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សុខ ខរបថា  ររួលកាយ របាយចិត្ត។ 

 សពទរនះ  របើពិនិត្យតាមពុទធភាសិត្  ក៏គងរ់ឃើញោនរបស់ធមមជាត្ដ៏

ស្អា ត្លាបរសុិទធផតុ្ររគឿងរៅហ្មង ខដលគ្មម នរហ្ត្និុងអារមមណ៍អារកក់នាំឲ្យ

ទកុខរពួយលំបាករគប់យ៉ង ឬខដលជាររគឿងរធវើឲ្យគ្មំងដើរណើ ររសួលកពុំងរប-

រពឹត្តរៅកនុងកាយនិងចតិ្ត រៅថា “សុខ” ខត្ថា សុខ រនះគ្មម នរបូរាងកាយ  

រគ្មន់ខត្មានរ ម្ ះជា នាមធម៌ រកសមាា ល់សណ្ឋា នរទងរ់ាយពណ៌សមបរុ

រកហ្ម រលឿង បបត្ងជារដើម មនិរឃើញ, របើដចូនងឹ  សុខនឹងខដលថា រសួលៗ

រនាះ មានអានិសងសសងមកដចូរមតច អនកណ្ឋខដលស្អា ល់ចាស់ថា រនះសុខ 

មានករិយិរធវើដចូរមតច ? 

ការបានសុខ 

០១ 



 រជើងគមពីរបនរពះពុទធស្អសនារបាប់ថាៈ “មានមនុរសអស្ចា រយមាា ក់” មាន   

ឋានៈស័កាយិសជាកសរត្ដខ៏ពងខ់ពស់ មនិរពញចតិ្តនឹងរាជសមបត្តកិាត់្អាល័យ

រចញរៅបួសជាបពវជតិ្  ខំរបរពឹត្តធម៌ខសវងរកសុខាល់ខត្បានជួបរបទះ បាន

ស្អា ល់ចាស់ថា “ននេះនពញជារុខដ៏បរិរុទ្ធ ររួល” គបឺានរសលួកាយសបាយ

ចតិ្តជាអានិសងសសងមកវញិ, តាមពិត្កនុងបាលីរបាប់ថាៈ  “សុខ” មានន័យ

ររចើនយ៉ង  នឹងាញយកមកអាងឲ្យសពវរគប់កនុងទីរនះពំុបាន  សូមអាងបាលី

គ្មថាយ៉ងខលីថាៈ 

  សុកោ ពកុធោ នមុបាកធ សុោ សទ្ោមមកទ្សនា 

  សុោ សង្ឃសស សាមគគី សមគ្គគ នំ តកបា សុកោ។  

 ការរកើត្រ ើងបនរពះពុទធ ឲ្យបានសុខ ការសខមតងរពះសទធមម ឲ្យបាន   

សុខ។ 

 ការរពមររពៀងរបស់សងឃ ឲ្យបានសុខ ការពាយមរបស់សងឃ ឲ្យ

បានសុខ។ 

 អធិបាយៈ 

 រត្ងព់ាកយថា ការរកើត្រ ើងបនរពះពុទធ ឲ្យបានសុខ គឺឲ្យរកើត្សុខ។ សូម

រសងយ់ករពះនាមរពះពុទធជាមាច ស់បនរយើង មករធវើជាអត្ថន័យមនុរគ រដើមបី

បំភលរឺរឿងថាៈ ពទុ្ោៈ ខដលថារពះអងាឧបបត្តរិ ើងឲ្យបានសុខ រត្ើមានឥទធិពលដចូ

រមតចខលះកនុងររឿងខដលបានសុខ? 

ការបានសុខ 

០២ 



 កនុងររឿងខដលរគរៅថាៈ “ពទុ្ោៈ” យ៉ងរនះជាលទធនាម ខដលបាន

រោយអំណ្ឋចបនវរិមាកខនតិកបណណ ត្ត ិ ខដលរគខត្ងនាំគ្មន រពាលសររសើរ នាំគ្មន

ដរង្កោ យរៅរក សមបូងររាងរាវរក ខរសកឲ្យជយួអាយុជវីតិ្រសទើររគប់គ្មន   

រោយរហ្ត្ថុា រពះអងារតាស់ដងឹនវូ រចាធម៌៤របការ រោយបញ្ញា ញាណជា

ររគឿងភលឆឺលុះបញ្ញច ំងរៅរឃើញថាៈ ននេះទុ្កខរចា  ឋិត្រៅកនុងសនាត នរបស់សត្វពុក

រលួយមនិស្អា ត្លា  មនិបានរសចកតសុីខចររមើន, ននេះរចាៈ ពិត្ស្អា ត្លាមនិពុក

រលួយ  ឋិត្រៅកនុងសនាត នរបស់សត្វ  បានរសចកតសុីខចររមើន រៅថា “ព្ពះ

ពទុ្ោ” ឬ “ពទុ្ោៈ” ថា :  អនករកីរពញរោយរពះបញ្ញា ញាណ ដចូជាផ្កា ឈូករកី

សាុះស្អា យ… ស្អយភាយរោយរពះបញ្ញា ញាណដរ៏ជាលររៅ ទលំូទលូាយ

ង្កយយល់រហ្ត្ផុលលាអារកក់ភាមៗ មនិចំបាច់សរមងឹជញ្ជឹ ងរាវរកញាណ

ខែមរទៀត្រនាះរទ គជឺាញាណពូជ ពទុ្ោង្ករុៈ ខដលជាបណត លូពនលកញាណរកើត្

មានមកអស់កាលជាយូរយររហ្ើយ ចប់តាំងពីរពលខដលស្អថ បនាមកបាន 

៤អសរងខយយកបរម១ខសនកបបរស្អប់រហ្ើយ បានរកីរពញរចញមកឲ្យស្អា ល់

រហ្ត្ផុលលាអារកក់ទកុខរាស សុខចររមើនជាអត្ថរបរយជន៍ចរំពាះរពះអងា

ាំងដល់អនកដបទ ដចូពូជពនលករឈើដះុធរំ ើង ចររមើនរ ើងអាចឲ្យផ្កា ខផលជា

របរយជន៍ដល់ពួកមនសុសសត្វាំងឡាយរនាះខដរ រគរៅថា “ព្ពះពទុ្ោៗ ” 

