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នមស្កា រព្រះរុទ្ធរតនៈ 
នមោតស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្មពុទ្ធស្ស 
នមោតស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្មពុទ្ធស្ស 
នមោតស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្មពុទ្ធស្ស 

         បព្រៈ រកិីរយិានមស្កា រ ថ្វា យរង្គំ ននខ្ុំព្រះករ ុ 
ចូរោនដល់   ព្រះដ៏ោនព្រះភាគអង្គម ះ  ព្រះអង្គជា
ព្រះអរហនតដ៏ព្រមស្ើរ     ព្ទ្ង់្ព្ោស់្ដឹង្នូវមេយយធម៌
ទំង្រួង្មោយព្រនរចំម ះព្រះអង្គ ឥតោនព្គូអាចារយ
  ព្រមៅព្រះអង្គម ើយ ។ 
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ស ៀវសៅ    គនំតិអប ់ ំភាគ ១                                          
 

ស ៀបស ៀង 

                 ភកិ្ខ ុមថធសោ អុតិ  ុជាត ិ

 
ពិនិតយស្ទៀងផ្ទទ ត់              

 

                                             សោយព្ពះ ងឃ វតត សោ ិតាោម  
 

ស្ថា នទីសធវី  

                                                                                                                វាយអក្ស ក្ុុំពយទូ ័សោយ អុិត  ុជាត ិ             
                                                                                                                  វតតសោ ិតាោម សេតតស ៀមោប 

           ធមមទានសោយពទុធប ិ ័ទទូសៅ 
                                                                                               វតត សោ តិាោម (សទវតតតាទក្)    សេតតស ៀមោប     ថ្ថៃ ១៥ ោចខ់េ បុ ស ឆ្នុំ  ក្ ុ ឯក្ ័ក្ ព.  ២៥៦៣ 

                                               ទ ី២៤ ថ្ថៃ  ុព្ក្ ខេ មក្ោ ឆ្នុំ  ២០២០ ូមអនុសោទនា!  
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ពាក្យរ្តើម 
           ស ៀវសៅសោក្អនក្កាន់ក្នុងថ្ៃតូចមួយសនះ ខ្ញុំឲ្យស ម្ ះថា 
គនំតិអប ់ ំ ភាគ១ រោយរ្រើនខ្ញុំស រស បបបទសសនៈ បស់ខ្ញុំផ្ទា ល់
បតមតងរ ើមបើងាយ្សួលោក្់តាមខ្លួន ទសសនៈអប់ ំខ្លើៗ។ 
          សោលបុំណង ប ់ខ្ញុំចង់ឲ្យអនក្អានខ វងយល់  ិក្ាពិចា 
ណាគតរិោក្គតធិម ៌  ព្ោបអ់នក្ព្ាថាន ចង់សចះៃឹងគុណតថ្មៃថ្ន
កា អប់ ំ។ 
          របើរយើងមិន ិក្ាខ វងយល់ស ៀន ូព្តសទ អនក្ព្ាក្ៃណា ់
ចា ់ជាមិនយល់។  របើអនក្ជាមនុ សឆ្ៃ តយ៉ាងពិតព្ាក្ៃអនក្្តូវ
បតសិក្ា ឆ្ៃ តឬលៃងវ់ា ាិតសៅរលើេៃួន ប ់អនក្។ 
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១  ីល ៥ និចច ីល 
     ១- ាណាតាិតា សវ មណី កិាខ បទុំ  ោ 

ទយិាមេិញុំព្ពះក្ ុណា ូម ោទាននូវ ិកាខ បទ គឺ 
សចតនាជាសេតុសវៀ ចាក្កិ្ ិយាសធវី  តវោនជីវិត 
ឱ្យធ្លៃ ក់្ចុះគនៃង គឺ ោៃ ប់ តវ។ 

   ២- អទនិាន ទានា សវ មណី កិាខ បទុំ  ោទ ិ
យាមេិញុំព្ពះក្ ុណា ូម ោទាននូវ ិកាខ បទ គឺសច 
តនាជាសេតុសវៀ ចាក្កិ្ ិយាកាន់យក្នូវវតាុខៃលសគ
មិនានឱ្យសោយកាយ ឬសោយវាចា។ 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%93%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
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      ៣- កាសម  ុ មចិាា ចាោ សវ មណី កិាខ បទុំ 
 ោទយិាម ិ េញុំព្ពះក្ ុណា ូម ោទាន នូវ ិកាខ  
បទ គឺសចតនាជាសេតុសវៀ ចាក្កិ្ ិយាព្បព្ពឹតត េុ  
ក្នុងកាមទាុំងឡាយ។ 

    ៤- មសុ្ថវាទា សវ មណី កិាខ បទុំ  ោទយិាម ិ
េញុំព្ពះក្ ុណា ូម ោទាននូវ ិកាខ បទ គឺសចតនា 
ជាសេតុសវៀ ចាក្កិ្ ិយាសោលនូវោក្យកុ្េក្។ 

