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អារម្ភកថា 
             ខ្ញុំឲ្យឈ ម្ ោះឈស្ៀវឈៅទស្សនៈរបស់្ខ្ញុំភាគ១ឈនោះឈោលបំណងរបស់្
ខ្ញុំឈេលដែលខ្ញុំអានឈស្ៀវឈៅម្តងៗនិងនិម្នតឈៅទីណាៗ ខ្ញុំដែងដែស្ិកានូវ
ឈេែុការដែលឈៅកដនែងឈ ោះៗ ឬជុុំវិញឈ ោះែូចជាជីវិែប្បចំថ្ងៃផងដែរ។  
           ការបឈងកីែជាឈម្ឈរៀនស្ប្ាប់ជីវិែ ថ្នម្នុស្សប្គប់ោា  ឈបីនិយាយឈៅ
ឈម្ឈរៀនជីវិែ  ដែលឈយីងប្ែូវឈរៀនទំងវែថុានវិញ្ញា ណកតីទំងវែថុោម នវិញ្ញា ណ
កតី ស្ុទធដែជាឈម្ឈរៀនថ្នជីវិែ ប្េម្ទំងការស្ិកាដស្ែងយល់ឈោយបញ្ញា តាម្
ស្ភាេេិែ។ 
           ការស្ិកាដស្ែងយល់នូវអ្ែីដែលអ្ាកបានែឹង បានឈ ីញបានលឺក៏ជា
ឈម្ឈរៀនស្ប្ាប់ជីវិែផ្ផតល់ប្បឈយាជនាជាឈប្ចីន កាុងការអ្ប់រំចិែតឲ្យដែចំណុច
ឈ ោះផ្លអស្ប្ាប់អ្ាក។ ម្នុស្សឈយីងប្គប់ោា ឈបីមិ្នស្ិកាឈទ អ្ាករដម្ងមិ្ន
ែឹងមិ្នយល់នូវអ្ែីដែលមិ្នែឹងានជាឈប្ចីនឈទៀែានដែការស្ិកាឈរៀនស្ូប្ែ
ឈទ ឈទីបឈ ែ្ីឲ្យអ្ាកយល់ នូវអ្ែីដែលអ្ាកចង់ឈចោះ  ចង់ែឹងានភាេងាយប្ស្ួល
កាុងជីវិែប្បចំថ្ងៃ ឈបីអ្ាកមិ្នឈរៀនឈទ អ្ាករដម្ងមិ្នានេនែឺថ្នជីវិែឈ ីយ។ 
 
 
 
 
 



 

 

ស ៀវសៅ 

 ទស្សនៈរបស្ខ់្ញុំ 
ភាគ ១ 

ស ៀបស ៀង 
                    ភកិ្ ខ ុមថធសោ   អុ៊ិត សជុាត៊ិ 

 
ពិនតិ្យស្ទៀងផ្ទទ ត្ ់             
 
                                                ឯ.ក្ បណ្ឌិ ត្ សាស្រ្សាា ចា យ ខ ៀវ កសុល 
 
សាា នទសីធវើ 
 

 វាយអក្ស ក្ ុុំពយូទ ័សោយ អុិត្  ជុាត្ ិ
        វត្ ាោជបូណ៌្ក្រុងស ៀមោបសេត្ាស ៀមោប 

                            ធមមទានសោយ ពទុ ធប  ិ័ទទសូៅ 
                                        ថ្ថៃ    ១៥ សក្ើត្  ខេ ក្ក្ាកិ្ ព>  ២៥៦០ 
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មនុស្សមានអំណាច 
 
 

         មនុស្សយ ើងមានអំណាចប ុណាា   ក៏ត្រូវតរ 
ស្លា ប់យៅតាម ថាកមមយ ៀងៗ ខ្ាួនយចៀស្មិនផុរ
អំពើកា យកើរស្លា ប់យ ើ ។ 
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កា តំាងចិរតពាយាម 
         ការតំាងចិត្តព្យាយាមអប់ ំយៅ កយស្ចកតើ 
ស្ងប់មិនតមនមានន័ ថាទាល់តរត្ពះពុទ្ធយ ះយទ្បុ
គ្គលណា ក៏អាចចយត្មើនយស្ចកតើយ ះបានដូចតរ
គ្នា ឲ្យតរយ ើងមានចិរតអប់ ំពិរ បំយពញយស្ចកតើលអ
យ ះមិនថាត្ពះអ ិ ឬបុថុជ្ជន។ 
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កា អប់ ំចិរត 
          
         កា ទ្ូ ម នចិរតមិនតមនជាយ ឿងងា ត្ស្ួល 
ដូចអវើ?តដលអាកបានគ្ិរថា វាងា យ ះយទ្តាម
ពិរចិរតយនះលំបាកតស្ន លំបាកណាស់្កាុងកា 
អប់ ំយ ះ យបើអាក កាចិរតបានយ ះ ពិរជាលអ
ណាស់្។             
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ស្ុខ្ចិរត 
          
 

          កា អប ់ំចរិតតាមតបបផាូវស្មាធិចិរតយនះ 
ផតល់យស្ចកតើស្ខុ្យនះយា ងក្ត្កតលងកាងុចិរត ប
ស់្អាកយស្ចកតើស្ងបយ់នះយធវើឲ្យចិរតស្ខុ្ស្ងប់ពិរ។ 
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សំ្យលៀងស្រិ ឲ្យមុរ 
           សំ្យលៀងស្រិ ឲ្យមុរ សំ្យលៀងត្បាជាា  
ឲ្យត្ស្ួច អប់ ំចិរត ឲ្យស្ងប់អប់ ំកា ឲ្យណា  ។ 
ស្ូមឲ្យស្ពវស្រវទាំងឡា  បានយស្ចកតើស្ុខ្ 
 ួចយចៀស្ផុរទ្ុកខភ័ យោគ្ទាំងពួង។ ស្ូមអនុ 
យមាទ្ ! យ ើង ួមគ្នា ត្បឆំងយមយោគ្កូ វិដ -១៩ 
តាមកា តែ ំ បស់្ត្កស្ួងស្ុខាភិបាល។  
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យ ើងត្គ្ប់គ្នា ធ្លា ប់ 
          កូនយកមងមិនធ្លា ប់ចាស់្ តរមនុស្សចាស់្
ធ្លា ប់យកមង កូនយកមងអាចចាស់្តរមនុស្សចាស់្មិន
អាចយកមង។ ស្ូមអនុយមាទ្ ! យ ើង ួមគ្នា ត្បឆំង
យមយោគ្កូ វិដ១៩តាមកា តែ ំ បស់្ត្កស្ួងស្ុខា
ភិបាល។ ត្បយទ្ស្ឥណាា  កាុងមួ ស្បាត ហ៍១ 
លាន ក់ជាងទាំងអាក ង់យត្គ្នះនិងអាកស្លា ប់យៅទ្ើ
ត្កុងញូយដលើ ។  
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យកើរមកគ្នម នមិរត 
      
         

         យកើរមកគ្នម នមិរត   ជ្ីវិរគ្នម នន័    យបើមាន 
និស្ស ័ គ្ង់បានជ្ួបគ្នា។ 
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បយងកីនយមតាត  
           
 
       បយងកីនយមតាត ក ុណាកដើត្ស្ឡាញ់លះកា ផ្ចា ញ់ 
តលងគ្ំនុំ ទ ើបជ្ី វិរមានកតើស្ុខ្ ។ 
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ទឹ្កជាត្បយយាជ្ន៍ស្ត្មាប ់
មនុស្សស្រវទាំងឡា  

               
             ទ្ឹកជាត្បយយាជ្ន៍ ត្ទ្ត្ទ្ង់ស្ល ពាងគ ទ្ឹក
ចិរតធំជាង មហាស្លគ្  ទ្ឹកចិរតត្ជ្ួរយត្ជ្ៀប យោ 
កដើអំែ  ទ្ឹកចិរតយស្លម ះស្ លអគ្នម នអវើផទឹម។ ស្ូម
អនុយមាទ្ ! យ ើង ួមគ្នា ត្បឆំងយមយោគ្កូវិដ១៩
តាមកា តែ ំ បស់្ត្កស្ួងស្ុខាភិបាល។  
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អនកដឹកនំ 
          
