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ថ នទីជទីគងច់វំស របស់ ពះដម៏ន ពះភគ 

-វស ទី១ ទង់គង់កនុងឥសិបតនមិគទយវន័  កង   ព - 

ណសី 

-វស ទី២ ទង់គង់កនុង េវឡុវន័វ ិ រ កង ជ គឹះ 

 -វស ទី៣ ទង់គង់កនុង េវឡុវន័វ ិ រ កង ជ គឹះ 

-វស ទី៤ ទង់គង់កនុង េវឡុវន័វ ិ រ កង ជ គឹះ 

- វស ទី៥ ទង់គង់កនុង កូ គរ   ៃ ពម វន័ កង 

េវ លី 

 - វស ទី៦ ទង់គង់កនុង មកុលបពត៌ ែដនមគធៈ ជប់ កង 

ជ គឹះ 

 - វស ទី៧ ទង់គង់កនុង វតឹង ពិភព ទង់េ បសពុទធម- 

 េហយ ទង់សែំដង ពះអភិធមម ៧គមពីរ  

 - វស ទី៨ ទង់គង់កនុង េភសក វន័ ភគគជនបទ 

- វស ទី៩ ទង់គង់កនុង េឃសិ ម កងេកសមព ី

- វស ទី១០ ទង់គង់កនុង េគតម   ៃ ពបលិេលយយ 
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 - វស ទី១១ ទង់គង់កនុង សក ពហមណេឈម ះឯកន  

ែដនមគធៈ 

 - វស ទី១២ ទង់គង់េ កមេដមេ  កនុង សកេវរញជ  

 - វស ទី១៣ ទង់គង់កនុង ចលិកបពត៌ ជិត កងចលិក 

 - វស ទី១៤ ទង់គង់កនុង ពះេជតពនវ ិ រ កង វតថី 

 - វស ទី១៥ ទង់គង់កនុង និេ គធ ម កងកបិលពសុ 

 - វស ទី១៦ ទង់គង់កនុង អគឡវេចតិយ កង ឡវ ី

 - វស ទី១៧ ទង់គង់កនុង េវឡុវន័វ ិ រ កង ជ គឹះ 

-វស ទី១៨ ទង់គង់កនុង ចលិកបពត៌ ជប់ កងចលិក 

 - វស ទី១៩ ទង់គង់កនុង ចលិកបពត៌ ជប់ កងចលិក 

 - វស ទី២០ ទង់គង់កនុង េវឡុវន័វ ិ រ កង ជ គឹះ 

 - វស ទី២១-៤៤ ទង់គង់េនជ បចកំនុង កង វតថី នវត 

េជតពន និងមិគរមតុ ប ទ កនុងឧទយនបុព ម  ( ែតមិន ប- 

កដថ  វស ខះ ទង់េនកនុងេជតវន័ម វ ិ រ  វស ខះ 

ទង់គង់េនកនុង មិគរមតុ ប ទេនះេទ ) 

 -វស ទី៤៥  ទង់ចវំស    ខងចុងបផុំតៃន   ពះជនម យុ  

របស់ ពះដ៏មន ពះភគ កនុងេវឡុវគម ែកបរ កងេវ លី នែដន 
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វជជី កលែដលេចញ ពះវស េហយ ពះអងគេសចយង េទេ ប- 

សេវេនយយសត ម សក និគមេផ ងៗ មដងវថិី ចូលេទកន់ 

កងកុសិន   ក៏ ទង់បរនិិពន   កនុង កងកុសិន   នចេនះេដម 

ងំទងំគូេនះឯង ។ 

សមីមនុស និងសេមងសតយ ំ

           សេំឡងសត បទងំ យែដលែ សកយំ មជួរៃ ពភនឬំ 

មទីរមណីយ នទងំ យ ចជ រមមណ៍សបបយរកី យឬ 

សេងគដល់ជនអនកេនទីេនះបន ប់ ប៉ុែនសេំឡងរបស់មនុ- 

ស ែដលនិយយកុហកញុះញង់ េជរ បេទចផ េ យឥតមន 

េម  ជ រមមណ៍ធុញ ទន់បផុំតរបស់ពពួកជនែដលបន ប់ 

េហយ ។ 

- មនុស សតទងំ យចូលចិតពកយសមីពិត 

- មនុស សតទងំ យចូលចិតពកយសមីមន បេយជន៍ 

- មនុស សតទងំ យចូលចិតពកយនិយយសមរមយ មកល 

- មនុស សតទងំ យចូលចិតពកយសមីែផមពីេ ះ 

- មនុស សតទងំ យចូលចិតពកយសមីែដល បកបេ យ 

េម ងំពីសម័យបុ ណរហូតដល់សម័យបចចុបបននេនះ   ពកយ 
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ពិតមន បេយជន៍ េនែតរក តៃមខពង់ខពស់ជនិចច។ 

- មនុស លចូលចិតករពិត  មនុស កក់ខចករពិត 

- ពកយពិត បកបេ យេម  ចេ ះ យ គប់បញបន 

- ពកយពិត បកបេ យេម   ជឱសថដ៏ស័កកិសិទធិ 

- ពកយពិត បកបេ យេម  ជទី ស ញ់ៃនមនុស និងេទវ  

- ពកយពិត បកបេ យេម  ឮដល់ទី បេយជន៍ផ យដល់ 

ទីេនះ 

- ពកយពិត បកបេ យេម   មនតៃមៃថជងមសេព ជ 

- ពកយពិត បកបេ យេម   ចេធឲយមនុស មន ម រតីលមិន 

ខចអនកដៃទ 

- ពកយពិត បកបេ យេម   េធឲយញតិមិតមិនែបកបក់ មគគី 

-ពកយពិត បកបេ យេម   ចនមំនុស ជេ ចនឲយេធលបន 

- ពកយពិត បកបេ យេម   ជគុណធម៌ បចជំីវតិ 

- ពកយពិត បកបេ យេម   មនកិន កអូបជងផក េឈនិងខឹម 

ចនទន៍ជេដម គឺ កអូបប ញច សខយល់ 

- ពកយពិត បកបេ យេម   រក តៃមខួនរហូតមិនឲយេថកថយ 

- ពកយពិត បកបេ យេម   ជរសជតិែផមឆង ញ់ៃនអនក ប់ 
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- ពកយពិត បកបេ យេម   ជ ទពយដ៏ បេសររបស់បណិត 

សចច ំហេវ ធុតរ ំរ ន ំ 

ពកយសចចមនរស េលសរសទងំពួង 

   
េ ប បេធ បមនុស និងឱសថ 

 ថន ឱំសថមនកិចចពយបលរក អនកជមងឺ ឲយបនសុខ សល 

េឡងវញិយ៉ង មនុស លជអនកមនសីលមនសមីែផមពីេ ះ 

ពិត បកដមនធម៌កនុងខួន   មនុស េនះ ចជ   ឱសថដ៏ បេសរ 

ស មប់ពយបលេ គផូវចិតរបស់ញតិមិតឲយបនធូរ លអស់

នូវេសចកីកងល់េសចកីសមុគ ម ញ មផូវចិតឲយបនជ សឡះ

សះេសប យ។ 

- មនុស លជឱសថដ៏ បេសរ 

- មនុស កក់ជេមេ គដ៏កំ ច 

- មយឪពុកលជអនកមនសីលជេដម ជថន ែំកេ គកូន បស សី 

- មយឪពុក ទសសីល ជថន ពុំលស មប់កូន បស សី 

- កូន បស សីល ជថន ែំកេ គរបស់ឪពុកមយ 

- កូន បស សី កក់     មនមរយទេថកទបជថន ពុំលបពុំល 



6 

មយឪពុកខួនឯង 

- ភរយិល  គឺជឱសថដ៏ បេសរ  ពយបលេ គផូវចិតរបស់ មី  

- មីល គឺជឱសថដ៏ បេសរ ពយបលេ គផូវចិតរបស់ភរយិ 

- ភរយិមិនល គឺជថន ពុំល បពុំលចិត មី 

- មីមិនល គឺជថន ពុំល បពុំលចិតភរយិ 

- ពុទធ វក័ល គឺជឱសថដ៏ បេសរេធឲយ ពះពុទធ សនរុងេរ ង 

- ពុទធ វក័មិនល ជថន បំពុំល សន េធឲយ សនេ យ យ 

- មនុស ល ជថន ឱំសថដ៏ បេសរ េធឲយសងគមបនសនិភព 

- មនុស កក់ ជថន បំពុំលសងគមឲយវកឹវរមិនឲយមនសនិភព 

- មនុស មនចេំណះដឹងល ជទីពឹងៃនជនជេ ចន 

បញញ ជវី ឹជវីតិ មហុេសដ ំ 

ជីវតិ បកបេ យបញញ  គឺជជីវតិដ៏ បេសរ 

   
 

ចង់ តជកកុ់ឱំបេភង 

 មនុស េយងមន ក់ៗ តវករសភព តជក់ចិតចង់បននូវ 

េសចកីសងប់ចិត  េហយគិតេធយ៉ង    ឲយខួនបនសបបយចិត 
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ជេរ ង ល់ៃថង   បុគគលខះគិតដូេចនះេហយក៏េទេដរេលង មេឆនរ 

សមុ ទខះ  ៃ ពភនខំះ  េទកន់ ប ទបុ ណខះ េទកន់ឧទយន 

ផក តូច ធខំះ េទកន់ សកឆង យជិតខះ េទេមលែលបងរបេំ ច ង 

ខំះ  ប់ត នីខះ   ជិះយនជនិំះ មដងវថិីតូចធខំះេទកន់ទី 

ផ រលក់ទនិំញខះរហូតដល់   ៊ នបរេិភគទឹក សវងឹ  េទ តផង 

ប៉ុេ ះ  ជេដម  គឺេដមបឲីយខួនបនសបបយ បន តជក់ចិតរួច 

ផុតអពីំគនំរេភងគឺេសចកីទុកខេ ក ប៉ុែនករេដរទស នទងំអស់ 

េនះមិន ចបនធូរ លអពីំេសចកីទុកខេ កបនេឡយ   ឬេប 

បនធូរ លខះេនះក៏បនបនិចបនួចប៉ុេ ះេ ប បដូចជថន ំ

សពឹកែដលេគចក់េដមបកុីឲំយឈឺកនុងរយៈេពលខី គឺ១េម៉ង២េម៉ង 

ឬ   ១ៃថងប៉ុេ ះ   ដូេចនះករេដរ គប់ទីកែនងមិនែមនជដេំ ះ 

យេធឲយធូរ លបន តជក់ចិតដូចជករេធទនរក សីល 

ចេំរ នេម ចិតេ ពះកររក សីលជេដមេទប ចរលំត់នូវសភ- 

ពេក ក យកនុងចិតបន   គបប ី ជបថេសចកីសុខមិនែមនេន 

ឆង យអពីំកនុងចិតរបស់ខួនេទ   េហយេសចកីទុកខ  ក៏េនកនុងចិតែដរ 

ដូេចនះករ ច់េទកន់ទីឆង យៗ   ក៏មនចិតរួមដេំណ រេទជមួយ 

ែដរ   ដូេចនះេសចកីទុកខក៏ មនេនកនុង   ទីេនះេបមនបញញ េនទី 
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បញញ េនទីេនះ បញញ េនះឯងក៏រលំត់នូវេសចកីទុកខេនះបន ។ 

- មិន តជក់េទ េបេនែតឱបេភង 

- មិន តជក់េទ េបេនែត បកន់ 

- មិន តជក់េទ េបេនែតជប់ជពំក់ 

- មិន តជក់េទ េបេនែតខឹងេ កធេ ចន 

- មិន តជក់េទ េបេនែតមនគនិំតខូច 

- មិន តជក់េទ េបេនែតមនគនិំតយល់ខុស 

- មិន តជក់េទ េបេនែត ចែណនអនកដៃទ 

- មិន តជក់េទ េបេនែត ទសសីល 

- មិន តជក់េទ េបមិនមនបញញ  

នតថ ិសនិ បរ ំសុខ ំ 

ពុំមនេសចកីសុខដៃទ េ កអពីំេសចកីសងប់េឡយ ។ 

   
មនសមបតែិត កបុណយ 

 មនុស កនុងេ ក   អនកែដលមន ទពយសមបតិេ ចនក៏មន 

េ ចននក់ ដូចជេសដី គហបតី អនកមនដីែ សចកំរ រថយន តូច 

ធ ំមស បក់ជេ ចន និងអនកបេ ម បស សីេទ តផង បុគគលេនះ 
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េនែតមិនមនឱកស   េដមបបីេំពញបុណយកុសលសំ ប់ជទីពឹង 

របស់ខួនសថិតេនកនុងសភពកំ ញ់រះិសិត ញរហូតអស់ជីវតិ  

េនះេហយេ ថ  មនសមបតិែត កបុណយ ។  

ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់   ទង់ ស់ថ    ទពយសមបតិជ 

ស តវសំ ប់មច ស់ ទពយអត់បញញ  ។  

 គួរពិចរ េឃញនូវេទសៃន ទពយសមបតិដូចតេទ 

- ទពយសមបតិ ជថន ពិំស សំ ប់មច ស់ ទពយអត់បញញ  

- ទពយសមបតិ ជគនំរេភងដ៏ធ ំសំ ប់មច ស់ ទពយអត់បញញ  

- ទពយសមបតិ គឺជអនកពិឃត សំ ប់មច ស់ ទពយអត់បញញ  

- ទពយសមបតិ ជថន េំញ ន សំ ប់មច ស់ ទពយអត់បញញ  

- ទពយសមបតិ ជចណំងដ៏ម ំសំ ប់មច ស់ ទពយអត់បញញ  

- ទពយសមបតិ ជជងំឺដ៏ធងន់ សំ ប់មច ស់ ទពយអត់បញញ  

- ទពយសមបតិ ជអមនុស កច សំ ប់មច ស់ ទពយអត់បញញ  

- ទពយសមបតិ ជេចរដ៏កច សំ ប់មច ស់ ទពយអត់បញញ  

- ទពយសមបតិ ជ វដ៏មុត សំ ប់មច ស់ ទពយអត់បញញ  

- ទពយសមបតិ ជ តីអនធករ សំ ប់មច ស់ ទពយអត់បញញ  
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សមបត ិវបិតេ  

សមបតិទងំ យមិន ចរួចផុតអពីំវបិតិបនេឡយ ។ 

សូម ជបថ ករបនេធទនគឺជករេធចិតឲយទូ យរួចផុតអពីំ 

ចណំង ។ 

មនេម គមឺនសុជវីធម ៌

េម ចិត  មនេនកនុងសននៃនបុគគល    េធឲយបុគគល 

េនះេចះែចករែំលកនូវេសចកីសុខដល់ជនទងំ យទងំពួងេចះ 

មនសុជីវធម៌កនុងកររស់េន   េចះេគរពេកតែ កងដល់ជនដៃទ 

េចះដឹងេទសកហុំសរបស់ខួន ។ 

  សូមេម  គឺជករសណូំមពរដូចតេទ 

- សូមេម  េគរពគន េទវញិេទមកផង  

- សូមេម  កុបំងខេំគេធឲយេគេកតទុកខ 

- សូមេម  កុេំបកបរយនយនឲយេល នហួសទនំងេពក 

- សូមេម កុេំ បសេមងទូរស័ពទឬនិយយឮេពកនឲំយរខំន 

ដល់អនកដៃទ  
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- សូមេម កុេំបកសេមងម៉េញ៉ទូរទស ន៍ជេដមឮេពក ន ំ

ឲយរខំនដល់អនកដៃទ 

- សូមេម  ងៃដឲយ តជមុនសិនចបំរេិភគ រ 

- សូមេម  កុជំែជកគន េ ចនេពក េពលបរេិភគ រ 

- សូមេម  េចះេ ះ ទនប់េជងកនុងទីកែនងែដលគួរេ ះ 

ដូចជេឡងេលទី ន ពះេចតិយ៍  ពះេពធិ ពឹក    ពះវ ិ រជ 

េដម 

- សូមេម  េចះេ ះមួកេពលចូលកនុងវតជេដមផង 

- សូមេម  កុខំកេ ះ ក់េលទីកែនងែដល តេធឲយ 

េគេខពមរេអម 

- សូមេម  កុេំ បេ គ ង វុធេផ ងៗកនុងករេ ះ 

យបញែដល បកបេ យេសចកីេ កវេ កធ 

- សូមេម  ដឹងគុណចេំពះអនកមនគុណផង 

- សូមេម  កុេំធឲយអនកមនគុណេកតទុកខ 
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- សូមេម  កុេំចះែតតិះេដ លមនុស ល 

- សូមេម  កុំ ចែណនេគ េ ពះ គម ន បេយជន៍ 

- សូមេម  េចះេមលកហុំសរបស់ខួនឯងផង 

- សូមេម  គិតេឃញអេំពលរបស់អនកដៃទផង 

- សូមេម  េចះេគរពេពលេវ ឲយបនេទ ងទត់ផង 

- សូមេម  េចះសមតទីកែនងរួមផង 

- សូមេម  េចះរក សមបតិជតិផង 

- សូមេម  េចះទទួល ក់ទក់េភញ វែដលមកដល់ផទះផង 

- សូមេម  េចះ ក់ប ត ពះសងឃេនមុខផទះៃនខួនផង 

- សូមេម  កុសំមប់សតេ ពះនឲំយខួនមន យុខី 

- សូមេម  កុលូំច ទពយេគេ ពះនឲំយខួន កី កជេដម 

- សូមេម កុំ ប ពឹតខុសកនុងកមេ ពះនឲំយខួនមនេឈម ះ 

មិនល មិនមនេសចកីសុខកនុង គ រ 

- សូមេម  កុនិំយយកុហកេគ នឲំយេគសប់ខួន 

- សូមេម  កុផំឹកទឹក សវងឹេ ពះនឲំយខួនវេងងអស់ ម រតី 

- សូមេម  កុេំសពេ គ ងេញ នេ ពះ នឲំយខូចខួន 
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- សូមេម  កុេំលងែលបងភន ល់េ ពះនឲំយខួនេក ក យ 

- សូមេម  កុេំសពគប់មិត កក់ នឲំយខួន កក់ែដរ 

- សូមេម  កុេំដរេលងយប់េ ជេពក េ ពះនឲំយេគេចទ 

បកន់កនុងេរ ងមិនល 

- សូមេម  កុខំចី បក់េគេ ចនេពក  បសិនេបមិនមនអីស-ំ 

ប់សងេគេទ េ ពះនឲំយខួនេកតទុកខ 

- សូមេម  េចះេគរពពកយសនយរបស់ខួនផង 

- សូមេម  កុំ ស ញ់លុយ ជង ស ញ់ញតិមិត 

- សូមេម  កុំ ស ញ់លុយ ជង ស ញ់េសចកីល 

- សូមេម  កុេំធជមនុស េចះែតរកេរ ងេគេ ចនេពក 

- សូមេម  កុគំិតថមនែតខួនេទែដលេចះដឹងេនះ 

- សូមេម  កុេំធជមនុស ចង់ែតឈនះេគឲយេ ះ 

- សូមេម  លះបង់នូវអនួំតរបស់ខួនេចញផង 

- សូមេម  េចះេធបុណយឧទទិសកុសលដល់បុពករជីនផង 

- សូមេម  េធបុណយេ យេគរពផង 
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- សូមេម  គិតថមនុស េយងមន យុខី ស់មិនគួរ 

េធអេំពបបេឡយ 

- សូមេម   គិតថមនុស កក់ែដលជួបេយងេហយជ 

េមេរ នខនីរបស់េយង 

- សូមេម  េធជមយឪពុកលរបស់កូន បស សី 

- សូមេម  េធជកូន បស សីលរបស់មយឪពុក 

- សូមេម  េធ មីលរបស់ភរយិ 

- សូមេម  េធជភរយិលរបស់ មី 

- សូមេម  េធជ គលរបស់សិស  

- សូមេម  េធជសិស លរបស់ គ 

- សូមេម  េធជមិតលរបស់មិត 

- សូមេម  េធជពុទធបរស័ិទលរបស់ ពះពុទធជមច ស់ 

- សូមេម  េធជមនុស លស មប់សងគម 

- សូមេម  នេស វេភធម៌ឲយបនេ ចនផង 

- សូមេម  េឃញនូវេ កធម៌ ថជរបស់មិនេទ ង 

- សូមេម  លះបង់នូវឧបទនេដមបរួីចផុតចកទុកខ ។ 
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- សូមេម  សូមេម  សូមេម ផង  !!! 

ករ ចែណនអនកដៃទ គជឺករសមបខួ់នឯង 

េហតុអីបនជសតេ កេយង េឃញេគមនេសចកីសុខ 

មនយសជេដមេហយក៏ ចែណននឹងអនកដៃទេនះៗ មកអពីំកនុង 

ចិតមិនមនេម គឺេសចកី ប់ ន មិនមនមុទិ គឺេសចកីេ តក 

អរ មេនេពលែដលអនកដៃទមនេសចកីសុខជេដម    គួរពិចរ 

ម ពះពុទធដីកថ អនក ៗ កធ៏បជ់ម បិ  ជញត ិ

របស់ខួនែដរកនុងសង វដកនងមកអស់កលដយូ៏រអែងង បជ់ត ិ

បមណមនិបន ដូេចនះេហយ េបេយង ចែណនសប់េខពមនឹងអនក 

ដៃទ ក់ដូចជសប់ ចែណននិងម បិ បេងកត បងបូនបេងកត 

របស់ខួនដូេចន ះ  សូមេម ពិចរ នូវេទស   កហុំសៃនេសចកី 

ចែណនមនេ ចន ស់ ដូចជ  

- េសចកី ចែណន ចនឲំយែបកបក់ញតិមិត 

- េសចកី ចែណន ចេធឲយខួន ងកមមេព រេវ ដ៏េ ចន 

- េសចកី ចែណន ចេធឲយខួនវកិលចរតិ (ឆកួត) 

- េសចកី ចែណន ចេធឲយខួនអស់សតិបញញ  
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- េសចកី ចែណន ចេធឲយខួនេចះរមិលគុណអនកដៃទ 

- េសចកី ចែណន ចេធឲយខួនេចះនិយយញុះញង់ 

- េសចកី ចែណន ចេធឲយខួន ៊ នសមប់គន និងសមប់ 

ខួនឯងបន 

- េសចកី ចែណន ចេធឲយខួនសប់មនុស ល 

- េសចកី ចែណន ចេធឲយខួនអស់ញតិមិត 

- េសចកី ចែណន ចេធឲយខួនអស់កិតិយស 

- េសចកី ចែណន មិន ចេធឲយខួនញញឹមបនេទ 

- េសចកី ចែណន ចេធឲយខួនេទកន់អបយភូមិ 

- េសចកី ចែណន ចេធឲយខួនេកតកនុង តកូលេថកទប 

- េសចកី ចែណន អនកដៃទជចនុំចេខ យរបស់ខួន 

- េសចកី ចែណន គឺជ អកុសល បចជំីវតិ 

- េសចកី ចែណន េធឲយវនិសចកសីលគុណជេដម 

- េសចកី ចែណន មិន ចេឃញសចចធម៌បន 

- េសចកី ចែណន ចេធឲយខួនវនិសដូចភិកខុ េទវទត 

មុទិ ជធមស៌មបេ់សចកី ចែណនបន 
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កនុងខួនគម នេម  ដូច សកគម នេភ ង 

សក  ឬ ជនបទមួយែដលគម នទឹកេភ ង សកេនះក៏ ហួត 

ែហងេ ក ម សេពនមិនមនស មស់ សស់បំ ពងគួរជទីពិចពិល 

រមិលេមលេឡយ   មនុស សតទងំ យ  េនកនុង សកេនះ    ក ៏

េភ សខួនេចញេទ សកដៃទែដលមនេភ ងធក់ េដមបចីិញចឹ មជីវ-ិ 

តរបស់ខួនបនេទ ត េនះជេសចកីេ ប បេធ បឲយេឃញថ េបកនុង  

ខួនេយងគម នចិតេម ដល់សតទងំ យេទ  សតទងំ យមិន 

ចេនជិតខួនឬេនជមួយខួនបនេទ ពួកេគទងំអស់នឹងេទឲយ 

ឆង យអពីំខួនេយងេ ពះេយងជមនុស េកហួតែហងគម នេម ។  

ដូេចនះេម មផូវកយ ចចិតរបស់េយង   ដូចជទឹកដ៏ 

តជក់ស មប់េ ច សពេលខួនឯង និងអនកដៃទ ឲយបនេសច 

កីសុខ   ឲយបននូវ បេយជន៍ គប់ែបបយ៉ង   អពីំខួនែដលជអនក 

មនេម  ។ 

- អនកមនេម ចិត គឺមនេសចកីសុខ គប់ឥរយិបថទងំ៤ 

- អនកមនេម ចិត ដូចជ សកែដលមិនខះេ យទឹក 

- អនកមនេម ចិត តជក់ដូចជកូនេនជិតមយ 
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- អនកមនេម ចិត ដូច តីែដលេនកនុងទឹក តជក់ល 

- អនកមនេម ចិត កអូបដូចជកិនផក ឈូកជេដម 

- អនកមនេម ចិត បេសរជងមស បក់ ទពយសមបតិ 

- អនកមនេម ចិត ដូច ពះ ជ ទង់េ គ ងដ៏លអ ច រយ 

- អនកមនេម ចិត ដូចជន ដ៏ធសំ មប់ចមងសត 

- អនកមនេម ចិត ដូច សកគម នេចរ ឬស តវេប តេប ន 

- អនកមនេម ចិត ចេគចរួចផុតអពីំេ គះថន ក់េផ ងៗ 

- អនកមនេម ចិត គឺជអនកមនសីលសមធិជេដម 

- អនកមនេម ចិត គឺេនជិត ថ នសួគ៏និង ពះនិពន 

ករចេ មនេម ចតិ   គជឺករលះបងនូ់វេសចកេី កធឲយ 

បនេរ យៗ ។ 

េកធ ំឃ  សុខ ំេសត ិ

សមប់េសចកីេ កធបនេទបេដកជសុខ ។ 

េមតមពុន សេទេ   ច បរេទេ  ច សមមត ិ

េម េសេកន សេពសុ  សពេ គគ ឹនិ រេស 

េសចកីេ កធរបស់ខួននិងរបស់អនកដៃទ  រែមង 
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សងប់េ យទឹកគឺេម  បុគគលគបប ី មេភង 

គឺេសចកីេ កធ កនុងទីទងំពួង េ យករេ ច 

សពទឹកគឺេម  កនុងសពសត (ទងំអស់ ) ។ 

េម គឺេសចកី ប់ នបនដល់អេទសេចតសិកមនស- 

ភពមិន បទូស យកនុង រមមណ៍ មិនមនេសចកីេ កធ មិនមន 

េសចកីេប តេប ន ជឫសគល់ៃនកុសលធម៌ ។ 

លកខ ទិចតុកៈ របស់អេទស ឬេម  

- អចណិកលកខេ   មនករមិន បទូស យ  ជលកខណៈ 

- ឃតវនិយរេ  មនករកចំត់បង់នូវ ឃត  

( គឺេសចកីេ កធ ) ជកិចច  

- េ មភវបចចុប េន មនសភព តជក់ផូរផង់ជផល ឬ 

ជរស  

- េយនិេ មនសិករបទ េន        មនករេធទុកកនុងចិត 

េ យឧបយ តវទនំងជេហតុជិត ឬជេ គ ង ទ 

េម េពលេ យអតថ 
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 ធមមជតិ  រែមង ស ញ់ សេំ េសចកីថ មនកី - 

ល័យ ( ប់ ន) េហតុេនះ  ធមមជតិេនះ   េទបេឈម ះថ   េម  

(ែ បថ ធមមជតិជទី ស ញ់) ន័យមយ៉ងេទ តថ  ធមមជតិេនះ 

មនេនកនុងមិត ឬថ រែមង ប ពឹតេទដល់មិតេហតុេនះធមមជតិ 

េនះេទបេឈម ះថ េម  ែ បថ ធមមជតិែដលមនេនកនុងមិត ។ 

េម េពលេ យលកខណៈ ជេដម 

 េម  មនករ ប ពឹតេទេ យ ករ (គិត ) អនុេ គះ 

(ដល់សតទងំ យ)ជលកខណ(គឺមនករញុងំ ករអនុេ គះ 

ឲយ ប ពឹតេទជលកខណៈ ) 

 មនករនយំក បេយជន៍ជទីអនុេ គះចូលេទឲយជរស 

(គឺជកិចច) មនករនេំសចកី ឃត (ពយបទ) េចញេទបនជ 

េ គ ង បកដ (ផល) មនករសមឹងេឃញេសចកីទុកខៃនសតទងំ 

យជទីគួរចេំរ នចិតជេហតុជិត    េសចកីរមង ប់េទៃនពយបទ 

( េ យអំ ចវកិខមភនប ន )  ជសមបតិ  (គឺេសចកី តឹម តវៃន 

េម េនះ )   េសចកីេកតេឡងៃនេសន    (គឺកយជេសចកី ស- 

ញ់េ យត េទវញិ ) ជវបិតិៃនេម េនះ ។ 

េម េពលេ យ បេយជន ៍
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 ក៏ឯវបិស នសុខ (េសចកីសុខកនុងវបិស នកី ) ភពសមបតិ 

កី ជ បេយជន៍ទូេទ ករកមច ត់បដិបកខធម៌ មនពយបទជេដម 

បនជ បេយជន៍ចេំពះសភព        ៃន ពហមវ ិ រធម៌ទងំេនះ 

បកដ ស់ កនុង ពហមវ ិ រ៤េនះ េម មនករកមច ត់ពយប- 

ទបនជ បេយជន៍        សមដូច ពះ របុី តេពលទុកថមន ល 

វុេ  វតថុ ែដលជផូវេចញេទៃនពយបទ ក៏គឺេម េចេ វមុិតិ។  

ស តវជតិនិង ឆង យរបស់េម  

 គៈជស តវជិតរបស់េម ពហមវ ិ រ  េ ពះសភព ៃន 

េម ជមួយ គ  មនចែំណកេសមគន េ យសមឹងេមលែតចេំពះ 

ចែំណកៃនេសចកីល    ដូចស តវរបស់មនុស ែដល ងំមូល ន 

េនជិត    មូល នេនះរែមងបនេចញចូល    េ យងយេ ពះ 

េហតុេនះ  េម គឺ ពះេយគវចរ តវែតែថរក ឲយល (ឲយឆង យ ) 

គឺឲយឆង យអពីំ គ   ចែំណកពយបទជស តវឆង យ ( របស់េម  )  

េ ពះេម ជមួយនឹងពយបទមន (សភព)ជចែំណករបស់ខួន 

ែដលមិនេសមគន  ដូចស តវរបស់មនុស ែដល ងំមូល នេនកនុង 

ៃ ពភនជំេដម   េ ពះដូេចន ះ  ពះេយគវចរ េទបមិន តវខចអពីំ 

សំ ក់ៃនពយបទេនះ  េហយចេំរ នេម េទចុះ ។ 
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 កនុងេសចកីថ បុគគលចេំរ នេម ផងេធ ករេ កធឲយ ប- 

ពឹតេទផង េនះជអ ន (គឺ ប ពឹតេទមិនបនេឡយ) ។ 

ខងេដម ក ល ទីបផុំត រមមណ៍និងករព ងីកផ យ 

រមមណ៍ៃន ពហមវ ិ រ 

 កនុងន័យមយ៉ងថ ពហមវ ិ រទងំ៤េនះ មនកនុងកតុកម 

ឆនទ (ឆនទគឺេសចកី បថន និងេធ) ជខងេដម មនករបេនទ បង់ (គឺ 

លះបង់ )  ជក ល   មនអបបមន ជទីបផុំត េ យអំ ច 

បញញតិធម៌ ចត់ថ  មនឯកសតជ រមមណ៍  ឬថ (េ យសមបតិ 

ធម៌)   មនអេនកសតជ រមមណ៍  កលេបដល់ឧបចរ ឬអបបន 

េហយ ករព ងីក រមមណ៍េទបមន ។ 

 កនុងករព ងីក រមមណ៍េនះ   បណិតគបប ី ជបលំ ប់ៃន 

ករព ងីកផ យ (េម ដូចតេទ)េនះ  ឧបមដូចជអនកែ សែដល 

ឆត កណំត់ទី(ទហំំេគលេ )ែដល តវភជួ រេហយេទបភជួ រេទយ៉ង 

   ពះេយគវចរក៏យ៉ងេនះ   មុនដបូំងគបបកីណំត់យកផទះ 

មួយខនង (ទីលេំនរបស់ជនមួយ គ រ)  េហយចេំរ នេម េទកនុង 

សតទងំ យកនុងផទះេនះ េ យន័យថ សូមសតទងំ យកនុង 

ផទះេនះ  ចូរជអនកមិនមនេព រចុះ  ជេដម  េធចិតឲយទន់ គួរដល់ 
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កនុងករភវនចេំពះផទះមួយខនងេនះ     េហយេទបកណំត់ពីរខនង  

