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ឧត្តមភរិយា
ការឧទ្ទស
ិ
កំណាព្យន េះ សរនសរឧទ្ទ ិស ចំន
ព្ិ

ហ៏ របស់ខ្ញំ

េះ ខួ ប ទ្ី ៣០ ឆ្នំ ន

ិង ភរ ិយា ូ វ នសចកត ីនសន ហា របស់នាង ចំន

ស្វាមី ព្ព្មទ ំង នសចកត ីព្សឡាញ់រងគ ំ របស់ខ្ញំ ចំន
នាង ជា ឧត្ត មភិយា

ហ៏
េះ

េះ ព្ ិតា1។

ិង ម្ចាស់ដួងចិត្ត របស់បតី។ ន ើង រ ួមគ្នន

កស្វង ព្រួ ស្វរ នៅកនញង នសចកត ីសុខស្វមញ្ញ តត្ ន
នោ

អា

សុភមងគ ល នលៃ ថ្លៃ។ សព្មស់

រនព្ញ នៅ

ិង ចិត្តតអែ ម របស់នាង ជា

ិ
កម្ចៃំងត្សូ របស់ខ្ញំ កនញង ឆ្កជី វត្អនា
ៃ

ព្បកប នៅនោ

ឧបសរគ ព្រប់តបបយា៉ាង។ ខ្ញំ នលើក កមបង់អញ្ញ លី សំព្េះ ព្ព្េះ ូ វ
អស់នទ្វតា ព្រប់ ស្វស ជា
៏ ត្ិ សូ មឱ្យនាង ចាកអុត្នោរ ចនព្ង
គ្នា លាប់

ិ ទ្ធ ន
ិង រកា នសន ហ៏ វសុ

ន ើង ឱ្យបា រង់វង់

រូ ព្បណីព្ីធមា ជាត្ិ របស់

ិង អសង សូ មជួ ប នាង ព្រប់ៗជាត្ិ។

ភូងផ្កាស្នហ្េ ច៏ ស្ំ ោះភរិយា

1

ព្ ិតា : ភរ ិយា។
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ពន្លកសសេហ៏

នព្រន់រីធរមជាតិ
បងជួ បព្សីជាផ្កា ម្ច ចិនាតនសន ហ៏នលើសងួ
ជាវាសនាចងរ ួម នៅកនញងសួ

ិ
ជី វត្ព្រង។

នៅកនញងចាប់នសន ហា ម្ច ត្ណា
ា នលើព្សីវង
អគ ួបបាត្នដព្ីរព្ត្ង សមភ ីប៉ាងកបង់កៃិ
រ ធ ភា កនញងឱ្ទ្ា
គ្នា ផ្កាណាអាចធួ

ួ ។

ជាសួ រ៏ឋា ព្សីសងួ
នធៀបកនញងសួ

បុសា។

ផ្កានអើ ព្សឡាញ់នមៃ េះ ចង់តត្នបេះនព្

េះព្បាថ្លន

ទ្ុកជារូ នសន ហា ម្ច ផ្កាស្វៃជាស្វកសី។
ផ្កត ំ

កយតាមវានយា ថ្លចិត្តនទរចងភកត ី

ជាសចា ៈនមព្ត្ី រូ ឹងព្សីតាមទ្ំនា ។
ថ្លបងជួ បទវត្ ់ វាសនាកត្់ទ្ុកដូ ចទ
អូ បងជារូ ព្

ឧប សៅ សង្ហា

ង មិ អាចវាងកនញងជាត្ិន េះ។

ការចងចាំ
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ព្ព្ហា លិខិត្ចងរ ួម អល វូ បព្ងួ មបព្ង រេះចិត្ត
ិ ព្ត្ នសន ហ៏នស្វាេះចិត្តគ្នា អវស្វ ។
នអា ព្កងនសន ហ៏ វចិ
ព្សីនបើកហញ រទ្័ នាង នអញើសំន ៀងនសន ហ៏កំស្វ ត
ចិត្តបងឱ្យក្លៃហា