         យបើអាកដឹក ំគ្ិរត្រូវ ីកចយត្មើន យបើគ្ិរមនិ
ត្រូវមិន ីកចយត្មើន។ 

យល់តូច 
           ល់  រូច ត្រូវចាប់គ្ិរ ដល់ ល់ ធំពិរ  
ត្រូវយចះវិភាគ្។ 
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បញ្ហា  
        ត្បភពក្នបញ្ហា ទំាងអស់្ស្ុទ្ធ   តរមានមុខ្
ចំែងតដលត្រូវយោះត្ស្ល  យរើយ ើងគ្ួ យោះ
ត្ស្ល មុខ្ក្នចំែងយ ះ  យបៀបណាយបើយ ើង
មិនយោះត្ស្ល យទ្ចំែងក្នបញ្ហា យ ះ វាកាន់តរ
រឹងយៅពើមួ ក្ថងយៅមួ ក្ថង យហើ ស្ភាពក្នចិរត 
 បស់្អាកយ ះមិនបាននូវយស្ចកតើស្ុខ្យ ះយ ើ ។ 
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ស្បា ចរិត 
             យពលខ្ាះយ ើញខ្ញុំស្បា ចិរត មិនមានន័ ថា 
ខ្ញុំអរ់កងវល់យ ះយទ្ កា ស្បា  បស់្ខ្ញុំនូវមានយ ឿងជា 
យត្ចើនតដលអាកត្គ្ប់គ្នា  មិនបានដឹងតដលវាកប់ទ្ុកនូវកាុង
ចិរត បស់្ខ្ញុំ ដ៏តស្នយត្ៅមិនអាច ោប់បានោល់ចំែុច
ក្នត្បភពទំាងយ ះ វាជាស្ភាព បស់្ចិរតទ្ូយៅក្នមនុស្ស
ត្គ្ប់គ្នា តដលមានយស្ចកតើទ្ុកខ។ 
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ចំយែះដឹង 
        អា មមែ៍តដលមិន   នឹងន យស្ទើតរឃ្លា រយៅ      
 កអគ្ុែធម៌ចំយែះដឹងយចះយត្ចើនយពក អា មមែ៍
យលាភលន់យត្ចើនត្ជ្ុល កា ចង់បាននូវកិរតិ ស្
ហួស្យហរុយ ះកា  ឃ្លា រឆង  ពើគ្ុែធម៌កាន់
តរឃ្លា រឆង  ៗយៅ។ 
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យមតាត ចិរត 
 
 

             បុគ្គលទំាងឡា     ណាមានយមតាត ចិរតបាន
លអត្បយស្ើ បានត្គ្ប់ត្ជ្ុងស្ភាពក្នចិរត  តមងបាន
យស្ចកតើស្ុខ្ត្គ្ប់ឥ ិយាថបទំាង ៤ ចិរតមំាមួន
យត្ពាះតរត្បត្ពឹរតលអ ។ 
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កូនយកមង 
          
 

         ស្ភាពក្នបុគ្គលមិនខ្វល់ តបបយកមងយនះពួក 
វាត្រូវស្បា ចិរតជាងមនុស្សធំ ពើយត្ពាះមនុស្ស
ធំមានយស្ចកតើទ្ុកខយត្ចើនជាប់តាមកាុងចិរតយត្ពាះអំយពើ
អាត្កក់។ 
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 អំយពើលអ 
          
 

        មនុស្សយ ើងត្គ្ប់គ្នា ត្រូវស្លងស្នសំនូវយហរុក្នយស្ 
ចកតើលអ ឲ្យបានយោ  កា  វាចា ចិរត យបើបុគ្គលឯ
ណាមានកា ត្បត្ពឹរតិបានពិរ យហរុក្នយស្ចកតើសុ្ខ្យ ះ
ពិរជាស្ងប់កាុងចិរត ។ 
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ទា ករូច 
          
 

         យនះយកមងរូច យបើយគ្ងត្ស្ួលណាស់្មនុស្ស 
យ ើង យបើយគ្ងត្ស្ួលមិនគ្ិរអវើអាត្កក់ៗកាុងចិរតពិរ
ជាសុ្ខ្  ប ុតនតមនុស្សខ្ាះចូលចិរតគ្ិរអវើអាត្កក់ៗ  ពើ
អាកដក្ទ្ចិរតយ ះ  តមងមិនបាន យស្ចកតើពិរត្បាកដ
យ ះយ ើ  ។     
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មិនយទ្ៀង 
               
 

          យត្ចើនក្ថងតខ្មកយហើ  មានកយតត ខាាំ ងខ្ុស្ 
ត្បត្ករើយដីម យហរុយត្ពាះអាកាស្ធ្លរុតត្បត្បួល
ប ុតនតឥ ូវយនះ ក៏តត្បយៅជាត្រជាក់កាុងចិរតតត្បពើយតត
មកត្រជាក់   គ្ិរយៅអាកាស្ធ្លរុមិនយទ្ៀងតមន
ជ្ីវិរស្រវយលាកក៏ដូចគ្នា។ 
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វាស្  
              វាស្ មនុស្សយ ើង មានកា បទ្តបនខាាំ ង 
ណាស់្យ ឿង ជាយត្ចើនកាុងឆកជ្ីវិរ បស់្មនុស្ស
ស្ពវត្គ្ប់តបបយា ង  យ ើងនឹកស្លម នមិនត្រូវយ ះ
យទ្យ ឿងយហរុតដលវានឹងយកើរយ ើង វា ពិរជាយកើរ 
យបើស្យត្មចចិរតខ្ុស្អាក នឹងបោជ្័ វាស្  បស់្
យ ើងគ្ឺខ្ាួនឯងជាអាកកំែរ់ខ្ាួនឯង។ 
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កុំខាា ច 
           
 
 

         កា យធវើយស្ចកតើលអយនះ    ស្ូមមិរតទំាងអស់្កុំ
ខាា ចយ ះយ ើ អំយពើអាត្កក់យ ះយទ្តដលយ ើងត្គ្ប់
គ្នា គួ្ ខាា ចយៅវិញអាកមានបញ្ហា មិនខាា ចយ ះយទ្ ? ។ 

 
 
 
 
 
 



 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុ សមថធរោ អុិត សុជាតិ 21 

 

កាុងចិរត 
         យ ឿងជាយត្ចើនក្នបុគ្គលមាា ក់ៗតដលមាន យៅ
កាុងចិរតតដលអាកដក្ទ្ មិនអាចដឹងយត្តពើខ្ាួនយ ើង 
ជាអាកដឹងមិន ល់ យត្ពាះស្ភាពចិរតក្នបុគ្គលមាា ក់ៗ
យ ះ មានទំាងយ ឿងលអ មានទំាងយ ឿងមិនលអ យហើ 
យពលខ្ាះ យ ើងមិនអាចយមើលមនុស្ស វា រក្មាតរ
សំ្បកខាងយត្តបានយ ះយទ្ យត្ពាះមនុស្សយ ើង
ត្គ្ប់គ្នា  វាមានទំាងចំែុច វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន
ចំែុចលអ បស់្ មនុស្សស្ថិរយៅត្រង់កា ត្បត្ពឹរត
ស្ុច ិរត្រឹមត្រូវកាុងចិរត។ 
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ចិរតមនុស្ស 
          ចិរតមនុស្សមាន  កា តត្បត្បួលត្គ្ប់ខ្ែៈ 
ចិរតមិនយទ្ៀងទារ់យត្បៀបដូចជាស្រវស្ុនខ្តដល វា 
មានយោគ្ត្បចំាកា វាមិនយៅយស្ងៀមមួ កតនាងយទ្ 
ចិរតយនះវាមានអាកា ៈដំយៅកាុង ចិរតជានិចាតរង
តរត្តាច់ ងាគ រ់យៅ កអា មមែ៍យផសងៗទំាងយពញចិរត
ទំាងមិនយពញចិរត ។                         
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 យគ្នលជ្ំហ  
         
           យធវើជាមនុស្សត្រូវត្បកាន់ខាជ ប់នូវយគ្នលជំ្ហ   យធវើ 
ជាមន្រនតើត្រូវត្បកាន់ នូវស្ចាធម៌ស្ល ជារិ បស់្មនុស្សលអ
មិនតកនូវអំយពើលអ។ 
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យបើកចិរត 
           កា យបើកផាូវចិរត ឲ្យធំទ្ូលា យ ម្ ះថា  
យ ៀនទ្ទួ្ល ស្លគ ល់អវើ តដលជាកា ពិរក្នជ្ី វិរយ ះ 
យទ្ើបចិរតយនះវាស្ថិរនូវជាស្ុខ្ យបើមនុស្សយ ើងត្គ្ប់
គ្នា  យ ៀនទ្ទួ្ល កនូវយ ឿងពិរក្ន ជ្ីវិរស្ូមបើយ ឿង
យ ះលអកតើអាត្កក់កតើ ក៏ត្រូវទ្ទ្ួលស្លគ ល់នូវយ ឿង 
យ ះៗពិរជាលអណាស់្ ស្ត្មាប់មនុស្សត្គ្ប់គ្នា
 ល់នូវយស្ចកតើពិរយ ះ ។ 
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អំណាច 
         
              អាកកាន់អំណាចត្បស្ិន  យបើមិន ល់អំពើ
ច ិរ បស់្ោត្ស្តយធវើអវើៗ យត្បើយៅតាមអំណាចផ្ចត ច់
កា  បស់្ខ្ាួនតាមតរចិរត នឹកយ ើញយនះជាសំ្ណាង
អាត្កក់ បស់្ោត្ស្ត ជាសំ្ណាងអាត្កក់  បស់្
ត្បយទ្ស្ជារិទំាងមូលយនះជាយ ឿងពិរ ។ 
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ជ្ីវិរ 
    
