
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ហទយេ និយេតព្វេុតតកំ 

រក្សាទុក្សក្សនុងប េះដូង  

 



រក្សាទុក្សក្សនុងប េះដូង 

 

ខាំប ុ័ន អក្សរវិលុ័យ ដកស្រង់ចេញពីពាកយ្បរិយាយអធិប្ាយរបរ់ រ េិនត បរិហានវនចេត្ត 

 

មលូនេិិសិកានងិផ្សព្វផ្ាេព្ព្ះពុ្ទធសាសនា  
 

១.  ញ្ញា  ការយល់ត្រូវ ប ើញត្រូវ  

នាំបៅនូវកិ្សច្ចទាំងពួងដដលច្បត្រើន ដដលជាកុ្សសល ដដលត្រឹរត្រូវ  

រនិដរនមានបយើង ង្គា   ់ញ្ញា ខ្លួនឯងឱ្យជារនុសសលអបានបទ  

  ុដនែការយល់ត្ពេះធរវ៌ញិបទដដលសនសរឹៗ ការនូ់វកិ្សបលស(ដដលជា)បសច្ក្សែីរនិលអ  

និងការរនិដឹង ។ 

២. យ ងណាក្សត៏្រូវដរស្លល   ់ក្សត៏្រូវបធវើបសច្ក្សែីលអបោយបត្ច្ើន ាំផុរ រនិលអជាងឬ ? 

យល់ត្ពេះធរប៌ោយបត្ច្ើន ាំផុរ រនិលអជាងឬ ?  

(បនេះ)នឹងបានជា ប់ៅ(ជារយួ)បាន ។  នឹងបបាេះ ងឱ់្កាសសនសាំបសច្ក្សែីលអ 

និងស្លែ  ត់្ពេះធរប៌ានយ ងដូច្បរែច្ ? 

៣. ការដដលកុ្សសលនឹងច្បត្រើនប ើងបានបនេះ ត្រូវដរជាអ្នក្សដដលប ើញគុណពិរ ៗ  

រ ស់កុ្សសល ដដលនឹងត្ ត្ពឹរតបៅបដើរបកីារដុសខារអ់្កុ្សសល 

បទើ រនិត្ពបងើយក្សបណែើ យឱ្កាសដដលនឹងបានសនសាំបសច្ក្សែីលអក្សនុងជីវរិត្ ចាំថ្ងៃ 

រនិថានឹងជាឱ្កាសរ ស់បសច្ក្សែីលអត្ បេទណាក្សប៏ាន ។ 



៤. រនិគួរមានការគិររនិលអជារយួនរណាៗប ើយ  

បត្រេះបេរុថា ជាបទសរ ស់ខ្លួនឯង 

បេើយបទសបនេះត្ សិនប ើជាអ្កុ្សសលក្សរម ក្សនឹ៏ងបធវើបោយបក្សើរក្សនុងអ្បាយេូរបិាន ។ 

៥. លេះវរថុរ ស់រ រឱ្យទន  

លេះបសច្ក្សែីបត្កាធភាពច្បងអៀរច្ងអល់ចិ្រតនឹងអ្នក្សដថ្ទ  

អ្រធ់នប់ោយខាល ាំង ាំផុរដដលនឹង ាំបពញបសច្ក្សែីលអត្គ យ់ ង  

បនេះឯងជាការដដល ដនថរនូវបសច្ក្សែីលអជាបរឿយៗ ។ 

៦. ត្រឹរដររក្សយថា ធរមៈជាធរមៈ រក្សាទុក្សក្សនុងប េះដូងឬបទ ? 

សរគួរដដលនឹងរក្សាទុក្សយ ងគងវ់ងស ាំផុរ រនិដរនបយើង រនិមានបយើង 

មានដរធរមៈ ទាំងអ្ស់ដដលមានជាធរមៈ  

បនេះឯងជារក្សយដដលគួររក្សាទុក្សក្សនុងប េះដូង 

បត្រេះបេរុថា ជាការពិរយ ងបនេះជាបរៀងរេូរ ។ 

៧. បយើងលាពីបលាក្សរុនរក្ស បោយរនិដឹងបស្លេះថា  

បយើងនឹងជាយ ងបនេះក្សនុងបលាក្សបនេះ ដូបច្នេះ 

ដល់បពលដដលនឹងលាពីបលាក្សបនេះបៅ ក្សធ៏រមតា  

បត្រេះដូបចន េះ ក្សស៏នសាំបសច្ក្សែីលអ សនសាំ ញ្ញា ការយល់ប ើញត្រូវ  

បត្រេះបេរុថា ត្ សិនប ើរនិមានការយល់ធរម  

បសច្ក្សែីលអក្សដ៏សនលាំបាក្សនឹងបត្ច្ើនប ើងច្បត្រើនប ើងបាន ។ 

៨. បរឿងណាដដលនឹងរនិជាត្ បយជនដ៍ល់ត្ពេះររនត្រយ័  

នឹងបធវើឱ្យបក្សើរការយល់ខុ្សប ើញខុ្ស  



ក្សត៏្រូវដរជា ុគាលត្រងដ់ដលនឹងរនិគាំត្ទនូវបរឿងបនេះ ។  

៩. បគក្សម៏ានអ្កុ្សសល បយើងក្សម៏ានអ្កុ្សសល ត្ សិនប ើនរណាក្សាំពុងបៅខឹ្ងនរណា 

ឬរនិចូ្លចិ្រតនរណាក្សប៏ោយ សូរបោយស្លក្សគិរថា  

បយើងនឹងប ើញបគជាបលើក្សចុ្ងបត្កាយ បេើយក្សរ៏និប ើញគន បទៀរប ើយ  

បត្រេះបេរុដូបចន េះ នឹងបធវើអ្វី បៅបពលដដលប ើញគន ជាបលើក្សចុ្ងបត្កាយ  

នឹងបធវើលអ ឬនឹងបធវើោត្ក្សក្សោ់ក្សគ់ន  ? 

១០. បធវើនូវបរឿងដដលត្រឹរត្រូវ បោយ ាំណងលអ នរណានឹងត្សឡាញ់ នរណានឹងសអ  ់ 

នឹងរនិបពញចិ្រតយ ងណា ក្សហ៏ាររនិបាន ។ 

១១. ត្ សិនប ើរនិដរនជាការបដែ រ(ដរ)បលើការលេះនូវកិ្សបលស  

រនិចាំបាច្ប់ ើយដដលនឹងត្រូវបៅ សួជាបេទ ពវជិរ  

បត្រេះជាត្គេសថក្សស៏្លែ  ធ់រប៌ាន យល់ធរប៌ាន  

ការ ់ងនូ់វកិ្សបលសបានដដរ ។ 

១២. រនិសិក្សាត្ពេះពុទធស្លសន  

នឹងរក្សាត្ពេះពុទធស្លសនទុក្សបានយ ងដូច្បរែច្ ? 

មានដរដឹក្សនាំគន បធវើក្សនុងបរឿងដដលខុ្ស ត្ ត្ពឹរតខុ្ស  

បនេះជាការ ាំដល ញត្ពេះពុទធស្លសន ។ 

១៣. ត្ សិនប ើបយើងបធវើនូវអ្ាំបពើលអ ខាល ច្អ្វី ?  

អ្នក្សដថ្ទនឹងរិេះបដៀល បរឿងរ ស់បគ  

អ្នក្សដថ្ទរនិចូ្លចិ្រត ក្សប៏រឿងរ ស់បគ ។ 

អ្នក្សដថ្ទនឹងគិរយ ងណា ក្សជ៏ាបរឿងរ ស់បគ 



ដរអ្វីដដលបយើងបធវើជាត្ បយជនឬ៍បទ?  

ត្ សិនប ើជាត្ បយជន ៍គួរបធវើបទ ? 

ត្ សិនប ើជាបរឿងដដលលអ ជាត្ បយជន ៍ក្សគួ៏របធវើ ។ 

១៤. បទេះ ីជាអ្នក្សដថ្ទខឹ្ង 

ក្សរ៏និគួរនឹងយក្សឈ្នេះបសច្ក្សែីបត្កាធរ ស់អ្នក្សដថ្ទ  

បោយការបត្កាធខឹ្ងរ (ប ើយ)។   ុដនតបៅបពលដដលអ្នក្សដថ្ទខឹ្ងបត្កាធ 

បយើងឈ្នេះកិ្សបលសរ ស់ខ្លួនឯងបោយរនិខឹ្ងរ អ្នក្សដដលខឹ្ង  

បនេះជាត្ បយជនដ៍ធ៏ាំថ្ត្ក្សដលង ។ 

១៥. ជីវរិខ្លីណាស់ ជារិបនេះសនសាំអ្វីទុក្ស 

ត្ សិនប ើជាការយល់ដដលត្រឹរត្រូវ ក្សនឹ៏ងមានឱ្កាសបានឮ បានស្លែ  រ់បទៀរ 

ពិចរណារបទៀរ ប ើញត្រូវរបៅបទៀរ ។ 

  ុដនែប ើយល់ខុ្ស ក្សប៏ៅផលូវខុ្សរេូរបៅក្សនុងសងារវដែ 

សូរបបីានឮ បានស្លែ  រ់ក្សយដដលត្រឹរត្រូវ ក្ស(៏យល់)ប ើញខុ្សបាន ។  

១៦. បរឿងដដលគួរខាល ច្ រនិគួរបធវើ គឺ អ្កុ្សសល។ 

១៧. ជីវរិខាងរុខ្ដវងឆ្ងៃ យ ជារិបនេះខ្លីណាស់  

បត្រេះដូបចន េះ ជារិរុខ្នឹងបៅជាអ្វ ី

ក្សត៏្រូវរក្សពីបរឿងដដលក្សាំពុងត្ ត្ពឹរតបៅ ក្សនុងខ្ណៈបនេះ ក្សនុងជារិបនេះ ។ 

១៨.  ាំណងលអឱ្យបគយល់ធរ ៌បទេះបគបជរ បទេះបគនឹងថា  

  ុដនែបៅដររនិោច្បធវើឱ្យ ាំណងលអ  

ដដលនឹងឱ្យបគបានយល់ការពិរ ត្រូវបារ ់ងប់ៅ(ប ើយ) ។ 



១៩. ត្ បទសជារិ ឬពិេពបលាក្ស មាន ញ្ញា  

បត្រេះបេរុថា រនិបានដឹងការពិរ  

បេើយបៅបពលដដលរនិបានដឹងការពិរ នឹងបោេះត្ស្លយ ញ្ញា បានយ ងដូច្បរែច្ ? 

២០. ការត្ ត្ពឹរតណាៗក្សប៏ោយរ ស់អ្នក្សដដលរនិយល់ត្ពេះធរមវនិយ័  

  ុដនែគិរថាខ្លួនឯងជាពុទធស្លសនិក្សជន 

ក្ស ៏ាំដល ញរក្សយទូនម នបត្ ៀនត្ បៅរ ស់ត្ពេះពុទធស្លសន ។ 

២១. អ្វីដដលរូលនិធិសិក្សានិងផសពវផាយពុទធស្លសនបធវើ 

ក្ស(៏ត្ ក្ស )បោយភាពជាររិតដដលលអ បរលបរឿងដដលជាត្ បយជន ៍ 

រនិជាបទសប ើយ បទេះ ីជាបរឿងត្ពេះសូត្រ ត្ពេះវនិយ័  

ឬត្ពេះអ្េធិរម ត្ពរបោយអ្នក្សរាល់គន បានសនទនស្លក្សសួរ  

ររួគន ពិចរណា រេូរដល់ជាការយល់ដដលត្រឹរត្រូវ 

បនេះគឺជាការសិក្សាធរដ៌ដលរនិត្ មាទ ពិរៗ ។ 

២២. មានភាពរងឹមាាំគងវ់ងស(ច្ាស់លាស់ត្បាក្សដត្ ជា)បទ  

ដដលនឹងយល់នូវអ្វីដដលក្សាំពុងមានក្សនុងខ្ណៈបនេះតារបសច្ក្សែីពិរ ? 