នៅកនញងឋា តស សបា ។

ព្័ ធ សីម្ចវាសនា ភូ មិនសន ហាបដិនលាម2
ចិត្ត ិងចិត្តនៅនព្ក្លម អំណាចនឡាមនសចកត ីនស្វាេះ។
វាចាន្ៃ ើ តាមខយល់ នាំកៃិ ត្ ់ម្ច សព្មស់
សមប
រ រព្សតអមព្សស់ នហាេះមកនព្បាេះចិត្តចាញ់នសន ហ៏។
ោមកបង់បុណយនព្ព្ងឈ្ង ប់ ព្បចី3រល់ស ទ ូចស្វធ4
ស្វធុនអា ចិត្តស្វែត្ ស្វធុផ្កត្5ទ្ទ្ួ លនសន ហ៏។
នៅនអើ កុំសងស័

តកវចរនណបងលន មតលរ

លិរភាព្គ្នា តក ដូ ចដីតព្ស ិងវារ ី។
ោមរង់ចាំព្សីនលៃ នរៀងោល់នលង តាមស ា
មួ

នាទ្ី ឺត្យាព្តា មក ីយា6ដួ ងចិត្តបង។
រលឹកណាស់បអ ូ ព្សី ោល់ោព្ត្ីចិត្តតត្ងអសង

បដិនលាម : ជាបដិភាព្, នៅវ ិញនៅមក។
3
ព្បចី : កិ. ទក់ឆ្ាត្់ធលញងរល់តអៃស ទ ូច។
4
ស្វធ : រុ. សនព្មចព្បនយាជ ៏។
5
ស្វធុផ្កត្ : លែ , តដលព្ត្ឹមព្ត្ូវ។
6
ីយា : យា ី។
2
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ចង់ជួបព្សីជាហងស ចង់ព្ត្កងនទ្ព្ធីតា។
លែ ន េះនព្ញលែ កនញង សុបិ សលញេះកនញងអារមា ណ៏
ចិត្តបងតស បារមភ ខ្លៃចសំណំនសន ហ៏របា ។
កនញងនព្លរង់ចាំអូ
ក្ល

ខ្លៃចបាត្់សូ យនព្

ិងចិត្តនៅឆ្ង

េះឆ្ង ក្ល

ខា េះឧបា ផ្កតរំ ឭក។

សូ មផ្កតតា
ំ មវានយា គ្នា នទនស្វកនញងចិនាត
នអញើរលឹកគ្នា នព្បេះឆ្ ព្បឱ្បផ្កាកនញងសុបិ ។
ព្សឡាញ់គ្នា សងស័

គ្នា ជលស័

7ជព្មេះកៃ ិ

រនាធទ្ឹកអប់អតិត្ កនញងដួ ងចិត្តនព្ត្ៀមចាំនៅ។

បាំណះ8កាយ

នុភរងគលរិរល
ជលស័ : ជលស្វ, សមុព្ទ្។
8
បំណេះ : រូ តដលប៉ាេះគ្នន។
7

ឧប សៅ សង្ហា

ការចងចាំ

២១ សមសា ២០២០

6

ឧត្តមភរិយា
ន ើងបា ណាត្់ជួបគ្នន បំណេះព្គ្នក្ល តកបរក្ល
ន ើញភក្តកតបងសបា

ដូ ចទ្ ា ន ើញព្ព្េះតខ។

ហរទ្័ នសន ហ៏អូ មៃ ឹង ចិត្តតលងលៃ ឹងចាប់ផ្កតតំ អត
ិ ទ្ធ។
ថ្លព្ប រសព្ត្ូវតត្តល នករនត៏ ៅតកបរនៅ វសុ
ព្សឡាញ់នឆ្ម ិងចិត្ត ក្ល នៅជិត្ឮវាចា
ព្ីនោេះអា ីព្សីណា
៎ា ! ចិត្តណាស់ស្វចង់នអាបនៅ។
ក្លលសិសិរៈម្ចស9 ព្ុំអាច

សនលើកំនៅ

ព្បាណ ិងចិត្តហាងនៅ10 ប៉ាងនអាបនៅម្ចាស់ចិនាត។
នព្ល ិយា នៅន ៉ៅ 11 ចិត្តហានៅហតាាបង
រំកិលោក់ត្ព្មង់ នលើនដព្សស់ចរនណ។
នោលព្បឱ្បហត្ា ន ើង ព្ីនលើនភៃ ើងនសន ហ៏នព្កនព្ក
នព្