 

        យ ឿងោ៉ា វជ្ី វិរយនះយពា យពញយោ យស្ចកតើទ្ុកខ 
យា ងយត្ចើនោប់មិនអស់្យ ះយទ្ ។ 
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មិនយទ្ៀង 
           
 
        យត្កាមយម យលើតផនដីយនះ   វានឹងតត្បត្បួល
មិនយទ្ៀងស្ូមបើធមមជារិ ក៏តត្បត្បួលមិនថាមនុស្ស    
ឬក៏ស្រវស្ថិរ នូវយត្កាមអំណាចក្នកា យកើរចាស់្
ឈឺស្លា ប់មិនយទ្ៀង។ 
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ស្លា ប់ 
            
          យស្ចកតើស្លា ប់គ្នម នអវើតដលគ្ួ ឲ្យខាា ចយ ះ 
យទ្អវើតដលគ្ួ  ឲ្យខាា ចយ ះស្ថិរនវូត្រង់យស្ចកតើ
លអ មិនទាន់បានបយំពញនវូយ ើ (វិបបស្ល យី ះ
អើយស្ចកតើយតត ត្កហា ) អាកគ្បបើគ្រិនូវត្រង់
ចំែុចយនះ ។ 
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ចុងយត្កា  
          
 
           ទ្ើបំផុរខ្ញុំ    យទ្ើបតរ ល់ថា    មាស្ត្បាក់
ឋានៈបុែយស្័កតិយត្បៀប ដូចជាដុំពពកយហាះការ់
អវើៗ គ្ង់តរកនាងផុរយៅចុង យត្កា ក្នជ្ីវិរគ្ឺគ្នម ន
ន័ អវើយ ះយទ្ ។ 
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ស្យនសើម 
     
         ទ្ឹកស្យនសើមយៅយលើចុងយមម កាុង  (យហមនត
 ដូវ  ដូវ   ត្រជាក់)យនះជាបញ្ហជ ក់ឲ្យយ ើញថាជ្ីវិរ
 បស់្មនុស្សស្រវ ស្ថិរនូវត្រង់កា មិនយទ្ៀងតត្ប
ត្បួលត្គ្ប់យពលយវលា យោ ចាញ់អំណាចកយតត
ត្ពះទិ្នក យា ងណាមិញមនុស្ស ក៏ដូចគ្នា ចាញ់
អំណាចយកើរចាស់្ជ្ោម ែយនះជាម រកក្នជី្វិរ ។ 

 
 
 

 



 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុ សមថធរោ អុិត សុជាតិ 31 

 

ស្រិមានកា  កាចិរតកាន់ 
ស្ុច ិរត្បត្ពឹរតធម៌ស្ 

 
         ស្រិមានកា  កាចិរត ដូចវា៉ា ក់សំ្លងកា ពា 
យោគ្តដ  កិយលស្កាុងអាកដក្ទ្យចញមកតាមកា  
តាមពាកយស្មតើ មិនអាចឆ្ាងមកដល់ចិរតតដល
មានស្រិ ជាធម៌ កាយ ះបានយ ើ  ស្រិមាន
កា មិនវយងវងជាកិចា ជា ទ្ើ ។ 
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ការគតិគំនិតទសសងគ្នន  
 

        កា គ្ិរគ្ំនិរយផសងគ្នា  យត្ពាះមកតរចិរតយផសង
គ្នា  កា ទ្វើក៏យផសងគ្នា  ចិរតទយើងមិនដូចចិរតយគ្មកពើ
យគ្មិនដូចចិរតទយើង ទ ើបទ្វើអវើក៏យផសងគ្នា។ 
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យស្ចកតើស្ងប ់ 
 

          ជាចំែុចចាប់យផតីមក្នយស្ចកតើស្ុខ្កាុងចិរត 
 បស់្បុគ្គលត្គ្ប់ ូប     ជាត្គ្ឹះក្នកា ចាប់យផតីមស្ុភមងគល
កាុងត្គ្ួស្ល  ជាឫស្គ្ល់ក្នកា អភិវឌ្ឍស្ងគមជាមូល
ោា នក្នកា យចៀស្វាងស្ន្រងាគ មកាុងពិភពយលាក៕ 
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តាមោនចង់ដឹងយ ឿងទ្ចើនយពក 
 អាក តមងមិនបានកតើស្ុខ្ទ ើយ 

  

         តាមោនចងដ់ឹងយ ឿងទ្ចើនយពក  ួចតាំង
មកយដកទកើតទ្ុកខមិនស្ុខ្ចិរត យៅគ្ិរថាខ្ាួនឯង
ឆា រយទ្ៀរឱ!មនុស្សយអ ើី មនុស្ស អរ់ ល់
ថាមនុស្សឆា រ គ្ឺជាមនុស្សតដល កយស្ចកតើស្ុខ្
ឲ្យខ្ាួនឯងបាន។  
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ជ្ីវិរមនុស្សយ ើងមានត្បមាែរិច 
ត្រូវតរត្បញាប់អប់ ំចិរតដូ យចញ៖ 

- ដូ យ ឿងយកើរទ្ុកខ យោ កា ឲ្យអភ័  
- ញញឹមត្បិមត្បិ  ឲ្យដូចមិនធ្លា ប់ខ្ឹង 
-   ីកោ ស្មាឹង ឲ្យដូចមិនធ្លា ប់ ំ 
- ត្ស្ឡាញ់ អប់ ំ ដូចមិនធ្លា ប់ខ្កចិរត 
- ត្ពមទំាងអាែិរ មានចិរតយការតត្កង 
- មិនយ ា្ ះទាស់្តទ្ង ធមមញារិធមមមិរត 
- ដូយចាះជ្ី វិរ ពិរជា យៅខាងស្ុខ្ ។ 
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ឪពុក មាត   កុំបយត្ងៀនកូន ឲ្យធ ំ
ទ ើងទ្វើជាអាកមានខាា ងំ ធំខាា ងំ 

 
          ឪពុក មាត  ទាំងឡា  កុំបយត្ងៀនកូន ឲ្យធំ
ទ ើងទ្វើជាអាកមានខាា ងំ ធំខាា ងំ ត្រូវបយត្ងៀនឲ្យកូន
ជាអមកមានយស្ចកតើស្ុខ្ទ្ចើនៗ ឲ្យកូនដឹងអំពើរក្មា
ក្នជ្ី វិរ គ្ឺស្ុខ្ស្ងប់ និងទ្វើជាមនុស្សមាន
ត្បយយាជ្ន៌ដល់ស្ងគម។  
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យ ឿងយៅកាុងជី្វិរ 
     
             យ ឿងយៅកាុងជ្ីវិរ យ ឿងខ្ាះត្រវូ ងច់ាំ មិនអាចយចះ
តរបានតាមចិរតចង់យទ្ ជាយ ឿងយពលយវលា យហរុផល ដូយចាះ 
ត្រូវមានអំែរ់កាុងកា  ង់ចា។ំ យ ឿងខ្ាះ ត្រូវត្បញាប់មិន
អាចបតងអបងអង់ ដំអក់បានទ ើយ ត្រូវពាយាមជ្មាះឧបស្គ្គ
ទដើរយៅមុខ្ជានិចា ។ 
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បុែយគឺ្ជាទ្ឹកចិរត ដ៏ប ិស្ុទ្ធស្លអ រ  
 
 

             ស្ុខ្ស្ងប់យោ បើរិយស្លមនស្ស មិនយតត ត្កហា   
 យវើ វា ចិរត។ 

កមាល ំងចិតត 
         កមាល ំងចិតតរបស់្អនក្តូវមានជានិចច ទ ើបទដើរ 
ទៅមុខបាន។ 
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ចិរត បស់្ទយើងយពលខ្ាះ? 
 
