ការបានសុខ
ររៀបររៀងរោយ
រពះរោសធមម កៅ-សឹ ម
រៅអធិការវត្តលង្កា ភនរំ ពញ
ដករសង់រចញពី ទសសនាវដតព
ី នលឺពុទច
ធ រក
រលខ៨ ខខត្ុលា-វិចកា
ឆិ -ធនូ
ព.ស.២៥០៥ គ.ស.១៩៦២
***

ការបានសុខ

ការបានសុខ
ររៀបររៀងរោយ
រពះរោសធមម កៅ-សឹ ម
រៅអធិការវត្តលង្កា ភនរំ ពញ
ដករសង់រចញពី ទសសនាវដតព
ី នលឺពុទច
ធ រក
រលខ៨ ខខត្ុលា-វិចកា
ឆិ -ធនូ
ព.ស.២៥០៥ គ.ស.១៩៦២
***
សុ ខ ខរបថា ររួលកាយ របាយចិ ត្ត។
សពទ រនះ របើពិនិត្យតាមពុ ទភា
ធ សិត្ ក៏គង់រឃើញោនរបស់ ធមមជាត្ដ៏
ស្អាត្លាបរិសុទផ
ធ ត្
ុ ររគឿងរៅហ្ម ង ខដលគ្មមនរហ្ត្ុនិងអារមមណ៍អារកក់ នាំឲ្យ
ទុករខ ពួយលំបាករគប់ យ៉ង ឬខដលជាររគឿងរធវឲ្
ើ យគ្មំងដើរណើ ររសួលកំពុងរបរពឹ ត្រត ៅកនុងកាយនិងចិត្ត រៅថា “សុខ” ខត្ថា សុ ខ រនះគ្មមនរ ូបរាងកាយ
រគ្មន់ ខត្មានរ្មះជា

នាមធម៌

រកសមាាល់ សណ្ឋ
ា នរទង់រាយពណ៌ សមបុរ

រកហ្ម រលឿង បបត្ងជារដើម មិនរឃើញ, របើដច
ូ ង
នឹ សុខនឹងខដលថា រសួលៗ
រនាះ មានអានិសងសសងមកដូចរមតច អនកណ្ឋខដលស្អាល់ ចាស់ ថា រនះសុខ
មានកិរយ
ិ រធវដ
ើ ច
ូ រមតច ?
០១

ការបានសុខ

រជើងគមពីរបនរពះពុ ទស្អ
ធ សនារបាប់ ថាៈ
ឋានៈស័កយ
ាិ សជាកសរត្ដ៏ខពងខ
់ ពស់

“មានមនុ រសអស្ចារយមាាក់ ”

មាន

មិនរពញចិត្ន
ត ឹងរាជសមបត្តកា
ិ ត្់ អាល័យ

រចញរៅបួសជាបពវ ជត្
ិ ខំរបរពឹ ត្តធម៌ខសវងរកសុខាល់ ខត្បានជួបរបទះ បាន
ស្អាល់ ចាស់ ថា

“ននេះនពញជារុ ខដ៏ បរិ រុទ្ធ ររួល” គឺបានរសួលកាយសបាយ

ចិត្ជា
ត អានិសងសសងមកវិញ, តាមពិ ត្កនុងបាលីរបាប់ ថាៈ

“សុ ខ” មានន័យ

ររចើនយ៉ង នឹងាញយកមកអាងឲ្យសពវ រគប់ កុង
ន ទីរនះពុំ បាន សូមអាងបាលី
គ្មថាយ៉ងខលីថាៈ
សុ កោ ពុកធោនមុបាកធ សុ ោ សទ្ោមមកទ្សនា
សុ ោ សង្ឃសស សាមគគី សមគ្គ
គ នំ តកបា សុ កោ។
ការរកើត្រ ើងបនរពះពុ ទ ធ ឲ្យបានសុខ ការសខមតងរពះសទធមម ឲ្យបាន
សុខ។
ការរពមររពៀងរបស់ សងឃ ឲ្យបានសុខ ការពាយមរបស់ សងឃ ឲ្យ
បានសុខ។
អធិបាយៈ
រត្ង់ពាកយថា ការរកើត្រ ើងបនរពះពុ ទ ធ ឲ្យបានសុខ គឺឲ្យរកើត្សុខ។ សូម
រសង់យករពះនាមរពះពុ ទជា
ធ មាចស់ បនរយើ ង

មករធវជា
ើ អត្ថន័យមុនរគ រដើមបី

បំភរលឺ រឿងថាៈ ពុទ្ៈោ ខដលថារពះអងាឧបបត្តរិ ើងឲ្យបានសុខ រត្ើមានឥទធិពលដូច
រមតចខលះកនុងររឿងខដលបានសុខ?
០២

ការបានសុខ

កនុងររឿងខដលរគរៅថាៈ “ពុទ្ៈោ ”

យ៉ងរនះជាលទធនាម ខដលបាន

រោយអំណ្ឋចបនវិរមាកខនិក
ត បណណត្តិ ខដលរគខត្ងនាំគ្មនរពាលសររសើរ នាំគ្មន
ដរង្កោយរៅរក

សមបូងររាងរាវរក

ខរសកឲ្យជួយអាយុ ជវី ត្
ិ រសទើររគប់ គ្មន

រោយរហ្ត្ុថា រពះអងារតាស់ ដង
ឹ នូវ រចា ធម៌ ៤របការ រោយបញ្ញាញាណជា
ររគឿងភលឆ
ឺ ុះល បញ្ញចំងរៅរឃើញថាៈ ននេះទ្ុ កខ រចា ឋិ ត្រៅកនុងសនាតនរបស់ សត្វពុក
រលួយមិនស្អាត្លា មិនបានរសចកតស
ី ុខចររមើន, ននេះរចា ៈ ពិ ត្ស្អាត្លាមន
ិ ពុ ក
រលួយ ឋិ ត្រៅកនុងសនាតនរបស់ សត្វ បានរសចកតស
ី ុខចររមើន រៅថា “ព្ពះ
ពុទ្”ោ ឬ “ពុទ្ៈោ ” ថា : អនករីករពញរោយរពះបញ្ញាញាណ ដូចជាផ្កាឈូ ករីក
សាុះស្អាយ…

ស្អយភាយរោយរពះបញ្ញាញាណដ៏រជាលររៅ

ទូលំទលា
ូ យ

ង្កយយល់ រហ្ត្ុផលលាអារកក់ ភាមៗ មិនចំបាច់ សរមឹងជញ្ជឹ ងរាវរកញាណ
ខែមរទៀត្រនាះរទ គឺជាញាណពូ ជ ពុទ្ង្
ោ រ
ុ ក ៈ ខដលជាបណតល
ូ ពនលកញាណរកើត្
មានមកអស់ កាលជាយូ រយររហ្ើ យ

ចប់ តាំងពី រពលខដលស្អថបនាមកបាន

៤អសរងខយយកបរម១ខសនកបបរស្អប់ រហ្ើ យ បានរីករពញរចញមកឲ្យស្អាល់
រហ្ត្ុផលលាអារកក់ ទក
ុ រខ ាស

សុខចររមើនជាអត្ថរបរយជន៍ចរំ ពាះរពះអងា

ាំងដល់ អនកដបទ ដូចពូ ជពនលករឈើ ដះុ ធំរ ើង ចររមើនរ ើងអាចឲ្យផ្កាខផលជា
របរយជន៍ដល់ ពួកមនុសសសត្វាំងឡាយរនាះខដរ រគរៅថា

“ព្ពះពុទ្ៗ
ោ ”

ររពាះរពះអងាបានសុខមុនរគ រកសុខរឃើញមុនរគ។
ព្ពះពុទ្ ោ ជាអគាបណឌិត្ អនករបាជញដខ
៏ ព ងខ
់ ពស់រចះដឹងរបាកដខាង “វិ ជាាធមម
០៣

ការបានសុខ

ស្ចស្ររត ”

