបចចយា ភផវា ឧបាទនជាបរចយ័នាំឲ្យទក្ើតភព 
ភវបបចចយា ជាត្ិ ភពជាបរចយ័នាំឲ្យទក្ើតជាតិ 
ជាត្ិបបចចយា ជោមរណ្ុំ  ជាតិជាបរចយ័នាំឲ្យទក្ើតេរា មរណ្ៈ និងទុក្ាទស្តក្
រពួយទទមនស្សរទងអៀតរងអល់ ជាទររើនអទនក្។ 

 ៣. េុកខនិផោធអរយិស្សចច 
 ទគ្នលទៅននការរ ាំលតទុ់ក្ា គឺរពះនិពាវ ន ទដើមបបីានដល់រពះនិពាវ នទល់ម្តម្ចន 
មទធាបាយរ ាំលតត់ណាា  ម្ដលជាទ តុនាំឲ្យទក្ើតទុក្ា។ 
៤. េុកខនិផោធ  គាមិនី បដិបទា  អរយិស្សចចៈផលូវរបតិបតតិម្ដលនាំទៅដល់ 

 ការរ ាំលតទុ់ក្ាម្ចនអដឋងគិក្មគគជាផលូវរបក្បទដាយអងគ ៨  គឺៈ 
ក្.ស្ម្ចម ទិដឋិ ទយាបល់យល់ទ ើញរតូវតាមធមព៌ិតគឺយល់រាស់្តាមអរយិស្រចៈ 
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ខ្.ស្ម្ចម ស្ងាបប   ទស្រក្តីរតិះរះិរងទ់រញចក្កាមរតូវតាមអរយិស្រចៈ 
គ.ស្ម្ចម ក្មមនត ការង្ខររតូវគឺមនិទធវើកាយទុរចរតិ 
 .ស្ម្ចម វាច និយាយម្តលអទវៀរចក្វរីទុរចរតិ 
ង.ស្ម្ចម អាេីវ រិញ្ច ឹមេីវតិរតូវ 
រ.ស្ម្ចម វាយាម ពាយាមទធវើកុ្ស្លក្មមទ ើយបាំបាតអ់កុ្ស្ល 
ឆ្.ស្ម្ចម ស្ត ិ រលឹក្រតូវៗតាមអរយិស្រចៈ 
េ.ស្ម្ចម ស្ម្ចធិ តមាល់រិតតរតូវបានដល់រិតតស្តអ តលះនីវរណ្ធមប៌ាន។ 
 

៣៣. អរយិស្សចាច នេស្សសនុំ  ក្ិរយិាបានទ ើញនូវអរយិស្រចៈ 
 

  អត្ថបេកុំណាពយ ចត្ុោរយិស្សចច   (បទកាក្គត)ិ 
អរយិស្រចៈ ការពិតទនះរាស់្ ជាស្រចៈធាំ 
ជាទមស្រចៈ ក្ម្ចល ាំងខ្ល ាំងម្ចាំ ម្ដលរពះបរម 
 រទងប់ានទទស្ន។ 
ទមស្រចៈបនួ ឥទធិពលម្ចាំមនួ រទងប់ានរតាស់្ថ្វ 
ទមីយួទុក្ាៈ អរយិស្រចណា ទនះទៅទុកាា  
 ខ្ល ាំងកាល ក្នលង។ 
ទុក្ាទនះទុក្ាខ្ល ាំង មនិង្ខយឃាតឃ់ាាំង ទុក្ាដបព់ីរក្ង 
រមួជាឧបាទន- ក្័ានធទុក្ារាំបង(៧) ទុក្ានរក្ម្លងផង 
 មនិង្ខយ ត្ រប់ាន។ 
ទពីរីស្មទុយៈ ទុក្ាអរយិៈ ស្រចៈទនះម្ចន 
នូវតួនទ ី របឋមរបធាន ទមទ តុឲ្យម្ចន 
 នូវទស្រក្តីទុក្ា។ 
រពះពុទធរតាស់្ថ្វ ទមទ តុទនះណា វាជារបមុខ្ 
វាទ ម្ ះតណាា  ក្លិនស្អុយគរគុក្ វាទដើរនាំមុខ្ 

៧.អានថ្វ ខ្នទុ់ក្ 



                 ព.ស ២៥៥៥ គ.ស ២០១១ 

133 

 ឲ្យទក្ើតទុក្ាធាំ។ 
វាតាក្វ់ាម្តង វាម្តងរម្អង បុិនខ្ងម្ផសផសាំ 
ឲ្យស្តវទៅទក្ើត ភពតូរភពធាំ វាបានស្នសាំ 
 ឲ្យទុក្ារគបជ់ាត។ិ 
តណាា កាល ខ្ល ាំង វាម្ចនក្ម្ចល ាំង ទ ើយវាម្ចនទស្នៀត 
ទៅរងស្តមគគ ី អវជិាជ មយួទទៀត មនិង្ខយនឹងទឆ្លៀត 
 ទរ ើខ្លួនបានទ ើយ។ 
ស្តវរងប់ានសុ្ខ្ រតូវរាាំងស្ាំរកុ្ កុ្ាំបីក្ទនតើយ 
រាាំងនងឹតណាា  កុ្ាំបីបទណាត យ ទទះមុនទទះទរកាយ 
 រតូវម្តបានកនះ។ 
ទបើកនះតណាា  ទទើបបានសុ្ខ្ កនះទដាយវរិយិៈ 
អស់្នូវទុក្ាទស្តក្ វបិបទយាគអលួអាក្ ់ បានឯក្នតៈ(៨) 
 បរមសុ្ខ្និពាវ ន។ 
ចតជ់ាទីប ី បរមសុ្ខ្ទនះនន អស់្ទុក្ា ល្ នពាន 
ទរពាះបានរាាំងកនះ  តណាា ម្ដលម្ចន វាកបរ់កុ្រាន 
 ទរនទ នទទៀតបាន។ 
ម្តទដើមបបីាន រតូវសូ៊្បតូររបាណ្ តាមរពះរទងញ់ាណ្ 
ទដើរតាមអរយិមគគ   ទុក្ដូរជាស្តព ន ពាយាមរកុ្រាន 
 ្នឲ្យបានដល់។ 
អរយិមគគទនះណា  ផលូវលអនលលថ្វល  ផលូវរពះទស្ពល 
ស្រចៈទបីនួ រទងប់ានរងអុល ឲ្យស្តវបានយល់ 
 របតិបតតិដល់ទរតើយ។ 
អរយិមគគទនះ គួរផចិតផចងទ់ស្តម ះ កុ្ាំរបម្ចទទ ើយ 
ទដើរឲ្យបានរតង ់ នឹងឆ្បដ់ល់ទរតើយ ម្តទបើវាងទ ើយ 

៨.អានថ្វ ទអ ក្ន ់តាក្ ់
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 រាស់្ជាយូរយា។ 
ទដើរដូរទមដរណា តាមនរតសិ្កាា  ម្ដលរពះពុនធ  
រទងប់ានបង្ខា ញ ឲ្យស្តវនន បានជាម្ចគ៌្ន 
 ថ្វល នលលរបទស្ើរ។ 
ទនះទ ើយអរយិស្រច   ទបើទ ើញរាស់្ទរស្រ  ទ ើយពាយាមទដើរ 
ទធវើឲ្យបានរតូវ តាមពុទធដាំទណ្ើ រ ទនះទ ើយរបទស្ើរ 
 មងគលសួ្ស្តី។ 

 ៩.៤ ក្រិយិាទធវើឲ្យជាក្រ់ាស់្នូវរពះនពិាវ ន រពះនិពាវ នម្ចនអតថទររើនយ៉ាង ក្នុងទីទនះ
ទលើក្នយ័ខ្លះៗថ្វៈ និពាវ នម្ចនអតថថ្វ “វោិគ” គអឺស់្ទៅនូវតាំទរក្ អស្សវកខផយោ 
គឺអស់្ទៅនូវក្ិទលស្ និរេុផកាខ  គឺអស់្ទៅនូវទុក្ា និផោផធា គរឺលតទ់ាំងអស់្គ្នម ន
ស្ល់ ។ល។ និពាវ នម្ចនទៅទពលណា? 
  ទលើក្យក្អតថ ម្ដលរស្ងព់ីអភសិ្វាចរបស់្រពះទពាធិស្តវ ម្ដលបានរបសូ្រត
មក្ភាល មទរះនិយាយថ្វៈ 

១.អផគាគ  ហមស្សម ឹ  ផលាកស្សស ទយើងជាក្ាំពូលទលើទលាក្ 
២.ផជផដ្ឋឋ  ហមស្សម ឹ ផលាកស្សស ទយើងជារបងទគទលើទលាក្ 
៣.ផស្សផដ្ឋឋ  ហមស្សម ឹ ផលាកស្សស ទយើងរបទស្ើរជាងទគទលើទលាក្ 
៤.អយមនតិមា ជាត្ិ  ជាតិទនះជាជាតិរុងទរកាយបាំផុត 
៥.នត្ថិទានិ  បុនពភផវាត្ិ  តទៅគ្នម នជាតិទទៀតទ ើយ  

