










  

ប្រារព្ធបុព្វកថា 

ជាបឋមខុ្ុំ រពះករុណា ខ្ុុំាទ អោក បរូ៉ា  សូមរាបថ្វវ យ 

បង្គុំ រពះពុទធ រពះធម ៌ រពះសង្ឃ ដោយដសចកដីដោរពររះថ្វល ដក៏្រក

លលង្ និង្រជាលដរៅបុំផុតដោយរកអ្វមីកដរបៀបផទឹមពុុំបានដ ើយ ។   

ខុ្ុំរពះករុណាខុ្ុំបាទបានសរដសរជាាពយខលីៗ  លដលជាបទ

ពិចារណាដ ម្ ះថ្វ ានព្ិចារណាបញ្ញា ភ្លឺ ភាគ១ លដលមាន

ចុំនួន៥៨០ដលខដរៀង្រចួមកដ ើយ លតដោយដសចកដីររះថ្វល កនុង្មហា

កុសលជាធមមទានដនះ ដទើបខុ្ុំបាទពាយាមសរដសរាពយខលីៗ លដល

ជាបទពិចារណាដនះដ ើង្មយួភាគដទៀតគឺ ានព្ចិារណាបញ្ញា ភ្លឺ

ភាគ ២  ដដើមបជីាចុំណង្ក្ដថមី សរមាបរ់ពះគុណមាច ស់ ឯកឧតដម 

ដោករុំទាវ ដោក ដោករសី អ្នកនាង្កញ្ញា និង្សិកានុសិសស 

ទាុំង្ពីរដភទ ដោកតា ដោកយាយ និង្ មន្តនរីរារាររគបល់ុំោប់

ថ្វន ក់លដលរបាថ្វន ចង្់លសវង្យល់នូវសុភាសិតកនុង្ដសៀវដៅដនះបាន

សិកាដរៀនសូរតយកចុំដណះដឹង្ដៅតាមអ្ធារស័យដរៀង្ៗខលួន និង្

ដរៀង្ៗរពះអ្ង្គ ។ 

ក 
 



  

ដោយដសចកដីពាយាមកនុង្កិចចារជាធមមទាន ខុ្ុំរពះករុណា 

ខុ្ុំបាទ សូមឧទទិសនូវបុញ្ាកមមជាមហាកុសលដនះថ្វវ យដល់សដមដច

រពះសង្ឃរាររគប់ៗ រពះអ្ង្គ ថ្វវ យដល់រពះមហាកសរត មហាកសរតីយ ៍

លខមររគប់ៗ រពះអ្ង្គផង្ របដគនចុំដពះរពះសង្ឃរគប់ៗ រពះអ្ង្គផង្ 

ថ្វវ យដទវតា ទាុំង្៦ឋានផង្ រូបរព ម ១៦ឋានផង្ អ្រូបរព ម ៤ឋានផង្ 

និង្ញាតារ ទាុំង្អ្ស់ដៅកនុង្សង្ារវដដ ជាពិដសសឧទទិសថ្វវ យ 

របដគន និង្រូន អ្នកអានដសៀវដៅដនះទាុំង្អ្ស់សូមបាននូវចុំលណក

បុណយរគប់ៗ ោន កុុំបីអាកខ់ានដ ើយដហាង្ ។ 

កនុង្ដសៀវដៅដនះគង្ម់ានខុសពកយដពចន ៍ និង្ាពយខលះៗជា

ពុុំខានដ ើយអារស័យដ តុដនះសូមបណឌិ តវទូិរ និង្សបបុរសអ្នកដចះ 

អ្នកមានបញ្ញា ខពង្់ខពស់ទាុំង្អ្ស់ដមតារ រួយ លកតរមូវដោយកុសល

ដចតនានិង្ដោយកដីអ្នុដរោះផង្ ដរពះខុ្ុំរពះករុណាខុ្ុំបាទមាន

ចុំដណះដឹង្តិចតួចដទទានមាច ស់ ដ ើយសូមទានដមតារ  ានយ់កលត

អ្តថនយ័ក្នរពះធមជ៌ាដរគឿង្ពិចារណាដល់ដ តុផលផង្ចុះ ។ 

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ ! 

ខ 
 



  

ដធវើដៅក្ថង ១៥ ដកើត លខ ដរសឋ ដទាស័ក .ព.ស. ២៥៦៤  
រតូវនឹង្ក្ថង សុរក ទី ៥ លខ មថុិនា ឆ្ន ុំ ២០២០ ។ 

ដោយខុ្ុំរពះករុណាខុ្ុំបាទ 
 
 

                         អោក បូរ៉ា  
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ស ៀវសៅ  

ានព្ិចារណាបញ្ញា ភ្លឺ ភាគ ២ 

ស េះស េះពុម្ពស ើកទី១ ចំ ួ  ២,៥០០កបា  

 ម្រាប់ស្វើជា្ម្មទា  
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1> ពពក  េ ោះ  ផឋល់  សរមស់  ឲ្យ  េមឃ 
រពោះ  ធម៌  លអឯក  ផឋល់  សរមស់  ឲ្យ  ចិតត  ។ 

 

2> មាន  ភព  េរចើន  ណាស់  េៅកនុង  េមឃ 

មាន  ធម៌  េរចើន  អេនក  េៅកនុង  បដិក  ។ 

 

3> េមើល  េៅ  កនុង  ៃរព  រំៃព   គិត 

េមើល  េៅ  កនុង  ចិតត  រំៃព  ទប ់

េមើល  េៅ  អវិជ្ឆា  ងងឹត  ដចូ  យប ់

េមើល  ឲ្យ  សពវ  រគប់  គឺ  េមើល  ខ្លនួ  ឯង  ។ 

 

4> េបើ  ចង់  បាន  រសវូ  រតវូ  សទូង  បែនថម 

េបើ  ចង់  បាន  ែផអម  កុុំេភលច  ដាក់  សករ 

េបើ  ចង់  បាន  លអ  សូម  បនត   សុចរិត 

េបើ  ចង់  បាន  ពិត  ៃល  របិត  សចចៈ  ។ 

 

5> បុណ្យររៀបចំររេច  ឲ្យរ ើតជារេឋច មិនបាច់រ វ្ើវំង 

បុណ្យតាមជួយរយើង មិនដដលរភលចភ្ល ំង បុណ្យជារនំង

  ការពារនូវភ័យ។   
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6> េបើ  កាយ  ជ្ប់  គកុ  ចិតត  អាច  េចញ  បាន 

ែតេបើ  ចិតតជ្ប់  កនងុរបាណវិញ  េចញមិន  បាន

េ ើយ  ។ 

 

7> ដាុំ  ពូជ  េចក  គង ់ បាន  ែផល 

ដាុំ  ពូជ  បែនល  គង ់ បាន  សលឹក   

ដាុំ  ដុំ ូង  សនធឹក  គង់  បាន  េមើម 

ដាុំ   ពូជ  គួរ  េខ្ពើម  គ ឺ បាប  េ ោះ  េ ើយ  ។ 

 

8>  ុំ  បាប  ចូល  រស់  េៅ  កនុង  គុក 

 ុំ  ទុកខ  ចូល  រស់  េៅ  កនុង  ភ័យ 

 ុំ  បុណយ  ចូល  រស់  េៅ  មាន  ន័យ 

 ុំ  ចូល  េជ្គជយ័  សនតិ  េនោះ  ឯង  ។  
 

9> អុំបិល  ជ្  េម  សមល 

ទេងវើ  លអ  ជ្  េម  សុខ្  ។ 

 

10> សមុរទ  ជ្  េម  អុំបិល 

រីឯ  ខ្ជិល  ជ្  េម  រក  ។ 
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11> អនក  េធវើ  គយុ  ទាវ  រតវូ  ការ  ទឹក  ស ុប 
អនក  េធវើ  បណុយ  ៃថង  យប់  រតវូ  ការ  កឋី  សុខ្  ។ 

 

12> យមរាជ  ជ្  េសឋច  នរក 
រតួតរា  េលើ  ពួក  នរក  មាន  បាប 
អនក  ណា  េធវើ  ខ្សុ  គាត់  នឹង  បង្ក រ្ាប 
អនក  មាន  កលនិ  ឆ្អាប  គាត់  នឹង  កេមទច  ។ 

13> យមបាលយារតា  រមើលបុគ្គលណា របរពឹតតទចុចរតិ 

មានចិតតលាម  តាមពីររកាយ ិត រដើមបីពិនិតយ 

  រៅរបាប់យមរាជ ។ 

14> េោរ  លួច   ុំ  រពួយ   ុំ  អាសនន 
េោរ  បលន់   ុំ  ភ័យ   ុំ  េរគាោះ   
េោរ  េ ្ាោះ   ុំ  េោក   ុំ  េៅ 
េោរ  េ្្ា   ុំ  េៅ  អបាយភូមិ  ។ 

 

15> រ វ្ើទានតិចៗ  តជាប់ជានិចច ដូចរពរជរគ្ច្ចន 

េនសំ ុេល យ ទ ុរាល់ច្ងង ពិតជារបច្ព 

  អតថន័យជីវតិ  ។ 
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16> ោង  បាប  ឆ្អាប  ទាុំង  រស់  
ោង  បាប  សអុយ  េ ្ាោះ  រស់  េគ  សអប់ 
ោង  បុណយ  រកអបូេ ្ាោះ  ជ្ង  ទកឹ  អប ់
ោង  ទាន  លអ  សពវ  កុំណប់  រងោុំ  ។ 

 

17> ោង  កឋី  សអប់  ដចូ  ្ប់  ទាុំង  រស់ 
ោង  េករតើ  េ ្ាោះ  រស់  បាន  រ ូត  ។ 

 

18> កូន  ណា  ោញាប់  ែម៉ែ  ែក  ខ្លួន  េធវើ  លអ 
ពិត  ជ្  បវរ  បេរមើ  ែម៉ែឪ 
បូជ្  រពោះរស់  ពតិ  ជ្  រតឹមរតូវ 
េររោះ  អី  ែម៉ែឪ  គឺ  ជ្  រពោះរព ម  ។ 

 

19> សមឋី ទន់ ទាប ជ្ រេបៀប រស់ េៅ របស់ អនក ខ្ពង់ខ្ពស់  
សមឋី ខ្ពស់  សួ ជ្ រេបៀប រស់ េៅ របស់ អនក  ទាប ។ 

 

20> កូន  េអើយ  េបើ  ចង់  ខ្ពស់  រស់  េៅ  ឲ្យ  ទាប  ។  

21> រសលាញ់  ោញ់  អាណតិ 
គុំនិត  ោញ់  បញ្ឈា 
អោងារយ  ោញ់  អស់  ចង ់
ផូរផង់  ោញ់  របណីត  ។ 



5 

 

22> រល  ែផអម  នឹង  ទុចចរិត 
បណឋតិ  ែផអម  នងឹ  បុណយ  ។ 

 

23> សបបុរស  េោ្ាោះ  នងឹ  បុណយ   
អនក  ឈឺ  ធងន់  េោ្ាោះ  នឹង  េពទយ  ។ 

 

24> រពោះសងឃ   េោ្ាោះ  នឹង  រពោះពុទធ  ោស    
ឧបាសក  ឧបាសកិា  េោ្ាោះ  នឹង  ខ្លួន  ឯង  ។ 

 

25> របពនធ  រតូវ  េោ្ាោះ  នឹង  ោវាម ី
មង្កនតី  រតវូ  េោ្ាោះ  នឹង  រពោះរាជ្ 
បពវជតិ  រតវូ  េោ្ាោះ  នឹង  ធមា្ា 
េខ្មរា   រគប់  គាទា  រតូវ  េោ្ាោះ  នឹង  ជ្តិ  ។ 

 

26> ប្ហាញ  េរកាម  ប ហ្ាញ  េលើ  រេងគើ  ដល់  ចិតត 
គួរ  ឲ្យ  អាណិត  បពវជតិ  េកមងៗ   
សងគម  េ វសបុក  វាយ   លុក  រគឹកេរគង 

េសទើរ  ែត  វេងវង  កុុំ  េលង  នឹង  គាត់¬1¦   
                                                           

 (១) គាត់  = ស្រីៗគ្មា នខោអាវ 
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27> ដុំណាុំ  េបើ  ពូែក  ដាុំ  បាន  ែផល 
សីល  េបើ  ពូែក  ែថ  បាន  ផល  ។ 

28> របឹង  េដើរ  បាន  ដល់   
របឹង  ឆងល់  បាន  េចោះ 
របឹង  េទសន៍  បាន  បុណយ 
របឹង  េលាភលន់  បាន  វណឋក័  ។ 

 

29> មាន  បាន  ពី  ខ្ុំ  របឹង  ដឹង  ពី  របាប់ 
ឆ្ប់  េៅ  ដល់  បាន  ពី  របញាប ់
េរគាោះ  ថ្ទាក់  បាន  ពី  ការ  ោក់  កាប់ 
េសចកឋី  ោ្ាប់  បាន  មក  ពី  េកើត  ។ 

 

30> េពល  យប់  ងងឹត  ពិត  ពឹង  ពនល ឺ
េពល  ោស់  ខ្លួន  ឈឺ  ពិត  ពងឹ  េលើ  កូន  ។  

 

31> ទឹក  ទន់  ែត  អាច  កាត់  ថម 
េសចកឋី  លអ  អាច  កាត់  អារកក់ ។ 

 

32> បារី  មាន  កនទយុ  តរមង  ការររ  ជ្តិ  ពុល 
ចិតត  លអ  និមល  ការររ  អុំេពើ  បាប ។ 
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33> េពល  ឃ្្ាន  នកឹ  រក  បាយ  
េពល  ឃ្្ាត  ឆ្ឃាយ  នឹក  រក  ផទោះ 
េពល  មាន  ទុកខ  នឹក  រក  រពោះ 
េពល  មាន  ជមនោះ  នឹក  រក  គណុ  ។ 

 

34> ចុំេរោះ  កូន  ែដល  អកតញ្ដ ូ
-េពល  មាន  លយុ  េគច  ែម៉ែពុក 
-េពល  មាន  ទកុខ  រត់  រក  ពុកែម៉ែ  ។  

35> េពល  មាន  អនតរាយ  បន់  ថ្វាយ  ប៉ែនុ  ភនុំ 
េពល  បាន  សុខ្ុម  សុុំ  ថ្វាយ  ពង  ទា  ។ 

 

36> សីល  ជ្  របង  ការររ  នូវ  បាប  ។  
 

37> អងគរកស ការររ នូវ ភយនតរាយ គឺ  " បុណយ " ។ 
 

38> ឆ្្ាុំ  ការររ  មិន  ឲ្យ  មាន រទពយ  មនិ  ឲ្យ  មាន  
របាក់  េ ោះ  េ ្ាោះ  " ខ្ជិល "  ។ 

 

39> េបើ  របញាប់  រតូវ  ឆ្ប់  េចញ  ដុំេណើរ 
េបើ  ចង់  រគាន់  េបើ  របរពឹតត  សុចរតិ  ។ 



8 

 

40> េុចិរងសី ពិតជារេម ី ច្នរពះេមព ុទធ 

រតាេ់េុចិ្ម៌ ដ៏បរេុិទធ េតវរលា រចួផុត 

រោយេុចិ មម 
¬1¦
 ។ 

41>                               អំពីរទៀន 
-កាលណារៅដតមានរ មួន គឺ្ រៅដតរឆះ 

  អំពី ំរណ្ើ ត 

-កាលណារៅដតមានឧបាទាន គឺ្ រៅដតមាន ំរណ្ើ ត ។ 

  អំពីទ ុខ 

-កាលណារៅដតមាន ំរណ្ើ ត គឺ្ រៅដតមានទ ុខ  ។ 

42> សូម  កុុំ  មាន  កុំេណើត  េកើត  កុំណាញ់ 
សូម  មាន  សមា្ាញ់  ោគៈ  បញ្ឈា 
សូម  បាន  ោញាប់  ធម៌  ពី  រពោះ  ោោញា 
សូម  វិមតុតិ  ថ្្ា  កនុង  រពោះ  និរវាន  ។ 

43> អនក  យាម  ផទោះ  ពូែក  រពុស  គឺ  ែឆក 
អនក  េៅ  ផទោះ  ពូែក  ែថ  គឺ  មាញាយ  ។ 

                                                           

 (១) សុចិកម្ម  = អំខពើលអ , សុចិធម្ម = ធមប៌ររុិទ្ធ , សុចិរង្សី = ររាីស្រចះ 
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44> ព   រសម  ាបស  េរបាោះ  រពុំ  េដាយ  ផ្រា 
កនុង  ៃរព  របឹកា  ខ្ញុុំ  រជោះ  ថ្្ា  ណាស់ 
រពោះ  េរធិ  សតវ  មុន  េពល  បាន  រាស់   
រពោះ  អងគ  រជ្ប  ចាស់  រទង់  េោយ  ច ហ្ាន់  ។ 

 

45> គុ្ណ្រអើយៗគុ្ណ្ គុ្ណ្ដេនលអលន់ ពន់រព របមាណ្ 

គុ្ណ្មាឋ យឪពុ  គុ្ណ្រាប់មិនបាន ររពាះបានដងរបាណ្ 

តាំងពីរៅតូច  ។ 

46> ដុំណាុំ  អនក ដាុំ  បាន  ផល  អនក  លួច  មាន  
េទាស  រីឯ  បុណយ ក៏ ដូច  គាទា  ។ 
 

47> ោច់  រជ្យ  រជ្កៗ  អាយុ  វា  េរជ 
រូប  មិន  ឋិត  េថរ  ទាុំង  េគ  ទាុំង  េយើង 
ខ្លោះ  ចង់  េៅ  តបូង  ខ្លោះ  ចង់  េៅ  េជើង   
េររោះ  អី  ចិតត  េយើង  វា  គិត  ខ្ុស  គាទា  ។ 

 

48> ោស់  េៅ  រជីវ  រជួញ  ខ្លួន  ែបក  របរជយុ 
េបើ  សិន  គ្ាាន  លយុ  សូម  ឲ្យ  មាន  សីល  
េមា ៈ  េទាសៈ  ពាយាម  ផ្ញាច់  ផឋិល 
របឹង  ែរបង  រំកិល  េចញ  ពី  បញ្ចកខនធ ។ 
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49> រល  េរបើ  េពល  េៅ  េធវើ  រធា¬1¦ 

ឈមួញ  រគប់  គាទា  េរបើ  េវលា  េធវើ  រណិជជ 

សបបុរស  ទាុំង  អស់  េលាក  មិន  ែដល  េភលច  

ពាយាម  ជ្នចិច  រាល់  កិចច  ជ្  បណុយ  ។ 

 

50> អំរពើពាធា   េូម ូនរគ្ប់គ្នន     ំុពានពាររលើ 

ជីវតិមនុេសេតវ   ដូចខ្លល រ រពើ   វជាទរងវើ 

  មិនលអរ ះរ ើយ  ។  

 

51>  ូន ំុពាធា   មានបាបមានរពៀរ   តំណ្ជីវតិ 

ដូរចនះរតវូឈប់   រ ើយ ឋ ប់បណ្ឍ ិ ត  ច្ងងររកាយ ូនពិត 

  ជាមាន ឋីេុខ  ។  

 

52> វីវក់  ខាង  ខ្ុស   ុំ  វឹក  វរ 

េវៀច  េវរ  មិន  លអ   ុំ  ទុកខ  េោក 

វលិ  វល់  កនងុ  បាប   ុំ  ខ្លួន  េថ្ក 

វលិ  មុខ្  ោញ់  េបាក  េោកេៅ  ខ្លួន  ឯង  ។ 

                                                           

 (១) ពាធា  = ខបៀរខបៀន  =  ស្បហារ 
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53> វិល  វិញ  ោង  លអ  បវរ  ខ្ាាុំង  ណាស់   
រពោះ  ពុទធ  បាន  រាស់  សរេសើរ  េទៀត  ផង 
េសពគប់  សបបុរស  របុស  រសី  បអូន  បង 
 ុំ  គាទា  រតសង  េធវើ  ទាន  េរៀន  ធម ៌ ។ 

 

54> រពោះ  ពុទធ  បបដិមា 
េខ្មរា  រជោះ  ថ្្ា  រកាប  ថ្វាយ  បងគុំ 
េធវើ  បុណយ  ដាក់  ទាន  ាុំង  សោងា  សុុំ  
សូម  បាន  សុខ្មុ  មេ រម  សនឋិ  ។ 

 
 

55> ឫទធិ  ឯណា  មយួ  សេរមច  េដាយ  ចិតឋ 
ឫទធិ  េ ោះ  គឺ  ពិត  មេ មយទិធ ិ
េដាយ  ោរ  បាន  េដើរ  ាម  ផលូវ  អដឌងគ ិ
េ ើយ  មាន   ិរិ  ជ្  ជុំនួយ  ផង  ។ 

 

56> សមបតឋិ  សឋុក  សឋមភ  េររោះ  ខ្ុំ  ពី  េកមង 
េធវើ  អវី  េ ងៗ  េររោះ  បុណយ  ាម  ជួយ 
ដឹង  គណុ  តប  គណុ  ែម៉ែឪ  ទី  មយួ 
ទាន  ជ្  ជុំ  នួយ  ជួយ  ឲ្យ  ចុំេណញ  ។ 
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57> ពីរ  រកយ  ឪ  សុុំ  គឺ  ៖ 
សូម  កូន  កុុំ  ជ្  មនុសស  េឈលើង  នងិ  េឈលើយ 
ពីរ  រកយ  ឪ  ឲ្យ   
សូម  ឲ្យ  កនូ  ជ្  មនុសស  ឆ្្ាត  និង   ្ាស  ។ 

 

58> រសលាញ់  រកយ  “ អញ ”  ឆ្ឃាញ់  ទុកខ 
រសលាញ់ រកយ  “ គុក ”  ឆ្ឃាញ់  េទាស 
រសលាញ់ រកយ  “ យស ”  ឆ្ឃាញ់  ចិតឋ 
រសលាញ់ រកយ  “ ពិត ”  ឆ្ឃាញ់  ធម៌  ។ 

 

59> អនលង់  ទាុំង  ៤   ុំ  ខ្លួន  សពវ  សតវ 
ឲ្យ  មាន  វបិតឋិ  ែ ល  កាត់  កឋី  េោក 
េដាយ  ោរ  កិេលស  វា  េចោះ  ខាង  េបាក 
ធ្ាាក់  ខ្លួន  ចុោះ  េថ្ក  េាក  យា ាក  េវទ   ។ 

 

60> ោមី  ជន  ធងន់  កនងុ  អុំេពើ  ណា 
រពោះ  ពុទធ  រាស់  ថ្  ទទួល  បាន  ផល  េ ោះ  ។ 
 

61> េគារព  សងឃ  តរមង់  ចិតត  
 េគារព  បណឋិត  តរមង់  កាយ 
 េគារព  មាញាយ  តរមង់  ផលូវ 
 េគារព  ឪ  តរមង់  វាោ 
 េគារព  ោោញា  តរមង់  វិនយ័  ។ 
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62> បុថុជជន  ជ្ប់  សរ  គឺ  តណាហា  េទើប  ទុកាខា  មិន  
េចោះ  ចប់  ។  
 

63> រពោះ  អរ នត  បាន  ដក  សរ  គឺ  តណាហា  េទើប   
ទុកាខា  គ្ាាន  ។ 

64> បាន  ចុំណី  ឆ្ឃាញ់  រតបាញ់  រក  កូន 
លុំបាក  េសទើរ  សូនយ  េររោះ  កូន  ទាុំង  អស់ 
យក  ខ្លនួ  េធវើ  ទូក  ឲ្យ  ជិោះ  េៅ  េកាោះ   
ចិតត  មាញាយ  រតង់  េោ្ាោះ  េរបាោះ  រពុំ  វ ិរ  ។ 

65> រក  អវី  មនិ  េសមើ  នឹង  រក  ចតិត 
របិត  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  ចិតត  កុំណាញ់ 
ោញ់  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  ោញ់  កិេលស  
របែ ស  អវី  មនិ  េសមើ  នឹង  របែ ស  ខ្លួន 
ពួន  អវី  មនិ  េសមើ  នឹង  ពួន  បាប 
ឆ្អាប  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  ឆ្អាប  េ ្ាោះ  
រស  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  រស  រពោះធម ៌
លអ  អវី  មិន  េសមើ  នងឹ  លអ សីល 
ខ្ជិល  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  ខ្ជិល  រស់  
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យស  អវី  មនិ  េសមើ  នឹង  យស  បុណយ 
ទមងន់  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  ទមងន់  បាប  េ ោះ  េ ើយ ។ 

 

66> កុុំ  ទុុំ  មុន  រសគាល  កុុំ  រទាល  រចអូស  ខ្ជិល 
កុុំ  ផឋិល  ផ្ញាច់  បណុយ  កុុំ  លន់  េលាភៈ  ។  

 

67> េកើត  មក  មយួ  ជ្តិ  រតវូ  េឆលៀត  សនស ំ
សុចរិត  ខ្ិត  ខ្ុំ  ទាុំង  យប់  ទាុំង  ៃថង 
េររោះ  កុំេណើត  មនុសស  ពតិ  ជ្  រក  ៃរក 
ជីវិត  ែសន  ៃថល  ៃល  ោយ  ឲ្យ  លអ ។ 

68> ការ  ោយ  ជីវិត  រតូវ  របតិ  ជ្ង  របាក់ 
ោយ  ឲ្យ  សម  សក័តិ  ជ្  អនក  ខ្ពង់  ខ្ពស ់
េកមង  ោស់  របុស  រសី  ទាន់  ជីវតិ  រស់ 
រតូវ  ខ្ុំ  ោង  េ ្ាោះ  េររោះ  រស់  សល់  ខ្លី  ។ 

 

69> ម   អុំណាច  ខ្ាាច  អនក  មាន  បណុយ 
អនក  រក  ដល់  កុន  ខ្ាាច  េសចកឋី  ោ្ាប់ 
េោរ  លួច  េោរ  ឆក់  ខ្ាាច  ប៉ែូលសី  ោប់ 
អនក  រិោះ  អាចម៌  កាញាប់  ខ្ាាច  ែត  អស់  លុយ  ។ 
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70> រីឯ  កុំណាញ់  ចុោះ  ោញ់  សទាថា 
អនក  ោង  នវូ  េពៀរ  ចុោះ  ោញ់  រពោះពុទធ 
ចុំែណក  វដឋៈ  ចុោះ  ោញ់  វិមុតត ិ
និរវាន  លអ  ផុត  គ្ាាន  អវី  េរបៀប  បាន  ។ 

 

71> ជីវិត  រក  លុំបាក  សរមាក  េដាយ  បញ្ឈា 
ជីវិត  អនកមាន   ុឺ រ  េគ  ថ្  សបាយ 
ជីវិត  អនកបសួ  ខ្ពង់ខ្ពស់   ួស  ឆ្ឃាយ 
ជីវិត  អនតរាយ  ឆ្ឃាយ  ពី  សទាថា  ។ 

72> ជីវិត  អវិជ្ឆា   ុំគាទា  ជួញ  ទុកខ 
ជីវិត  បាន  សខុ្   ុំ  គាទា  ោង  បុណយ 
ជីវិត  រពោះសងឃ  ពិត  ជ្  លអ  លន់ 
ជីវិត  េរគាោះ  ធងន់  បលន់  េគ  យក  រទពយ  ។ 

 

73> េបើ  ចង់  បាន  ោអាត  ស វ្ាត  ទុក  ដាក់ 
េបើ  េខ្ពើម  របឡាក់  រតូវ  លាង  ជរមោះ 
ចង់  មាន  រេបៀប  រតូវ  េរៀប  ចុំ  ផទោះ 
ចង់  មាន  េតជោះ  ោង  បុណយ  ឲ្យ  េរចើន  ។ 
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74> េបើ  ចង់  ជ្ប់  គុក  សរមុក  េធវើ  បាប 
េបើ  ចង់  ដាច់  ដាប  មិន  បាច់  រក  សុី 
េបើ  ចង់  បាន  ែផល  ដាុំដុោះ  រគប់  ទ ី
េបើ  ចង់  ែសង  លី  កុុំ  ែរសក  ថ្  ធងន់  ។ 

 

75> បុគគល  មនិ  របមាទ  បាន  េធវើ  េ ើយ 
េៅ  ជិត  បេងគើយ  សួគ៌  និង  និរវាន 
េររោះ  េចោះ  សេ ញាស  ាម  បាន  ាម  មាន 
រកា  សីល  ទាន   ន  ដល់  ករមតិ  ។ 

76>  ន  ដល់  ករមតិ  គិត  រតឹម  កុសល 
គ្ាាន  សតវ  បុគគល  ណា  ោង  អុំេពើ 
នូវ  កមម  ទាុំង  ឡាយ  ែដល  ជ្  ទេងវើ 
គ្ាាន  េគ  េយើង  េធវើ  េលើ  ធម៌  ទាុំង  េ ោះ ។ 

 

77> បុថុជជន  ភយ័  ខ្ាាច  េគ  មិន  ោគាល់  ខ្លួន 
សបបុរស  ភយ័  ខ្លនួ  ខ្ាាច  មិន  ោគាល់  បញ្ចកខនធ 
អនក  មាន  សទាថា  ខ្ាាច  មិន  ទាន់  ច ហ្ាន់ 
អនក  របកាន់  ខ្ាាច  មិន  បាន  ោប់  កុំ ុស  ។ 
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78> បណឋតិ  គិត  ពី ចុំណុច  លអ  របស់  េគ 
ពួក  រល  ទុំេនរ  ពូែក  េជរ  សឋី 
និយាយ  េដើម  េគ  និយាយ  េដើម  បឋ ី
េទើប   ុំ  ចៃរង  អរបយី៍  ចូល  ផទោះ  ។  

  

79> ទឹក  លអក់  រប រ  េដាយ  ទឹក  ថ្្ា 
ភាព  ឧសា ៍  រប រ  នូវ  ខ្ជិល 
មនទិល  រប រ  េដាយ  បញ្ឈា 
ឥសា  រប រ  េដាយ  េធវើ  លអ 
េោ្ាោះសរ  រប រ  នូវ  េវៀចេវរ 
លួច  េគ  រប រ  េដាយ  សីល  ៥  ។ 

80> រុកខជ្តិ  មាន  ែផល  ែថ  ទាុំ  រាល់  ៃថង 
សីល  លអ  របៃព  ែថ  ទាុំ  ឲ្យ  លអ 
េធវើ  បុណយ  េធវើ  ទាន  េឆលៀត  េរៀន  រពោះ  ធម៌ 
េទវា  ោទរ  ជនូ  ពរ  ឲ្យ  លាភ  ។ 

 

81> សមបតតិ  មាន  រក  លមអ  ជីវតិ 
សមបតតិ  លអ  ពិត  ទាន  សីល  ភាវ  
សមបតតិ  ពិេសស  េ ោះ  គឺ  សទាថា 
សមបតតិ  ធមា្ា  កាត់  ៃថល  មិន  បាន  ។ 
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82> សតវ  េគ  ចិញ្ចឹម  រតូវ   ការ  ចុំណ ី
បពវជតិ  រាល់  ៃថង  រតូវ  ការ  បចចយ័  ៤ 
េបើ  េចោះ  េរបើ  របាស់  នឹង  បាន  រួច  ខ្លួន 
េរៀប  ចុំ  សម  សួន  ាម  រពោះ  វិនយ័  ។ 

 

83> េបើ  មិន  ដូេោទាោះ  ខ្ុស  េ ើយ  ខាត  បង ់
បាន  បួស  ជ្  សងឃ  ែត  ដូច  េទវ  ទតត 
ខ្ូច  ាុំង  ពផីទោះ  រ ូត  ដល់  វតត 
េទើប  បាន  ជ្  ភ្ាាត់  ធ្ាាក់  េៅ  នរក  ។ 

84> េបើ  ចង់  បាន  ែផល  ែម៉ែ  ឲ្យ  ែថ  គល ់
ចង់  លអ  និមល  ឪ  ឲ្យ  ែថ  ចិតត 
ចង់  បាន  កឋី  សុខ្  ខ្ុំ  ោង  សុចរិត 
ចង់  បាន  រតង់  ពតិ  ឲ្យ  របិត  សចចៈ  ។ 

 

85> េបើ  ចង់  បាន  រសវូ  រតវូ  សទូង  បនត 
េបើ  ចង់  ឈប់  រក  បនត  េធវើ  ទាន 
េបើ  ចង់  បាន  រទពយ  បរិោងាគ  ធនធាន 
េបើ  ចង់  ឲ្យ  មាន  កុុំ   េអៀន  នឹង  បណុយ  ។ 
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86> មាន  េរគាោះ  ធមមជ្តិ  រាត  តាត  ជីវិត 
ពយុោះ  េភលៀង  ឆ្ឃាយ  ជិត  សថិត  េៅ  កនងុ  េលាក 
អនតរាយ  ខ្វល់  ខាវាយ  មាន  េរចើន  គរេគាក 
សង្ក្គាម   ម  េជ្គ  រស េពញ  ែផនដី  ។ 

 

87> របុស  រសី  ភយ័  រពួយ  ពីរ  រន់  ៃមភ  បី 
ពិភព  េលាកយី៍  ចាុំង  របលយ័  គាទា 
ដេណញើម  អុំណាច  េលាភៈ  ជ្ប់  ជ្ 
េទាសៈ   ុំ  េពៀរ   ុំ  បាប  ឲ្យ  ខ្លួន  ។ 

88> សង្ក្គាម  េសដឌកិចច  កុុំ  េភលច  ឲ្យ  េោោះ 
សពវ  សតវ  ទាុំង  អស់  យកស  មនិ  របណ ី
សង្ក្គាម  េសដឌកិចច  ោ វ  ៃរព  ៃផស 
េលាក  េលើក  ទី  ៣  ជួប  កឋី  វិ ស  ។ 
   (រជៀេមិនផុតរ ើយ) 

 

89> ចិតត  េ ញ្ា  រលាយ  នូវ  សុខ្  
ចិតត  េកើត  ទកុខ  រលាយ  នវូ  សីល 
ចិតត  លអ  រសលិ  ផ្ញាច់  ផឋិល  កិេលស 
ចិតត  របែ ស  ជ្ប់  ែរចោះ  រាគៈ  ។ 
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90> រុកខជ្តិ  ទាុំង  ឡាយ  រតូវ  ការ  ទឹក 
មនុសស  េរចើន  សនធឹក  រតូវ  ការ  បាយ 
រស់  េៅ  សពវ  ៃថង  រតូវ  ការ  ចុំណាយ 
បុណយ  ទាន  កនូ  ោយ  ខ្វល់  ខាវាយ  រាល់  ៃថង  ។ 

 