           ចិរតទយើង យពលខ្ាះជាមា  យពលខ្ាះជា
យទ្វតា យពលខ្ាះជាមនុស្សធមមតា យពលខ្ាះណាជា
ស្រវ។ មានស្រ ិ លឹកដឹងយ ឿ ៗ ចិរតជាប មរថ
មិនត្បកាន់ថាជាមនសុ្ស ឬជាស្រវ លះបង ់ កមាា រ់
អតាត នុទ្ិដា ិជ្ី វិរជាត្បត្ករើ នឹងមានយស្ចកតើសុ្ខ្ ។ 
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ធមមជារិមានយត្ចើនណាស់្ 
តដលគ្ួ ដល់កា ស្ិកា 

 
         ធមមជារិយត្ចើនណាស់្ តដលយផសងៗ គ្នា ទំង
តដលយ ើងក៏ស្ុខ្ចិរតជាមួ  នឹងភាពយផសងគ្នា យ ះ
តដ ដូយចាា ះ យ ើងត្រូវអប់ ំចិរតឲ្យយចះត្ពមនឹងអវើតដល
ត្គ្នន់តរមិនដូចយ ើងថា អវើយ ះ តមងយកើរ  តមង
មាន  តមង លរ់យៅវិញ គ្ឺជាស្ងាខ  យលាក។ 
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កិ ិយាឲ្យនូវវរថុដ៏គ្ួ  
ដល់បុគ្គលតដលគ្ួ ឲ្យ 

 

         កិ ិយាឲ្យនូវវរថដ៏ុគ្ួ ដល់បុគ្គលតដលគ្ួ ឲ្យ 
យោ យស្ចកដើស្យន្រងាគ ះឬបូជាគ្ុែ មានឲ្យដល់
មនុស្សកំស្រ់ ឬបូជាដល់យលាកអាកដ៏មានស្ើល 
និងមាតាបតិាជាយដីម យៅថា ទាន។ 
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យៅយពលយ ា្ ះគ្នា  
 
 
          យៅយពលយ ា្ ះគ្នា  មាា ក់ៗតរងគិ្រ កយហរុ
ផល តដលជាយទាស្កំហុស្ ោក់ឱយគ្នា  យោ មិន
បានគ្ិរ កយហរុផលថា យ ា្ ះគ្នា យហើ  យរើបាន
ត្បយយាជ្ន៍អវើខ្ាះ ឬក៏ជាកា បងកបញ្ហា តវងឆង   យ ឿង
អវើៗយៅកាុងគំ្និរ ត្រូវយចះគិ្រឱយយចញយ ឿងលអ។ 
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បទ្ពាកយ ៧ 
១. ចិរតលអចិរតស្ដូចត្កោស្     មិរតមកយពញពាស្ស្ម័ត្គ្ោប់អាន  
ចិរតលអយចះជួ្ ញារិស្ ត ន     ចិរតលអយថកីងថាក ន ូ អតងវង។ 
២. ចិរតលអមិនត្កយទ្ណាមិរត      ចិរតលអយចះគិ្រយចះចារ់តចង  
ចិរតលអ ំស្ុខ្អស់្យគ្ឯង         ចិរតលអជ្នមតវង  វស្ា។ 
៣. ចិរតលអតចកចា អស់្ វិជាជ    ដល់អស់្ផងគ្នា ត្គ្ប់រត្មា  
ចិរតលអបយត្ងៀនអស់្ស្លត្ស្លត      ចិរតលអឆា ក់ចា ទ្ុកជាយក ។ 
៤. ចិរតលអ មំនុស្ស កផាូវស្ុខ្  ចិរតលអ ំត្ស្ុក  ីកយកើនយទ្វ   
ចិរតលអស្លងលអគ្នម នទ្យំន          ចិរតលអស្ យស្ តរពាកយលអ។ 
៥. ចិរតលអជួ្ គ្នា ត្គ្នមានទ្កុខ   ចិរតលអយលើកមុខ្ខ្ពស់្បវ  
ចិរតលអជួ្ អប់ ំអាកត្ក            ចិរតលអយស្លម ះស្មិនតកាងកាា  ។ 
៦. ចិរតលអត្បកបយោ ធម៌ត្ពហម ចិរតលអដូចខ្ញុំទាំងចិរតកា   
ចិរតលអ ំយលាកស្ុខ្ស្បា     ចិរតលអយចះស្លដ  ភាពខ្ុស្ឆ្គង។ 
៧. ចិរតលអមិន កស្ុើខ្ុស្ចាប់    ចិរតលអមិនត្តាប់ខ្ុស្ទ្នំង  
ចិរតលអយចះតចកធនធ្លនផង       ចិរតលអយចះត្គ្ងអំយពើលអ។ 
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៨. ចិរតលអយៅមានយត្ចើនណាស់្មិរត ចិរតលអគួ្ គិ្រ ស្ត្ពះធម៌  
ចិរតលអអនុវរតឲ្យបានលអ                យគ្នលធម៌អដាមគ្គទាំងត្បាំបើ៕ 
 

ត្រូវចំាថា អាកមានចកខលុអ សំ្យៅដល់ 
អាកមានបញ្ហា យកើរយ ើងលអយហើ  

        ត្រូវចំាថា អាកមានចកខលុអ គ្ឺអាកតដលយមើល
យ ើញតផាកលអក្នអាកដក្ទ្ គ្ួ យ ើងពាយាម
ស្មាឹងយមើលតផាកលអក្នអាកដក្ទ្ ឲ្យដូចតដលយ ើង
ចង់ឲ្យអាកដក្ទ្យមើលយ ើញតផាកលអ  បស់្យ ើងអើ
ចឹងតដ  ។ 

https://web.facebook.com/photo/?fbid=865834633750054&set=pcb.865835460416638&__cft__%5b0%5d=AZVqKywYONMyPZ9BoV8451CAogXY6igQCpv7SDbkhN1et-xG0h7qrQ9lhhIV7ShWw_DCx2PGUzTapRM_wahJLd6-loksl7VE9nV7Wdi6GU6FpiLlqAEqEP5N8_wi7hVd9y1fDmJOrwUF8LsS6ldJ1wfy&__tn__=*bHH-R
https://web.facebook.com/photo/?fbid=865834633750054&set=pcb.865835460416638&__cft__%5b0%5d=AZVqKywYONMyPZ9BoV8451CAogXY6igQCpv7SDbkhN1et-xG0h7qrQ9lhhIV7ShWw_DCx2PGUzTapRM_wahJLd6-loksl7VE9nV7Wdi6GU6FpiLlqAEqEP5N8_wi7hVd9y1fDmJOrwUF8LsS6ldJ1wfy&__tn__=*bHH-R
https://web.facebook.com/photo/?fbid=865834633750054&set=pcb.865835460416638&__cft__%5b0%5d=AZVqKywYONMyPZ9BoV8451CAogXY6igQCpv7SDbkhN1et-xG0h7qrQ9lhhIV7ShWw_DCx2PGUzTapRM_wahJLd6-loksl7VE9nV7Wdi6GU6FpiLlqAEqEP5N8_wi7hVd9y1fDmJOrwUF8LsS6ldJ1wfy&__tn__=*bHH-R
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បទ្ពិចា ណាកាុងជ្ីវរិត្បចំាក្ថង 
   
កុំ វិនិចឆ័ អាកដក្ទ្យៅតាមអធាត្ស្័  បស់្យ ើង 
យត្ពាះមនុស្សយផសងគ្នា លអ មិនលអជាប មរថធម៌ ។ 
ត្រូវស្ិកាចូល ឲ្យដល់ប មរថធម៌កាុងអាកដក្ទ្ 
ក៏ដូចជាប មរថធម៌កាុងខ្ាួនយ ើងតដ  ។ 
យស្ចកតើស្ុខ្ត្គ្ប់យា ង យកើរយ ើងពើយស្ចកតើស្ងប់! 

            យស្ចកតើស្ងប់ជាចំែុចចាប់យផតីមក្នយស្ចកតើស្ុខ្ កាុងចិរត
 បស់្បុគ្គលត្គ្ប់ ូប ជាត្គ្ឹះក្នកា ចាប់យផតីមស្ុភមងគលកាុងត្គ្ួស្ល  
ជាឫស្គ្ល់ក្នកា អភិវឌ្ឍស្ងគម ជាមូលោា នក្នកា យចៀស្វាង
ស្ន្រងាគ មកាុងពិភពយលាក៕  
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បទ្ពិចា ណាកាុងជ្ីវិរត្បចំាក្ថង 
           ថាអាកត្កចុះលំបាកដកដយងាីម អាកមានមាស្ត្បាកយ់ត្ចើន
យហើ  ដល់ជ្ួបនឹង ខ្ូវិដ-១៩ លំបាកដកដយងាីមខាាំ ងតមនតទ្ន 
ស្លម  រើមិននឹងន យហើ ត្បស្ិនយបើឈឺដល់ស្លា ប់យ ះ មាស្ត្បាក់ 
ត្ទ្ពយស្មបរតិ ត្ពមទំាងញារិ ក៏អរ់ន័ អវើតដ  កាុងដំយែើ 
យៅប យលាក ។ ក៏គ្ួ អនុយមាទ្ ដល់អាកប ិចាា គ្ តដលមាន
ស្មបរិតត្បាកដ ត្បជាជាប់តាមចិរត តាមចាប់ធមមជារិ ជាស្មបរតិ
 ស់្ យត្ពាះឲ្យផលមាន វិបាកជាស្ុខ្  ហូរដល់ត្ពះនិពាវ ន ។ 
នឹកយ ើញយពលណាយទ្បានយៅ ថាវ  បងគំត្ពះយកស្ធ្លរុមតងយទ្ៀរ
យទ្ យោ ស្ល តរខ្ូវិដចង់យៅប ុតនតមិនអាចត្ស្ុកយទ្ស្ឥ ូវយនះវា
មានបញ្ហា  ។ ឱ!ភូមាយអើ  ខ្ញុំនឹកអាកខាាំ ងណាស់្ អាកមានដឹង
ខ្ាួនយទ្? អាកក៏ជាប់តខ្សយលាហិរ បស់្ខ្ញុំតដ  ។ស្ូមឲ្យស្ពវស្រវ
ទំាងអស់្ បានយស្ចកតើស្ុខ្  ួចផុរចាកទ្ុកខ។  
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យ ៀនទមើលអវើកាងុយលាកយនះ? 
 