    ៥-  ោុសម យមជជបបោទោា នា សវ មណី 
 កិាខ បទុំ  ោទយិាម ិេញុំព្ពះក្ ុណា  ូម ោទាន 
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នូវ ិកាខ បទ គឺសចតនាជាសេតុសវៀ ចាក្សេតុជា ទី 
តាុំងថ្នស ចក្តីព្បោទ គឺ្ឹក្នូវទឹក្ព្ វឹង គឺ ុោ 
និង សម យ័។ 
        បគុគលទងំឡាយណាមានគណុធមទ៌ងំរនេះ 
រេញលក្ខណៈជាមនសុស គឺ្ គសួា ណាសងគមណា 
របើមានបគុគលបបបរនេះ បមងមានរសរក្តើសខុ្ មនិ
មានបញ្ហា ក្នងុសងគម ឬ្គសួា រ ើយ។ រ្ពាេះ
រេញលក្ខណៈសមបតតជិាមនសុសយ៉ាងេតិ្ាក្ ។ 
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២ អប ់ចំតិត 
         ចិតតានទទួលនូវកា  ព្ោក្ ជា ុេ ព្ោនតមិន
ខ វង ក្ ឬ  មៃងឹ ក្ ប ់ៃថ្ទសទៀតស ីយ ោនភាពជា
េៃួនឯង នងិោនស ចក្តី ុេសៅសោយេៃួនឯងសោល គឺ
មិនោន វល់សោយអុំណាចក្ិសល ចូលមក្ ំខាន និងចូលមក្
ៃឹក្នាុំសៅក្នុងអា មមណ៍ស្សងៗសនាះឯង ។ កា ខៃលចិតត ប ់
មនុ ស សវើ វាយ ព្តាចស់ៅសនះព្តាចស់ៅសនាះ សព្ោះសេតុខតខ វង ក្នូវ
ស ចក្តី ុេ សោយអុំណាចថ្នកាមតណាា  ។  
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 ៣ លុះៃល់សពលចតិត 
          លុះៃល់សពលចិតត ានទទួលនូវស ចក្តី ុេ
សោយអា មមណ៍ ប ់ ោធិសេីយ ោនកា សពញ
ចិតតសៅក្នុងអា មមណ៍ ប ់ ោធិសនាះ ចិតតក៏្ោននូវ
ស ចក្តី ុេ ព្ោនត ោងកាយក៏្  ងងបឹុងោុំមួន តាុំង
ោុំមិនញាប់ញ័ មិនសងងសោងសោក្ងក់្ ាត់បង់
អ ់នូវកា េត់សនឿយជាសៃីមទាុំងសនះសព្ោះមក្អុំពី
 ុេ ព្ោនតថ្នចិតត ាន្សពវ្ាយសៅព្គប់  ថ្ 
ព្បស្ថទ និងព្គប់ចុំខណក្ថ្នោងកាយ ។ 
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 ៤ សៅសពលចតិត 
 
         សៅសពលចិតតានទទួលស ចក្តី ៃប់យា៉ាងសនះ
សេីយ ភាពជា ុេព្បក្បសោយបីតិ ានព្ជួតព្ជាប
សពញោងកាយ អ ់កាយក្ៃ៏យូ  អាចតាុំងសៅ
 េូតៃល់មួយថ្ថៃមួយយប់ក៏្ាន ។ 

 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 13 

 

៥ អប ំ់ចតិតឲ្យ ៃប ់
       សោល ុំខាន់   គឺកា ព្គប់ព្គងចិតតសោយ តិ មប 
ជញ្ញៈឲ្យចិតតសៅជាមួយនឹងអា មមណ៍បចចុបបនន ក្នុងសពលសៃក្ 
សៃី ឈ  អងគុយ ឬក្នុងសពលប ិសភាគអាហា ជាសៃីម ។ 
 វិប សនាភាវនាគជឺាកា ព្គប់ព្គងនូវឥន្ទនទិយ ៦ ានៃល់កា 
 ព្ងួមខភនក្ ព្តសចៀក្ ព្ចមុះ អណាត ត កាយ ចិតត មិនឲ្យអភិជា 
)ព្ ឡាញ់( សទាមន ស ) អប់( ព្គប ងកត់ចិតតាន សៅសពល
ស ីញ ូប ឬ ឮ ុំ ស ងជាសៃីម ។  
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៦ ស ៀនរមើលអវកី្នងុសោក្សនះ? 
 
         ស ៀនរមើលអវីក្នុងសោក្សនះព្តឹមខត អនិចចុំ ទុក្ខុំ 
 អនតាត  សព្ោះឱ្កា ថ្នសពលសវោ ព្ោប់ជី វិត ថ្ន 
មនុ ស តវព្គប់ោន  សៅ ល់តិចណា ់ ។ ចិតត
 ប ់រយើងចិតត ប ់រយើង ាិតសៅក្ខនៃងណាក៏្សោ
យ ុេទុក្ខ គឺ ាិតក្នុងចិតត។ 
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៧ សៅសពលស ៃ្ ះោន  
 
      សៅសពលស ៃ្ ះោន  ោន ក់្ៗខតងគិត ក្សេតុ
្ល ខៃលជាសទា ក្ុំេុ  ោក់្ឱ្យោន  សោយមិន
ានគិត ក្សេតុ្លថា ស ៃ្ ះោន សេីយ សតីាន
ព្បសយាជន៍អវីេៃះ ឬក៏្ជាកា បងកបញ្ហា ខវងឆ្ៃ យ ស ឿង
អវីៗសៅក្នុងគុំនិត ព្តូវសចះគិតឱ្យសចញស ឿងលអ។ 
 

 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 16 

 

៨ ធមមជាតិោនសព្ចីនណា ់ 
ខៃលគួ ៃល់កា  ិក្ា 

 
         ធមមជាតិសព្ចីនណា ់ ខៃលស្សងៗ ោនទំង
ខៃលសយីងក៏្ ុេចិតតជាមួយ នឹងភាពស្សងោន សនាះ
ខៃ ៃូសចាន ះ សយីងព្តូវអប់ ំចិតតឲ្យសចះព្ពមនឹងអវីខៃល
ព្ោន់ខតមិនៃូចសយីងថា អវីសនាះ ខមងសកី្ត  ខមង
ោន  ខមង លត់សៅវិញ គឺជា ោខ  សោក្។ 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 17 

 

៩ ចតិត ប ់រយើងសពលេៃះ? 
 