េះតត្ ួ លែ ងនលៃ អត ល់ត្នមៃ ជាអមត្ៈ។

សិសិរម្ចស : តខរងាខ្លៃំង។
10
ចិត្តហាងនៅ : ចិត្តឆ្គំ្គង។
11
ិយា នៅន ៉ៅ : ិយា ោ រកគ្នន។
9

ឧប សៅ សង្ហា

ការចងចាំ

២១ សមសា ២០២០

7

ឧត្តមភរិយា
ជលន ព្ត្កនញងតភន ក ដូ ចនព្ព្ជតរក

កយស ា

ថ្លអូ អត ល់នសន ហា នសា ើនវហា ិងព្សុធា
តកវតភន កព្សីផ្កតប
ំ ង អូ

ិងបងរូ គ្នា

រ

ព្ុំម្ច ចិត្តនវទ្នា វាសុោ12ច ទ នព្ញបូ ណ៏។
នៅនអើ ព្សីចំណា

បងក្លៃហា ព្សវានអាប

ក្ល វងោមព្កនស្វប ភាាប់ព្ទ្ូងនឆ្មលព កវា
់ សនា។
អតចនអត
ួ
ើមចិត្តរនវ ី

ខយល់រំនភើ តខរងា

អារមា ណ៏ជាទស្វ កនញងនសន ហាព្សីជាម្ចាស់។
អូ បងកនញងអក្លល ហតាាព្ស្វលរបស់នៅ
ព្័ ធ បងនោលចិត្តនៅវ៏13 បង ិងនៅបា ្ៃ ង ុរ។
គ្នា តដ កំ រ ិត្ក្លល គ្នា ទ្ីឋា កំ រ ិត្សុខ
ិ ទ្ធិមរគ 14នលាកី ។
រំលងសុកលទ្ុកខ នលើ វសុ
នៅញញឹមោក់បង ថ្លពល់អូរអង់ស្វ សព្មស់
វាសុោ : ោព្ត្ីក្លល។
13
នៅវ៏ : វ ័ កំនលាេះឬព្កមុំ។
14
មរគ : អល វូ ។
12
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នាំឱ្យោមព្សនណាេះ សបប
រ រសព្សីឧត្ត ម។
ញញឹមៗលា

់ ខល ួ ទ្ ភ
់ ៃ ់ម្ចាស់ត្ូចត្ ់

ហតាាបងត្មា ល់ ព្ុំឱ្យសល់នលើព្ទ្ូងបង។
ភក្តកតព្សតអមព្ិនោរ ព្បនហើរនថ្លាលនទសនព្សកកៃ ិ
សក់ព្សីជុកនសៀត្ព្ិ

15

ចិត្តបងមិ អុត្ោរៈ16។

បបូ រម្ចត្់ោងនរៀវ នរោំទវសត ីោក់ទក់
ព្បាប់បងថ្លព្សីលក
័ ខ ណ៏ នៅនស្វាេះសា ័ព្រតត្បងមួ
នលើបព្សីជាចនមៃ ើ

។

ចិត្តលំនហើ នោ ស័ព្ទនសន ហ៏

នលើបនហើ នលើបខំតលរ សមបលនសន ហ៏ន្ៃ ើ

ឹងសងួ ។

កៃ ិ ផ្កាមៃ ិេះព្បនហើរ ព្ុំអាចនសន ើថ្លអាចធួ
រ ធ បបូ រម្ចត្់ ួ

នៅកនញងសួ

នសន ហាន ើង។

ព្ិ : នសន ៀត្សក់ជុក។
16
ោរៈ : នសចកត ី រ ីកោ ឬ ត្នព្មក។
15
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ឧត្តមភរិយា
សម័គ្រចិត្ត

