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       របសូត ៃថង១០មនី១៩៤០ េនឃុៃំរពកបបស 

រសុកៃរពកបបស េខតដតែកវ របេទសកមពុជ។ 

រពះេតជរពះគុណបណឌិ ត ហុក %វណ( ជបុរត

ទី៣កនុងបណដ បុរតទងំ ៥ នក ់បិតនម ហុក ៃហ 

មតនម សុខ យឹម។ រពះជនម១៥ ឆន  ំ បសួជ

សមេណរ លុះរពះជនម២១ឆន  ំបនបំេពញឧបសមបទ

ជភកិខុ។ កលរពឹតដិករណ៍ ឆន ១ំ៩៧៥ រពះអងគបន

េភៀសរពះកយេទរបេទសៃថ បនទ បម់កបននិមនត

េទរស់េនទីរកុងម៉ុងេរអល់ េខតតេកបិក របេទស ក

ណដ  េនៃថង ២៣ េមស ១៩៨១។  

កលពីកុមរភព រពះអងគបនសិកសអកសរ   ស

រសដជតិចបប់ឋមសិកស ។ េពលចូលកនផ់នួសរពះ
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អងគបនសិកសធមមវនិយ័ ទងំ៣ថន ក ់Eតី េP ឯក 

បនសិកសជបពុ់ទធិកបឋមសិកស ពុទធិកមធយម

សិកសបឋមភូមនិិងទុតិយភូម ិ និងបនតសិកសេន

ពុទធិកសកលវទិយល័យរពះសីហនុរជ ជបប់រញិញ ប័

រតពីរែផនក គឺែផនកទសសនវទិយនិងសសនេរបៀប

េធៀប (Philosophy) និងបរញិញ បរ័តបូរណភស 

(បលី សំរសកឹត)។ េឆលៀតេទេរៀនបរញិញ បរ័តែផនកអកសរ

សរសដនិងមនុសសសរសដ េនសកលវទិយល័យភនេំពញ

ជមយួពួកនិសសតិជរគហសថ។ េរកពីសិកសគនថធុរៈ 

រពះអងគបនរសវរជវ ែផនកវបិសសនធុរៈ េហយ

បនរបតិបតតិសមថវបិសសន អស់េពលជេរចន

ឆន ។ំ រពះអងគបនជបជ់របធន សមគមសមណ

និសសតិែខមរ េហយបនចូលរមួកនុងនទីសនទនធម ៌

ៃនពុទធិកយុវជនែខមរ ផសយតមវទិយជុតិេនភនេំពញ 

មុនឆន ១ំ៩៧៥។ ជសរសត ចរយបេរងៀនេនពុទធិកវទិយ
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ល័យធមមទូតែដលមនរពះេតជរពះគុណ េ. /ន 

ជអនករគបរ់គង។ 

េនបរេទស រពះអងគបនសិកសបនដជបអ់នុ

បណឌិ ត (Master’s degree) ទីបំផុតជបប់ណឌិ ត

ទសសនវជិជ  ែផនករពះពុទធសសន (Doctor of 

Philosophy on Buddhism) េនសកលវទិយល័យ

ញូែដលីល ៃនរបេទសឥណឌ  េនៃថង២៨កុមភៈ២០០៤ 

េដយនិេកខបបទមយួ (Thesis, These)អស់កល

៥ឆន  ំ េរកមចំណងេជងថ “សិទធិសតវកនុងរពះពុទធ

សសន” (Animal Rights in Buddhism)។ 

េនកនុងរបេទសកដូ៏ចជេនេរករបេទស រពះអងគ

បនជួយ សងគមែខមរយ៉ងេរចន ែផនកបញញ សម រតី

េដយវធីិេទសនពនយល់ធមវ៌និយ័ តមមគ៌រពះពុទធ

សសន ដូចជេធវធមមសកចឆ  តមវទិយសំុេឡង

សហរដឋអេមរកិ និងវទិយអុសីុេសរអីស់១០,២០ឆន ។ំ 
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េរកពីេនះ រពះអងគបនេទរបេទសឥណឌូ េនសីុ តម

ករនិមនតរបស់រកសួងករបរេទស អលីអឡតស

ៃនរបេទសេនះ េដយយល់ថ ែខមរជអនកកនរ់ពះពុទធ

សសន េបេឃញរពះសងឃ ភគឺែខមរទងំបនួអច

និយយឆបរ់តូវគន  កនុងអំឡុងេពលែខមរចរចគន រក

សនតិភព។  

សូមែខមរកនុងរបេទសនិងេរករបេទស កំុឱយអស់

សងឃមឹ កនុងករែសវងរកសិទធិេសរភីព និងលទធិរបជ

ធិបេតយយ ជូនមតុរបេទសេយងឱយបនសេរមចកនុង

េពលខងមុខេនះ៕ 
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SរពEKTលេUគផ,NវចិតX 

និពន្ធៈ      រពះបណឌិ ត ហុក <វណ> 
  បណឌិ តទសសនវជិជ ែផនករពះពុទធសសន 
 
ជំនួយការៈ សរសតចរយ ទូច គីម1<[ង 
  បរញិញ បរតជនខ់ពស់អកសរសរសតែខមរ 

អ្នកពិនិត01អក្ខរាវ5រុទ្ធៈ 
 រពះមហ យិន \]យ េលក េអៀង ពិសី 
 កញញ  ៃផ <ែអម   េលក សុខ ជីវ័នX 
 កញញ  រស់ 1សស់   េលក <ត សុaព 
 េលក ធួក cវ   េលករសី ផុន ពិសី 
 
អតdបទេសៀវេe SរពEKTលេUគផ,NវចិតX
េនះ fនបកែ1ប!a<អង់េគ,ស េgយ
1ពះេតជ1ពះគុណបណ6ិត ហុក <វណ> េh
ទំព័របIjប់េនះ។ 
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ក- េរគផលូវកយ.......................................... ១ 
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 -ជំេនឿេលរពហមលិខិត............................. ៥៨ 
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៩- សមល បខ់លួនេនសព នេរជយចងវ ...............៦៥ 
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!រព$%&លេ)គផ,-វចិត2 

ក. េ)គផ,-វ!យ 

     រពះពុទធសំែដងថ េរគរបស់មនុសសសតវមនពីរ

របករ គឺេរគេកតផលូវកយមយួ េរគេកតផលូវចិតត      

មយួ។ ចំេពះេរគផលូវកយ រពះអងគបនសំែដងថ 

របូរងកយរបស់មនុសសសតវ េកតអំពីធតុទឹកដីេភល
ងខយល់ េកតេឡងសថិតេននិងទីបំផុតរតូវរលយេទ

វញិ គឺកលណមនជតិ ែតងែតមនជរពយធិនិង

មរណៈ។ តមគមពរីរពះអភធិមមបញជ កេ់ទៀតថ របូ

រងកយរបស់មនុសសសតវគម នអវីេរកពីខនធ៥េឡយ 

គឺរបូ េវទន សញញ  សងខ រ វញិញ ណ េហយខនធ៥េនះ

របរពឹតតេទជ អនិចចំ ទុកខំ អនតត ។ ដូេចនះបញជ កថ់ 

កលណមនរបូ ែតងែតេកតមនជំងឺរគបជំ់ពូក 

រគនែ់តេកតមនជំងឺតិចេរចនជងគន ប៉ុេណណ ះ តម

អំេពកមមផលរបស់ខលួន។ ជីវតិរបស់មនុសសសតវទងំ 
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ឡយ ែដលអចរស់េនបនអរស័យចំណីអហរ 

ករដកដេងហមេចញចូល ធតុអកសលអ ឥរយិបថ

របរពឹតតេទេសមគន  េបខវះកតត ណមយួ ជីវតិនឹង

ទទួលករលំបករហូតបតប់ងជី់វតិ។ ដូេចនះ ជីវតិ

រស់េនេដយលកខខណឌ ែបបេនះ ជជីវតិផុយរសួយ

ណស់ ដូចពុទធភសិតថ កិច7ំ ម:;ន ជីវិតំ ែរប
ថ ជីវតិរបស់សតវទងំឡយរស់េនបនេដយករម។ 
     វធីិេដះរសយេរគផលូវកយ រពះពុទធបនែណនំ

ឱយមនុសសេរបថន សំំរបព់យបល ដូចរពះអងគបន

អនុញញ តដល់ភកិខសងឃ ឱយេរបថន េំនេពលមនជំងឺ 

ែដលេហថ គិលនេភសជជបចចយ័។ ករពយបល

េនះ គឺជករសរមួលដល់ធតុ េរពះរបូរងកយជ

ធតុ ឯថន ែំដលយកមកពយបលេនះកជ៏ធតុ។ 

រពះពុទធសសន បេរងៀនពុទធសសនិកជនឱយមន

អនមយ័ គឺវធីិករពរកំុឱយមនេរគ េដមបឱីយជីវតិ
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ែដលជអនតត េនះ រស់េនបនយូរកនុងបំណងេធវ
អំេពលអឱយបនេរចន កនុងកររេំដះទុកខមនជតិទុកខ

ជេដម។ ដូចពុទធភសិតមយួបទេពលថ  ?េ)- 

គ$% បរB CD  ែរបថ ករមនិមនេរគជល

ភដរ៏បេសរ។ រពះសមពុទធ បនេរបៀបរបូកយរបស់

មនុសសសតវ ដូចជយនយនតរគបរ់បេភទ េដយេរប
ពកយថ សរFរយន2 ំែរបថ សររីយនត Gបនីយំ  

ែរបថ េដរេទមុខ ឬរបរពឹតតេទមុខ ដូចេបះដូងេដរ 

សួតដកដេងហមេចញចូលជេដម េបវេដរមនិរបរកតី 

នឹងេធវឲយជីវតិមនជំងឺ។ 

     ពុទធសសន កទ៏ទួលសគ ល់តមផលូេវជជសរសត

ថ ជំងឺបណត លមកពីេមេរគ េធវឲយខូចអងគធតុ

ណមយួៃនរបូរងកយ េហយេរបថន អំចពយបល

ឱយជបន េបថន េំនះមនឥទធិពលសមល បេ់មេរគ

េនះបន។ សពវៃថងេនះ បេចចកវទិយែផនកករពយបល
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ជំងឺេនះ មនករលូតលស់ខល ងំណស់ ។ ប៉ុែនត 

េទះបីបនលូតលស់យ៉ងេនះកេ៏ដយ កពំុ៏អច

ពយបលឱយមនុសសបតឈ់រឺហូត និងផុតពីចស់ 

និងសល បប់នេឡយ។ ករពយបលេនះ រគនែ់ត   

ពនយេពលសល បប់៉ុេណណ ះ។ ដូេចនះករចស់ឈសឺល ប់

េនះ ផុតពីសមតថភពរបស់វទិយសរសត ែដលអច

េដះរសយបន។ ចំែណក រពះពុទធេដះរសយ

បន គឺករបនសេរមចរពះនិពវ ន េដយបលីថ 

អមតំ និIJនំ ែរបថ និពវ នមនិសល ប។់  

     ដូចបនេពលមកេហយ វធីិេដះរសយតមផលូវ

រពះពុទធសសន េពលមនុសសមនជំងឺ មនិេឃញ

រពះពុទធបេរងៀន ឱយមនុសសបនរ់សន ់បងួសួងអងវរករ

ឱយេទវត រពះឥនទ រពះរពហម ឬសំុឲយរពះអងគជួយ ឲយ

ជេរគេឡយ។ ជំេនឿមនុសសជំននេ់ដម កលណ

េបមនភយ័រគបសងកត ់ មនជំងឺដមក តេ់បៀតេបៀន
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ជេដម ែតងែតបនរ់សនវ់តថុខងេរក េដយយល់ថ

អចជួយ ខលួនបន។ សមយ័េរកយមក េដយមន

ករេជឿនេលឿន ខងចំេណះេចះដឹង ជំេនឿែបបេនះ

បនរតូវចុះេខសយ េពលមនជំងឺែបរមករកថន ឬំនំ

េទេពទយឱយពយបល រសបតមវធីិរបស់រពះពុទធស

សន។ រពះពុទធសសនសំែដងថ ផលអវីមយួេកត

េឡង េរពះមនេហតុរបស់វ ដូចមនុសសមនជំងឺ 

េរពះមនេហតុនឲំយមនជំងឺ ដូចអករៈកនុងខលួន

េដរមនិរបរកតី មកអំពីខូចែផនកណមយួ ពំុែមន

េខម ចបិសចេធវឲយឈេឺឡយ េហយេទវត រពះឥទទ 

រពះរពហម កពំុ៏អចេធវឲយបតឈ់ែឺដរ។ វធីិេដះ

រសយជំងឺផលូវកយតមរពះពុទធសសន រសបតម

វទិយសរសតែផនកេវជជសរសត គឺរតូវេរបថន ពំយបល 

េហយជំងឺខលះរតូវករវះកត។់ េបពយបលមនិជ 

បននយ័ថ េពលេវលកំណតអ់យុែដលរតូវសល ប ់



!រព$%&លេ)គផ,-វចិត2 

                            4ពះបណ8ិតហុក <វណ=                               6 
 

បនមកដល់េហយ រសបតមកមមផលរបស់ខលួន

ែដលបនសងមក ពំុែមនជរពះរពហមលិខិតេលក

ចរមកេទ។ េបសល បេ់ដយចស់ជរ បននយ័ថ

ជេទសរបស់វដតសងសរ ែដលអនកណកពំុ៏អច

េជៀសវងបន េទះបីជខលួនមនកុសលផលបុណយ

េរចនយ៉ងណកេ៏ដយ តួយ៉ងដូចជរពះពុទធ រពះ

អងគមនបរមដីខ៏ពស់ ករ៏តូវជរញុំញីកនុងរពះកយ

របស់រពះអងគ ករ៏តូវរលំតខ់នធបរនិិពវ នកនុងរពះជនម

៨០រពះវសស។  
 

ខ. េ)គផ,-វចិត2 

 