ររពាះរពះអងាបានសុខមនុរគ រកសុខរឃើញមនុរគ។ 

 ព្ពះពទុ្ោ ជាអគាបណឌ ិ ត្ អនករបាជញដខ៏ពងខ់ពស់រចះដងឹរបាកដខាង “វិជាា ធមម

ការបានសុខ 

០៣ 



ស្ចស្ររត ” ខដលស្អា ល់ចាស់រោយអនតុ្តរសរមាព ធញិ្ញា ណ ជាររគឿងនិទសសន៍

រឃើញរបចកសជាក់ចាស់ថាៈ “ននេះរុខ” ខដលរបរពឹត្តរៅកនុងកាយនិងចតិ្តខដល

មនិពិត្ មនិបរសុិទធ រៅថា “សាមិសសុខ” ររពាះជាធមមជាត្លាយរច ំ

រោយទកុខ, “ននេះរុខ” គ្មម នលាយរច ំរោយទកុខជាធមមជាត្សិ្អា ត្បរសុិទធពិត្

របាកដ រៅថា “និរាមិសសុខ”។ 

 ឯ សាមិសសុខ ជាសុខត្ចិ ផាយបានខត្រត្មឹពួកជនជាញាត្មិតិ្ត

វងសរត្កលូរគួស្អរ របើផាយជាស្អធារណការដល់ពួកមនសុសសត្វកនុងសកល

រលើខផនដាីំងមលូ រ ម្ ះថាសុខធទំលូាយរបរសើរបំផតុ្ ខត្រពះពុទធជាអនក

របាជញអាចរជាបចាស់ថាៈ សុខខដលធទំលូាយខបបរនះ រៅមនិាន់ស្អា ត្បរ-ិ

សុទធ មនិាន់ផតុ្អស់រសចកតទីកុខកនុងសកលរលាករនះបានរទ រទើបរទងរ់ពះ

រមតាត ររបាសរបាប់និរាមសិសុខ  សុខកនុងរពះនិពាវ នថាជាបរមត្ថសុខ ជាសុខ 

បណត ូលបណ្ឋត ច់សររមចថាគ្មម នទកុខរស្អកររាគភយ័ឧបរទពចបរង ចមាំងរាំង

ជល់អវីរៅកនុងរពះនិពាវ នរនាះ រ ម្ ះថា រពះពុទធរកើត្រ ើងរហ្ើយរបាប់សុខ  

ឲ្យពួកសត្វបានសុខ គបឺានរសចកតសុីខរសួលកាយសបាយចតិ្តកនុងរលាក

រនះ រហូ្ត្ដល់រពះនិពាវ ន រោយអនតុ្តរសរមាព ធញិ្ញា ណ ជាញាណដ៏អស្អច រយ

គ្មម នអនករបាជញណ្ឋរចះដងឹជាង ចក់ឆលុះស្អា ល់សុខរត្ូវររៅជាងរពះពុទធរនាះ

រៅរទៀត្…។ 

 ជាត្មិនសុស រាះរចះដងឹវទិាស្អស្រសតររចើន រហ្ើយមនិរពមសុខចតិ្តលះ

ការបានសុខ 

០៤ 



រចលអំរពើអារកក់រចញ រត្ើបានសុខមកពីណ្ឋ អាចផាយរៅឲ្យរគបាន  ដចូ

រទវទត្តបាន្នជារលាកិយអាចរ ះបាន និមិត្តកាយបាន ចងរ់ធវើជារពះពុទធ

រោយគនិំត្អារកក់ ជាគនិំត្ពាលរាលោលរ ើងចររមើនរ ើង ដចូអាចមច៍ពសឹ

រកីធរំ ើងធុកំលនិក៏រតឹ្ខត្ធុសំាុយខាល ំងរ ើងខដរ រនះជាគនិំត្មនសុសគ្មម នញាណ

ជាររគឿងដងឹសុខ រចះណ្ឋស់រតឹ្ខត្ខូចណ្ឋស់ ទទឹងាស់ធមមតា ស្អទ ក់ផលូវ

ចររមើនឲ្យវនិាស។ 

 រពះពុទធជាមាច ស់ មានវជិាជ ធមជ៌ាគនិំត្រោយររបើបញ្ញា វធុជាសនតិវធិរីាវ

រកសនតិសុខផាយដល់ពួកសត្វឲ្យបានសុខ ខដលរពះអងាសររមចសងប់បាន

រហ្ើយ រពះអងារទងម់ានរមតាត ផាយដល់សត្វាំងអស់ រាះត្ចូធកំត ី បានសុខ

មានទកុខកត ី មានរពៀរឥត្រពៀរនឹងរពះអងាកត ី ឲ្យបានសុខរគប់របូ រ ម្ ះថារពះ

អងាបានសរណ្ឋត ងរយងសត្វឲ្យរចួចកទកុខ ឲ្យបានសុខចររមើនរោយបញ្ញា វធុ

ជាកមាល ំងខដលរពះអងាជា ព្ពះពទុ្ោ របាកដជារមរកាល ងរលើហ្វ ូងសត្វនិករ មាន

សមត្ថកចិចរត្ូវរធវើកចិចពុះពារនវូររគឿងរៅហ្មងមនិបរសុិទធ ឲ្យបរសុិទធសររមច

របរយជន៍ដល់សត្វគៈឺ 

 សកកាក  រពះអងាជាអនកអងអ់ាចមនិខាល ចស្អល ប់ កាល  នកនុងករណីកចិច, 

 ឧជ ូរទងម់ានរពះទ័យដរ៏ត្ង ់មនិបានលំរអៀងរោយអគត្ធិម,៌ 

 សុហុជ ូ រទងម់ានរពះទ័យដស៏លូត្រត្ងល់ា មនិររមង៉រមង៉ ់គរឺត្ងភ់លងឹរត្មឹ

រត្ូវលា, របាសចកអគត្ធិមរ៌ោយស្អា ត្លាបរសុិទធ ររពាះមនិរបៀត្របៀនរគ,  

ការបានសុខ 

០៥ 



 មទ្ ុ រទងម់ានរពះទ័យដទ៏ន់ភលន់រត្ជាក់រស្អម ះសម័រគចរំពាះរៅរលើពួក

សត្វ, 

 អនតិមានី រទងម់ិនរមើលង្កយរគរោយការរបកាន់មានះហួ្សរហ្ត្ុ។ 

 ឱមលងឹរត្ើ! បានជារពះអងា មានសមត្ថភាពអងអ់ាចរធវើជារមអំណ្ឋចនា-

យករលើពួកសត្វបាន រោយរទងយ់កធមម៌ករមតាត ករណុ្ឋជារបមខុជាអាវធុ

រធវើជារមសុខឲ្យដល់ពួកសត្វកាត់្ករិលសជាររគឿងទកុខ រទងម់និខដលកមាច ត់្

រសចកតសុីខរបស់សត្វ រោយអាងយកដើបងរពនង ់ យសស័កត ិ រទពយសមបត្ត ិ  

ឫទធិអំណ្ឋច កមាល ំងជាររគឿងអាវធុរៅបនាល ច គរមាមកខំហ្ងសងាត់្សងានិពួក

សត្វខដលគ្មម នដើបងរពនងយ់សស័កតរិទពយសមបត្តខិសត់្រខសោយលងងរ់លល  ឲ្យខលប

ខាល ចអំណ្ឋចរពះអងារនាះដល់មតងរទ រនះរហ្ើយ! ខដលថា ការរកើត្រ ើងបន

រពះពុទធាំងឡាយ ឲ្យបានសុខ គឲឺ្យរកើត្សុខដល់ពួកសត្វរនះឯង។ 

 របើខសតងរោយបរយិយថា ព្ពះពទុ្ោ រកើត្រ ើងកនុងរលាក រដើមបីោស់

ពួកមនសុសសត្វខដលកពុំងរដកលក់រោយអវជិាជ និងត្ណ្ឋោ រគបសងាត់្ ឲ្យភាញ ក់