បនទ ប់ពីេនះ   េទបកណំត់    ៣-៤-៥-៦-៧-៨-៩-១០  ខនងេហយ 

ផ យេទផូវមួយែខ   ពក់ក ល សក  សកមួយ  ជ - 

ច កមួយ បេទសមួយ  ជនបទមួយ   ទិសមួយ   េ យន័យដូេចនះ   

ចូរេធទងំច ក ឡមួយ ឬថនឹងគបប ីចេំរ នេម េទកនុងសតទងំ 

ទងំ យេនះៗ ៃ កែលងជងេនះេទេទ តក៏បន ពហមវ ិ រដ 

ៃទេទ ត  មនករុ ពហមវ ិ រជេដម   ក៏គបបចីេំរ នេ យន័យ 

ដូចគន េនះ ឯង េនះជលំ ប់ៃនករ ព ងីក រមមណ៍កនុង ពហមវ-ិ 

រ ភវនេនះ ។ 

នីវរណធម៥៌ 

បញចេម   ភកិខេវ   នីវរ     អនធករ   

អចកខុករ  អញញ  បញញ និេ ធយិ  

វឃិតបកខយិ    អនិពនសវំតនិវតនិក ។ 

មន លភិកខុទងំ យ  កនុងនីវរណ៥ បករេនះ  ជធមមជតិ 

េធឲយខក់  េធមិនឲយមនចកខុ   េធមិនឲយដឹង   ជេហតុរលត់េទៃន 

បញញ     ជបក ពួកៃនេសចកីចេង តចងល់    មិនែមន ប ពឹតេទ 

េដមប ី ពះនិពន ។ 
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 នីវរណធម៌៥គឺ កមចឆនទនីវរណៈ ពយបទនីវរណៈថីនមិទធ 

នីវរណៈឧទធចចកុកកុចចនីវរណៈវចិិកិចឆ នីវរណៈជធមមជតិេធឲយខក់ 

េធមិនឲយមនចកខុ  េធមិនឲយដឹង ជេហតុរលត់េទៃនបញញ  ជបក  

ពួកៃនេសចកីចេង តចងល់ មិនែមន ប ពឹតេទេដមប ី ពះនិពន។ 

េសចកេី ប បេធ បៃននីវរណៈ 

 ១ កមឆនទនីវរណ     េ ប បដូចជភជន៍ ក់ទឹក     ែដល 

យពណ៌េផ ងៗ (មិន ចឆុះេមលមុខជេដមបន) 

 ២ ពយបទនីវរណ េ ប បដូចជភជន៍ ក់ទឹកែដលកពុំង 

ែតពុះកេ ញជ ល 

 ៣ ថនីមទិធនីវរណ េ ប បដូចជភជន៍ ក់ទឹកែដលេពញ 

េទេ យ យ និងចក 

 ៤ ឧទធចចកុកកុចចនីវរណ េ ប បដូចជភជន៍ ក់ទឹកែដល 

តវខយល់េធឲយញ័ររជួំយ 

 ៥ វចិកិចិឆ នីវរណ េ ប បដូចជភជន៍ ក់ទឹកែដលល្អក 

មិន ចឆុះេមលមុខរបស់ខួនបន។  

េសចកេី ប បេធ បមយ៉ងេទ ត 
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- កមចឆនទនីវរណ េ ប បដូចជបុរស ជពំក់បណុំលេគ 

- ពយបទនីវរណ េ ប បដូចជបុរស មនជមងឺេក 

ក យកនុងខួន 

- ថនីមទិធនីវរណ េ ប បដូចជបុរសជប់គុកមិនមន 

េសរភីព 

- ឧទធចចកុកកុចចនីវរណ េ ប បដូចជបុរស អនកបេ មេគ គ ឺ

មនេសចកីេក ក យជេ ចនកនុងខួន 

- វចិកិចិឆ នីវរណ   េ ប បដូចជបុរសេដរផូវឆង យេហយ 

បនជួបផូវែបក  ជពីរ ែរកចិតមិន បកដថេដរេទផូវ មួយ  

និសង េម ១១យ៉ង 

 ១ សុខ ំសុបត ិ      េដកលក់ជសុខ 

 ២ សុខ ំបដពុិជឈត ិ ភញ ក់េឡងជសុខ 

 ៣ ន  បបក ំសុបនិ ំបស ត ិមិនយល់សបិ កក់ 

 ៤ មនុស ន ំបេិយ េ ត ិ ជទី ស ញ់របស់ពួក 
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មនុស  

 ៥  អមនុស ន ំបេិយ េ ត ិ ជទី ស ញ់របស់ពួក 

អមនុស  

 ៦ េទវ  រកខនិ   ពួកេទវ ែតងរក  

 ៧ នស  អគគ ិ  វសិ ំ  កមត ិ េភងកី ថន ពិំសកី  

េ គ ងស វុធកី មិន ចមកជិតកយ េធនូវអន យេឡយ 

 ៨ តុវសមធយិត ិ   ចិតរែមង ងំមេំ យឆប់ 

 ៩ មុខវេ  វបិបសីទត ិសមបុរមុខ សស់ថ 

 ១០ អសមមូេ  កល ំកេ ត ិ ជអនកមិនវេងងកនុងេពលេធ 

កលកិរយិ 

 ១១ ឧតរ ឹអបបដវិជិឈេន ពហមេ កូបេគ េ ត ិ     កល 

មិនទន់ ស់ដឹងនូវគុណធម៌ជន់ខពស់គឺេ កុតរធម៌េទ    រែមង 

ចូលេទកន់ ពហមេ ក ។ 

 មន លភិកខុទងំ យ  េម េចេ វមុិត ិ    ែដលបុគគលបន 

េសពគប់ បនចេ មន បនេធឲយេ ចន បនេធឲយដូចជយនបន 

តមកល់ស៊ប់ បន ប ពឹតេរ យៗ បនសន ទុំកបន បរពធលេហយ 

និសង ទងំ១១ បករេនះ រែមងេកត បកដ ។ 
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អធបិបយ និសង េម ១១យ៉ង 

ពះេយគវចរេនះកលចេ មនេម េចេ វមុិតិ មផូវ 

អបបនេនះកនុងផូវ មួយ ដូចបនេពលេហយដូេចនះ  ( េ ក 

សែមងសមធិខងេដមេ យមិនបនយកមក ក់កនុងេស វេភ

េនះេទ ) រែមងបន និសងឃ១១ បករ ែដល ពះដ៏មន ពះភគ 

ជមច ស់ ស់ទុកេ យន័យថ អនកចេំរ នេម េចេ វមុិតិ រែមង 

េដកលក់េ យសុខដូេចនះជ ទ ។ 

 -កនុង និសង ១១េនះ   េសចកីថេដកលក់ជសុខ  មន 

អធិបបយថ   ជនទងំ យែដលេដកលក់េនះ  ( ែដលមិនបន 

េម េចេ វមុិតិ  )     រែមងែ ប បលកយេទវញិេទមកមុនសិន 

េហយ   ( េទបេដកលក់េទ ត )  េមលេទជទុកខយ៉ង   េ ក 

អនកបនេម េចេ វមុិតិមិនលង់លក់ដូេចន ះេទ  រែមងលក់េ យ 

សបបយសូមបលីក់ស៊ប់េហយក៏ដូចជករចូលសមបតិ (អីុចឹង) ។ 

 -េសចកីថ ភញ ក់េឡងជសុខ  មនអធិបបយថ  ជនទងំ 

យដៃទកលែដលភញ ក់េឡងេហយក៏េធសេំឡងថងូ រ ( ថងូ រ ង ប ) 

ពត់ខួនេផ ងផងចុះេឡងេទមក េមលេទជទុកខយ៉ង េ ក  

អនកបនេម េចេ វមុិតិ មិនភញ ក់េឡងយ៉ងេនះេទ គឺរែមងភញ ក់ 
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េឡងេ យសបបយ  គឺមិនមនវកិរ  ( ករខុសែផក )   ដូចផក  

បុទុមរកីេហយដូេចន ះ  

 -េសចកីថ មិនយល់សុបិន កក់ អធិបបយថេ កអនក 

បនេម េចេ វមុិតិេនះ   សូមបសុីបិនេឃញ    ក៏សុបិនែតនិមិត 

ែដលល ដូចជថយបងគំ ពះេចតិយ ដូចជកពុំងេធករបូជ  និង 

ដូចជកពុំង ប់ ពះធម៌  ចែំណកជនទងំ យដៃទ   ( សុបិន ) 

េឃញខួនឯងដូចជេចរេ មព័ទធ (ចប់ចង )ដូចជ តវហូងសត 

វេធអន យឲយ និងដូចជកពុំងធក់ ( អនង់ជេដម )យ៉ង 

 េ កអនកបនេម េចេ វមុិតិមិនសុបិនេឃញេសចកីអន- 

យយ៉ងេនះេទ 

 -េសចកីថ ជទី ស ញ់របស់មនុស ទងំ យ គឺថជ 

ទី ស ញ់េពញចិតរបស់មនុស ទងំ យ  េ ប បដូចជេ គ ង 

អលងក រ គុជែដលពក់ តង់េដម ទង និងេ ប បដូចជភួងផក េឈ 

ែដល ប ប់ទុកេហយេលសីសៈដូេចន ះ ។ 

 -េសចកីថ  ជទី ស ញ់របស់អមនុស ទងំ យ  គឺថ 

អនកចេំរ នេម េចេ វមុិតិេនះ    ជទី ស ញ់របស់មនុស ទងំ 

យយ៉ង    ក៏រែមងជទី ស ញ់របស់អមនុស ទងំ យ 
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ដូេចន ះែដរ ដូចមន ពះវ ិ ខេតថរ ( ជ ធកដូេចនះថ )  

េរ ង ពះវ ិ ខេតថរ 

 បនឮថ ពះវ ិ ខេតថរេនះ  ( កលេនជ គហសថ  )  ជ 

កុដុមពីេនកនុង កងបដលិបុ ត  េ កេនកនុង កងេនះឯងបនដឹង 

ដណឹំងថ តមពបណិទីប (គឺេកះលងក ) ប ប់េពញេទេ យជួរ 

ពះេចតិយ រុងេរ ងេ យក វភស កនុងទីបេនះអនក ៗ ច 

នឹងអងគុយឬេដកបនកនុងទី គប់ៃនទីែដលខួន បថន  សបបយទងំ 

ពួងគឺឧតុសបបយ េសនសនសបបយ បុគគលសបបយ ធមមសវន 

សបបយ ប ពឹតេទបនយ៉ង សលកនុងទីបេនះដូេចនះេ កេទប 

បគល់នូវគនំរៃនេភគ ទពយរបស់ខួនឲយដល់បុ ត និងភរយិ មន 

បក់ក បណ:ែដលចងទុកនឹងជយសពំត់ប៉ុេ ះេចញអពីំ

ផទះេទចទូំកេនមត់សមុ ទរ ហូតដល់េទមួយែខ េ ពះភពជ 

អនកឆតកនុងពកយសដំី េ កទិញរបស់ (របស់មនតៃម ចទិញ 

លក់ជួញជជនួំញបន)  ពីកែនង ចកេនះ  េទលក់េន ចកេនះ  

េ យកលកនុងកលជចេនះ  ( ៃនករចទូំក )  មួយែខេនះឯង 

(េ ក) ច បមូល ទពយបនដល់េទមួយពន់ក បណ:េ យ 

ករទិញដូរ ែដល បៃព មធម៌   េ កមកដល់ម វ ិ រ  ( កនុង 
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េកះលងក  )េ យលំ ប់ េហយសូមបពជជ  កលែដលភិកខុទងំ- 

យ  នេំ កេទកន់សីមេដមបឲីយបពជជ    េ កេធថង់ បក់ 

មួយពន់ក បណ:េនះ ឲយធក់ចុះេលដី ម បេ ងជយស-ំ 

ពត់ ភិកខុទងំ យ ( េឃញេហយ )  សួរថ េនះជអី ? ( េ ក )  

ក៏ បប់ថ េ កមច ស់ក បណៈមួយពន់  ភិកខុទងំ យេត ន 

បប់ថ ែនឧបសកបនទ ប់ពីបនបពជជ េហយេទ េ កនឹងចត់ 

ែចងេ ប បស់មិនបនេទ   េ កចូរចត់ែចងេ ប បស់ឥឡូវេនះ 

ឯងចុះេ កេទប បកសថ  េណ យេបដូេចន ះមនុស ទងំ យ 

មកកន់ ថ នទីជទីែដលនយវ ិ ខបពជជ  កុមំនៃដទេទ តឡប់ 

េទវញិេឡយេហយ យ(មត់ថង់)បចព ងយ  (ក បណៈ)  

កនុងរងង់សីមេហយ     េទបបពជជ ឧបសមបទ      (េ កេនកនុង 

ឧបសមបទភវ ) មនវស គ មប់ បេំហយ (េរ ន)េធមតិក២ម- 

តិកឲយ ទ ត់ជនំញេហយ ប រ  (េចញវស )េហយេរ នយក 

កមម ន ែដលជទីសបបយដល់ខួន  េហយេទេនបេំពញវត ជ 

និចចកល កនុងវ ិ រមួយៗ  (េ កគង់េនអស់ )  រយ:េពល ៤ៗែខ  

(យ៉ងេនះដូេចនះឯង ) ។ 

 ពះវ ិ ខ:(េនះ ច់េទបេំពញវត) 
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 ប ពឹតយ៉ងេនះេហយ (ៃថងមួយ) 

 េ កឈរេនក លៃ ព(ពិចរ ) 

 េមលគុណធម៌របស់ខួន និងបនឺសេំឡង 

 (ឲយ បកដទុក) េទបបនេពលេសចកីេនះថ 

 ខញុមំច ស់ឧបសមបទមកអស់កលប៉ុ  (នឹង) 

 មកកនុងទីេនះេ យកល បមណប៉ុ  

 កនុងចេនះៃនកល បមណប៉ុេ ះេនះ 

 (េសចកីខុសឆគង) របស់ខញុមំច ស់មិនមនេឡយ 

 ឱ! ជ ភពិត ស់ េ កអនកនិរទុកខទងំ យ ។ 

េ កកពុំងេដរេទ  ចិតលបពត៌វ ិ រ   ដល់ផូវែបកជពីរក៏ឈប់ 

េសង មេនេហយគិតថ  ផូវេនះ ឬផូវេនះហន៎  េពលេនះេទវ អនក 

េននឹងភនេំនះឈរបងញេ កថ   េ កមច ស់ផូវេនះ   េ ក 

ន ក់េនចិតលបពត៌៤ែខេហយគិតថនឹងេទកនុងេពល ពឹក   ព- 

មេហយ (ចូល)ចវំត េទវ អនកេននឹងេដមមណិល:ខងេដម 

ៃនផូវែដលច ងកម    មកអងគុយែ សកយេំននឹងកជំេណ រ ពះេថរ: 

សួរថអនក េនះ ? (េឆយថ) ខញុមំច ស់េឈម ះមណិលិយេ ក 

មច ស់( ពះេថរ:សួរថ)យេំធអី ?(េឆយថ)ទក់ទងនឹងករេទរបស់ 
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េ កមច ស់ ( ពះេថរ:សួរថ) កលេប ម េនទីេនះមនគុណអី 

ដល់េ កទងំ យ  (េឆយថ) បពិ តេ កមច ស់  កលេ ក 

មច ស់េនទីេនះ  ពួកអមនុស ទងំ យ   មនេម ដល់គន និងគន  

កលេបេ កមច ស់េចញេទេហយេគទងំ យក៏បងកករេឈះ 

ទស់ែទងគន  និយយពកយ កក់ដល់គន និងគន  ។ 

 ពះេថរ:   េទបមនេថរដីកថ   បសិនេប ម េនទីេនះ 

េសចកីេនជសុខ (េសចកីសបបយេកត) មនដល់អនកទងំ យ 

ក៏ ប់ថជករលេហយ    េ យេននឹងចិតលបពត៌តេទេទ ត៤ 

ែខ េហយញុងំគមនចិត  ( ករគិតនិង ប ពឹតេទ )  ឲយេកតេឡង 

ដូចេដមេទ ត  ឯខងេទវ ក៏ (មក)   ែ សកយដូំេចន ះេទ តេ យ 

ឧបយេនះ  ពះេថរ:េនទីេនះរហូតបរនិិពនេទកនុងទីេនះឯង 

ភិកខុអនកមនេម   ជវ ិ រធម៌រែមងជទី ស ញ់របស់អមនុស  

ទងំ យដូេចនះ ។ 

 កនុងេសចកីថេទវ រក      គឺេទវ ទងំ យរែមងរក  

( អនកមនេម ជវ ិ រធម៌ )  ដូចម បិ ទងំ យ  រក បុ ត 

ដូេចន ះ។ 

         កនុងេសចកីថ េភងកី ពិសកី ស កីមិន ចចូលេទរខំន 
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េប តេប ន   អធិបបយថ    េភងក៏មិនរខំនគឺមិនចូលេទកនុង ង 

កយរបស់អនកមនេម ជវ ិ រធម៌ដូចេភងមិនចូលេទ  ( េប ត 

េប ន) កនុង ងកយរបស់ឧត ឧបសិកដូេចន ះ   ពិសក៏មិនរខំន 

គឺមិនចូល  េទកនុង ងកយរបស់អនកមនេម ជវ ិ រធម៌    ដូច 

ពិសមិនចូលេទកនុង ងកយរបស់ ពះចុឡសិវេតថរៈ អនកសូ ត ស-ំ 

យុតនិកយ  ដូេចន ះ   ស  ក៏មិនរខំន  គឺមិនចូលេទកនុង   ង 

កយរបស់អនកមនេម ជវ ិ រធម៌  ដូចស មិនចូលេទ  កនុង 

ងកយរបស់សងកិចច មេណរដូេចន ះ  មនអធិបបយថ េភងកី 

ពិសកី ស កី    រែមងមិនេធ ងកយរបស់េ កអនកមនេម  

ជវ ិ រធម៌េនះឲយកេ មកបន    កនុងន័យេនះបណិតទងំ យ 

េពលេរ ងទឹកេ ះៃនេមេគ ( ជនិទស ន: ) ខះក៏បន ។ 

 មនេរ ងដំ លថ មនេមេគមួយ ឈរបេញចញកសីរ- 

ធ  (ស មក់ទឹកេ ះ) ឲយដល់កូនេគ ពនមន ក់គិតនឹងចក់េម- 

េគេនះ េទបកន់លែំពងដងែវង េបះេឆព ះេទ (េទ)ដល់ខួនរប- 

ស់េមេគេនះ  (លែំពងេនះក៏ ប់ែត )  អែណតេទដូចជសឹក 

េ ន ត  (មិនចូល ) (ទងំេនះ ) េ យកមងំៃនឧបចរសមធិក៏មិន 

ែមន  េ យកមងំៃនអបបនសមធិក៏មិនែមនេឡយ (ែត)  េ យ 
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េសចកីែដលេមេគេនះ  មនចិត ស ញ់ ណិតជកមងំកនុង 

កូនេគប៉ុេ ះ  េម មន នុភពេ ចនដូេចនះឯង ។ 

- កនុងន័យថ  ចិត ងំមរំហ័ស គឺចិតរបស់ អនកមនេម  

ជវ ិ រធម៌ រែមងជសមធិបនរហ័សែតមងករយឺតយូរៃនសម 

ធិចិតេនះមិនមនេទ ។ 

 -េសចកីថ  ពណ៌សមបុរ សស់ថផូរផង់ ត  បករមួយ 

េនះគឺ  មុខរបស់អនកមនេម ជវ ិ រធម៌េនះ  រែមងមនពណ៌ 

សស់ថផូរផង់ដូច (ធងសឹក)េ ន តទុែំដលេទបែត ជះចកអពីំជួរ 

ដូេចន ះ ។ 

 -េសចកីថ មិនវេងងេទ បនឹងេធកលកិរយិ មនន័យថ 

ែដលេឈម ះថសេមម ហមរណ:(េសចកីវេងងេទ បនឹង ប់)របស់ 

អនកមនេម   ជវ ិ រធម៌រែមងមិនមន   េ កជអនកមិនវេងង 

េឡយេទ បនឹងេធកលកិរយិេនះ គឺដូចជេដកលក់េទដូេចន ះ។ 

 េសចកីថ  កលេនមិនទន់បនុះគុណធម៌ែដលែ កែលង 

ជងេនះ មនន័យថ បករមួយ(េនះគឺ) អនកមនេម ជវ ិ រ 

ធម៌េនះកលមិន ចបនុះ ពះអរហត  ែដលជគុណដ៏ៃ កែលង 

ជងេម សមបតិ   ឃតចកភពេនះេហយ  រែមងចូលេទដល់ 



35 

ពហមេ ក(គឺចូលេទកន់ ពហមេ ក)ដូចជករេដកលក់េហយ 

ភញ ក់េឡងវញិដូេចន ះ ។  

 

 

អដកថមតកភតជតក 

         ពះ ពះអងគគង់ បថប់េននឹង ពះវ ិ រេជតវន័ ទង់ 

បរពធមតកភត េទប ស់ ពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផមថ 

កនុងកលេនះមនុស ទងំ យសមប់ពែពជេដមយ៉ងេ ចនឲយ 

មតកភត  ឧទទិសដល់ញតិទងំ យ  ែដល ប់េទេហយ  ភិកខុ  

ទងំ យេឃញមនុស ទងំេនះេធយ៉ងេនះេទប កបទូលសួរ 

ពះ ថបពិ ត ពះអងគដ៏ចេ មនេពលេនះមនុស ទងំ យ 

េធសតមនជីវតិយ៉ងេ ចន  ឲយដល់ករអស់េទៃនជីវតិ េហយឲយ 

េឈម ះថ មតកភត េសចកីចេ មនៃនករឲយមតកភតេនះមនពិត 

ឬ ពះអងគ ?   ពះ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យេឈម ះថ 

េសចកីចេ មនយ៉ង ៗ   ចេំពះប តិបត    សូមបែីដលេធ  

េ យគិតថពួកេយងនឹងឲយមតកភតដូេចនះ   រែមងមិន ចសូមប ី

កនុងកលមុន បណិតទងំ យអងគុយេន ឰដ៏ កសសែំដងធម៌ 
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េពលេទសកនុងករេធប តិបតេនះឲយជនទងំ យអនកេន 

កនុងជមពូ ទីបទងំអស់លះនូវកមមេនះ ែតេពលេនះ កមមេនះ តឡប់ 

បកដេឡងេទ ត  េ ពះសតទងំ យពួកេនះជ   អនកេនកនុង 

សេងខបៃនភព េហយ ទង់នអំតីតនិទនមកដូចតេទេនះ ។ 

 កនុងអតីតកលកល ពះេច ពហមទត គង ជសមបតិកនុង 

នគរព ណសី  មន ចរយទិ បេមកខ    អនកសេ មចៃ តេវទ 

មន ក់   គិតថនឹងឲយមតកភត   េទបឲយចប់ពែពមួយកបល េពល 

នឹងអេន សិកទងំ យថអនកទងំ យចូរនពំែពេនះេទកន់ 

សទឹង យកក មងផក េឈពក់កយកេម មក ប ប់ ក់ែតងេហយ 

នមំក អេន សិកទងំ យទទួលពកយេហយនពំែពេនះេទ 

កន់សទឹងឲយងូតទឹក ប ប់ ក់ែតងេហយឲយឈរេននឹងកែនង 

មត់សទឹង ពែពេនះេចះពិចរ េឃញកមមចស់របស់ខួនក៏េកត 

េសចកីេ មនស ថ   េយងនឹងផុតចកទុកខែបបេនះេទ តេហយ 

កនុងៃថងេនះេទបេកតេឡងនូវសេំណ ច ន់ឮ ក់ដូចជេគះ យ

ឆន ងំដី តឡប់គិតថ    ពហមណ៍េនះសមប់េយងេហយនឹងបន 

េសចកីទុកខែដលេយងធប់បនេហយ      េកតេសចកីករុ ដល់ 

ពហមណ៍ េទបែ សកយេំ យសេំឡងដ៏ខងំ   លំ ប់េនះបុរស  
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មណពទងំេនះេទបសួរពែពេនះថ   មន លពែពសំ ញ់  អនក 

េសច និងយ ំសេំឡងខងំ េ ពះេហតុអី អនកេទបេសច? និងេ ពះ 

េហតុអីេទបអនកយ ំ?ពែពេពលថេ កទងំ យគបបសួីរេហតុ 

េនះនឹងខញុកំនុងសំ ក់ ចរយរបស់េ កចុះ ។ មណពទងំេនះ 

េទបនពំែពេនះេទេហយ   បប់េហតុេនះដល់ ចរយ   ចរយ 

បន ប់ពកយមណពទងំអស់េនះេហយ       សួរពែពេនះថ 

មន លពែពេ ពះេហតុអីេទបអនកេសច   េ ពះេហតុអីេទបអនកយ ំ?  

ពែពរលឹកេឃញកមមែដលខួនេធេ យញណ      ជេ គ ងរលឹក 

ជតិបនេពលដល់ ពហមណ៍ថ  មន ល ពហមណ៍ កលមុនេយង 

ជ ពហមណ៍អនក ធយយមនដូចជេ កេនះែដរ គិតថនឹងឲយ 

មតកភតេទបបនសមប់ពែពមួយកបលេហយឲយមតកភតេ ពះ 

េយងសមប់សត ពែពមួយេនះ  េយងេទបដល់នូវករកត់សីស: 

កនុង៤៩៩អតភព េនះជអតភពទី៥០០របស់េយងែដលសថិតេន 

កនុងទីបផុំតេយងេកតេសចកី  េ មនស ថៃថងេនះ  េយងនឹងផុត 

ចកទុកខេនះេទ តេហយ េ យេហតុេទបេនះេយងេសចែតកល 

ែដលេយងែ សកយ ំ បនជយេំ ពះេសចកីករុ ណិតដល់ 

េ ក េ យគិតថកលពីខងេដមេយងសមបព់ែពមួយកបល  
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ក៏ដល់នូវេសចកីទុកខគឺករែដល តវកត់សីស   ( កបល )  ដល់េទ 

៥០០ជតិ នឹងផុតចកទុកខេនះកនុងៃថងេនះ ចែំណក ពហមណ៍ឯង 

សមប់េយងេហយនឹងបនទទួលទុកខគឺករ តវកត់សីស:ដល់េទ 

៥០០ជតិដូចេយង ។ 

 ពហមណ៍េពលថ មន លពែពអនកកុខំចេឡយ  េយងមិន 

សមប់អនកេទ ។ ពែពេពលថ ពហមណ៍េ កនិយយអីកលេប 

េ កសមប់ ឬមិនសមប់កី ៃថងេនះ េយងមិន ចផុតអពីំេសចកី 

ប់េទបនេឡយ ។ ពហមណ៍េពលថ មន លពែពេយងនឹងេធ 

នូវកររក អនក េដរេទជមួយអនកប៉ុេ ះ  ។        ពែពេពលថ 

ពហមណ៍    កររក របស់េ កមន បមណតិចតួច  ស់ច-ំ 

ែណកឯបបកមម ែដលេយងេធមនកមងំេ ចន ។    ពហមណ៍ឲយ 

ែលងពែពេហយេពលថ   េយងមិនឲយនរ ៗសមប់ពែពេនះ 

េឡយ េទបនពួំកអេន សិក ច់   េទជមួយពែពេនះឯងលមម 

ែតេគេ ះែលងែតប៉ុេ ះក៏េអតកេផមបរេិភគសឹកេឈ   ែដល 

ស័យេ កយផទ ងំថមមួយកែនង ភមមួយរេំពចេនះឯង  រនទះក៏ 

បញ់ ចំ តង់កែនងខងេ កយ   ៃនថមេនះជេ ម កថម    ែដលែបក 

េ ជ កមួយជេ ម ក ច់ធក់ចំ តង់កៃនពែពែដលេអតក    េហយ 
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កត់សីស: ច់េទ ម ជន បជុគំន កនុងកលេនះ  ពះេពធិសត 

េកតជរុកខេទវ េនទីេនះ     ពះេពធិសតកលម ជនេឃញ 

េហយេនះឯង    អងគុយ ងំសមធិឰដ៏ កសេ យេទ នុភព 

េពលថសតទងំេនះដឹងផលរបស់បបយ៉ងេនះេហយេឈម ះ

ថប តិបតគឺមិនគបបេីធកលែដលសែំដងធម៌េ យសេំឡង 

យ៉ងពីេ ះ េទបេពលគថេនះថ 

ឯវេញច  ស  ជេនយយុ ំ 

  ទុកខ  យ ំជតសិមភេ  ន  

  បេ  បណិន ំហេញញ   

  បណឃត ីហិ េ ចតតី ិ។   

  េបពួកសតគបបដីឹងយ៉ងេនះថ  

  ករេកតៃនជតិេនះរែមងនមំក 

  នូវទុកខ សតមិន តវសមប់សត  

  េ ពះថបុគគលអនកសមប់សត 

  រែមងេ យេ ក ។ 

ប បទទងំេនះ បទថ ឯវេញច  ស  ជេនយយុ ំេសចកី 

ថ សតទងំេនះគបបដីឹងយ៉ងេនះ។ គបបដីឹងដូចេមច?គបបដីឹងថ 
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ជតិភពេនះជទុកខ អធិបបយថ បសិនេបគបបដីឹងថករេកតកនុង 

ភព   េពលគឺេសចកីចេំរ នរបស់អនកេកតេ យលំ ប់េនះេឈម ះ 

ថជទុកខ េ ពះជវតថុជទី ងំៃនទុកខទងំ យមន    ជ  ពយធិ  

មរណ ករជួប បសពនឹងវតថុ ែដលមិនជទី ស ញ់ េសចកី ពត់ 

បសចកវតថុជទី ស ញ់  និងករែដល តវកត់ៃដកត់េជងជ 

េដម ។  បទថ ន បេ  បណិន ំហេញញេសចកីថ សត ៗ     

ដឹងេហយថជតិភពេឈម ះថជទុកខេ ពះជទី ងំៃនទុកខ      ថ   

អនកេធសតដៃទឲយចេំរ ន   រែមងបនេសចកី   ចេំរ នកនុង   ជតិភព 

កលេបេប តេប នសតដៃទរែមងបនទទួលករេប តេប នដូេចនះ 

េទបមិនគួរសមប់សតដៃទេឡយអធិបបយថសតមិនគួរសមប់ 

សតដៃទេ ពះេហតុអី ?   េ ពះអនកមន ប កតីសមប់សតរែមង 

េ កេ    អធិបបយថេ ពះបុគគលអនកមន ប កតីសមប់សត 

េ យករចូលេទកត់ផច់ជីវតិិ នទីយ៍របស់សតដៃទេ យ     ប- 

េយគ មួយប បេយគទងំ៦  មន ហតថិក បេយគជ 

េដម េ យមហនទុកខេនកនុងអបយទងំ៤េនះគឺកនុងម នរក៨ 

រេ កនុង ឧស ទនរក១៦ រេ កនុងកេំណ តសតតិរចឆ នមន ប- 

ករេផ ងៗ កនុងេបតវស័ិយនិងកនុងអសុរកយេឈម ះថរែមងេ ក 
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េ េ យេសចកីេ យេ ក   ែដលមនករេឆះេ ល លកនុង 

ខងកនុងជលកខណ អស់កលដ៏យូរ     ន័យមយ៉ងេទ តសតដឹងថ  

ពែពេនះេ យេ កេហយេ ពះមរណភ័យយ៉ង  អនកមន 

ប កតីសមប់សតរ ែមងេ យេ ក អស់កលដ៏យូរដូេចន ះឯង 

ដូេចនះេហយ មិនគួរសមប់សត អធិបបយថនរ ៗក៏មិនគួរេធ 

កមមគឺប តិបតេឡយ    ក៏បុគគលលងង់េ ពះេមហ:    កលេប 

អវជិជ េធឲយមនុស ខក់ងងឹតសូនយឈឹងេហយ     មិនេឃញេទស 

េនះ រែមងេធប តិបត ។ 

 ពះេពធិសតសែំដងធម៌េ យយកភ័យកនុងនរកមកបង

ញេ យ បករយ៉ងេនះ ។    មនុស ទងំ យ ប់ធមមេទសន 

េនះេហយភ័យខចកនុងនរកក៏នគំន េវ រចកប តិបតចែំណ- 

ក ពះេពធិសតកលែដលសែំដងធម៌េហយ    ញុងំម ជនឲយ 

ងំេនកនុងបញចសីលេហយេទ មយថកមម    ចែំណក ឯម - 

ជនែដល ងំេនកនុងឱ ទរបស់ ពះេពធិសត េធបុណយមនទន 

ជេដម េធេទពនគរឲយេពញេហយ ។  

 ពះ កល ទង់ នយំក ពះធម៌េទសន       េនះមក   
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េហយ ទង់បនអនុសនធិ  ទង់ បជុជំតកថ   មន លភិកខុទងំ យ 