     េរកពីទុកខេកតចស់ឈសឺល បត់មផលូវកយ មន

ទុកខេរចនរបេភទេទៀត េកតពីផលូវចិតតរបស់ខលួនសុទធ

សធ។ ប៉ុែនត មនុសសមនិសូវរវល់យកចិតតទុកដក់
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ចំេពះទុកខឬេរគផលូវចិតតេឡយ។ ដូចជរបថន អវមីយួ

មនិបនសេរមចដូចរបថន កេ៏កតទុកខ។ ករបតប់ង់

វតថុឬមនុសសជទីរសលញ់ ចិតតកេ៏កតទុកខេដយករ

េសកសត យ។ ជួបវតថុឬមនុសសែដលមនិេពញចិតត 

ចិតតកេ៏កតទុកខ េដយសរែតសអបវ់េចះែតជួបមុខ។ 

េសចកតីទុកខទងំេនះ េកតពីកររសលញ់និងករ

សអបែ់ដលជកិេលសេរគឿងេសហមង េនះចិតតរបស់

មនុសសសតវបុថុជជនទូេទ។ របសិនេបេសចកតីទុកខ

មនករមតិខល ងំ មនុសសអចេធវអតតឃតខលួនឯង។ 

     ចិតតជធមមជត គម នរបូសណឋ នរទងរ់ទយអវី
េឡយ គឺជនមធម ៌ ប៉ុែនតវមនករពិតរបស់វ គឺ

ចិតតជធមមជត េចះនឹកគិតេទរកអរមមណ៍េផសងៗ 

េចះេសមនសសរកីរយ េនេពលែដលបនទទួល  

អរមមណ៍ជទីគបចិ់តត េចះេទមនសសតូចចិតត េពល

ែដលបនទទួលអរមមណ៍មនិជទីគបចិ់តត។ របូនិង
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ចិតតេកតរលតរ់គបខ់ណៈ ែដលេហថ ខណិកម-

រណៈ ែរបថសល បត់មខណៈ។ េនះជ បរNO-

មទុកR គឺទុកខេកតេឡងអំពីករែរបរបួលបតូរផល ស់ៃន    

ចលនរបូធមនិ៌ងនមធម។៌ ប៉ុែនត ចិតតេកតរលត់

រហ័សជងរបូ ដូេចនះ េសចកតីទុកខែដលរបរពឹតតេទ
តមផលូវចិតតេរចនជងផលូវរបូ េនះជេសចកតីទុកខដល៏អិត។ 

 

១. េហតុៃនទុកRផ,-វចិត2 

 

      មនុសសភញ កពី់ដំេណក កយមនិទនច់បេ់ធវ
ករអវីផង ចិតតចបេ់ធវករមុនរចួេទេហយ េដយគិត

ពីករងររបចៃំថង លយឡំេដយកររពួយបរមភកនុង

ចិតតផង។ ចិតតបនសរមកខលះ េនេពលែដល

ទទួលទនដំេណកលកេ់ដយមនិយល់សបតិ។ េប
ចិតតេចះែតគិតមនិសរមកេសះ មនិយូរប៉ុនម នរបូ
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រងកយនឹងេទជឈ ឺ េដយកយនិងចិតតមន

ទំនកទំ់នងគន ។ ទុកខេកតអំពីករបតប់ងវ់តថុនិងជន

ជទីរសលញ់ និងជទីេគរព។ េសចកតីថ ជនណ

មយួជបចិ់តតរសលញ់េពញចិតតវតថុណមយួ េពល

ណវតថុេនះខូចឬបតប់ងេ់ទ ជនេនះកេ៏កតទុកខ

េដយនឹកសត យវតថុេនះ។ កដូ៏ចគន និងជនណ

មយួែដលជទីេគរព និងជទីរសលញ់របស់ខលួន

បនទទួលេរគះថន កម់នវបិតតិ ឬសល បប់តប់ងជី់វតិ 

កេ៏សកសត យ មនចិតតេរកៀមរកំយំេសកសត យ

រសេណះ។ េបជនែដលបតប់ងេ់ទេនះ ជទី

រសលញ់ខល ងំ ចិតតកេ៏កតទុកខខល ងំ េបរសលញ់

លមមចិតតេកតទុកខលមម េបរសលញ់តិច ចិតតេកតទុកខ

តិច។ ផទុយេទវញិ េបជនែដលបតប់ងេ់ទេនះ  

មនិជទីរសលញ់េសះ េសចកតីទុកខផលូវចិតតកគ៏ម ន

េសះ។ រតងេ់នះេហយ បនជរពះពុទធសំែដងថ 
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េសចកតីទុកខ េសចកតីេសក ករភយ័ខល ចេកតេចញ

មកពីេសចកតីរសលញ់។ ឧទហរណ៍ ជនមន កប់ន

យំេសយេសកេរពះកូនខលួនសល ប ់ ប៉ុែនតេបកូនអនក

ដៃទសល ប ់ ជនដែដលេនះគម នយំេសយេសក

េសះេឡយ។ េនះបញជ កយ៉់ងចបស់ថ ជនេនះ

យំមកពីកររសលញ់កូនខលួន ឯកូនអនកដៃទសល ប់

មនិយំសត យមកពីមនិរសលញ់។ 

       ករេកតទុកខផលូវចិតតមយួែបបេទៀតគឺេសចកតីទុកខ 

េកតពីេសចកតីរបថន  មនិបនសេរមចដូចបំណង។ 

េសចកតីថ បុគគលរគបរ់បូែតងែតមនេសចកតីរបថន

ែបបណមយួ េដមបកីររស់េនឱយបនេសចកតីសុខ

ចេរមនកនុងជីវតិរបស់ខលួន។ េបេសចកតីរបថន េនះ

បនសេរមចដូចបំណងខលួន ចិតតកេ៏រតកអររកីរយ

សបបយ េបមនិបនសេរមចដូចបំណងេទ ចិតតក៏

េកតទុកខ។ មយួេទៀត េសចកតីទុកខេកតពីករជួប
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របទះវតថុនិងមនុសសសតវពំុជទីរសលញ់។ េសចកតី
ថ មនវតថុខលះនិងជនខលះ ពំុជទីរសលញ់ដល់អនក

ខលះ។ េបជួបរបទះវតថុនិងជន ែដលមនិជទីរសល- 

ញ់េនះ ចិតតរែមងេកតទុកខេដយរបថន ឱយវតថុ និងជន

េនះឃល តេចញេទ ដូចពកយែខមរេពលថ ឯងសអប់

េហយេចះែតជួបមុខ។ េសចកតីទុកខរបេភទេនះ េកត

ពីករមនិេពញចិតតគឺសអប។់ ពកយែខមរមយួឃល េពល

ថ ចេងអៀតផទះចេងអៀតចុះ កំុឲយែតចេងអៀតចិតត ចេងអៀត

ផទះអចរបេរជៀតគន រស់េនជមយួគន បន ែតេប
ចេងអៀតចិតតវញិពំុអចរស់េនជមយួគន បនេឡយ។ 

ចេងអៀតចិតតគឺចិតតមនិរតូវគន  ែខវងេយបល់គន  មន

ទំនស់គន ពីេរឿងអវីមយួ។ ដូេចនះ VសCញ់ក៏ទុកR 

សZប់ក៏ទុកR។  

      េសចកតីទុកខមយួេទៀត គឺេសចកតីទុកខេកតមកពី

សងគមជិះជនគ់ន ពំុេគរពសិទធិគន  េបៀតេបៀនគន
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េដយមេធយបយេផសងៗ េធវឱយសងគមមនុសសឈឺ
ចបទ់ងំផលូវកយទងំផលូវចិតត។ េសចកតីទុកខែបបេនះ 

េគេឃញមនេនពសេពញពិភពេលក ចំេពះ

របេទសែដលពំុមនអរយធមខ៌ពងខ់ពស់ ពំុមនលិទធិ
របជធិបេតយយ និងករេគរពសិទធិមនុសស។  

      ចំេពះរបជពលរដឋែខមរ បនឆលងកតរ់ពឹទធិ
ករណ៍គួរឱយរនធតច់បពី់ ឆន ១ំ៩៧០មក េដយ

ចមបំង េដយករឈល នពនពីបរេទស េដយរបប

ផត ចក់រ េដយករសមល បរ់ងគ ល។ សភពករណ៍

េនះ បនេធវឱយរបជពលរដឋែខមរសល បប់តប់ងជី់វតិ 

រពតរ់បសគន  ខលះេនសល់ពីសល ប ់ េទជរពិករ 

េកតជំងឺ េនមនករភយ័តកស់លុតខូចផលូវចិតត។  

      េសចកតីទុកខមយួរបេភទេទៀត េកតពីបុគគលខលួន

ឯង គឺេកតពីចិតតែរបរបួលេទតមេលកធម ៌ គឺធម៌

សរមបេ់លកធមទ៌ងំ៨ គឺសុខ ទុកខ មនលភ 
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ឥតលភ មនយស ឥតយស សរេសរ និនទ ។ 

េលកធមទ៌ងំ៨េនះ មនរគបបុ់គគលសមញញ ទូ

េទ។ េសចកតីថ េពលណបុគគលបនេសចកតីសុខ 

មនលភ មនយស មនេគសរេសរ ចិតតកេ៏រតកអរ 

េបេពលណបនទទួលេសចកតីទុកខ មនិមនលភ 

មនិមនយស មនករនិនទ  ចិតតកេ៏ទមនសសតូច

ចិតត។ ចំេពះរពះអរយិបុគគលមនរពះពុទធជេដម 

រពះអងគមនរពះទយ័សងបរ់មង ប ់ ពំុមនរពះទយ័

េឡងចុះេទតមេលកធមទ៌ងំ ៨ េនះេឡយ។  

       ទុកខមយួរបេភទេទៀត េកតពីកំហុសខលួនឯង 

េដយខលួនឯងរបរពឹតតអំេពទុចចរតិ របរពឹតតអបយមុខ 

កម៏នេទសតមផលូវេលកនិងតមផលូវធម។៌ តមផលូវ

េលក រដឋបនដកេ់ទសទណឌ កមមេទតមករមតិ

េទសែដលខលួនបនរបរពឹតត។ តមចបបធ់មែ៌ដល

ជចបបធ់មមជតិ (Natural Law)នឹងទទួលេសចកតី
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ទុកខកនុងេពលណមយួ កនុងនយ័ថេធវអរកកនឹ់ង

បនទទួលផលអរកក។់ េនេពលទទួលេសចកតី
ទុកខែបបណមយួ េដយសរផលអរកករ់បស់ខលួន

កនុងបចចុបបនន ចិតតកេ៏កតទុកខ េហយយល់ខុសថ េនះ

ជអំេពកមមរបស់ខលួនពីអតីតជតិ ឬកប៏េនទ សរពះ

រពហមលិខិតថ េលកចរមកឱយខលួនមនទុកខដូេចនះ 

តមពិតជកមមលិខិតរបស់ខលួនកនុងបចចុបបននវញិេទ។ 

 

២. បំ&ត់ទុកRមិនVត\វ]មេហតុ 

 

       រចួមកេហយ កលណមនវបិតតិផលូវចិតត 

បុគគលខលះបនេលបថន ឱំយេដកលក ់ ផឹកឬជកេ់រគឿង

េញៀន េរគឿងរសវងឹេដមបបំីេភលចទុកខ។ សកមមភព

េនះពំុអចបំបតទុ់កខបនេឡយ ភញ កេ់ឡងេសចកតី
ទុកខេនដែដល ែថមទងំេធវឱយខូចសុខភព េហយ
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េកតជំងឺេទៀតផង។ បុគគលខលះេកតទុកខផលូវចិតតខល ងំ

