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គួរឈលបើឈវលាឳ្រមានលបឈោជន ៍
ឈោោះស្កវ ប់ជាឈមយ  ឳ្រឈគឈៅនកឹ 

សនសំបុណរលាតៗកបុង តិថ 
ខ្តិខ្ំលបលពឹតថធម៌ជាកុសល។ 
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3 
 
 
 
 
 
 

ដោយបុញ្ញ កមមដនេះ 
សូមឳ្យសពវសតវទងំឡាយរស់មាន 

ដសចកដសុីខតដរៀងដៅ 
សូមអនុដមាទនា !!! 
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ឧទទសិកថា 
3 

 ឈដាយអំណា ននបុញ្ដកមយ មដលខ្ញុ ំលពោះករុណអាត្មយ ភាព
បានខ្តិខ្លំបឹងមលបងពាយម សរឈសរឈរៀបឈរៀងតនវូឈសៀវឈៅ
ឈនោះឈ ើង  សូមឧទធ ិសបុណរកុសលមដលឈកើតអំពីវរីយិភាពឈនោះ  
មដលតមាល់ទុកកបុងការឈបាោះពុមមផាយជាធមយោន ជូន ំឈពាោះ 
មាត្ម បិត្ម ញាតកិាល ៧សនាឋ ន ឈលាកលគូ អបកលគូ លពមោំង
ឈលាកអបកលបាជញោំងឡាយឈៅកបុងពុទនស្កសនា មណឍ លលគប
ទិសទីោំងមូល ។ 
 សូមជូនបុណរដល់ឈញាមលបុស ឈ ៉ែ ទួត ឈញាមើសី
ើសស់ ើសី មដលឈលាករស់ឈៅសពឝនថងឈនោះ ឈេើយមួយ ំមណក
ឈទៀតសូមលបឈគននងឹ ជូនបុណរដល់លពោះករណុា នងិ ពុទនបរសិ័ទន
មដលមានឧបការៈោំងអស់ លពមោំងឈលាកអបកមដលបានអាន
សូមបាន ំមណកបុណរឈសយើៗគ្នប  ..!!! 
   សូមអនឈុមាទនា!!! 
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អារមភកថា 
3 

 ឈសៀវឈៅមដលឈលាកអបកកពុំងមតកាន់អានឈនោះ គជឺា
ជំនយួខ្វោះៗ កបុងការមកតលមង់ផវូវ តិថរបស់អបក ឈដាយខ្ញុ ំលពោះករុណា
អាត្មយ ភាពបានខ្តិខ្លំបឹងមលបងមតងឈរៀប ំជាពាករកាពរ មដល 
អប់រផំវូវ តិថត្មមរយោះលពោះធម៌របស់លពោះសមាយ សមភុទនលពមជាមួយ
ការមតងឈៅកាពរ ជាគំនតិខ្វោះល បា ់បញ្ចូលគ្នប  ឈរៀបឈរៀងជា
ឈសៀវឈៅមួយកាលឈនោះឈ ើង មដលមានឈ យ្ ោះថា ករមង-
អតថបទកណំាពយទព័ំរអប់រចំិតត ឈដើមផីឆវុោះបញ្ហច ងំឈៅអំពកីារពិត
ននជវីតិលបោំនថងកបុងការរស់ឈៅរបស់ឈយើងមាប ក់ៗ ។ 
 ការ ងលកងឈរៀបឈរៀងឈសៀវឈៅមួយកាលឈនោះគខឺ្ញុ ំខ្តិ 
ខ្ំលបឹងមលបងឈរៀប ំឈធឝ ើោ៉ែ ងណា គបឺរោិយពសីកមយភាពលបោំ
នថងមដលឈយើងកពុំងរស់ឈៅកបុងប ចុបផនបឈនោះ ឈេើយកព៏ាោម
សឈសររេូតដល់បានសឈលម  ឈបើឈោោះបីជាមមារញឹកកបុងការ
ការសិកានងិសមមឋងលពោះធម៌កខ៏្ញុ ំមិនឈបាោះបង់ឈោលឈនាោះឈ ើយ ។ 
ឈេើយការមតងជាអតទបទឈនោះ គ ំឺណាយឈពលឈវលាអស់ ៤មខ្ 
២២ នថង ឈទើប ប់សពឝលគប់ បនាធ ប់ពីឈរៀបឈរៀងរួ មកខ្ញុ ំកយ៏ក
អតទបទកំណាពរឈនោះ លបឈគន នងឹជូនដល់លពោះអងាលគូ មដល
ឈលាកជាពេូសូលត មានការឈ ោះដងឹឈលៅលជោះឈៅកបុងមផបកកាពរ 
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នងិ អកសរស្កស្រសថបាលី សំើសឹាត ឳ្រជួយមកសលមួលអតទនយ័ នងិ 
អកខរវរិុទនខ្វោះៗ ឈលពាោះមានកំេុសជាឈល ើនមដលពំុបានឈមើល
លគប់បនាធ ត់ កបុងកថាខ្ណឍ នមួីយៗឈនាោះ ។  

កាសរឈសរឈ ើងគមឺានឈគ្នលបំណងមតមួយគត់គ ឺ  ង់
ឳ្រអបកមដលអានឈសៀវឈៅឈនោះ មាននវូសតបិញ្ហដ  កបងុការឈ ោះ
អប់រ ំតិថឳ្របានលា ជាមនសុសមាននវូធម៌សបផុរស កបុងការដល់
ឈៅលពោះរតនលតយ័ជាទពីឹង ឈដើមផីជានោិនក  មវងនវូអាយុ
ជវីតិសងាខ រឳ្របានឈៅឈកើតកបុងទីដល់សមគួរដល៏បឈសើរ មា៉ែ ង
វញិឈទៀតការរស់ឈៅកបុងប ចុបផនប ឈ ើញឈៅទិដឌភាពជាក់មសឋង
មានឈស កឋទុីកខ ឈៅកបុងផវូវ ិតថឈល ើនរប់មិនអស់ គមឺានមត
លពោះធម៌នថវឈទ មដលជាធមយឳ្សថដពូ៏មកសក័ឋសិទន ិអា ជួយមក
ឈរគផវូវ តិថបាន (ថាប ពំិឈសសមកឈរគផវូវកាយ លពោះធម៌ោំងឡាយ
មកឈរគផវូវ តិថ) ការអប់រ ំតិថគជឺាឈរឿងមដលសំមន់ណាស់ឈោោះ 
បីឈៅកបុងគមភ ីលពោះអភធិមយតទសងាេៈ បរមតទមដលមាន តិថ ឈ ត 
សិក រូប នពិាឝ ន ជាឈដើម គសឺុទនសឹងមតមាន តិថជាអារមយណ៍កបុង
ការឈធឝ ើឳ្រ កាយ  តិថ ឈវទនា រូប មាននវូឈស កឋសីុខ្ ។ 

ការអប់រផំវូវ តិថ លបសិនពំុមានលពោះធម៌មដលជាធមយ
ឳ្សថដវ៏ឈិសសសលមាប់ពាបាលឈទឈនាោះ មិនដងឹថា ជវីតិរបស់
ខ្វួនឈយើងគួរឈដើរឈៅដល់ឈគ្នលឈៅ មដរឬឈទ ពីឈលពាោះការឈធឝ ើ
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ដំឈណើ រឈៅឈលើផវូវជវិតិឈនោះ ពិតជាជួបឈរឿងអាលកក់ឈល ើន នងឹ
មានឈស កឋទុីកខោ៉ែ ងណាឈនាោះឈទ ។ 

ដឈូ បោះឈេើយ ឈបើសិនជាឈលាកអបក អានឈៅឈ ើញមាន
ការខ្ុសឆាងលតង់ ំណុ  អកសរស្កស្រសថ ឬកព៏ាងាណាមួយឈនាោះ 
សូមលពោះឈមត្មថ ខ្នថអីធាើស័យជួយមកសលមួលឈដាយឈស កឋអីនុ 
ឈលគ្នោះផង ុោះ ។ ខ្ញុ ំលពោះករុណាអាត្មយ ភាព សូមអរលពោះគុណនងិអរ
គុណទុកជាមុន ។ 
 

វតថមហាមន្តនថ ីនថង១៥ឈកើត មខ្អាស្កឍ ព ស ២៥៦០
គ ស ២០១៦ 

     ឈដាយភកិខុ   បញ្ញញ វដោ ទុ ំភឌុីន 
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អនកជយួកកសរមួល នងិពនិតិយអកខោវរិទុធ 

3 
-ឈលាកមាច ស់លគូខ្នថធិឈីរសាន់ មដនាសារ លពោះឈមកុដ២ិ៧វតថបទុមវត។ី 
-ឈលាកមាច ស់លពេយរឈត្ម ជា ដម៉េត  សមណសិសសពុ.វ.ិលពោះសុរលមឹត។ 

-ឈលាកមាច ស់សរនថឈតទរ ខាវ សាោ៉េក់សមណសិសសពុ.វ.ិលពោះសុរលមឹត។ 

-ឈលាកមាច ស់ភទធបផឈញ្ហដ  មិន វជិចោ៉េសមណសិសសពុ.វ.ិលពោះសុរលមឹត។ 

-ឈលាកមាច ស់ធមយរកខឈិត្ម ដយ៉េ ន ប៉េូ ដរ ៉េត សមណសិសសពុ.វ.ិលពោះ 

3 
o .ឈសៀវឈៅឈ យ្ ោះ: អតថបទកណំាពយ ទព័ំរអប់រចំិតត 
o វាយអតថបទ នងឹរចនា បញ្ញញ វដោ ទុ ំភឌុីន 
o ទកីមនវងឈធឝ ើៈ វតថមហាមន្តនថ ីកុដឈិលខ្ ២៧ រជធានភីបំឈពញ 
o កាលបរឈិ ឆទសរឈសរ  ប់នថង១៥ ឈកើតមខ្អាស្កឍ ោប ំវក 
      អដឌស័ក ព.ស ២៥៦០ (១៩-កកាដា-២០១៦) 
o ម កផាយជាធមយោន 
o ធមយោនឈដាយ លពោះករុណាលគប់លពោះអងានងឹពុទនបរស័ិទកបងុនងឹ
ឈលៅលបឈទស 
o ឈលខ្ទូរស័ពធ៖ ០១០ ៧៤៥ ៨៤៥  
o Facebook: TUM PHYDUN,ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទំុ ភឌីនុ 
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ផលរបដោជនន៍នការអប់រចំិតត 

3  

 ....ការអប់រ ំតិថ គជឺាឈរឿងមួយដសំ៏មន់ណាស់មដឈយើង 
ោំងអស់គ្នប លតូវមតហាត់ពត់លត់ដំ  ិតថរបស់ឈយើងឳ្របានលា
លបឈសើរ។ ឈបើអបកទមាវ ប់មានស្កយ រតរីកា តិថឲ្របាននងឹនរឈោោះបី 
មានឈរឿងរ៉ែវមិនលា ឈកើតឈ ើងោ៉ែ ងណាកឈ៏ដាយ កអ៏បកអា 
លបឈមមុខ្ឈដាោះលស្កយបញ្ហា ោំងអស់ឈនាោះ បានលាលបឈសើរមដល
ការននិាធ តោិះឈដៀលអបកដនទឈដាយ។ កំេឹងឈលកវឈលកាធ ជាការ
បំដវ ញឈស កឋសីុខ្របស់អបកដធ ល់។ (ដសុស្កប ូសមាា តកាយស្កង
គុណធម៌សមាា ត តិថ) ដ ូឈ បោះអបកលតូវឈរៀនអប់រ ំតិថរបស់អបកឳ្រ
បានលា កបុងការឳ្រឈស កឋសីុខ្ដល់ខ្វួនឯងនងឹមនសុស មដលរស់
ឈៅជំុវញិខ្វួនរបស់ឈយើងជាឈរៀងរល់នថង ។ លតូវឈ ោះស្កងគុណ
លបឈោជនឈ៍ដាយគុណធម៌ ឳ្របានសឈលម គជឺវីតមនសុសមាន
តនមវឈៅលតង់បានឈធឝ ើលបឈោជន ៍ោំងខ្វួនឯងនងឹអបកដនទ  ។ 

3 
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បទសរភញ្ញ នងិនមសាា រ 

3 
១-សូមថាឝ យបងាំ លពោះសមភុទន លបឈសើរបំផុត  កបុងឈលាកា 
ជាលគូននមនសុស នងិឈទពាឋ  លទងលត្មស់ឈទសនា  លបឈៅសតឝ។ 
 ងាុលឳ្រឈដើរ ផវូវកណាឋ ល មាគ្ន៌លតកាល  អា កមាច ត់ 
ទុកខភយ័ នលង ឳ្រមច យបាត់  អា កាត់សងារទុកខបាន។ 
 
២. ស្កសនាលពោះអងាឈៅសពឝនថង  សតឝមាននសិស័យពីបូរណ 
លបឹងឈរៀនលបឹងស្កឋ ប់ ឈ ោះោំបាន កាន់ត្មមអំអានបានកឋសីខុ្។ 
ឥតមានសុខ្ណាឈសយើកឋសីងប់ បញ្ចប់លតមឹសុខ្ឃ្លវ តោកទុកខ 
ត្មងំពីឈលាកឈនោះតឈៅមុខ្       កថសីខុ្នងឹមានឈលពាោះធម៌សងប់។ 
 
៣ខ្ញុ ំសូមបងាំឈោភ ោះលពោះធម៌  លពោះសងឃបវរោំងសពឝលគប់  
រួមជានលតរត័បគួរឈគ្នរព  ជាមវប់លតជាក់ននឈលាកា ។ 
លពោះរូបលពោះធាតុននលពោះពុទន  វសិុទនត្មងអងាលពោះស្កស្កថ   
សូមគុណនលតរត័បជួយឈខ្មរ  ឲ្របានសុមតឈរៀងឈៅ ។ 
 
(បទនពិននឈដាយ សឈមឋ លពោះសងឃរជ ឈជាតញ្ហដ ឈណា ជួន ណាត) 
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បទសូរតោក់ទង់រពេះពុទធសាសនា 
១.ឈយើងអបកកាន់ស្កសនា     លតវដងឹ ាស់ថា  លពោះពុទនជនិើសី
លទង់មានឆពឝណត រងស ី           គលឺពោះរសយីមាន   លបាមួំយពណ៍។ 
ផាយឈ ញពីលពោះកាយលទង់  រុងឈរឿងឬទន ិរងា លបឈសើរបវរ
ឈឆឝៀលោឝ ត់កាយឈឆើតោយលា   ោំងលបាមួំយពណ៍ើសស់លាឈស្កភា ។ 
កំឈណើតននលពោះរសយី             ឈកើតឈដាយបារមីននលពោះភគវាឈធឝ ើ
ោនឥតមានរុញរ              កាលមដលឈៅជាលពោះឈពាធសិតឝ។ 

រសយីពណ៍ឈខ្ៀវឈនាោះណា         កាលឈឆាៀលឈនលត្មលទង់ឈដាយ តិថ
កាត់ឈធឝើោនដល់ឥនធលពាេយណ៏ពិត  កាលឈៅជាកសលតនាមើសីពរិស្រសថ ។ 
រសយីពណ៍ឈលឿងភវថឺាវ        កាល មដលលទង់អារស្ក ់មផឈធឝ ើមាស
បិទពុទនរូបភវឱឺភាស          លពោះឥនថជាងមាសលទង់នវបណឍ ិ ត។
រសយីលកេមឈនាោះណា         កាលមដលមាត្មពស់មសំ្កវ ប់ពតិ
បទុមស ូបថូរជវីតិ              កាត់ឈបោះដងូពិតឈធឝ ើថាប មំាត្ម  ។ 

រសយីពណ៍សសុទនស្កធ    កាលមដលលពោះបាទឈវសសនថរកសលត្មឱដំរ ី
សឈស្កភា                 ដល់លពាេយណ៏លបាថាប យកឈពាធញិ្ហដ ណ។ 

រសយីពណ៍ដ ូឈជើងេងស        កាលមាត្មលតូវយកខោប់យកបាន
វជិាជ ធរអារស្ក ់លបាណ        ឱយកសស្កមានរសបីថូរជវីតិ  ។ 
រសយីភវឈឺផវកពណត រយ        កាលជាទនាយឈ យ្ ោះឈស្កមបណឍ ិ ត
ឱោនស្ក ់្មជវីតិ    ដល់ឥនធលពាេយណ៏ពិតថាអត់អាហារ។
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រសយីឈខ្ៀវឈលឿងលកេម     ស-េងសបាទលពមភវឈឺផវកអស្កច ររលតូវ
ជាលបាមួំយលបការ           ឈកយងោស់កុមារ ូលោំទុកឈអើយ ។ 

 

(បទនពិននឈដាយ សឈមឋ លពោះសងឃរជ ឈជាតញ្ហដ ឈណា ជួន ណាត) 
 

ព ស ២៤៩៥
គ ស ១៩៥១ 

 
 

បទសូរតដលើកទង់រពេះពុទធសាសនា 
១-សូមមមើលទងជ់យ័ ឆពវណ្ណ រងស ី      
 ដែលមានរសមី  ភលរឺសស់លអ                 
 ម ៀវមលឿងររហម  រពមទាំងពណ៌្ស 

 ហងសបាទនិងពណ៌្  ែភ៏លមឺផលរ ។ 

២- របមទសតូចធាំ បានសម័ររស្មម រម 

 ជាំនុាំគ្នា មរចើនអមនរ រពមយររសមី 
 រពះពុទធរួរមរតរ របមសើរពនម់ពរក្រររនលង  ។ 

៣-មធវើជាសញ្ញា  ទងជ់យ័ស្មសនា 

 ក្នរពះសមពុទធធាំចមបង     ចូរមយើងរាល់គ្នា  
 យរចិតតចាំចង              នឹរែល់រពះអងគជាអមាា ស់ ។ 

៤-មទះជាតិមផសងគ្នា          ររ៏តូវែឹងថា 
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 សុទធសឹងដតជាពុទធស្មសន ៍ ចូរមយើងស្មមរគី  
 ទាំងមរមងទាំងចស់ របឹងដរបងឱ្យណាស់ររបគ់គ្នា ។ 

៥-សូមស្មសនាពុទធ ថុ្ាំមថ្ើងបាំផុត 

  រុងមរឿងវសុិទធក្ថលថាល  មហើយមានជយ័ 

  មជារផាយមពញមោកា មោយជនរជះថាល មរចើនដសនោន ។ 

៦- មានចិតតមសាហា  មគ្នរពបជូា 

  ចាំម ះរពះធមែ៌រ៏លាណ្ ទាំងមនុសសមទវតា 

   មសាហាររបរ់បាណ្         របាថាា ចងប់ានមសចរតីសុ  ។ 

៧-មយើងម មរជាតិ             នាាំគ្នា  មីឃ្មម ត 
 កានធ់មនឹ៌ងបានផុតទុរខ    របួរមួស្មមរគីពីមនះមៅមុ   
  មយើងនឹងបានសុ            មរសមរានតរតាណ្  ។ 

៨-រពមមរពៀងរបរពឹតត          កានធ់មសុ៌ចរតិ 

  ម ព្ ះមៅកានស់្មថ ននិ វ ន ជាទីផុតទុរខ 
  បានសុ មរសមរានត      ជាតិមយើងនឹងបានមស្មយសុខា ។  

នពិន ធដោយសដតេចព្ពះសង្ឃរាជ ជនួ ណាត ជោតញ្ញា
ជណា ជាអគ្គតហាបណ្ឌិ តបិតាអក្សរសាស្រសេខ្ម ែរ 

 
ព ស ២៤៩៥
គ ស ១៩៥១ 
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១.កណំាពយវាចាដផដើម 

3 
លតូវឈរៀនរស់លតមឹលតូវ ត្មមផវូវលពោះធម៌ 
ឈស្កយ ោះរសសុ រតិ   មាន តិថលជោះថាវ  ។ 
កុសលកមយបថ  អប់របំញ្ហដ   
 ឈលមើនឈមត្មថ   រកាគុណធម៌  ។ 
វធិជីាឈល ើនអប់រ ំតិថ   ូរកុំឈផឋ ផឋតិ តិថគំនុ ំ
បានជលមោះ តិថឲ្រផូរផង់  នងឹអា លោះបង់ជាតសិងារ។  

       សមាយ អរេំត្មងំពនវ ឺ សងប់លងិតមលបភវតឺ្មមវាសនា 
មិនឈលាភមិនលុនតួរតណាា  ជវីតិលជោះថាវ បូជាធម៌....។ 
កុសលជាគុណ   ជាទុនមសនគ្នប់ 
បុណរបាបជាភព័ឝ   អឈនាធ លជាប់លបាណ 
ស្កងសុខ្ខ្វួនឯង   មិនលតូវរមំន 

ដល់ភាពសខុ្ស្កនថ   ននអបកដនទ ។1 
 

 
 

                                                         

១ អភធិមយសងាេៈ បរឈិ ឆទទី១  តិថសងាេវភិាគ 
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ទព័ំរអប់រចំិតត 

3 
 ...ពាករថា ចិតត ជាអបកដកឹនាកំបុងតួនាទីទទួលអារមយណ៍ 
សូមផីធម៌មដលឈកើតជាមួយ ិតថ ទទួលអារមយណ៍បានឈដាយ
អំណា របស់ តិថ....។  
ពាករថា តិថមានឈស កឋ ី៣លបការគ៖ឺ 
-សភាវៈលតោិះរោិះអារមយណ៎៎៍=  ឈិនថតតី ិ តិថំ ( ុោះ ត ប ចយ័កបុងស្កធន) 
-សភាវៈឈធឝ ើឳ្រសមផយុតថធម៌លតោិះរោិះអារមយណ៍=  ឈិនថនថ ិ សមផយិ
តថកា ធមាយ  ឯឈតនាត ិ តិថ(ំ ុោះ ត កបុងករណ ស្កធន) ។ 
-ឈស កឋលីតរិោិះ=  និថន ំ តិថំ ( ុោះ ត ប ចយ័កបុងស្កធន) ។ 
ដ ូមានឈៅកបុងលពោះគ្នថា៖ 
មដនា បុពវងគមា ធមាម  មដនាដសោឋ  មដនា មោ មនសា 
ដច បទដិដឋន ភាសតិវា កដោតិ វា តដោ ន ំ ទុកខមដនវតិ 
ចកាវំ ំវហដោបទ ំ ។ 
មលបថាៈ ធម៌ោំងឡាយមាន តិថជាលបធាន មាន តិថជាលបឈសើរ
បំផុត សឈលម បានឈដាយ តិថ ឈបើ តិថលតូវឈោស លបទូសថរយ
ឈេើយ ឈពាលកឋ ី ឈធឝ ើកឋ(ី ករ៏មមងជាទុ ចរតិ) ឈលពាោះទុ ចរតិឈនាោះ 
ជាទុកខ រមមងជាប់ត្មម ដ ូកង់រឈទោះវលិត្មមដានឈជើងឈគ្ន
មដលកំពុងអូសឈៅ។ 
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(លពោះសមាយ សមភុទនលបារពន ំឈពាោះ លពោះ កខុបាលឈតទរមដលធាវ ប់ឈធឝ ើ
បាបពីមុនមក ឈដាយស្ករលពោះអងាពិការលពោះឈនតរ ឈដើរជាន់សតឝ

ឈមឈភវៀងស្កវ ប់អស់ជាឈល ើន។2 
 ..ចិតត ជានាមធម៌ មិនមានរូបសណាឌ ន ឈអាយដងឹត្មម
ផវូវមភបក ផវូវលតឈ ៀក ត្មមផវូវល មុោះ ត្មមផវូវអណាឋ ត ផវូវកាយ
 តិថដងឹបានឈដាយត្មមផវូវ តិថប៉ែុឈណាត ោះ មានសភាវៈ ជាអរូបធម៌ 
ឈទើបមិនអា សមមឋង រូបរងសណាឌ នឳ្រលបាកដបាន (អសររី)ំ។ 
លពោះពុទនស្កសនាបឈលងៀនពីលបឈភទននស ច: មាន ៣ ោ៉ែ ងគ៖ឺ 
១-សមយតសិ ច: ជាស ច:ឈដាយសនយតសលមាប់ការសមាា ល់កបុងការ
គតិ ការនោិយកបុងទំនាក់ទំនង នងិជាឈលាកឈវាហា ដ ូជា
ឈ យ្ ោះមនសុស សតឝ ឈដើមឈឈើ  ធមយជាតសិមាម រ: លគប់ោ៉ែ ង ។ល។ 
២-បរមតទស ច: ជាស ច:ដល៏ា ិត នងិលជាលឈលៅ ឈៅត្មមសភាវ:
ឈដើម ឬធាតុឈដើមឈៅមុនការ្ន ូលមកផសំផាុំគ្នប , មដល
នោិយពីសភាវ:ោំងបួន មាន  តិថ ឈ តសកិ រូប នពិាឝ ន។ 
៣-អរយិស ច: ជាស ច:មដលខ្ភស់បំផុត, ជា ំឈណោះដងឹខ្ភស់
បំផុត សលមាប់សិកាឲ្របានជាក់ ាស់បំផុត ឲ្រឈមើលឈ ើញ
ឈដាយបញ្ហដ  កខុខ្វួនដធ ល់ ឈ ើញពតិនវូឈស កថទុីកខ, ឈេតុនាមំក

                                                         

