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17- គុ ម្ន្ការស្ថងធសន្មសន្ៈ សប្រមាប់អ្នក ំធ ើ រ (រ ឿង គ្វមាបតិមាណ្ព) ....៥៨ 



18- ធទ្ធសផឹកសុរា ន្ិយាយកុហក ន្ិងកបត់្ចិត្តស្ថវ ម្ី (រ ឿង យក្ខិនីមុខរសះ) ...... ៦១ 

19- អ្នកមាន្ប្រទពយ មាន្យសស័កតិ គួររកាអ្នកប្រកឥត្យសស័កតិ (រ ឿង  ុក្ខរទវតា) ...៦៤ 

20- ល្ទាផល្ម្ន្ការបូជាប្រពះស្ថររីកិធាតុ្ (រ ឿង ន្ងរសសវតី) ......................... ៦៧ 

21- ការម្ិន្ប្រាក  ម្ិន្ស្ថា ល្់កាល្ ជាថ្នន ពំិសកនុងធោក (រ ឿង ទិសាបារមាក្ខ
ព្ាហមណ្៍) ......................................................................................... ៧១ 

22- គុ ម្ន្ការរកាឧធាសថសីល្ តងំពីធកមង រាប ល្់ច្ឆស់ (រ ឿង ន្ងលតា)៧៣ 

23- មាតបិតកត្ងប្រាថ្នន ឱ្យប្របធយាជ្ន៍្ ល្់បុប្រត្្ីត (រ ឿង ឥលលិសរសដ្ឋី) ......... ៧៦ 

24- គុ ម្ន្ការអុ្ជ្ប្របទីប បូជា្ម្មធទសន្ម (រ ឿង អញ្ញត ឧបាសិកា) ............. ៨០ 

25- អាន្ិសងសន្ិងធទ្ធសរបស់កុសោកុសល្កម្ម (យមរោក្និងរទវរោក្) .... ៨១ 

26- ការម្ិន្ប្របទូសតជាសិរកីនុងធោក (រ ឿង ន្ង ជ្ជុមាោ) ................................៨៤ 

27- ការធកើត្ធ ើងម្ន្សុរាកនុងធោក (រ ឿង រថមើ ព្ព្ពរ ្ាះសុ ៈ) ....................... ៨៧ 

28- គុ ម្ន្ការធ្វើសងឃគតទកខិណាទ្ធន្ (រ ឿង ន្ងសុភទ្ទទារា) ........................ ៩០ 

29- ការលុ្បគុ ជាថ្នន បំន្ាបល្ទាផល្កនុងធោក (រ ឿង ចណ្ឌាលបណ្ឌិត) ....... ៩២ 

30- គុ ម្ន្ការស្ថងធសន្មសន្ៈសប្រមាប់សងឃ (រ ឿង ននទិយឧបាសក្) .............៩៥ 

31- ចិញ្ច ឹម្ត្ិរច្ឆា ន្ប្របធសើរជាងចិញ្ច ឹម្ភរយិាកបត់្ (រ ឿង មា ុតតព្ាហមណ្៍) ............៩៩ 

32- ធសចកតីប្រសឡាញ់កត្ងសមាល ប់សត្វធោក (រ ឿង នហាបិតបុតត) ................. ១០១ 

33- គុ ម្ន្ការប្របធគន្ន្ ំល្់ប្រពះធមាគាោល ន្ (រ ឿង រាជ្គ្ហទា ិកា) ........... ១០៣ 

34- ធ្វើគុ ចំធពាះសបបុរស គុ ម្ិន្ស្ថបសូន្យ (រ ឿង យក្ខរ ្ាះននទិ) ........១០៥ 

35- គុ ម្ន្ការធារពបំធរ ើស្ថវ ម្ីរបស់ខ្លួន្ (រ ឿង សាវតថីធីតា) ........................ ១១០ 

36- ម្ិន្គួរធារពបុគាល្ក ល្ធគម្ិន្ធារព (រ ឿង ចមមសាដ្ក្ប ិាវាជ្ក្) ......... ១១២ 

37- មាន្សទ្ធា ប្របធសើរជាងមាន្ប្រទពយ (រ ឿង បុណ្ណរសដ្ឋី) .............................. ១១៣ 



38- ការកាល ហាន្របស់ន្មយកជ្ន្អាចផ្ចច ញ់សប្រត្ូវាន្ងាយ (វនបាលបុព្ត) ..... ១១៧ 

39- គុ ម្ន្ការបូជាផ្ចា ធ ើ ល្ប់្រពះធចត្ិយ (រ ឿង ន្គ្រទវបុព្ត) .................. ១១៩ 

40- ការឥច្ឆា ប្រចក ន្កត្ង ុត្សត្វធោក (រ ឿង ទុដ្ឋក្ុមា ) ........................... ១២១ 

41- អ្នកសធស្តងាា ះជាត្ិគួរកុំស្ថត យជ្ីវតិ្ (រ ឿង កក្ែក្រាធិសតវ) ........................ ១២២ 

42- គុ ម្ន្ការ ល្់នូ្វម្ប្រត្សរ គម្ន៍្ (រ ឿង រ្្ាចយក្ខ) ............................១២៥ 

43- គុ ម្ន្ការផាយកុសល្ ល្ធ់ប្របត្ (រ ឿង រព្បតកាលាយជារទវតា) .............១២៦ 

44- ធម្ើល្ងាយម្នុ្សសសុចរតិ្  ូចធម្ើល្ងាយធទវត (រ ឿង ក្ិសវចឆតាបស)......១២៩ 

45- អ្នកមាន្ោភ ម្ិន្ធសមើអ្នកមាន្បុ យ (រ ឿង ក្ដ្ឋហា ក្ៈ) ........................ ១៣២ 

46- ស្តសតលី្អកប្រម្មាន្កនុងធោក (រ ឿង ន្ងវិសា្) ...................................... ១៣៥ 

47- ធសចកតីប្រាថ្នន របស់ស្តសតមីាន្សទ្ធា ម្ិន្ស្ថបសូន្យ (រ ឿង ន្ងបទុមវតី) ....... ១៤៣ 

48- សត្វធោកមាន្ការធកើត្ស្ថល ប់ញឹកញប់រាប់ម្ិន្អ្ស់ (រ ឿង ឧបសាឡ្ហក្
ព្ាហមណ្៍) ....................................................................................... ១៤៥ 

49- គុ ម្ន្ធសចកតីម្ិន្ប្របមាទចំធពាះរូបកាយ (រ ឿង ព្ពះបាទមឃរទវរាជ្) .... ១៤៨ 

50- គុ ម្ន្ការអ្នុ្ធមាទន្មបុ យ (រ ឿង រសាតាបននឧបាសក្) ................... ១៥៣ 

51- គុ ម្ន្ការម្ិន្យំធស្ថក ម្ិន្អាធឡាះអាល្័យ (រ ឿង ក្សក្ព្ាហមណ្៍) .... ១៥៤ 










































































































































































































































































































