វេងវងសម រតី េទជេធវអតតឃតខលួនឯង េដយវធីិចង

ក េលងថន ពុំល េលតចូលផលូវរេទះេភលង និងេលត

ចូលកនុងទឹកជេដម។ វធីិែបបេនះជគំនិតយល់ខុស 

េធវឱយជីវតិខលួនសល បផ់ង េហយទុកខផលូវចិតតនឹងរតូវបនត

េទជតិមុខេទៀត េរពះបចចុបបននពំុបនរលំតេ់ហតុ

ែដលនឲំយេកតទុកខផលូវចិតតេនះ។ ករសល បរ់គនែ់ត

ឃល តេចញពីបញហ មយួេពលប៉ុេណណ ះ។ បុគគលខលះ

កលណេកតទុកខផលូវចិតត កេ៏លកៃដសំពះបនរ់សន់

េទវត រពះឥនទ រពះរពហម េខម ចបិសច អរកស អនកត     

ឬបនរ់ពះឱយជួយ ឱយខលួនបតទុ់កខ។ មេធយយបយ

េនះ កពំុ៏មនេហតុផល ែដលជួយ ខលួនឲយបតទុ់កខ 

េឡយ។ បុគគលខលះេទៀត េពលមនទុកខកយ៏ល់ថ 

រសីចុះបនជេចះែតរសបរ់សល់ េចះែតរពួយចិតត 

ករ៏កវធីិេដះរសយតមទមល បែ់ដលធល បេ់ធវមក គឺ
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រករគូទសសនទ៍យ និមនតរពះសងឃសូរតមនតរេំដះ

េរគះេលករសី ដកែ់ខសកថកែនសងយនត េដមបកីរ 

ពរទបទ់ល់ កំុឱយេសចកតីទុកខធល កម់កេលខលួនបន។ 

េសចកតីទុកខផលូវចិតត វតថុខងេរកខលួន ពំុអចជួយ ខលួនឱយ

បតទុ់កខេឡយ។ បុគគលមយួជំពូកេទៀត េពលមន

ជំងឺផលូវចិតត ពំុែសវងរករគូេដះរសយផលូវចិតតេទ ែបរជ

េទរករគូេពទយឱយពយបលេរគផលូវកយេទវញិ។ េប
មនិេដះរសយ េហតុែដលនឱំយមនវបិតតិផលូវចិតតេទ 

វបិតតិផលូវចិតតេនែតមនដែដល ករចកថ់ន  ំករេលប

ថន ពំុំអចពយបលេរគផលូវចិតតបនេឡយ។ 

      ករេកតវបិតតិផលូវចិតត ឬេរគចិតតេនះមនទមងន់

ណស់ េបមនិឆបេ់ដះរសយេទ ទុកយូរេទអច

ខូចដល់របពន័ធសរៃសរបសទ េដយសរកររពួយ

ចិតតេដកមនិលក ់ បរេិភគមនិបន។ ដំបូងរពួយផលូវ

ចិតត វឱយឥទធិពលេទេលផលូវកយ េធវឱយកយរទុឌ
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េរទមថមថយកមល ងំ េរពះកយនិងចិតតមនទំនក់

ទំនងគន ។ បុគគលខលះមនវបិតតិេសនហ មនិបេនទ ស

កំហុសខលួនឯងកនុងបចចុបបននេទ េទបេនទ សរពះរពហម

លិខិត ឬបេនទ សកមមពីអតីតជតិ។ ពិតែមនែតរពះ

ពុទធ េពលអំពីកមមពីអតីតជតិ ប៉ុែនតរពះអងគឱយគិត

អំពីអំេពរបស់ខលួនកនុងបចចុបបននផង ែរកងបចចុបបននេជឿ

ខុស េសពគបខុ់ស សេរមចចិតតខុស នឱំយខលួន

ទទួលរងទុកខេវទនដូេចនះ។ េពលេនះ េយងមនិទន់

និយយអំពីដំេណះរសយ តមែបបរពះពុទធស- 

សន អំពីេរគផលូវចិតតេនះេទ។ េយងសូមនិយយ

អំពីដំេណះរសយ តមេវជជបណឌិ តខងចិតតវទិយខលះ 

អំពីករែកេរគផលូវចិតតេនះ។ មេធយបយេនះ គឺេគឱយ

អនកមនវបិតតិផលូវចិតត េទហតរ់បណ ឱយេដរេលង

កំសនត េដមបបីតូរអរមមណ៍ និងករលួងេលមផលូវ

ចិតត។ មេធយបយេនះ េយងយល់ថពំុបនេដះ
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រសយបញហ ចំតមេហតុែដលនឱំយេកតទុកខេឡយ 

េរពះរតឡបពី់ករេដរកំសនតវញិ េសចកតីទុកខេនដ

ែដល។ មេធយបយមយួេទៀត េបេកតទុកខខល ងំេវជជ

បណឌិ ត ឱយថន េំដកលករ់មង បអ់រមមណ៍ គឺេធវឱយ

អរមមណ៍សងបម់និឱយគិតេរចន។ េយងទទួលសគ ល់

ថថន អំចមនរបសិទធិភព គឺេធវឲយអនកមនវបិតតិផលូវ

ចិតតសងបប់នមយួដងមយួរគែដរ ប៉ុែនតដល់េពល

អស់អំណចថន បំញហ េនដែដល អនកេនះេនែត

េកតទុកខដែដល។ េនះពំុែមនជវធីិេដះរសយ េដមប ី
ឱយអនកេនះឈបរ់ពួយចិតតេឡយ។ គឹជវធីិេដះ

រសយមនិចំបញហ  េរពះកររពួយចិតតមកពីមន

េហតុអវីមយួនឱំយរពួយ។  
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៣. េរឿងជីវិតអaកែVស 

 

       េយងេនចថំ មនេរឿងមយួេឈម ះេរឿងជីវតិ

អនកែរស ។ េរឿងេនះទំនងជេចញមកពីរបេទស

បរងំអនកនិពនធជែខមរ។ េឃញរបូភព និងដំេណ រ

េរឿងតមរយៈវេីដអូ សូមេលកយកេរឿងេនះមកេរៀប 

របេ់ដយេសចកតីសេងខប េរពះជេរឿងទំនកទំ់ង

នឹងផលូវចិតត។  

       រគួសរកសិករមយួមនបតីរបពនធ និងកូនរសីបី

នក ់ បតីភជួរែរសមុតេជង និងែដកេគលមនរបសួ

យ៉ងធងន។់ របពនធមនិបននបំតីេទមនទីរេពទយ េដមប ី
ពយបលមុខរបសួតមវទិយសរសតទំេនបេទ ែបរជ

ឱយរគូែខមរផសថំន បូំរណ េសត ះផលុ ំរតងមុ់ខរបសួេនះ។ 

មុខរបសួរតងេ់ជងេនះកនែ់តេថមធំេឡង េដយ 

សររុនឹំងរកណតម់និសអ ត េធវឱយេមេរគចូលពីេរក
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េទផង បតីេនះកទ៏ទួលមរណភពេទ។ បនទ បពី់បតី
សល ប ់នងជរបពនធយំេសកេបកខលួន េដយនឹកបតី
ផង េដយគិតថបនទុកករងរនឹងរតូវធល កម់កេល
ខលួនផង។ តមដំេណ រេរឿងនងរបពនធពំុែមនេកត

ទុកខែតមយួៃថងពីរៃថង េហយបតប់ងេ់ទវញិេទ នង

េកតទុកខេដររទេហយអំតប់យអតទឹ់ក កូនយក

បយេទបញចុ កកម៏និរពមទទួល េរពះវេងវងវងវ ន់

ឡបស់ម រតី។ េមភូមនិិងចស់ទំុខលះេនកនុងភូមបិន

េធវរទុងធំមយួេហយចបន់ងដកក់នុងរទុង បិទទវ រ

យ៉ងជិតកំុឱយរតេ់ទណ។ េដយេឃញថ វបិតតិផលូវ

ចិតតេនះគម នបនធូររសលេសះ េទបចស់ទំុអនក

េនភូមផិងរបងជមយួលួងេលម ឱយជិះរេទះយក

េទមនទីរេពទយ។ កនុងេរឿងមនិបនបញជ កថ់ េពទយ

ពយបលែបបណេទ រសបែ់តពីរបីៃថងេឃញដឹក

នងតមរេទះរតឡបម់កផទះវញិ េឃញេនែតឆគួតដ
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ែដល។ េរឿងេនះរតូវបញចប ់ េដយនងេនះេនែត 

ឆគួតែរសកឡូឡេពញភូមដិែដល។  

       េលកេរឿងេនះមក ពិនិតយេមលគំនិតអនកនិពនធ 

ែដលបញចបេ់រឿង េដយឱយអនកឆគួតចិតតេនែតឆគួតដ 

ែដលដូចេនះគម នតៃមលអវីេឡយ។ ដូចជមេធយប- 

យដកក់នុងរទុង មេធយបយដឹកេទមនទីរេពទយ រត

ឡបម់កវញិេនែតឆគួតដែដល។ េយងមនិដឹងថ 

អនកនិពនធេនះ ចងឱ់យេរឿងរបស់ខលួនេទជយ៉ងណ

េទ េដមបឱីយអនុសសនដ៍ល់អនកទសសន។ េយងក៏

មនិដឹងថអនកនិពនធ និងអនកដឹកនេំរឿងជពុទធស-

សនិកជន ឬកក៏នស់សនណមយួេទ។ ករពិត

នងឆគួតចិតត និងអស់សងឃមឹកនុងជីវតិ េនេពល

ែដលបតីសល បេ់ទ។ ករេទមនទីរេពទយេដមបពីយបល

េរគផលូវកយ មនិអចេធវឲយនងបតឆ់គួតេឡយ។ េប
អនកនិពនធេរឿងេនះជពុទធសសនិកជន គួរននំង
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ចូលេទវតតពុទធសសន េដមបឱីយរពះសងឃជួយ 

ពនយល់ធមអ៌ថឱ៍យនងដកចិតតេចញពីបតីែដលសល ប ់

ឱយនងពិចរណកមមផល ពិចរណនូវសងខ រែដល

េកតេឡងេហយែតងែតសល បេ់ទវញិ េហយែតងែត

មនកររពតរ់បសគន ជធមមត។ កលេបនង

ពិចរណេឃញភពពិតជសចចធមេ៌នះ នងនឹង

បនជសះេសប យបតឆ់គួតផលូវចិតត េដយសរឱសថ

គឺរពះធម ៌ េរពះេសចកតីទុកខរបស់នង េកតពីករ

រសលញ់បតីែដលបតប់ងជី់វតិេទ។ េបេរឿងេនះ

បញចបេ់ដយឱយនងបតឆ់គួតេដយសររពះធមែ៌បប

េនះជេរឿងមនតែមលដខ៏ពងខ់ពស់ណស់ ជករេលក

តៃមលពិតរបស់រពះធមរ៌ពះពុទធសសនផង េហយជ

ករែណនឱំយអនកទសសន បនដឹងពីរបូមនតមយួ

សរមបែ់ក ឬពយបលេរគផលូវចិតតផង េហយរសប

តមទំេនៀមទំលបែ់ខមរែដលេគរពរពះពុទធសសន
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ផង ដូចេរឿងនងបដចរ មនវបិតតិធងនជ់ងនង

កនុងេរឿងជីវតិអនកែរសេនះេទេទៀត ែតរពះពុទធពយប- 

លឱយជេដយឱសថគឺរពះធម។៌ ដូេចនះេរឿងេនះគម ន

តៃមល សរមបអ់នកទសសនេឡយ។ 
 

៤. !រព$%&លេ)គផ,-វចិត2 

]មវិធីVពះពុទfgសh 

 

       អនកសិកសរពះពុទធសសន បនដឹងេហយថ 

រពះពុទធសសន ែដលសំែដងេឡងេដយរពះពុទធ

ជមច ស់បនសំែដងជេគលសំខនថ់ អវីទងំ

អស់ទងំមនវញិញ ណ ទងំឥតវញិញ ណេកតមន

តមេហតុរបស់វ គឺេហតុផលឬកមមផល ែតងមន

សមពនធភពទកទ់ងគន ។ បនេសចកតីថ េហតុមយួ

បនេកតេឡងែតងមនផលរបស់វ ឬកមមមយួបន
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េកតេឡងែតងេចញជផលមយួ រសបតមេហតុ

របស់ខលួន។ េគអចេពលមយង៉េទៀតថ ផលមយួ

បនេកតេឡង េដយអរស័យមនេហតុឬកមមមយួ

បនេកតេឡង។ រតងេ់នះបញជ កថ់ គម នផលណ

មយួបនេកតេឡង េដយគម នេហតុឬកមមរបស់វ

េឡយ។ េនះជចបបធ់មមជតសកល សូមបែីតរកុម

អនកសិកសរសវរជវខងវទិយសរសតែផនករបូវទិយ ក៏

ទទួលសគ ល់សចចភព ែដលសំែដងេឡងេដយរពះ

ពុទធជមច ស់េនះែដរ។ ធមមជតិទងំេនះមនេហតុ

ផលកនុងខលួនរបស់វ ដូចពុទធសសននិយយអំពី

េហតុផលរបស់ចិតតេចតសិ ករបូនិពវ ន ឬដូចអនក

របជញវទិយសរសត  និយយអំពីរបូវទិយនិងគីមវីទិយ

ែដលវភិគែផនករបូ កេ៏ឃញមនេហតុផលកនុងខលួន

របស់វ គម នរពះជមច ស់ណបេងកតេឡងេឡយ។ 

រពះពុទធជមច ស់បនរតស់ដឹងករពិតេនះ ែដល
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េហថសងខ រតមរយៈវបិសសនវជិជ ។ ករេរៀបរប់