២ បិដកឈលខ្ ៥២,ទំព័រ,បនាធ ត់ឈលខ្,៤ 
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នវូឈស កថទុីកខ, ទីរួ ផុតឈស កថទុីកខ នងិមឈធាបាយបញ្ចប់ឈស 
កថទុីកខលគប់ោ៉ែ ង ។ 
 
 
 
 

3  
rts 

 
២.ពាកយថាបុណ្យ 

3 
មាគ្ន៌នថវថាវ  ននលពោះមានឈជាគ 
ឈបើបដបិតថតិ្មម ោកកាមផុតឈស្កក 
ឆវងទុកខកបុងឈលាក  ដល់ឈលតើយសងប់សុខ្ ។ 
មគាផលមដលញុាំង កមាវ ងំសោន   
ឈពញឈពារធារ ដ ូជាជលស្ក 
គុណជាតញុិាំង តិថ  រងឹរតឹលជោះថាវ  
គុណគបុឺញ្ហដ   ឈ យ្ ោះថាកុសល  

 …ភារក ិចដោ៏ំបា ់មនមិនបានរបស់
មនសុសមាប ក់ៗ គកឺារត្មមដានេឝឹកហាត់ តិថអបកឲ្រ
ឋតិឈៅកបុងគុណធម៌ឲ្របានឈល ើនជាទបំីផុត។  តិថ
មដលបានអប់រលំាឈេើយ នងឹនាឈំស កឋសុីខ្មក
ឲ្រ។  តិថមដលមិនបានអប់រលំា នងឹនាទុំកខមកឲ្រ។ 
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បុណរគកឺមាវ ងំ  មដលញុាំង និាថ  
ឈកើត តិថលជោះថាវ   លបាថាប មគាផល3។ 
ោន់ជវីតិមាន ឧសាេ៍តមាល់ 
ទុកដាក់ឳ្រើសួល ោន់មានឳ្កាស  ។ 

rts 
 

���៣.ជវីតិមានន័យគបបីកុរំបរពតឹតបាប 

3 
ដមីើស មាា រឈគជលមោះឈមយ   ង់ផុតេយងឈមលតូវសមាា ត  តិថ 
ពាោមដសុមត់នវូធម៌ទុ ចរតិ ោប់យកធម៌ពិតជាកុសល។ 
គួរឈលបើឈវលាឳ្រមានលបឈោជន ៍ ឈោោះស្កវ ប់ជាឈមយ  ឳ្រឈគនកឹ 
សនសំបុណរលាតៗកបុង តិថ  ខ្តិខ្ំលបលពតឹថបុណរជាទុនបនថ។ 
ឈៅមុនឈៅឈលកាយ  កុំឱរឥតនយ័ 
ឥតនាយំកអឝ ី ឈដើមផីខ្វួនទុក 
ខ្វួនទឈទស្កា ត  បង់មតទំនកុ 
ទំនងមងមុខ្ ជួបទុកខជួបភយ័ ។ 

ជួបភពមិនលា   បនថងងឹត 
ងងល់ជំុជតិ   ជវីតិគ្នយ ននយ័ 

                                                         

៣ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៣-ជវីតិ 
គ្នយ ននវូសំណាង  ទីអាងឥតភយ័ 
ឥតភពឝលបនព   អស់នយ័ខ្វមឹស្ករ ។ 
ខ្វមឹសរឈសរឈៅ  ជូនឈៅអបកអានអបកអឺយ...!!!  
កុំមនជួយអាន ុោះណា   ុោះមណនាផំងឈឆវ ើយឆវងោត់ោរ 
ោត់ម ងសពធស្ករ   ត្មមការយល់ឈ ើញ ។ 
 

rts 
 

ដបើដគរបទូសដអាយដចេះចុេះចាញ់ 

3 
អឝីមដលឈដាោះមលងបាន  លតូវឈ ោះឈដាោះមលងឈៅ 
កុំឳ្រជាប់ឈៅសលមានមិនលក់ លតូវមតដាក់ ុោះបននរូកាឈ វ្ ោះ 

      ឈោសៈរបួសឈលពាោះមតការគតិ ។4 

 
 
 

                                                         

៤ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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ដបើចិតតសង ប់ អវ ីៗ ក៏មានសនតភិាពកដរ 

3 
 ាប់កមយកាត់កឋឳី្រផល ាស់ លបឹងឈ ើងរួតរោះស្កងឈរឿងបវរ 

ឈប់ស្កងបាបកមយ   នាលំាក់កករ 

មសឝងរកលពោះធម៌  ទុកខជាប់កបុងលបាណ។ 

វធិជីាឈល ើនអប់រ ំតិថ   ូរកុំឈផឋ ផឋតិ តិថគំនុ ំ
លោះបង់ឈោស:   លតជាក់សុខ្ុម 
លតជាក់រមរទម   ផុតទុកខកងឝល់ ។ 
បានជលមោះ តិថឲ្រផូរផង់   នងឹអា លោះបង់ជាតសិងារ  
ឈ ើញលពោះនពិាឝ ន  ផុតទុកាខ   

បានកថសីុមឈលពាោះ  បានសងប់ តិថ..។5 

 

rts 
 
 
 
                                                         

៥ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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អវ ីៗ មចចុទមទរ 

3 
 គួរលបឹងពីឈកយង  ដល់ោស់វឈងឝង  

មលងដាក់អឝ ី ូល ឈរៀន ក ឈ ញ ខ្  
 ខ្ំលបឹងលបមូល  ទុកដាក់មិនើសួល 

             លពកឹឈ ើងឈភវ អស់ ។ 
 ជវីតិឈកើតមក មិនឈទៀងោត់ 
 ឈកើត ស្កវ ប់ឈឺលពាត់ ជាឈរឿងធមយត្ម 
 ពំុអា ឈគ រួ  ឈ ៀសផុតសងាខ រ 

លតូវមតលបាថាប ជាមួយបុណរកុសល..។6 

rts 
 
 
 
 

                                                         

៦ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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រតូវដចេះរពមោល់អវ ីៗ កដលដកើតដឡើ ង 

3 
អឝីមដលគួរឈកើតវានងឹឈកើតឈេើយ 
ទប់មិនឈប ោះឈ ើយឈៅត្មមយថា 

ជាកមយវ ិលិតមដលបានរ នា 
កមយផលោ៉ែ ងណាមដលអបកស្កងទុក ។ 

ឈកើតោស់ឈឺជាជរសូនរស្កវ ប់ 
សបាយឈឺោប់គ ឺាប់ធមយជាត ិ
ជួបជំុពំុ ាស់គង់ដវ ស់មលបឈ វ ៀត 

គ្នយ នអឝ ីមដលបនថឈទៀត 
ឈលៅពីញាតកិមយឈ ើយ.។ 

ស្កងលាកលមមានទុកខ   ឈបើកផវូវឈៅមុខ្បានសុខ្ឈសរ ី
លត្មប់យកលពោះធម៌លាលាៈឥតបី នាមំនសុសលបុសើសីដល់កឋសីុខ្ ។7 

rts 
 
 

                                                         
7
 
7
 ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៤.អវ ីៗ មិនដទៀង មនិកមនជាអមតៈរហូតដទ 

3 
 កមយត្មក់មតងោត់ម ងឈ ើង ខ្វោះលាថាុ ំឈថា ើងត្មមផលបុណរ 
 ខ្វោះឈទៀតឃ្លវ តលាបានោរណុ ឈេតផុលបាបបុណរអបកកាត់កថ។ី

ឈកើតស្កវ ប់ធមយត្ម   ត្មមកាលកណំត់ 
រូបកាយមានកមយ   ជាមិនឈទៀងកណំត់  
គ្នយ នអឝ ីអា ឃ្លត់   ឈរឿងលពាត់បានឈ ើយ ។ 

 ឈរឿងរ៉ែវឈលាកយ៍ិ   គ្នយ នអឝ ីនងិឈទៀង 
ជួនរងំជួនឈភវៀង   មិនឈទៀងឈស្កោះឈេើយ 
មាននថងមានយប់   ឥតឈប់ឥតឈសផើយ 
សូរោិរោះឈេើយ   គ្នយ នឈ ើយមិនលិ  ។ 

 រូបខ្ញុ ំរូបឈគមតងមានទុកខ  មានសុខ្មានឈស្កក 

មានឈសើ យំឈោគ   គរឈគ្នកមិនត ិ8
 

មានជួបមានលពាត់   លបាកដជាន ិច 
មានទុកខឈល ើនត ិ   កឈ៏គ មិនបាន ។ 

                                                         

៨ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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 ឈលាកយ៍ិមិនឈទៀង   ដ ូឈភវៀងដ ូខ្រល់ 
មលបលបួលល បល់   វលិវល់លគប់ស្កទ ន 
លឺផារលគេឹម   សងឃឹមថាបាន 
មលបជាខ្កមន   មិនបានដ ូ តិថ ។ 

     រូបកាយអងាា    រមនា  និាថ  
ឈនោះជាអនត្មថ    វាោឈនោះពតិ 
សតឝឈលាកោំងឡាយ  ោំងកាយោំង តិថ 
ខ្វួនឯងគ្នយ នពិត   ដ ូគតិទុកឈស្កោះ ។ 

 ទឹកដឈីភវ ើងខ្រល់   តមាល់ត្មក់មតង 
ធមយជាតោិត់ម ង   ខ្វួនឯងោំងអស់ ។ 
ឈកើតឈ ើងកង៏ាយ   រលាយរលាស់ 
មបកធាវ យឈៅអស់   គ្នយ នឈស្កោះខ្វមឹស្ករ ។9 

rts 
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៥.សាបដរពាេះពូជបុណ្យ 

3 
 សុខ្ឈដាយផវូវធម៌ មិនញ័រឈដាយកាម 
 លពោះពុទនលទង់ហាម មិនដាមឈដាយទុកខ 
 រស់មានអរយិលទពរ ជាប់ខ្វួនឈៅមុខ្ 
 សុខ្គ្នយ នអឝ ីដ ូ ឈពាលគនឺពិាឝ ន ។ 
 នសិ័សយផលបុណរ  ដ ូរយមនថមាស 

ឆានិឈអា ឱភាស  ឈពញពាសឈវហាស៍ ។ 
ឈកើតមកកបងុឈលាក  មានឈជាគវាសនា 
លបឈសើរនថវថាវ   បានបុណរតបសបង ។ 

 សូមបុណរោំងប៉ែុនាយ ន  មដលបានឈធឝ ើ 
រស្កត់មកឈទើរ  គ្នយ នឈមេយង  

 រស់ឈៅើសណុក  ផឋល់សុខ្កនវង 

ឃ្លវ តអស់ទុកខផង  អបាយភូមិ៤ ។10 

 ឈកើតមករូបើសស់  សមមសសបាន 
កបមកវកលាណ  លបាណើសងំា 

                                                         

១០ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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លាើសស់ឈស្កភា  បានជាលបោ ំ
បុណរមដលបានដា ំ អបកោំទទួល ។ 

 ឈរៀនរស់ឈើសកឃ្លវ ន  ឥតមានកងឝល់ 
រស់ឈៅពំុយល់  ដល់ តិថោបឆួល 
ឈដាយបុណរដាក់ស្កទ ន  មដលបានទទួល 
ដ ូដា រដំលួ  ឆួលឈពលលកអូប ។ 

rts 
 

៦ .មានជវីតិគមឺានបញ្ញា  

3 
 គួរឲ្រសឈងឝគ គួរឲ្រឈនឿយណាយ  

ជួបឈេើយឃ្លវ តោង យ ឈៅកបុងសងារ  
ទួញយំឈស្កយឈស្កកឈល ើន លគប់មបបលបការ  
          ឈលពាោះមតតណាា នងិ អវជិាជ  ។  
គួរខ្ំលបឹងលស្កយ ខ្ំលបឹងលោះបង់  
ឈដើរកបុងផវូវលតង់ ត្មមពុទនមាគ្ន ៌
សិកាលបលពឹតថ នវូលពោះធមាយ   
          ត្មមលពោះភគវាពតិរួ ោកទុកខ ។ 
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សមុលទធំឈធងមរងរលក សតឝឈេើរឈៅមកភបកធាវ ក់ដ ី
ឧបសគាខ្វោះដវ ស់ភាពថយ ី ឈបើឈយើងឃ្លយ តខ្យនីងឹខ្វរីយៈ។ 

rts 
៧.ដធវ ើបុណ្យលេះបាប 

3 
ការបំឈពញកមយជាកុសល ទឈងឝ ើបានដល់លបឈោជនព៍ិត 
ដ ូឈភវ ើងបំភវ ឺ   ឈៅទី ងងឹត 
សុសស្កយោង យជតិ  មតងជោះ ពនវ ឺ។ 
ឈធឝ ើបុណរលោះបាប   បនាប តិថពាល 
 តិថពុោះឈរលរល   កបុងវាលឈលាភៈ 
ឈធឝ ើបុណរលោះបាប   បនាបឈោសៈ 
កមាច ត់ឈមាេៈ   ឱ ៈនានា ។ 

លបាថាប សខុ្  ង់ផុតឈលាកយិ គបផខី្សំនសបុំណរ11 
rts 

 
 

                                                         

១១ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៨.អរដុណាទ័យសាងន័យជវីតិ 

3 
កាយលពាត់ឈកើតលពួយមួយជវីតិ មនខ្កឈៅនតិរលតូវគតិរនំព 
រស្កត់យំឈស្កកឈលពាោះទុកខរងីនរ  ខ្ំរស់រល់នថងលកនលសនសំ។ 
សូររមសងឈរៀងរោះោំងជោះរសយ ី បំភវឈីលាកយ៍ិស្កងកឋភីវថឺាវ  
លោននសផងងឹតរួមរតឹអននការ ដងួសុរោិោលត្មវលិនវ។ 
មផនដ ំីណាស់ មលបដវ ស់ើសស់លស្កយ  
សពឝសតឝកាា កកាា យ សបាយេឫទ័យ។ 
បំលពងធមយជាត ិ ហាក់ឃ្លវ តទុកខភយ័  
អរុឈណាទ័យ ស្កងនយ័ជវីតិ12។ 

 

rts 

 
 
 

                                                         
12
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៩.រលកននជវីតិ 

3 
 

 .......អឝ ីមដលអបកបានឈធឝ ើឈ ញឈៅវានងឹឈ ើង លត ប់
មកវញិ  អឝ ីមដលអបកស្កបលពួស  អបកនងឹទទួលផល ។ អឝ ីមដល
អបកឲ្រអបកនងឹទទួលអឝីមដលអបកបានឈ ើញកបុងអបកដនទ។ វាក ៏
មានឈៅកបុងខ្វួនអបក មិនវនិ ិឆយ័អបកដនទ ឈនាោះអបកនងឹមិនលតូវ
ទទួលការវនិ ិឆ ័យពីអបកដនទមដរ ម កោយឈស កថើីសឡាញ់ 
អបកនងឹទទួលឈស កថើីសឡាញ់តបវញិ អឝ ីមដលត្មមពិតសុភមងាល
វាឈកើតឈ ញពកីារលោះបង់ឯឈណោះឈស្កោះ ការគតិឈល ើនឈពកវារតឹ
មតឈធឝ ើឲ្រអបកមានការឈឺោប់ មដលវាលគ្នន់មតជារបស់បឈណាថ ោះ
អាសនបមតប៉ែុឈណាត ោះ ។ 

rts 
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១០.រតូវដចេះអប់រចំិតត 

3 
 កុំឈលពាោះមតលទពរ ឈភវ ឈរឿងលា 
  ឈលាភោំងឈលតកអរ ឈភវ បុណរបាប 
   តិថបុណរ តិថធម៌ មបរជាន់លបមាថ 
   ុោះឈពលមដលស្កវ ប់យកអឝីត្មម? 

ឈបើអបក ង់មានភាពរកីរយ អបកលតវូ ៖ 
១-កុំត្មនតងឹ តិថ ឈលពាោះមតគ្នយ នមនសុសរក់ោក់ដាក់អបកឲ្រ 

ឈស្កោះ។ 
២-កុំឈវ ស្កភ យធម៌មយ ស់ឈៅត្មមខ្វួន ។ 
៣- កុពុំោះកឈលញ្ហជ លឈដាយស្ករមតសំភារៈមងឈលៅ ឈបើឈធឝ ើដឈូ បោះ

អបកគ្នយ ននថងអា បញ្ច ប់ការឈឺោប់ខ្វួនឯងបានឈ ើយ ! 
(ទីមួយល មណនទពីីរឈលបើជវីតិកបងុការលបឈដញ) ។ 

៤- លតូវឈ ោះឈរៀនរស់ជាមួយជវីតិ មដលមិនោំបា ់លតូវមានកថ ី
បារមម ឈលពាោះអំឈពើលានងឹត្មមមថរកាអបកលគប់ឈពលឈវលា ឲ្រ
មតអបកមានជំឈនឿមដលមានឈេតុផល ។  
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៥- កុំឈលបៀបឈធៀបជវីតិខ្វួនឯងឈៅនងឹជវីតិអបកដនទ ឈលពាោះផល 
នងឹជួយបំផុសគំនតិដល់អបកដនទ ឈេតុឈនោះ ូរកុំបំឈភវ 
អំឈពើលាឲ្រឈស្កោះ ការបញ្ចប់ទុកខឈស្កកកបងុឈលាកមិនលតូវបាន
បញ្ចប់ឈដាយអំឈពើអាលកក់ឈនាោះឈទ អំឈពើលាជាឈដើមទុនមដរ ! 

។ ជវីតិមិនមមនសលមាប់មតការបឈងា ើតឈនាោះ  ជវីតិលតូវមសឝង

រកឈស កឋសីុខ្ខ្វួនឯង អបកដន៏ទផងមដរ។13 

 
 … ឈពលជួបឈរឿងមដលអបកមិនឈពញ តិថ កុអំាលតបត 
ឈដាយកំេឹងឈលឿនឈពក លតូវពិោរណារកឈេតុផលឲ្របាន
សពឝលគប់សិន ឈលពាោះឈរឿងខ្វោះឈពលអបកដងឹមូលឈេតុឈេើយ អបក
នងឹឈប់ខ្ងឹមិនមន។ ក ិចការឈធឝ ើឈដាយមិនបានពោិរណាឲ្រ
បានលគប់លជុងឈលជាយ ជាឈេតុនាឲំ្រមានវបិផដសិ្ករ។ី 
 

 
rts 

 
 
                                                         

១៣ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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១១.ចិតតបុណ្យ 

3 
 តិថគជឺាបុណរមនថអលមឹត  ស្កា តបវរពតិតផិតនាខំ្វួន 
កាន់សុ រតិគតិមាមួំន  យល់លាមជ ប់ខ្ជួនសួនសងប់សុខ្ 
-គ្នយ នអឝ ីលតជាក់    ជាងអបកយល់ធម៌ 
គ្នយ នអឝ ីមដលលា    ជាងបដបិតថធិម៌លពោះ 
ឈ ើញលពោះនពិាឝ ន  ដល៏ាលត ោះ  
              បានជតិធម៌លពោះជលមោះមនធលិ.។ 
 ..ឈ តនាលា ជាវធិមីតមួយគត់ មដលមានឈស កឋសីុខ្ 
បំផុត នងិមានលទនផលលា ឈដើមផីរកីរយជាមួយប ចុបផនប...ឈបើ
អបកពតិជាើសឡាញ់បុណរ  ូរពាោមឈធឝ ើបុណរត្មមរយោះស្កប ម
ញញឹម សមថីមផាមមលាម  រោិឬកពារសុភាពរបស្ករ ការ
ឈគ្នរពឈអានលំឈោន ំឈពាោះោស់ទំុ លពឹោន ោររ ឈលបើភាពស ចៈ
ឈស្កយ ោះលតង់ជាឈដើមទុន ឈនាោះផលបុណរមិនមដលបំឈភវ អបកមថង

ណាឈ ើយ ។14 

rts 
                                                         

១៤ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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ចង់បានមនិឈប់ ទុកខក៏មនិចប់ 

3 
ជំពាក់អារមយណ៍ នងិវតទុ មិនមដលធាវ ក់លជុោះ  
ឈៅឈត្មងជាប់  មានភាពើសឡាញ់   
ឈេើយនងិសាប់  មិនមដលឈ ោះ ប់   

     សពឝ ំណង់ ។ 
(ដរបណាឈៅមានជវីតិ តិថមនសុស ង់មិនឈ ោះឈប់) 

3 
rts 

 

១២.រតូវដចេះសមាា តចិតត 

3 
~លគប់ោ៉ែ ងមដលបានឈកើតឈ ើង អឝ ីៗមដលឈយើងបានជួប ឈៅ

កបុងោកជវីតិ វានងឹលតូវបានបាត់បង់ ដឈូ បោះគមឺានមត15 តិថ

បុណរប៉ែុឈណាត ោះ មដលជាស្កភ នសលមាប់ឈយើងឆវងកាត់មសឝងរក
ឈស កឋ ីសុខ្. ។ មិនថាោស់ ឬឈកយងឈទ អបកលតូវមតឈ ោះ
                                                         

១៥ បិដកឈលខ្ ៤៨ ទំពរ័ ១៥ លតង់ឈលាកវបិតថសូិលត 
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សមាា តឈពលឈវលាកបុងជវីតិលបោនំថងរបស់អបក លតូវមានការងារ
មដលលតមឹលតូវ មានការសលមាកលំមេរ នងិការអនវុតថផវូវ តិថ
ឲ្រសងប់ស្កង ត់  ពំុឈនាោះឈទអបកនងឹឈឺ ឈដាយស្ករមតការបំពុលពី
សងាមមនសុស  ។ អបកលតូវមតឈ ោះទូនាយ នឈលបៀនលបឈៅ តិថ ឲ្រ
ឈ ោះឈធឝ ើការ ឲ្រឈ ោះសំរក ឈ ោះឈដកឈ ោះពួន ឈ ោះរកីរយលតូវ
ត្មមកាល ឈ ោះឈប់គតិឈរឿងមងឈលៅ ឬ ឈ ោះគតិឈដាយការ
មិនលបកាន់ភាជ ប់ ឈ ោះលពមលងឈោលឈ ោះោប់ទុកជាឈដើម ។  
 តិថមដលសលមាកឬ សងប់ វាឈប់មានការមបងម ក រូបលា
អាលកក់ សឈមវងលាអាលកក់ ជវីតិលបណីតឈថាកោប នរកសួគ ៌
អាទិឈទពលាអាលកក់ .....ជវីតិគ្នយ នឈេតុផលអឝីោំងអស់ ! 
 .. តិថសងប់ មានលតមឹមតភាពបរសិុទន ិ លតជាក់ថាវ ស្កា ត វា
មលងទទួលអារមយណ៍យកមកគតិឈទៀតឈេើយ  ។ 
ឈស កថពីាោមឈលបៀបបាននងឹទឹកើសក់តក់ៗ មួយតណំក់ៗ 
ឈដើមផីទមវុោះដុំថយមួយដធ៏ំ ។ អបកោំងអស់គ្នប លតូវឆវងកាត់ឈរឿងលំ
បាកៗជាឈល ើន ឈដើមផីសឈលម ក ិចការណាមួយ មដលជាបំណង
លបាថាប ពិតរបស់ខ្វួន។ ឈៅកបុងជវីតិមនសុសមានឈរឿងខ្វោះគពឺតិជា
មិនអា មកមលបបាន មានឈពលខ្វោះឈស កឋសីខុ្កអ៏ា នងឹឈកើត
ឈ ើងឈៅឈពលមដលឈយើងមិនអា មកមលបវាបានដ ូគ្នប  ។ សូម
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រកីរយនងឹប ចុបផនបកាលមថរកាមនសុស ំឈពាោះមុខ្ សូមផឋល់
គុណតនមវមដលពួកឈយើងមានជាលបឈោជន ៍ ដល់មនសុសមាប

ោំងឡាយឈៅកបុងសងាម ។16 

 rts 
 

១៣.ចិតតសង ប់ 

3 
សងប់ផវូវ តិថជវីតិរស់ងាយ   តិថកុទំន់លជាយកុងំាយឈកើតទុកខ 
ឈរឿងខ្វោះឈដាោះលស្កយមិនឈ ញ កុំឈ ើយឈៅសយុគ 
ត្មងំ តិថឳ្រសងប់   ឈលពាោះមានលពោះធម៌  ។ 
 

 ... តិថសងប់ បានបឈងា ើតនវូភាពមវ ងំ  មនសុសោំងអស់
មដលរងទុកខ សុទនមតឋតិឈៅឈលកាមឥទនិពលននការលបាថាប  មដល
េួសពកីំរតិននការឈដាោះលស្កយបញ្ហា បាន ។ អបកអា ពិឈស្កធ
បាន គឈឺៅឈពលមដលអបក ង់េួសឈេត ុអបកនងឹសំគ្នល់ឈ ើញ
ថា មានលបតកិមយអារមយណ៍មិនើសលួបានឈកើតឈ ើង មកភាវ ម តិថ

                                                         