សម័យេនះរុកខេទវ េនះ គឺតថគតេនះឯង ។ 

ចប់មតកភតជតក 

អដកថេមតសូ ត 

េមតសូ តេផម ងំេ យគថ ថករណីយមតថកុសេលន 

ដូេចនះមនឧបតិ ( ករេកតេឡង ) ដូចេមច  ?  បនឮថ  ភិកខុទងំ 

យ តវេទវ ទងំ យនភនហិំមពន បភំ័យឲយខចេហយមក 

កន់ កង វតថី ែដលជទីគង់ បថប់េនរបស់ ពះដ៏មន ពះភគ 

ជមច ស់  ពះដ៏មន ពះភគ ពះអងគ  បន ស់សែមង ពះសូ ត 

េនះេដមប ី បេយជន៍ដល់ករករពរអន យ និងេដមប ី បេយជន៍ 

ដល់កមម នស មប់ភិកខុទងំេនះ       សែំដង តឹមេសចកីសេងខប 

ប៉ុេណះសិន  ចែំណកេសចកីពិ រមនសែំដងដូចតេទេនះ ។ 

      កនុងសម័យមួយ ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់កលៃថងចូលវស  

ជិតចូលមកដល់ ពះដ៏មន ពះអងគគង់េនកនុង កង វតថី  សម័យ 

េនះឯងភិកខុ េនកែនងេផ ងៗជេ ចន    បនេរ នកមម នកនុងស-ំ 

ក់របស់ ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់  េហយមនេសចកី បថន  

េដមបចូីលចវំស កនុងទីេនះៗ   េទបចូលេទគល់ ពះដ៏មន ពះ 
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ភគជមច ស់  បនឮថ  កនុងទីេនះ    ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់ 

ពះអងគសែំដងកមម ន  ជអនុកូលៃនចរតិមនចនួំន បមណជ 

៨៤០០០   បេភទេ យន័យយ៉ងេនះគឺ អសុភកមម ន១១យ៉ង 

េ យអំ ចៃនសវញិញ ណកៈ និងអវញិញ ណកៈស មប់អនក គ- 

ចរតិទងំ យ   កមម នមនេម ជេដម៤យ៉ង    ស មប់អនក 

េទសចរតិទងំ យ កមម នទងំ យមនមរ នុស តិកមម- 

ន ជេដមស មប់អនកេមហចរតិទងំ យកមម នទងំ យ 

មន នបនស តិនិងបឋវកីសិណជេដមស មប់អនកសទធ ចរតិ 

ទងំ យ កមម នទងំ យមនចតុធតុវវ នជេដមស មប់ 

អនកពុទធិចរតិទងំ យ ។ 

  គេនះឯង ភិកខុទងំ យ បមណ៥០០រូបេរ នកមម ន 

កនុងសំ ក់ៃន ពះដ៏មន ពះភគេហយែសងរកេសនសនែដល

ជេសនសនសបបយនិងេគចរ គម បនេឃញភនតូំចមួយែដល 

ត   ជប់គន ជមួយៃ ពហិមពនជខងចុង  ៃនែដនេ យលំ ប់ 

មនៃផទសិ កលេទេ យខ ច់  និងែកវមណីពណ៌េខ វ   ប- 

ប់េ យដងៃ ពពណ៌េខ វ   មនមប់ តជក់ តឈឹង តៃឈនិង 

កស់ែណនបរបូិណ៌   មនភូមិភគពសេពញេ យខ ច់ដូចគន  
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នឹងក មងែកវមុក    និងផទ ងំ បក់     ព័ទធជុវំញិេ យជ ល័យ 

(ទេន)ដ៏ សស់ ត តជក់សនិទធលិតលន់លំ ប់េនះឯងភិកខុទងំ

យបនបបួលគន េទេនស មកភនេំនះមួយយប់      កនង តី 

េនះ    េទេហយអរុណរះេឡងភិកខុទងំេនះេធបរកិមមេ សចបច់ 

េហយ ក៏ចូលេទបិណបតកនុង សកមួយ កនុងទីមិនឆង យពីភនេំនះ 

សកេនះ បកបេ យ តកូលែដលចូលេទេធទី ងំ   ងសង់ 

ផទះសែំបងយ៉ងែណន ន់ ប់ បមណជ១០០០ តកូល ។ 

 ក៏កនុង សកេនះ   មនុស ទងំ យមនសទធ ជះថកល 

ែដលេឃញភិកខុទងំេនះ   េហយក៏េកតេ មនស រកី យេ ពះ 

ករបនេឃញបពជិតកនុ     ងបចចនជនបទជករេឃញេ យក ម  

ញុងំភិកខុទងំេនះឲយឆន់េហយសួរថបពិ តេ កមច ស់ដ៏ចេ ម- 

នសូមេ កមច ស់ទងំ យនិមនគង់េនកនុង សកេនះរហូតបន 

៣ែខ កលែដលសូមនិមនភិកខុទងំេនះេហយ ក៏ចត់ែចងេធកុដ ិ

ស មប់បេំពញេធនូវេសចកីពយយម ៥០០ ខនង ចត់ែចងេ គ ង- 

ឧបករណ៍ គប់យ៉ង មនែ គ ងំ ឆន ងំទឹកបរេិភគទឹកេ ប បស់ 

ជេដម ទុកកនុង សកេនះ កនុងៃថងទី២ ភិកខុទងំ យចូលេទកន់- 

សកដៃទេដមបបីិណបត មនុស ទងំ យកនុង សកេនះក៏ទនុំក 
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ប មងភិកខុទងំេនះដូចអនក សកមុនែដរ េហយអងរភិកខុទងំេនះ 

ឲយេនចវំស ភិកខុទងំ យេឃញថមិនមនអន យេទបទទួល 

និមន  ចូលេទកន់ដងៃ ពេនះ បរពធេសចកីពយយមរហូត ល់ 

យប់និងៃថងទងំពួង    េគះរគងំ បប់អពីំយម   ជអនកេ ចនេទ 

េ យេយនិេ មនសិករ  គង់ ស័យនឹងគល់េឈ  ។   េទវ  

ទងំ យ បសចកេតជះរទិធិអំ ច   េ ពះេតជះរបស់ភិកខុអនក 

មនសីលទងំ យ រុកខេទវ ទងំេនះក៏ចុះចកវមិនេរ ងៗខួន 

េហយនកូំនទងំ យ(កូនេទវ ) ច់េទខងេនះផងខងេនះ 

ផង ក់ដូចជផទះរបស់អនក សកទងំ យ តវ ពះ ជ ឬម - 

មតយរបស់ ពះ ជរបឹអូសេហយ អនក សកទងំ យេចញ   អពីំ   

ផទះេទេនទីកែនងដៃទរង់ចែំតេមលថ កល ហន!   នឹងេចញ 

េទ  េរ ងេនះយ៉ង     េទវ ទងំ យក៏ដូេចន ះ  នឹងេចល 

វមិនរបស់ខួនេរ ងៗខួន     េហយ ច់េទខងេនះផងខងេនះ 

ផង រៃំពគយគន់េមលេទថ     កល ហន! ពះគុណមច ស់ទងំ 

យនិមនេចញេទ      បនទ ប់ពីេនះេទក៏នគំន គិតយ៉ងេនះថ 

ភិកខុទងំ យចូលចវំស គង់េនរហូត៣ែខ     យ៉ងពិត បកដ 

ចែំណកឯពួកេយង មិនគួរនឹងនេំកមងទងំ យ    ចុះមកេនយូរ 
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តឹមេនះេទ   េណ យចុះពួកេយងនឹងសែំដង រមមណ៍ែដលគួរឲយ 

ភ័យខចដល់ភិកខុទងំ យ   េទវ ទងំេនះក៏បននិមិតរូបយកខ 

ទងំែដលគួរភ័យខចកនុងេពលែដលភិកខុ េធសមណធម៌កនុងេពល

តី (យ័ក ទងំេនះ)ក៏ឈរេនខងមុខៗ េហយបេញចញសេំឡង 

 គួរ ពឺខច  ។   កលែដលភិកខុទងំ យេឃញនូវរូបនិងឮនូវស-ំ 

េឡងទងំេនះេហយ    េបះដូងញ័រញេញតញេញម ពឺខច  ភិកខុ  

ទងំ យ ក៏មនសមបុរេ ហមងេកតជ   េ គេល ង េសក ងំ 

េ យេហតុេនះភិកខុទងំេនះេទបមិនេដមបនឹីងេធចិតឲយមន រ

មមណ៍ែតមួយបន  កលែដលភិកខុទងំេនះ   មនចិតរេវ រ យមិន 

មន រមមណ៍ែតមួយេហយ     និងតក់សុតសេងគខចជេរ យ ៗ 

េ ពះករខច រមមណ៍េនះសតិក៏រេវ រ យវេងងវងន់បនពីេនះ

េទ តេទ     េទវ ទងំ យ ក៏ បកប រមមណ៍ទងំ យ  ែដល 

មនកិនសុយ កក់ដល់ភិកខុអនកមន រមមណ៍មិននឹងនរែដលរេវ 

រ យវេងងវងន់ទងំេនះសីស:របស់ភិកខុទងំេនះដូចជ តវចប់ 

ចបល់េ យកិនេនះេវទនកនុងសីសដ៏ខងំកបនេកតេឡងេហ-

យភិកខុទងំ យក៏មិនបន បប់ ពឹតិករណ៍(េហតុករណ៍ែដល

េកតេឡង)េនះដល់ភិកខុផងគន េទ ។   េ កយមកេនៃថង មួយេពល 
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ែដលភិកខុទងំអស់ បជុគំន កនុងេពលបេ មទនុំកបរុំង ពះសងឃេតថរ 

ពះសងឃេតថរ    េទបសួរថមន ល វុេ ទងំ យ   កលេបពួក 

េ កចូលកន់ដងៃ ពេនះ តឹមៃថងតិចតួចដបូំងសមបុរ    ែសបក ក៏ 

បរសុិទធលៃ កែលង   ស តនិងឥ នទីយ៍ទងំ យក៏ថផូរផង់ ែត 

កនុងេពលេនះេ កទងំ យែបរជ  មនសមបុរេ ហមង េ ក 

ទងំ យ េនកនុងៃ ពេនះមនេសចកីមិនសបបយយ៉ង ឬ? 

កនុងេពលេនះភិកខុ មួយរូបេឆយថ បពិ តេ កមច ស់ដ៏ច មីន កនុង 

េពលក ល តីខញុ ំ ពះករុ     បនេឃញនិង ប់ រមមណ៍ 

ែដលគួរឲយ ពឺតក់សុតភ័យខចយ៉ងេនះ   និងយ៉ងេនះនិងធុកំិន 

ដូចេនះេ យេហតុេនះ   ចិតរបស់ខញុ ំ ពះករុ េទបមិន ងំម ំ

ភិកខុទងំអស់ ក៏ បប់េហតុករណ៍េនះ   េ យឧបយេនះដូចគន  

 ពះសងឃេតថរេពលថ វុេ ទងំ យ     ពះដ៏មន ពះភគ 

ជមច ស់ ទង់អនុញញ តករចូលចវំស ២ដងឯេសនសនេនះរប-

ស់ពួកេយងមិនសបបយេណ យចុះពួកេយងនឹងេទកន់សំ ក់

របស់ ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់េហយទូលសួរេសនសន:   ដៃទ 

ែដលសបបយ ភិកខុទងំេនះេឆយទទួល ពះសងឃេតថរថ   ពះករុ 

េ កមច ស់លេហយ   ភិកខុទងំអស់បនរក េរ បច ំ ទុក ក់ 
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េសនសន:េហយកន់យកប តចីវរ មិនបន បប់  មិនបន អី 

កនុង តកូល ទងំ យេនះេទ េ ពះជអនកមិនបនេសពគប់សនិទធ 

ន ល ច់េទកន់ចរកិដល់ កង វតថីភិកខុទងំេនះេទកន់ ក-

ង វតថីេ យលំ ប់េហយេទកន់ទីគង់ បថប់របស់ ពះដ៏មន

ពះភគជមច ស់ ។ 

      ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់     ទង់េឃញភិកខុទងំេនះេហយ 

េទប ស់ ពះត មស់ថមន លភិកខុទងំ យតថគតបនបញញតិ 

សិកខ បទថ  ភិកខុមិនគបប ី ច់ចរកិកនុងខងកនុង ពះវស   េហយ  

ចុះអនកទងំ យ ច់ចរកិេដមប ី បេយជន៍អី        ភិកខុទងំេនះ 

 ទូល បប់េរ ងទងំអស់ចេំពះ ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់    ពះ 

ដ៏មន ពះភគជមច ស់ ពះ ទង់បនពិចរ   ( រកទីេសនសន: 

សបបយដល់ភិកខុទងំេនះ) ក៏មិនបន ទង់េឃញេសនសន:  

ែដលជជទីសបបយរបស់ភិកខុទងំេនះេទ     េ យទីបផុំតសូមប ី

តឹមែតកែនង ក់ ងំ      ែដលមនេជងបួនកនុងជមពូ ទីបទងំអស់   

ពះដ៏មន ពះភគ   ពះអងគ ទង់ពិចរ េហយ េទប ស់េទ 

នឹងភិកខុទងំេនះថ    មន លភិកខុទងំ យេសនសន:  ែដលជទី 

សបបយរបស់ពួកអនកមិនមន ពួកអនកេនកនុងទីេនះឯងគបបដីល់ 
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នូវេសចកីអស់េទៃន សវ:បន េទចុះភិកខុទងំ យ ពួកអនកចូរ 

ស័យេសនសន:េនះចុះេបពួកអនក បថន េសចកីមិនមនភ័យ 

 អពីំពួកេទវ ទងំ យ ក៏ចូរេរ នបរតិេនះ េទបបន ទង់ ស់ 

សែំដង ពះសូ តេនះ។ (សែំដង ពះសូ តេនះយ៉ងេនះថ ) 

(សុតនបដិក ខុទទកនិកយ សុតនិបត តតយិភគ េលខ៥៤ទពំ័រ៥០) 

 ករណីយមតថកុសេលន យន ំសន ំបទ ំអភសិេមចច  

 សេកក  ឧជូ ច សុហុជូ ច សុវេច ចស  មុទុអនតមិនី ។  

 សនុស េក ច សុភេ  ច អបបកេិចច  ច សលហុកវុត ិ  

          សនិ នទិេយ ច និបេក ច អបបគេពភ  កុេលសុ អននុគេិទធ  ។  

 ន ច ខុទទ ំសមចេរ កញិចិ  េយន វញិញូ  បេរ ឧបវេទយយុ ំ។  

សុខិេន  េខមេិន េ នុ សេពស  ភវនុ សុខិត  

 េយេកច ិបណភូតតថ ិត   ថវ   អនវេស  

 ទីឃ  េយ មហន  មជឈមិ រស ក អណុកថូ   

 ទិ ខ     េយ  ច  អទិ  េយ ច  ទូេរ  វសនិ  អវទូិេរ 

 ភូ     សមភេវសី    សេពស   ភវនុ  សុខិ  ។ 

 ន   បេ   បរ ំនិកុេពថ នតមិេញញថ កតថច ិន ំកញិចិ  

 ពយេ សន បដឃិសញញ  នញញមញញស  ទុកខមេិចឆយយ ។ 
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 ម   យថ   និយ ំ បុត ំ យុ    ឯកបុតមនុរេកខ 

 ឯវមប ិ  សពភូេតសុ   មនសមភ វេយ   អបរមិណំ ។  

 េមតញច  សពេ កសមឹ  មនសមភ វេយ   អបរមិណំ 

 ឧទធ ំអេធ  ច  តរិយិញច    អសមព ធ ំ អេវរ ំ អសបត ំ

 តតិថញច រ ំ និសិេនន    សយេន  យវ តស  វគិតមេិទធ  ។ 

 ឯតសំត ឹ  អធេិដយយ   ពហមេមត ំ  វ ិ រ ំ   ឥធមហុ ។   

 ទិដញច     អនុបគមម   សីល    ទស េនន    សមបេនន   

 កេមសុ វេិនយ េគធ ំន ហិ  ជតុ គពភេសយយ ំបុនេរតតី ិ។ 

(ែ បថ)   កិចចឯ ែដល ពះអរយិបុគគលបន ស់ 

 ដឹងនូវចែំណកៃនធម៌ដ៏សងប់រមង ប់ គឺ ពះនិពន (បន 

 េធេហយ ) កិចចេនះ កុលបុ តអនកឈសកនុង បេយជន៍ 

 គួរេធ ( កុលបុ តេនះ ) គួរជអនក ច ៊ នផង មន 

 កយ ច តង់ផង មនសភពទន់ភន់ផង មិនមន 

 មន: ដ៏ៃ កែលងផង ។ជអនកសេនសផង េគចិញចឹ ម 

 ងយផង មិនមនកិចចកងល់ផង ប ពឹត ល ពមផង  

 មនឥ នទិយសងប់ផង មន បជញ ចស់ផង មិនឆគ ឆំគង 

 ផង មិនជប់ចពំក់កនុង តកូលទងំ យផង ។ 
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 វញិញូ ជនទងំ យ គបបតីិះេដ លនូវជនទងំ យដៃទ 

 េ យកមម  មិនគួរ ប ពឹតេធនូវកមមេនះ ែដលជកមម 

 មក សូមបតីិចតួច ( េហយគបបផី យេម ចិតចេំពះ 

 ពួកសតថ ) សូមឲយពួកសតទងំពួងមនេសចកីសុខ 

 មនេសចកីេក មក ន មនខួនដល់នូវេសចកីសុខចុះ 

 ពួកសតែដលមនជីវតិ ឥតមនេសសសល់ េទះសត 

 ជអនកមនេសចកីតក់សុត គឺេនមនត កី ជអនក 

 មមួំន គឺឥតមនត កី ពួកសតែដលមនកយ 

 ែវងកី ធកំី មនកយយ៉ងក លកី ខីកី សគមក ី

 ធត់កី ពួកសតែដលេយងេឃញកី មិនេឃញកី ពួក 

 សតែដលេន កនុងទីឆង យកី កនុងទីជិតកី េកតរួចេហយ 

 កី កពុំងែសងរកកេំណ តកី សូមឲយសតទងំអស់ (េនះ ) 

 មនខួនដល់នូវេសចកីសុខចុះ ។ សតដៃទ មិនគួរ 

 កែំហងេប តេប នសតដៃទេឡយ មិនគួរេមលងយ 

 េគតិចតួច កនុងទី មួយេឡយ មិនគួរ បថន នូវ 

 េសចកីទុកខ ដល់គន និងគន  េ យេសចកីេ កវេ កធ 

 េ យេសចកីចេង តចងល់េឡយ ។ ម ថនមរក  
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 បុ ត ែដលេកតអពីំខួន ជបុ តែតមួយេ យ យុ 

 គឺថសូមបជីីវតិក៏ ៊ នលះបង់ កនុងកររក នូវបុ ត 

 បន យ៉ង មិញ បុគគលគួរចេំរ នេម ចិតមិន 

 មន បមណ ចេំពះពួកសតទងំពួង ក៏យ៉ងេនះ 

 ឯង បុគគលគួរចេំរ នេម ចិត មិនមន បមណ ជ 

 ធម៌ មិនចេង ត មិនមនេព រ មិនមនស តវ េទកនុង 

 េ កទងំអស់ ទងំខងេលខងេ កម ទងំទទឹង 

 គឺ តង់ក លផង ( បុគគលអនកចេំរ នេម ចិតេនះ ) 

 េទះឈរកី េដរកី អងគុយកី េដកកី ជអនកមនេសចក ី

 េងកងក់េទ បសេហយ គឺជអនកមិនេដកលក់អស់ 

 កល តឹម  គួរតមកល់នូវេម នុស តិនុះ ( អស់ 

 កល តឹមេ ះ ) ។ បណិតទងំ យ េពលនូវ 

 ដេំណ រនុះ ថជ ពហមវ ិ រ កនុង សនេនះ ។ 

 ( បុគគលែដលមនេម ពហមវ ិ រ ) មិន ស័យ 

 នូវទិដិ ជអនកមនសីល បកបេ យ ទស នសមបតិ 

 គឺេ បតិមគគ បេនទ បង់នូវេសចកី េ តកអរ កនុង 

 កមទងំ យ េ យសកទគមិមគគ នឹង នគ 
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 មិមគគ រែមងមិនមកកន់គពភេសយយសន៍ គឺថ 

 មិនមកេកតកនុងគភ៌េទ តេឡយ ។  

( អធិបបយកនុង ពះពុទធដីកេ យ ពះអដកថ ថ ) 

       ចរយពួកខះេពលថ   ក៏ ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់ជ 

មច ស់   កល ស់ ពះត មស់េនះថ   េទចុះភិកខុទងំ យពួក 

អនកចូរ ស័យេសនសនេនះឯងចុះ  េទប ស់ថេអ!ឯភិកខុអនក 

េនកនុងៃ ពគបប ី ជបករឃុំ គង គឺេម ២បរតិ២អសុភ២មរ - 

សតិ២និង         ករពិចរ ម សេងគវតថុ៨ជតិ   ជ   ពយធិ 

មរណ៤អបយទុកខ៤េឈម ះថ  ម សេងគវតថុ៨ េ យអំ ច 

ៃនករេធកនុងេពល តជក់ និងេពល ពឹក ព ម មយ៉ងគបប ី ជប 

ម សេងគវតថុ  ៨ គឺ ជតិ ជ  ពយធិ មរណ ៤ អបយទុកខទី៥ទុកខ 

មនវដ: ជជមូលកនុងអតីត:    ទុកខមនវដជមូលកនុងអនគតទុកខ 

មនករែសងរក រជមូលកនុងបចចុបបនន    ពះដ៏មន ពះភគ 

ជមច ស់ េពល ែដល ស់ បប់ពីករឃុំ គងយ៉ងេនះេហយេទប 

ស់ ពះសូ តេនះដល់ភិកខុទងំេនះេដមបេីម េដមបកីរពរនិង 

េដមបឈីនែដលមនវបិស នជបត ដូេចនះ ។ 

 កនុងគថទងំេនះ គថទីមួយេនះថ ករណីយមតថកុស- 
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េលន មនករពណ៌នមុន មបទយ៉ងេនះ ។  បទថ ករណីយ- 

មតថកុសេលនបនដល់  បេយជន៍ែដលគួរេធ។ អធិបបយថ គួរ 

ដល់ករេធ។ បដិបទ េឈម ះថ បេយជន៍ឬ បេយជន៍អនុេ គះ 

របស់ខួនយ៉ង មួយេនះទងំអស់េ ថ បេយជន៍េ ពះជ 

បេយជន៍ែដលកុលបុ តគួរបនទទួលេ ពះជ បេយជន៍ែដល 

កុលបុ តគបបចូីលដល់ េឈម ះថ េ ពះជ បេយជន៍  ែដលកុល- 

បុ តបនទទួល ។    អនកឆតកនុង បេយជន៍េឈម ះថ   អតថកុសល  

អធិបបយថអនកឈសឆតកនុង បេយជន៍ ។ 

 បទថ យ ំជបឋមវភិតិ អនិយមសពនម។ បទថ ត ំជ 

ទុតិយវភិតិនិយមសពនម ។  បទថ យន ំសូមបទីងំពីរក៏ជបឋ- 

មវភិតិ។ បទថ សន ំបទ ំជទុតិយវភិតិ ។    កនុងបទទងំពីរេនះ  

េឈម ះថ សន ំក៏េ ពះេ យលកខណៈេឈម ះថ បទ ំេ ពះជធម៌ 

ែដលកុលបុ តគបបដីល់ ។   បទថ សន ំបទ ំេនះជេឈម ះរបស់ 

ពះនិពន ។ 

 បទថ  អភសិេមចច  បនដល់បនុះេហយ ។ េឈម ះថសកក 

េ ពះអតថវេិ គះថ ច ៊ ន មនអធិបបយថជអនក ចជអនក 

មនកមងំេឆព ះេទ ។ 
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 បទថ ឧជុ បនដល់ អនក បកបេ យេសចកីេទ ង តង់ ។ 

េឈម ះថ សុហុជុ េ ពះអតថថ ែដល តង់ល ។     េឈម ះថ សុវច  

េ ពះអតថថ បេ ងយ ។      បទថ អស  បនដល់គបបមីន ។  

បទថ មុទុ បនដល់អនក បកបេ យសភពទន់ភន់។អនកមិនេឆមង 

កេអតេកងកច ជអនកមិនរងឹតឹងេឈម ះថ អនតិមនី ។ 

 ក៏កនុងគថេនះ មនករពណ៌នេសចកីយ៉ងេនះកនុងបទ 

គថេនះថ    ករណីយមតថកុសេលន  យន ំសន ំបទ ំអភសិេមចច  

កិចចែដលគួរេធក៏មន    កិចចែដលមិនគួរេធក៏មន  កនុងកិចច២យ៉ង 

េនះ េ យបំ ពញ សិកខ ៣ជកិចច   ែដលគួរេធ   កិចចមនជេដម 

យ៉ងេនះថសីលវបិតិ  ទិដិវបិតិ ចរវបិតិ ជីវវបិតិ ជកិចចមិន  

គួរេធ មយ៉ងកុលបុ តអនកឆតកនុង បេយជន៍ក៏មន   កុលបុ តអនក 

ឆតកនុងវតថុមិនជ បេយជន៍ក៏មន ។ 

 កនុងកុលបុ តទងំពីរពួកេនះ កុលបុ ត បួសកនុង ស 

នេនះេហយរែមងមិន បកបខួនេ យ បៃព     ជអនកវនិសចក 

សីលសេ មចករចិញចឹ មជីវតិេ យ ស័យអេនសន:២១យ៉ងគឺ 

ឲយឫស  ីឲយសឹក ឲយផក  ឲយែផេឈឲយេឈសទន់ ឲយទឹកលុប ងមុខ  

ឲយេ គ ង ប ឲយលអិំត (េម  )ឲយដីសិតនិយយយកចិតបេញជ រ 
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េដមបឲីយេគ ស ញ់  និយយមងេលងមងែមន   េសមេ យ សម 

សែណក (និយយឡូកឡគំន ដូចេគសសមកកូរ ) េធជ អនកទទួល 

ចិញចឹ មេកមង  ករទទួលបេ ម គហសថ ករេធេវជជកមម ករេធទូតកមម  

ករ ប ពឹតជអនកទន់ទប ករឲយ រេដមបទីក់ ភ ករទយ 

ៃផទៃនែផនដី ករទយនកខតឬក  ករេមលអវយវ£និង ច់េទកនុង 

អេគចរ៦យ៉ងគឺ  សីេពសយ  សីេមម៉យ  សី កមុចំស់   េខទយ 

ភិកខុ នី និងេត ម    និងេទេសពគប់សនិទធ ន លជមួយ ពះ ជ  

អនយតិរ ថយ៍ី   វក័របស់អនយតិរ ថយ៍ីករេសពគប់សនិទធ ន លជមួយ 

គហសថ   ែដលមិនសមគួរ  ឬ  ក៏េសពគប់ចូលេទរក តកូលទងំ 

យែដលមិនមនសទធ  មិន ជះថ េជរផនទ េទស បថន ភព វ-ិ 

នសបត់បង់  បថន ចេំពះវតថុ ែដលមិនែមន   ជ បេយជន៍   េធ 

េសចកីមិនសបបយមិន  សុខនិងេសចកីមិនេក មចកេយគ:ដល់ 

ភិកខុទងំ យ ។ល។ ឧបសិកទងំ យ កុលបុ តេនះេឈម ះថ 

អនកឆតកនុងវតថុ ែដលមិនមន បេយជន៍ ។ 

 ចែំណកកុលបុ ត  បួសកនុង សនេនះេហយ បកប 

ខួនេ យ បៃព   លះអេនសន:  ជអនក បថន េដមបតី មង់ផូវេឆព ះ 
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េទកនុងចតុបរសុិទធិសីល បេំពញបតិេមកខសវំរេ យសទធ ជ គឹះ 

បេំពញ     ឥ នទិយសវំរ   េ យសតិជ គឹះ បេំពញ ជីវបរសុិទធិ 

េ យវរិយជ គឹះ បេំពញ បចចយបដិេសវន   េ យបញញ ជ គឹះ 

កុលបុ តេនះេឈម ះថអនកឆតកនុង បេយជន៍ ។ 

 ឬកុលបុ ត េធឲយ ជះ តកនុងបតិេមកខសវំរ េ យអ ំ

ចៃនករជរំះ បតិ៧កង ជរំះឥ នទិយសវំរៈ េ យអំ ចៃន 

េសចកីស ងមមិនឲយេកតេឡងនូវឧបកិេលសទងំ យ       មន 

អភជិឈ  ជេដមកនុង រមមណ៍ែដលមកបះ៉ខទប់កនុងទរទងំ៦  ជរំះ 

ជីវបរសុិទធិ     េ យករេគរពេកតែ កង ប់ មឱ ទរបស់ 

ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់ អនុពុទធ វក័  និងបុរសបណិតែដល 

អនក បជញសរេសរេហយ  េ យអំ ចៃនករេវ រចក អេនសនៈ   

ជរំះបចចយបដិេសវនៈ   េ យអំ ចៃនករពិចរ មែដល 

េពលេហយ និងជ មះសមបជញញេ យអំ ចៃនករ ពិចរ  

វតថុ ែដលមន បេយជន៍កនុងករផស់បូរឥរយិបថទងំ៤កុលបុ ត 

េនះ េឈម ះថ អនកឆតកនុង បេយជន៍  ។    ឬកុលបុ ត ដឹងថ 

 សីលបរសុិទធបន ស័យបញញ   ដូចសពំត់កខក់ រែមង តបន  



58 

េ ពះ ស័យទឹក ត   កញចក់ថ តបន េ ពះ ស័យេផះ 

មសបរសុិទធបនេ ពះ ស័យកររ ំ យកនុងពុមពដូេចន ះ      ករ 

ងសមតេហយេ យទឹកគឺញណ េឈម ះថ    ញុងំសីលឲយ 

បរសុិទធ និងជអនកមិន បមទេឡយ   រែមងរក សីលកខនធរបស់ខួន 

ដូចសត តេដវវចិរក សុ៊ត (ពង)  សូមបសីតចមររីក កនទុយ  សី 

អនកមនកូនតូចែតមន ក់  រក កូនតូចមន ក់ែដលជទី ស ញ់ និង 

បុរសមនែភនកែតមខ ងេនះ ដូេចន ះ ពិចរ េហយទងំេពលេក 

ទងំេពល តជក់  (ទងំយប់ទងំៃថង)   រែមងមិនេឃញេទសមន 

បមណតិចតួច េឈម ះថ អនកឆតកនុង បេយជន៍ ។ 

 ក៏កុលបុ ត េចញពីសមបតិ      ពិចរ សងខ រទងំ 

យេហយបនុះ ពះអរហត  កុលបុ តេនះ  ជកុលបុ តអនកឆត 

ៃ កែលងេលសលប់ៃនកុលបុ តអនកឆតទងំ យ ។ 

 កនុងគថេនះ ភិកខុទងំេនះសូមបឯី ជអនកឆតកនុង ប- 

េយជន៍ែដលពណ៌នេហយ ងំែតអពីំករត មង់ឲយ តង់េនកនុង 

សីលជេ គ ងេធមិនឲយេក ក យឬ ងំែតអពីំករផគងេឡងកនុង 

បដិបទ  ជេ គ ងដុសខត់កិេលស  ភិកខុទងំេនះេ កសេ ងគ ះ 

ថ  ជអនកឆតកនុង បេយជន៍  កនុងអតថេនះ   ភិកខុទងំេនះក៏យ៉ង 
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េនះ េ យេហតុេនះ   ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់េទប ស់ថ  

