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បទអបរ់ំខ្លី 
ស្ដីអំពីៈ “សស្ចក្ដដពតិននជីវិត” 

 
 
 
 

 ជីវតិននេះ  ជាអរូបធម៌   ឬនាមធម៌អាច 
សម្គគ ល់បាននោយចលនា (ការកនរមើកញាប់ញ័រ) 
ននឥរយិាបថទ ាំង៤ គឺ   នដក  នដើរ ឈរ  អងគុយ ឬ
នោយកាយវកិារណាមួយ ម្គនកនរមើក ឬហាម្គត់ 
និយាយសដីបាន ឬក៏នៅម្គនខ្យល់ដកដនងហើមនចញ 
ចូលរគប់វនិាទី ។ 
 ជីវតិននេះ    ជារបស់ផស ាំនោយវតថុធាតុ      ឬ
ធមមជាតិនរចើនយា៉ា ងម្គនបឋវធីាតុ(ធាតុដី) ជានដើម  
នរកាយអាំពីធាតុផស ាំទ ាំងអស់   បានជួបជុាំនៅកនុង
ជរមក  ឬកន្នលងរួមគ្នន ន ើយ     ក៏បនងកើតបានជា
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ចលនាមួយ ន្ដលនយើងសនមតនៅថា“ជីវតិ”ន្របថា  
ការរស់នៅ  ឬធមមជាតិជានរគឿងរបរពឹតតនៅនន
សតវ   ឬថាធមមជាតិរស់នៅននសតវ ឬក៏ថាធមមជាតិ
ជាទីរបរពឹតតនៅននសមបយុតតធម៌ ។ 
 ជីវតិននេះ     ម្គននសចកដីទុកខលាំបាកណាស់  
បានជាសតវនោករគប់គ្នន  រតូវទុកខលាំបាករគប
សងកត់ នររេះនោយអវជិាា បិទបា ាំងមិនស្គគ ល់ការ
ពិតនននសចកដីទុកខ ។  នៅកនុងធមមបទដឋកថាភាគ៣ 
កនុងទាំពរ័៣១ រពេះសម្គម សមពុទធរពេះអងគបានសន្មដង
អាំពីនសចកដីទុកខននេះថា៖ 
 
 
 
 
 
       អនិមិតតមនញ្ញា តំ   មច្ចា នំ ឥធ ជីវិតំ 

     កស្ិរញ្ា  បរិតតញ្ា      តញ្ា  ទសុកេន ស្ំយតុំ។ 
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 ជីវតិរបស់សតវទ ាំងឡាយ    កនុងនោកននេះ 
បុគគលណាមួយមិនអាចកាំណត់បាន មិនអាចដឹង
បាននទ ជាធមមជាតលាំបាកផង ម្គនរបម្គណតិច
តួចផង នររេះជីវតិននាេះ ន្តងរតូវនសចកដីទុកខរគប
សងកត់ ។ 

សេចក្ដីអធិប្បាយ 
 ១.អនិមិតត ំ ជីវតិសពវសតវទ ាំងឡាយកនុង
នោកននេះ  ពុាំម្គនបុគគលណាមួយកាំណត់បាននទ
កនុងការនកើតនិងស្គល ប់ ។   ន្ដលថាកាំណត់មិនបាន 
ននាេះ នតើជីវតិននេះមកពីណា  មកចាប់បដិសនធិកនុង 
 
 
 
 
នផទននម្គតា? កាលនបើរបសូតមកន ើយ នតើសថិត
នៅប៉ាុនាម ននថៃ? ប៉ាុនាម នន្ខ្? ប៉ាុនាម នឆ្ន ាំ?    ន្ដលធាល ប់
និយាយថា បានអាយុប៉ាុនាម ន? លុេះដល់នវោជីវតិ 
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ននេះរលត់ន្បកធាល យនៅវញិ   នតើជីវតិ នឹងនៅនកើត 
នៅកន្នលងណានទៀត  កនុងរតកូលណា? ភូមិណា?
រសុកណា? ភពណា? ម្គនពូជពងសវងសរតកូលជា
អវី? ពុាំម្គនបុគគលណាកាំណត់បាននទ ឬថាជីវតិ
ននេះ មិនម្គនបុគគលណាកាត់តនមលថាប៉ាុនណណេះ ឬថា 
ប៉ាុនណាណ េះបាន ដូចជាទាំនិញកនុងផារន ើយ ។ 
 ២.អនញ្ញា តំ ជីវតិននេះ មិនម្គនអនកណា
ម្គន ក់អាចដឹងបានថា ជីវតិននេះ ម្គនការរបរពឹតត
នៅយា៉ា ងណាៗនទ  កនុងអនាគតកាល   កនុងនថៃននេះ 
នយើងដឹងថា ជីវតិម្គនការរបរពឹតតយា៉ា ងននេះ យា៉ា ង
ននាេះរួចន ើយ  ប៉ាុន្នតនថៃន្សែកនទៀត  ពុាំដឹងជីវតិននេះ 
 