  ពិចរណាទៅទ ើញរពះគ្នថ្វទី៤ បង្ខា ញថ្វជាតិទនះជាជាតិរុងទរកាយទ ើយ 

រពះគ្នថ្វទី៥ ថ្វអាំណឹ្ះតទៅទទៀតគ្នម នជាតិទទៀតទ ើយ។ បានទស្រក្តីថ្វ ការអស់្
ជាតិអស់្ក្ាំទណ្ើ តម្លងទក្ើតមក្ទទៀត ទនះគឺជារពះនិពាវ ន ដូទរនះរពះនិពាវ នម្ចនពិត
ម្តគ្នម នស្តថ នទីម្ដនទក្ើតម្តម្ចនទពលទវលាមយួទរកាយម្ដលរពះអរយិៈបានក្ស្តង
រគប់រគ្នន់ស្ទរមរជារពះអរ នតភាល មទនះគឺរិតតរពះអរ នតដាំបូងទនះ គឺទក្ើតរពះ
និពាវ នម្តមតង ទៅថ្វ ឧបាទិទស្ស្និពាវ នជានិពាវ នម្ដលរពះអរ នតបានទធវើឲ្យជាក្់
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រាស់្ទៅក្នុងរិតតក្នុងទពលរស់្ទៅទនះ។ ដល់ទពលរពះអរ នតរទង់រូលទីវងគត
រ ាំលាយអស់្ខ្នធទៅ ទៅថ្វ អនុបាទិទស្ស្និពាវ ន តពីទនះគ្នម នអវីទក្ើតទាំងអស់្គឺ 
រលតគ់្នម នស្ល់គ្នម នរត ប ់ គឺអស់្អវីៗទាំងអស់្ ម្តមតង។ ទបើគ្នម នអវីម្តទាំងអស់្  

ដូទរនះទតើទុក្ាម្ចនមក្ពីណា ? ខ្លះយល់ថ្វ ទបើនិពាវ នសូ្នយកងឹគ្នម នអវីទាំងអស់្អញ្ច ឹ
ងទតើរបាថ្វន ទៅទធវើអវ ី? វាអតស់្បាយ ? 
  អនក្យល់ដូទចន ះ គឺទគយល់ថ្វទល់ម្តម្ចនក្ាំទណ្ើ តម្ចនរូបទទើបបានស្បាយគឺ
វាផទុយនឹងស្ពវញ្ញុ តញ្ញញ ណ្ម្ដលរពះអងគម្តងស្ម្មតងថ្វ គឺឧបាទនក្ា័នធទនះទ ើយ
ម្ដលនាំឲ្យម្ចនទុក្ាអទនក្អននតរគបជ់ាតិក្នុងស្ាំស្តរវដតទនះ ទបើនិយាយពីទឹក្ម្ភនក្យាំ
ទស្តក្ទនះទររើនជាងទឹក្មហស្មុរទទៅទទៀត របសិ្នទបើម្ចននរណាទគទរះទធវើ
ឲ្យអស់្ភពក្ាំទណ្ើ តទនះ សូ្មបទីគរតូវការចក្រ់ូបទយើងមយួនលង របាាំមួយរយលាំម្ពងក្៏
សុ្ខ្រិតតបតូរម្ដរ។ 

៣៤. និពាវ នស្សចាិកិរយិា  ក្ិរយិាទធវើឲ្យដាក្រ់ាស់្នូវរពះនិពាវ ន 
  អត្ថបេកុំណាពយ  និពាវ ន (បទស្រភញ្ញ ) 
និពាវ នគ្នម នទស្តះនូវអវីៗ  គឺស្ងបរ់បនពបរមសុ្ខ្ស្តនត 
និពាវ នគ្នម នរបូគ្នម នទាំងស្តថ ន គ្នម នទីស្រម្ចនតក្ាំស្តនតកាយ។ 
និពាវ នគ្នម នទុក្ាគ្នម នទាំងភយ័ គ្នម នក្តីរបារស័្យអនក្ទរៀងអាយ 
និពាវ នទៅេិតឬទៅឆ្ង យ មនិគួរបរយិាយឆ្ង យេិតទ ើយ។ 
គឺនិពាវ នទនះអស់្ទាំងអស់្ រលតគ់្នម នទស្តះស្ល់អវីទ ើយ 
ទរកាយជាតិរពះអរ នតជាតិបទងាើយ ដល់និពាវ នទ ើយកុ្ាំបឆី្ងល់។ 
អនក្ម្ដលរបាថ្វន ទៅនិពាវ ន និស្សយ័ទគម្ចនមនិរងខ់្វល់ 
មនិរងទ់ក្ើតទទៀតនាំរវល់ ភពជាតិអាំពល់ម្តទុកាា ។ 
ធមមតាទបើម្ចនជាតកិ្ាំទណ្ើ ត វាម្តងម្តទក្ើតទ ើយមរណា 
ស្តល បទ់ក្ើតៗនាំអស្តរ ម្ចនក្តីទុកាា រាបពុ់ាំបាន។ 
វលិវល់វទងវងរក្ឡាបរ់រក្ ក្នុងស្ាំស្តរវដតគ្នម នអវស្តន 
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ទរពាះម្ចនរបូនមម្តងរ ាំខ្ន ទុក្ាឥតរស្តក្រស្តនតគួរស្ទងវគ។ 
រងឲ់្យរបទ់ៅបានរ ័ស្ ទរពាះទ ើញទុក្ារាស់្ជាក្ណ់ាស់្ទពក្ 
យល់អរយិស្រចរាស់្រក្ម្ ត ឥតម្ចនអល់ឯក្ក្នុងរិនត ។ 
យល់រាស់្ទដាយការបានស្នសាំ របម្មរបមុាំនូវបញ្ញញ  
បានយល់នូវធមរ៌ពះស្តស្តត  មនិម្ចនក្ង្ខា ទស្តះទ ើយនន។ 
រងដ់ល់និពាវ នក្ខ៏្តិខ្ាំ ក្ស្តងស្នសាំនូវនិស្សយ័ 
ទធវើម្តលអៗ រគបក់្រណី្ តាមរពះេិនរសី្រទងទូ់នម ន។ 
របតិបតតិទដើរតាមអរយិមគគ អនគតនាំដាក្ដ់ល់និពាវ ន 
ម្តមុនទពលដល់ផលឲ្យបាន នូវក្តីសុ្ខ្ស្តនតដរាបទៅ។ 
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      គាថាេី ១០  
  ម្ចន ៤ មងគល 

ផុដឋស្សស ផលាកធផមមហ ិ ចិត្តុំ  យស្សស ន កមបត្ិ 
អផោកុំ វិរជុំ  ផខមុំ  ឯត្មមងគលមុត្តមុំ។  

  (បទពាក្យ៧) 
ភាវៈជាបុគគលមនិញាបញ័់រ ទទះបះ៉ទលាក្ធមរ៌បចាំនលង 
មនិម្ចនរ ាំទភើបក្នុង ឫទយ័ ម្ចនរិតតរបល័យទស្រក្តីទស្តក្។ 
ក្សយ័ទាំងធូលីគរឺាគៈ បានទក្សមក្ានតជាក្អ់ាក្វ់បិបទយាគ 
វមិុតតិសុ្ខ្នឹងម្ចនមក្ យក្ជាមងគលក្នុងេីវ៉ា។ 

ផស្សចកតសី្សរមាយ 
  រិតតននបុគគលណា ម្ដលទលាក្ធម៌ទាំងឡាយ ពាល់រតូវទ ើយ មនិរ ាំទភើបញាប់
ញ័រ១ ការមនិម្ចនទស្រក្តីទស្តក្១ ធុលី គឺរាគៈទៅរបាស្ទ ើយ១  រិតតទក្សមក្ានត១ 
ទនះជាមងគលដឧ៏តតម។ 
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 ១០.១ រតិតម្ដលមនិក្ទរមើក្ញាបញ័់រទដាយទលាក្ធម ៌
  ទលាក្ធម ៌ម្ចន ៨ គ ឺ
  -បានលាភ -ឥតលាភ -បានយស្ -ឥតយស្ 
  -បានសុ្ខ្ -បានទុក្ា -បានស្រទស្ើរ -បាននិនទ  

  ធមទ៌ាំង៨របការទនះ ម្ដលមនុស្សរគបរ់បូម្តងេបួរបទះមនិអារទេៀស្វាងបាន
ទ ើយ សូ្មបរីពះស្ម្ចម ស្មពុទធក្ម៏្ចនការស្រទស្ើរ និងការនិនទ ពីេនទាំងឡាយ។ 
ទយើងទាំងអស់្គ្នន កុ្ាំឲ្យវទងវង តាមទលាក្ធមទ៌ាំងទនះទ ើយ។  

៣៥- ផុដឋស្សស ផលាកធផមមហ ិចិត្តុំ យស្សស ន កមបត្ ិ  
 រិតតជាបុគគលម្ដលកបរ់វល់ ញាបញ័់រនឹងទលាក្ធមទ៌ផសងៗ 

  អត្ថបេកុំណាពយ   (បទស្រភញ្ញ ) 
បុគគលម្ចនរតិតបរសុិ្ទធថ្វល  មនិម្ចនរបាថ្វន ការអវីទ ើយ 
តាាំងរិតតបាននឹងនល៎អទ ើយ ម្តងម្តបទណាត យតាមទ តុការណ៍្។ 
អវីម្ដលរតូវទក្ើតវានឹងទក្ើត វាម្ចនក្ាំទណ្ើ តតាមក្ម្ចម  
ទបើទក្ើតមក្ទនះក្ធ៏មមតា ឥតគិតរបាថ្វន ធាំដុាំទ ើយ។ 
ទបើបានលាភយស្សុ្ខ្ស្រទស្ើរ ក្ទ៏ៅម្តទដើរទធវើរពទងើយ 
មនិទរតក្រតអាលនឹងអវីទ ើយ ទររើនម្តបទណាត យតាមទ តុការណ៍្។ 
ទបើសិ្នទទួលផលវបិាក្ បាតល់ាភយស្ខ្តស្ពវក្រិចការ 
ឬទគទតះទដៀលម្បបយ៉ាងណា រិតតទៅធមមតាទធវើ ីុៗ។ 
មនិម្ចនទទស្ៈពុះក្ទរញ្ញជ ល ទតត ទៅតាមទដាយពាក្យស្មត ី
ទទះអនក្ណាទគនិនទ ស្តី អារក្ក្អ់ារក្ីខ្ល ាំងក្តីណា។ 
មនិទរះតទមលើងនូវម្ចនះ ខ្ាំទៅរតូរះសួ្រតវ៉ា 
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អនក្ណាបុនិថ្វក្ឲ៏្យថ្វ តាមទគរតូវការទធវើរពទងើយ។ 
មនិទរះគុាំគួនទ ើយពាបាទ មនិម្ចនស្ង្ខវ តរងក់នះទ ើយ 
របតិបតតិយក្កនះខ្លួនឯងទ ើយ មនិម្ចនបទណាត យទធវើខ្ងបាប។ 
អនក្រិតតលអទនះរស់្ជាសុ្ខ្ ពីទនះទៅមុខ្សុ្ខ្ដរាប 
សុ្ខ្តាមផលូវរិតតសុ្ខ្សុ្ភាព ទរពាះរិតតរាបទបមនិញាបញ័់រ។ 
មនិទរះរ ាំទភើបទរពាះរពឹតតការណ៍្ អវីទក្ើតទនះណាទៅនឹងន ៎
ម្តបុិនទដាះរស្តយទដាយេាំ រ បញ្ញញ យល់លអម្ចនទជាគេយ័។ 
ទ តុទនះបានជារពះស្តស្តត  បានរតាស់្មក្ថ្វអនក្ទនះនន 
ម្តងម្ចនរិតត នងឹលអរបនព ម្តងសុ្ខ្សិ្រនីលលឧតតម។ 