២៣. ពុទធ រស័ិទត្រូវបគរពដថ៏្ត្ក្សដលងនូវត្ពេះ ញ្ញា គុណ  

ត្ពេះ រសុិទធិគុណ និងត្ពេះរហាក្សរុណាគុណ  

រ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ ត្ទងស់ដរែងត្ពេះធរ ៌៤៥ វសា 

លអិរ(លអន)់ត្ជាលបត្ៅយ ងថ្ត្ក្សដលង បោយត្ ការទាំងពួង  

បដើរបអី្វី? បដើរបសីរវបលាក្សនឹងរនិយល់ខុ្ស ។ 

២៤. មានឱ្កាសដដលនឹងស្លែ  ត់្ពេះធរ ៌ក្សស៏្លែ   ់



សនសាំជាឧ និសសយ័ក្សនុងការស្លែ  ត់្ពេះធររ៌បៅ ។ 

២៥ ជារិរុខ្នឹងបក្សើរជាអ្វីរនិមាននរណាោច្ដដលនឹងដឹងបានប ើយ  

ជារិរុនរក្សពីណា ក្សរ៏និដឹង ជារិរបៅបទៀរនឹងបៅណា ក្សរ៏និដឹង  

  ុដនែជា ុគាលបនេះក្សនុងជារិបនេះ ការ(ដដល)នឹងមានជីវរិខ្លី ឬ យឺនយូរ 

បត្ច្ើនរិច្  ុណាា  ក្សរ៏និមាននរណាត្បា ប់ានប ើយ  

បត្រេះដូបចន េះ ជារនុសសក្សនុងជារិបនេះដដលលអជាទី ាំផុរ លអបទ ? 

ឬជារនុសសោត្ក្សក្ស ់ពុក្សរលួយត្គ យ់ ង ទុច្ចររិ  

យ ងបនេះលអបទ? រនិលអ(បទ) ។ 

២៦. របធោបាយដដលនឹងបធវើឱ្យរនុសសជាអ្នក្សត្គ ត់្គងត្ បទស(បាន)លអ  

គឺ ឱ្យបគបានមាននូវការយល់ត្រូវ ប ើញត្រូវ  

បត្រេះការយល់ត្រូវប ើញត្រូវ 

បនេះឯងនឹងនាំបៅនូវកិ្សច្ចដដលលអបត្ច្ើនប ើងៗ ។ 

២៧. ត្ពេះពុទធស្លសន បត្ងៀនរនុសសឱ្យយល់នូវការពិរដល់បៅ ាំផុរ  

អ្វីណា(ដដល)ត្រូវក្សត៏្រូវ អ្វីដដលលអក្សល៏អ អ្វីដដលោត្ក្សក្សក់្សោ៏ត្ក្សក្ស ់រនិត្ច្ ូក្សត្ច្ ាំគន (ប ើយ) ។ 

បត្រេះបេរុបនេះ ត្ សិនប ើមានការយល់នូវបទសរ ស់បសច្ក្សែីរនិលអ  

មានឬ រនុសសដឹងការពិរ បេើយនឹងបធវើោត្ក្សក្ស ់? 

២៨. ការយល់ត្រូវ ការប ើញត្រូវ គឺ ញ្ញា   

នាំបៅនូវកិ្សច្ចទាំងពួងដល៏អស្លអ រ ដដលជាកុ្សសល ។ 

អ្កុ្សសល ការរនិដឹង នឹងនាំបៅរក្សបសច្ក្សែីលអរនិបានប ើយ  

ខ្លួនឯងក្សរ៏និលអ បេើយនឹងនាំបៅរក្សបសច្ក្សែីលអបានយ ងដូច្បរែច្ ? 



២៩. ត្ មាទរនិបានប ើយ  

ខ្ណៈណាក្សប៏ោយ ឱ្យដរជាឱ្កាសកុ្សសលចិ្រតនឹងបក្សើរ 

ត្ សិនប ើបបាេះ ងប់ចលឱ្កាសបនេះ រ ាំលងនូវឱ្កាសបនេះ  

ឱ្កាសរ ស់កុ្សសលក្សអ៏្ស់បៅ រយួខ្ណៈៗ បត្ច្ើនឬបទ? 

បត្រេះដូបច្នេះ ការស្លែ  ត់្ពេះធរ ៌បដើរបឱី្យស្លា ល់ខ្លួនឯង 

តារបសច្ក្សែីពិរ បដើរបនឹីងបានជារនុសសដដលគងវ់ងស(ត្បាក្សដត្ ជា)ក្សនុងកុ្សសល ។ 

៣០. ត្រឹរដរ ញ្ញា ដដលប ើញបទសរ ស់អ្កុ្សសល បេើយក្សប៏ ើញត្ បយជនរ៍ ស់កុ្សសល 

ក្សនឹ៏ងនាំសនសរឹៗ បៅការដដលនឹងប ើញត្ បយជនរ៍ ស់កុ្សសល ដនថរប ើង ។ 

៣១. ភាពជា ុគាលត្រង ់ត្រូវដរត្រងត់ាាំងដរពីបពលបនេះ ខ្ណៈបនេះ  

ត្ សិនប ើខ្ណៈបនេះរនិត្រង ់របៅបទៀរនឹងត្រងឬ់បទ ?  

នរណានឹងដឹងថាលាពីបលាក្សបនេះបៅបពលណា? ឥ ូវបនេះក្សប៏ានដដរ  

បត្រេះបេរុដូបចន េះ ត្ សិនប ើនឹងត្រង ់ 

ក្សត៏្រូវត្រងត់ាាំងដរពីបពលបនេះ ក្សនុងខ្ណៈបពលដដលស្លែ  ធ់រ ៌។ 

៣២.  ញ្ញា ការយល់ត្រូវ ប ើញត្រូវ  

កាល ហានដដលនឹងដឹងថាអ្វីណាត្រូវ អ្វីណាខុ្ស  

 ញ្ញា កាល ហានដដលនឹងរនិបធវើនូវបរឿងដដលខុ្ស ។  

៣៣. ត្ សិនប ើរនិមានឱ្កាសបានឮ បានស្លែ   ់រក្សយរ ស់ត្ពេះដម៏ានត្ពេះភាគជាអ្ងាមាច ស់  

ក្សនុងជារិបនេះ រៗបៅ ក្សនឹ៏ងងងឹរឈ្ងឹដូច្បដើរ  

(ដូច្)ដដលរនិធ្លល  ដឹ់ងការពិររ ស់អ្វីដដលក្សាំពុងមានក្សនុងខ្ណៈបនេះប ើយ ។  

៣៤.  ុគាលដដលដឹងការពិរ នឹងរនិបធវើនូវអ្វីដដលរនិជាត្ បយជន ៍ 



នឹងរនិបធវើអ្វីដដលជាអ្កុ្សសល   ុដនែនឹងបធវើអ្វីដដលជាត្ បយជន ៍ 

បធវើនូវអ្វីដដលជាកុ្សសលដងរប ើង បត្រេះដូបចន េះ ពិេពបលាក្សបនេះនឹងសុខ្ប ើង  

បត្រេះធរគឺ៌ការយល់នូវការពិរ ។ 

៣៥. ត្ទពយសរបរិតមាសត្បាក្សដ់ដលមាន ដល់បពលដដលលេះបលាក្សបនេះបៅ យក្សអ្វីបៅជារយួរនិបាន  

សូរបដីររាងកាយដដលបយើងយល់ថាជាបយើង  

ក្សរ៏និោច្នឹងជា ប់ៅតារបានប ើយ ។ 

បត្រេះដូបចន េះ រនិមានអ្វីនឹងជា ប់ៅតារខ្លួនបានប ើយ  

បត្ៅដរពីកុ្សសល និងអ្កុ្សលសដដលមានបៅក្សនុងចិ្រត  

សនសាំបៅក្សនុងចិ្រតត្គ ខ់្ណៈដដលបក្សើរប ើងសនសាំជា រ់បៅ ។ 

៣៦. ត្គ គ់ន ដដលក្សាំពុងស្លែ  ធ់រប៌ៅក្សនុងខ្ណៈបនេះ  

ក្សាំពុងដរច ប់ផែើរនូវផលូវដដលនឹងបដើររបៅបទៀរដវងឆ្ងៃ យណាស់ 

បត្រេះភាពត្ជាលបត្ៅរ ស់ត្ពេះធរ ៌

  ុដនែប ើរនិច ប់ផែើរបស្លេះប ើយ(បនេះ) ក្សនឹ៏ងរនិមានថ្ងៃដល់(ប ើយ) ។  

បត្រេះបេរុដូបចន េះ ប ើសិនមានការច ប់ផែើរបៅតារដដលមាន ច្ចយ័  

ដដលនឹងត្ ត្ពឹរតបៅបៅក្សនុងរយួជីវរិៗ ក្សជ៏ាត្ បយជនដ៍ថ៏្ត្ក្សដលង ។ 

៣៧. ដដលក្សនទក្សក់្សបនទញ ដដលបៅែ ត្ក្សហាយ ដដលខ្វល់ខាវ យ បត្រេះដរអ្កុ្សសល  

សូរបដីរការគិររ ស់រនុសសមាន ក្ស់ៗ  បៅក្សនុងជីវរិត្ ចាំថ្ងៃ  

ភាល ាំងភាល រប់ៅ ក្សប៏ត្រេះអ្កុ្សសល រនិដរនបត្រេះកុ្សសលបទ ។ 

៣៨. អ្ រ់ ាំច្បត្រើនកុ្សសលត្គ ត់្ ការ នែិច្រែងៗ  

ថ្ងៃណារយួក្សនឹ៏ងមានក្សមាល ាំងដដលនឹងបធវើឱ្យអ្កុ្សសលទនប់ខ្ាយក្សមាល ាំងចុ្េះបាន ។  



៣៩. ទនកុ្សសលបដើរបអី្វ?ី អ្នក្សដដលបធវើនូវកុ្សសលសូរបដីរថាន ក្សទ់ន  

គឺការឱ្យ ក្សត៏្រូវពិចរណាថាទនកុ្សសលបនេះបដើរបអី្វី ? 

បដើរបតី្រូវការបាន ុណយបត្ច្ើនៗ ឬបដើរបសីបគង្គា េះ  

ជួយ យក្សោស្លរ ុគាលដថ្ទ ? បនេះក្សត៏្រូវដរពិចរណា ។ 

៤០. ជារិរុខ្នឹងបក្សើរជាអ្វី ឥ ូវបនេះរនិដឹង 

  ុដនែស្លល  ប់ពលណា បក្សើរបពលណា ក្សដឹ៏ងបពលបនេះ ។ 

៤១. ត្ សិនប ើជាអ្វីដដលត្រឹរត្រូវ បេរុអ្វីរនិកាល ហាននឹងបធវើ ? 

