
៨. សហសសវគ្គ 
យន់ សុធា 

១០០.   សហសសមបិ ចេ វាចា, អនត្ថបទសំហិតា; 
ឯកំ អត្ថបទំ ចសចយោ, យ ំសុតាា  ឧបសមមត្ិ។ 

បបើវាចា សូមបី ១ ពាន់ម៉៉ត់ ជាវាចាប្បកបបោយបទឥតប្បបោជន៍វាចាបោះ  ពំុប្បបសើរ
ប ើយអ្នកណាស្ដា ប់បទប្បបោជន៍ណាប ើយ រមមងសងប់រម៉ង ប់បាន បទម៉នប្បបោជន៍
បោះ សូមបីមត ១ បទ ក៏ បមោ ះថា ប្បបសើរជាង។ 

 

១០១.   សហសសមបិ ចេ គាថា, អនត្ថបទសញ្ហិ តា; 
ឯកំ គាថាបទំ ចសចយោ, យ ំសុតាា  ឧបសមមត្ិ។ 

បបើគាថាសូមបី  ១ ពាន់ ជាគាថាប្បកបបោយបទឥតប្បបោជន៍  គាថាបោះពំុប្បបសើរ
ប ើយ អ្នកណាស្ដា ប់បទននគាថាណាប ើយ  រមមងសងប់រម៉ង ប់បាន  បទននគាថាបោះ     
សូមបីមត ១ បទ ក៏បមោ ះថាប្បបសើរជាង។ 

 

១០២.   ចោ េ គាថា សត្ំ ភាចស, អនត្ថបទសញ្ហិ តា; 
ឯកំ ធមមបទំ ចសចយោ, យ ំសុតាា  ឧបសមមត្ិ។ 

អ្នកណា គបបីបពាលគាថាមួយរយជាគាថា  ប្បកបបោយបទឥតប្បបោជន៍  គាថាមែល
អ្នកបោះបពាលប ើយបោះ  ពំុប្បបសើរប ើយ  អ្នកណាស្ដា ប់បទននធម៌ប ើយ  រមមងសងប់
រម៉ង ប់បាន បទននធម៌បោះ សូមបីមតមួយបទ ក៏បមោ ះថា ប្បបសើរជាង។ 

 

១០៣.  ចោ សហសស ំសហចសសន, សង្គា ចម មានុចស ជិចន; 
ឯកញ្ច  ចជយយមតាា នំ , ស ចវ សង្គា មជុត្ាចមា។ 



អ្នកណាគបបីឈ្នះពួកមនុសសកនុងសង្រ្គា មអ្ស់មួយពាន់  ៗ ែង គឺ មួយលាន ចំមែក
អ្នកណា ឈ្នះខ្លួនឯងបាន អ្នកបោះបមោ ះថាជាមនុសសខ្ពង់ខ្ពស់  ជាងអ្នកមែលឈ្នះកនុង
សង្រ្គា មបោះ។ 

 

១០៤.   អតាា  ហចវ ជិត្ំ ចសចយោ, ោ ចាយ ំឥត្រា បជា; 
អត្ាទនាសស ចោសសស, និេចំ សញ្ញត្ចារចិោ។ 

ខ្លួនឯងមែលឈ្នះប ើយ  ប្បបសើរជាង ចំមែកពួកសតវបប្ៅពីបនះ  មែលបគឈ្នះប ើយ  
មិនប្បបសើរប ើយ កាលបបើបុរសម៉នខ្លួនទូោោ នប ើយ ជាអ្នកប្បប្ពឹតតសប្ងួមជានិចច 

 

១០៥.   ចនវ ចទចវា ន គនធចវា , ន មាចរា សហ ររហមុោ; 
ជិត្ំ អបជិត្ំ កយិរា, ត្ថារបូសស ជនាុ ចោ។ 

បទវតា គនធពវ ម៉រ ប្ពមទាំងប្ព ោ មិនគបបីបធវើនូវជំនះរបស់សតវម៉នសភាពែូបចាន ះឲ្យ         
ប្ត ប់ចាញ់វញិបានប ើយ។ 

 
១០៦.   មាចស មាចស សហចសសន, ចោ យចជថ សត្ំ សមំ; 

ឯកញ្ច  ភាវតិ្តាា នំ, មុហុត្ាមបិ បជូចយ; 
សាចយវ បជូោ ចសចយោ, យចញ្ច  វសសសត្ំ ហុត្ំ។ 

អ្នកណាបូជា(បលាកិយមហាជន) បោយប្ទពយមួយពាន់រាល់មខ្ ៗ អ្ស់រយ ១០០ ឆ្នន ំគត់ 
ចំមែកអ្នកណា គបបីបូជាចំបពាះបុគាលមែលម៉នខ្លួនអ្ប់របំ ើយ  មត ១ ោក់ សូមបីមត
មួយរបំពច ការបូជាបោះឯង  ប្បបសើរជាងការបូជារបស់អ្នកមែលបូជាអ្ស់១០០ឆ្នន ំបោះ  
ការបូជាអ្ស់១០០ឆ្នន ំ មិនប្បបសើរប ើយ។  

 



១០៧.  ចោ េ វសសសត្ំ ជនាុ , អគាិ ំបរេិចរ វចន; 
ឯកញ្ច  ភាវតិ្តាា នំ, មុហុត្ាមបិ បជូចយ; 
សាចយវ បជូោ ចសចយោ, យចញ្ច  វសសសត្ំ ហុត្ំ។ 