មកខងេលេនះ បនហុចឱយយល់យ៉ងចបស់ថ 

ករេកតទុកខឬកររពួយចិតត មកអំពីមនេហតុែដល

នឲំយរពួយ។ ដូចេនះ េដើម$kីរlលត់វិបត2ិផ,-វ

ចិត2េនះ Vត\វរlលត់េហតុរបស់m វិបតិ2

ផ,-វចិត2េhះក៏Vត\វរលត់។ អនករបជញចិតតវទិយ

បចចុបបននេនះ មនដំេណះរសយវបិតតិផលូវចិតតេនះែដរ 

ប៉ុែនតេដះរសយមនិចំបញហ ឬ មនិចំេហតុរបស់វ

ែដលេកតេឡងេឡយ ដូចជលួងេលមអនកមន

វបិតតិផលូវចិតត ឲយសបបយខងផលូវកមគុណ របូសេមលង

កលិនរសសមផសសឬដកថ់ន ឲំយេដកលកជ់េដម។ មុន

នឹងយល់អំពីដំេណះរសយវបិតតិផលូវចិតត របស់

មនុសសតមឧតតមគតិរពះពុទធសសនេនះ អនក

សិកសគួរយល់អំពីតៃមល ៃនកររតស់ដឹងរបស់រពះ
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ពុទធជបនតេទេទៀត េដយកែនលងខលះេរបៀបមកវទិយ

សរសត។  

      អនកសិកសខលះចងដឹ់ងថ េតរពះពុទធរតស់ដឹង

វទិយសរសតឬេទ? េតអវីជវទិយសរសត? វទិយសរសត

គឺជកបនួវជិជ  ែដលរកេឃញករផសធំតុតមអយត

នៈធមមត ឬតមរបដបសំ់របពិ់េសធន ៍ ដូចរបូ

វទិយគីមវីទិយជេដម ។ ចំែណករពះពុទធជមច ស់វញិ 

េទះបីរពះអងគពំុបនសំែដងថ ធតុេនះេបយកេទ

ផសជំមយួធតុេនះ នឹងេកតជវតថុេឈម ះេនះក៏

េដយករ៏ពះអងគបនសំែដងថ វតថុរគបយ៉់ងេកត

េឡងពីេរគឿងផស ំ (សងខ រ) (Corps Compose, 

Component)។ រពះពុទធដីករតងចំ់ណុចេនះ រតូវ

ចតទុ់កថរពះអងគជរគូវទិយសរសត េរពះអវី? េរពះ

ថ េបេគវភិគតមគីមវីទិយ និងរបូវទិយេទគម នអវី
ែដលេកតេឡងរបសចកករផសធំតុេឡយ។ ប៉ុែនត
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មុខងររពះអងគ មនិសំែដងអំពីករបេងកតសមភ រៈ

េឡយ គឺរពះអងគសំែដងអំពីេសចកតីទុកខ និងករ

េចញចកទុកខ(និពវ ន) េដមបរីលំតទុ់កខរបស់មនុសស

សតវឲយេចញផុតអំពីករេកតចស់ឈសឺល ប។់ រត

ឡបម់ករបធនបទេដមវញិ របូែដលមនេរគកតីចិតត

ែដលមនេរគ (ទុកខផលូវចិតត)កតី គឺជផលែដលេកត

េចញមកអំពីេហតុ ែដលនឲំយមនេរគ។ បនេសច

កតីថ របូែដលមនជមង ឺ គឺបណត លមកអំពីេហតុឬ   

អំេព (កមម) របស់ធតុេធវករមនិតមរបរកតី េដយ

មនខូចអករៈណមយួ ឬបណត លមកពីេមរេរគ

ណមយួ។ ឯចិតតែដលសបបយ និងេកតទុកខកប៏

ណត លមកអំពីេហតុឬអំេព (កមម) របស់ចិតតបន 

ទទួលអរមមណ៍ជទីគបចិ់តត ឬមនិជទីគបចិ់តត។ 

ឧទហរណ៍ សិសសរបឡងជបប់នទទួលសញញ   

បរ័ត សិសសេនះមនករសបបយរកីរយចិតតមក
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អំពីបនេជគជយ័ពីករសិកស។ កររបឡងជបជ់

េហតុករសបបយចិតតជផល។ ផទុយេទវញិ សិសស

កលណរបឡងធល កែ់តងេកតទុកខ។ កររបឡង

ធល កជ់េហតុករេកតទុកខជផល។ េហតុអវីបនជ

សិសសេនះេកតទុកខ េរពះមកអំពីរបឡងធល ក។់ 

ដំេណះរសយតមមគ៌រពះពុទធសសន រតូវឲយ

សិសសពិចរណនូវភពពំុេទៀតៃនអវីទងំអស់ កំុឲយ

មនករតូចចិតត រតូវខំរបឹងែរបងសិកសជថមីេទៀត 

នឹងបនេជគជយ័ គឺរបឡងជបេ់នេពលេរកយ

េទៀត។ អនករបកបករងរចិញច ឹមជីវតិ ដូចអនកេធវ
ជំនួញជួញដូរេផសងៗ េបរកសីុចំេណញ ចិតតែតង

សបបយរកីរយ េបរកសីុខត ចិតតែតងេកតទុកខ។ 

េដមបបំីបតក់រេកតទុកខេរពះរកសីុខត រតូវរក

មេធយបយជថមី ឬសិកសចំេណះបែនថមអំពីបេចចក 

េទសៃនករេធវជំនួញ េហយរបកបករងរបនតេទះ 
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បីបនេជគជយ័កតីមនិបនកតី រតូវលះបងក់ររពួយ

ចិតត េរពះមេធយបយរគបយ៉់ង បនេរបេហយ 

េដយពិចរណឲយេឃញករពិតថ អវីទងំអស់កនុង

េលកពំុេទៀងរតូវែតបនតករងរ េដយេសចកតីសងឃ ឹ
ម។ េបរបស់បតរ់តូវែសវងរក េបរកពំុេឃញេទរតូវ

ដកចិតតពីករសត យរបស់េនះ េដយពិចរណថ

របស់អវីកនុងេលកមនិមនខលឹមសរ ែតងែតបតប់ង់

និងខូចខតជធមមត សូមបរីបូរងកយរបស់ខលួនក៏

សថិតេនកនុងភពពំុេទៀងដូចគន ។េបរកុមរគួសរមន 

មត យឪពុកកូនេចមនជំងឺ រតូវនេំទមនទីរេពទយ 

េដមបពីយបល េបមនវបិតតិផលូវចិតតរតូវបញជូ នឱយអនក

ជំនញខងចិតតវទិយ ជពិេសសអនករបជញខងរពះ

ពុទធសសន ជួយ ពនយល់ឲយលះបងនូ់វេហតុ ែដល

នឲំយមនវបិតតិផលូវចិតតេនះ។ េបមនវបិតតិផលូវេសនហ

រតូវពិចរណេមល េតគួរសរមួលគន រស់េនជមយួ
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គន តេទេទៀតបនឬមបិន េបសរមួលគន អចរស់

េនជមយួគន បន កស៏រមួលគន េទ េបេមលេឃញ

ថ េទះបីសរមួលគន បន កម៏និអចរស់េនជមយួ
គន បនយូរអែងវងេឡយ េដយសរទសសនៈ គឺេយបល់

និងកររបរពឹតតេផសងគន  កគួ៏រែចកផលូវគន េដរេទ កំុឱយខូចផលូវ

ចិតតេរពះែតជួបមុខគន រល់ៃថងេហយចិតតមនិរតូវគន ។  
 

៥. !រពិ:រOកមoផល 

hំឱ$qវិបត2ិផ,-វចិត2ធូរVgល 

-េរឿងhងបs:រ 

 

      វបិតតិខលះមនសភពដធ៏ងន ់ ែដលមនិអចវលិរត

ឡបឲ់យដូចេដមវញិ ដូចសមជិករគួសរបនទទួល

មរណភព ពំុអចរស់េឡងវញិបន េធវឲយបុគគល

ែដលពំុបនពិចរណ តមផលូវធមម៌នករេកតទុកខ

ផលូវចិតតយ៉ងខល ងំ េដយករេសកសត យនូវជន
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ែដលជទីរសឡញ់របស់ខលួន។ េសចកតីទុកខែបបេនះ

បនរតូវរលត ់ េបបុគគលពិចរណតមផលូវធមថ៌ 

របស់អវីទងំអស់ទងំមនវញិញ ណ ទងំឥតវញិញ ណ

ែតងែតសល ប ់និងបតប់ងេ់ទតមកមមផលរបស់ខលួន 

េហយកររពតរ់បសគន កែ៏តងមនជធមមត។ ករ

យំេសយេសក កពំុ៏អចរស់េឡងវញិបនេឡយ 

ែថមទងំេធវឲយជីវតិរបស់ខលួន ែដលកំពុងរស់េនមន

ទុកខែថមេទៀត។  

      រពះពុទធបនសំែដងធមេ៌ទសន េរបសនង

បដចរែដលមនទុកខជទមងន ់ េដយជនជទី

រសលញ់របស់នងបនទទួលមរណភព មនេស

ចកតីដំណលេដយេសចកតីសេងខបថ នងបដចរ

ជបុរតីមហេសដឋីមន ក ់ បនរសឡញ់បុរសជខញុ ំ

បេរមមន ក ់ េនកនុងផទះរបស់ខលួនេហយទងំពីរនក ់

បនលួចរតេ់ទេនកនុងភូមជិនបទមយួ េរពះខល ច
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មតបិត។ រស់េនជមយួបតីអស់កលជេរចនឆន  ំ

នងបដចរសរមលកូនបនពីរនក។់ ៃថងមយួ 

បុរសជបតីេទរកអុស រតូវពស់ចឹកសល បេ់នកនុង

គុេមព តមយួ ។ នងបនេឃញេហយ ករ៏ទេហយំ

េសយេសកសត យបត ី ែដលកំសតក់រមជមយួគន

បនរតូវបតប់ងជី់វតិ។ េដយអស់សងឃមឹ នងក៏

សេរមចចិតតេធវដំេណ រេទភូមកំិេណ ត បំណងេទសំុ

េទសមតបិតឱយេលកែលងេទសឱយនង េដយ

ដឹកៃដកូនបងពកូនបអូន។ នងបនេធវដំេណ រឆលង

សទឹងមយួ ែដលមនទឹករកល់មមសំរបម់នុសសចស់

េដរឆលង។ នងមនិអចយកកូនទងំពីរ េទជមយួ

គន ែតមតងបនេឡយ នងបនទុកកូនធំេនេរតយ

មខ ង ពកូនតូចេទដកេ់រតយមខ ងមុន។ លុះដក់

កូនតូចរចួេហយករ៏តឡបម់កយកកូនធំ។ ជអកុ- 

សល នងេដរបនដល់ពកក់ណត លសទឹង រសប ់
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ែតមនសតវឥរនទីយដ៍ធំ៏មយួ េបះពួយឆបយកកូន

បអូនរបស់នងេហរបតេ់ទ។ នងភយ័ណស់ ខំ

េលកៃដទងំពីរទះបេងអលសតវផង ែរសកយ៉ងខល ងំ

ផង។ ឯកូនធំែដលេនេរតយមខ ង សម នថមត យ

បកៃដេហខលួនកេ៏ដរចុះេទកនុងទឹក រតូវែខសទឹកកួច

បតេ់ទ។ េឃញទិដឋភពដរ៏នធតដូ់ចេនះ នង

រសឡងំកងំ ហកដូ់ចជគម នសម រតីកនុងខលួន ខំ

េឡងមកេលេគកវញិេដយកតីអស់សងឃមឹ។ នង

បនេធវដំេណ រេទមុខេទៀត េដយគម នទិសេដ។ 

េនតមផលូវនងេភលចសម រតីមតងៗ រតេ់ទឱបបុរស

ឃវ លេគលមន ករ់តូវេគរចនដួលេដយេគសំគល់ 

ថនងជមនុសសឆគួត។ លុះដឹងខលួនេរកកេឡងេធវ
ដំេណ រេទេទៀត េឃញេគបីកូន កស៏ទុះេទដេណត ម

កូនពីេគ រតូវេគរចនដួលេទៀត។ េនះជសញញ ខុស

របស់នង វេងវងថជបតីនិងកូនរបស់ខលួន។ េពល
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មនសម រតីដឹងខលួនមតងៗ នងែរសករទេហយំេរកៀម