និងត្ សិនប ើរនិបបាេះ ងអ់្វីដដលខុ្សបោយបលឿន  

ក្សនឹ៏ងសនសាំនូវអ្វីដដលខុ្សបនេះ ជា ត់ាររបៅបទៀរបត្ច្ើនណាស់  

បត្រេះដូបចន េះ អ្នក្សដដលមានការយល់ត្រឹរត្រូវ 

ក្សនឹ៏ងបធវើនូវអ្វីដដលត្រឹរត្រូវ បោយរនិមានការញា ញ័់រ ។ 

៤២. ជីវរិខ្លីណាស់ ោច្នឹងរស់បៅត្រឹរដរលាៃ ច្បនេះ ឬថ្ងៃដសអក្សក្សប៏ាន  

ក្សគួ៏រនឹងបានបធវើនូវអ្វីដដលជាត្ បយជនដ៍ល៏អ ាំផុរដល់ខ្លួនឯង  

គឺ អ្វីដដលខុ្សក្សប៏បាេះ( ង)់បចល និងអ្វីដដលត្រូវក្សត៏្ ញា ប់ធវើ  

មាននយ័ថា រនិបររា ។  

៤៣. ការសនទនធរជ៌ារងាល 

បត្រេះបធវើឱ្យមានការយល់ត្រូវ 

បត្រេះមាន ក្ស់ៗ  ោងបផសងៗគន  រនុសសបផសងគន ក្សគិ៏របផសងគន   

ក្សជ៏ាឱ្កាសដដលនឹងបានររួគន ពិចរណាថាអ្វីណាត្រូវ  

ក្សទ៏ទួលអ្វីដដលត្រូវ បេើយក្សប៏បាេះ ង(់បចល)នូវអ្វីដដលខុ្ស ។ 



៤៤. បសច្ក្សែីលអពិរៗ បេើយបទេះ ីជានឹងមានបគដឹង ឬរនិដឹង 

នរណានឹងគិរយ ងណា ក្សដ៏ល ស់ ែូរបសច្ក្សែីលអ ឱ្យជាយ ងដថ្ទរនិបានប ើយ ។ 

៤៥. ចិ្រតខ្ណៈចុ្ងបត្កាយរ ស់ជារិបនេះ  

បធវើកិ្សច្ចដល ស់ ែូរសភាពជា ុគាលបនេះ  

នឹងត្រ  រ់ក្សជា ុគាលបនេះរែងបទៀរសូរបដីររយួខ្ណៈចិ្រតក្សរ៏និបានដដរ 

បក្សើរជា ុគាលបនេះបានត្រឹរជារិបនេះ ដររតង  ុបណាា េះ ។ 

  ុដនែនរណាក្ស ៏ង្គា   ់ញ្ញា ការបក្សើររលររ់ ស់ចិ្រតរនិបាន  

រយួរ ាំបពច្ភាល រដដលចិ្រតខ្ណៈបនេះរលរ ់ជា ច្ចយ័បោយចិ្រតខ្ណៈរបៅ 

បក្សើរ នែភាល រ ។ 

៤៦. ត្ សិនប ើមាន ុគាលដដលអ្ស់ោយុជីវរិបេើយ  

បេើយបយើងនឹងបធវើ ុណយឧទទិសភាគផលច្ាំដណក្ស ុណយបៅឱ្យ ក្សគឺ៏បធវើលអ  

បត្រេះដូបចន េះ បសច្ក្សែលីអដដលបធវើបៅបេើយទាំងអ្ស់ ឧទទិសភាគផលកុ្សសលបាន ។ 

៤៧. វរត ជាក្សដនលងរ ស់អ្នក្សសៃ ដ់ថ៏្ត្ក្សដលងដដលលេះនូវផទេះសដរបង  

ក្សមាច រ ់ងនូ់វកិ្សបលស ស្លែ  ត់្ពេះធរ ៌សនទនត្ពេះធរ ៌អ្ រ់ ាំច្បត្រើន ញ្ញា   

ក្សមាច រ ់ងកិ់្សបលសតារត្ពេះធរវ៌និយ័  ុបណាា េះ គឺ វរត  

វរត នឹងជាយ ងដថ្ទរនិបានប ើយ ។ 

៤៨. េកិ្សខុក្សនុងធរមវនិយ័(បនេះ) 

ជាអ្នក្សយល់នួវធរប៌ដើរបកីារ ់ងនូ់វកិ្សបលស 

បទើ បធវើឱ្យ កាយ វាចសៃ  ់តារចិ្រតដដលសៃ  ់។ 

៤៩. ត្ សិនប ើនរណាក្សប៏ោយ បានយល់នូវធរ ៌



ក្សគិ៏រឱ្យអ្នក្សដថ្ទបានដឹង បានយល់ផងដដរ 

បទេះជានរណាៗ រនិគិរដក្សថ្ខ្  

  ុដនែសត្មា អ់្នក្សដដលយល់ធរ ៌បេើយដក្សថ្ខ្ 

ដររយួៗបៅ ក្សគ៏ងដ់រនឹងទាំនុក្ស ត្រុងត្ពេះពុទធស្លសនទុក្សបាន ។ 

៥០. ត្ពេះសមាម សរធុទធជាមាច ស់ ត្ទង ់ញ្ារតថា 

ត្ពេះេកិ្សខុក្សនុងធរមវនិយ័បនេះ រនិទទួល និងរនិរកី្សរាយ នូវមាសនិងត្បាក្ស ់ 

បេើយត្គេសថយក្សលុយបៅឱ្យត្ពេះេកិ្សខុ 

បគរពនូវត្ពេះសមាម សរធុទធជាមាច ស់ឬបទ ? 

៥១. ការយល់នូវការពិររ ស់ធរ ៌  

នឹងនាំបៅនូវកុ្សសលធរទ៌ាំងពួង រនិរារាាំងឱ្កាសផងដដរ។ 

បត្រេះនរណានឹងដឹងថានឹងលាបលាក្សបនេះបៅថ្ងៃណា ? 

ឥ ួវបនេះក្សប៏ាន លាៃ ច្បនេះក្សប៏ាន ។ 

៥២. ឱ្កាសដដលនឹងបធវើអ្ាំបពើលអ ពិបាក្សរក្ស។ 

បត្រេះដូបចន េះ ឱ្កាសដដលនឹងបធវើអ្ាំបពើលអបពលណា  

ប ើរនិបធវើ ខ្ណៈបនេះក្សជ៏ាអ្កុ្សសល ក្សស៏នសាំអ្កុ្សសលរបៅ ។ 

៥៣. ប ើបគវាយពស់ ពស់នឹងឈ្ឬឺបទ? បេើយបេរុអ្វីបៅបធវើឱ្យអ្នក្សដថ្ទឈ្ ឺ

ទាំងដដលខ្លួនឯងក្សដឹ៏ងដដរថា រនិមាននរណាចូ្លចិ្រតឈ្បឺ ើយ ? 

៥៤. បរតាត  រនិដរនទបនទញបរឿងប ម្ េះរក្សយ(ប ើយ) 

  ុដនែខ្ណៈបនេះ សភាពចិ្រតដដលលអស្លអ របក្សើរប ើង  

មានភាពជាររិត មានភាពជាសមាល ញ់  



រនិថាជួ នរណា ក្សម៏ាន ាំណងលអត្ពរដដលនឹងបធវើត្ បយជនជួ៍យ សបគង្គា េះ ។ 

៥៥. បទេះ ីជាបានយ ងដថ្ទបត្ច្ើនសបរបើររហាស្លល  

ក្សប៏ារ ់ងប់ចលបារប់ៅបានត្គ ខ់្ណៈ  

សូរបដីររាងកាយបនេះវនិសបារ ់ងប់ៅបាន (បោយ)ច្ាំដណក្សណារយួត្គ ខ់្ណៈ ។ 

បត្រេះដូបចន េះ អ្វីដដលសនសាំរក្សាទុក្ស  

រនិមាននរណាយក្សបៅបានប ើយ(បនេះ)ក្សគឺ៏ ការដដលយល់នូវត្ពេះធរ ៌។ 

៥៦. ត្ សិនប ើរនិមានរក្សយរ ស់ត្ពេះសមាម សរធុទធជាមាច ស់ 

នឹងមានអ្វីជាបត្គឿងច្ងអុល ង្គា ញថា ត្រូវ ខុ្ស យ ងណា(ប ើយ) ។ 

៥៧. មាន ក្ស់ៗ  ដដលបរលរក្សយពិររ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់  

ក្សជ៏ាអ្នក្សដដលដឹងគុណរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់  

បទើ បរលនូវគុណរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ 

និងបរលរក្សយដដលត្ពេះអ្ងាត្តាស់ទុក្សលអបេើយ  

ក្សជ៏ាអ្វដីដលជាត្ បយជន ៍ដដលនឹងបធវើឱ្យជនដប៏ត្ច្ើន 

បានរចួ្ផុរពីការដដលសនសាំនូវការយល់ខុ្សរបៅបទៀរ 

ដដលរនិដរនដរជារិបនេះដររយួ(ប ើយ) ។  

៥៨. បពលដដលត្រូវស្លល   ់ោច្នឹងជាថ្ងៃបនេះ ឬថ្ងៃដសអក្ស  

ឬដខ្បត្កាយ ឬ ឆ្ងន ាំបត្កាយក្សប៏ាន  

បេរុអ្វីរនិបធវើនូវអ្ាំបពើលអ បេរុអ្វីរនិច ប់ផែើរស្លែ  ធ់រប៌ោយយល់ត្រឹរត្រូវ ? 

បត្រេះជាទីពឹងរបៅបទៀរ ។ 

 



៥៩. ជារ ស់ដដលមានត្ បយជន ៍ាំផុរ ដដលនឹងមានការយល់ត្រូវ  

បដើរបនឹីងបានជារនុសសលអ បត្រេះមានការយល់ត្រូវថាអ្វីត្រូវ  

អ្វខុី្ស ជារនុសសលអ បត្រេះយល់នូវធរ ៌។ 

៦០. ប ើសិនជារនុសសចស់រនិដឹងធរប៌េើយ នឹងបៅដឹក្សនាំបក្សមងបានយ ងដូច្បរែច្ ? 

បក្សមងក្សនឹ៏ងត្រូវដរខុ្ស បត្រេះការដដលរនិយល់រ ស់រនុសសចស់ ។ 

ការពិរបនេះ រនុសសធាំគួរដរមានការយល់ត្រឹរត្រូវ 

បទើ នឹងោច្ជួយ សបគង្គា េះបក្សមង ឱ្យមានការយល់ដដលត្រឹរត្រូវបាន ។ 

៦១. បសច្ក្សែីស្លល  នឹ់ងបក្សើរបពលណាក្សត៏្រឹរដររយួខ្ណៈចិ្រត បក្សើរបេើយក្សរ៏លរ ់

ចិ្រតបនេះបធវើកិ្សច្ចដល ស់ ែូរសភាពជា(ពី) ុគាលបនេះ  

បោយរនិបសសសល់ នឹងត្រ  រ់ក្សជា ុគាលបនេះរនិបានប ើយ សូរបដីររយួខ្ណៈ 

នឹងយក្សលុយជាបត្ច្ើនរហាស្លល ដដលនឹងឱ្យបៅសថិរបងររបៅរយួខ្ណៈបទៀរ  

ក្សរ៏និបានប ើយ ។ 

៦២. យល់នូវធរ ៌បៅបពលមាន ញ្ញា បេើយ  

 ញ្ញា ក្សន៏ាំបៅក្សនុងកិ្សច្ចទាំងពួងដដលលអស្លអ រ 

អ្វីដដលត្រឹរត្រូវ ត្រូវដរត្រឹរត្រូវ រនិដរន(ជា)អ្វីដដលខុ្ស 

រនិសាំខានថ់ានរណានឹងត្សឡាញ់ នរណានឹងសអ ឬ់យ ងណា 

ដរបានបធវើនូវអ្វីដដលត្រូវ ក្សជ៏ាត្ បយជនដ៍ដលលអ ាំផុរក្សនុងជីវរិ ។ 

៦៣. វរតជារ ស់ត្ពេះេកិ្សខុឬបទ ? រនិដរនបទ ។ 

ជារ ស់បៅោវាស (បៅអ្ធិការ) ឬបទ ? រនិដរនបទ ។ ដរវរតជារ ស់សងឃ 

ត្ពេះេកិ្សខុត្គ រូ់ ោច្ស្លន ក្សោ់ត្ស័យនិងសិក្សា 



និងត្ ត្ពឹរតត្ រិ រតិតារត្ពេះធរមវនិយ័  

បត្រេះវរតរនិបានជារ ស់ ុគាលណារយួបស្លេះប ើយ ។ 

៦៤. វរតោរារររួគន ក្សស្លងរនិឈ្ ឈ់្រប ើយ ពិរៗ  

ដរយល់នូវត្ពេះធរមវនិយ័ឬបទ ? 