១៦ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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អបកមលបជាអនធោះស្ករ លកេល់លកហាយឈៅថ មវ ងំណាស់  ឈនោះជា
ឥទនិពលអាលកក់បំផុតមកឈលើជវីតិរបស់អបក ឈទើបលពោះពុទនបាន
លត្មស់ថា ទុកខោំងអស់សទុនមតមានឈេត ុ។ សុភមងាលមិនមមន
ោក់ទងជាមួយអឝីមដលអបកមានឬថាអបកគជឺាអបកណាឈនាោះឈទ វា
ោក់ទងជាមួយអឝីមដលអបកបានគតិ ។ ពុទនស្កសនាគជឺាលទឹសថី
ធមយជាត ិមដលនាឲំ្រមានការលគប់លគងឬលតូវឈ ោះបណថុ ោះបណាថ ល
 តិថឲ្រឈ ោះកាត់បនទយតរំូវការមកវងកាវ យ ឬឲ្រឈ ោះរុោះឈរ ើផបត់គំនតិ
មដលគ្នយ នមូលដាឌ នស ចៈភាព ។ ពុទនស្កសនានាឲំ្រមានជវីតិ
សបាយរកីរយ នងឹមានដសខុ្ភាព ឈលពាោះបានជួយសំរួល
ភាពមិនធមយត្មឲ្រមកជាធមយត្មវញិ ឈធឝ ើឲ្រជវីតិមានការរស់ឈៅ
សុខ្ដមុរមនាគួរឲ្រភាញ ក់ឈផា ើល ។ 
o ឈេតនុងិប ចយជួយឲ្រ តិថសងប់ = ប ចយ័ =ប ចយកមយ   
ពុទនដកីាកបុងគមភ ីរសំយុតថនកិាយមានឈស កថថីា ៖ សម័យមួយ 
ភកិខុមួយអងា បាន ូលលកាបបងាំ ទូលសរួលពោះមានលពោះភាគពី
ឈេតុនងិប ចយ័មដលនាឲំ្រ តិថសងប់ លពោះបរមលគូបានលត្មស់ថាៈ 
ទីឈដក ទីអងាុយដស៏្កង ត់ោករបូារមយណ៍ សោធ រមយណ៍ ការរស់ឈៅ
ល បូកល បល់ មិនងាយនងឹរកា តិថឲ្រសងប់រងំាប់បានឈទ វារតឹ
មតនាឲំ្រឈកើតអារមយណ៍ ជាឈលគឿងអផសុក តិថមថមឈទៀតផង 



-39 - 

 ឈបើអបកមិនអា មសឝងរកសនថភិាពកបងុ តិថអបកបាន 
អបកពតិជាមិនអា មសឝងរកសនថភិាពសលមាប់អបកដនទនងិ
លបឈទសជាតអិបកបានឈ ើយ។ 

3 

ឈលពាោះឈេតុឈនោះបណឍ ិ តគបផី ូល តិថនងឹឈសនាសនៈដស៏្កង ត់មាន
នលពភបជំាឈដើម ។ មាប លភកិខុ  ឈោគ្នវ រគបផីឈៅរួមជាមួយនងឹ
ពួកបណឍ ិ តអបកស្កង ត់ អបកោង យោកកឈិលស អបកបញ្ជូន តិថឈៅ
កាន់សមាធ ិជាអបកលបាជញលបារពនឈស កថពីាោម ជាន ិចកាល ុោះ ។ 
ភកិខុបានស្កថ ប់ឈេើយ ឈទើបថាឝ យបងាំលាលពោះមានលពោះភាគោក
ឈ ញឈៅ។ អាហារឈភាជន ទីកមនវង អាកាសធាតុ ការឈសពគប់ 
នងិកមយដាឌ នមដលលតូវលបតបិតថសិុទនមតមានជាប់ោក់ទងនងឹឈេតុ

មដលនាឲំ្រ តិថសងប់ កាលឈបើឈយើងឈរៀប ំបានលតមឹលតូវលា ! ។17 

 
 
 

 
 
 
 
 

rts 
                                                         

១៧ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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១៤.ផលរបដោជនន៍នដសចកដសីង ប់ 

3 
រស់លយមញាំង ត្មងំជវីតិ   លបលពតឹថធិម៌ មិនញាប់ញ័រ  
ធម៌ឈលាកកិ៍យ៨ោ៉ែ ង   លពមឈ ោះលគប់ពិតសុខ្កបងុសនាឋ ន..។ 
 

អានសិងឃននការរស់ឈៅកបុងជវីតិសងប់ស្កង ត់ រមមងបានសមាធិ
មដលមិនោន់បាន១ រមមងរកាទុកនូវសមាធ ិ(្ន) មដលបាន
ឈេើយ១ ឈលពាោះឈេតុឈនោះ ឈទើបលពោះអនាវរណញ្ហដ ណជាមាច ស់
លទង់លត្មស់សរឈសើរភកិខុអបករកាអារញ្ដិកធុតងា (អបកឈៅកបុងនលព)
ថា អារមយណ៍គរឺូប សឈមវង កវនិ រស សមពសស មិនអា ញុាំង តិថ
ភកិខុ មដលឈៅកបងុទីឈសនាសនៈដស៏្កង ត់ដឈូោប ោះឲ្ររឈវ ើរវាយបាន
ឈ ើយ  ភកិខុឈនាោះមតងលបាសោកឈស កថរីននត់ តិថ ឈេើយរមមង
លោះបង់អាល័យកបុងជវីតិបាន ឈលតកអរមតនងឹរសននឈស កថសីុខ្
មដលឈកើតអំពីវឈិវក ។ ជវីតិមដលអាើស័យកបុងទីស្កង ត់ មិនបា ់
រវល់ទទួលឈភញៀវ មិនអា លាក់បំពួននូវឈលគឿងមដលគួរតោិះឈដៀល 
មិនបា ់េួងមេង ឬ ឃ្លត់មនសុសមដលមកអាើស័យឈៅ 
ឈបាោះបង់ឈស កថអីាល័យកបុងទលំីឈៅបាន ។ ការលបយុទនជាមួយ
កឈិលស គមឺានការឈលតៀម តិថឈរៀប ំខ្វួនបានលាណាស់ មិនអា 
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 ឈរៀនឈមើលលតង់ ំណុ លារបស់អបកដនទ ឈេើយ 
នោិយសរឈសើរឈលើកទឹក តិថ អបកនងឹសមផូរមិតថ ខ្សត់សលតូវ។
ផាយឈស កឋើីសឡាញ់ ដល់មនសុសលគប់រូបឈៅជំុវញិខ្វួនអបក 
សិរសីួសឋីនងឹ ឈលមើនដល់ជវីតិអបកវញិមិនមន ។ សមឋីអួត
ឈកាងកាា ង  រកិឫកពារឈឆយ ើងនឆយ បងាា ញពីភាពឈកយងខ្ចរីបស់ 
មនសុស។ 

ឈធឝ ើឈលងៗឈេើយសំគ្នល់ថាឈប ោះវាបានឈ ើយ រយោះឈពលដម៏វង
ោង យមដលលពោះឈលាកនាថ បានឈលបើកបុងការរឈំដាោះខ្វួន គជឺារឈបៀប
វារៈននការឈរៀប ំយុទនស្កស្រសថ ឥ ូវកផួនតំរមានអស់ឈេើយ 
ឈៅឈ ើយមតការឈធឝ ើឲ្របានសឈលម មតប៉ែុឈណាត ោះ ។ 
 
 

 
 
 
 

 
rts 
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ដោគផលូវចិតត 

3 
គ្នយ នឈរគអឝ ីឈឺោប់  ជាងឈរគផវូវ តិថ 
បនាបថាប ពំិត  គសឺទិតមានធម៌។ 
ឈរឿងរ៉ែវជវីតិ   មតងមានអាលកក់លា 

រស់មានលពោះធម៌  បានសងប់កបុងជវីតិ ។18 

3 
rts 

 

១៥.ដសចកដទុីកខដសាក 

3 
ឳ្រជួបឈធឝ ើអឝ ីឈបើគង់មតលពាត់ ឳ្រឃ្លត់ឈធឝ ើអឝ ីឈបើអស់នសិសយ័ 
ើសលាញ់ឈធឝ ើអឝ ីឈបើមិនមថរកា រកាឈធឝ ើអឝ ីឈបើគង់មតបាត់បង់។ 
ឈបើអបកបានយល់ពីធមយជាតពិតិរបស់ តិថនងិដំឈណើ រជវីតិ ឈនាោះ
ការធាវ ក់ទឹក តិថកថ ីការលពួយបារមមកថ ីនងឹមិនឈកើតមាន ំឈពាោះអបក

                                                         

១៨ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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ឈ ើយ ឈលាកឈនោះសលតូវកថ ី ភាពមវ ងំនងិអំនតួកថ ី នងឹមិនមាន
 ំឈពាោះអបកឈនាោះឈទ ជវីតិោំងអស់ កាវ យមកជាមិតថរបស់អបក  
លពួញោំងឡាយ មដលមានឈៅកបុង តិថ បានសធុោះឈ ញឈដាយ
បញ្ហដ   ូរមឆកឈឆរកបុង តិថខ្វួនឯងឈៅឈមើល ថាឈតើឈរឿងឈនោះពិត
ឬមិនពិត ?  ។ ោំណា  ទុកខឈស្កកោំងឡាយ មានអវជិាជ ជាឬ
សគល់ មតការសិកាធមយៈវនិយ័(វជិាជ )កបុងពុទនស្កសនាឈនោះ ពិត
ជាបានបំមលងទុកខឈស្កក ឲ្រកាវ យជាភាពរកីរយនងិសុភមងាល
បានពតិមមន ។ 
១ - ទុកខស ចៈ ទុកខមានពិត មដលមាន១១កង (ជាតទុិកខជរ
ទុកខពាធទុិកខ......។ 
២- សមុទយស ចៈ ទុកខោំងអស់ឈកើតឈ ើងសុទនមតមានឈេតុ 
មដលជារួមគមឺកពីតណាា (ភវតណាា  វភិវតណាា  ) ។ 
៣- នឈិរធស ចៈ ទុកខអា រលំត់បាន (នពិាឝ ន) ឈលាកឈនោះគ្នយ ន
បញ្ហា ណាមដលឈដាោះលស្កយមិនឈ ញឈនាោះឈទ ។ 
៤- មគាស ចៈ មានវធិរីលំត់ទុកខ គតឺ្មមមគាមានអងា ៨ ឬ អដឌងា-ិ
កមគា ឬ អរយិមគា(សមាយ ទិដឌ ិសមាយ សងាបផៈ ....)។ កាលឈបើឈគ
ពិោរណាយល់ត្មមឈគ្នលការណ៍ឈនោះឈេើយ ឈគនងឹឈកើតបញ្ហដ
ោ៉ែ ងឈនោះ ។ 



-44 - 

ក- ស ចៈញាណៈ ញាណទទួលស្កា ល់ថា ឈនោះគជឺាការពតិដន៏លកមលង 
ខ្- ក ិចញាណៈ ឈតើអាត្មយ អញមានក ិចអឝ ីខ្វោះឈដើមផីជួយខ្វួនឯង? 
១- បរញិ្ហដ ក ិចៈក ិចមដលលតូវពិោរណាឲ្រឈ ើញ ាស់ពីឈលាក
ឈនោះ (ពិោរណាោ៉ែ ងទូលាយ) 
២- បហានក ិចៈក ិចគបផីលោះបង់(លោះបង់ឈេតុរបស់បញ្ហា ទុកខ ) 
៣- ភាឈវតពឝក ិចៈ ក ិចមដលលតូវបំឈពញឲ្រឈល ើនឈ ើង ឲ្រស្កធ ត់ 
៤- ស ឆកិរិោិក ិចៈ ក ិចមដលលតវូឈធឝ ើឲ្រជាក់ ាស់ ។ 
គ- កតថញាណៈ ញាណឈកើតឈ ើងពិោរណាឈ ើញ ពីលទនផល
មដលខ្វួនលបយុទនដវ ស់បថូរ តិថអាលកក់ ឈ ើញឈស កថសីុខ្មដល
ខ្វួនបានទទួលឈលកាយពីបានលបតបិតថតិ្មមធម៌វនិយ័ ។ ស ចៈ
ញាណ- ក ិចញាណ នងិ កតថញាណ ឈៅថា បរវិដថៈ៣ មដល
គុណនងឹអរយិស ចៈ៤ បានជាអាការៈ១២ ឈេើយក ិច៤ោ៉ែ ង
មដលអរយិបុគាលខ្តិខ្ំបំឈពញ គុណនងឹអរយិបុគាល៤ពួក បាន
ជាក ិច១៦ឈៅថាឈស្ក សក ិច ។ អរយិស ចៈមដលលពោះមាន
លពោះភាគបានសមមថង គបឺានជួយរឈំដាោះសតឝឈលាកពីទុកខឈស្កក 
ោ៉ែ ងទូលំទូលាយណាស់ ។  តិថរបស់ឈយើងឈលបៀបដ ូជាមកវ
ដាក់ទឹកមួយមកវ.ឈបើដាក់ឈស កថសីុខ្កាន់មតឈល ើន ទំេំបរមិាណ
ទំឈនរមដលសល់សំរប់ឈស កថទុីកខ វានងឹថយ ុោះឈបើដាក់ភាព
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ស្កមញ្ដធមយត្មកាន់មតឈល ើន ទំេំបរមិាណទំឈនរសំរប់ភាព
សយុគស្កយ ញនងឹថយ ុោះឈបើដាក់ភាពលគប់លគ្នន់កាន់មតឈល ើន ទំេំ
បរមិាណមដលឈៅសល់សំរប់អារមយណ៍ឈវទនា នងឹថយ ុោះឈបើ
ដាក់ការយល់ តិថគ្នប កាន់មតឈល ើន ទំេំបរមិាណមដលឈៅសល់
សំរប់ទំនាស់នងឹថយ ុោះឈបើដាក់ការឈោគយល់ការឈលើកមលង
កាន់មតឈល ើន ទំេំបរមិាណមដលឈៅសល់សំរប់កំេឹង នងិ
អារមយណ៍គុំគួននងឹថយ ុោះ អបកដនទឈគយកអឝីដាក់ទុកកបងុ តិថឈគ 
ឈយើងមិនអា ដងឹមតឈយើងបានដាក់អឝ ីទុកកបុង តិថឈយើង ឈយើង
លតូវមតបងាា ញវាឈអាយ ាស់លាស់ កុំបឈណាថ យឈអាយទំេំនន
បរមិាណកបងុ តិថរបស់ ឈយើងលតូវលគបដណថ ប់ឈដាយពណ៌ឈមយ
ឈល ើនជាងពណ៌ស ឈលពាោះវាជា តិថរបស់ឈយើងជាអបកកំណត់ ។ 

 
rts 
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១៦.ដរៀនដធវ ើខលួនជាមនុសសលា  

3 
19ធម៌លពោះមិនរក់កមិ៏នឈលៅ សំមន់យល់លតូវផវូវកណាឋ ល 

លបលពតឹថឈធឝ ើត្មម ផលដោុះដាល លាលាោះលតកាលជាក់ពំុមន ។ 
-ធម៌មដលបុគាលសនសំលាឈេើយ  មតងនាមំកនវូឈស កថសីុខ្  

(ធដមាម  សុចិដណាោ  សុខមាវហាតិ) 
ឈបើ ង់ឈធឝ ើខ្វួនជាមនសុសលា  ូរកុំយកខ្វួនឈៅឈធៀបជា 

មួយមនសុសអាលកក់ ។ ឈៅមកផរបឹងឈូកមួយមានឈទសភាពលា
លបណីត មានត្មបសមួយអងាកំពុងមតអងាុយសមាធ ិ លស្កប់មត
វាឈោបក់ដត់កវនិពិឈដារដា ឈូក លកអូបឈងុយឈង ប់កាត់ខ្ធង់
ល មុោះត្មបស ឈលាកត្មបានលបឹងើសូបយកកវនិដា ោ៉ែ ងសំងាត់
 ូលឈពញឈដើមលទូង ឈពលឈនាោះរកុខឈទវត្មឈៅឈលើមមកឈឈើបាន
មើសកថាមណនាឳំ្រត្មបស  អបកបានលួ កវនិឈេើយ ។ 
 ត្មបសភាញ ក់ឈលពើត តបថា លគ្នន់មតអាត្មយ េិតកវនិឈូក
បនថ ិ អបកឈោទថាអាត្មយ លួ   ុោះអបកកា ់ដា ឈូក មុជទឹកឈបោះ
ោំងមផវផងវាោ៉ែ ងឈម៉ែ ឈៅវញិ ?។ រុកខឈទវត្មតបថា ឈអើ មលកង 

                                                         
19 កបងុបិដកឈលខ្ ៣០ លតង់ធនញ្ហជ នសូីលត ទំព័រ ៨៤ 
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 .. ឈធឝ ើ តិថអបកឲ្រដ ូជាកន្តនថកដា មដលឈពារឈពញ 
ឈៅឈដាយភាពរស់រយើសស់លស្កយ អបកនងឹ ឈលមើន
ឈដាយសុភមងាល ។ ឈបើអបកបំឈពញការងារឲ្រអស់ពី
សមតទភាព ឈដាយគ្នយ នបំណង ង់បានមុខ្មាត់  តិថអបក
នងឹមិនរឈសមរស្កមឈល ើន ឈេើយអបកនងឹទទួលបាន
លទនផលលា  ំមណកកតិថយិសកប៏ានខ្ភង់ខ្ភស់ជាងការ
បងាួតបងារឈគឈៅឈទៀត ។ 
 

ត្មឯង ង់កាវ យជាមនសុសលាឬ ? ឈបើ ង់ឈធឝ ើខ្វួនជាមនសុសលា

ឈេើយរវល់មតឈលបៀបឈធៀបខ្វួន20 ជាមួយមនសុសអាលកក់ឈនាោះ 

 ប់ឈេើយត្មឈអើយ ឈបើ ង់ឈធឝ ើជាមនសុសលា ឈគលតូវឈធៀបខ្វួន
ជាមួយមនសុសលាមិនមមនឈៅ.។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 

rts 
 
                                                         

២០ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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១៧.ដធវ ើចិតតឲ្យដោត ដតត តដលើរពេះធម៌ 

3 
ឈធឝ ើ តិថឲ្រឈោត  ឈដថ តឈលើលពោះធម៌ 
 តិថនងឹមិនញ័រ  ញាប់ជាប់ឈដាយកាម ។ 

លពោះពុទនលទង់ហាម ឈលាកបានបញ្ដតថ ិ
សុខ្នងឹមថថតិ  ដតិឈដាយកុសល 
រល់ឈរឿងអំពល់  រុោះឈរយឈរៀងឈអើយ ។ 
ឈធឝ ើ តិថ ញិ្ហច    លបាជញលពមឈមត្មថ  
ឈោោះដល់ទណីា  ោង យជតិបឈងា ើយ ។ 
ញាតមិិតថរប់រក  មិនឈបៀតឈបៀនឈ ើយ 

ឈោោះស្កវ ប់ឈៅឈេើយ  ឈគឈៅនកឹនា      ។ 

3 
( ឈដាយភកិខុ ទំុ ភឌីុន ) 
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១៨.ដហតុកដលនាឳំ្យចិតតរចកណ្ន 

3 
មូលឈេតុននការល មណនលប ណ័ឍ នងិការតូ  តិថៈ 

១- ឈមើលឈ ើញមតមផបកអាលកក់របស់ខ្វួនឯង ឈមើលមិនឈ ើញ
មផបកលាមដលខ្វួនមាន ឈ ោះឈគ្នរពមតអបកដនទ មិនឈ ោះឈគ្នរព
ខ្វួនឯង ។ 
២- ឈមើលឈ ើញមតមផបកលាខ្វួនឯង ឈមើលមិនឈ ើញមផបកអាលកក់
មដលខ្វួនមាន ឈ ោះឈគ្នរពមតខ្វួនឯង មិនឈ ោះឈគ្នរពអបកដនទ ។ 
ត្មមពិតមនសុសសទុនមតមានោំងមផបកលា នងិមផបកអាលកក់លាយ
 ំគ្នប  បញ្ហា បានឈកើតឈ ើងមកពីឈយើងគតិឈដថ តមតមផបកមាខ ងៗ 
ឈេើយមានោះយកលតូវមតឯង ឲ្រឈគខ្ុស មិនឈ ោះឲ្រតនមវឈគខ្វោះ
ផង ។ សតឝឈលាកគួរករុណាណាស់  ឈដាយការគតិឈ ើញខ្ុសគ្នប  
ឈេើយ ង់ឲ្រឈគគតិឈ ើញដ ូខ្វួន ឈទើបវវិាទបានឈកើតឈ ើងមិន
ឈប់ឈរ  ។ 
រឈំដាោះខ្វួនព ំីណងជវីតិ   
១- ឈប់ ំណាយឈពលដាក់ ំណងខ្វួនឯងត្មមរយោះការគតិៈ 
ការគតិមិនលា វាលគ្នន់មតត្មមសមាវ ប់អបកោំងយប់ោំងនថងមត
ប៉ែុឈណាត ោះ។ 
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២- ទំនាក់ទំនងលា គឈឺដើមផីឈមើលពរីឈបៀបគតិ រឈបៀបរស់ឈៅ
របស់អបកដនទ ។ 
៣- កុំឈធឝ ើជាអតថិជិនពិការមភបកៈ លតូវឈ ោះឈមើលទំនញិមដលនាំ
មកនវូឈស កថសីុខ្ោំងសុខ្ភាពផវូវកាយផវូវ តិថ ទិញរបស់យក
មកឈលបើលបាស់ គ ឺង់ឲ្រខ្វួនឯងបានសបាយ តិថ ឈបើទិញយក
មកឈកើតទុកខដមដល ខ្ំទិញវាយកមកឈធឝ ើអី ? វាលគ្នន់មតបឈងា ើត
ឈរឿងអាលកក់ ទីបំផុតយកវាមកឈធឝើជាមាច ស់ឈលើជីវតិខ្វួនឯង 
សុភមងាលរបស់អបក មិនមមនឋតិឈៅឈលើទូរទសសនឈ៍អលកង់ធំឬ
ឈៅឈលើទូរសព័ធនងិឡានទំឈនើបឈនាោះឈទ ។ 
៤- ជំឈនឿៈ អបកមានជំឈនឿ គ ឺង់ឲ្រជវីតិបានកថសីុខ្ ឈបើឈជឿ
ឈេើយឈដើរឈទើសឈគឈទើសឯង ឈតើបានកថសីខុ្មកពីណា ? ជំឈនឿ
របស់អបកបំដវ ញខ្វួនឯង ឈដាយគ្នយ នការពោិរណា សមឈេតុ
ផលជាមួយវទិាស្កស្រសថ អបកមិនខ្ុសពីោសករ មដលមានមាច ស់
បំណុលជាអបកឈបាកលបាស់ឈនាោះឈទ ។  
៥- លតូវឈ ោះរឈំដាោះខ្វួនពីឈលគឿងបំពុលៈ សកាថ នពុលរបស់បារ ី
លស្ក ដា ់មតវាមិនមមនជាឪសថឈទ កុំបឈងា ើតជំងឺឲ្រខ្វួនឯង 
ឈគឈធឝ ើឲ្រអបកកាវ យជា កូនបំណុលរបស់ឈគមតប៉ែុឈណាត ោះ  អាយុ
ជវីតិមខ្យរកាន់មតឈខ្ើ ខ្វឈីៅឈេើយ ឈលពាោះបារើីសលីស្កឈលគឿង ។  
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១៩.រតូវសាគ ល់ខលួនឯង ដហើយរគប់រគងវាឳ្យ
បានលា  

3 
 ូរស្កា ល់ខ្វួនឯង ឈេើយលគប់លគងវាឲ្របានលា  អបកនងឹ

រស់រនមានជវីតិ ឈដាយកថរីកីរយឈល ើនជាងទុកខឈស្កកជាមិន
មន ។ កុំពាោមលគប់លគងអឝ ីមដលអបកមិនអា លគប់លគងបាន 
ជវីតិលតូវឈដាោះលស្កយជាមួយអឝីមដលអបកបានជួប គលំឺបាកណាស់
ឈៅឈេើយ កុំឈៅលបឹងឈដាោះលស្កយឈរឿងមដលខ្វួនមិនមដលបាន
ជួបឈនាោះឈទៀតអី  េត់ណាស់  លតូវឈ ោះលពមលងឈោល នងិឈ ោះ
ោប់ទុកឲ្របានលា ។ កុំឈជឿគំនតិមដលបានលបាប់អបកឈៅឈពល
មដលអបក ឋតិកបុងភាពឯឈកាឈេើយកំសត់ឈស្កយឈស្កកឲ្រឈស្កោះ 
ឈលពាោះឈពលឈនាោះ គជឺាឈពលមដលអបកលតូវជួយលួងឈលាមឈលើក
ទឹក តិថខ្វួនឯងឈទ។ អំណា ដអ៏ស្កច ររមដលអបកអា ឈធឝ ើបាន គឺ
ការដវ ស់បថូរការគតិ លោះបង់ការគតិ ឈដើមផីរកាតុលរភាព តិថ
ខ្វួនឯងឲ្របានលា។ 

rts 
 



-52 - 

 