           ចិតតរយើង សពលេៃះជាោ  សពលេៃះជាសទវតា 
សពលេៃះជាមនុ សធមមតា សពលេៃះណាជា តវ។ 
ោន តិ  លឹក្ៃឹងស ឿយៗ ចិតតជាប មតាមិន ព្បកាន់ 
ថាជាមនុ ស ឬជា តវ លះបង់ ក្ោច ត់អតាត នុទិៃាិ 
ជីវិតជាព្បព្ក្តី នឹងោនស ចក្តី ុេ ។ 

 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 18 

 

១០ ក្មាល ងំរតិត 
          
 

ក្មាល ំងរិតត បស់អនក្្តូវមាន 
ជានិរច រទើបរ ើ រៅមុខ្ាន។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 19 

 

១១ ស ឿងសៅក្នងុជីវតិ 
     
           ស ឿងសៅក្នុងជីវិតស ឿងេៃះព្តូវ ង់ចាុំ មិនអាច 
សចះខតានតាមចិតតចង់សទ ជាស ឿងសពលសវោ សេតុ 
្ល ៃូសចនះ ព្តូវោនអុំណត់ក្នុងកា  ង់ចាុំ។ ស ឿងេៃះ 
ព្តូវព្បញាប់មិនអាចបខងអបងអង់ ៃំអក់្ានរ ើយ ព្តូវ 
ពាយាមជមនះឧប គគរ ើ សៅមុេជានិចច ។ 

 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 20 

 

  ១២ ឪពុក្ ោត យ ក្ុុំបសព្ងៀនក្នូ ឲ្យធុំ 
រ ើងរធវើជាអនក្ោនខាៃ ុំង ធុំខាៃ ុំង 

   ឪពុក្ ោត យទាុំងឡាយ កុ្ុំបសព្ងៀនកូ្ន ឲ្យធុំ
រ ើងរធវើជាអនក្ោនខាៃ ុំង ធុំខាៃ ុំង ព្តូវបសព្ងៀនឲ្យកូ្ន
ជាអមក្ោនស ចក្តី ុេរ្រើនៗ ឲ្យកូ្នៃឹងអុំពីតថ្មៃ
ថ្នជីវិត គឺ ុេ ៃប់ និងរធវើជាមនុ សោនព្បសយាជន៌ 
ៃល់ ងគម។  
 
  



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 21 

 

 ១៣ តាមោនចងៃ់ងឹស ឿងរ្រើនសពក្ 
     អនក្ ខមងមនិានក្ត ុីេរ ើយ 

  
         តាមោនចង់ៃឹងស ឿងរ្រើនសពក្  ួចតាុំងមក្ 
សៃក្រក្ើតទុក្ខមិន ុេចិតត សៅគិតថាេៃួនឯងឆ្ៃ ត សទៀត
ឱ្!មនុ សរអើយមនុ ស អតយ់ល់ថា មនុ សឆ្ៃ តគឺជា
មនុ សខៃល ក្ស ចក្តី ុេឲ្យេៃួនឯង ាន។  

 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 22 

 

១៤ ស ចក្ត ីៃប ់ 
 

           ជាចុំណុចចាប់ស្តីមថ្នស ចក្តី ុេ ក្នុងចតិត ប ់
បុគគលព្គប់ ូប    ជាព្គឹះថ្នកា ចាប់ស្តីម ុភមងគលក្នុងព្គួ
ស្ថ  ជាឫ គល់ថ្នកា អភិវឌ្ឍ ងគមជាមូលោា នថ្នកា 
សចៀ វាង ន្ទោគ មក្នុងពិភពសោក្៕ 

 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 23 

 

១៥  តោិនកា  ក្ាចតិតកាន ់
 ុច តិព្បព្ពឹតតធម ៌ 

 
          តិោនកា  ក្ាចិតត ៃូចវា៉ា ក់្ស្ថុំ ងកា ោ 
សោគខៃ  កិ្សល ក្នុងអនក្ៃថ្ទសចញមក្តាមកាយ 
តាមោក្យ មតី មិនអាចឆ្ៃងមក្ៃល់ចិតតខៃលោន
 តិ ជាធម៌ ក្ាសនាះានស ីយ  តិោនកា មិន
វសងវងជាកិ្ចច ជានាទី ។ 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 24 

 

១៦  សនសមី 
     
         ទឹក្ សនសីមសៅសលីចុងសមម ក្នុង  )សេមនត ៃូវ 
 ៃូវ   ព្តជាក់្( សនះជាបញ្ហជ ក់្ឲ្យស ីញថាជីវិត ប ់
មនុ ស តវ  ាិតនូវព្តង់កា មិនសទៀងខព្បព្បួលព្គប់
សពលសវោ សោយចាញ់អុំណាចក្សតត ព្ពះទិនក្ 
យា៉ាងណាមិញមនុ ស ក៏្ៃូចោន ចាញ់អុំណាចសកី្ត
ចា ់ជោម ណសនះជាម តក្ថ្នជីវិត ។ 
   



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 25 

 

១៧ ចងុសព្កាយ 
          
            ទីបុំ្ុតខ្ញុំ    សទីបខតយល់ថា    ោ ព្ាក់្
ឋានៈបុណយ ័ក្តិសព្បៀប ៃូចជាៃំុពពក្សហាះកាត់អវីៗ 
គង់ខតក្នៃង្ុតសៅចុង សព្កាយថ្នជីវិតគឺោម នន័យ
អវីសនាះសទ ។ 

 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 26 

 

១៨ រសរក្តើស្ថៃ ប ់
            
            ស ចក្តីស្ថៃ ប់ោម នអវីខៃលគួ ឲ្យខាៃ ចសនាះសទ
អវីខៃលគួ  ឲ្យខាៃ ចសនាះ ាតិនូវព្តង់ស ចក្តីលអ មិន
ទាន់ានបុំសពញនូវស ីយ )វិបបស្ថ សីនាះអីស ចក្តី
សតត ព្ក្ហាយ( អនក្គបបីគិតនូវព្តង់ចុំណុចសនះ ។ 

 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 27 

 

១៩ជីវតិ 
    
 

ស ឿងោ៉ា វជីវិតសនះសោ សពញសោយស ចក្តី 
ទុក្ខយា៉ាងសព្ចីនោប់មិនអ ់សនាះសទ ។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 28 

 