         យ ៀនទមើលអវើកាុងយលាកយនះត្រឹមតរ អនិចាំ ទ្ុកខំ 
 អនតាត  យត្ពាះឱកាស្ក្នយពលយវលាស្ត្មាប់ជ្ីវិរ 
ក្នមនុស្សស្រវត្គ្ប់គ្នា  យៅស្ល់រិចណាស់្ ។ ចិរត
 បស់្ទយើងចិរត បស់្ទយើងស្ថិរយៅកតនាងណាក៏យោ
 សុ្ខ្ទ្ុកខ គ្ឺស្ថិរកាុងចិរត។ 
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អប់ ំចិរតឲ្យស្ងប់ 
 
           យគ្នលសំ្ខាន់   គឺ្កា ត្គ្ប់ត្គ្ងចិរតយោ ស្រិស្មប 
ជ្ញ្ាៈឲ្យចិរតយៅជាមួ នឹងអា មមែ៍បចាុបបនា កាុងយពលយដក 
យដី ឈ  អងគ ុ ឬកាុងយពលប ិយភាគ្អាហា ជាយដីម ។ 
 វិបស្ស ភាវ គឺ្ជាកា ត្គ្ប់ត្គ្ងនូវឥន្រនទ ិ ៦ បានដល់កា 
ស្ត្ងួមតភាក ត្រយចៀក ត្ចមុះ អណាត រ កា  ចិរត មិនឲ្យ
អភិជ្ា (ត្ស្ឡាញ់) យទាមនស្ស (ស្អប់) ត្គ្បស្ងករ់ចិរត
បាន យៅយពលយ ើញ ូប ឬ ឮសំ្យ ងជាយដីម ។  
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អប់ ំចិរត 
            ចិរតបានទ្ទួ្លនូវកា ស្ត្មាកជាស្ុខ្ស្ត្មានតមិនតស្វង ក ឬ ស្មាឹង
 ក បស់្ដក្ទ្យទ្ៀរយ ើ  មានភាពជាខ្ាួនឯង និងមានយស្ចកតើស្ុខ្យៅយោ 
ខ្ាួនឯង យពាលគឺ្មិនមាន វល់យោ អំណាចកិយលស្ចូលមក ំខាន និងចូល
មកដឹក ំយៅកាុងអា មមែ៍យផសងៗយ ះឯង ។  
            កា តដលចិរត បស់្មនុស្ស យវើ វា  ត្តាចយ់ៅយនះត្តាចយ់ៅយ ះ 
យត្ពាះយហរតុរតស្វង កនូវយស្ចកតើស្ុខ្ យោ អំណាចក្នកាមរណាា  ។ លុះ
ដល់យពលចិរតបានទ្ទួ្លនូវយស្ចកតើស្ុខ្យោ អា មមែ៍ បស់្ស្មាធិយហើ  
មានកា យពញចិរតយៅកាុងអា មមែ៍ បស់្ស្មាធិយ ះ ចិរតក៏មាននូវយស្ចកតើ
ស្ុខ្ស្ត្មានត ោងកា ក៏  ងងបុឹងមាំមួន តាំងមំាមិនញាបញ់័ មិនយងងយងាង
យងាកងក់ បារ់បង់អស់្នូវកា ហរ់យនឿ ជាយដីមទាំងយនះយត្ពាះមកអំពើស្ុខ្
ស្ត្មានតក្នចិរត បានផសពវផា យៅត្គ្បស់្ ក្ស្ត្បស្លទ្ នងិត្គ្បច់ំតែកក្ន
ោងកា  ។ 
            យៅយពលចិរតបានទ្ទួ្លយស្ចកតើស្ងប់យា ងយនះយហើ  ភាពជាស្ុខ្
ត្បកបយោ បើរិ បានត្ជួ្រត្ជាបយពញោងកា  អស់្កា កដ៏ ូ  អាចតាំង
យៅ ហូរដល់មួ ក្ថងមួ  ប់ក៏បាន ។ 
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ពាកយយត្បៀនត្បយៅយលាកត្គ្ូអាចា យ 
ពាកយតខ្ម ថា”ត្គ្”ូ មកពើ”គ្ ”ុ មានន ័ថា”ធងន”់ 
អាកត្គ្យូលាកត្គ្ូ ស្ទុ្ធតរមានគ្ែុ ឯពាកយថាធងន ់
យឆព ះ បើ ត្បកា ។ 
ធងន់មួ ធងនក់ា  កិចាកា ទាំងឡា  យទាះយត្ចើនយា ងណា 
ត្គ្ខូ្បំយំពញ ពុំមាន ញុោ បញ្ជនូវជិាជ  
ដល់ស្សិ្សមិនយធវស្។ 
ធងន់ពើ វាចា ត្គ្យូជ្ ស្ដើថា ចង់ឱយស្សិ្សយចះ 
ពាកយយត្បៀនត្បយៅ រក្មាយស្មើមាស្ យ ើញស្សិ្សយផដស្ផ្ចដ ស្ 
ត្គ្ផូ្ចដ ឱំយត្បឹង។ 
ធងន់បើធងន់ចិរត យទាះស្សិ្សខ្សុ្ពរិ ត្គ្គូ្នម នគ្រិខ្ឹង 
កានត់្ពហមវហិា  ស្លម  រើ ងងបុឹង យៅតរខ្តំ្បឹង 
ពរ់ស្សិ្សឱយលអ។ 
ត្គ្ូដូចតម ឪ ចងអលុត្បាប់ផាវូ យោ ចិរតយស្លម ះស្  
ឱយស្សិ្សយៅមខុ្ ត្គ្ូយៅបនត ស្សិ្សយត្ចើនរែំ 
ត្រូវផដល់វជិាជ ។ 
ស្សិ្សៗទាំងឡា   ួមចិរតពើឆង   ត្បែមយវ ទ  
នឹកគុ្ែជ្ូនព  ដល់យលាកត្គ្បគ់្នា  ស្ូមស្ខុ្កាយា 
ស្បា កាុងចិរត។ 
ពុទ្ធលិអៗ ត្ពមទាងំគ្ែុធម៌ តដលយលាកយត្បៀនត្បិរ 
យ ើងខ្ញុំត្គ្បគ់្នា  តាំងទ្ុកកាុងចិរត បយត្មើជារិពិរ 
ជាកា របគុ្ែ៕ 
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ពាកយថាបា មើ 
           ពាកយថា បា មើ គ្ជឺាពាកយបាលើ មកពើពាកយ បា  មានន័ ថា 
យត្រើ មាខ ង ឬយត្រើ ខាងមខុ្ និងពាកយថា មើ មានន ័ថា គ្ុែជារិ
ដ៏ត្បយស្ើ តដលគ្ួ បំយពញ ឬផាូវដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់្តដលគ្ ួយដី  ដូចកាុងគ្មពើ ដី
កា យពាលទ្ុកថា : បា ំ និពាវ នំ ម រិ គ្ចឆរិ ស្យរត ច មាយ រិ គ្យមរ ិ
វា បា មើ = គ្ុែជារតិដល ំឲ្យដល់យត្រើ ក្នត្ពះនិពាវ ន ឬញំុាងស្រវ
ឲ្យបានដល់យត្រើ ក្នត្ពះនពិាវ ន យ ម្ ះថា បា មើ ។ ឬពាកយថា បា មើ 
មកពើពាកយ ប ម + ឦ = បា មើ ។ ដូយចាះ បា មើ មានន័ ថា គ្ុែ
ជារិដ៏ត្បយស្ើ  តដលបុគ្គលត្រូវបំយពញ ឬជាយត្គ្ឿងស្ត្មាប់ញំុាងស្រវ
ឲ្យដល់យត្រើ ប មសុ្ខ្ គ្ឺត្ពះនិពាវ ន ។ ដូចទ្ស្បា មើ (បា មើ១០) 
 បស់្ត្ពះស្មាម ស្មពុទ្ធ មានទានបា មើ ស្ើលបា មើជាយដមី យោ ពិស្លត  
មាន ៣០ ។ មនិតមនបា មើត្ពះយនះត្ពះយ ះ ឬបា មើអាកតា បា មើ
ត្ពះតម  គ្ ថមភាំ គ្ល់យឈើ ក្ត្ពភាំជាយដីម តដលជាបា មើភាា ក់យផអីលយត្ត
ត្ពះពុទ្ធស្លស្ យ ះយទ្។យលាកតាសំុ្និយា បនតិច សូ្មពុទ្ធប ិស្័ទ្
ទាំងឡា កុំយជ្ឿមងគលភាា ក់តផអលឲ្យយស្លះ វាមនិតមន ំឲ្យចទ្មើន
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ទ ើយមុននឹងយជ្ឿអវើមួ  ត្រូវស្ិកាយហរុផលឲ្យបានចាស្លាស់្ជាមុនស្ិន 
ត្ពមយោ បញ្ហា កុចំាញ់យបាក បុគ្គលពាលមួ ចំនួនយ ះត្ពះពុទ្ធត្គ្ប់
ត្ពះអងគត្ទ្ង់ត្តាស់្ ពើយហរផុលត្ពមទាំងត្ទ្ង់តស្វង ល់ពើស្ចាភាពក្ន
ធម៌ទាំងឡា ។ បុគ្គលលងងភ់ាគ្ទ្ចើនៗតរចាញ់យបាកយគ្ មុននិងយជ្ឿត្រូវ
ស្ិកាយហរុផលក្នស្ចាធម៌យោ បញ្ហា ។ស្ភាវគ្ួ ពិចា ណា យកើរស្លា ប ់
ភាជ្នៈដីតដលស្មួនឆា ំងយធវើ រូចធំជំ្យទ្ើ ឆវកតើឆ្អិនកតើ        តមងត្រូវតបកបំតែក
ជាដី តត្បជាឥរន័ យៅទ្ើបផំរុ។ យ ះយា ងណាមិញជ្ីវិរស្រវយលាក 
ឈឺឬឥរយោគ្វិយយាគ្រក់ស្ាុរ តមងត្រូវស្លា ប់យចាលកា កប់ដរុ យៅទ្ើ
បំផុរក៏ដូយចាា ះតដ ។ ភាពពិរយា ងយនះ ិះគិ្រយា ងណា គ្ួ  កធម៌អាថ៌
ឬគួ្ កំុតកប អាកត្ក ក៏ស្លា បម់ានក៏ស្លា ប់តដ កមមក យៅតកស្លា បត់រទាំងអស់្។ 
អាកយកើរតរងស្លា ប់មិនយា បគ់្ិរយទ្ ទាំងយ ើងទាងំយគ្ស្លា ប់ឥរស្ល់យស្លះ
ត្គ្នន់តរមុនយត្កា  ូ ឆប់ប ុយណាា ះ គ្ួគិ្រយមើលចុះគ្ួ យធវើយា ងណា?៕ 
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ជើ វិរទយើងយនះមានស្ភាពយផសងៗគ្នា  
            ជ្ីវិរទយើងយនះ មិនតមនយចះតរញញឹមបាន 
ត្គ្ប់យពលយវលាយ ះទ ើយ ស្ុខ្ទ្កុខស្បា 
យស្លកយម ជាប មរថធម ៌។  