91> លុយ  េៅ  េរ្  ខ្លួន  អរងួន  ដល់  ចិតត 
េររោះ  អី  ជីវិត  រតូវ  ការ  េរបើ  របាស់ 
ជីវិត  រគ សថ  ពបិាក  ខ្ាាុំង  ណាស ់
ជីវិត  លអ  លអោះ  ចាស់  ជ្  រពោះ  សងឃ  ។ 

92> គិត  េៅ  ជីវិត  មាន  រគប់  រស  ជ្តិ 
មាន  ការ  ររត់  ឃ្្ាត  ោច់  ញាត ិ រគប់  គាទា 
ជីវិត  បថុុជជន  លអ  ដូច  ែផល  លាវា 
េបើ  ខ្វោះ  ធមា្ា  លអ  េមើល  ែត  េរ្  ។ 

 

93> ជីវិត  រពោះសងឃ  ផូរ  ផង់  េដាយ  សីល 
េលាក  បាន  រំកិល  រក  ទី  ខ្ពង់  ខ្ពស ់
ោក  េចញ  ពី  ផទោះ  េៅ  កាន់  រពោះ  ផនួស 
ពិត   ជ្  លអ   ួស  គ្ាាន  អវី  េរបៀប  បាន  ។ 
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94> ្ប់  រាប់  ថ្  យា ាប់  គឺ  ្ប់  កុសល  ធម៌  
ោ្ាប់  រាប់  ថ្  លអ  គឺ  ោ្ាប់  កនុង  បណុយ 
ោ្ាប់  េកមង  ោ្ាប់  ោស់  ឬ  ោ្ាប់  ឈឺ  ធងន ់
ោ្ាប់  រង  ទារុណ  គឺ  ោ្ាប់  សទាថា  ។ 

 

95> សមល  រស  ៃរប  មក  ពី  អុំបិល 
បុគគល  ណា  ខ្ជិល  មក  ពី  ខ្លនួ  ឯង 
បុគគល  លចួ  បុណយ  រពោះ  រាស់  សែមឋង 
បុគគល  េ ោះ  ឯង  មាន  បាប  ធងន់  ធងរ  ។ 

96> រលឹម  រសិចៗ  កុុំ  េភលច  ភជុុំ  បណិឋ 
រូត  រោះ ចមអិន  អា រ  េៅ  វតត 
ាម  េវន  កាន់  បិណឋ  ឲ្យ  បាន  េទៀង  ទាត ់
សរមាុំង  នូវ  ភតត  េៅ  ថ្វាយ  រពោះ  សងឃ  ។ 

 

97> ដល់  វតត  កាល  ណា  រជោះ  ថ្្ា  េមល៉ែោះ  េទ 
ទាុំង  ខ្ញុុំ  ទាុំង  េគ  មាន  បាយ  សមល 
មាន  ធូប  មាន  ផ្រា  រីក  រសស់  បវរ 
េខ្មរា  ឈឆូរ េរតកអរ  នឹង  បណុយ  ។ 
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98> សមឋី  ជន  រល  ជ្  ខ្យល់  េចញ  ពី  មាត់ 
មិន  ពិត  របាកដ  េ ើយ  មិន  ចាស ់ លាស់   
អាង  មាន  អណាដាត  េចោះ  ែត  រគលាស់ 
េទើប  វា   ុំ  ទាស់   ុំ  ទុកខ  ឲ្យ  ខ្លនួ  ។ 

 

99> សមឋី  សបបុរស  េោ្ាោះ  ពី  កនុង  ចិតត  
មាន  េ តុ  ផល  ពិត  មិន  របឌិត  េ ើយ 
និយាយ  រតឹម  រតង់  កនុង  ចតិត  បាន  េសបើយ 
 ុំ  ខ្លួន  េឆ្នាោះ  េរតើយ  ៃន  េសចកឋី  សុខ្  ។ 

100> ច្ងងរនះច្ងងេលី រតវូដតផ្ដឋ ច់ផឋិល មនទិលរទា  

 េមាទានេលី រោយចិតតរជះថ្លល  រទើបរពះ  ឋ  

  រទង់េររេើរពិត ។ 

101> ច្ងងេលីនំគ្នន  រគ្នរពវនទ  រពះរតនរត័យ 

 េនសំ ុេល យ ជានិេស័យ ពិតជាលអច្រ  

  គ្នម នអវីររបៀបបាន ។ 

102> ចិតត  រសស់  ដូច  ផ្រា  េទវា  រសលាញ់ 
 ចិតត  េ្្ា  ខ្នក់  ខាទាញ់  េរចើន  ោញ់  ខ្លួន  ឯង  ។ 



23 

 

 

103> អុំេពើ  សុចរិត  ពតិ   ុំ  ឲ្យ  កូន 
 ជិោះ  ទូក  ជិោះ  កបូន  ឆលង  េៅ  េរតើយ  មាខាង 
 ទាន  សីល  ភាវ   េទើប  មាន  ទី  អាង 
 ផុត  ទុកខ  រគប់  យា ាង  េររោះ  ោង  កុសល  ។ 

 

104> េមា ៈ  រប រ  នវូ  បុគគល  ណា 
 ែដល  េរបើ   ឹងា  េៅ  កនុង  សងគម 
 េទាសៈ   ុំ  ខ្លួន  ឲ្យ  េឆោះ  េ ញ្ា  ងុំ 
 េដាយ  ោរ  គុំនុុំ  គុុំកួន  សង  សឹក  ។ 

105> បុគគល  លងង់  េរចើន  លង់  នឹង អុំណាច 

 បុគគល  េកាងកាច  េរចើន  លង់  នងឹ  េរកាធ 

 ខ្នធ  ៥  ជ្  មារ   ុំ  សតវ  ដាក់  េកាដឌ 

 េដាយ  ោរ  េរាគ  េឆ្ត  េរាគ  ចង់  េនោះ  ឯង ។ 

 

106> មានេុទធដុលាល រ ដតរតង់ឲ្យថ្ល នំម នូវេុខ 

 ទំាងអេ់រនះរទ ជួនកាលនំទ ុខ រ ូតជាប់គុ្  

   ៏មានផងដដរ  ។  
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107> របើមានដុលាល រ រតវូរចះររបើការ ឲ្យបានពូដ  

 េង់ ុដិ លា ផលូវ ព ន ូរដ  ជួយដល់ពុ ដម៉ 

  ដងទាំរពះេងឃ  ។ 

 

108> េមើល  េៅ  រថយនត  រគប់  ធុន  រគប ់ ែបប 

ខ្ញុុំ  សូម  សេងខប  យក  ែបប  ខ្លោះៗ 

េរៀបរាប់  រតួស  រាយ  ែចក  ោយ  េកមង  ោស់ 

ឲ្យ  បាន  រជ្ប  ចាស់  េធៀប  េៅ  នងឹ  កាយ  ។ 

109> រថយនត  ទុនណារា ា  និង   វ័ររា ាន់េនើ 
មាន  េ ន រគូេសុើ  និង  កូរ ូឡា 
មាន  មា ាក  េសុើេដស  េ ើយ  និង ងុដា 
ៃថល  ខ្ពស់  អោងារយ  គឺ  ឡាន  រ ូល  រ យ  ។ 

 

110> យាន  ទាុំង  េ ោះ  សរមាប់  េធវើ  ដុំេណើរ 
ឧតតម  របេសើរ  េៅ  ាម  បុណយ  មាន 
ចុំែណក  រូប  កាយ  េរបៀប  ដចូ  ជ្  យាន 
ជិោះ  ោង  បុណយ  ទាន  ឲ្យ  អស់  លទធភាព   ។ 
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111> ោញ់  េបាក  មនុសស  មាន  េរគាោះ  ដល់  ខ្លួន 
ោញ់  េបាក  ពួក  ដួន  មាន  េរគាោះ  ដល់  ជ្ត ិ
ោញ់  េបាក  េលាភៈ   េររោះ   ែត   ោច់ ញាត ិ
ោញ់  េបាក  រគប់  ជ្តិ  គឺ  ោញ់  បញ្ចកខនធ  ។   

 

112> ជិោះ  េលើ  រកបី  រំៃព  េមើល  ឆ្ឃាយ  
ជិោះ  េលើ  យាន  កាយ  រំៃព  េមើល  ធម៌ 
ជិោះ  េលើ  យនតេ ោះ  ែសន  ខ្ពស់  បវរ 
ជិោះ  រាប់  ថ្  លអ  ជោិះ  ធម៌  ឆលង  ទកុខ  ។ 

113> េដើម  េឈើ  មាន  ខ្ពស់  ទាប  មិន  រាប  េសមើ 
ដូច  ជ្  ដុំេណើរ  ជីវិត  សតវ  េលាក 
មាន  ខ្លោះ  កមជលិ  មាន  ខ្លោះ  ឧេទាគ 
េទើប  េៅ  កនុង  េលាក  ខ្លោះ  រក  ខ្លោះ  មាន  ។ 

 

114> សតវ  េលាក  ស  េ្្ា   េៅ  ាម  កមម  ផល 
ជួប  ទុកខ  កងវល់  មាន  រគប់ៗ  គាទា 
េបើ  ចង់  បាន  សខុ្  រតវូ  ែត  ោ្ារ  លា 
ោង  បុណយ  លា  េពៀរ  ភាវ   កាន់  សីល  ។ 
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115> ទុំេនើង  របស់  ចតិត  រតូវ  របិត  ឲ្យ  ណាស់ 
ទុំេនើង  របស់  ោស់  រតូវ  ផ្្ាស់  ឲ្យ  ឆ្ប ់
ទុំេនើង  របស់  េកមង  រតវូ  ែត  រប  ញាប ់
ែណ ុំ  ាម  ចាប់  របាប់  ាម  កមម  ផល  ។ 

 

116> សរមស់  របស់  ផ្រា  នរណា  ក៏  ចង់  បាន  
សរមស់  របស់  របាណ  អនក  ណា  ក៏  រតូវ  ការ 
សរមស់  របស់  ចតិឋ  របតិ  ែថ  រកា 
សរមស់  អោងារយ  ោស   រពោះ  ពុទធ  ។ 

117> ោង  វាុំង  េររោះ  រតូវ ការ  េសឋច   
ោង  វតឋ  ោុំ  បាច់  រតវូ  ការ  សងឃ 
ោង  លអ  រតវូ  ការ  រតឹម  រតង ់
ោង  ចិតឋ  ឲ្យ  ខ្ញង់  តរមង់  េមាញា  ។ 

 

118> សមអិត  សមាអាត  កាយ  េទើប  បាត់  សអយុ 
សមាអាង  ឲ្យ  សលុយ  សមលឹង  ខ្លនួ  ឯង 
ដុស  លាង  នូវ  ចិតឋ  របរពឹតឋ  ឲ្យ  ែខ្ង   
េររោះ  ចតិឋ  ខ្លួន  ឯង   ជ្ក់  ែសឋង  ឈឺ  េរចើន  ។    
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119> េៅ្ា  េៅ  មុខ្  ផទោះ  វា  ដុោះ  រាល់  ៃថង 
រាគៈ  អរបយី៍  វា  ដុោះ  រាល់  ែខ្ 
េលាភៈ  េទាសៈ  េមា ៈ  ពូែក   
ដូេចនោះ  ទាល់  ែត  របយត័ន  រគប់  េពល  ។   

 

120> របយ័តន  គឺ  របតិបតតិ  ធម៌  អាថ ៌
ែដល  រពោះ  ោោញា  រទង់  បាន  ថ្្ា  ែថលង 
ាម  ចាប់  ធមមជ្តិ  ែដល  មាន  ជ្ក់  ែសឋង 
យក  មក  សែមឋង  េរបាស  មនុសស  ឥនទ  រព ម  ។ 

121> ផល  របស់  កមម  សូម  ោុំ  កុុំ  េភលច 
េទាោះ  ខ្ុំ  រត់  េគច  ក៏  េគច  មិន  បាន 
េររោះ  អី  កមម  វា  ោគាល់  មាងាស់  រគប ់ របាណ 
ដាុំ  អវី  នឹង  បាន  េៅ  ាម  ពូជ  េ ោះ  ។ 

 

122> េបើ  កូន  មាន  លុយ  យា ាង  េរចើន  ដូេចនោះ 
ចូរ  កុុំ  របែ ស  កនុង  ការ  េរបើ  របាស់ 
េបើ  កូន  េរបើ  រតូវ  នឹង  បាន  លអ  លអោះ 
ជួយ  ដល់  អនក  ខ្វោះ  ជួយ  ដល់  រពោះ  សងឃ   ។ 
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123> ពស់  រស់  េៅ  ឲ្យ  េគ  ភ័យ  រពយួ 
ខ្ទួយ  រស់  េៅ  ឲ្យ  េគ  ភ័យ  ខ្ាាច 
េទាសៈ  េមា ៈ  ពតិ  ជ្  កុំណាច 
េលាភៈ  បាច  ោច  េទើប  ខ្ាាច  ជ្ង  េគ  ។ 

 

124> ខលះខ្លល ចតុ ដ   មានខលះខ្លល ចដឆែ ខលះរទៀតខ្លល ចដងលន 

ដតខលះខ្លល ចមនុេស ខ្លល ចចិតតបត់ដបន ខ្លល ចចិតតរចដណ្ន 

 ឈ្នន នីេជាងរគ្ ។ 

125> រមើលរៅវលដរេ រេរណាះពុ ដម៉ ខិតខំចិញ្ច ឹម 

 ូនបួនរបំាន ់ រៅដតញញឹម ដូចរភលៀងរលឹម 

 នូវចិតតរមតាត   ។ 

 

126> និរវាន  មិន  ែមន  អត់  មិន  ែមន  មាន 
ទាល់  ែត  បាន  េរៀន  េទើប  គ្ាាន  វចិិកិោចា  ។ 

 

127> ខ្លួន  មាន   ទាន  េធវើ 
ខ្លួន  េលងើ   េភលើ  ខ្ជិល 
ខ្លួន  ខ្ិល   ចិតត  ខ្ូច 
ខ្លួន  តូច   ចិតត  ធុំ 
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ខ្លួន  គុុំ   ចិតត  េពៀរ 
ខ្លួន  ជ្   ជ្ប់  សីល  ។ 

 

128> កូន  េអើយ  សុខ្  ភាព  ជ្  លាភ  ទី១ 
ការ  គ្ាាន  ទុកខ  រពយួ  ជ្  លាភ  ទី២ 
លាភ  ទី៣  រស់  រាន  មាន  ជីវ ី
លាភ  រគប់  ទិស  ទី  គឺ  រកា  សីល  ។ 

129> ពា យថ្លបណ្ឍ ិ ត គឺ្អន របរពឹតត េុចរតិរោយកាយ 

វចានិងចិតត របិតររបៀងមឹុតរបាយ  ុេលទំាងឡាយ 

 បាន ងខ្លជ ប់ខជ ួន  ។  

 

130> រគប់  កូន  រតូវ  ការ  ែម៉ែ 
រគប់  ែរស  រតវូ  ការ  ទឹក 
េធវើ  ការ  លាឃាច  រពឹក  រតវូ  ការ  េោ្ាោះ  រតង់  ។ 

 

131> ស ខ្ារ  មិន  េទៀង  រូប  រាង  មិន  ទាត់ 
គ្ាាន  អវី  របាកដ  េៅ  កនុង  េលាកីយ ៍
មឋង  មាន  មឋង  រក  មឋង  េសដឌ ី
សូមបី  ែផនដី  ក៏  មិន  េទៀង  ែដរ  ។ 
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132> ពីង  រង  យក  គទូ  េធវើ  មុខ្  របរ 
មនុសស  លអ  យក  ធម៌  េធវើ  ជ្  រគូ  
អនក  មាន  ភព័វ  េររោះ  ែត  តស ូ 
អនក  ដឹង  គុណ  រគូ  េរចើន  ែត  មាន  ជ័យ  ។ 

 

133> រចែណន  របមូល  ផឋុុំ  ផគុុំ  េឆោះ  ចិតត 
េធវើ  ឲ្យ  ជីវតិ  គ្ាាន  េសចកឋី  សុខ្ 
រចែណន   ុំ  ខ្លួន  រត់  េោល  រសុក 
រចែណន   ុំ  ទុកខ  មក  ដាក់  ខ្លួន  ។ 

 

134> េធវើ  ាម  រពោះ  ឈនោះ  អវិជ្ឆា 
េធវើ  ាម  មារ  មាន  េពៀរ  មាន  បាប  ។ 

 

135> ដឹង  អត់  ដង  កុុំ  រតង  កុុំ  ទុក 
ដឹង   ុំ  ទុកខ  រតូវ  ែត  ោ្ារ  លា 
ដឹង  បាន  ការ  ដឹង  កនុង  សទាថា 
ដឹង  ែដល  លអ  ជ្  ដឹង  ផលូវ  ឆលង  ភយ័  ។ 

 

136>  ូឡា ប់ដ     ឺយោ ់ដម៉  ប់ ិនរ  ឺ 

ផឹ េុ ីូឡា  ឺតៗឮៗ រ វ្ើ ូយមុខឌឺ 

 បញ្ឈឺរពះរេ់  ។ 

 ( ូនអន់ជាងអុេ)  
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137> អុំណាច ជ្ អា រ ដ៏ ឆ្ឃាញ់ របស់  េលាភៈ 
ជ្ប់ ជុំរក់ ជ្ អា រ ដ៏ ឆ្ឃាញ់ របស ់ចុំណង ់

 

138> លអក់  ទឹក  រពឹក  េ ើង  ថ្្ា 
លអក់  អោងារយ  គឺ  លអក់  ចិតត 
កករ  កិេលស  លអក់  យូរ  ពិត 
ចូរ  ោញាប់  បណឋតិ  េទើប  ចិតត  ឈប់  លអក់  ។ 

 

139> ខ្លប  ខ្ាាច  ែត  កុុំ  ដូច  េ្្ា 
របេៅ  ែត  កុុំ  េលង  េសើច 
េៅ  រស់  ែត  កុុំ  ដូច  េខ្ាាច 
អាុំង  េខ្ាាច  ែត  កុុំ  ដូច  ធយងូ  ។ 

 

140> រស់  មាន  វិនយ័  េធវើ  អវី  ក៏  រតូវ 
រស់  ោញាប់  ែម៉ែ  ឪ  េធវើ  អវី  ក៏  លអ 
រស់  េៅ  ោញាប់  របាជញ  ពិត  ជ្  បវរ 
រស់  េៅ  ោង  លអ  ពិត  ជ្  បាន  សុខ្  ។ 

 

141> ថ្  េ ើយ  េធវើ  ែម៉ែ  ថ្  បណឋិត 
េោញាោះ  េ ើយ  លិឍ  ឪ  ថ្  សុខ្ន  ។ 
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142> ច្ងង៨មិន របុេរេរីគ្ប់គ្នន  ខំរលើ តរមែើង 

ផឋល់េទិធនិរ ី ឲ្យបានខពេ់រ ើង រេខីលះមិនរងែើង 

 ខិតខំបនទ ប  (ខល ួនឯង)  ។  

143> េបើ  ខ្វោះ  ជ្តិ  សករ  កុុំ  េភលច  ែផល  មងឃតុ 
េបើ  ខ្វោះ  ជ្តិ  វិមតុតិ  កុុំ  េភលច  រពោះ  ធម៌  ។ 

 

144> ឆ្ន ំងមីចូលដល់ េូមទ ុខ ងវល់ ខយល់ផ្ដត់រៅឆ្ង យ 
 ុេលផលបុណ្យ ខញ ុំ ងទំាងឡាយ ដឹ នំចិតតកាយ 

 ជួបដត ឋីេុខ ។ 

 

145> សុំេៅ  សុំបា ាន  ជិោះ  ឆលង  សមុរទ 

រពោះ  ធម៌  ៃថល  ផតុ  ជិោះ  ឆលង  វដឋៈ  ។ 

146> យនតេ ោះ  លអ  រសស់  ជិោះ  ឆលង  របេទស 
ោញាប់  ធម៌  េលាក  េទសន៍  ជិោះ  ឆលង  អវិជ្ឆា  ។  
 

147> កុុំ  ខ្វល់  នឹង  របស់  ែដល  អត ់

កុុំ  ខ្សត់  នឹង  របស់  ែដល  មាន 
កុុំ  ោង  អុំេពើ  ទាុំង  បុំរន 
កុុំ  ខ្ាាស  េអៀន  ទេងវើ  ជ្  បុណយ  ។ 
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148> រចែណន  វាយ  លុក  បុក  ចលូ  កនងុ  ចិតត 
គួរ  ឲ្យ  អាណិត  េឆោះ  ចិតត  ខ្លួន  ឯង 
េភលើង  រចែណន  េឆោះ  មិន  ែដល  មាន  ែផសង 
ដុត  េឆោះ  ចិតត  ឯង  ឲ្យ  េ ញ្ា  េរាល  រាល ។ 

149> េបាោះ  េោល  គុំនុុំ  ដូច  ដក  ប ្ា 
ទមា្ាក់  ឥសា  ដចូ  បាន  ងូត  ទឹក 
ផ្ញាច់  ែខ្ស  ឧបាទាន  ែសន  លអ  ពនលកឹ 
ឈប ់ សអប ់ ឈប់  នឹក  លាឃាច  រពកឹ  បាន  សុខ្។ 

 

150> បេណញញ  ទកុខ  េចញ   ចុំេណញ  សុខ្  ចូល 
បេណញញ  េរកាធ  េចញ  ចុំេណញ  សងប់  ចូល 
បេណញញ  បាប  េចញ  ចុំេណញ  បណុយ  ចលូ 
បេណញញ  រុយ  េចញ  េទើប  ឃមុុំ  វា  ចូល ។ 

 

151> េពល  េដាោះ  ែលង  សតវ  របយត័ន  េភលច  បាត់  
េដាោះ  ែលង  ខ្លួន  ឯង  ។ 
 

152> េសព  គប់  បាប  មិតត   ុំ  ទុចចរិត  ចលូ  ផទោះ 
េសព  គប់  កលាណ  មិតត  ពតិ   ុំ  សិរីសួសឋី។ 

 

153> េធវើ  ការ  ១  ែខ្  បាន  របាក់  ដុលា្ារ  ៣០០ 
េធវើ  បុណយ  ញយៗ  បាន  ៣០០ រាប់  រយ  ដង  ។ 
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154> េកើត  មក  ១  ជ្ត ិ រតូវ  េឆលៀត  េធវើ  បុណយ 
កុុំ  ឲ្យ  ស យ  ស ុន  េៅ  វិញ  ទេទ 
េកើត  មក  ជ្  មនសុស  រតវូ  េចោះ  េមើល  េគ 
កុុំ  ឲ្យ  េកមង  េជរ  ថ្  “អា  េជើល  របាស់”  ។ 

155> េរពើល  េរចើន  ែត  យក  េររក  មក  ររច 
រពុស  រពឹក  រពុស  លាឃាច  េវៀច  ទាុំង  មាត់ 
ទាល់  ែត  រកុម  រុយ  បាន  េជឿ  គាត់ 
េចោះ  ែរសក  ោុំ  ោតាត់  មាត់  ដូច  ា្ាត  ។  

 

156> រកេពើ  េា  ខ្ាា  រប រ  ឥត  ឈប ់
ទាុំង  ៃថង  ទាុំង  យប់  របរពតឹត  បា  ណា 
តូច  ាច  រត់  េគច  ពីកឋី  មរណា 
េររោះ  េឃើញ  េោកា  ទុកាខា  រាល់  ៃថង  ។ 

 

157>  ូនរអើយរមើលបឹង ទ ឹថ្លល មលឹងៗ គ្ង់មាន  រ 
រឯីចិតតមនុេស មានរមម មានេ ខលះបាន ឋ ប់្ម៌ 

 ខលះទរទដែត។ 

 

158> េដើរ  ាម  បណឋិត  បាន  ឆ្្ាត 
េដើរ  ាម  ា្ាត  បាន  ោក  សព  ។ 
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159> អាោរយ  េមាឍា  សូម  កុុំ  បាុំង  េឈើ 
េាកៗ  ែឆអត  េលើ  ែត  េរោះ  រកបី 
របយ័តន  គរភុណឋ  រពោះ  រតន  រតយ័ 
បាប  េ ោះ  ធងន់  ៃរក  ៃល  កុុំ  របរពឹតត  ។ 

160> គរមិោះ   ុំ  មនុសស  ឲ្យ  គរមក់ 
វីវក់   ុំ  មនុសស  ឲ្យ  វេងវង 
រគឹក  េរគង   ុំ  មនុសស  ឲ្យ  ជួប  េរគាោះ   
សេង្ក គ្ាោះ   ុំ  មនសុស  ឲ្យ  សុខ្  រសលួ  ។ 

 

161> សង្ក្គាម  សង្កងគបុ  ខ្ទប់  ជ្ប់  កឋី  សុខ្ 
ដុំេណើរ  េៅ  មុខ្  ជួប  ែត  ទុកខ  េោក 
និរាស  ររត់  របាស  ធ្ាាក់  ខ្លួន  ចុោះ  េថ្ក 
េដាយ  ោរ  ោញ់  េបាក  អុំណាច  កិេលស  ។ 

 

162> ពួក  និោ  ចរ  លមអ  រារត ី
េមៀម  ទទីុយ  កឋី  េចញ  ចរ  រក  សុី 
និសសយ័  ែខ្លង  រោក់  ែរសក  ឮ  េពញ  ទ ី
ជួប  ជុុំ  មូល  មីរ  េោភី  សុី  ផឹក  ។ 

 

163> សមបូរ  សបាយ  បាន  មក  ពី  បណុយ 
ធ្ាាក់  រក  ដល់  កនុ  បាន  មក  ពី  បាប  ។ 
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164> សមបុរ  សមបក  េមើល  េៅ  សេមបើម 
ខាង  កនុង  គួរ  េឆអើម  ដូច  េដើម  លាវា 
ែផល  លអ  ែត  េរ្  កនុង  មិន  លអ  ជ្ 
ដូច  ចិតត  ោង  េពៀរ  េោភា  ែត  កាយ  ។ 

165> ែផល  ឧទុមពរ  បវរ  នូវ  េ ្ាោះ  
ោញាប់  េៅ  ពីេរាោះ  ែត  េ ្ាោះ  ប៉ែុេណាឌាោះ 
អនក  ខ្លោះ  រូប  ោអាត  ែត  របរពឹតត  ខ្ុស 
ោង  ែត  កុំ ុស  រស់  េៅ  កនុង  បាប  ។ 

 

166> អនក  រតឹម  រតង់  រក  សុី  េរចើន  េកើន  ចុំេណញ 
អនក  ខ្ូច  េ ោះ  វិញ  រក  សុី  េរចើន  េកើន បុំណុល 

 

167> វយ័កាន់ដតចាេ់ ចង់បានលអលអះ ចូរេនសំបុណ្យ 
ឲ្យបានរាល់ច្ងង យ រ វ្ើជាទនុ រទើបបវរលន់ 

 រៅបររលា  ។ 

 

168> េរឿង  េភលច  េគច  មិន  ផុត  ពី  មនសុស  ោស ់
េរឿង  ខ្លោះ  េគច  មនិ  ផុត  ពី  និ តា 
េរឿង  ជីវិត  េគច  មិន  ផុត  ពី  ជរា 
េរឿង  លអ  ជ្  េគច  មិន  ផុត  ពី  សលី  ។ 
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169> កុុំ  ឲ្យ  មាន  ែភនក  ដូច  សតវ  ឆ្្ា 
កុុំ  ឲ្យ  មាន  ភង្កកាឍា  ដូច  រកប ី
កុុំ  ឲ្យ  អរបយិ  ដចូ  េទវទតត 
កុុំ  ឲ្យ  មាន  វតត  ដូច  អាែចល  ។ 

170> កុុំ   ូប ដចូ  ា្ាត  
កុុំ  ឆ្្ាត  ខាង  ខ្ូច 
កុុំ  លអ  ដូច  លាវា 
កុុំ  ជ្  ែត  េរ្  ។ 

 

171> កុុំ  េដើរ  ាម  រុយ 
កុុំ  សអុយ  ទាុំង  រស់  ។ 

 

172> ចចក  េា  ខ្ាា  រប រ  ឥត  ឈប់ 
ទាុំង  ៃថង  ទាុំង  យប់  ផ្ញាច់  ផឋិល  ជីវតិ 
រាល់  ៃថង  រស់  េៅ  េធវើ  នូវ  ទុចចរិត 
សេងវគ  េពក  ពតិ  ជីវិត  ែបប  េនោះ  ។ 

 

173> វបបរដូវ  ចូល  មក  ដល ់
របជ្  ខាវាយ  ខ្វល់  េធវើ  ែរស  ចមារារ 
ដក  សទូង  ដាុំដុោះ  យក  េភាគ  ផលា 
េដាោះ  រោយ  រគោួរ  េដាយ  ការ  លក់  េចញ។ 
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174> ផល  ញ្ឈាណ  មាន  ដល់  បុគគល  ណា 
ពិត  ជ្  អោងារយ  េររោះ  ថ្  មគគ  ញ្ឈាណ 
េដាយ  អានិសងស  ៃន  បុណយ  ធមមទាន 
បញ្ឈា  េកើត  មាន  េលាកុតតរ  ផល  ។   

175> ខ្ញុុំ  លុំឱន  កាយ  រកាប  ថ្វាយ  បងគុំ 
េឆ្នាោះ  រពោះ  បរម  សមពុេទាថា 
រពោះ  អងគ  ឈនោះ  មារ  មាន  ជេយា 
រពោះ  េគាតតេមា  ពុេទាថា  អរ ុំ  ។ 

 

176> ឱ  រពោះ  េគាតម  សមពុទធ 
វិេសស  សុទធ  កនងុ  េលាកា 
ជ្  រគូ  មនុសស  នងិ  េទវា 
រពោះ  អងគ  ករុណា  េមាឍា  េរបាស  ។ 

 

177> អត់  អាវ  មនិ  រតវូ  នឹង  ែភនក  ញាតិ 
េបៀនេបៀត  មនិ  រតូវ  នឹង  សបបុរស 
រតង់េោ្ាោះ  មនិ  រតូវ  នឹង  េវៀច  េវៀរ 
េជរ  មិន  រតវូ  នងឹ  អភិជន 
េលាភ  លន់  មិន  រតូវ  នឹង  រពោះសងឃ  ។ 
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178> េៅ  ជិត  បណឋតិ  េយាង  ឲ្យ  ខ្ពស ់
េៅ  ជិត  ពស់  រស់  ជិត  កឋី  ោ្ាប ់
េបើ  េៅ  ជិត  រល  ខ្ាាុំង  ខាង  ោក់  កាប ់
ដក  ថយ  ឲ្យ  ឆ្ប់  របញាប់  ែក  ខ្លនួ  ។ 

179> ែក  ខ្លួន  េធវើ  លអ  ទាន់  ជីវិត  េៅ 
ផលូវ  ដ៏  រតឹម  រតូវ  កនុង  ពុទធ  ោស  
មគគ  អងគ  របាុំ  បី  ជ្  ផលូវ  អោងារយ 
ែដល  រពោះ  ោោញា   ុំ  សតវ  ឆលង  េរតើយ  ។ 

 

180> េទើស   េរចើន   ចេរមើន   ទុកខ 
សុខ្   េរចើន   ចេរមើន   សងប ់
 ប់   េរចើន   ចេរមើន   េទាស 
ខ្ុស   េរចើន   ចេរមើន   បាប 
ឆ្អាប   េរចើន   ចេរមើន   សអុយ 
រគយុ   េរចើន   ចេរមើន   ទាស ់
លាស់   េរចើន  ចេរមើន   រតយួ 
ជួយ   េរចើន   ចេរមើន   បុណយ  ។ 
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181> រចេងង  រច្ង  អាង  អុំណាច 
រកយ  េពចន៍  បាច  ោច  កាច  ដចូ  ខ្ាា 
េពល  គាត់  និយាយ  គ្ាាន  ែរកង  អនក  ណា 
បុរាណ  េរល  ថ្  រចេ ើស  េបើស  ។ 

 

182> េពល  កូន  េៅ  បួស  រស់  េដាយ  របជ្ 
ដូេចនោះ   ុំ  គាទា  របតិបតតិ  ធម៌  អាថ ៌
ទុក  ខ្ូច  េោល  ខ្ិល  ឪ  សូម  េមាឍា 
េររោះ  អី  វតត  វា ា  មិន  រតវូ  ការ  េ ើយ  ។ 

 

183> បពវជតិ  ពិត  រស់  េដាយ  បាយ  របជ្ជន 
ពាយាម  អត់  ធន់  កុុំ  លន់  េលាភៈ  ។ 

 

184> េដើរ  ាម  េគា  បាន  េៅ្ា 
េដើរ  ាម  ដេ ខ្ា  បាន  លុយ 
េដើរ  ាម  រុយ  បាន  លាមក  ។ 

 

185> េដាយ  ោរ  ការ  របាក់  លក់  អស់  គ្ាាន សល់ 
េនោះ  េ ើយ  ជ្  ផល  ជល់  មាន់  រាល់  ៃថង 
របពនធ  លុំបាក  ខ្លនួ  ឯង  ដចូ  ថ ី
កូន  េៅ  រករកី  េររោះ  អី  ចាស់  េពក  ។ 
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186> ទាស់  ជ្  មួយ  េទវា  គួរ  ឲ្យ  អាណិត 

ទាស់  ជ្  មួយ  បណឋិត  គួរ  ឲ្យ  អនោិងា 

ទាស់  ជ្  មួយ  ដល្ុាារ  េគ  ថ្  អត់  លិទធ  ។ 

 

187> េដើរ  ាម  បណឋិត  ក្ាាយ  ជ្  អនក  របាជញ 

េដើរ  ាម  េមា ៈ  កុំណាច  ក្ាាយ  ជ្  អនក  េទាស 

ែត  េបើ  េដើរ  ាម  រុយ  េរឿង  សអុយ  េ ោះ 

េគច  មិន  ផតុ  េ ើយ  ។ 

 

188> េលាក  េទើលរបា  ែតង  គិត  ថ្  េកមង 

ចូល  ចិតត  េដើរ  េលង  រក  េកមង  រសីៗ 

ចុំណាយ  លុយ  កាក់  េរបៀប  ដូច  េសដឌ ី

រគួោរ  រក  រកី  េររោះ  រសី  រោ  ែលបង  ។ 

 

189> ទេងវើ  េជើល  របាស់  ចាស់  ដូច  ឈប ់

េររោះ  បាន  េសព  គប់  ជ្មយួ  នឹង  ា្ាត 

មិរត  ភកតិ  នងឹ  រុយ  សអយុ  ខ្ុំ  ស វ្ាត 

អួត  ខ្លួន  ថ្  ោអាត  របេសើរ  ជ្ង  ឃមុុំ  ។ 
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190>  វា  លា  ែផ  ែត  មិន  ដល់  រោុំង 