 

 ១០.២ មនិម្ចនទស្រក្តទីស្តក្  
  ទស្រក្តីទស្តក្ ម្ចននយ័ថ្វ អស់្ស្ងឃមឹ ក្តុក្ក្តួល អលួម្ណ្ន ខ្ក្រិតត ខូ្ររតិត 
ទរពាះមនិបានរបស់្ម្ដលជាទរីបថ្វន របស់្ខ្លួន។ ទស្រក្តីទស្តក្ទក្ើតពីទស្រក្តី
រស្ឡាញ់ ទ ើយទស្រក្តីរស្ឡាញ់ទនះ គឺជាេរ័ស្អិត ម្ដលទធវើឲ្យរិតតជាបេ់ាំពាក្។់ 
  ធមមតាបុគគល (ឬរពះអរយិៈ) ម្ដលបានអបរ់ ាំរិតតលអស្តអ តរស្ ះ មនិម្ចនជាប់
េាំពាក្ន់ឹងអវីៗទាំងអស់្ទទះបីអវីទនះវនិស្បាតទ់ៅ ក្ម៏និអារឲ្យម្ចនអានុភាព ទធវើ
ឲ្យបុគគលទនះទស្តក្ទៅ ទតត រក្ហយទ ើយ។ ទរពាះម្តរិតតអស់្នូវទស្រក្តីរបកាន់
ទៅថ្វឧបាទនម្ដល ជាគូនងឹ ក្តីរស្ឡាញ់ដូរម្ចនរពះគ្នថ្វថ្វៈ 

ផបមផត្ថ ជាយផត្ផោផកា  ក្តីរស្ឡាញ់នាំឲ្យម្ចនទស្តក្ 
ផបមផត្ថ ជាយផត្ភយុំ ក្តីរស្ឡាញ់នាំឲ្យម្ចនភយ័ 
ផបមផត្ថ វិបបមុត្តស្សស ទបើអស់្នូវក្តីរស្ឡាញ់ទ ើយ 
នត្ថិ ផោផកា កផុត្ថ ភយុំ ទស្តក្និងភយ័ក្គ៏្នម នម្ដរ 
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  ទបើនិយាយឲ្យផទុយពីទនះទៅវញិ មនុស្សភាគទររើនម្ដលមនិទនប់ានអបរ់ ាំរិតត
ទនះម្បរជាទស្តក្ទៅក្នទក្ក់្ទនទញយ៉ាងខ្ល ាំងក្នុងទពលម្ដលអវីៗជាទីរស្ឡាញ់ជាប់
រិតតទនះបាតប់ងទ់ៅដូរជាបាតប់ងកូ់្នបាតប់ងរ់ទពយបាតប់ងទ់ស្រក្តីទស្នហ។ 

 
៣៦. អផោកុំ   គ្នម នក្តីទស្តក្ 

  អតថបទកំ្ វយ  (បទស្រភញ្ញ ) 
អនក្អបរ់ ាំរតិតបានរស្ ះ មនិជាបេ់ាំពាក្ន់ឹងអវីៗ 
រិតតម្ចនឥទធិពលម្ចនទស្រ ី ទទះបីអវីៗវាបាតប់ង។់ 
រិតតទនះគ្នម នស្តត យគ្នម នទស្តកា ទរពាះគ្នម នរបាថ្វន តាមរិតតរង ់
ម្តងពិចរណាទរះគតិគន ់ តាមបាបតាមបណុ្យតាមក្មមផល។ 
មនិទរះរស្ឡាញ់ទដាយ ា្ បម់ុខ្ នឹងអវីៗទនះនាំអាំពល់ 
ម្តងទរះគិតគូរដឹងទ តុផល មនិម្ចនខ្វ យខ្វល់រវល់ទ ើយ។ 
របសិ្នទបើទយើងបានរស្ឡាញ់ អវីៗទនះទពញរតិតទយើងទ ើយ 
អវីទនះវាបាតទ់ៅបទណាត យ រិតតទយើងស្តត យទរកាយជាមនិខ្ន។ 
ទយើងនឹងទក្ើតទុក្ាទក្ើតទស្តក្ទៅ ទ ើយក្ម៏្ស្នទតត ពនរ់បម្ចន 
អវីម្ដលរស្ឡាញ់វារបាស្របាណ្ វាមនិបានថ្វា នទលាើងស្ថិតទស្ថរ។ 
សុ្ភាសិ្តមយួបានម្រងថ្វ ឲ្យពិចរណាកុ្ាំទាំទនរ 
នូវក្តីរស្ឡាញ់ទាំងទយើងទគ គួរម្តរះិទរទដាយស្រម្ចាំង។ 
កាមផត្ថ ជាយផត្ ផោផកា កាមផត្ថ ជាយផត្ ភយុំ 
កាមផត្ថ វិបបមតុ្តស្សស  នត្ថិ ផោផកា កផុត្ថ ភយុំ 
ការម្ដលរស្ឡាញ់នាំឲ្យទស្តក្ រស្ឡាញ់នាំមក្នូវទុក្ាភយ័ 
បាំបាតរ់ស្ឡាញ់ឲ្យអស់្នយ័ ទស្តក្រពមទាំងភយ័មនិម្ចនទ ើយ។ 
ទរនះទ ើយទទើបម្ចនពុទធដីកា មងគលទនះណាចរមក្ទ ើយ 
ថ្វ”អទស្តក្ាំ”គឺមនិទស្តក្ទ ើយ ទរពាះរិតតររួទ ើយអស់្េាំពាក្។់ 
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អនក្ទនះម្តងបាននូវសិ្រ ី បានសុ្ខ្សួ្ស្តីមនិអនអ់ាក្ ់
ជាឧតតមមងគលរបទស្ើរជាក្ ់ ទរពាះរិតតដល់ថ្វន ក្អ់ស់្នូវទស្តក្។ 

 
 ១០.៣ មនិម្ចនរាគៈ 

  បុគគលម្ដលបានអប់រ ាំក្ស្តងស្នសាំបុណ្យមក្យូរទ ើយបានស្ទរមរធម៌ជាន់
ខ្ពស់្ បានជាបុគគលម្ដលម្ចនអធិរិតត អធិសី្ល និង អធិបញ្ញញ សិ្កាា  ជាអនក្ ល្ ស្
ឆ្ល តក្នុងធម ៌ ទ ើញរាស់្នូវធមម៌្ចនមទធាបាយទធវើឲ្យរងីស្ងួតនូវក្ិទលស្ម្ចនរាគៈ
ជាទដើម   (អាស្វក្ាយញ្ញញ ណ្) ទ ើយក្ក៏បរ់បាថ្វន  នូវអវីៗទាំងអស់្ម្តងបាននូវទស្
រក្តីសុ្ខ្របទយាេនត៍ទៅ។ ឫស្គល់ននក្ិទលស្ ម្ចន រាគៈ ទទស្ៈ ទម្ច ៈ ម្ដល
ឋតិក្នុងស្នត នរិតត ស្តវទលាក្។ ក្ិទលស្ទាំងបីទនះ ម្រក្ជា១០តរមូវតាមភូមមិ្ដល
ស្តវទៅទក្ើតៈ 
 ោគៈ    
   - កាមោគ នាំឲ្យរបាថ្វន រងសុ់្ខ្  ក្នុងកាមភព 
   - របូោគ នាំឲ្យរបាថ្វន រងសុ់្ខ្  ក្នុងរបូភព 
   - អរបូោគ  នាំឲ្យរបាថ្វន រងសុ់្ខ្ ក្នុងអរបូភព 
 ផទាស្សៈ  
   - បដិឃ   ការថ្វន ាំងថ្វន ក្ឬ់ទស់្រិតត 
   - មានះ ការតទមាើងខ្លួន 
 ផមាហៈ  
  - ស្សកាក យេិដឋ ិ រិតតេាំពាក្ន់ឹងអតាត តួខ្លួន 
  - វិចិកិចាា  ស្ងសយ័មនិរេះរស្ ះ 
  - ស្សលីពវត្តបោមាស្ស ទធវើសី្លឬវតតខុ្ស្ 
   - ឧេធចច កកុកចច ទង្ខក្ងុយ រទវ ើរវាយ  
   - អវិជាា  មនិដឹងធម ៌
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   ស្តវទរពាះម្តរបក្បទដាយក្ិទលស្ទាំងអស់្ទនះទទើបទៅម្តទក្ើតទុក្ាវលិវល់ក្នុង
ស្ាំស្តរវដតទនះផទុយពីរពះអរ នត រាស់្ទ ើយនូវអធិបញ្ញញ រចនទចលអស់្នូវ
ក្ិទលស្ ម្ចនរាគៈជាអាទិ បានក្នុងទីអវស្តន។ 

