
ប ្ត ពំលី 

១.សូមសែម្តង រស័ពទចបប់ៃសយេភទ ៃនចមពង ពនេរស1េរឿង ម2 
េក្ល វក្ល ែក្លងែសទង ទ ត់បទស្រងគ ម  ្រទង់្រពះនម ជេឈម ះពលី។ 
២.ជបុ្រតអងគអ្រមិ្រនទពិនេ កីយ  ្រគងខសខឹមបុរ ី ជធនី 
លបលីបះ្រគប់ភពែផនែដនបឋវ ី  ទងំទិសទីទ្វីទ្វីបសឹងខ្ល ចែ្រកង។ 
៣.ទងំេទ យក យង់្រទង់អំ ច  ឮែតនមខ្លបខ្ល ចេ ញ សញប់ែសញង 
រ អស់មិន ចេចញអងគែទង  ្រពះអងគឯងពូជវង ពង ឥ្រនទ ។ 
៤.កល្រតូវសរ្រព ម សឫទធីៃ្រក  ្រទង់យកៃដចប់ជប់េ យឫទធ  
មិនឱយមុតមនឈម ន មអងគ   និងឱយែសញងនមទូទ្វីប។ 
៥.ទុកជចបប់ស្រមប់នយទ ន ្រតិះេធយគ3ធយនេធ្វើ មេទមុខ  
្រពះហតថ ្ត ្ំរទង់ក្ត ប់ចប់សរថ្ល   ្រពះហ ថ េឆ្វងក ្រត្រទង់េបយេ ។ 
៦.េទសុ្រគីពសូរវីង ពង សូរយិ  និងអងគតបុ្រ រតនេឆមេឆ្ល  
ប្អូ េនើយចូលមក យបង្របេ   តបតិអងគេចនឹងជខញុ ្ំរពះច្រកី។ 
៧.ខ្ំរគងវង ឱយគង់ជចបងចបស់  យកេតជះតមកល់េលើេកសី 
បយកសុចរតិភក្តី    ជីវតិៃវថ្វ យេ្រកម្រពះបទ។ 
៨.មួយេបើបចូលគល់ដល់ទ្វ រ ងំ  បឈប់ ងំ្របណមយនមេក 4 
រលឹំកគុណបុនយបទមូលីក   សឹមយ្រ កន់ៃផទ្រពះេ ង្រទង់។ 
៩.កលបគង់ចគំល់កនុងនិេវស  កុេំធ្វេធ្វស្របែហស្របណេលើសលង់ 
ែ្រកងជួនេស្តច្រ ច់្រតង់មកយល់យង់ រ ងំអងគឱនខ្ល ច្រពះ ជញ ។ 
                                                            
1 ចណុំចសខំន់េន្រតង់េនះគឺេគេ្របើអក រ«ឝ» ្រតឹម្រតូវ ក់ដូចជេនសម័យបុ ណែដរ។ 
2 អេំណើ ះតេទកល អនក នេឃើញពកយ ែដលមនសញញ ផក យ(٭) េនជប់ជមួយេនះមនន័យថជពកយឬកេន មពកយែដល
ខញុ ពំុំ គ ល់ ឬពំុយល់ន័យ។ 
3 មកពីពកយ«ឧេទយគ»ែ្របថខិតខ។ំ 
4 ្របែហលេគចង់ថ«្របណមយនម ក រ»។ 



១០.េធ្វើជខញុសំមគ ល់ៃក ស ថ ន5  េទើបបន ម្រពះទយ័្រទង់្របថន  
េបើ្រ ស់សួរមកចសឹំមចរចរ  រះិ្រតិះ្រ ឱយ្រតូវទនំងន័យ។ 
១១.ចូលគល់កុែំតងអងគឱយព្រនយ  ក់ពយងយផទឹមនិងអងគេជៀសជ័យ 
កុទូំលទស់ផទុញផទ ន់្រពះហឫទយ័  កុសំម្លឹងេន្រតៃន្រពះច្រក។ 
១២.រ្ីរពះចមច្រកពង ជវង ន យណ៍ ្រពះ្របជញ ធ្លុះធ្ល យដូចរ ន  
កុបំហក់ហួស្រជួស ជករ   រះិ្រតិះ្រ ឱយ្រតូវចិត្តម ជន។ 
១៣.េបើនរ កចបេធ្វើៃភ្ល មកច នរ ខ្ល ចែស្វងផលឱយគិតគន់ 
ជជញជី ងជញជឹ ងថ្លឹងចិត្តជន   ខង ធងន់លន់លប់ ក់េ ះៃល6 ។ 
១៤.មួយេសនហ៍សនសំមសក្តិអគគនរ ី  េទះជទីចេ្រមើនរក័ហឫទយ័ 
កុបំែបរបយេបៀងេមៀងេមើលៃម  ្រពះេជៀសជ័យទតយល់ពិភល់ប។ 
១៥.ទងំទសីៃនអនកអគគនរ ី  េទះឆវលី្អេសមើកននិរ  
កុបំ្អូនប្អូកលូកលលួងេសនហ៍7   េ្រប បចិន្ត ថជសនបំវរ។ 
១៦.របស់អ្វីហឫទយ័្រទង់សម័្រគេ ម ះ ែថរបស់េនះទុក ងភូធរ 
បទ ម្របមចិត្តកុគិំតល  នឹង ទរទុក មជខញុ ៃំវ។ 
១៧.េបើ្រទង់េ្របសកុេំធ្វើលេលើខ្ល ងំ  រះិរ ងំេ្រកយមុខខ្ល ចទុកខភ័យ 
កុកំចេកងេប៉ងៃយ៉ធ8ំេពកៃន  កុគួំនៃគគិតេ្រកធតបក ្រ ។ 
១៨.បថនមយសឱយសមពហុសក្តិ  កុហឹុំក ៊ ក់ឱយហួសពី សន 
េស្ល ក្រប ប់ឱយសមនឹងកយ  កុយំ្រ គន់កយេឆ្វង ្ត ផំ ។ំ 
១៩.មួយមនេភឿនភក្តិភុខំ ញុ ំ ជករ  នឹង្រស ញ់ជគន េរ ើសឱយសម 
េបើ្រតង់ៗសនងសង រមមណ៍   េបើេវៀចៗឱយសមឱយសួនករ។ 
                                                            