ស្ទរនបបថ
រ ូបអូ ជាត្ំនណាង វាសនានព្គ្នងទ្ុកព្ីអត្ីត្
ព្ត្ូវបា សំនរចរិត្ ជាក្លរព្ិត្កនញងជាត្ិន េះ។
ផ្កាស្វៃចងនមព្ត្ី ជាភកត ីគ្នា ចិត្ត រ ិេះ
ិ
ទ្ឹកចិត្តន ើងតបបន េះ ជាជំ ិេះស្វងជី វត្។
ភ រ ិយាឧត្ត ម ស្វាមីអស ំចិត្តនស្វាេះព្ត្ង់
ជារូ នសន ហ៏ព្ត្ចង់ បនងា ើត្វង់រសា ីនសន ហ៏។
ិ
នាវាជី វត្ចរ
តាមចំណរចិត្តគ្នា តករ
ោល់ឆ្នំោល់នលង តខ ន ើងតត្ងតត្ ឹកនលង ក្លរ។
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ជាខួ បន មងគ ល ជាព្ទ្ ំថ្លនលរសា ី
ិ ន ើងដងខ ិត្17ស្វងសួ សត ី។
សុរត្ិកនញងជី វត្
ជាព្រឹេះសមូ ហៈ ម្ច សុរៈ18ព្រកភកត ី
នកើត្ផ្កាកូ ព្ប រសព្សី ម្ច រ ូបីរចនាប័ទ្ា19។
ភរ ិយានចេះផ្កគប់ ជាទ្ម្ចៃប់នោ ធមា ជាត្ិ
រវាំង20ចារម្ច ធាត្ុ ជារុកខជាត្ិចាប់ក្តសតី។
ស ស ំជាព្បចាំ មិ ោប់ឆ្នំនសន ហ៏ស្វាមី
សញ្ា ឹងសុខកូ -បត ី គ្នា សមត ី្គងសីលធម៏។
អប់រំអស់ត្ ុជ21 ធមា ព្ព្េះព្ុទ្ធផ្កតថ្ល
ំ ព្ត្ូវ
បដិបត្ត ិត្ព្មូវ គ្នា សព្ត្ូវព្ាបាទ្ខល ួ ។
ព្ុំ

ធជ ា សត្ា នលាក នាំទ្ុកខនទសមករងគ ួ

ព្បទ ំងធមា ជាត្ិអទ ួ

នាំឱ្យខល ួ ម្ច នៅហា ង។

ដងខ ិ : ព្ត្ិេះ រ ិេះ, ជញ្ា ឹង។
18
សុរ (សុរៈ) : នទ្ ត ។
19
រចនាប័ទ្ា : កាច់រចនាឈ្ូ ក ឬ បុទ្ម។ កាច់ព្ត្បកឈ្ូ កភាញរ។
20
រវាំង : នមើលតលទ ំ, រកា។
21
ត្ ុជ : កូ ព្ប រសព្សី។
17
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ឧត្តមភរិយា
នៅសំណព្ា ចិត្តបតី ! ជារសា ីអូ ហន ឹងនហើ
រ ួមហទ្័ រ ួមនខន ើ

ជាចនមៃ ើ នអា

ិសស័ ។

បងជួ បអូ ជារូ ជារំ ូ រព្ិសម័
រូ រនព្

េះតត្ព្បស័

22

នសន ហ៏អាព្ស័

23បុណយអនក្ល
ខ 24។

វលៃ ក្ល25នចេះផ្កគប់ ឱ្យបត ីគ្នប់ចិត្តព្ុំតលា
ជលី26បងអតងែ ល ក្ល ព្សីតលរនសន ហាន ើង។
បីទ្សសវត្សក ៃ ង បងព្ត្កងគ្នា នវាាេះនវ ាី ។27
ក្ល ព្សី ួ នលា ឿ

28

រឺហនឹងនហើ ឫសរល់នសន ហ៏។

ិ ញ ណ30ឆ្ងញ់
នចេះផ្កាប់ភកាហារ29 ព្រប់ជីវាា វា
ស្វច់ព្ាឌសត្ា ព្ុំចាញ់ ស្វច់ព្ត្ីព្ក្លញ់រស់ជាត្ិតអែ ម។
បត ៃ ព្សស់ ិងនព្កៀម ចំណីនសៀមបូ កបត ា ម
ព្បស័ : នសចកត ីនសន ហា។
23
អាព្ស័ : ព្បព្ព្ឹត្តនៅនោ ស្វរ។
24
អនក្លខ : នព្ចើ នព្ក។
25
វលៃ ក្ល : ភរ ិយាតដលស្វាមីព្សឡាញ់ទ្ុកចិត្តឥត្រនងា ៀស។
26
ជលី : ព្ម្ចមនដ។
27
គ្នា នវាាេះនវ ាី : តដលគ្នា នតាេះនត្ើ ព្បនងើ ។
28
នលា ឿ : ទ្ ់ដូចសំឡី។
29
ភកាហារ : ចំណអា
ី ហារ។
30
ជីវាា វ ិាញណ : នសចកត ីដឹងចាស់ ូ វរស់ជាត្ិនោ ស្វរអណា
ត ត្។
22
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ឧត្តមភរិយា
ទ្ុកជា ុំបតងែ ម មហ ូបបត ៃ ងជីវាា31ប៉ាង។
អស់កូ មួ