៣៧- វិរជុំ   មនិម្ចនរាគៈ 
អត្ថបេកុំណាពយ   កិផលស្ស (បទបឋាវត័) 
អវីជាក្ិទលស្ គឺទររះតណាា  ម្ដលស្តវរបាថ្វន  ស្រម្ចបម់្តខ្លួន 
ទដាយម្ចនអតាត  ឲ្យរស់្ស្មខ្លួន រងប់ានសុ្ខ្ខ្លួន ស្តម នផុតទុកាា ។ 
ក្ិទលស្ទនះឯង ក្ិទលស្ទរគ្នតរគ្នត ក្ិទលស្ម្ចនទស្នៀត ទដាយកាយវាច 
និងក្ិទលស្លអិត ក្នុងរិតតទនះណា សុ្ទធម្ចនរលន បាំទពញរាំណ្ង។់ 
សុ្ទធម្តរងល់អ ស្តអ តបាតរសុ្ះរសួ្ល រងប់ានស្រមួល រងល់អផូរផង ់  
ជាអាទិលាភយស្ ស្រទស្ើរយ៉ាងខ្ញង ់ រាំទពាះដល់អងគ អតាត ឲ្យរសួ្ល។ 
រងប់ានរបណី្ត ស្ាំរតិស្រម្ចាំង រងប់ានឲ្យខ្ល ាំង ស្រម្ចាំងឲ្យរសួ្ល  
រងប់ានទរស្ើបរស្តល រ ាំទេើបរ ាំេួល រងម់្តសុ្ខ្រសួ្ល កាយរិតតរ ូត។ 
ប៉ុម្នតយល់ខុ្ស្ គាំនិតវាខ្លី យល់មនិដឹងអី យល់ខ្លីរបូត 
ម្តតាមពិតទនះ ក្ិទលស្វារសួ្ត វាខ្ាំបងាូត ឲ្យម្តទុកាា ។ 
េួនវាឲ្យសុ្ខ្ បទណាត ះអាស្នន រគ្ននម់្តស្រមន ់ បនលាំទទណា  
ម្តតាមពិតទនះ ទបើទភលរកាយា មរចុខ្ល ាំងកាល  ចាំរបហរទយើង។ 
ទរបៀបដូរជាទគ រិញ្ច ឹមរេូក្លក្ ់ ឲ្យបាយក្នទក្ ់ ឲ្យរេូក្ធាំទ ើង  
កាលណារេូក្ធាំ រេូក្នឹងបះទេើង ទរពាះទគចបទ់ ើង យក្រេូក្ទៅកាប។់ 
ដូទរនះទបើម្ចន ស្ទធ ទធវើបុណ្យ ទធវើទរកាយទធវើមុន ទធវើឲ្យរាំណាប ់  
កុ្ាំបីរបាថ្វន  តណាា អអួព័ទ កុ្ាំឲ្យទររះចប ់ ចបជ់ាបក់្ិទលស្។ 
របាថ្វន ជាបរ់ិតត ជាបន់ឹងតណាា  ទនះវដតស្ងារ ទៅម្តដូទរនះ  
វលិរុះវលិទ ើង មនិង្ខយរទបះ ទរពាះរិតតចក្ទ់រស្ះ ជាបន់ឹងអតាត ។ 
អងគអរ នត  រពះខ្ីណារស្ព រពះអងគរបស្ប ់ ទរញពីតណាា  
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ក្ាំចតក់្ិទលស្ អាស្វក្ាទនះណា ឲ្យអស់្ទរស្តត  ជាទរៀងរ ូត។ 
ទរពាះការក្ស្តង ស្នសាំបារម ី ននរពះអរយិ តរ ូតមក្  
ក្ស្តងលអសុ្ទធ មនិរបាថ្វន យក្ តណាា ទនះមក្ ជាឧបនិស្សយ័។ 
ជាតិទនះជាតិទរកាយ    អស់្ទ ើយនូវភព តទៅរូលមលប ់ និពាវ នជាញេយ័ 
ផុតអស់្ទុក្ាទទស្   ទស្តម ក្ទរគ្នក្គួរភយ័   អវីៗម្ចននយ័ ជានិទរាទធា។ 
ទ តុទនះបានជា អងគរពះស្តស្តត  រទងម់្ចនដីកា ស្រចៈវាទទ  
ថ្វលះក្ិទលស្ ឲ្យអស់្ម្លងយក្ ៍ រាស់្ជាបានមក្ ៍ មងគលឧតតម។ 

 

(អស្សវកខផយោ ស្សពវេុផកាខ  ជិនាត្)ិ 
 ១០.៤ ទខ្មៈរតិតទក្សម  

  ជារិតតម្ដលផុតចក្កាម្ចស្វៈ ភវាស្វៈ ទិដាឋ ស្វៈ អវជិាជ ស្វៈ។ ធមមតាស្តវ
ទលាក្ ម្តងស្ថិតទៅទាំងកាយទាំងរិតត ក្នុងអនលងទុ់ក្ាទាំងបនួគឺៈ 

 ១.អនលងក់ាម ទៅថ្វ កាផមាឃៈ 
 ២.អនលង់ភព ទៅថ្វ  ភផវាឃៈ 
 ៣.អនលង់េដិឋ ិ ទៅថ្វ  េិផដ្ឋឋ ឃៈ 
 ៤.អនលង់អវិជាា  ទៅថ្វ  អវិផជាា ឃៈ                              
  ទល់ម្តស្តវពាយាមក្ស្តងលអទដាយខ្លួនឯង ទទើបររួពីអនលងទ់ាំងបនួទនះបាន 

ទ ើយម្ចនទស្ថរភាពពិតរបាក្ដ ម្ដលនាំទៅដល់ទខ្មៈទនះ។ 
 

៣៨. ផខមុំ ទក្សមក្ានត 
 

  អត្ថបេកុំណាពយ  ផខមៈ ទក្សមក្ានត (បទបឋាវត័) 
 

 អនលងទ់ាំងបនួ ស្តវធាល បព់ួនទៅ ជាអនលងទ់រៅ របម្ចណ្មនិបាន 
 ស្តវធាល បម់្ចនទុក្ា ទុក្ាម្ស្នរ ាំខ្ន មនិដឹងជាបាន ទពលណានឹងររួ។ 



                 ព.ស ២៥៥៥ គ.ស ២០១១ 

144 

 ១.កាផមាឃ អនលងគ់ឺកាម 
ទីមយួទ ម្ ះថ្វ ជាកាទម្ច ៈ អនលងក់ាមៈ អនលងរ់លួយ 
ស្តវទរតក្រតអាល  ហក្គ់្នម នខ្វល់រពួយ ម្តស្តវណាមយួ ក្ម៏្តងម្ចនទុក្ា។ 
ម្ចនទុក្ាម្ចនទទស្ ទដាយស្តរកាម្ច វាផតល់ម្ផល ា្  ទក្ើនទតត គគុក្ 
នាំទុក្ានាំទទស្ បញ្ញា រគបម់ុខ្ េាំពាក្ស់្តម ញស្មុគ ទដាះរស្តយពុាំទរញ។ 
កាមឲ្យក្ាំទណ្ើ ត រគបស់្ពវស្តាត  ម្ដលស្តវទនះណា ទក្ើតដូរទមតរមុញិ  
ទក្ើតទៅក្នុងភព រស់្ទៅពាស្ទពញ ទ ើយម្តងទទទមនញ  ទរពាះក្តីទុក្ាទទស្។ 
ទដាយស្តរកាម្ច បញ្ញា ជាទររើន ស្តវម្តងរាំទរ ើន បទងាើនរបទូស្  
ស្តវតូរស្តវធាំ ដទណ្តើ មគ្នន រស់្      ទ ើយរបឹងរបទ ល្ ះ យក្ម្តចញ់កនះ។ 
ស្ម្ចល បទ់គឯង យក្ជារាំណី្ រគ្ននម់្តទរឿងឆ្ី បញ្ញា ធាំណាស់្  
ទរឿងទផសងៗទទៀត សុ្ទធម្តរតូរះ យក្ចញ់យក្កនះ របណាាំងរបម្េង។ 
គាំនុាំគុាំគួន ផទុះទរឿងធាំទ ើង ឫក្ពារនឆ្មទឆ្មើង ក្ត៏ាាំងខ្នះម្ខ្នង 
រក្មទធាបាយ ក្ាំចតទ់គឯង អារក្ក្ម់្ស្តងៗ ទរពាះម្តកាម្ច។ 
ទបើសិ្ន ត្ រក់ាម មនិទនប់ានទទ គួរម្តរះិទរ របតិបតតិម្បបណា 
រក្សុ្ខ្របទយាេន ៍ ទៅទលើទលាកា ឲ្យទគទយើងណា បានសុ្ខ្ដូរគ្នន ។ 
គឺកានសី់្លរបាាំ របចាំរាល់នលង ទតក់្តីរស្នម ម្ដលជាម ិរឆតា  
អភវិឌឍនខ៍្លួនរុះ ម្តកានសី់្លា    រតូវម្បររិនត  គិតទគឯងផង។ 
មនិគួររក្សុ្ខ្ របទយាេនម៍្តឯង ទ ើយមនិម្ចនម្រក្ង រម្អងអនក្ផង 
រក្សុ្ខ្ខ្លួនឯង ទដាយខុ្ស្គនលង ផតល់ទុក្ាទទស្ផង ឲ្យទគរាល់គ្នន ។ 
ពិតជាម្ចនបាប ឆ្អ បម្តរាល់នលង បាបទនះវានរន ឲ្យនូវទវរា 
ផតល់ទុក្ាជាតិទនះ ឬឲ្យទុកាា  អនគតទនះណា រតឹម្តម្ចនទុក្ា។ 