បត្រេះដូបចន េះ មានវរតដររនិមានត្ពេះធរមវនិយ័  

មានអ្នក្សដដលច្ង ់សួ បេើយក្ស ៏សួ 

ដររនិបានត្ ត្ពឹរតត្ រិ រតិតារត្ពេះធរមវនិយ័ 

បេើយនឹងទាំនុ  ត្រុងត្ពេះពុទធស្លសនបានយ ងដូច្បរែច្បាន ?  

៦៥. ស្លរៈសាំខានរ់ ស់ជីវរិ  

រនិបានបៅត្រងក់ារសីុបដក្សៗ ជា ជ់ាំរក្សប់េើយក្សស៏្លល  ប់ៅ (បនេះបទ)  

  ុដនែបៅត្រងក់ារដដលមានឱ្កាសបានស្លែ  ត់្ពេះធរស៌នសាំនូវការយល់ត្រូវប ើញត្រូវ ។ 

៦៦. បសច្ក្សែីគងវ់ងស បសច្ក្សែីសៃ សុ់ខ្ ក្សត៏្រូវដររក្សពីរនុសសលអ ។ 

បត្រេះដូបចន េះ ការដដលឱ្យរនុសសោត្ក្សក្សត់្រ  រ់ក្សជារនុសសលអ  

ក្សប៏ោយការដដលបានយល់នូវធរ ៌ជាការឈ្នេះនូវអ្ាំបពើោត្ក្សក្ស ់បោយអ្ាំបពើលអ 

ឈ្នេះការរនិដឹង បោយការដឹង ។ 

៦៧. រនិថាជានរណា ោយុ  ុនម ន  

ដរបៅបពលដដលបានស្លែ  ប់េើយោច្នឹងយល់នូវរក្សយ  

រ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់បាន បនេះគឺ ត្ បយជន ៍។ 

៦៨. សត្មា ពុ់ទធ រស័ិទដដលបរលរក្សយរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់  

ត្គ រ់ក្សយ ជាបទសឬជាត្ បយជន ៍? រនិបានបរលរក្សយរ ស់អ្នក្សដថ្ទ  



  ុដនែបរលដររក្សយរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ និងភាពលអិរលអន ់

បោយអ្នក្សដដលររួគន សិក្សាត្ពេះធរ ៌និងសិក្សាជាបរៀងរេូរ ។ 

បៅបពលបនេះក្សប៏ៅដរររួគន សិក្សារបៅ 

បដើរបឱី្យមានការយល់ដត៏្រឹរត្រូវតារត្ពេះធរមវនិយ័ ។ 

៦៩. ពុទធស្លសនិក្សជនយល់នូវត្ពេះធរមវនិយ័  

េកិ្សខុក្សយ៏ល់នូវត្ពេះធរមវនិយ័ ត្ ត្ពឹរតត្ រិ រតិក្សមាច រ ់ងនូ់វកិ្សបលស  

តារបេទរ ស់ខ្លួន ត្ពេះពុទធស្លសននឹងត្សស់ស្លអ ររុងបរឿង  ុណាា បៅ ? 

ដរតារការពិរយុគសរយ័បនេះផទុយគន  ជាយុគសរយ័ដដលអ្នង់យ ។ 

៧០. ត្ សិនប ើប ើញត្ បយជនរ៍ ស់ការយល់នូវត្ពេះធរពិ៌រៗ  

ក្សនឹ៏ងដឹងថា រនិមានអ្វីមានរថ្រលជាងការដដលបានស្លែ  នូ់វត្ពេះធរ(៌ប ើយ) ។ 

បត្រេះបេរុថាត្រូវស្លល  ជ់ាពិរត្បាក្សដ  

ដរនឹងស្លល  យ់ ងលៃងរ់និដឹងអ្វីដូច្បដើរ  

ឬថានឹងស្លល  ប់ៅបោយបានយល់នូវធរ ៌? 

៧១. ក្សនុងរយួថ្ងៃៗ រនិត្ មាទក្សនុងអ្កុ្សសលធរដ៌ដលបក្សើររេូរ និងញឹក្សញា  ់

និងរនិត្ មាទក្សនុងកុ្សសលសូរបដីរ នតិច្ នតួច្ 

រយួខ្ណៈក្សខ៏ានរនិបាន បត្រេះខានបៅរយួខ្ណៈ 

នឹងសល់  ុណាា  ? ក្សរ៏និមាន(បទ) ។  

បត្រេះដូបចន េះ បទេះ ីជា នតិច្ នតួច្ក្សជួ៏យ  ដនថរឱ្យកុ្សសលច្បត្រើនប ើង ។ 

៧២. រក្សាសនសាំ នតិច្រែងៗ សនសរឹៗ  

បត្រេះត្ពេះធរជ៌ារ ស់ដដលមានត្ បយជនក៍្សនុងជីវរិពិរៗ  



ក្សនុងសងារវដែ បត្រេះនឹងត្រូវបដើរផលូវរបៅរុខ្បទៀរដវងឆ្ងៃ យ ។ 

បត្រេះដូបចន េះ ប ើបដើរក្សនុងផលូវដដលត្រឹរត្រូវ ផលូវត្រង ់ 

ក្សជ៏ាត្ បយជន ៍រនិថាបរឿងណាៗទាំងអ្ស់ ។  

៧៣. ប ើបៅមានជីវរិរស់បៅ ដររនិបានយល់នូវត្ពេះធរ ៌

ក្សប៏ៅបៅបដើរបកិី្សបលស ដងរនូវការជា ជ់ាំរក្ស ់ 

 ដនថរនូវការរនិដឹងរបៅជាបរឿយៗ ។ 

បៅមានោយុដវង ក្សនឹ៏ងសនសាំកិ្សបលសបត្ច្ើនប ើងបៅ  

ដរការដដលមានជីវរិដត៏្ បសើរ គឺ 

មានជីវរិបៅបដើរបយីល់នូវត្ពេះធរ ៌បដើរប ីញ្ញា (បក្សើរ)ត្បាក្សដ ។ 

៧៤. ប ើសិននឹងជារនុសសលអ ក្សជ៏ារនុសសលអបៅជារិបនេះដររែងបៅ  

ដល់បពលដដលបៅដល់ជារិរុខ្បទៀរ ក្សប៏ៅមានបសច្ក្សែីលអយ ងបនេះ  

មានការយល់នូវត្ពេះធរដ៌ដលសនសាំបៅក្សនុងចិ្រត  

ដដលនឹងច្បត្រើនលូរលាស់របៅ ជារងាលរបៅ ។ 

៧៥. នឹងញា ញ័់របទ ប ើជាបរឿងលអដដលបានបធវើបេើយ ?  

បត្រេះបេរុថា ត្រូវដរនាំផលដដលលអបនេះរក្សឱ្យ  

ប ើរនិចូ្លចិ្រតនូវអ្វីដដលរនិលអ ក្សនឹ៏ងរនិបធវើនូវអ្វីដដលរនិលអ  

បត្រេះដឹងថាអ្វីដដលរនិលអទាំងអ្ស់បនេះ នឹងនាំផលដដលរនិលអរក្សឱ្យ ។ 

៧៦. រក្សយទូនម នរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់  

បធវើឱ្យយល់នូវអ្វដីដលមានពិរ អ្វីណាជាបេរុ អ្វីណាជាផល ។ 

បត្រេះដូបចន េះ អ្នក្សដដលរនិយល់នូវការពិរ ក្សប៏ច្េះដរគិរបៅបផសងៗ នន  



  ុដនែអ្នក្សដដលសនសាំរក្សដដលនឹងរងឹមាាំគងវ់ងសក្សនុងបេរុនិងផល 

ក្សនឹ៏ងរនិបជឿក្សនុងអ្វីដដលរនិដរនជាបេរុ រនិដរនជាផល ។ 

៧៧. កិ្សបលស អ្កុ្សសល ជាបរាគរ ស់ចិ្រតគាំនិរ 

ប ើកិ្សបលសដដលមានក្សមាល ាំងខាល ាំង 

ក្សដូ៏ច្ជាបរាគដដលក្សបត្រើក្សដដលបធវើនូវការខូ្រខារយ ងខាល ាំង ។  

ការសិក្សានិងអ្ រ់ ាំច្បត្រើន ញ្ញា ដឹងនូវសភាវធរ ៌

តារបសច្ក្សែីពិរ  ុបណាា េះ ដដលដូច្នឹងថាន ាំដដលរក្សាការររចិ្រតគាំនិរ  

ឱ្យត្បាសចក្សបរាគគឺ កិ្សបលស ។ 

៧៨. ក្សនុងបរឿងដដលច្បត្រើនកុ្សសល ឬបធវើបសច្ក្សែីលអ  

ខ្វេះខារនូវការពោយររនិបានប ើយ  

បត្រេះបេរុថា នឹងត្រូវបលមើសចូ្លក្សនុងត្ក្សដសអ្កុ្សសល 

បលមើស(ចូ្ល)ការបពញចិ្រត ការសុខ្ត្សួលត្គ ត់្ ការ 

បដើរបឱី្យកុ្សសលបនេះៗ សបត្រច្ ។ 

៧៩. ជាេកិ្សខុ បដើរបកី្សមាច រ ់ងនូ់វកិ្សបលស  

រក្សយបនេះដររយួគឺ បដើរបកី្សមាច រ ់ងនូ់វកិ្សបលស ។ 

ដរប ើត្ ត្ពឹរតបៅបដើរបសីនសាំនូវកិ្សបលស បនេះរនិត្រឹរត្រូវបទ  

រនិដរនជាេកិ្សខុប ើយ នរណាគាំត្ទឱ្យត្ ត្ពឹរតអ្វីដដលខុ្ស 

បនេះជាការជួយ គន  ាំដល ញត្ពេះពុទធស្លសន ។ 

៨០. េកិ្សខុដដលរនិបានត្ ត្ពឹរតត្ រិ រតិតារត្ពេះធរមវនិយ័  

រនិដរនជា ពវជិរ រនិដរនជាអ្នក្សក្សមាច រកិ់្សបលស 



ដរបពលដដលជា ពវជិរបេើយ  

ត្រូវដរដឹងថា មានជីវរិដូច្ត្គេសថរនិបានប ើយ ។ 

៨១. រយួរក្សយៗ រ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ 

នឹងប ើក្ស ង្គា ញឱ្យដឹងថា បយើងរនិបានដឹងរក្សជាយូរដសនយូរណាស់រក្សបេើយ  

និងរនិមានផលូវដដលនឹងដឹងបានប ើយ ប ើសិនជារនិមានការស្លែ  នូ់វត្ពេះធរ ៌។  

បោយបេរុបនេះ ការដដលបយើងមានឱ្កាសបានយល់នូវត្ពេះធរ ៌

បទើ ជាឱ្កាសដត៏្ បសើរ ាំផុរ ។ 

៨២. ការដដលបយើងស្លែ  រ់ក្សយរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់បោយបសច្ក្សែីបគរព  