រកំកនុងចិតត ែរសកេហសវ មនិីងបុរតទងំពីរ។ េន

តមផលូវនងបនទទួលដំណឹង ដែ៏សនេរកៀមរកំ

មយួេទៀត ពីឈមួញរេទះែដលមកពីរកុងសវតថីថ 

មត យឪពុករបស់នងបនទទួលមរណភពទងំពីរ

នក ់កនលងមយួអទិតយេហយេដយេរគះថន កខ់យល់

ពយះុ បកេ់បករលំេគហដឋ នកិនសល ប។់  

      េដយកុសលផលបុណយ ជឧបនិសសយ័ែដល

នងបនកសងអំពីអតីតជតិ បនជរមុញនងឲយ

េបះជំហនឈនេទដល់វតតេជតពន ែដលជ

អរមរបស់រពះពុទធជមច ស់គងេ់ន។ គបជួ់នេពល

េនះ រពះពុទធបរមរគូកំពុងសំែដងធមេ៌ទសន តម

កមមវធីិរបចៃំថងកនុងពុទធកិចចទងំរប។ំ នងបដចរ

មនករេហវហតអ់ស់កមល ងំ ែភនកទងំពីរេជគជំ

េដយទឹកែភនក ទឹកមុខរសងូតរសងត ់ េខអវរក
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ខវកដ់ចដ់ច ខំេបះជំហនេដយសនសមឹៗ េធវ
ដំេណ រចូលេទេនកនុងចំេណម ពុទធបរស័ិទែដល

កំពុងសត បធ់ម។៌ ពួកេគបនឃតដំ់េណ រនង

េដយមនគំនិតថ នងេនះមនកយេសហមងពំុ

គួរចូលមកជួបរពះពុទធេទ។ បនទ បពី់ទតេឃញនង

េហយ រពះពុទធមនរពះពុទធដីកេទកនប់រស័ិទថ

ចូរអនកទងំឡយកំុឃតន់ងអី ចូរេបកផលូវឱយនង

ចូលមកជិតតថគតចុះ េពលេនះជេពលសមគួរ

ដល់នងេហយ។ េពលចូលេទជិតរពះពុទធ េទប

នងមនសម រតីរលឹកេឃញ កលនងេនេកមងតូច

ថ េនះជតួអងគរពះពុទធ ែដលកលនងេនជកុមរ ី

ែតងលឺមតបិតនង េពលសរេសរអំពីគុណធម៌

និងធមេ៌ទសនរបស់រពះអងគ ប៉ុែនតេពលេនះនង

េនតូចេពក មនករេអៀនខម សេរចន ពំុបនយក

ចិតតទុកដក ់ សត បធ់មេ៌ទសនរពះអងគេទ។ នង
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លុតជងគង ់ បេងអ នខលួនថវ យបងគំ រពះពុទធជមច ស់

េដយេសចកតីេគរពដរ៏ជលេរជបំផុត កនុងអករៈ

ថ សូមរពះសមពុទធជកំពូលៃនអនករបជញ េមតត

េរបសនងខញុ ំរពះអងគ ែដលកំពុងែតមនទុកខដធ៏ងន ់

ផង។ រពះពុទធជមច ស់រតស់ថ នងបដចរ ចូរ

េរកកេឡងតងំសម រតី ឱយរងឹមពិំចរណនូវខនធ 

៥ ែដលេកតេឡងេហយ រតូវរលតេ់ទវញិេហយ

កររពតរ់បសគន  កែ៏តងែតមនជធមមតចំេពះ

មនុសសសតវេនកនុងភពបី។ ចូរនងដកចិតតេចញពី

ជនទងំឡយ ែដលជទីរសឡញ់របស់នង 

ែដលបកប់ងជី់វតិេទ េរពះេគទងំឡយ របរពឹតត

េទតមអំេពរបស់េគេហយ ។ ចូរនងរកេឡកមក

េមលខលួនរបស់នងវញិ េរពះខលួននងកពំុ៏ខុសពី

ជនទងំេនះែដរ សតវេលករបរពឹតតេទតមអំេព
របស់ខលួន។ រពះអងគបនពនយល់នងឱយដកចិតត
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េចញពីជនទងំេនះតេទេទៀតថ េបនងយំទួញ

េសកសត យជនទងំេនះ ជករឥតរបេយជន ៍

េរពះជនទងំេនះ ពំុអចរស់េឡងវញិបនផង 

េហយេធវឱយរបូកយរបស់នងរទុឌេរទម េទេដយ 

សរចិតតេរកៀមរកំផង ដូេចនះ ចូរនងមនចិតតជ

ឧេបកខ  ពិចរណកមមផលរបស់សតវែដលែតងែត

េកតមនយ៉ងេនះឯង។  

       បនទ បពី់បនសត បធ់មេ៌ទសន ពនយល់អំពី

េហតុែដលនឱំយនងមនទុកខ និងមេធយបយេចញ

ចកទុកខមក នងបនយល់ចបស់ហកដូ់ចជទី

ងងឹតេហយេគយករបទីបេទបំភល។ឺ ករេរកៀមរកំចិតត

បនធូររសលបនតិចមតងៗ ហកដូ់ចជេគដកស

ែដលមនពិសេចញពីខលួននង។ នងមនកមល ងំ

កយកមល ងំចិតតេឡងវញិ េទះបីនងរតូវអតអ់ហរ 

អតដំ់េណកជេរចនៃថងមកេហយកេ៏ដយ ហកដូ់ច



!រព$%&លេ)គផ,-វចិត2 

                            4ពះបណ8ិតហុក <វណ=                               38 
 

ជរតូវថន េំលកកមល ងំ ែដលរគូេពទយយ៉ងជំនញេទ

ចកឲយនង។ នងមនេសចកតីេអៀនខម សេដយស

េមលៀកបំពកពំុ់សមរមយ ែសបកេឡងសមបរុអរកក ់

េដយសរែតេសចកតីទុកខេរកៀមរកំ អស់ជេរចនៃថង 

ែដលផទុយពីនងកលេនជកុមរ ី នងមនរបូ

េឆមេលមពណ៌រសស់បស់លអសអ ត ជបុរតីរគួ 

សរអនកមនសតុកសតមភមន ក។់ ជថមីេទៀតនងបដ

ចរបនេលកៃដទងំពីរ ថវ យបងគំរពះពុទធជមច ស់

េដយេសចកតីេគរពដរ៏ជលេរជបំផុត េហយរកប

ទូលរពះអងគ េដយេសចកតីរេំភបរកីរយរបស់ខលួនថ 

បពិរតរពះពុទធបរមរគូ ជកំពូលៃនអនករបជញ ចិតត

របស់ខញុ ំរពះអងគបនជសះេសប យ ពីេសចកតីទុកខ

េរកៀមរកំេនះេហយេដយឱសថ គឺរពះធមរ៌បស់

រពះអងគ។ ខញុ ំរពះអងគយល់ចបស់ថ រពះអងគជរពះ

ពុទធរបស់មនុសសេលក រតស់ដឹងេឡងេដមបរីបេយ 
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ជនដ៍ល់មនុសសេលក រពះអងគជេវជជបណឌិ តយ៉ង

ជំនញកនុងករពយបលេរគផលូវចិតត របស់មនុសស

សតវ ដូចជខញុ ំរពះអងគេនះឲយជសះេសប យ េបពួកេគ

សុខចិតតរបតិបតតិ តមករែណនរំបស់រពះអងគ។ 

នងបដចរ បនថវ យខលួនចំេពះរពះពុទធជមច ស់

េដយវចថ ខញុ ំរពះអងគសូមយករពះពុទធ រពះធម ៌

រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក ចបពី់េពលេនះតេទ។ 

ឆលងតមករពិេសធរបស់ខញុ ំរពះអងគ ខញុ ំរពះអងគមន

ករេនឿយណយកនុងសមបតិតេលកីយ ៍ សូមរពះអងគ

េមតត អនុញញ តឲយខញុ ំរពះអងគបនបសួ ជភកិខុនីេដមប ី
របតិបតតិធមឲ៌យដល់នូវទីបំផុតៃនេសចកតីទុកខ។ តម

េសចកតីដំណលកនុងេរឿងេនះថ នងបដចរបន

រតូវអនុញញ តឲយបសួជភកិខុនី េហយខំរបតិបតតិធម៌

រហូតបនសេរមចជរពះអរហនតផល កតផ់ត ចនូ់វ

កិេលសតណហ មននមថ បs:រេថរF។  
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     េរឿងេនះបញជ កថ់ នងបដចរែដលេកតទុកខ

េនះពំុែមនទុកខេដយមនជំងឺផលូវកយេទ គឹេកតទុកខ

តមផលូវចិតត េដយករេសកសត យ ចំេពះជនែដល

ជទីរសឡញ់របស់នង បនសល បប់តប់ងជី់វតិ

េទ។ េបមនិបនជួបរពះពុទធេទ នងនឹងរតូវសល ប់

បតប់ងជី់វតិកនុងរយៈកលប៉ុនម នៃថងខងមុខ េដយ

កររពួយចិតតខល ងំ អតអ់ហរ អតេ់ដក ែដលនំ

ឲយសររីៈរងកយមនជំងឺ។ កយនិងចិតត មន

សមពនធភពទកទ់ងគន  កលណរពួយចិតតវឲយឥទធិ
ពលេទេលផលូវកយ េរពះករគិតរេវ រវយគម ន

សរមកនឲំយរញជួ យដល់អករៈរងកយ ដូចជ

េបះដូងេដរខុសរបរកតីេទជេកតជំងឺ។ ជំងឺរបស់

នងបដចរជជំងឺផលូវចិតត ពំុែមនជជំងឺផលូវកយេទ 

ប៉ុែនតេបទុកឱយយូរនឹងេកតជំងឺផលូវកយែថមេទៀត ជ

កុសលលអនងបនជួបរពះពុទធ បនេដះរសយ
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វបិតតិផលូវចិតតេនះឲយជសះេសប យ នងមនិទនេ់កត

ជំងឺផលូវកយេនេឡយ រគនែ់តេហវហតអ់ស់កមល ងំ

ប៉ុេណណ ះ។ េបមនិេចះរេបៀបេដះរសយ េគបញចូ ល

នងេទមនទីរេពទយ េដមបពិីេរគះជំងឺផលូវកយ េទះបី  

ជេវជជបណឌិ តមនជំនញដខ៏ពស់កេ៏ដយ កម៏និអច

េមលជំងឺនងឲយជសះេសប យ េបេគមនិេដរសយ 

វបិតតិផលូវចិតតរបស់នងេទ។ េវជជបណឌិ តអចពយបល

េរគផលូវកយ េបករេកតទុកខរបស់នងនឲំយមន

ជំងឺដល់ផលូវកយផង។  
 

៦. ចិត2ឱ$qឥទfិពលេxេលើផ,-វ!យ 

 

     ជំងឺផលូវកយរបេភទខលះ មកអំពីកររពួយផលូវចិតត 

ដូេចនះេវជជបណឌិ ត េបពិនិតយេមលអករៈកនុងខលួនអនក

េទពិេរគះជំងឺេឃញេនលអទងំអស់ ប៉ុែនតអនកជំងឺ
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របបរ់គូេពទយថ ខញុ ំឈេឺនះឈេឺនះ ដូចេពលថ ខញុ ំ

ឈកឺបលណស់ជេដម។ ជួនកលឈកឺបលប

ណត លមកពីករគិតេរចន េដយពិចកចិតតពីេរឿងអវី
មយួ។ ករគិតេរចនគម នសរមកេធវឱយចលនសរ 

ៃសរបសទ កខំ៏របឹងេធវករខល ងំខុសរបរកតីេទជ

ឈកឺបល។ េបេគេទសរមកឈបគិ់តឈបរ់ពួយ

ចិតត ករឈកឺបលេនះកប៏តេ់ទឯង េនះផលូវចិតតឱយ

ឥទធិពលមកេលផលូវកយ។ េហតុផលដូចេពលមក

េនះ េវជជបណឌិ តគួរសួររបវតិតរបស់អនកជំងឺ េដមបរីក

េហតុ ែដលនឲំយមនជំងឺ េបពិនិតយផលូវកយគម ន

េឃញេកតេរគអវីេទ។ ពុទធសសនេពលថ ចិតត

ជធមមជតិមនកមល ងំ មនឥទធិពលខល ងំណស់ 

មកេលផលូវកយ។ ឧទហរណ៍ បុគគលមន ករ់តូវពស់

ចឹក េបបុគគលេនះពំុទនដឹ់ងថពស់ែដលចឹកេនះ

មនពិសេទ បុគគលេនះេនមនសម រតីនិយយបន
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េដរបន ប៉ុែនតេបដឹងថពស់ែដលចឹកេនះជពស់

ពិស បុគគលេនះេទជសនលបក់ម៏ន។ ដូចគន នឹង

អនកែដលរតូវរគបក់េំភលង េបមនិទនេ់ឃញឈម

េទបុគគលេនះេនេដរបន លុះេពលេឃញឈម

បុគគលេនះដួលសនលបភ់ល ម ែដលែខមរេហថកំេរល

រគបេ់នះឯង។ េហតុអវីបនជសនលប?់ បនជ

សនលបេ់រពះបុគគលេនះភយ័តកស់លុត មនចិតតធល ក់

ចុះអស់សងឃមឹេដយយល់ថ េបពស់ចឹកឬរតូវ

រគបក់េំភលងករមមនជីវតិរស់ណស់។ ករភតិ

ភយ័េនះនឱំយចលនេបះដូង េដរញបខុ់សធមមត

រហូតដល់គងំកម៏នែដរ។ សភពករណ៍េនះេកត

េឡង េដយចិតតមនឥទធិពលេទេលផលូវកយ។  

     េដយចិតតែតងមនឥទធិពលេទេលផលូវកយែបប

េនះេហយ បនជអនកមនជំងឺធងន ់ រគូេពទយែតង

លកម់និរបបនូ់វអករៈៃនជំងឺេនះ េដយបរមភ
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អនកជំងឺមនករភយ័តកស់លុតខល ងំ នឲំយជំងឺកនែ់ត