ៗមត ង លាអូ បងដូ រទ្ីឋា

នចញព្ីនរហោា

ិ
ស្វងរូ ព្បាណកនញងជី វត្។

ន ើងនលើកហត្ា ប ់ព្ស ់ ជាបំណ ឱ្
់ យម្ច រ ិទ្ធ
ឱ្យជួ បអល វូ ព្ិសិដា កនញងព្ុទ្ធព្ព្ឹទ្ធ32រកាសុខ។

ឧបបត្តិសហត្ុ

បន់ព្នន់ស្ទវតា
ឆ្នំកុរ-ក ៃ ងនៅ ឆ្នំព្សីនៅព្បទ្េះទ្ុកខ
ជានហត្ុរួររ ធ ត្់ ក្ល

ី
វវក់
ឹងមហារ ីក។

ី ា : អណា
ជវា
ត ត្។
32
ព្ុទ្ធព្ព្ឹទ្ធ : នសចកត ីចនព្មើ ព្បាជាញ។
31
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ឧត្តមភរិយា
ស្វាមីតស អានណាច វាមកនព្ស្វចទ្ុកខរលីក33
ចិត្តអាណិត្ផ្កាមៃ ិេះ មិ តដលរ ិេះភក្តកគញញឹម។
បងនាំសងួ នៅនព្ទ្យ នរឃាត្់នទ្ព្ទ្ុកព្ាបាល
នោរវ ិ ិចឆ័

ល ទ្ងសប
ូ ោលនោរនព្ញន

េះ។

ព្រូនព្ទ្យសងឃឹមត្ិច ដំណឹងកត ិចចិត្តជានព្គ្នេះ
នបើគ្នា អា ីសនក្តងាគេះ ព្ិត្ជានព្ជាេះទ្ុកខលននាៃច។
ទ្ុកខន េះរឺឧត្ាត្ វាព្ាបាទ្ក្ល
ជាមហាទ្ុកខជំ រ ឹត្ ដល់ចា រ ិក34ន
គ្នា

ិងចិត្ត
ិវាស។

កយ ឹងអាចតលៃ ង វាសំតដងនហើ វាព្ជាស
ស្វាត្់រកសព្ា កត ៃ ង ទ្ីកត ៃ ងព្ព្លឹងព្សី។
ទ្ឹកតភន កភរ ិយា នលើថ្លពល់ទររកនដោម
នដកនញងនដព្ុំនសង ៀម ជាសំន ៀងរ ួមភកត ី។
ម្ច តត្រ ួមត្សូ កនញងនព្ល ូ របត ីបមបី

រលីក : តដលនហើមឬនបា៉ាងនឡើង។
34
ចារ ិក : . ទ្ីតដលជាទ្ីព្តាច់នៅឬទ្ីព្តាច់។
33
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ឧត្តមភរិយា
ោល់នលង ោល់ោព្ត្ី នៅតកបរព្សីសុរ ូបា35។
នព្ចើ តខនៅនដកនព្ទ្យ បងនៅនវទ្យ36លុេះអាព្ធាព្ត្
ឈ្ឺណាស់ព្សី ួ លែ ង តភន កព្សីសងួ តសា ងរកបង។
បងនអើ ព្ិបាកណាស់ ! ស្វាមីម្ចាស់ចិត្តអូ អសង
ឈ្ឺជួ ស ៃ ប់អង បងអាចសងនៅតបបណា ?
ន ើញអូ បាត្់ស្វារត្ី ចិត្តជាបត ីទ្ុកខគ្នា ព្ស្វក
រិលា ុបោាក ព្ុំសំោករត្់រកនព្រឿង។
បរ ិក្លខរព្រប់ព្គ្ន ់ ឱ្យបា ទ ់គ្នា ហត្់ន ឿ
ព្ុំកំនោេះកំន រ ី