ករណីយមតថកុសេលន េ យេទសន ែដលមនបុគគលែតមួយជ 

ទី ងំ ទង់សេំ ដល់ភិកខុទងំេនះ បនទ ប់ពីេនះេទប   ស់ថ 

យន ំបទ ំអភសិេមចច  ដល់ពួកភិកខុ េនះអនកេកតេសចកី សង យ័ថ 

បេយជន៍នឹងគបបេីធដូចេមច    អធិបបយដូេចនះ    បទ ែដល 

កុលបុ តអនក តវករេដមបនឹីងបនុះ បទ គឺ ពះនិពន ដ៏សងប់េ យ 

ករចក់ធុះ គួរេធបទេនះែដល ពះសមម សមពុទធជមច ស់ និង ពះ- 

អនុពុទធទងំ យសែំដងទុកេហយ ។ 

 ក៏កនុងគថេនះ     បទែដលេពលេហយខងេដមៃនគថ 

ទងំេនះថ  យ ំរែមងេឃញេ យ អធិករថ  ករណីយ ំ។  

            បទថ ត ំសន ំបទ ំអភសិេមចច គបប ី ជបថ ក៏េសចកីេនះ 

មនបលីដៃទេផ ងេទ តេ ពះដូេចន ះេ កេទបេពលថ វហិរតុិ 

កេមន ។   មយ៉ងេទ តកនុងបទថ  សន ំបទ ំអភសិេមចច   េនះគបប ី

ជបអធិបបយថ កុលបុ តអនកឆតកនុង បេយជន៍ដឹងនិពន ។ 

បទថ មនអនកចង់េដមបនឹីងបនុះនិពនេនះ      គបបេីធកិចចែដល 

េឃញេ យអធិករថ គបបេីធ ។ 

 មយ៉ងេទ ត ស់សែំដងថ  ករណីយមតថកុសេលន េទប 
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ស់ថ យន ំសន ំបទ ំអភសិេមចច ដល់ភិកខុទងំ យអនកគិតថ 

អីហន៎  អនកសិក គបបអីធិបបយបទេនះថ  កុលបុ ត ស់ដឹងនូវ 

បទែដលសងប់េ យេ កិយបញញ គបប ី េធ បេយជន៍ែដលគួរេធ  

មនអធិបបយថ បេយជន៍េនះ គួរេធយ៉ងពិត បកដ ។                           

 សួរថ  ក៏ បេយជន៍េនះគឺអី េឆយថ  េ កែតអពីំឧបយ 

ែដលជេ គ ងបនុះ សនិបទេនះ នឹងគបបមីន បេយជន៍អី  ដៃទ 

េទ តហន៎  ក៏សនិបទេនះ   បនេពលេហយ     ដល់បទេដមែដល 

សែមងដល់ៃ តសិកខ  េ យអតថថ  សមគួរដល់ករេធ សូមបកី៏ពិត 

ដល់ករេធេនះ ខញុបំនេពលេហយកនុងករពណ៌នេសចកីៃនបទ 

េនះថ បេយជន៍គួរេធក៏មន  បេយជន៍មិនគួរេធក៏មន   កនុង 

បេយជន៍២យ៉ងេនះ   េ យបំ ពញឲយខីេទថៃ តសិកខ ជ ប- 

េយជន៍ែដលគួរេធ   ទង់ ស់សែមងេ យេសចកី ដ៏ៃ កែលង 

ជងេនះពួកភិកខុទងំេនះ ភិកខុខះដឹង   ភិកខុខះមិនដឹង  េពលេនះ 

ពះដ៏មន ពះភគ ពះអងគ ទង់សែមង បេយជន៍របស់ភិកខុ ែដល

ជអនកេនៃ ពជវត   នឹងគបបេីធេ យពិេសសឲយពិ រ េដមបឲីយ 

ភិកខុ ែដលេនមិនបនដឹងេទប ស់កនះគថេនះមុនថ   ជអនក 

ច ៊ ន ជអនក តង់ បេ ងយ ទន់ភន់ មិនេកងកចដូេចនះ ។  



61 

មនអធិបបយដូចេមច? កុលបុ តអនកេនកនុងៃ ពជវត បថន នឹង 

ស់ដឹងសនិបទ ឬ ស់ដឹងសនិបទេនះ េ យេ កិយបញញ  

បដិបតិេដមបបីនុះសនិបទេនះ មិន ល័យកនុងកយនិងកនុងជីវតិ 

 េ យករដល់ ពមេ យេសចកីពយយមបេំពញអងគទី២និងអងគ 

ទី៤គបប ី ចេដមបបីដិបតិកនុងករចក់ធុះសចចៈ មយ៉ងេទ តគបបជី 

អនក ច ៊ នកនុងករណីយកិចចតូចធ ំ របស់ស ពហមចរទីងំ យ 

មនកសិណបរកិមមនិងករសមទនវតជេដម កនុងកិចចទងំ យ 

មនករបិទបះ៉ប តែដលធុះនិងេដរចីវររបស់ខួននិងកនុងកិចចដៃទ 

ែបបេនះ ជអនកពយយម មិនខជិល ចអូស   ជអនក ច ៊ នេទះ 

បីជអនកមិន ច ៊ ន   ក៏ជអនក តង់ តឹម តវ េ យករដល់ ពម 

េ យេសចកីពយយមបេំពញអងគទី៣  េទះបីនឹងជអនក តង់   ក៏ 

តង់មិនដល់េសចកីេពញចិត េ យេសចកីជអនក តង់មួយេពល 

គបបជីអនក តង់ឲយលជង  េ យករេធ បេសរ តង់ តឹម តវរហូត 

អស់ជីវតិ  ឬក៏ថជអនក តង់េ ពះភពជអនកមិនមនអនួំតជអនក 

ែដល តង់េ ពះជអនកមិនមនមយ ក់ពុត  ជអនក តង់េ យ 

ករលះបង់ភពេវ ចេវរ   ផូវកយ  និងផូវ ច    ជអនកែដល តង់ 

េ យករលះេចលនូវភពមិនេទ ង តង់ផូវចិត      ឬជអនក តង់ 
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េ យករមិនេ យ យ   េពលអួតគុណែដលមិនមន   គបបជី 

អនក តង់     និងជអនកែដល តង់េ យ    រមមណូបនិជឈន   និង  

លកខណូបនិជឈន េ យសិកខ ២ជេសចកីខងេដម និងសិកខ ទី៣ 

ពមេ យករ ស័យ បេយគដ៏បរសុិទធ ។ 

 និងគបបជីអនក តង់  ជអនកែដល តង់ែតមយ៉ងក៏នឹង តវជ 

អនក បេ ងយេទ តផង   ជករពិត ស់  បុគគល    តវេគ 

េពលថេ កមិនគួរេធវតថុ េនះ  ែតងេពលថេ កេមលេឃញ 

អី េ ក ប់ឮអីេ កជអីរបស់ខញុ េំទបនិយយដូចជឧបជឈយ៍ 

ជ ចរយ ជមិត មេមលជមិត មសីុឬ  ?  ឬរែមងេប តេប ន 

េ យភពជអនកេនេសង ម   ឬទទួលេហយមិនេធ មសដំីែដល 

ទទួល ពមបុគគលេនះរែមងេនកនុងទីែដលឆង យៃនករបនុះគុណ 

វេិសស ។ 

     ចែំណកបុគគល តវបនទទួលពកយទូនម ន  រែមងេពលថ 

លេហយេ កដ៏ចេ មនេ កេពលេនះល ស់គឺលៃ កែលង   

េឈម ះថេទសរបស់ខួនឯង     គឺេឃញបនេ យលបំក ស់  

េ កេឃញយ៉ងេនះេហយគបប ី ស័យេសចកី   ( អនុេ គះ ) 
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សមឹងេមលេពល ស់េត នខញុ េំទ ត    ខញុបំនទទួលឱ ទអពីំ  ស-ំ

ក់របស់េ កយឺតេពកេហយ  ដូេចនះ  និងបដិបតិករ   ែដល 

េ កនរលឹំកេ ប ន បេ  (របស់េ ក) បុគគលេនះជអនកេនកនុងទី 

ជិតៃនករបនុះគុណវេិសស ។   េ ពះដូេចន ះ   បុគគលទទួល ប់ 

ពកយរបស់អនកដៃទ   េហយេធយ៉ងេនះ   គបបជីអនក បេ ងយ 

និងគបបជីអនកទន់ភន់ដូចជអនក បេ ងយ ។ បទថ មុទុេសចកី 

ថ កុលបុ ត តវ គហសថទងំ យេ បកនុងកិចចទងំ យមនករ 

ជអនកនទូំត និងករ ប ពឹតេទដូចជមនុស កក់ មិនេធេសច 

កីទន់ ជយកនុងកិចចេនះ តវជអនកមមួំនែតគបបជីអនកទន់ភន់កនុង 

កិចចបដិបតិ និង កនុងករ ប ពឹត ពហមចរយិទងំអស់ ជអនកគួរដល់ 

ករែណនកំនុងកិចចេនះៗឲយដូចជមសែដលជងមសរ ំ យល

េហយដូេចន ះ។ បករមួយេទ ត បទថ មុទុ បនដល់ គបបជីអនក 

សស់បស់ មិនចងចិេញច ម គឺជអនកមនមុខរកី យេពលសដំី ចរ 

ចពីេ ះ ប ពឹតបដិស រជអនក បកន់ខជ ប់  (គឺកន់យក)េស-  

ចកីមកឲយដូចវតថុ ែដល ងំលេហយដូេចន ះកុលបុតនឹងគបបជីអនក 

ទន់ភន់ែតមងេ យក មរកបន និងគបបជីអនក មិន កេអតេកង- 

កចេទ តផង  គឺមិន តវេមលងយអនកដៃទទងំ យេ យអតិ- 
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មនៈ វតថុមនជតិនិងេគ តជេដម   គបបជីអនកេន    េ យចិត 

 (គិតថ )  េសមេ យេកមងច ល ( មន ក់ប៉ុេ ះ ) ដូច ពះ រ-ី 

បុតេតថរដូេចន ះឯង ។ 

 ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់កលែដល ទង់ ស់ បេយ-

ជន៍ែដលគួរេធស មប់ភិកខុអនកេនកនុងៃ ពជវតេ យពិេសសអនក 

េដមបនឹីងបន ស់ដឹងសនិបទេហយ   ឬបដិបតិេដមបបីនុះ 

សនិបទេនះ យ៉ងេនះេហយ ទង់ ពះ បថន នឹង ស់ បេយជន៍ 

ែដលគួរេធសូមបដី៏ៃ កែលងជងេនះេទ ត    េទប ស់គថទី២ 

េនះថ សនុស េក ច ដូេចនះ ។ 

          កនុងគថ  េនះកុលបុ តេឈម ះថជអនកសេនស   េ ពះ- 

អតថវេិ គះថ   រែមងេ តកអរេ យករសេនស១២យ៉ងមន ប- 

េភទដូចែដលេពលេហយកនុងគថេនះថ សនុដ ីច កញញុ  ។  

ន័យមយ៉ងេទ ត  កុលបុ តេឈម ះថ   ជអនកមនេសចកីេពញចិត  

េ ពះអតថវេិ គះថ រែមងេពញចិត ។ កុលបុ តអនកសេនសេ ពះ 

អតថថ អនកេពញចិត អនកេពញចិតេ យវតថុជរបស់ខួន េពញចិត 

េ យរបស់ែដលមន េពញចិតេ យ បៃព ។ 



65 

ប (េសចកី)៣យ៉ងេនះបចច័យ៤ែដលខួនឯងទទួល

េហយ ែដលយកេឡងកនុងមណលៃនករឧបសមបទយ៉ងេនះថ 

ស័យេភជន   គឺបយែដលរកបនមកេ យសមង    េឈម ះថ  

របស់ខួន កុលបុ តមិនសែំដង ករខុសែបកកនុងេពលទទួលនិង 

េពលបរេិភគេ យបចច័យ៤េនះ    លក៏េ យ    មិនលក៏េ យ  

ែដលេគឲយេ យេគរព  ឬមិនេគរពក៏េ យ  េ ថ  អនកេពញ 

ចិតេ យវតថុជរបស់ខួន ។ 

          វតថុ ែដលខួនបនេហយជរបស់មនេហយស មប់ខួន  

វតថុ េនះ   េឈម ះថ របស់មន  កុលបុ តេ តកអរេ យរបស់មន 

េហយេនះឯង   គឺមិន បថន វតថុដៃទ  េ កអពីំវតថុ ែដល មនេហយ 

េនះ លះបង់នូវភពជអនក បថន េលសលប់េចញ េ ថ េពញ- 

ចិតេ យរបស់ែដលមនេហយ ។ 

 ករលះអនុស័យ  និងបដិឃ:កនុងឥ រមមណ៍និងអនិ រមម-

ណ៍េឈម ះថ ល បៃព    កុលបុ តេពញចិតកនុង រមមណ៍ទងំពួង 

េ យ បៃពេនះ េ ថេពញចិតេ យ បៃព ។ 

           េឈម ះថ អនកចញិចឹ មងយ េ ពះអតថវេិ គះថអនកែដលេគ 

ចិញចឹ មេ យងយ  អធិបបយថ   អនកែដលចិញចឹ មេមលែថេ យ 
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ងយ  ពិតែមនេហយ   ភិកខុ សែំដងេសចកីជអនក មនទឹកមុខ 

សេពនេសក ងំ    និងភពជអនកមិនេពញចិតកនុងបិណបត 

សូមបែីដលេគ ក់បយអងករ សវ លីជេដមេពញប តថយ ឬ 

រុញ ចនេចលនូវបិណបតេនះចេំពះមុខេគទងំ យថ ពួក 

េ កឲយអី រែមងឲយដល់ មេណរ និង គហសថ ភិកខុ េនះេឈម ះ- 

ថ ចិញចឹ មលបំក។មនុស ទងំ យេឃញភិកខុ េនះរែមងេគចេច- 

ញអពីំចមង យែតមងថ  ភិកខុចិញចឹ មបនេ យលបំកមិន ចនឹង 

ចិញចឹ មប មងរក បន ។   ចែំណកកុលបុ ត   បនបិណបត 

យ៉ង មយ៉ងេ ហមងក៏េ យ  បណីតក៏េ យ   តិចក៏េ យ 

េ ចនក៏េ យ   មនចិតថជរបស់ខួនមនមុខថ តញុងំជីវតិ 

ឲយ ប ពឹតេទ  កុលបុ តេនះេឈម ះថ   ចិញចឹ មងយ មនុស ទងំ 

យេឃញកុលបុ តេនះេហយ  ធូរចិតយ៉ងៃ កែលងថ េ ក 

មច ស់របស់េយងចិញចឹ មងយ   រែមងេ តកអរសូមបេី យរបស់តិច 

តួចពួកេយងប៉ុេ ះ   នឹងទនុំកប មងចិញចឹ ម    េ កមច ស់េនះ 

ដូេចនះេហយេធករេបជញ  ទនុំកប មងចិញចឹ ម  ។   កុលបុ តមនស- 

ភព យ៉ងេនះ ទង់ បថន ថជអនកចិញចឹ មងយកនុងគថេនះ ។  

     េឈម ះថ មនកចិចតចិ  េ ពះអតថវេិ គះថ កុលបុ តេនះ 
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មនកិចចតិច  គឺជអនកមិនខល់ខយកនុងកិចចេ ចនយ៉ងមនសភព 

ជអនកេ តកអរកនុងករងរ  េ តកអរកនុងករបត់ែបន   និងេ តកអរ 

កនុងេសចកីសនិទធ ន លជេដម ។  មួយ បករេទ ត  មនពកយ អធិ- 

បបយថ    កុលបុ តេនះេវ រចកកិចចមនករេធនវកមមកនុងវ ិ រ 

ទងំអស់  ករេ ប ន បេ កមជនុំំសងឃ មេណរ   និង មិក 

ជនជេដម   េធនូវកិចចរបស់ខួនមនករេករសក់កត់ កចក   ដុត 

ប ត េដរចីវរជេដម  េឈម ះថ ជអនកមនកិចច គឺសមណធម៌ ជ 

បមុខ ។ 

    េឈម ះថ  មនេសចកី ប ពឹតបេនទ បង់  េ ពះអតថថ កុលបុ ត 

េនះមនេសចកី ប ពឹតបេនទ បង់  ភិកខុ រូបខះ ជអនកមនវតថុ របស់- 

របរេ ចន កនុងេពលែដល ច់េទកន់ទិសក៏ឲយម ជន បះ៉ប ត  

េដរចីវរ សពំត់ កលេដកេ បងសករអេំពដ៏េ ចនេដរទូលនិងសីសៈ 

ខះកេណ តខះយ៉ងេនះជេដម ច់េទេហយ  យ៉ង កុល- 

បុ តអនកមិនដូេចន ះជអនកមនបរកិខ រតិចេ ប បស់ចេំពះែតសម- 

ណបរកិខ រ៨មនប តនិងចីវរជេដមប៉ុេ ះ កនុងេពលចរកិេទ 

កន់ទិស    ក៏កន់យកបរកិខ រប៉ុេ ះ ច់េទដូចសតមន ប 

ដូេចន ះ ។   កុលបុ តមនសភពយ៉ងេនះ  ទង់ បថន េសចកី ប- 
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ពឹត បេនទ បង់កនុងគថេនះ ។ 

      េឈម ះថ មនឥ នទិយែដលសងប់េហយ េ ពះអតថថ កុលបុ ត 

េនះមនឥ នទិយទងំ យសងប់េហយ  អធិបបយថ មនឥ នទិយ 

មិនរេវ រ យអែណតអណូង    េ យអំ ចៃន គៈជេដម  កនុង 

រមមណ៍ទងំ យមនឥ រមមណ៍ជេដម ។  

 បទថ  និបេក បនដល់ដឹងចបស់  គឺអនកមនេសចកីដឹង 

បនដល់អនកមនបញញ      អធិបបយថអនកដល់ ពមេហយេ យ 

បញញ ជេ គ ង មទនុំកប មងែថរក សីលេ យបញញ ជេ គ ង 

ពិចរ ចីវរបចច័យជេដម  និងេ យបញញ កណំត់ដឹងសបបយ 

៧យ៉ង  មន សជេដម ។  េឈម ះថ មនិឆគ ឆំគង េ ពះអតថថ 

មិនមនេសចកីឆគ ឆំគង  អធិបបយថ េវ រចកេសចកីឆគ ឆំគងេ យ 

កយ ៨ ន:  េសចកីឆគ ឆំគងេ យ  ច ៤ ន:   េសចកីឆគ ឆំគង 

េ យចិតមនេ ចន ន: ។ 

 ករេធមិនសមគួរ   ផូវកយកនុងករចូលេទរក    ជនុំំសងឃ 

គណ: បុគគល េ ងឆន់  េ ងេភង  កពំង់ទឹក  ផូវភិកខ ចរ និងកនុង 

ចេនះផទះ េឈម ះថេសចកីឆគ ឆំគងេ យកយមន  ៨ ន: គឺភិកខុ  

រូបខះកនុង សនេនះអងគុយឱបកបលជងគង់ឬអងគុយសណូកេជង 
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កនុងក លជនុំំសងឃ  យ៉ងេនះជេដម ។ កនុងក លៃនគណ:  

ក៏យ៉ងេនះ  ពកយថ  កនុងក លគណ: បនដល់ កនុងករ បជុ ំ

បរស័ិទទងំ ៤ ។  កនុងបុគគល អនកែដលមនវយ័ចេ មនជង ( ចស់ 

ជង) ក៏យ៉ងេនះ កនុងេ ងឆន់ក៏មិនឲយ សនៈដល់ភិកខុអនកមន 

វស ចស់ទងំ យ      រែមង មឃត់ សនៈរបស់ភិកខុថមីទងំ 

យ ។  កនុងផទះជេ ងេភងក៏យ៉ងេនះក៏កនុងេ ងេភងេនះ មិន 

សូមអនុញញ តភិកខុអនកមនវស ចស់ទងំ យ េធកិចចទងំ យ  

មនករបងក ត់េភងជេដម ។ 

 ក៏កនុងកពំង់ទឹក  េ កេពលថ   គបបងូីតទឹក មលំ ប់ 

អនកមក ( អនកមកមុនមកេ កយ)េ យមិនេធកណំត់ថភិកខុចស់- 

វស   ភិកខុថមី ភិកខុខះមិនេអេពេរ ងសូមបេីនះមកេពលេ កយ  ចុះ 

ងូតទឹកេប តេប នភិកខុអនកចស់វស  និងអនកថមីេ យវស  ។ 

ចែំណកកនុងផូវភិកខ ចរក៏េដរេទខងមុខៗរបស់ភិកខុអនកចស់ទងំ

យេដមប ី សនៈែដលល បេសរ ទឹកដ៏ល បេសរ បិណប តដ៏ 

ល បេសរ   យកៃដផទប់ៃដចូលេទមុនថ  ភិកខុអនកចស់ទងំ យ 

កនុងករចូលេទកន់ចេនះផទះរែមងេធនូវករេលងផូវកយេ យ 

ភិកខុកេំ ះទងំ យដូេចនះជេដម ។ 
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 ករបេញចញ ចែដលមិនសមគួរកនុង   ជនុំំសងឃ     គណ: 

បុគគល និងកនុងចេនះផទះ េឈម ះថ េសចកីឆគ ឆំគង ចមន៤ ន: 

គឺភិកខុ រូបខះកនុង សនេនះ        មិនសូមអនុញញ តសែមងធម៌កនុង 

ក លជនុំំសងឃ ។  កនុងគណ: និងកនុងបុគគលអនកចស់ជង មន 

បករដូចែដលេពលេហយកនុងកលមុន ក៏យ៉ងេនះែដរ ភិកខុ រូប 

ខះ តវពួកមនុស ទងំ យ សួរបញកនុងក លជនុំំសងឃេនះ  

មិនសូមអនុញញ តពីភិកខុ ែដលមនវស ចស់ជង       េ ះ យ 

បញ ។ ចែំណកកនុងចេនះផទះេពលពកយទងំេនះថ  កនុងទីេនះ 

 កនុងទីេឈម ះមនអីមនបបរឬខទនីយៈរបស់ឆន់េ កនឹងឲយអី 

ដល់ ម  កនុងៃថងេនះ ម និងបនអីទពំរ ឆន់អី ផឹកអី ដូេចនះជ 

េដម ។ 

 ករមិនដល់អជឈចរេ យកយ     និង ចកនុង នទងំ 

េនះៗេទ   តឹមែតដល់វតថុ ែដលមិនសមគួរេផ ងៗ  មន កមវតិកក 

ជេដមេ យចិតែតមយ៉ង    េឈម ះថឆគ ឆំគងេ យចិត  (គឺ)  មន 

េ ចនយ៉ង ។ 

 បទថ កុេលសុ    អននុគេិទធ   េសចកីថ  មិនពក់ព័នធកនុង 

តកូលទងំ យ ែដលខួនចូលេទរកេ យេសចកីលបំក   កនុង 
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បចច័យឬេ យអំ ចៃនេសចកីសនិទធ ន លជមួយ គហសថេ យ 

េសចកីមិនសមគួរ អធិបបយថ  មិនេ កេ ផង  មិនេភតេភន 

ផង មិនសុខ កនុង តកូលែដលមនេសចកីសុខ មិនេកតទុកខកនុង ត- 

កូលែដលមនេសចកីទុកខ មិនដល់ករ បកបេ យខួនឯងកនុងកិចច 

ទងំ យែដលេកតេឡង ក៏កនុងគថេនះបទថអស  បនេពល 

េហយ  កនុងបទថ សុវេច  អស  គបប ី បកបពកយេនះជមួយបទ 

ទងំពួងយ៉ងេនះថ  សនុស េក  ច អស  សុភេ   ច  អស  េនះ 

ដូេចនះ ។  

ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់   កលែដល ទង់សែំដង បប់  នូវកិចច 

ែដលគួរេធ ដ៏ៃ កែលងជងេនះ  ដល់ភិកខុអនកេនៃ ពេ យពិេស- 

ស អនក បថន  សនិបទ េហយ ឬបនេដមបបីដិបតិ េដមបបីនុះសនិ- 

បទយ៉ងេនះេហយ   បទេនះ ទង់ ពះ បថន េដមប ី ស់ បប់កិចច 

សូមបមីិនគួរេធេទប ស់កនះគថេនះថ មិនគបប ី ប ពឹតទុចចរតិ 

អីៗតិចតួច ែដលជេហតុឲយបណិតតិះេដ លបន ។ 

 គថេនះមនេសចកីថ   កលេធជ បេយជន៍ែដលគួរ 

េធេនះយ៉ងេនះ ែដលមិនគបប ី ប ពឹតទុចចរតិផូវកយ ផូវ ចនិង 

ផូវចិត ែដលេ ថតិចតួច គឺ មក កលមិន ប ពឹតទុចចរតិតិច 
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តួច   គបប ី ប ពឹតទុចចរតិ កក់ែតមួយក៏មិនមន  ែតគបប ី ប ពឹត 

ទុចចរតិអីហន មនអធិបបយថ  មិនគបប ី ប ពឹតទុចចរតិ បមណតូច 

គឺសូមបតីិចតួចែតផទុយអពីំេនះគបប ី ប ពឹត   គឺសែំដងេទសែដល 

ដឹងសូមបខួីនឯង  ទុចចរតិេនះ ែដលជេហតុ ឲយអនកដៃទជអនកដឹង 

តិះេដ លបន ។ 

 ក៏កនុងគថេនះេ ពះអនកមិនដឹងពួកដៃទ  មិនជ បមណ 

េ យថអនកមិនដឹងទងំេនះ រែមងេធវតថុ ែដលមិនមនេទស ឲយ 

មនេទសខះ  រែមងេធវតថុ ែដលមនេទសតិចឲយមនេទសេ ចន 

ខះ ចែំណកេ កអនកដឹងទងំ យប៉ុេ ះជ បមណ  េ ពះ 

េ កអនកដឹងទងំេនះ   បនពិចរ េហយ     រែមងេពលតិះ 

េដ លដល់អនកែដលគួរតិះេដ ល       រែមងេពលសរេសរដល់អនក 

ែដលគួរសរេសរ  េ ពះដូេចន ះ  ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់  េទប 

ស់ថ វញិញូ  បេរ  ែ បថ េ កអនកដឹងដៃទដូេចនះ ។ 

           ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់កល ស់ឧបចរ:ៃនកមម ន 

ែដលេផ ងេ យ បេយជន៍  ែដលគួរេធនិងមិនគួរេធដល់អនកេន 

ៃ ពជវត  េ យពិេសស អនកែដល បថន េដមបនិីងដឹង សនិបទ ឬ  

អនក បថន េដមបបីដិបតិេដមបបីនុះ      សនិបទ    នឹងដល់ភិកខុទងំ 
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យអនក បថន េដមបនិីង បពឹតកមម នទងំអស់  េ យមនភិកខុ  

អនកេនៃ ពជវតជ បធន   េ យពីរគថកនះេនះ    យ៉ងេនះ 

េហយឥឡូវេនះេដមបបីដិបតិេ យករ    ទមយេសចកីខច អពីំ 

ពួកេទវ េនះ នឹងេដមបកីមម ន េ យអំ ចឈនែដលមន 

វបិស ន ជបតស មប់ភិកខុទងំេនះ  េទប ទង់េផម ស់ េមត- 

កថ េ យន័យមន ទថ សុខិេន  េខមេិន េ នុ   ដូេចនះ ។ 

 ប បទទងំេនះ បទថ  សុខិេន បនដល់មនេសចកី 

ពមេ ព ងេ យសុខបទថ  េខមេិន បនដល់អនកមនេសចកី 

េក មមនអធិបបយថអនកមិនមនភ័យមិនមន ឧបទទវ ។   បទថ  

សេព បនដល់ែដលេនសល់ (ទងំពួង) ។  

បទថ ស  បនដល់សតមន បណទងំ យ ។ 

បទថ សុខិត  បនដល់អនកមនចិតជសុខ ។ 

ក៏កនុងគថេនះសតមនជីវតិទងំ យ     អនកសិក គបប ី

ជបថ   មនសុខេ យសុខផូវកយមនខួនដល់នូវេសចកីសុខ 

េ យសុខផូវចិត  ឬមនេសចកីេក មេ យសុខ  សូមបទីងំពីរ ឬ 

េ យករឃតចកភ័យ និងឧបទទវេហតុទងំពួង ។ 

 សួរថ ក៏េ ពះេហតុអីេទប ស់យ៉ងេនះេឆយថេ ពះ 
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េដមប ី ទ ទង់សែំដង ករៃនេម ភវនពិតែមនេហយ ពះេយ- 

គវចរគបបចីេ មនេម យ៉ងេនះថ សូមសតទងំ យទងំពួង 

ចូរជអនកមនេសចកីសុខចុះ  ឬថចូរមនេសចកីេក មចុះ    ឬថ 

ចូរមនខួនដល់នូវេសចកីសុខចុះ ។ 

 កល ទង់សែំដងេម ភវនេ យបំ ពញ         ងំអពីំ  

ឧបចរសមធិ  ដល់ទីបផុំតៃនអបបនសមធិ      យ៉ងេនះេហយ  

ឥឡូវេដមប ី ទង់សែំដងេម ភវនេនះ     សូមបេី យពិ រេទប 

ស់ពីរគថ ថ េយ េកច ិ ដូេចនះ ។ 

         មយ៉ងេទ តចិតរបស់កុលបុ ត រេវ រ យ យមយេហយ 

កនុង រមមណ៍េផ ងៗរែមងមិនត មង់ទិសេ េនកនុងឯកគគ រមមណ៍ 

េ យ រមមណ៍ខងេដមេឡយ   ងំែតពីករសទុះេទ ម បេភទ 

របស់ រមមណ៍ េហយត មង់េន មលំ ប់ែតមង  េ ពះដូេចន ះ 

េដមបនឹីង ទង់ញុងំចិតរបស់កុលបុ តេនះ    ែដលដិត មេហយ 

ដិត មេទ តនូវ រមមណ៍ទងំ យ   ែដលេផ ងេ យទុក:  និង  

តិក: មនករភញ ក់រលឹក និងរងឹបុឹងជេដម ឲយត មង់មទំេំនបន  

េទប ស់គថ ថ េយ េកច ិ ជេដម ។ 
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 មួយ បករេទ តេ ពះ រមមណ៍ជក់ចបស់ដល់កុលបុ ត

 ចិតរបស់កុលបុ តេនះរែមងត មង់េឆព ះដ៏មយ៉ំងសបបយ 

កនុង រមមណ៍េនះេ ពះដូេចន ះ       ទង់ ពះ បថន េដមបញុីងំចិត 

របស់កុលបុ តេនះ ងំមេំន កនុង រមមណ៍ែដលជក់ចបស់េនះ 

 េទប ស់គថ ពីរគថ  េនះថ េយ េកច ិ ែដលសែំដង បេភទ 

ៃន រមមណ៍ែដលជ ទុក: និង តិក:  មនករភញ ក់រលឹកនឹង ងំម ំ

ជេដម ដល់ភិកខុទងំេនះ ។ 

 កនុងគថេនះ ទង់សែំដងទុក:៤គឺពួកពីរៃនសតែដលភញ ក់ 

រលឹក និងពួកពីរៃនសតែដលេឃញនិងមិនេឃញ   ពួកពីរៃនសត 

ែដលេនជិតនិងឆង យពួកពីរៃន ភូតសត និង សមភេវសី និងតិក:៣ 

គឺ  ពួកបីៃនសតែវង   ខី    និងក ល    ពួកបីៃនសតធ ំតូច និង 

ក លពួកបីៃនសតធត់សគមនិងក លេ ពះេកត បេយជន៍ 

កនុងតិក:ទងំបីៃនសតមនេជងក ល    និងកនុងតិក: ទងំពីរៃន 

សតមនេជងតិច េ យបទទងំ៦ មនែវងជេដមេនះ ។ 

 េឈម ះថ ភូ   េ ពះអតថថ    សតទងំ យមនេហយ 

ទង់ បកន់យកសតមន១និងខនធ៤េ យបទថ ភូ េនះ ។ 

បទថ  អតថ ិ គឺមន បកដែមន ។   ពះដ៏មន ពះភគជ 
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មច ស់កល ទង់សែំដងសតទងំ យទងំពួង ែដលគបបសីេ ងគ ះ 

េ យទុក:និងតិក: េ យ ពះត មស់េនះថ េយ េកច ិបណភូ  - 

តតថ ិ   រួមចូលគន យ៉ងេនះេហយ   បទេនះ   ទង់សែំដងសតទងំ 

េនះសូមបទីងំអស់ សេ ងគ ះចូលេ យទុក:េនះថ ត   ថវ  

 អនវេស   ដូេចនះ ។ 

 កនុងគថេនះេឈម ះថ ត  េ ពះអតថថសតទងំ យ 

រែមងភញ ក់រលឹក ។  ក៏ពកយថ ត   េនះជេឈម ះរបស់សតទងំ 

យ  អនកមនត  និងមនភ័យ ។ េឈម ះថ ថវ េ ពះអតថ-  

ថ    សតទងំ យរែមងមទំ ំ   ពកយថ  ថវ   េនះជេឈម ះ 

របស់ ពះអរហនទងំ យ   អនកលះករេធដេំណ រេទកនុងត  

េហយ ។ េឈម ះថអនវេស  េ ពះអតថថសតទងំេនះមិនមន 

េសសសល់ អធិបបយថ សូមបទីងំអស់។ 

 ក៏ពកយែដល ស់េហយ  កនុងទីបផុំតៃនគថទី២  ពកយ- 

េនះទងំអស់   អនកសិក គបបភីជ ប់ជមួយទុកៈ និងតិកៈ ថ សត 

មនជីវតិឯ មួយែដលមនេហយ   ជអនកភញ ក់រលឹក  ឬជអនក 

មុតមមំិនមនចែំណកខះខត     សូមសតទងំអស់េនះចូរជអនក 
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មនខួនដល់នូវេសចកីសុខចុះ     សតទងំ យែដលេកតេហយ 