ខដលស្អាល់ ចាស់ រោយអនុត្រត សរមាពធិញ្ញាណ

ជាររគឿងនិទសសន៍

រឃើញរបចកសជាក់ ចាស់ ថាៈ “ននេះរុ ខ” ខដលរបរពឹ ត្រត ៅកនុងកាយនិងចិត្ខត ដល
មិនពិ ត្ មិនបរិសុទ ធ រៅថា “សាមិ សសុ ខ” ររពាះជាធមមជាត្លាយរច ំ
រោយទុក,ខ “ននេះរុ ខ” គ្មមនលាយរច ំរោយទុកជា
ខ ធមមជាត្ិស្អាត្បរិសុទព
ធ ិ ត្
របាកដ រៅថា “និរាមិ សសុ ខ”។
ឯ សាមិ សសុ ខ ជាសុខត្ិច ផាយបានខត្រត្ឹមពួ កជនជាញាត្ិមត្
ិ ត
វងសរត្កូលរគួស្អរ របើផាយជាស្អធារណការដល់ ពួកមនុសសសត្វកុង
ន សកល
រលើខផនដីាំងមូល រ្មះថាសុខធំទលា
ូ យរបរសើរបំផត្
ុ
ខត្រពះពុ ទជា
ធ អនក
របាជញអាចរជាបចាស់ ថាៈ សុខខដលធំទលា
ូ យខបបរនះ រៅមិនាន់ ស្អាត្បរិសុទ ធ មិនាន់ ផត្
ុ អស់ រសចកតទ
ី ក
ុ ក
ខ ុង
ន សកលរលាករនះបានរទ រទើបរទង់រពះ
រមតាតររបាសរបាប់ និរាមិសសុខ

សុខកនុងរពះនិពាវនថាជាបរមត្ថសុខ ជាសុខ

បណតូលបណ្ឋ
ត ច់ សររមចថាគ្មមនទុករខ ស្អកររាគភ័យឧបរទពចបរង ចមាំងរាំង
ជល់ អវីរៅកនុងរពះនិពាវនរនាះ រ្មះថា រពះពុ ទរធ កើត្រ ើងរហ្ើ យរបាប់ សុខ
ឲ្យពួ កសត្វបានសុខ

គឺបានរសចកតស
ី ុខរសួលកាយសបាយចិត្ក
ត ុង
ន រលាក

រនះ រហ្ូ ត្ដល់ រពះនិពាវន រោយអនុត្រត សរមាពធិញ្ញាណ ជាញាណដ៏អស្អចរយ
គ្មមនអនករបាជញណ្ឋរចះដឹងជាង

ចក់ ឆុះល ស្អាល់ សុខរត្ូវររៅជាងរពះពុ ទរធ នាះ

រៅរទៀត្…។
ជាត្ិមនុសស រាះរចះដឹងវិទាស្អស្រសតររចើន រហ្ើ យមិនរពមសុខចិត្ល
ត ះ
០៤

ការបានសុខ

រចលអំរពើ អារកក់ រចញ រត្ើបានសុខមកពី ណ្ឋ អាចផាយរៅឲ្យរគបាន ដូច
រទវទត្តបាន្នជារលាកិយអាចរ

ះបាន និមិត្តកាយបាន ចង់រធវើជារពះពុ ទ ធ

រោយគំនិត្អារកក់ ជាគំនិត្ពាលរាលោលរ ើងចររមើនរ ើង ដូចអាចម៍ចស
ពឹ
រីកធំរ ើងធុក
ំ ន
លិ ក៏រត្
ឹ ខត្ធុស
ំ ាុយខាលំងរ ើងខដរ
ជាររគឿងដឹងសុខ

រនះជាគំនិត្មនុសសគ្មមនញាណ

រចះណ្ឋស់ រត្
ឹ ខត្ខូ ចណ្ឋស់

ទទឹងាស់ ធមមតា

ស្អទក់ ផូវល

ចររមើនឲ្យវិនាស។
រពះពុ ទជា
ធ មាចស់ មានវិជាជធម៌ជាគំនិត្រោយររបើបញ្ញាវ ុធជាសនតិវធ
ិ រា
ី វ
រកសនតិសុខផាយដល់ ពួកសត្វឲ្យបានសុខ

ខដលរពះអងាសររមចសងប់បាន

រហ្ើ យ រពះអងារទង់មានរមតាតផាយដល់ សត្វាំងអស់ រាះត្ូចធំកតី បានសុខ
មានទុកក
ខ តី មានរពៀរឥត្រពៀរនឹងរពះអងាកតី ឲ្យបានសុខរគប់ រ ូប រ្មះថារពះ
អងាបានសរណ្ឋ
ត ងរយងសត្វឲ្យរ ួចចកទុកខ ឲ្យបានសុខចររមើនរោយបញ្ញាវ ុធ
ជាកមាលំងខដលរពះអងាជា ព្ពះពុទ្ ោ របាកដជារមរកាលងរលើហ្វូងសត្វនិករ មាន
សមត្ថកច
ិ រច ត្ូវរធវក
ើ ច
ិ ព
ច ុ ះពារនូវររគឿងរៅហ្ម ងមិនបរិសុទ ធ ឲ្យបរិសុទស
ធ ររមច
របរយជន៍ដល់ សត្វគៈឺ
សកកា
ក រពះអងាជាអនកអង់អាចមិនខាលចស្អលប់ កាល

នកនុងករណី កិច,ច

ឧជូ រទង់មានរពះទ័យដ៏រត្ង់ មិនបានលំរអៀងរោយអគត្ិធម៌,
សុហុជ ូ រទង់មានរពះទ័យដ៏សលូត្រត្ង់លា មិនររម៉ងរម៉ង ់ គឺរត្ង់ភង
លឹ រត្ឹម
រត្ូវលា, របាសចកអគត្ិធម៌រោយស្អាត្លាបរិសុទ ធ ររពាះមិនរបៀត្របៀនរគ,
០៥
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មទ្ុ រទង់មានរពះទ័យដ៏ទន់ ភន
ល ់ រត្ជាក់ រស្អមះសម័រគចំរពាះរៅរលើពួក
សត្វ,
អនតិ មានី រទង់មិនរមើលង្កយរគរោយការរបកាន់ មានះហ្ួ សរហ្ត្ុ។
ឱមលង
ឹ រត្ើ! បានជារពះអងា មានសមត្ថភាពអង់អាចរធវជា
ើ រមអំណ្ឋចនាយករលើពួកសត្វបាន

រោយរទង់យកធម៌មករមតាតករ ុណ្ឋជារបមុខជាអាវ ុធ

រធវជា
ើ រមសុខឲ្យដល់ ពួកសត្វកាត្់ ករិ លសជាររគឿងទុកខ

រទង់មន
ិ ខដលកមាចត្់

រសចកតស
ី ុខរបស់ សត្វ រោយអាងយកដើបងរពនង់ យសស័កតិ រទពយសមបត្តិ
ឫទធិអំណ្ឋច កមាលំងជាររគឿងអាវ ុធរៅបនាលច គរមាមកំខហ្ងសងាត្់សងាន
ិ ពួ ក
សត្វខដលគ្មមនដើបងរពនង់យសស័ករតិ ទពយសមបត្តខ
ិ សត្់ រខសោយលងងរ់ លល ឲ្យខលប
ខាលចអំណ្ឋចរពះអងារនាះដល់ មង
ត រទ រនះរហ្ើ យ! ខដលថា ការរកើត្រ ើងបន
រពះពុ ទា
ធ ំងឡាយ ឲ្យបានសុខ គឺឲ្យរកើត្សុខដល់ ពួកសត្វរនះឯង។
របើខសតងរោយបរិយយថា ព្ពះពុទ្ ោ រកើត្រ ើងកនុងរលាក រដើមបីោស់
ពួ កមនុសសសត្វខដលកំពុងរដកលក់ រោយអវិជាជនិងត្ណ្ឋ
ោ រគបសងាត្់ ឲ្យភាញក់
ឲ្យររកាករ ើង, រពះធម៌ខដលរពះពុ ទរធ នាះរតាស់ សខមតង..., រពះសងឃអនករបត្ិបត្តតា
ិ មរពះពុ ទ ធ រពះធម៌រនាះបានស្អាល់ ខុសរត្ូវ, ចំខណកម

ជនខដលរដក

លក់ រសមុកកនុងវដតៈរៅមិនាន់ ភាញក់ ររកាករ ើង ររពាះគ្មមនរពះពុ ទ ធ រពះធម៌
រពះសងឃ រោយរហ្ត្ុរនះ រពះពុ ទបា
ធ នរកើត្រ ើងកនុងរលាករនះ រដើមបីោស់
ពួ កមនុសសសត្វរដកលក់ ឲ្យភាញក់

រោយការសខមតងធម៌របាប់ ឲ្យស្អាល់ ខុស
០៦
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រត្ូវយ៉ងរនះ រៅថា ព្ពះពុទ្ៗ
ោ មាននាមរបាកដកនុងរពះសូរត្របាប់ ថា មាន
៤គឺៈ
ព្ពះសពវញ្ញព
ូ ទ្
ុ ១
ោ
ព្ពះបកចេកពុទ្១
ោ
ព្ពះចតុសចេពទ្
ុ ១
ោ
ព្ពះសុតពុទ្១
ោ
បណ្ឋ
ត រពះពុ ទា
ធ ំង៤រពះអងារនះ,