២០មនិសទៀង 
           
          សព្កាមសម សលីខ្នៃីសនះ   វានឹងខព្បព្បួល
មិនសទៀង ូមបីធមមជាតិ ក៏្ខព្បព្បួលមិនថាមនុ ស   
ឬក៏្ តវ ាិត នូវសព្កាមអុំណាចថ្នកា សកី្តចា ់ឈឺ
ស្ថៃ ប់មិនសទៀង។ 

 
 

 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 29 

 

២១សោលជេំ  
         
           សធវីជាមនុ សព្តូវព្បកាន់ខាជ ប់នូវសោលជំេ   សធវី 
ជាមន្ទនតីព្តូវព្បកាន់ នូវ ចចធម៌ស្ថ ជាតិ ប ់មនុ សលអ
មិនខក្នូវអុំសពីលអ។ 
 
  
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 30 

 

២២ជីវតិសយីង 
 
 

ជីវិតសយីងព្គប់ោន ោនស ឿង 
 មុគស្ថម ញនិងោន 
បញ្ហា ស ៀងៗេៃួន។ 

 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 31 

 

២៣រៅរេលអនក្សអបអ់នក្ ទទ 
 
 

រៅរេលអនក្សអប់អនក្ ទទអនក្ បមង 
រ ក្រក្ើតទុក្ខមិនសុខ្រិតត។ 

 
 
 

 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 32 

 

២៤ជើវតិ ស់រៅ 
 
 

ជើវិត ស់រៅកំុ្រូលរិតត 
ចាប់កំ្ហុសអនក្ ទទ។ 

 
 
 

 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 33 

 

២៥ខ្ងឹ 
 
 

កាលប លមិនខ្ឹងសអប់អនក្ ទទ 
អនក្ បមងរ ក្ជាសុខ្។ 

  
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 34 

 

២៦របើអនក្រងអលុអនក្ ទទ 
 

របើអនក្រងអុលអនក្ ទទ្មាម 
៤  ក៏្គបបើរងអុលខ្លួនក៏្្មាម៤ប   
យ៉ាងរនេះរទើបវារសើ ភាេគ្នន។ 

 
 

 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 35 

 

២៧រ ៀនរមើល 
 
 
          រធវើជាមនុសសរមើលេើរំណុររខ្ាយ បស់ 

     ខ្លួនានរ្រើន ្បរសើ ជារមើលអនក្ ទទ។ 
 
 
 

 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 36 

 

២៨របើរមើល 
 
 
         របើរមើលអនក្ ទទគឺរមើលរោយរិតតរមតាត  

ររញេើខាងក្នុងរិតត បស់អនក្្ង។ 
 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 37 

 

២៩សអបទ់កុ្ខ 
  

 
 

សអប់ទុក្ខ មិនសអប់សុខ្។ 
 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 38 

 

៣០បណុយាប 
 
 

របើអនក្គិតអា្ក្ក់្រក្ើតាប 
            របើអនក្គិតអវើប ល្តូវរក្ើតបុណយ។ 

 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 39 

 

៣១ក្ុយំក្រភលើងមក្ តុ 
 
 

កំុ្យក្រភលើងមក្ ុតខ្លួនឯងវានំឲ្យរតត  
រហើយរ ក្មិនលក់្រទៀត។ 

 
 

 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 40 

 

៣២សមាា យបុណយ 
 
 

មនុសសរយើងមានសមាា យបុណយរ ៀងៗ 
ខ្លួនកំុ្្របណនរគរ ើយ។ 

 
 
 

 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 41 

 

៣៣រ ៀនរមើល 
 
 

រ ៀនរមើលរំណុរលអ បស់អនក្ ទទរទើប 
អនក្មានក្តើសុខ្ក្នុងរិតតយ៉ាងទូោយ។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 42 

 

៣៤អនក្រធវើបុណយ 
 
 

អនក្រធវើបុណយរម៉ាររូលរិតតនិយយរ ើមគ្នន  
េើរ្កាយខ្នងរមល៉ាេះអត់ខាល រាបរទអើ?៕ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 43 

 

 ៣៥មនសុសរយើង្គបគ់្នន  
 
 

មនុសសរយើង្គប់គ្នន  ររេះស រស ពាក្យាប             
ប៉ាុបនតមិន ងឹថាាបរនេះមានន័យយ៉ាងណា?។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 44 

 

៣៦រភលើង្របណន 
 

មនុសសប លរូលរិតត្របណនរគ   
មិនបមនជាលក្ខណៈមនុសសលអរ ើយ។ 

 
 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 45 

 

៣៧មនសុសប ល 
រលូរតិត្ របណន 

 
មនុសសប លរូលរិតត្របណនអនក្ ទទ 

   ជាលក្ខណៈមនុសសរធវើខ្លួនខាត់្បរយជន  
ខ្លួនអនក្នឹងអនក្ ទទ។ 

 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 46 

 

៣៨សូមអនក្ក្ុយំក្រភលើង 
 
 

សូមអនក្កំុ្យក្រភលើង ុតខ្លួនឯងនិងអនក្ 
 ទទវានំឲ្យអនក្រតត ទំងសងខាង។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 47 

 

៣៩រេលប លរគសអប ់
 
 

រេលប លរគសអប់អនក្ សូមកំុ្ឲ្យបតអនក្ 
សអប់រគរៅានរហើយជើវិតមានក្តើសុខ្។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 48 

 

 ៤០រេលប លខ្ឹង 
 
 

រេលប លអនក្ខ្ឹងរ្កាធ 
អនក្ បមងរ ក្មិនលក់្ាយមិនាន 
រធវើឲ្យរិតត បស់រតត ្គប់រេល។ 

 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 49 

 

៤១រសរក្តើរ្កាធ 
 
 

អងគធម៌គឺរទសររតសិក្រសរក្តើរ្កាធ 
រក្ើតរ ើងរេលណារេលរនេះ 
នឹង ោយអស់្បរយជន ។ 

 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 50 

 