ឬែសងរកកែនងេកត     មនេន តឹម   សូមសតទងំអស់េនះ 

ចូរជអនកមនខួនដល់នូវេសចកីសុខចុះ ដូេចនះ ។  េពលេនះ គបប ី

ជបអធិបបយកនុងគថទងំ៦ថ ទីឃ    ជេដម ែដលសែំដង  

ដល់តិកៈទងំ៣មន ទថ ែវង ខីក ល  ។  បទថ ទីឃ     

បនដល់មនអតភពែវងមននគ តីនិងទន ងជេដមក៏អតភព 

របស់សតទងំ យមននគជេដម  កនុងម សមុ ទមន បម- 

ណេ ចនរយពយមខះ  អតភពរបស់សត   ទងំ យមន តីនិង 

ទន ងជេដម មន បមណេ ចនេយជន៍ខះ ។     

បទថ  មហន    បនដល់   មនអតភពធ ំ កនុងទេនមន 

អេណ កជេដមេលដីេគក  មនដរំ ីនិងនគជេដម កនុងអមនុស  

ទងំ យមន ហូជេដម ដូចែដលេ កេពលថ ហូធេំលស 

ជងសតមនអតភពធទំងំ យ   ពិតែមនេហយ    តួខួនរបស់ 

ហូេនះមនកមពស់  ៤៨០០េយជន៍ៃដ បមណ១២០០េយជន៍ 

ចេនះចិេញច ម៥០េយជន៍  និងចេនះ មម បមណ៥០ េយជន៍ 

ដូចគន បតៃដទហំំ២០០េយជន៍ ។ 

 បទថ មជឈមិ បនដល់អតភពរបស់សតទងំ យមន 
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សតេសះ េគ កបី  ជក  ជេដម ។  បទថ រស ក បនដល់សត 

ទងំ យែដលមន បមណទបជងសតែវង និងសតក ល 

 មនមនុស េត ជេដម កនុងជតិេនះៗ ។ 

 បទថ  អណុក បនដល់   សតទងំ យែដលមនអត- 

ភពលិត េកតកនុងទឹកជេដម មិនជ រមមណ៍របស់មសំចកខុ  ែតជ 

វស័ិយរបស់ទិពចកខុ  ឬសតទងំ យមនសុចជេដម។មយ៉ងសត 

ពួក មន បមណទបជងសតធឬំសតក លនិងតូចជង 

សតធត់ និងសតក លកនុងជតិេនះគបប ី ជបថ អណុក ។  

 បទថ ថូ  បនដល់សតទងំ យែដលមនអតភព 

មូល មន តី អេណ ក ងវ និងខចងជេដម ។  

 ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់     កល ទង់សែំដងសតទងំ- 

យេ យមិនមនចែំណកេសសសល់    េ យតិក:ទងំ យ 

យ៉ងេនះេហយ  េពលេនះេទប ទង់ ស់សែំដង   សតទងំេនះ 

េដមបសីេ ងគ ះសូមបេី យទុក:ទងំ៣មន ទថ  ទិ   េយ ច 

អទិ   ដូេចនះ ។ 

 ប បទទងំេនះ បទថ ទិ បនដល់ ករែដលេឃញ 

េ យអំ ចទីែដលមកកន់ កែសចកខុ របស់ខួន ។បទថ អទិ    
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បនដល់  ែដលសថិតេនកនុងសមុ ទដៃទ ភនដំៃទ  និងច ក ឡ ដៃទ 

ជេដម ។ 

 ក៏ ទង់សែំដងសតទងំ យ  ែដលេនកនុងទីជិត   និងកនុង 

ទីឆង យជមួយ ទិភពរបស់ខួន     េ យទុក:េនះថ េយ ច ទូេរ 

វសនិ អវទូិេរ    សតទងំេនះគបប ី ជបេ យអំ ចៃនសតមិន 

មនេជង និងសតេជងពីរ ក៏សតទងំ យេនកនុងកយរបស់ខួន 

េ ថ េនកនុងទីជិត   េនកនុងកយែផនកខងេ កេ ថេនកនុងទី 

ឆង យ មយ៉ងេនកនុងខងកនុង ឧបចរ េ ថ េនកនុងទីជិត េនខង 

េ ក ឧបចរ េ ថ ទីឆង យ េនកនុងវ ិ រ សក ជនបទ ទីបច ក- 

ឡ េ ថ េនកនុងទីជិត េនកនុងច ក ឡដៃទ េ ថ េនកនុងទី 

ឆង យ ។ 

 បទថ ភូ  បនដល់េកតេហយ គឺេកតេឡងេហយ ។ 

សតឯ េកតេហយ     រែមងមិនដល់ករ ប់ថ   និងមនេទ ត 

ពកយ  ថ  ភូ េនះ  ជេឈម ះរបស់សតទងំេនះ  អនកជ ពះខី- 

សព ។ 

         េឈម ះថ សមភេវសី េ ពះអតថថ សតទងំ យរែមងែសង 

រកទីេកត  ពកយថ សមភេវសី េនះជេឈម ះរបស់ ពះ  េសកខ  និង 
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បុថុជជនទងំ យអនកែសងរកទីេកតសូមបតីេទ  េ ពះេសចកីថ 

ជអនកលះភវសេំយជនៈមិនបន   ន័យមួយេទ តសតទងំ យ 

ែដលេកតអពីំសុ៊ត និងេកតអពីំគភ៌ប កេំណ តទងំ៤ េនមិន 

ទន់ទំ យសបំកសុ៊តេចញ   និងមិនទន់ទំ យទងសុកេចញ 

ដ ប  េឈម ះថ សមភេវសី ដ បេនះ ។  សតទងំ យែដល 

ទំ យសបំកសុ៊ត  និងទំ យទងសុកេចញមកខងេ កេហយ  

េឈម ះថ ភូត  សតទងំ យែដលេកតអពីំេញស និងឧបបតិក 

សត េឈម ះថសមភេវសីកនុងខណៈៃនបឋមចិតចប់េផមអពីំខណៈ 

ៃនចិតដួងទី២ េឈម ះថភូត ឬរែមងេកតេ យឥរយិបថ េន 

មិនដល់ឥរយិបថដៃទ  អពីំឥរយិបថេនះ  ដ ប  េឈម ះថ 

សមភេវសី ដ បេនះ បនអពីំេនះេទ េទបេឈម ះថភូត។ 

 ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់កល ទង់  សែំដងេម ភវន 

កនុងសតទងំ យេ យអំ ចៃនករ បថន េដមបដីល់ហិតសុខ 

ដល់ភិកខុទងំេនះ េ យ បករេផ ងៗ េ យេសចកី២គថកនះ 

ថ សុខិេន  ជេដមយ៉ងេនះេហយ េពលេនះកលនឹង ទង់ស-ំ 

ែដងេម ភវនេនះសូមបេី យអំ ចៃនករ បថន េដមប ីមិន 

ឲយជួបហិតទុកខ េទប ស់ថ ន បេ  បរ ំនិកុេពថ ។ េនះជបលី 



81 

ចស់ពីមុន ។ ឥឡូវេនះនគំន សូ តថ បរញិ ដូេចនះក៏មន (េនះមិន 

លេទ )។ 

ប បទទងំេនះ បទថ បេ   បនដល់ជនដៃទ ។  

បទថ បរ ំបនដល់នូវជនដៃទ ។ បទថ ន និកុេពថ គឺមិន 

គបបបីភំ័យគំ មកែំហង បទថ នតមិេញញថ គឺមនិគបបេីមលងយ 

បទថ កតថច ិបនដល់ កនុងទីទងំ យមនជេដមថ  

ឱកស សក ែដន ពក់ក លញតិ ឬពក់ក លបុ ត ។  

បទថ ន ំបនដល់ ឯត ំ។ 

 បទថ កញិចិ  បនដល់   នូវបុគគល មន ក់នឹងជក ត  ក៏ 

េ យជេដម បទថ ពយេ សន បដឃិសញញ     េសចកីថេ យ 

េសចកីមួេម៉     េ យពិករផូវកយនិង ច    និង េ យេសចកី 

ចេង តចងល់   េ យពិករផូវចិត ។  េ យកលគួរនឹង ស់ថ  

ពយេ សន បដឃិសញញ   ពះអងគក៏ ស់ថ ពយេ សន បដឃិ- 

សញញ ដូចកលគួរនឹងេពលថ   សមមទញញ យ  វមុិ  ក៏េពលថ  

សមមទញញ  វមុិ  និងកលគួរេពលថ អនុបុពសិកខ អនុបុពករិយិ  

អនុបុពបដបិទ អញញ ធន ។ 

 បទថ នញញមស     ទុកខមេិចឆយយ   េសចកីថ មិនគបប ី ប- 



82 

ថន ទុកខដល់គន និងគន  ។ មនអធិបបយដូចេមច ?មនអធិបបយថ 

 មិនគបបចីេំរ នេម េ យអំ ចៃនមនសិករជ ទថចូរមន 

េសចកីសុខ មនេសចកីេក មចុះ  ែតមយ៉ងប៉ុេ ះ  ែតគបបចីេំរ ន 

មនសិករសូមបយ៉ីងេនះថ   េធយ៉ង ហន  បុគគលែដលជអនក 

ដៃទខះមិនគបបគីំ មកែំហងយ៉ង ៗ    េ យពកយខឹងេ កធ 

ទងំ យមនករលួងេ មបេញឆ តជេដម   នឹងមិនគបបេីមល 

ងយបុគគលដៃទយ៉ង ៗកនុង បេទស មួយេ យេរ ងមន: 

មនជតិជេដម គឺមិនគបប ី បថន េសចកីទុកខដល់គន និងគន   េ ពះ 

េសចកីមួេម៉េក ក យ ឬេ ពះេសចកីខឹងេ កធ ។ 

 កល ទង់សែំដងេម ភវនេ យន័យេសចកី  េ យអ-ំ 

ចៃនករ បថន  េដមបេីសចកីមិនជួប បទះអហិតទុកខ     យ៉ង 

េនះេហយ េពលេនះកលនឹង ទង់សែំដង េម ភវន េនះៗឯង 

េ យពកយឧបម េទប ស់ថ ម  យថ និយ ំបុត ំ ដូេចនះ ។ 

         គថេនះមនេសចកីថ ម គបបចីិញចឹ មែថរក បុ តមន ក់ 

ែដលេកតពីខួន     គឺបុ តែដលេកត  អពីំគភ៌   បនដល់បុ តមន ក់ 

េនះេ យ យុ  គឺលះបង់សូមបែីត យុរបស់ខួន  េដមបកីរពរ 

េសចកីទុកខែដលនឹងចូលមកដល់បុ តេនះ ថន ក់ថនមរក បុ តេនះ 
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យ៉ង  កុលបុ តគបបចីេំរ នេម ឲយមនកនុងចិតយ៉ងេនះសូមប ី

គប់សតទងំពួង  គឺគបបញុីងំេម ឲយេកតេឡង  ឲយចេំរ នេរ យៗ  

និងគបបចីេំរ នេម េនះេ យអំ ច  ៃនសតមិនមន បមណ 

កនុង រមមណ៍     ឬគបបចីេំរ នេម េនះមិនមន បមណេ យអ-ំ 

ចៃនករផ យេទមិនមនេសសសល់សូមបកីនុងសតែតមួយ។   

 កល ទង់សែំដងេម ភវន   េ យ ករទងំពួងយ៉ង 

េនះេហយ ឥឡូវេនះ    កលនឹង ទង់សែំដងករចេំរ នេម ភវន 

េនះឯង េទប ស់ថ េមតញច  សពេ កសមឹ  ដូេចនះ ។ 

 កនុងគថេនះេឈម ះថ  មតិ  េ ពះអតថវេិ គះថ    រែមង 

ស ញ់   អធិបបយថ     រែមង ល័យ េ ពះជអនកមនអធយ 

ស័យអនុេ គះ និងរែមងរក ចកេចញពីករជួប បសពវតថុ ែដល 

មិនអនុេ គះ ភវ:ៃនមិតេឈម ះថេម  ។ 

 បទថ សព ំបនដល់ មិនមនចែំនកេសសសល់ ។ បទថ 

េ កសមឹ គឺសតកនុងេ ក ។  

 វតថុ ែដលមនកនុងចិត  េឈម ះថ មនស ។  ក៏ មនសេនះ 

ស់យ៉ងេនះក៏េ ពះជធម៌ែដលសមបយុតេ យចិត ។  បទថ 
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ភវេយ គឺគបបចីេំរ ន ។ េឈម ះថមិនមន បមណេ ពះេម េនះ    

គឺមិនមនបរមិណ 

េម េនះ ពះអងគ ស់យ៉ងេនះ  េ ពះមនសតមិនមន បម- 

ណជ រមមណ៍ ។ 

 បទថ ឧទធ ំបនដល់ ខងេល ទង់កន់យកអរូបភពេ យ 

បទេនះ ។  បទថ អេធ បនដល់ខងេ កម  ទង់កន់យកកម 

ភពេ យបទេនះ ។ 

 បទថ  តរិយិ ំបនដល់ តង់ក ល ទង់កន់យករូបភព 

េ យបទេនះ ។ 

 បទថ អសមព ធ ំបនដល់េវ រចកេសចកីចេង តចងល់ ។ 

 មនអធិបបយថ មនេខតែដនទំ យេហយស តវេ ថេខត 

ែដន អធិបបយថ ប ពឹតេទេហយកនុងេខតែដនទងំ យសូមប ី

េនះ ។ 

 បទថ អេវរ ំបនដល់ បសចកេវ  ។ មនអធិបបយថ 

េវ រចកករ បកដៃនេវរេចតន សូមបកីនុងចេនះៗ ។ 

 បទថ  អសបត ំ បនដល់ បសចកស តវ ។    ពិតែមន 

េហយបុគគលអនកមនេម ជេ គ ងេន រែមងជទី ស ញ់របស់ 
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មនុស ទងំ យ   រែមងជទី ស ញ់របស់អមនុស ទងំ យ  

រែមងមិនមនស តវ ៗ  េ យេហតុេនះ  មនស   េនះរបស់ 

បុគគលេនះេ ថ  មិនមនស តវ  េ ពះេសចកីថ ជអនក បស 

ចកសឹកស តវេហយ ។ ក៏ពកយថ   សឹកស តវេនះ  ជពកយបរ ិ

យយ  េនះជករពណ៌នេសចកី មលំ ប់បទ ។  ករពណ៌ន 

េសចកីែដល បថន កនុងគថេនះ  ដូេចនះ  េម    មនកនុងចិតេនះ 

ឯ  ែដល ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់ ស់ថកុលបុ តគបបចី-ំ 

េរ នេម មនកនុងចិត   ែដលមិនមន បមណ    កនុងសតទងំពួង 

សូមបយ៉ីងេនះ ក៏កុលបុ តគបបចីេំរ នេម ែដលមិនមន បមណ 

កនុងសតទងំពួងសូមបយ៉ីងេនះ   ក៏កុលបុ តគបបចីេំរ នេម ែដល 

មិនមន បមណែដលមនកនុងចិតេនះ    េនះកនុងេ កទងំពួង 

គឺគបបឲីយចេំរ ន បនដល់ គឺគបបឲីយដល់េសចកីចេំរ ន ទងំខងេល 

ខងេ កម និងខងទទឹង(គឺ តង់ក ល)  បនដល់ខងេលខពស់ 

រហូតដល់ ភគគ ពហមខងេ កមចូលដល់អវចិីខងទទឹងរហូត គប់ 

ទិសដៃទ (ទិស៨) ។  

 មយ៉ងេទ ត េម ែដលមនកនុងចិតែដលមិនមន បមណ 

េនះឯ  ដល់េហយនូវភវនសមបទ      មិនចេង តចងល់កនុង 
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េ កទងំពួង េ យអំ ចៃនឱកសេ កមិនមនេវ េ យ 

ករកចំត់េសចកីចេង តចងល់ែដលខួនមន កនុងសតដៃទនិងមិន 

មនស តវេ យករកចំត់នូវេសចកីចេង តចងល់ែដលសតដៃទ 

មនកនុងខួន     គបបចីេំរ នគឺគបបេីធឲយេ ចនេឡងេ យេម ែដល 

មនកនុងចិតែដលមិនមន បមណេនះ មិនចេង ត មិនមនេព រ  

មិនមនស តវកនុងេ កទងំអស់ េ យករកណំត់៣យ៉ង គឺ 

ខងេល ខងេ កម និងខងទទឹង ។  

 កល ទង់សែំដង    ករចេំរ នេម ភវនយ៉ងេនះ េហយ 

េពលេនះកលនឹងសែំដងេសចកីមិនមនកណំត់ឥរយិបថ  ដល់ 

កុលបុ តអនក បកបភវនេនះឯងមុន  េទប ស់ថ តដិ។ំ េប ។  

អឋេិដយយ ដូេចនះ ។  

 គថេនះមនេសចកីថ  ក៏កុលបុ តែដលនឹងចេំរ នេម  

ែដលមនកនុងចិតេនះយ៉ងេនះេហយ   មិនេធករកណំត់ឥរយិ- 

បថ ដូចកនុង បេយគមនជេដមថ  ភិកខុ េនះអងគុយចេំរ នសមធិ 

ងំកយឲយ តង់  តរំង់សតិេឆព ះេទ  ដូេចនះ  េធករបេនទ បង់ភព 

េន យហត់  ឥរយិបថដៃទៗ មសបបយ  ឈរកី េដរកី អងគុយក ី

េដកកី គបបជីអនក បសចកករេដកលក់ តឹម ក៏គបប ី ងំទុក 
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នូវសតិកនុងេម ឈនេនះទុក (អស់កល) តឹមេនះ ។ 

 មយ៉ងេទ ត      កល ស់ករចេំរ នេម ភវនយ៉ងេនះ 

េហយ េពលេនះកលនឹង ទង់សែំដងភពជអនកជនំញ    ឈរកី 

េដរកី រែមងជអនក បថន េដមប ី ងំ  សតិកនុងេម ឈនេនះ ម 

ឥរយិបថ ។ 

 មយ៉ងេទ ត  ឥរយិបថទងំ យ  មនករឈរជេដមថ 

តដិ ំចរ ំនិសិេនន     ដូេចនះរែមងមិនេធេសចកីអន យដល់កុលបុ ត 

េនះេ យឥរយិបថ តឹម       រែមងជអនក បសចកេសចកី 

ងងុយេងកងក់ តឹមេនះ  ភពជអនកមន ប កតី ប ពឹតយឺតយូរ 

កនុងេម ឈនេនះ        រែមងមិនមនដល់កុលបុ តេនះ េ យ 

េហតុេនះ   ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់េទប ស់ថ    កុលបុ ត 

ឈរកី  េដរកី  អងគុយកី  េដកកី គបបជីអនក បសចកេសចកីេដក 

លក់ តឹម  ក៏គបប ី ងំសតិេនះ ទុក តឹមេនះ ។ 

 គថេនះមនអធិបបយយ៉ងេនះថ     េម េនះឯ  

ែដល ស់ថ កុលបុ តគបបចីេំរ នេម ែដលមនកនុងចិត ប ពឹត 
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េទកនុងេ កទងំអស់ ដូេចនះកុលបុ តគបបចីេំរ នេម េនះេ យ 

បករែដលមិន បកន់ឥរយិបថទងំ យ  មនករឈរជេដម 

កនុងឥរយិបថទងំ យមនករឈរជេដម    មឥរយិបថជ 

អនក បថន   េដមប ី ងំសតិកនុងេម ឈនេនះដ ប គបប ី ងំ 

សតិេនះទុកដ បេនះ ។ 

 កល ទង់សែំដងនូវភពជអនកជនំញ កនុងករចេំរ នេម  

យ៉ងេនះ  ទង់ បកបកុលបុ តកនុងេម ពហមវ ិ រេនះថ  គបប ី

ស់េនះទុក ដូេចនះេហយ េពលេនះកលនឹង ទង់ ស់សរេសរ 

វ ិ រធម៌េនះ  េទប ស់ថ  ពហមេមត ំវ ិ រ ំឥធមហុ   ែ បថ 

បណិតទងំ យេពលវ ិ រធម៌េនះថ  ជ ពហមវ ិ រកនុងធមមវ-ិ 

នយ័របស់ ពះអរយិជមច ស់េនះ ដូេចនះ ។ 

 គថេនះមនេសចកីថ េម វ ិ រេនះឯ  ែដល ពះ 

ដ៏មន ពះភគជមច ស់ ទង់ ស់សែំដងេហយ េផមអពីំពកយថ 

សុខិេន  េខមេិន េ នុ រហូតដល់ពកយថ ឯត ំសត ឹអធេិដយយ  

បណិតទងំ យេពលេម វ ិ រេនះ ថជ ពហមវ ិ រ គឺេព-

លថជធម៌ែដលជ ទីេនដ៏ បេសរបផុំត កនុងធមមវនិ័យរបស់ ពះ- 

អរយិជមច ស់េនះ   េ ពះជធម៌ បសចកេទស     កនុងទិវវ ិ រ  



89 

ពហមវ ិ រ អរយិវ ិ រ និងឥរយិបថវ ិ រទងំ៤និងេ ពះជធម៌ 

េធ បេយជន៍ដល់ខួនខះ ដល់សតដៃទខះ េ ពះដូេចន ះកុលបុ ត 

ឈរកី េដរកី អងគុយកី  េដកកី  ជនិចចេរ យៗមិនរវល់េរ ងអនកដៃទ 

គបបជីអនកមិនទន់េដកលក់អស់ តឹម     ក៏គបប ី ងំសតិេនះ 

ទុកអស់កល តឹមេនះ ។ 

 ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់  កល ទង់សែំដងេម ភវន 

េ យ បករេផ ងៗ  ដល់ភិកខុទងំេនះយ៉ងេនះេហយ ឥឡូវេនះ 

េ ពះេម ជធម៌ជិតជប់ចេំពះអតទិដិ   េ ពះជធម៌ែដលមន 

សតជ រមមណ៍ េ ពះដូេចន ះកលនឹង ទង់សែំដងករបនុះអរយិ 

ភូមិេធេម ឈនេនះៗឯង  ឲយជបតដល់ភិកខុទងំេនះ  េ យ  

មុខៈ គឺករទស់ែទងែខងគនិំតគន  (េ ពះ)េសចកី បកន់ទិដិ េទប 

ស់គឺឲយេទសនចប់េ យ ពះគថេនះថ   ទិដញិច   អនុបគមម  

និង មិនចូល ស័យ ទិដ ិដូេចនះ ។ 

 គថេនះ  មនេសចកីថ   េម ឈនវ ិ រ  េនះឯ  

ែដល ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់    ទង់ ស់សែំដងេហយ    ថ  

ពហមេមត ំវ ិ រ ំឥធមហុ ែ បថ បណិតទងំ យេពល នូវ  វ-ិ 
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រធម៌េនះថជ ពហមវ ិ រកនុងធមមវនិ័យរបស់ ពះអរយិជមច ស់

េនះ កុលបុ តេចញចកេម ឈនវ ិ រេនះេហយ   កណំត់រូប 

ធម៌ មទនំងែដលកណំត់ជេដមនូវធម៌មនវតិកកវចិរជេដមកនុង 

េម ឈនវ ិ រ េនះ  និងមិនចូលេទ ស័យ    ទិដិកនុងកងៃន 

សងខ រសុទធៗ  េ យករកណំត់នមនិងរូបេនះយ៉ងេនះថ បុគគល 

មិនគបបបីនសតកនុងកងៃនសងខ រេនះ     ជអនកមនសីល  េ យ 

េ កុតរសីល េ យលំ ប់ដល់ ពមេហយេ យទស នៈេពល 

គឺ សមម  ទិដ ិកនុងេ បតិមគគ   ែដលសមបយុតេ យ េ កុតរ- 

សីលបនអពីំេនះ  េសចកីេ តកអរកនុងវតថុកមទងំ យេនះ   ឯ-  

ែដលជកិេលសកមេនមិនទន់បនលះ   ក៏គបបនីេំចញនូវ 

េសចកីេ តកអរកនុងកមទងំ យេនះ   េ យ   សកទគមិមគគ  

និង នគមិមគគ   និងេ យករលះែដលមិនមនចែំណកេសស 

សល់   េ យ នុភពៃនមគគទងំ២េនះ កលនេំចញេហយ  គឺ  

សងប់រមង ប់េហយ     រែមងមិនដល់សភពជសតែដលេដកកនុងគភ៌ 

េទ តេ យពិត    េ យពិត បកដែតមង     គឺេកតកនុងសុទធ ស 

ទងំ យេហយបនុះ ពះអរហតបរនិិពនកនុង សុទធ ស េនះ ។ 
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         ពះដ៏មន ពះភគកល ទង់ញុងំេទសនឲយចប់យ៉ងេនះ 

េនះេហយេទប ស់នឹងភិកខុទងំេនះថ(មន លភិកខុទងំ យពួក 

អនកចូលេទ  ចូរេនកនុងដងៃ ពេនះ និងកន់យកសូ តេនះេហយ 

ចូរេគះរគងំ បជុគំន កនុងៃថងជទី ប់ ពះធម៌ទងំ៨ៃនែខេធ  ធមម- 

កថ កសួរអនុេមទនេសពចេំរ ន េធឲយេ ចនេឡងនូវកមម ន 

េនះេនះឯង អមនុស ទងំេនះ នឹងមិនសែំដង រមមណ៍ែដលគួរ 

ខចដល់អនកទងំ យ និងជអនក បថន បេយជន៍ បថន េសចកី 

អនុេ គះ ពិត បកដដូេចនះ )។  

 ភិកខុទងំេនះទទួលពុទធដីកៃន ពះសមម សមពុទធថ ធុ 

េ កកចក សនៈ   ថយបងគ ំ   ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់   េធ 

បទក ណិ   េទកនុងដងៃ ពេនះេហយ   េធដូចពុទធដីកែដល ពះ 

ដ៏មន ពះភគជមច ស់ទូនម ន បប់េនះ   េទវ ទងំ យគិតថ 

ពះដ៏មន ពះភគជមច ស់ទងំ យ   បថន បេយជន៍  បថន  

េសចកីអនុេ គះដល់ពួកេយងេកតមនបីតិនិងេ មនស េបស 

សំ តេសនសនៈខួនឯង ចត់ែចងទឹកេក េធករគក់ខនង ចបច់ 

េជង េ ត មែថរក ភិកខុទងំេនះចេំរ នេម យ៉ងេនះឯងេធេម  

េនះឯងឲយ ប ពឹតេទជបត បរពធវបិស ន   គប់រូបក៏សេ មច 
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ពះអរហតែដលមនផលដ៏េលសលប់ បេសរៃ កែលង   កនុងខង 

កនុងៃ តមសេនះឯងែតមង  ប រ វសុិទធិប រ  កនុងៃថងម  

ប រ  ដូេចនះឯង ។ 

 ក៏កុលបុ តេធ បេយជន៍ែដលគួរេធ 

 ែដល ពះតថគតជមច ស់ ពះអងគ ទង ់

 ឈសកនុង បេយជន៍ជធេំ យធម៌ 

 ស់េហយយ៉ងេនះ គបបបីនេ យ 

 េសចកីសងប់ៃន ទពយយ៉ងៃ កែលង 

 ជនែដលមនបញញ ដ៏បរបូិណ៍ទងំ យ 

 រែមងបន ស់ដឹងចេំពះសនិបទ ( ពះនិពន) 

 េ ពះដូេចន ះ វញិញូ ជន អនក បថន េដមប ី

 ស់ដឹងនូវសនិបទេនះ ែដលជអមតៈ 

 គួរឲយអ ច រយែដល ពះអរយិជមច ស់ 

 បថន េហយ គបបេីធ បេយជន៍ 

 ែដលគួរេធ ែដលេផ ងេ យសីលសមធិ 

 និងបញញ ែដលអស់មនទិលជេរ យៗ ដូេចនះឯង ។ 

 ( ចប់អដកថ េមតសូ ត ៃនអដកថខុទទកនិកយ ) 
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េ បត២១ពួក 

 ១- អដសិងខលិកេ បត  ( េ បតមនែត ងឆឹង )   េ បតេនះ 

មនេននឹងេជងភនគំិជឈកូដ   ែដល ពះម េមគគ នេតថរ េ ក 

បនេឃញេ បតេនះ កពុំងែតអែណតឯ កស   មនពពួក ម ត 

ពពួកសតែខង បមង់ េដញ មេចមេ មឆបចឹក   អដិសងខលិក 

េ បត  មចេនះឆឹងជនីំទងំ យ   អដិសងខលិកេ បតេនះ   ក៏ 

េចះែតែ សកថងូ រ េននឹងេជងភនគំិជឈកូដេនះ។ 

ពះដ៏មន ពះភគ ពះអងគ ទង់ ស់សែមង  នូវ បុពកមម 

ៃនសតេ បតេនះថ មន លភិកខុទងំ យ  សតនុះកលពីេដម  ជ 

អនកពិឃតេគកនុង កង ជ គឹះេនះឯង េ យកមមវបិកេនះ  អនក 

ពិឃតេនះេទេឆះេនកនុងនរក អស់ជេ ចន ប់រយពន់ែសនឆន  ំ

េ យេសសសល់  ៃនកមមវបិកេនះ   ក៏ តឡប់មកទទួលផលកនុង 

អតភពជអដិសងខលិកេ បតេនះឯង ។      

          ២-មសំេបសីេ បត(េ បតមន ងកយដូចជចេ ម ក ច់)  

េ បតេនះអែណតេនឯ កសែកបរេជងភនគំិជឈកូដមនពពួកសត 

ម តែខង បមង់ េដញ មេ មឆបចឹក មសំេបសីេ បតេនះឯង  

ក៏ែ សកយទួំញថងូ រ ។  ពះដ៏មន ពះភគបន ស់ថ  មន លភិកខុ  
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ទងំ យសតនុះកលពីេដមជអនកពិឃតេគកនុង  កង ជ គឹះ 

េនះែដរ។ 

៣- មសំបណិេ បត   ( េ បតមន ងកយដូចជដុំ ច់ )  

េ បតេនះអែណតេនឯ កស ែកបរេជងភនគំិជឈកូដ មន 

ពពួកសត ម ត ែខង បមង់េដញ មេ មឆបចឹកមសំបិណេ បត 

េនះឯង ក៏ែ សកយទួំញថងូ រ  ។  ពះដ៏មន ពះភគបន ស់ថ  

មន លភិកខុទងំ យ   សតនុះកលពីេដមជ ពនសត ប   កនុង 

កង ជ គឹះេនះឯង ។ 

 ៤- និចឆវបុីរសិេ បត    (  េ បតមន ងកយរងលឥតមន 

ែសបក) េ បតេនះអែណតេនឯ កស ែកបរេជងភនគំិជឈកូដ មន 

ពពួកសត ម ត  ែខង បមង់  េដញ មេ មឆបចឹក     និចឆវបុីរសិ  

េ បតេនះឯង ក៏ែ សកយទួំញថងូ រ ។ 

 ពះដ៏មន ពះភគបន ស់ថ មន លភិកខុទងំ យសត 

នុះកលពីេដមជអនកសមប់សតេច មកនុង កង ជ គឹះេនះឯង ។ 

 ៥- អសិេ មេ បត(េ បតមន វេ តជប់នឹង ងកយ 

ដូចជេ ម )  េ បតេនះអែណតេនឯ កសែកបរេជងភនគំិជឈកូដ 
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េ ម វទងំ យរបស់េ បតេនះអែណតខពស់េឡងៗេហយធក់ 

មកវញិ វេនះបនេ តជប់ ងកយៃនេ បតេនះឯង   អសិ- 

េ មេ បតេនះ ក៏េចះែតែ សកថងូ រ ។  

ពះដ៏មន ពះភគបន ស់ថ មន លភិកខុទងំ យសត 

នុះកលពីេដមជអនកពិឃត  សត ជកេដមបចីិញចឹ មជីវតិ កនុង កង 

ជ គឹះេនះឯង។ 

 ៦-សតេិ មេ បត  ( េ បតមនលែំពងេ តនឹង ងកយ 

ដូចជេ ម ) េ បតេនះែតងអែណតេនឰដ៏ កស  ែកបរេជងភន ំ

គិជឈកូដ  េ មលែំពងទងំ យរបស់េ បតេនះ   ក៏អែណតខពស់ 

េឡងៗេហយធក់មកវញិ លែំពងេនះបនេ តជប់ ងកយៃន 

េ បតេនះឯង សតិេ មេ បតេនះ ក៏ែ សកយទួំញថងូ រ ។  

ពះដ៏មន ពះភគ    បន ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យសតនុះ 

កលពីេដមជ ពន មឹគកនុង កង ជ គឹះេនះឯង ។ 

 ៧- ឧសុេ មេ បត  (  េ បតមន ពញេ តជប់ នឹង ង 

កយដូចជេ ម ) ពញទងំ យរបស់េ បតេនះ  អែណតខពស់ 

េឡងៗ េហយធក់មកេ តជប់  ឰដ៏ ងកយៃនេ បត  េនះឯង 

ឧសុេ មេ បតេនះក៏េចះែតែ សកថងូ រ ។ 
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 ពះដ៏មន ពះភគបន ស់ថមន លភិកខុទងំ យសត