 
 
 
ម្គនការរបរពឹតតផ្លល ស់បដូ រដូចនមដចនទ ។ សូមបនី្ត
ម្គា ស់ជីវតិ នឹង មិនដឹងថា  ជីវតិរតូវន្បកធាល យកនុង 
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នពលណាន្ដរ   ទ ាំងចលនាការរបរពឹតតនៅធមមតា
របស់ជីវតិ តាមធមមជាតិននាេះ ក៏នយើងពុាំបានដឹង
ទ ាំងអស់ ។ 

៣.កស្ិរញ្ា ជីវតិននេះ ម្គននសចកដីលាំបាក 
នឹងបីបាច់ន្ថរកាណាស់  នររេះជីវតិរបស់មនុសស 
ម្គន ក់ៗ ន្ដលអាចឋិតនថរចីរកាលបានទល់ន្ត 
 
 
 
 
 
ម្គា ស់ជីវតិរគប់រូប  នចេះផគត់ផគង់ន្ថរកា   រកនរគឿង
សម្គា រៈបរកិាខ ររបោប់របោសរម្គប់ ឲ្យជីវតិរស់
នៅបានរគប់រគ្នន់បរបូិណ៌    នទើបជីវតិរស់នៅ
បាន ។ វតថុធមមជាតិទ ាំងអស់ ន្ដលជីវតិរបារស័យ
ទក់ទងននាេះ សុទធន្តជារបស់ពិបាករក ពិបាក
សនស ាំ ពិបាករបមូល សរម្គប់យកមកចិញ្ាឹ មជីវតិ 
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ន ើយវតថុទ ាំងអស់ននេះនទៀត រតូវនរបើមនធោបាយ
លែិតលែន់ណាស់ កនុងការរកកនុងការរកា ។    ជីវតិ
ននេះម្គនការលាំបាកពុាំនចេះចប់នស្គេះ    ការលាំបាក
ននេះពុាំន្មនន្តអនកទល័រកកមសត់ទុគ៌តនទ  សូមបពួីក
ជនន្ដលម្គនរទពយសមបតតិសដុកសដុមា    ម្គនយស-
ស័កតិឬឫទធិអាំណាច ក៏នៅន្តម្គនការទុកខលាំបាក 
ធាល ក់មកនលើជីវតិរគប់រូបទ ាំងអស់ នបើមិននរចើន ក៏
តិចន្ដរ មិនអាចម្គនជីវតិណាមួយ នគចនវេះ
នចៀសវាងផុតបាននទ ។ 
 ៤.បរិតតញ្ា  ជីវតិរបស់មនុសសសតវ ម្គន
របម្គណតិចតួចសដូចនសដើងណាស់ ខ្លីណាស់ តិច
ណាស់  ឆ្ប់នរចរលឹ  ឆ្ប់សឹក   ឆ្ប់រនបេះរនបាច
រនងគេះរនងគើ ធលុេះធាល យពុកផុយណាស់ មិនជាប់ម្គាំ
ពូន្កនទ ។ សូមបមី្គា ស់ជីវតិ ម្គនមនធោបាយរគប់
រគ្នន់សរម្គប់នធវើជីវតិឲ្យរស់នៅ ក៏ជីវតិននេះ មិន
រពមរស់នៅក៏ម្គនន្ដរ ។ បុគគលន្ដលស្គល ប់
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បាត់បង់ជីវតិ ពុាំន្មនសុទធន្តស្គល ប់នោយស្គរអត់
បាយទឹក មហូបចាំណីអាហាររបោប់របោនរបើរបាស់ 
 