ឲ្យររកាករ ើង, រពះធមខ៌ដលរពះពុទធរនាះរតាស់សខមតង..., រពះសងឃអនករបត្-ិ

បត្តតិាមរពះពុទធ រពះធមរ៌នាះបានស្អា ល់ខុសរត្ូវ, ចខំណកម ជនខដលរដក

លក់រសមកុកនុងវដតៈរៅមនិាន់ភាញ ក់ររកាករ ើង ររពាះគ្មម នរពះពុទធ រពះធម ៌

រពះសងឃ រោយរហ្ត្រុនះ រពះពុទធបានរកើត្រ ើងកនុងរលាករនះ រដើមបីោស់

ពួកមនសុសសត្វរដកលក់ឲ្យភាញ ក់ រោយការសខមតងធមរ៌បាប់ឲ្យស្អា ល់ខុស

ការបានសុខ 

០៦ 



រត្ូវយ៉ងរនះ រៅថា ព្ពះពទុ្ោៗ  មាននាមរបាកដកនុងរពះសូរត្របាប់ថា  មាន 

៤គៈឺ 

   ព្ពះសពវញ្ញ ពូទុ្ោ១ 

   ព្ពះបកចេកពទុ្ោ១ 

   ព្ពះចតុសចេពទុ្ោ១ 

   ព្ពះសុតពទុ្ោ១ 

 បណ្ឋត រពះពុទធាំង៤រពះអងារនះ, រពះពុទធខដលបានបំរពញបារមី៣០ 

គត់្មករហ្ើយបានសររមចសមាម សរមាព ធិញ្ញា ណ រ ម្ ះថា សពវញ្ញ ពូទុ្ ោ។ រពះ

ពុទធខដលបានបំរពញបារមី២អសរងខយយ១ខសនកបប រហ្ើយបានសររមចនវូ

រពះសយមភូ រតាស់ដងឹខត្ខលួនរលាក១ប៉ុរណ្ឋណ ះ រ ម្ ះថា ព្ពះបកចេកពទុ្ោ។  

រពះពុទធខដលបានចក់ឆលុះនវូសចចធម៌៤ រហ្ើយបានញំុាងអាសវធម៌ឲ្យអស់រលីង

មនិឲ្យមានសល់រៅ  រ ម្ ះថា  ចតុសចេពទុ្ោ។ បុគាលខដលបានស្អត ប់ររចើន

រហ្ើយរចះដងឹររចើន រ ម្ ះថា សុតពទុ្ោ។ រមួរពះពុទធាំង៤អងារនះខដលបាន

ឧបបត្តិរកើត្រ ើងកនុងរលាកសុទធខត្ឲ្យបានសុខ ឲ្យបានភាញ ក់រឭករឃើញទកុខខដល

រកើត្អំពីអវជិាជ និងត្ណ្ឋោ ជះិជាន់ ដចូពពឹកខភនកជះិជាន់ជាប់រត្បកខភនកដរូចន ះ

ខដរ។ 

 ពទុ្ោសាសនិកជន របុសរសីកនុងរលាកយិរនះ ខដលបានរបត្បិត្តិ

ស្អា ល់ខុសរត្ូវផលូវសុខចររមើន រោយស្អរអនករបាជញមានរពះពុទធជារដើមរកើត្

ការបានសុខ 

០៧ 



រ ើងកនុងរលាក រទើបខសវងរករសចកតសុីខរឃើញ គកឺុរំបរពឹត្តរធវើអំរពើទចុចរតិ្  

រត្ូវខត្របរពឹត្តរធវើអំរពើសុចរតិ្ រទើបបានសុខរសួលកាយសបាយចិត្ត  សមបូណ៌

រទពយសមបត្ត ិ កមាច ត់្ទកុខបានរោយស្អររពះពុទធរបាប់អំរពើសុចរតិ្រនះនាំសុខ

មកឲ្យរនាះជារហ្ត្។ុ 

 ឧធហរណ ៈ 

 សកមេចព្ពះឧបយុវរាជ រពះរបមខុរដា រពះបិតាជាត្ ិ រទងធ់ាល ប់ខត្ 

បានរសចកតសុីខកនុងសុខុមាលជាត្រិស្អប់ ខត្រទងម់និរពញរពះរាជហ្ឫ័យនឹង

រសចកតសុីខរនាះ រទងល់ាចះុចករពះរាជបលល័ងា មកតាងំរពះអងាដចូរាស្រសត

ស្អមញ្ា រសឡាញ់របជារាស្រសត រោយរទងម់ានរពះរមតាត ករណុ្ឋធមផ៌ាយរៅ

កាន់របជារាស្រសតរៅកនុងរដាកពុំងខត្រងទកុខរវទនា កនុងរគ្មខដលរៅកនុងអំណ្ឋច

បនការជះិជាន់របស់អាណ្ឋនិគមបារាំងជាខាល ំងអស្អច រយ រទងប់ានត្តាំងនឹងជន

ជាត្បិារាំង ាមារយករដារបស់រពះអងារោយកមាល ំងបនសនតិវធិ ី ាំងរោយ

រពះបញ្ញា បារមដីក៏ាល  នបុិនរបសប់គប់របរមាករខាករោយសុខរសួល កុឲំ្យ

រសក់្ម១ដើណក់  រោះទកុខលំបាករបស់រាស្រសតរោយសិរសួីសតីរជាគដរាប

មកដល់សពវបែងរនះ រោយអគានរយបាយដរ៏ឆនើមបំផតុ្ ឥត្មានរសចកតតី្ក់

សលុត្នឹងម អំណ្ឋចណ្ឋ ាល់ខត្របជារាស្រសតរបុសរសីរគ្មរពសររសើររគប់

គ្មន , អត់្រាំមនិបាន បានថាវ យរពះនាមជាែម ីរៅថា “រពេះបិតាឯករាជ្យជាតិ្”។ 

 សរមតច រពេះបិតាឯករាជ្យជាតិ្ រទងប់ានបរងាើត្ខផនការ៥ឆ្ន ំ ដកឹនាំរពះរាជ

ការបានសុខ 

០៨ 



រោា ភបិាលនិងរបជាពលរដារបស់រពះអងា ឲ្យខំរបឹងខរបងរធវើការហ្ត្ថកមមតាម

ខផនការ៥ឆ្ន ំរនាះ គជឺកីរសះ ជកីអណត ូង ជកីខរពក រលើកែនល់ ត្ស្អព ន សង់

ស្អលាររៀន ស្អថ បនាមនទីររពទយ ររៀបចទីំរកុងកនុងរពះនគរ ទីរពះរាជធានីស្អា ត្

លា មានទីសួនចារផលួវធាល វែិខីាវ ត់្ខខវង ចក់ដលុីបបឹងែលុកជងោុក ខដលគរគកី

គរគុកឲ្យស្អា ត្លាបរបិូណ៌ មានអនាមយ័សមបូណ៌រ ើង ឲ្យសងផ់ទះធំៗ ពាស

រពញរៅទីរកុងនិងទីដបទរទៀត្ ឲ្យមានររបៀបររៀបចជំាជរួៗ ជាសង្កា ត់្ៗ ដ៏

រត្ចះរត្ចង ់  ក់ដចូរផ្កត ះផតងនឹងរទវវមិានរបស់រទវនគរ រទងប់ានោស់

រត្ឿនររកើនរឭំកពួកយុវជនយុវនាររីបុសរសី កមុារាកមុារតី្ចូ-ធ ំ ឲ្យខំររៀន

សូរត្និងពួកម ជនឲ្យខំរករទពយសមបត្ត ិ រោយខំដសុខាត់្ចតិ្តរបរពឹត្តរធវើ

ការង្ករ ខំសនសំរភាគរទពយឲ្យមានសមបូណ៌សបាយកនុងរពះនគរ ខំទល់រទ