5 ស្រមួលពកយកនុងករ ម នេនេឡើយ។ពកយែដលចម្លងមកេគសរេសរថ៖«េធ្វើរជខញមំសមំេគលកល ថ ន»។ 
6 ពកយកនុងឃ្ល េនះ្របែហលខ្លះជពកយេ្របើកនុងករថ្លឺងជញជី ង។ 
7 ្រតង់េនះេបើ ក់ជ«េសន េទើបជួន»។ 
8 «ៃយ៉» ជពកយេសៀមែ្របថ«ធ»ំែដរ។ 



២០.េបើបង់សីលរះិគិតថនិតថនមសក្តិ  កុហឹុំក ៊ ក់ឱយហួសពី សន 
េបើគប់ពលគិតលុបបង់٭ពល   គិត្រប រពលកចឱយខ្ល ចែ្រកង។ 
២១.េបើេគល្អេសមើចិត្តកុគិំតកច  េបើេគខ្ល ចឱនយសកុកំែំហង 
កុនំេំភឿនេដើរេលងជអនកែលបង  ឱយសេងខបចិត្តគិតែ្រកង្រពះេច ្ត ។ 
២២.មួយេបើ្រតូវ ជទណ្ឌ ដល់ពន់ដង កុបំចងគនំុំគុកំ ្រ  
កុែំ្របចិត្តគិតកបត់្រពះច្រក   ខឧំស ហ៍ែស្វងផលឱយេយងខ្លួន។ 
២៣.មួយបគល់នេឆព ះ្រពះភ្រក្ត   កុែំ្របេ្រកយចរចរមិនសមសួន 
េនន្រពះទីនងំរ ងំខ្លួន   បគល់គួនច ំ ្ត ប់ ប់បញជ ។ 
២៤.េបើ្រទង់្រពះេ្រកធៃ្រក នឹងម្រន្តី  កុស៊ំយែសមែថមស្តីឱយេ្រកធ 
េទះកិចចករ រេពើផងនន  កុពិំតទូលគល់្រគ្រទង់្រពះខញ ល់។ 
២៥.េមើលទនំងលមមទូលសឹមទូលពិត បពិនិតយកនុងេ្រក្រគប់អមបល 
េមើល្រពះទយ័្របីយ្របឹមេ្របស្រក ល មិន្រទង់ខញ ល់សឹមយកេសចក្តីែថ្លង។ 
២៦.េបើ្រ ស់សួរបុ៉នម នទូលបុ៉េ ្ណ ះ ពកយេ្រកេនះកុយំកមកេផ្លើសែផ្លង 
ែតស្តីេ្រចើន្រជុលមត់ភ្ល ត់ខ្លួនឯង  ពកយែដលែស្តងេគមិន ្ត ប់ ប់អងគប។ 
២៧.មួយ្រពះហររីក ច្រកេព្រជ  េ្របស្រពះទន9បំ ច់ពលេសន 
ែដល្របកដ្របកបឆប ជករ  កុឫំសយទូលទស់អធយ្រស័យ។ 
២៨.របស់អ្វីេឈម ះថ្រពះ ជ្រទពយ  បេគនៃគនៃគ ប់រះិសព្វៃថង 
េទះតិចតួចេ ចស្តួចទុកសៃំច  យកចិត្តគិត ល័យដូចផងខ្លួន។ 
២៩.េបើមនអនក្របេទស10ដៃទមក  កុេំបៀតយកមកជមិត្តភក្តិសងួន 
ែត្រជបដល់នឹងេកើតអពំល់ខ្លួន  បគិតអ្វីឱយមួនកុឱំយហមង។ 
៣០.មួយកលេចមច្រកពង ហររិក  េស្តចចុះកន់ដំ ក់ឈួន٭ែផផង 
សឹង្រពំេ យ ជរថសមេសនហ៍សនង  កុេំផ្អ ងផ្អងេមើលេមៀងេបៀងបយែបរ។ 
                                                            