២០.រតូវដចេះនោិយពាកយសុដំទស 

3 
 អតទនយ័ការសុំឈោសឬសុំខ្មាឈោសគ្នប ៖ មិនមមនជា
ឈរឿងធមយត្មឈទ ឈៅឈពលមដលឈយើងបានឈធឝ ើខ្សុត្មមកាយវាោ 
 តិថ ឈៅឈលើនរណាមាប ក់ ជាពិឈសសឈលាកអបកដម៏ានគុណ ឬ 
បុគាលមដលមានគុណធម៌ ពាករពីរមា៉ែ ត់ឈនោះ គជឺាការដាក់មានោះ
របស់ឈយើង ឈដើមផីលុបលាងកំេុសនងឹការផារភាជ ប់ ំណងឈមលតី
ឈ ើងវញិ ឈពលខ្វោះពាករពីរមា៉ែ ត់ឈនោះនាមំកនវូសុខ្សនថភិាពបាន
ឈទៀតផង ។ ឈបើឈយើងោស់ជាង បានឈធឝ ើខ្ុសឈៅឈលើឈគឈកយង 
មិនបា ់ឈលើកនដសំពោះឈទ លគ្នន់មតឈពាលពាករសុភាពរបស្ករ 
ថា ឲ្រខ្ញុ ំសុំឈោសផង   ំឈពាោះអំឈពើោា ំឆាងោំងឈនោះ ឈបើឈគោស់
ជាង លតូវឈលើកនដសំពោះ ឈេើយឈពាលថា ខ្ញុបំានឈពាលពាករ
ដឈូ បោះ បានឈធឝ ើោ៉ែ ងឈនោះ  ំឈពាោះឈលាក សូមឈលាកអត់ឈោសឲ្រ
ខ្ញុ ំផង ឈបើបានឈធឝ ើខ្សុឈៅឈលើលពោះសងឃឬ មាត្មបិត្ម លតូវលុត
ជងាង់ ថាឝ យបងាំឈលាករួ លបណមរអញ្ជលីឈេើយឈពាលពាករសុំ
ឈោសឈដាយឈគ្នរព។ ឈបើពួកឈលាកបានមរណៈកាលឈៅឈេើយ 
លតូវឈពាលពាករសុំឈោស  ំឈពាោះសពឬឈពលឈធឝ ើ្ បនក ិចសព
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(បូជា) សុំអឈហាសិកមយជាឈដើម ។ ោណំា  ឈនោះជាលបនពណីជាតិ
ឈយើងមដលជាប់ោក់ទងឈដាយឥទនិពលពុទនស្កសនា ឈកយងខ្វោះ
មិនដងឹឈរឿង មបរជាឈពាលថា មខ្យរទទួលឥទនពិលពជីាតឈិសៀម
ឈៅវញិ ត្មងំពីរឈបៀបសំពោះជាឈដើម មដលមខ្យរឈលកាយសម័យ
ប៉ែុលពត មលងសូវខ្ឝល់ពីបញ្ហា ឈនោះ នាឲំ្រឈកយងៗឈមើលឈរឿងភាគ
នថ យល់ល  ំថាជាឥទនពិលជាតឈិសៀម មដលត្មមពិតឈគយក
ពីឈយើងឈៅឈស្កោះ ។ ពាករសុំឈោស នងិ ពាករអរគុណ គជឺា
ពាករនាមំកនវូសិរសីួសថី មិនមមនជាពាករសមមថងនយ័ថាខ្វួនអន់ 
ខ្វួនឈថាកឈនាោះឈទ មនសុសលងង់ឈធឝ ើខ្សុ មិនលតមឹមតមិនឈ ោះសុំ
ឈោសទទួលកេុំស ឈៅគុំគួនអបកណាឈពាលននិាធ រោិះគន់ឈគឈទៀត
ផង មនសុសោវ តឈធឝ ើខ្សុ ឈ ោះសុំឈោសឈដាយមិនមវ  ឈគថាខ្វួន
អន់ ឈេើយឈ ោះមកមលប នងិឈ ោះអរគុណពាករននិាធ ឈទៀតផង  ។ 

3 
rts 
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២១.កសវ ងរកចដំណ្េះមុនមានដសន ហា 

3 
ខ្ឈំរៀនមុនណា   សងារោំឈលកាយ 

ផវូវឈនោះនាឲំ្រ    ឈៅបានផូរផង់ 
រល់ការសកិា   ឈៅលតូវផចតិផចង់ 
ខ្ំលត្មប់ោប់លតង់   តលមង់ឈជាគជយ័ ។ 

វជិាច បានខ្ភស់   ឈៅរស់បានើសួល 
ឈលពាោះលបាក់ ំណូល   បានលាលបនព ។ 
ឈបើបានោំងអស់   ោំងឈៅលបុសើសី 

ឈៅនងឹផុតភយ័   រស់នលកសុខ្ស្កនថ ។21 

អា រស់មផាមមលាម   មថមមថមម៉ែពុក 
ឲ្រឈលាកបានសុខ្   ទុកជាលំអាន 
 

 

                                                         

ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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២២.ពសិពុល 

3 
កំឈណើតជាត ិជាតសិ្កហាវជាប់កំឈណើត 
កាយលាឈឆើតឈឆើតោ៉ែ ងណាខ្ុសកាយលា 
តំណឈរៀងឈរៀងសនាឋ នពូជតណំ 
មារោទសសបញ្ហជ ក់លតង់មារោទ។ 
ឫកពាមសឋងមសឋងឲ្រឈ ើញនវូឫកពា 
ថយឈីទៀតលគ្នលគ្នកំបាងំឈល ថយឈីទៀត 
លផិ ឈសបៀតកលកលឧបាយឈលបើលផិ ឈសបៀត 
 
ឈពលបានឈបៀតឈបៀតោយីឈមបញឈពលបាន។ 
ពិសពុល តិថ តិថជាប់លង់ភាពពិសពុល 
ដល់លបាណវល់វល់ ប្ នសីបាបដល់លបាណ 
ពំុកានឋសុខ្សខុ្នងិឈគទុកខពំុកានឋ 
មករមំនមនបំពានេយងមករុ ំ ។ 
កមសួលកា កា ឫសាឈពញកមសួល 
ឈៅឋ ងំឆួលឆួលោបលទូងមសនឈៅឋ ងំ 
ឈមាេ៍ជំុទិសទិសងងឹតឈលពាោះឈមាេ៍ជំុ 
រូបកាយ ំុ ំុពិសពុលកបុងរូបកាយ។ 
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ដចេះទទលួអវ ីៗ កដលជាការពតិ 

3 
 ....កុគំតិមតពអីងាុយខ្ ូ តិថសាតិលទូងឈធឝ ើអឝ ី 
ឈយើងមិនដឹងថា ជីវតិនាឈពលអនាគតរបស់ឈយើងមានអឝីជា
ឈល ើនឈទៀតមដលគួរឈអាយរឈំភើបគួរឈអាយភាញ ក់ឈផា ើល ឈលពាោះនថង
មសាកឈនោះមានឈរឿងជាឈល ើនសំរប់លតូវឈធឝ ើលតូវបំឈពញ ឈៅមាន
មាូបោង ញ់ៗជាឈល ើនមដលរងោំឈយើងឈៅភវក់ មានកមនវងស្កា តៗ
ជាឈល ើនមដលរងោំឈយើងឈៅឈលង មានមនសុសជាឈល ើនមដល
រងោំវតថមានរបស់ឈយើង មានមនសុសលាៗជាឈល ើន មដលឈៅ
មកផរឈយើងមានឈស កថសីុខ្ជាឈល ើនឈទៀតមដលរងោំឈយើងឈៅ
ទទួលពិភពឈលាកមួយឈនោះ មានោំងសុខ្មានោំងទុកខអញ្ចឹង
ឈេើយមានលគប់រសជាត ិ ស្កប នលប មផាម លឝីង ជូរ ត់ ោំង
ឈនោះឈេើយ គរឺសជាតជិវីតិ ូលមកបំឈពញមខ្សជវីតិឈយើងឈអាយ
កាន់មតមាននយ័ឈ ើង ឈោោះបីជាឈកើតទុកខលគ្នលំគ្នប៉ែុនណា ឈគង
លក់មួយយប់ ភាញ ក់ឈ ើងវញិវាស្កបរលាបឈៅវញិបនថ ិមថងៗ
ឈេើយ កុំស្កភ យអតតីកាលនាមំតធងន់ស្កយ អត់លបឈោជនស៍្កកលផង
ឈធឝ ើជាមនសុស មដលបាត់បង់ការ ងោំខ្វោះកល៏ាមា៉ែ ងមដរ ឈដើរបឈណថ ើ រ
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 .......ស្កយ រតជីាអងារកសការពារ តិថអបកមិនឲ្រមានឈលគ្នោះ 
ថាប ក់ពីកេឹំង ល មណន កណំាញ់ ឈលាភលន់ នងិឈស កឋ ី
ឈមេយងោំងឡាយ។ លតូវ ឈលមើនស្កយ រតជីាលបោំត្មមរយៈ
ការត្មមដានខ្វួនអបក លគប់ឥរោិបថោំងពួង ។ ការឈឆវ ើយតប
ឈដាយកំេឹងឈលកវឈលកាធ ជាលកខណ :របស់មនសុសមិនោន់
ោស់ទំុ ឈោោះបីអបកមានអាយុ ៧០ កឈ៏ដាយ ។ 

ឈភវ បឈណថ ើ រ មិនប៉ែុនាយ ន ឈស កថសីខុ្វានងឹរត់មករកឈដាយខ្វួន
ឯងជាក់មិនមន ។ គ្នយ នឈរឿងអឝ ីមដលឈយើងឈលើកមលងមិនបាន
ឈនាោះឈទ ឈលើកមលង អត់ឱន អភយ័ឈោសឈពលឈនោះ ឈលបើឈសើរ
ជាងកប់វាទុកកបុង តិថរេូតដល់នថងស្កវ ប់ ឈលពាោះថាគ្នយ នអបកណា
នងឹឈៅមកផរឈយើងរេូតដល់នថងស្កវ ប់ឈនាោះឈទ  ។ ឈពលខ្វោះឈយើង
មិនអា លគប់លគង តិថនងឹខ្វួនឯងបានផង ឈេតុអឝ ី ង់ឈៅលគប់
លគង តិថរបស់ឈគ អបកដនទឈគគតិអឝ ី ឈយើងមិនអា ដងឹឈនាោះឈទ 
ដ ូឈនោះឈយើងមិនអា លគប់លគងឈគបានឈទ ។ អបកដនទឈគ ង់ឈធឝ ើ
អឝ ីជាឈរឿងរបស់ឈគ ឈយើងមិនអា បងាា ប់ឈគឈអាយត្មម តិថឈយើង
បានឈនាោះឈទ ។ ប៉ែុមនថឈរឿងមួយមដលឈយើងអា ឈធឝ ើបាននងិលា
បំផុតឈនាោះ គឈឺដើរឈលើវថិរីបស់ខ្វួនឯងនងិឈធឝ ើជាខ្វួនឯងឈអាយ
បានឈពញឈលញបំផុត ។ 
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កុដំរបើពាកយថាចាសិំនកនុងជវីតិមួយដនេះ 

3 
 ជវីតិឈយើងមិនមមនឈដើមផីសំរប់ ោ ំ ឬ ខ្កមន ឈនាោះ
ឈទ ? 
ឈយើងមតងមតឈលបើឈេតុផលនងិឈលសមួយ ំននួដ ូជា  
ោំ ទំឈនរពីការងារ  
ោំ ឈលើកឈលកាយ 
ោំ មានឈពលសិន 
ោំ មានលគប់ោ៉ែ ងសិន 
ោំ មានលុយសិន 
ោំឈៅោំមក ឈតើលតូវោដំល់ឈពលណា ? 
ឈពលឈវលាមិនមដលលតលប់មកវញិឈទកុំឈដាយស្ករពាករថា ោំ 
ឈធឝ ើឈអាយឈយើងលតូវ ខ្កមន ឈរឿងរ៉ែវលាៗជាឈល ើនឈៅកបុង
ជវីតិ ឈលពាោះពាករថា ោំ មតមួយមា៉ែ ត់ឈពលខ្វោះវាអា ឈធឝ ើឈអាយ
ឈយើងលតូវខ្កមន មួយជវីតិ ោប់ឈផថ ើមពីនថងឈនោះ ឈប់ឈលបើ
ឈលសពាករថាោំតឈៅឈទៀត គតិអឝ ី  ង់ឈធឝ ើអឝ ី ោប់ឈធឝ ើភាវ មឈៅ 
កុំបឈណាថ យឈអាយជវីតិ លតូវខ្កមនឈដាយស្ករពាករថា ោំ ។ 
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ឈយើងមាប ក់ៗ រមមងមតងមត ង់បានឈស កថសីុខ្ ប៉ែុមនថឈស កថសីុខ្
ឈៅឈពលមដលឈយើងកាន់មត ង់មាន វាហាក់ដ ូជារស្កត់ោង យ
ឈៅៗ ពីខ្វួនឈយើង។ ត្មមពតិឈៅឈលពាោះមតឈយើងមានអារមយណ៍
ថាគ្នយ នឈស កថសីុខ្លគប់លគ្នន់ មានអារមយណ៍ថាខ្ឝោះមតជាន ិច 
ឈលពាោះមតឈយើងោមោរ រកមិនឈ ោះ ប់មិនឈ ោះឈេើយ ឈទើបឈធឝ ើ
ឈអាយឈយើងមិនអា មានឈស កថសីុខ្ មដលការពិតឈនាោះឈស កថ ី
សុខ្វាឈៅមិនោង យឈទ ដ ូជាការអងាុយផកឹកាឈេឝ ឈគងស្កថ ប់
 ឈលមៀង អានឈសៀវឈៅជាឈដើម នកឹឈ ើញកាលឈៅពីឈកយង 
ការមានឈស កថសីុខ្ គជឺាឈរឿងងាយៗ មតដល់ឈពលោប់ឈផថ ើមធំ
លូតលាស់ឈ ើងមក ឈរឿងងាយៗ មដលធាវ ប់បានឈធឝ ើពីឈកយងឈនាោះ
ឯងជាឈស កថសីុខ្ មដលលតូវការពតិលបាកដ ឈស កថសីុខ្ជាឈរឿង
ងាយ មតដល់ឈពលមដលឈយើងោវ តលជុលឈពកឈៅ ឈទើបឈយើង
មលងឈមើលឈ ើញឈរឿងងាយៗឈនាោះ ជាឈស កថសីុខ្តឈៅឈទៀត
ឈស កថសីុខ្ វាមិនសទិតលតង់ថាឈយើងលគប់លគងវាបានយូរប៉ែុនណា
មតវាសទតិលតង់ថា ឈយើងឈ ោះឈស្កយសខុ្ជា  មួយវាបានដល់ករំតិ
ណាឈ ោះថាប ក់ថបម ឈ ោះរកីរយជាមួយអឝីមដលឈយើកំពុងមានឈនោះ
ឈេើយគជឺាឈស កថសីុខ្ ឈលពាោះឈស កថទុីកខឈកើតឈ ញពីការរពំឹង
ឈស កថសីុខ្លជុលឈពក  ង់លគប់លគងឈស កថសីខុ្ឈនាោះមវ ងំលជុល
ឈពក ។ 
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 .......ការមិនលបកាន់អបកដនទ ជាការឈដាោះខ្វួនអបកព 
ឈស កឋ ី ទុកខមួេយងោំងពួង ។ ការល មណនបានដតុបំដវ ញ
ឈស កឋសីុខ្កបុង តិថរបស់អបក ឈេើយរលដាលឈឆោះដល់
មិតថភាពរបស់អបកបមនទមឈទៀត ។ ឈពលខ្វោះ លគ្នន់មតអបក
 ំណាយឈពលស្កឋ ប់ឈរឿងរ៉ែវរបស់អបកមានវបិតថ ិ កជ៏ាវធិសី្ក
ស្រសថជួយសលមាលវបិតថបិានមួយភាគធមំដរ ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

rts 
 

22២៣.ដរពាេះកតើសលាញ់ 

3 
ទឹករលករឈលញវាយឈបាកលោំង លាន់លឺមវ ងំលង់ខ្វបដងួ និាឋ  
ឈភវៀងរលឹមរឈលាងថាភ ល់ជវីា នកឹឈរៀមរ៉ែរតឹមរងកាយរងា ។ 
បងឈៅបាត់ទុកបានកឋអីាឈឡាោះ អូនឈៅឈស្កយ ោះនកឹឈសយើនផធឈមឃ្ល 
ឈលពាោះើសលាញ់ើសីលាក់ពាករលពាត់គ្នប  មវ  លគ្នលំគ្នលគប់លគងឈបោះដងូើសី ។ 

ឈសបេ៍អូនប៉ែងឲ្រប៉ែោះលទូងឈខ្ធ មធ  ំ ទុកខញីញាំញញឹមោំភកឋ ី
លបឹងទឈនធញទនធងឹភាពលបណី ដ ូសមឋីសមមឋងកាលលគ្នមុន 
                                                         

២២ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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២៤.សាងលា ទន់ដៅរស់ 

3 
លតូវស្កងសនសំ     ឈធឝ ើ តិថស្កា តសាំ  
ជាមួយញាតមិិតថ    រស់ឈៅមួយនថង  
ឲ្រមាននយ័ពិត     ឈសពគប់បណឍ ិ ត  
                         ពតិនាកំឋសីុខ្។ 
 
ោន សីលភាវនាញុាំងជវីតិ ឲ្រសុខ្សងប់ពតិ តិថឈពារឈពញ 

បុណរមតងកមាច ត់បាប រឈ ញ ផុតទុកខឈោឈមបញទទួលកឋសុីខ្23 
រូបរស់លាងកមយត្មមអំឈពើ មដលខ្វួនបានឈធឝ ើទុកជាផល
 អកុសលនងិកុសលបានឈៅតមាល់ ដំមណលលទពរ ។ 
 

rts 
 
 
 
                                                         

២៣ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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២៥. ការសមាគ ល់មនុសសពតិ 

3 
 រតិមនសុសឈគស្កា ល់បាន  ឈៅត្មមលំអានកាយវកិារ 
ឈដាយពាករសមឋីស្កា ល់បញ្ហដ  ឈោបល់សពធស្ករស្កា ល់គនំតិ។ 

 
ឈបើនងិ ង់ស្កា ល់នវូថឝនីដ   ូរអបកពិ យ័ការលបលពតឹថ 
ឈនាោះឈៅសមាា ល់មនសុសពិត ឈើស ឈលើពនិតិរឲ្របានេយត់។ 
 
~ឈពលខ្វោះឈយើងគតិថាលំបាក ឈលពាោះខ្ឝោះមតអឝីៗលគប់ោ៉ែ ង, មត
លពោះសមភុទនមានអឝ ីៗលគប់ោ៉ែ ង មបរជាលោះបង់ឈោល ឈេើយឈៅ

ស្កងផបួសរស់ឈដាយ ងាា ន់បិណា បាលតឈៅវញិ 24.គតិដល់ ំណុ 

ឈនោះ មនសុសគួរមតខ្ំរស់ នងិឈពញ តិថនងឹអឝ ីមដលខ្វួនមាន....។ 

 
rts 

 
 

                                                         

២៤ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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២៦.រសជាតិជវីតិ 

3 
លពួយភយ័មិនឈប់ឈរឿងជវីតិ បារមមលពួយគតិមិនឈ ោះ ប់ 
ឈលាភៈ ង់បាន តិថមិនសងប់ ដល់ទីបញ្ចប់ 

ឈបើមិន កប់គ ឺដតុ។ 
កបុងជវីតិពិតខ្ុសគ្នប ជារសមបវក មានបំមណកម កើស ោះ 
ដវ ស់មិនឈទៀង  ួនើសណុកសុខ្សបាយ 
កាយមើសកឈល ៀង លស្កប់មតឈលាៀងឈវៀង 
 ជួបទុកខមុខ្ឈលកៀមលកំ ។25 
 ួនរឈំភើបឈងើបស្កទរ ឈរញញឹម 
មលបជាប់នមឹទឹមរននត់ មុតអារមយណ៍ 
មានលគប់រសឈលពាោះជាប់ លបាណបានលាយ ំ 
ដមដលល ំផស ំ ជវីតិគតិរកនយ័ ។ 

rts 
 

 

                                                         

២៥ មជឈមនកិាយ ឧបរណិាត សកៈ វភិងាវគា បិដកឈលខ្ ១៤ 
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២៧.ទដទ 

3 
ឈោោះមានលគូឈពទរមដលពូមក ពាធឈិៅមតលគប់លគងលបាណ 
មនសុសពំុអា ឈគ ស្កវ ប់បាន ឈនាោះជាលំអានពីបុឈពឝ។ 
 
ឈោោះមានបុណរសកឋធិំអស្កច ររ គង់កសយ័សងាខ រឈៅទឈទ 
ពំុអា បញ្ជូលឬកឈ៏ផធរ  ត្មម តិថរោិះឈរឈៅនកឹស្កឋ យ។ 
 
ឈោោះមានសមផតថឥិតគណនា ពំុអា ោមោរយកត្មមកាយ 

ឈពលមដលវញិ្ហដ ណលតវូមបកមច យ លទពរធនោំងឡាយគង់គ្នយ ននយ័។26 

 
rts 

 

 
 

 
                                                         

ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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 ..អតតីកាលបានកនវងផុតឈៅឈេើយ  អនាគតឈៅ
មិនោន់មកដល់ឈៅឈ ើយ ឈរៀនរកីរយនងឹរបស់អឝ ីមដល
អបកមានកបុងប ចុបផនបឲ្របានឈល ើន ឈនាោះជវីតិអបកនងឹឈពារ
ឈពញឈៅឈដាយភាពើសស់ថាវ  នងិកឋសីងឃឹម ។ 

 

២៨.របភពននកដើីសលាញ់ 

3 
ឈស កឋអីាណិតឈកើត តិថឈមត្មថ  ដ ូទឹករងថាវ ឥតការមនធលិ 
ភាពបរសិុទនមកដតុើសពិល លប់នវូវល់វលិរមិលឈទៀងលតង់។ 

 
ើសលាញ់កឈកើតដ ូឈខ្ប ើតដងួមខ្ រឈនា មកមលបឈៅមតលាអងា 
 ន្តនាធ ឈពញវង់ឈលទើបលទង់ផូរផង់  តិថជាសវតូលតង់ពំុបង់វនិាស។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

rts 
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២៩.ដហតុកតងនាមំកនូវផល 

3 
ឈបើឈ ោះឈធឝ ើោនឈោោះមានលក រមមងលត្ម ់ រ ភពឈថា ើងថាា ន 
ឈបើកាន់យកសីល  ពិតញុាំងលបាណ 
                       ឲ្រដល់ទីឋានដល៏បឈសើរ។ 
លពោះពុទនដកីាមថវងថាកមយផល ឈេតុអកុសលបនសល់េូរមេ 
ឈលាភៈ ឈោសៈ ឈមាេៈមកមលប ោក់ោញបមងឝរជួបមតកឋទុីកខ។ 

អំឈពើឬកមយដ ូដារំុកាខ   ទទួលមផវដា ពឺតផារលរុក 
លាោង យអាលកក់ដងាក់វលិមុខ្ ឈកើនឈពញបនធកុជលមុកននបាប។ 
 

គួរភាញ ក់រលឹកកុំសភកឹអាត្មយ   កាន់ករិោិលជោះថាវ លាងោា ប 
សីលលបាជួំយញុាំងលបោំងបន្តងាា បលំឈោនឱនលកាបបនាបឈវរ ។ 
 

ដឋ  ់មឈនាកមយដក់លត្មជំវី ី  ត្មងំ តិថសំភរីកទីបូជា 
រពំឹងសយងឹស្កយ ធិ៍សមាា តនវូឈពៀរ នកឹភាវនាវនាធ លពោះធម៌ ។ 
 

ោទសិ ំ វបបដត ពជី ំ ោទសិ ំ លពភដត ផល ំ 
[ឈគស្កបឈលពាោះពូជមបបណា ឈគល ូតកាត់ផលមបបឈនាោះ] 
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ទសសនោះមួយយល់ឈ ើញថា ៖ មានឈរឿងសំមន់ពីរោ៉ែ ង ឈៅ
កបុងជវីតិរបស់អបក ឈរឿងសំមន់ទីមួយ គជឺានថងមដលអបកឈកើត 
ឈរឿងសំមន់ទពីីរ គជឺានថងមដលអបកដងឹថា អបករស់ឈៅឈដើមផីអឝ ី ។ 
ឈេតុអី បានជាឈរឿងោំងពីរឈនោះគជឺាឈរឿងសំមន់ឈៅវញិ ? 
សូមជួយពនរល់ផង ឈដើមផីជាធមយសបាយ ឬ ជាការបននរូ
អារមយណ៍៖ នថងឈកើតជាឈរឿងសំមន់ឈលពាោះ លតូវយល់ដងឹថា 
កំឈណើតមនសុស គមឺានតំនលណាស់ លកណាស់នងឹបានឈកើតជា
មនសុស  !លពោះពុទនបានឈលបៀបឈធៀបថា  កបុងមួយរយោប ំឈបាោះកង
ប៉ែុនកំប៉ែុងអងារឈៅកបុងមហាសមុទធ ឈេើយអឈណថ ើ កមួយឈអើតក
 ំលប ង់កងឈនាោះ ឈនោះជារយោះឈពលបានឈកើតជាមនសុសមថងៗ ។ 
លតូវមសឝងយល់ ពីបុពឝឈេតមុដលនាឲំ្របានកឈំណើតជាមនសុស