ជាការទាំនុក្ស ត្រុងត្ពេះពុទធស្លសន ។ 

បយើងធ្លល   ់បត្រើអ្នក្សដថ្ទ ញារិ  ង អូន ឬនរណាក្សប៏ោយ  

ដររនិមានអ្វីដដលនឹងត្ បសើរបសមើនឹងការដដលបាន បត្រើទាំនុក្ស ត្រុង 

ត្ពេះពុទធស្លសន បត្រេះជាអ្វីដដលមានគុណរថ្រលបលើអ្វីៗយ ងដថ្ទបទៀរ  

នឹងបធវើឱ្យអ្នក្សដថ្ទមានឱ្កាសបានយល់ ជារយួគន របៅ ។ 

៨៣. នរណាត្រូវការយាំដយក្សខ្លេះ នរណាត្រូវការខូ្ច្ចិ្រតខ្លេះ  

នរណាត្រូវការភាពជាទុក្សខ្លេះ ? ដរប ើមានការរកី្សរាយបពញចិ្រត 

បៅបពលដដលរ ស់ជាទីបពញចិ្រតត្ររត់្បាសបារ ់ងប់ៅ  

ជាធរមតា ក្សត៏្រូវមានការបារ ់ង ់

មានការបស្លក្សបៅខូ្ច្ចិ្រត ។ 

៨៤. អ្វដីដលត្ បសើរ ាំផុរក្សនុងជីវរិ  

រនិដរន លាេ យស ការសរបសើរ សុខ្ ណាៗបស្លេះប ើយ  



ដរជាការយល់ត្រូវ ប ើញត្រូវ ។  

កិ្សបលសដដលមានបត្ច្ើនបៅក្សនុងសងារវដែ មាន ក្ស់ៗ  ត្ មាទរនិបានប ើយ  

ោច្នឹងសនសរឹៗ ការ ់នថយរែង នែិច្ៗ  

ក្សប៏ោយការយល់ត្រូវ ប ើញត្រូវ ។  

៨៥. ការត្ ត្ពឹរតបផសងៗ រគន រក្ស បោយរនិយល់បេរុផល  

នឹងត្រឹរត្រូវឬបទ ? រនិត្រឹរត្រូវបទ ។ រនិចាំបាច្ត់ារនរណាទាំងអ្ស់ដដលខុ្ស  

ដរជាអ្នក្សដដលត្រូវដររយួរូ  រយួរូ ៗ បត្ច្ើនបៅ បៅក្សនុងពិេពបលាក្ស 

ពិេបលាក្សក្សច៏្បត្រើន បត្រេះការយល់ដដលត្រឹរត្រូវ ។ 

៨៦. កុ្សសលធរ ៌កាល ហាននឹងបធវើនូវអ្វីដដលលអ ខាម ស់បអ្ៀនដដលនឹងបធវើនូវអ្វីដដលរនិលអ  

រនិកាល ហានដដលនឹងបធវើនូវអ្វីដដលរនិលអ បត្រេះប ើញបទសនូវអ្វីដដលរនិលអ ។ 

៨៧. ត្ សិនប ើរាល់គន មានបរតាត  ភាពជាររិតជាសមាល ញ់  

ជួយ គន បធវើត្ បយជន ៍នឹងបៅែ ត្ក្សហាយឬបទ ? ក្សរ៏និបៅែ ត្ក្សហាយ ។ 

ដរបេរុអ្វីបៅែ ត្ក្សហាយ ? ក្សប៏ត្រេះរនិបានជាររិត ជាសមាល ញ់នឹងគន   

យ ងពិរត្បាក្សដ(ប ើយ) (ខ្វល់ខាវ យ)ច្ងប់ានដរត្ បយជនរ៍ ស់ខ្លួន ច្ងប់ាន 

បធវើនូវទុច្ចររិក្សប៏ធវើ ប ៀរប ៀនអ្នក្សដថ្ទក្សប៏ធវើ 

បត្រេះរនិប ើញបទស ។ 

៨៨. កិ្សបលសដដលជាបត្គឿងបៅេមងរ ស់ចិ្រត  

រនិដរនមានត្រឹរដរបលាេៈ រនិដរនមានត្រឹរដរបទសៈ 

ដរបៅមាន បមាេៈ ការរនិដឹងផងដដរ  

ដដលការរនិដឹងជាឫសគល់ថ្នកិ្សបលសទាំងឡាយផងដដរ ។ 



៨៩. ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ត្ទងម់ានត្ពេះរហាក្សរុណាដល់សរវបលាក្ស  

ឱ្យដឹងថាអ្វីត្រឹរត្រូវ អ្វីខុ្ស បដើរបនឹីងរនិបានបធវើនូវអ្វីដដលខុ្ស  

បត្រេះអ្វីដដលខុ្ស ជាបទសដល់អ្នក្សត្ ត្ពឹរត ។ 

៩០. បានស្លែ  ព់រ័ម៌ានបរឿងរា វរ ស់ការត្ ត្ពឹរតទុច្ចររិ ត្ ត្ពឹរតខុ្សបផសងៗ  

ដឹងបេើយថា បត្រេះបគរនិមាន ញ្ញា   

ប ើមាន ញ្ញា ការយល់ត្រូវ ប ើញត្រូវ នឹងជាយ ងបនេះរនិបានប ើយ ។ 

បត្រេះដូបចន េះ ត្ពេះធរដ៌ដលត្ពេះសមាម សរពុទធត្ទងស់ដរែង  

បធវើឱ្យបក្សើរ ញ្ញា  ការយល់ដដលត្រឹរត្រូវ ។ 

៩១. ការស្លែ  ត់្ពេះធរយ៌ល់ប ើង រនិបានបធវើនូវការបៅែ ត្ក្សហាយដល់អ្នក្សណាប ើយ  

សូរបដីរខ្លួនឯង ប ើធ្លល  ខឹ់្ងបត្កាធបេើយ ដឹងថាខឹ្ងបត្កាធរនិលអ  

 ញ្ញា ប ើញបទសថ្នបសច្ក្សែីបត្កាធខឹ្ង  

បសច្ក្សែីបត្កាធខឹ្ងក្សង៏យចុ្េះ នែិច្រែងៗ   

ដរប ើបៅដររនិដឹងបទស ក្សប៏ៅដរខឹ្ងយ ងេនឹងឯង ។ 

៩២.  ុគាលណាខឹ្ងរ ជារយួ ុគាលអ្នក្សខឹ្ង 

ប ម្ េះថាជាអ្នក្សោត្ក្សក្សជ់ាង ុគាលដដលខឹ្ងរុន 

បត្រេះបេរុថា  ុគាលអ្នក្សខឹ្ងជារនុសសោត្ក្សក្ស ់ 

បត្រេះមានអ្កុ្សសលចិ្រតបក្សើរប ើង  

ដរ ុគាលអ្នក្សខឹ្ងរ  ក្សជ៏ាអ្នក្សដដលប ើញបេើយថាជាអ្កុ្សសល  

ក្សប៏ៅដរមានអ្កុ្សសលចិ្រតបក្សើរប ើងបៅជារយួដដរ ។ 

៩៣. បយើងរនិលអ បេើយមានអ្នក្សដថ្ទរក្សត្បា ប់យើងថាបយើងរនិលអ  



បេើយក្សដឹ៏ងថាបធវើយ ងដូច្បរែច្នឹងបានលអ 

 ុគាលបនេះ គឺជា ុគាលជាររិតដល៏អជារយួបយើង ។ 

៩៤. រនិមានការដឹងរុនបស្លេះប ើយ  

សូរបដីរបពលឥ ូវបនេះ ក្សរ៏និមាននរណាដឹងទុក្សរុន ។ 

បត្រេះដូបចន េះ ប ើមានការយល់នូវបរឿងក្សរមដដលជាបេរុ  

និងយល់នូវផលរ ស់ក្សរម ក្សនឹ៏ងរនិត្ ត្ពឹរតក្សរមដដលរនិលអ  

បត្រេះឧទេរណ៍មានឱ្យប ើញត្ស្ល ប់េើយ គឺ  

ឧទេរណ៍អ្នក្សដដលទទួលផលរ ស់ក្សរមដដលរនិលអ ។ 

៩៥. ក្សនុងជីវរិបធវើលអ បត្រេះដឹងថានឹងបក្សើររបៅបទៀរដសនយូរណាស់ក្សនុងសងារវដែ  

នឹងជាអ្វី បត្សច្ដរការសនសាំ ។ 

បត្រេះដូបចន េះ រនុសសរបៅរនិដរនអ្នក្សបនេះ ដរ នែពីអ្នក្សបនេះ  

នឹងជាយ ងណាក្សប៏ត្សច្ដរអ្នក្សបនេះបៅក្សនុងជារិបនេះ  

ប ើយល់ខុ្សក្សស៏នសាំការយល់ខុ្សបនេះបៅជារិខាងរុខ្បទៀរ  

លអបទ ? រនិលអបទ ។ អ្នតរាយ  ុណាា បៅច្ាំបរេះការយល់ខុ្ស ?  

ជារាំណរ ស់សងារវដែ បច្ញបៅរនិបានប ើយ ។  

៩៦. អ្វីដដលក្សនលងបៅបេើយ រនិោច្នឹងដក្សថ្ខ្បាន  

ដររបៅបនេះនឹងបធវើអ្វីដដលត្រឹរត្រូវ  

បត្រេះដឹងថាអ្វីដដលខុ្សក្សរ៏និបធវើ  

បនេះគឺ  ញ្ញា  ។ ត្ សិនប ើជាអ្នក្សដដលមាន ញ្ញា ក្សនឹ៏ងរនិបធវើនូវអ្វីដដលខុ្ស  

បត្រេះ ញ្ញា នាំបៅនូវកិ្សច្ចទាំងពួងដដលជាកុ្សសល ។ 



៩៧. ប ើសិនជារិបនេះយល់ប ើញខុ្ស ជារិរបៅរុខ្បទៀរក្សយ៏ល់ប ើញខុ្ស  

ដរប ើជារិបនេះបានសនសាំនូវការយល់ប ើញដដលត្រឹរត្រូវ ត្រូវដរជា ច្ចយ័  

ដល់បពលបានឮរក្សយដដលត្រឹរត្រូវ ក្សោ៏ច្យល់ប ើញត្រឹរត្រូវបាន ។  

បត្រេះរក្សយពិរទាំងអ្ស់ជារក្សយរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ 