ធងនេ់ឡងែថមេទៀត។ េគែតងេរបវធីិនិយយលួង

េលមអនកជំងឺឱយសបបយចិតត ឱយមនេសចកតីសងឃមឹ 

កនុងករពយបលេនះ។ កលណេបចិតតមនេសចកតី
សងឃមឹ ចិតតែតងមនកមល ងំជំងឺលមមៗអចឆបជ់ 

េបជំងឺធងន ់ អចជួយ សរមួលដល់ករពយបល។ 

តមធមមជតិ មនុសសមនទុកខេបមនេគទទួលដឹង

លឺជួយ ឈឆឺអ ល ជួយ រែំលកទុកខែតងមនករ

រកីរយចិតត មនករកកេ់កត កនុងចិតត។  

    មុនឆន ១ំ៩៧០ េនមនទីរេពទយសហភពសូេវៀត

ភនេំពញៃនរបេទសកមពុជ េនយបម់យួមនអនកជំងឺ

មន កឈ់ចុឺកេពះ បនសំុថន អំនកយមរសតីមន កេ់ន

កនុងមនទីរេពទយ។ អនកយមពំុហ៊នឲយថន អំវីទងំអស់ 

េរពះពំុមនេវជជបញជ ពីេវជជបណឌិ ត េដយខលួនមន

ឋនៈជគិលនុបបដឋ យិក (Infirmiere, nurse) ពំុ
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មនសិទធិឱយថន េំឡយ េបគម នបញជ ពីេវជជបណឌិ ត។ 

អនកជំងឺតអូញឈេឺហយមកសំុេរចនដងេពក នង

េពទយទល់គំនិតបនរកេឃញមេធយបយមយួ ក៏

របបអ់នកជំងឺថេទកែនលងវញិចុះ ចខំញុ ំយកថន េំទ

ជូនតមេរកយ។ នងេពទយបនយកទឹកទេទកនលះ

ែកវឱយអនកជំងឺបេញឆ តថជថន  ំ េហយេពលថ េនះ

ជថន ចុំកេពះអេញជ ញពិសរចុះ។ ពីរបីេម៉ងេរកយ

មក អនកយមបនេទសួរអនកជំងឺថ េមច៉េទពិសរ

ថន បំតចុ់កេពះេហយឬេន? អនកជំងឺបនេឆលយ

យ៉ងសុភពេដយអំណរគុណថ ថន េំនះពូែក

ណស់ បតឈ់េឺពះដូចជេគេបះ សូមអរគុណ។  

     ករបតឈ់េឺពះេនះ េដយឥទធិពលផលូវចិតត 

េរពះអនកយមពំុែមនឱយថន ចុំកេពះេទ គឺឱយទឹកសុទធ

ែដលែខមរេហថ ទឹកទេនលឱយអនកជំងឺផឹក។ ឈេឺពះ

បនរតូវបត ់ ទំនងជករផសេំដយឥទធិពលផលូវចិតត
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របស់អនកជំងឺ េដយករសងឃមឹថ ខលួននឹងបនជ

េដយថន េំនះ (ទឹកែដលអនកយមបេញឆ ត) ផង 

េដយសរជំងឺេនះរសល េហយជតិទឹកអចជួយ 

សរមួលដល់ជំងឺកនុងរកពះផង។ 

    ចំេពះករេកតទុកខផលូវចិតតេនះ មនេរឿងរ៉វពិតជ

េរចន មនអនកខលះបនទទួលដំណឹងពំុលអ ែដលទក ់

ទងនឹងេរឿងផទ ល់ខលួន ឬទកទ់ងនឹងរគួសរខលួន ក៏

ញ័រខលួនេដយករភតិភយ័ កររពួយ ករេទមនសស

តូចចិតត តមទំហំេហតុករណ៍ែដលេកតេឡង ែដល

េធវឱយចលនរងកយ ជពិេសសចលនេបះដូង

េដរខុសរបរកតី។ ជួនកលបនទទួលអរមមណ៍ជ

ទីគបចិ់តតខល ងំ ឬបនទទួលជយ័ជំនះ ែដលពំុធល ប់

េកតមនកនុងជីវតិរបស់ខលួន កេ៏ធវឱយចលនរងកយ

េដរខុសរបរកតីែដរ។ ដូចអនកខលះរតូវេឆន តរបល់ន 

ែដលេធវឱយចិតតរេំភបេរតកអរខល ងំ េធវឱយេបះដូងេដរ
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ញបខុ់សសងវ កធ់មមតេសទរសនលប ់។ ដូចអនកកីឡ 

អនកសិលបៈ បនទទួលេជគជយ័កនុងកររបណំង 

របែជង ចិតតេរតកអរខល ងំេទជយំេចញទឹកែភនក។ 

ពុទធសសនថ កយនិងចិតតរបស់មនុសសសតវ

សងខ រតកែ់តងមកមនភពរតឹមរតូវណស់ េបេធវ
ឱយវខុសរបរកតី ខុសធមមតពីធមមជតិរបស់វ នឹង

េធវឱយកយនិងចិតតេនះេទជមនជំងឺ។ មនិខុសគន

ពីេរគឿងម៉សីុនយនតយនរគបរ់បេភទ េបេរបវហួស

ករមតឹម៉សីុននឹងេដរខុសរបរកតី ឬខូចឈបេ់ដរែត

មតង ។ ករបំបតេ់សចកតីទុកខផលូវចិតតមយង៉េទៀត គឺរតូវ

តងំចិតតឱយេសមររវងរបស់ជទីគបចិ់តត និងមនិគប់
ចិតត កំុេសមនសសនិងេទមនសសឱយខល ងំខុសរបរកតី។ 

តមនយ័េនះបញជ កថ់ ករេទមនសសតូចចិតតកទុ៏កខ 

ករសបបយរកីរយខល ងំកទុ៏កខ។ ផលូវចិតតេនះមន

កមល ងំ មនឥទធិពលខល ងំណស់ មនខលះមនរទពយ
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សមបតតិមនសុខភពលអ ប៉ុែនតេគេពលថ េគពំុបន

សុខេទ ពំុបនសុខេដយេគមនវបិតតិផលូវចិតតេដយ

េហតុណមយួ។ ដូចេនះ រទពយសមបតតិ និងសុខ

ភពផលូវកយ ពំុអចេធវឱយមនុសសមនសុភមងគល

េពញបរបូិរណ៍េឡយ េបពំុមនេសចកតីសុខតមផលូវ

ចិតតេទ។ ផទុយេទវញិ មនអនករកីរកខលះខសតេ់ខសយ

រទពយសមបតិត ប៉ុែនតពួកេគអចរស់េនេដយេសចកតី
សបបយ េដយេគគម នវបិតតិផលូវចិតត រស់េនរបកប 

េដយេសចកតីសេនត ស រកសីុរបកបេដយធម។៌ 

    រពះអរហនតទងំឡយ មនរពះសមពុទធជេដម 

រពះអងគមនរពះទយ័េនេសមជនិចច មនិេសមនសស

មនិេទមនសស ចំេពះអរមមណ៍ជទីគបចិ់តត និង

មនិគបចិ់តត។ េទះបីរបូកយទទួលទុកខេវទន មន

ជំងឺជេដម ករ៏ពះទយ័រពះអរហនតេនេសមជនិចច។ 

ដូចេនះបញជ កថ់ រពះអរហនតមនរពះទយ័សងប ់ ពំុ
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មនេសចកតីទុកខរបរពឹតតេទកនុងរពះទយ័េឡយ។ ករ

មនវបិតតិផលូវចិតតេនះ ែតងេកតមនជទូទងំរបេទស

រកីរក ទងំរបេទសែដលមនេសដឋកិចចលូតលស់ 

េរពះបុគគលែដលមនិបនអបរ់ផំលូវចិតត តមផលូវធម ៌

ចិតតែតងែតែរបរបួលេទតមេលកធម ៌ គឺជធម៌

សរមបេ់លកជនិចច។ ករចេរមនលូតលស់ខង

េសដឋកិចចែតមយង៉ ពំុអចេធវឱយមនុសសនិងសងគម

មនុសសបនសុខសនតិភពេឡយ មនុសសរគបរ់បូរតូវ

មនសីលធមេ៌មតត ធម ៌ ែដលជគុណសមបតតិរបស់

មនុសសេទបបនសុខចេរមន។ មនជេហតុេរចន

យ៉ងណស់ែដលនឱំយមនករេកតទុកខផលូវចិតត ដូច

ជកររស់េនជមយួគន  េបចិតតមនិរតូវគន ពិបករស់

េនជមយួគន ណស់ មនិថែតអនកដៃទេទសូមបមីត យ

ឪពុកបងបអូនកូនេចបតីរបពនធ េបខវះធមេ៌មតត  ខវះធម៌

សេរងគ ះ ខវះករេគរពសិទធិគន េទវញិេទមកតមឋនៈ



!រព$%&លេ)គផ,-វចិត2 

                            4ពះបណ8ិតហុក <វណ=                               50 
 

របស់ខលួនេទ ពិបករស់េនជមយួគន បនយូរអែងវង

ណស់។ ធមស៌េរងគ ះគន និងធមេ៌គរពគន េនកនុង

សងគមរគួសរ និងសងគមរបេទសជតិ រពះពុទធបន

សំែដងរចួេហយ។ ដូចគន េនះពកយែខមរកប៏នេពល

ថ ចេងZyតផzះចេងZyតចុះ កំុឱ$qែតចេងZyត

ចិត2។ ចេងអៀតផទះអចរបេជៀតគន រស់េនជមយួគន

បន ឱយែតចិតតរតូវគន  ប៉ុែនតេបចិតតមនិរតូវគន វញិ 

ពិបករស់េនជមយួគន ណស់។ េបបញហ លមមអច

សរមួលគន បន េបរបកនម់នៈេរៀងខលួន ៃថងណ

មយួអចែបកគន ។  

     ករេកតទុកខខលះ េកតអំពីអំេពរបស់ខលួនឯង ដូច

ជបុគគលខលះមនករេលភលនខ់ល ងំ ករ៏បរពឹតតអំេព
ទុចចរតិលួចឆកប់លនពុ់ករលួយ មនេទសៈខល ងំក៏

របរពឹតតករពយបទ លួចសមល បអ់នកដៃទ កេ៏កត

រកហយផលូវចិតត ភយ័ខល ចរតេ់គចខលួន ខល ចរដឋចប់
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យកេទកតេ់ទស ឬខល ចេគពយបទវញិ។ េដមប ី
រលំតទុ់កខែបបេនះកំុឲយេកតមន រតូវកំុរបរពឹតតេធវ េប
រជុលេធវរតូវឈបកំុ់របរពឹតតេធវតេទេទៀត។ េសចកតី
ទុកខខលះ េកតអំពីបរយិកសសងគមជំុវញិខលួន ជិះជន់

គន រេំលភចបប ់ របជពលរដឋរស់េនេដយករភយ័

ខល ច រស់េនមយួៃថងសរមបម់យួៃថង ៃថងេនះរស់េន

េគចផុតពីករគបសងកត ់គរមមកំែហង សរមបៃ់ថង

ែសអកមនិដឹងជយ៉ងណេទៀតេទ។ ចិតតភយ័ខល ច

បនរតូវរលត ់ េពលណមនុសសរគបឋ់នៈ ែដលជ

សមជិករបស់សងគមនគំន េគរពចបបទ់ងំអស់គន  

ឲយេទជរបេទសនីតិរដឋ។ 

 

 

 

 



!រព$%&លេ)គផ,-វចិត2 

                            4ពះបណ8ិតហុក <វណ=                               52 
 

៧. អaកចិត2វិទូពិេgធផ,-វចិត2 

-េរឿងhងកីgេ|ត2មី 

 

       ផលូវចិតតេនះ េបេកតទុកខខល ងំអចឱយឥទធិពល

ខល ងំណស់េទេលផលូវកយ អចឱយកយដល់នូវ

េសចកតីសល បប់ន ដូចមនេរឿងមយួនិយយថ 

មនអនកចិតតវទូិមន ក ់ (Psychologist) មនបំណង

ចងពិ់េសធេមលកមល ងំចិតតរបស់មនុសស េតមន

ឥទធិពលដល់ករមតឹណដល់របូរងកយ។ ៃថងមយួ 

អនកចិតតវទូិេនះ បនសំុអនកេទសអស់ជីវតិមន កពី់

នយកពនធនគរ េគកប៏នអនុញញ តឱយតមពកយ

សំុ។ អនកចិតតវទូិបននិយយរបបអ់នកេទសេនះថ 

ខញុ ំនឹងសមល បអ់នកឯង េដយសរមកឈមេហយ

វល់េមលេដយចងដឹ់ងថ េតឈមកនុងខលួនមនុសស

មនប៉ុនម នលីរត។ េបអនកយល់រពមឱយខញុ ំេធវករ
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ពិេសធែបបេនះ អនកនឹងរតូវមនេឈម ះកនុងរបវតត ិ