េនះកលពីេដមជេពជឈឃតកនុង កង ជ គឹះេនះឯង។ 

 ៨- សូចេិ មេ បត  (េ បតមនមជុលជប់នឹង ងកយដូច 

ជេ ម )   មជុលទងំ យរបស់េ បតេនះ     អែណតខពស់េឡងៗ  

េហយធក់មកេ តជប់ឰដ៏ ងកយៃនេ បតេនះឯងសូចិេ ម 

េ បតេនះក៏េចះែតែ សកថងូ រ ។ 

 ពះដ៏មន ពះភគបន ស់ថមន លភិកខុទងំ យសត

េនះកលពីេដមជជនយ រថីកនុង កង ជ គឹះេនះឯង។ 

 ៩- ទុតយិសូចេិ មេ បត  (េ បតមនែដក សចចក់ខទ ស់ 

ចង ចងដូចជេ ម )  កពុំងែតអែណតេទឯ កស  ែដក សច 

ទងំ យរបស់េ បតេនះ   េ តចូលេទ មកបលេហយធយ 

េចញមកខងមត់  េ តចូលេទ មមត់  េហយធយេចញមក 

ខង ទង េ តចូលេទ ម ទង   េហយធយេចញមកខងេពះ 

 េ តចូលមក មេពះ េហយធយេចញមកខងេភ   (ទងំពីរ) 

 េ តចូលេទ មេភ(ទងំពីរ )    េហយធយេចញមកខងសមង 

(ទងំពីរ ) សូចិេ មេ បតេនះក៏េចះែតែ សកថងូ រ ។  

ពះដ៏មន ពះភគបន ស់ថ មន លភិកខុទងំ យសត 
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េនះកលពីេដមជអនកញុះញង់េគកនុង កង ជ គឹះេនះឯង ។ 

 ១០- កុមភណេ បត   (េ បតមនពងប៉ុនកមយ៉ងធ ំ)  កពុំង 

ែតអែណតេទឯ កស     េ បតេនះកលេបេដរ    លុះែតេលក 

អណ(ពង ) ទងំេនះលី( ក់េល ម  ) េទបេដរេទបន  កលេប 

អងគុយក៏េចះែតអងគុយសងកត់េល    អណទងំេនះឯង   ពពួកសត 

ម ត ែខង បមង់ េដញ មេចមឆបចឹក   កុមភណេ បតេនះេចះ 

ក៏ែតែ សកថងូ រ ។ 

ពះដ៏មន ពះភគបន ស់ថ មន លភិកខុទងំ យសត 

នុះកលពីេដមជ មតយអនកវនិិចឆ័យកី  ៃនអនក សក   េ យអេំព 

េវ ចេវមិនេទ ង តង់ កនុង កង ជ គឹះេនះឯង ។ 

 ១១- គូថខទិេ បត (េ បតលិចចុះកនុងរេ មក ) 

េ បតេនះលិចចុះកនុងរេ មកែកបរភនគំិជឈកូដ ។ 

ពះដ៏មន ពះភគបន ស់ថ មន លភិកខុទងំ យសត 

េនះកលពីេដមជអនកេធបរទរកមម ( ប ពឹតខុសកនុងកម ) កនុង 

កង ជ គឹះេនះឯង ។ 

 ១២- ទុតយិខទិេ បត (េ បតសីុ មក ) េ បតេនះលិច 

ចុះកនុងរេ មកកពំង់ែតចប់ មកេ យៃដទងំពីរ េហយ 
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សីុ មកេនះ ។ 

 ពះដ៏មន ពះភគបន ស់ថមន លភិកខុទងំ យសត

នុះ  កលពីេដមជ ពហមណ៍កំ ច កនុង កង ជ គឹះ    េនះឯង 

ពហមណ៍េនះកលកនុង សន ពះសមម សមពុទធ ពះនមកស ប 

បននិមនភិកខុសងឃេ យពកយថ     និមនឆន់ភ រ    ក៏ចក់ 

មកេពញកនុងសនូក រួចេហយេ បេគឲយ បប់ភតកលថ  បពិ ត 

េ កដ៏ចេ មនទងំ យ សូមេ កមច ស់និមនឆន់ឲយែឆតេ - 

យកមមវបិកេនះ ពហមណ៍កំ ចេនះ ក៏េឆះេនកនុងនរក អស់ 

រយពន់ែសនឆន ដំ៏េ ចន   េ យសណំល់ៃនកមមវបិកេនះឯង  ក៏ 

បនមកេ យនូវផលកមមែដល តឡប់បននូវអតភពែបបេនះ។  

 ១៣- និចឆវឥីតថេី បត     ( េ បត សីមន ងកយរងលឥត 

ែសបក ) កពុំងែតអែណតេទឯ កសពពួកសត ម ត ែខង បមង់  

េដញ មេចមឆបចឹក និចឆវឥីតថីេ បតេនះក៏េចះែតែ សកថងូ រ ។ 

 ពះដ៏មន ពះភគបន ស់ថ   សីនុះកលពីេដម  ជ 

សី ប ពឹតកនងចិតបី កនុង កង ជ គឹះេនះឯង ។ 

 ១៤- មងគុលីេ បត   (   េ បតមន ងកយ កក់   គួរេខពម 

េឆម )   េ បតេនះមនរូបកយ កក់    មនកិនសុយ    កពុំងែត 
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អែណតេទឯ កស ពពួកសត ម ត ែខង បមង់េដញ មេចម 

ឆបចឹកមងគុលីេនះ ក៏េ បតេចះែតែ សកថងូ រ ។ 

ពះដ៏មន ពះភគបន ស់ថ    សីនុះកលពីេដម ជ 

សីជ សីេមមត់  កនុង កង ជ គឹះេនះឯង ។ 

១៥- ឱកិលិេ បត     ( េ បតមន ងកយេឆះេ លេ យ 

រេងកេភង )េ បតមនរេងកេភងធក់េ ចេលខួន(េកអនទះ  )  

កពុំងែតអែណតេទនី ឯ កសឱកិលិនីេ បតេនះ   ក៏េចះែត 

ែ សកថងូ រ ។  

ពះដ៏មន ពះភគបន ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សី 

នុះកលពីេដមជអគគមេហសីៃនេសចកនុងែដនកលិងគ  ជ សីមន 

ចិតឫសយបនចក់រេងកេភងមួយអែំបង េល សីជស តវ  េ យ 

អេំពកមមេនះឯង េទបនងទទួលេសចកីទុកខែបបេនះ ។ 

១៦- អសីសកពនេ បត  (េ បតឥតមនកបលមនែតខួន) 

េ បតេនះកពុំងែតអែណតេទឯ កស   េ បតេនះមនែភនកេន 

នឹង ទង ពពួកសត ម ត ែខង បមង់េដញ មេចមឆបចឹកេ បត 

េនះ ក៏េចះែតែ សកថងូ រ  ។ 

ពះដ៏មន ពះភគបន ស់ថ មន លភិកខុទងំ យសត 
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នុះកលពីេដមជអនកពិឃតេចរកនុង កង ជ គឹះេនះឯង ។ 

 ១៧- ភកិខុ េ បត (   េ បតមនេភទដូចជភិកខុ  ) េ បតេនះ ក ំ

ពុងែតអែណតេទ ឯ កសសងឃដីរបស់ភិកខុ េ បតេនះកីក៏មន 

េភងេឆះសេនធ សេនធ  ប តកី ក៏មនេភងេឆះសេនធ សេនធ  វតថពនធ- 

ចេងកះកីក៏មនេភងេឆះ  សេនធ សេនធ    ភិកខុ េ បតេនះ   ក៏េចះ  ែត 

ែ សកថងូ រ  ។ 

ពះដ៏មន ពះភគ  បន ស់ថ     មន លភិកខុទងំ យ 

េ បតេនះកលពីេដមជភិកខុ   ប ពឹត កក់កនុង សនៃន ពះ 

សមម សមពុទធ ទង់ ពះនមកស បៈ  ។ 

 ១៨- ភកិខុ នីេ បត  ( េ បតមនេភទដូចភិកខុ នី )     េ បតេនះ 

កពុំងែតអែណតេទ ឯ កស សងឃដិរបស់ភិកខុ នីេ បតេនះកី ក៏ 

មនេភងេឆះ  សេនធ សេនធ   ប តកី   ក៏មនេភងេឆះសេនធ សេនធ  

វតថពនធចេងកះកីក៏មនេភងេឆះសេនធ សេនធ   ភិកខុ នីេ បតេនះក៏េចះ 

ែតែ សកថងូ រ  ។ 

ពះដ៏មន ពះភគបន ស់ថ      មន លភិកខុទងំ យ 

េ បតេនះកលពីេដមជភិកខុ នី ប ពឹត កក់កនុង សនៃន ពះ 

សមម សមពុទធ ទង់ ពះនមកស បៈ ។ 
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 ១៩- សិកខមនេ បត (េ បតមនេភទដូចសិកខមន) ( ម 

េណរអីនក ប ពឹតធម៌េដមបឧីបសមបទ )  េ បតេនះមនេសចកីទុកខ 

ដូចភិកខុ នីេ បតែដរ ។ 

 ២០- មេណរេ បត   (េ បតមនេភទដូចជ មេណរ ) 

េ បតេនះមនេសចកីទុកខដូចភិកខុ េ បតែដរ ។ 

 ២១- មេណរេី បត      (េ បតមនេភទដូច មេណរ ី) 

េ បតេនះមនេសចកីទុកខដូចភិកខុ នីេ បតែដរ ។ េ បតទងំអស់េនះ 

ជេ បតែដល ពះម េមគគ នេតថរេ កបនេឃញន   េជង 

ភនគំិជឈកូដ េហយបន បប់ដល់ភិកខុទងំ យ ។   ភិកខុទងំ យ 

ខះមិនេជ ជក់ចេំពះ ពះម េមគគ នេតថរេ យគិតថ  ពះ- 

ម េមគគ នេតថរេនះេពលអួតគុណវេិសសែដលជ ឧតរមិនុ- 

ស ធម៌ ភិកខុទងំ យ កបទូលេសចកីេនះ    ចេំពះ ពះដ៏មន- 

ពះភគ ពះអងគក៏ ទង់សែមង ពីបុពកមមនិងវបិករបស់សតេ បត 

ទងំ យេនះ េ យេសចកីជេដមថ  សតទងំ យេនះេទ 

េ យផលវបិករងទុកខេវទនកនុងនរក  អស់កលដ៏យូរអែងង ប ់

រយពន់ែសនឆន  ំ  េសសសល់ផលកមម    េទបមកេកតជកេំណ ត 

េ បតេនះឯង ។ (ដក សង់អពីំ វនិ័យបិដក ម វភិងគ )  
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គបប ី ជបថ េ បតមិនែមនមនែតប៉ុេណះេទ គឺមនេ ចន 

េទ តែដលមនសែំដងេហយ កនុងគមពីរ េបតវតថុ  ជេដម ។ 

េពធបិកខយិធម៣៌៧ 

 េពធិបកខិយធម៌ មនវចនតថថ  

ច រ ិសចច និ ពុជឈតតី ិ= េពធ ិែ បថ ធមមជតិ ស់ដឹង 

នូវអរយិសចច៤ ដូេចន ះ ធមមជតិេនះ េឈម ះថ េពធ ិ។ 

 េពធិបកខិយធម៌៣៧េនះគឺ សតិបប ន៤  សមមបបធន ៤ 

ឥទធិបទ៤ ឥ នទិយ៥ ពល៥ េពជឈងគ៧ និងមគគមនអងគ៨ ។ 

សតបិប ន៤ 

សតិប ន មនវចនតថថ សមបយុតធេមមសុ  បមុខ បធន 

ហុ  កយទីសុ រមមេណសុ តតិថតតី ិ= ប ន ំ

 ែ បថ ធម៌  ជ បធន  គឺជ បធនកនុងសមបយុតធម៌ 

ទងំ យ េហយ ងំេនកនុង រមមណ៍ទងំ យ    មនកយជ 

េដម ដូេចន ះធម៌េនះ េទបេឈម ះថ ប នំ ។ 

វចនតថ មយ៉ងេទ តថ  

សត ិឯវ   ប ននិ  = និសតបិ ន ំសតិេនះឯងជ 

បធនកនុងសមបយុតធម៌ េហយ ងំមកំនុង រមមណ៍ 
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មនកយជេដម ដូេចន ះេទបេឈម ះថ សតិបប ន ។ 

 ១ កយនុបស នសតបិប ន    សតិ ងំមកំនុងកររលឹក 

ពិចរ េឃញេរ យៗនូវកយកនុងកយ អងគធម៌បនដល់សតិ 

េចតសិក    កនុងម កុសល៨    ម កិរយិ៨    អបបនជវន២៦ 

 (រូបវចរជវន១០ អរូបវចរជវន៨ េ កុតរជវន៨ ) 

 ២ េវទននុបស នសតបិប ន    សតិ ងំមកំនុងកររលឹក 

ពិចរ េឃញេរ យៗ  នូវេវទនកនុងេវទនអងគធម៌បនដល់សតិ 

េចតសិក    កនុងម កុសល៨    ម កិរយិ៨    អបបនជវន២៦ 

 ៣ ចិ នុបស នសតបិប ន    សតិ ងំមកំនុងកររលឹក 

ពិចរ េឃញេរ យៗនូវចិតកនុងចិត អងគធម៌បនដល់ សតិេចត- 

សិក    កនុងម កុសល ៨   ម កិរយិ ៨     អបបនជវន ២៦ ។ 

 ៤ ធមម នុបស នសតប្ិប ន       

សតិ ងំមកំនុងកររលឹក 

ពិចរ េឃញេរ យៗ   នូវធម៌កនុងធម៌    អងគធម៌បនដល់  សតិ- 

េចតសិក    កនុងម កុសល៨  ម កិរយិ៨  អបបនជវន២៦ ។  

សមមបបធន៤ 

 សមមបបធន មនវចនតថថ  
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 សមម  បទហនិ ឯេតនត ិ= សមមបបធនំ ែ បថ 

 សមបយុតធម៌ទងំ យ មនេសចកីពយយម  

 េ យ បៃព េ យករ ស័យធមមជតិេនះដូ- 

េចន ះធមមជតិែដលជេហតុ ៃនេសចកីពយយម 

េនះេទបេឈម ះថ សមមបបធន(បនដល់វរិយិេចតសិក)។    

 ១ ឧបបនន ន ំបបកន ំប នយ យេម ពយយមេដមប ី

លះអកុសលែដលេកតេឡងេហយមិនឲយេកតេឡងេទ ត អងគធម ៌

បនដល់វរិយិេចតសិក កនុងកុសលចិត២១ (ម កុសល៨ រូបវច 

រកុសល៥ អរូបវចរកុសល៤ េ កុតរមគគ៤ ) 

 ២ អនុបបនន ន ំបបកន ំ អនុបទយ  យេម   អកុសល 

ធម៌ែដលមិនទន់េកត ពយយមទប់ ក ត់មិនឲយេកតេឡង អងគធម៌ 

បនដល់វរិយេចតសិក កនុងកុសលចិត២១ (ម កុសល៨រូបវចរ 

កុសល៥ អរូបវចរកុសល៤ េ កុតរមគគ៤ ) 

 ៣ ឧបបនន ន ំកុស ន ំឧបទយ យេម      កុសលធម៌ 

ែដលមិនទន់េកតេឡង    ពយយមចេ មនឲយេកតេឡង   អងគធម៌ 

បនដល់វរិយេចតសិក កនុងកុសលចិត២១ (ម កុសល៨រូបវចរ 

កុសល៥ អរូបវចរកុសល៤ េ កុតរមគគ៤ ) 
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 ៤ ឧបបនន ន ំកុស ន ំភេិយយភ យ យេម      កុសល 

ធម៌ែដលេកតេឡងេហយពយយមចេ មន ឲយេកតេឡងជភិេយយ 

ភពអងគធម៌បនដល់វរិយិេចតសិក កនុងកុសលចិត២១(ម កុស- 

ល៨ រូបវចរកុសល៥ អរូបវចរកុសល៤ េ កុតរមគគ៤ ) 

ឥទធិបទ៤ 

 ឥទធិបទ មនវចនតថថ  

ឥជឈន ំ= ឥទធិ  ែ បថ េសចកីសេ មចេ យបរបូិណ៌ 

 េឈម ះថ ឥទធិ (បនដល់ឈន អភិញញ  មគគ ផល ) 

 វចនតថ មយ៉ងេទ តថ  

 ឥទធិយ បេទ = ឥទធិបេទ  ែ បថ ធម៌ែដលជេហតុ 

 សេ មច ឈន មគគ ផល េឈម ះថ ឥទធិបទ ។ 

 ១ ឆនទិទធិបទ   េសចកីេពញចិតយ៉ងខងំជបទជេ គ ង 

ទៃនករសេ មចឈន  មគគ ផល   អងគធម៌បនដល់ឆនទេចតសិក 

កនុងកុសលចិត២១   ( ម កុសល៨ រូបវចរកុសល៥អរូបវចរកុ- 

សល៤ េ កុតរមគគ៤ ) 

 ២ វរិយិិទធិបទ  េសចកីពយយមយ៉ងខងំជបទជេ គ ង 

ទៃនករសេ មចឈន មគគ ផល   អងគធម៌បនដល់វរិយិេចតសិក 
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កនុងកុសលចិត២១  ( ម កុសល៨  រូបវចរកុសល៥អរូបវចរកុ- 

សល៤េ កុតរមគគ៤ ) 

 ៣ ចតិទិធិបទ    េសចកី ងំចិតយ៉ងខងំជបទជេ គ ង 

ទៃនករសេ មចឈន មគគ ផល  អងគធម៌បនដល់កុសលចិត២១ 

( ម កុសល៨  រូបវចរកុសល៥ អរូបវចរកុសល៤    េ កុតរ 

មគគ៤ ) 

៤ វមិសិំទធិបទ  បញញ ពិចរ យ៉ងខងំជបទជេ គ ង 

ទៃនករសេ មចឈន មគគ ផល អងគធម៌បនដល់បញញ េចតសិក 

កនុងកុសលញណសមបយុត១៧  ( ម កុសលញណសមបយុត 

៤ រូបវចរកុសល៥ អរូបវចរកុសល៤ េ កុតរមគគ៤ ) 

ឥ នទិយ៥ 

 ឥ នទិយ មនវចនតថថ 

 ឥនទនិ បរមឥស រយិ ំកេ នីត ិ= ឥ នទិយនិ   ែ បថ 

 ធម៌  ជអនក គប់ គង គឺរែមងេធខួន ជឥស រ 

 ៃ កែលង ដូេចន ះ ធម៌េនះ េទបេឈម ះថ ឥ នទិយ ។ 

 ១ សទធិ នទិយ សទធ មនសភពជធ ំៃនករ ជះថកនុងវតថុ  

ែដលសមគួរដល់ករ ជះថ មន ពះពុទធជេដម)អងគធម៌បនដល់ 
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សទធ េចតសិក កនុងម កុសល៨  ម កិរយិ៨  អបបនជវន២៦ 

 ២ វរិយិិ នទិយ វរិយិមនសភពជធៃំនេសចកីពយយមកនុង 

វតថុ ែដលសមគួរដល់ករពយយម  អងគធម៌បនដល់ វរិយិេចតសិក  

កនុងម កុសល៨ ម កិរយិ៨ អបបនជវន២៦ 

 ៣ សតិ នទិយ  សតិមនសភពជធ ំ កនុងកររលឹក អងគធម៌ 

បនដល់សតិេចតសិក កនុងម កុសល៨  ម កិរយិ៨  អបបន 

ជវន២៦ 

 ៤ សមធិ នទិយ សមធិមនសភពជធកំនុងករឃុំ គងចិត 

ឲយ ងំេនកនុង រមមណ៍ែតមួយ  អងគធម៌ បនដល់   ឯកគគ េចត- 

សិក កនុងម កុសល៨ ម កិរយិ៨ អបបនជវន២៦ 

៥ បញញិ នទិយ  បញញ មនសភពជធកំនុងករដឹងចបស់  នូវ 

សភវធម៌ពិត អងគធម៌បនដល់   បញញ េចតសិក  កនុងម កុសល 

ញណសមបយុត៤ ម កិរយិញណសមបយុត៤ អបបនជវន 

២៦ 

ពលៈ៥ 

 ពលៈមនវចនតថថ  

 ពលីយនិ ឧបបេនន បដបិកខធេមម សហនិ មទទនីត=ិព និ  
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ែ បថ ធម៌ រែមងមនកមងំសងកត់នូវបដិបកខធម៌ែដលេកត 

េឡងេហយ និងមនេសចកីអត់ធន់ តសូ៊ ទមយនូវធម៌ជបដិ 

បកខទងំេនះដូេចន ះ ធម៌េនះេទបេឈម ះថ ពលៈ ។ 

មយ៉ងេទ ត ែដលេឈម ះថ  ពលៈ  េ យអតថថ  មិនញប់ញ័រ 

 ១ សទធ ពល កមងំគឺសទធ ជេ គ ង ជះថកនុងវតថុ ែដលគួរ 

ជះថ អងគធម៌បនដល់ សទធ េចតសិក កនុងម កុសល៨ ម  -

កិរយិ ៨ អបបនជវន២៦ 

 ២ វរិយិពល    កមងំគឺេសចកីពយយមជេ គ ងពយយម 

កនុងវតថុ ែដលគួរពយយម អងគធម៌បនដល់ វរិយិេចតសិក កនុងម  

កុសល៨ ម កិរយិ៨ អបបនជវន២៦ 

 ៣ សតពិល កមងំគឺសតិជេ គ ងរលឹកនូវសភវធម៌ទងំ 

យ អងគធម៌បនដល់ សតិេចតសិក  កនុងម កុសល៨ ម កិ 

រយិ៨ អបបនជវន២៦ 

          ៤ សមធពិល  កមងំគឺសមធិជេ គ ងរតមកល់ចិតឲយ ងំ 

េនកនុង រមមណ៍ែតមួយ អងគធម៌បនដល់ ឯកគគ េចតសិក    កនុង 

ម កុសល៨ ម កិរយិ៨ អបបនជវន២៦ 

 ៥ បញញ ពល កមងំគឺបញញ ជេ គ ងដឹងនូវសភវធម៌ពិត 
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អងគធម៌បនដល់    បញញ េចតសិក    កនុងម កុសលញណសមប 

យុត៤ ម កិរយិញណសមបយុត៤ អបបនជវន២៦ 

េពជឈងគ៧ 

េពជឈងគ មនវចនតថថ េពធយិ អេងគ  =េពជឈេងគ  ែ បថ 

ធម៌ែដលជេ គ ង បកប   ជេហតុ ស់ដឹង      នូវអរយិសចច:៤ 

េឈម ះថ េពជឈងគ ។ 

១ សតសិេមព ជឈងគ េសចកីរលឹក  ជអងគៃនករ ស់ដឹងនូវ 

អរយិសចចធម៌៤ អងគធម៌បនដល់សតិេចតសិក កនុងម កុសល៨ 

ម កិរយិ៨ អបបនជវន២៦ 

 ២ ធមមវចិយសេមព ជឈងគ   ករពិនិតយពិចរ កនុងធម៌ ទងំ 

ខងកនុងទងំខងេ ក ជអងគៃនករ ស់ដឹងនូវ  អរយិសចចធម៌៤ 

អងគធម៌បនដល់ បញញ េចតសិក កនុងម កុសលញណសមបយុ- 

ត៤ ម កិរយិញណសមបយុត៤ អបបនជវន២៦ 

 ៣ វរិយិសេមព ជឈងគ េសចកីពយយម    ជអងគៃនករ ស់ 

ដឹងនូវអរយិសចចធម៌៤  អងគធម៌បនដល់  វរិយិេចតសិក  កនុងម  

កុសល៨ ម កិរយិ៨ អបបនជវន២៦ 
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 ៤ បតីសិេមព ជឈងគ  សភពែឆតចិត  ជអងគៃនករ ស់ដឹង 

នូវអរយិសចចធម៌៤ អងគធម៌បនដល់បីតិេចតសិក កនុងម កុសល 

េ មនស ៤ ម កិរយិេ មនស ៤ សបបតីិកអបបនជវន៣០ 

ឬរូបវចរកុសល៣ រូបវចរកិរយិ៣ េ កុតរចិត៨  

 ៥ បស ទធិសេមព ជឈងគ    េសចកីសងប់កយសងប់ចិតជអងគៃន 

ករ ស់ដឹងនូវអរយិសចចធម៌៤  អងគធម៌បនដល់   កយបស ទធិ- 

េចតសិក  ចិតបស ទធិេចតសិក   កនុងម កុសល៨ ម កិរយិ៨  

អបបនជវន២៦ 

 ៦ សមធសិេមព ជឈងគ   សភព ងំមកំនុង រមមណ៍ែតមួយ 

ជអងគៃនករ ស់ដឹងនូវអរយិសចចធម៌៤ អងគធម៌បនដល់ ឯកគគ- 

េចតសិក កនុងម កុសល៨ ម កិរយិ៨ អបបនជវន២៦ 

 ៧ ឧេបកខ សេមព ជឈងគ  ឧេបកខ ជេ គ ងេធឲយសមបយុតធម៌ 

មនសភពេសមកនុងតួនទីរបស់ខួន ជអងគៃនករ ស់ដឹងនូវអរ-ិ 

យសចចធម៌៤ អងគធម៌បនដល់ ត តមជឈត េចតសិក កនុងម កុ 

សល៨ ម កិរយិ៨ អបបនជវន២៦ 
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មគគមនអងគ៨ 

 មគគងគ មនវចនតថថ  

 កេិលេស មេរន និពន ំគចឆនិ ឯេតនត ិ= មេគគ  

 ែ បថ ពះេយគីបុគគលទងំ យ   រែមងសមប់កិេលស  

និង រែមងចូលដល់ ពះនិពន   េ យធម៌េនះដូេចន ះធម៌ែដលជ 

េហតុៃនករសមប់កិេលសនិង ចូលដល់ ពះនិពនរបស់ ពះេយ 

គីបុគគលពួកេនះ េឈម ះថ មគគ  ។ 

 ១ សមម ទិដ ិេសចកីយល់េឃញ តវ ជផូវឲយដល់មគគ ផល 

ពះនិពន អងគធម៌បនដល់បញញ េចតសិក   កនុងម កុសលញ- 

ណសមបយុត៤ ម កិរយិញណសមបយុត៤ អបបនជវន២៦ 

២ សមម សងកបប េសចកី តិះរះិ តវ   ជផូវឲយដល់មគគ  ផល 

ពះនិពន អងគធម៌បនដល់ វតិកកេចតសិក កនុងម កុសល៨  

ម កិរយិ៨ បឋមជឈនជវន១០ ឬរូបវចរកុសល១   រូបវចរកិ- 

រយិ១ េ កុតរ៨ 

 ៣ សមម ច ករេពលពកយ តវ  ជផូវឲយដល់មគគ   ផល 

ពះនិពន អងគធម៌បនដល់សមម ចេចតសិកកនុងម កុសល៨ 
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េ កុតរ៨ 

 ៤ សមម កមមន ករងរ តវជផូវឲយដល់មគគ ផល ពះនិពន 

អងគធម៌បនដល់    សមម កមមនេចតសិក           កនុងម កុសល៨ 

េ កុតរ៨ 

 ៥ សមម ជវី ករចិញចឹ មជីវតិ តវ  ជផូវឲយដល់មគគ    ផល 

ពះនិពនអងគធម៌បនដល់សមម ជីវេចតសិកកនុងម កុសល៨ 

េ កុតរ៨ 

 ៦ សមម យម េសចកីពយយម តវជផូវឲយដល់មគគ ផល 

ពះនិពន អងគធម៌បនដល់    វរិយិេចតសិក    កនុងម កុសល៨  

ម កិរយិ៨ អបបនជវន២៦ 

 ៧ សមម សត ិេសចកីរលឹក តវ  ជផូវឲយដល់មគគផល ពះ  

និពន អងគធម៌បនដល់សតិេចតសិក កនុងម កុសល៨ ម កិរ ិ

យ៨ អបបនជវន២៦  

៨ សមម សមធ ិករតមកល់ចិត តវ ជផូវឲយដល់  មគគ  ផល 

ពះនិពន អងគធម៌បនដល់ ឯកគគ េចតសិក  កនុងម កុសល៨  

ម កិរយិ៨ អបបនជវន២៦ 

េពធបិកខយិធម៣៌៧ចប ់
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អកុសល៩កង 

   សវៈ៤  ឱឃៈ៤  េយគៈ៤  គនថៈ៤   ឧបទន៤ 

  នីវរណៈ៥ អនុស័យ៧ សេំយជនៈ១០ កេិលស១០  

សវៈ៤ 

 ធម៌ែដលេឈម ះថ សវ េ ពះអតថថហូរេទ ឬជេ គ ង 

ទុំកយ៉ងយូរ សវេនះ មន៤គឺ  

 ១ កមសវ ធមមជតិែដលជេ គ ង  ំគឺ  កម  បនដល់ 

កមភព 

២ ភ សវ ធមមជតិែដលជេ គ ង  ំេនកនុងរូបភព អរូប- 

ភព ឬេនកនុងរូបជឈន និងអរូបជឈន  

 ៣ ទិ សវ ធមមជតិែដលជេ គ ង  ំគឺ មចិឆ ទិដ ិ (េសច 

កីយល់េឃញខុស )  

 ៤ អវជិជ សវ ធមមជតិែដលជេ គ ង  ំគឺ េសចកីលងង់ 

ឱឃៈ៤ 
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 ធម៌ែដលេឈម ះថ ឱឃ េ ពះអតថថ ត ប់ គឺញុងំសត 

មនកិេលសឲយលិចលង់ចុះ កនុងអនង់វដៈ ឱឃេនះមន៤   គឺ 

 ១ កេមឃ ធមមជតិជេ គ ងេធសតឲយលិចចុះ  កនុងអនង់ 

គឺ កមគុណ 

 ២ ភេ ឃ ធមមជតិជេ គ ងេធសតឲយលិចចុះកនុងអនង់ គឺ 

រូបភព និងអរូបភព 

 ៣ ទិេ ឃ ធមមជតិជេ គ ងេធសតឲយលិចចុះ  កនុងអនង់ 

គឺ មិចឆ ទិដិ (េសចកីយល់េឃញខុស ) 

 ៤ អវេិជជ ឃ ធមមជតិជេ គ ងេធសតឲយលិចចុះ កនុងអនង់ 

គឺ អវជិជ  (េសចកីលងិតលងង់ ) 

េយគៈ៤ 

 ធមមជតិ  បកបសតឲយេនកនុងវដទុកខ     ធមមជតិេនះ 

េឈម ះថ េយគ ក៏េយគធម៌េនះ មន៤គឺ 

 ១ កមេយគ ធមមជតិែដល បកបសតឲយជប់សិតេនកនុង 

កមគុណ 

 ២ ភវេយគ ធមមជតិែដល បកបសតឲយជប់ជពំក់   សិត 

េនកនុងភព (រូបភព និងអរូបភព ) 
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 ៣ ទិដេិយគ ធមមជតិែដល បកបសតឲយជប់សិតេនកនុង 

ទិដិ គឺេសចកីយល់េឃញខុស  

 ៤ អវជិជ េយគ  ធមមជតិែដល បកបសតឲយ   ជប់សិតេន 

កនុងអវជិជ  គឺ េសចកីលងង់េខ  

 

គនថៈ៤ 

 ធមមជតិ  ែដលជេ គ ងចងសតឲយ េនកនុងភព ធមម- 

ជតិេនះ េឈម ះថ គនថ ក៏ធម៌េឈម ះថ គនថ:េនះ មន៤ គឺ 

 ១ អភជិឈកយគនថ ធមមជតិែដលជេ គ ងចង  នមកយ 

រូបកយ ឲយេនកនុង រមមណ៍ គឺ កមរមមណ៍ 

 ២ ពយបទកយគនថ ធមមជតិែដលជេ គ ងចង នមកយ 

រូបកយ ឲយេនកនុងេសចកីេ កធ 

 ៣ សីលពតប មសកយគនថ ធមមជតិែដលជេ គ ងចង 

នមកយ រូបកយ ឲយេនកនុងករ ប ពឹតបដិបតិខុស  

៤ ឥទសំចច ភនិិេវសកយគនថ ធមមជតិ   ែដលជេ គ ងចង 

 នមកយ រូបកយ ឲយេនកនុងករ បកន់ខុស  េហយយល់ថ តវ 

ឧបទន៤ 
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 ធមមជតិ  រែមង បកន់ម ំកនុង រមមណ៍  ធមមជតិេនះ 