9 ពកយេនះេហើយែដលក្ល យមកជ«្របធន»។ 
10 េជើង«ស»េនទីេនះក៏េគសរេសរជ«ឝ»។ ្រតឹម្រតូវ មស្ំរសកឹតដូចេនបុ ណកលែដរ។ 



៣១. ថ ន ្រទង់្រពះបញញត្ត ម ប្របប់្របមចិត្តច ំ ម្រកែស 
កុេំភ្លើនេភ្លចឱយភ្ល ត់បត់បទែបរ  បគិតែកឱយគង់ប ្ត មុំនី។ 
៣២.េវ មនទក់ទមស្រងគ មសឹក កុបំភ្លឹកឱយភញ ក់េផ្អើលេយធី 
ចូលបគិតែកកុនកលេភរ ី   រកទិសទី ងំែតងឱយសះងរ٭។ 
៣៣.នឹង្រប្រពឹត្តិគិតករស្រងគ មជ័យ ឱយ ងំៃវេវះ ត់ ទ ត់កលករ 
យល់េ្រទម្រទុឌកុ្ំរទឱំយេចម   េបើេគគង់េក្ល ងក្ល បេបះទល់។ 
៣៤.បថនមចិត្តពលផងឱយេសន    នឹងគិតករែស្វងេហតុឱយេឃើញផល 
សព្វឧបយ្រ យេ ះឱយដឹងដល់  មនករកលគិតែកឱយ ច ន។ 
៣៥.ទងំេនះេហើយែតេ យពយយមពិត កុគិំតខជិលេ្របើេគ ងែភនក្របណ 
ជចមទព័រងំប់ចិត្តេ្រកធថក ន  នឹង ៊ នខ្ល ចក្ល នឱយលមមល្អ។ 
៣៦.កុអួំតេចះរះិរត់ែតទីងយ  ទី ធ្ល យបយកកយ ងំត 
ជជតិ្របុសេធ្វើទព័ទុកនមករ  ឱយេលប ើលបះលបខីចរទូេ ក។ 
៣៧.ចូលែបបយ៉ង٭បងមនសចច1ំ1 មិនគិតទងំជីវតិបុ៉នេក  
មិនគួរ ្ល ប់គួរ ្ត យដួងជី    មិនគួរសូនយសងខ រកុំ ល័យ 
៣៨.បងសូមេផញើែកវ យុផក់٭  ចូររួមរក័សម័្រគេ ម ះកុំ រៃថយ٭ 
្រគងរក គន េទេន្រកុងៃ្រក   ទងំ្រកបី្រសីកែំហងហនុមន។ 
៣៩.ចូរបជួយសេ្រងគ ះសព្វសូរយីវង  េនពីពង អងគកមួយទងំពីរ្របណ 
ផ្ត េំ្រសចេស្តចែលងសរ្រពះអវ ន12 សង្ហ រ្របណបនេទេកើតសួគ៌។ 
៤០.េទើបបនេទ ថពលី   េ្រពះមនទីសចចជំសព្វ្រគ 
និងេតជះសរ្រពះន យណ៍ជួយនពំរ បនេ យសុខសួគ៌ស្រមនចិត្ត។ 
៤១.សុភសិតពលីពីបុ ណ  េនះចំ នែមនេហើយែត្រកគិត 
                                                            
11 ្រតង់េនះ្របែហលជពលីនិយយពីខ្លួនឯងែដលសុខចិត្ត ្ល ប់េ យមិន្រពមឱយ្រពះ មទុកជីវតិខ្លួនេ យដកយកសរ្រព ម សេចញ។
សូម នជពូំកទី៣, េលខេរៀងទី៤៨។ 
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ធុជនេ្រចើនទុញទល់គនិំត  ខពិំនិតយ្រគន់ងយពិចរ ។ 
៤២.ខញុជំមឺុនេឈម ះមសឈ្ល សេឆ្ល តគិត ចងលិខិត្របឹតែ្របេករ ្តិ៍េលខ 
ទុកជចបប់ស្រមប់ខញុ ំ ជករ  មិនវ ិ ្ត រេ្រពះេទើបេរ ើបវកឹសន់٭។13  
៤៣.េទះេបើខុសេទះេបើខតបទបទក្តី សូម្របណីជួយគិតែកែ្របសនធន់ 
ឱយែត្រតង់ឱយែត្រតូវខះណះក្លន٭  ទុកជែបប្រគន់ជបន់-ប ្ត េំអើយ។ 
 

                                                            
13
 េន្រតង់េនះមុឺនមសឱយៃថងែខ េ យសរេសរ មរេបៀបសម័យេនះ។ េបើសរេសរ មឥឡូវេនះគឺ«ៃថងអងគ រ ៍១េកើតែខ្រ ព»។ 