រសដាកចិចឲ្យមានរសមើនឹងរបរទសដបទ ាំងរបាំខលបងមរ រសពឲ្យមានរគប់

កខនលង ឲ្យមានការរប ងរភលងត្រូយត្ស្រនតី ចររមៀងចបុី អាបយ៉អាយ៉ង ភាពយនត

ជារដើម បានរលងរ ើងឮគរគកឹគររគងផាយតាមវទិយុជាត្សិរមាប់ឲ្យពួក

ញាត្ខិខមរខដលរៅរសុកខរសចមាា រ បានសបាយរកីរាយចតិ្តរគប់ជនបទត្ចូធំ

របជុើគ្មន រចមរមើលរោយសិរ ី ពួករបជាពលរដារបុសរសីររត្កអរស្អទររសងើច

សររសើរបញ្ញា បារម ី ខដលរទងប់ានដកឹនាំពាំយករសចកតសុីខសបាយមក

ហុ្ចឲ្យរគប់របូ អត់្រាំមនិបាន បានថាវ យរពះនាមជាែមរីៅថា “រនមតចឪ” កនងុ

កាលឥ ូវរនះសមនឹងរពះរាជឱង្កា រមានបនទូលជាពាកយរស្អល កថាៈ 

ការបានសុខ 

០៩ 



 “នរត ចរាជ្ញ  នាហ្មឺនរាជ្ញ  ដូចពរ់នាគរាជ្  ពាំកកវមននាហ្រា”។ 

 បាលីថាៈ “សុោ សទ្ោមមកទ្សនា” ខដលខរបថាៈ ការសខមតងរពះ

សទធមមឲ្យបានសុខ គឲឺ្យរកើត្សុខ។ 

 រត្ងព់ាកយថាៈ “រកមតង” គកឺារខែលងរសចកតរីោយពាកយសមតទីរទឬររឿង

អវីមយួខដលលាយលកខណ៍អកសរជាសុនទរកថាឬបាឋកថា ឲ្យជនដបទស្អត ប់

រៅថា “រកមតង”។ 

 កនុងទីរនះ សរតត យកការសខមតងរពះធម ៌ ខដលរគនិយមរៅថាៈ 

“កទ្សនា” រទសនារបស់រពះមានរពះភាគមាន២ខបបគៈឺ 

   និគគហមុខកទ្សនា១បបប 

   អនគុគហមុខកទ្សនា១បបប 

 រសចកតថីាៈ រពះមានរពះភាគ រទងរ់ទសនាសខមតងធមស៌ងាត់្សងានិ

ផ្កច ញ់ផ្កច ល់មនសុសកាចរទនងខ់ដលមនិខមនជាបណឌ ិ ត្ របកាន់មានះថាខលួនជា

បណឌ ិ ត្ ជាអនករបាជញ, មនិខមនជាអនករចះដងឹរបកាន់ខលួនថាជាអនករចះដងឹ ដចូ

រពាហ្មណបពវជតិ្៥០០នាក់ របកាន់របកាសខលួនថាជាបណឌ ិ ត្អនករចះដងឹ រទង់

សខមតងធមរ៌បាកដរសមើរោយសូរត្ មានមលូបរយិយសូរត្ជារដើម រដើមបី

សងាត់្សងានិផ្កច ញផ់្កច ល់នវូមានះរបស់រពាហ្មណបពវជតិ្រនាះ រៅថា និគគហ

មុខកទ្សនា។ 

 រទសនាអនរុរគ្មះចរំពាះមនសុសសលូត្រត្ង ់ អនកមានសណ្ឋត ប់ធាន ប់ររៀប

ការបានសុខ 

១០ 



រយលា របាថាន ការសិកាដរ៏ត្ងរ់រត្កអររសឡាញ់ធម ៌ រទងស់ខមតងធមឲ៌្យដងឹ

ចាស់នវូធម ៌ របាកដរសមើរោយសូរត្ មានអាករងខយយសូរត្ជារដើម រៅថា  

អនគុគហមុខកទ្សនា។ 

 ការរទសនានវូរពះសទធមម  ជើនាន់ពុទធសមយ័ថាៈ  រពះអងាសខមតងពីររាះ

បទខាងរដើមបានដល់សីល, ពីររាះបទរត្ងក់ណ្ឋត ល បានដល់សមាធ,ិ ពីររាះ

បទខាងចុងចប់ បានដល់ធម៌អរយិសចច៤របការ បរបូិណ៌រោយអត្ថនិងពយញ្ជនៈ  

បានបញ្ញជ ក់បញ្ចប់រពះសទធមម រពលណ្ឋញំុាងសត្វឲ្យរជះថាល កនុងមគាផលសររមច

រពះនិពាវ នជាបរមសុខ របាសចកនិរទកុខនិរភយ័ ឧបទទវនតរាយចបរងរគប់យ៉ង  

រោយស្អរសខមតងរពះសទធមមរនះ នាឲំ្យបានសុខសបាយចររមើនកនុងរលាក

រនះនិងបររលាក ។ សខមតងរពះសទធមម  នាំឲ្យបានសុខរនាះ គអឺរយិសចច៤  

សត្បិោា ន៤  សមបបធាន៤  ឥទធិបាទ៤  ឥស្រនទិយ៥  ពលៈ៥  រពាជឃងាៈ៧  អដាងា-ិ

កមគា៨ ជាធម៌កមាច ត់្នវូអវជិាជ និងត្ណ្ឋោ ឆលងរចួចកសងារវដតរនះ រ ម្ ះថា  

ការសខមតងរពះសទធមមឲ្យបានសុខ គរឺពះនិពាវ ន។  

 បាលីថាៈ “សុោ សង្ឃសស សាមគគី” ខដលខរបថាៈ ការរពមររពៀង

របស់សងឃឲ្យបានសុខ គឲឺ្យរកើត្សុខ។ 

 វតថនិុយម របស់អវីៗ ខដលមានរបូភាពរចរងងរចង្កង រាត់្រាយមនិមាន

ររបៀបររៀបរយលា របស់រនាះមិនគរួដល់ទសសនិយភាព គួរសររសើរឬគរួររត្ក

អរចងឲ់្យរមៀងរមើលឬរសឡាញរ់ពញចតិ្តរត្ូវការរបាថាន ចងប់ាន ចងរ់ធវើ សូមបី

ការបានសុខ 

១១ 



ខត្របស់គ្មម នរបូដចូជាចតិ្ត របើមនិបានររៀបចឲំ្យរត្មឹរត្ូង ់ គមឺនិឲ្យដងឹថាលា

អារកក់រទ ក៏មនិគរួររបើការខាងររៅបានលាខដរ ររពាះគ្មម នរសចកតសី្អមគាជីា 

រហ្ត្ចុណំង ់ របើរបស់មានរបូ ដចូឧសរឈើរកងងកងង ់ ខដលរគកាត់្ទកុរចល

រចរងងរចង្កងចរងាៀង រាត់្រាយ មនិររៀបចឲំ្យរត្មឹជាជរួជាសង្កា ត់្ រងឹរតឹ្ខត្

អារកក់បរកខលង មនិគរួជាទសសនវស័ិយដល់បុរសស្រសតីអនកចងរ់ឃើញ ចង់

រមើល ររពាះរហ្ត្រុនាះ របស់អវីៗខត្គ្មម នររបៀបររៀបរយមូលរត្កលូគ្មន លារទ  

ក៏គ្មម នត្បមលបែលែនូររបរសើរខពងខ់ពស់រៅបានខដរ។ 

 ការរពមនរពៀងកាងុទី្ននេះ សរតត យករសចកតីស្អមគាីរបស់សងឃមាន៣យ៉ង

គៈឺ 

  ១—កាយសាមគគី ការរពមររពៀងរោយកាយ, 

  ២—វចីសាមគគី ការរពមររពៀងរោយវាច, 