េឈម ះថ ឧបទន ក៏ធម៌េឈម ះថ ឧបទនេនះមន៤ គឺ 

 ១ កមុបទន ធមមជតិែដល បកន់មកំនុងកម 

 ២ ទិដុបទន ធមមជតិែដល បកន់ខុស(ករ បកន់ខុស ) 

 ៣ សីលពតុបទន ធមមជតិែដល បកន់កនុង   ករ ប ពឹត 

បដិបតិខុស 

 ៤ អត ទុបទន ធមមជតិែដល បកន់កនុង  រូបកខនធជេដម 

ថ ជរបស់ខួន  

នីវរណៈ៥ 

 ធមមជតិ  ជេ គ ង ងំ កុសលេផ ងៗ     មិនឲយេកត 

េឡង ធមមជតិេនះ េឈម ះថ នីវរណ ក៏នីវរណធម៌េនះមន ៥គឺ 

 ១ កមចឆនទនីវរណ ធមមជតិ  ែដលជេ គ ង ងំ    គឺកម  

(េសចកី បថន កនុងរូបជេដម )  

 ២ ពយបទនីវរណ ធមមជតិែដលជេ គ ង ងំគឺពយបទ 

 ៣ ថនីមទិធនីវរណ ធមមជតិែដលជេ គ ង ងំ គឺថីនមិទធ 

(សភពៃនករងងុយេងកងក់ ) 

 ៤ ឧទធចចកុកកុចចនីវរណ ធមមជតិែដលជេ គ ង ងំ គឺ ឧទធ- 
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ចចកុកកុចច (េសចកី យមយ និងេសចកីេក ក យ យេ កយ) 

 ៥ វចិកិចិឆ នីវរណ ធមមជតិែដលជេ គ ង ងំ គឺ  វចិិកិចឆ  

(េសចកីសង យ័ ) 

អនុស័យ៧ 

 ធមមជតិែដលេដកសមងដំ៏លិត    េនកនុងសននរបស់ពពួក 

សតទងំ យ ធមមជតិេនះ េឈម ះថ អនុស័យ  ក៏ធម៌េឈម ះថ 

អនុស័យេនះមន៧ គឺ 

 ១ កម គនុស័យ ធមមជតិែដលេដកសមង ំដ៏លិត  េនកនុង 

សននរបស់ពពួកសតគឺ (កម គ) 

 ២ ភវ គនុស័យ ធមមជតិែដលេដកសមងដំ៏លិត     េនកនុង 

សននរបស់ពពួកសតគឺ េសចកីេ តកអរកនុងភព  

 ៣ បដឃិនុស័យ ធមមជតិែដលេដកសមងដំ៏លិត    េនកនុង 

សននរបស់ពពួកសតគឺ បដិឃ េសចកីថន ងំថន ក់ 

៤ មននុស័យ ធមមជតិែដលេដកសមងដំ៏លិត       េនកនុង 

សននរបស់ពពួកសតគឺ មន: (ករេលកតេមកងខួន ) 

 ៥ ទិ នុស័យ ធមមជតិែដលេដកសមងដំ៏លិត         េនកនុង 

សននរបស់ពពួកសតគឺ ទិដិ (ករយល់េឃញខុស ) 
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 ៦ វចិកិចិឆ នុស័យ ធមមជតិែដលេដកសមងដំ៏លិត     េនកនុង 

សននរបស់ពពួកសតគឺ វចិិកិចឆ  (េសចកីសង យ័ ) 

 ៧ អវជិជ នុស័យ ធមមជតិែដលេដកសមង ំ  ដ៏លិត    េនកនុង 

សននរបស់ពពួកសតគឺ អវជិជ  (េសចកីលងង់ ) 

សេំយជនៈ១០  

 ធមមជតិ  ជេ គ ងរួបរតឹសតទុកកនុងវដ  ធមមជតិេនះ 

េឈម ះថ សេំយជន ក៏ធម៌េឈម ះថ សេំយជនេនះមន១០   គឺ 

 ១ កម គសេំយជន េសចកីរួបរតឹ គឺ កម 

 ២ បដឃិសេំយជន   េសចកីរួបរតឹ គឺ បដិឃៈ 

 ៣ ទិដសិេំយជន     េសចកីរួបរតឹ គឺ ទិដិ 

 ៤ សីលពតប មសសេំយជន    េសចកីរួបរតឹ   គឺ ករ 

ទ បអែងលវតបដិបតិខុស  

 ៥ វចិកិចិឆ សេំយជន   េសចកីរួបរតឹ   គឺ    ករសង យ័ 

(សេំយជនទងំ៥េនះេឈម ះថ  ឱរមភ គយិ    សេំយជន    គឺ 

សេំយជនថន ក់ទប )     

 ៧ អរូប គសេំយជន    េសចកីរួបរតឹ េនកនុងអរូបភព 
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 ៨ មនសេំយជន      េសចកីរួបរតឹ គឺ មនៈ 

 ៩ ឧទធចចសេំយជន េសចកីរួបរតឹ គឺ ករ យមយ 

 ១០ អវជិជ សេំយជន េសចកីរួបរតឹ គឺ អវជិជ  (េសចកី 

លងង់េខ ) (ទងំ៥េនះជឧទធមភ គិយសេំយជន   គឺ  សេំយជន 

ថន ក់ខពស់ ) ។ 

កេិលស១០ 

 ធមមជតិ  ែដលេ ហមង ធមមជតិេនះ  េឈម ះថ 

កិេលស ក៏ធម៌េឈម ះថ កិេលសេនះ   មន១០ គឺ 

 ១ េ ភ  េសចកីជប់ជពំក់  

 ២ េទស   េសចកី េ កធ 

 ៣ េមហ   េសចកីវេងង 

 ៤ មន      េសចកី េលកតេមកងខួន 

 ៥ ទិដ ិ      េសចកីយល់េឃញខុស 

 ៦ វចិកិចិឆ     េសចកីសង យ័ 

 ៧ ថនី       េសចកីរួញ   
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 ៨ ឧទធចច    េសចកី យមយ 

 ៩ អហិរកិ   េសចកីមិនខចបប 

 ១០ អេនតបប  េសចកីមិនេខពម មិនខម ស់បប  ។ 

  

 

 

ឯតទគគបលី 

 ១ ឯតទគគ ំភកិខេវ មម វកន ំភកិខូន ំរតញញូ ន ំយទិទ ំ 

អញញ េកណេញញ  ។ 

 ២ ម បញញ ន ំយទិទ ំ របុីេ  ។ 

 ៣ ឥទធិមនន ំយទិទ ំម េមគគ េន ។ 

 ៤ ធូត ទន ំយទិទ ំម កស េប ។ 

 ៥ ទិពចកខុកន ំយទិទ ំអនុរុេទធ  ។ 

 ៦ ឧចច កុលិកន ំយទិទ ំភទទិេយ កឡិេកធយបុេ  ។ 

 ៧ មញជុ ស ន ំយទិទ ំលកុណកភទទិេយ ។ 

 ៨ សីហនទិកន ំយទិទ ំបេិ លភរទេជ ។ 
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 ៩ ធមមកថកិន ំយទិទ ំបុេ  មននីបុេ  ។ 

 ១០ សងខេិតន ភសិតស  វ ិ ថ េរន អតថ ំវភិជនន ំយទិទ ំ

ម កចច េនត ិ។ 

វេគគ  បឋេម 

 ១១ ឯតទគគ ំភកិខេវ មម វកន ំភកិខូន ំមេនមយ ំកយ ំ

អភនិិមមនិនន ំយទិទ ំចុលបនថេក ។ 

 ១២ េចេ វវិដកុស ន ំយទិទ ំចុលបនថេក ។ 

 ១៣ បញញ វវិដកុស ន ំយទិទ ំម បនថេក ។ 

 ១៤ អរណវ ិ រនី ំយទិទ ំសុភូត ិ។  

ទកខេិណយយន ំយទិទ ំសុភូត ិ។ 

 ១៥ រញញកន ំយទិទ ំេវរេ  ខទិរវនិេយ ។ 

 ១៦ឈយីន ំយទិទ ំកងខ េរវេ  ។ 

 ១៧ រទធវរិយិន ំយទិទ ំេ េ  េកលិវេិ  ។ 

 ១៧ កលយណ កករ ន ំយទិទ ំេ េ  កុដកិេ  ។ 

 ១៩ ភនី ំយទិទ ំសីវលី ។ 

 ២០ សទធ ធមុិ ន ំយទិទ ំវកកលីត ិ។ 

វេគគ  ទុតេិយ 
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 ២១ ឯតទគគ ំភកិខេវ មម វកន ំភកិខូន ំ សិកខ កមន ំ

យទិទ ំ ហុេ  ។ 

 ២២ សទធ បពជិ ន ំយទិទ ំរដបេ  ។ 

 ២៣ បឋម ំស ក ំគណនន ំយទិទ ំកុណធេន ។ 

 ២៤ បដភិណវនន ំយទិទ ំវងគេី  ។ 

 ២៥ សមនបប ទិកន ំយទិទ ំឧបេសេន វងគនបុេ  ។ 

២៦េសនសនបបញញ បកន ំយទិទ ំទេព មលបុេ  ។ 

២៧េទវ ន ំបយិមនបន ំយទិទ ំបលិិនទវេចឆ  ។ 

២៨ ខិបបភញិញ ន ំយទិទ ំពហិេយ ទរុចរីេិយ ។ 

២៩ ចតិកថកិន ំយទិទ ំកុមរកស េប ។ 

៣០ បដសិមភទិបប ន ំយទិទ ំម េកដេិ ត ិ។ 

វេគគ  តតេិយ 

 ៣១ ឯតទគគ ំភកិខេវ   មម    វកន ំ  ភកិខូន ំ  ពហុស ុ ន ំ

យទិទ ំ នេនទ  ។ សតមិនន ំយទិទ ំ នេនទ  ។   គតមិនន ំយទិទ ំ

នេនទ  ។ធតិមិនន ំយទិទ ំ នេនទ ។ឧប កន ំយទិទ ំ នេនទ ។ 

 ៣២  ម បរ ិ ន ំយទិទ ំឧរុេវលកស េប ។ 

 ៣៣ កុលបប ទកន ំយទិទ ំកឡុទយី ។ 
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 ៣៤ អបបពធន ំយទិទ ំពកុេ  ។ 

 ៣៥ បុេពនិ ស ំអនុស រនន ំយទិទ ំេ ភេិ  ។ 

 ៣៦ វនិយធ ន ំយទិទ ំឧបលិ ។ 

 ៣៧ ភកិខុ េន ទកន ំយទិទ ំននទេក ។ 

 ៣៨ ឥ នទិេយសុ គុតទ ន ំយទិទ ំនេនទ  ។ 

 ៣៩ ភកិខុឱ ទកន ំយទិទ ំម កបបេិន ។ 

 ៤០ េតេជធតុកុស ន ំយទិទ ំ គេ  ។ 

 ៤១ បដភិេណយយកន ំយទិទ ំ េធ ។ 

 ៤២ លូខចវីរធ ន ំយទិទ ំេមឃ ជត ិ។ 

វេគគ  ចតុេ ថ  

 ៤៣ ឯតទគគ ំភកិខេវ មម វកិន ំភកិខុ នីន ំរតញញូ ន ំយទិទ ំ

ម បជបតេិគតម ី។ 

 ៤៤ ម បញញ ន ំយទិទ ំេខម ។ 

 ៤៥ ឥទធិមនីន ំយទិទ ំឧបបលវ  ។ 

 ៤៦ វនិយធ ន ំយទិទ ំប ច  ។ 

 ៤៧ ធមមកថកិន ំយទិទ ំធមមទិនន  ។ 

 ៤៨ ឈយីន ំយទិទ ំននទ  ។ 
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 ៤៩ រទធវរិយិន ំយទិទ ំេ  ។ 

 ៥០ ទិពចកខុកន ំយទិទ ំសកុ  ។ 

 ៥១ ខិបបភញិញ ន ំយទិទ ំភទទ  កុណលេក  ។ 

 ៥២ បុេពនិ ស ំអនុស រនីន ំយទិទ ំភទទ កបិ នី ។ 

 ៥៣ ម ភញិញ ប ន ំយទិទ ំភទទ កចច ន ។ 

 ៥៤ លូខចវីរធ ន ំយទិទ ំកិ េគតម ី។ 

 ៥៥ សទធ ធមុិ ន ំយទិទ ំសិគលកម ត ិ។ 

វេគគ  បញចេម 

 ៥៦ ឯតទគគ ំភកិខេវ មម វកន ំឧបសកន ំបឋម ំសរណំ 

គចឆនន ំយទិទ ំតបុស ភលិក ណិជ ។ 

 ៥៧ ទយកន ំយទិទ ំសុទេ  គហបត ិអនថបណិេក ។

 ៥៨ ធមមកថកិន ំយទិទ ំចេិ  គហបត ិមចឆកិសណិេក ។ 

 ៥៩ ចតូហិ សងគហវតថូហិ បរសិ ំសងគណនន ំយទិទ ំ

ហតថេក ឡវេក ។ 

 ៦០ បណីតទយកន ំយទិទ ំម នេម សេកក  ។ 

 ៦១ មនយទយកន ំយទិទ ំឧេគគ  គហបត ិេវ លិេក។ 

 ៦២ សងឃ ប កន ំយទិទ ំហតថគិមេក ឧគគេ  គហបត។ិ 
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 ៦៣ អេវចចបបសនន ន ំយទិទ ំសូេ  អមពេ  ។ 

 ៦៤ បុគគលបបសនន ន ំយទិទ ំជវីេក េកមរភេចច  ។ 

 ៦៥ វសិ សកន ំយទិទ ំនកុលបិ  គហបតតី ិ។ 

វេគគ  ឆេ  

 ៦៦ ឯតទគគ ំភកិខេវ មម វកិន ំឧបសិកន ំបឋម ំសរណំ 

គចឆនីន ំយទិទ ំសុជ  េសនីយធី  ។ 

 ៦៧ ទយិកន ំយទិទ ំវ ិ ខមគិរម  ។ 

 ៦៨ ពហុស ុ ន ំយទិទ ំខុជជុត  ។ 

 ៦៩ េម វ ិ រនី ំយទិទ ំ មវត ី។ 

 ៧០ ឈយីន ំយទិទ ំឧត  ននទម  ។ 

 ៧១ បណីតទយិកន ំយទិទ ំសុបប  េកលិយធី  ។ 

 ៧២ គិ នុប កនី ំយទិទ ំសុបបយិ ឧបសិក ។ 

 ៧៣អេវចចបបសនន ន ំយទិទ ំកតយិនី ។ 

 ៧៤ វសិ សិកន ំយទិទ ំនកុលម  គហប នី ។ 

 ៧៥ អនុស វបបសនន ន ំយទិទ ំកឡី ឧបសិក  

កុលឃរកិត ិ។ 

វេគគ  សតេម 
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ពុទធជយមងគល 

          ១ ពហំុ សសហ មភនិិមមតិ វុធន ំ

គេីមខល ំ  ឧទិតេឃរសេសនមរ ំ

ទនទិធមមវធិនិ  ជតិ   មុនិេនទ  

តេនជ  ភវតុ  េត ជយមងគ និ ។ 

 ពះមុនិនទេ កចរយ ផច ញ់ កងមរចិតេមហនធ  និមិតែដ 

មួយពន់ កន់ វុធនន ។ ជិះ គីេមខលជតិេកញចនទខទរ 

ពសុធ ពមេ យមេសន ពនឹកលន់កងស័ពទ ៊ ន ។ េ យធមម 

វធិីទនបរមីជ បធន កងមរចញ់ ទង់ញណ បណមយកយ 

ថយវនទ ។ រជីយមងគល ចូរមនដល់អនក ល់គន  េ យេតជ:ជយ 

ពះឈនះមរ គេនះេ ង ។ 
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២ ម តេិរកមភយុិជឈតិសពរត ឹ

    េឃរមបនឡវកមកខមថទធយកខ ំ

 ខនី សុទនវធិនិ ជតិ  មុនិេនទ  

         តេនជ  ភវតុ េត ជយមងគ និ ។ 

 ពះមុនិនទពិននយកៈ ផច ញ់ ឡវយក េឃរេឃ  រងឹរូស 

មិន ងំេនកនុងខនីគុណសតយ ។ រហូតអស់ តី ពះជិន សី ទង ់

យុទធន ៃ កែលង កងម  កនុងបឋមសេមព ធី ។ េ យ ពះពិធីញ 

ណ ទង់ទូនម នេ យខនី ញុងំចិតអសុរ ី     ឲយបង់ពយូហ៍ចុះវនទ  ។  

រជីយមង្គល ចូរមនដល់អនក ល់គន  េ យេតជ   ជយ  

ពះឈនះ 

ឡវយកខេ ង ។ 

៣ ន គរិ ឹគជវរ ំអតមិតភូត ំ

ទវគគចិកកមសនីវ សុទរុណន ំ

េមតមពុ េសកវធិនិ ជតិ  មុនិេនទ  

តេនជ  ភវតុ េត ជយមងគ និ ។ 

 ពះមុនិនទពិនជិន សី ផច ញ់ដរំេីឈម ះន   គិរវីរគជ   ដ៏ 
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នកចុះេ ពងេ ពច ។ វឆវេឆះៃ ក    ដូចេភងៃ ពេឆះក ំ

េទច មុតដូចច ក កតេព ជ ខងំដូចកអំសនី ។     េ យ ពះពិធ ី

សប់េ ចទឹកអប់គឺបរមី េម ពះជិន សី ញុងំដរំឲីយ ជះថ ។ 

រជីយមងគល ចូរមនដល់អនក ល់គន  េ យេតជ   ជយ  ពះឈនះ 

ន គិរ ី។ 

៤ ឧកខតិខគគមតហិតថសុទរុណន ំ

    ធវនិ េយជនបថងគុលិមលវន ំ

     ឥទធីភសិងខតមេន ជតិ  មុនិេនទ  

           តេនជ  ភវតុ េត ជយមងគ និ ។ 

 ពះមនិនទពិនេ កៃ ត  មន ពះទយ័េធបដិ រយ ផច ញ់ 

េចរអងគុលីមល     មនក មងគឺ មមៃដៃនមនុស ែដលគត់កត់ 

មកេ តចត់ជមល័យ        អង់ ចកំ ចៃ កដ៏មនៃដ ទ ត់ 

ប រ។ កន់ វ ង គវ ីេដញ ពះមុនី ចរយ     ចមង យផូវ 

កនរក លៃ ព បីេយជន ។    រជីយមងគល    ចូរមនដល់អនក 

ល់គន  េ យ េតជ£ ជយ ពះឈនះអងគុលីមល ។ 

៥ ក ន កដមុទរ ំឥវ គពភិនីយ 

         ចញិច យ ទុដវចន ំជនកយមេជឈ 
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         សេនន េ មវធិនិ ជតិ  មុនិេនទ  

            តេនជ  ភវតុ េត ជយមងគ និ ។ 

 ពះមុនិនទមន ពះភគ   ផច ញ់ ទសពកយនងចិញច   អេំព 

េធដូចជ សីមនគភ៌ចស់េចសេពះ ។   យកេឈេធជកូន  ព័ទធ 

េពះខួនេពល ទេគះ ពះពុទធឈនះកលេនះ េ យសមចរពិ- 

ធី ។ រមង ប់ពកយច ល នក លជន បស សី ចិញច ចញ់ប- 

រមី គឺ សចចពំកយសតយ ។   រជីយមងគល     ចូរមនដល់អនក ល់គន  

េ យេតជ£ ជយ ពះ ឈនះចិញច  ។ 

៦ សចច ំវ ិ យមតសិចចក ទេកតុ ំ

ទភេិ បតិមន ំអតអិនធភូត ំ

     បញញ បទីបជលិេ  ជតិ  មុនិេនទ  

តេនជ  ភវតុ េត ជយមងគ និ ។ 

 ពះមុនិនទពិនអនក បជញ   រុងេរ ង ង ចេ យបញញ    ផច ញ់ 

សចចកជនិ គនធេ ក ពុទធវនិ័យ ។   អធយ ស័យលះបង់ ពកយសតយ 

តង់ មគប់ៃច សរេសរខួនឯងៃ ក      េលកកមពស់ដូចដងទង់ ។  

បេងកតមួរងងឹត  េ យេពលឥតពកយេទ ង តង់   ពះ ទង់កមច ត់ 
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បង់េ យ បទីបគឺបញញ  ។  រជីយមងគល    ចូរមនដល់អនក ល់គន  

េ យ េតជ£ ជយ ពះឈនះសចចក:និ គនធ ។  

៧ នេនទ បននទភុជគគ ំវពុិធ ំមហឹទធឹ 

 បុេតន េថរភុជេគន ទមបយេន 

                         ឥទធូបេទសវធិនិ ជតិ  មុនិេនទ  

    តេនជ  ភវតុ េត ជយមងគ និ ។ 

 ពះមុនិនទពិន ទង់ញណ   ញុងំេមគគ នមនអំ ច 

ឲយែបងជនគ ជ េទទូនម នពយូហ៍ភុជងគ ។  េឈម ះនេនទ បននទ ចិត 

េមហនធេរ ងឬទធិរុង ទិដិកច ទនង់ ទង់ផច ញ់េ យពិធីឈន  គឺ 

ឲយឧបេទស ឬទធិវេិសស     ដល់េមគគ ន   ឬទធិនគអនរធនឱន 

ចុះចញ់ ពះេច  ។  រជីយមងគល ចូរមនដល់អនក ល់គន េ យ 

 េតជ£ ជយ ពះភគ ឈនះនគេ ង ។  

 

៨ ទុគគ ហទិដភុិជេគន សុទដហតថ ំ

ពហមំ វសុិទធិជុតមិទិធិពកភធិន ំ

ញ គេទន វធិនិ ជតិ  មុនិេនទ  

តេនជ  ភវតុ េត ជយមងគ និ ។ 
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 ពះមុនិនទពិនេគតម ផច ញ់ម ពហមេឈម ះពកសគំល់ 

ថ ម រុងេរ ងេ យគុណបរសុិទធ ។ ៃដកន់ អសិរពិស គឺចិត ទឹ 

សដ៏េមះមុត កន់ខុសផូវសមពុទធ  មិនេលក ក់លះបង់ បណ ។ 

ទង់ផច ញ់េ យពិធី ឱសថវេិសសស មន   ផ ំ តវគប់សនន គឺ 

ពះញណេ បសេទសន ។  រជីយមងគលចូរមនដល់អនក ល់គន  

 េ យេតជ£ ជយ ឈនះ ព ម ឥតមនហមង ។ 

                       ឯ ប ិពុទធជយមងគ អដគថ 

 េយ ចេន ទិនទិេន សរេត មតនទី 

                        ហិ ន េនកវវិធិនិ ចុបទទ និ 

            េមកខ ំសុខ ំអធកិេមយយ នេ  សបេញញ  ។ 

 េយ នេ  ជនឯ កបបញញ បសកីខជិល ឧស ហ៍ ង 

ទនសីល សូ តរលឹំក ពះធម៌ៃថ  ។    គថ បបំីបទ  េនះកណំត់ 

េឈម ះពុទធជ័យ ខសូំ តសពៗៃថង    េកតមងគល  ជនិរនរ ៍េ  នេ  

រជីនេនះបនរេំ ះេ គ សនន  ឧប ទពយអេនកលន់ មន បករ 

េផ ងៗផង នឹងដល់ធម៌េក មក ន     គឺនិពនសុខកនងែលងទុកខ 

ទងំ៤កងេ យពុទធជ័យមងគលេនះ ។ 

េម ចតិភគ១ចប ់ 
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ពុទធ សនូបតថមភ 

           នមពុទធបរស័ិទកនុងនិងេ ក បេទសែដលមនសទធ  

បរចិច គ បក់េបះពុមភេស វេភអភិធមមតថសងគហ ភគទី១ 

និងេម ចិតភគទី១ ជធមមទន ។ 

១ ឧ.សិ ប៉ន់ េ មសួង និងបុ ត ប៉ន់ េហន( បេទសសីស) ៥០០ ដុ  

២ ឧ.ស អុិត ហួ៊រ និងឧ.សិ សុវណរ ី ពមទងំបុ ត ............... ៥០០ ដុ  

៣ ឧ.សិ ពហម សឹុម ............................................................ ៥០០ ដុ  

៤ ឧ.សិ េព ជ វុទធី ពមទងំបុ ត   បេទសប ងំ ៥០០ ដុ  

៥ ឧ.សិ គុច ធួក ពមទងំបុ តធី  គ ឺអុ៊យ សុគនធី 

អុ៊យ បូរនិទ អុ៊យ សុជវី ីអុ៊យ េសរវីន័ អុ៊យ ជី ៉ 

អុ៊យ រ  អុ៊យ សន អុ៊យ ធី   

 

៥០០ 

 

ដុ  

៦ ឧ.សិ ជ សងួន ពមទងំបុ ត .......................................... ៣០០ ដុ  
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៧ ឧ.សិ អុីង ន ............................................................. ៣០០ ដុ  

៨ ឧ.សិ េម៉ គមឹសឺន ពមទងំបុ ត សកេ ទ ង ................ ៣០០ ដុ  

៩ ឧ.សិ ភុ ំ យ ពមទងំបុ ត ......................................... ២០៥ ដុ  

១០ ឧ.សិ ឱម រជតិ......................................... .............. ២៥០ ដុ  

១១ ឧ.សិ ដុះ ចំ ន និង ឧ.ស េជគ ឌី (េ ងំបុ៊នសុ៊យ) ២០០ ដុ  

១២ ឧ.សិ េ  រចិ (សពៃថងរស់េន សកពួក, មយ រមឹ បូរ)ី ..... ២០០ ដុ  

១៣ ឧ.ស រមិ បូរ ីនិងឧ.សិ រមិប៉ន់ ម៉នី ( បេទសសីស) .......... ២០០ ដុ  

១៤ ឧ.ស រមិ ប៉ន់ហុន ពមទងំបុ ត ( បេទសសីស) ............. ១០០ ដុ  

១៥ ឧ.សិ ពិន ែអប ( បេទសសីស) ....................................... ១០០ ដុ  

១៦ ឧ.សិ ងំ បូរុ ំ ពមទងំបុ ត ........................................... ១០០ ដុ  

១៧ ឧ.សិ េឆង ឃុន រ ី ពមទងំបុ ត ............................... ១០០ ដុ  

១៨ ឧ.សិ េឆង គមឹសុង និងមយ ជ ទូច ............................. ១០០ ដុ  

១៩ ឧ.សិ រ ៉ុត ពមទងំកមួយ ........................................... ១០០ ដុ  
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២០ ឧ.សិ ហុ៊ន សំ ត ......................................................... ១០០ ដុ  

២១ ឧ.សិ ថន់ ម៉ សីុ ពមទងំកមួយនិងេច ..................... ១០០ ដុ  

២២ ឧ.សិ សឹុង សូនី និង ម ី(េនេ ទ ង)............................. ១០០ ដុ  

២៣ ឧ.ស េឆង គមឹៃថ និងភរយិ ( បេទសសីស).................. ១០០ ដុ  

២៤ ឧ.សិ ឈមឹ គមឹេភ ន .................................................... ១០០ ដុ  

២៥ ឧ.ស ង រ បុ៊នថងំ + ង  លូន ................................ ១០០ ដុ  

២៦ ឧ.ស ន់ បុ៊នេធ ន និង ឧ.សិ យ គមី េ មួយ ........ ១០០ ដុ  

២៧ ឧ.សិ ឈួន ឡូវ ពមទងំបុ ត ......................................... ១០០ ដុ  

២៨ ឧ.សិ សរំតិ ថូ  ពមទងំបុ ត......................................... ១០០ ដុ  

២៩ ពះេតជគុណ េត ម (វត ពះ ពហមរត័ន)............................. ៦២ ដុ  

៣០ ឧ.សិ េឆង គមឹ ៊ ង ...................................................... ៥០ ដុ  

៣១ ឧ.សិ ហង  ម៉ៃឡ ......................................................... ៥០ ដុ  

៣២ ឧ.ស អុ៊យ សឹង និងភរយិ ............................................. ៥០ ដុ  
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៣៣ ឧ.សិ ហូយ រមឹ ............................................................... ៥០ ដុ  

៣៤ ឧ.សិ ហូយ ៉ន់ ............................................................. ៥០ ដុ  

៣៥ ឧ.សិ េម៉ គមឹស៊ន និង ម ី.......................................... ៥០ ដុ  

៣៦ កញញ  រមិ ន  + អី ន់ ( បេទសសីស) ...................... ៥០ ដុ  

៣៧ គ រ រមិ វុទធ ទី និង េទពយ មេនរមយ ( បេទសសីស) ...... ៥០ ដុ  

៣៨ គ រ ជុង វ េសន + ប ( បេទសសីស) ................. ៥០ ដុ  

៣៩ ឧ.ស ខច វ  ៉និង ឧ.សិ ែបន៉ ៊ ង ពមទងំបុ ត ............ ៥០ ដុ  

៤០ ឧ.សិ អុឹម ច័នទ ................................................................ ៥០ ដុ  

៤១ ឧ.សិ អុ៊ង សុភព ពមទងំបុ ត .................................... ៥០ ដុ  

៤២ កញញ  សំ ន បត់ដបំង ................................................. ៥០ ដុ  

៤៣ េ ក អង សុខិេ  េ ក សី នូធី  និងបុ ត ៥០ ដុ  

៤៤ ឧ.សិ អុីវ េ មុនី .......................................................... ៣០ ដុ  

៤៥ ឧ.សិ ងំ គមឹ យ ..................................................... ៣០ ដុ  
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៤៦ ឧ.ស ហុ៊ន គមឹេហង និង ភរយិ ពមទងំបុ តបត់ដបំង ៣០ ដុ  

៤៧ កុម  ែរន៉ បញញ រទិធ និងកុម  ែរន៉បញញ រដ(េនេ ទ ង)... ៣០ ដុ  

៤៨ េ ក េអ ន ជិ  ៉+ អនក សី សុ៊ន េ ៉ ........................... ៣០ ដុ  

៤៩ េវជជបណិត លី កុសល + អនក សី លួង សីុេព + បុ ត ....... ២០ ដុ  

៥០ ឧ.សិ បុ៊ន ផត់ ( បេទសសីស) ....................................... ២០ ដុ  

៥១ ឧ.សិ សូរ ី  ................................................................. ២០ ដុ  

៥២ ឧ.ស លី ហុកទន និងឧ.សិ ងំ យុេហ ក .................... ២០ ដុ  

៥៣ ឧ.សិ នូ ចន់ឌនិ ............................................................ ២០ ដុ  

៥៤ ឧ.សិ នួន សុនន រ ី............................................................ ២០ ដុ  

៥៥ ឧ.សិ ប៊ី ខន និង មី ពមទងំបុ ត ........................... ២០ ដុ  

៥៦ ឧ.សិ សួស យ៉ត ........................................................... ២០ ដុ  

៥៧ េ ក សុ៊ន បន និងឧ.សិ េសង គមឹនូ ពមទងំបុ ត ...... ២០ ដុ  

៥៨ ឧ.សិ អុ ីៃណហុង ពមទងំបុ ត េខតកពំង់ធ ំ.................. ២០ ដុ  
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៥៩ េ ក យយ មនី សមសមធ ិបត់ដបំង .................. ២០ ដុ  

៦០ កញញ  ឆ វ ី....................................................................... ២០ ដុ  

៦១ កញញ  ឈុន យ .......................................................... ២០ ដុ  

៦២ ឧ.សិ ប៉ូ យ៉ុន និង ម ី ពមទងំបុ ត ............................. 