េបាោះ  ពួយ  យា ាង  ខ្ាាុំង  បាន  រតមឹ  កណាដាល 

អនក  េបើក   វា  ខ្ុំ  អភិបាល   

ទឹក  បាច  ចូល  កាល  រជមុជ  លិច  េៅ  ។ 

191> កណាដាល  ោគរ  វឹក  វរ  អនក  ជិោះ 

េដាយ  ោរ  ជុំនិោះ  វា ោស់  ណាស់  េ ើយ   

អនក  ជិោះ  ជ្  មួយ  មិន  បាន  ដល់  េរតើយ   

 វា  លិច  េ ើយ  ោ្ាប់  េសទើរ  ទាុំង  អស់  ។ 

 

192> រជមុជរជមុល    បរណាឋ លចិតតរជុល  រជប់ងប់នឹងរ  

រទើបបានចូលរជុញ  ររពាះដតដុលាល រ នំខល ួនចូលបា 

 របហាររ រមាឋ យ។  

 

193> ការ  តាុំង  របឆ្ុំង  គាទា  ឥត  ឈប ់

ទាុំង  ៃថង  ទាុំង  យប់  េដាយ  ោរ  តណាហា 

កិេលស  ជ្  មារ  វាល  វដឋ  សងារ 

កូន  េៅ  េខ្ាាច  ផា  េោកា  រង  ទុកខ  ។ 
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194> រង  ទុកខ  ឥត  ែលែ  េររោះ  ែត  កុំេណើត 

ទាល់  ែត  ឈប់  េកើត  ឈឺ  ោស់  ោ្ាប់  គ្ាាន 

អងគ  ណា  បាន  ដងឹ  ទាល់  ែត  បាន  េរៀន 

សទាថា   ុំ  ទាន  ឆលង  ោនាន  ផលូវ  មគគ  ។ 

 

195> ោក  សព  ជ្  កុំណប់  រទពយ  របស ់ ា្ាត 
ពុទធ  ឱវាទ  ជ្  កុំណប់  រទពយ  របស់  សបបុរស 
រតង់  េោ្ាោះ  ជ្  កុំណប់  រទពយ  របស ់ បណឋិត 
ចិតត  សងប់  ពតិ  ជ្  កុំណប់  រទពយ  របស់  អរិយៈ  ។ 

 

196> កុល  បុរត  េចញ  បួស  សេង្ក គ្ាោះ  ដល់  សតវ 
បរិោងាគ  លោះ  កាត់  សេង្ក គ្ាោះ  អនក  ខ្សត់ 
ទេងវើ  សេ្្ា  េទវា  េលាក  កត់ 
អនក  មាន  អនក  អត់  កុំណត់  េដាយ  កមម  ។ 

 

197> កេណញៀរ   ុំ  គាទា  ពនូ  បាន  ដុំបកូ 
ជួយ  ែចវ  ជយួ  ចូក  េធវើ  បាន  សុំបុក 
ចុំែណក  អនក  ខ្ជិល  អងគុយ  សុំកុក 
អនក  ខ្លោះ  េលង  អកុ  អនក  ខ្លោះ  ជល់  មាន់  ។ 
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198> អនក  ខ្លោះ  គរេកៀរ  េលង  េបៀ  ាម  ភមូិ 
អនក  ខ្លោះ  េដើរ  សមូម  សុុំ  េគ  ាម  ផលូវ  
អនក  ខ្លោះ  ភាទាល់  បាល់  លក់  េករ  ែម៉ែឪ 
ខ្លោះ  េដើរ  ខ្ុស  ផលូវ  េៅ  ជក់  េរគឿង  េញៀន  ។ 

 

199> េរគឿង  េញៀន  េរគឿង  ញា ាម  ាម  ភមូិ   ូរែ  
ខ្លោះ  លួច  លុយ  ែម៉ែ  សុទធ  ែត  ដុលា្ារ 
បបួល  មរិត  ភកតិ   ុំ  គាទា  ចូល  បា  
យក  េៅ  ផឹក  រោ  ខារា ាអូេខ្  ។ 

 

200> កេណញៀរ  នងិ  ឃមុុំ  េគ  ខ្ុំ  ខ្ាាុំង  ណាស់ 
េទើប  បាន  យក  ឈនោះ  ពី  ភាព  អត ់ ឃ្្ាន 
ពាយាម  អត់  ធមត់  េទើប  ក្ាាយ  ជ្  មាន 
កាន់  សីល  ដាក់  ទាន   ន  េ ើង  េថកើង  យស  ។ 

 

201> ជីវិត  រស់  េៅ  រតូវ  ខ្ុំ  ោង  លអ 
សទាថា  េោ្ាោះ  សរ  បរិោងាគ  នូវ  រទពយ 
សុចរិត  ខ្ុំ  ោង  បនឋ  ឲ្យ  ជ្ប ់
កូន  នឹង  មាន  ភព័វ  ជ្ប់  ជ្  សបបរុស  ។ 
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202> សបបុរស  ចតិត  េោ្ាោះ  រលាស់  ទុកខ  េចញ 

ស ញាន  េររ  េពញ  េៅ  េដាយ  កឋី  សុខ្ 

េររោះ  បាន  េគច  េចញ  ពី  អបាយ  មុខ្ 

 ុំ  ខ្លួន  េឆ្នាោះ  សុខ្  េៅ  កនុង  កុសល  ។ 

 

203> កុសល   ុំ  ឆលង  ពី  ភាព  ងងតឹ  

េៅ  ជួប  បណឋតិ  អនក  របាជញ  ោស  

ចិតត  ខ្ញុុំ  ធ្ាាប់  ផ្រាប ់ ឥ ូវ  បាន  ផ្ឃារ 

ក៏  គឺ  េដាយ  ោរ  គុណ  បណុយ  រពោះ  ធម៌  ។ 

204> រពោះ  ធម៌   ុំ  សតវ  ឆលង  កាត់  វដឋៈ 

ពី  ោណាន  េរគាោះ  ថ្ទាក់  េៅ  រក  បរម  សុខ្ 

គ្ាាន  េកើត  គ្ាាន  ឈឺ  គ្ាាន  មរណៈ  ទុកខ 

គ្ាាន  សងារ  គកុ  ដល់  រសុក  និរនវ  ។ 

 

205> សុខ្  រស ់ កនុង   បណុយ  ស នុ  រស់  កនុង បាប 

លអ  ដូច  កុលាប  រស់  េៅ  កនុង  សីល  ។ 

 
 

206> រគាន់  ែត  ចែមអត  េរោះ  កុុំរស់  កនុង  បាប  ។ 
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207> ទុក  ៩  យា ាង  គឺ  ៖ 
-ទុក  សក់  េគ  ថ្  ធមមា 
-ទុក  ពកុ  ច្រា  េគ  ថ្  ឥស ី
-ទុក  េ ើយ  ពិបាក  ឆី  េគថ្  ពុក  មាត ់
-ទុក  កនងុ  វតឋ  េគ  ថ្  ថ្វាយ  សងឃ 
-ទុក  រតឹម  រតង់  េគ  ថ្  ទុក  ចិតឋ 
-ទុក  េ ើយ  គិត  េគ  ថ្  េផញើ  េគ 
-ទុក  េ ើយ  ទេទ  េគ  ថ្  កុំណាញ់ 
-ទុក  េ ើយ  ោញ់  េគ  ថ្  ែលបង 
-ទុក  េ ើយ  សញប់  ែសញង  េគ  ថ្  សីល  ។ 

 

208> កុុំ  រវល់  េដើរ  រ ូត  េភលច េដក 
កុុំ  រវល់  េពក  រ ូត  េភលច  ខ្លនួ 
កុុំ  រវល់  ែតង  ខ្លនួ  រ ូត  េភលច  ោស ់
កុុំ  រវល់  ណាស់  រ ូត  េភលច  ែម៉ែ  ឪ 
កុុំ  រវល់  េពក  េៅ  រ ូត  េភលច  របពនធ 
កុុំ  រវល់  បណាដាក់  ទុន  រ ូត  េភលច  គុណ  ធម៌  ។ 

 

209> កោង  +  កោង  =  កេកើត 
កេកើត  +  កេកើត  =  អភិវឌឍន ៍



47 

 

អភិវឌឍន៍  +   អភវិឌឍន៍  =  រីកចេរមើន 
រីកចេរមើន  +  រីកចេរមើន  =  រុងេរឿង 
រុងេរឿង  +  រុងេរឿង  =  េជ្គជយ័ 
េជ្គជយ័  +  េជ្គជយ័  =  សនតិភាព 
សនតិភាព  +  សនតិភាព  =  េសចកឋីសខុ្  ។ 

210> សមឋី  គ្ាាន   នយ័  តៃមល  ចុោះ  េថ្ក 
ធ្ាាក់  ខ្លួន  ោញ់  េបាក  េររោះ  េថ្ក  គុំនិត 
សមឋី  មាន  នយ័  េទើប  ជ្  បណឋតិ 
សមឋី  េ ោះ  ពិត   ុំ  េកើត  របេយាជន៍  ។ 

 

211> ទឹក  ដូង  មាន  ពតិ  ដបតិ  កុក  មនិ  ដឹង 
ផឹក  រោ  រសវងឹ  មនុសស  ដឹង  រគប់  គាទា 
គុំនុុំ  គុុំ  សអប់   ុំ  ឲ្យ  មាន  េពៀរ 
សុចរិត  លអ  ជ្   ុំ  គាទា  ោង  េៅ  ។ 

 

212> ែឆក  េដក  េលើ  រសវូ  មិន  ដងឹ  ថ្  បាយ 
រមិល  គុណ  មាញាយ មិន  ដឹង  ថ្  បាប 
រុយ  សុី  ែត  សអុយ  មិន ដឹង  ថ្  ឆ្អាប 
ចុំ  តិត  គទូ  រកាប  មិន ដឹង  េ តុ  ផល  ។ 
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213> ឆ្្ា  េដក  េលើ  មាស  មិន  ោគាល់  តៃមល 
ោង  បាប  រាល់  ៃថង  មិន  ោគាល់  ថ្  ទុកខ 
អវិជ្ឆា   ុំ  សតវ  ឲ្យ  េដក  កនងុ គុក 
េ ្ាោះ  វដឋៈ  ទុកខ  គ្ាាន  ទី  បុំផតុ  ។ 

 

214> េភលើត  េភលើន  នឹង  បា  រសវា  រោ  រសី   
េញៀន  នឹង បារី  សុខ្ភាព  អនតរាយ 
បារី  រសី  រោ  គួរ  ែត  ឃ្្ាត  ឆ្ឃាយ 
េបើ  េជឿ  រកយ  មាញាយ  កូន  នឹង  មាន  ភ័ពវ  ។ 

215> រសលាញ់  េដាយ  េមាឍា  េទើប  រប រ  នូវ ទុកខ  ។ 

216> បាប  ឆ្អាប  ដូច  រតី  បុណយ លអ  របៃព  រកអូប  
ដូច  ផ្រា  ។ 
 

217> ចត់  េ ើយ  េៅ  ែត  េសន   គឺ  ខ្វិត   
រកី  រក ែត  េគ  អាណិត គឺ  មាន  សលី 
េរច  រឹល  េ ើយ  េៅ  ែត  េគ  សអប់  េ ោះ  គឺ  រល  ។ 

 

218> េ្្ា  ដូច  រពីង  េគ  ចូល  ចិតត  រគប់ គាទា 
លអ  ដូច  លាវា  េគ  សុុំ  លា  េចញ  ឆ្ឃាយ  ។ 
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219> េគ  សរេសើរ  ឆ្្ាត  គឺ  ទនាយ 
េគ  េជរ រមាយ  គឺ  ជន  រល  ។ 
 
 

220> អនក  មាន  សីល  េគ  រជោះ  ថ្្ា 
អនក  បាត  ផារ  េគ  រជោះ  េឆអោះ  ។ 

 

221> អនក  េធវើ  ទាន  េគ  មាន  សមបតត ិ
អនក  លោះ  កាត់  េគ  មាន  សទាថា 
អនក  ឈប់  ខ្ឹង  េគ  គ្ាាន  េពៀរ  
អនក  លអ  ជ្  េគ  មាន  កឋី  សុខ្  ។ 

 

222> អនក  មាន  េរកាធ  េគ  ោញ់  េឆ្ត  ខ្លួន  ឯង  ។ 
 

223> អនក  មាន  េមា ៈ  រចវាក់  វណ័ឋក  
អនក  មាន  ធម៌  ស  បវរ  បាន  សុខ្  ។ 

 

224> េពល  េមើល  េៅ  មុខ្  កុុំ  េឃើញ  េរកាយ 
េពល  បង់  េបាយ  កុុំ  បេណាដាយ  របាណ   
េពល  មាន  សនឋភិាព  របេទស  សុខ្  ោនត  
េពល  សងប់  កនុង  ស ឍាន  េទើប  បាន  សុខ្  ។ 
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225> េបោះ  ដូង  េទវា  េគ  ថ្  លអ 
េបោះ  ដូង  ធម៌ េគ  ថ្  របណីត 
េបោះ  ដូង  បណឋិត  េគ  ថ្  រតឹម  រតង់ 
េបោះ  ដូង  សងឃ  េគ  ថ្  ពិេសស 
េបោះ  ដូង  អនក  េចោះ  េគ  ថ្  របៃព 
េបោះ  ដូង  មនុសស  ៃរព  េគ  ថ្  យា ាប ់ ។ 

 

226> រលក  បនត កនងុ  លុំ   សមុរទ 
ទុកខ  េោក បាន  ដុត  សតវ  េលាក  ឥត  ឈប ់
េកើត  ោស់  ឈឺ  ោ្ាប់  ររត់  របាស  ៃថង  យប ់
េររោះ  ែត  រជប់  ងប់  ស ប់  និង  បញ្ចកខនធ  ។ 

 

227> ចង់  បាត់  រលក  ទាល់  ែត  គ្ាាន  ខ្យល ់
ចង់  បាត់  កងវល់  ទាល់  ែត  គ្ាាន  រាគៈ 
ចង់  បាត់  េលាភៈ  ទាល់  ែត  គ្ាាន  តណាហា 
ចង់  បាត់  ឥសា  ទាល់  ែត  គ្ាាន  ចិតត  សអប ់
ចង់  បាត់   ប់  ទាល់  ែត  គ្ាាន  េមា ៈ  ។ 

 
 

228> រពឹកោញាយេលខ្ លាឃាចោញាយលយុ 
យប់េធវើមុខ្សអយុ េដាយោរកនទយុេលខ្  ។ 
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229> កុុំតមោះេដៀលេគ កុុំេរខ្ុសផលវូ 
កុុំេោលែម៉ែឪ  កុុំរតវូនងឹរល  ។ 

 

230> េរៀន  ឲ្យ  ពូែក  កុុំ  ែកបរ  េរគឿងេញៀន 
កញ្ចា  អាេភៀន  េគច  េចញ  ឲ្យ  ឆ្ឃាយ 
កូន  រតូវ  ោញាប់  រគូ  ោញាប់  ឪពកុ  មាញាយ 
អុំេពើ  អបាយ   ុំ  កាយ  វិ ស  ។ 

 

231> រពោះ  ពុទធ  សែមឋង  េពល  ណា  កែនលង  ណា 
សុទធ  ែត  ធម៌  អាថ៌  េរបាស  ដល់  សពវ  សតវ 
ឲ្យ  បាន  មគគផល  ផុត  ទុកខ  វបិតតិ 
ាម  និសសយ័  សតវ  ែដល  បាន  សនសំ  ។ 

 

232> និយាយ  សមឋី  មាន  ជមពូ  នតុ   
គឺ  អងគ  រពោះ  ពុទធ  រទង់  សែមឋង  របាប់ 
ដល់  ពួក  េទវា  មនុសា  ឲ្យ  ោញាប់ 
ធមមជ្តិ  ជ្  ចាប់  ែដល  រទង់  រាស់  ដឹង  ។ 

233> អាយុ    ុក  សខុ្  មិន  សូវ  មាន 
ជុំងឺ  េបៀត  េបៀន  រុក  រាន  រាង  កាយ 
 ុំ  ទុកខ  ចុក  ោប ់  ុំ  ចិតត  ខ្វល់  ខាវាយ 
 ុំ  កឋី  អនតរាយ  ចតិត  ឆ្ឃាយ  ោក  សងប់  ។ 
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234> េគ ថ្ ចុោះ ឆកួត    ឲ្យ ែត ខ្ញុុំ ជ្ 

េគ ថ្ ចុោះ លីលា   ឲ្យ ែត ខ្ញុុំ រតមឹរតង ់

េគ ថ្ ចុោះ ោស់  ខ្ញង់   ឲ្យ ែត ខ្ញុុំ កុុំ េភលច បុណយ 

េគ ថ្ ចុោះ កុន    ឲ្យ ែត ខ្ញុុំ េធវើ េកើត   

េគ ថ្ ចុោះ លអ េឆើត    ឲ្យ ែត ខ្ញុុំ លអ កនងុ 

េគ ថ្ ចុោះ ធ្ាាក់ ផុង    ឲ្យ ែត ខ្ញុុំ េ ើង ខ្ពស់  ។ 

 

235> េឈើ  ែដល  លអ  េគ  រតូវ  ការ  ខ្លឹម 

មនុសស  រតង់  រតមឹ  េគ  រតូវ  ការ  សីល ។ 

 

236> រពោះ  សងឃ  បណិឋ  បាត  ស វ្ាត  ដាក់  បាយ 

របុសៗ  េ ប  ខាយ  មាញាយ  ឲ្យ  េគច  េចញ 

ែត  េរឿង  េធវើ  បុណយ  ឪ  ឲ្យ  បុំេពញ 

េទើប  បាន  ចុំេណញ  ចូល  កនុង  ស ញាន  ។ 

 

237>  ល ប់រៅជារខ្លម ច រគ្ដុតរឆះរខ្លល ច រ របរយាជន៍គ្នម ន 

ទាន់ជីវតិរៅ របឹងរ វ្ើបុណ្យទាន រទើបរយើងមាន ព ន 

 ឆលងរៅររតើយនយ ។  
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238> បាន  បួស  ជ្  សងឃ  លអ  ខ្ញង់  អោងារយ 
េររោះ  បាន  សិកា  ធម៌  អាថ៌  វិនយ័ 
ដុំេណើរ  ជីវតិ  ពតិ  ជ្  របៃព 
រពោះអងគ  ផុត  ភយ័  អារសយ័  ផលូវ  មគគ  ។ 

 

239> េកើត  ោស់  ឈឺ  ោ្ាប់  របាប់  េយើង  រគប់  គាទា 
ឲ្យ  លា  កមម  េពៀរ  ឈប់  េធវើ  នូវ  បាប 
កិេលស  មានោះ  រតវូ  ែត  បង្ក រ្ាប 
តណាហា  ដាច់  ដាប  រតូវ  ែត  បញ្ឈប់  ។ 

 

240> គុណ  បកូ  នឹង  គណុ  ធងន់  កនងុ  កសុល 
ផល  បូក  នងឹ  ផល  ធងន់  កនុង  សទាថា 
ែខ្មរ  បូក  នឹង  ែខ្មរ  រតូវ  ែត  រួម  គាទា 
ជ្  បូក  នឹង  ជ្  េសមើ សនតិភាព  ។ 

 

241> អនក  រក  េៅ  ែត  រក  េររោះ  ខ្វោះ  ទាន 
អនក  មាន  េៅ  ែត  មាន  េររោះ  េធវើ  បុណយ 
អនក  លងង់  េៅ  ែត  លងង់  េររោះ  មិន  ចង់  េចោះ 
អនក  របែ ស  េៅ  ែត  របែ ស  េររោះ  អវិជ្ឆា ។  
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242> គុំនុុំ  ែតង    ៊ំ  ពទ័ធ  ជីវិត   

រីឯ  សុចរិត    ៊ំ  ពទ័ធ  េដាយ  សុខ្ 

ចុំែណក  បាប    ៊ំ  ព័ទធ  េដាយ  ទកុខ 

អនក  េទាស  ជ្ប់  គុក    ៊ំ  ព័ទធ  េដាយ  ចាប់  ។ 

 

243> េមឃ  ជ្  លុំ   លមអ  េដាយ  ភព 
ទេងវើ  ៃថង  យប់  លមអ  េដាយ  សីល   
អុំេពើ  ទុចចរិត  រតូវ  ែត  ផ្ញាច់  ផឋិល   
ស ញាន  លអ  រសិល  េររោះ  លោះ  កិេលស  ។ 

 

244> របា ទបុរាណ្   េូមដខមររគ្ប់របាណ្  ជួយដងរ ា 
ឲ្យបានគ្ង់វង់ មរត ដូនតា   រទើបជាតិរខមរា 

 េុខ្លេុខុម ។  

 

245> មាន  អនក  ដុំេណើរ  ទាុំង  លាឃាច  ទាុំង  រពឹក   
មាន  អនក  សុី  ផឹក  ទាុំង  ៃថង  ទាុំង  យប់ 
មាន  អនក  ោង  បាប  រាល់  េពល  មិន  ឈប់ 
មាន  អនក  េសពគប់  បុណយ  ទាន  ក៏  េរចើន  ។ 

(ាមការយល់េឃើញេរៀងៗខ្លួន) 
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246> េលើ  ភនុំ  បូក  េគា  វា  េយា  ផ្យ  ផ្ត់ 
ពពក  រោត់  េ ោះ  កាត់  រូប  ខ្ញុុំ 
ពពក  ជ្  េរចើន  បាន  មក  ោវាគមន៍ 
េធវើ  ឲ្យ  រូប  ខ្ញុុំ  េមើល  អវី  មិន  េឃើញ  ។ 

247> ធមមជ្តិ  បឋូរ  ផ្្ាស់  អាកាស  មិន  េទៀង 
ជួន  រាុំង  ជួន  េភលៀង  េរបៀប  ដូច  ជវីិត 
ខ្លោះ  រក  ខ្លោះ  មាន  េរៀន  សូរត  ពនិិតយ 
រតិោះ  រិោះ  ោញាប់  គិត  ពិត  ជ្  “ ធមម ” ។ 

248> រមើលច្រពរបឹ ា លអរេេ់អ ច រយ មានផ្ដែ ចរមុះ 
ដូចដំរណ្ើ រេតវ ខលះរ ើងខលះចុះ ទំាងរេទំីាងរបុេ 

 ខលះេុខខលះទ ុខ ។ 

249> ទ ុខមួយវេ ៊ ទ ុខពីរចូលម  រ រគ្ចមិនបាន 

  ររពាះដត ំរណ្ើ ត    ទ ុខមិនរ  រ នត  រពយួខវល់ររពាះរបាណ្ 

 េនឋ នមិនេងប់ ។  

250> វាេយា  រោត់  បក់  ផ្ត់  ពពក 
ឲ្យ  ខ្ញុុំ  នកឹ  ភនក  រពោះ  ពុទធ  ជ្  មាងាស ់
កាល  រទង់  គង់  េៅ  រពោះ  សងឃ  េរចើន  ណាស ់
រពោះ  អងគ  បាន  រាស់  ឱវាទ  ទ ្ូាន  ។ 
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251> ពពក  រោត់  បាត់  រពោះ  ោោញា 
ែត  ធមម  កាយ  ថ្្ា  េៅ  មាន  េៅ  េ ើយ 
ោវ័ក  ទាុំង  ឡាយ  មិន  រតវូ  កេនឋើយ 
ោង  បណុយ  េឆ្នាោះ  េរតើយ  ៃន  េសចកឋី  សខុ្  ។ 

 

252> មាន  មយួ  ថ្  មួយ  កុុំ  មយួ  ថ្  ពីរ 
មាន  ពីរ   ូប  ពីរ  កុុំ  សុី  ដល់  បី 
សុុំ  បួន  យក  បួន  កុុំ  យក  ដល់  ៃមភ 
គួរ  ែត  លក  ៃល  េធវើ  អវី  ឲ្យ  រតូវ  ។ 

 

253> សុុំ  ឲ្យ  ដឹង  សុុំ  ខ្ច ី ឲ្យ  ដឹង  ខ្ច ី
កុុំ  េធវើ  អវីៗ  មិន  បាន  ចាស់  លាស់ 
កុុំ  អាង  អណាដាត  េចោះ  ែត  រគលាស់ 
 ុំ  ទុកខ   ុំ  ទាស់  េៅ  ដល់  ៃថង  េរកាយ  ។ 

254> េបើ  ដឹង  រតវូ  របងឹ  ឲ្យ  ដល ់
េបើ  ឆងល់  ែសវង  យល់  ឲ្យ  បាន 
េបើ  រសលាញ់  របាណ  កុុំ  េធវើ  ទុចចរិត 
េបើ  រសលាញ់  ពិត  រតូវ  រកា  សចចៈ 
េបើ  រសលាញ់  របាក់  រតវូ  េធវើ  ទាន 
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េបើ  រសលាញ់  មាន  រតវូ    ាន  លោះ 
េបើ  រសលាញ់  រពោះ  រតូវ  ោញាប់  ឱវាទ 
េបើ  មិន  ចង់  ខាត  រតូវ  ស វ្ាត  បណុយ 
េបើ  មិន  ចង់  កនុ  កុុំ  ពួន  េធវើ  បាប  ។ 

 

255>  ំុបាទដូចថ្លម យ  ំុចាយខុេបទ 

 ំុមានរ ើយខសត់   ំុបត់អត់បាទ ។ 

 ំុខ្លត នុងបាប   ំុឆ្អ ប នុងបុណ្យ 

 ំុលន់រលាភៈ   ំុទា ់ជាប់ភព  ។ 

 ំុយប់ទំាងច្ងង   ំុ ស័យទាំងរេ់ 

 ំុ ល ប់ដូចពេ់   ំុរេ់ដូច ដងែប  ។  

 

256> េបើ  ជ្  កូន  េៅ    េម  េៅ  េរបើ   
េបើ  ជ្  េកលើ    មិតត  េៅ  ផឹក 
េបើ  របមកឹ    របពនធ  េៅ  េជរ 
េបើ  អាវាែស   ប៉ែូលីស  េៅ  ោប ់
េបើ  ចុំណាប់   េគ  េៅ  ឲ្យ 
េបើ  េខ្ាយ    េគ  េៅ  ជ្ន ់
េបើ  រគាន់    េគ  េៅ  រគប ់
េបើ  េសពគប់   រតវូ  េមើល  ផង  ។ 
 ណាកូនណា  !   
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257> ជិោះ  ទូក  កនុង  ទឹក  អុុំ  កាត់  ឆលង  បឹង 
រតូវ  ែត  ខ្ុំ  របឹង  ពាយាម  អត់  ធមត់ 
ជិោះ  ទូក  រពោះ  ធម៌  ឆលង  ទុកខ  ឲ្យ  ផុត 
ដល់  េរតើយ  វមិតុតិ  វិសុទធ  រសស់  ថ្្ា  ។ 

 

258> េរៅ  េៅ  ែលង  ឮ  គឺ  ឋាន  នរក 
ទារុណ  េលើ  ពួក  នរក  មាន  បាប 
កាល  េៅ  ជ្  មនុសស  េចោះ  ែត  បង្ក រ្ាប 
សមា្ាប់  ដចូ  ោប  បង្ក រ្ាប  ដចូ  េោរ  ។ 

 

259> បញ្ឈា  ោស់  ក្ាា  រប រ  កិេលស 
ឆ្្ាត  ដូច  ោវា  រកសិ  សមលិោះ  ខ្លួន  ឯង  ។ 

 

260> របេៅ  របេសើរ  ជ្ង  បេណាដាយ 
សឋី  ឲ្យ  របេសើរ  ជ្ង  ទេរមើស  ។ 

 

261> េបើ  កូន  លែេលែវ  េគ  ចូល  េបោះ  លែុង 
េបើ  កូន  េរបៀប  របុង  េទើប  លែងុ  វា  េៅ 
េបើ  កូន  របែ ស  េគ  តិោះ  ែម៉ែ  ឪ 
េបើ  កូន  េធវើ  រតវូ  ែម៉ែ  ឪ  ខ្ពង់  ខ្ពស់  ។ 
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262> រគ សថ  ខ្លួន  មយួ  រពយួ  រាល់  ៃថង 
ជីវិត  របៃព  េ ោះ  គឺ  បពវជតិ  
ជីវិត  រស់  េៅ  របរពតឹត  សុចរិត 
ជីវិត  លអ  ពតិ  រពោះ  សងឃ  េនោះ  ឯង  ។ 

 

263> ខញ ុំមានេទាធ   ងរពះវហិារ ថ្លវ យរពះេមព ុទធ 
តមែល់រពះ្ម៌ ថ្លវ យេងឃវេុិទធ េូមបានវមុិតតិ 

 ផុតទ ុខទំាងពួង  ។ 

264> ោអាត  កាយ  ោអាត  ចិតត  ោអាត  ពិត  របាកដ 
ោអាត  ដ៏  កុំសត់  គឺ  ោអាត  ែត  រូប  ។ 

 

265> កាយ  េ្្ា  ចិតត  ស  បវរ  ណាស់   
កាយ  ោស់  ចិតត  េកមង  កុុំ  េលង  ែកបរ  ។ 

 

266> កាយ  ែរប  ចតិត  រពួល  ដួល  ដចូ  េគា 
កាយ  ោស់  ចិតត  េជ្រ  ទុំេ រ  ទុកខ  ។ 

 

267> កាយ  ោអាត  ចតិត  លអ  បវរ   ួស 
សទាថា  បាញ់  េឆ្នាោះ  រពោះរតនរតយ័ 
ោគៈ  សមបតតិ  េដាយ  គ្ាាន  អាលយ័ 
ពិត  ជ្  លអ  ៃរក  គ្ាាន  អវី  លអ  ដូច  ។ 
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268> េជើល របាស់  មនិ  ែដល  គិត  ថ្  ោស់  េ ើយ 

េទាោះ  មរណ៍  ដេ ហ្ាយ  គាត់  េធវើ  មនិ  ឮ 

លាប  សក់  ឲ្យ  េ្្ា  ដេ ខ្ា  ជុំងឺ 

អាយុ  េ ោះ  គឺ  ចតិ  ជ្ង  េៅ  េ ើយ  ។ 

 

269> រសីៗ  េៅ  ា  គាត់  ថ្  រច ុំ 

េៅ  េនោះ  មិន  សម  ចុំ  ជ្  េផឋស  ផ្ញាស 

េៅ  គាត់  បងៗ  គាត់  ថ្  លអ  ណាស់ 

ចិតត  េកមង  មុខ្  រកាស់  ោស់  េ ើយ  មិន  ដឹង ។ 

 

270> េូមរលា រមតាត  ដល់ខញ ុំជា វ  ផងរៅបានរទ 

ពួ ខញ ុំចង់រេ់ មានរឈ្នម ះដូចរគ្ េូមរលា រៅដ  

  ំុ ូប ច់ខញ ុំ  ។   

 

271> គង់  េលើ  គល់  េឈើ  េមើល  េៅ  មុខ្ 

ោង  ផនសួ  ែសវង  សុខ្  េោល  ទុកខ  រក  សលី ។ 

 

272> អកុសល  ទាុំង  ឡាយ  រតវូ  ែត  ផ្ញាច់  េោល 

កុុំ  ឲ្យ  រសេមាល  អេ តាល  ាម  របាណ  ។ 
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273>  វ ័តថ្លគ្ត របឹងដរបងរបយុទធ ជាមួយ ិរលេ 
ពាយាមរាល់ច្ងង ចូរ ំុរបដ េ ររពាះអី ិរលេ 

 របដ េមិនបាន ។ 

274>  ាលទាបជាងេ ់ អារ  ់ទាបជាងលអ 

រ ទាបជាងមាន  ទានទាបជាងេលី 

ខជិលទាបជាងឧេា ៍ រទវតាទាបជាងវមុិតតិ 

េមុរទទាបជាងដផនដី     រលា ីយ៍ទាបជាឋានេួគ៌្  ។  

275> អាចារយទាបជាងរពះេងឃ លអខញង់ទាបជាងេចចៈ 
អន មានរបា ់ទាបជាងអន ឈប់ចង់ ចំណ្ង់ទាបជាងគំ្នំុ 

ភនំទាបជារមម   រមល ទាបជាងរបាជញ 

រកាងកាចទាបជាងទន់ភលន់   រលាភលន់ទាបជាងអរយិៈ ។ 

276> រលាភៈជារមខវះ  ចាេ់ជារមឈឺ 

ជំងឺជាជរងុ ទ ុខ  គុ្ ជាជរង ុរទាេ ។ 

277> មចាឆ ចង់បានទ ឹ  នឹ ចង់បានជួប 

គួ្បចង់បានររចើន  ររ ើនចង់ឲ្យលអ ។ 

278> រ ចង់ឲ្យមាន  ររបៀនចង់ឲ្យរចះ 

រទេន៍ចង់ឲ្យ ឋ ប់ របាប់ចង់ឲ្យតាម  ។ 
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279> ហាម  ចង់ឲ្យឈប់  យប់  ចង់ឲ្យច្ងង 

រ វ្ើអវី   ចង់ឲ្យរតវូ  ដម៉ឪ  ចង់ឲ្យលអ  ។ 

280> ចិតតេងប់ចប់បញ្ហា   ចិតតរឆលឆ្ល របហារេុខ 

ចិតតទលូទ ុខេុខរត់រចាល ចិតតដតលរតាលរបាល

រចាលរបាណ្   ចិតតរ ស ានតបានេនតិ ។ 

281> េៅ្ា  ជ្  អា រ  របស់  េគា  រកបី  ដុំរី  េសោះ 
ចុំែណក  ចុំេណោះ  ជ្  អា រ  របស់  មនុសស 
រីឯ  នវីរណធម៌  េ ោះ  ជ្  អា រ  របស់  អវិជ្ឆា  ។ 

282> ជិោះ  ទូក  កាត់  បងឹ  រតវូ  របងឹ  ឲ្យ  ដល ់
ជិោះ  កង់  កាត់  ខ្យល់  រតូវ  របឹង  ឲ្យ  ខ្ាាុំង 
ជិោះ  កាយ  កាត់  ពយុោះ  រតវូ  េរបើ  កមា្ាុំង 
េលើក  ទ័ព  េចញ  ចាុំង  នងឹ  ខ្ាាុំង  កិេលស  ។ 
 (ខ្លួនឯង) 