ត្គ្ប់យ ឿង 
         ត្គ្ប់យ ឿងតដលយ ើងបានជ្ួប ត្គ្ប់មនុស្ស
តដលយ ើងបានស្លគ ល់ ត្គ្ប់បញ្ហា តដលបានយកើរ
យ ើងស្ុទ្ទតរជាត្គូ្បយត្ងៀន ស្ត្មាប់ជ្ីវិរយ ើង។ 
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យ ៀនទមើលខ្ាួនឯង 
         
          យ ៀនទមើលខ្ាួនឯងឲ្យទ្ចើនជាងទមើលអាកដក្ទ្ 
ទបើអាកទ្វើបាន តមងមានកតើស្ុខ្។មិនថាអាកមានឬអា
កត្កចុងយត្កា គឺ្ស្លា ប់ត្គ្ប់គ្នា ជ្ីវិរ ស់្យៅត្រូវស្លង
អំទ ើលអត្ពមទាំងយចះជ្ួ ស្ងគមជារិផងទ ើបជ្ីវិរមា
នរក្មា។ 
 
 
 
 
 



 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុ សមថធរោ អុិត សុជាតិ 56 

 

កា គ្ិរគ្ំនិរយផសងគ្នា  
 

      កា គិ្រគំ្និរយផសងគ្នា  យត្ពាះមកតរចិរតយផសង
គ្នា  កា ទ វ្ើក៏យផសងគ្នា  ចិរតទយើងមិនដចូចិរតយគ្មក
ពើយគ្មិនដូចចិរតទយើងទ ើបទ វ្ើអវើក៏យផសងគ្នា ។ 
 

 

ផ្ទៃមុខញញឹម សងឃឹមក្នុងចិត្ត 
 
 

 
 
 

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
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ស្ាឹកយឈើ 
         
 
           អាកាស្ធ្លរុធមមជារ ិក៏ជាកា ស្ិកាជាបទ្ពិចា  
ណាអំពើកា  ស់្យៅស្ត្មាប់មនុស្សស្រវត្គ្បគ់្នា  ស្ាឹក
យឈើគ្ង់មាន ក្ថងមួ ត្ជុ្ះស្ាឹកធ្លា ក់ចាកទ្ងយា ងណាមញិ
ជ្ីវិរមនសុ្សស្រវ គ្ងម់ានក្ថង មួ តបកធ្លា  យៅ វិញជា
ធមមតាយ ឿងយខាា ចផា គឺ្កា ឈ ឺចាប់ ។                
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អវិជាជ  
        
 

         អវិជាជ យពាល  គ្ឺយស្ចកតើលងង់មនុស្សយ ើង
កាលណា   យបើមានភាពលងង់យលា បិទ្បំាងមុខ្ជ្ិរ
ស្ាុង   យត្ពាះមិនបានយ ើញគ្ុែរក្មាក្នយស្ចកតើ
លអយ ើ  មានតរភាពទ្ុចា  ិរបងវក់ដឹក ំមុខ្ទាញ
ទ្មាា ក់ ធ្លា ក់ យត្ៅយត្ពាះមានភាពមានៈត្បកាន់យា ង
មំាយៅកាុងចិរតជានិចា។  
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ចិរតប ិស្ុទ្ធ 
            ចិរតប ិសុ្ទ្ធស្លអ រមនិមានយត្គ្ឿងយមហមង  តមងបានយស្ចកតើ
សុ្ខ្ត្គ្ប់កាលទំាងពួងយោ អំណាចចរិតស្ងប់ពិរ។ 

តស្វង កយស្ចកតើស្ុខ្ 
            មនុស្សយ ើងកាល យបើតស្វង កយស្ចកតើស្ុខ្យ ើញយហើ ក៏ គ្បបើ
កំែរ់ក្នយស្ចកតើសុ្ខ្យ ះ យោ បញ្ហា ញាែយោ ត្បក្ព ចុះអាក នងឹ
បាន ល់ថាកា  ល់ដឹងអំពើជ្ី វិរយនះ វាមានលកខែៈសំ្ខាន់យា ងណា
ខ្ាះស្ត្មាប់ជ្ី វិរយនះ  ត្គ្ននត់រយ ើង ល់កាុង ខ្ ត្បត្ពឹរតបដបិរិតជ្ី វិរត្បចំា
ក្ថងបញ្ហា ជ្ី វិរយនះ វានឹងមកដល់ត្ពមៗគ្នា តរមតងអវើតដលជាកា សំ្ខាន់ក្ន
ជ្ី វិរ គ្ឺកា  ល់ដឹងអំពើបញ្ហា ជ្ី វិរកាល យបើអាកមិនដឹងមិន ល់ពើ  យបៀប
 ស់្យៅយទ្ អាកនឹងជ្ួបនូវយស្ចកតើទ្ុកខយ ះជាក់មិនខានយ ះយ ើ  ។               
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ដកចិរត 
          ចិរតមនុស្សមិនខ្ុស្អំពើអវើបំពង់ទឹ្កយោះ  មិន
ខ្ុស្អំពើអវើបារទឹ្កតដលវាមានភាពកកយពលតដលចិរត
ស្ងប់យស្ងៀមពពួកកក ក៏ធ្លា ក់ចុះយធវើឲ្យត្បមូលយៅជាផតុំ
គ្នា យៅខាងយត្កាមក្ផទទឹ្ក ចិរតមនុស្សយ ើងត្គ្ប់គ្នា ធ្លា ក់
កកយហើ  ឬ យបើចិរតមិនធ្លា ក់កកយទ្ពិបាកនិងតស្វង
 ល់អំពើត្ពះធម៌តដល ជាផាូវបុែយកុស្លណាស់្ ស្ូមឲ្យ
មនុស្សត្គ្ប់គ្នា  ដកចិរតអំពើយស្ចកតើទ្ុកខយស្លក យចញអំពើចិរតដ៏
អាត្កក់យនះចុះអាកនឹងបានយស្ចកតើស្ុខ្ពិរ។ 
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ផាូវត្រូវ 
            