  ៣—ចិតេសាមគគី ការរពមររពៀងរោយរសុះចតិ្តគ្មន , 

 អធិបាយៈ 

 ការរពមររពៀងរបស់សងឃ ខដលសងឃរៅជាសុខសបាយរសួលរោយ

កាយ ររពាះបានទទលួស្អត ប់បង្កា ប់គ្មន តាមចាប់ធម៌វន័ិយសរមាប់ទនូាម នររបៀន

របរៅឲ្យរធវើតាម បទិ មមនិឲ្យរបរពឹត្តរធវើអំរពើអារកក់រោយផលូវកាយ ខដល

ជាររគឿងករិលសរកើត្រ ើងកនុងបចចុបបននរនះ ដល់ភកិខុស្អមរណរ ខដលមនិរក

ររឿងរ ល្ ះរបខកកខហ្កហួ្រគ្មន  រចទរបកាន់គ្មន ចរំពាះអាបត្តណិ្ឋមយួ រចះ 

ការបានសុខ 

១២ 



ជយួគ្មំពារគ្មន កនុងរគ្មមានធរុៈឈឺចប់ជារដើម រចះរសឡាញ់សនិទធស្អន លរាប់រក

គ្មន  ដចូទឹករោះរគ្មរតូ្វទឹក រចះដងឹស្អា ល់កាលរវលាចលូកាន់ទីរបជុើ ដចូរបជុើ

គ្មន រធវើសងឃកមមាំងពួង មានឧរបាសែកមមជារដើម រពមររពៀងគ្មន ចលូវ ិរ

អងាុយជាប់ហ្ត្ថបាសតាមភកិខុចស់វសា ខចីវសា របងុចំស្អត ប់បាដរិមាកខឬ  

ដចូសមយ័របជុើសងឃសននិបាត្អនសំុវចឆរបនមស្រនតីសងឃមតងៗ បានរឃើញពួក

បពវជតិ្ខដលជាគ្មមវាសី រៅរសុកជនបទវត្តររៅនិងពួកបពវជតិ្ ខដលជា

នគរវាសី រៅរពះរាជធានីទីរកុងភនរំពញ រមួគ្មន ចលូរៅកាន់ទីរបជុើកនុងវត្ត 

ឧណ្ឋណ រលាមររកាមវ ិរ អងាុយររត្ៀបរតារលើរៅអីមានររបៀបររៀបចជំាជរួ

ជាសង្កា ត់្ តាមសមណស័កតឋិានៈជារពះរាជាគណៈ ឯក-រា-រត្-ីចតាវ និងរម

គណ អនគុណ រៅអធកិារ ចំស្អត ប់រសចកតខីែលងការបន រនមតចរពេះមហារុនមធា-

ធិបតី្ សងឃនាយកគណៈម និកាយ អធបិាយអំពីររឿងរពះពុទធស្អសនា 

ខដលមានធម៌វន័ិយជារបមុខទកុជាទីរគ្មរពសកាា របូជារបស់ពួកពុទធបរស័ិទ រត្ូវ

របរពឹត្តរធវើតាមររបៀបខបបបទបនស្អមគាីភាពរបស់រពះសងឃ  ខដលមានរសចកតី

ស្អមគាីរពមររពៀងគ្មន មិនរឃនើសឃនង គួរឲ្យអនកផងសញប់ខសញងរកាត្សររសើរ រធវើ

រសចកតរីគ្មរពចរំពាះរពះពុទធស្អសនា មនិបានត្មះត្ះិរដៀលឬរមើលង្កយនិ-

យយចអំក កឲ្យរពះពុទធស្អសនា ថាមនិបានការអវី រនះរហ្ើយ!  បានជារពះ

ពុទធស្អសនាជាការរពមររពៀងរបស់សងឃឲ្យបានសុខ រៅថា កាយសាមគគី  

គ្មម នសរត្ូវណ្ឋមកញាំញីដល់សងឃ ខដលមានកាយរពមររពៀងគ្មន រធវើសងឃ

ការបានសុខ 

១៣ 



ករណីយកចិចណ្ឋមួយាំងរពលរចញចលូក៏ឲ្យរសុះគ្មន រនាះជារហ្ត្។ុ 

 វចីសាមគគី ខដលខរបថាៈ  ការរពមររពៀងរោយវាច។ 

 សពទថាៈ វាចា រនះបានដល់សទទជាត្ជិាររគឿងបរញ្ចញនវូសំរ ង (ឲ្យ

លាន់ឮរ ើង) រៅថា  វាចា។ 

 កនុងទីរនះសរតត រលើការសនទនា រោយពាកយសមតរីបស់ជនរបុសរសី២ 

របូឬររចើនរបូ ខដលនិយយររឿងអវីមយួឬជខជករករហ្ត្ផុលអវីមយួ ឲ្យរឃើញ

ខុសរត្ូវ ឲ្យបានរបរពឹត្តរៅរសួលរោយវាច ដរាបាល់ខត្បានសររមច

របរយជន៍ជាសុខចររមើនរគប់របូ ឲ្យសមរបកបតាមធមខ៌ដលថារត្ូវនាគំ្មន

និយយអំពីការរបាថាន ត្ចិ អំពីសរនាត សតាមបានជារដើម យ៉ងរនះរទើបនាំមក

នវូសុខចររមើន រៅថា “វចីសាមគគី” រនះជាសមតគីនិំត្របស់អនករបាជញអាចនាំ

យករសចកតសុីខមកឲ្យរោយ វាចា។ 

 ឯពួកជនពាលរគមិននិយមជខជកឬនិយយដរូចន ះរទ ររពាះរគមនិ

រពញចតិ្តខុសគនិំត្ ពំុសូវបានរសចកតសីបាយរកីរាយកនុងរលាក មនិបាន

ចររមើនរលាក របើជខជកឬនិយយលាយ ំរោយកាមគណុរនាះ រទើបរគសរ-

រសើរជាសបាយ ថារចះនិយយរចះជខជករតូ្វណ្ឋស់រហ្ើយ ររពាះមនិបាន

ដងឹដល់រសចកតអីនតរាយ គថឺារចះខត្ជខជកនិយយខបករឆវងខបកស្អត ំ របឆ្ំង

ដរណត ើ មយកខត្ឈនះ រត្ងណ់្ឋខដលមនិដងឹ ដរណត ើ មយកដងឹយករចះ អំណួត្

អួត្រលើកកមពស់ខលួនឯង រហ្ើយនិយយបង្កា ប់បនតុះអនកដបទ ាល់ខត្ខបកវចី-

ការបានសុខ 

១៤ 



ស្អមគា ីរកើត្រៅជារ ល្ ះរបខកកវវិាទាស់ខទងខខវងគនិំត្គ្មន  មនិបានសររមច

ផលរបរយជន៍របស់ខលួន។ 

 ឧធហរណ  ដចូសត្វ៦ពួក គសឺត្វហ្ងស សត្វរគុឌ សត្វតាម ត្ សត្វខខលង 

សត្វរមៀម សត្វខកាក សត្វាំងអស់រនះ បានរៅរបជុើគ្មន រលើខផនែមមរនាសិលា

របឹកាគ្មន ររជើសររ ើសបកសីណ្ឋមយួឲ្យរធវើជារសតច រដើមបីឲ្យបានរសចកតសុីខ    

ចររមើន។ មានសត្វខខលង១រឆលើយថា សត្វរមៀមរនះ ជាសត្វមានអានភុាពខាល ំង

ពូខក លមមសមគរួឲ្យរធវើជារសតចបាន មុិចយល់រសបរពមតាមខញុំបាទរទ? សត្វ

ាំងអស់រសបយល់រពមតាមថា គរួរហ្ើយរតូ្វរហ្ើយ! រស្អប់ខត្សត្វខកាកធំ១  