២. ភផវាឃ អនលងគ់ភឺព 
អនលងទ់ីពីរ គឺភទវា ៈ ភពហក្រ់តជាក្ ់ រូលរិតតណាស់្ណា 
រូលរិតតទក្ើតទទៀត ម្តសុ្ាំរបាថ្វន  សុ្ាំឲ្យសុ្ខ្ រគប់ៗ ម្តជាតិ។ 
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រងទ់ក្ើតស្តថ នសុ្ខ្ ស្តថ នទនះស្បាយ អវីេិតទរៀងអាយ ឲ្យលអទរពាងរពាត 
សូ្មបអីាហរ ឲ្យម្ចនឱ្ជា ទទះអវីនន ឲ្យសុ្ខ្ស្បាយ។ 
ទភលរគិតថ្វម្ចន ភពជាតិក្ាំទណ្ើ ត ឲ្យម្តវាទក្ើត មុខ្ជាទស្តក្ស្តត យ 
ម្តទក្ើតមក្ទ ើយ ម្ចនរបូនមកាយ ម្តងម្ចនអនតរាយ ជាបន់ឹងេីវតិ។ 
ម្ចនេីវតិទនះ គឺម្ចនបញ្ញា  ទរពាះវារតូវការ ស្រម្ចបេ់ីវតិ 
ទបើទក្ើតមក្ទ ើយ ទៅទស្ងៀមពុាំគិត ថ្វទតើេីវតិ នឹងជាយ៉ាងណា? 
ធមមតាេីវតិ ទបើទក្ើតមក្ទ ើយ កុ្ាំទភលរទស្តះទ ើយ ថ្វបានសុ្ខ្ 
ទបើសិ្នបានសុ្ខ្ វាលួងរិនត  បនលាំមយួរគ្ន ររួឲ្យទុក្ាទទស្។ 
ម្ចនទរាគម្ចនចស់្ ម្ចនកមឺ្ចនស្តល ប ់ ម្ចនទរឿងកចឺប ់ ម្ដលរតូវអនុវតត 
ពិបាក្ខ្ល ាំងណាស់្ ទរឿងទនះរបាក្ដ មនិម្មនស្នមត ថ្វសុ្ខ្ទនះទទ។ 

 ៣. េិផដ្ឋឋ ឃ អនលងគ់ឺទិដឋ ិ
អនលងទ់ីបី គឺទិទដាឋ  ៈ ស្តវម្តងេាំពាក្ ់ ម្ចនរិតតស្និទធទស្ន ៍ 
ជាបន់ឹងទិដឋិ ទាំងទយើងទាំងទគ ទបើយល់ទ ើញទរ- ម្បរទៅខ្ងណា។ 
ក្ត៏ាាំងម្ចនះ ថ្វខ្លូនឯងរតូវ ទទះបីស្ាំទៅ ទគរតូវយ៉ាងណា 
ទៅម្តរបកាន ់ ថ្វមនិរតូវការ ទិដឋិឯងណា ទទើបថ្វរតឹមរតូវ។ 
ទិដឋិទមធាំ រតណ្ាំ ខ្ល ាំងណាស់្ ទបើយល់រតូវរាស់្ ទទើបរបតិបតតិរតូវ 
ទបើទិដឋិខុ្ស្ ទធវើខុ្ស្ទគ្នលទៅ នាំរបតិបតតិទៅ រនរងខ្ល ាំងណាស់្។ 
ទបើយល់ខុ្ស្ធម ៌ របតិបតតិខុ្ស្ធម ៌ យល់ថ្វពាលលអ ពិតជាអបបលក្ាណ៍្ 
ទបើទ ើញអនក្របាេញ ថ្វទមល អស់្ថ្វន ក្ ់ ទ ើញស្មូមរបតយក្ស ថ្វជាទស្ដឋី។ 
ទបើយល់ខុ្ស្ទរនះ  របរពឹតតិក្ខុ៏្ស្ របទះរបទូស្ ទធវើខុ្ស្ទគ្នលទៅ 
ទរពាះម្តទិដឋិ ទិដឋិទនះទមល  នឹងអនុវតតទៅ ឲ្យទុក្ាអនតរាយ។ 
ទិដឋិទាំងទនះ ក្នុងពុទធស្តស្ន ឥទធិពលខ្ល ាំងកាល  មនិបានអធិបាយ  
រគ្ននម់្តទលើក្ទ ើង ក្នុងក្ិរចបរយិាយ គួរឲ្យទស្តក្ស្តត យ គឺមចិឆ ទិដឋិ។ 

 ៤. អវិផជាា ឃ អនលងគ់អឺវជិាជ  
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អនលងទ់ីបនួ គឺអវទិជាជ  ៈ អនលងទ់រគ្នះថ្វន ក្ ់ ខ្ល ាំងកាល ណាស់្ម្ដរ 
ទបើម្ចនអវជិាជ  មនិអាររះិទរ គិតគូរអវីទទ ឲ្យរតូវទ ើយណា។ 
ទរពាះអវជិាជ ទនះ នាំឲ្យងងឹត ម្ចននស្បបាាំងេិត របួរតិអនធការ  
ទមើលទៅមនិយល់   ទទះខ្ាំឧស្ា ៍ ពិនិតយយ៉ាងណា ក្ម៏និយល់ម្ស្តង។ 
អវជិាជ គឺការ មនិយល់ធមព៌ិត ធមរ៌ពះរទងឫ់ទធិ ម្ដលបានស្ម្មតង 
មនិស្តគ ល់ទាំងទុក្ា ជាទុក្ាម្ស្តងៗ មនិម្ចនទរះម្រក្ង របតិបតតិលអជា។ 
មនិយល់ម្មនៗ មនិយល់អរយិស្រច បង្ខា ញស្ពវទខ្ទរ ពីទុក្ានន 
បង្ខា ញតណាា  ទ តុឲ្យទុកាា  បង្ខា ញក្ិរយិា ទធវើឲ្យផុតទុក្ា។ 
ស្ពវស្តវជាទររើន ទៅម្តពុាំយល់ ទរពាះស្តវក្ងវល់ ពីទរឿងរគបម់ុខ្ 
ស្ពវនលងរស់្ទៅ មនិសូ្វបានសុ្ខ្ ទរពាះទម្ច ៍បាាំងមុខ្ គឺអវជិាជ ។ 
ស្របុអនលង ់ អនលងទ់ាំងបនួ គួរម្តកុ្ាំពួន  កុ្ាំពឹងជាគ្នន  
គួរម្តរលាស់្ ទទើបអស់្ទុកាា  ម្ដលរពះស្តស្តត  ចតថ់្វទខ្មៈ។ 
 

អធិបាយស្សរបុ មងគលគាថាេី ១០ 
  

   (បទស្រភញ្ញ ) 
 

ទាំងបនួរាំណុ្រននគ្នថ្វ ម្ដលរពះស្តស្តត បានស្ម្មតង 
ក្នុងមងគលទនះទ ើញម្ស្តងៗ រទងប់ានថ្វល ម្លលងម្ចនមក្ថ្វៈ 
ទីមយួបុគគលម្ដនបានស្តង រិតតលអភលសឺ្តវ ងយ៉ាងអស្តច រយ 
រិតតទនះស្ស្តអ តបាតរេះថ្វល  រគបទ់លាក្ធមណ៌ាពាល់មនិបាន។ 
រិតតម្ចនេាំ រនងឹនរ៎សួ្ល មនិម្ចនម្របរបួលទរពាះទគរចន 
ទទះជាបានអវឬីមនិបាន មនិម្ចនរ ាំខ្នទដាយស្តរអវ ី។ 
ទីពីរមនិម្ចននូវក្តីទស្តក្ អស់្ទុក្ាវបិបទយាគបានសុ្ខ្នរក្ 
អស់្ក្តីរបកានក់្ទ៏ធវើ ី ក្តីរស្ឡាញ់ក្តកីបម់្ចនទ ើយ។ 
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ទបើសិ្នអស់្ក្តីរស្ឡាញ់ទនះ ទុក្ាទស្តក្ក្ម៏និទរះទក្ើតទ ើយ 
ម្ចនម្តក្តីសុ្ខ្ៗម្លាទលាើយ សុ្ខ្ទរពាះអស់្ទ ើយអស់្េាំពាក្។់ 
ទីបីបុគគលអស់្ក្ិទលស្ អវីៗក្រ៏េះលអរស្ ះ 
អស់្ទរះអស់្រងអ់ស់្ថ្វន ាំងថ្វន ក្ ់ បានរេះរស្ ះអស់្រលីង។ 
អស់្ម្ចនរបាថ្វន រងប់ានអវ ី កាមគុណ្ទលាក្ិយចក្ទ់ចលផទីង 
រគវាតទ់បាះទចលស្តអ តរលីង រិតតទនះស្តអ តទធងទរពាះក្តីស្ងប។់ 
ទីបនួបគុគលម្ដលបានស្តង បុណ្យលអស្អិតស្តអ ងទដាយទគ្នរព 
ស្នសាំមគគផលយ៉ាងរបស្ពវ ម្តងបានឆ្លងផុតទរជាះទុក្ាភយ័។ 
ម្តងបាននូវក្តីសុ្ខ្ទក្សមក្ានត ទរពាះរបតិបតតិបានលអរបនព 
ឆ្លងអនលងប់នួទដាយទជាគេយ័ ទរពាះម្ចននិស្សយ័ក្ស្តងបណុ្យ។ 
បុណ្យទនះទៅបុណ្យធាំអស្តច រយ រពះអរ នត រទងស់្នសាំ 
ស្នសាំស្តងមក្ទររើនទដាយគុណ្ ម្ដលបានពីបណុ្យទនះឲ្យផល។ 
បានេូននូវផលផតល់រុងទរកាយ ជាតិរុងបទងាើយក្ប៏ានយល់ 
ស្ទរមរធមរ៌គបក់បអ់ាំពល់ តទៅអស់្ខ្វល់បានសុ្ខ្។ 
ទ តុទនះបានជារពះស្តស្តត  រទងម់្ចនដីកាទូនម នថ្វ 
អនក្ស្តងស្នសាំបនួរបការ បានក្តីសុ្ខ្ម្ចនមងគល។ 
របអ់ស់្មងគលស្តមរបាាំប ី ម្ដលរពះេិនរសី្រទងស់្ម្មតង 
រទងប់ានបម្នថមគ្នថ្វទផសង ម្ដលម្ចនចរម្រងជាកាពា។ 
 