ជនណាបបប្មើបភលើងកនុងនប្ពអ្ស់១០០ឆ្នន ំ  ចំមែកអ្នកណាបូជាបលាកមែលម៉នខ្លួនអ្ប់រ ំ
ប ើយ មត ១ ោក់ សូមបីមួយរបំពច ការបូជាបោះឯង ប្បបសើរជាងការបូជារបស់ជនបោះ  
ការបូជាអ្ស់១០០ឆ្នន ំមិនប្បបសើរប ើយ។ 

 

១០៨.  យ ំកិញ្ចិ  យិដ្ឋំ វ ហុត្ំ វ ចោចក, សំវេឆរ ំយចជថ បុញ្ញចបចខោ ; 
សរពមប ិត្ំ ន េតុ្ភាគចមត្ិ, អភិវាទោ ឧជជុ គចត្សុ ចសចយោ។ 

បុគាលអ្នកប្បាថាន បុែយ គបបីបូជាបប្គឿងសកាា របូជាធំតូចណាមូយកនុងបលាកអ្ស់មួយឆ្នន ំ 
ការបូជាទំាងបោះឯង  រមមងមិនែល់នូវចំមែកទី៤ននការអ្ភិវាទន៍  ចំបពាះបលាក
ទំាងឡាយ មែលប្បប្ពឹតាប្តង់ប ើយ ប្បបសើរជាង។ 

 

១០៩.   អភិវាទនសីលិសស, និេចំ វុឌ្ឍាបចាយិចោ  
េតាា ចរា ធមាម  វឌ្ឍឍនាិ, អាយុ វចណោ  សុខំ រលំ។ 

ធម៌៤ប្បការគឺ  អាយុ១ វែណះ១ សុខ្ះ១ ពលះ១ រមមងចំបរ ើនែល់អ្នកមែលម៉នបសចកាី
បអានកាយថាវ យបងាំជាប្បប្កតី  ម៉នបសចកាីបកាតមប្កងែល់បុគាលមែលចំបរ ើនជាងខ្លួន  
អ្ស់កាលជានិចច។ 

 

១១០.   ចោ េ វសសសត្ំ ជីចវ, ទុសសចីោ អសមាហិចតា; 
ឯខហំ ជីវតិ្ំ ចសចយោ, សីលវនាសស ឈាយិចោ។ 



បុគាលណារស់បៅ១០០ឆ្នន ំ  ជាមនុសសប្ទុសាសីល  ម៉នចិតតមិនបានែមាល់ខ្ជា ប់  ការរស់
បៅមតមួយនងង របស់បលាកមែលម៉នសីលម៉នការពិនិតយពិចារណា  ជាប្បប្កតី ប្បបសើរ
ជាង។ 

 

១១១.   ចោ េ វសសសត្ំ ជីចវ, ទុបបចញញ  អសមាហិចតា; 
ឯខហំ ជីវតិ្ំ ចសចយោ, បញ្ញវនាសស ឈាយិចោ។ 

បុគាលណា រស់បៅ១០០ឆ្នន ំ  ជាមនុសសមិនម៉នប្បាជាា  ម៉នចិតតមិនបានកមាល់ខ្ជា ប់  ការ
រស់បៅមតមួយនងងរបស់បលាកមែលម៉នប្បាជាា ម៉នការពិនិតយពិចារណាជាប្បប្កតី
ប្បបសើរជាង។ 

 

១១២.   ចោ េ វសសសត្ំ ជីចវ, កុសីចតា ហីនវរីចិោ; 
ឯខហំ ជីវតិ្ំ ចសចយោ, វរីយិ ំអារភចតា ទឡហំ។ 

បុគាលណារស់បៅ១០០ឆ្នន ំ  ជាមនុសសម៉នចិតតងុលងុប  កនុងអ្កុសលវតិកាៈ  ម៉ន
ពាោមបថាកងយ ការរស់បៅសូមបីមតមួយនងងរបស់បលាកមែលប្បារឰបសចកាីពាោម
មំ៉មួន ប្បបសើរជាង។ 

 

១១៣.  ចោ េ វសសសត្ំ ជីចវ, អបសស ំឧទយរាយ;ំ 
ឯខហំ ជីវតិ្ំ ចសចយោ, បសសចតា ឧទយរាយ។ំ 

បុគាលណារស់បៅ១០០ឆ្នន ំ  ប ើញការបកើតប ើងនិងការវោិសបៅ  ការរស់បៅ សូមបីមត
មួយនងងរបស់បលាកមែលប ើញការបកើតប ើងនិងការវោិសបៅ ប្បបសើរជាង។ 
 

 

 



១១៤.   ចោ េ វសសសត្ំ ជីចវ, អបសស ំអមត្ំ បទំ; 
ឯខហំ ជីវតិ្ំ ចសចយោ, បសសចតា អមត្ំ បទំ។ 

បុគាលណារស់បៅ១០០ឆ្នន ំ  មិនប ើញផលូវប្ពះនិពាវ ន  ការរស់បៅសូមបីមតមួយនងងរបស់
បលាកអ្នកប ើញផលូវប្ពះនិពាវ ន ប្បបសើរជាង។ 

 

១១៥.   ចោ េ វសសសត្ំ ជីចវ, អបសស ំធមមមុត្ាមំ; 
ឯខហំ ជីវតិ្ំ ចសចយោ, បសសចតា ធមមមុត្ាមំ។ 

បុគាលណារស់បៅ១០០ឆ្នន ំ  មិនប ើញធម៌ែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់  ការរស់បៅសូមបីមតមួយនងង  របស់
បលាកអ្នកប ើញធម៌ែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ប្បបសើរជាង។ 

 
 