283> េខា  ថមី  (េធវើឲ្យ)  រែ ក  េររោះ  ែបក  គុំនិត 
អនក  លក់  បាន  គតិ  ពិនិតយ  ទី  ផារ 
យុវវយ័  េសលៀក  េៅ  គិត  ថ្   ុឺ រ 
េយាបល់  យាយ  ា  ថ្  ខ្ុស  ទុំេនៀម  ។ 
        (ទុំេនៀមទុំលាប់ និងរបៃពណីែខ្មរ) 
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284> ដុំេណើប  េ ើង  ៃថល  ៃថង  ែម៉ែ  េវច  នុំ 
រដូវ  បណិឋ  ភជុុំ  េវច  នុំ  េៅ  វតត 
ទុំេនៀម  ទុំលាប់  ែខ្មរ  េធវើ  េទៀង  ទាត់ 
សរមាុំង  នូវ  ភតត  របេគន  រពោះសងឃ  ។ 

285> េពល  េ ើង  ខ្ពស់  កុុំ   ួស  ចុង 
រតូវ  ែត  េរបៀប  របុង  សតិ  ឲ្យ  លអ  ។ 

286> កូន  េអើយ  េរៀប  ចុំ  ដាុំ  សលរ  អាុំង  
សរមតិ  សរមាុំង  កាន់  បិណឋ  ាម  េវន 
សុំេៅ  េៅ  វតត  េដើមបី  របេគន 
រពោះ  សងឃ  កនុង  េវន  ាម  វតត  េរៀង  ខ្លួន  ។ 

287>  ូនរអើយរមើលដម៉  ជួយរ ាដង ពុ ដម៉ឲ្យលអ 
ដឹងគុ្ណ្តបគុ្ណ្  ឲ្យបានបវរ រទវតា ទរ 

 ជូនពរឲ្យេុខ ។  

288> គិត  ែវង  បាន  នវូ  េសចកឋី  សុខ្ 
គិត  ខ្លី  េកើត  ទកុខ  សុខ្  រត់  បាត់  អស់  ។ 

289> ច្ងងរនះភជុំ បិណ្ឍ  ោំេលរចមអិន ជូនឪពុ មាឋ យ 
ជីដូនជីតា បរអអ នចិតតកាយ   រលើ ជូនរៅមាឋ យ 

 រោយ ឋីរគ្នរព ។   
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290> ៃថង  ភជុុំ  ខ្ញុុំ  េៅ  វតត  រពោះ  អរ នត 
ឱន  កាយ  បនទន់  រកាប  ថ្វាយ  បងគុំ 
ដល់  អនក  មាន  គណុ  ទាុំង  េទវ  ៃន  ខ្ញុុំ 
កូនៗ  ជបួ  ជុុំ  ជនូ  នូវ  េទយយទាន  ។ 

291> មាន  ចុំេណោះ  ែត  ខ្វោះ  គុំនិត  ដចូ  អនទិត  ឥត  
េចោះ  ធម៌  ។ 

292> ខ្លួន  ឯង  ជ្  រសី  េៅ  េធវើ  របុស  វា  ខ្ុស តរមា 
ខ្លួន  ឯង  អាោរយ  េៅ  ចូល  បា  រសវា  រសី 
ខ្លួន  ឯង  រករកី  េធវើ  ឫក  ដូច  ថី  េដើរ  ជល់  មាន់ 
ខ្លួន  ឯង  វេងវង  ភាន់  េៅ  ថ្  េគ  លួច  យក ។  

293> សតវ  េលាក  រង  េរគាោះ  េររោះ  ែត  កិេលស 
េដាយ  ការ  របែ ស កនុង  អុំេពើ  លអ 
ែត  េរឿង  អបាយ   ុំ  គាទា  ោទរ 
េទើប  បាន  វឹកវរ  វណឋ័ក  កនងុ  គុក¬1¦  ។ 

294> រលក  ជ្ប់  ត  លុំ   សមុរទ 
លវឹង  េលវើយ  ឆ្ឃាយ  ផុត  ដាច់  កនទយុ  ែភនក 
រពោះ  ពុទធ  រាស់  ថ្  តិច  ជ្ង  ទឹក  ែភនក 
គួរ  ឲ្យ  សេងវគ  អេនក  េោកា  ។ 

                                                           

 (១) គុក  = គុកវដ្ដៈ 
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295> មិន  ែមន  ស  េទើប   េរៀន  េចោះ 
មិន  ែមន  េ្្ា  រកេញោះ  េទើប  វា  លងង់  េ ោះ  
េ ើយ  ។ 

296> គិតឲ្យេរចើន និយាយតិច េគចមុោ 
េរៀនឲ្យេរចើន េកើនចុំេណោះ េចោះវិជ្ឆា 
េធវើឲ្យេរចើន បេងកើតផល សល់េវលា 
ោញាប់ធមា្ា លាអាឍា   េខ្មរាសខុ្  ។ 

297> ពនលឺ  េភលើង  បុំភលឺ  េៅ  កនុង  ផទោះ 
ពនលឺ  ធម៌  រពោះ  បុំភលឺ  េៅ  កនុង  ចិតត  ។ 

298> រតី  រតូវ  ការ  ទឹក  រមឹក  រតូវ  ការ  ៃរព 
ោយ  រតវូ  ការ  ៃល  េធវើ  អវី  រតវូ  ការ  ចាប់  ។ 

299> បូក  អញ  េចញ  លទធផល  អុញ 
ដក  អួត  េចញ  លទធផល  អរ 
ដក  រក  េចញ  លទធផល  មាន 
បូក  ទាន  េចញ  លទធផល  សមបតតិ  ។ 

300> ឪពុក  របាប់  ឲ្យ  ផ្រាប់  មុោ 
ែម៉ែ  គាត់  របាប់  ថ្  រកា  សចចៈ  ។ 

(េទើបមានភ័ពវ) 
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301> រមើលរៅេមុរទ មានភ្ពវេុិទធ វ ិលអ ច រយ 

មានមនុេសជាររចើន  មានបានរោយ រ េមុរទរនះណា 

 ឲ្យមាេឲ្យរបា ់  ។  

302> ខ្ុំ  របងឹ  េដាយ  បញ្ឈា  គឺ  របងឹ  រតមឹ  រតូវ 
ខ្ុំ  របងឹ  េដាយ  លងង់  េ្្ា   ុំ  េៅ  រក  ទុកខ  ។ 

303> របឹង  េរៀន  ធម៌  ឪ  ថ្  របៃព 
របឹង  រក  រសី  ែម៉ែ  ថ្  យា ាប់  ។ 

304> សតវ  រុយ  សុី  សអយុ  ផយុ  ចមលង  េរាគ 
ែត  េៅ  ោញ់  េលាក  ែដល  រទសុឋ  សីល ។ 

305> េភលើង  េ ញ្ា  េៅ  ែត  ោញ់  រាគៈ 
ទឹក  រតជ្ក់  េៅ  ែត  ោញ់  វិមុតតិ  ។ 

306> កូនេអើយ របាប់សមូឲ្យាម 
  មសមូឲ្យឈប ់
 គប់សមូឲ្យេមើល ។ 

307> អងគយុ  ជិត  េរជ្ោះ  ពីេរាោះ  ទឹក  ធ្ាាក ់
េៅ  ជិត  ោវ័ក  សរងមួ  អាា្ា 
អងគយុ  ោញាប់  ធម៌  កុុំ  មាត់   ឡូា 
ោញាប់  រពោះ  ោោញា  ពីេរាោះ  រស  ធម៌  ។ 
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308> េរៀន  តិច  គិត  ខ្លី  េធវើ  អវី  មិន  ចាស ់
េរៀន  េរចើន  លអ  លអោះ  គិត  បាន  ែវង  ឆ្ឃាយ 
េរៀន  គិត  កនុង  គណុ  េទើប  មនិ  េភលច  មាញាយ 
ែដល  ខ្ុំ  កកាយ  ធរណី  ចិញ្ចមឹ  ។ 

 

309> េមើល  ឆ្ឃាយ  មនិ  របាកដ  ថ្  លអ  ជ្ង  េមើល  ជិត 
រស់ េៅ ឆ្ឃាយ មិន របាកដ ថ្ លអ ជ្ង រស់ េៅ  ជិត 
វា  អារសយ័  េៅ  េលើ  បុណយ  របស់  បគុគល  
ែដល  បាន  ោង  សនសំ  ទកុ  ែត  ប៉ែុេណាឌាោះ ។ 

 

310> ផទោះ  មាស  ផទោះ  េពរជ  រំេលច  េៅ  េដាយ  បណុយ 
ផទោះ  ែដល  លអ  លអន ់ គឺ  កុដិ  រពោះ  សងឃ  ។ 

 

311> ខ្លួន  េ្្ា  ចិតត  ស  មាន  ធម៌  សបបុរស   
ពិត  ជ្  លអ  រសស ់ សរមាប់  បណឋតិ  ។ 

 

312> ដាុំ  ពូជ  ឥសា  មរណា  កុសល 
ដាុំ  ពូជ  អស់  ខ្វល់  បាន  ដល់  បរម  សុខ្  ។ 

 

313> េរៀន   សងឃ  ស័ពទ  រាប់  សងឃ  គណុ 
វិេសស  េលើស  លន់  សងឃ  គារវា  ។ 
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314> កេរកើក  ៃផទ  ទឹក  រេបើក  ៃផទដ ី
សូម  កូន  របុស  រសី  េមាឍា  របយ័តន 
 គ  ខ្ាា  េសដឌកចិច  នឹង  ផឋល់  វបិតតិ 
មាន់  ទា  រត់  ខាងាត់  បាត់  អស់  ទនាយ  ។ 

 

315> ឆ្ទាុំ  ពីរ  រន់  ៃមភ  ដល់  ៃមភ  ពីរ 
មនុសស  សតវ  ផ្្ាស់  ទី  េដាយ  ោរ   គ  ខ្ាា 
ដេណញើម  េសដឌកិចច  មិន  ខ្ាាច  នរណា 
មួយ  េទៀត  អតួ  ថ្  អញ  ជ្  ដុំរី  ។ 

 

316> រមើលរមែរមើលផ្ដែ យ រមើលជិតរមើលឆ្ង យ រមើលរោយខលួនឯង 
រចួរ ើយពិនិតយ ឲ្យរែើញជា ់ដេឋង រទើបអាចថ្លល ដងលង 

 េដមឋងរបាប់បាន  ។   

317> រមើលដផលរមើលផ្ដែ  រមើលដរេចមាែ រ រមើលមិនជិនណាយ 
ដូចអន  ងបុណ្យ បរចិាច គ្មិន ឋ យ នូវរទពយទាំងឡាយ 

 ខ្លល ចអេ់រនះរ ើយ ។  

318> រមើលរៅដផលរប៉ាម មានពណ៌្រ  ម គួ្រចង់ពិ  
រមើល នុងបិដ  ្ម៌រពះ  ឋ  ឱវទអ ច រយ 

 គួ្រ ឋ ប់រតាប់តាម  ។  



69 

 

319> េម  ទុកខ  េម  ទាស់  គាស់  េចញ  ពី  ចិតត   
េទើប  បាន  សុខ្  ពិត  កនុង  ជីវិត  មនុសស  ។ 

 

320> បុគគល  គួរ  ឲ្យ  េរតកអរ  គឺ  អនក  ោង  បុណយ 
បុគគល  គួរ  ឲ្យ  តបគណុ  គឺ  មាា  បិា 
បុគគល  គួរ  ឲ្យ  រជោះថ្្ា  គឺ  បណឋិត 
បុគគល  គួរ  ឲ្យ  អាណិត  គឺ  ជនរល  ។ 

 

321> អនក  ខ្ាាុំង  គឺ  ពកួ  េា  ខ្ាា 
អនក  អោងារយ  គឺ  ពកួ  សងឃ 
អនក  រតឹម  រតង់  គ ឺ សចចុំ 
អនក ពូែក  ចាុំង  គឺ  តាុំង  នងឹ  កិេលស  ខ្លួន  ឯង  ។ 

 

322> េពល  កមម  ឲ្យ  ផល  មិន  យល់  អនក  ណា 
េទាោះ  បី  ឧកញា ា  ក៏  មិន  េយាគ  យល់ 
កមម  េ្្ា  ឧរកដិឌ  ោ វ  ពសិ  ពលុ 
េពល  កមម  មក  ដល់  ោគាល់  ផល  ទារុណ  ។ 

 

323> អបសរា  អងគរ  បវរ  េពក  ពិត 
កូន  ែខ្មរ  រតវូ  គតិ  ដល់  ជ្តិ  មាតុភូម ិ
រួម  ចិតត  រួម  គិត  ទូទាុំង  រសកុ  ភូម ិ
កូន  េអើយ  កុុំ  សមមូ  ាម  ផលូវ  ខ្ាាស  េគ  ។ 
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324> េៅ  ជិត  េលាក  េទសន៍  កុុំ  របែ ស  សមឋ ី
េៅ  ជិត  បឋី  កុុំ  របែ ស  វាោ 
េៅ  ជិត  េម  កុុំ  របែ ស  កិចច  ការ 
េៅ  ជិត  អាោរយ  កុុំ  របែ ស  ខ្លនួ  ។ 

 

325> មនុសស  េយើង  បាន  សុខ្  ពី  បណុយ 
េ ើយ  មាន  រទពយ  ធន  ពី  ទាន 
និង  មាន  ចុំេណោះ  បាន  ពី  ខ្ុំ  េរៀន 
ក្ាាយ  ជ្  អនក  មាន  បាន  ពី  ខ្ុំ  រក 
េ ើយ  លអ  ពនលក  បាន  ពី  សីល  េនោះ  ឯង  ។   

 

326> កៃនស  ោរ  េពជជ  រំេលច រសម ី
េធវើ  ឲ្យ  អវីៗ  បវរ  លអ  លអោះ 
បុណយ  បាន  សនស ំ ត  មក  េរចើន  ណាស់ 
បាន  េឃើញ  ពិត  ចាស់  ៃរក  រកាស់  នូវ  ផល ។ 

327> បុណយ  បាន  តប  គុណ  ដល់  អនក  របរពតឹត 
រច   ជីវិត  ឲ្យ  សថិត  កនុង  សុខ្  
ោប់  ពី  ឥ វូ  រ ូត  េៅ  មុខ្ 
ឲ្យ  ឃ្្ាត  ោក  ទកុខ  ោក  ភយ័  ទាុំង  ពួង ។ 
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328> ខទមដរេធាល ប់េុខ រពលរនះរៅមុខ នឹងមានទ ុខភ័យ 

មូលរ តុមានទ ុខ រតើរោយ រអវី ររពាះដតរេដឌី 

 យ ដីខិតចូល ។ 

329> ឪឲ្យដីរគ្ ដម៉ ូនថ្លរទ ដតគ្នត់មិន ឋ ប់ 

ឪគ្នត់ចាញ់ ល ដលងគិ្តពីចាប់ រទាះបីដម៉របាប់ 

  ៏គ្នត់មិនតាម ។ 

 

330> គិត  េ ើយ  គិត  េទៀត  គតិ  េរចើន  ដង 
ជ្មួយ  បអនូ  បង  ជ្មួយ  រគួោរ 
ថ្  ចង់  េធវើ  បុណយ  ជូន  ដល់  មាា 
ែត  កឋី  មរណា  វា  េធវើ  បាន  មុន  ។ 

331> សតវ  េលាក  ោ្ាប់  មិន  របាប់  ៃថង 
គួរ ែត លក  ៃល  ខ្ុំ  ោង  ខាង  បណុយ 
បរិោងាគ  េធវើ  ទាន  ចុំណាយ  រទពយ  ធន 
េទើប  េយើង  មាន  ទុន  មុន េពល  មរណា  ។ 

332> ែម៉ែ  ទូល  ែរក  ពន ់ េទាោះ  ធងន់  ប៉ែុនណា 
ែម៉ែ  មិន  ែដល  ថ្  េនឿយ  ត់ េ ោះ  េ ើយ 
ែម៉ែ  ចង់  ចមលង  កនូ  ឲ្យ  ដល់  េរតើយ 
ែម៉ែ  នឹង  បាន  េសបើយ  លា  េ ើយ  របុស  រសី ។ 
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333> សូមបី  ភកិខុ  មចចុ  មនិ  ខ្ាាច 
អនក  មាន  អុំណាច  ធុំ  កាច  ប៉ែុនណា 
មចចុ  វា  របាប់  ថ្  នឹង  ោត់  ការ 
ផ្ញាច់  យក  ស ខ្ារ  មិន  យល់  មុខ្  េ ើយ ។ 

 

334> សនឋិ  បទ  របាកដ  ដល់  បុគគល  ណា 
ែដល  មាន  បញ្ឈា  រប រ  កិេលស 
បញ្ឈា  េកើត  មាន  េររោះ  ោញាប់  េលាក  េទសន ៍
និង  អនក  ែដល  េចោះ  កវី  បណឋិត  ។ 

 

335> ជីវិត  ផយុ  រសយួ  ជយួ  ពិោរណា 
េររោះ  អី  មរណា  មិន  ថ្  េកមង  ោស់ 
េសចកឋី  ោ្ាប់  េនោះ  មាន  របាកដ  ណាស់ 
េទើប  រពោះ  ពទុធ  រាស់  ថ្  កុុំ  របមាទ  ។ 

 

336> ទឹក  េាទាត  ជូរ  ជ្  េម  ទឹក  េខ្មោះ 
រី  ការ  របែ ស  ជ្  េម  េរគាោះ  ថ្ទាក់ 

337> កុំររ ៣ យា ាងគឺ៖ 
ទី១.  គ្ាាន សទាថា  កុំររ បណុយ 
ទី២. គ្ាាន េដើម ទនុ  កុំររ រទពយ 
ទី៣. គ្ាាន កង ទព័  កុំររ ទកឹ ដី ។ 
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338> ែឆក  ឲ្យ  សុី  ឆអឹង  របឹង  ដឹង  គុណ  មាងាស ់
មិន  ដូច  កូន  ខ្លោះ  ខ្វោះ  ការ  ដឹង  គុណ 
ែម៉ែ  ឪ  ចិញ្ចឹម  ចុំណាយ  រទពយ  ធន 
ការ្រ រោល  ធងន់  េលាភលន់  េររោះ  កូន  ។ 

 

339> ចូល  ចិតត  ផ្រា   ុំ  ឲ្យ  របៃព 
ចូល  ចិតត  រសី  ុំ  ឲ្យ  ខ្លី  វិជ្ឆា 
ចូល  ចិតត  ធមា្ា  រគប់  គាទា  មាន  ភ័ពវ 
ចូល  ចិតត  រទពយ  គួរ  គាប់  េធវើ  បុណយ  ។ 

 

340> ចូល  ឆ្ទាុំ  សកល  មក  ដល់  ឆ្ប ់
ចូល  ឆ្ទាុំ  វា  របាប់  អុំពី  ជវីិត 
ចូល  ដល់  ឆ្ទាុំ  េនោះ  អាយុ  វា  ខ្ិត 
ចូល      ុក  ចតិ  កិត  កឋី  មរណា ។ 

 

341> បេរមើ  ជ្តិ  រតូវ  ការ  េោ្ាោះ  រតង់ 
បេរមើ  សងឃ  រតូវ  ផចិត  ផចង់  វនិយ័ 
បេរមើ  ែត  លយុ  នឹង  មាន  ទកុខ  ភយ័ 
បេរមើ  មាន  ជយ័  គឺ  មាា  បិា  ។ 
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342> មាន់  រសកុ  មាន់  ែរស  ែ   ដល់  មាន់  ៃរព 
េកើត  ោ្ាប់  រាល់  ៃថង  កសណិ  កសយ័  េរចើន  ណាស់   
មនុសស  ោ្ាប់  ពី  េកមង  រ ូត  ដល់  ោស ់
រតូវ  គិត  ឲ្យ  ចាស់  េទើប  មិន  របមាទ  ។ 

 

343> េបើ  ចង់  រក  បនឋ  ខ្ជិល 
េបើ  ចង់  លអ  រសិល  វិល  ឧសា ៍   
េបើ  ចង់  បាន  ែផល  ផ្រា 
ែម៉ែ  គាត់  ថ្  កុុំ  េភលច  ែថ  គល់  ។ 

 

344> រមទេដតង ឹរ   ខជិលដតងរ  

រ ម ះេរដតងមានភ័ពវ រ វ្ើលអតជាប់ដតងមានយេ ។ 

 

345> ខ្ពស់  ជ្ង  រពោះ  ចនទ  គឺ  ផ្រាយ 
ខ្ពស់  ជ្ង  មាញាយ  គឺ  បិា 
ខ្ពស់  ជ្ង  បុរា  គឺ  រពោះ  សងឃ 
ខ្ពស់  េ ើយ  រតឹម  រតង់  គឺ  អងគ  រពោះ  ពុទធ  ។ 

 

346> េរឿង  រា ាវ  ជីវតី  ពិត  គួរ  សេងវគ 
ទុកខ  េរចើន  ពន់  េពក  ធងន់   សួ  របមាណ 
េសចកឋី  េោក  េនោះ  មាន  រគប់ៗ   របាណ 
រាប់  ជ្តិ  មនិ  បាន  ជ្  យូរ  មក  េ ើយ  ។ 
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347> រភលៀងច្ងងរភលៀងយប់ ជួនរភលៀងជួនឈប់ រភលៀងធាល  ់មិនរទៀង 
ររបៀបដូចជីវតិ មានរបូមានរាង រ ខសត់អត់រេបៀង 

 រ ើតរទៀងដត ល ប់ ។  

 

348> ចង់  បាន  របស់  រោល  គឺ  បុណយ 
ចង់  បាន  របស់  ធងន់  គឺ  បាប 
ចង់  បាន  របស់  ឆ្អាប  គឺ  ទុចចរិត 
ចង់  បាន  របស់  ពិត  គឺ  បដិក  ។ 

 

349> េសចកឋី  ោ្ាប់  មនិ  របាប់  នរណា  េ ើយ 
រកយ  ថ្  លា  េ ើយ  ក៏  មនិ  បាន  ឮ 
េកើត  ោស់  វា  ែតង  ែត  ឈ ឺ
កឋី  ោ្ាប់  េ ោះ  គឺ  េគច  មិន  ផតុ  េ ើយ  ។ 

 

350>  ុលាបដតងមានបនល    ឧបាេ ឧបាេកិាដតងមានេទាធ  
ពួ ទចុចរតិដតងមានរពៀរ ពួ អវជិាជ ដតងមានបាប ។ 

 

351> យក  េពល  េៅ  េធវើ  បុណយ  ឪ  ថ្  ពូែក 
យក  េពល  េៅ  ដឹក  ែឆក  ែម៉ែ  ថ្  យា ាប់   
ពូែក  េរៀន  ឪ  ថ្  រគាន ់
ពូែក  ជល់  មាន់  ែម៉ែ  ថ្  យា ាប់  ។ 
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352> កូន  ៖   របេៅរបេសើរជ្ងបេណាដាយ 
 សឋីឲ្យរបេសើរជ្ងទេរមើស ។ 

 

353> ទេរមើស  កូន  សូនយ  គុណ  ធម ៌
អប់រំ  ឲ្យ  លអ  បវរ  រគួោរ 
 ត់  ពត់  ពី  េកមង  េទើប  មិន  ខ្ចូ  ការ 
េដើរ  េ ើរ  េៅ  ណា  របាប់  ថ្  ទន់  ភលន់ ។ 

 

354> បញ្ឈា  ោស់  ក្ាា  រប រ  កិេលស 
ឆ្្ាត  ដូច  ោវា  រកសិ សមលិោះ  ខ្លួន  ឯង  ។ 

 

355> េចោះ  ែក  កុំ ុស  ជ្  មនុសស  ក្ាា ន 
េចោះ  ែក  របាណ  ជ្  មនុសស  ករម 
េចោះ  ែក  លមអ  ជ្  មនុសស  រតមឹ  រតវូ 
េចោះ  ែក  តរមូវ  ជ្  មនុសស  លអ  ខ្ញង់  ។ 

 

356> េចោះ  េធវើ  ទាន  េររោះ  មាន  សទាថា 
េចោះ  ជួយ  គាទា  េររោះ  មាន  គុណ  ធម៌ 
េចោះ  េធវើ  លអ  េររោះ  មាន  ចិតត បណុយ ។ 

 

357> កូនេអើយ! ធ្ាាប់េធវើខ្ុសជ្េរឿងធមមា 
 េចោះែកអាា្ាជ្េរឿងសុំខាន់  ។ 
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358> សតវ  េា  ពូែក  រប រ 
សតវ  ខ្ាា  ពូែក  សមា្ាប ់
សតវ  ែខ្លង  ពូែក  ឆ្ប  ោប ់
សតវ  រាប់  ថ្  យា ាប់  គឺ  សតវ  នរក ។ 

 

359> ភលឺ  េពញ  មួយ  ៃថង  គឺ  រពោះ  អាទិតយ 
ភលឺ  េពញ  មួយ  ជវីិត  គឺ  បញ្ឈា 
ភលឺ  េពញ  ចរកវា   ធម៌  រពោះ  ោោញា 
ភលឺ  េពញ  ចិ ញា  េមាឍា  សេ ញាស  ។ 

 

360> េបើ  ចង់  េមើល  រសូវ  េៅ  ឲ្យ  ដល់  ែរស 
េបើ  ចង់  េមើល  ែម៉ែ  េៅ  ឲ្យ  ដល់  ផទោះ 
េបើ  ចង់  បាន  លអ  រតូវ  ែត  រូត រោះ 
េបើ  ចង់  ជួប  រពោះ  សុំពោះ  សុុំ  សីល  ។ 

 

361> ផលូវ  ចុង  េរកាយ  គឺ  ផលូវ  ចូល  េៅ  ផទោះ 
ផលូវ  មាន  េតជោះ  គឺ  ផលូវ  សុចរិត  
ផលូវ  េៅ  សុគតិ  សបបុរស  ចលូ  ចតិត 
ផលូវ  មគគ  លអ  ពតិ  បណឋតិ   ុំ  េដើរ  ។ 
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362> ភលឺ  សពវ  ែផនដី  គ ឺ រពោះ  អាទិតយ 
ភលឺ  សពវ  កនុង  ចតិត  គឺ  រពោះ  ធម៌  ។ 

 

363>  មរណ្រេមណ្ៈ ជាេងឃ វ ័ ច្នរពះេមព ុទធ 
របតិបតតិ្ម៌អាង៌ រពះទយ័បរេុិទធ រទើបបានវមុិតតិ 

 ផុតដល់និពាវ ន ។ 

 

364> ៃថង  ពុធ  ៃថង  ពិត  មិន  របឌិត  មុោ 
ៃថង  រពោះ  ោោញា  រាស់  ដឹង  កនុង  េលាក 
ៃថង  េកើត  រពោះ  ពទុធ  ជ្  ៃថង  មាន  េជ្គ 
ៃថង  រទង់  ឧេទាគ  េលាក   ថ  សេរមច  ។ 
 (សពវញ្ដុតញ្ឈាណ) 

 

365> រពះរាជមុរទា របថ្លប់បញ្ហជ  បអគ ប់ឲ្យតាម 
មន្តនតីតូច្ំ អានរាជបរមាម អងគ សរតបានហាម 

 ររឿងពុ រលួយ ។ 

 

366> រពះលញ្ហជ  រ រ ាបានលអ  នុងបរមរាជវំង 

បិតាបានផ្ដឋ ំ ចូរ ំុរភលចភ្ល ំង ឬ ៏ភ្ន់ភ្ំង 

 របថ្លប់ចំខុេ ។ 
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367> វ័យ  កាន់  ែត  ោស់  កុុំ  របាស  េោល  សីល   
គួរ  ែត  ផ្ញាច់  ផឋិល  នូវ  េរឿង  េផឋស  ផ្ញាស 
ខ្សឹប  េខ្សៀវ  អុច  អាល  េោល  ឲ្យ  រស ោះ 
ោគៈ  លអលអោះ  របញាប់  ោប់  េផឋើម  ។ 

 

368> អាល័យអារឡាះ រេរណា រេរណាះ របេ់ដដលបាត់ 
មានបឋីរបពនធ រទពយ្នខ្លច យខ្លច ត់ របូតរ ត់ 

  ង ត់អេ់ពីខល ួន ។ 

 

369> មានរទពយរបេ់  ច់ញាតិទាំងអេ់ មិនអាចដងងួន 

ឲ្យរៅគ្ង់វង់ បានលអេមេួន ដូចចិតតនឹមនួន 

 ចង់បានរនះរ ើយ ។ 

 

370> សតវ  ខ្លោះ  េធវើ  បាប  សតវ  ខ្លោះ  េធវើ  បុណយ 
សតវ  ខ្លោះ  មាន  គណុ  សតវ  ខ្លោះ  មាន  េទាស 
សតវ  ខ្លោះ  ោង  សខុ្  សតវ  ខ្លោះ  ោង  េរគាោះ 
សតវ  ទាុំង  ពីរ  េ ោះ  គឺ  មនុសស  េនោះ  ឯង  ។ 

 

371> រកី  រក  រកាប  ចុោះ  េររោះ  ែត  ខ្ាាច  បុណយ 
ទាន  មាន  ទមងន់  បញ្ជូន  បណុយ  ចលូ 
េធវើ  ឲ្យ  មាងាស់  ទាន  េលាក  មាន  ចុំណូល 
ចុំេណញ   ូរ  ចលូ  ចុំណាប់  ោប់  យក  ។ 
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372> ពឹង  កូន  សនូយ  ទេទ 
ពឹង  េគ  ទេទ  ោអាត 
ពឹង  បារត  ស វ្ាត  រតវូ 
ពឹង  ែម៉ែឪ  ឥ ូវ  កុន 
ពឹង  បណុយ  េទើប  មិន  ខ្ុស  ។ 

 

373> សុំណាង  បាន  េៅ  ខាង  បុណយ 
ទុកខ  ធងន់  បាន  េៅ  ខាង  បាប 
ទុចចរិត  បាន  េៅ  ខាង  ឆ្អាប 
លអ  ដូច  កុលាប  បាន  េៅ  ខាង  សីល  ។ 

 

374> េគ  ថ្  បាត់  រទពយ  វា  អភ័ពវ  ចតិត  ប៉ែុែនឋ 
បាត់  គួរ  ឲ្យ  អាណិត   គឺ  បាត់  សទាថា  ។ 

 

375> បាត់  មាន  ទុកខ  េោក  គឺ  បាត់  បង់  គាទា  ប៉ែុែនឋ 
បាត់  ែដល  េមើល  ែលង  ជ្  េ ោះ  គឺ  បាត់  ទុំនុក  ចតិត   
 

376> ផទោះ  មាន  សរមស់  េររោះ  ែត  បុបាធា 
ទាន  មាន  ផល  ខ្ាាុំង  ក្ាា  េររោះ  ែត  សទាថា   
អនក  មាន  បញ្ឈា  េររោះ  ោញាប់  ធមា្ា   
អនក  ែដល  គ្ាាន  េពៀរ  េររោះ  ែត  េមាឍា  ។ 
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377> ពណ៌  រក ម  យល់  រពម  នងឹ  ៃថង  អាទិតយ 
រីឯ  បណឋតិ  យល់  រពម  ដាក់  ចុោះ  ។ 

 

378> ថម  េៅ  កនុង  សមុរទ  េចៀស  មិន  ផតុ  ព ី រស  ៃរប   
មនុសស  កនុង  េលាកយី៍  េចៀស  មនិ  ផុត  ពី  និ តា  ។ 

 

379> រក ក  ទកឹ  របេសើរ  ជ្ង  រក ក  ោុំង 
រក ក  ប៉ែោះ  រោុំង  របេសើរ  ជ្ង  រក ក  ចិតត ។ 

 

380> េរៀន  េមើល  ាម  េគ  រគាន់  ជ្ង  េរៀន  មាត ់
េរៀន  ឲ្យ  ោុំ  ោតាត ់ រគាន់  ជ្ង  េរៀន  េសទើរ 
េរៀន  ឲ្យ  រគាន់  េបើ  របេសើរ  ជ្ង  ោ  ែត  េថោះ  ។ 

 

381> កូនេអើយកុុំឲ្យ... 
ឆអិន  ខាង  េរ្  ែត  េៅ  ខាង  កនុង 
េចោះ  ខាង  េរ្  ែត  េ្្ា  ខាង  កនុង 
មាន  ខាង  េរ្  ែត  រក  ខាង  កនងុ 
លអ  ខាង  េរ្  ែត  ដុំេៅ  ខាង  កនុង  ។ 

 

382> កូន  េអើយ  ដូរ  មិន  េកើត  គឺ  ខ្លួន  របាណ 
រក  មិន  បាន  េ ោះ  គឺ  បង  បអូន  េនោះ  ឯង ។ 



82 

 

383> រសមី  រពោះ  អាទិតយ  បុំភលឺ  ែផនដ ី

ធម៌  រពោះ  ជិនរសី  បុំភលឺ  សតវ  េលាក  ។ 

 

384> ែផល  រតប់  ផ្គាប់  ចតិត  ទឹក  េរគឿង 

រពោះ  ធម៌  រុង  េរឿង  ផ្គាប់  ចិតត  សបបុរស  ។ 

 
 

385> នររីតវូការចិតតរ ម ះ បុរេរតវូការចិតតជា 

បពវជិតរតវូការ្មាម  រខមរារគ្ប់គ្នន រតវូការ ឋីេុខ ។ 

 

386> កូន  េអើយ  ពស់  េគ  ខ្ាាច  ពិស 

រីឯ  មនុសស  េគ  ខ្ាាច  ពុត  

ម   អុំណាច  េគ  ខ្ាាច  អាវុធ 

ចុំែណក  ឯ  ស ុត  េគ  ខ្ាាច  សអុយ  ។ 

 

387> កូនេអើយ កុុំ  ខ្ាាច  រក  រតូវ  ខ្ាាច  ខ្ជិល 

 កុុំ  ខ្ាាច  ខ្ាា  រតូវ  ខ្ាាច  េខ្ាាច 

 កុុំ  ខ្ាាច  េខ្ាាច  រតវូ  ខ្ាាច  មនុសស 

 កុុំ  ខ្ាាច  េចោះ  រតូវ  ខ្ាាច  េ្្ា 

 កុុំ  ខ្ាាច  េ្្ា  រតូវ  ខ្ាាច  េខ្មោះ  ។ 
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388> េតវចាបពូដ ចឹ  អន របមឹ ពូដ រ  

អាចារយពូដ ររបៀន អន មានពូដ រ   ។  

 

389> ឥ  ោវា  សុ  ខ្ញុុំ  សូម  នមោរារ 
រតនៈ  ៃថលថ្្ា  គណុ  ែកវ  ទាុំង  ប ី
ខ្ពង់  ខ្ពស់   ួស  ផុត  េៅ  េលើ  េលាកីយ ៍
សូម  ដល់  រពោះ  រត័យ  ៃន  សរណ  គមន  ។ 

 

390> េបើ  ចង់  អស់  របាក់  ោក់  េឆ្ទាត 
េបើ  ចង់  អស់  េឆ្ត  ោញាប់  ធម៌  ។ 

 