          មនុស្សលអយធវើអវើៗ ត្បកានខ់ាជ ប់នូវ    អវើតដលជាភាព 
ត្រឹមត្រូវមិនយធវើអំយពើអាត្កក់ ជាោច់ខារជ្ីវិរត្បចំាក្ថង 
យត្ពាះខ្ាួន ល់យា ងចាស់្ ចំយពាះយស្ចកតើទ្កុខទំាងឡា 
យ ះ បុគ្គលអាកមានបញ្ហា កាុងជ្ីវិរយនះមានភាពភាឺថាា  ជា
និចាមិនយធវើជ្ីវិរយនះត្បកបយោ ភាពយមហមងយ ើ  យត្ពាះ
ជ្ីវិរយនះមានយស្ចកតើលអជាទ្ើពឹងស្ត្មាប់ខ្ាួន។ 
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ស្លា មញញមឹ 
          
 
        មនុស្សយ ើងត្គ្ប់គ្នា    គ្ឺមានក្ថងមួ ក្នជ្ី វិរ 
គ្ឺយស្ចកតើស្លា ប់ប ុតនត ស្ូមក្នកា ស្លា ប់យ ះចុង
យត្កា     ស្ូមឲ្យមានស្លា មញញឹម គ្ឺមានភាព
ប ិស្ុទ្ធកាុងចិរតតដលជាទ្ើពឹងចុងយត្កា ផងចុះ។ 
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អំយពើកមម 
        
 
 

             មនុស្សយ ើងត្គ្ប់គ្នា  ស្ុទ្ធតរមានជ្តាកមម
យ ៀងៗខ្ាួន នឹងជាទ្យងវីកា យធវើ បស់្មនុស្ស អាកយធវើ
យា ងណាកមមយ ះ   តមងទ្ទ្ួលនូវផលក្នកមមយ ះ
ពុំខានយនះជាយ ឿងពិរ។ 
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មិនយ ើញ 
           
 

          មនុស្សយ ើងកាលណាតស្វង     កយស្ចកតើសុ្ខ្
ស្ងប់មិនទាន់យ ើញយទ្យស្ចកតើទ្ុកខ ក៏នូវមានយស្ចកតើទ្ុកខ
យ ះជាបនតប ទ ប់ យត្ពាះខ្ាួនមិនទាន់ត្ស្ល ចំែងក្ន
កងទ្ុកខយ ះយ ើ ។ 
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កមមចាស់្ 
         
 

             យ ើងមិនអាចតកកមមចាស់្ប ុតនត ក៏អាចតក
កា ពា កមម ថមីបានផងតដ ឬយផតីមជ្ី វិរថមីយោ គ្នម ន
កា  ឺរយពល សំ្ែួ តរងស្ួ ថា យរើស្លា ប់យៅៗ
ទ្ើណាវាអាត្ស្័ យៅយលើថា យរើចិរតយ ើង វិលវល់
យៅយលើអវើយបើស្នសំអវើតដលអាត្កក់ចិរត និងកតើស្លា ប់
យនះនឹងស្ ូនូវអវើតដលជាអបា មុខ្។ 
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ទ្ុកខលំបាក 
          
 

          យស្ចកតើទ្ុកខលំបាកតដល យ ើងធ្លា ប់ឆ្ាង
ការ់មក យហើ ខ្ានួយ ើងយ ះ គ្ួ ឲ្យអយណាច
អធមមតាមពិរយៅត្គ្នន់ តរជាលំអងធូលើជាប់
យៅអាកាស្។ យបើយត្បៀបយធៀប នឹងយស្ចកតើទ្ុកខយៅ
យលើយលាកយ ើងយនះមានយស្ចកតើទុ្កខរិចរួចណាស់្ ។ 
តដលយ ើងមានកា ត្បត្ពឹរតអំយពើអាត្កក់ តដលធ្លា ក់យៅ
អបា ភូមិដ៏ ូ យ ះ វាមានយស្ចកតើទុ្កខតវងឆង  មិន
អាចគ្ែ បានយ ះយទ្។  
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 ល់អំពើធមម 
         

          យស្ចកតើទ្ុកខទំាងឡា  បស់្មនុស្សយ ើងត្គ្ប់ 
គ្នា យកើរយចញមកពើកាុងចិរតខ្ាួនឯង យបើចង់ ំលរ់ទុ្កខ
ទាល់តរ ំលរ់ យស្ចកតើទុ្កខខ្ាួនឯងយចាលត្ពះស្មាម ស្មពុទ្ធត្ទ្ង់
ត្តាស់្ថា ឲ្យពិចា ណានូវធមមយ ះ យកើរអំពើអវើយហើ  យត្បើ
បញ្ហា យ ះយោះត្ស្ល ឲ្យចំ យហរុក្នយស្ចកតើទុ្កខយ ះយោ 
បញ្ហា  ស្ូមអាកទំាងឡា ចូ តំាងចិរតពាយាមចុះ នងឹបាន
ស្យត្មចជាក់ជាមិនខាន។ 
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 វិធើ លរ់ទ្ុកខ 
          អវើៗត្គ្បយ់ា ងមនិយទ្ៀងទារ់យកើរយ ើង ក៏ស្ថិរយៅស្លប លាបនិង
 លរ់យៅយៅទ្ើបំផុរអវើៗត្គ្បយ់ា ងកាល យបើត្បកាន់ខាជ បជ់ា បស់្ខ្ាួនយហើ  
ក៏ស្ុទ្ធតរជាទ្ុកខទំាងអស់្អវើៗត្គ្ប់ យា ងយៅយលើយលាក
យ ើងយនះគ្នម នអវើពិរយទ្ សុ្ទ្ធតរជាស្ងាខ   ធម៌តាក់តរងមកទំាង
យ ើងត្រូវសិ្កាត្បកបត្ពមយោ បញ្ហា   ល់ស្ភាពក្នកងទ្ុកខ
យទ្ើប ំលរ់ទ្ុកខយ ះបាន។ 
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កងទ្ុកខ 
        
 

        ជារិ ជ្ោ ពាធិ ម ែគ្ឺជាត្បភពក្នយស្ចកតើ
ទ្ុកខ បស់្ស្រវទំាងឡា  កាុងក្ត្រភពយនះ  យត្ពាះ
យហរុយ ះបុគ្គលអាក មានបញ្ហា យទ្ើបយលាកមិនជាប់
ជ្ំពាក់កាុងភពរយៅយទ្ៀរ។ 
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យកើរទ្ុកខ 
           យស្ចកតើទ្ុកខ បស់្មនុស្សយ ើងត្គ្ប់គ្នា  ស្ុទ្ធ
តរមានត្បភព បស់្វាមានមកពើបុគ្គលខ្ាះ  ំពឹងអវើតដល
ខ្ពស់្យពកហួស្ត្បមាែ ខ្ាួនក៏បងកយហរយុកើរក្នយស្ចកតើ
ទ្ុកខហាឹងឯងយគ្ង កម៏ិនលក់បកក់ម៏ិនយលា ើ  កាុងចិរត
បណាត លយៅជាបញ្ហា ជ្ំងឺយផសងៗ យត្ពាះយកើរទុ្កខមិនស្ុខ្ចិរត 
យោ ខ្ាួនមិនបានទូ្ ម ន (មិនបានយត្រៀមចិរតទ្ុកជាមុនយ ះ 
អើ ) ទំាងយនះក៏ជាត្បភពក្នយស្ចកតើ ទុ្កខយា ងពិរត្បាកដក្ន
មនុស្សត្គ្ប់គ្នា  ។ 
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 វិលវល់ 
         

            ជារិ  ជ្ោ ពាធិ    ម ែ  គ្ឺជាធម៌ឲ្យមាន
កា យកើរស្លា ប់យៅមកកាុងភពមិនមានទ្ើបផំុរ យកើរ 
ចាស់្ ឈឺ ស្លា ប់ គ្ឺជាយ ឿងក្នកា វិលវល់កាុងវាល
វដតស្ងា   បស់្មនុស្សស្រវត្គ្ប់គ្នា កត្មយគ្ច
យចៀស្ផុរណាស់្។      
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វដតជើវិត 
               ពាកយ វដត: ជា ូបោងកា  គ្ឺចិរតយចរស្ិក 
យធវើកិចា វិលជ្ុ ំវិញមាន៣គ្ឺ៖ 
          ១ កិយលស្វដត: បានដល់អវិជាជ  រណាា  
ឧបាទាន 
          ២ កមមវដត: បានដល់កមមភវ: នងិស្ងាខ   
          ៣  វិបាកវដត: បានដល់ ឧបបរិតភវ: 
 វិញាែ ម ូបស្ឡា រន: ផស្ស:យវទ្  ជារិ 
ជ្ោ ម ែ។ 
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មនុស្សរមាស្ម់ាត់ 
                            mnusSrmas;mat;bNþal[                            cg;EtbegðIbmat;niyay .                               

mnusSrmas;mat;Bi)akXat;                            
[enAes¶ómតែehtucitþenACab;                            
eComes¶ómBMuekIteRBaHrmas;. 