៤២រ ឿងខ្លេះ្តវូចា ំ
 
 

រ ឿងខ្លេះរូលមក្ក្នុងជើវិត បស់រយើង 
ក៏្ជារមរ ៀនជើវិត្ងប  ។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 51 

 

៤៣ពាក្យសមតើ 
 
 

ពាក្យសមតើមុតជាងលំបេងរៅរទៀត។ 
 
 
 
 

 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 52 

 

៤៤ស្ថន មញញឹម 
         
          មនុ សសយីងព្គប់ោន    គឺោនថ្ថៃមួយថ្នជីវិត 
គឺស ចក្តសី្ថៃ បប់៉ាុខនត  ូមថ្នកា ស្ថៃ ប់សនាះចុងសព្កាយ    
 ូមឲ្យោនស្ថន មញញឹម គឺោនភាពប ិ ុទធ ក្នុងចិតត
ខៃលជាទីពឹងចុងសព្កាយ្ងចុះ។ 

 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 53 

 

៤៥ៃក្ចតិត 
          ចិតតមនុ សមិនេុ អុំពីអវីបុំពង់ទឹក្សោះ  មិនេុ 
អុំពីអវីាតទឹក្ខៃល វាោនភាពក្ក្សពលខៃលចិតត ៃប់
ស ៃៀមពពួក្ក្ក្ ក្៏ធ្លៃ ក្ច់ុះសធវីឲ្យព្បមូលសៅជា្តុំោន សៅ
ខាងសព្កាមថ្្ទទឹក្ ចតិតមនុ សសយីងព្គប់ោន ធ្លៃ ក្ក់្ក្សេីយ 
ឬ សបីចិតតមិនធ្លៃ ក្ក់្ក្សទពិាក្និងខ វងយល់អុំពីព្ពះធម៌
ខៃល ជា្ៃូវបុណយក្ុ លណា ់  ូមឲ្យមនុ សព្គប់ោន  
ៃក្ចិតតអុំពីស ចក្តីទុក្ខសស្ថក្ សចញអុំពីចិតតៃ៏អាព្ក្ក្់សនះ
ចុះអនក្នឹងានស ចក្តី ុេពិត។ 

 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 54 

 

៤៦ចតិតប  ុិទធ 
            
 

ចិតតប ិ ុទធស្ថអ តមិនោនសព្គឿងសមេមង 
 ខមងានស ចក្តី ុេព្គប់កាលទាុំ ងពួង 

សោយអុំណាចចិតត ៃប់ពិត។ 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 55 

 

៤៧ខ វង ក្ស ចក្ត ុីេ 
            មនុ សសយីងកាល សបីខ វង ក្ស ចក្តី ុេស ីញ
សេីយក្៏ គបបីក្ុំណត់ថ្នស ចក្តី ុេសនាះ សោយបញ្ហញ ញាណ
សោយព្បថ្ព ចុះអនក្ នឹងានយល់ថាកា យល់ៃឹងអុំពីជី វិតសនះ 
វាោនលក្ខណៈ ុំខាន់យា៉ាងណាេៃះ ព្ោប់ជី វិតសនះ  ព្ោន់
ខតសយីងយល់ក្នុង េ ព្បព្ពឹតតបៃិបតិតជី វិតព្បចាុំ ថ្ថៃបញ្ហា ជី វិត
សនះ វានឹងមក្ៃល់ព្ពមៗោន ខតមតងអវីខៃលជាកា  ុំខាន់ថ្ន
ជី វិត គឺកា យល់ៃឹងអុំពីបញ្ហា ជី វិតកាល សបីអនក្មិនៃឹងមិន
យល់ពី  សបៀប  ់សៅសទ អនក្នឹងជួបនូវស ចក្តីទុក្ខសនាះជាក្់
មិនខានសនាះស ីយ ។               



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 56 

 

៤៨ ៃកឹ្សឈី 
         
          អាកា ធ្លតុធមមជាតិ ក៏្ជាកា  ិក្ាជាបទ 
ពិចា ណា អុំពកីា   ់សៅ ព្ោប់មនុ ស តវព្គប់
ោន   ៃឹក្សឈីគង់ោន ថ្ថៃមួយព្ជុះ ៃឹក្ធ្លៃ ក់្ចាក្ទង
យា៉ាងណាមិញជីវិតមនុ ស តវ គង់ោនថ្ថៃ មួយខបក្ធ្លៃ យសៅ
 វិញជាធមមតាស ឿងសខាៃ ច្ា គឺកា ឈឺ ចាប់ ។                

 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 57 

 

៤៩កា គតិគុំនតិស្សងោន  
 
          កា គិតគុំនិតស្សងោន  សព្ោះមក្ខតចិតតស្សង
ោន  កា រធវើក៏្ស្សងោន  ចិតតរយើងមិនៃូចចិតតសគមក្ពី
សគមិនៃូចចិតតរយើងរទើបរធវើអវីក៏្ស្សងោន។ 
 

 

 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 58 

 

៥០ជើ វតិរយើងសនះោន  
ភាពស្សងៗោន  

             
 
          ជីវិតរយើងសនះ មិនខមនសចះខតញញឹមាន 
ព្គប់សពលសវោសនាះរ ើយ  ុេទុក្ខ បាយសស្ថក្
សម ជាប មតាធម៌ ។  

 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 59 

 

៥១ព្គបស់ ឿង 
          
 
            ព្គប់ស ឿងខៃលសយីងានជួប ព្គប់មនុ ស
ខៃលសយីងានស្ថគ ល់ ព្គប់បញ្ហញ ខៃលានសកី្ត
ស ីង ុទទខតជាព្គូបសព្ងៀន  ព្ោប់ជីវិតសយីង។ 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 60 

 

៥២មនសុសរយើងចាស់ៗ 
 
 

មនសុសរយើងចាស់ៗអស់រហើយអើ្ តវូ 
ររេះគតិរហើយនងិររេះខាា សក្នូរក្ាង 

ខ្លេះ្ងរ្ពាេះជាមនសុស។ 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 61 

 