សរសតពិភពេលក។ អនកេទសេនះគិតថេបអញ

មនិសល បេ់នេពលេនះេទ ៃថងេរកយេនែតសល ប់

ដែដល េរពះេគកតេ់ទសរបហរជីវតិរចួេទេហយ 

កេ៏នេសងៀមគម នេឆលយអវីេឡយ។ េនេពលយបអ់នក

ចិតតវទូិបនយកអនកេទសេនះ ឱយអងគុយេនេល
េកអីកនុងបនទបង់ងឹតមយួ េដយចងអនកេទសជប់

នឹងេកអី េហយេនខងេរកមេជងរបស់បុរសេនះ       

េគដកធុ់ងមយួឱយបុរសេនះដឹងថ េដមបសីរមក

ឈមគត ់ ។ បនទ បម់ក អនកចិតតវទូិេធវជអរេជង 

េដយឡមឱយឈបឺនតិច េនែកបរេនះេគេបកទឹកឱយ

រសកត់ក់ៗ  ជសនូរឱយបុរសេនះលឺឱយសំគល់ខុស 

ថឈមរបស់ខលួនរសក។់ បនទ បពី់បនេរបលបចិ

បេញឆ តេនះចបស់ពវរគបេ់ហយ អនកចិតតវទូិកេ៏ដរ

េចញពីទីេនះេទ។ មយួយបេ់ទសភល ឺ អនកេទស
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េនះេចះែតគិតថ ឈមអញកំពុងរសក កលណ

ឈមេចញអស់ពីខលួន អញនឹងសល ប។់ ភលេឺឡង អនក

ចិតតវទូិេបកទវ រចូលេទេមល េឃញអនកេទសេនះ

ដចខ់យល់សល បប់តេ់ទេហយ។ េតសល បេ់ដយ

េហតុអវី? េបឈមកនុងខលួនអនកេទសេនះ គម នរសក់

មយួដំណកេ់សះ ។ អនកចិតតវទូិអរេជងបុរសេនះ 

រគនែ់តជលបចិប៉ុេណណ ះ មនិទងំេចញឈមផង 

ឯករលឺសូររសកត់ក់ៗ េនះ គឺជសនូរទឹកែដលេបក

ពីរ ៉បូ៊េីណ ឱយរសកេ់នបនទបម់ខ ងែកបរេនះ។ ឯអនក

ចិតតវទូិនិយយរបបអ់នកេទសថ ចងដឹ់ងឈមកនុង

ខលួនមនុសសមនប៉ុនម នលីរតេនះ រគនែ់តជលបចិ

ចងដឹ់ងកមល ងំផលូវចិតតប៉ុេណណ ះ េរពះអនកវទិយសរសត

ដឹងរចួេហយ ឈមកនុងខលួនមនុសសមនប៉ុនម នលីរត

េនះ មនិចបំចស់មល បវ់ស់េមលេឡយ។ ករ

ពិេសធរបស់អនកចិតតវទូិេនះ បនលទធផលយ៉ង



!រព$%&លេ)គផ,-វចិត2 

                            4ពះបណ8ិតហុក <វណ=                               55 
 

ចបស់ថ ចិតតមនឥទធិពលខល ងំណស់េទេលផលូវកយ។ 

េយងតមនយ័របស់រពះពុទធសសន អនកេទស

េនះសល ប ់ េដយសរករភយ័ ករអស់សងឃមឹ 

កមល ងំផលូវចិតតបនរតូវធល កចុ់ះ ែដលបណត លឱយ

ចលនេបះដូងេទជគងំឈបេ់ដរ មកអំពីមន

សញញ សំគល់ខុសថ ឈមរបស់ខលួនរសកខ់លួន

ពិតជសល ប។់ 

      េសចកតីសល ប ់ ជករភយ័តកស់លុតរបស់មនុសស

សតវទូេទ េវៀរែលងែតរពះអរយិបុគគល មនរពះពុទធ

ជេដម េរពះមនុសសសតវេនជបចិ់តតនឹងជីវតិរបស់

ខលួន។ េដមបបីនថយនូវករភយ័តកស់លុតេនះ រពះពុទធ

បនឱយពិចរណនូវ មរOនុស$}តិ គឺករនឹក

រលឹកេរឿយៗនូវេសចកតីសល ប ់ េដយពិចរណថ

មនុសសរគបរ់បូែតងែតមនេសចកតីសល បេ់នះរគប ់ ៗ 

គន     សូមបែីតរពះពុទធជមច ស់ ករ៏ពះអងគរលំតខ់នធ   
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បរនិិពវ នេនទីបំផុតែដរ។ ជំងឺេកតផលូវកយឱយឥទធិ
ពលេទេលផលូវចិតត គឺេធវឱយចិតតភយ័តកស់លុតេទជ

េកតជំងឺផលូវចិតតមយួជនេ់ទៀត។ មយួេទៀត កល

ណមនេសចកតីសល ប ់ ែតងែតមនកររពតរ់បស

គន  េបមនិបនពិចរណតមផលូវធមេ៌ទ មនុសសខលះ

េកតទុកខខល ងំរហូតដល់វេងវងសម រតី ដូចជេរឿង 

hងកីgេ|ត2មី េនកនុងធមមបទៃនគមពរីរពះ

ពុទធសសន នងបីកូនែដលសល ប ់ េទរករគូជួយ 

កូននងឱយរស់េឡងវញិ។ េពលេទជួបរពះពុទធរពះ

អងគរតស់ថ តថគត េចះេរបសកូននងែដល

សល បេ់ហយឱយរស់េឡងវញិបន រពះអងគបនបងគ ប់

នងឱយេទរករគបៃ់សព ប៉ុែនតរពះអងគដកល់កខខណ័ឌ  

ថ យកចំេពះែតរគួសរណ ែដលគម នមនុសស

សល ប ់ មកផសេំធវថន ។ំ បនទ បពី់ែសវងរក នងរកប

ទូលរពះពុទធថ ខញុ ំរពះអងគរកពំុបនេទ េរពះរគប់
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រគួសរសុទធែតមនមនុសសសល ប។់ េពលេវលដល់

េហយ េទបរពះពុទធរតស់ថ មន លនងកីសេគតតម ី

នងបនពិេសធខលួននងេហយ មនុសសេកតមក

ែតងែតសល បរ់គបគ់ន  ចំែណកកូននង កស៏ថិតេន

កនុងចំេណមេនះែដរ គម នជនណេជៀសវងបន

េឡយ។ ចូរនងដកចិតតេចញពីកូនែដលសល បេ់នះ 

េហយមនសម រតីេឡង ពិចរណនូវរបូរងកយ

របស់នង ែដលមនលកខណៈ មនិខុសគន ពីកូនជ

ទីរសឡញ់របស់នង ែដលសល បេ់នះេឡយ េរពះ

ថ សងខ រ (ខនធ៥) ទងំឡយែដលេកតេឡង

េហយ ែតងែតវនិសេទវញិជធមមត។ េដយ    

ធមមរសេនះ ជឱសថេធវឱយនងមនសម រតីេឡងវញិ 

េហយពិចរណធមត៌មករបំភលរឺបស់រពះអងគ េធវឱយ

នងបនជសះេសប យ ជំងឺផលូវចិតតកនុងេពលេនះ។ 

េនះជបេចចកេទសរបស់រពះពុទធ កនុងករសំែដងធម ៌
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េរបសនងកីសេគតតម ី ែដលមនទុកខខល ងំវេងវង

សម រតី េដយឱយនងពិេសធេឃញករពិតខលួនឯង 

េទបរពះអងគទញមកបញជ កជ់េរកយ។  
 

៨. បុរសB�ក់ទូh�នេសដ�ី 

-ជំេនឿេលើVពហoលិខិត 

 

      ករេកតវបិតតិផលូវចិតតមនេរចនរបេភទ ដូេចនះ

បេចចកេទស សំរបយ់កេទេដះរសយករ៏តូវមន

េរចនយ៉ងរសបតមរបេភទៃនវបិតតិ។ បុគគលកំពុង

េកតទុកខខល ងំ ជួលកលពនយល់ចំវបិតតិែតមតងពំុមន

របសិទធិភពេឡយ រតូវបេងកតជបញហ មយួឱយរសប

តមវបិតតិេនះទុកឱយអនកមនវបិតតិេនះ យកបញហ

េនះមកពិចរណេរបៀបេធៀប នឹងបញហ របស់ខលួន។ 

ដូចេសដឋីមន ក ់បនយំេសយេសកសត យកូនែដល
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សល ប ់ រហូតេទឱបផនូរែថមេទៀត។ េពលេនះមន

បុរសមន ក ់ចងទូ់នម នេសដឋីេនះ បនសំែដងអករៈ

េធវជយំយកៃដជូតទឹកែភនក ដូចេសដឋីេនះែដរ។ 

េសដឋីេឃញេហយសួរថ ែនយុវជនដម៏នរបូសអ ត 

អនកឯងយំេកតទុកខពីេរឿងអវីែដរ? បុរសេនះេឆលយថ 

ខញុ ំយំចងប់នរពះអទិតយ និងរពះចនទមកេលង េរពះ

រពះអទិតយនិងរពះចនទ ទងំពីរេនះជបងបអូននឹងគន  

េបខញុ ំមនិបនរពះអទិតយនិងរពះចនទទងំពីរេនះមក

េលងេទ ខញុ ំនឹងសល បម់និខន។ េសដឋីេពលេដយ

អស់សំេណ ចថ ែនយុវជនលងងអ់នកឯងឆគួតេហយ 

អនកឯងចងប់នទល់ែតសល បក់ម៏និបនរពះអទិតយ 

និងរពះចនទមកេលងែដរ។ ឱកសលអេហយេទប

បុរសេនះសួរេទវញិថ ែនេលកេសដឋី! េយងទងំ

ពីរនកអ់នកណលងងជ់ង េរពះខញុ ំចងប់នរពះ

អទិតយ និងរពះចនទជវតថុេឃញរបកដ ចំែណក



!រព$%&លេ)គផ,-វចិត2 

                            4ពះបណ8ិតហុក <វណ=                               60 
 

េលកវញិ យំទួញេសកពីកូនសល ប ់ែដលពំុរបកដ 

កយកូនរលយ ជដីទឹកេភលងខយល់អស់េទេហយ 

េបេលកយំរហូតដល់សល ប ់កកូ៏នមនិអចរស់េឡង

វញិបនេឡយ។ េសដឋីភញ កខ់លួនេរពតបនទ បពី់ឮសំដី

េនះយកមកពិចរណេទេឃញថ ខលួនឯងលងង់

ជងយុវជនេនះែមន មនិេឆលយតបអវីេឡយ េដរ

េចញពីផនូរឈបយ់ំមនករេអៀនខម ស េដយសរ

ថឱយេគរជុល ែបរមកបះ៉េលខលួនឯងវញិ។ េនះជ

មេធយបយមយួែបប ែដលពនយល់មនុសសែដល

កំពុងេកតទុកខ ឱយេកតបញញ យល់រតូវ េដមបលីះនូវ

េសចកតីទុកខេនះ។ េបពនយល់ឱយចំៗថ សូមេលក

េសដឋីឈបយ់ំេសយេសក េរពះកូនេលកសល ប់

េទេហយ មនិអចរស់េឡងវញិេឡយ េសដឋីេនះ

ចបស់ជសត បម់និបន េបយកបញហ ចងប់នរពះ

អទិតយនិងរពះចនទេទបគតយ់ល់។ បនេសចកតីថ
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គតយ់ល់េដយករេរបៀបេធៀប។ រពះពុទធសសន