ចងរ់ធវើជារសតចខរសកជើាស់រ ើងថាៈ សត្វរមៀមរនះមានមខុអារកក់មនិាន់

ខឹងរស្អះ មខុដចូជាខឹងរៅរហ្ើយ កុថំារ ើយដល់រៅសមលក់ បងបាូននឹងយក

រធវើជារសតចដចូរមតចរកើត្!។ មានសត្វតាម ត្១ធ ំ សំុឱកាសនិយយថាៈ គរួខត្ឲ្យ

សត្វខកាក ររពាះមានអានភុាពខាល ំងពូខកជាងរគ ពួកសត្វាំងរនាះ ក៏យល់រពម

រសបតាមតាម ត្, ឯរមៀមកពុំងគនំុំនឹងខកាកខរសកសនធប់រ ើងថាៈ ខញុំបានឮរគ

និយយររៀងៗមកថាៈ អាខកាករលម អារកក់រនះ ជាពូជពួកចណ្ឋឌ លកាចអារកក់

លួចឆក់អា រចណីំរត្សី្អច់របស់អនកដបទមានសំរ ងអរបិយអារកក់ នឹង

យកឲ្យរធវើជារសតចពំុបាន, សត្វខកាកស្អត ប់រមៀមនិយយបនតុះបង្កា ប់ត្ះិរដៀល

ខលួន ក៏រៅត ររាលរាលរចរឡាត្ររកាធខឹងរ ើងនឹកថាៈ អញរអើយ ខានបានរធវើជា

រសតច ររពាះអារមៀមចបរងអរបិយ មខុអារកក់ដចូជារគខមរនះឯង, សត្វាំង

ការបានសុខ 

១៥ 



ពីររនះរ ល្ ះរបខកក ររពាះខត្និយយជខជកត្ះិរដៀលដល់រត្កលូគ្មន រៅវញិ

រៅមក សងឃកោក់គ្មន គ្មម នវចសី្អមគា ី ក៏សទុះរ ះរៅរលើអាកាសត្តាំងចាំង

រដញចកឹគ្មន  ាល់ខត្ចងរពៀររវរារហូ្ត្មកឥ ូវរនះ រៅជាសរត្ូវនឹងគ្មន អស់

១កបប។ ឯពួកសត្វាំងឡាយក៏បានរលើកសត្វហ្ងសឲ្យរស្អយរាជយរធវើជារសតច   

ជាសត្វមានពូជពងសខពងខ់ពស់  រចះធមអ៌ាែម៌ានរមតាត ជយួរោះទកុខសត្វដបទ  

រោយសមតដីពី៏ររាះ រចះរការសចកតសុីខរកសមកានតឲ្យបានសុខ មនិឲ្យខបក

ស្អមគាគី្មន រោយវាច រៅថា វចីសាមគគី។ 

 ចិតេសាមគគី ខដលខរបថាៈ ការរពមររពៀងរោយរសុះចតិ្តគ្មន ឲ្យបាន

សុខ  គឲឺ្យរកើត្សុខ។ 

 សពទថា ចិតេ ខរបថា ធមមជាត្គិតិ្រត្ះិរះិសនសំនវូអារមមណ៍ត្ចូធ ំ មាន

ររចើនដល់៨៩ដងួ រមច៉ក៏មានររចើនដល់រម៉លះ ររពាះរហ្ត្អុវី? បានជាចតិ្តមាន

ររចើន ររពាះចតិ្តរតាច់សញ្ចររៅកាន់អារមមណ៍លាអារកក់ជាររចើន មនិរចះខឆាត្

ឆាន់ធញុរាន់នឹងអារមមណ៍លាអារកក់រនាះ មានរលឿង រកហ្ម បបត្ងជារដើម  

ររពាះរហ្ត្រុនាះបានជាមានចតិ្តររចើន ខត្របើតាមពិត្រនាះ ចតិ្តរនះមានខត្មយួ

គ ឺ វិញ្ញញ ណ រនះឯង វញិ្ញា ណ ខរបថា ធមមជាត្ជាររគឿងដងឹចាស់... គចឺតិ្ត

ររបៀបបានដចូសំពត់្រទសឯកសសុទធ របើរត្ូវពណ៌រលម   រកហ្ម រលឿង បបត្ង  

ស្អវ យជារដើម ក៏ខរបរៅជាមានពណ៌រផសងៗ ប៉ុខនតសំពត់្ាំងរនាះ ក៏រៅមាន

រ ម្ ះរៅថា នទ្រឯកៗ ដខដលខត្រ ម្ ះមយួប៉ុរណ្ឋណ ះ ទកុជារគរជលក់រលម   

ការបានសុខ 

១៦ 



រលឿងជារដើមក៏គងខ់ត្រៅរ ម្ ះថា រទសឯករលម -រលឿង ជារដើមខបករៅជា

រ ម្ ះសំពត់្ររចើនដរូចនះ របើតាមពិត្រនាះ មានខត្រ ម្ ះ១ គសំឺពត់្រទសឯក

រនាះឯងយ៉ងណ្ឋ ចតិ្តខដលមានររចើន ររពាះខត្រតាច់រៅកាន់យកអារមមណ៍

រផសងៗ មានរលឿង រកហ្មជារដើមក៏យ៉ងរនាះខដរ បានជាមានរ ម្ ះររចើន

ដល់រៅ៨៩ដងួ របើបំរបួញឲ្យខលីចះុមកមានខត្ពីរ គឺកសុលចតិ្ត១ អកសុលចតិ្ត

១ នបើ និយាយឲ្យផុត្អរ់នជ្ើងមានកត្១ គឺវិញ្ញា ណ រនះឯង។ 

 ពិត្ដរូចន ះខមនរហ្ើយ! ខត្ចិត្តាំងរនាះ រៅមិនាន់បរសុិទធស្អា ត្លា រៅ

មនិាន់ចះុសរមុងរពមររពៀងគ្មន ជា ឯកគគតាចិតេ ឲ្យមានចងុខត្១ រៅកាន់

អារមមណ៍គរឺពះនិពាវ នបានរ ើយ ររពាះចតិ្តរនាះគ្មម នការអប់ររំោយអរយិមគា 

ជាចតិ្តមនិគរួដល់ការង្ករ មិនគរួដល់ភាវនាកមម ររបើការមនិបានរកើត្លាដចូ

ទឹកកករលាក់រពាំ ររបើការខាងផកឹងតូ្ោំសលមនិរកើត្ សូមបីខត្ឆលុះរមើលមខុមាត់្

ក៏មនិរឃើញខដរ ចតិ្តខដលបានអប់របំនទុំរោយអរយិមគាាំង៨ ជាចតិ្តគរួដល់

ការង្ករ គរួដល់ភាវនាកមម នាំសុខមកឲ្យបាន ដចូជាជាងមាស រដញស្អញ មាស

ឲ្យអស់ឲ្យមាសមានពនលឺភលលឺារចលរ ើងយ៉ងរនះរៅថា ចិតេសាមគគី។ 

 របើមនិដរូចនះរទ រៅជាចតិ្តង្កករររៅរឆវងរៅស្អត ំ គរឺៅកាន់អារមមណ៍ដ៏

អារកក់មានរបូារមមណ៍ជារដើម ជាររគឿងអាប់អួរខមួររលម រោយអវជិាជ និងត្ណ្ឋោ

រងឹរតឹ្ខត្មនិបានការរៅរទៀត្ ឧាហ្រណ៍ ដចូៈ 

 ចិត្ត ភិកខ៥ុពួកនិងនរនាទាហាន៥ពួក ឯចតិ្តភកិខុ៥ពួកកពុំងខត្របរពឹត្តរពហ្ម -

ការបានសុខ 

១៧ 



ចរយិធម៌កនុងរពះពុទធស្អសនារស្អប់ខត្បានឮរគនិយយថា “បវរកញ្ញា -ធីតា”  