រពះពុ ទខធ ដលបានបំរពញបារមី៣០

គត្់ មករហ្ើ យបានសររមចសមាមសរមាពធិញ្ញាណ រ្មះថា សពវញ្ញព
ូ ទ្
ុ ។
ោ រពះ
ពុ ទខធ ដលបានបំរពញបារមី២អសរងខយយ១ខសនកបប រហ្ើ យបានសររមចនូវ
រពះសយមភូ រតាស់ ដង
ឹ ខត្ខលួនរលាក១ប៉ុរណ្ឋ
ណ ះ រ្មះថា ព្ពះបកចេកពុទ្។
ោ
រពះពុ ទខធ ដលបានចក់ ឆុះល នូវសចចធម៌៤ រហ្ើ យបានញាុំងអាសវធម៌ឲ្យអស់ រលីង
មិនឲ្យមានសល់ រៅ រ្មះថា ចតុ សចេពទ្
ុ ។
ោ បុគល
ា ខដលបានស្អតប់ ររចើន
រហ្ើ យរចះដឹងររចើន រ្មះថា សុ តពុទ្។
ោ រ ួមរពះពុ ទា
ធ ំង៤អងារនះខដលបាន
ឧបបត្តិរកើត្រ ើងកនុងរលាកសុទខធ ត្ឲ្យបានសុខ ឲ្យបានភាញក់ រឭករឃើញទុកខខដល
រកើត្អំពីអវិជាជនិងត្ណ្ឋ
ោ ជិះជាន់ ដូចពពឹ កខភនកជិះជាន់ ជាប់ រត្បកខភនកដូរចនះ
ខដរ។
ពុទ្សា
ោ
សនិកជន
ស្អាល់ ខុសរត្ូវផលូវសុខចររមើន

របុសរសីកុង
ន រលាកិយរនះ

ខដលបានរបត្ិបត្តិ

រោយស្អរអនករបាជញមានរពះពុ ទជា
ធ រដើមរកើត្
០៧
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រ ើងកនុងរលាក

រទើបខសវងរករសចកតស
ី ុខរឃើញ

គឺករុំ បរពឹ ត្រត ធវអ
ើ ំរពើ ទច
ុ រច ត្
ិ

រត្ូវខត្របរពឹ ត្រត ធវើអំរពើ សុចរិត្ រទើបបានសុខរសួលកាយសបាយចិត្ត សមបូណ៌
រទពយសមបត្តិ

កមាចត្់ ទក
ុ បា
ខ នរោយស្អររពះពុ ទរធ បាប់ អំរពើ សុចរិត្រនះនាំសុខ

មកឲ្យរនាះជារហ្ត្ុ។
ឧធហរណៈ
សកមេចព្ពះឧបយុវរាជ

រពះរបមុខរដា រពះបិតាជាត្ិ រទង់ធាលប់ ខត្

បានរសចកតស
ី ុខកនុងសុខុមាលជាត្ិរស្អប់ ខត្រទង់មន
ិ រពញរពះរាជហ្ឫ័យនឹង
រសចកតស
ី ុខរនាះ

រទង់លាចុះចករពះរាជបលល័ង ា

មកតាំងរពះអងាដច
ូ រាស្រសត

ស្អមញ្ា រសឡាញ់របជារាស្រសត រោយរទង់មានរពះរមតាតករ ុណ្ឋធម៌ផាយរៅ
កាន់ របជារាស្រសតរៅកនុងរដាកព
ំ ុ ងខត្រងទុករខ វទនា

កនុងរគ្មខដលរៅកនុងអំណ្ឋច

បនការជិះជាន់ របស់ អាណ្ឋនិគមបារាំងជាខាលំងអស្អចរយ

រទង់បានត្តាំងនឹងជន

ជាត្ិបារាំង ាមារយករដារបស់ រពះអងារោយកមាលំងបនសនតិវធ
ិ ី ាំងរោយ
រពះបញ្ញាបារមីដកា
៏ ល

នបុិនរបសប់ គប់ របរមាករខាករោយសុខរសួល កុឲ្
ំ យ

រសក់ ្ម១ដើណក់ រោះទុកល
ខ ំបាករបស់ រាស្រសតរោយសិរស
ី ួសតីរជាគដរាប
មកដល់ សពវ បែងរនះ រោយអគានរយបាយដ៏រឆនម
ើ បំផត្
ុ
ឥត្មានរសចកតត្
ី ក់
សលុត្នឹងម

អំណ្ឋចណ្ឋ

ាល់ ខត្របជារាស្រសតរបុសរសីរគ្មរពសររសើររគប់

គ្មន, អត្់ រាំមន
ិ បាន បានថាវយរពះនាមជាែមី រៅថា “រពេះបិ តាឯករាជ្យជាត្ិ ”។
សរមតច រពេះបិ តាឯករាជ្យជាត្ិ រទង់បានបរងាត្
ើ ខផនការ៥ឆ្នំ ដឹកនាំរពះរាជ
០៨
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រោាភិបាលនិងរបជាពលរដារបស់ រពះអងា

ឲ្យខំរបឹងខរបងរធវកា
ើ រហ្ត្ថកមមតាម

ខផនការ៥ឆ្នំរនាះ គឺជក
ី រសះ ជីកអណតូង ជីកខរពក រលើកែនល់ ត្ស្អពន សង់
ស្អលាររៀន ស្អថបនាមនទីររពទយ ររៀបចំទីរកុងកនុងរពះនគរ ទីរពះរាជធានីស្អាត្
លា មានទីសួនចារផលួវធាលវិែខា
ី វ ត្់ ខខវង ចក់ ដល
ី ុបបឹងែលុកជងោុក ខដលគរគីក
គរគុកឲ្យស្អាត្លាបរិបូណ៌

មានអនាម័យសមបូណ៌រ ើង

ឲ្យសង់ផះទ ធំៗពាស

រពញរៅទីរកុងនិងទីដបទរទៀត្ ឲ្យមានររបៀបររៀបចំជាជួរៗ ជាសង្កាត្់ ៗ ដ៏
រត្ចះរត្ចង់

ក់ ដច
ូ រផ្កតះផតងនឹងរទវវិមានរបស់ រទវនគរ

រត្ឿនររកើនរំឭកពួ កយុ វជនយុ វនារីរបុសរសី
សូរត្និងពួ កម
ការង្ករ

ជនឲ្យខំរករទពយសមបត្តិ

រទង់បានោស់

កុមារាកុមារីត្ច
ូ -ធំ

ឲ្យខំររៀន

រោយខំដស
ុ ខាត្់ ចត្
ិ រត បរពឹ ត្រត ធវើ

ខំ សនសំរភាគរទពយឲ្យមានសមបូណ៌សបាយកនុងរពះនគរ

រសដាកច
ិ ឲ្
ច យមានរសមើនឹងរបរទសដបទ ាំងរបាំខលបងមរ

ខំទល់ រទ

រសពឲ្យមានរគប់

កខនលង ឲ្យមានការរប ងរភលងត្ូរយត្ស្រនតី ចររមៀងចបុី អាបយ៉ អាយ៉ ង ភាពយនត
ជារដើម

បានរលងរ ើងឮគរគឹកគររគងផាយតាមវិទយុជាត្ិសរមាប់ ឲ្យពួ ក

ញាត្ិខខមរខដលរៅរសុកខរសចមាារ បានសបាយរីករាយចិត្រត គប់ ជនបទត្ូចធំ
របជុគ្ម
ើ ន រចមរមើលរោយសិរ ី ពួ ករបជាពលរដារបុសរសីររត្កអរស្អទររសងើច
សររសើរបញ្ញាបារមី

ខដលរទង់បានដឹកនាំពាំយករសចកតស
ី ុខសបាយមក

ហ្ុ ចឲ្យរគប់ រ ូប អត្់ រាំមន
ិ បាន បានថាវយរពះនាមជាែមរី ៅថា “រនមត ចឪ” កនង
ុ
កាលឥ ូវរនះសមនឹងរពះរាជឱង្ការមានបនទូលជាពាកយរស្អលកថាៈ
០៩

ការបានសុខ

“នរត ចរាជ្ញ នាហ្មឺ នរាជ្ញ ដូ ចពរ់នាគរាជ្ ពាំកកវមននាហ្រា”។
បាលីថាៈ “សុ ោ សទ្ោមមកទ្សនា” ខដលខរបថាៈ ការសខមតងរពះ
សទធមឲ្
ម យបានសុខ គឺឲ្យរកើត្សុខ។
រត្ង់ពាកយថាៈ “រកមត ង” គឺការខែលងរសចកតរី ោយពាកយសមតទ
ី រទឬររឿង
អវីមយ
ួ ខដលលាយលកខណ៍អកសរជាសុនរទ កថាឬបាឋកថា