រនិថានរណានឹងបរល បត្រេះជារក្សយដដលត្រឹរត្រូវ ។  

៩៨. ប ើញត្ បយជន ៍ប ើញគុណរថ្រលរ ស់បសច្ក្សែីលអ  

ថាជាអ្វីដររយួ(គរ)់ដដលបៅបពលសនសាំ នែិច្រែងៗ សនសរឹ ៗ  ដនថរបត្ច្ើនប ើង 

ក្សោ៏ច្លេះ ងនូ់វផលូវដដលជាដផនក្សខាងអ្កុ្សសលបាន ។  

៩៩. អ្ាំបពើលអរនិបធវើឱ្យបក្សើរ ញ្ញា ណាៗទាំងអ្ស់ 

  ុដនែអ្ាំបពើោត្ក្សក្សទ់ាំងអ្ស់ជា ច្ចយ័បធវើបោយបក្សើរ ញ្ញា តាាំងដររូច្ 

រេូរដល់ ញ្ញា ធាំបាន ។ 

១០០  ញ្ញា  ប ើញត្រឹរត្រូវថា លអគឺលអ ោត្ក្សក្សគឺ់ោត្ក្សក្ស ់

ត្រូវគឺត្រូវ ខុ្សគឺខុ្ស  ញ្ញា ត្រងណ់ាស់  

បត្រេះបេរុដូបចន េះ  ញ្ញា រនិមានផលូវដដលនឹងនាំបៅរក្សការត្ ត្ពឹរតរនិលអបានប ើយ ។  

១០១. ទាំងត្គេសថនិង ពវជិរ ប ើសិនជារនិយល់នូវត្ពេះធរមវនិយ័ 

ក្សជួ៏យ គន  ាំដល ញត្ពេះពុទធស្លសន  

រនិជួយ គន ទាំនុក្ស ត្រុងត្ពេះពុទធស្លសន  

បត្រេះដូបចន េះ ការយល់នូវត្ពេះធរជ៌ាបរឿងដដលសាំខាន ់ាំផុរ 

ដដលនឹងទាំនុក្ស ត្រុងត្ពេះពុទធស្លសនបាន ។ 

១០២. ការសិក្សាត្ពេះធរជ៌ាការក្សមាច រ ់ងនូ់វការរនិបច្េះ រនិដឹង  



អ្នក្សដដលរនិសិក្សាត្ពេះធរ ៌រនិស្លែ  ត់្ពេះធរ ៌ 

បត្រេះបគរនិដឹងថា គុណរថ្រលដខ៏្ពស់ ាំផុរក្សនុងជីវរិត្គ ជ់ារិ 

ក្សគឺ៏ បានមានការយល់ប ើញដដលត្រឹរត្រូវ ។ 

១០៣. គួរឱ្យបស្លក្សស្លែ យបពលបវលាដដលបៅត្ ត្ពឹរតត្ រិ រតិខុ្ស ជាំនួសបពលបវលា 

ស្លែ  ត់្ពេះធររ៌ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ ដូច្ជា ុគាល  

ក្សនុងសរយ័ពុទធកាលដដលបានបៅគល់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់  

បៅឯត្ពេះវហិារបជរពន ត្ពេះវហិារបវ ុវន័ បដើរបសី្លែ  ត់្ពេះធរ ៌។ 

១០៤. ដររយួរក្សយរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ ត្ជាលបត្ៅដថ៏្ត្ក្សដលង  

បធវើឱ្យអ្នក្សដដលប ើញគុណរថ្រល នតិច្រតងៗ ពិចរណាជាសនសរឹៗ យល់  

បេើយការយល់បនេះឯង នឹងបធវើបោយជារនុសសលអ  

បត្រេះ ញ្ញា ដឹងថា អ្វីត្រូវ អ្វីខុ្ស អ្វីជាបទស  

អ្វីជាត្ បយជន ៍។  

១០៥. ជា ុគាលបនេះ បានដរជារិបនេះដររែង(  ុបណាា េះ)។ 

ស្លល  ប់ៅបេើយជា ុគាលបនេះបទៀររនិបានប ើយ ។ 

បត្រេះដូបចន េះ រុនបពលដដលស្លល   ់ជារនុសសលអ លអជាងឬបទ ? និង  

យល់នូវការពិររ ស់អ្វីដដលមានពិរក្សនុងបលាក្សតារបសច្ក្សែីពិរ ។  

១០៦. ហា៊ា ននឹងបធវើខុ្ស កិ្សបលសពិរត្បាក្សដ  

ហា៊ា នដដលនឹងបធវើខុ្សរបៅបទៀរ ក្សជ៏ាកិ្សបលស  

  ុដនែប ើដឹងថាអ្វីណាជាបរឿងដដលត្រឹរត្រូវ បេើយហា៊ា ននឹងបធវើនូវអ្វីដដលត្រឹរត្រូវ  

បនេះឯងជាត្ បយជនដ៍ថ៏្ត្ក្សដលង ។  



១០៧. រនុសសលអ រនិ សួក្សប៏ានដដរ រនិបានបៅ ាំដល ញត្ពេះររនត្រយ័  

រនិបានបធវើឱ្យត្ពេះររនត្រយ័បៅេមងប ើយ  

បត្រេះថាជារនុសសលអ បធវើលអ 

  ុដនែប ើបាន សួបេើយរនិត្ ត្ពឹរតត្ រិ រតិតារត្ពេះធរមវនិយ័  

រនិសិក្សាត្ពេះធរផ៌ងដដរបទៀរបនេះ ជាបទសដធ៏ាំថ្ត្ក្សដលង ។ 

១០៨. កុ្សសលលអស្លអ រ អ្កុ្សសលរនិលអស្លអ រ  

ប ើសិន ញ្ញា ោច្នឹងយល់ត្រូវ ប ើញត្រូវ ថាអ្វីជាត្ បយជន ៍

 ញ្ញា ក្សន៏ាំបៅនូវកុ្សសលទាំងពួង  

រនិមានផលូវដដលរនុសសក្សនុងត្ បទសជារិនឹង(ត្ ត្ពឹរត)ទុច្ចររិដងរប ើង(ប ើយ) 

ប ើមានការយយល់ដដលត្រឹរត្រូវដងរប ើង ។  

១០៩. ដក្ស ញ្ញា ត្សពិច្ត្សពិល បោយការរនិដឹង ដក្សរនិសបត្រច្(ប ើយ) ។  

ដរប ើមានការយល់នូវត្ពេះធរ ៌មានការយល់នូវត្ពេះធរគ៌ងវ់ងស(ត្បាក្សដត្ ជា)ដងរប ើង  

រនុសសលអដងរប ើង រនុសសោត្ក្សក្សង់យចុ្េះ ត្ បទសជារិក្សច៏្បត្រើនគងវ់ងសប ើង  ។ 

១១០. នរណាដឹងនូវកិ្សបលសលអិរបសមើនឹងត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ខ្លេះ ? 

អ្វីដដលរនិសរ រនិគួរ ដដលអ្នក្សដថ្ទរនិប ើញ 

ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ត្ទងស់ដរែងថាអ្វីបនេះឯង 

ជាអ្វីដដលរនិសរគួរ  

បត្រេះបេរុថា រដរងនាំរក្សនូវកិ្សបលសដងរប ើង ។ 

១១១. ប ើញត្ បយជនរ៍ ស់បសច្ក្សែីលអបត្ច្ើន  ុណាា   

ប ើប ើញថាបសច្ក្សែីលអមានត្ បយជនណ៍ាស់ 



មានឬ(បទ) ដដលនឹងបររាក្សនុងការបធវើនូវបសច្ក្សែីលអ ? 

បត្រេះដូបចន េះ ក្សត៏្ ត្ពឹរតបៅតារការយល់ទាំងអ្ស់  

រនិសថិរបងរបៅបត្ការ(ការ) ង្គា   ់ញ្ញា រ ស់នរណាទាំងអ្ស់ ។ 

១១២. បទសរ ស់អ្នក្សដដល ាំដល ញរក្សយទូនម នរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់  

  ុណាា (បៅ)? រនិដរនយល់ប ើញខុ្សដរច្ាំបរេះខ្លួនឯង  

ដរដងរទាំងផសពវផាយការយល់ដដលខុ្សៗ ឱ្យអ្នក្សបផសងវបងវងផលូវ  

បសមើនឹងការដដល ាំដល ញរក្សយទូនម នបត្ ៀនត្ បៅរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ ។ 

១១៣. នឹងបារ ់ង ់លាេ យស ក្សជ៏ារ ស់ធរមតា  

ដរការដដលយល់ខុ្ស គួរដរត្ ញា យ់ ងបលឿន នឹងលេះ ងប់ចល 

រនិរក្សាសនសាំទុក្សរបៅបទៀរ បត្រេះបេរុថា ប ើសនសាំរបៅបទៀរ  

ក្សជ៏ាបទសនិងរនិោច្នឹងលេះ ងប់ាន ។ 

១១៤. អ្វីដដលសាំខាន ់ាំផុរដដលនឹងទាំនុក្ស ត្រុងត្ពេះពុទធស្លសន  

រនិដរនជា រ ស់រ រ ការក្សស្លងធាំបធង (ប ើយ)   ុដនែត្រូវដរជាការ 

យល់នូវត្ពេះធរ ៌ ុបណាា េះដដលនឹងទាំនុក្ស ត្រុងរក្សាត្ពេះពុទធស្លសនទុក្សបាន ។ 

១១៥. អ្នតរាយដដលបរើលរនិប ើញជាងអ្នតរាយដថ្ទ ក្សគឺ៏  

ពុទធស្លសនិក្សជនដដលយល់ថាខ្លួនឯងបគរពត្ពេះពុទធស្លសន  

ដររនិបានយល់នូវត្ពេះធរ ៌បត្រេះដូបចន េះ បៅបពលរនិយល់ត្ពេះធរ ៌

ក្ស ៏ដណែ រ បណាែ យតារអ្វីដដលខុ្សទាំងអ្ស់ បោយរនិដឹងថាបនេះជាេយ័ 

ដដលជួយ គន  ាំដល ញត្ពេះពុទធស្លសន ។ 

 



១១៦. មានសាំណាក្ស ់ដិ រតិ ត្ ត្ពឹរតត្ រិ រតិបោយរនិបានយល់នូវធរប៌ ើយ  

បនេះឯងគឺវបងវងផលូវ និងបធវើឱ្យអ្នក្សដថ្ទយល់ខុ្សផងដដរ ។ 

១១៧. ត្ពេះេកិ្សខុផទុយពីត្គេសថ   ុបណា េះក្សរ៏ បានត្គ  ់ខ្ (ត្ ការ) 

បត្រេះថាត្គេសថរកី្សរាយនូវមាសនិងត្បាក្ស ់ 

ដរ ុគាលដដលនឹង សួ លេះមាសនិងត្បាក្ស ់លេះមាននយ័ថារនិបត្រក្សអ្រ 

បត្រេះដូបចន េះ ប ើបត្រក្សអ្រនូវមាសនិងត្បាក្សប់ៅប ើយ 

ក្សរ៏និដរនត្ពេះេកិ្សខុថ្នត្ពេះធរមវនិយ័ប ើយ ។ 

១១៨. ដរា ណាបៅមានអ្នក្សយក្សលុយបៅរក្សព់ន័ធនឹងត្ពេះេកិ្សខុ  

អ្នក្សបនេះរនិដរនជាររិតជារយួនឹងត្ពេះេកិ្សខុបនេះ(យ ង)ត្បាក្សដណាស់ 

បត្រេះបធវើឱ្យអ្នក្សដដលក្សាំពុងក្សមាច រ ់ងនូ់វកិ្សបលសត្រូវជា ជ់ាំរក្ស ់

បត្រេះកិ្សបលស ។ 

១១៩. ត្ពេះេកិ្សខុក្សនុងធរមវនិយ័ បៅបានបត្រេះ ច្ចយ័  

(គឺ បត្គឿងដដលោត្ស័យរ ស់ជីវរិ) ៤ យ ង  

បត្គឿងបសលៀក្សដណែ   ់ោហារ  

ក្សដនលងស្លន ក្សោ់ត្ស័យបៅ និងថាន ាំរក្សាបរាគ ។ 

លមរឬបទដដលនឹងមានជីវរិរស់បៅបដើរបកី្សមាច រ ់ងនូ់វកិ្សបលស ? 