ចិត្តព្តាណនព្ត្ើ

37ជួ

អន កឈ្ឺ។

តខរងា្ៃ ងផ្កា រ ីក ខយល់រ វុិកនភៃ ៀងមកដល់
នភៃ ៀងធាៃក់ព្ត្ជាក់អតល់ រដូ វខយល់នព្ទ្យព្បក្លស។
ថ្លនៅម្ច សងឃឹម នព្

េះរំព្ឹងថ្លនអា
ំ ចអសេះ

ជាថ្លនអា
ំ ច ឹងឈ្ន េះ ជ័ ជំ េះនោរចនព្ង។
សុរ ូបា : ក្តសតីរ ូបលែ ។
36
នវទ្យ : រឺ នព្ទ្យ កយសំក្តសាឹត្ អា ឮសូ រជាព្សៈនអ ជួ ឮសូ រជាព្សៈនអ។
37
ចិត្តព្តាណនព្ត្ើ : ចិត្តជាទ្ីព្ំនាក់ទ្ុកនសា ើនព្ត្ើ ។
35
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នលើកហត្ា សំព្េះព្ព្េះ សូ មឱ្យឈ្ន េះម្ចរចនក្តងា
រុណព្ព្េះរ ័ត្ន នព្ត្

ិងអាព្ស័ អស់ព្រូនព្ទ្យ។

ឹករុណដល់ព្ព្េះព្រូ ជួ

ត្សូ ព្សប ឹងនទ្ព្

នទ្វតាព្រប់នភទ្ នព្បើព្បនភទ្ ធម៏-នវជា ៈ។
រ ួម កជ័ នលើនោរ ជាថ្លននំ ោមវា ព្ាធិ38ធំ
នាំសួសត ីឱ្យមុំ ឱ្យនៅធំ39ជាព្ស្វកព្ស្វ ត ។
បំនភៃ ចព្បាណស្ញត្ព្ទ្ រឌ ចិត្តព្ប ុទ្ធគ្នា រិត្ស្វា
ថ្លចាញ់កលឧបា

នោរព្បតា ក្ល ព្បធាក់។

គ្បត្ិសន្ធិ

ភរិយា និង កូនព្បុនព្នី
ព្ាធិ : ជមង ឺ។
39
នៅធំ : ជាន្ាេះ របស់ភ រ ិយាខ្ញំ តដលម្ចត នាងោក់នអា
38
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ចាកអុត្ព្ីនោគ្ន រឺដូចគ្នននម ព្សឡេះ
ម្ច ច ទ ចាំងកនញងព្សេះ ឈ្ប់ព្បទ្េះ ឹងព្ិធុរ។
អូ ជាច ទ ចាកនម

ចិត្តអរនព្ត្កអសងស្វធុ

ិ ត្តិ40 ឥត្ម្ច សលញត្ វលជួ
ឹ
ឱ្យច ទ ជួ ប វមុ
បបង។
ឹ
វលមករកសមប
រ ក ជាឋា សុខទ្ីនលា ើងថ្លា
ិ ៃ ប់កំស្វ ត កនញងទ្ីោា ជាព្រួ ស្វរ។
ជី វត្ធា
កូ នៅតស សបា

ទ្ទ្ួ លម្ចត នសា ើនទ្វតា

ជុំគ្ននជួ បជីវា៉ៅ នអាបក្លយាអន កោ

41នលៃ ។

នទេះបីព្បាណសគ មស្វគំង តត្មិ បាំងនលាមណ៌42នាង ួ
នទេះជាកម្ចៃំងសងួ
តត្ម្ច កូ

មិ អាចធួ

43

ឹងនមអទ េះ។

ិងបង ផ្កគប់អគងព្រប់កិចាភត្ត ៈ44

នស្វាេះសរនោ សចា ៈ អទ េះជាសរគ 45នលើនលាកី ។

វ ិមុត្តិ : ក្លររ ួចអុត្ព្សឡេះ, ដំនណើរម្ច ឥសសរភាព្។
អន កោ : ជីដូ ។
42
នលាមណ៏ : នឆ្ម។
43
ធួ : កិ. ព្រប់ព្គ្ន ់, លា ម។
44
កិចាភត្ត ៈ : មកព្ី កយ ភត្ត កិចា, ក្លរបរ ិនភារអាហារ។
45
សរគ : ឋា សួ រ៍។
40
41
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នព្លអា