ឲ្យជនដបទស្អតប់

រៅថា “រកមត ង”។
កនុងទីរនះ

សរតតយកការសខមតងរពះធម៌

ខដលរគនិយមរៅថាៈ

“កទ្សនា” រទសនារបស់ រពះមានរពះភាគមាន២ខបបគឺៈ
និគហ
គ មុខកទ្សនា១បបប
អនុគហ
គ មុខកទ្សនា១បបប
រសចកតថា
ី ៈ

រពះមានរពះភាគ

រទង់រទសនាសខមតងធម៌សងាត្់សងាន
ិ

ផ្កចញ់ផ្កចល់ មនុសសកាចរទនង់ខដលមិនខមនជាបណឌិត្

របកាន់ មានះថាខលួនជា

បណឌិត្ ជាអនករបាជញ, មិនខមនជាអនករចះដឹងរបកាន់ ខលួនថាជាអនករចះដឹង ដូច
រពាហ្ម ណបពវ ជត្
ិ ៥០០នាក់ របកាន់ របកាសខលួនថាជាបណឌិត្អនករចះដឹង រទង់
សខមតងធម៌របាកដរសមើរោយសូរត្

មានមូលបរិយយសូរត្ជារដើម

រដើមបី

សងាត្់សងាន
ិ ផ្កចញ់ផ្កចល់ នវូ មានះរបស់ រពាហ្ម ណបពវ ជត្
ិ រនាះ រៅថា និគហ
គ
មុខកទ្សនា។
រទសនាអនុររគ្មះចំរពាះមនុសសសលូត្រត្ង់
១០

អនកមានសណ្ឋ
ត ប់ ធានប់ ររៀប

ការបានសុខ

រយលា របាថានការសិកាដ៏រត្ង់ររត្កអររសឡាញ់ធម៌ រទង់សខមតងធម៌ឲ្យដឹង
ចាស់ នវូ ធម៌ របាកដរសមើរោយសូរត្ មានអាករងខយយសូរត្ជារដើម រៅថា
អនុគហ
គ មុខកទ្សនា។
ការរទសនានូវរពះសទធមម ជើនាន់ ពុទស
ធ ម័យថាៈ រពះអងាសខមតងពី ររាះ
បទខាងរដើមបានដល់ សីល, ពី ររាះបទរត្ង់កណ្ឋ
ត ល បានដល់ សមាធិ, ពី ររាះ
បទខាងចុងចប់ បានដល់ ធម៌អរិយសចច៤របការ បរិបូណ៌រោយអត្ថនិងពយញ្ជ នៈ
បានបញ្ញជក់ បញ្ច ប់រពះសទធមម រពលណ្ឋញាុំង សត្វឲ្យរជះថាលកនុងមគាផលសររមច
រពះនិពាវនជាបរមសុខ របាសចកនិរទុកន
ខ ិរភ័យ ឧបទទវនតរាយចបរងរគប់ យ៉ង
រោយស្អរសខមតងរពះសទធមរម នះ
រនះនិងបររលាក ។

នាំឲ្យបានសុខសបាយចររមើនកនុងរលាក

សខមតងរពះសទធមម

នាំឲ្យបានសុខរនាះ គឺអរិយសចច៤

សត្ិបោាន៤ សមបបធាន៤ ឥទធិបាទ៤ ឥស្រនទិយ៥ ពលៈ៥ រពាជឃងាៈ៧ អដាង-ាិ
កមគា៨ ជាធម៌កមាចត្់ នវូ អវិជាជនិងត្ណ្ឋ
ោ ឆលងរ ួចចកសងារវដតរនះ រ្មះថា
ការសខមតងរពះសទធមឲ្
ម យបានសុខ គឺរពះនិពាវន។
បាលីថាៈ “សុ ោ សង្ឃសស សាមគគី” ខដលខរបថាៈ ការរពមររពៀង
របស់ សងឃឲ្យបានសុខ គឺឲ្យរកើត្សុខ។
វតថ ន
ុ ិយម របស់ អៗ
វី ខដលមានរ ូបភាពរចរងងរចង្កង រាត្់រាយមិនមាន
ររបៀបររៀបរយលា របស់ រនាះមិនគួរដល់ ទសសនិ យភាព គួរសររសើរឬគួរររត្ក
អរចង់ឲ្យរមៀងរមើលឬរសឡាញ់រពញចិត្រត ត្ូវការរបាថានចង់បាន ចង់រធវើ សូមបី
១១

ការបានសុខ

ខត្របស់ គ្មមនរ ូបដូចជាចិត្ត របើមន
ិ បានររៀបចំឲ្យរត្ឹម រត្ូង ់ គឺមន
ិ ឲ្យដឹងថាលា
អារកក់ រទ ក៏មន
ិ គួរររបើការខាងររៅបានលាខដរ ររពាះគ្មមនរសចកតស្អ
ី មគាជា
ី
រហ្ត្ុចណ
ំ ង់ របើរបស់ មានរ ូប ដូចឧសរឈើ រកងងកងង ់ ខដលរគកាត្់ ទក
ុ រចល
រចរងងរចង្កងចរងាៀង រាត្់ រាយ មិនររៀបចំឲ្យរត្ឹមជាជួរជាសង្កាត្់ រឹងរឹត្ខត្
អារកក់ បរកខលង

មិនគួរជាទសសនវិស័យដល់ បុរសស្រសតីអក
ន ចង់រឃើញ

ចង់

រមើល ររពាះរហ្ត្ុរនាះ របស់ អវីៗខត្គ្មមនររបៀបររៀបរយមូលរត្កូលគ្មនលារទ
ក៏គ្មមនត្បមលបែលែូរន របរសើរខពងខ
់ ពស់រៅបានខដរ។
ការរពមនរពៀងកា ង
ុ ទ្ី ននេះ សរតតយករសចកតីស្អមគាីរបស់ សងឃមាន៣យ៉ង
គឺៈ
១—កាយសាមគគី ការរពមររពៀងរោយកាយ,
២—វចីសាមគគី

ការរពមររពៀងរោយវាច,

៣—ចិតេសាមគគី

ការរពមររពៀងរោយរសុះចិត្គ្ម
ត ន,

អធិបាយៈ
ការរពមររពៀងរបស់ សងឃ ខដលសងឃរៅជាសុខសបាយរសួលរោយ
កាយ ររពាះបានទទួលស្អតប់ បង្កាប់ គ្មនតាមចាប់ ធម៌វន
ិ ័ យសរមាប់ ទនា
ូ ម នររបៀន
របរៅឲ្យរធវតា
ើ ម បិទ

មមិនឲ្យរបរពឹ ត្រត ធវអ
ើ ំរពើ អារកក់ រោយផលូវកាយ ខដល

ជាររគឿងកិរលសរកើត្រ ើងកនុងបចចុបបននរនះ ដល់ ភក
ិ ុខស្អមរណរ ខដលមិនរក
ររឿងរ្លះរបខកកខហ្កហ្ួ រគ្មន រចទរបកាន់ គ្មនចំរពាះអាបត្តណ្ឋ
ិ
មួយ រចះ
១២

ការបានសុខ

ជួយគ្មំពារគ្មនកនុងរគ្មមានធុរៈឈឺ ចប់ ជារដើម រចះរសឡាញ់សនិទស្អ
ធ ន លរាប់ រក
គ្មន ដូចទឹករោះរគ្មរត្ូវទឹក រចះដឹងស្អាល់ កាលរវលាចូលកាន់ ទីរបជុើ ដូចរបជុើ
គ្មនរធវស
ើ ងឃកមមាំងពួ ង មានឧរបាសែកមមជារដើម រពមររពៀងគ្មនចូលវិ
អងាុយជាប់ ហ្ត្ថបាសតាមភិកុច
ខ ស់ វសា

ខចីវសា

របុងចំស្អតប់ បាដិរមាកខឬ

ដូចសម័យរបជុស
ើ ងឃសននិបាត្អនុសំវចឆរបនមស្រនតីសងឃមតងៗ
បពវ ជត្
ិ ខដលជាគ្មមវាសី
នគរវាសី

រ

បានរឃើញពួ ក

រៅរសុកជនបទវត្តររៅនិងពួ កបពវ ជត្
ិ
ខដលជា

រៅរពះរាជធានីទីរកុងភនរំ ពញ

ឧណ្ឋ
ណ រលាមររកាមវិ

រ

រ ួមគ្មនចូលរៅកាន់ ទីរបជុក
ើ ុង
ន វត្ត

អងាុយររត្ៀបរតារលើរៅអីមានររបៀបររៀបចំជាជួរ

ជាសង្កាត្់ តាមសមណស័កឋា
តិ នៈជារពះរាជាគណៈ ឯក-រា-រត្ី-ចតាវនិងរម
គណ អនុគណ រៅអធិការ ចំស្អតប់ រសចកតខី ែលងការបន រនមត ចរពេះមហារុ នមធាធិ បត្ី