)ធម៌នាឲំ្រឈកើតជាមនសុស (សកិាពធីមយជាតរិបស់ការករឈកើត
ជវីតិ ឈតើឈយើងមកពីណា ? មកពីធមយជាតពិិតៗ មកពីដ ីទឹក ឈភវ ើង 
ខ្រល់នងិកំសលួតណាា  វារុញមក ោរកមួយឈនោះថាជាកំឈណើតថយ ី
កមិ៏នមមន ថាោស់កមិ៏នមមន វានាយំកវបិាករបស់វាមក
ជាមួយ មដលឈយើងលតូវ ូលរួមឈដាោះលស្កយជាមួយវាផង វាលតូវ
ឈដាោះលស្កយឈដាយខ្វួនវាផង ។ សំមន់ឈលពាោះអបកបានបឈងា ើត
ជវីតិមិនមមនឈដាយស្ករមតតណាា សទុនស្កធឈទ គឈឺដាយកថឈីមត្មថ
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ករុណា ការអាណិតអាសូរលជាលឈលៅណាស់ សឹងមតរកគ្នយ នកបុង
ឈលាកឈនោះឈ ើយ ! នថងកំឈណើតខ្វួនឯងគជឺានថងមដលលតូវរលឹក
ដល់គុណអបកមដលបានបឈងា ើត ឈលពាោះឈបើគ្នយ ននថងឈនាោះឈទកគ៏្នយ ន
ខ្វួនឈយើងមដរ អបកណាមិនគតិពីបញ្ហា ឈនោះ អបកឈនាោះមិនមមនជា
មនសុសមដលឈ ោះស្កា ល់ពីតំនលកំឈណើតខ្វួនឯងឈ ើយ ។ សំមន់
ទីពីរ គដឺងឹថារស់ឈៅឈដើមផីអឝ ី ? ឈរឿងឈនោះមវងោង យណាស់ មត
ឈបើនោិយឲ្រខ្វ ី គឈឺដើមផីអភវិឌណគុណធម៌ឈនោះឯង ឈទើបជវីតិ
មានកថសីុខ្ អភវិឌណគុណធម៌រេូតដល់បានបញ្ចប់ជាតកិំឈណើ ត
របស់ខ្វួន គតឺណាា រលត់ឈទើបទុកខរលត់ ឈបើមានឈៅខ្ឝោះ ឈនាវ ោះ 
សូមជួយំឈពញផង ។ 

 
rts 
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 ...មិនោំបា ់ោល់មតដងឹលគប់ឈរឿងមិនោបំា ់
នាឈំរឿងលគប់មា៉ែ ត់ មិនោបំា ់ស្កា ត់ឈៅដងឹឈរឿងឈគកុំ
ទំឈនរសំរប់មតលតឈ ៀកលស្កល មតគួរស្កថ ប់មតឈរឿង
មដលសបាយ តិថ គតិមតឈរឿងមដលមានលបឈោជន៍
ឈលស្ក មតឈរឿងមដលអប់រ.ំ។ 

 

៣០.ដងឹ 

3 
ដងឹភាពមនសុសឈដាយឈសពគប់ ដងឹទីភូមិភពឈដាយទសសនា 
ដងឹពាលបណឍ ិ តឈដាយវាោ ដងឹករិោិឈដាយទឈងឝ ើ។ 
 
ដងឹថាខ្វួនលងង់បានជាលបាជញ ដងឹឈគបនាវ  ឈសងៀមោំឈមើ 

ដងឹមិតថលគ្នលកឈ ោះឈអើឈពើ  ដងឹឈរឿងស្កធ ក់ឈសធើរកុអំាលសឋី។27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

rts 
                                                         

២៧ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៣១.វថិនីនកដសីងឃឹម 

3 
ឈមើមកបុងលាប់លបាប់ខ្វួនឯងមសឝងជំនោះ  
អរុណោះជោះរសយីកឋសីងឃឹម 
ឈងើបឈៅមុខ្ទុកខពុោះពារោរញញឹម  
ឈភវៀងរលឹមផធមឹជំហាន្នឲ្របាន។ 

 
លូតផុតទឹកនកឹើសនមន បវាសនា 
ឈនឿយោ៉ែ ងណាលបាកដ តិថឥតរមំន 
ឈងើយឈមើលឈម មលជកលបមាថកាតោនលបាណ 
ទុកខប៉ែុនាយ នលោននសិស័យនថវឈពញយស។ 
 
ឈគឈគ្នរពលុបបឈញ្ចើ ឈសងើ សំពោះ 

បូជាលពោះឈប ោះមនធលិវលិឈករ ថិ៍ឈ យ្ ោះ28 

ឈលើវថិកីឋសីងឃឹមផធមឹរូបរស់ 
ផុតកមយឈលគ្នោះឈលពាោះជវីតិនតិរតស ូ ។ 

                                                         

២៨ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៣២.អណំាចននបុណ្យ 

3 
បណាឋ បុណរលទពរ ជាផលគួរគ្នប់ 
មិនអនថរយ  សមផតថមិាសលបាក់ 
ឈោរលួ មច ត់មច យ មិនគង់មវងោង យ 
  បានមតមួយជាត ិ។ 

 
បុណរអា ជួយលបាណ នាឈំយើងដល់ឋាន 
សុខ្មងមុខ្ឈទៀត បុណរលតជាក់ តិថ 
ឈោប ោះគួរនលឈឆវៀត កុំោប់បាបឈបៀត 

 នាេំយងទ័ោ ។29 
 

rts 
 

 
 

                                                         

២៩ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៣៣.ទបីផុំត 

3 
សុរោិ រោលត្មមតឈពលនថង  
ឈោោះអាល័យកន៏សិស័យលតូវបញ្ចប់ 
លុោះរលតមីានរសយី ន្តនធដណឋ ប់ 
មផនដសីងប់ឈលពាោះសាល់សាប់ឈដាយ ំណង់ ។ 
ទនាយលបាជញោញ់អំណា េឝូងសតឝខ្រង 
ហា នភាប ល់លផង ុងឈលកាយេយងមលបអន់ ង់ 
ឈឈើ ឈកាងកា គង់ឈគអា ន បឈធឝ ើកង់ 
មិនបំបង់ឈបើផចតិផចង់ឈ ញពី តិថ ។ 
សមុលទនលបមានតនមវឈគលតូវការ 
ភាពឧសាេ៍នាអំាត្មយ បានពិសដិឌ 

កឋើីសលាញ់រួមលតបាញ់កាលឈបើសបិទន30 

រសមផាមឆាតិឈលើសកលមិតអា លបល័យ ។ 
ផវូវមវងោង យលតូវ ំណាយឈពលឈដើរឈោភ ោះ 
ភបមំដលខ្ភស់គង់មានឈលជាោះេូរមញកនដ ។ 

                                                         

៣០ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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ដមោត ជាថាន រំតជាក់ 

3 
ឈមត្មថ ករុណានងិសបផុរសធម៌ គជឺាការគ្នលំទដក៏ក់ឈៅថ បំផុតកបុង
ពិភពឈលាកដទំ៏ឈនើបមួយឈនោះ មតកុំសងឃឹមឈពកថា 
អបកដនទឈគសុទនមតយល់ពីអបក ជាងខ្វួនអបកឲ្រឈស្កោះឈនាោះ  ។   

ឈបើអបកមសឝងរកទពីឹងមិនបាន សូមយកលពោះធម៌ជាទី
ពឹង ុោះ  ំឈពាោះខ្ញុ ំ ខ្ញុ ំឈសពគប់រប់អានលពោះធម៌ជតិនមមោប ំមកឈេើយ 
 ូលកាន់មតជតិ គកឺាន់មតមានកថសីុខ្ អតទនយ័ដល៏ជាលឈលៅ
របស់លពោះធម៌ មានជំឈៅឈៅត្មមបញ្ហដ របស់ឈយើង សូមកុំោន់
វនិ ិឆយ័ត្មមគំនតិខ្វួនឯង ោំបនថឈរៀនសូលតឲ្របានឈល ើនជាមុនសិន 
សឹមគតិ ។ ប ចុបផនបឈនោះមានភាពវកឹវរ ឈលពាោះមតគុណធម៌មាន
ភាពល បូកល បល់ មាប ក់ៗឈបើមិនពលងឹងសតសិមផជជញ្ដៈឈទនងឹ
លតូវវរីវក់លជួលល បល់ឈលពាោះមតឈរឿងរបស់ឈលាកឈនោះ សម័យ
ឈនោះផវូវលតង់នងឹវនិាស គុណធម៌គ្នយ នតំនល ភាពល បូកល បល់
ឈកើតឈ ើងឈលពាោះ តិថបាត់បង់សបផុរសធម៌ គ្នយ នអបកណាឈគ្នរព
 ាប់ធមយជាតឈិទៀតឈទ ។ បុគាលសំមន់លតូវមានសបផុរសធម៌ធំ 

 ជាងមហាឈម  លកាស់ជាងមផនដ ីឈទើបអា ឈធឝ ើជាមវប់ដល់ ។ 
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៣៤.កនុងវដតសងារ 

3 
មនសុសសតឝកបុងមដនសនបវិាស  
ពំុអា នងឹឈ ៀសឈស កឋទុីកខឥតមលា 
 តិឋសាប់ណាស់មវ  ណាស់កាន់ខ្តិមកផរ 

ឈនាោះសុទនមតជំពាក់កបុងតណាា  ។31 
 

អាត្មយ មឆាតរនំពម កសនាឋ ន  
 តិថ ង់បានតមឋល់ទុកឈទើបឈលាើយ 
ឈពលមានលទពរមសឝងយសមកកល់ឈកើយ 
ោំងឈនាោះឈេើយសមុទធកមយននកាយ ។ 
 

ទុកខអឈនកលបសិនឱប ំណង់  
សុខ្កប៏ង់នា ំតិថមលងសបាយ 
កាន់មតមវ  អារមយណ៍េយងពំុលស្កយ 
ើសលាញ់ -ស្កឋ យមិនលពមយកការពតិ។  
 

                                                         

៣១ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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រូបឈយើងឈកើតោស់ឈឺស្កវ ប់ត្មមកាល 
លពួយអមាលពំុអា ឃ្លត់ជវី ិត៎ 
កាយរមមងមបកោកផបត់គំនតិ 
គួរលបលពឹតថទឈងឝ ើឈដាយបញ្ហដ ។ 
 

មានសតផិសំកាយឈ ោះមថវងថវងឹ 
លតូវសមវ ឹងវថិសីងប់ពិោរណ៍ 
វាលវដឋឈនោះគសឺទិតអនត្មថ  
លគប់សងាខ រគង់កាវ យសល់លតមឹធាតុ ។ 
 

ដល់ឈវលាលបាណឈនោះនងឹសូនរឈៅ 
ទុកខមសនឈលៅកម៏បងោ៉ែ ងរវាត 
សភាវៈោំងឡាយគង់មបកឃ្លវ ត 
ធមយជាតកិណំត់ ាងំមិនបាន ។ 
 

មកទឈទឈៅវញិកទ៏ឈទ 
មិនថាឈគឬឯងោំងប៉ែុនាយ ន ។ 

 

rts 
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៣៥.សីលបារម ី

3 
នេស្កធុជនោំងជតិោង យ សូមលំឱនកាយ វាោ  តិថ 
លបណិប័តនស៍ីលត្មមកលមិត ញុាំងឲ្រលបាណសទតិបរសិុទន។ 
 
ន ិចសីលវនិយ័មសនបវរ  លបលពតឹថភាពលាមិនើសកើសុត 
កាន់បានមជ ប់ខ្ជួនទីបំផុត  បាបកមយលតូវដតុឈដាយបារមី។ 
 
សីលគជឺាវឈិរ នាការ  ដកឹនារំបូាោំងលបុសើស ី

ឈោភ ោះទីរុងឈរឿងឈពញរសយី  គួរគតិគបផីខ្ំេឝឹកហាត់ ។32 

 
លតួត តិថឈដើមផីឈស កឋសីងប់ ពាបាទ តិថសាប់លបឹងកមាច ត់ 
បានជាលបឈោជនម៍នសុសសតឝ សីលលាឈពកកាឋ ត់កបុងឈលាកា។ 

 
rts 

 

                                                         

៣២ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៣៦.សាន មញញឹមអនកកម៉េ 

3 
 នធដល់ អាទិតរ  មម៉ែមិនធាវ ប់គតិ  

 សុំ ាប់សលមាក  ការងារឈលៅកបុង 
បលមុងមិនលស្កក ពំុហា នោំងដា ក 

 ឈោោះរងាលគុន។  
 ពីលពឹកទល់លាង   ដ ូទឹកឈជារនា  

មម៉ែលបឹងមរកពន់  កាយឈខ្ាយកមាវ ងំ 
ខ្ំ ាងំអត់ធន់   តិថមិនទលមន់ 

 ឈដើមផីកូនសងួន។ 
 មម៉ែមតងញញឹម ឲ្រកឋសីងឃឹម 

ឈៅើសស់នមឹននួ  ឈបើឈយើងលកលទពរ 
ឈធឝ ើគ្នប់នងឹខ្វួន   តិថកាយមាមួំន 

 រស់ឈដាយនថវថបូរ។ 
មសឝងរក ំឈណោះ  ទុកជាតលមិោះ 
ននឈលគឿងឈដាោះដរូ លទពរជាប់នងឹលបាណ ។ 

 

rts 
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៣៧. កម៉េដនឿយក៏មនិថវ ី

3 
លបសិនកូនលា  មម៉ែមានអំណរ  
ឈពញកបុងដងួន   ទុកដ ូជាគុណ 

ឈលើសលន់ឈពកនលក  មដល រនណ33  

  តបសបងមាឋ យឈេើយ ។ 
ឈោោះឈនឿយោ៉ែ ងណា  មម៉ែមិនមដលហា 
តាូញមតាមឋងឈ ើយ លបឹងមលបងជាន ិច 
មិនឈគ កឈនថ ើយ  ជូនកូនដល់ឈលតើយ 
  មងាលនថងមួយ ។ 
សនាថ ន តិថមម៉ែ ភវដឺ ូដងួមខ្ 
ពំុមានរញ្ជួយ ើសលាញ់មិនកផត់ 
ឈោោះេត់កស៏ធួយ  មម៉ែសយ័លគលបាណជួយ 
  នថវមាសគ្នយ នកលផ ។ 
 

rts 
                                                         

៣៣ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៣៨.សាងទនហូតសាា នកណំាញ់ 

3 
ោនគជឺាថាប ដំអ៏ស្កច ររ  កណំាញ់ឈនាោះណាឈរគអលបិយ៍ 

ឱសថពីោនឈលបាសលបណី នាជំនលបុសើសី ឈលមើនឈហាង។ 

 
កំណាញ់នាលំបាណឲ្រកំលពា រស់ឥតគបគី្នប លគ្នន់បឈងាា ង 
ឈលបៀបដ ូឯកឯងកបុងនលពឈលស្កង ខ្ំោញខ្ំឈត្មងគ្នយ នរពំឹង ។ 
 
 តិថសបផុរសឈដាយកុសល បុណរស្កងមគាផលជាលំនងឹ 
លំឈអានថាឝ ត់ថាឝ យ តិថសងប់ឈឹងមានៈឈប់លទងឹមលងឈកាងកា ។ 

 
ោនជាទីញុាំងដល់អស់អងា ឲ្រ តិថលោះបង់ពុតកំណា  

អា ោញលបឈោជនត៍្មមលបាយលបាជញកណំាញ់ខ្វបមវ  ឈពលោនដល់ ។34 

3 
rts 

 

                                                         

៣៤ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៣៩.នថងឧដបាសថបានមកដល់ 

3 
 ូរ តិថតមាល់ឈដាយលជោះថាវ  សីលលបាលំបតបិតថកិាយវាោ 
ត្មមលពោះសមាយ បរមលគូ។  ឈវៀរោកមនធលិកបងុអងាលបាណ 
ឈោភ ោះសឈលម បាន តិថលស្កលធូរឈស្កកឈមនងឹសូនរមិនឈៅយូរ 
  ូរអបកបននរូពដីងួន ។ 
នានថងសីលមាប លរកដា ភញ ី  ឈទៀនធូបអញ្ជលីផសំលមាមនដ 
ថាឝ តថាឝ យនងឹលពោះរតនលតយ័ កុំបីដា ់នថងណាមួយឈ ើយ។ 
 
 មវងវាលវដឋដឈ៏លឝើយលឝឹង សូមអបកពលងឹងកុកំឈនថ ើយ 
បរពិតលពោះធម៌មតមួយឈេើយ ដកឹនាឲំ្រឈសផើយពឈីលគ្នោះកមយ។ 

 

3 
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៤០.មានអវមីិនដសម ើមានចិតត 

3 
មឈនាសឈញ្ចតនា បញ្ហជ  តិថ  
ោំងអាណិត ើសលាញ់  សាប់ ខ្ងឹផង 
ជួនើសស់លស្កយ កក៏ាវ យជាមួេយង 
ឈដើរលតសងមានខ្ុស  មានោំងលតូវ ។ 

 

គ្នថាលពោះយក  តិថជា មផង  
សុខ្កនវងដកឹនា ំ ឈដើរឈលើផវូវ 
 តិថអបផលកខក័ាយមលបជា អាើសូវទុកខឈបៀម 
  នវូអាឈស្ក អកុសល។ 

 

មាន តិថជាលបឈោជន ៍ ដខ៏្ភង់ខ្ភស់ 
ឲ្ររូបរស់ឈស្កយ សុខ្មតនងឹផល 
ជូនសុទន តិថ ំឈពាោះ អបកទីទ័ល 
លស្កកកងឝល់ឈលតកអរ ទទួលយក ។ 

 

មិនឈរ ើសឈអើងលបមាថ ឈដាយលបឈោល 

ដាក់ឈោសឈថាា លឈនាោះ បុណរពំុបានមក35 

                                                         

៣៥ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%BE%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%85%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F
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មានសបផុរសដោុះដាល ជាពនវក 
អបកបានលជកសងប់ ពិតឈដាយសោន  ។ 
 

ញុាំងកុសលឈអាយ ឈកើតបរបូិរណ៍ 
សំឈរ បឋូរជា ោនមេិមា 
 តិថមានបុណរ ជាទីរមនា 
ឈកើនេូរឈេៀរ ទុកជាសមផតថទិពិឝ ។ 

 

rts 
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៤១. រតូវដចេះដោេះរសាយ 

3 
កបុងលគួស្ករនមួីយៗ សុទនមតមានលាក់ទុកវ នានលុកម

មដលពបិាកអាន ឈនោះបានឈៅថាជាជវីតិពិត  ។ ឈដើមផីលគួស្ករ 
កុំលពួយពីអនាគតរេូតគ្នយ នកថសីុខ្កបុងប ចុបផនបឲ្រឈស្កោះមា ! ការ

ឈឺោប់ស្កងអបកឲ្រកាវ យជាមនសុសរងឹមា ំ ឈស កថភីយ័មវ  
ស្កងអបកឲ្រកាវ យជាមនសុសកាវ ហាន វបិតថឈិសបហាឈធឝ ើឲ្រអបកកាវ យ
ជាមនសុសឈ ោះគតិមវងោង យ ។ បានជួបមនសុសមដលមានគំនតិ
បំពុល ឈគមតងពាោមោញទំលាក់គុណភាព តិថរបស់អបកឲ្រ
ធាវ ក់ ុោះមកកបងុកំរតិដ ូឈគមដរ  ូរអបកឈលបើគំនតិវជិជមានឈដើមផី
ជួយរឈំដាោះ តិថខ្វួនឯង ឈបើអបកមិនអា ថយឈ ញពីជវីតិមបប
ឈនោះបានឈទឈនាោះ ទីបំផុតអបកនងឹអា ជួយបនាបគំនតិបំពុល
ោំងឈនាោះបាន ។ កាត់ឈោលឈរឿងឈលាខ នោំងឈនោះឈ ញពីជវីតិ
អបកឈៅ ឈលពាោះអបកលតូវឈៅឈដើមផីបំឈពញឈេតុផលដល៏ាមួយ ។ 

 
rts 
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៤២.នពិាវ នជាទសីង ប់ 

3 
នពិាឝ នមលបថា តិថសងប់លបកបឈដាយសត(ិMindfulness) 

 តិថសងប់ឬសនថភិាព តិថ (Peaceful)  តិថអស់ការលបកាន់កបុងខ្នន
៥  តិថអស់ពួជឈដើមផីឈកើតឈទៀត ឈលពាោះបានដកឈ ញនវូតណាា  
លបហារបង់នវូឈលាភៈ ឈោសៈ ឈមាេៈ។ នពិាឝ នឈដាយនយ័បី
ោ៉ែ ងគៈឺ 
១  នពិាឝ នឈដាយនយ័មួយគឺ  
- វមុិតថនិពិាឝ ន់ៈ គជឺាឈស កថសីុខ្មតម៉ែាង សខុ្ឈលពាោះរួ ផុតពីការ
លបកាន់។ 
២នពិាឝ នឈដាយនយ័ពរីគ ឺ

នសឧបាទឈិសសនពិាឝ  គជឺារលត់កឈិលសមតឈៅសល់ខ្នន មាន
នយ័ថា ស្កវ ប់ តិថអាលកក់អស់ពីខ្វួន មតជវីតិឈៅមាន សភាពដ ូ
ជាលពោះពុទនកាលឈលាកឈៅគង់លពោះជនយឈៅឈ ើយ មតឈលាកមិន
មាន តិថអាលកក់ឈកើតឈ ើង តិថអាលកក់ស្កវ ប់អស់ឈេើយមិនមាន
ឈកើតឈទៀតឈទ។ 
ខ្- អនបុាទឈិសសនពិាឝ នៈ គរឺលត់ោំងកឈិលសោំងខ្នន ដ ូជា
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លពោះពុទនមដលឈលាកបរនិពិាឝ នឈេើយ មតឈៅសល់លពោះធាតមុដល
សម័យណាអស់ការឈគ្នរព សម័យឈនាោះលពោះធាតុឈធឝ ើសឈមាធាន

)ឈហាោះឈៅលបមូលជួបជំុគ្នប ឈៅឈលកាមមវប់ឈពាធលិពឹកស ឯកស្ករ
ខ្វោះថា លពោះធាតុបានសមមថងធម៌បញ្ចប់ស្កសនា ឈេើយឈទើប

រលាយឈៅកបុងធមយជាតឈិៅថាធាតុនពិាឝ ន។ 
នពិាឝ នឈដាយនយ័បីគ ឺ
ក - អនមិិតថនពិាឝ នៈ  បានមកឈដាយកមយដាឌ នអនោិច វបិសសនា
កមយដាឌ នមដលមិនមានការកាន់យកនមិិតថថាឈទៀងជាអារមយណ៍ ។ 
ខ្ - អបផណិេិតនពិាឝ នៈ  បានមកឈដាយកមយដាឌ នទុកាខ វបិសសនា
កមយដាឌ នមដលមិនមានការកាន់យកនមិិតថថាសុខ្ជាអារមយណ៍។ 
36គ - សញុ្ដតថនពិាឝ ន ៈៈ បានមកឈដាយកមយដាឌ ន អនត្មថ វបិសសនា
មដលមិនមានការកាន់យកតខួ្វួន មដលឈ ើញធម៌ោំងឡាយ
ឈកើតពីប ចយ័ បងាា ប់បញ្ហជ មិនបាន មិនឋតិឈៅឈលកាមអំណា 
ខ្វួនជាឈដើម ។ កបងុបិដកមខ្យរមានកត់លត្មលពោះពុទនមតងលត្មស់ថា 
ភកិខុោំងឡាយ ូលកាន់ តិថសមាបតថតិថ (សមាធ)ិ ឈៅកាន់លពោះ
នពិាឝ នឋឈរឿយៗឈេើយ រក តិថសងប់ ។  នពិាឝ នមិនមានអឝីឈលៅពី
សនថភិាព តិថឈនាោះឈទ...។ គសឺខុ្ឈ ើញ 
                                                         

៣៦ បិដកឈលខ្ ១៦ លតង់មហាបរនិពិាឝ នសូលត 
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អតទនយ័នពិាឝ ន៖ 
- ១  នពិាឝ នគជឺាសិទន ិនងិទីកមនវងរបស់អបកមានអបកលកលីករឈេម
រហាមមិនអា ឈៅឈៅទីឈនាោះបានឈ ើយ! ។  
- ២ នពិាឝ នជាទីអាើស័យឈៅរបស់ពួកបរតតជូវីកឈលបត មិន
មមនជាទីឈៅននពួកមនសុសឈ ើយ ។ នពិាឝ នជាទីឈៅរបស់ 
មនសុសមដលអស់ មានភាពវឈងឝង ៤ នពិាឝ នជាសិទន ិនងិជាទី
កមនវងរបស់មនសុសមដលគ្នយ នអនាគត់ ។ 

 
rts 
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៤៣.ដយើ ងមនិមានដពលដរចើន 
ដទកនុងជវីតិមួយដនេះ 

3 
ឈយើងមិនមានឈពលឈល ើនកបុងជវីតិឈនោះឈទ  ការរស់ឈៅគដឺ ូជា
ដំឈណើ រកំស្កនថលាង  នថងឈមរ ិ៍អញ្ចឹង ឈពលឈនាោះឈយើងអា គយ
គន់លពោះអាទិតររោះ នងិលពោះអាទិតរឈរៀបលិ  គយគន់រុកខជាត ិ
ដកដឈងា ើមើសូបយកខ្រល់បរសិទុនឈដាយកថរីកីរយ មតឈបើឈយើង
មិនបានឈធឝ ើឈរឿងឈនោះឈទរឈំព ឈនាោះ លស្កប់មតមានពពកឈមយ នងិ
ឈជើងខ្រល់បក់នាយំកឈភវៀងដធ៏ំមេិមាមកដល់ឈនាោះ ដំឈណើ រ
កំស្កនថរបស់ឈយើង គ ឺប់ឈេើយ  ឈយើងលតូវជួបការបាត់បង់ការ
សបាយដធ៏ំ ។ ការរស់ឈៅកបងុរយោះឈពលដខ៏្វឈីនោះកដ៏ ូគ្នប  មិន