ធវុធោា

46

ព្សីចំណា ភក្តកតបវរ

នស្វភ័ នៅនៅលែ មិ ម្ច ព្កនឆ្មធមា ជាត្ិ។
បងរ ឹត្តត្គ្នន ់គ្ននញ់ ោមព្សឡាញ់មៃឹងព្សីនាល
គ្នា វាទ ុវាទ្47 ចិត្តរិត្វាសតត្នសន ហា។
នសន ហ៏នដើមនៅតត្លា ី នសន ហ៏ភកត ីដូចសបបល
អូ បងព្បក្លសសបល មិ កំសត្់មុខនម ុំ។
ិ ្ ញំ
ន ើងនាំគ្ននសបលថ្ល កនញងបាាជី វត្ខ
លែ ឬអាព្កក់សុំ តត្ន ើងខ្ញំរកានសន ហ៏។
អូ ម្ចាស់ជានទ្ព្ចយ
រ ត្ិ48 បងជាម ស
ុ សជាត្ិម្ច ភ័ព្ា
ិ
ចត្ុត្ាៈ49សត្វត្ស ជី វត្ោស់
កអលបុណយ។
ិ ួមជាព្រួ រ ួមជាត្ួ អប់រំបុព្ត្
ជី វត្រ

អា វុធោា : ភាព្នងើបព្ីឈ្ឺ។
47
វាទ ុវាទ្ : កយព្បក្ល ់ ិង កយ។
48
នទ្ព្ចយ
រ ត្ិ : នទ្ ត តដលឃាៃត្ចាកនទ្វនលាក។
49
ចត្ុត្ាៈ : មួ ភារបួ ។
46
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ី ទ្ធ ម្ច ចកស
ិងបុព្ត្ី វសុ
រ 50ធម៏ជានសើ

51។

ឥឡូវន្ាេះយា តា គ្នា ព្បាថ្លននលាភព្ទ្ព្ា
បញ្ា សីល52សុរក្លខ53 ជាសិលាព្ីនព្ព្ងព្ព្ឹទ្ធ។
អព្ភ ូត្នហត្ុ54ម្ច ព្ិត្ ជាសិខណឌិ

55នទ្ព្ន

បញទ្ធិ

ិ ព្រព្បសិទ្ធន ើញច ទ រេះ។
បាញ់អព្ភ កស័ ជី វត្
ចាំងតចងជា ិរ ត នលើភក្តកតត្ ់លែនលើសល ់
នសន ហ៏អូ ជាទ្ឹកម ត ជាអារមចងនសន ហ៏ន ើង។
ព្បណីព្ីធមា ជាត្ិ ចិត្តឥត្ឃាៃត្ដបិត្តត្នភៃ ើង
នសន ហារបស់ន ើង មិ រំនលើងសម្ចាចារ56។
ឧត្ត មភរ ិយាបង អូ

ិងបងម្ច សម្ចភរ57

ចកស
រ : តភន ក។
នសើ : Phare។
52
បញ្ា សីល : សីល៥។
53
សុរក្លខ : ក្លររកានោ ព្បនព្។
54
អព្ភ ូត្នហត្ុ : នហត្ុអស្វារយ។
55
សិខណឌិ : ព្ព្ួ ញ។
56
សម្ចាចារ : ក្លរព្បព្ព្ឹត្តព្ត្ូវឬលែ ។
57
សម្ចភរ : ក្លរស្វងស ស ំកុសល។
50
51
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ននាេះព្ិត្ជាព្ទ្ព្ា សំោប់ព្គ្នវ ័ ចំណាស់។
ិ នៅនស្វាេះព្ិត្នទេះបីចាស់
នៅកនញងចុងជី វត្
ោមអសងនព្ត្ងអរណាស់ ឱ្យជួ បណាស់នៅព្រប់ជាត្ិ៚

ចំបដីុ ងួ ចិតបត ីត
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