សងឃនាយកគណៈម

និកាយ

អធិបាយអំពីររឿងរពះពុ ទស្អ
ធ សនា

ខដលមានធម៌វន
ិ ័យជារបមុខទុកជាទីរគ្មរពសកាារបូជារបស់ ពួកពុ ទប
ធ រិស័ទ រត្ូវ
របរពឹ ត្រត ធវើតាមររបៀបខបបបទបនស្អមគាីភាពរបស់ រពះសងឃ ខដលមានរសចកតី
ស្អមគាីរពមររពៀងគ្មនមិនរឃនើសឃនង គួរឲ្យអនកផងសញប់ខសញងរកាត្សររសើរ រធវើ
រសចកតរី គ្មរពចំរពាះរពះពុ ទស្អ
ធ សនា

មិនបានត្មះត្ិះរដៀលឬរមើលង្កយនិ -

យយចំអក កឲ្យរពះពុ ទស្អ
ធ សនា ថាមិនបានការអវី រនះរហ្ើ យ! បានជារពះ
ពុ ទស្អ
ធ សនាជាការរពមររពៀងរបស់ សងឃឲ្យបានសុខ រៅថា កាយសាមគគី
គ្មមនសរត្ូវណ្ឋមកញាំញីដល់ សងឃ

ខដលមានកាយរពមររពៀងគ្មនរធវស
ើ ងឃ
១៣

ការបានសុខ

ករណី យកិចណ្ឋ
ច
មួយាំងរពលរចញចូលក៏ឲ្យរសុះគ្មនរនាះជារហ្ត្ុ។
វចីសាមគគី ខដលខរបថាៈ ការរពមររពៀងរោយវាច។
សពទ ថាៈ វាចា រនះបានដល់ សទទជាត្ិជាររគឿងបរញ្ច ញនូវសំរ ង (ឲ្យ
លាន់ ឮរ ើង) រៅថា វាចា។
កនុងទីរនះសរតតរលើការសនទនា រោយពាកយសមតរី បស់ ជនរបុសរសី២
រ ូបឬររចើនរ ូប ខដលនិយយររឿងអវីមយ
ួ ឬជខជករករហ្ត្ុផលអវីមយ
ួ ឲ្យរឃើញ
ខុសរត្ូវ

ឲ្យបានរបរពឹ ត្រត ៅរសួលរោយវាច

របរយជន៍ជាសុខចររមើនរគប់ រ ូប

ដរាបាល់ ខត្បានសររមច

ឲ្យសមរបកបតាមធម៌ខដលថារត្ូវនាំគ្មន

និយយអំពីការរបាថានត្ិច អំពីសរនាតសតាមបានជារដើម យ៉ងរនះរទើបនាំមក
នូវសុខចររមើន រៅថា “វចីសាមគគី” រនះជាសមតគ
ី ន
ំ ិត្របស់ អនករបាជញអាចនាំ
យករសចកតស
ី ុខមកឲ្យរោយ វាចា។
ឯពួ កជនពាលរគមិននិយមជខជកឬនិយយដូរចនះរទ
រពញចិត្ខ
ត ុសគំនិត្

ររពាះរគមិន

ពុំ សូវបានរសចកតស
ី បាយរីករាយកនុងរលាក

មិនបាន

ចររមើនរលាក របើជខជកឬនិយយលាយ ំរោយកាមគុណរនាះ រទើបរគសររសើរជាសបាយ ថារចះនិយយរចះជខជករត្ូវណ្ឋស់ រហ្ើ យ ររពាះមិនបាន
ដឹងដល់ រសចកតអ
ី នតរាយ គឺថារចះខត្ជខជកនិយយខបករឆវងខបកស្អតំ របឆ្ំង
ដរណតើមយកខត្ឈន ះ រត្ង់ណ្ឋខដលមិនដឹង ដរណតើមយកដឹងយករចះ អំណួត្
អួត្រលើកកមពស់ខលួនឯង រហ្ើ យនិយយបង្កាប់ បនតុះអនកដបទ ាល់ ខត្ខបកវចី១៤

ការបានសុខ

ស្អមគាី រកើត្រៅជារ្លះរបខកកវិវាទាស់ ខទងខខវងគំនិត្គ្មន មិនបានសររមច
ផលរបរយជន៍របស់ ខលួន។
ឧធហរណ ដូចសត្វ៦ពួ ក គឺសត្វហ្ងស សត្វរគុឌ សត្វតាមត្ សត្វខខលង
សត្វរមៀម សត្វខកាក សត្វាំងអស់ រនះ បានរៅរបជុគ្ម
ើ ន រលើខផនែមមរនាសិលា
របឹកាគ្មនររជើសររើសបកសីណ្ឋមួយឲ្យរធវជា
ើ រសតច

រដើមបីឲ្យបានរសចកតស
ី ុខ

ចររមើន។ មានសត្វខខលង១រឆលយ
ើ ថា សត្វរមៀមរនះ ជាសត្វមានអានុភាពខាលំង
ពូ ខក លមមសមគួរឲ្យរធវជា
ើ រសតចបាន មុិចយល់ រសបរពមតាមខញំបា
ុ ទរទ? សត្វ
ាំងអស់ រសបយល់ រពមតាមថា គួររហ្ើ យរត្ូវរហ្ើ យ! រស្អប់ ខត្សត្វខកាកធំ១
ចង់រធវជា
ើ រសតចខរសកជើាស់ រ ើងថាៈ

សត្វរមៀមរនះមានមុខអារកក់ មន
ិ ាន់

ខឹងរស្អះ មុខដូចជាខឹងរៅរហ្ើ យ កុថា
ំ រ ើយដល់ រៅសមលក់ បងបាូននឹងយក
រធវជា
ើ រសតចដូចរមតចរកើត្!។ មានសត្វតាមត្១ធំ សុំឱកាសនិយយថាៈ គួរខត្ឲ្យ
សត្វខកាក ររពាះមានអានុភាពខាលំងពូ ខកជាងរគ ពួ កសត្វាំងរនាះ ក៏ យល់ រពម
រសបតាមតាមត្, ឯរមៀមកំពុងគំនំន
ុ ឹងខកាកខរសកសនធប់រ ើងថាៈ ខញំបា
ុ នឮរគ
និយយររៀងៗមកថាៈ អាខកាករលមអារកក់ រនះ ជាពូ ជពួ កចណ្ឋ
ឌ លកាចអារកក់
លួចឆក់ អា

រចំណីរត្ីស្អច់ របស់ អក
ន ដបទមានសំរ ងអរបិយអារកក់

នឹង

យកឲ្យរធវជា
ើ រសតចពុំ បាន, សត្វខកាកស្អតប់ រមៀមនិយយបនតុះបង្កាប់ ត្ះិ រដៀល
ខលួន ក៏រៅតររាលរាលរចរឡាត្ររកាធខឹងរ ើងនឹកថាៈ អញរអើយ ខានបានរធវជា
ើ
រសតច ររពាះអារមៀមចបរងអរបិយ មុខអារកក់ ដច
ូ ជារគខមរនះឯង, សត្វាំង
១៥

ការបានសុខ

ពី ររនះរ្លះរបខកក ររពាះខត្និយយជខជកត្ិះរដៀលដល់ រត្កូលគ្មនរៅវិញ
រៅមក សងឃកោក់ គ្មនគ្មមនវចីស្អមគាី ក៏សទុះរ

ះរៅរលើអាកាសត្តាំងចាំង

រដញចឹកគ្មន ាល់ ខត្ចងរពៀររវរារហ្ូ ត្មកឥ ូវរនះ រៅជាសរត្ូវនឹងគ្មនអស់
១កបប។ ឯពួ កសត្វាំងឡាយក៏បានរលើកសត្វហ្ងសឲ្យរស្អយរាជយរធវជា
ើ រសតច
ជាសត្វមានពូ ជពងសខពងខ
់ ពស់