លតូវគតិឈរឿងអត់លបឈោជន ៍ មិន37លតូវបឈងា ើតបញ្ហា ឲ្រខ្វួនឯង 

មិនលតូវឈដើរឈទើសជាមួយអបកដនទឈល ើនឈពកឈទ នាមំតបាត់បង់
ការសបាយរបស់ខ្វួនឯង  ។ សបាយអឝីមិនឈសយើនងឹសបាយ
កបុងការឈដើរឈធឝ ើអំឈពើលាឈនាោះឈទ មួយជវីតិឈបើមិនបានឈធឝ ើអំឈពើលា
នងឹឈគឈទពិតជាគួរឲ្រស្កថ យណាស់ស្កកឈមើលឈៅសបាយណាស់  ។ 
                                                         

៣៧ បិដកឈលខ្ ១៦ លតង់មហាបរនិពិាឝ នសូលត 
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៤៤.រតូវគតិពខីលួនឯងដៅ 
អនកដនទដគដចេះគតិដហើយ 

3 
ឈបើមានឈពលគតិ គតិមតខ្វួនឯងឈៅ អបកដនទកឈ៏គឈ ោះគតិមដរ
សូមោំងអស់គ្នប បានភវមឺ ងោំងកបុងពនវនឺនបញ្ហដ   ពិភពឈលាក
លួ យកឈពលឈវលារបស់អបកឈលឿនណាស់ ។ ទទួលយកអឝី
មដលខ្វួនបានជួប លពមលងឈោលនវូអឝ ីមដលបានគតិរួ ឈេើយ 
ឋតិកបុងភាពវជិជមានជាមួយអឝីមដលកំពុងមកដល់ ។ ភាពរកី ំឈរ ើន
គឈឺ ញពីអឝ ីមដលឈយើងបានឆវងកាត់ ឈធឝ ើអឝ ីមដលលតមឹលតូវសលមាប់
ខ្វួនឯង កុំឈស្កកស្កថ យជាមួយអារមយណ៍ វាដ ូជាពាករថាសុំ
ឈោស ឈបើបាននោិយរួ ឈេើយគ ឺប់  អត់មានលតូវមកឈដក
គតិឲ្រឈកើតទុកខបមនទមឈទៀតឈទ  ។ 

 

rts 
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៤៥.អាោម នយិម 

3 
ឱ!ឈលាភៈឈ តនាជំពាក់ឈៅ ដំឈណើ រឈៅឈស កឋេួីសកលមិត 

ភាពវឈងឝងកឈ វ  ូលបាងំបិទ  នាឲំ្រ តិថគតិមតលបឈោជនឯ៍ង។ 
លបទូសឋ ង់មតបានមិនលពមសាប់  លបឹងបនវប់បនវឥំតឈកាតមលកង 
ឈោោះការពិតឈគដងឹខ្ំបមងឝង       សមឋ ីមកវងបំភាន់នងិស ចៈ ។ 
ឈលពាោះអាតយន័លបាសឈោលការរួមរួប ធាវ ប់គូរគួបឈៅជាសមូេ
បំមបកកាយោប់យកអបលកខណ៍ យល់លបតរកសជាជនមដលរមិល។

គួរណាស់មលបគំនតិមកស្កងលា រួមបនថកុំឈៅជាប់ើសពិល 
ោន់ឱកាសបានផឋល់លបញាប់វលិ លាងមនធលិអាត្មយ ពឈីលាឈភា។ 

 
 

rts 
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៤៦.គូរដរពងគូរកមម 

3 
ទឹកគូរ នងឹលត ី ឈមឃ្លគូរដ ី 
នលពគូរនងឹលមឹគ កនវង់គូរដា   
មោឆ គូរទកឹ  គុហារសននកឹ 
គូរនកឹរជស ី ឈដើមនលជឈពាធិ៍ធ ំ។ 
គូរមសនសមរមរ  ខ្ធមអបកត្មថយសីូរោិគូ       
 រ នធឥតលស្កនឋរសយី។   
គូរសមលបនព គបផីឈលតកអរ 
ឯគូរអភព័ឝ  គូរឥតបានគ្នប់  
គូលទពរលមា រ នាមជាត្មរ ។ 
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៤៧.ការខងឹដរកាធ 

3 
 ..... "ឈកាធជាឈត្មបរភឈវា" អបកមានឈស កថឈីលកាធ
រមមងនាំមកនូវឈស កថវីនិាស ។ ឈស កថឈីលកាធជាអាវុធដ៏
លបល័យមួយ ។ ឈលៅពីសមាវ ប់សលតូវ វាកស៏មាវ ប់អបកផងមដរ ។ 
ឈពលមដលអបកខ្ងឹ ពាករសំដរីបស់អបកកផត់អបក នងិឈធឝ ើឲ្រអបក
ដនទឈទៀតឈឺោប់។ ដឈូ បោះឈពលមានបញ្ហា អឝ ីមួយរមំនដល់អបក 
 ូរអបកអត់ធយត់ ឈដាយរកាភាពឈសងៀមស្កង ត់ កុំនោិយអឝីោំង
អស់ ។ 
១- កំេឹង (Anger) ជាលបតកិមយ (React)  តិថមួយមបបមដល
ងាយឈល ឈ ញណាស់ ជាសភាវៈគតផិងនងិជាឈ តនាផង ។ 
ជាឋាមពល តិថ មដលឈល ឈ ើងឈៅឈពលឈគរឈំលាភមកឈលើ
បូរណភាពដធ ល់ខ្វួន (វជិជមាន) វាជាឈបសកកមយរុោះឈរ ើភាពមិន
សមរមរ មដលបណាថ លឲ្រឈយើងរងទុកខ ។ ផធុយឈៅវញិកំេឹង
ឈកើតឈ ើងឈលពាោះមតការឈទើសោស់ តិថ ឈជរលបឈទ ឈបាកលបាស់ 
គជឺាលបតកិមយអវជិជមាន ។ 
២- លបតកិមយ តិថឈពលមានការបាត់បង់ៈ ឈឺោប់រេូតដល់
ឈលកាកមិនរួ  ឈដើរឈ ញមិនបានជាលបតកិមយអវជិជមាន ឈបើមាន
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ការសិកាពីវា រេូតជួយឲ្របានរកឈ ើញភាពអស្កច ររមួយ
 ំនួនឈនាោះជាលបតកិមយវជិជមាន ។  ាប់បដិ ចសមុបាទរបស់
លពោះពុទនគឺពនរល់ថា ធមយជាតិមួយឈកើត ធមយជាតិមួយរលត់ 
ឲ្របានបថី មតលតូវបាត់បង់ឈសរភីាព បាត់បង់តនួាទីលតូវបានឈសរ ី
ភាព ។ល។ ឈលាកឈនោះគ្នយ នអឝ ីបានគ្នយ នអឝ ីបាត់បង់ឈនាោះឈទ ។ 
៣- ការយំមយកៈ ឈបើយំដល់ថាប ក់ននោះននាលមិនលពមឈរជាថយី
គជឺាលបតកិមយអវជិជមាន ឈបើយំឈេើយឈលកាកឈរឈដាយរងឹមាជំា
លបតកិមយវជិជមាន ។ ការយំជួយឲ្រធូរលស្កលផវូវ តិថ ឈលពាោះការ
ឈកើតទុកខនាឲំ្រឈកើនជាតគិមីីពុលខ្រួកាលមវ ងំណាស់ ការយំបាន
បឈញ្ចញជាតពុិលត្មមទកឹមភបក ។ 
៤- ការសំងំឈៅមតឯងៈ ឈបើសំងំអត់បាយអត់ទឹកគ្នយ នការពិោរណា
ដាស់ឈតឿន តិថគតិមតពីមួរឈ ៉ែ ឈឺោប់ជាលបតកិមយអវជិជមានមត
ឈបើឈលបើភាពសងប់ស្កង ត់ឲ្រកាវ យជាពិភពដអ៏ស្កច ររ ឈដើមផី ូលឲ្រ
កាន់មតឈលៅឈៅពិនតិរខ្វួនឯង ឈដើមផីមសឝងយល់បំផុសគំនតិជា
លបតកិមយវជិជមាន ។ 
៥- មិនស្កថ ប់អបកណាោំងអស់ៈ ឈបើមានោះរងឹតាងឹ  ឈ សរងឹរូស 
ជាលបតកិមយអវជិជមាន ឈបើមិនស្កថ ប់អបកដនទឈេើយ ូលកបុង
វោិរណៈញ្ហដ ណ វភិាគថវងឹមថវង បឈងា ើត កខវុសិ័យដម៏វ ងំកាវ
លបកបឈដាយជំឈនឿ តិថជាលបតកិមយវជិជមាន  ។ 
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៦- ឈលយើស ាប់ លបោំង ាប់ៈ ឈបើ ាប់មានយុតថធិម៌គជឺា
លបតកិមយអវជិជមាន មត ាប់មិនមមនសុទនមតលាឥតឈមច ោះឈនាោះឈទ 
ឈលពាោះវាសរឈសរពីសងាម នងិជវីតិ បំឈរ ើឲ្រកាលមា៉ែ សុីនរដឌ
អំណា  ឈពលខ្វោះឈគលតូវមកមលបឈ ើងវញិ ដ ូជា មហាតយោះគនន ី
បណឍ ិ តឈអមមបតកា មា៉ែ ទីនលូទរ័ ីង លតូវឈគឈោទថាជាមនសុស
ឈលយើស ាប់ មតការតស៌ូរបស់គ្នត់នាឲំ្រមានការមកមលបឈៅរក
ភាពរកី ំឈរ ើន ។ 
៧- ការមិនសុី ងាឝ ក់គ្នប ៈ ការវវិតថមិនធមយត្មរបស់វយ័ជំទង់មតង
មានអារមយណ៍មិនសុី ងាឝ ក់គ្នប  ជាមួយការអប់រដំល៏ារបស់មាថ យ
ឪពុកជាលបតកិមយអវជិជមាន មតឈបើការអប់រគំ្នយ នឈេតុផលជាការ
ឈលបើអំណា បងខិតបងខំគ្នយ នដងឹទិសតំបន់ ការឈរ ើបំរោះនាឲំ្រមាន
គំនតិន បលបឌតិេួសពីការស្កយ នផងកម៏ាន ។ « មខ្រោះឆវងផវូវ កូន
ឈកើតមុនឪពរត្មឈដើរឈលង » ដមីលបជាលា ឈលពាោះមតគំនតិថយ ី, កូន
ឈត្មប តមដលលា វាដោុះឈៅឈលើផបូរឈមយ  មតប៉ែុឈណាត ោះ , ពុកមាត់ដោុះ
ឈលកាយល មុោះ មតមវងជាងល មុោះ ឈៅមតឈគ មិនផុតពីសំឈបារ
មដលឈេៀរឈ ញពីល មុោះ ! ! ! ។ 
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 ..ការោត់ទុកនរណាមាប ក់ជាសលតូវ ជាការបលងួញលពំ 
មដនឈស កឋសីុខ្របស់អបកដធ ល់ ។ កាលណាកេឹំងមលងមាន
កបុង តិថឈេើយ អបកជាមនសុសឈពារឈពញឈៅឈដាយភាពើសស់
ថាវ នងិឈសរភីាពដព៏ិតលបាកដ។ 

 ៤៨.កហឹំងទល់កហំល់ 

3 
នយិមនយ័ : យកកេឹំងឈៅទល់នងឹការឈលកវឈលកាធ ។ 
អត្មទ ធបិាយ 
ភាគមួីយកពុំងខ្ងឹឈលកវឈលកាធ ល ឈឡាតឈត្មងតូងឈៅឈលើភាគី
មួយឈទៀត ។ ភាគទីពីីរឈនោះ កាលឈបើដងឹថា ឈគកំពុងខ្ងឹនងឹខ្វួន
ឈេើយកមិ៏នបានរងំាប់ តិថ ឬខ្នថអីត់ធន់ឈទ ឈគមបរជាមាន
លបតកិមយតបតវញិោ៉ែ ងមវ ងំកាវ  ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

rts 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/កំហឹងទល់កំហល់?source=feed_text&story_id=276111532766464
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៤៩.លា អារកក់គដឺចញពដីចតនាមកកតមតង 

3 
 ....ជវីតិបានបឈលងៀនឈយើងថា ឈលៅពមីម៉ែឪគ្នយ នអបកណា
ត្មមលគប់លគងឈយើងឈដាយកថឈីស្កយ ោះលតង់ឈនាោះឈទ ឯឈយើងកមិ៏ន
ោំបា ់ពាោមត្មមលគប់លគងអបកដនទមដរ ឈលពាោះអំឈពើមបប
ឈនោះទទួលបានលតមឹមតការឈរ ើបំរោះ នងិ ការពាោមត្មមលគប់
លគងគ្នប ឈៅវញិឈៅមកមតប៉ែុឈណាត ោះ ។ ឈគមិនអា បងខំឲ្រអបក
ដនទមកឈគ្នរពើសឡាញ់ខ្វួនបានឈនាោះឈទ ឈបើខ្វួនជាមនសុស
មដលគ្នយ នគុណធម៌បនថ ិផងឈនាោះ  សូមផីមតកូនខ្វួនឯងផងឈៅ
មានកូនរមិលគុណ  ការឲ្រតនមវអបកដនទ មិនមមនសុទនមតឈគឲ្រ
តនមវឈយើងវញិឈនាោះឈទ ឈពលខ្វោះមនសុសមដល ឈយើងឈគ្នរព
ើសឡាញ់បំផុត គជឺាមនសុសមដលបានបនាធ បបឈនាទ កឈយើងមុន
ឈគផងកម៏ាន ើសឡាញ់ខ្វួនឯងវញិទ ើបមិនខក តិថ  ជវីតិគជឺា

ការសិកា  ូរសិកាមសឝងយល់ពីជវីតិឲ្របានលា ុោះ ។38 

                                                         

៣៨ ើសង់ោកអដខកថា ខ្ទុធកនកិាយ ខ្ទុធកាបាឋ ំ



-96 - 

 …លពមនងិមិនលពម ៖ លពោះពុទនបានបឈលងៀនឲ្រឈយើង
ឈ ោះលពមនងិ មិនលពម ។ 
១- លតូវឈ ោះលពម ជាមួយរូបសមផតថមិដលខ្វួនមាន ជាមួយធមយ
ជាតនិន តិថលាមដលខ្វួនមាន លពមជាមួយ ោស់ ឈឺ ស្កវ ប់ ឈបើ
ឈយើងពាោមមកមលបមិនបាន លពមជាមួយអកុសលវបិាក ឬ 
ផលកមយមដលខ្វួនបានទទួល ឈលកាយពីបានពាោមឈដាោះលស្កយ
វាបានោ៉ែ ងលា បំផុតឈេើយ លពមជាមួយអឝីមដលខ្វួនមាន ។ 
អឝ ីមដលឈយើងបានទទួល ឈបើមិនឈពញ តិថឈទ លតូវដរូវាឈ ញ 
ឈបើដរូឈ ញមិនបាន លតូវេឝឹកហាត់ តិថឲ្រលពម ។ ឈពលខ្វោះឈគ
មិនោំបា ់លតូវលពួយបារមមមុនឈនាោះឈទ ោំឈពលបានជួបសឹម
ឈដាោះលស្កយមតមថងឈៅ ។ លពមទទួលកំេុស ឈេើយមកមលប 
ោំណា  លគ្នន់មត តិថលពម ឈស កថសីុខ្កឈ៏កើតឈ ើងបាន ។ 
២- មិនលពមៈ មិនលពម ំឈពាោះអឝ ីមដលខ្វួនបានទទួល លតូវឈ ោះ
មកមលបដវ ស់បថូរ មិនលពមោស់ រូបកាយអា ោស់មមន មត តិថ
គំនតិមិនលពមជាដា ់មត លតូវពាោមរកាភាពឈកយងរបស់ខ្វួន
ជាប់ជាន ិច អឝ ីមដលអញធាវ ប់ឈធឝ ើបានមកពីមុន អញឈៅមតឈធឝ ើឲ្រ
បានតឈៅឈទៀត ឈបើសតឝលា ិត វាឈ ោះជួសជុលមេសនរបស់ខ្វួនវា
បានឈៅឈពលមដលវាមិនលពមស្កវ ប់ អញជាមនសុសលតូវឈលបើភាព
រកីរយ នងិ តិថសងប់ឈដើមផីជួសជុលមេសនខ្វួនឯងមដរ ។ មិន



-97 - 

 ..ការបមណឋ តបឈណាឋ យ តិថឲ្ររឈវ ើរវាយត្មមឈរឿងរ៉ែវ 
មងឈលៅឈល ើនឈពក ឈធឝ ើឲ្រអបក ុោះឈខ្ាយស្កយ រត ីបាត់បង់
សមតទភាពលគប់លគងខ្វួនឯង នងិអា ្នដល់ឈកើតវបិតថផិវូវ
 តិថ ។ ឈរៀនទមាវ ប់មានស្កយ រតោីញ តិថឲ្រគតិកបុងឈរឿងលា 
នងិមានលបឈោជន ៍ ឈរៀនលបមូល តិថឲ្រមករស់ឈៅជាមួយ
ខ្វួនអបកឲ្របានឈល ើនឈលជើសឈរ ើសយកឈរឿងលាៗ មកទុកកបុងខ្ួរ
កាលអបក ជួយអបកឲ្រមានសុខ្ភាពផវូវ តិថរងឹមា ំ ដ ូជាការ
បរឈិភាគអាហារមានគុណភាព នាឲំ្រមានសុខ្ភាពផវូវកាយ
មាមួំន ។ 
 

លពមឲ្រសភាវៈអាលកក់លគបសងាត់ ឈដាយការឈដាោះលស្កយត្មម
សនថវិធិ ីមិនលពមលក មិនលពមលងង់ ជាដា ់មត  ។ 
៣- ការសំរបសំរួលៈ ឈពលខ្វោះឈជៀសមិនផុតពីការសលមបសលមួល 
លតូវឈធឝ ើសមផោនឈៅត្មមឈេតកុារ ឈដើមផីមសឝងរកតលុរភាព
នងិបំបាត់អតលុរភាពមដលជាឈេតុននអសនថសិខុ្។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
rts 
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៥០.ការមនិរបមាថ 

3 
ការមិនឈបៀតឈបៀន នងិការមិនឈពាលពាករលបមាទតោិះ 

ឈដៀលអបកដនទ ជាវតថលបតបិតថរិបស់ពុទនបរសិ័ទ មដលលពោះមាន
លពោះភាគលទង់លត្មស់ពនរល់ឲ្ររកាស្កយ រត ី បដបិតថឲិ្របានលា  ។ 
ការឈពាលលបមាទឈមើលងាយ ឬ ឈោទលបកាន់ខ្ុស ឈៅឈលើអបក
មានសីល ជាពិឈសសឈលើអរយិបុគាល នងឹបិទមគាផល បិទសួគ៌
នពិាឝ នខ្វួនឯង ោល់មតបានខ្មាឈោស សុំឈោសឈលាក ំឈពាោះ
មុខ្ ឈបើឈលាកមិនឈៅលតូវឈពាលសុំឈោសមានលពោះបដមិា ឬ 
លពោះភកិខុសងឃជាស្កកសី ឈបើគ្នយ នឈទៀត លតូវឈពាល ៗ ឈដាយខ្វួន
ឯងជាឈដើម ។ ការឈបៀតឈបៀនអបកដនទគជឺាការឈធឝ ើឲ្រឈគមាន
ឈស កថលំីបាក កាយ លំបាក តិថឈដាយវាោរបស់ខ្វួន ឬ ឈលបើឈគ
ឲ្រឈធឝ ើ ជាកមយលបកបឈដាយឈោស មដលធម៌វនិយ័ឈនោះហាម
លបាមមិនឲ្រឈធឝ ើជាដា ់មត  ។ ( ឈៅថាជាអរយិបុគាល ឈលពាោះ
លបឈសើរឈដាយ ការលបលពឹតថ លបឈសើរឈដាយទសសនៈ នងិលបឈសើរ
ឈដាយការបានសឈលម មគាផល ) ឈដាយឈហា សូមផីតោិះឈដៀល
លគេសទជាឈស្កត្មបនបកម៏ានឈោសធងន់មដរ ។ 
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៥១.កុដំមើលសមបកដរៅ 

3 
កុំឈមើលរូបឈលៅឈៅមិនឈខ្យោះ ឈលកាយឈមើលរូបឈនោះរោិះពិោរ 
លបឈោជនត៍ូ ធំពំុឈដាយស្ករ អាើស័យកាោសមផកឈលៅ។ 
រងតូ ពូជលាិតពិតមិនស្កយ ន មតឈដាយសនាឋ នស្កយ នថាឈមវ  
តូ ធំខ្ភស់ោបរបសឈមយ   គន់គូរយូរឈៅឈៅមិនដងឹ ។ 
ដ ូឈនោះលបុសើស ី  នលឈអាយ ាស់   
ឈពាលឥតលកឡាស់  ោស់ដំណឹង ។ 
កាយលាក់ តិថលាកមិ៏នដងឹ  កាយលាសផវងឹពឹងពំុបាន 
ឈលើឈលាកគ្នយ នអឝ ីនលគកណំត់ មិនអា សមយត់សំបកលបាណ។ 
សូមឈអាយញ្ហដ ត ិ  មិតថគតិកុសំ្កយ ន 
ឈមើលមនសុសលតមឹលបាណ  សនាឋ នឈលៅ ។ 
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៥២.កហុំសខុ្កំមនដទ 
3 

ឱ!...លពេយលិខ្តិកំរតិលក ី  ឥតយល់រសយីនយ័សុភៈ 
គ្នយ នអបករកសមថមកផរពំនាក់ រងាញ័រញាក់ភន័្តកថស្កវ ងំឈសវក ។ 
សួនឈគលំមេរមកអផសុក  ទីខ្ញុ ំមានទុកខ-សុខ្ធាវ ប់ឈដក 

ឈមយ បង់ដ ូលពំុដេ ុមឈម  
សឈនសើមមូសឈពក  មសផកស្កបំមិតថ ។ 
ឈ ើញខ្ញុ ំកងឝក់   អាលកក់កាយ 
ញាតឈិជរឈដញោង យ  កាយឈជៀសជតិ 
កបុង តិថរឈអើម   ឈផឋ ើមគំនតិ 

សាប់ឈកយងលងង់លងិតតផិត  កាយឈស្កយ គ ។39 
ខ្ញុ ំលកខ្ញុ ំខ្សត់អត់   ធនធាន 
ទីទ័លសុំោន   ឃ្លវ នវឈិោគ 
ដា ់ តិថលបណំសុំអស់ឈលាក ឈមឋ មិនយល់ឈោគអាណិតផង។ 
ខ្ញុ ំលកខ្ញុ ំ ង់រោឺ៉ែ ងណា  លពេយលិខ្តិោរថារស់រង 
ជវីតិដ ូមខ្វងមផសងកមយ ង ខ្ុសមភបកអបកផងឈេតុមតលក 

rts 
                                                         

៣៩ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៥៣.កុដំចាលកម៉េចាស់ 

3 
នេឱលបុសើសនីនឈខ្មរ  ខ្ញុ ំឈលើកេត្មទ កាោឈអាន 
ឈគ្នរពលបតបិតថ ិតិថលំឈោន ដល់អស់បងបាូនកវមិីតថ 
ឈខ្ើ ខ្កឆកមលឝងខ្ឝោះ ឈនាវ ោះ ោា ំឆាងពាករខ្ុសមិនបានគតិ 

សូមជួយមណនាឈំដាយទឹក តិថ ជាមិតថស្កប លសបិទនឈដាយខ្នថី40 

សូមមថវងឈរៀបរប់ភាជ ប់រូបភាព មាត្មឈៅរបឈលបៀបោស ី
ទុកកូនលបពននធងន់ឥតបី  មម៉ែជរវយ័ភយ័តូ  តិថ 
ឈលាក ាស់អត់ តិថគតិពខី្វួន បីបា ់មថរថួនសងួនវមិលត 
ត្មងំពីកបងុនផធនលមរងគតិ  លុោះលបសូលតពិត តិថឈៅខ្ឝល់ 
ើសលាញ់បីបមថយមរកា  ឈសយើនងិឈនលត្មណានមិល 
ដល់កូនឈពញវយ័នថវមងាល ឈរឿងរ៉ែវកូនយល់លបពនន បឋ ី 
ឈភវ លគ្នអបកមាឋ យបមរកា ឈភវ  តិថឈមត្មថ លត្មលបណី 
ឈភវ នកំញ្ចប់ឈវ ជាយនសផ ឈភវ គុណលបនពននមម៉ែោស់ 
ឈនោះលគ្នន់ជាកាពររលឹំក តិថ ឈបើសិនមានពិតគតិបឋូរដវ ស់ 
លបពននរបឺឋ ីនលឈអាយ ាស់    មម៉ែមានគុណណាស់កុំឈភវ ឈលាក ។ 
                                                         