រៅនិគមជនបទឯរណ្ឋះៗ មានរបូរាងកាយមានសរមស់លារឆើត្ ឮខត្ប៉ុរណ្ឋណ ះ

រកើត្ចតិ្តរឆ្ត្លងងរ់លល  បានលាសិកាខ បទសឹករចលរពហ្មចរយិធម៌រៅរអាប

រមួរកសសម័រគរមរត្នឹីងរសីបវរកញ្ញា -ធតីារបស់អនករសុក ររពាះខត្បានឮរនាះ

ជារហ្ត្។ុ 

 ភិកខពួុកទី្២ បានឮរហ្ើយបានរៅរឃើញរបូរាងរនាះផង រហ្ើយក៏លា

សិកាខ បទសឹករចលរពហ្មចរយិធមរ៌ៅរមួរស់នឹងបវរកញ្ញា -ធីតា របស់អនករសុក

រនាះ ររពាះខត្បានឮបានរឃើញរនាះជារហ្ត្។ុ 

 ភិកខពួុកទី្៣ បានឮផង បានរឃើញរបូផង លុះបានរឃើញជាក់ចាស់រៅ

ដល់រទពយសមបត្តិក៏សឹកចករចលរពហ្មចរយិធម ៌រៅររត្កអររមួរស់នឹងកញ្ញា -

ធតីារបស់អនករសុករនាះ ររពាះខត្បានឮបានរឃើញជាក់ចាស់រនាះជារហ្ត្។ុ 

 ភិកខពួុកទី្៤ បានឮ បានរឃើញៗជាក់ចាស់ រហ្ើយបានជបួសនទនាគ្មន

រោយពាកយសមតឮីចាស់រ ើង ក៏លាសិកាខ បទសឹករចលរពហ្មចរយិធមរ៌ៅ

ផងុខលួនលងស់្អល ប់នឹងបវរកញ្ញា -ធតីារបស់អនករសុក ររពាះបានឮបានរឃើញ   

បានសនទនារនាះជារហ្ត្។ុ 

 ភិកខពួុកទី្៥ បានឮ បានរឃើញ បានសនទនាចរចគ្មន  មនិបានរភលចស្អម រត្ី

បរណ្ឋត យចតិ្តរៅកនុងអារមមណ៍ មានរបូារមមណ៍ជារដើម ខំរបឹងសងាត់្សងានិចតិ្ត 

ត្យុទធចរំពាះបវរកញ្ញា -ធតីារនាះ រោយបញ្ញា ដ៏្ ល សបវរោះបដរចួខលួនអំពី

ការបានសុខ 

១៨ 



ររគឿងរឆ្ត្លងងរ់លល  មនិលងខ់លួនរៅបររមើមាត្រុគ្មម យកជយ័ជមនះឈនះមាត្ុ

រគ្មមរបស់អនករសកុរនាះបាន រោយបានរបមលូចតិ្តឲ្យចលូមកផតុផំសំជាកមាល ំង

ស្អមគារីបឆ្ំងចាំងនឹងបវរកញ្ញា -ធតីាមនិរពមចះុចញ់សឹករចលរពហ្មចរយិ

ធមឲ៌្យវនិាសរៅថា ចិតេសាមគគី។ 

 គរួរតាប់យកត្រមាប់ពួកភកិខុទី៥ ខំរបឹងត្យុទធនឹងមាត្រុគ្មមាល់ខត្មាន

ជយ័ជមនះឈនះកាមគណុខដលជាសឹកសរត្ូវកនុងរពះពុទធស្អសនា គរួរៅបាន

ថា ពួកភកិខុមនិកបត់្រពះពុទធស្អសនា មនិកបត់្ាយក ាយិកា ខដលឲ្យ

រទយយានរោយចតិ្តសាធ រជះថាល  រ ម្ ះថា ភកិខុរកសុខរឃើញ យកសុខមក

ខចកចយឲ្យរគបានកនុងបចចុបបននរលាកនិងរលាកខាងមខុ ទកុជារកសមរបរសើរ

បំផតុ្ ជាងពួកភកិខុទី១-២-៣-៤ រ ម្ ះថាជាភកិខុកបត់្រពះពុទធស្អសនា កបត់្ចតិ្ត

សាធ រជះថាល បនាយក ាយិកា គជឺាភកិខុមនិមានចតិ្តស្អមគា ី មនិរចះរបួរមួ

របមូលចិត្តឲ្យសថិត្រៅនឹងជា ឯកគគតា របាថាន យករពះនិពាវ នមកជាអារមមណ៍ 

នឹងរកសុខមនិរឃើញកនុងបចចុបបនននិងបររលាកមកររបើរបាសបាន ររពាះគ្មម ន  

ចិតេសាមគគី  រនះជារហ្ត្ ុដចូជា  ចិតេៈ 

 នរនាទាហាន៥ពួកគឺៈ 

 នរនាទាហានពួកទី្១ បានរលើកទ័ពរៅត្តាំងចាំងនឹងទ័ពជាសរត្ូវ ដល់

រៅទីសមរភមូ ិ បានឮសូរសំរ ងសនទនាចរចរបស់ទ័ពជាសរត្ូវ ក៏នាំគ្មន រត់្

ចូលបរពររៅបាត់្ខលួនអស់រៅ ជាឱកាសឲ្យទ័ពជាសរត្ូវចូលមកយកជ័យជមនះ

ការបានសុខ 

១៩ 



បាន ររពាះខត្បាឮសូរសំរ ងសនទនាចរចរបស់ទ័ពជាសរត្ូវរនាះជារហ្ត្។ុ 

 នរនាទាហានពួកទី្២ បានរលើកទ័ពចាំងនឹងទ័ពជាសរត្ូវ បានរឃើញ

ធលីូដហុី្យរធាា លរ ើងក៏នាំគ្មន រត់្ចលូបរពបាត់្ខលួនអស់រៅ ជាឱកាសឲ្យទ័ព

សរត្ូវចលូមកយកជយ័ជមនះបាន ររពាះខត្បានរឃើញធលីូដហុី្យរបស់ទ័ព

ជាសរត្ូវរនាះជារហ្ត្។ុ 

 នរនាទាហានពួកទី្៣ បានរលើកទ័ពរៅចាំងនឹងទ័ពសរត្ូវ បានរឃើញ

ទងជ់យ័ទ័ពជាសរត្ូវក៏នាំគ្មន រត់្ចលូបរពបាត់្ខលួនអស់រៅ ជាឱកាសឲ្យទ័ពជា

សរត្ូវចលូមកយកជយ័ជមនះបាន ររពាះខត្បានរឃើញទងជ់យ័រនាះជារហ្ត្។ុ 

 នរនាទាហានពួកទី្៤ បានរលើកទ័ពរៅចាំងនឹងទ័ពជាសរត្ូវ បានឮសូរ

កាំរភលើងធនូស្អន ខរសករ ៊ករស្រញ្ជៀវថា ឲ្យចលូត្យុទធរបយុទធរបកាប់របចក់គ្មន

សមាល ប់គ្មន ស្អល ប់រដរោសពាសរពញកនុងបរព រោយមនិបុិនរបសពវ ល្ សបវ  

ក៏នាំគ្មន រត់្របាយចលូបរពបាត់្អស់រៅ ជាឱកាសឲ្យទ័ពជាសរត្ូវចលូមកយក

ជយ័ជមនះបាន ររពាះខត្បានរឃើញកាប់ចក់សមាល ប់គ្មន  ឮសូរកាំរភលើងធនូស្អន

រនាះជារហ្ត្។ុ 

 នរនាទាហានពួកទី្៥ បានរលើកទ័ពរៅត្តាំងចាំងនឹងទ័ពជាសរត្ូវ បាន

ឮពួកទ័ពជាសរត្ូវសនទនាចរចគ្មន  បានរឃើញធូលីដីហុ្យនិងទងជ់័យនិងោន

វក់វកីនុងបរពាំងស្អល ប់ររត្ៀបរតារពញខត្បរព ឥត្មានត្ក់សលុត្រនធត់្អំពីររឿងអវី  

ឥត្មាននាំទ័ពរត់្ចលូបរព ចលូរៅរបយុទធរោយរបាជាញ ដក៏ាល  នបុិនរបសពវ

ការបានសុខ 

២០ 



យកជយ័ជមនះឈនះបាន មនិបានបរាជយ័ចញ់បដទ័ពជាសរត្ូវ យ៉ងរនះ

រ ម្ ះថា រសនាា នមនិបានកបត់្ជាត្ ិកបត់្ស្អសនា រពះម កសរត្។ 

 ឯរសនាា នពួកទី១-២-៣-៤ ជារសនាា នកបត់្ជាត្ ិ កបត់្ស្អ-

សនា រពះម កសរត្ ររពាះគ្មម នចតិ្តស្អមគាតី្សូ៊របឆ្ំងចរំពាះទ័ពជាសរត្ូវ  

របើកឱកាសឲ្យទ័ពជាសរត្ូវចលូមកយកនគររបស់ខលួនញាំញីរធវើបាបរបជាជន

ហី្នរ ចរទពយសមបត្ត ិ រពាត់្របាសញាត្ិសនាត នខានបានរឃើញមុខគ្មន រស្អយ

ទកុខរវទនាមនិរចះផតុ្មនិរចះរហ្ើយ រនះរហ្ើយ! ររពាះខត្ឮ ររពាះខត្រឃើញ

មនិពិនិត្យពិចយ័ នាំគ្មន រត់្រចលទឹកដកីរំណើ ត្របស់ខលួន បរណ្ឋត យឲ្យសរត្ូវ

យកបានបាត់្រករ តិ៍ដើខណល ដចូជាភកិខុ៥ពួក រគ្មន់ខត្ឮ រគ្មន់ខត្រឃើញ

ប៉ុរណ្ឋណ ះ នាគំ្មន របាះបងរ់ចលរពហ្មចរយិធម៌របស់រពះពុទធរៅទទលួយកបវរ

កញ្ញា -ធតីា របស់អនករសុកមកជាគ្មន រងទកុខរវទនារោយការនិរាស រពាត់្របាស

ចករចលគ្មន  នាឲំ្យរកើត្រស្អកខសឹកខសួលអួលអាល័យ ររពាះខត្រកើត្ស្អល ប់

វបិត្តទឹិកដ ីគរឺបូកាយរនះជារហ្ត្។ុ 

 បាលីថា “សមគ្គគ នំ តកបា សុកោ” ខដលខរបថាៈ ការពាយមរបស់