៥៣មនសុសចាស់ទុ ំ
 

មនុសសចាស់ទុរំធវើអវើមួយ្តូវគិតជាមនុសស 
ចាស់ទុកំុំ្រធវើរ ិតមិនបមនជាមនុសសចាស់ 
ទុឲំ្យរសាេះ រ្ពាេះរយើងមិនបមនកូ្ន 

រក្ាងរទៀតរទ។ 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 62 

 

៥៤ពាក្យសមតើជាក្មាល ងំ 
 
 

ពាក្យសមតើជាក្មាល ំងរិតតឬជាឱសថ 
 ៏អសាច  យក្នុងរោក្។ 

 
 
 

 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 63 

 

៥៥សពលសគថា 
 

សពលសគថាឲ្យ កុ្ុំេឹងព្តិះ ិះគិត 
ព្បឹង ិក្ា។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 64 

 

៥៦កា ស ពគបប់ណឌ តិ 
 

កា ស ពគប់បណឌ ិត ខមងឲ្យអនក្ 
សកី្តោ ព្ាក់្សព្ោះអាព្ ័យ 
ស ពគប់ព្តូវ ខមងឲ្យ្ល 

ក្នុងសពលបចចុបបសនះជាក់្មិនខាន។ 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 65 

 

៥៧រធវើជា្គរូគ 
  
 

របើអនក្រធវើជា្គូរគទល់បតរិតតនឹងឲ្យធងន់ 
កំុ្ខ្ឹងរ្កាធតាមអំណាររិតត បស់ 

ខ្លួនរនេះមិនលអរ ើយ។ 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 66 

 

៥៨មនសុសរយើង 
 
 

មនុសសរយើងរេលប លខ្ឹងគឺាត់ 
ភាេជាមាច ស់កា រលើខ្លួនឯង។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 67 

 

៥៩រេលប លខ្ងឹ 
 

 
    មនុសសរយើងប លខ្ឹងគឺលងង់ជាទើបំ្ុត។ 

 
នទៃមុខេេឹម ស្ង្ឃឹមកនុង្ចិតត។ 

 
 
 

https://web.facebook.com/photo/?fbid=865834643750053&set=pcb.865835460416638&__cft__%5b0%5d=AZVqKywYONMyPZ9BoV8451CAogXY6igQCpv7SDbkhN1et-xG0h7qrQ9lhhIV7ShWw_DCx2PGUzTapRM_wahJLd6-loksl7VE9nV7Wdi6GU6FpiLlqAEqEP5N8_wi7hVd9y1fDmJOrwUF8LsS6ldJ1wfy&__tn__=*bHH-R
https://web.facebook.com/photo/?fbid=865834643750053&set=pcb.865835460416638&__cft__%5b0%5d=AZVqKywYONMyPZ9BoV8451CAogXY6igQCpv7SDbkhN1et-xG0h7qrQ9lhhIV7ShWw_DCx2PGUzTapRM_wahJLd6-loksl7VE9nV7Wdi6GU6FpiLlqAEqEP5N8_wi7hVd9y1fDmJOrwUF8LsS6ldJ1wfy&__tn__=*bHH-R


រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 68 

 

៦០ាក្ទ់កឹ្រតិត 
 

កា ាក់្ទឹក្រិតតវារធវើឲ្យរខ្ាយ 
បញ្ហា រធវើយ៉ាងណាកំុ្ឲ្យាក់្ទឹក្ 

         រិតតឲ្យរសាេះ អនក្និងខាត្បរយជន ។ 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 69 

 

៦១ហាត់្ ាណ 
 

ហាត់្ាណវាេិតជាលអស្មាប់ 
សុខ្ភាេ ល្ូវកាយ អវើប លសំខាន់ 

       គឺបថ ក្ាសុខ្ភាេ ល្ូវរិតតគឺសាត ប់ធម៌។ 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 70 

 

៦២ជើវតិ ស់រៅ 
 
 

ជើវិត ស់រៅរ ៀនបរងកើតសាន មញញឹម 
រទើបជើវិតានរសរក្តើសុខ្រិតត។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 71 

 

៦៣រ ៀនបរងកើតរមតាត  
 
 

រ ៀនបរងកើតរមតាត រិតត 
រ ៀនបរងកើតរមតាត រិតត 

          រទើបអនក្មានរសរក្តើសុខ្។ 
 

 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 72 

 

៦៤បកកលបខា ំ
 
 
 

កំុ្រធវើជាមនុសសចាក្េើរ្កាយខ្នង។ 
 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 73 

 

៦៥រ ៀនរធវើរតិតរសាើ  
 
 

កំុ្េើមុខ្រ្សង រ្កាយខ្នងរ្សង 
រ ៀនរិតតឲ្យលអទំងសងខាង។ 

 
 

 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 74 

 

៦៦្សោញ់ 
 
 

្សោញ់ប៉ាុណាា សអប់ប៉ាុណា ឹង្តូវចាំ។ 
្សោញ់ខាល ងំទុក្ខក៏្ខាល ងំប  ។ 

 
 

 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 75 

 

៦៧អនក្ធំឬរមរគ 
 
 

អនក្េិត្ាក្ មិន្បកាន់រ ឿងតូរតារ 
រហើយ្េមទំងរិតតទូោយររេះ 
អធា្ស័យ្គប់រេល។ 

 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 76 

 

៦៨អនក្ កឹ្ន ំ
 
 

អនក្ ឹក្នំរបើ ឹក្ថាខ្លួនលងង់ កំុ្ ឹក្នំឲ្យ 
    រសាេះវានំឲ្យអនតោយ ល់សងគមមិនខាន។ 

 
 
 

 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 77 

 

៦៩អនក្្គប់្ គង 
 
 