រពះគាថាបញ្ចប់ 
 

  ឯត្ថេិោនិ កត្ថវ ន ស្សពវត្ថមបោជតិ្ថ 
  ស្សពវត្ថ ផោត្ថឹ គចានតិ ត្ផនតស្សុំ មងគលមុត្តមនតិ ។  

  ទនះជារពះពុទធនិគមវរនៈម្ដលរពះស្ម្ចម ស្មពុទធរទង់បញ្ញជ ក្់ស្រុបរមួនូវមងគល
ទាំងអស់្ទដាយម្ចនន័យថ្វ ”ទទវតានិងមនុស្សទាំងឡាយទធវើនូវមងគលទាំងឡាយ
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របាក្ដដូទរនះទ ើយជាអនក្មិនចលចញ់ក្នុងទីទាំងពួង ម្តងដល់នូវសិ្រសួី្ស្តីក្នុងទី
ទាំងពួង ទនះជាមងគលដឧ៏តតមរបស់្ទទវតានិងមនុស្សទាំងឡាយ ទនះ។ 
 

  អតថបទកំ្វយ (បទស្រភញ្ញ ) 
ទបើសិ្នទទវតាមនុស្សទាំងឡាយ របតិបតតិមនិឆ្ង យពីមងគល 
នឹងមនិចលចញ់រគបម់ណ្ឌ ល ម្តងបាននូវផលសុ្ខ្សិ្រ។ី 
រូរអនក្របកានទ់ ើយទេឿថ្វ មងគលទនះណាស្តមរបាាំប ី
ម្ចនមនិទស្ពគបេ់នពាលក្ត ី នឹងផុតទុក្ាភយ័េយ័ទជាគទហង។ 

ម្តិបញ្ចប់ននធសមរ 
របអ់ស់្មងគលស្តមរបាាំប ី ម្ដលរពះេិនរសី្ជាស្តស្តត  
រទងប់ានរបទនធមទ៌ទស្ន ស្ម្មតងគ្នថ្វទុក្ទូនម ន។ 
ជាម្បបជាបទស្រភញ្ញ  ពីទរាះពិតទពញរិតតស្នត ន 
ទៅមងគលសូ្រតធមទ៌លាើងថ្វា ន គួរទយើងរគបរ់បាណ្ខ្ាំសិ្ក្ា។ 
ខ្ញុ ាំបានទលើក្យក្មងគលសូ្រត មក្សិ្ក្ារតតួតាមបញ្ញញ  
រ ាំគ្នយទស្រក្តីជាកាពា ពណ៌្នបានរបអ់ស់្ទស្រក្ត។ី 
របសិ្នទបើម្ចនការខុ្ស្ឆ្គង រមលស់្រ ាំលងអតថនយ័ 
ម្រក្ងមនិរាំរាស់្រពះធមន៌លល ឬខុ្ស្អវីក្តីសុ្ាំទមតាត ។ 
សូ្មទនខ្នតអីភយ័ទទស្ ដល់ខ្ញុ ាំម្ដលទស្តម ះម្ចនទរតន 
ចរម្រងក្ាំណាពយកាពយធមអ៌ាល ៌ គ្នាំរទស្តស្នរពះេនិរសី្។ 
រងទ់ញស្ទធ អនក្សិ្ក្ា ម្ដលសិ្នទធទស្នហក្ាំណាពយក្ត ី
ឲ្យបានអានធមឬ៌វនិយ័ ម្ដលរាយទស្រក្តីជាក្ាំណាពយ។ 
ផលលអនឹងបានទាំងពីរផលូវ ទនះជាទគ្នលទៅសុ្ាំទនរជាប 
សូ្មទលាក្អនក្អានបានស្នតភិាព មងគលទរៀងរាបដរាបទហង។ 
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បត្តិទានវាចារបស្សផ់ស្សមរ   
(បទបឋាវត័) 

ទយើងខ្ញុ ាំជាទស្មរ ស្រទស្រធមមទន ពាយាមទយើងម្ចន ទធវើទរស្របារទ់ ើយ 
សុ្ាំឧទទិស្ផល បញ្ជូ នទៅឲ្យ មនិម្អអងទ់ ើយ េូនអនក្ម្ចនគុណ្។ 
ម្ចនជាបឋម ម្ចត យខ្ញុ ាំនិងពុក្ ម្ដលកូ្នចាំទុក្ ថ្វម្ចនគុណ្ធងន ់
អទញ្ជ ើញទទួល ផលបុណ្យជាមុន កូ្នសូ្មតបគុណ្ គុណ្ទលាក្ម ិម្ច។ 
បនតទៅទទៀត សូ្មទឆ្លៀតេូនផល រាំទពាះទៅដល់ េីដូនេីតា 
រពមទាំងទលាក្រគូ ឧបេាយាចរយ និងញាតកា ក្នុងស្ងារវដត។ 
រពមទាំងអនក្អាន ពុទធបរស័ិ្ទ ម្ដលខ្ាំរបតិបតតិ ក្នុងស្តស្នពុ៍ទធរតន ៍
សូ្មបានសួ្ស្តី ទជាគេយ័របាក្ដ បានសុ្ខ្វវិឌឍន ៍ ដល់អនគត។ 
ទលាក្អនក្រេះថ្វល  រគប់ៗ អង្ខគ  ម្ដលបានបូជា ក្ម្ចល ាំងកាយរិតត 
េួយ ក្ិរចធមមទន ឲ្យស្ទរមរពិត សូ្មផលដូររិតត ទស្មើទយើងខ្ញុ ាំណា។ 
សូ្មទលាក្រគបរ់បាណ្ ឆ្បប់ានស្ទរមរ ឲ្យបានកាត់្ ត រ ់ វាលវដតស្ងារ 
ឆ្បប់ានរ ាំទដាះ ររួទខ្ន ះតណាា  អធិរិតតកាល  ដល់រពះនិពាវ ន។ 
ពិទស្ស្ទលើស្ទគ សូ្មពុទធស្តស្ន ស្ថិតទស្ថរនលលថ្វល  គងជ់ាធរម្ចន  
ដឹក្នាំស្ពវស្តវ ដល់សុ្ខ្និពាវ ន រគបពុ់ទធស័្ក្ម្ចន របាាំពានវ់ស្ា។ 

 

 ខ្ញុ ាំរពះក្រណុាខ្ញុ ាំបាទ     ខ្ញុ ាំរពះក្រណុា អាតាម ភាព 
 ឧបាស្ក្ ឆាេ មាស បញ្ញញ វទរា ធេន ចនទធសដ្ឋោ 
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បត្តិទានវាចាននអនកចូលរមួកនងុកិចចការធមមទាន 
 ទយើងខ្ញុ ាំទាំងអស់្គ្នន រតូវជា កូ្ន កូ្នរបស្តរ ទៅ ទៅទួត ស្តវ ម ីភរយិា បង បអូន 
ញាតិទាំងឡាយ ម្ដលបានរួមរាំម្ណ្ក្ក្នុងក្ិរចការធមមទនទនះ សូ្មឧទទិស្មហ
កុ្ស្លេូនរាំទពាះ វបិាក្វញិ្ញញ ណ្ ននបុពវការេីនទាំងឡាយ ម្ចន ម្ចតាបិតា េីដូន
េីតា កុ្ងម៉្ច និងញាតិទាំងឡាយក្នុងស្ងារវដត ម្ដលបានម្រក្ឋានទៅទ ើយទនះ 
សូ្មឲ្យទទួលបាននូវរាំម្ណ្ក្ននមហកុ្ស្លទាំងឡាយរបស់្ទយើងខ្ញុ ាំទាំងអស់្គ្នន ។   
 មយួរាំម្ណ្ក្ទទៀត សូ្មទលើក្យក្មហកុ្ស្លទាំងឡាយទនះ េូនរាំទពាះ 
ទលាក្អនក្ទាំងឡាយម្ដលបានរូលរមួទធវើឧបការគុណ្ដល់ទយើងខ្ញុ ាំ សូ្មទទួលបាន
នូវរាំម្ណ្ក្ននបុណ្យឲ្យបានទស្មើៗគ្នន  ទីបាំផុតរពះពុទធរទងរ់តាស់្ដឹងនូវធមណ៌ា សូ្ម
ឲ្យបានស្ទរមរក្នុងរាំម្ណ្ក្ននរពះធមទ៌នះ រគប់ៗ គ្នន  អនុទម្ចទន...!។ 
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ស្នលឹក្រងអុលបង្ខា ញ មងគលគ្នថ្វ 
  ស្នលឹក្រងអុលបង្ខា ញមងគលគ្នថ្វ មនិម្មនជាម្ចតិកាទទ 
រពះគ្នថ្វទផតើម                               1 
រពះគ្នថ្វទ១ី ម្ចន៣ មងគល ១       រ ពាលានាំ                          

២                                    
៣                                     

3-6 

រពះគ្នថ្វទ២ី ម្ចន៣ មងគល ១                                          
២                 ក្ិរយិាបានទធវើបុណ្យទុក្មក្  
៣ អតតស្ម្ចម បណី្ធ ិ          ខ            

9-18 

រពះគ្នថ្វទី៣ ម្ចន៤ មងគល ១ ពា ុ ស្រចញ្ច                
២ សិ្បបញ្ច       រស្ត              
៣ វនិទយា រ សុ្សិ្ក្ាទិតាត                 
៤ សុ្ភាសិ្តា រ យា វាច          ពី    

25-33 

រពះគ្នថ្វទ៤ី ម្ចន៤ មងគល  ឧបដាឋ នាំ  ១    ឧបដាឋ នាំ              
២ បតុិ ឧបដាឋ នាំ               
៣ បុតតទរស្ស ស្ងគទហ                  
៤ អនកុ្លា រ ក្មមនត                      

37-46 

រពះគ្នថ្វទ៥ី ម្ចន៤ មងគល  ឧបដាឋ នាំ  ១ ទនញ្ច           
២ ធមមររយិា               
៣ ញាតកានញ្ច  ស្ងគទហ                
៤ អនវជាជ ន ិក្ម្ចម ន ិ                  