រចះធម៌អាែ៌មានរមតាតជួយរោះទុកស
ខ ត្វដបទ

រោយសមតដ
ី ព
៏ ី ររាះ រចះរការសចកតស
ី ុខរកសមកានតឲ្យបានសុខ មិនឲ្យខបក
ស្អមគាគ្ម
ី ន រោយវាច រៅថា វចីសាមគគី។
ចិតេសាមគគី ខដលខរបថាៈ ការរពមររពៀងរោយរសុះចិត្គ្ម
ត ន ឲ្យបាន
សុខ គឺឲ្យរកើត្សុខ។
សពទ ថា ចិតេ ខរបថា ធមមជាត្ិគត្
ិ រត្ិះរិះសនសំនវូ អារមមណ៍ត្ូចធំ មាន
ររចើនដល់ ៨៩ដួង រម៉ចក៏មានររចើនដល់ រម៉ះល ររពាះរហ្ត្ុអវី? បានជាចិត្មា
ត ន
ររចើន ររពាះចិត្រត តាច់ សញ្ច ររៅកាន់ អារមមណ៍លាអារកក់ ជាររចើន មិនរចះខឆាត្
ឆាន់ធញ
ុ រាន់ នឹងអារមមណ៍លាអារកក់ រនាះ មានរលឿង រកហ្ម បបត្ងជារដើម
ររពាះរហ្ត្ុរនាះបានជាមានចិត្រត រចើន ខត្របើតាមពិ ត្រនាះ ចិត្រត នះមានខត្មួយ
គឺ វិញ្ញ
ញ ណ រនះឯង វិញ្ញាណ ខរបថា ធមមជាត្ជាររគឿងដឹងចាស់ ... គឺចត្
ិ ត
ររបៀបបានដូចសំពត្់ រទសឯកសសុទ ធ របើរត្ូវពណ៌ រលម រកហ្ម រលឿង បបត្ង
ស្អវយជារដើម ក៏ខរបរៅជាមានពណ៌ រផសងៗ ប៉ុខនតសំពត្់ ាំងរនាះ ក៏រៅមាន
រ្មះរៅថា នទ្រឯកៗ ដខដលខត្រ្មះមួយប៉ុរណ្ឋ
ណ ះ ទុកជារគរជលក់ រលម
១៦

ការបានសុខ

រលឿងជារដើមក៏គង់ខត្រៅរ្មះថា រទសឯករលម-រលឿង ជារដើមខបករៅជា
រ្មះសំពត្់ ររចើនដូរចនះ របើតាមពិ ត្រនាះ មានខត្រ្មះ១ គឺសំពត្់ រទសឯក
រនាះឯងយ៉ងណ្ឋ ចិត្ខត ដលមានររចើន ររពាះខត្រតាច់ រៅកាន់ យកអារមមណ៍
រផសងៗ មានរលឿង រកហ្មជារដើមក៏យ៉ងរនាះខដរ បានជាមានរ្មះររចើន
ដល់ រៅ៨៩ដួង របើបំរបួញឲ្យខលីចះុ មកមានខត្ពី រ គឺកស
ុ លចិត្១
ត អកុសលចិត្ត
១ នបើ និយាយឲ្យផុ ត្អរ់នជ្ើ ងមានកត្១ គឺ វិញ្ញាណ រនះឯង។
ពិ ត្ដូរចនះខមនរហ្ើ យ! ខត្ចិត្តាំងរនាះ រៅមិនាន់ បរិសុទស្អ
ធ ា ត្លា រៅ
មិនាន់ ចះុ សរមុងរពមររពៀងគ្មនជា ឯកគគតាចិតេ ឲ្យមានចុងខត្១ រៅកាន់
អារមមណ៍គឺរពះនិពាវនបានរ ើយ ររពាះចិត្រត នាះគ្មមនការអប់ ររំ ោយអរិយមគា
ជាចិត្ម
ត ន
ិ គួរដល់ ការង្ករ មិនគួរដល់ ភាវនាកមម ររបើការមិនបានរកើត្លាដច
ូ
ទឹកកករលាក់រពាំ ររបើការខាងផឹកងូត្ោំសលមន
ិ រកើត្ សូមបីខត្ឆលុះរមើលមុខមាត្់
ក៏មន
ិ រឃើញខដរ ចិត្ខត ដលបានអប់ រប
ំ នទំរុ ោយអរិយមគាាំង៨ ជាចិត្គ
ត រួ ដល់
ការង្ករ គួរដល់ ភាវនាកមម នាំសុខមកឲ្យបាន ដូចជាជាងមាស រដញស្អញមាស
ឲ្យអស់ ឲ្យមាសមានពនលឺភល
លឺ ារចលរ ើងយ៉ងរនះរៅថា ចិតេសាមគគី។
របើមន
ិ ដូរចនះរទ រៅជាចិត្ង្ក
ត ករររៅរឆវងរៅស្អតំ គឺរៅកាន់ អារមមណ៍ដ៏
អារកក់ មានរ ូបារមមណ៍ជារដើម

ជាររគឿងអាប់ អួរខមួររលមរោយអវិជាជនិងត្ណ្ឋ
ោ

រឹងរឹត្ខត្មិនបានការរៅរទៀត្ ឧាហ្រណ៍ ដូចៈ
ចិ ត្តភិ កខ ៥
ុ ពួកនិ ងនរនាទាហាន៥ពួ ក ឯចិត្ភ
ត ក
ិ ុ៥
ខ ពួ កកំពុងខត្របរពឹ ត្រត ពហ្ម ១៧

ការបានសុខ

ចរិយធម៌កុង
ន រពះពុ ទស្អ
ធ សនារស្អប់ ខត្បានឮរគនិយយថា “បវរកញ្ញា-ធី តា”
រៅនិគមជនបទឯរណ្ឋះៗ មានរ ូបរាងកាយមានសរមស់ លារឆើត្ ឮខត្ប៉ុរណ្ឋ
ណ ះ
រកើត្ចិត្រត ឆ្ត្លងងរ់ លល

បានលាសិកាខបទសឹករចលរពហ្ម ចរិយធម៌រៅរអាប

រ ួមរកសសម័រគរមរត្ីនឹងរសីបវរកញ្ញា-ធីតារបស់ អនករសុក

ររពាះខត្បានឮរនាះ

ជារហ្ត្ុ។
ភិ កខ ព
ុ ួ កទ្ី ២

បានឮរហ្ើ យបានរៅរឃើញរ ូបរាងរនាះផង

រហ្ើ យក៏លា

សិកាខបទសឹករចលរពហ្ម ចរិយធម៌រៅរ ួមរស់ នឹងបវរកញ្ញា -ធីតា របស់ អនករសុក
រនាះ ររពាះខត្បានឮបានរឃើញរនាះជារហ្ត្ុ។
ភិ កខ ព
ុ ួ កទ្ី ៣ បានឮផង បានរឃើញរ ូបផង លុះបានរឃើញជាក់ ចាស់ រៅ
ដល់ រទពយសមបត្តិក៏សឹកចករចលរពហ្ម ចរិយធម៌ រៅររត្កអររ ួមរស់ នឹងកញ្ញា ធីតារបស់ អនករសុករនាះ ររពាះខត្បានឮបានរឃើញជាក់ ចាស់ រនាះជារហ្ត្ុ។
ភិ កខ ព
ុ ួ កទ្ី ៤ បានឮ បានរឃើញៗជាក់ ចាស់ រហ្ើ យបានជួបសនទនាគ្មន
រោយពាកយសមតឮ
ី ចាស់ រ ើង

ក៏លាសិកាខបទសឹករចលរពហ្ម ចរិយធម៌រៅ

ផុងខលួនលង់ស្អលប់ នឹងបវរកញ្ញា-ធីតារបស់ អនករសុក

ររពាះបានឮបានរឃើញ

បានសនទនារនាះជារហ្ត្ុ។
ភិ កខ ព
ុ ួ កទ្ី ៥ បានឮ បានរឃើញ បានសនទនាចរចគ្មន មិនបានរភលចស្អមរត្ី
បរណ្ឋ
ត យចិត្រត ៅកនុងអារមមណ៍ មានរ ូបារមមណ៍ជារដើម ខំរបឹងសងាត្់សងាន
ិ ចិត្ត
ត្យុ ទច
ធ រំ ពាះបវរកញ្ញា-ធីតារនាះ

រោយបញ្ញាដ៏្លសបវរោះបដរ ួចខលួនអំពី
១៨

ការបានសុខ

ររគឿងរឆ្ត្លងងរ់ លល មិនលង់ខលួនរៅបររមើមាត្ុរគ្មម យកជ័យជមនះឈន ះមាត្ុ
រគ្មមរបស់ អនករសុករនាះបាន រោយបានរបមូលចិត្ឲ្
ត យចូលមកផតផ
ុំ សំជាកមាលំង
ស្អមគារី បឆ្ំងចាំងនឹងបវរកញ្ញា-ធីតាមិនរពមចុះចញ់សឹករចលរពហ្ម ចរិយ
ធម៌ឲ្យវិនាសរៅថា ចិតេសាមគគី។
គួររតាប់ យកត្រមាប់ ពួកភិកុទ
ខ ី៥ ខំរបឹងត្យុ ទន
ធ ឹងមាត្ុរគ្មមាល់ ខត្មាន
ជ័យជមនះឈន ះកាមគុណខដលជាសឹកសរត្ូវកនុងរពះពុ ទស្អ
ធ សនា គួររៅបាន
ថា