 េ ក នូ េធ ត អនក សី េម៉ អុ៊នេរ ន  

២០ 

២០ 

ដុ  

ដុ  

៦៣ ឧ.សិ អូ៊ច េអង ពមទងំបុ ត ............................. ........ ២០ ដុ  

     ៦៤ ឧ.សិ ែក សុជត ិ........................................................... ១៥ ដុ  

៦៥ ឧ.សិ េសង លី ............................................................... ១៥ ដុ  

៦៦ ឧ.សិ ជនិ យ ............................................................ ១៥ ដុ  

    ៦៧ គ រ ឧ.ស ភមិ ហុ៊ល ( បេទសសីស) ....................១០ដុ  + ២០ ហង់ 

៦៨ េ ក សី ចនធូ  ( បេទសសីស) ......................................... ១០ ដុ  

៦៩ អនក សី នួន រ ៉ូ .................................................................. ១០ ដុ  

៧០ ឧ.សិ ហឹុម ឈ ី............................................................... ១០ ដុ  
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៧១ ឧ.សិ អុច ធួក ................................................................ ១០ ដុ  

៧២ ឧ.សិ ជ ប៉ត ................................................................ ១០ ដុ  

៧៣ ឧ.សិ ែក កូយ ................................................................ ១០ ដុ  

៧៤ ឧ.ស យក់ ហុង និង ឧ.សិ អូ៊ច េអង ............................... ១០ ដុ  

៧៥ ឧ.សិ វននី ........................................................................ ១០ ដុ  

៧៦ ឧ.ស េល ង េម ន និងឧ.សិ ឡយ ន៉ ............................ ១០ ដុ  

៧៧ ឧ.សិ េសង យ៉ុន ............................................................ ១០ ដុ  

៧៨ េ ក មក់៉ េជ ន និងឧ.សិ ៃថ សូយ ................................ ១០ ដុ  

៧៩ ឧ.ស ងំ េឃ និងឧ.សិ េប ន .................................. ១០ ដុ  

៨០ ឧ.សិ យស់ រ ំ............................................................ ១០ ដុ  

៨១ ឧ.ស េទព ឈយ ........................................................... ១០ ដុ  

៨២ ឧ.ស ពិន ន់៉ថយ និងឧ.សិ មះិ ................................... ១០ ដុ  

៨៣ ឧ.ស ៃក នី និងឧ.សិ េក ងនី ......................................... ១០ ដុ  



139 

៨៤ ឧ.ស សី េឆង និងឧ.សិ កង េផង ពមទងំបុ ត ............ ១០ ដុ  

៨៥ ឧ.ស ង ត់ យួន និងឧ.សិ គង់ រ ំ.................................... ១០ ដុ  

៨៦ ឧ.សិ ឯម រ ី............................................................. ១០ ដុ  

៨៧ ឧ.សិ ឧក សូផ ............................................................. ១០ ដុ  

៨៨ ឧ.សិ េង ន .................................................................... ១០ ដុ  

៨៩ េ ក គ យឹម មុននី និងអនក សី យឹម េ ភ+បុ ត ........... ១០ ដុ  

៩០ ឧ.សិ េ ម ចន់ថន ........................................................ ១០ ដុ  

៩១ ឧ.សិ ហឹុម  ំ ពមទងំបុ ត .......................................... ១០ ដុ  

៩២ ឧ.សិ ហីុ គ .................................................................... ១០ ដុ  

៩៣ ឧ.សិ មួង មះិ .................................................................. ១០ ដុ  

៩៤ ឧ.សិ សុខ កន ពមទងំបុ ត .......................................... ១០ ដុ  

៩៥ ឧ.ស បុ៊ន េចង និងឧ.សិ ែងត៉ វ ៉ ............................. ១០ ដុ  

៩៦ េ ក េហង គមឹ ក់ និងភរយិ .................................... ១០ ដុ  
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៩៧ េ ក មក់៉ េរត៉ េ ក សី េព ែកវម៉ ៉ និងបុ ត ១០ ដុ  

៩៨ ឧ.សិ ងួន ៃណគ ី ពមទងំបុ ត ...........................៥ដុ  + ៥.០០០េរ ល 

៩៩ ភកិខុ  សួន ងំ ............................................................. ៥ ដុ  

១០០ េ កយយ លួស ......................................................... ៥ ដុ  

១០១ ឧ.សិ េឈ វ មួយេហង និង មុ ី ពមទងំបុ ត ៥ ដុ  

១០២ េ ក យយ  យ៉ន...................................................... ៥ ដុ  

១០៣ ឧ.សិ េអ យ េភ ត ......................................................... ៥ ដុ  

១០៤ ឧ.សិ មួត ទិម ................................................................ ៥ ដុ  

១០៥ ឧ.សិ ត េសដតម ...................................................... ៥ ដុ  

១០៦ ឧ.សិ ែបន៉ រន៉ ពមទងំបុ ត .......................................... ៥ ដុ  

១០៧ ឧ.សិ ន់ គុណ ...................................................... ៥ ដុ  

១០៨ ឧ.សិ ន់ គមឹេហ ក ..................................................... ៥ ដុ  

១០៩ ឧ.សិ ធួន លួត ......................................................... ៥ ដុ  
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១១០ ឧ.ស ពហម ទូច ............................................................. ៥ ដុ  

១១១ នង គនធ  ..................................................................... ៥ ដុ  

១១២ ឧ.សិ េសង ហួយ ........................................................... ៥ ដុ  

១១៣ ឧ.សិ លឹម េស ង ........................................................... ៥ ដុ  

១១៤ ឧ.សិ េពញ ចនិ ............................................................. ៥ ដុ  

១១៥ ឧ.សិ េឡង សីុៃម ៉........................................................... ៥ ដុ  

១១៦ អនក គ ទីវ សុមលី .......................................................... ៥ ដុ  

១១៧ អនក គ ែកវ រតនសតយ .................................................... ៥ ដុ  

១១៨ េធ ន សុធរទិធិ ................................................................. ៥ ដុ  

១១៩ េធ ន សុធវ ី................................................................... ៥ ដុ  

១២០ ឧ.សិ លន់ េវ ត ............................................................... ៥ ដុ  

១២១ ឧ.សិ េ ម ផន់ ............................................................ ៥ ដុ  

១២២ េ ក យយ ថូ .............................................................. ៥ ដុ  
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១២៣ ឧ.សិ សុខ សក់ ............................................................... ៥ ដុ  

១២៤ យិន សុផល + មួន សី ភ ........................................... ៥ ដុ  

១២៥ ឧ.សិ ពះ សឹុប ................................................................ ៥ ដុ  

១២៦ អន សភំព + ែកវ សី .................................................... ៥ ដុ  

១២៧ ឧ.សិ នូ េរត៉ ............................................................. ៤ ដុ  

១២៨ ម៉ ហុនថវ .................................................................... ៣ ដុ  

១២៩ ឧ.សិ ហុង គុណ ............................................................. ៣ ដុ  

១៣០ ២ ដុ  ចនួំន ២ នក់ ............................................................................ 

១៣១ ១ ដុ  ចនួំន ៣ នក់ ........................................................................... 

១៣២ Jean Pierre Gallet និងអនក សី លី សុេមច ពមទងំបុ ត ៧០ អុឺរ ៉ូ 

១៣៣ េ ក  ំសុ៊យេមង៉ និង អនក សី លី រ៉ ៉ុនី ពមទងំបុ ត ៥០  អុឺរ ៉ូ 

១៣៤ Fam Sith Sarina (Swiss) .............................................. ២៥ អុឺរ ៉ូ 

១៣៥ គ រ េខង គមឹ សឹង ( បេទសសីស) ............................. ១៥ អឺរូ 
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១៣៦ េ កេស ងសុ៊យេហង និងអនក សី ភួងបុបផ ពមទងំបុ ត ១០ អុឺរ ៉ូ 

១៣៧ គ រ ឡុក បុ៊នេហង + បុបផ  ( បេទសសីស) .................. ៥០ ហង់ 

១៣៨ គ រ បុ៊ន ម៉ ខ ំម ី( បេទសសីស) ............................... ៥០ ហង់ 

១៣៩ គ រ ឧ.ស មស សុខ + ឧ.សិ មស ផុន ( បេទសសីស) ៥០ ហង់ 

១៤០ ឧ.ស មស លី និង ឧ.សិ ហូ៊រ វន៉ ពមទងំ បត ........ ៥០  ហង់ 

១៤១ េ ក ន់ រ  និង អនក សី នថ ពមទងំបុ ត ............. ៥០  ហង់ 

១៤២ គ រ ឧ.ស មុនឺ ឈួន ( បេទសសីស) ........................... ៤០ ហង់ 

១៤៣ គ រ ឧ.សិ េ  ែណម ( បេទសសីស) ........................ ៣០ ហង់ 

១៤៤ កញញ  មុនឺ សុភព ( បេទសសីស) ................................... ៣០ ហង់ 

១៤៥ គ រ មុនឺ បេសរ ( បេទសសីស) ................................. ២០ ហង់ 

១៤៦ គ រ ែមន៉ សីេព + ចនថ  ( បេទសសីស) .................... ២០ ហង់ 

១៤៧ េ ក សី មុនឺ ចនធូ  ( បេទសសីស) .................................. ២០ ហង់ 

១៤៨ គ រ ែមន៉ ប៉ន់ ង ពមទងំបុ ត ( បេទសសីស) ...... ២០ ហង់ 
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១៤៩ ឧ.សិ ឈមឹ បួ៊យកនីក ( បេទសសីស) ......................... ២០ ហង់ 

១៥០ ឧ.សិ អុ៊ េយ ន ពមទងំបុ ត ( បេទសសីស) ................. ២០ ហង់ 

១៥១ ឧ.សិ ទូច សមបត ិ( បេទសសីស) ................................... ១០ ហង់ 

១៥២ ឧ.ស បុ៊ន ហួ៊នៃហ ( បេទសសីស) ................................. ១០ ហង់ 

១៥៣ គ រ អួ៊រ ៃម ពមទងំបុ ត ( បេទសសីស) ................... ១០ ហង់ 

១៥៤ គ រ ពិន ពូន ( បេទសសីស) ...................................... ១០ ហង់ 

១៥៥ យុវជន មុនឺ សុខ ( បេទសសីស) .................................... ១០ ហង់ 

១៥៦ េ ក មុនឺ បសិទធ ( បេទសសីស) ................................... ១០ ហង់ 

១៥៧ កម ឧបសក អុ៊ន អុឹម ដែំដក ................................... ១០០.០០០ េរ ល 

១៥៧ េ ក ឈតិ ឆវ និងនង េម វរីៈ ............................... ៥០.០០០ េរ ល 

១៥៩ ឧ.ស សុ៊ន យ ..................................................... ៤០.០០០ េរ ល 

១៦០ ឧ.ស ចន់ ម៉  ....................................................... ៤០.០០០ េរ ល 

១៦១ អនក សី ចន់ សូន ..................................................... ៣០.០០០ េរ ល 
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១៦២ េ កយយ េសង ..................................................... ៣០.០០០ េរ ល 

១៦៣ េ ក  ឈួន .......................................................... ២០.០០០ េរ ល 

១៦៤ ឧ.សិ េម សឹុមេហង និងឧ.សិ លឹម បូ យ .............. ២០.០០០ េរ ល 

១៦៥ េ ក  ហ៊ និងយយ ន ពមទងំបុ ត និងេច .. ២០.០០០ េរ ល 

១៦៦ េ ក អុឹង បុ៊នឆយ និងអនក សី េម សីមុ ំ+ បុ ត ..... ២០.០០០ េរ ល 

១៦៧ នង ឌុច នរ ី........................................................... ២០.០០០ េរ ល 

១៦៨ ឧ.សិ មម៉ សុត .......................................................... ២០.០០០ េរ ល 

១៦៩ ឧ.សិ សី រនិ .............................................................. ២០.០០០ េរ ល 

១៧០ ឧ.សិ ហូ េយ ម ........................................................ ២០.០០០ េរ ល 

១៧១ ឧ.សិ េរ ម ................................................................ ២០.០០០ េរ ល 

១៧២ េ ក ជួប សន ពមទងំបុ ត ............................... ២០.០០០ េរ ល 

១៧៣ ឧ.សិ ទូច .................................................................. ២០.០០០ េរ ល 

១៧៤ ឧ.ស ឈនិ និងឧ.សិ អុី ............................................. ២០.០០០ េរ ល 
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១៧៥ ឧ.សិ អុ៊ន ................................................................. ២០.០០០ េរ ល 

១៧៦ ឧ.សិ ៊ ង វុចលី ..................................................... ២០.០០០ េរ ល 

១៧៧ ឧ.សិ ទឹម មុ ំ............................................................. ២០.០០០ េរ ល 

១៧៨ អនក សី អុ៊ក ឃុតសួង ................................................. ២០.០០០ េរ ល 

១៧៩ ឧ.សិ េព ................................................................... ២០.០០០ េរ ល 

១៨០ ឧ.សិ ស៊ន់ ែហម ........................................................ ២០.០០០ េរ ល 

១៨១ ឧ.សិ េប ន គមីហុ៊ន ................................................... ២០.០០០ េរ ល 

១៨២ ឧ.សិ លឹម ចន់ថន ពមទងំបុ ត .............................. ២០.០០០ េរ ល 

១៨៣ េ ក យិន សុផល .................................................... ១៥.០០០ េរ ល 

១៨៤ ឧ.សិ ហុង គុណ ....................................................... ១៥.០០០ េរ ល 

១៨៥ ម៉ ែក កូយ ................................................................ ១៥.០០០ េរ ល 

១៨៦ ទ យុក េប ន និងទ យ ីកេព ................................. ១៥.០០០ េរ ល 

១៨៧ ឧ.សិ េព ជ េ  ១៥.០០០ េរ ល 
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១៨៨ ភកិខុ  មុត េរ ន .................................................... ១០.០០០ េរ ល 

១៨៩ មេណរ ៃថ សុផត ............................................... ១០.០០០ េរ ល 

១៩០ េ កយយ កយ ហូន ............................................ ១០.០០០ េរ ល 

១៩១ ឧ.សិ េហ ប ពមទងំបុ ត ....................................... ១០.០០០ េរ ល 

១៩២ ឧ.សិ ពះ សិុប ......................................................... ១០.០០០ េរ ល 

១៩៣ ឧ.សិ ឯក មះិ ............................................................ ១០.០០០ េរ ល 

១៩៤ េ ក េប៉ ផង និងឧ.សិ យិន និត ............................ ១០.០០០ េរ ល 

១៩៥ ឧ.សិ ផុ ំបុចិ .............................................................. ១០.០០០ េរ ល 

១៩៦ ឧ.សិ សី វណ ........................................................... ១០.០០០ េរ ល 

១៩៧ ឧ.សិ អុន ................................................................. ១០.០០០ េរ ល 

១៩៨ ឧ.សិ ផន .................................................................. ១០.០០០ េរ ល 

១៩៩ ឆូយ ម និង នូយ េហង .......................................... ១០.០០០ េរ ល 

២០០ ឧ.សិ សុ៊យ លន់ ....................................................... ១០.០០០ េរ ល 
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២០១ ឧ.សិ េ ម សុភព ................................................. ១០.០០០ េរ ល 

២០២ នង គង់ .................................................................. ១០.០០០ េរ ល 

២០៣ ឧ.សិ ប៉វ មុ ំ.............................................................. ១០.០០០ េរ ល 

២០៤ េ កយយ េរ ល .................................................... ១០.០០០ េរ ល 

២០៥ ឧ.សិ សិុម ៉ន់ ......................................................... ១០.០០០ េរ ល 

២០៦ ឧ.សិ មួយ ................................................................ ១០.០០០ េរ ល 

២០៧ ម៉ ឈួន ឡូវ ............................................................. ១០.០០០ េរ ល 

២០៨ ម៉ េហ ន ៊ ប ......................................................... ១០.០០០ េរ ល 

២០៩ ឧ.ស ហួ៊ ................................................................... ១០.០០០ េរ ល 

២១០ ឧ.សិ មនិ នួន ........................................................... ១០.០០០ េរ ល 

២១១ ឧ.សិ បុលិ គមឹ ន ................................................. ១០.០០០ េរ ល 

២១២ ឧ.សិ ែផក េម ន ....................................................... ១០.០០០ េរ ល 

២១៣ កញញ  ឡុង គង់ .......................................................... ១០.០០០ េរ ល 
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២១៤ នង េហង ឡង ....................................................... ១០.០០០ េរ ល 

២១៥ ម៉ រួន ........................................................................ ១០.០០០ េរ ល 

២១៦ ឧ.សិ ន់ ង (េ )៉ .......................................... ១០.០០០ េរ ល 

២១៧ ឧ.សិ មុងឹ ត ........................................................ ១០.០០០ េរ ល 

២១៨ ឧ.សិ េយ ម ............................................................. ១០.០០០ េរ ល 

២១៩ ឧ.ស ងំ បុ៊នជឺ ....................................................... ១០.០០០ េរ ល 

២២០ េខ វ សុគនធ ................................................................ ១០.០០០ េរ ល 

២២១ េធ ន សុធ ៉ ............................................................. ១០.០០០ េរ ល 

២២២ ឧ.ស មស េធ ន ....................................................... ១០.០០០ េរ ល 

២២៣ ឧ.សិ ែសន ................................................................ ១០.០០០ េរ ល 

២២៤ ឧ.សិ ផលី .................................................................. ១០.០០០ េរ ល 

២២៥ ឧ.សិ េ ៊ ញ ........................................................ ១០.០០០ េរ ល 

២២៦ អនក គ រតន េរត៉ ...................................................... ១០.០០០ េរ ល 
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២២៧ េ ក ប៉ុល ញ៉ន និងភរយិ ....................................... ១០.០០០ េរ ល 

២២៨ ឧ.ស ឡុង កន និងភរយិ ......................................... ១០.០០០ េរ ល 

២២៩ ឧ.សិ អុ៊ន ធនី ........................................................... ១០.០០០ េរ ល 

២៣០ ឧ.សិ យស់ រ ៉ុម ...................................................... ១០.០០០ េរ ល 

២៣១ ឧ.សិ ន់ គមី ........................................................... ១០.០០០ េរ ល 

២៣២ ឧ.សិ ន់ េអន .......................................................... ១០.០០០ េរ ល 

២៣៣ ឧ.សិ ក់ សន់ ....................................................... ១០.០០០ េរ ល 

២៣៤ ឧ.សិ សុខ សុគនធ  ...................................................... ១០.០០០ េរ ល 

២៣៥ ឧ.សិ ថប សីុ ត ពមទងំបុ ត ............................. ១០.០០០ េរ ល 

២៣៦ ឧ.សិ ជនិ ជ ពមទងំបុ ត ...................................... ១០.០០០ េរ ល 

២៣៧ ឧ.សិ ជនិ ៉ន់ ពមទងំបុ ត ...................................... ១០.០០០ េរ ល 

២៣៨ ឧ.សិ សួន រុន ពមទងំបុ ត .................................. ១០.០០០ េរ ល 

២៣៩ ឧ.សិ េហង គង់ ពមទងំបុ ត .................................... ១០.០០០ េរ ល 
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២៤០ ៨.០០០ េរ ល ចនួំន ១នក់ ...................................................................... 

២៤១ ៧.០០០ េរ ល ចនួំន ២នក់ ..................................................................... 

២៤២ ៦.០០០ េរ ល ចនួំន ១នក់ ..................................................................... 

២៤៣ ៥.០០០ េរ ល ចនួំន ២៦នក់ .................................................................. 

២៤៤ ៤.០០០ េរ ល ចនួំន ២នក់ ..................................................................... 

២៤៥ ៣.០០០ េរ ល ចនួំន ៣នក់ ................................................................... 

២៤៦ ២.៥០០ េរ ល ចនួំន ១នក់ ..................................................................... 

២៤៧ ២.០០០ េរ ល ចនួំន ៧នក់ ..................................................................... 

២៤៨ ១.៥០០ េរ ល ចនួំន ១នក់ ..................................................................... 

២៤៩ ១.០០០ េរ ល ចនួំន ២នក់ ..................................................................... 

namBuT§bris½TkñúgRbeTsnigeRkARbeTsEdl)an]btßmÖkarpSBV 
pSayRBHFm’eTsnaEdlsMEdgeday elakRKUFmμacarü Ekv vimutþ 
EdlpSBVpSaytam viTüú kñúgextþesomrab extþ)at;dMbg kMBg;cam   
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eBaF×sat; RBHvihar extþkMBg;FM ]tþmanC½y nwg PñMeBj Edlman 
eQ μaHdUcteTA ។ 

1 ])asika GaMg bUru:m RBmTaMgbuRt enAesomrab  720 
duløarkñúgmYyqñaM 

2 ])asika em:A KwmsWn RBmTaMgbuRt enARsukesÞag 
extþkMBg;FM 600duløarkñúgmYyqñaM 

3 ])ask Capavesgh‘t enAkaNada nig])asika 
CapavTUc esomrab  600duløarkñúg1qñaM 

4 BuT§bris½TvtþsVIsexmraram RbeTssVIs 600 duløarkñúg 
1qñaM 

5 ])asika lI ehog enA RbeTs)araMg  600 duløar 
3 ])asika e)øak Narut RBmTaMgbuRt300 duløarkñúgmYyqñaM 
4 ])asika sUrILa RBmTaMgbuRt   300 duløarkñúgmYyqñaM 
5 ])ask Baj):a RBmTaMgbuRt    300 duløarkñúgmYyqñaM 
6 ])ask Baj LWy nigPriya RBmTaMgbuRt  300 duløar 

kñúgmYyqñaM 
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7 ])ask h‘un Kwmehg nigPriya RBmTaMgbuRt enAextþ 
)at;dMbg  120 duløarkñúgmYyqñaM 

8 ])ask hm g:am nig])asika nU eqg extþ)at;dMbg        
120 duløarkñúgmYyqñaM 

9 ])asika eqg Kwmsug RBmTaMgbuRt  100duløar 
10 ])asika eqg XunNarI RBmTaMgbuRt   100duløar 
11 ])ask eqg Kwméf nig])asika ):a v:aNÐI RBmTaMgbuRt 

RbeTssVIs  100duløar 
12 ])ask rim bUrI nig])asika rim ):an;m:anI RbeTssVIs 

 100duløar 
13 ])asika GIug can; RBmTaMgbuRt 100duløar 
14 ])asika KI ln; RBmTaMgkUnecA 100 duløar 
15 BuT§bris½T vtþsMerag dMEdk 40mWun7Ban;erol 
16 ])asika GIug c½nÞ nig])asika GIug saន RBmTaMgbuRត 

40mWunerol 
17 ])asika rs; suxun  36duløarkñúg1qñ μaM 
18 BuT§bris½T vtþeKaktaml   23 mWunerol nig 9 duløar 
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19 ])ask rwm vuRTI nig])asika eTB menarmü RbeTssVIs 
50duløar 

20 ])ask s¶a b‘unfaM nigPriya s¶a salYn RbeTssVIs                   
50duløar 

21 ])asika Bin EGb RbeTssVIs 50duløar 
22 ])ask Lúk b‘unehg nig])asika Lúk bu)öa RBmTaMgbuRt 

RbeTssVIs 50duløar 
23 ])ask emOn QYn RbeTssVIs 50duløar 
24 kBaØa rim r:aNÑa nigkBaØa GIv:an; RbeTssVIs  50duløar 
25 Rkum])ask G‘un Gwum enAdMEdk   17mWunerol 
26  ])ask Kwm éqG‘n nig])asika Kwm b‘unelOt 

RBmTaMgbuRt RbeTssVIs  40duløar 
27 ])asika eqg Kwmesog nigkUnRsI haj lInþa 

RbeTssVIs 30duløar 
28 ])asika epg ga   30 duløarkñúg1Ex 
29 ])ask Giut hY nig])asika suvNÑarI RBmTaMgbuRt 

 20duløarkñúgmYyEx 
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30 ])asika GIu éNh‘ug 20duløarkñúg1Ex 
31 ])asika Gwm enA shrdæGaemrik   20duløarkñúg1Ex 
32 ])asika GIugsan RBmTaMgbuRt   20duløarkñúgmYyEx 
33 ])asika Lay Kim ehAmYy  20duløarkñúgmYyEx 
34 ])ask gYn CIv nig])asika nag KwmsWu 20duløar 

kñúgmYyEx 
35  ])ask elOg emOn nig])asika Ly v;an RBmTaMgbuRt               

12duløarkñg1qñaM 
36  RBHPikçú eCOn NasIu  10duløar 
37  RBHPikçú v:at b‘uNÑar½tþ   10duløar 
38  elakRKU dYg ln; nigPriya  10duløarkñúg1Ex 
39  ])asika PMu Lay RBmTaMgbuRt  10duløarkñúgmYyEx 
40  ])asika Ca s¶Ün RBmTaMgbuRt  10duløarkñúgmYyEx 
41  ])ask eCaK DI nig])asika duH cMNan  10duløarkñúg 

1Ex 
42  ])ask rs; sux nig])asika esam pan; RBmTaMgbuRt

  10duløarkñúgmYyEx 
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43  ])asika sMrit fU RBmTaMgbuRt   10duløarkñúgmYyEx 
44 ])asika GaMg Ekv erOm RBmTaMgbuRt 10duløarkñúgmYyEx 
45 ])asika sux eksrmala  10duløarkñúgmYyEx 
46 elak say eBRCcinþa nigGñkRsI ywm rtn³stüa 

RBmTaMgbuRt   10duløarkñúgmYyEx 
47 ])asika Qwm KwmePøón nigmþay  10duløarkñúgmYyEx 
48 ])asika hgS m:aéL RBmTaMgbuRt  6duløarkñúgmYyEx 
49 nisSit eGog Kwmehog nigmþay enAextþkMBg;FM 5 duløar 

kñúgmYyEx 
50 ])asika sux kn  5 duløarkñúg1Ex 
51 ])asika eKom Lam:U  5 duløarkñúgmYyEx 
52 ])asika Ek suCati RBmTaMgbuRt   5 duløarkñúgmYyEx 
53 ])asika sUnI nigsVamI RBmTaMgbuRt enARsukesÞag  5 

duløarkñúgmYyEx 
54 ])asika ):at; sm,tþi RBmTaMgbuRt  5 duløarkñúgmYyEx 
55 kBaØa sM‘u sMGan enAextþ)at;dMbg  5 duløakñúgmYyEx 
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56 GñkRKU TIv sumalI nigsVamI RBmTaMgbuRt  5 duløarkñúg 
mYyEx 

57  ])asika tan; Kwmsay RBmTaMgbuRt  5 duløarkñúgmYyEx 
58 ])asika ys sar:um RBmTaMgbuRt  5 duløarkñúgmYyEx 
59 ])asika sr møiH nigsVamI   5 duløarkñúgmYyEx 
60 ])asika sux kn   5 duløarkñúgmYyEx 
61 ])ask s‘un say   5 duløarkñúg1Ex 
62  ])ask s‘un say  5 duløarkñúg1Ex 
63 elakyay say KwmG‘at  5 duløarkñúg1Ex 
64  ])asika s møiH  5 duløarkñúg1Ex 
65  ])asika e):aH  5 duløarkñúg1Ex 
66  elakyay say KwmG‘ak  5 duløarkñúg1Ex 
67 kBaØa Qun Lay  5 duløarkñúg1Ex 
68 ])ask s‘un say  5duløarkñug1Ex 
69 ])asika v:a Kwm  5 duløarkñúg1Ex 
70 ])asika Tt; Kwmesog ehAsUt  4 duløarkñúg1Ex 
71 ])asika Tt; Kwmesog ehA sUt  4 duløarkñúg1Ex 
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72 ])asika eGam c½nÞfn RBmTaMgbuRt  mYymWunerolkñúg 
mYyEx 

73 ])asika e):a v:arI  1duløarkñúgmYyEx 
74 ])asika xug erom  1mWunerolkñúgmYyEx 
75 ])asika rin  1mWunerolkñúgmYyEx 
76 ])asika cinþa nigsVamI  12duløarkñúgmYyqñaM 
77 ])asika Kuc fYk RBmTaMgbuRt   12duløarkñug1qñaM 
78 ])asika eBA  1duløarkñug1Ex 
79 ])ask eTB rin  1mWunerolkñúg1Ex 
80 ])asika TYn saebOn   1Ban;erolkñúg1Ex 
81 ])asika Ekv y:an  4Ban;erolkñúg1Ex 
82 GñkRKU s‘un suPRk  5Ban;erolkñúg1Ex 
83 ])asika esA ehoj   5Ban;erol 
84 ])asika sYn sar:n  2Ban;erolkñúg1Ex 
85  ])ask lI  5Ban;erolkñúg1Ex 
86  ])asika tat yUelob  5Ban;erolkñúg1Ex 
87  ])asika qay NarI  1mWunerolkñúg1Ex 
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88  ])asika FYn salYt   5Ban;erolkñúg1Ex 
89  ])asika Kwm hug  1mWun2Ban;erolkñúg1qñaM 
90 ])asika ecg NavI RBmTaMgbuRt   5Ban;erolkñúg1Ex 
91 ])ask hug KuN   2duløarkñúg1Ex 
92 ])asika fI   1mWunerolkñúg1Ex 
93 ])asika esaP½NÐ   2Ban;erolkñug1Ex 
94 ])asika rI  1duløarkñug1Ex 
95 ])asika hUn  5Ban;erolkñúg1Ex 
96 ])asika Eb:nr:n  2Ban;erolkñúg1Ex 
97 ])asika ÉkmøiH  1duløarkñúg1Ex 
98 ])asika esglI  5Ban;erolkñúg1Ex 
99 ])asika BMu ELn  1mWunerolkñúg1Ex 
100 elakyay b:un  5duløar 
101 ])asika KI enAG®gÁg 5Ban;erol 
102 Gñknag da nigsVamI enAG®gÁg   2Ban;erol 
103 ])asika eFOn enAG®gÁg  2Ban;erol 
104 ])asika rYn  5Ban;erol 
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105 ])asika r:n  5Ban;erol 
106 GñknagRsI em:A    5Ban;erol 
107 ])asika sM   5Ban;erol 
108 ])asika rYm  1mWunerol 
109 ])asika er:m  5Ban;erol 
110 Gñknag r:U  2Ban;erol 
111 Gñknag can;rI   2Ban;erol 
112 ])asika taMg eLg  2Ban;erol 
113 elakyay xun  2Ban;erol 
114 elakyay ehob  2Ban;erol 
115 ])asika Ekv Rss;  1mWunerolkñúg1Ex 
116 e)øakvan;FI nigG‘un NarI  5Ban;erol 
117 elakh‘ag nigGñknag suxa  1mWunerol 
118 elak exomeCol nigPriya RBmTaMgbuRt   5Ban;erol 
119 elak Lac Fa  2Ban;erol 
120 kBaØaer:n   1Ban;erol 
121 elak eCOn   2Ban;erol 
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122 Gñknag KYg   1Ban;erol 
123 Gñknag eft   1Ban;erol 
124 Gñknag sar:ay  1Ban;erol 
125 Gñk®KU s‘un suP®kþ  5Ban;erolkñúg1Ex 
126 elakyay eBA  1duløarkñúg1Ex 
127 ])ask eTB rin  1mWunerolkñúg1Ex 
128 ])asika hug KuN 2duløarkñúg1Ex 
129 ])asika C½y  1mWunerolkñúg1Ex 
130 elakyay hUn  5Ban;erolkñúg1Ex 
131 ])asika vn;  5Ban;erolkñúg1Ex 
132 ])asika esg lI  5Ban;erolkñúg1Ex 
133 ])asika sYn saer:n  2Ban;erolkñug1Ex 
134 tat yUlaP  5Ban;erolkñúg1Ex 
135 qay NarI  1mWunerolkñúg1Ex 
136 Fun salYt  5Ban;erolkñúg1Ex 
137 ])asika Kwm h‘un  1mWun2Ban;erolkñúg1qñaM 
138 ])asika can; nag  1mWunerolkñúg1Ex 
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139 ])asika hwum NM  12duløarkñúg1qñaM                                      
140 ])asika esg éG  1duløarkñúg1Ex 
141 elakyay dYg eGom  1mWunerolkñúg1Ex 
142 elakyay Rss;  1mWunerolkñúg1Ex 
143 ])asika ®kUc esaP½NÐ  2Ban;erolkñúg1Ex 
144 ])asika Ca elOt  2mWun4Ban;erolkñúg1qñaM 
145 ])ask Dit qn  2mWun4Ban;erolkñúg1qñaM 
146 elak elOt munñIrtþ  2Ban;erolkñúg1Ex 
147 ])asika tan; saKuN  12duløarkñúg1qñaM 
148 ])asika GIun s‘um  5Ban;erolkñúg1Ex 
149 ])ask elOg emOn nig])asika Ly v:an   12duløar 

kñúg1qñaM 
150 ])asika lwm Layehog  5Ban;erolkñúg1Ex 
151 ])asika can; sIuNag   5Ban;erolkñúg1Ex 
152 ])asika mwg sat  5Ban;erolkñúg1Ex 
153 ])asika eBj cin  1mWunerolkñúg1Ex 
154 ])asika r:um yYn  4Ban;erolkñúg1Ex 
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155 ])asika eyOm  5Ban;erolkñúg1Ex 

 sUmBuT§bris½TTaMgGs;CYbRbT³EtesckþIsux)anrYcputcak
TukçTaMgBYgkMubIXøagXøateLIy sUmGrKuN . 
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