 
 
 
 
ប៉ាុនណាណ េះនទ    មនុសសខ្លេះស្គល ប់នៅកណាដ លរទពយ
សមបតតិរបោប់របោ នរបើរបាស់សនមលៀកបាំរក់មហូប
អាហារ    ទីនសនាសនៈ ឱសថ នភសជាៈរគប់បរ-ិ 
បូណ៌ ប៉ាុន្នតនពលនវោ នថៃ ន្ខ្ ឆ្ន ាំ ន្ដលកនលងនៅ 
ទនទៗ សុទធន្តរសូបយកជីវតិ  នៅជាមួយរគប់     
វនិាទីទ ាំងអស់ ។ 
 ៥.តញ្ា  ទសុកេន ស្យំតុំ ជីវតិននេះ រតូវ
នសចកដីទុកខ រគបសងកត់ជិេះជាន់នចាមនោមនឡាម
ព័ទធនរៀងោល់នពល ឥតម្គនទាំននររស្គករស្គនត
នស្គេះន ើយ ។ ដោបណា មនុសសនៅ ម្គនអវជិាា
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និងតណាហ  បិទបា ាំង   នសចកដីទុកខរគប់យា៉ា ងរបស់
ជីវតិក៏នៅម្គនដោបននាេះ នសចកដីទុកខទ ាំងអស់កនុង
បចាុបបននននេះ ជាទុកខោម ក់លមមមិនទន់ចាត់ថា  ជា
នសចកដីទុកខធាំនៅន ើយនទ នសចកដីទុកខន្ដលធាំននាេះ
គឺនៅរគប់កាំនណើ តរបស់សតវ ។ 
 ជីវតិន្តងជួបនូវទុកខមិននចេះចប់ នបើមិន
ទន់បានសនរមចនូវអមតនិរវ ននទ ជីវតិសតវ
នោកក៏នៅអវជិាា ននេះ ខ ាំមិនឲ្យន ើញអវីន ើយ
នរៅពីទុកខលាំបាកននាេះ  អីុចឹងន ើយបានជារពេះ 
សម្គម សមពុទធរទង់ឲ្យរកាចិតតឲ្យបានលែ មិនឲ្យ
អវជិាា រគបសងកត់បាន ន ើយរតូវរកាចិតត នឹងឲ្យ 
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បានលែ មិនឲ្យរតាច់នៅកាន់ទីដនទ នា ាំឲ្យអវជិាា បិទ
បា ាំង នបើនយើងរកាចិតតបានលែនទើបនសចកដីទុកខមិន
សូវនកើតន ើង  ដូចរពេះបរមស្គស្គដ រទង់សន្មដងថា
“ចិតតំ គតុតំ ស្ខុាវហំ”  ការទូនាម នចិតតបាន រន្មង
នា ាំមកនូវនសចកដីសុខ្ ឬថាការរគប់រគង់ចិតតបាន 
រន្មងនា ាំមកនូវនសចកដីសុខ្ ៕ 
ន្របសរមូលពីធមមបទដឋកថាបាលី ភាគ៣ ទាំព័រ៣១ 
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ផ្សាយចេញពីវត្តប្រាសាទប្ររះកណ្តត ល(ខ្ចា រ់)    Website:chansochun.org 

ដោយ សាមដេរសុវេណបបដញោ  
ស្ងា ត ់ស្សុឆីត 

ឧដទេសាចារយ លី ប នុលីន  
កែសរមួល សំដៅដនេះដោយ 

សោកគ្គូគ្ពះមហាធម្មា លង្កា សោ ច្ចន ់ស្ជុន   

របធាន ែមមវធិមីនុសសធម៌វត្តរាសាទរសេះ 

ែណ្តត ល(ខ្ចា ស់) 

បានពនិិតយ   និងឯកភាព 

នធវើនៅវតតរបាស្គទរសេះកណាដ ល(ខា ស់) នថៃ៨នកើត ន្ខ្ 
ទុតិយាស្គឍ ព.ស.២៥៥៩ រតូវនឹងនថៃរព សសតិ ៏ ទី
២៣ ន្ខ្កកតោ ឆ្ន ាំ២០១៥ ។ 