៤០ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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 .ឈពលអបកលបឹងអស់ពីលទនភាពកបុងការមណនាអំបកដនទ  
ឈេើយឈគឈៅមតមិនឈធឝ ើត្មមអបក លបមេលជាដល់ឈពលមដល
អបកលតូវមណនាខំ្វួនឯងមឋងឈេើយ ។ មណនាខំ្វួនឲ្រឈ ោះទទួល
យកការពិត ។ អបកមិនលបាកដថាទទួលបានអឝីៗលគប់ោ៉ែ ងដ ូ
អបកលបាថាប ឈទ ។ សូមកុំទមាវ ប់មានអារមយណ៍មួឈ ៉ែ ឬសឋីបឈនាធ ស
ខ្វួនឯងឈល ើនឈពក ឈពលមិនបានដ ូបំណង ឈលពាោះវាបឈងា ើន
ឈស កឋទុីកខបមនទមឈទៀតសលមាប់ខ្វួនអបកមតប៉ែុឈណាត ោះ ។ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

rts 
 

៥៤.រតូវរស់ឳ្យមានន័យ 

3 
 សតឝោបស្កវ ប់ កាយកាវ យអាហារ 

ត្មមលឺឈគថា ឈលពាោះ  ំណី 
រឯីឈដើមឈ ក ឈដកកសិណកស័យលតូវ 

 ឈគលបល័យកស័យ កម៏តឈលពាោះមផវ ។ 
 សតឝ យុ ំស្កវ ប់កាយ ោង យបងាង 

ឈលពាោះទឹកគួរប៉ែង លកមួន មដរ  
មិនឈៅខ្ុសអីននដងួមខ្  ឈលកាយឈពញវង់ 
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 មលបមខ្ រឈនា  ឈកើតោស់ ជរជាធមយត្ម  
ឈបើគង់មរណា ឈជៀស មិនរួ  ។ 
កុំឈអាយអបកផង ប៉ែងលបដ ូ 
ស្កវ ប់ឈៅដ ូឈមយ   សតឝតរិោឆ ន ។ 

 

rts 
 

៥៥.ទន់មានដដងាើមដផដើមដធវ ើលា  

3 
ោន់មានដឈងា ើមឈផឋ ើមឈធឝ ើលា ឈរឿងមដលបវរលាសខុ្ស្កនឋ 
ឈយើងសុខ្រួមគ្នប    ណាកលាណ 
ឈនាោះឈយើងបាន ស្កនឋ   សុខ្ សុភៈ 
កំណាពរកាពរឈឃ្លវ ងឃ្លវ   ោក់ោវ សគ្នប ោប់ ុង ួន 
បុរណ ងជាកផួន  សលមាប់ខ្វួនបំឈព តិថ ។ 
កវបីណឍ ិ តម ង   លបាកដមសឋងឈ ើញពិតៗ 
សបាយឬអាណិត  លពួយភយ័គតិ  
              តិថឈមវ  ផា។ 
41អារមយណ៍ឈេើរឈៅបាន  ត្មមលំអានកវោិរ 
សឈងឝកឈស្កយឈស្កកា  ឈទើបឈៅថាកំណាពរបាន។ 

rts 
                                                         

៤១ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៥៦.កមមជាអនករចនា 

3 
កមយឈកើតជាប់កាយ ោង យមិនឈៅ 
កមយឈកើតជាប់ឈៅ ឈៅមិនោង យ 
កមយឈកើតជាប់នតិ ជតិរងកាយ 
កមយឈកើតជាប់កាយ លស្កយមិនបាន។ 
~កមយឈអើយនសិស័យ  នសិស័យកមយ 
មិនបា ់លបឹងដា ំ ស្កភ យលទពរលករ 
វាសនាជាតឈិនោះ  តផិតមិនលារ 

មត តិថឈស្កយ ោះសរ  មិនលករឈ ើយ ។42 

 
rts 

 
 
 
                                                         

៤២ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៥៧.ជាតិជាទុកខ 

3 
ទុកខឈនោះទុកខឈនាោះ លជុោះឈៅថ.ី....? 
ទុកខឈនោះនាភំយ័ នររងីលបាណ 
ទុកខឈនោះឈពលណា ឈោលខ្ញុបំាន 
ទុកខឈនោះរមំនលោន ឈអាយម៉ែង 
ឈេតុអឝ ីរូប ខ្ញុ ំពំុដ ូឈគ 
ឈេតុអឝ ីបុឈពឝ ឈរខ្កប៉ែង 
ឈេតុអឝ ីឈជឿជាក់ ធាក់បំណង 
ឈេតុអឝ ីឈរឿងផសង មិនដ ូ តិថ 
43ឈនោះរកឺមយខ្ញុ ំ ពជីាតមុិន 

ឈនោះរោឺរុណ ពីអតតី  
ឈនោះឬ ឈរឿងរ៉ែវ កបុងជវីតិ 
ឈនោះរឈឺរឿងពតិ ខ្ញុ ំលតូវឆវង ។ 

 

rts 

                                                         

៤៣ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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កមាវ ងំអឝ ីមិនឈសយើឈដាយកមាវ ងំកមយ ឈលាកឈនោះគ្នយ នអឝ ីបានឈកើត
ឈ ើង ត្មមភព័ឝវាសនាឬភព័ឝសំណាងឈនាោះឈទ ឈេើយកគ៏្នយ នភាព
ន ដនរមដរ អឝ ីៗលបលពឹតថឈិៅត្មម ាប់ឈេតុផលោំងអស់ ។  
 ....កមម  គនឺោិយពីទឈងឝ ើ គនឺោិយពីទឈងឝ ើមដលលបកប
ឈដាយឈ តនា ទឈងឝ ើមិនលបកបឈដាយឈ តនា មិនឈៅថាកមយ
ឈនាោះឈទ។ ! ទឈងឝ ើមដលមិនមានឈ តនា គទឺឈងឝ ើរបស់មនសុសឆាួត 
ការឈធឝ ើឈដាយមិនដងឹខ្វួន នងិកាយវកិារអបកស្កវ ប់សំបកខ្ួរកាល។ 
ឈដើមផីមានទឈងឝ ើលតមឹលតូវ ឈគបថូរឈៅលតង់ឈ តនា មិនមមនបថូរឈៅ
លតង់ការឈជឿ មិនមមនបថូរស្កសនា បថូរឈមអាវ បថូរេុងស៌ុយ
ឈនាោះឈទ ។ ជត្មកមយរបស់ឈយើងកបុងនថងឈនោះ គមឺកពកីារគតិរបស់
ឈយើងឈៅនថងមុន ការគតិគជឺាអបកបណាថ លអឝីៗោំងអស់ដល់
ឈយើងលគប់គ្នប  ការគតិមដលោំបា ់ ឈគមិនអា នោិយថា « 
អញខ្ជលឹគតិណាស់  » បានឈទ ឈគលតូវមតគតិឈដើមផីជវីតិខ្វួនឯង
ផង នងិឈដើមផីជវីតិអបកមដលមិនោន់ឈ ោះគតិផង ។ 
 

3 
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៥៨.យដំរពាេះកតទុកខ 

3 
យំនាទុំកខជា ំ មុខ្ើសឈពាន 
យំត្មម ាប់កផួន ម ងអតទនយ័ ។ 
យំខ្វោះលបឈសើរ កល៏បនព 
យំនាលំបុសើសី លស្កនបានធូរ ។ 
យំមវ ងំមើសក មវ ងំេូរទកឹមភបក 
យំឈសធើរមបកឈម  ឈោោះមិនយូរ ។ 
យំឈនោះឈៅថា យំឈអាយធរូ 
យំលាយំស  ូ ឈោលបញ្ហា  ។ 
យំមា៉ែ ងមួយ ឈទៀតយំអាក់អួល 
យំខ្សិបយំខ្សួល ឈពើតឱរ៉ែ។ 
44យំឈនោះយំទុកខ ឈមវ   និាឋ  
យំមបបឈនោះណាមិនមដលលឺ ( លឺសំឈលងយំ ) ។ 
យំមួយឈនោះវញិយំ មមវក យំគ្នយ នទឹកមភបកលតមឹបនវយំឺ 
ឈរៀងរល់នថងកាវ យជាឈឺ យំឈនោះត្មមលឺទឹកមភបកឈខ្ាោះ 

 យំ ុងឈលកាយឈនោះលាជាងឈគ យំមិនមត់ឈទយំសយ័លគឈស្កយ ោះ 
យំោបយំឆួលយំមិនឈខ្ាោះ យំឈនោះមិនខ្ុសយំរឈំភើប។ 

                                                         

៤៤ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៥៩.ជវីតិរបស់អនកកម៉េ 

3 
មម៉ែ ពាករមួយមា៉ែ ត់ពតិជាខ្វ  ី មម៉ែ លាឥតបីកបុង តិថកូន 
មម៉ែ ខ្ញុ ំើសលាញ់លុោះនថងសូនរ មម៉ែមតងសណឋូ នកូនដល់ឈលតើយ។ 
មម៉ែ គជឺាលពោះផឋល់ជវីតិ  មម៉ែ ជាលពោះពតិជតិបឈងា ើយ 
មម៉ែ  មតងឈលាមលួងកូនឈអាយឈសផើយ មម៉ែ ពិតឥតឈលាើយលគ្នកូនខ្ុស 
មម៉ែ ឈពាលសឋីថាតផិតើសលាញ់ មម៉ែ នវលគតិមប ញ់រូបកូនលបុស 
មម៉ែ ង់ឈអាយលាឈជៀសកូនខ្ុស មម៉ែធាវ ប់មតឈលបាសមសនមាននយ័ 

មម៉ែ បីដ ូសធឹងបឹងើសស់ថាវ  មម៉ែ ដ ូលពកឹាមសនលតនឈ
មម៉ែ មានលពោះគុណមសនលបនព មម៉ែ គជឺាើសីគ្នយ នអបកឈសយើរ ។45 
 

rts 
 

 
 
 

                                                         

 ៤៥ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៦០. ឱកូនពុងំា 

3 
 ឳ្!... កូនពំុងា   ពំុងាមបីមាប  មបីមាប នងឹមាថ យ  
 មាថ យមានគុណធងន់   ធងន់េួសបរោិ  
 បរោិយមវងោង យ   ោង យដ ូឈមថ មាថ  ។ 46 

លោំលទពរនផធ នផធធំ តិថនម  នមគតិជវីា  
ជវីាមាថ យធន់ ធន់ទុកខឈឺផា  ផាឈៅថ ោ៉ែ ងណា 

   ណា តិថភយ័អរ ។  
ឈពលកូនឈកើតមក   មកមាថ យនលលក  

 នលលកឈដាយលា   លាឈនាោះមមនពិត  
  ពតិមាថ យឈលតកអរ   អរ តិថបវរ បវររកា ។  

មាថ យឈមើលមាថ យមថ   មថឥតមានមលា  
 មលាមួយឈពលណា   ណា ញិ្ចឹមឈស្កយ ោះ ។  

 
 

                                                         

៤៦ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៦១.មាដ យកតងកផតតត ំ 

3 
មាថ យមតងគយគន់   គន់ តិថឈោរទន់  
ទន់ ង់បីបម   បីបមរូបអបក  

 អបកលតូវមតថបម47
 ។ 

ថបមជាឈដើម ម    មឈដាយឈសបហា  
កូន ឈលមើនវយ័   វយ័ឈកើនមាថ យនល ។ 
នលឲ្រសកិា    សិកាវជិាជ  វជិាជ នថវថាវ   
ថាវ ឈដាយបញ្ហដ    បញ្ហដ ដ៏់លា ។  
កូនបានខ្ភង់ខ្ភស់   ខ្ភស់ឈដាយកតិថយិស  
យសដប៏វរ    បវរមសនលា    

លតូវឈវៀរោកបាប  បាបមានកវនិោា ប  ោា បឈឆាោះមវ ងំណាស់  
ណាស់នាទុំកខឈស្កក  ឈស្កកមិនើស ោះ  ើស ោះលត ោះ  
  លត ោះឈទណា ។  
លតូវស្កងកុសល  កុសលនាផំល   ផលដន៏ថវថាវ   
ថាវ បានរុងឈរឿង  រុងឈរឿងអស្កច ររ   អស្កច ររឈដាយស្ករ  
 ឈដាយស្ករឈធឝ ើលា ។  

                                                         

៤៧ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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ខ្ំជលមោះ តិថ   តិថមានសុ រតិ   សុ ចរតិបវរ  
បវរផូរផង់  ផូរផង់ើសស់លា   លាឈអើយមសនលា  
                     លាណាស់ណាកូន ។ 

rts 
 

48៦២.កុកំប៉េងដជើងគ្នន  

3 
កុំមប៉ែងឈជើងគ្នប  នាឈំវទនាើសុក 
នាឈំយើងឈកើតទុកខ  រុកគួនឈដាយលពួយ 
លតូវរួបរួមគ្នប   ជាមខ្យរមតមួយ 
នាគំ្នប ឈលើកសធួយ  ឯកភាពជាតមិខ្យរ ។ 
ឈរឿងខ្ុសនងិលតូវ  មតងឈៅជាប់លបាណ 
លតូវហាត់សនាថ ន  ឈបើខ្ុសខ្ំមក 
កុំផថូរដថ  ់ផថួល  បថឹងបថល់បមងឝរ 
ដកឹនាជំាតមិខ្យរ  ឲ្រមបកបាក់គ្នប  ។ 
ស ូអន់ ុោះខ្វួន  កុំឲ្រអន់ើសុក 
ឈទើបមខ្យរបានសុខ្  ផុតទុកខឈវទនា 
លបឈទសជាតឈិរ ើប  ឈងើបោន់ឈវលា 
ជារដឌកមភុជា  សុខ្ស្កនថឈរៀងឈអើយ ។ 

                                                         

៤៨ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៦៣.ខលមឹសាររពេះធម ៌

3 
លពោះធមយឈទសនា  ខ្វមឹស្ករវឈិសស 
ខ្ញុ ំមិនលតូវឈធឝស  យកឈលសរវល់ 
លតូវមតលតងលត្មប់  ខ្ំស្កថ ប់ឲ្រយល់ 
ឈនាោះនងឹនាផំល  ឲ្រខ្ញុ ំជាសុខ្ ។ 
សុខ្ឈដាយផវូវធម៌  មិនញ័រឈដាយកាម 
ត្មមលពោះពុទនហាម  មិនដាមឈដាយទុកខ 
ឈលពាោះឈោោះមានលទពរ ជាប់ខ្វួនសពឝមុខ្ 
ករ៏ូបឈរលរកុ  ឈដាយទុកខឈមវ  ផា  
អន ិចំដាមដតិ  នា ំតិថខ្ឝល់មឝ យ 
មនសុសសតឝោំងឡាយ  មតងជួបទុកាខ  
ឈោោះលទពរោំងឈនាោះ  របស់អាត្មយ  
មតឈៅអនត្មថ   មិនឈមត្មថ ជាក់ ។ 

 

rts 
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៦៤.ឱ! កតសីងឃឹម 

3 
កថទុីកខឈកថៀមលក ំ សមងំកបុង តិថ 
ខ្ំឱបជវីតិឆវង កាត់ពរុោះកមយ 
យប់នថងនថងយប់ លទូង ុកឈលបោះលស្ក ំ
 មតខ្ញុ ំលតូវលោំពំាកថសីងឃឹម ។ 
ឈោោះកថសីងឃឹម ឈៅោង យមសនោង យ 
 ូរកុំឈនឿយណាយ លតូវមតញញឹម 
ជវីតិមតងជួបពរុោះ ឈភវៀងរលឹម 
 តិថឈៅ ញិ្ច ឹម សងឃឹមនថងមួយ។ 
សងឃឹមជា លពោះខ្រំោះកបុង តិថ 
ឈធឝ ើឲ្រជវីតិ រស្កត់ផុតលពួយ 
រស់គ្នយ នសងឃឹម  ដ ូគ្នយ នលពោះជួយ 
លពឹកលាង  រញ្ជួយ ឈដាយកថឈីលកៀមលកំ ។ 
 

សងឃឹមឈអាយមា ំ គ្នពំាជវីតិ 
ឈោោះលំបាក ពិត តិថឈៅមតខ្ ំ
តស ូផថូដថ  ់  ដា ់មតឈអាយេំ 
ជវីតិសុខ្ុម  ញញឹមនថងឈលកាយ។ 

 

rts 
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អបកគបផីដងឹថា ៖ ទីបំផុតលតូវមតោកឈ ញ! ឈោោះជាឈៅដល់
ទីណា ឈៅទីណា ឈបើទុកជាទីឈនាោះលាកថ ី មិនលាកថ ី សបាយកថ ី
មិនសបាយកថ ី ទីបំផុតលតូវមតោកឈ ញ គ្នយ នទីណាមួយឈទៀង
ោត់ ឋតិឈថរ សលមាប់ជាទីឈៅរបស់ឈយើងឈនាោះឈទ ។ ឈលពាោះ
ឈេតុឈនាោះ មិនគួរមាន តិថជាប់ជំពាក់ លបកាន់េួងមេងឈនាោះ
ឈទ ។ 

3 
 

៦៥.ចិតតបាប 

3 
អកុសលតមាល់ តិថ ខ្ញុ ំរតឹមតោា ប 
មិនអា បនាប  ឈដាយកមាវ ងំលបាក់ 
ឈោោះលទពរខ្ញុ ំឈល ើន  ខ្ញុ ំឈកើនឈលាភ: 
កឈ៏ភវ ើងឈោស:  មតងោក់ តិថខ្ញុ ំ។ 
*-មានមតស្កថ ប់ធម៌  ឈទើបបរបូិណ៌សងប់ 
អកុសលលតូវកប់  ជួបផវូវឧតថម 
ទុកខោង យបាយោង ញ់  ឈពញឈដាយសុខ្ុម 
រស់ឈៅមឈនារមរ  មិនេ ុំ ឈដាយបាប ។ 
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លពោះមានលពោះភាគ លទង់លត្មស់ថា ៖ 
 

ជនអបកជាប់ជំពាក់ អបកខ្ឝល់មឝ យ អបកវឈងឝងកបុងកាម
ោំងឡាយ អបកលបកាន់ឈថាកោប អបកត្មងំឈៅកបុងអំឈពើមិនឈសយើរ 
អបកដល់ឈស កថទុីកខោំងឈនាោះ រមមងខ្សឹកខ្សួលថា ឈយើងោំងឡាយ

 រុតោកអតថភាពឈនោះឈៅ នងឹឈកើតជាអឝីេប  ។49 ឱ កីថសងឃឹមរពំងឹ

ឈលើអបក លតូវមតឈជឿជាក់ឈលើខ្វួនឯង ឈអាយឈ ោះបត់មបនឈៅត្មម
កាល  កីឋទុកខឈស្កកមិនមមនជាអនធោះ  ឈលពាោះកីថសងឃឹមឈជឿជាក់សិតទ
កបុងនដរបស់ឈយើង ។ 

 
rts 

 
 

 
 
 

                                                         

៤៩ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៦៦.សាបដរពាេះពូជណា 
បានផលោ៉េងដនាេះ 

3 
 ដាលំាុងបានមផវស្កឝ យ ថាឈដើមស្កប យសវឹកឫសស ី

រឈមៀតឈមើមជាខ្ញ ី ខ្វួនជាលតឈី ញពងពស់.... ។ 
 មិនអា ឈៅរួ ឈ ើយ ឈដើមមាប ស់ឈេើយមផវកម៏ាប ស់ 

លគ្នប់ើសូវមដលស្កបឈលពាោះ ដោុះលូតលាស់មកជាើសូវ ។ 
 ដាឈំពាតដោុះឈពាត ឈលពាោះើសូវដោុះើសូវ 

លគ្នប់មសវងគ្នយ ន ផវូវដោុះឈៅឈដើមស្កវ  
ពូជលាុងមិនលូត ឈ ញឈ កណាវំា៉ែ 
លគ្នប់ណាពូជណា រុកាខ ឈដើមេបឹង។ 

 បុគាលឈធឝ ើបុណរ រមមងបានដល់ 
នវូកមយកុសលផល ខ្វួនឯងលបឹង 
ស្កងបាបបានបាប ស្កបឈលពាោះអីុ ងឹ 
មិនពិបាកថវងឹឈរឿង េបឹងងាយយល់។ 
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៦៧.គនំតិ,របាជ្ា,ការខតិខ ំ 
 នងិការសនសំ 

3 
គំនតិជាលទពរ  កប់ជាប់អងាលបាណ 
វជិាជ រកបាន ឈដាយការហាត់ឈរៀន 
 រោិលាគ្នប់  លបកបវជិាជ មាន 
សនសំជាស្កភ ន  ្នដល់កថសីុខ្ ។ 
ឈបើលបាជាញ រក់ ោក់ តិថឲ្រឈលៅ 
ឈោោះវជិាជ ឈៅ  មិនសូវសថមមសថុក 
គំនតិឈៅមាន  នងឹ្នផុតទុកខ 
សុខ្ឈស្កតសពឝមុខ្  នងឹរុករកឈៅ ។ 
-គំនតិជាមម៉ែ  មថឈយើងរល់នថង 
សនសំសំសំន   រល់នថងជាឪ 
នាឈំយើងឲ្រេួស  ផុតឈលគ្នោះអាើសូវ 
ជាន ិចនតិរឈៅ  ឈលើផវូវមិនោ៉ែ ប់ ។ 
50-ឈូឆរខ្ជោះមជ យ  ោយវាយមិនគតិ 
គជឺាផវូវពតិ  នាជំវីភាពោ៉ែ ប់ 

                                                         
50

 ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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ធូរធារមិនឈលឿន ឈលផឿនលកឈនាោះោប់ 
ឈបើមិនកាន់ ាប់  សនសំសំន  ។ 
-គំនតិ,លបាជាញ   នងិការសនស ំ
ពាោមខ្តិខ្ ំ មាោំំលបនព 
ឈបើលបកាន់មជ ប់  ជាឈរៀងរល់នថង 
នងឹនាឈំយើងោង យ  ពីភយ័ោំងពួង។ 

rts 
 

៦៨.ដរឿងោ៉េវជវីតិ 
នកឹសាម នមនិដល់ 

3 
មនសុសឈៅកបុង ឈលាកឈពញឈដាយបញ្ហា  
ឈល ើនឈកើតទុកាខ  ឈសធើរលគប់គ្នប ៗ 
អបកមិនលតូវរស់ ឈដាយភាពខ្ជមីជ  
 ូរ រលីលាឈ ញ ោកពីទុកខ ។ 
កុំឈលបើជវីតិដ ូ យប់នងឹ នថង 
 ូររស់ដ ូដា យ ឈគ្ន រ ឈៅមុខ្ 
មិនបង់គនវង ឈលជើសធាវ ក់គនវកុ 
              រស់ឈៅកបុងសុខ្សនថភិាព  ។ 

rts 
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៦៩.ដចតនាលា បងាឳ្យមានដសចកដសុីខ 

3 
ឈ តនាលាបងារ ឳ្រមានកឋសីុខ្ 
គតិលាសលមុក ស្កងសនស ំ
សោន ជាពូជដឧ៏តថម លបាប់ឳ្រអបកខ្ ំ
 បដបិតថលិបនព។ 
 

គតិលាបានលាបវរពិត លាកាយលា តិថគំនកិលាណ51 
លបលពតឹថឈរឿងលា ឈ យ្ ោះសរសនាឋ ន 
អឝីៗមដលបាន នកឹស្កយ នមិនដល់។ 
 

rts 
 

៧០. សាងរបដោជនស៍រមាប់ជវីតិា 

3 
ឈោោះជវីតិខ្វកុីំបីស្កងបាប  ស្កងបុណរដរបដាពូំជសនស ំ
សនសឹមត ិៗត្មមក ិចគួរខ្ ំ គួរខ្ំឈរៀប ំត្មមលំនា ំ
   សបផុរស។ 
ឈកើតោស់ជរជាធមយត្ម  ឈបើគង់មរណាឈជៀសមិនរួ  
សនសំកុសលទុកជាពូជ  ស្កវ ប់ឈៅជាឈមយ  52 
  បានឈស្កយបុណរោស់។   
                                                         

៥១ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
៥២ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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 ..ភាពខ្ភង់ខ្ភស់ពិតលបាកដ ឋតិឈៅឈលើ ំឈណោះដងឹនងិ
គុណធម៌ឈៅកបុងខ្វួនរបស់អបក។ការសឈលម  តិថខ្វោះ ឈធឝ ើឲ្រអបក
មានវបិផដសិ្ករ ីការសឋីបឈនាធ សខ្វួនឯងេួសឈេតុឈពក ជាការ
ឈដកដា ប់មុខ្កបុងអតតីកាល។ កំេុសជាឈមឈរៀន កំេុសមិន
មមនជាឧបសគាកបុងការអភវិឌណខ្វួនឈទ ។ ពាោមលបមូលមត
ឈរឿងលាៗមកទុកកបុងខ្ួរកាលអបក ឈលពាោះខ្ួរកាលអបកមិនមមន
ជាធុងសំរមសលមាប់ដាក់ឈរឿងអត់លបឈោជនឈ៍ទ។ កាលណា
 តិថស្កវា រឈសមរស្កម មិនដា ់ឈើស  អបកលបាកដជាមាន
ទុកខឈល ើន។   
 

អបកគបផដីងឹថា៖ 
 

 ......ជវីតិមនសុសខ្វណីាស់ កុំរវល់មតបារមមពីឈរឿងបនថ ិ
បនថ ួ សនសំមតឈរឿងលាៗដាក់កបុង តិថឳ្របានឈល ើន ។ ជវីតិមដល
អា រស់ឈៅបាន គអឺាើស័យឈលើការអត់ធយត់ ការភយ័អរ ការខ្ងឹ
ឈលកាធ វាមានរសជាតោិ៉ែ ងណា  !លតូវឈ ោះរកីរយនងឹមានកថី

សុខ្ជាមួយឈគឯង .......   ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rts 
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៧១.ពាោមដមើលអនកដនទកនុងផលូវលា  