អនក្្គប់្គងរបើ ឹងថាខ្លួនខ្វេះរំរណេះ 
 ឹងរហើយកំុ្រង់រធវើជាអនក្្គប់ 

្គងឲ្យរសាេះ។ 
 

 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 78 

 

៧០អនក្ធំ 
 
 

អនក្ធំរបើរិតតររងអៀតមិនសម 
ជាអនក្ធំរនេះរទ។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 79 

 

 ៧១ខ្វេះគណុធម ៌
 
 

អនក្ធំរបើខ្វេះគុណធម៌ក្នុងខ្លួនរហើយ 
មិនសាក្សមរធវើជាអនក្ធំរ ើយ។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 80 

 

៧២ោក្យចាក្ស់ោត 
 
 

ោក្យ មតីចាក់្សោតក៏្សធវីសយីងសចះគិត 
សេីយព្ពមោនក្ោៃ ុំងចិតត សេីយ 
កុ្ុំេឹងសគអី សយីងព្តូវសធវីឲ្យានសជាគជ័យ។ 

 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 81 

 

៧៣អាហា ្ៃវូចតិត 
 
    ោធិ គឺជា កា តាុំងចិតតោុំក្នុងអា មមណ៍ 
      ខតមួយ ឬ កា ៃឹងចា ់នូវអា មមណ៍សនាះៗ 
សោយ ចចភាព ។ គឺជា កា សព្គៀក្ចិតត 
ចងចិតតឲ្យជាប់ ក្នុងអា មមណ៍ខតមួយ 
មិនបសណាត យឲ្យចិតតព្តាច់ច  
សៅ ក្អា មមណ៍ស្សងៗ ។ 

 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 82 

 

៧៤សងគមមនសុស 
 

       សងគមនុសសរបើមានបតកា ចាក្ ុក្ ល់ 
គ្នន នឹងគ្នន រហើយ បមងមិនានក្តើសុខ្ 
រ ើយក្បនលងហនឹង  រ្ពាេះមានបតបញ្ហា  
គួ ឲ្យខាល រជាងរខាា ររៅរទៀត។ 

 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 83 

 

៧៥មនសុសលអ 
 
 

មនុសសលអមិនលអរយើងអារ ឹងាន 
របើអនក្រង់ ឹងថាអនក្រនេះលអេិតបមន 
ឲ្យគ្នត់កាន់លុយសាក្រមើល។ 

 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 84 

 

 ៧៦ឲ្យតទមល 
 
 

របើអនក្រង់ឲ្យរគឲ្យតទមល ល់ខ្លួនទល់ 
បតខ្លួនឯងររេះឲ្យតបមលខ្លួនឯង។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 85 

 

៧៧រធវើជារមរគ 
 
 

របើអនក្ោក់្រិតតរធវើជារមរគរហើយ 
្តូវរ ៀនសាត ប់ឲ្យាន្គប់ទិស    

កំុ្សាត ប់បតមាខ ងៗវានំឲ្យអនតោយ។ 
 

 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 86 

 

៧៨អនំតួ 
 

រធវើជាមនុសសកំុ្អំនួតខាល ងំរេក្ 
    វានំឲ្យអនក្អស់តទមលជាមនុសស។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 87 

 

៧៩ក្នូរៅ្បសុ្សើ 
 

កូ្នរៅ្បុស្សើរធវើជាកូ្នលអ ្តូវររេះ ឹង 
គុណឪេុក្មាត យរទើបកូ្នមានក្តើសុខ្រហើយ
រទវតា   បតងបតបថ ក្ាកូ្ន និងញាតិ 
ក៏្រគ្សោញ់រូលរិតតរនេះជាមុនរសនហ  
យ៉ាងេិរសសណាកូ្ន្តូវរងចាំទុក្។ 

 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 88 

 

៨០ជើវតិ ស់រៅ 
 

    ជើវិត ស់រៅអាយុ បស់រយើង្គប់ 
គ្នន ខ្លើណាស់្តូវររេះរធវើអំរេើលអ 
មានទនសើលភាវនជាទើេងឹ 
ស្មាប់រៅរោក្ខាងមុខ្។ 

 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 89 

 

៨១បរក្ទន 
 

ជើវិត ស់រៅ្តូវររេះបរក្ទន 
 ល់ប លក្មសត់អត់ឃ្លល ននិងបរក្ 
ទន ល់សមណ្េហាណ រ ា្ េះ 
រធវើរៅទើេឹងស្មាប់ខ្លួនឯង។ 
ទនគជឺាមនុរសនហ  

 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 90 

 

៨២រធវើជាឪេុក្មាត យ 
 
 

រធវើជាឪេុក្មាត យរគ កំុ្សាត ប់បតមាខ ង 
្តូវសាត ប់ទំងសងខាងរទើបសមជា 
ឪេុក្មាត យ បស់ទំងឡាយ។ 

 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 91 

 

៨៣កា អប ់ ំ
 
 

កា អប់ ំរិតតនឹងមិនថាទថងឬយប់រទ 
សំខាន់រធវើយ៉ាងណាឲ្យសុខ្សងប់។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 92 

 

៨៤រ ក្ចាប់ក្ំហសុ 
 
 

អនក្ ឹក្នំកំុ្រ ក្ចាំចាប់កំ្ហុសរនេះ 
     រិតតេៃួនឯងមិនានរសរក្តើសុខ្រ ើយ។ 

 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ 93 

 

៨៥ក្ុរំលូរតិត 
 

កំុ្រូលរិតតរមើលមនុសសបតសំបក្ 
 ខាងរ្ត្តូវរ ៀនរមើលឲ្យ ល់ 
របេះ ួង បស់ បស់មនុសសវិញ 
   ្បរសើ ជាជាង រហើយអនក្ក៏្ាន 

រសរក្តើសុខ្រទៀត្ង។ 
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៨៦្តវូររេះឲ្យតទមល 
 

 ស់ជាមនុសស្តូវររេះឲ្យតទមលអនក្ 
 ទទក្ុំរូលរិតតរមើលងាយរមើល 

     រថាក្រគ មិនសមជាមនុសសរនេះរទ។ 
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 ៨៧មន ុសលអមនិលអ 
 