391> រព ម  វ ិរ  ធម៌  ៤  អរងួន  ដល់  ចិតត 
កូន  ែខ្មរ  រតវូ  គតិ  គុំនិត  ឲ្យ  ជ្ 
អនក  ជ្តិ  នយិម  រគប់ៗ   គ្គា 
េទើប  ោសន៍      មិន    ាន  េមើល  ្យ  ។ 

 

392> លុំ   អាកាស  ធុំ  ណាស់   កូន  ឪ 
មិន  ្យ  រក  ផលវូ  េចញ  ពី  វដឋៈ  
ដូេចនោះ  ចូរ  កូន  ទមា្ាក់  េទាសៈ 
េទើប  បាន  សមសក័តិ  ជ្  អនក  ពុទធិ  ។ 
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393> មាន  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  មាន  សីល 

បាន  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  បាន  ចតិត  សងប់  ។ 

 

394> កូនេអើយ   ចង់បនាបពិសឲ្យរកទឹកឃមុុំ 

 ចង់បនាបគុំនុុំឲ្យរកសីល  ។ 

 

395> លងង់  បូក  នងឹ  េលងើ  បាន  េៅ  េលើ  ងងឹត 

េចោះ  េសទើរ  បូក  នឹង  បណឋិត  ពិត  ជ្  មាន  ពនលឺ  
 

396> កូន  េអើយ  សូម  ឈប់  កុុំ  យប់¬1¦  េទៀត  អ ី

េររោះ  កនុង  េលាកយី៍  េៅ  មាន  រពោះ  ធម ៌

រពោះ  សងឃ  ោវ័ក  ពិត  ជ្  បវរ 

េោល  េ្្ា  រក  ស  ទាន  សីល  ភាវ   ។ 

 

397> េបើ  ចង់  បាន  សុខ្ភាព  លអ  ឲ្យ  េោល  រោ  បារី 

េបើ  ចង់  បាន  ភកឋ ី ឲ្យ  េោល  កុ ក ។ 

 

398> េបើ  ចង់  បាន  យស  ឲ្យ  រស់  កនុង  សុចរិត 

េបើ  ចង់  បាន  ពិត  ឲ្យ  ពិនតិយ  សចចៈ  ។ 
                                                           

 (១) យប់  = ស្បស្ពឹរតិអាស្កក់ 
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399> េបើ  ចង់  បាន  មាស  ឲ្យ  រេវៀស  េធវើ  ទាន 
េបើ  ចង់  បាន  មាន  ឲ្យ  រេវៀស  េធវើ  បុណយ  ។ 

 
 

400> េបើ  ចង់  បាន  សខុ្  សរមកុ  ោគៈ 
េបើ  ចង់  បាន  ជ្ក់  កុុំ  ោញាប់  ែត  មាខាង  ។ 

 
 

401> េបើ  ចង់  ោញាប់  កុុំ  របញាប់  នយិាយ  កាត់ 
េបើ  ចង់  បាន  ោឃាត់  កុំោត់  អវិជ្ឆា  ។ 

 

402> េបើ  ចង់  ដឹង  រតូវ  របឹង  ោញាប់  
េបើ  េគារព  ចាប់  រតូវ  របញាប ់
ោប់  យក  នីតិ  រដឌ  ។ 

 

403> កូន  េអើយ  លប់  មិន  េពញ  គឺ  គណុ 
ធងន់  មិន  រោល  គឺ  បាប  ។ 

 

404> សអុយ  ទាុំង  រស់  េ ោះ  គឺ  បាប  
ឆ្អាប  ទាុំង  រស់  េ ោះ  គឺ  ទុចចរិត  ។ 

 

405> កុុំ  ឲ្យ  េភលច  រតូវ  េមើល  ពីរ  បី  ោរ 
កុុំ  ឲ្យ  តវា ា  រតូវ  រាប់  ពីរ  បី  ដង  ។ 
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406> ខ្យល់  អវី  មនិ  េសមើ  នឹង  ខ្យល់  ឧឹល 
ខ្ជិល  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  ខ្ជិល  េធវើ 
េលងើ  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  មិន  ខ្ចី  េរៀន 
មាន  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  មាន  សទាថា 
ជ្  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  ជ្  េរាគ  ចង ់
ផូរ  ផង់  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  ធម៌  េ ោះ  េ ើយ ។ 

 

407> បុណ្យរអើយៗបុណ្យ  ខញ ុំ េូមដឹងគុ្ណ្ បុណ្យរគ្ប់រវលា 

របពនធ ូនរៅ អាចរត់រចាលគ្នន  ដតបុណ្យរគ្ប់រគ្ន 

 មិនរចាលខញុំ រ ើយ។ 

 

408> ទឹក  រតជ្ក់  េ ើយ  ទន់  ធន់  នឹង  ថម  រឹង 
សចចៈ  លអ  ភលឹង  ធន់  នឹង  បាប  ធម៌  ។ 

 

409> េបើ  េៅ  ខ្ាាច  ោ្ាប់  របញាប់  ចេរមើន 
ភាវ   ឲ្យ  េរចើន  មរណៈ  សតិ  (មរណុំ មរណុំ) 

 

410> េបើ  េៅ  កាច  បិោច  ចូល  ចិតត 
េបើ  េៅ  អាណិត  បិោច  រសលាញ់ 
េបើ  េៅ  ខ្នក់ខាទាញ់  បិោច  ញញឹម 
េបើ  េៅ  សងឃឹម  កូន  សូនយ  ទីពងឹ 
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េបើ  េៅ  ខ្ឹង  រតូវ  ដឹង  ខ្លួន  ថ្  យា ាប ់
េបើ  េៅ  ោក់  កាប់  រតវូ ដងឹ  ថ្  មនិ  ជ្ប់  សីល 
េបើ  េៅ  ខ្ជិល   ុំ  េរច  រឹល  ឲ្យ  រកីរក 
េបើ  បាន  យល់  ធម៌  អារកក់  នឹង  លអ  គឺ  មិន 
ែមន  េយើង  ។ 

 

411> េសឋច  សតវ  គឺ  ដុំរី  េសឋច  អរបិយ  គឺ  រល ។ 

412> េសឋច  សតវ  គឺ  ដុំរី  េសឋច  រករកី  គឺ  ខ្ជិល  ។ 

413> េសពគបម់ានពីរគ៖ឺ 
-េសពគប់មានេពៀរ  គឺ  េសពគប់បាបមិតត  
-េសពគប់លអពតិ  គឺ  េសពគបស់បបុរស  ។ 

 

414> េគច មនិ  ផតុ  រស  ៃរប  េៅ  កនងុ  សមុរទ  គឺ រតី 
េគច  មិន  ផតុ  ពី  ចៃរង  គឺ  ទចុចរិត  ។ 

 

415> េគច  មិន  ផតុ  ពី  រស  ៃរប  គឺ  ថម េៅ  កនុង  សមរុទ 
េគច  មិន  ផតុ  ពី  ពុត  តបតុ  គឺ  កិេលស  ។ 

 

416> េបើ  លបី  សូម  កុុំ  ឲ្យ  វា  លបតូ 
េបើ  កាច់  ចងកូត  សូម  កុុំ  ឲ្យ  ធ្ាាក់  េរជ្ោះ 
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េបើ  រស់  សូម  កុុំ  ឲ្យ  ោ្ាប ់
េបើ  របញាប់  សូម  កុុំ  ឲ្យ  យូរ 
េបើ  គិត  គូរ  សូម  កុុំ  ឲ្យ  ខាត 
េបើ  ឆ្្ាត  សូម  កុុំ  ឲ្យ  រជុល 
េបើ  ពុល  សូម  កុុំ  ឲ្យ  ទកឹ  មាត់  ។ 

 

417> សមឋី  សបបុរស  េោ្ាោះ  អស់  ពី  ដួង  ចិតត 
សមឋី  បណឋិត  ពតិ  មាន  របេយាជន ៍
សមឋី  អុច  អាល  ពិត   ុំ  ឲ្យ  េខ្ាាច 
សមឋី  មិន  េខ្ាាច  អេោចន៍  េ ោះ  គឺ  រល  ។ 

 

418> សង្ក្គាម  បងែូរ   ម  េពញ  ែផន  ដី 
េកមង  ោស់  របុស  រសី  ជួប  កឋី អនតរាយ 
បុំផ្្ាញ  េខ្ទច  ខ្ទី  គួរ  ឲ្យ  េោក  ោញាយ 
របជ្  រគប់  កាយ  ោញាយ  សនតិភាព ។ 

 

419> រសីឋ  េលខ្  ១  គឺ  មាញាយ 
ង្កសឋី  ខ្វល់  ខាវាយ  គ ឺ ែម៉ែ 
រសីឋ  ពូែក  គឺ  មាា 
ង្កសឋី  អោងារយ  គឺ  មា ាក់ 
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ង្កសឋី  ថនម  ថ្ទាក់  គឺ  េម 
ង្កសឋី  េនឿយ  ជ្ង  េគ  គឺ  រពោះ  រស ់
ង្កសឋី  គ្ាាន  អនក  ជុំនួស  គឺ  អនក  បេងកើត  ខ្ញុុំ  ។  

 

420> ៃថង  បេណញើរ  កូន  បេញ្ចាត  េនរា 
អាមិស  កនងុ  េលាកា  បេញ្ចាត  សតវ  េលាក  ។ 

 

421> ទប់  រលក  បាន  គឺ  រោុំង 
ទប់  ខ្ាាុំង  បាន  គ ឺ កង  ទ័ព 
ទប់  ទមា្ាប់  បាន  គឺ  សីល 
ទប់  ខ្ជិល  បាន  គ ឺ វីរិយៈ  ។ 

 

422> េធវើ ការ មនិ  ខ្ាាច  េនឿយ   ត់  របាកដ  ជ្  មាញាយ 
ឲ្យ  លយុ  ោយ  មនិ  ោញាយ  របាកដ  ជ្  ឪពកុ 
បងក  េរឿង  រ ូត  ដល់  ជ្ប់  គុក  របាកដ  ជ្  
ខ្លួន  ឯង  ។ 

 

423> េរៀន  មិន  ឈប់  គឺ  វិទ ូ
េរៀន  មិន  ស ូ  គឺ  អនក  ខ្ជិល  ។ 

 

424> កូន  េអើយ  សងឃ  ស័ពទ  របញាប់  េរៀន 
សងឃ  ទាន  របញាប់  េធវើ ។ 
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425> សមលឹង  េៅ  មុខ្  ទុក  េោល  អតតីៈ 

េរឿង  ដ៏  សម  ស័កត ិ ទាន  សីល  ភាវ  

ខ្ុំ  ោង  នូវ  បណុយ  ឈប់  ោង  នូវ  េពៀរ 

េទើប  េយើង  រគប់  គាទា  បាន  នូវ  កឋី  សុខ្  ។ 

 

426> យក  បឋី  ផឹក  រោ   ូឡា  ាម  ផលវូ 

យក  បឋី  សក់  សកូវ  េរចើន  រស់  េៅ  មិន  បាន  យូរ 

យក  បឋី  េកមង  េពក  ខ្វោះ  ការ  គិត  គូរ 

យក  បឋី  មុខ្  ជូរ  ស ូ  េៅ  ទុំេនរ  ។ 

 

427> យក  បឋី  អនក  រក  ឲ្យ  េមើល  ចុំេណោះ 

យក  បឋី  អនក  េចោះ  ឲ្យ  េមើល  គុំនតិ 

យក  បឋី  បណឋតិ  ឲ្យ  េមើល  សុខ្ភាព 

យក  បឋី  អនក  មាន  ឲ្យ  េមើល  រតកលូ  ។ 

 

428> យក  បឋី  បារាុំង  ខ្ាាុំង  ខាង  េសវា 

យក  បឋី  អាោរយ  ខ្ាាុំង  ខាង  សមឋ ី

យក  បឋី  េសដឌី  ខ្ាាុំង  ខាង  Business  

យក  បឋី  សុំគិស  ខ្ាាុំង  ខាង  ែលបង  ភាទាល់  ។ 
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429> យក  បឋី  ចុំណាស់  រក  សុី  ចុំេណញ 

យក  បឋី  េធវើ  គិញ  សុំបូរ  ព័ត៌មាន 

យក  បឋី  អនក  មាន  រតូវ  េរៀន  ចាប់  រស ី

យក  បឋី  របៃព  សបបុរស  េ ោះ  ឯង  ។ 

 

430> យក  បឋី  ផឹក  រោ  េ រា  ថ្  ស យ 

យក  បឋី  េធវើ  គយ  េ រា  ថ្  មាន 

យក  បឋី  េធវើ  េសមៀន  េ រា  ថ្  សរេសរ 

យក  បឋី  លក់  េករតើ  េ រា  ថ្  អេោចន៍ ។ 

 

431> យក  បឋី  មង្កនតី  រស ី រោ  ភាគ  េរចើន 

យក  បឋី  ចេរមើន  បេងកើន  សមតថភាព 

យក  បឋី  មាន  លាភ  គិត  គូរ  រគោួរ 

យក  បឋី  អាោរយ  េគ  ថ្  មាន  សីល  ។ 

 

432> បាន  បឋី  ស ហ្ារ  ារា  ភាពយនត 

បាន  បឋី  ថនម  របពនធ  េររោះ  បុណយ   ង  ខ្ពស ់

បាន  បឋី  មាន  យស  េររោះ  កុសល  ជួយ 

បាន  បឋី  េលខ្  មយួ  គឺ  ឧតតម  មង្កនត ី ។ 
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433> េមើល  េឃើញ  ថ្  មិន  រតូវ  គឺ  េមឃ 
រស់  េៅ  មិន  ដឹង  ៃថង  ែសអក  គឺ  ោ្ាប់  ។ 

 

434> េមើល  មិន  េឃើញ  ថ្  មិន  រតវូ  គឺ  ចិតត 
េមើល  មិន  េឃើញ  ែត  មាន  ពិត  គឺ  គុណធម ៌

 

435> របលឹតរំចង់ រ ីរេេ់ផូរផង់ រៅ នុងគ្អគ  
គួ្រឲ្យគ្យគ្ន់ រគ្ប់រពលរវលា ររបៀបដូច្មាម  

 រៅ នុងបិដ  ។  

436> ា្ាត  និង  រុយ  េចៀស  សអុយ  មនិ  រួច 
បលន់  និង  លយួ  េចៀស  គកុ  មិន  បាន 
អនក  ឈឺ  េចៀស  មនិ  ផុត  គឺ  របាណ 
អនក  េថកើន  ថ្រាន  េចៀស  មនិ  ផុត  ពី  បុណយ  ។ 

 
 

437> េភលច  ធមមទាន  ខ្វោះ  បញ្ឈា 
េភលច  សិកា  ខ្វោះ  ចុំេណោះ 
េភលច  រតិោះរិោះ  ខ្វោះ  គុំនិត 
េភលច  គិត  ខ្វោះ  រតមឹ  រតវូ 
េភលច  ែម៉ែឪ  ខ្វោះ  កតញ្ដូ 
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េភលច  តស ូ  ខ្វោះ  រទពយ 
េភលច  ្ប់  ខ្វោះ  សតិ 
េភលច   ិរិ  ខ្វោះ  បុណយ 
េភលច  ធងន់  ខ្វោះ  រោល   
េភលច  កាល  ខ្វោះ  សុចរិត 
េភលច  ការ  ពិត  ខ្វោះ  សចចៈ 
េភលច  វដឋៈ  ខ្វោះ  បរមសុខ្ 
េភលច  ទុកខ  ខ្វោះ  ធម៌ 
េភលច  លអ  ខ្វោះ  សីល  
េភលច  ផឋិល  ខ្វោះ  ទកឹ 
េភលច   វឹក  ខ្វោះ   ត ់
េភលច  ខាត់  ខ្វោះ  រេលាង 
េភលច  េ ង  ខ្វោះ  ដល ់
េភលច  ផល  ខ្វោះ  កមម 
េភលច  ោុំ  ខ្វោះ  ចង 
េភលច  សង  ខ្វោះ  លុយ 
េភលច  សអុយ  ខ្វោះ  អុំេពើ  លអ 
េភលច  វណឋ័ក  គឺ  េភលចខ្លនួ ។ 
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438> េភលើត  េភលើន   ុំ  ឲ្យ  េភលើ 
ភ្ាាុំង  េភលច   ុំ  ឲ្យ  ភ្ាាត់ 
េៅ  វតត   ុំ  ឲ្យ  ចេរមើន  ។ 

 

439> អនក  ោង  នវូ  បាប  បាន  ទុកខ  ជ្  ផល 
អនក  ោង  កុសល  បាន  ផល  ជ្  សុខ្  ។ 

 
 

440> គ្ាាន  េ ្ាល  គឺ  សតវ  កុក 
គ្ាាន  សុំបុក  គឺ  សតវ  ោវា 
គ្ាាន  េមាឍា  គឺ  ជន  រល 
គ្ាាន  អនក  ឃ្វាល  គឺ  ចិតត  ។ 

 
 

441> អន រលងើ ររចើនរ ត់  រៅជួប  អន ងងឹត 

គ្នម នគំ្និត ររចើនរ ត់  រៅជួប  អន លងង់  

 

442> បូជារពះពុទធ រចួផុតចា ទ ុខ 
បូជាបានេុខ  បដិបតតិបូជា ។  

 

443> េគ  មិន  សរេសើរ  ក៏  រសស់  គឺ  ធមមជ្តិ 
េគ  មិន  ពឃិ្ត  ក៏  ោ្ាប់  គឺ  ជីវតិ 
េគ  មិន  ខ្វល់  គតិ  ក៏  លអ  គឺ  សីល 
េគ  មិន  រំកិល  ក៏  េដើរ  គឺ  ែផនដ ី
េគ  មិន  ថ្  អវី  ក៏  ចុោះ  នរក  គឺ  បាប  ។ 
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444> ខិតខំរ លុយ រៅឲ្យ នទុយ
¬1¦

 វេុរីាល់ច្ងង 
េុមិីនរចះដឆអត អារចារចច្រង រលខវររចើនច្រ  

 ចា ់មិនរចះរតវូ ។ 

 

445> វយ័កាន់ដតចាេ់ ចង់បានលអលអះ ចូរេនសំបុណ្យ 

ឲ្យបានរាល់ច្ងង យ រ វ្ើជាទនុ រទើបបវរលន់ 

 រៅកាន់បររលា  ។  

446> េរឿង  េភលច  េគច  មិន  ផុត  ពី  មនសុស  ោស ់
េរឿង  ខ្លោះ  េគច  មនិ  ផុត  ពី  និ តា 
េរឿង  ជីវិត  េគច  មិន  ផុត  ពី  ជរា   
េរឿង  លអ  ជ្  េគច  មិន  ផុត  ពី  សីល  ។ 

 

447> បិទ  ែភនក  រសៃម  េឃើញ  ៃដ  ចិន  យួន   
េតើ  រសស់  នឹម  ននួ  េឃើញ  ែដរ  ឬ  អត់  ? 
េគ  កាន់  ែត  មាន  ែខ្មរ   កាត់  ែត  ខ្សត ់
អាគារ  បាត់  រសុត  សងកត់  ោ្ាប់  េទៀត  ។ 

 

448> េភលៀង  ផគរ  រនទោះ  កុុំ  េភលច  រត់  ពួន 
េទើប  កូន  មាស  សងួន  បាន  នូវ  កឋ ី សុខ្ 

                                                           

 (១) កនទុយ  = កនទុយខលខ 
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449> រព មវិ រ  ជ្   វា  ដឹក  កូន  េៅ 

ែម៉ែឪ  ជ្  ដេ ខ្ា  ចុំណាយ  របាក ់

ទាន  សីល   ុំ  ឲ្យ  េយើង  មាន  លយុ  កាក ់

រកា  រទពយ  ទកុ  ដាក់   ុំ  ឲ្យ  េយើង  គង់  វង់  ។ 

 

 

450> ថម  រឹង  ែត  េៅ  ោញ់  ទឹក 

មាន  សនធកឹ  ែត  េៅ  ោញ់  សីល 

រកី  រក  ែត  េៅ  ោញ់  ខ្ជិល 

ខ្យល់  ឌលឹ  ែត  េៅ  ោញ់  របមាទ  ។ 

 

 

451> េ ់ដវងដល់ដី ចំរពាះរេីៗ  ដដលចូលចិតតវ 

រេលាញ់យ៉ាងណា  ៏មិនធាន ទប់ទល់ការពារ 

 ពី  អនតាត  ។  

452> យប់  មាន  ពនលឺ  ៃថង  ដប់  របាុំ  េកើត 

ែខ្  េជសឌ  ខាង  េខ្នើត  េកើត  រូប  ខ្ញុុំ 

មាា  បិា  សូម  ថ្វាយ  បងគុំ 

សូម  សុខ្  សុខ្មុ  កនុង  រពោះពុទធោស   ។ 
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453> លអ  រូប  លអ  រាង  កបូរ  កាច់  លអ  ៃរក 
លអ  យប់  លអ  ៃថង  ពុទធ  ោណាន  អងគរ 
ោង  ថ្វាយ  រពោះ  ពុទធ  ពិត  ជ្  បវរ 
ពុទធ  ោណាន  អងគរ  លអ  ឯក  កនុង  េលាក  ។ 

 
 

454> សបាយ  នងឹ  ការទទលួ  េគ  ថ្  េៅ  េខ្ាយ 
សបាយ  នងឹ  ការ  ឲ្យ  េគ  ថ្  អនក  ខ្ាាុំង 
សីល  បូក  នងឹ  ទាន  េគ  ថ្  មាន  កមា្ាុំង 
កិេលស  ជ្  ខ្ាាុំង  ចាុំង  ឈនោះ  ផតុ ទុកខ  ។ 

 

455> េគ  របេគន  បចចយ័  ៤  ចុំេរោះ  សងឃ 
ចុំ  បុគគល  មនិ  េោ្ាោះ  រតង់  ចាស់  ជ្  លួច 
របស់  សងឃ  េ ើយ  ។ 

 

456> បដនលរតី ច់  ូនរអើយចាំបាច់ ទញិយ ម េលរ 
ជូនឪពុ មាឋ យ ថ្លវ យេងឃបវរ រទើប ូនផុតរ  

 បានលអផុតភ័យ ។  

457> ផទោះ  មិន  ្យ  បាក់  រលុំ 
គុំនុុំ  មិន  ្យ  រោយ 
ខ្វល់  ខាវាយ  មនិ  ្យ  រោត់   
លោះ  គាត់  េទើប  បុំបាត់  ទុកខ េោក  ។ 
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458> បឋី  ក៏  ្ប់  រទពយ  ក៏  រលាយ  អស់   

លុយ  េៅ  េកៀន  េកាោះ  ោយ  អស់  គ្ាាន  សល់ 

ពី  មុន  រីក  រាយ  ឥ វូ  កងវល់ ។ 

េនោះ  េ ើយ  ជ្  ផល  អកុសល កមម  ។ 

 

459> េមើល  ៃថង  េរៀប  លិច  កុុំ  េភលច េរឿង ោស ់

ឥ វូ  លអ  លអោះ  ខ្ាាស់  បាប  េខ្ពើម  បាប 

សទាថា  ជ្  ៃដ  កាន់  យក  កុលាប 

ឈប់  រក  ដុន  ដាប  េធវើ  ទាន  េរៀន  ធម៌  ។ 

 

460> ងូត  ទឹក  ងូត  ភក់  េគ  ថ្  រកបី   

ងូត  ោអាត  របៃព  េគ  ថ្  មនុសស  េលាក 

ងូត  ទឹក  េសលៀក  រក់  មាន  សិរី  េជ្គ 

ទឹក  ថ្្ា  ឧេទាគ  ទឹក  ចិតត  សទាថា  ។ 

 

461> េសឋច  ជូរ  េ ោះ  គឺ  ទឹក  េខ្មោះ 

េសឋច  របែ ស  េ ោះ  គឺ  របមាទ 

េសឋច  ស វ្ាត  េ ោះ  គឺ  សទាថា 

េសឋច  មាន  េពៀរ  េ ោះ  គឺ  គុំនុុំ ។ 
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462> េទាធ រ ើតមាន  រ វ្ើបុណ្យរ វ្ើទាន េនសំ ុេល 

យ រ វ្ើជាទនុ បរងែើតជាផល ដំរណ្ើ រនឹងដល់ 

 េុគ្តិេួគ្ន៌ ។ 

463> អនក  មាន  ពកុ  ច រ្ា  េគ  ថ្  ឥសី 
អនក  មាន  របាក់  កមចី  េគ  ថ្  ជ្ប់  បុំណុល  ។ 

 

464> អនក  រសកុ  អនក  ភមូិ  េធវើ  របង  ការររ  ដី 
សបបុរស  របុស  រសី  េធវើ  របង  ការររ  ចិតត ។ 

 

465> ការររ  រទពយ  សមបតតិ  េគ  ថ្  េចោះ  ែថរកា 
ការររ  រាប់  ថ្  អោងារយ  គឺ  “ការររចិតតបាប”  ។ 

 

466> ការររ  ខ្លួន  េគ  ថ្  របេសើរ 
ការររ  រគាន់  េបើ  េគ  ថ្  ជ្ត ិ
ការររ  កុុំឲ្យ  ឃ្្ាត  េគ  ថ្  ទឹកដ ី
ការររ  លអ  ៃរក  គឺ  ការររ  ចិតត  ។ 

 

467> ការររ  របេទស  េររោះ  រសលាញ់  ជ្តិ 
ការររ  ោច់  ញាតិ  េររោះ  រសលាញ់  រគួោរ 
ការររ  អាា្ា  េររោះ  រសលាញ់  ជវីិត 
ការររ  ែដល  ពិត  គឺ  ចិតត  ខ្លនួ  ឯង  ។ 
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468> េៅ  កនុង  សមុរទ  េគច  មិន  ផតុ  ពី  រស  ៃរប 
េៅ  កនុង  េលាកីយ ៍ េគច  មិន  ផុត  ពី  និ តា 
ចង់  បាន  សុខ្  េគច  មិន  ផុត  ោង  លអ  ជ្ 
ចង់  បាន  រទពា  េគច  មិន  ផុត  ពី  ទាន  ។ 

 

469> េពល  ជួប  េា  ខ្ាា  េទើប  ដឹង  ថ្  យា ាង  េម៉ែច 
េពល  ជួប  អនក  លបិច  េទើប ដឹង ថ្  ទឹក  ែភនក 
េពល  ជួប  ា្ាត រុយ  េទើប ដឹង ថ្  សអុយ  េពក  
េពល  ខ្លួន  ពនុ  ែរក  េទើប  ដឹង  ថ្  ធងន់  ។ 

 

470> េបើ  ចង់  ពិបាក  ឲ្យ  ខ្ុំ  ែរក  ពុន 
េបើ  ចង់  បាត់  ធងន ់រពោះ  ឲ្យ  ដាក់  ចុោះ ។ 

 

471> េៅ  ជិត  អនក  របាជញ  ឲ្យ  ខ្ាាច  បាប 
េៅ  ជិត  កលិន  ឆ្អាប  ឲ្យ  ខ្ាាច  របឡាក ់
េៅ  កនុង  េលាក  ឲ្យ  ខ្ាាច  វដឋៈ 
េពល  េឃើញ  េខាទាោះ  រចវាក់  ឲ្យ  ខ្ាាច  គុក ។ 

472> កុុំ  បី  យា ាង  ែដល  កូន  រតវូ  េរៀន  គឺ  ៖ 
ទី១. កុុំ  រាប់  ាម  ា្ាត   
ទី២. កុុំ  ោអាត  ដូច  លាវា 
ទី៣. កុុំ  ជ្  មនុសស  រុយ  ។ 
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473> កូន  េអើយ  រគប់  គាទា  រតូវ  ចង  កបនិ   

ឥ វូ  មាន  ចនិ  ចូល  មក  រក  សុ ី

ពួក  េគ  ឆ្្ាតៗ  ស វ្ាត  រគប់  ទ ី

ទាល់  ែត  សុំ  ភី  េទើប  មាន  ចុំណូល  ។ 

 

474> ែឆក  រពុស  េររោះ  េឃើញ  មនសុស  េដើរ   

ែកអក  េ ើរ  េររោះ  េឃើញ  ចុំណ ី

រទុសឋ  មតិឋ  េររោះ  ចិតឋ  អរបយិ 

រក  រកី  េររោះ  ខ្ជលិ  រចអសូ  ។ 

 

475> ចាស់  ដចូ  យប់  េររោះ  េសព  គប់  ា្ាត 

លាវា  រសស់  ោអាត  ែត  របេ ង  កនងុ 

េពល  េ ើង  េដើម  េឈើ  កុុំ  ខ្ពស់   ួស  ចុង 

ខ្លួន  ប៉ែុន  កុំប៉ែុង  ចង់  េរបៀប  ដុំរី  ។       

 

476> អនក  ចាស់  ដូច  យប់  រាវ  ទាុំង  ៃថង 

អួត  ចាស់  ដូច  ៃថង  ចៃរង  វណ័ឋក 

េដាយ  ោរ  បុំ  ណុល   ុំ  ខ្វល់  វកឹ  វរ 

មាងាស់  របាក់  ឈូឆរ  រឹប  ក  ទារ  លុយ  ។ 
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477> អនក  ោង  លអ  បាន  បវរ  កនុង  ចតិត 
អនក  ោង  ពតិ  បាន  របតិ  សចចៈ 
អនក  ោង  បណុយ  បាន  ខ្លួន  សមសក័ឋិ 
អនក  ោង  ពទុធចរក  បាន  រកា  សលី  ។ 

 

478> រ វ្ើឲ្យចិតឋរតឹម   ពាយាមដុេេនមិ   ដុេរចិះដុេដេល      

ដដលវរបឡា ់       រាប់ឆ្ន ំរាប់ដខ       ដូរចនះទាល់ដត 

                          េមាអ តឲ្យជាប់  ។ 

 

479> ចិតតរអើយៗចិតត    ឯងគួ្រអាណិ្ត       ដល់ខញ ុំផងណា 

ចិតតឯង ំុដុត    ឲ្យខញ ុំឈឺផា           ចិតតឯងរនះណា 

                           រមតាត ផងចុះ  ។ 

                     

480> ចិតតខឹងចិតតខូច ចិតតឯងររបៀបដូច ជា វ អ ៊ីចឹង 
រផល ផលូចរលាតរផ្ដល ះ រ ័េមលឹងៗ មាច េ់ចិតតរតវូដឹង 

 របឹងទប់រទើបបាន ។ 

 

481> ចិតតខលះចា ់កាប់ ចិតតខលះេមាល ប់ ផ្ដឋ ច់ផឋិលជីវតិ 

ដល់អន ទន់ទាប ចិតតមិនដដលគិ្ត នូវរគ្ប់ជីវតិ 

 ចង់រេ់ដូចគ្នន  ។ 
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482> ចិតតខលះឈឺររចើន រោយ រ ំរណ្ើ ន រ ើនរ ើងឥេា 

រចដណ្នឥតឈប់ រទើបចិតតឈឺផា ឈឺលុះមរណា 

 រោយ ររបមាទ ។ 

 

483> ររឿងរ ើតពីចិតត របើមិនបានគិ្ត របិតឲ្យដិតដល់ 

ចិតតនឹងនំទ ុខ ចិតតនំ ងវល់ ចិតតវដតងផឋល់ 

 នូវ ឋីវនិេ ។ 

 

484> េភ្វចិតត របើមិនបានរបិត ពិតមានបញ្ហា  

វដុតរគ្ឯង ឲ្យឈឺចុ ផា បណ្ឍ ិ តរពាលថ្ល 

 រ ើតររគ្នះររពាះចិតត ។ 

 

485> ចិតតេចិតតរមម  វដតងរត់រៅ         តាមមាច េ់ររៀងខល ួន 

ឲ្យផលដល់មាច េ់ េុរ ិតេមេួន រទាះខំរគ្ចពួន 

 រៅដល់ទណីា ។ 

 

486>  មមេុរ ិតណាេ់ តាមឲ្យផលមាច េ់ មិនថ្លយប់ច្ងង 

មាច េ់រៅទណីា  មមរៅរបារេយ័ ររៀបចំល ច្ល 

 រៅតាម មមរនះ ។  

 

487> បូររីេអ េែះ ររចើន ដនលងណាេ់ រៅ មព ុជា 

នំគ្នន ទញិរៅ រេទើររគ្ប់ៗគ្នន  មានខលះរអរ 

  ំរពាគ្នម នផទះ  ( ខវះបុណ្យ ) ។ 
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488> ដីផទះរ ើងច្ងល ដតខល ួនចច្រង          ល ់រខទចគ្នម នេល់ 

ដល់រពលឥ ូវ រគ្ទទលួផល ច្ងលខពេ់រ ើងដល់ 

  រមិតរតវូល ់  ។ 

           (ដបរជាគ្នម នដីល ់នឹងរគ្) 

489> ទឹក  ថ្្ា  ោញ់  ទឹក  ចិតត  សបបុរស 
ឲ្យ  រទពយ  របស់  ោញ់  ឲ្យ  សីល  ។ 

 

490> េមើល  េឃើញ  េៅ  ោញ់  េមើល  យល់ 
កាយ  លអ  និមល  េៅ  ោញ់  លអ  ចិតត  ។ 

 

491> ឮ  េគ  របាប់  េៅ  ោញ់  រកយ  ពិត 
េគ  ជួយ  គតិ  េៅ  ោញ់  គុំនិត  ខ្លួន  ឯង  ។ 

 

492> មាន  ប៉ែុ ្ាន  ក៏  មនិ  េចោះ  រគប់  ែដរ  សរមាប់ 
េលាភៈ  េ ោះ  ែត  មាន  ប៉ែុ ្ាន  ក៏  រគប់  ែដរ 
សរមាប់  រពោះអរិយ  បុគគល  វិញ  ។ 

 

493> បា ាឆ្  េផញើ  ោរ  របាប់  េៅ  មនុសស  ថ្  ៖ 
“េគទទលួទាុំងអស”់   
-អនកមាន  អនករក  អនកតចូ  អនកធុំ 
-អនកមានអុំណាច  អនកគា្ានអុំណាច 
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-ឧកញា ា  មង្កនតីរាជការ  ម េសដឌ ី
-េកមងោស់ជរារគបគ់ាទាមិនេរីសមុខ្េ ោះេ ើយ  ។ 

 

494> ោង  េ្្ា  ដូច  ែផសង  ចុំែបង   ុំ  ទុកខ 
េបើ  ចង់  បាន  សខុ្  សរមកុ  ោង  លអ  ។ 

 

495> េបើ  ឆ្ឃាយ  អនក  របាជញ  កាច   ុំ  ទុកខ 
េបើ  ចង់  បាន  សខុ្  េសពគប់  បណឋតិ 
េបើ  ចង់  មាន  ជវីតិ  រកា  សុភាព 
េបើ  ចង់  បាន  លាភ  បរិោងាគ  នូវ  រទពយ  ។ 