 

 

 

 
ពាក្យសម្តី 

          មនុស្សមាត់វែងជាងឬក៏ផ្លូែវែងជាងស្មូែិភាគទ ំាងអស្គ់្នា  

ណាមិតត ។ 
 

 

 

 

 

 



 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុ សមថធរោ អុិត សុជាតិ 74 

 

តាម្ពិតមាត់ម្នុសសវែងជាងផ្លូែទៅទ ៀត គួរឲ្យខ្លល ចណាស់ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ទ ល្ ោះគ្នា ទោយសម្ត ី
         ពាក្យសម្តីអាចធ្វើឲ្យម្នុសសធ ល្ ោះគ្នា   វាយគ្នា ធោយសារ 
តែពាក្យ   សម្តីធម្ើលមុ្ខគ្នា មិ្នចំ។ 
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ស្តា បម់្ខា ងដាកម់្ខា ង 
      ធ្វើជាម្នុសសត្ែវូសាត ប់ទំងសងខាងកំុ្សាត ប់តែម្ខា ងៗ មិ្នលអ 
ធ ោះធេ ។ 

 

 

 

 
 

ស្លល ប់ព្រោះស្មតីមិនបានគិត 
ស្លល ប់ព្រោះស្មតីមិនបានគិត 

កំភ្លា ញស្តា បព់្រោះម្ខត ់
  ខ្វែកស្តា បព់្រោះអាចម ៍។ 
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ស្ង្រ្គា មរកយស្មត ី
រកយស្មតីគឺជាអាែុធ   sBVavuFGacsmøab;mnusSstV RKb;RbePT)anTaMg 

Gs;edayGaRs½ymnusSCaGñkbgÁab;bBa¢a ពី្យeRBaH 

karKitrbs;mnusSkñúgcMENk pøÚvRtÚvk¾mankñúg cMENk 

pøÚvxusk¾man>>>>> 
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ខ្លឹមមនុស្ស 
         ម្នុសសធេយក្សម្តី ដំរធីេយក្ភ្លុក្ តខែរចងត្ក្ងេុក្ជាពាក្យ
ត្បធៅ ងនួនខលឹម្ក្ាុង បញសសីខលឹម្ធត្ៅ ខលឹម្ម្នុសសសំធៅនូវត្ែង់
ធពាលពិែ។ ធនោះជាបុរាណភាសិែត្ែវូត្បត្ពឹែតខលួនឲ្យលអ ។ 
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រកយចចាមអារ៉ា ម 
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                                                                                                               ររៀនរ្រើខួរក្បាលគតិ       រោយបញ្ញា រ ើប ជា 

ការលអ្ ររ ើរក្បនុងកាការរ ៅរ្្រាថ្ង ៃ ក្ប ុថ្រ្វើ ជាមន ុស 

ខួរក្បាលអន ៅ      ឬក្បគ៏តិ ររឿងកាមិនលអរៅ រលើក្បអនក្ប  ដង     
របើរយើងការ្វើមិនបានរមមងកា  មិនបានរ ចក្បតី  ខុ  រ ើយ                        ។  
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kareQøaHKña 
kareQøaHKñaminEmnCaehtu 

naMmknUvesckþIsuxBitR)akd 

enaHeTvaCabBaðamYyrMxan 

pøÚvcitþedayBitR)akdnig 

begáItPaBsµúKsµaញkñúg  

dMeNIrCIvitrbs;Gñk nigGñkdéTeTotpg EteTaHya:gNa eyIgeron 

begáIt snþiPaBkñúgcit[)aneRcIneTIbcitþsux . eQøaHkñúgRKÜsar dUc 

Rsatkayabgðajjati eQøaHkñúgsgÁmCatidUcKaស់kMNb;bgðajecar 

)aTédss¥atsm¥atépÞkñúg .   មនុស្ស្តពចៀក ស្ 
sUmcaMTukkñúgeBlsnÞnab£¤ 

cUlrYmGgÁRbCuMeKcminput 

eLIyrEmgelIkerOgbuKÁl 

enHbuKÁlenaHmkTietonKña 

b¤vacaya:genHya:genaHជា 
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 ដ ើម. eyIgRtÚvhat;eFVIcitþ[F¶n;kñúgerOgenHRBmTaMg[Rtecok F¶n;pg
eBal KWkuMCamnusSRtecokRsaleCOBaküGñkdéTedaygay² eday
cMeBaHya:gsMxan;ebIeyIgCaGñkFMGñkbgÁab;bBa¢a CaGñkdwknaMb¤emRKÜsar 

eyIgRtÚvRby½tñ[Nas; . eRBaHmanmnusSxøHniyayminTTYlxusRtÚv 
niyayeTAtamEtcitþcg;niyay minKitdl;plénkarb:HBal;dl;Gñk

déTfaeKដតត Rkhayya:gNa b¤xUcekrþ×eQµaHya:gNaGñkxøH eRBaH
niyayRsÜlmat;cg;eXIjGñksþab;ykcitþTukdak;sþab; b¤eXIjkarP¶ak

;ep¥IleTAtamBaküsmþIrbs;xøÜnGñkxøH RtÚvniyayeRBaHcg;[eKEbk)ak;Kña
xøHeToteRBaHniyaycg;sgát;sgáineK .l. mansBVmanRKb;erOgra:v
kñúgBaküsmþIrbs;Gñkniyay eyIgsþab;BaküsmþIrbs;mnusSTaMgLay
niyayehIyeyIgRtÚvføwgEføg[l¥kuMGalRbjb;eCO TukBaküsmþIrbs;

GñkdéTnigRtecoksincuH kuMGalTan;ykmkeRbIkar RtÚvBiesaFn_RtÚv
BicarNa[)ansBVRKb;dUecñH eyIgmin)anxUccitþmin)anekþARkhaykñúg
kalCaxageRkayeLIy . 
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kuMRtecokRsal 

mnusSRtecokRsalqab; 

eCOBaküsmþIGñkdéTrEmg 

eFVIxøÜnÉgឲ្យekþARkhay  
kñúgkalCaxageRkayxUcekrþ× 

eQµaHminCaTIrab;Ganrbs;Gñk 

déTeLIy.បុគ្គលEbbenH 

eRcInnak;mkehIymüa:geTot mnusSRtecokRsalenaHrEmgeFVI[sVamI
Priyarbs;xøÜnElglHKñaEckpøÚvKñaedIreFVI[RKÜsardYlrlMenAminsux . 
BuMenaHeTRtÚvsgS½yKña .l. b¤k¾eRkómRkMcitþEbbenH k¾maneRcIn

ehIyEdr dUecñHeyIgRtÚvRby½tñxøÜnTukCamuneTIbCakarl¥ . 
BaküsmþIGñkdéTniyayRtÚvRby½tñCanic©sþab;ehIyBicarណា 

ដរឿងរ៉ា វដ ោះយា៉ាងណាស្តត ប់ដ ើយត្ត្វូវភិាគ្ ( ស្តត ប់ដ ើយ 

កុ្ំាទាន់វនិិចឆ័យ តត្ត្ត្វូគិ្ត្ឲ្យបានដត្ចើនជាមុនសិន) ។ 
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បុរណភាស្តិ 

     3 
 

           រកយពគថា gayNas;Rtg;fa lM)akGs©arüRtg;

karRbRBwtþ. 

 

ពេលពែលា 
    
       eBlevlaEdlknøgputeTA KWCabTBiesaFn_énCIvit . 

mYynaTImanRbeyaCn_sRmab;´   »¡ អ្ាក្ទំងឡាយcUr

kMuRbmaTnwgeBlevlaeLIy>>>>>>> 

         
 

        

 
 
 
 
 

c b; 
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ព ម្ ោះពស្ៀែពៅវែលពរៀបពរៀងពោយ 

ខ្្ុំ្ា េោះករណុា អាត្មម ភាេ អុិត ស្ជុាត ិ

                              ព ុ ធក្បចិ ចទ ថ្ងកា ៥ ្រការអមរោយរូបភាព 
                                                 ឱ ! រៅហ្វវ យខ ្ុថ្ 
                                                  ូមក្ប ុថ្ចងការពៀរគ្នន  

្រជ ុថ្អ ភុក្បមមោា ន 
                                                 ្មមជាត ិ
                                                 ្ពះរាជក្បចិ ច 
                                                 អតៅបញ្ញា  
                                                 ឱវា រោក្បរ ដធ ី

          អា ក៌្បថ្បា ថ្ងកា កាយ វាា ចតិ ត 
                                                 គថ្នតិពិារណា 

             មហ្វ ង្រ្គា មរោក្ប ភាគ ១ 
                                                 ្ពះ ីលវរតេរ 
                                                 ឱ ! ក្បនូ ខ ្ុថ្ 
                                                 ិក្បាអថ្ពី ីល 

 ិក្បា្ពះ្ម ៌ភាគ ១ 
                                                របះដូងកា នតភិាព 
                                                អ្ាស្ យ័រប ៅមន ុស 
                                                 សនៈរប ៅខ ្ុថ្ ភាគ ១ 
 