មនុ សលអមិនលអធនក្ព្តូវសចះសមីលឬ 
 សងកតទសងវីថ្នកា ព្បព្ពឹតតបុគគល 
សនាះសោយបញ្ហញ ឲ្យានយ ូ 
បនតិចអនក្ៃឹងមិនខាន។ 
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៨៨ស្ថគ ល់មេុមនិស្ថគ ល់ចតិត 
 

មនុ សសយីងអាចស្ថគ ល់ោន យូ ប៉ាុណាា  
មិនព្ាក្ៃថាស្ថគ ល់សទ  
 ុំខាន់គឺស្ថគ ល់ចិតត។ 
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៨៩ក្ុុំេវល់ោក្យអនក្ៃថ្ទ 
 
 

 ូមអនក្កុ្ុំេវល់ោក្យ មតីអនក្ៃថ្ទ 
សព្ចីនសពក្អនក្ ខមក្ាត់ភាពសជឿ 

ជាក់្ក្នុងជីវិត។ 
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៩០រ ៀន 
 

ទើក្បនលងណាក្ជ៏ាសាោរ ៀន 
ស្មាបជ់ើវតិរយើងប   
ទនកា  ស់រៅ្បចាទំថង។ 
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៩១េនត ី
  

ឯស ចក្ដីអត់ធន់ចុំសោះស ចក្ដីទុក្ខ 
ខៃលជាសេតុឲ្យសកី្ត សោភៈ 

       សនាះានខាងអត់ព្ទាុំនឹងចុំណងស្សង ៗ 
ខៃលសកី្តស ីងក្នុងទាវ  ទាុំង ៦។ 
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៩២ ុេទុក្ខ 
 
 

 ុេទុក្ខគឺវា ាិតក្នុងចិតតខៃលាន 
អប់ ំលអរហើយ  ខមងជា ុេ.។ 
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៩៣ក្លាណមតិត 
 
 

       ក្លាណមិតត នាុំជីវិត ោនសស្ថភ័ណ។ 
ខ្ញុំស្ថគ ល់អនក្សពលអនក្យុំ  

អនក្ស ីញខ្ញុំសពលខ្ញុំញញឹម។ 
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៩៤សននសអយីស្ថត បស់ោក្ តា ណាា៎? 
         សននសអីយស្ថត ប់ណាា៎ គមពី ស្ថព្ស្ថត  ក្បួន 
ចាប់ស្សងៗ  ិក្ាស ៀន ូព្តកុ្ុំឲ្យវសងវង វបបធម៌ 
េៃួនឯង ថកុំសថកីនអស្ថច  យ ។ ធម៌អាថ៌ាលី  ិកាខ វិន័យ 
បិៃក្សនាះណាា៎ ស ៀនឲ្យព្ាក្ៃ គមពី ៃីកា អៃាក្ថា 
ព្ាជញព្ាចា ទុក្។ ព្ វាទសនទញ ព្ចវាព្បសៃញ 
សឆ្ព ះព្ ូតសៅមុេ តុំណតសៅ នូវថ្ថៃខាងមុេ អ ់ 
ពីចា ់ព្ ុក្ កូ្នសៅ ក្ា៕ 
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៩៥គ្នា ន្បរទសណា? 
 

   គ្នា ន្បរទសណា្សោញ់រយើង 
រ្តេើរយើង្សោញ់្បរទស 
រយើងរទអវើប លសំខាន់ររេះ 
្សោញ់សាមគគើគ្នន  រទើប 
្បរទសជាតិ ីក្ររ្មើន។ 
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៩៦របើមនិរង្ក្ក្ុរំធវើរ ឿង 
 ទងំ ៣ រនេះោរឲ់្យរសាេះ 

  
   ១ កំុ្ខ្ជិល 
    ២ កំុ្ខាា សរអៀន 

៣ កំុ្ ក្រលសោក់្ 
   ឲ្យខ្លួនឯងរសាេះ។ 
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៩៧ក្តើ្ សទម៉ា 
 

មនុសសរយើង្តូវមានក្តើ្សទម៉ា 
របើរយើងមិនមានក្តើ្សទម៉ារទភាេ 
រជាគជ័យ បមងមិនសរ្មររនេះរទ 
សូមកំុ្លេះបង់ក្តើ្សទម៉ា បស់អនក្។ 
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៩៨សពលខៃលព្ ោញ់ 
 
 

      សពលខៃលព្ ោញ់សមីលមិនស ីញ 
កំ្េុ សពលខៃល អប់វិញសនាះ 
សមីលស ីញកំ្េុ ព្គប់យា៉ាង។ 

       បបក្ាក់្រយើងនឹងចាញ់សាមគគើឈ្នេះ។ 
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៩៩ក្ុុំវនិចិាយ័អនក្ៃថ្ទសៅតាម 
គុំនតិថ្នអធាព្ ័យ 

         ប ់អនក្ វានាុំឲ្យរយើងរក្ើតាបណាសញាម?  
កុ្ុំ វិនិចា័យអនក្ៃថ្ទណាមួយរ ើយ តាមអធាព្ ័យ ប ់
រយើង សព្ោះមនុ សស្សងោន លអ មិនលអជាប មតាធម៌។ 
រយើងព្តូវ ិក្ាចូល ឲ្យៃល់ប មតាធម៌ ក្នុងអនក្ៃថ្ទ ក្៏
ៃូចជាប មតាធម៌ក្នុងេៃួនរយើងខៃ ។  
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បុរាណភាសតិ      

 
 
 
 
 
 

ពេលពេលា 

                         eBlevlaEdlknøgputeTA KWCabTBiesaFn_énCIvit . 

        mYynaTImanRbeyaCn_sRmab;´   »¡ អ្នកទំាងឡាយ

cUលkMuRbmaTnwgeBlevlaeLIy   
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