 

496> បាន  េឃើញ  រពោះធមម  កាយ  ឆ្ឃាយ  នូវ  ភ័យ 
បាន  េឃើញ  រពោះជិនរសី  របៃព  កនងុ  ចិតត 
បាន  េឃើញ  អរយិមគគ  េដើរ  ចុំ  ផលូវ  ពិត 
បាន  េឃើញ  គុណ  បណឋិត  បនាត់  េមា ៈ  ។ 

 

497> របយុទធ  តាុំង  របណាុំង  វាស  
តេមលើង  ឥសា  របាថ្ទា  េលាភៈ 
វាក់  វិន  វកឹ  វរ  ដូច  មង  ជុំរក ់
េទើប  បាន  ជ្  ធ្ាាក់  េៅ  កនុង  កឋី  ទកុខ  ។ 
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498> បេរមើ  រាជការ  រតវូ  ែត  េោ្ាោះ  រតង ់

បាន  បួស  ជ្  សងឃ  ផចង់  ពុទធ  ឱវាទ 

អនក  មាន  បញ្ឈា  រក  សុី  មិន  ខាត 

អនក  បាន  ដាក់  បារត  ស វ្ាត  កឋី  សុខ្  ។ 

 

499> េៅ  វតឋ  បាន  បី  កនុង  ៃថង  បិណឋ  មយួ 

វិ  ារសគួ៌  ជយួ  ឲ្យ  បាន  កឋី  សខុ្ 

វតឋ  ៃរព  លាក់  មាងាស់  ឲ្យ  ផតុ  ពី  ទុកខ 

េៅ  វតឋ  ខាង  មុខ្  សូរិយា ា  េរធិ  មាស  ។ 

 

500> សងឃមឹ  េលើ  បុរត  មិន  ផុត  ពី  ខ្យល់   

សងឃមឹ  េលើ  ផល  តមកល់  ចតិត  រតវូ 

សងឃមឹ  បាន  សុខ្  កុុំ  េភលច  ែម៉ែឪ 

សងឃមឹ  រតមឹ  រតវូ  េៅ  េលើ  ខ្លូន  ឯង  ។ 

 

501> រដូវភជំ បិណ្ឍ    រតវូដតចង បិន   ររៀបខល ួន មត់ចត់ 

មានបាយេមល   បវរនូវភតឋ   េំរៅរៅវតឋ 

 របរគ្នដល់េងឃ  ។ 
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502> វបបរដូវ          ូនដម៉ ូនឳ        រតវូដត បររពាះ 

ពូជមានពូជេុខ    ំុឲ្យផុត ួេ     ងបុណ្យឆលងររជាះ 

 រេ់ នុង ឋីេុខ  ។ 

503> េបើ  ចង់  បាន  រតង់  រតវូ  តរមង់  ខ្លនួ  ឯង 
េបើ  ចង់  បាន  ែសឋង  រតវូ  ែត  ពិនិតយ 

េបើ  ចង់  បាន  េចោះ  រតូវ  ោញាប់  បណឋិត 

េបើ  ចង់  បាន  ពិត  របរពឹតត  សុចរតិ  ។ 

 

504> គ្ាាន  អវី  ធុំ  ជ្ង  េមឃ 
គ្ាាន  អវី  សេងវគ  ជ្ង  អវិជ្ឆា 

គ្ាាន  អវី  េោភា  ជ្ង  រពោះ  ធមមកាយ 

គ្ាាន  អវី  ែវង  ឆ្ឃាយ  ជ្ង  វដឋៈ  េ ោះ  េ ើយ  ។ 

 

505> អស់  របាក់  អស់  រទពយ  ភយ័  ខ្ាាច  រក 
អស់  េ ើយ  គួរ  ោទរ  គឺ  អស់  កេិលស  ។ 

 

506> ដល់ច្ងងអំុទ ូ   នំគ្នន បា ់ភលូ    រមើលទ ូរគ្អំុ 

ច្ងងដប់របាំរ ើត    របុីតតេំុ   រពះពុទធរគ្នតម 

 បរនិិពាវ ន  ។ 
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507> ជួយ  អនក  ដៃទ  េដាយ  េមាឍា 
ជួយ  សមីអាា្ា  េដាយ  ខ្នត ី
ជួយ  េលាកយិ  េដាយ  បិដក 
ជួយ  មនុសស  អារកក់  េដាយ  សីល  របាុំ 
ជួយ  អនក  ឈឺ  របោុំ  េដាយ  យក  េៅ  េពទយ 
ជួយ  ពកួ  េរបត  េដាយ  ឧទទសិ  បណុយ 
ជួយ  អនក  លីែសង  ធងន់  េដាយ  ឲ្យ  ដាក់  ចុោះ  ។ 

 

508> ររនចដប់របាំ     ឋិ បានផ្ដឋ ំ   ចូរចំា ំុរភលច 

ច្ងងរពះរមាគ្លាល ន   រតវូចំាជានិចច   េំុរពះេររមច 

  ិចចចូលនិពាវ ន  ។  

 

509> រមើលរៅវលដរេ  រេរណាះពុ ដម៉   ធាល ប់ដតជួបជំុ 
រៅេល់ដតដរេ   ពុ ដម៉គ្នត់លា   ទាំងពីរអអគ  

 រៅបររលា   ។ 

 

510> ររឿងការរពាត់របាេ រពះពុទធបានរតាេ់ មានររចើនគ្ររគ្ន  
រាប់ជាតិមិនអេ់   រោយ រដតរមាែ   របើមិនឧរទាគ្ 

  ឋ ប់ពុទធឱវទ  ។ 
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511> េគ  ថ្  របាក់  អាច  េដាោះ  រោយ  បាន  រគប់  

េកៀន  េកាោះ 

ែត  បញ្ឈា  លអ  រសស់  អាច  េដាោះ  រោយ  បាន  

រគប់  េរឿង  ។ 

 

512> អនក  ែដល  របមាទ  កនុង  អុំេពើ  លអ 

េ ើយ  េរតកអរ  កនុង  កាម  គណុ 

េទើប  បាន  ស យ  ស ុន  ធងន់  កនងុ កឋី  ទុកខ  ។ 

 

513> សអប់  ទុកខ  សរមកុ  េធវើ  បុណយ 

សអប់  រក  ដល់  កនុ  សរមកុ  េធវើ  ទាន 

សអប់  អវិជ្ឆា  រតូវ  ខ្ុំ  របឹង  េរៀន 

សអប់  ឧបាទាន  រតូវ  រកា  សីល  ។ 

514> អវិជ្ងា  តណាហា  នងិ  ឧបាទាន 

ែតងែត  េបៀត  េបៀន  ដល់  េយើង  រគប់  គាទា 

ឲ្យ  រង  នូវ  ទកុខ  ឲ្យ  មាន  នវូ  េពៀរ 

េកើត  ោស់  ជរា  េនោះ  ជ្  វដឋៈ  ។ 
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515> រេពគ្ប់យួនចិន   រតវូដតចង បិន   ឲ្យបានរតឹមរតវូ 
ររពាះអីពួ រគ្   រ េុរីគ្ប់ផលូវ   រេុ ដខមរឥ ូវ 

 ម រៅររចើនណាេ់  ។ 

516> អនក  េរកាធ  េររោះ  ោញ់  េឆ្ត  អវិជ្ឆា 
អនក  ោង  េពៀរ  េររោះ  ោញ់  េឆ្ត  េមា ៈ 
អនក  រសលាញ់  សក័ឋិ  េររោះ  ោញ់  េឆ្ត  តណាហា 
អនក  រក  េខ្ាាច  ផា េររោះ ោញ់ េឆ្ត  កុំណាញ់  ។ 

 

517> េបើ  ចង់  មាន  រតវូ  ខ្ុំ  េធវើ  ទាន  បនត 
េបើ  ចង់  បាន  លអ  រតូវ  បនត  េធវើ  បណុយ  ។ 

 

518>  ួតយូរៗរីង    លីងយូរៗេខ្ាាច 
េខាចយូរៗខ្វោះ   ោស់យូរៗោ្ាប់  ។ 

     (ដូេចនោះចូរកុុំរបមាទ) 

 

519> ពពក  រោត់  បាុំង  បាត់  នូវ  ភនុំ 
បូកេគា  មេ រមយ  ជុុំ  ញាតិ  ស ញាន 
េពល  េនោះ  តេៅ  សូម  សុខ្  េកសមកានឋ 
រុងេរឿង  េថកើងថ្រាន  សូម  បាន  លាភ  ជ័យ  ។ 
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520> សរមស់  បូកេគា  ជេយា  េខ្មរា 
េបើ  បាន  ទសស   រជោះ  ថ្្ា  កនុង  ចិតឋ 
េទសភាព  រសស់  ោអាត  ភនុំ  ធុំ  ពិត 
បារមី  ស័កឋិសិទធិ  ឫទធី  រពោះពទុធ  ។ 

 

521> េកា  សក់  ោង  ផនួស  បួស  ជ្  សងឃ 
រសស់  លអ  ផូរ  ផង ់ បុរត  អងគ  រពោះពទុធ 
បួស  ែសវង  េរៀន  ធម៍  គឺ  លអ  បុំផតុ   
ផលូវ  មគគ  វិសុទធ  រពោះពុទធ  ប ហ្ាញ  ។ 

 

522> ចុំេណោះ  ជុំ ញ  ទាញ  យក  ចុំេណញ 
ចុំណលូ  ចូល  េពញ  េដាយ  ោរ  ចុំណាន 
ចុំណាប់  ចុំនួន   ុំ  ខ្លួន  េថកើង  ថ្រាន 
សមបតឋិ  រក  បាន  េររោះ  របាណ  មាន  របាជញ  ។ 

 

523> រាុំ  េរចៀងៗ  េសបៀង  ក៏  អស ់
កូន  េៅ  េរកៀម  េរកាោះ  េខ្ាោះ  អា រ 
រាល់  ៃថង  ជល់  មាន់  េ ើយ  េដើរ  ផកឹ  រោ 
េធវើ  ឲ្យ  រគួោរ  ជួប  ែត  កឋី  ទុកខ  ។ 

(របមាទជ្បាតៃនេសចកឋីទកុខ) 
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524> ោង  ផលូវកាត់   រតូវ  ទមលុោះ  ភនុំ 

ោង  ផលូវគុំនុុំ   រតវូ  ទមលុោះ  ចិតត 

ោង  ផលូវសចុរិត   រតូវ  ទមលុោះ  ទុកខ 

ោង  ផលូវបរមសខុ្   រតូវ  ទមលុោះ  វដឋៈ  ។ 

 

525> រពលរពឹ រពលឹម     ូនរតវូញញឹម   េងឃឹមជានិចច 
ញញឹមេួេឋ ី   ូនរអើយ ំុរភលច   ញញឹមជារពរជ 

 ញញឹមពរពាយ  ។ 

     (ញញឹមរពលរពឹ រដើមបីនំយ េរិេួីេឋឲី្យខល ួនឯង) 

 

526> លលក  ជ្ប់  លប ់ េដាយ  ោរ  ធាទាក់ 

អនក  ជ្ប់  ជុំរក់  េដាយ  ោរ  តណាហា 

អវិជ្ឆា  ផឋល់  ទកុខ  កនុង  វដឋ  សងារ 

មុឺន  ែសន  បញ្ហា  េដាយ  ោរ  េមា ៈ  ។ 

 

527> េមា ៈ  ទាក់  សតវ  ឲ្យ  បាត់  កឋី  សុខ្ 

ដុំេណើរ  េៅ  មុខ្  មាន  ទុកខ  េោក  េៅ 

កិេលស  តណាហា  វា  ជ្  ដុំេៅ 

ឱឃៈ  ទាក់  េ្្ា  ចូល  រេ ដ្ា  េភលើង  ។ 
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528> មិនទាន់ជាបឋី   េូម ូនរេីៗ    របយ័តនផងណា 

រទាះបី គ ល់យូរ   ឬជាេងារ   ដល់រពលរ កា 

 នរណាឈឺចាប់  ។ 

529> ទឹក  ឃមុុំ  រកចូ  ឆ្្ារ  រប រ  េមេរាគ   

បាន  បួស  ជ្  េលាក  រប រ  កិេលស   

ឯរល  សពវ  ៃថង  រប រ  អនក  េចោះ 

អាោរយ  ែតេថោះ  រប រ  ខ្លួន  ឯង  ។ 

 

530> ចូរកូន  េធវើ  ជ្  អនក  ក្ាា ន  ែត  កុុំ  ក្ាាែ ក 

ចូរកូន  របែកក  ចុំេរោះ  អុំេពើ  បាប 

ចូរកូន  បង្ក រ្ាប  ចតិត  ឆ្អាប  ឥសា 

ចូរកូន  រប រ  នវូ  ចិតត  ែដល  សអប់ 

ចូរកូន  បញ្ចប់  នវូ  រាល់  ទុចចរតិ 

ចូរកូន  ោង  ពតិ  ទាន  សីល  ភាវ  

ចូរកូន  ោ្ារ  លា  នូវ  េពៀរ  ទាុំងឡាយ 

ចូរកូន  េចញ  ឆ្ឃាយ  ពី  កាយ  គុំនុុំ 

ចូរកូន  ជបួ  ជុុំ  បណឋិត  សបបុរស  ។ 
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531> មូស  ជ្  េម  ចមលង  េរាគ  រគនុ   ម 
មុខ្  េរកៀម  ជ្  េម  ចមលង  េរាគ  គ្ាាន  សិរី 
ផិត  បឋី  ជ្  េម  ចមលង  េរាគ  ទគុត ិ
 ិរិ  ជ្  េម  ចមលង  នូវ  េសចកឋី  សខុ្  ។ 

 

532> េគថ្  ោវា  ចូល  ចិតត  សីុ  េចក 
េគថ្  េសក  ចូល  ចិតឋ  សីុ  េរត 
រីឯ  មនុសស  េោនាត  ចូល  ចិតឋ  ទុចចរតិ 
មនុសស  ខ្លឹម  ពតិ  ចូល  ចិតឋ  បណុយ  ។ 

 

533> សលឹក  េឈើ  រជុោះ  ករម  ឆ្ឃាយ  ពី  គល ់
មនុសស  និមល  ករម  ឆ្ឃាយ  ពី  សុខ្ 
រីឯ  ជន  រល  ករម  ឆ្ឃាយ  ពី  ទកុខ 
អបាយមុខ្  ករម  ឆ្ឃាយ  ពី  អបាយភូមិ  ។ 

 

534> រតី  ជ្ប់  សនទចូ  េដាយ  ោរ  នុយ 
រុយ  សុី  សអុយ  េដាយ  ោរ  អវិជ្ឆា 
អនក  េធវើ  រតវូ  េដាយ  ោរ  យល់  ធមា្ា 
អនក  មាន  នវូ  េពៀរ  េដាយ  ោរ  គុំនុុំ  ។ 
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535> ឈប់ខឹងកាលណា   ទ ុខរ  រខ្លល ចផា  ដលងហ៊ានគ្នំរទ 
រគ្ ួររ ីរាយ   ជិតខ្លងររត អរ    រទវតា ទរ 

 ជូនពរឲ្យលាភ  ។ 

 

536> មានេមបតតិ   លះចិតឋកាត់   ខ្លច ត់ ំណាញ់ 

បាបចុះចាញ់   បុណ្យបានឈនះ   រពះេររេើរ 

រទើបរគ្នន់របើ   រដើរផលូវរតវូ   បាននូវេុខ  ។ 

 

537> មានបញ្ហដ    ថ្លល គំ្និត   គិ្តបានលអ   

ររៀននូវ្ម៍   រ ាេលី   រលឹររចបាប 

បាត់ លិនឆ្អ ប   រកាបផុតេអុយ   លុយ ូរចូល  ។ 

 

538> ផទោះ  េរៀប  រយ  លអ  គួរ  ឲ្យ  ចង់  េៅ 
បវរ  េសៀវេៅ  គរួ  ឲ្យ  ចង់  អាន 
បនទប់  េគង  ោអាត  គួរ  ចង់  សរមានឋ 
រស់  សខុ្  េកសមកានឋ  េររោះ  បាន  ោង  បុណយ  ។ 

 

539> សុេមធ  ាបស  លអ  រសស់  េររោះ  សីល 
េលាក  បាន  ផ្ញាច់  ផឋិល  កិេលស  តណាហា 
រពោះ  េរធិសតវ  ែសន  លអ  អោងារយ 
េគ  បូជ្  ផ្រា  េររោះ  ថ្  ពុទធ  វងស  ។ 
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540> េបើ  ចង់ បាន  ែផល  កូន  ែម៉ែ  ែថ  គល ់

ចង់  បាន  ផតុ  ខ្វល់  ផ្ញាច់  គល់  កិេលស 

េបើ  ចង់  បាន  លអ  កូន  កុុំ  របែ ស 

េបើ  ចង់  បាន  េចោះ  ោក  សួរ  េលាក  រគូ  ។ 

 

541> េបើ  ចង់  បាន  លយុ  ជយួ  ែថ  អងគរ 

េបើ  ចង់  បាន  លអ  ជួយ  ែថ  របាោទ 

ចង់  បាន  ចុំេណោះ  គួរ  ោញាប់  ឱវាទ 

េបើ  មិន  ចង់  ខាត  ស វ្ាត  ទាន  សីល  ។ 

 

542> េបើ  ចង់  បាន  សខុ្  ជួយ  ែថ  ទកឹ  ដី 

ចង់  បាន  របៃព  ជួយ  ែថ  ែម៉ែ  ឪ 

ចង់  បាន  របយិ  ភាព  េធវើ  ខ្លួន  រតមឹរតវូ 

ចង់  េដើរ  រតង់  ផលវូ  កុុំ  េៅ  ជិត  រល ។ 

 

543> ចង់  ោង  កឋី  សខុ្  សរមកុ  េធវើ  បណុយ 

ចង់  ោង  េដើម  ទុន  សរមុក  េធវើ  ទាន 

ចង់  ែថ  សមបតតិ  បរិោងាគ  ធន  ធាន 

ចង់  បាន  និរវាន  េរៀន  ធម៌  រពោះពុទធ  ។ 
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544> ទេនល  េជ្រ   ច  ររច  ទឹក  េ ើង  ចុោះ 
កូន  េៅ  រសី  របសុ  មាន  ខ្ុស  មាន  រតវូ 
ែណ   ុំ  ពនយល់  េៅ  ាម  តរមូវ 
ឲ្យ  េដើរ  ចុំ  ផលូវ  កុសលា  ធមា្ា  ។ 

 

545> េលាក  រគូ  ធមា្ា  ជ្  អនក  តរមង ់
ឲ្យ  បាន  រតឹម  រតង់  ែម៉ែ  ឪ  ជួយ  របាប់ 
េឃើញ  ខ្ុស  តចិ  តួច  រតូវ  ែត  របញាប ់
កូន  ណា  ខ្ុស  ចាប់  រតូវ  ឆ្ប់  ែក  ខ្លួន ។ 

 

546> េភលើង  ចង្ក រ្ាន  សរមាប់  ចមអនិ  អា រ 
េភលើង  ឥសា  សរមាប់  ដុត  នវូ  ចតិត 
េភលើង  េទាសៈ  សរមាប់  ដុត  ជវីិត 
េភលើង  រាគៈ  ពិត  ដតុ  សតវ  នរក  ។ 

 

547> េសចកឋី  សុខ្  រកា  មិន  បាន  យូរ  េ ើយ 
េបើ  កូន  រាណ  េរតើយ  រពេងើយ  នឹង  បុណយ  ។ 

548> រោុំង  មាន  កមា្ាុំង  ខ្ាាុំង  ជ្ង រលក 
េទាោះ  ខ្យល់  រុញ  មក  រលក  ប៉ែនុណា 
រោុំង  សមរុទ  េនោះ  មិន  ែដល  តវា ា 
រលក  យា ាង  ណា  ទប់  បាន  ទាុំង  អស់  ។ 
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549> រលក  េរបៀប  ដូច  ជ្  េសចកឋី  េរកាធ 
ែបក  រង  ែបក  េបា ាត  េដាយ  ោរ  េរកាធ  ខ្ងឹ 
រលក  ៃន  េរកាធ  េយើង  គួរ  ែត  ដឹង 
ចង់  ទប់  េរកាធ   នឹង យក  រោុំង  េមាឍា  ។ 

 

550> ខ្ពស់េៅែតខ្ពស ់ េបើរស់កនុងសចុរិត 
ពិតេៅែតពតិ  េបើគិតកនុងសចចៈ ។ 

 

551> មានេៅែតមាន េបើេធវើទានចុំេរោះរពោះសងឃ 
រតង់េៅែតរតង ់ េបើតរមងខ់្លួនឯង ។ 

 

552> អនក  េធវើ  ជុំនួញ  ចង់  បាន  ចុំេណញ 
ឯ  សតវ  េលាក  វញិ  ចង់  បាន  កឋី  សុខ្  ។ 

 

553> កុុំ  ខ្វល់  នឹង  របស ់ ែដល  អត ់
កុុំ  ខ្សត់  នឹង របស់  ែដល  មាន 
កុុំ  ខ្ាាស  េអៀន  នងឹ  អុំេពើ  លអ 
កុុំ  រក  ទាុំង  មាន  កុុំ  េរៀន  ាម  រល  ។ 

554> កាន់  ែត  ដុត  កាន់  ែត  េ ញ្ា  
កាន់  ែត  មួេ  ា  កាន់  ែត  ទុកខ 
កាន់  ែត  រុក  កាន់  ែត  ឈឺ 
កាន់  ែត  ឮ  កាន់  ែត  មិន  ែឆអត  ។ 
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555> ជូន  រ វ្ាន់  រតវូ  េធវើ  ឲ្យ  បាន  ឆ្ប ់
រក់  ព័នធ  នងឹ  ចាប់  រតូវ  គតិ  ឲ្យ  យូរ 
ែត  េរឿង  កតញ្ដូ  រតូវ  ោុំ  កុុំ  េភលច   
េទើប  កូន  មនិ  លចិ  េៅ  កនុង  កុំ សុ ។ 

 

556> លអេៅែតលអ    េបើបនតេធវើទាន 
មានេៅែតមាន  េបើ  ានោគៈ ។   

 

557> េអាយ  េបោះដូង  របេសើរ  ជ្ង  ឲ្យ  រកមា 
េអាយ  វិជ្ឆា  ការ  របេសើរ  ជ្ង ឲ្យ  លុយកាក់  ។ 

558> ឲ្យ  ទកឹ  សុទធ  របេសើរ  ជ្ង  ឲ្យ  សរុា 
ឲ្យ  បញ្ឈា  របេសើរ  ជ្ង  ឲ្យ  ពលកមម  ។ 

 

559> ឲ្យ  គុំនិត  របេសើរ  ជ្ង  ឲ្យ  គុំនុុំ 
ឲ្យ  ជបួជុុំ  របេសើរ  ជ្ង  ឲ្យ  ការ  ររត់ របាស  

 

560> េមឃមានរនទោះ    រពោះមានបារម ី
កនុងេលាកមានអវី    រពោះពទុធរទងញ់ាណ 
បានេកើតជ្មនុសស   កូនេអើយរបឹងេរៀន 
េគចពីេរគឿងេញៀន   និងអបាយមុខ្  ។ 
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561> និយាយ  កុ ក  េគ  ឯង  វា  េចោះ  ែត  បាន 
ែត  េបើ  កុ ក  សមីរបាណ  គឺ  មិន  បាន  េ ើយ  ។ 

 

562> បុគគល  ករមតិ  ទាប  ោតាប  អែងអល  ែត  ទុំ ស ់
បុគគល  ករមតិ  ខ្ពស់  រស់  កនុង  េសចកឋី  សងប់  ។ 

563> រក  ខ្សត់  នងិ  ខ្ពង ់ ខ្ពស់   ួស ដល់  ណា 
រទពយ  េរចើន  េមឋចមាញា  រពោះ  ថ្  េសមើ  គាទា  
ែត េរឿង  ខ្ពស់  ទាប  មិន  រាប  េ ោះ  ជ្   
អនក  មាន  សទាថា  កនុង  ពុទធ  ោស   ។ 

 

564> អនក  របរពឹតឋ  ធម៌  ស  និង  ធម៌  េ្្ា 
េទើប  រពោះ  របេៅ  ថ្  មនិ  េសមើ  គាទា 
អារកក់  និង  លអ  របរពតឹត  រគប់  រគា 
ទាុំង  េ ោះ  ពិត  ជ្  មិន  េសមើ  គាទា  េ ើយ   ។ 

 

565> បាប  អភញិ្ឈាណ  មាន  េៅ  កនុង  ចតិត   
កូន  េអើយ  រតវូ  របិត  បិទ  វា ឲ្យ  លអ 
រតូវ  យក  សុមី៉ែង់  និង  ែដក  រពោះ  ធម៌ 
េទើប ជិត  បវរ  នវូ  ោ្ាក  ោទាម  េ ោះ  ។ 
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566> ោ្ាក  ោទាម  ពី  មនុ  យក  បុណយ  េៅ  បិទ 

វា  នឹង  បាន  ជិត  នូវ  បាប  ទាុំង  ឡាយ 

ោគៈ  បញ្ឈា  េដាយ  មាន  ឧបាយ 

េទើប  បណុយ   ុំ  កាយ  ោក  ឆ្ឃាយ  ពី  ទុកខ  ។ 

 

567> ដូច  អងគលីមាល  ជ្  គុំរូ  រោប ់

រពោះ ពទុធ បាន របាប់ េ ើយ េលាក ោញាប់ ាម 

ផ្ញាច់  ផឋិល  េទាសៈ  េលាភៈ  េញៀន  ញា ាម 

េឃើញ េទាស កនុង កាម ចាម យក មគគ ផល  ។ 

 

568> សូម  ថ្វាយ  បងគុំ  របណមយ  អភិវាទ 

ោរីរិកធាតុ  និង  ោទាម  រពោះ  បាទ 

េរៀន  សូរត  ោញាប់  គិត  ពិនតិយ  ឱវាទ 

េទើប  េយើង  មនិ  ខាត  នូវ  េពល  េវលា  ។ 

 

569> ឱវាទ  រពោះ  ពុទធ  វិសុទធ  អោងារយ 

ប្ហាញ  មគគ  ថ្្ា  េឆ្នាោះ  េៅ  បរមសុខ្ 

រទង់  បាន  េបើក  ទាវារ  វដឋៈ  ជ្  គុក 

សពវ  សតវ  ផតុ  ទកុខ  រសុក  វដឋៈ  ភយ័  ។ 
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570> ឆលង  វដឋៈ  ទុកខ  នងិ  វដឋៈ  ភយ័ 
េៅ  ាម  និសសយ័  សតវ  បាន  សនស ំ
ដូេចនោះ  ចូរ  េយើង   ុំ  គាទា  ខ្ិតខ្ុំ 
េាង  សសរ  សឋម  ទាន  សីល  ភាវ  ។ 

 

571> ឆ្ឃាយ  អនក  របាជញ  បាច  ចូល  នូវ  ទកុខ 
ឆ្ឃាយ  ពី  កឋី  សុខ្  ធងន់  េៅ  កនុង  បាប  ។ 

 

572> ឆ្ឃាយ  ពី  ោគៈ  បាន  ជ្  អនក  រករីក 
ឆ្ឃាយ  ពី  ធម៌  ស  វឹកវរ  សងគម  ។ 

 

573> រសលាញ់  ពតិ  គឺ  រសលាញ់  េដាយ  េមាឍា 
រសលាញ់ អនទោះោរ គឺ រសលាញ់ េផលកបេ តារ  ។ 

 

574> រពេ ើន  នឹង  ពស់  រស់  សល់ខ្លី 
រពេ ើន  នឹង  រសី   ុំ  ខ្លី  វិជ្ឆា 
រពេ ើន  នឹង  េពៀរ  ចាស់  ជ្  រង  ទុកខ 
រពេ ើន  នឹង  សុខ្  ចាស់  ជ្  េទាស 
រពេ ើន  នឹង  យស  រស់  កនុង  បាប 
រពេ ើន  នឹង  ឆ្អាប  ចាស់  ជ្  សអយុ 
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រពេ ើន  នឹង  លុយ  ចាស់  ជ្  េលៀន(1) 
រពេ ើន  នឹង  មាន  ចាស់  ជ្  រក 
រពេ ើន  នឹង  លអ  ចាស់  ជ្  ខ្ុស 
រពេ ើន  នឹង  អសុ  សុស  ទាុំង  ឆអងឹ  ។ 

 

575> ខ្ាាេ្្ាមិនសូវមាន   អនកមានមនិរគប ់
កិេលសមិន្យទប់  ងងឹតជ្ងយប់គឺអវិជ្ឆា  ។ 

 

576> ឈឺមនិ្យជ្គចឺិតត    និយាយមិនែដលពិតគឺ
រល 
មិនោញាប់ែម៉ែឪទុំមនុរសគាល  ៃថលជ្ងលយុេរៀល
គឺសុចរិត  ។ 

577> េបើចងរ់ចបាច់កកិេលស  កុុំរបែ សេលាភៈ  ។ 

578> កុំពូល  ភនុំ  គឺ  ជ្  ជុំរំ  ចិតឋ 
កុំពូល  គតិ  ដបតិ  ចិតឋ  លោះ 
កុំពូល  ឈនោះ  គឺ  លោះ  កិ  េលស 
កុំពូល  េចោះ  គឺ  តរមិោះ  គិត  រតូវ  ។ 

                                                           

 (១) លលៀនអណ្ដ្ត 
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579> េមឃ  រស ោះ  េររោះ  គ្ាាន  ពពក 
ចិតឋ  លអ  ពនលក  េររោះ  គ្ាាន រាគៈ  ។ 

 

580> គ្ាាន  អវី  ពិបាក  ជ្ង  ខ្វោះ  បុណយ  
គ្ាាន  អវី  ធងន់  ជ្ង  បាប 
គ្ាាន  អវី  ឆ្អាប  ជ្ង  ទុចចរិត  
គ្ាាន  អវី  ពិត  ជ្ង  សចចៈ  េ ោះ  េ ើយ  ។ 

 

581> បាប  អភញិ្ឈាណ  មាន  េៅ  កនុង  ចតិឋ 
កូន  េអើយ  រតវូ  រសិត  បិទ  វា  ឲ្យ  លអ 
េដាយ  យក  សុីម៉ែង់  និង  ែដក  រពោះ  ធម ៌
េទើប  ជិត  បវរ  នវូ  ោ្ាក  ោទាម  េ ោះ  ។ 

 

582> ោ្ាក  ោទាម  ពី  មនុ  យក  បុណយ  េៅ  បិទ   
វា  នឹង  បាន  ជិត  នូវ  បាប  ទាុំង  ឡាយ   
ោគៈ  បញ្ឈា  េដាយ  មាន  ឧបាយ 
េទើប  បណុយ   ុំ  កាយ  ោក  ឆ្ឃាយ  ពី  ទុកខ  ។ 

 

583> ដូច  អងគលុីមាល  ជ្  គុំរូ  រោប ់
រពោះ  ពុទធ  បាន  របាប់  េ ើយ  េលាក  ោញាប់  ាម 
ផ្ញាច់  ផឋិល  េទាសៈ  េលាភៈ  េញៀន  ញា ាម 
េឃើញ េទាស កនុង កាម ចាម យក មគគ ផល  ។ 
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584> មនុសស  រក  ខ្សត់  និង  មាន  ខ្ពស់   ួស  ដល់ណា 
រទពយ  េរចើន  េមឋច  មាញា  រពោះ  ថ្  េសមើ  គាទា   
ែត  េរឿង  ខ្ពស់  ទាប  មិន  រាប  េ ោះ  ជ្ 
អនក  មាន  សទាថា  កនុង  ពុទធ  ោស   ។ 

 

585> អនក  របរពឹតឋ  ធម៌  ស  និង  ធម៌  េ្្ា 
េទើប  រពោះ  របេៅ  ថ្  មនិ  េសមើ  គាទា 
អារកក់  និង  លអ  ែដល  ោង  រគប់  រគា 
ទាុំង  េនោះ  ពិត  ជ្  មិន  េសមើ  គាទា  េ ើយ  ។ 

 

586> សូម  ថ្វាយ  បងគុំ  របណមយ  អភិវាទ   
ោរី  រិកធាតុ  និង  ោទាម  រពោះបាទ 
េរៀន  សូរត  ោញាប់  គិត  ពិនតិយ  ឱវាទ 
េទើប  េយើង  មនិ  ខាត  នូវ  េពល  េវលា  ។ 

 

587> ឱវាទ  រពោះ  ពុទធ  វិសុទធ  អោងារយ 
ប្ហាញ  មគគ  ថ្្ា  េឆ្នាោះ  េៅ  បរមសុខ្ 
រទង់  បាន  េបើក  ទាវារ  វដឋៈ  ជ្  គុក 
សពវ  សតវ  ផតុ  ទកុខ  រសុក  វដឋៈ ភយ័  ។ 
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588> ទី  ឋាន  មេ រម  ជុុំ  អនក  របាជញ 
មេ ទាវារ  ចិញ្ងាច  ភលឺ  រតចោះ   
មេ វិញ្ឈាណ  មាន  មិន  ខ្វោះ 
បញ្ឆាក់  យា ាង  ចាស់  កនុង  មេ ោរ ។ 

 

589> រុកខជ្តិ  ែផល ផ្រា  បុបាធា ៃរព  ភនុំ 
េឃើញ  ែត  សតវ  ឃមុុំ  មិន  ឃ្្ាត  ពី  ផ្រា 
សរមស់  ធមម  ជ្ត ិ មិន  ឃ្្ាត  េនរា 
ធម៌  រពោះ  ោោញា  មិន  ឃ្្ាត  បណឋិត  ។ 

 

590> អភិបាល  ធមមជ្ត ិ េទើប  ឃ្្ាត  ពី  ទុកខ 
អភិបាល  ភមូិ  រសកុ  ទុក  ៃរព  លមអ 
អភិបាល  ោស   ែថ  សងឃ  ឲ្យ  លអ 
អភិបាល  រពោះ  ធម៌  រកា  វិនយ័  ។ 

 

591> េទា  េោ  េមា  េ   េោរ  េៅ  កនុង  ចតិឋ 
េោរ េនោះ  របរពឹតឋ  ដុត  ចិតឋ  ដតុ  កាយ 
ឲ្យ  េឆោះ  រាល  េ ញ្ា   ុំ  ទុកខ  ខ្វល់  ខាវាយ 
រតូវ  រក  ឧបាយ  ោប់  វា  ឲ្យ  បាន  ។ 
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592> េបើ  ោប់ វា  បាន  េទើប  របាណ  រតជ្ក់ 
ពិត  ជ្  ោវ័ក  ៃន  រពោះ  សមពទុធ 
ចិតឋ  រសស់  ថ្្ា  ោអាត  ដូច  ទកឹ  បរិសុទធ 
បាន  សនតិ  បទ  របាកដ  និរវាន  ។ 