3 
53កុំ ង់ឈប ោះោញ់ មានកឋើីសលាញ់មិនមប ញ់តបត 

ឈបើឈគោញ់ឈយើង មានឈភវ ើងកករ 
ស ូលោំ តិថថយ  ឈលពាោះធម៌ខ្នថ។ី 
 

ឈបើឈយើងមិនតប  ឈគកមិ៏នត 
ឈបើឈយើងស្កងលា  ឈគកមិ៏នណាយ 
រប់រកឈមលតខី្នថសីបាយ  សលតូវមលបកាវ យ 
 ជាកលាណមិតថ ។ 
 

rts 
 
 
 
 
 

                                                         

៥៣ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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អបកគបផដីងឹថា៖....អឝ ីៗសុទនមតជារបស់មលបលបួលឈទ មិន
អា ត្មងំឈៅអមតៈបានឈ ើយ  !។  

 

៧២.គួររបញាប់សាងលា  

3 
មានត ិឈធឝ ើត ិ  បុណរបានជាន ិច  

មិនគតិមានលក  អបកមានបុណរឈល ើន54 

មិនសូវញាប់ញ័រ  ឈៅកបុងឈលាកធម៌៨លបការ។ 
រូបកាយសមមសសកវនិសឈមវង លាឈៅជាឈកយងមិនយួរអី 
កុំស្កងមតកមយមិនលបនព ស្កវ ប់ឈៅគ្នយ នអឝ ីយកឈៅឈទ។ 

 
 

 
 
 
 
 

rts 
 
 

                                                         

៥៤ ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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៧៣.អវ ីៗ ជារបស់មិនដទៀង 

3 
ឈរឿរ៉ែវឈលាកយ៍ីេួស នយ័យល់ដល់ 
មានឈេតុឈកើតផល េុ ផឋល់នសិស័យ 
មានកាយឈកើត កមយ ំណាោំំនយ័ 
េួសស្កយ នេួសលគ ី មាននយ័មិនឈទៀង 

 

 ុងឈលកាយបងាស់ឈស្កោះទឈទ គ្នយ នសល់អឝ ីឈទោំងលបុសើស ី
រូបកាយកាវ យជាអងាត់អុស ឈមើល ុោះឈតើយកបានអឝីខ្វោះ។ 

3 
 

៧៤.ដធវ ើចិតតសាា តសា  ំសនសយំកបុណ្យ 

3 
សូមស្កធុជនធងន់កបុងោនសីល ជលមោះមនធលិ ឈលមើនឈមត្មថ   
ឈបើខ្ឝោះវរីយ :កំលពាក ិចការ  ឈបើខ្ឝោះបញ្ហដ កំលពាមគាផល។ 

 

លតូវស្កងសនសំ  ឈធឝ ើ តិថស្កា តសាំ  
ជាមួយញាតមិិតថ  រស់ឈៅមួយនថង   
 ឲ្រមាននយ័ពិត ។ 
ខ្តិខ្ំលបលពឹតថឈបើ តិថដងឹមុន ស្កងធម៌ដងឹគុណ 
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ទុកមុនឈពលស្កវ ប់ មានបុណរស្កងលា 
ស្កវ ប់កមិ៏នោ៉ែ ប់ បំណា ់នងឹស្កវ ប់ 
 ផសងោបសុគត។ិ 

3 
៧៥.រកាចិតតរបរពតឹតលា  

3 
ដមីើស មាា រឈគសមាា តឈមយ   ង់ផុតេយងឈមលតូវសមាា ត  តិថ 

ពាោមដសុមត់នវូធម៌ទុ ចរតិ ោប់យកធម៌ពិតជាកុសល។ 
 

គួរឈលបើឈវលាឳ្រមានលបឈោជន ៍ ឈោោះស្កវ ប់ជាឈមយ  ឳ្រឈគនកឹ 
សនសំបុណរលាតៗកបុង តិថ  ខ្តិខ្ំលបលពឹតថធម៌ជាកុសល។ 
 

ឈបើឈ ោះឈធឝ ើោនឈោោះមានលក រមមងលត្ម ់ រ ភពឈថា ើងថាា ន 
ឈបើកាន់យកសីលពិតញុាំងលបាណ ឲ្រដល់ទីឋានដល៏បឈសើរ។ 

 
rts 

( ឈដាយភកិខុ ទំុ ភឌីុន ) 
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៧៦.ដមោត ចិតតអាចរគប់រគង 

បញ្ញា បានរគប់ោ៉េង 

3 
 

ឈបោះោញ់គ្នយ នឈទផវូវបញ្ចប់ ខ្នថឈីទើបគ្នប់រមាង ប់ តិថមារ 

អារមយណ៍ឈ វ ៀតទុកខ  ឈៅសុខ្គ្នយ នឈពៀរ 

រស់ជួបជំុគ្នប    មតងនាមំកសុខ្ ។ 

 

ឈបើឈប ោះឈគសាប់   សុខ្ តិថបញ្ចប់ឳ្រឈគភកឋ ី
កុំ ង់ឈធឝ ើមារឬ តិថអលបិយ យកធម៌ខ្នថ ី
 នលរកកឋសីងប់ ។ 

សឈពឝ សត្មថ  អឈវរ ឈហានថ ុ សពឝសតឝោំងឡាយោក
ោង យឈពៀរ   កុំមានឈវរនងឹគ្នប ឈ ើយ 
ឈ ៀសផុតនវូទុកខសុខ្មលាឈលាើយ នងឹឈសផើយ ំមបងកបងុ តិថកាយ។ 

 

3 
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៧៧.ចាប់កមម 

3 
 ាប់កមយកាត់កឋឳី្រផល ាស់ លបឹងឈ ើងរួតរោះស្កងឈរឿង 

ឈប់ស្កងបាបកមយ  នាលំាក់កករ 

មសឝងរកលពោះធម៌ ទុកខជាប់កបុងលបាណ។ 
 

កមយោស់កមយថយ ី មដលជនលបុសើស ី

ស្កងឈដាយខ្វួនឯង វាមតងឲ្រផល  
ត្មមលពោះសមមថង  ត្មមកាលឈនាោះឯង 
 ឈបើមានឱកាស ។ 
 

ោក់អត់ធវុោះ  ពុោះអត់មបក  
ម កអត់លគប់  ទប់អត់ជាប់  
រប់អត់អស់  ឈនាោះគកុឺសលកមយ..។ 

(ឈដាយភកិខុ ទំុ ភឌីុន) 
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 ...1អបកឈ ោះពិតលបាកដ លោះបង់អំនតួឈ ញឈ ោះប៉ែុណាត   
នោិយប៉ែុណតឹ ង ឬត ិជាង ។ ឈស កឋសីងឃឹមេួសលបមាណ 
អា នាមំកនវូឈស កឋទុីកខឈមាោះេយង ឈពលមិនបានសឈលម 
ដ ូឈស កឋលីបាថាប ។ តស ូសឝិតស្កឝ ញឈដើមផីសឈលម ឈគ្នលឈៅ 
មតមិនឈភវ រកីរយ ំឈពាោះអឝ ីមដលអបកទទួលបាន ។  រោិ
សមផតថ ិសមតទភាព នងិគុណធម៌ ជាមប តវាស់តនមវមនសុស ។  

៧៨.អវ ីៗ មនិសថ ិតដសថ រដទ 

3 
អឝីៗមិនឈទៀងឈលាៀងលបួលមលប ឈបាកបក់មបកមបរមកឈគ ជួប 

ឈររង់វលិវល់ដល់លគប់រូប  ើសលាញ់លពាត់ជួបសាប់គុកួំន។ 

3 
 

 
 

 
 
 
 

 
៧៩.ជវីតិអនកបួស 

3 
 ~ជវីតិលពោះសងឃ  រស់ឈៅឈសវៀកសផង់ 
 ដណថ ប់ វីរ  ោន់មតបាយបាលត 
 សងាឝ តឈរៀនធម៌  ឈដាយ តិថឈលតកអរ 
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 ជវីតិលបឹមលបិយ ។ ខ្ញុ ំលគ្នន់មតលបាថាប   
 បួសកបងុស្កសនា មិន ង់បានអឝ ី   
     សូមមតកថសុីខ្ 
 ោកទុកខឈរគភយ័  រស់ឈៅឈដាយកថ ី
  សុខ្ស្កនថជវីតិ។ 

3 
 

55សូមជូនបុណ្យជាធមមទន 

3 
សូមបុណរកុសលបានជាប ចយ័ 

ននសុខ្ឈកសមកានថរួ ោកទុកខឈហាង 
ឧបនសិស័យដាក់ដល់ភូមិឋាន 
ទីបរមសុខ្លបឈសើរឈថា ើងថាា ន 

បានសុខ្ឈកសមកានថរួ ោកទុកខឈហាង ។ 
សូមឳ្រទុកខឈស្កករស្កត់ដត់ោង យ 

អបកសាប់ោំងឡាយកាវ យជាើសឡាញ់ 
បនថបុណរោនមលងមានកណំាញ់ 

សុខ្គ្នយ នអឝ ីដច ញ់ឈលពាោះបានយល់ធម៌។ 
rts 

                                                         
55

 ឈរៀបឈរៀងឈដាយ ភកិខបុញ្ហដ វឈរ ទុ ំភឌុីន 
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ហត់ដនឿយដរពាេះកូន 

�3 
 កូនមាសឪពុក  ូរកូនោំទុក   
 ពាករពុកពណ៌នា ពុកខ្ំឈធឝ ើការ   
 មិនថាឈឺជា ឈោោះឈៅថ រងា   
  ពុោះពារឈៅមុខ្ ។ 
 ពុកលបឹងឈដើមផី កូនលបុសកូនើសី  
 បានឆេូីប ុក បានធំរស់រន  
 នងិមានកថសីុខ្ ពុកស ូទូលទុកខ  
  ោំងមុខ្ើសឈពាន ។ 
 ឈលពាោះឈយើងលកខ្សត់ ពុកឈេវពុកេត់  
 កមសត់ណាស់កូន ោំងឈឺោំងជា  
 ឈវទនាឈសធើរសូនរ ជវីតិដ ូកផូន   
  សណឋូ នឈៅោង យ ។ 
 ឱ!…កូនលបុសើស ី ឈពលកូនបានឆ ី 
  ំណីនបំាយ ដងឹឈទកូនអឺយ!  
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 ពុកឈលឝើយោំងកាយ ពុកឈដើរជតិោង យ  
 ឈលពាោះបាយមួយោន  ពុកស ពុូោះពារ 
 ហាលឈៅថ រងា  គឃ្លរឈញើសលបាណ ។ 
 ពុកឈដើរលក់មជូរ  តស ូឱរបាន 
 កូនរស់សុខ្ស្កនថ កប ុ ងឋានកមសត់ ។ 
 
 ....កំេុសជាឈមឈរៀន កេុំសមិនមមនជាឧបសគាកបុង
ការអភវិឌណខ្វួនឈទ។ពាោមលបមូលមតឈរឿងលាៗមកទុកកបុងខ្ួរ
កាលអបក ឈលពាោះខ្ួរកាលអបកមិនមមនជាធុងសំរមសលមាប់ដាក់
ឈរឿងអត់លបឈោជនឈ៍ទ។ កាលណា តិថស្កវា រឈសមរស្កមមិន
ដា ់ឈើស  អបកលបាកដជាមានទុកខឈល ើន។ សឈលម ថាឈធឝ ើោ៉ែ ង
ណាឈេើយ ឈធឝ ើោ៉ែ ងឈនាោះឈៅ ឈបើខ្ុស ោគំតិឈទៀត កុំស្កឈំល ើន
ឈពក ។ 

 
rts 
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ដទសននអដំពើជាអកុសល 

3 
 អបកបានស្កងបាប  សូមផីបនថ ិ 

កមិ៏នអា ឈគ   អស់កមយបានឈ ើយ 
រផីលននបាប អបកបានស្កងឈេើយ 
មិនអា ឈគ ឈ ើយ  កនវងផុតបាន ។ 

 បាបដ ូជាភក់  ជាប់ផុងលង់លិ  
ឈបើឈោោះមានត ិ  មកោំងប៉ែុនាយ ន 
បាបឈនាោះនងិមតង  ឈៅឈត្មងត្មមលបាណ 
មិនមានអាក់មន  អា ឃ្លត់ឈ ើយណា  

 បាបដ ូជាមល ោះ  ោក់ល ុោះស្ក ់មដក 
សុីសុសបំមបក  បំបាត់របូា ។ 
មល ោះឈកើតពីមដក  ពិតដ ូវាោ 
អបកស្កងកមយណា  កមយឈនាោះតបសបង។ 

rts 
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ដចេះឯងឱយករកងដចេះដគ  

3 
ឈ ោះ—ដងឹតលមាប់  ាប់តលមា 
ឯង—អាងឈវាហារ ថាត្មម តិថ 
ឱរ—ឈគសងប់មសងង ឯងឈ ោះពិត 
មលកង—ឈលគ្នោះត្មមលកតឹរ ឥតលបណី ។ 
ឈ ោះ—លគប់កមនវង ឯងពូមក 
ឈគ—កឈ៏ ោះមដរ មតមិនសថ ី
ឈ ោះឯងឱរមលកង—ម ងវ  ី
ឈ ោះឈគ—ឈបើសថី លផីឈលើសឯង ៕ 
អតទបទ : សុភាសិត « ឈ ោះឯងឱរមលកងឈ ោះឈគ ។ 

 

rotos 
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កាន់កតពាោម កាន់កតមានសណំាង 

3 
 … ហាត់ឈរៀនឈធឝ ើ តិថឈអាយសងប់ឈសងៀមខ្វោះ ឈលពាោះជវីតិ
មនសុសឈយើង មានោំងទឹកឈ ើង មានោំងទឹកើសក់លតូវឈរៀន
សូលតពីភាពលបាកដលបជា កាន់មតពាោមនងឹកាន់មតមាន
សំណាងលា ឈៅឈលើឈលាកឈនោះ គ្នយ នការងារណាមួយមដលមិន
លំបាក ឈេើយកគ៏្នយ នកមនវងណាមួយមដលឈជៀសផុតពីភាពសយគុ
ស្កយ ញរបស់មនសុស ដ ូឈនោះ ភាពរងឺមាគំជឺាមឈធាបាយមតមួយ
មដលខ្ញុ ំឈលជើសឈរ ើស ខ្ញុ ំមិនល មណន នងឹ ំណូលរបស់អបកដនទ 
ឈលពាោះខ្ញុ ំដងឹថាឈគេឝឹកហាត់ឈេើយ នងឹលំបាកោំងយប់ោំងនថង
ទំរមំតបាន ំណូលោំងឈនាោះមក ឈេើយកមិ៏នល មណន មនសុស
មដល ង់ឈៅកឈ៏ៅឈធឝ ើត្មមមតអំឈពើ តិថរបស់ឈគ ឈលពាោះខ្ញុ ំយល់ថា
ឈគឈធឝ ើ ងឹឈដើមផីឈសរភីាពដធ ល់ខ្វួនរបស់ឈគ ឈេើយកក៏ាន់មតមិន
ល មណនជាមួយនងឹមនុសសមដលមិនឈធឝើការ ឈេើយមានអបក
 ញិ្ច ឹមឈមើលមថ ឈលពាោះឈយើងមិនដងឹឈទថាពួកឈគលតូវយំលតូវរង
ោំោ៉ែ ងណា លគប់ោ៉ែ ងសុទនមតមានតំនល មិនថាលទពរសមផតថ ិ
ឈពលជមកវកង មុខ្នាទកីារងារ សូមផីមតឈយើងខ្វួនឯង ដ ូឈនោះកុំ
ឈៅល មណនឈគឈធឝ ើអឝ ី ។ 
 



-134 - 

 …ការរស់ឈៅវាគ្នយ នអឝ ីឈល ើនឈទ វាសទិតលតង់ថាឈយើងផថ
ល់ឈអាយឈៅប៉ែុនណា កទ៏ទួលលតលប់មកវញិកបុ៏ណតឹ ងមដរមនសុស 
មដលកំពុងឈដើរឈលើវថិជីវីតិ ដ ូជាពួកឈយើង  ូរកុំឈលបៀបឈធៀប 
កុំឈោទលបកាន់ កុតំូ  តិថតូ ឈថវ ើម លតូវឈអាយបលកឈស្កបឈអាយ
បានឈល ើន ផថល់ឈអាយបានឈល ើន ឈលពាោះវាមានថាមពលមា៉ែ ង
មដលឈៅថាពឹងខ្វួនឯង ឈៅឈពលមដលអបកកំពុងញញឹមដាក់
ពិភពឈលាកមួយឈនោះ  ុងបញ្ចប់អបកនងឹដងឹថា ពិភពឈលាកមួយ
ឈនោះឈៅមានកថើីសលាញ់កថបីារមមយក តិថទុកដាក់ឈល ើនអឈនក ។ 
 

rts 
 

អវសានកថា 
 ..ខ្ញុ ំលពោះករុណាអាត្មយ ភាព សូមលពោះអធាើស័យនងឹអធាើស័យ
 ំឈពាោះលពោះទយ័ លពោះគុណជាមាច ស់លគប់ៗលពោះអងា នងិ ឈធឝ ើឈស កឋ ី
រប់អានខ្នថអីធាើស័យ  ំឈពាោះញាតឈិញាមជាពុទនបរស័ិទោំងអស់
មដលឈលាកមានបស្កទសោន លជោះថាវ   ូលរួមឈបាោះឈសៀវឈៅជាធមយោន 
មលកងបាត់ឈ យ្ ោះ ឬដាក់ឈ យ្ ោះឈេើយមិនលតវូអកខរវរិុទនលតង់ណាមួយ 
មា៉ែ ងវញិឈទៀតឈៅកបុងអតទបទកណំាពរ ោំងមូលមានការខ្ុសលតង់
ពាងាណាមួយ ពាករឈព នមិ៍នសមរមរ សូមលពោះករុណា លគប់អងា 
ញាតឈិញាមពុទនបរស័ិទឈមត្មថ អធាើស័យឈដាយឈស កឋអីនឈុលគ្នោះ ។ 
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 សូមលបឈគនពរ នងិ ជូនពរ ដល់លពោះករុណាលគប់លពោះអងា 
ពុទនរស័ិទោំងអស់ សូមលបកបជួបមតឈស កឋសុីខ្ នងិ ពុទនមងាលពរ 
៥ លបការ អាយុ ១ វណត ៈ១ សុខ្ៈ ពលៈ១ នងិ បដភិាណៈ កុបីំ
ឈ វ ៀងឈ វ ៀតឈៅជាលបការៈដនទឈ ើយ ។ 
សពវទន ំធមមទន ំជនាតិ = ធមយោនរមមងឈបោះអស់នវូោន
ោំងពួង !!! 
    សូមអនុដមាទនា !!! 

 
rotos 
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ឯកសារកដលបានដកើសង់ 

3 
 វ នានលុកម  សឈមឋ លពោះសងឃរជ ជួន ណាត 
 អភធិមយសងាេៈ បរឈិ ឆទទី១  តិថសងាេវភិាគ 

 ើសង់ោកអដខកថា ខ្ុទធកនកិាយ ខ្ុទធកាបាឋ ំ
 បិដកឈលខ្ ១៦ លតង់មហាបរនិពិាឝ នសូលត 
 1 កបុងបិដកឈលខ្ ៣០ លតង់ធនញ្ជ័យនសីូលត ទំព័រ ៨៣ 
 មជឈមនកិាយ ឧបរណិាត សកៈ វភិងាវគា បិដកឈលខ្ ១៤ 

 

rotos 
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ដ ម្ េះអនកចូលរមួដបាេះពុមាដសៀវដៅដនេះ 

3 
កផនកខាងរពេះសងឃ 

១.លពោះឈតជគុណ េួត មង៉ែត លពោះឈមកុដឈិលខ្១២ វតថមេមន្តនថ ី១០$ 
២.ភកិខសុរនថឈតទរ មវ ស្ករ៉ែក់(វតថោក់អមលងឈលើ)......................២០$ 
 

កផនកខាងពុទធបរស័ិទ 
 

១-ឧបាសក ឈ ៉ែ ទួត ឧបាសិកាើសស់ើសី លពមោំងបុលត............១០ ដលុាវ  
២.ឈលាកឈវជជបណឍ ិ ត ឈត្ម សុភណ័ ឈលាកើសី ឈអៀង សុភ ីលពមោំងបុលត 
..............................................................................................៥០ដលុាវ  
៣. ឈញាមឧ.ស.ិទីណា ឆយ នងឹ ឈញាមឧ.បា.សំ បូ (USA)..........៥០ដលុាវ  
៤. ឈញាមឧ.សិ សួន សុីណាត នងឹលកុមលគួស្ករ (USA)...........៥០ដលុាវ  
៥. ឈញាមឧ.សិ ហា ង ថុង នងឹលកុមលគួស្ករ(បាត់ដំបង)...........១០,០០០០៛ 
៦. ឈញាមឧ.សិ សុខ្ ខ្មុ នងឹលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ)....................២០ ដលុាវ  
៧. អបកើសី ដា ដា នងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) ..............................២០ដលុាវ  
៨.ឧ.សិ ឈេង ឆងឹ នងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) ............................២០ដលុាវ  
៩. អបកើសី រ៉ែ វ៉ែនុ នងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) ...............................១០ដលុាវ  
១០. ឧ.សិ ឡំា សំអាងនងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) .....................៥០,០០០៛ 
១១. អបកើសី គមឹ ថាវ ីនងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) ...........................៥ដលុាវ  
១២. កញ្ហដ  ណុ  នងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) ..................................៥ដលុាវ  
១៣. ឈលាក សុភន័្តកថ នងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) .............................១ដលុាវ  
១៤. ឈញាមឧ.សិ លី លីដា នងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) ..................២០ដលុាវ  
១៥. ឈញាមឧ.សិ លីម សំមន់ នងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) ............២៥ដលុាវ  
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១៦. ឈលាកបណឍ ិ ត ទូ  នម៉ែ  .....................................................១០ដលុាវ  
១៧. ឈលាក មឆ វបុិល នងឹឈលាកើសី គនាន វ ីនងិលកុមលគួស្ករ (ភបឈំពញ) 
.............................................................................................១០ដលុាវ  
១៨. អបកើសី ោង សុផល នងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) ..................២០ដលុាវ  
១៩. អបកើសី េួត សុធារ ីនងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) ...................១០ដលុាវ  
២០.ោយិកា ស ុន សុភ ីឧ.ស ិើសស់ វា៉ែន់......................................២ ដលុាវ  
២១. ោយិកា លី សុមា៉ែ ន នងិលកុមលគួស្ករ...............................២០ ដលុាវ  
២២. អបកើសី  ី គមឹើសស់ នងិលកុមលគួស្ក................................១០ដលុាវ  
២៣. ឈលាក ឈើសៀង សុីណាត នងិលកុមលគួស្ក................................៥ដលុាវ  
២៤. ឈញាមឧ.សិ េ ុន សុីណាតនងិលកុមលគួស្ករ...........................១០ដលុាវ  
២៥. អបកើសី ផល ការ៉ែម ននងិលកុមលគួស្ករ..............................១០ដលុាវ  
២៦. អបកើសី ឡា  សបាយនងិលកុមលគួស្ករ..............................១០ដលុាវ  
២៧. អបកើសី មកវ សុមា៉ែ លី នងិលកុមលគួស្ករ...................................៥ដលុាវ  
២៨. អបកើសី លីណា នងិលកុមលគួស្ករ.........................................១០ដលុាវ  
២៩. អបកើសី មា៉ែ ក់ សូរោិ នងិលកុមលគួស្ករ....................................៥ដលុាវ  
៣០. អបកើសី មកវ សុមា៉ែ លី នងិលកុមលគួស្ករ...................................៥ដលុាវ  
៣១. ឈញាមឧ.សិ ស ុក  នាទ  នងិលកុមលគួស្ករ..............................២០ដលុាវ  
៣២. ឈញាមឧ.សិ ឡាប  នាទ  នងិលកុមលគួស្ករ............................១០ដលុាវ  
៣៣. អបកើសី ទួន សុីវធុថន នងិលកុមលគួស្ករ.............................៣០ដលុាវ រ 
៣៤. កញ្ហដ  សុក ស្កនថ ីនងិ Mr LAM......................................១០ដលុាវ រ 
៣៥. កញ្ហដ  ធតី្ម(Da Mom)....................................................២០ដលុាវ រ 
៣៦. កញ្ហដ  ផន សំណាង នងិលកុមលគួស្ករ....... .........................១០ដលុាវ រ 
៣៧. កញ្ហដ  ផន សំណាង នងិលកុមលគួស្ករ....... .........................១០ដលុាវ រ 
៣៨. ឈលាក វឌណនៈ នងិលកុមលគួស្ករ....... ................................១០ដលុាវ រ 
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៣៩. កញ្ហដ  ស  ូវលកខ ័ឈលាក ស ូ វឈណាត ៈ....... ......................១០,០០០០៛ 
៤០. អបកើសី សុ ភាព នងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) .......................២០ដលុាវ រ 
៤១.អបកើសី មំុ នងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) ....................................៥ដលុាវ រ 
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៤៤.អបកើសី គមឹ បុបាព  នងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) .......................១០ដលុាវ រ 
៤៥. ឧ.ស ិឈមា  ី នងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) ..............................៥ដលុាវ រ 
៤៥. ឧ.ស ិឈមា  ី នងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) ..............................៥ដលុាវ រ 
៤៦. ឧ.ស ិឥន សុផលាវ  នងិលកុមលគួស្ករ(ភបឈំពញ) ........................៥ដលុាវ រ 
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