50-65 

រពះគ្នថ្វទ៦ី ម្ចន៣ មងគល  ឧបដាឋ នាំ  ១ អារត ីវរិត ីបាបា                                
២ មេជបាណា រ ស្ញ្ញ ទម្ច                        
៣ អបបម្ចទទ រ ធទមមសុ្                

71-80 

រពះគ្នថ្វទ៧ី ម្ចន៥ មងគល  ឧបដាឋ នាំ  
   
     

១ គ្នរទវា                             
២ នវិាទតា             ខ      
៣ ស្នតុដឋី                             
៤ ក្តញ្ញុ តា               

87-103 
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៥ កាទលន ធមមស្សវន                  
រពះគ្នថ្វទ៨ី ម្ចន៤ មងគល  ឧបដាឋ នាំ  
   
     

១ ខ្នតី              
២ ទស្តវរស្សតា                 យ 
៣ ស្មណានញ្ច  ទស្សនាំ                 
៤ កាទលន ធមមស្តក្ចឆ                   

108-115 

រពះគ្នថ្វទ៩ី ម្ចន៤ មងគល  ឧបដាឋ នាំ  
   
     

១ តទបា                       
២ រព មររយិញ្ច    របរពឹតតិ               
៣ អរយិស្ចច នទស្សនាំ                        
៤ នពិាវ នស្រឆិក្ិរយិា             ជា                  

122-134 

រពះគ្នថ្វទ១ី០ ម្ចន៤ មងគល ១ ផុដឋស្ស ទលាក្ធទមម ិ                      
២ អទស្តក្ាំ  គ្នម នក្តីទស្តក្ 
៣ វរិេាំ  មនិម្ចនរាគៈ 
៤ ទខ្មាំ ទក្សមក្ានត 

136-141 

រពះគ្នថ្វបញ្ចប ់ ឯតាទិស្តន ិក្តាវ ន ទបើសិ្នទទវតាមនុស្សទាំងឡាយ របតិបតត ិ 147 
 



នាមពុទ្ធបរសិ័ទ្មានសទ្ធធ ប ោះពុមពបសៀវបៅបនោះ 
គោត្តនាម-នាម រាក ់ គោត្តនាម-នាម រាក ់

ឧ.សិ ននួ សុខគឆង Ellis និងសា្វ ម ីរពមទាំងបុរត្ $១៥០ $ ឧ.ស តត្ ហន និងកូនគៅ ៣៥ ០០០ ៛ 
ភកិខុ គឆន និសសតិ្ រពមទាំងពុទ្ធបរស័ិទ្ រកគចេះ ៣៥០ ០០០ ៛ គោក សុ សិោ អនករសី យូ រតីា រពមទាំងកូនគៅ ៣៥ ០០០ ៛ 
ឧ.សិ រាក ់សីុថា  ឧ.សិ ប និ គរឿន រពមទាំងកូន  

៣៥៧ ៥០០ ៛ 
ឧ.សិ គឆង គគៀម ៣៥ ០០០ ៛ 

ឧ.សិ ស ុន  គសា្ភា កូនរសី ថុង គសា្ភារត័្ន គោក ជា ប ុន អនករសី គឆង សីុង រពមទាំងកូនគៅ ៣៥ ០០០ ៛ 
គោកជា គអង អនករសី គឆង សីុម រពមទាំងបុរត្ ១០៥ ០០០ ៛ គោក គ ៉ៅ  គហង អនករសី គឆង គហៀង រពមទាំងកូន ៣៥ ០០០ ៛ 
ឧ.ស គង ់សុខគម៉ៅង ឧ.សិ គថាងគពញ រពមទាំងកូនគៅ ១០៥ ០០០ ៛ គោក ហួត្ វឌ្ឍនា អនករសី ជា សុខគហង រពមទាំងកូន ៣៥ ០០០ ៛ 
រពេះមហា ឆយ ឆឆគលឿត្ ១០០ ០០០ ៛ អនករសី គឆង ហួ និងសា្វ ម ីរពមទាំងកូនគៅ ៣៥ ០០០ ៛ 
ជុវជន ោ ពនលឺ អនកមាយ តម៉ៅន តុ្ន រពមទាំងបងបអូន ៧០ ០០០ ៛ អនរសី ជា រសី មុាំ និង កូនរសី នីតា ៣៥ ០០០ ៛ 
ឯកឧត្តម ជាម អ ុន គោកជាំទវ ថាប ់គជឿន ៧០ ០០០ ៛ អនករសី តត្ សីុណា រពមទាំងកូនគៅ ៣៥ ០០០ ៛ 
ឧ.សិ គផង សុខា  ៥៣ ០០០ ៛ ឧ.សិ បរួ គវឿង រពមទាំងកូនគៅ ៣៥ ០០០ ៛ 
ឧ.សិ ចិន មុាំ រពមទាំងកូនគៅ ៤៥ ០០០ ៛ ឧ.ស តត្ ហន រពមទាំងកូនគៅ  ៣៥ ០០០ ៛ 
គោក គឆង គរសង អនករសី ខាាំ ថាវ ីរពមទាំងកូនគៅ ៤២ ០០០ ៛ ឧ.សិ រាប លួម រពមទាំងកូនគៅ ៣៥ ០០០ ៛ 
ឧ.សិ ឈវី វ៉ៅ រ ី ៤០ ០០០ ៛ ឧ.សិ សិុន សា្រុន រពមទាំងកូនគៅ ៣៥ ០០០ ៛ 
ឧ.សិ ឈវី វណ្ណ នី ៤០ ០០០ ៛ គោក ទូ្ច សុខា អនករសី លួង សុខឃីម និងបុរត្  ៣៥ ០០០ ៛ 
ក. អាឡា ទ្លួតាឯក ៤០ ០០០ ៛ ឧ.សិ ធឹង គលឿត្  និងរកុមរគួសា្រ  
គោក តត្ សីុវុតាថ  និង ភរយិា រពមទាំងបុរត្ ៤០ ០០០ ៛ ឧ.សិ ធឹង សមបត្តិ និងរកុមរគួសា្រ ៣៥ ០០០ ៛ 
រពេះមហា សា្ ន សា្គរ ៉ៅត្ ៣៥ ០០០ ៛ ឧ.សិ ធឹងសមបូរ  
ឧ.ស សូ សុត្ និង រកុមរគួសា្រ ៣៥ ០០០ ៛ ឧ.សិ ទុ្ន គៅ ២១ ០០០ ៛ 
ឧ.សិ យា៉ៅ ន ់គជឿន រពមទាំងកូនគៅ ២៧ ៥០០ ៛ គោក តក ផាបូរនិ និងភរយិា រពមទាំងបុរត្ ២១ ០០០ ៛ 
ឧ.ស អ ុន ឆា ឧ.សិ អ ុក សា្គយឿម រពមទាំងកូនគៅ ២៧ ៥០០ ៛ ដូនជី គពជញ សា្គរឿន រពមទាំងកូនគៅ ២១ ០០០ ៛ 
ឧ.សិ អ ុន សាំ ២៥ ៥០០ ៛ ដូនជី មុត្ រត័្ន រពមទាំងកូនគៅ ២១ ០០០ ៛ 
ឧ. សឹម សាំអាង រពងទាំងកូនគៅ ២៥ ៥០០ ៛ គោក កង ចាំគរ ើន អនករសី តហម សា្ន  រពងទាំងកូនគៅ ២១ ០០០ ៛ 
ឧ.សិ សាំ រទិ្ធកញ្ញា  ២៥ ០០០ ៛ ឧ.សិ ឌ្ងួ សា្វត្ ២១ ១០០ ៛ 
ឆាយ រកា និង អ ុ៊ុំវណ្ណ ៈ ២០ ០០០ ៛ ឧ.ស តកវ ហ ន រពមទាំងកូនគៅ   ២០ ០០០ ៛ 
ឆាយ វសនា ២០ ០០០ ៛ ឧ.សិ តកម ចានថុ់ល រពមទាំងកូនគៅ ២០ ០០០ ៛ 
មាច យន ់រពមទាំងរកុមរគួសា្រ ២០ ០០០ ៛ ផលូវជាតិ្ ៥ គធវើឡាន ២០ ០០០ ៛ 
គឆាម ណារនិ ២០ ០០០ ៛ អនករសី យា៉ៅ ន ់គពឿន និង កូន យា៉ៅ ន ់វសិា្ល ១២ ៥០០ ៛ 
ឧ.ស រាប សា្ហាល់  ២០ ០០០ ៛ វ៉ៅ ន ់បូយា៉ៅ  យក ់កញ្ញា  ១២ ០០០ ៛ 
ឧ.សិ តចត្ ញិន រពមទាំងកូនគៅ ១៧ ៥០០ ៛ គោក គរឿន រ៉ៅ ត្ និងអនករសី សា្ ន ស ត្ រពមទាំងបុរត្ ១០ ៥០០ ៛ 
ឧ.សិ គឹម រសី និងសា្វ ម ីរពមទាំងបុរត្ ១៧ ៥០០ ៛ ឧ.សិ ឈាន តណ្ត្ ១០ ៥០០ ៛ 
ឧ.សិ សា្ន សុភណ័្ ១៧ ៥០០ ៛ ផល លីគហង ១០ ៥០០ ៛ 
ឧ.សិ ហង ់សន  ១៧ ៥០០ ៛ Mr. Leo  Christina អនករសីជយ័ សុភណ័្  ១០ ៥០០ ៛ 
ឧ.សិ សុខ ចិនាត  ១៧ ៥០០ ៛ តហម រទិ្ធី និងជយ័ សាំអាត្ រពមទាំងបុរត្ ១០ ៥០០ ៛ 
ឧ.ស ប៉ៅង ់ប៉ៅុក ឧ.សិ រស់ គហន រពមទាំងកូនគៅ ១៧ ៥០០ ៛ យ៉ៅុង បិុច ១០ ៥០០ ៛ 
ឧ.សិ ហ ន គឹម ហា ង និង កូនហន ចិរតា ១៧ ៥០០ ៛ ឧ.សិ បូរ ឆឹង ១០ ៥០០ ៛ 
ឧ.សិ គជៀម តផ ១៧ ៥០០ ៛ យុវជន រចឹម ១១ ០០០ ៛ 