 
 

593> ារា  រាប់  េកាដិ  បេញ្ចាត  េនរា 
លង់  កនុង  កាមា  េរចើន  ជ្ង  លង់ ទកឹ 
លង់  កនុង  ែកវ  រោ  ោ្ាប់  េរចើន  សនធឹក 
លង់  ដ៏  វរ  វឹក  លង់  អារមមណ៍  េលាភៈ  ។ 

594> លង់  ទឹក  ទេនល  គរួ  ឲ្យ  តក់  សលុត 
លង់  ទឹក  សមុរទ  គួរ  ឲ្យ  ភយ័  ខ្ាាច 
លង់  ែ ល  មិន  រួច  គឺ  លង់  អុំណាច 
លង់  មាន  េរគាោះ  កាច  គឺ  លង់  គុំនតិ  ។ 

595> មុខ្  វាុំង  មាន  ទេនល  អភិគម¬1¦ 
របសពវ  ជួប  ជុុំ  មាន  មុខ្  ែត  មយួ 
អនក  ណា  បាន  យល់  នងឹ  ផុត  ទកុខ  រពយួ 
ទេនល  េនោះ  មួយ  ជយួ  របាប់  មុខ្  រព ម  ។ 

                                                           

 (១) ទលនេអភិគម្ (គុុំ)  = ទ្ខនេស្បរពវមុខគ្មន  
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596> រតេចៀក  នងឹ  ែភនក  មាត់  និង  រចមោុះ 
 ុំ  ទុកខ   ុំ  េទាស  យា ាង  េរចើន  អេនក 
អវិជ្ឆា  ដឹក  មុខ្  បាប  មិន  របែកក 
គួរ  ឲ្យ  សេងវគ  េបើ  បាន  ពិោរណ៍  ។ 

 

597> រុកខជ្តិ  មាន  ផ្រា  េៅ  រគប់  ទិស  ទ ី
ផ្រា  របៃពណី  មាន  ែត  មួយ  គត ់
រតូវ  ជួយ  រកា  ឲ្យ  បាន  គត់  មុត 
េទើប  មិន  រលត់  ផុត  បាត់  វបបធម៌  ។ 

 

598> ផ្រា  របៃពណី   រី  ចូល  ចិតត 
បុរាណ  េរពង  រពទឹធ  ពិត  មាន  បញ្ឈា 
បាន  យក  ផ្រា  េ ោះ  េៅ  ឲ្យ  អាោរយ 
េពល  េរៀបចុំ  ការ  ដល់  កូន  របុស រសី ។ 

 

599> ផ្រា  ោ្ា  ដូន  ា  េម  បា  សួសឋី 
ញាតិ  បាន  ចង  ៃដ  កនុង  ៃថង  មងគល 
មាា  បិា  រសស ់ ថ្្ា  និមល 
បាច  ផ្រា  ោ្ា  ដល់  កូន  ាុំង  ពីរ   ក់  ។ 
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600> កោង  សមិទធផល    បនសល ់ នូវ  េ ្ាោះ 
កោង  កិតតិយស  បនសល់  នូវ  េករត ៍
កោង  បារមី  លអ  អវី  េម៉ែលោះ  េទ 
កោង  ផុត  េគ  គឺ  អងគ  រពោះពុទធ  ។ 

 

601> បាន  កោង  កុដ ិ រួច  ផុត  អត ់ ផទោះ 
បាន  កោង  រពោះ  ឈនោះ  មារ  សរតូវ 
បុណយ  ចូល  យប ់ ៃថង  បាន  កោង  ផលូវ 
បុណយ  េរចើន  េពក  កូវ  ោង  នូវ  វិ រ  ។ 

 

602> បុណយចលូពិត   េររោះមានេមាឍា 
រសសដ់ូចបុបាធា   េររោះមានសីល 
ខ្ជិលែលងមាន   េររោះេរៀនធម ៌
ផុតរករីក    េររោះឲ្យទាន 
ោគៈមាន    េររោះសទាថា 
ផុតេវទ     េររោះលាបាប  ។ 

603> រពោះ  េថរាន ុ េថរៈ  ទាុំង  ឡាយ 
ខ្ញុុំ  សូម  ឱន  កាយ  នមោឍារ 
រពោះអងគ  ជ្  បុរត  របស ់ ោោញា 
រពោះ  អងគ  អោងារយ  ោវ័ក  រពោះ  ពុទធ  ។ 
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604> បពិរត  រពោះ  គុណ  មាងាស់  អនក  របាថ្ទា  តិច 
រពោះ  អងគ  បាន  េគច  ព ី ទុកខ  ទាុំង  ឡាយ 
រពោះ  អងគ  េឃើញ  េទាស  របស ់ រូប  កាយ 
េទើប  រក  ឧបាយ  េោល  កាយ  សមអយុ  ។ 

 

605> ខ្ញុុំ  អធិដាដាន  ចិតត  និមមិត  សទាថា 
ឲ្យ  ទាន  ជ្ប់  ជ្  របោុំ  រាល ់ ៃថង 
បរិោងាគ  នូវ  រទពយ  េដាយ  មិន  អាល័យ 
សូម  បាន  និសសយ័  ជួប  រពោះ  សិអារយ  ។ 

 

606> រពោះ  ពុទធ  ទ ី ៥  ខ្ញុុំ  រង់  ោុំ  រទង ់
សូម  ទាន  េរោច  រសង ់ ខ្ញុុំ  រពោះ  ករុណា 
សូម  រទង ់ មក េរបាស  េដាយ  ធម ៌ េទស  
ប្ហាញ  មគគថ្្ា  ម   និរវាន  ។ 

 

607> ពួក  ខ្ាា  ព័ទធ  រប រ  សតវ  ដុំរ ី
អវិជ្ឆា  អរបយិ  ពទ័ធ  រប រ  ខ្ញុុំ 
បញ្ឈា  ោគៈ  បាន  ែរសក  ថ្  កុុំ 
បុណយ  េចញ  មុខ្  សុុំ  សទាថា  សេង្ក គ្ាោះ  ។ 
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608> សទាថា  សេង្ក គ្ាោះ  ឲ្យ  ខ្ញុុំ  រស់  រាន 
បាន  េធវើ  ធមម  ទាន  មាន  របេយាជន៍  ពិត 
ជីវិត  េៅ  មាន  េសព  គប់  បណឋតិ 
ផលូវ  ឆ្ឃាយ  ែរប  ជតិ  ងងឹត  ែរប  ភលឺ  ។ 

 

609> ងងឹត  ែរប  ភលឺ  ក៏  គឺ  េដាយ  ោរ   
េរៀន  សូរត  ធម៌  អាថ៌  ោោញា  បាន  របាប ់
ធមម  កាយ  រពោះ  អងគ  េ ោះ  ពិត  ជ្  ចាប់ 
ខ្ញុុំ  បាន  រតង  រាប់  ោញាប់  េលាក  េទស   ។ 

 

610> រពោះ  សងឃ  េៅ  កនុង  រពោះ  ពទុធ  ោស  
ែដល  បាន  សិកា  ធម៌  អាថ៌  វិនយ័ 
េទើប  ក្ាាយ  ជ្  បរុត  ដ៏  លអ  របៃព  
ជីវិត  មាន  នយ័  រស់  េៅ  ជ្  សុខ្  ។ 

 

611> ជីវិត  បពវជតិ  ពតិ  ជ្  អោងារយ   
េដើរ  ាម  មគគ  ថ្្ា  ោោញា  ោរ  ទុក 
រពោះ  ធម៌   ជ្  មាញាយ  រពោះ  ពុទធ  ជ្  ឪពុក 
មរតក  បរម  សខុ្  ទុក  កនុង  បដិក  ។ 
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612> កូន  ណា  បាន  េរៀន  កូន  េ ោះ  មាន  ភ័ពវ 
រពោះ  ធម៌  មាន  ជ្ប់  រ ូត  សពវ  ៃថង 
បាន  ោញាប់  បាន  អាន  ពិត  មាន  នសិសយ័ 
រពោះ  ធម៌  ថ្្ា  ៃថល  គ្ាាន  អវី  េរបៀប  បាន  ។ 

 

613> កូន  េអើយ  ធម៌  ៃថល  ជ្ង  មាស  ជ្ង  េពរជ 
សូម  កូន  កុុំ  េភលច  េសឋច  េពរជ  បិដក 
កូន  ឪ  កនូ  ែម៉ែ  សូម  កុុំ  ដុំអក ់
រពោះ  រត័យ  បិដក  គឺ  ជ្  ធមម  កាយ  ។ 

 

614> រពោះ  សងឃ  បណិឋ  ាម  ផលូវ  រតូវ  ដាក់  បារត 
េទើប  ជ្  កូន  ឆ្្ាត  របស់  ែម៉ែ  ឪ 
កូន  េធវើ  ែបប  េនោះ  ពិត  ជ្  រតឹម  រតូវ 
េធវើ  យូរៗ  េៅ  រស់  េៅ  បាន  សុខ្  ។ 

 

615> េធវើ  លអ  រាល់  ៃថង  ចៃរង  ែលង  មាន 
េដាយ  ការ  េធវើ  ទាន  េរៀន  ធម៌  ោឍាប់  គិត 
ឧសា ៍  ពាយាម  ោក  សួរ  បណឋិត 
ៃថង  េរកាយ  កនូ  ពិត  ជ្  មាន  សុំណាង  ។ 
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616> ទឹក  ែភនក   ូរ  ែរជក  ែថន  ថ្នាល់  ទាុំង  សង 
េដាយ  ោរ  ែត  បង  េបាោះ  បង់  រូប  អូន 
ជ្  េរៀង  រាល់  ៃថង  អូន  េ ើយ  នងិ  កូន 
ជីវិត  េសទើរ  សូនយ  េររោះ  កបូន  កមម  ផល  ។ 

 

617> តស ូ  រាល់  ៃថង  អារស័យ  ែត  បរុត 
ទុកខ  េោក  េសទើរ  ផុត  រតដរ  របងឹ  រស់ 
 ូប  ចុក  រាល់  ៃថង  បាន  ែត  មួយ  េរោះ  
កមម  អូន  ធងន់   សួ  េររោះ  ែត  ខ្វោះ  បុណយ  ។ 

 

618> ោញាប់  េលាក  េទស   ឱរា  សងប់  ោឃាត ់
ទុកខ  េោក  រោត ់ បាត់  ពី  ស ញាន 
េដាយ ោរ  រពោះ  ធម៌  េទើប  ខ្ញុុំ  រស់  បាន 
ែរប  ខ្លួន  ភាជាក់  របាណ  បាន  េធវើ  បណុយ  ទាន  ។ 

 

619> គុំនុុំ  គុុំ  សអប់  កប់  កនុង  ស ញាន 
េធវើ  ឲ្យ  ខ្លួន  របាណ  បាន  នូវ  កុំ ឹង 
អវិជ្ឆា  វាយ  លកុ  ែត  ខ្លួន  មិន  ដឹង 
ចុង  េរកាយ  ែភនក  សលឹង  េទើប ដឹង  ថ្  ខ្ុស  ។ 
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620> េពល  ដឹង  ថ្  ខ្សុ  េខាទាោះ  វា  ជ្ប់  ៃដ 
េររោះ  បាន  របលយ័  ឲ្យ  កសយ័  ជវីតិ 
េដាយ  ោរ  េមា ៈ  វា  មក  សណដិត 
េទើប  បទ  ឧរកដិឌ  របរពតឹឋ  េៅ  បាន  ។ 

 

621> ផ្រា  ដុំែបក  ៃរព  លអ  អវី  េមល៉ែោះ  េទ 
ពណ៌  វា  មាន  េសន ៍  ទាក់  អនក  ទី  រកងុ 
េចញ  ផ្រា  េររង  ររត  រ ូត  ដល់  ចុង   
េទើប  អនក  ទី  រកុង  យក  ដាុំ  លមអ  ។ 

 

622> ធម៌  រពោះ  សមពុទធ  លអ  ផុត  អោងារយ 
លអ  េលើស  បុបាធា  និង  ផ្រា     
មាន  កលិន  រកអបូ  ភលឺ  រសស់  េោភា 
េទើប  េយើង  រគប់  គាទា  របាថ្ទា  ចង ់ បាន  ។ 

 

623> យនឋ េ ោះ េពញ េមឃ ែរជក េពញ អាកាស 
មាន  មនុសស  េរចើន  ណាស់  ជិោះ  េៅ  កនុង  េ ោះ 
េពល  ខ្លោះ  បាន  សុខ្  េពល  ខ្លោះ  មាន  េរគាោះ 
អនក  ខ្លោះ  េៅ  រស់  អនក  ខ្លោះ  ោ្ាប់  បាត់  ។ 
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624> មនុសស  ខ្លោះ  េធវើ  ដុំេណើរ  េៅ  កនុង  ដី 
ទាុំង  របុស  ទាុំង  រសី  ជិោះ  រថេភលើង  េៅ 
ាម  បាត  ទេនល  ភនុំ  សមុរទ  េរៅ 
េដាយ  មាន  េគាល  េៅ  ខ្ុសៗ  ពី  គាទា  ។ 

 

625> យាន  អស់  ទាុំង  េនោះ  ជិោះ  បាន  កនុង  េលាក 
យាន  មាន  ជយ័  េជ្គ  ឧេទាគ  រពោះ  ធម ៌
ជិោះ  េៅ  បរម  សុខ្  ផុត  ទកុខ  បវរ 
អនក  មាន  អនក  រក  ធម៌  ជយួ  សេង្ក គ្ាោះ  ។ 

 

626> េឃើញ  េគ  កាត់  ក  មនុសស  កនុង  េ វសបុក 
ដាច់  កាល  ធ្ាាក់  កឋុក  េលើ  រពោះ  ធរណី 
គុំនុុំ  ចង  េពៀរ  កមម  ាម  យាយ ី
បាត់  បង់  ជវីី  េរបៀប  ដចូ  ជ្  សតវ  ។ 

 

627> សតវ  រជកូ  ែឆក  ឆ្្ា  រប រ  រាល់  ៃថង 
កមម  មិន  របណី  កសយ័  រាប់  មិន  បាន 
រកបី  មាន់  ទា  អវិជ្ឆា  រុញ  រោន 
េទើប  ោ្ាប់  េោល  របាណ  រាប់  ជ្តិ  មិន  អស់  ។ 
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628> េនោះ  េ ើយ  វដឋៈ  រចវាក់  វ័ណឋក 
េទាោះ  សុុំ  អងវរ  ក៏  មិន  បាន  ការ 
មាន  ែត  េធវើ  ទាន  េរៀន  សូរត  ធម៌  អាថ ៌
េទើប  មាន  បញ្ឈា  េគច  ផុត  ពី  ទកុខ  ។ 

 

629> អនក  េលង  មាន់  ជល់  រជលុ  លង់  ខ្លួន 
មាន  េទាស  ជួ  ជនួ  ខ្លួន  មាន  បាប 
ៃថង  ណា  តរមតួ  េគ  ចុោះ  បង្ក្រាប 
ាម  ធម៌  មាន  បាប  ាម  ចាប់  មាន  េទាស  ។ 

 

630> ែលបង  សុីសង  បង  បអូន  រតូវ  េវៀរ 
កុុំ  យក  ជ្  គាទា  េទើប  បាន  កឋី  សុខ្ 
េររោះ  ែលបង  ទាុំង  អស់  ជ្  អបាយមខុ្ 
ែតង  ែត   ុំ  ទុកខ  ជ្ប់  គុក  ក៏  មាន  ។ 

 

631> ែលបង  ែតង   ុំ  រទពយ  ឲ្យ  វិ ស 
មង្កនតី  និង  រាង្កសឋ  េចៀស  វាង  ឲ្យ  ឆ្ឃាយ 
េលង  េបៀ  អាេបា ាង  និង  េឆ្ទាត  ទាុំង  ឡាយ 
េទើប  សុខ្   ុំ  កាយ  សបាយ  ផុត  េរគាោះ  ។ 
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632> សងគម  ងងឹត  រតវូ  ចិតឋ  ជន  រល 
រតូវ  េគ  តិោះ  េដៀល  ដល់  អនក  ដកឹ   ុំ 
េធវើ  ឲ្យ  សងគម  ធ្ាាក់  កនុង  ភក់  រជ្ុំ 
ជ្តិ  ែខ្មរ  េខ្ទច  ខាតាុំ  េដាយ  ោរ  បរេទស  ។ 

 

633> ធមមជ្តិ  េខ្ទច  ខាតាុំ  េររោះ  ឈមួញ  ទុចចរិត   
បុំផ្្ាញ  គ្ាាន  គិត  អាណិត  អនក  ណា 
របជ្  រង  ទុកខ  ទទូាុំង  រដាដា 
សូម  ទាន  េមាឍា  ដល់  េខ្មរា  ផង  ។ 

 

634> េខ្មរា  បាន  សខុ្  មុខ្  មាត់  របេទស 
អនក  ដឹក   ុំ  េចោះ  រសុក  េទស  រុង  េរឿង 
បេរមើ  រាង្កសឋ  ែខ្មរ  េទើប  ែម៉ែ  ថ្  េសឿង 
ដូច  េសឋច  រទង់  េរគឿង  េចញ  ចរ  លអ  ឯក  ។ 

 

635> បុរត  ែដល  េចោះ  េគារព  េកាត  ែរកង  គាទា 
ដូច  រពោះ  គ គ្ា  ដ៏  ធុំ  អោងារយ 
ទឹក  ថ្្ា  រតជ្ក់  ពុំ ក់  មោចា 
មិន  ភយ័  រអា  ខ្ាាច  ទឹក  រីង  សងួត  ។ 



138 

 

636> បុរត  ណា  ែដល  មាន  េសចកឋី  េគារព 
ដូច  បាន  រជក  មលប់  រតជ្ក់  េកសម  កានឋ 
េររោះ  មាន  ពូជ  លអ  េៅ  កនុង  ស ញាន 
ផល  ទទលួ  បាន  ផុត  ទុកខ  សខុ្  ចលូ  ។ 

 

637> សុខ្  ចូល  េពល  ណា  រសស់  ថ្្ា  ពណណរាយ 
ញញឹម  ពររយ  រលាយ  កឋី  េោក 
បញ្ឈា   ុំ  មុខ្  ទកុខ  ែលង    ាន  េបាក 
អវិជ្ឆា   ុំ  េថ្ក  សទាថា   ុំ  ៃថល  ។ 

 

638> មាន  ទឹក  មាន  ដ ី មាន  រសី  មាន  របុស 
មាន  រតវូ  មាន  ខ្ុស  អារកក់  នងិ  លអ 
មាន  ទាប  មាន  ខ្ពស់  មាន  េ្្ា  មាន  ស 
ជ្  ៃរត  លកខណ៍  ធម៌  លមអ  ៃរត  េលាក  ។ 

 

639> ៃរត េលាក ឧេទាគ េយាល យក ៃរតលកខណ ៍
េដាយ  ការ  គារវៈ  រពោះ  រតន  ៃរត 
រពោះ  ពុទធ  រាស់  ទុក  រពោះ  ធម៌  លអ  ៃរក 
របឹង  េរៀន  រាល់  ៃថង  ចៃរង  ែលង  មាន  ។ 
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640> ចៃរង  ែលង  មាន  េធវើ  ទាន  បេងកើន 
កុសល  បាន  េរចើន  េកើន  សុខ្  េទវ  ដង 
សុំេៅ  ៃរត  លកខណ៍  ពិត  អាច  ចមលង 
 ុំ ញាតិ  បអូន  បង  ឆលង េៅ េរតើយ  យ¬1¦  ។ 

 

641> ែផល  មារាក់  ោវាយ  ខ្ចី  រសីៗ  ចលូ  ចតិឋ 
ែផល  លែុង  េចក  ខ្វតិ  មាន  គី  រប កុ 
ដាក់  េមទស  ប ៊ី  េចង  េរៀប  ោន  េលើ  តុ 
ែរសក  េៅ  ែម៉ែ  ពុក  ឲ្យ  មក  ពោិរ  ។ 

642> កូន  េោឃារ  បងកង  ែបរ  ខ្នង  ដាក់  ែម៉ែ 
បាន  មជូរ  េៅ  ែម៉ែ  គួរ  សម  ដល់  ឪ 
 ុំ  គាទា   ូប  អស់  មិន  ឮ  ែរសក  េៅ   
កូន  គិត  េមើល  េៅ  េតើ  រតូវ  ឬ  េទ  ? 

 

643> េបើ  ឲ្យ  ចុំណី  េមើល  វ័យ  គាត់  ផង 
កូន  េៅ  ឬ  ចបង  រតូវ  មាន  បញ្ឈា 
ឲ្យ  លយុ  ឲ្យ  កាក់  េដាយ  ចិតឋ  េមាឍា 
គាត់  អាច  េរបើ  ការ  េធវើ  បុណយ  េធវើ  ទាន  ។ 

                                                           

 (១) ល្តើយនាយ  = ជាខ ា្ ះននស្ពះនិព្វវ ន 
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644> េមលឹងរៅរលើ      រមើលរែើញេល ឹរឈើ    មានរលឿងច្បតង 
មានចាេ់មានខចី   មានទុំរជុះផង   ដូចញាតិបអ ូនបង 

 ឃ្លល តរពាត់រចាលគ្នន   ។ 

645> ររបៀបដូចមនុេសរលា   មានររចើនគ្ររគ្នគ្  រ មងចាេ់ជរា 

រ ើតចាេ់ឈឺ ល ប់   បនតជាប់គ្នន    មានទ ុខរវទន 

 ររពាះដត ំរណ្ើ ត  ។ 

646> រ ើតមឋង ល ប់មឋង   រតឹមរតវូពិតផង   ្មមជាតិបរងែើត 
មិនអាចរគ្ចបាន   ដូចររនចរខចើត   រគ្ចផុតការរ ើត 

 រទើបបានបរមេុខ  ។ 

647> យាន  កាយ  ធាតុ  បួន  បុំពនួ  បញ្ចកខនធ 
មាន  ទុកខ  េររោះ  ខ្នធ  របកាន់  តួ  ខ្លនួ 
េដាយ  ោរ  កិេលស  េៅ  សមងុំ  ពួន 
និង  ការ  គុុំ  កួន  ពាបាទ   ទា  នសី  ។ 

 

648> េយើង  រតូវ  េរបើ  យាន  កាយ  ឲ្យ  អស់  ៃថល  
ទាុំង  យប់  ទាុំង  ៃថង  កនុង  បណុយ  កសុល 
យាន  កាយ  មាន  ធាតុ  ដី  ទឹក  េភលើង  ខ្យល ់
 ុំ  េយើង  ផុត  ខ្វល់  ដល់  េរតើយ  បរម  សុខ្ ។ 
( េយើងរតូវមានបញ្ឈាកនងុការេរបើយានកាយ ) 

សូមអនុេមាទ ! 
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649> សរមតិ  សរមាុំង  សរមចួ  បញ្ឈា 
ែថ  ចិតត  វាោ  ឲ្យ  រសស់  ថ្្ា  ោអាត 
រពោះ  សងឃ  េៅ  មាន  ចូរ  កូន  ដាក់  បារត 
ពាយាម  ស វ្ាត  ោញាប់  ធម៌  េទស   ។ 

 

650> សរមប  សរមួល  ាម  េពល  េវលា 
ចូរ  កូន  រគប់  គាទា  ោង  អុំេពើ  លអ  
េបាោះ  េោល  ធម៌  េ្្ា  េរីស  យក  ធម៌  ស 
េទវា  ោទរ  ឲ្យ  ពរ  មងគល  ។ 

 

651> សេរមច  សរមតិ  ឋិត  េលើ  ខ្លួន  ឯង 
េរៀប  ចុំ  ោត់  ែចង  ដុំេណើរ  ជីវតិ 
ឲ្យ  េកើត  របេយាជន៍  ោង  ែត  សចុរិត 
េទើប  បណុយ  នមិមតិ  ឲ្យ  បាន  កឋី  សខុ្  ។ 

 

652> ទឹក  េភលៀង  រសក់  ធ្ាាក់  ជ្ប់  បនត  គាទា 
េរបៀប  ដូច  សទាថា  រពោះ  អរ នត   
ឱវាទ  រពោះពុទធ  ែសន  លអ  េលើស  លន់ 
េរឿង  បាប  េរឿង  បុណយ  របាកដ  ជ្ក់  ែសឋង  ។ 
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653> រពោះ  ធម៌  លអ  ផតុ  បរិសុទធ  េៅ  មាន 
កូន  េអើយ  ខ្ុំ  េរៀន  ោង  ោនាន  ឆលង  េរតើយ 
េធវើ  ទាន  ដល់  សងឃ  កុុំ  េៅ  កេនឋើយ 
រពោះ  សងឃ   នងឹ  េ ើយ  ឲ្យ  រទពយ  ម   ោល  ។ 

 

654> រទពយ  យក  ជ្ប់  ខ្លួន  ពួន  េៅ  ែសន  ឆ្ឃាយ 
េបើ  មាន  ឧបាយ  ពី  ឆ្ឃាយ  មក  ជិត 
រទពយ  រោល  យក  បាន  មាន  ែត  បណឋតិ 
កូន  េអើយ  រតវូ  គិត  ទាន  សីល ភាវ   ។ 

កុុំេភលចណាកូនណា! 

 

655> បុំភយ័  បុំភាន់  ជ្ន់  េគ  ពនលិច 
បុំៃភល  បុំេភលច  រកយ  េពចន៍  ែម៉ែឪ 
បុំផលិច  បុំផ្្ាញ  មនិ  ដឹង  ខ្ុស  រតូវ 
េទើប  េដើរ  ផុង  ផលវូ  េៅ  រក  វិ ស  ។ 

 

656> បុំររ  បុំរន  ោប់  ចង  បង្ក រ្ាប 
មាន  ទុកខ  ដនុ  ដាប  បាប  បុំេររ  េ ើង 
របរពតឹត  ទុចចរិត  ពតិ  មិន  ថកុុំ  េថកើង 
បុំេផ្្ាង  េបា ាង  េ ើង  េករតើ  េ ្ាោះ  អារកក់  ។ 
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657> បុំរក់  បុំប៉ែន  បុំផលុ  បុំផុស 

េខ្មរា  រសី  របុស  ឲ្យ  បាន  យល់  ដឹង 

សិកា  េរៀន  សរូត  រគប់  គាទា  ខ្ុំ  របឹង  

ចុំេណោះ  សុទធ  សងឹ  លអ  រសស់  បុំរពង  ។ 

 

658> ឆលង  ទុកខ  រួច  ផុត  បាន  ដល់  និរវាន 

េទើប  េោក  េកាោះ  េកៀន  ែលង  មាន  បនត 

េដាយ  ោរ  អុំេពើ  ែដល  បាន  េធវើ  លអ 

សទាថា  េោ្ាោះសរ  ចុំេរោះ  រពោះ  ពុទធ  ។ 

 

659> រពោះពទុធ  អោងារយ  ខ្ញុុំ  រជោះ  ថ្្ា  ណាស់   

រពោះពទុធ  បាន  រាស់  េកមង  ោស់  មាន  ភ័ពវ 

រពោះធម៌  េៅ  មាន  ខ្ុំ  េរៀន  ឲ្យ  ជ្ប ់

រពោះសងឃ  គួរ  គាប់  កុុំ  េភលច  ថ្វាយ  ទាន  ។ 

 

660> កូន  បាន  ថ្វាយ  ទាន  ពិត  មាន  សុំណាង 

ដូច  មាន  ោឡាង  ជិោះ  េៅ  េដាយ  ្យ 

ការ  ររ  រលក  ការ  ររ  រពោះ  រយ 

េឆ្នាោះ  េៅ  េរតើយ   យ  នគរ  បរម  សុខ្  ។ 
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661> ពុេទាថា  អរ ុំ  ភាវ   កុុំ  េភលច   
េសឋច  មាស  េសឋច  េពរជ  ជយួ  ឲ្យ  សមបតឋិ 
ដាក់  បារត  រពោះ  សងឃ  េធវើ  ទាន  លោះ  កាត់ 
ទុកខ  េោក  រត់  បាត់  ផ្ត់  ចូល  កឋី  សុខ្  ។ 

 

662> កឋី  សុខ្  េកើត  មាន  េធវើ  ទាន  បនឋ 
ពិត  ជ្  បវរ  តដល់  រតកលូ 
សុុំ  សីល  ោញាប់  ធម៌  ែសន  លអ  រតសលូ 
ោរ  េពជញ  បណញលូ  ជួប  លាភ  ផតុ  េរគាោះ  ។ 

 

663> ជួប  លាភ  ផតុ  េរគាោះ  េ ោះ  មាន  សុំណាង 
ជីវិត  ភលឺ  ោវាង  ោង  បុណយ  ឲ្យ  េរចើន 
បចចុបបនន  បាន  សុខ្  អ គត  ចេរមើន 
កុសល  េកើត  េកើន  េោយ  សុខ្  េៅ  សួគ៌  ។ 

 

664> អភិជា¬1¦  េរចើន  គាទា  េៅ  មាន  ពិត 
ាម  ផលូវ  ឧរកដិឌ  ចិតឋ  រំៃព 
ចង់  បាន  សមបតឋិ  រទពយ  អនក  ដៃទ 
កូន  េអើយ  គួរ  ភ័យ  មេ   ទុចចរិត  ។ 

                                                           

(១) អភិជ្្ា  = គំនិររមេងឹរនំពចង់បានស្ទ្ពយអនកដ្នទ្ (ជាទុ្ចចររិមយួោងផេូវចិរដ) គឺរាប់
ចូលកនុងមខោទុ្ចចររិផងដដ្រ  ។ 
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665> មេ   ទុចចរិត  គួរ  រសិត  ឲ្យ  ថ្្ា 
ោញាប់  េលាក  េទស   ពិោរណ៍  ឲ្យ  យល់  
មេ   សុចរិត  ពតិ  លអ  និមល 
ជួយ  កនូ  ផុត  ខ្វល់  ផឋល់  នូវ  សិរី  ។ 

 

666> វ័យ  ជុំទង់  េរចើន  លង់  នឹង  កឋី  េសន ៍ 
ដូេចនោះ  គួរ  ែត  ែម៉ែឪ  របយ័តន 
រតូវ  រក  វធិី  េដើមបី  ទប់  ោរាត ់
កុុំ  ឲ្យ  វបិតឋិ  ទាុំង  េនោះ  េកើត  មាន  ។ 

 
 

667> ទាុំង  របុស  ទាុំង  រសី  វយ័  េៅ  សិកា 
េលាក  រគូ  ផ្ញាុំ  ថ្  េមាឍា  េវៀរ  ោក 
រសី  រោ  ទាុំង  ឡាយ  កូន  រតូវ  ែត  ផ្អាក 
ស ូ  រទាុំ  លុំបាក  េទើប  បាន  ចុំេណោះ  ។ 

 
 

668> កូន  មាន  ចុំេណោះ  របេទស  រតូវ  ការ 
កូន  មាន  បញ្ឈា  ម   កសរត  ចូល  ចិតត 
សងគម  រាប់  រក  កនូ  ណា សុចរិត  
េទវា  អាណតិ  កូន  ណា  កតញ្ដូ  ។  
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669> េបើ  ចង់  បាន  ែផល  កូន  ែម៉ែ  ែថ  គល ់
ចង់  បាន  ផតុ  ខ្វល់  ផ្ញាច់  បញស កិេលស 
េបើ  ចង់  បាន  លអ  ចូរ  កុុំ  របែ ស 
េបើ  ចង់  បាន  េចោះ  ោក  សួរ  េលាក  រគូ  ។ 

 

670> េបើ  ចង់  បាន  លយុ  ជយួ  ែថ  អងគរ  
េបើ  ចង់  បាន  លអ  ជួយ  ែថ  របាោទ 
េបើ  ចង់  បាន  ចុំេណោះ  ោញាប់  ពុទធ  ឱវាទ 
េបើ  មិន  ចង់  ខាត  ស វ្ាត  ទាន  សីល  ។ 

 

671> េបើ  ចង់  បាន  សខុ្  ជួយ  ែថ  ទកឹ  ដី 
ចង់  បាន  របៃព  ជួយ  ែថ  ែម៉ែ  ឪ 
ចង់  បាន  របយិ  ភាព  េធវើ  ខ្លួន  រតមឹ  រតវូ 
ចង់  េដើរ  រតង់  ផលវូ  កុុំ  េៅ  ជិត  រល  ។ 

 

672> េបើ  ចង់  រក  ឲ្យ   ុំ  គាទា  ជល់  មាន់ 
េបើ  ចង់  រគាន់   ុំ  គាទា  េធវើ  ការ 
េបើ  ចង់  អោងារយ   ុំ  គាទា  ោញាប់  រពោះ 
េបើ  ចង់  ឈនោះ  ជរមោះ  កិេលស  ខ្លួន  ឯង  ។ 
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673> េបើ  ចង់  មជូរ  ឲ្យ  រក  ោវាយ  
េបើ  ចង់  សបាយ  ឲ្យ  េធវើ  ទាន 
េបើ  ចង់  មាន  ឲ្យ  េធវើ  បុណយ   
េបើ  ចង់  កុន  ឲ្យ  េធវើ  បាប  ។ 

 

674> សរមាក  សរមួល  នូវ  ឥរិយាបថ 
ឲ្យ  របាកដ  ាម   ថ្ទាក់  ៃន  បញ្ឈា 
ទាុំង  បពវជតិ  និង  ឧបាសក  ឧបាសិកា 
េទើប  បាន  សុខា  តេរៀង  េៅ  េអើយ ។ 

 

675> េបើ  េឃើញ  រពោះ  សងឃ  េគាចរ  បណិឋ  បាត 
កូន  រតូវ  ស វ្ាត  ដាក់  បារត  រពោះ  អងគ 
រដូវ  ោប  េររោះ  កូន  កុុំ  បងអង ់
េររោះ  អី  រពោះ  សងឃ  ជ្  ែរស  បណុយ  លអ  ។ 

 

676> រជក  េរកាម  មលប់  េឈើ  រតឈឹង  រតៃឈ 
េ ោះ  ពិត  ជ្  ៃរព  រសស់  ោអាត  ខ្ាាុំង  ណាស់   
ធម៌  កនុង  បិដក  រពោះ  ពុទធ  បាន  រាស់   
ពិត  ជ្  លអ  លអោះ  អនក  ខ្លោះ  មិន  ដឹង  ។ 
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677> រជក  មលប់  រពោះ  ធម៌  រត  ជ្ក់  ដល់  ចិតឋ 
េសព  គប់  បណឋិត  ចិតឋ  មាន  សរមស់ 
បាន  បួស  ជ្  សងឃ  លអ  ពិត  ឥត  េខាងាោះ 
រឹង  មាុំ  ដូច  េកាោះ  ចិតឋ  រពោះ  អរ នឋ  ។ 