ពួ កភិកុម
ខ ន
ិ កបត្់ រពះពុ ទស្អ
ធ សនា

មិនកបត្់ ាយក

ាយិ កា

ខដលឲ្យ

រទយយានរោយចិត្ស
ត ាធរជះថាល រ្មះថា ភិកុរខ កសុខរឃើញ យកសុខមក
ខចកចយឲ្យរគបានកនុងបចចុបបននរលាកនិងរលាកខាងមុខ ទុកជារកសមរបរសើរ
បំផត្
ុ ជាងពួ កភិកុទ
ខ ី ១-២-៣-៤ រ្មះថាជាភិកុក
ខ បត្់ រពះពុ ទស្អ
ធ សនា កបត្់ ចត្
ិ ត
សាធរជះថាលបនាយក

ាយិ កា

គឺជាភិកុម
ខ ន
ិ មានចិត្ស្អ
ត មគាី មិនរចះរ ួបរ ួម

របមូលចិត្តឲ្យសថិត្រៅនឹងជា ឯកគគតា របាថានយករពះនិពាវនមកជាអារមមណ៍
នឹងរកសុខមិនរឃើញកនុងបចចុបបនននិងបររលាកមកររបើរបាសបាន

ររពាះគ្មមន

ចិតេសាមគគី រនះជារហ្ត្ុ ដូចជា ចិ តេៈ
នរនាទាហាន៥ពួ កគឺ ៈ
នរនាទាហានពួកទ្ី ១ បានរលើកទ័ពរៅត្តាំងចាំងនឹងទ័ពជាសរត្ូវ ដល់
រៅទីសមរភូមិ បានឮសូរសំរ ងសនទនាចរចរបស់ ទ័ពជាសរត្ូវ ក៏នាំគ្មនរត្់
ចូលបរពររៅបាត្់ ខលួនអស់ រៅ ជាឱកាសឲ្យទ័ពជាសរត្ូវចូលមកយកជ័យជមនះ
១៩

ការបានសុខ

បាន ររពាះខត្បាឮសូរសំរ ងសនទនាចរចរបស់ ទ័ពជាសរត្ូវរនាះជារហ្ត្ុ។
នរនាទាហានពួកទ្ី ២ បានរលើកទ័ពចាំងនឹងទ័ពជាសរត្ូវ
ធូលីដហ្
ី ុ យរធាាលរ ើងក៏នាំគ្មនរត្់ ចល
ូ បរពបាត្់ ខលួនអស់ រៅ
សរត្ូវចូលមកយកជ័យជមនះបាន

បានរឃើញ

ជាឱកាសឲ្យទ័ព

ររពាះខត្បានរឃើញធូលីដហ្
ី ុ យរបស់ ទ័ព

ជាសរត្ូវរនាះជារហ្ត្ុ។
នរនាទាហានពួកទ្ី ៣ បានរលើកទ័ពរៅចាំងនឹងទ័ពសរត្ូវ បានរឃើញ
ទង់ជយ
័ ទ័ពជាសរត្ូវក៏នាំគ្មនរត្់ ចល
ូ បរពបាត្់ ខលួនអស់ រៅ

ជាឱកាសឲ្យទ័ពជា

សរត្ូវចូលមកយកជ័យជមនះបាន ររពាះខត្បានរឃើញទង់ជយ
័ រនាះជារហ្ត្ុ។
នរនាទាហានពួកទ្ី ៤ បានរលើកទ័ពរៅចាំងនឹងទ័ពជាសរត្ូវ បានឮសូរ
កាំរភលង
ើ ធនូស្អនខរសករ

៊ ករស្រញ្ជ ៀវថា

ឲ្យចូលត្យុ ទរធ បយុ ទរធ បកាប់ របចក់ គ្មន

សមាលប់ គ្មនស្អលប់ រដរោសពាសរពញកនុងបរព

រោយមិនបុិនរបសពវ ្លសបវ

ក៏នាំគ្មនរត្់ របាយចូលបរពបាត្់ អស់ រៅ ជាឱកាសឲ្យទ័ពជាសរត្ូវចូលមកយក
ជ័យជមនះបាន

ររពាះខត្បានរឃើញកាប់ ចក់ សមាលប់ គ្មន

ឮសូរកាំរភលង
ើ ធនូស្អន

រនាះជារហ្ត្ុ។
នរនាទាហានពួកទ្ី ៥ បានរលើកទ័ពរៅត្តាំងចាំងនឹងទ័ពជាសរត្ូវ បាន
ឮពួ កទ័ពជាសរត្ូវសនទនាចរចគ្មន បានរឃើញធូលីដីហ្ុយនិ ងទង់ជ័យនិ ងោន
វក់ វក
ី ុង
ន បរពាំងស្អលប់ ររត្ៀបរតារពញខត្បរព ឥត្មានត្ក់ សលុត្រនធត្់អំពីររឿងអវី
ឥត្មាននាំទ័ពរត្់ ចល
ូ បរព ចូលរៅរបយុ ទរធ ោយរបាជាញដ៏កាល
២០

នបុិនរបសពវ

ការបានសុខ

យកជ័យជមនះឈន ះបាន
រ្មះថា រសនាា
ឯរសនាា
សនា រពះម

មិនបានបរាជ័យចញ់បដទ័ពជាសរត្ូវ

នមិនបានកបត្់ ជាត្ិ កបត្់ ស្អសនា រពះម
នពួ កទី១-២-៣-៤ ជារសនាា

យ៉ងរនះ
កសរត្។

នកបត្់ ជាត្ិ កបត្់ ស្អ-

កសរត្ ររពាះគ្មមនចិត្ស្អ
ត មគាត្
ី ស៊ូរបឆ្ំងចំរពាះទ័ពជាសរត្ូវ

របើកឱកាសឲ្យទ័ពជាសរត្ូវចូលមកយកនគររបស់ ខលួនញាំញីរធវបា
ើ បរបជាជន
ហ្ី នរ

ចរទពយសមបត្តិ រពាត្់ របាសញាត្ិសនាតនខានបានរឃើញមុខគ្មនរស្អយ

ទុករខ វទនាមិនរចះផុត្មិនរចះរហ្ើ យ រនះរហ្ើ យ! ររពាះខត្ឮ ររពាះខត្រឃើញ
មិនពិ និត្យពិ ចយ
័
នាំគ្មនរត្់ រចលទឹកដីករំ ណើ ត្របស់ ខលួន បរណ្ឋ
ត យឲ្យសរត្ូវ
យកបានបាត្់ រករដ
តិ៍ ខើ ណល
ប៉ុរណ្ឋ
ណ ះ

ដូចជាភិកុ៥
ខ ពួ ក

រគ្មន់ ខត្ឮ

រគ្មន់ ខត្រឃើញ

នាំគ្មនរបាះបង់រចលរពហ្ម ចរិយធម៌របស់ រពះពុ ទរធ ៅទទួលយកបវរ

កញ្ញា-ធីតា របស់ អក
ន រសុកមកជាគ្មនរងទុករខ វទនារោយការនិរាស រពាត្់ របាស
ចករចលគ្មន

នាំឲ្យរកើត្រស្អកខសឹកខសួលអួលអាល័យ

ររពាះខត្រកើត្ស្អលប់

វិបត្តទ
ិ ឹកដី គឺរ ូបកាយរនះជារហ្ត្ុ។
បាលីថា “សមគ្គ
គ នំ តកបា សុកោ” ខដលខរបថាៈ ការពាយមរបស់
រពះសងឃរពមររពៀងគ្មន ឲ្យបានសុខ គឺឲ្យរកើត្សុខ។
អងាខដលជារបធានបនរសចកតព
ី ាយមមាន៤ យ៉ងគឺៈ
តកចា

ខសបក

នាារូ

សរបស
២១

ការបានសុខ

មំ សំ

ស្អច់

កោហិតំ

្ម

រត្ូវតាំងអធិោានចិត្រត ោយពាយមថាៈ

ខសបកចូរសវិត្រកពឹ ត្រៅចុះ

សរបសររគងររគ្មងររកៀមររកាះដូចជាវលលិខលនខពនរៅចុះ ស្អច់ សវិត្ររកៀម
រកាបជាប់ ឆង
ាឹ រៅចុះ