ដរប ើរកី្សរាយនូវមាសនិងត្បាក្ស ់ក្ស ៏ដនថរកិ្សបលស  

រនិបានក្សមាច រ ់ងនូ់វកិ្សបលស ។ 

១២០. ប ើរនិដរនជាត្ពេះេកិ្សខុបៅក្សនុងធរមវនិយ័ 

សូរបអី្ងាុយ របិភាគោហារររួជារយួនឹងេកិ្សខុដថ្ទ  



ក្សដូ៏ច្ោការលួច្ បត្រេះោហារដដលបគឱ្យ 

ឱ្យសត្មា អ់្នក្សដដលការ ់ងនូ់វកិ្សបលស បោយអ្នក្សដដលត្ ត្ពឹរតត្ រិ រតិ 

តារត្ពេះធរមវនិយ័សិក្សាធរយ៌ល់ 

ដរខ្លួនងងរនិមានលក្សខណៈយ ងបនេះ  

រនិមានគុណបដើរបនឹីងទទួលោហារយ ងបនេះ 

ក្សដូ៏ច្ជាការលួច្ របិភាគោហារខ្ណៈដដល របិភាគ ។ 

១២១. ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ត្ទងទ់ទួលមាសនិងត្បាក្សឬ់បទ ?  

បេើយត្ពេះអ្ងាត្ទងម់ានត្ពេះជនមបានយ ងដូច្បរែច្ ?  

ត្ពេះេកិ្សខុដដល សួតារត្ពេះធរមវនិយ័ ទទួលមាសនិងត្បាក្សឬ់បទ ? 

ត្ពេះស្លរ ុីត្រ ត្ពេះបមាគាលាន  

ត្ពេះអ្សសជិ ត្ពេះ ុណា រនត នី ុត្រ  

ត្ពេះេកិ្សខុទាំងបៅក្សនុងសរយ័ត្ពេះពុទធកាល ទទួលមាសនិងត្បាក្សឬ់បទ ?  

បេើយបលាក្សមាច ស់ទាំងអ្ស់បនេះបៅបានយ ងដូច្បរែច្ ? រស់បៅបានបោយគុណ(គឺ)បសច្ក្សែីលអ ។ 

១២២. ត្គេសថបៅត្គបនេះដដលបានប ើញទបងវើរ ស់ត្ពេះេកិ្សខុ 

ដដលទទួលមាសត្បាក្ស ់ក្សត៏្បា ប់ទសឱ្យត្ពេះេកិ្សខុបនេះយល់ ឱ្យត្រឹរត្រូវថា  

បនេះជាបទសយ ងខាល ាំង បត្រេះលេះបេើយដរនបទ ?  

នឹងទទួលបទៀរបានយ ងដូច្បរែច្បៅ ? បៅបពលដដលត្បា ពី់បទសបេើយក្សរិ៏េះបដៀលផងថា  

ត្ ត្ពឹរតយ ងបនេះរនិសរររយ រនិសរគួរដល់បេទ ពវជិរ  

បេើយក្សស៏្លថ  ន គឺត្ កាសបោយដឹងត្គ គ់ន ថា 

ការត្ ត្ពឹរតយ ងបនេះរនិត្រឹរត្រូវ ។  



បនេះគឺ(ជា)ត្គេសថដដលទាំនុក្ស ត្រុងរក្សារក្សយទូនម នរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ 

បោយការដដលបរលដល់នូវអ្វីដដលត្រឹរត្រូវ  

បេើយក្សច៏្ងអុល ង្គា ញបទសក្សនុងបរឿងដដលខុ្ស ។  

១២៣. បជឿជាក្សទុ់ក្សចិ្រតក្សនុងរក្សយរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ 

បត្រេះបេរុថា ជាអ្នក្សដដលត្តាស់ដឹងនូវការពិរ  

រនិមានរក្សយកុ្សេក្ស រនិមានរក្សយបបាក្ស បញ្ញោ រ 

រនិមានរក្សយត្បាថាន ោត្ក្សក្ស ់បច្ញពីត្គ រ់ក្សយរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ ។ 

១២៤. ប ើញត្ បយជនរ៍ ស់ការស្លែ  ត់្ពេះធរឬ៌បទ ? 

ត្ សិនប ើស្លែ  ប់ទៀរ ក្សនឹ៏ងយល់បត្ច្ើនប ើងៗ ដងរបទៀរ 

ប ើបានប ើញត្ បយជនប៍េើយ នឹងស្លែ  ជ់ាត្បាក្សដ 

បត្រេះថា បយើងស្លែ  ប់រឿងដថ្ទរក្សជាបត្ច្ើនបេើយ 

ដរការដដលបានស្លែ  ត់្ពេះធរជ៌ាការដដលបានស្លែ  ប់រឿងដដលមានត្ បយជន៍ 

បលើសអ្វីៗ ដដលបយើងធ្លល  ស់្លែ  រ់ក្សទាំងអ្ស់ត្គ យ់ ង ។ 

១២៥. អ្នក្សដដលរនិយល់បនេះមានបត្ច្ើន បទើ រនិបានបធវើនូវអ្វីដដលត្រឹរត្រូវ ។ 

បត្រេះដូបចន េះ ផលូវដររយួគឺ 

មានផលូវណាដដលនឹងជួយ ឱ្យរនុសសបានយល់យ ងត្រឹរត្រូវ ក្សប៏ធវើ(ឱ្យ)រនិបររា 

បត្រេះនរណានឹងដឹងថានឹងលាចក្សបលាក្សបនេះបៅថ្ងៃណា ? 

១២៦. បេរុអ្វីបទើ ជាអ្កុ្សសលបផសងៗ? បត្រេះរនិដឹង  

ដូច្ជា ត្ សិនប ើរនិដឹង ត្រូវដរជា ជ់ាំរក្សជ់ាពិរត្បាក្សដ 

បត្រេះរនិដឹងបសច្ក្សែីពិររ ស់អ្វីដដលត្បាក្សដថា 



ត្រឹរដរបក្សើរត្បាក្សដបេើយក្សរ៏លរប់ៅអ្ស់  ុបណាា េះ ។ 

១២៧. ស្លែ  ត់្ពេះធរ ៌បដើរបលីេះការរនិដឹង 

បេើយក្សរ៏កី្សរាយដដលមានឱ្កាសបានយល់សូរបតី្រឹរដរ នែិច្ នតួច្  

ក្សប៏ៅដរលអជាងការដដលរនិដឹងអ្វីបស្លេះប ើយ បេើយប ើស្លែ  ញ់យៗ ប ើង  

មានឬដដលនឹងរនិយល់ប ើងជាសនសរឹៗ ? 

បត្រេះជាបរឿងលេះការរនិដឹង ។ 

១២៨. រនិបបាេះ ងធុ់រៈក្សនុងការសិក្សាត្ពេះធរឱ៌្យយល់ ។ 

បៅបពលដដលយល់ត្ពេះធរ ៌ក្សោ៏ច្នឹងដឹងបានថា ការត្ ត្ពឹរតណាៗ  

ដដលនឹងជាការរក្សាត្ពេះពុទធស្លសនទុក្សបាន  

ត្រូវដរជាការត្ ត្ពឹរតដដលត្រឹរត្រូវ ប ើសិនជាការត្ ត្ពឹរតដដលខុ្ស 

 ាំដល ញត្ពេះពុទធស្លសន រនិដរនរក្សាត្ពេះពុទធស្លសន(ប ើយ)។ 

១២៩. ត្ សិនប ើជាផលូវដដលខុ្ស ក្សចូ៏្រកុ្សាំឱ្យបានត្ រិ រតិប ើយ 

បត្រេះបេរុថារនិបានបក្សើរនូវត្ បយជនអ៍្វីប ើយ 

បត្ៅដរពីនឹងត្ កានក់្សនុងខ្ត្ រិ រតិដដលខុ្សបនេះកានដ់រខាល ាំងប ើង ។ 

១៣០. រនុសសរនិលអបនេះមានបត្ច្ើនជាពិរត្បាក្សដ   ុដនែសត្មា  ុ់គាលដដលមាន ញ្ញា បេើយ  

បទេះ ីអ្នក្សដថ្ទនឹងបក្សើរអ្កុ្សសល  

ដរខ្លួនឯងក្សោ៏ច្ដដលនឹងរនិបក្សើរអ្កុ្សសលបាន ។ 

១៣១. ត្ពេះធរ ៌រក្សយទូនម នបត្ ៀនត្ បៅរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ 

រុងបរឿងបៅបពលដដលមានអ្នក្សយល់ត្រូវ  

ដរប ើរនិបរលរក្សយរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ឱ្យយល់  



រនិដរនត្ពេះពុទធស្លសនរុងបរឿង(ប ើយ)  

ត្រ  រ់ក្សដួលរលាំ ត្រូវ ាំដល ញបោយការដដលយល់ខុ្ស ។ 

១៣២. ស្លែ  ត់្ពេះធរប៌ត្រេះដឹងថាការរនិបច្េះ រនិដឹង មានបត្ច្ើនណាស់ 

ត្ សិនប ើរនិបានស្លែ  ត់្ពេះធរ ៌ការរនិដឹងក្សរ៏ងឹររឹដរច្បត្រើនបត្ច្ើនប ើងដងរបទៀរ 

បេើយនឹងបៅក្សនុងសងារវដែបទៀរយូរ  ុណាា  ? 

១៣៣. អ្កុ្សសលធរជ៌ាឫស ជាពូជ ដដលពិបាក្សស្លល   ់ពិបាក្សរលរ ់

ប ើរនិអ្ រ់ ាំច្បត្រើន ញ្ញា ដដលនឹងដឹងនូវលក្សខណៈរ ស់សភាវធរ ៌ 

បោយពិរត្បាក្សដច្ាស់លាស់ បោយលអិរលអន ់បោយត្រឹរត្រូវពិរៗ  

អ្កុ្សសលធរទ៌ាំងឡាយក្សរ៏និោច្នឹងរលរប់ានដដរ ។  

១៣៤. បទេះ ីជានឹងមានត្ទពយសរបរតិមាសត្បាក្សប់ត្ច្ើនសបរបើររហាស្លល 

ក្សប៏ៅដរជាទុក្សខ ដសតង(ឱ្យប ើញ)ថា ទុក្សខបត្រេះបៅជា ជ់ាំរក្ស ់ 

ប ើសិនជាោច្លេះ ងនូ់វអ្វីដដលជា ជ់ាំរក្សត់្គ យ់ ងបាន  

នឹងរនិមានបសច្ក្សែីទុក្សខប ើយ ដរដរា ណាបៅមានការជា ជ់ាំរក្ស ់ 

រនិថាបៅនឹងបៅក្សនុងអ្វីទាំងអ្ស់ ក្សរ៏ដរងនាំរក្សនូវបសច្ក្សែីទុក្សខ ។ 

១៣៥.  ញ្ញា  ការយល់ត្រូវ ប ើញត្រូវ ជារ ស់ដដលលអ 

ការរនិដឹង ជារ ស់ដដលរនិលអ  

ប ើសិនជាោច្យល់នូវការពិរក្សនុងជីវរិត្ ចាំថ្ងៃ  

តាាំងដរពីបក្សើររេូរដល់ស្លល   ់ដនថរប ើង ជីវរិក្សត៏្រូវដរជាសុខ្ ដនថរប ើង ។ 

១៣៦. ត្ សិនប ើប ើញថា ត្ពេះពុទធស្លសនលអ គួរសិក្សា  

អ្នក្សបនេះក្សត៏្រូវសិក្សាផងដដរ រនិដរនច្ងដ់រឱ្យអ្នក្សដថ្ទសិក្សា 



ដរខ្លួនងងរនិសិក្សា ជាពិបសលច្ងប់ោយបក្សមងសិក្សា  

ដររនុសសចស់រនិសិក្សា ។ ប ើរនុសសចស់រនិសិក្សា បរើបក្សមងនឹងសិក្សាបច្ញពីនរណា ? 