រពះសងឃរពមររពៀងគ្មន  ឲ្យបានសុខ  គឲឺ្យរកើត្សុខ។ 

 អងាខដលជារបធានបនរសចកតពីាយមមាន៤ យ៉ងគៈឺ 

  តកចា  ខសបក 

  នាា រ ូ  សរបស 

ការបានសុខ 

២១ 



  មំសំ  ស្អច់ 

  កោហិតំ ្ម 

 រត្ូវតាំងអធោិា នចតិ្តរោយពាយមថាៈ  ខសបកចរូសវិត្រកពឹត្រៅចះុ  

សរបសររគងររគ្មងររកៀមររកាះដចូជាវលលិខលនខពនរៅចះុ ស្អច់សវិត្ររកៀម

រកាបជាប់ឆាងឹរៅចះុ ្មរសករសតុ្រសលកស្អល ំងរៅចះុ យ៉ងរនះរៅថា      

វីរយិៈ  ឬរៅថា  តបៈ។ 

 តបៈ ខរបថា ពាយម រងុររឿង រៅត  ករតត  ដតុ្បំផ្កល ញ... មានន័យររចើន

យ៉ង គកឺាររបរពឹត្តដតុ្បំផ្កល ញនវូករិលសខដលជាររគឿងរៅហ្មងចតិ្ត រដើមបី

រធវើកាយនិងចតិ្តឲ្យសងប់ រៅថា តបៈ, ការរបរពឹត្តពិាយមរកាឧរបាសែ,  

រធវើានរកាសីល, របរពឹត្តពាយមបររិភាគខត្ខផលរឈើនិងរមើមរឈើជាអា រ 

ដចូជា តាបសឥសី, របរពឹត្តមនិរសលៀកដណត ប់សំពត់្ រដកផ្កទ ល់ខលួននឹងខផនដី

ជារដើម ដចូជាពួកអរចលក ៍ និរគនថត្រិ ថយ៍ិ រៅថា តបៈ ឬរបរពឹត្តពាយមខំ

របឹងសិកាដចូជនស្អមញ្ាឬសិការវទមនតដចូពួករពាហ្មណ៍ រៅថា តបៈ  

ការពាយមកាន់វត្តរបត្បិត្តតិ្ងឹយ៉ងរនះ  ររពាះខត្របាថាន ចងប់ានសុខ។ 

 ពួក មនសុស ខដលរកើត្មករលើដរីៅររកាមរមឃកនុងរលាករនះ រត្ូវ

ខត្រធវើការង្ករាំងអស់ របើអនកណ្ឋមយួមនិរធវើការង្ករអវីបនតិចរស្អះ អនករនាះរក

រសចកតសុីខសបាយរសួលកាយគ្មម នរទ! រសចកតសុីខរកើត្មកពីណ្ឋ? រកើត្

មកអំពីរសចកតពីាយម គខំឺរបឹងខរបងរធវើការង្កររគប់យ៉ង ដចូពាយមខំ

ការបានសុខ 

២២ 



ររៀនវជិាជ រផសងៗ ខំចររមើនរមតាត ភាវនា ខំរករភាគសមបត្តឲិ្យមានបរបិូរណ៌ កុំ

ចំខត្ែងូររហ្ើយខជិលមនិរធវើការង្ករនាះ ខំពាយមដសុខាត់្ចតិ្តរបរពឹត្តសុចរតិ្

ធម ៌ ឲ្យបានឋានៈដប៏វរមានយសស័កតែិាុរំែាើងរងុររឿងកនុងរលាករនះរសមើមខុនឹង

អនកដបទ រោយអំណ្ឋច តបរាសី ជយ័រជាគសិវរមាកខ រយគដល់រពះនិពាវ ន  

រទើបរ ម្ ះថា តបៈ ពាយមដតុ្បំផ្កល ញរសចកតរីៅហ្មងខដលជាករិលសរធវើ

ឲ្យរកើត្ទកុខរពួយលំបាកកនុងរលាក ឆលងរៅរករសចកតសុីខបាន រោយរសចកតី

ពាយមរពមររពៀងរបស់ពួករនះឲ្យបានសុខ។ 

 ត្យ៉ួង ពួកបពវជតិ្ខលះកនុងរពះពុទធស្អសនា ឮថាខំពាយមរបត្បិត្តធិម៌

ដើរ ើងត្បៈធម ៌ រៅកនុងទឹកអងាុយឬឈរកនុងទឹករតាំទឹករត្មឹមាត់្ឬចងុរចមុះ  

រដើមបីដតុ្បំផ្កល ញបរណត ញរសចកតីខជិល រង្កកងក់ឈលក់ទឹកចលូរចមុះឬមាត់្

រហ្ើយភាញ ក់រ ើង ខំពាយមរធវើត្បៈត្រៅរទៀត្ ាល់ខត្បានសររមចរប-

រយជន៍របស់ខលួនក៏មាន, បពវជតិ្ខលះមានរសចកតរីពមររពៀងគ្មន  រសបមត្គិ្មន   

 ៊នពាក់បរង្កា ងរ ើងរៅរលើកពូំលភនរំហ្ើយធាក់បរង្កា ងរចញ កុឲំ្យចះុមក

វញិរចួ បានរបតជាញ គ្មន ថារយើងរត្ូវពាយមរបត្បិត្តរិធវើត្បៈធមឲ៌្យាល់ខត្បាន

សររមចរបរយជន៍ គមឺគាផល របើមនិបានសររមចរបរយជន៍គណុវរិសសអវី

រទ រតូ្វរៅស្អល ប់រលើភនរំនះចះុ ការរពមររពៀងរបស់បពវជតិ្ពួករនះក៏បាន

សររមចរពះអរហ្ត្តជាអងារពះអរហ្នតរគប់អងា រហ្ើយនំាគ្មន រ ះរៅបិណឌ បាត្

បានរចួរស់ជវីតិ្រគប់គ្មន  រោយខំពាយមរបរពឹត្ត តបៈ យ៉ងត្ងឹរនះជារហ្ត្ុ

ការបានសុខ 

២៣ 



ឲ្យបានសុខ ឲ្យរកើត្សុខកនុងបចចុបបននរនះនិងរលាកខាងមុខ ទកុជាទិោា នគុត្ ិ រតូ្វ

យកត្រមាប់តាមលំអានរនះ រទើបរ ម្ ះថាអនករកសុខរឃើញ រោយរសចកតី

រពមររពៀងគ្មន រនះជារហ្ត្។ុ ពិត្ដរូចន ះខមនរហ្ើយ ភកិខុខដលបានរបារពភនវូ

រសចកតពីាយម រតូ្វផាងស្អម រត្ឲី្យមាន វរីយិបរបិូណ៌រ ើងដចូអារទធវរីយិភកិខុ

ពាយមមនិ ៊នឲ្យដល់ឋានៈរបស់ករិលសរកើត្រ ើងរហ្ើយ បានសងាត់្

សងានិករិលសកនុងទីរនាះៗរគប់ឥរយិបែរនាះៗ កុឲំ្យរកើត្រ ើងបាន គរឺលាក

មនិបានទំររត្ខនងរលើខរគអស់៤៤ឆ្ន ំ ររពាះរហ្ត្រុនាះ រលាករៅភកិខុរនាះថាៈ  

“អារទ្ោវីរកិោ”  ររពាះអារស័យនវូរសចកតពីាយមរនាះជារហ្ត្។ុ 

 ទីបញ្ញច ប់បនស្អមគាភីាពរត្មឹរនះរហ្ើយ សូមយកគ្មថាកនុងអដាកថា

ជាត្កម៍កបំរពញរសចកតបីនស្អមគាភីាពឲ្យមានន័យភលរឺសចកតតី្រៅរទៀត្ថាៈ 

   ឧកកកឋ េ សុរមិចឆនេិ 

   មកនេសុ អកតូហលំ 

   បិយញ្េ  អននបានមាិ  

   អកតថ ជាកត ច បណឌ តំ។ 

 កាលរបើមានការណ៍ជាឧរកដិាយ៉ងសំខាន់ រត្ូវរបាថាន រកមនសុសដរ៏កលៀវ

កាល យ៉ងអងអ់ាចមនិខាល ចស្អល ប់ ដចូជារយធាកនុងសស្រង្កា មកពុំងរបយុទធមនិរត់្

រចលចមាំងត្តំាងរោយរសចកតីរកលៀវកាល  ររបៀបដចូជាមនសុសខដលរនទះបាញ់

រត្ូវកាលរហ្ើយក៏មនិរត់្រចញរៅ រៅថា មនសុសរកលៀវកាល ។ កាលរបើមានការ

ការបានសុខ 

២៤ 



របឹការត្ូវរបាថាន រកមនសុសខដលមនិនិយយការណ៍ឥត្របរយជន៍ មនសុស

មនិរបិញរបុញ មនិភាញ ក់រផាើល មនិសលន់ត្ក់សលុត្ មនិធញុរាន់ទមាល យការ

របឹការនាះរចល...។ កាលរបើដល់រពលបានបាយនិងទឹក រត្ូវនឹករឭករក

មរិត្សមាល ញ់ជាទីរសឡាញ់មកបររិភាគរមួជាមយួ...។ កាលរបើមានអត្ថរបស្អន

ជើពាក់ចក់ររសះរកើត្រ ើង រតូ្វរបាថាន រកបណឌ ិ ត្អនករបាជញអាចរចះរោះរស្អយ

អធបិាយចរំពាះ អតថគមភិរៈ និង ធមមគមភិរៈ ដរ៏ជាលររៅតាមបាលីរនាះៗ  

រទើបរ ម្ ះថា របាថាន រករសចកតសុីខចររមើន ឲ្យបានសុខរកសមកានត ឲ្យបាន

រកើត្របាជាញ ដ៏្ ល សបវ  រចួចករសចកតទីកុខកនុងរលាករនះបាន។ 

 

 

 

 

 

រស្អវរជាវរោយៈ ថាច់ សុតឹម 
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