្មរសករសុត្រសលកស្អលំងរៅចុះ

យ៉ងរនះរៅថា

វីរយ
ិ ៈ ឬរៅថា តបៈ។
តបៈ ខរបថា ពាយម រ ុងររឿង រៅត ករតត ដុត្បំផ្កលញ... មានន័យររចើន
យ៉ង គឺការរបរពឹ ត្ដ
ត ត្
ុ បំផ្កលញនូវកិរលសខដលជាររគឿងរៅហ្ម ងចិត្ត រដើមបី
រធវកា
ើ យនិងចិត្ឲ្
ត យសងប់ រៅថា តបៈ, ការរបរពឹ ត្ព
តិ ាយមរកាឧរបាសែ,
រធវើានរកាសីល, របរពឹ ត្តពាយមបរិរភាគខត្ខផលរឈើ និងរមើមរឈើ ជាអា

រ

ដូចជា តាបសឥសី, របរពឹ ត្ម
ត ន
ិ រសលៀកដណតប់ សំពត្់ រដកផ្កទល់ ខលួននឹងខផនដី
ជារដើម ដូចជាពួ កអរចលក៍ និរគនថត្រិ យ
ិ ថ ៍ រៅថា តបៈ ឬរបរពឹ ត្ព
ត ាយមខំ
របឹងសិកាដូចជនស្អមញ្ា ឬសិការវទមនតដច
ូ ពួ ករពាហ្ម ណ៍ រៅថា តបៈ
ការពាយមកាន់ វត្តរបត្ិបត្តត្
ិ ង
ឹ យ៉ងរនះ ររពាះខត្របាថានចង់បានសុខ។
ពួ ក មនុសស ខដលរកើត្មករលើដរី ៅររកាមរមឃកនុងរលាករនះ រត្ូវ
ខត្រធវកា
ើ រង្ករាំងអស់ របើអនកណ្ឋមួយមិនរធវកា
ើ រង្ករអវីបនតិចរស្អះ អនករនាះរក
រសចកតស
ី ុខសបាយរសួលកាយគ្មមនរទ! រសចកតស
ី ុខរកើត្មកពី ណ្ឋ? រកើត្
មកអំពីរសចកតព
ី ាយម

គឺខំរបឹងខរបងរធវកា
ើ រង្កររគប់ យ៉ង
២២

ដូចពាយមខំ

ការបានសុខ

ររៀនវិជាជរផសងៗ ខំចររមើនរមតាតភាវនា ខំរករភាគសមបត្តឲ្
ិ យមានបរិបូរណ៌ កុំ
ចំខត្ែងូររហ្ើ យខជិលមិនរធវកា
ើ រង្ករនាះ ខំពាយមដុសខាត្់ ចត្
ិ រត បរពឹ ត្ស
ត ុចរិត្
ធម៌ ឲ្យបានឋានៈដ៏បវរមានយសស័កែ
តិ រុំា ែាង
ើ រ ុងររឿងកនុងរលាករនះរសមើមខ
ុ នឹង
អនកដបទ រោយអំណ្ឋច តបរាសី ជ័យរជាគសិវរមាកខ រយគដល់ រពះនិពាវន
រទើបរ្មះថា តបៈ ពាយមដុត្បំផ្កលញរសចកតរី ៅហ្ម ងខដលជាកិរលសរធវើ
ឲ្យរកើត្ទុករខ ពួយលំបាកកនុងរលាក ឆលងរៅរករសចកតស
ី ុខបាន រោយរសចកតី
ពាយមរពមររពៀងរបស់ ពួករនះឲ្យបានសុខ។
ត្ួយ៉ង ពួ កបពវ ជត្
ិ ខលះកនុងរពះពុ ទស្អ
ធ សនា ឮថាខំពាយមរបត្ិបត្តធ
ិ ម៌
ដើរ ើងត្បៈធម៌

រៅកនុងទឹកអងាុយឬឈរកនុងទឹករតាំទឹករត្ឹមមាត្់ ឬចុងរចមុះ

រដើមបីដត្
ុ បំផ្កលញបរណតញរសចកតីខជិល
រហ្ើ យភាញក់ រ ើង

រង្កកងក់ ឈលក់ទឹកចូលរចមុះឬមាត្់

ខំពាយមរធវត្
ើ បៈត្រៅរទៀត្

ាល់ ខត្បានសររមចរប-

រយជន៍របស់ ខលួនក៏មាន, បពវ ជត្
ិ ខលះមានរសចកតរី ពមររពៀងគ្មន រសបមត្ិគ្មន
៊ នពាក់ បរង្កាងរ ើងរៅរលើកព
ំ ូ លភនរំ ហ្ើ យធាក់ បរង្កាងរចញ

កុឲ្
ំ យចុះមក

វិញរ ួច បានរបតជាញគ្មនថារយើ ងរត្ូវពាយមរបត្ិបត្តរិ ធវត្
ើ បៈធម៌ឲ្យាល់ ខត្បាន
សររមចរបរយជន៍ គឺមគាផល របើមន
ិ បានសររមចរបរយជន៍គណ
ុ វិរសសអវី
រទ

រត្ូវរៅស្អលប់ រលើភរនំ នះចុះ

ការរពមររពៀងរបស់ បពវ ជត្
ិ ពួ ក រនះក៏បាន

សររមចរពះអរហ្ត្តជាអងារពះអរហ្នតរគប់ អងា រហ្ើ យនាំគ្មនរ

ះរៅបិណឌបាត្

បានរ ួចរស់ ជវី ត្
ិ រគប់ គ្មន រោយខំពាយមរបរពឹ ត្ត តបៈ យ៉ងត្ឹងរនះជារហ្ត្ុ
២៣

ការបានសុខ

ឲ្យបានសុខ ឲ្យរកើត្សុខកនុងបចចុបបននរនះនិងរលាកខាងមុខ ទុកជាទិោានុគត្ិ រត្ូវ
យកត្រមាប់ តាមលំអានរនះ រទើបរ្មះថាអនករកសុខរឃើញ រោយរសចកតី
រពមររពៀងគ្មនរនះជារហ្ត្ុ។ ពិ ត្ដូរចនះខមនរហ្ើ យ ភិកុខខដលបានរបារពភ នវូ
រសចកតព
ី ាយម រត្ូវផាងស្អមរត្ីឲ្យមាន វីរយ
ិ បរិបូណ៌រ ើងដូចអារទធវរី យ
ិ ភិកុខ
ពាយមមិន

៊ នឲ្យដល់ ឋានៈរបស់ ករិ លសរកើត្រ ើងរហ្ើ យ

បានសងាត្់

សងាន
ិ កិរលសកនុងទីរនាះៗរគប់ ឥរិយបែរនាះៗ កុឲ្
ំ យរកើត្រ ើងបាន គឺរលាក
មិនបានទំររត្ខនងរលើខរគអស់ ៤៤ឆ្នំ ររពាះរហ្ត្ុរនាះ រលាករៅភិកុរខ នាះថាៈ
“អារទ្ោវរ
ី កិ ោ” ររពាះអារស័យនូវរសចកតព
ី ាយមរនាះជារហ្ត្ុ។
ទីបញ្ញចប់ បនស្អមគាភា
ី ពរត្ឹមរនះរហ្ើ យ

សូមយកគ្មថាកនុងអដាកថា

ជាត្ក៍មកបំរពញរសចកតបី នស្អមគាភា
ី ពឲ្យមានន័យភលរឺ សចកតត្
ី រៅរទៀត្ថាៈ
ឧកក កឋ េ

សុ រមិ ចន
ឆ េិ

មកនេសុ

អកតូហលំ

បិ យញ្េ

អននបានមាិ

អកតថ ជាកត ច បណឌតំ ។
កាលរបើមានការណ៍ ជាឧរកិដយ
ា ៉ ងសំខាន់ រត្ូវរបាថានរកមនុសសដ៏រកលៀវ
កាលយ៉ងអង់អាចមិនខាលចស្អលប់

ដូចជារយធាកនុងសស្រង្កាមកំពុងរបយុ ទម
ធ ន
ិ រត្់

រចលចមាំងត្តាំងរោយរសចកតីរកលៀវកាល ររបៀបដូចជាមនុសសខដលរនទះបាញ់
រត្ូវកាលរហ្ើ យក៏មន
ិ រត្់ រចញរៅ រៅថា មនុសសរកលៀវកាល។ កាលរបើមានការ
២៤

ការបានសុខ

របឹការត្ូវរបាថានរកមនុសសខដលមិននិយយការណ៍ ឥត្របរយជន៍
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រកើត្របាជាញដ៏្លសបវ រ ួចចករសចកតទ
ី ក
ុ ក
ខ ុង
ន រលាករនះបាន។
ការមិនរធវបា
ើ បាំងពួ ង
ការបំរពញកុសលាំងពួ ង
ការសមាាត្ចិត្រត បស់ ខលួនឲ្យស្អាត្
ាំង៣រនះជារគ្មលបនរពះពុ ទស្អ
ធ សនា

រស្អវរជាវរោយៈ ថាច់ សុតឹម
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