១៣៧. ត្ពេះធរ ៌ញ្ញា ក្សប់េើយ ញ្ញា ក្សប់ទៀរថា មាន ក្ស់ៗ មានកិ្សបលសបត្ច្ើនពិរ ៗ  

បដើរបនឹីងបានរនិត្ មាទក្សនុងការអ្ រ់ ាំច្បត្រើនកុ្សសលក្សមាច រ ់ងនូ់វកិ្សបលស  

បត្រេះប ើញបទសរ ស់កិ្សបលស បទើ មានការច្បត្រើនកុ្សសល បត្ច្ើនប ើង ។ 

១៣៨. អ្នក្សដដលធ្លល  រ់និត្ យរ័នរក្សយសរែ ីនិយយសែីស្លែ  រ់និបានប ើយ ។ 

ដឹងឬបទថា ខ្ណៈបនេះអ្នក្សស្លែ  ប់ៅែ ត្ក្សហាយ ? 

អ្នក្សនិយយរនិស្លែ  ប់ ើយ មានក្សមាល ាំងរ ស់កិ្សបលសដដលនឹងនិយយ  

ដររនិបានដឹងប ើយថាអ្នក្សដថ្ទបៅែ ត្ក្សហាយបត្រេះរក្សយបនេះ ។ 

១៣៩. ខ្ណៈដដលរនិខឹ្ងបត្កាធ នឹងមានបសច្ក្សែីបត្កាធខឹ្ងបក្សើរររួជារយួរនិបានប ើយ ។  

ខឹ្ងលអបទ ? រនិលអបទ ។ បត្រេះសភាពដដលខឹ្ងបក្សើរប ើងបពលណា  

 ាំដល ញចិ្រតបពលបនេះ ជាសត្រូវខាងក្សនុង សត្រូវខាងក្សនុងបក្សើរបពលណា  

បធវើបា ចិ្រតភាល ររយួរ ាំបពច្ បៅបពលដដលចិ្រតរនិលអបេើយ កាយក្សរ៏និលអ វាចក្សរ៏និលអ ។ 

១៤០. បគោត្ក្សក្ស ់បរឿងរ ស់បគ ដរបយើងខ្ណៈបនេះជាអ្វី ? 

បៅជាររិតឬបទ ? គឺរនិដរនជាសត្រូវ  

បទេះ( ី)បគរក្សោត្ក្សក្សជ់ារយួបយើង  ុណាា   

បយើងក្សោ៏ច្រនិជាសត្រូវបាន គឺរនិគិរោត្ក្សក្សជ់ារយួនឹងបគ ។ 

បនេះជាបសច្ក្សែីលអរ ស់បយើង ។  

១៤១. បគបជរបយើង បត្រេះបគខឹ្ងបត្កាធនឹងបយើង  

ប ើសិនជាបគបជរបយើង បេើយបយើងខឹ្ងនឹងបគ 



បយើងបនេះឯងដដលបារ ់ងត់្ បយជន ៍បត្រេះជាអ្កុ្សសល 

បគខឹ្ងនឹងបយើង បគបៅែ ត្ក្សហាយ 

បយើងខឹ្ងនឹងបគ បយើងក្សប៏ៅែ ត្ក្សហាយដូច្គន  ។ 

១៤២. ច ប់ផែើរប ើញចិ្រតអ្នក្សដដលបធវើអ្កុ្សសលក្សរមបានបេើយ 

បត្រេះបគបានសនសាំបេរុដដលរនិលអទុក្សរក្ស 

បេើយបៅទី ាំផុរ អ្កុ្សសលក្សរមដដលបគបធវើ 

ក្សរ៏ដរងនឹងជាបេរុឱ្យបគបានទទួលផលដដលរនិលអក្សនុងកាលខាងរុខ្ ។ 

១៤៣. ជាបរឿងធរមតាពិរ ៗ សត្មា រ់ក្សយនិនទ និងសរបសើរ  

បៅបពលដដលជាបរឿងធរមតាយ ងបនេះ នរណាខារបពលបៅែ ត្ក្សហាយចិ្រត 

ញា ញ័់រ ក្សជ៏ាអ្នក្សរនិឆ្ងល រ  

បត្រេះបេរុថា រនិដឹងនូវសភាវធរដ៌ដលជាធរមតារ ស់បលាក្ស ។ 

១៤៤. ការត្ ត្ពឹរតដដលខុ្សទាំងអ្ស់  

រក្សពីការដដលរនិដឹង ។ បេើយនរណានឹងដឹងថារនិដឹង  

ប ើសិនជារនិបានស្លែ  នូ់វរក្សយរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ ? 

បត្រេះដូបចន េះ ត្ពេះធររ៌និបាន(ជា)ស្លធ្លរណៈ គឺ រនិត្គ គ់ន ទូបៅទាំងអ្ស់បទ 

ដរត្រូវសត្មា ដ់រអ្នក្សដដលសនសាំរក្សនឹងប ើញគុណរថ្រល  

និងសិក្សាបោយបសច្ក្សែីបគរពពិរៗ ដដលដឹងថាត្គ រ់ក្សយរ ស់ត្ពេះអ្ងា  

បដើរបដីរការការ ់ងនូ់វកិ្សបលសទាំងត្គេសថនិងទាំង ពវជិរ ។ 

១៤៥. អ្វីដដលលអមានរថ្រល បទេះ ីជារិច្ក្សម៏ានរថ្រល  

ខុ្សពីរ ស់ដដលបត្ច្ើនដររនិមានគុណរថ្រល រនិមានត្ បយជន ៍ 



សូរបបីត្ច្ើន ក្សរ៏និមានរថ្រល រនិមានត្ បយជន ៍។  

បត្រេះដូបចន េះ  ញ្ញា ជារយួនឹងអ្កុ្សសលធរ ៌បត្ ៀ បធៀ គន រនិបានប ើយ ។ 

១៤៦.  ញ្ញា ោច្យល់ត្រឹរត្រូវ  

ថាអ្កុ្សសល ជាបទសដពិ៏រត្បាក្សដ  

ក្សនុងខ្ណៈដដលអ្កុ្សសលចិ្រតបក្សើរ បធវើបា នរណា ?  

បធវើបា ចិ្រតដដលក្សាំពុងបក្សើរអ្កុ្សសលក្សនុងខ្ណៈបនេះ  

និងបៅបធវើបា របៅដល់អ្នក្សដថ្ទជាបត្ច្ើននក្សប់ទៀរ  

តារក្សមាល ាំងរ ស់អ្កុ្សសលបនេះ ៗ ។ 

១៤៧. បយើងមានជីវរិបៅក្សនុងបលាក្សបនេះ  

រនិដឹងថាបពលណានឹងលាពីបលាក្សបនេះបៅប ើយ 

អ្វីក្សរ៏និោច្ជា ប់ៅជារយួខ្លួនបានប ើយ  

ត្ទពយសរបរតិ ឬរាងកាយ ក្សរ៏និោច្បៅជារយួបានប ើយ ។  

  ុដនត ការយល់ត្រូវ ប ើញត្រូវ 

ដដលសនសាំសនសរឹៗនូវបសច្ក្សតីរនិត្ មាទ  នតិច្រតងៗ បត្ច្ើនប ើង ។ 

១៤៨. កុ្សសលទាំងឡាយត្ ត្ពឹរតបៅតារក្សមាល ាំងរ ស់ ញ្ញា   

ច្បត្រើនកុ្សសលភាល រៗ បោយរនិចាំបាច្ប់ររា  

បត្រេះនរណានឹងដឹងថាខ្ណៈរបៅបក្សើរជាអ្វី  

ជាអ្កុ្សសលក្សប៏ានដដរ ។  

១៤៩. ការ ាំដល ញត្ពេះពុទធស្លសន ឬការរនិត្ ត្ពឹរតត្ រិ រតិ 

តារត្ពេះធរមវនិយ័ ជាបទសដធ៏ៃនណ់ាស់សត្មា  ុ់គាលបនេះ  



និងសត្មា អ់្នក្សដថ្ទ ៗ ផងដដរ បត្រេះបធវើបោយអ្នក្សដថ្ទយល់ខុ្សបៅដដរ 

ទាំងអ្ស់ ។ បត្រេះដូបចន េះ កាល ហានដដលនឹងនិយយការពិរឱ្យអ្នក្សដថ្ទដឹងថា  

អ្វីត្រូវ អ្វីខុ្ស ឬបទ ? បត្រេះយ ងណាៗ ក្សត៏្រូវដរស្លល   ់ 

បេើយនឹងខាល ច្អ្វី បៅបពលដដលរក្សយបនេះជាត្ បយជន ៍ 

កានដ់រនិយយ កានដ់រជាត្ បយជន ៍។ 

១៥០. ជាធរមតារ ស់អ្នក្សដដលបានសនសាំរក្សដដលនឹងដឹងថាអ្វីដដលមានត្ បយជន ៍ាំផុរ  

ក្សនុងជីវរិបៅក្សនុងសងារវដែ គឺ ការដដលយល់នូវការពិរ  

ត្ សិនប ើោច្នឹងឱ្យនរណាយល់ការពិរបាន  

ក្សដូ៏ច្ដដលអ្នក្សបនេះបានរ សនងសងគុណរ ស់ត្ពេះសមាម សរពុទធជាមាច ស់ ។  

អ្វីដដលត្ពេះអ្ងាត្ ត្ពឹរត បគក្សប៏ធវើតារ រៗ គន បៅ  

បដើរបតី្ បយជនដ៍ល់អ្នក្សដថ្ទ ។  



 

លក្សខណ័ រ ស់វាចបនេះ បៅមាន 

បេរុបនេះ វាចបនេះ ប ម្ េះថា មានលក្សខណ័ 

អ្ធិ ាយថា  ុគាលអ្នក្សដដលគួរបជឿបានបនេះ 

រដរងជាអ្នក្សបរលនូវវាចដស៏រគួរ 

ដដលោច្រក្សាទុក្សបៅក្សនុងប េះដូងបាន ។ 

 

(  ញ្ច សូទនី អ្ដឋក្សថា រជឈិរនិកាយ រូល ណាា សក្ស ចូ្ េរថិ បទ រសូត្រ)  

 

 

 

ត្ពេះបងរៈ បរលត្ពេះធរនិ៌ងត្ពេះវនិយ័ 

រក្សយបពជនរ៍ ស់ត្ពេះបងរៈបនេះ  

រដរងោច្នឹងជារ ស់សរគួររក្សាទុក្សក្សនុងប េះដូង  

ដូច្សាំពរដ់ដនកាសី បនេះ  

ដដល ុគាលគួររក្សាទុក្សក្សនុងត្ អ្ ប់ត្គឿងត្ក្សអូ្  ដូបចន េះ(ឯង) ។  

 

(ត្ពេះអ្េិធរម ិដក្ស  ុគាល ញ្ារតិ)  

 

 



រូលនិធិសិក្សានិងផសពវផាយត្ពេះពុទធស្លសន 

Dhamma study and support foundation  

174/1 Charoennakorn 78, Dao Khanong Subdistrict,  

Thonburi District, Bangkok 10600 

Phone: 0 2468 0239 

Fax: 0 2877 9693 

Website: www.dhammahome.com 

Email: info@dhammahome.com 

http://www.dhammahome.com/