ឧ.សិ ផាវ សា្ ន រពមទាំងកូនគៅ ១៧ ៥០០ ៛ ឧ.សិ គុណ្ សកុណា ១០ ៥០០ ៛ 
ឧ.សិ ហួត្ សុខខុន ១៧ ៥០០ ៛ ឧ.សិ ធកួ ឆណ្ហួយ ១០ ៥០០ ៛ 
អ ុច ផាន ១០ ៥០០ ៛ វ៉ៅ នទូ់្ច និងសា្វ ម ីរពមទាំងបុរត្ ១០ ៥០០ ៛ 
ឡុង សា្ម ិរពមទាំងកូនគៅ ១៥ ០០០ ៛ អនករសី ភនិ ហុន ១០ ០០០ ៛ 
ជុជ ឆឡសីុម ១០ ៥០០ ៛ ឧ.សិ គជឿម អាត្  ១០ ០០០ ៛ 
ឧ.សិ យី សូរត្ ១០ ០០០ ៛ អាត្ ់យឹម ១០ ០០០ ៛ 
ដូនជី ទុ្ង សុខា និងពុទ្ធបរស័ិទ្ ១០ ០០០ ៛  ម៉ៅន ថុង ១០ ០០០ ៛ 
ឧ.សិ សុខ គហៀក ១០ ០០០ ៛ ឧ.សិ អឹុម វ៉ៅ នថ់ា រពមទាំងកូនគៅ ១០.០០០ ៛ 
ភកិខុ គងវ់សនា ៧ ៥០០ ៛ ឧ.សិ គញ៉ៅប វ ៉ៅន ៧ ០០០ ៛ 
គោក សួន គផន អនករសី រ៉ៅ ត្ ចនទសិរ ីរពមទាំងបុរត្ ៧ ០០០ ៛ សា្ន ខាត្ ់ ៧ ០០០ ៛ 
គោក សា្ាំង សុផាត្ និងអនករសី រ៉ៅ ត្ សុជីវ ី ៧ ០០០ ៛ ចានណ់ា រពមទាំងសា្វ ម ិនិងបុរត្ ៧ ០០០ ៛ 
អនករសី រទិ្ធ គៅ  ៧ ០០០ ៛ យុវជន ចក ់គៅ ខយង  ៧ ០០០ ៛ 
កញ្ញា  សយ រកា កញ្ញា  សយ ពិសី ៧ ០០០ ៛ ឧ.សិ ឱ វ៉ៅ ន និង កូន ៧ ០០០ ៛ 
អនករសី សូ គឹមរ ី ៧ ០០០ ៛ សា្មគណ្រ ង៉ៅ ន សិរវីឌ្ឍន ៍ ៧ ០០០ ៛ 
ឧ.សិ មា៉ៅ ន ់រ ី ៧ ០០០ ៛ ឧ.សិ ទុ្ន ចានសីុ់ ៧ ០០០ ៛ 
កញ្ញា  ស រសីរត័្ន  ៧ ០០០ ៛ ឧ.សិ រស់ សីុម ៧ ០០០ ៛ 
ឧ.សិ ជនួ គហឿប រពមទាំងកូនគៅ ៧ ០០០ ៛ ឧ.សិ ឆហ ភ ី ៧ ០០០ ៛ 
ឧ.សិ គថាង ហូ រពមទាំងកូនគៅ  ៦ ០០០ ៛ គោក រាប សូនី ៥ ០០០ ៛ 
គោម ឈូក (បូជាសព) ៦ ០០០ ៛ ឧ.សិ ជាប គយឿន ៥ ០០០ ៛ 
តប៉ៅន រ ៉ៅុម ៥ ០០០ ៛ ឧ.សិ វ៉ៅ ន ់គុណ្ ៥ ០០០ ៛ 
គុយ សគរមច ៥ ០០០ ៛ អនករសី រាប ចាននិ់មល ៥ ០០០ ៛ 
ធុក ចន្ទ្នាទ  ៥ ០០០ ៛ ឧ.សិ គថាង គហា រពមទាំងកូនគៅ  ៥ ០០០ ៛ 
គសង សុខា រពមទាំងបុរត្ ៥ ០០០ ៛ គោក វនួ សា្ ងវ៉ៅ ន និង ភរយិា ៥ ០០០ ៛ 
ឧ.ស យឹម ពុាំ ៥ ០០០ ៛ អនករសី សិុន ផលលី  ៥ ០០០ ៛ 
អនករសី នឹម ទូ្ច ៥ ០០០ ៛ ឧ.សិ រស់គហង  ៥ ០០០ ៛ 
ត្ន ់សា្គរត្ ៤ ០០០ ៛ ឧ.ស ខន ឧ.សិ លី ៤ ០០០ ៛ 
សាំ សា្នី ៤ ០០០ ៛ វ៉ៅ ន ់តូ្មា៉ៅ  ៤ ០០០ ៛ 
ក. ចាន ់វ៉ៅ ននី់ ៤ ០០០ ៛ អនករសី តង៉ៅត្ យ៉ៅូ ៤ ០០០ ៛ 
បិុច ប ុន ៣ ៥០០ ៛ ក. ស ុន គសា្ភណ័្ ៤០០០ ៛ 
បិុច រសី និងសា្វ ម ី ៣ ៥០០ ៛ ឧ.សិ រូ វណាណ  ៣ ៥០០ ៛ 
នាង ភាព ៣ ៥០០ ៛ ឧ.សិ អឹុម គអង ៣ ៥០០ ៛ 
បិុចណារ៉ៅណ្ និងសា្វ ម ី ៣ ៥០០ ៛ ឧ.សិ សន ហុងងីម ៣ ៥០០ ៛ 
យាយ ថង ៣ ៥០០ ៛ ឧ.សិ គហៀង យា៉ៅ ត្ ៣ ៥០០ ៛ 
គពរជ សា្គរឿន និងភរយិា ៣ ៥០០ ៛ ឧ.សិ គហង ៣ ៥០០ ៛ 
យា៉ៅ រ ី ៣ ៥០០ ៛ ឧ.សិ គឹម គអង  ៣ ៥០០ ៛ 
តអម បញ្ញា  ៣ ៥០០ ៛ ឧ. សិ ឈមឹ សា្គរ ៉ៅត្ និងបុរត្  ៣ ៥០០ ៛ 
ឧ.សិ គឆៀង សុខ ៣ ៥០០ ៛ យាយ ចុង គៅ វត្ត  ៣ ៥០០ ៛ 
សា្យ យុទ្ធី ៣ ៥០០ ៛ ឧ.ស សូ សុត្ ឧ.សិ អិុន គភល និងកូនគៅ ៣ ៥០០ ៛ 
ចនធូ សុភ ី ៣ ៥០០ ៛ គោក ធីប វណាណ  ៣ ៥០០ ៛ 



ឈមឹ សុភាព ៣ ៥០០ ៛ ឧ.សិ មនី ឆហ ឧ.សិ គនឿម ៣ ៥០០ ៛ 
មា៉ៅ ក លាំអង ៣ ៥០០ ៛ ឧ.សិហ ុល ហុង ៣ ៥០០ ៛ 
មា៉ៅ ក មា៉ៅ រ ីរពមទាំងសា្វ ម ិនិងបុរត្ ៣ ៥០០ ៛ ឧ.សិ តកវ ថាង ៣ ៥០០ ៛ 
សា្ង យុទធ  ៣ ៥០០ ៛ ទូ្ច សីុមលី ៣ ៥០០ ៛ 
តអម លាំអង ៣ ៥០០ ៛ ដូនជី វ៉ៅ នដ់ានី  ៣ ៥០០ ៛ 
ជូន ឌី្ ៣ ៥០០ ៛ អនករសី អ ូច សុភណ័្ និងសា្វ ម ីរពមទាំងបុរត្ ៣ ៥០០ ៛ 
លី គឡង ៣ ៥០០ ៛ ឧ.ស វ៉ៅ ន ់ដាគណ្ និងរកុមរគួសា្រ ៣ ៥០០ ៛ 
គឹមហ ួរ ដាគណ្ ៣ ៥០០ ៛ អនករសី ចនធូ ៣ ៥០០ ៛ 
សា្ង ផលលី ៣ ៥០០ ៛ អនករសី ខុម សុផា ៣ ៥០០ ៛ 
មា៉ៅ ក ់នីកា រពមទងសា្វ ម ីនិង បុរត្ ៣ ៥០០ ៛ ពុទ្ធបរស័ិទ្ចូលរមួ ថវកិា ៣០០០ ៛  ១៥ នាក ់
តអម ឧសាហ៍ ៣ ៥០០ ៛ ពុទ្ធបរស័ិទ្ចូលរមួ ថវកិា ២៥០០ ៛  ៤ នាក ់
 អា  សា្ ងហុង ៣ ៥០០ ៛ ពុទ្ធបរស័ិទ្ចូលរមួ ថវកិា ២០០០ ៛   ៥១ នាក ់
ឧ.សិ រស់ ហាន ៣ ៥០០ ៛ ពុទ្ធបរស័ិទ្ចូលរមួ ថវកិា ១ ៥០០ ៛ ៤ នាក ់
យុវតី្ សុគនធ ៣ ៥០០ ៛ ពុទ្ធបរស័ិទ្ចូលរមួ ថវកិា ១ ០០០ ៛ ៥៨ នាក ់
  ពុទ្ធបរស័ិទ្ចូលរមួ ថវកិា ៥០០ ៛ ៩ នាក ់
    
    

 
សូមអធារស័យចាំគាេះការាត្ប់ងគ់ឈាម េះ 