 

678> កូន  េអើយ  អនុភាព  របស់  បុណយ   
ែសន  លអ  េលើស  លន់  ធងន់  កនងុ  កសុល 
បុណយ  ាម  ជយួ  កូន  ឲ្យ  ផតុ  កងវល់ 
បុណយ  េនោះ  ែតង  ផឋល់  កឋ ី សខុ្  រគប ់ េពល  ។ 

 

679> កូន  េអើយ  សូម  កុុំ  េភលច  បណុយ  ឲ្យ  េោោះ 
ទាុំង  រសី  ទាុំង  របុស  របស់  ែម៉ែឪ 
ការ  ្រ  រគប់  យា ាង  របរពឹតឋ  ឲ្យ  រតូវ 
េទើប  គ្ាាន  អារសវូ   ុំ  ទុកខ  ៃថង  េរកាយ  ។ 

 

680> េមឃ  មីរ  េដរ  ដាស  រកាស់  េដាយ  ពពក 
អនក  ខ្លោះ  ចូល  រជក  ខ្ាាច  េភលៀង  ទទឹក 
េភលៀង  លិច  ចតិឋ  បុណយ  គួរ  ខ្ាាច  លាឃាច  រពកឹ 
ភ័យ  ខ្ាាច  សនធឹក  គឺ  ទឹក  ចិតឋ  បាប  ។ 
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681> េា  និង  ខ្ាា  រប រ  មិន  េកាត  ែរកង   

កិេលស  ខ្លួន  ឯង  រប រ  មិន  អាណិត 

អវិជ្ឆា   ុំ  របាណ  េៅ  រក  ងងតឹ  

បាន  ជួប  បណឋិត   ុំ  េៅ  រក  ភលឺ  ។ 

 

682> ឥង្កនទី  សុី  ពស់  នងិ  សតវ  ទនាយ 

េទាសៈ  សុី  កាយ  ឲ្យ  េឆោះ  េខ្ទច  ខ្ទ ី

បញ្ចកខនធ  សមា្ាប់  េៅ  រគប់  ទិស  ទ ី

ាជី  ដូនជី  ក៏  មនិ  េយាគ  យល់  ។ 

 

683> ពស់  េ ើយ  នងិ  ោរា  ែតង  រប រ  គាទា 

កុសល  ធមា្ា  រប រ  នូវ  ទកុខ   

ទាន  សីល  ភាវ    ុំ  ឲ្យ  បាន  សុខ្ 

បុំផ្្ាញ  សុំបុក  រសុក  ពួក  កុំណាញ់  ។ 

 

684> ចង ់ សមល  កកូរ  កូន  រតវូ  រក  រតប ់

ចង់  លអ  គួរ  គាប់  កូន  រតូវ  រក  សលី 

េបើ  ចង់  បាត់  រក  កូន  រតវូ  ឈប់  ខ្ចិល 

េបើ  កូន  ចង់  វលិ  រតូវ  រត ប់  វញិ  ។ 
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685> េមើល  េៅ  ឃមុុំ   េគ  ជួប  ជុុំ  រក  ផ្រា 
េមើល  េៅ  េទើលរបា  ជួប  ជុុំ  រក  រសី 
េមើល  អនក  ផកឹ  រោ  រសវឹង  េដក  ដី 
េមើល  េៅ  រកបី  ដូច  ចង់  រគាន់  ជ្ង  ។ 

 

686> រខមរាភ្ង របិយ   បាយទ ឹចំណី្   ច្លល ជូនមាឋ យ 

ជូនដល់ឪពុ    រពះេងឃទាងំឡាយ   បរចិាច គ្ចំណាយ 

 រទយយទានរ វ្ើបុណ្យ  ។ 

687> េងួនភ្ង ឪពុ    ចូរ ូនចាំទ ុ   រ យនូវចំណ្ង 

គំ្នំុគំុ្េអប់   ឥេារនះផង   ររឿងរពៀរ ំុចង 

 រទើបឆលងផុតទ ុខ  ។ 

 

688> េខ្មរា  ភាឃារបយិ  កូន  រសី  មាស  មាញាយ 
របុសៗ  េ ប  ខាយ  កុុំ  Reply  តប 
ទុំពក់  លកូ  េៅ  េទើប  េៅទាវា  រសប 
េធវើ  ឲ្យ  ែបក  ដប  ែបក  កអម  េករែម៉ែ  ។ 
(របយ័តនជ្េមសុខ្, របែ សជ្េមទកុខ) 

689> រភ្ជនេមបូរ   រពញពាេរ ៀរ ូរ   នុងច្ងងបុណ្យភជុំ 
អន រ ុងរៅដរេ   រដើមបីជួបជំុ   បងបអ ូនពូអំ៊ 

 នំគ្នន រៅវតឋ  ។ 

 ( គួ្រឲ្យរជះថ្លល ណាេ់ ) 
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690> សមអិត  សមាអាង  សមាអាត  កាយ  ចតិឋ 
ឲ្យ  បាន  សុចរិត  េទើប  ផុត  សមអប ់
កនុង  េរឿង  សមអយុ  រតូវ  ែត  ជកី  កប់ 
រួច  គាស់  កុំណប់  យក  រទពយ  អរយិៈ  ។ 

( កុុំេភលចណាកនូណា ) 

 

691> េសចកឋី  ោ្ាប់  វា  ឆ្ប់  ដូច  ពពុោះ  ទឹក 
េបើ  បាន  គិត  នឹក  ជ្  េរៀង  រាល់  ៃថង 
េពល  េ ោះ  រគប់  គាទា  ែលង  ភិត  ែលង  ភយ័ 
កូន  ណា  យល់  នយ័  េទើប  មនិ  របមាទ  ។ 

692> មរណុំ  មរណុំ  ាុំង  នូវ  ោ្ារត ី
សូរត  វា  រាល់  ៃថង  ភិត  ភយ័  ែលង  មាន 
េររោះ  ែត  បាន  ោញាប់  នូវ  ការ  ទ ្ូាន 
រពោះ  សងឃ  បាន  េរបៀន  េទើប  គ្ាាន  សងសយ័  ។ 

 

693> មរណា  របាប់  ថ្  ជិត  មក  ដល់  េ ើយ 
កុុំ  េៅ  កេនឋើយ  កនងុ  អុំេពើ  លអ 
របញាប់  របញាល ់ េរៀន  សូរត  ោញាប ់ ធម ៌
ឲ្យ  បាន  មនុ  មរណ៍  េទើប  លអ  របៃព  ។ 
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694> កូន  ណា  ែដល  ខ្ចិល  េរបៀប  ដូច  សតវ  ៃរ 
មិន  ថ្  របុស  រសី  រាុំ  េរចៀង  ៃថង  យប ់
ចូល  បន  ចលូ  បា  ផឹក  រោ  ឥត  ឈប ់
េររោះ  ែត  េសព  គប់  ជ្  មយួ  បាប  មិតឋ  ។ 

 

695> សតវ  កេណញៀរ  វា  េរបើ  វីរិយភាព 
េទើប  វា  មាន  េរបៀប  េលើ  េសចកឋី  ខ្ជិល 
កូន  ណា  ឧសា ៍  េទើប  គ្ាាន  មនទិល 
ផល  លអ  នឹង វលិ  មក  រក  កូន  េ ោះ   ។ 

 

696> េបើ  កូន  ចូល  កាន់  ផនូស  បួស  ែត  កាយ 
ឪពុក  េោក  ោញាយ  អនក  មាញាយ  អាណិត 
ែត  េបើ  ោង  ផនួស  សូម  បួស  ទាុំង  ចិតឋ 
េទើប  បាន  េៅ  ជិត  រពោះ  ពទុធ  ោស   ។ 

 

697> បួស  េ ើយ  េរៀន  ធម៌  រឹត  ែត  របៃព 
េទើប  រពោះ  ជនិរសី  ថ្  ពិត  ជ្  សងឃ 
ោវ័ក  រពោះ  ពុទធ  មាន  ចិតឋ  េោ្ាោះ  រតង់  
ពាយាម  េបាោះ  បង់  កិេលស  តណាហា  ។ 
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698> សេ ញាស  ាម  មាន  រស់  រាន  ាម  បាន 
សបបុរស  រគប់  របាណ  គឺ  រស់  ែបប  េនោះ 
រស់  េៅ  រាល់  ៃថង  រតូវ  ែត  រតិោះ  រិោះ 
េទើប  មាន  ជុំនិោះ  ជិោះ  េៅ  ឋាន  សុខ្  ។ 

 

699> បាន  ដល់  ឋាន  សុខ្  កឋី  ទុកខ  ែលង  មាន 
េដាយ  ោរ  សីល  ទាន  វា  មាន  កមា្ាុំង 
កាត់  ផ្ញាច់  តណាហា  រប រ  នូវ  ខ្ាាុំង 
កិេលស  ទុកខុំ  នងិ  ឧបាទាន  ។ 

 

700> េបើ  េបោះ  យក  ែផល  កុុំ  ែត  កាប់  េដើម 
កូន  រសី  េរោះ  េផើម  កុុំ  ែត  អត់  បឋី  
េបើ  េធវើ  រាជការ    កុុំ  េភលច  ទឹក  ដ ី
បាន  េធវើ  កុងសយី៍  កុុំ  េភលច  ទាន  សលី  ។ 

 

701> េបើ  បាន  ផឹក  ទឹក  សូម  នឹក  មាងាស់  ផង 
ពីរ   ក់  បអូន  បង  ខ្ុំ រតង  វា  ទកុ 
សូម  ឲ្យ  អនក  េរបើ  បាន  នូវ  កឋី  សុខ្ 
ដុំេណើរ  េៅ  មុខ្  ផុត  ទុកខ  លុំបាក  ។ 
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702> ដឹង  គណុ  តប  គណុ  ធងន់  កនងុ  កសុល 
ៃថង  េរកាយ  ផតុ  ខ្វល់  បាន  ដល់  សបបុរស 
កនុង   ម  ជ្  ែខ្មរ  រតូវ  ែត  ចិតត  េោ្ាោះ 
ោគៈ  របស់  េរបាោះ  រពុំ  កឋី  សុខ្  ។ 

 

703> ទឹក  សមរុទ  ជ្  េម  អុំបិល 
រីឯ  ខ្ជិល  ជ្  េម  វិ ស   
ចុំែណក  បាប  ជ្  េម  រ គ្ាស 
ចរាចរ  េពញ  រស  ជ្  េម  េរគាោះថ្ទាក់  ។ 

 

704> ទឹក  េាទាត  ជ្  េម  ទឹក  េខ្មោះ 
រីឯ  អនក  េចោះ ជ្  េម  គុំនិត 
ចុំែណក  យប់  ជ្  េម  ងងឹត 
 របរពឹតត  ទចុចរិត  ជ្  េម  ៃន  បាប  ។ 

705> ដុំែប  ជ្  េម  របស់  សុរា 
រីឯ  សុខា  ជ្  េម  សុចរិត 
រពោះ  ពុទធ  ជ្  េម  របស់  ចិតត 
រទពយ  េរចើន  ែត  សវិត  ជ្  េម  កុំណាញ់  ។ 
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706> រកយ  េរគាត   ុំ  េរគាោះ  កនូ  របតិ  ឲ្យ  ណាស ់
រកយ  េពចន៍  រតចោះ  កូន  គិត  ឲ្យ  លអ 
រកយ  ែសលង   ុំ  េ ្ាោះ  ឪ  សូម  អងវរ 
រកយ  រតង់  េោ្ាោះ  សរ  បវរ  ណាស់  កូន  ។ 

 

707> រកយ  របាជញ  េលាក  េរបៀន  ពិត  ជ្  អោងារយ 
រកយ  ឈឺ  េខ្ាាច  ផា  រកយ  េរល  េដៀល  ពូជ 
រកយ  េជរ  របមាថ  ជ្  ជន  ខ្ិល  ខ្ូច   
រកយ  េជរ  របដូច  កុុំ ណា  កូន  ណា ។ 

 

708> េភលើង  ចង្ក រ្ាន  សរមាប់  ចមអនិ  អា រ 
េភលើង  ឥសា  សរមាប់  ដុត  នវូ  ចតិត 
េភលើង  េទាសៈ  សរមាប់  ដុត  ជវីិត 
េភលើង  រាគៈ  ពិត  ដតុ  សតវ  នរក  ។ 

 

709> េសចកឋី  ទុកខ  រុក  កួន  មិន  បាន  យរូ 
េបើ  កូន  តស ូ  េធវើ  អុំេពើ  លអ  ។ 
  (កុុំេភលចណាកនូណា) 

710> េសចកឋី  សុខ្  រកា  ទុក  មិន  បាន  យូរ  េ ើយ 
េបើ  កូន  រាណ  េរតើយ  រពេងើយ  នឹង  បុណយ  ។ 
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711> រគប់  ជីវិត  រតវូ  ែត  គិត  េដាយ  េមាឍា   
េទើប  ចិ ឍា  បាន  រសស់  ថ្្ា េរៀង រាល ់ ៃថង  ។ 

 

712> រោុំង  មាន  កមា្ាុំង  ខ្ាាុំង  ជ្ង រលក 
េទាោះ  ខ្យល់  បក់  មក  រលក  ប៉ែុន  ណា 
រោុំង  សមរុទ  េនោះ  មិន  ែដល  តវា ា 
រលក  យា ាង  ណា  ទប់  បាន  ទាុំង  អស់  ។ 

 

713> រលក  េរបៀប  ដូច  េសចកឋី  េរកាធ 
ែបក  រង  ែបក  េបា ាត  េដាយ  ោរ  េរកាធ  ខ្ឹង 
រលក  ៃន  េរកាធ  េយើង  គួរ  ែត  ដឹង 
ចង់  ទប់  េរកាធ   នឹង  យក  រោុំង  េមាឍា  ។ 

 

714> ទាត់  ធាក់  ញាក់  ែភនក  ែវក  ៃវ៉ែ  ោក់  កាប ់
កូន  េអើយ  រប  ញាប់  េបាោះ  បង់  េោល  េៅ 
ផឹក  សីុ  េ ្ាោះ  គាទា   ុំ  េរឿង  អារសូវ 
េបើ  ោញាប់  ែម៉ែឪ  បាន  នូវ  កឋី  សុខ្  ។ 

 

715> េរឿង   ុំ  ជេមា្ាោះ  េររោះ  ែត  រោ  រស ី
េរឿង   ុំ  រក  រកី  េររោះ  េសចកឋី  ខ្ជិល 
េរឿង  ភាទាល់  ជល់  មាន់   ុំ  ឲ្យ  េរច  រឹល 
េរឿង   ុំ  មាន  សីល  េសព  គប់  សបបុរស  ។ 
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716> េសព  គប់  សបបុរស  ជីវិត  រសស់  ថ្្ា 
េសព  គប់  អាោរយ េបាោះរោ  េោល  រស ី
េសព  គប់  បណឋិត  ពិត  មាន  សិរី 
េសព  គប់  លអ  ៃរក  គ្ាាន  អវី  ជ្ង  ធម៌  ។ 

 

717> អភិសម័យ¬1¦ ៃថង  រពោះ  រាស់  ដឹង 
រុកខជ្តិ  សុទធ  សឹង  េចញ  ផ្រា  ទាុំង  អស ់
អបអរ  រពោះពទុធ  បរិសុទធ  ឥត  េខាងាោះ 
ចរមុោះ  ឆ្្ាស់  េឆ្្ាោះ  សរមស់  េរចើន  ពណ៌  ។ 

 

718> អភិមងគល¬2¦  និមល  អោងារយ 
េៅ  កនុង េលាកា  ភលឺ  ថ្្ា  រតចោះ 
េដាយ  ោរ  រពោះពទុធ  រពោះ  អងគ  បាន  រាស់ 
របសុ  រសី  េកមង  ោស់  ចាស ់ ជ្  មាន  ភព័វ  ។ 

 

719> អភិសមាោរ¬3¦  ម   បណឋិត 
ខ្ញុុំ  ែសន  េពញ  ចិតត  េលាក  រគូ  ខ្ាាុំង  ណាស ់
សែមឋង  រពោះ  ធម៌  ពិត  ជ្  លអ  លអោះ 
ទាុំង  េកមង  ទាុំង  ោស់  បាន  ោញាប់  រាល់  ៃថង  ។ 

                                                           

(១) អភិសម្័យ    = ការស្ារ់ដ្ឹង , ការបានរខស្មច មគគផល  
(២) អភិម្ងគល    = មងគលដ្ឧ៏រតម  
(៣) អភិសមាចារ  = មារយាទ្លអនស្កខពកគួរឲ្យស្រះថ្លេ   
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720> ោញាប់  ធម៌  រាល់  ៃថង  ចៃរង  ែលង  មាន 
េធវើ  បុណយ  េធវើ  ទាន  មាន  ទាុំង  គុំនតិ 
បញ្ឈា  េកើត  មាន  េររោះ  ោញាប់  បណឋតិ 
ផលូវ  ឆ្ឃាយ  ែរប  ជតិ  ងងឹត  ែរប  ភលឺ  ។ 

 

721> េមើល  េឃើញ ថ្  មិន  រតូវ  គឺ  អាកាស 
េមើល  េឃើញ  េ ើយ  ភលឺ  រតចោះ  គឺ  បិដក  ។ 

 

722> េមើល  េឃើញ  េ ើយ  រាប់  មិន  អស ់ គឺ  េមឃ 
េមើល  េឃើញ  េ ើយ  មាន  សេងវគ  គឺ  វដតៈ  ។ 

 

723> រក ក  ចតិត  គិត  េរចើន  បេងកើន  សមគុ 
ខ្លួន  េដើរ  េៅ  មុខ្  ចិតត  គិត  មក  េរកាយ 
េររោះ  ែត  ផល  បុណយ  កមា្ាុំង  ចុោះ  េខ្ាយ 
ទុកខ  េោក  ឥត  េសបើយ  េដាយ  ោរ  ទេងវើ  ។ 

 

724> ខ្លួន  េៅ  កនុង  ផទោះ  ចិតត  េៅ  កនុង ៃរព 
ខ្លួន  េដើរ  េលើ  ដី  ចិតត  េៅ  េលើ  អាកាស 
េររោះ  ែត  បុំណុល  ការបាក់  េរចើន  ណាស់ 
សក់  សកូវ  មនុ  ោស់  ខ្លោះ  ថ្  ខ្ញុុំ  លាប  ។ 

(ពីេដើមេគថ្សកវូ សក់េររោះឪមា ាល ់
ែតឥ វូសកវូសកេ់ររោះបុំណលុ) 
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725> ពួ រហារាចារយ បានទេទាយថ្ល អន នឹងមានភ័ពវ 

របើរបឹងរ វ្ើទាន រ វ្ើបុណ្យឲ្យជាប់ បរចិាច គ្ញឹ ញាប់ 

 រទពយេុខ ូរចូល ។ 

 

726> តារាជីវតិ បុណ្យពិតមានឫទធ ិ ទាញយ ចំណូ្ល 

ចំណាយរដើមទនុ ចំរណ្ញ ូរចូល រេដឌីរត ូល 

 លាភចូលឥតឈប់ ។ 

 

727> ខ្ាាច  េភលច  ជ្  កិចច របស់  អនក  ឆ្្ាត 
ខ្ាាច  ខាត  ជ្  កិចច  របស់  អនក  ជុំនញួ 
ខ្ាាច  ទុកខ  យុំ  ទញួ  ជ្  កិចច  របស់  សបបុរស 
ខ្ាាច  ោ្ាប់  ទាុំង  រស់  ជ្  កិចច  របស់  បណឋិត  ។ 

 

728> េកើត  ោស់  ឈឺ  ោ្ាប់  ជ្  ចាប់  ធមមជ្ត ិ
េកើត េ ើយ  រតូវ  េឆលៀត  ោង  នវូ  សុចរិត 
េររោះ  អី  បាប  បុណយ  ផល  វា  មាន  ពិត 
េធវើ  ាម  បណឋតិ  គិត  ាម  អនក  របាជញ  ។ 

(េទើបខ្ពងខ់្ពស)់ 

729> េបើ  មិន  ចង់  ឲ្យ  េគ  ថ្  េផឋសផ្ញាស  រតូវ  ែត  ផ្ញាច់ 
េបើ  មិន  ចង ់  ឲ្យ  េគ  ថ្  ឆ ី  អាចម៍  កុុំ  េដើរ
ាម  រុយ  ។ 
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730> តិប  តុប  េលើក  ដាក់  ជ្ប់  គាទា  បនត 
េទើប  ធងន់  ដចូ  ថម  បាក់  ក  ខ្លួន  ឯង  ។ 

 

731> េបាោះ  រោ  េោល  រសី  រប  ៃព  សខុ្  ភាព 
េបាោះ  រចែណន  េោល  សអប់  សងប់  កនុង  ស ញាន 
េបាោះ  េោល  កុំណាញ់  រសលាញ់  ោគៈ  បាន  ជ្  
អនក  មាន  រទពយ  ។ 

 

732> សុខ្  ចិតឋ  ោវ  ែក  ែថ  ែម៉ែ  លអ  ជ្ង 
មិន  រពម  កាច់  រាង  បងអួត  របុស  េទ 
េបើ  គ្ាាន  េគ  សឋី  ស ូ  េៅ  ទុំ  េនរ 
មិន  ឲ្យ  ែម៉ែ  េជរ  ថ្  ទុុំ  មុន  ោស ់ ។ 

 

733> មាន  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  មាន  ទាន 
មាន  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  មាន  បណុយ 
មាន  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  មាន  សីល 
មាន  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  មាន  សទាថា 
មាន  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  មាន  បញ្ឈា 
មាន  អវី  មិន  េសមើ  នឹង  មាន  រពោះ  ពុទធ  រពោះ  ធម ៌
រពោះ  សងឃ  ជ្  ទពីឹង  ទីរលឹក  េ ោះ  េ ើយ  ។ 
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734> ទុរជន  រង  ទារុណ  េដាយ  ទុរភិកស  
អត់  ឃ្្ាន  លាឃាច  រពឹក  ទុគគត  បុគគល 
សមបតឋិ  កនុង  ផទោះ  គ្ាាន  អវី  េសស  សល់   
រាល់  ៃថង  រពយួ  ខ្វល់  គ្ាាន  អវី   ូប  ចុក  ។ 

 

735> ជីវិត  អនក  រក  របងឹ  រត  ដរ  រស ់
ជីវិត  អនក  បួស  លអ   ួស  រប  មាណ 
ជីវិត  េៅ  សល់  សូម  កុុំ  េភលច  របាណ 
ជីវិត  េថកើង  ថ្រាន  េររោះ  បាន  េធវើ  បុណយ  ។ 

 

736> កនុង  រសកុ  ឧតឋងុ  ឧតឋម  ខ្ាាុំង  ណាស់  
ទឹក  ដី  វាុំង  ោស់  ជ្  ទឹក  ដី  មាស 
ធ្ាាប់  មាន  របវតឋ ិ រាជ្  និង  រាង្កសឋ 
េធវើ  បុណយ  េពញ  រស  រាង្កសឋ  រស់  សុខ្  ោនឋ ។ 

 

737> គ្ាាន  អវី  ែដល  លអ  ជ្ង  បុណយ  េ ោះ  េ ើយ   
ចូរ  កុុំ  កេនតើយ  រព  េងើយ  នឹង  ទាន 
បរិោងាគ  នូវ  រទពយ  េទើប  ក្ាាយ  ជ្  មាន 
ោង  បុណយ  េធវើ  ទាន  េទើប  មាន  មងគល  ។ 
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738> ជមនោះ  អោងារយ  រប រ  កិេលស 
ែដល  បាន  ោក់  រសិោះ  េៅ  កនុង  ស ញាន 
េម  ទ័ព  ដ៏  េឆនើម  េទើប  ដេណញើម  បាន 
េធវើ  ឲ្យ  អងគ  របាណ  បាន  នូវ  កឋី  សុខ្  ។ 

 

739> តណាហា  ឧបាទាន  មាន  គាទា  មក  េទៀត 
ពួក  វា  មាន  េសនៀត  ពូែក  ខ្ាាុំង  ណាស ់
េទាសៈ  េមា ៈ  េលាភៈ  មុខ្  រកាស ់
នរណា  បាន  ឈនោះ  ជ្  អភិជយ័¬1¦ ។ 

 

740> រពោះ  ធម៌  បុំ  ភលឺ  រស  េពញ  ែផន  ដី 
ែត  រល  របុស  រសី  េៅ  ែត  ងងឹត 
េដាយ  អវិជ្ឆា   ុំ  គាទា  រប  រពឹតឋ 
អុំ  េពើ  ទុចចរិត  សអតិ  ជ្ប់  កនុង  បាប  ។ 

 

741> ធមម  ទាន  មាន  ាម  វិទយុ  រាល់  ៃថង 
ជន  រល  េធវើ    ី មិន  ខ្ចី  េបើក  ោញាប់ 
 ុំ  គាទា  ផឹក  សីុ  េ ្ាោះ  ទាស់  ោក់  កាប់ 
េទើប  រតូវ  អនក  ចាប់  ោប់  ដាក់  គុក  អស់  ។ 

                                                           

(១) អភិជ្័យ  = រយ័រមនះយ៉ាងធំខធង, យ៉ាងរខមបើម  ។ 
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742> ទេនល  េធវើ  ោនាន  មាន  មនសុស  ឆលង  កាត់ 
អនក  របតិបតឋិ  េកើត  មាន  បញ្ឈា 
េធវើ  ទាន  ដល់  គាទា  សទាថា  រជោះ  ថ្្ា 
បុណយ  េរចើន  អោងារយ  មាា  ណា  កូន  ។ 

 

743> េពល  បុណយ  អុុំ  ទូក  បាក់  ភលកូ  ចលូ  រួម 
ឥង្កនទយី៍  សរងមួ  រពោះ  សងឃ  ោវក័ 
េលាក  ជ្  ែរស  បុណយ  របរពតឹត  សមស័កឋ ិ
អស់  េលាក   ង  អនក  កុុំ  េភលច  ថ្វាយ  ទាន  ។ 

 

744> កុល  បុរត  បួស  កនុង  រពោះ  ពុទធ  ោស  
ែដល  បាន  សិកា  ធម៌  អាថ៍  វិនយ័ 
េទើប  ក្ាាយ  ជ្  សងឃ  ដ៏  លអ  របៃព 
ជីវិត  មាន  នយ័  រស់  េៅ  កនុង  ផនួស  ។ 

 

745> ជីវិត  បពវ  ជិត  ពិត  ជ្  អោងារយ 
េដើរ  ាម  មគគ  ថ្្ា  ោោញា  ោរ  ទុក 
រពោះ  ធម៌  ជ្  ែម៉ែ  រពោះ  ពុទធ  ជ្  ពកុ 
បាន  េបើក  ទាវារ  គុក  ទុក  ឲ្យ  បុរត រទង់  ។ 
  (រត់  េចញពីវដឋៈទុកខសរមកុេៅរពោះនិរវាន) 
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746> េសចកឋី  ទុកខ  រុក  កួន  មិន  ោគាល់  មនុសស 
ែឆក  រពុស  មនិ  ោគាល់  អនក  ណា 
ចុំែណក  បុណយ  េធវើ  ឲ្យ  មនុសស  អោងារយ 
ឯ  រពោះ  ោោញា  េធវើ  ឲ្យ  មនុសស  អស់  ភ័យ  ។ 

 

747> កុុំ  ឮ  េ ើយ  ខ្ងឹ  តឹង  សរៃស  ក 
រតង់  េនោះ  មនិ  លអ  េទ  ណា  កូន  ឪ 
េពល  ោញាប់  េ ើយ  ឮ  រតូវ  រក  ខ្ុស  រតវូ   
ឲ្យ  ចុំ  េគាល  េៅ  ខ្ុស  រតូវ  ពិតៗ  ។ 

 

748> ជួន  កាល  អនក  ស  វា  េៅ  ជ្  េ្្ា 
េដាយ  ោរ  អនក  េ្្ា  គាត់  េៅ  រច   ុំ 
បាន  ឮ  េ ើយ  ខ្ងឹ  េរចើន  េធវើ  មនិ  ចុំ 
អនក  តូច  បងខុំ  ចុំ  ធុំ  មិន  គតិ  ។ 

 

749> េបើ  កូន  េធវើ  ធុំ  សមូ  ពិោរណា 
នូវ  រាល់  េ តុ  ការណ៍  ឲ្យ  បាន   មត់  ចត ់
ការ  ្រ  ទាុំង  អស់  េធវើ  ាម  ែបប  បទ 
ឲ្យ  បាន  របាកដ  េចញ  បទ  បញ្ឆា  ។ 

( េទើបមិនខ្ុសណាកូនណា ) 
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750> បួស  េរៀន  ធម៌  េររោះ  មាន  សទធ 
បួស  ោង  េពៀរ  េររោះ  េផឋស  ផ្ញាស 
បួស  ដល់  ោស់  េររោះ  រសលោះ  ចតិត 
បួស  េចោះ  គិត  បណឋិត  សរេសើរ  ។ 

 

751> ខ្ពស់  េពក  េដក  ភ័យ 
អរបយិ  េពក  េដក  រពយួ   
ជួយ  េពក  េដក  ខ្វល ់
សល់  េពក  េដក  ោញាយ 
ោយ  េពក  េដក  បុក  េរោះ  ។ 

 

752> ែក  ខ្លួន  ទាន់  េពល  បណឋតិ  សរេសើរ 
េបើ  ចង់  រគាន់   េបើ  េធវើ  លអ  ត  ជ្ប់   
រកា  សីល  ផង  ពតិ  ជ្  គួរ  គាប់ 
ែថង  េរកាយ  មាន  ភ័ពវ  ជ្ប់  ញាតិ  រពោះពុទធ  ។ 

 
(សូមអនុេមាទ បុណយ) 

ោធុ ោធុ ោធ!ុ 

 



  166 

 

ឈ ម្ ោះសប្បុរសជនដែលមានសទ្ធា ចូលប្រាក់ឈែើម្បី 

ឈាោះពុម្ពឈសៀវឈៅានពិចារណាប្ញ្ញា ភ្លឺ ភាគ ២ 

សប្រមាប់្ឈ វ្ ើជា្ម្មទ្ធន ឈលើកទី ១ 

l>r eQµaHsb,úrsCn cMnYnTwkR)ak ; 

1 
លោកជំទាវ sYn Knæa និង 

លោកជំទាវ j:úk Rcwk 
2.000$ 

2 
ក្កុម ឧបាសិកា េេទ្យ នី ក្ពមទាងំបុក្រ 
លៅទំនបរ់លក 

120$ 

3 
លោក ទា សុខុម និងឧបាសិកា 

េខៀវ ចិន្ត្ ព្រមទាំងបុព្រ 
100$ 

4 េ្េឿង សីហៈសុភ័គ 50$ 

5 
លោក ទា ងួនេសង និងលោកក្សី 
េ្េឿង សីហៈសុគនធ ក្ពមទាងំបុក្រ 

50$ 

6 ឧបាសិកា kaMg eRsog  25$ 

 

7 ឧបាសិកា suT§ m:ut  25$ 

8 កញ្ញា  eRBOg sIh³suBN’ 25$ 

9 កញ្ញា  eRBOg sIh³bBa©eTvI 25$ 
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10 កញ្ញា  eRBOg BiedarsYK’raCinI 25$ 

11 កញ្ញា  eRBOg sIh³eTBrMdYl 25$ 

12 កូនក្បុស eRBOg sIh³cRkcRta 25$ 

13 អ្នកក្សី Nib cinþa និងស្វា ម ីក្ពមទាងំ
បុក្រ 

25$ 

14 អ្នកក្សី Nib pløa និងស្វា ម ីក្ពមទាងំ
បុក្រ 

25$ 

15 កញ្ញា  Nib cnÞI ¬eBAzansYK’¦ 25$ 

16 
លោក RTIn Lúg និងអ្នកក្សី  kaMg 

danI ក្ពមទាងំបុក្រ 
25$ 

17 

ឧបាសក yic QIn និង ឧបាសិកា  
Et sumalI ¬b‘Yy¦ ក្ពមទាងំកូន
លៅ 

25$ 

18 
លោក Ekv sav:ag និងភរយិា ក្ពម
ទាងំបុក្រ 

20$ 

 

សូម្សប្បុរសទ្ធាំងអស់អនុឈមាទនានូវបុ្ណ្យ្ម្មទ្ធនទ្ធាំងអស់

គ្នា ឈែើម្បីានជាប្ចច័យរួចផុតចាកទុកខ ឈ ើយានឈៅែល់ប្រពោះ

នគរប្រម្សុខ គឺប្រពោះនិព្វវ នប្រគប់្ៗគ្នា ឈៅឈោង ។ 

( សា្ុ សា្ុ សា្ុ ) 
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លសៀវលៅបានពិចារណាបញ្ញា ភល ឺភាគ២ ដែលនិពនធ និង
លរៀបលរៀង លោយខ្ុ ំក្ពះករណុាខ្ុបំាទ អោក បរូ៉ា  បានលបាះ
ពុមពលលើកទី ១ ចំនួន ២៥០០កាល លៅថ្ងៃ ១៥លកើរ ដខ 
លជសឋ លទាសក ័ ព.ស ២៥៦៤ ក្រូវនឹងថ្ងៃ សុក្ក ទី ៥ ដខ 
មងុិនា ឆ្ន  ំ២០២០ សក្ាបល់្ាើជា្មមទាន ។ 

 
 
 

អេចកតីជូនដំណឹង 

លេមរបុព្រទាំងអស់អាចចូលលមើលលសៀវលៅ “បានរិចារណាបញ្ញាភ្លឺ ភាគ ២”

និងលសៀវលៅកាំណារ្យធម៌ព្គប់ភាគកនុង លវបសាយ ៥០០០ ឆ្នាំ  
(www.5000-years.org) និងយូធូប (Youtube) (កាំណារ្យធម៌) 

  
 

 

  

 

 

 

 

ឧបាសក ឈោក ប្រូ៉ា  បានបរចិាា គឈាមល្ាើជាទាន 

លលើកទី ៦ លៅថ្ងៃ ១១ លកើរ ដខ ក្ស្វពណ៍ លទាស័ក  
ព.ស ២៥៦៤ ក្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣១ ដខ កកកោ ឆ្ន  ំ២០២០ 

លៅមជឈមណឌ លជារិផដល់ឈាម ។ 

(សូមអ្នុលាទនា ) 

http://www.5000-years.org/
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