េពលថ អបរ់មំនុសសសតវឱយបនេជគជយ័ គឺអបរ់ ំ

តមឧបនិសសយ័របស់មនុសសសតវ និងរសបតម

េពលេវល។ េបេគយកេសដឋីេនះ េទពយបលេរគ

ផលូវកយេនមនទីរេពទយ េសចកតីទុកខរបស់គតម់និ

អចបតេ់ឡយ េរពះទុកខរបស់គតស់ថិតេនកនុងចិតត

របស់គតវ់ញិេទ។ 

      មនមនុសសខលះ េកតទុកខពីេរឿងអវីមយួ មនិបន

ពិចរណរកេហតុេទ ែបរជយល់ថបណត លមកពី

រពះរពហមលិខិត។ រពហមលិខិត គឺជជំេនឿមយួែបប

ែដលយល់ថ េសចកតីសុខទុកខ ចំេរ នវនិសរបស់

មនុសសសតវថ បណត លមកពីរពះរពហមេលកចរ

មកដូេចនះ ដូចជយល់ថ នងេនះនិងអនកេនះបន

គន ជបតីរបពនធកតី ែបកគន កតី បនអយុប៉ុនម នសល ប់

េទវញិកតីមកអំពីរពះរពហមដកក់រមតឹ។ មនខលះមន



!រព$%&លេ)គផ,-វចិត2 

                            4ពះបណ8ិតហុក <វណ=                               62 
 

វបិតតិេសនហ មនិពិចរណរកមូលេហតុពិតេទ ក៏

បេនទ សេទេលរពះរពហមលិខិតដូចគន ។ ពកយរពះ

រពហមលិខិតេនះ បនរតូវពួកអនកចេរមៀងនិងអននិពនធ

េរឿងេលកយកមកនិយយជញឹកញប។់ ជំេនឿេទ

េលរពះរពហមលិខិតេនះ គឺជជំេនឿតមសសន

រពហមណ៍ ែដលយល់ថរពះរពហមឱយសុខឱយទុកខ ពំុ

ែមនជជំេនឿរបស់រពះពុទធសសនេឡយ។ ជំេនឿ

កនុងរពះពុទធសសនគឺេជឿេលកមមផល។ េសចកតីថ 

មនុសសសតវបនសុខទុកខ ចេរមនវនិស មកអំពី

អំេពលអអរកករ់បស់ខលួន ពំុែមនជរពះរពហមលិខិត

េឡយ។ ដូេចនះ អនកកនរ់ពះពុទធសសនរតូវេជៀស

វងជំេនឿភន័តរចឡំែបបេនះ។ រពះពុទធជមច ស់ែដល

បនរតស់ដឹងជរពះពុទធ កេ៏ដយសរករកសង

បរមធីមទ៌ងំឡយមនទនបរមជីេដម ពំុែមន

រពះរពហម ឬរពះជមច ស់អងគណមយួ ឱយរពះអងគ
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រតស់ដឹងេឡយ។ េបមនជំេនឿខុស របតិបតតិខុស

បនផលកខុ៏សែដរ។ េដមបកំុីឲយមនកំហុស េប
មនបញហ អវីមយួេកតេឡង ែដលនឱំយខូចចិតតរតូវ

ពិចរណេដះរសយតមយថេហតុ ឱយបនឆប់

កំុទុកយូរ េរពះនឱំយករខូចទឹកចិតត មនទមងន់

កនែ់តធងនេ់ឡង ែដលនឱំយពិបកេដះរសយេន

េពលេរកយ។ េបេដះរសយខលួនឯងពំុរចួេទ គួររក

ចស់ទំុឬេទថវ យបងគំរពះសងឃ រពះពុទធសសនឱយ

េលកជួយ េដះរសយ េនះេបេកតមនវបិតតិផលូវចិតត 

ដូចរពះពុទធបនេទសនពនយល់នងបដចរ និង

នងកីសេគតតម ី ែដលេកតទុកខផលូវចិតតឱយជសះ

េសប យេដយឱសថគឺ Vពះធម៌។ 

      មនអនកខលះ េចះែតរបមូលេរឿងរ៉វរបស់អនកដៃទ

មកទុកកនុងខលួន ែដលេធវឱយចិតតខលួនេកត រកហយ

ជំនួសេគ។ េនះជសកមមភពឥតរបេយជន ៍ រតូវែត
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លះបង ់ េដមបេីធវឱយចិតតខលួនសថិតេនកនុងសភពសងប ់

ែដលជមូលដឋ នៃនេសចកតីសុខ។ រពះពុទធសសន

បនែណនថំ បុគគលមយួរបូៗ គបបរីតួតពិនិតយ

េមលចិតតរបស់ខលួន កំុឱយមនអកុសលចិតតេកតេឡង 

េរពះអកុសលចិតតមន េលភៈ េទសៈ េមហៈ ជ

េដមេនះ ជេភលងកិេលស មនឥទធិពលដខ៏ល ងំកល ដុត

ចិតតបុគគលឱយេកត រកហយជនិចច។ រពះពុទធសសន 

េពលថ េបឈនះេសចកតីអរកកខ់លួឯង បនេឈម ះ

ថជជយ័ជំនះដរ៏បេសរ ែដលេធវឱយចិតតខលួនបរសុិទធ

របសចកសរតូវខងេរក។ មនុសសរគបរ់បូគបបរីស់

េនេដយករមនិេបៀតេបៀនគន  រតូវយកមកជំនួស

វញិនូវធមេ៌មតត ជួយ សេរងគ ះអនកដៃទ។ េនះជធម៌

របស់បុគគលជសបបរុស មនរពះពុទធជេដម េរពះ

រពះអងគមនរពះនមថ អរហំ មនរពះទយ័

បរសុិទធផុតចកេសចកតីអរកករ់គបយ៉់ង េទបរពះ
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អងគសំែដងរពះធមេ៌ទសន េរបសមនុសសសតវជ

េរកយ មនករេរបសមនុសសសតវ ែដលមនវបិតតិ
ផលូវចិតតឱយមនសម រតីលអេឡងវញិជេដម។  

  
 

៩. សB�ប់ខ,�នេ�g�នេV�យច�J 

 

     េនសព នេរជយចងវ  រជធនីភនេំពញរបេទស

កមពុជ មនមនុសសេលតសមល បខ់លួនពី ៣០ នក ់

េទ ៤០ នកេ់រៀងរល់ឆន ។ំ តមអនករយករណ៍      

ពតម៌នថ អនកែដលេលតសមល បខ់លួនេនះ ជយុវ

ជននិងយុវនរែីខមរ។ កនុងបណត អនកេលតចូលកនុង

ទឹកទេនលសមល បខ់លួន រតូវបនេគរសងឱ់យរចួជីវតិបន

ជេរចនែដរ ែតខលះរសងម់និទនប់នរតូវសល ប។់ 

តមចេមលយអនកែដលបនរចួជីវតិ បននិយយថ 
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ពួកេគមនវបិតតិេសនហេដយកបតចិ់តតគន  ឈចិឺតត
េពកមនិអចរស់េនបន កស៏េរមចចិតតសមល បខ់លួន។  
      ដំេណះរសយបញហ  េដយេរបមេធយបយ

សមល បខ់លួនែបបេនះ គួរឱយសត យពំុែមនជដំេណះ

រសយសរមបកូ់នេច អនកេគរពរពះពុទធសសន

េឡយ។ បញហ េនជបញហ ដែដលេហយនឹងបនតេទ

ជតិេរកយេទៀត េរពះកររពួយចិតតេកតទុកខ មនិ

បនេដះរសយឱយរចួរសឡះ កនុងជីវតិបចចុបបនន ។  

រពះពុទធសសនបនហមមនិឱយសមល បខ់លួនេឡយ 

ចំេពះរពះសងឃ េបភកិខុណេធវអតតឃតខលួនឯងរតូវ

អបតតិទុកកដ។ ពកយែខមរកប៏ននិយយថ កំុសមល ប់

ខលួនរពះេរបសមនិរចួេឡយ។ កនុងអរយិសចច៤ ទុកខ

សចចបនដល់របូរងកយនិងចិតត (ខនធ៥) របស់

មនុសសរតូវកំណតដឹ់ង។ បនេសចកតីថ ខលួនពិត

ែមនជទុកខ ប៉ុែនតរតូវែថរកសេដមបឱីយជីវតិរស់េនបន
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យឺនយូរ េដមបបីនតបំេពញេសចកតីលអឱយបនេរចនមនិ

រតូវសមល បខ់លួនេឡយ។ ឯធមមជតិែដលរតូវសមល ប់

គឺតណហ  ែដលជេហតុនឲំយេកតខនធ៥វញិេទ។  

       រពះពុទធសសនេពលថ នត�ិ អត2សមំ 

េបមំ ែរបថ េសចកតីរសឡញ់អវ ី មនិេសមនឹង

រសលញ់ខលួនេឡយ។ បនេសចកតីថ ខលួនជទី

រសលញ់របស់ខលួនេលសរសលញ់អវីៗទងំអស់។ 

ដូេចនះ រតូវែថររកសរបូរងកយ ឱយមនសុខភពលអ

អយុយឺនយូរ មនិរតូវសមល បខ់លួនេរពះែតេសចកតី
រសលញ់អនកដៃទ េហយមនិបនសំេរចដូចបំណង

េឡយ។ ពុទធសសនេពលថ េសចកតីទុកខករភយ័

ខល ច េសចកតីេសក េកតពីេសចកតីរសលញ់ កល

ណជន ឬរបស់ជទីរសឡញ់របស់ខលួន បនរតូវ

បតប់ងេ់ទ កេ៏កតទុកខ។ កររបថន របស់ណមនិ

បនសេរមចដូចរបថន  កេ៏កតទុកខ។ ដូេចនះ មូល
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េហតុែដលនឱំយយុវជន និងយុវនរែីខមរ េលតចូល

កនុងទឹកពីេលសព នេរជយចងវ  សមល បខ់លួនមកអំពី

េសចកតីរសលញ់ េហយជនជទីរសលញ់បតប់ង់

េទ។ េដយយល់ខុសថ េសចកតីសុខេកតមកពី

អនកែដលខលួនរសលញ់ សមល បប់ញឈចិឺតតដល់គូ

េសនហខលួន។ េនះជករបំផល ញ់ជីវតិខលួនេដយឥត

របេយជនេ៍សះ។ 

       យុវជននិងយុវនរ ី ែដលបនរតូវរសងឱ់យរចួ

ជីវតិ េបមនិដកចិតតេចញពីជន ជទីរសលញ់ែដល

បនបតប់ងេ់ទេទ ចិតតេកតទុកខេនែតមនដែដល ។ 

វធីិេដះរសយតមផលូវរពះពុទធសសន ចំេពះបញហ

ករែបកចិតតគន េនះ គឺទីមយួរតូវនិយយសរមប

សរមួលគន បងហ ញេហតុផល ែរកងមនករយល់

ខុសបនជមនចិតតែបកគន េនះ េបវធីិទីមយួេនះពំុ

មនរបសិទធិភពេទ រតូវយកវធីិទីពីរមកេដះរសយ 
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គឺលះបងក់តចិ់តតអស់អល័យឈបគិ់តគូរ ដកចិតត

េចញពីបតីរបពនធឬពីគូេសនហ ឬសងសរេនះ េដមបកំុី

ឱយខូចផលូវចិតត។ េគបនែបកចិតតេចញពីខលួន ខលួនេន

ែតនឹកអេឡះអល័យ មនិដចចិ់តតេចញពីេគរហូត

េធវអតតឃតសមល បខ់លួនែបបេនះ ចតជ់មេធយបយ

លងងេ់ខល ។ ខលួនជទីរសលញ់របស់ខលួន កំុរសលញ់

អនកដៃទជងរសលញ់ខលួន រហូតសមល បខ់លួនឯង 

េឈម ះថជអនកសអបខ់លួនឯងវញិេទ។ ករេកតមកជ

មនុសសមនតៃមលណស់ រតូវែតតសូ៊តងំសម រតីឱយ 

រងឹបឹុង ពយយមេដះរសយរគបប់ញហ ទងំអស់ 

ែដលេចទេឡងកនុងជីវតិ មនិរតូវយកករសល បជ់

ដំេណះរសយបញហ េឡយ។ មយួេទៀត ករសល ប់

េដមបបីញឈចិឺតតគូេសនហរបស់ខលួន ពំុែមនជដំេណះ

រសយរតឹមរតូវេឡយ េឈម ះថជអនកសអបខ់លួនឯង

វញិេទ។ ផទុយេទវញិ រតូវែតមនេសចកតីកល ហន េប
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េគដចចិ់តតពីខលួន ខលួនរតូវែតដចចិ់តតពីេគ ដូចពកយ

ែខមរេពលថ ខវះអីរបុសេពញដី រសីេពញនគរ េនះ

េបចងម់នបតីរបពនធតេទេទៀត មនិចងេ់ទបសួជ

រពះសងឃ ឬេធវជដូនជីេទ។  

       ជំងឺរបស់យុវជន និងយុវនរ ី ដូចេពលខង

េលេនះ ជជំងឺផលូវចិតតេដយវបិតតិេសនហ រតូវនអំនក

ទងំេនះេទរកចស់ទំុ ឬរពះសងឃរពះពុទធសសន 

ែដលមនជំនញខងផលូវចិតត ជួយ ពនយលែណនផំលូវ

ធមឱ៌យេឃញករពិតថ អវីទងំអស់ែតងែតមនករ

ែរបរបួលផល ស់បតូរតមចបបធ់មមជតិ មនិេទតម

បំណងរបស់ខលួនេឡយ គឺរបរពឹតតេទតមកមមផល

ែដលខលួនបនកសង។ កលណយុវជននិងយុវ

នរ ីែដលមនវបិតតិផលូវចិតតទងំេនះសត បប់ន េសច

កតីទុកខផលូវចិតតនឹងរតូវរលត ់ េដយករដកចិតតពីជនជ

ទីរសលញ់ ែដលបនែបកចិតតពីគន េហយ ែដល
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មនិអចវលិរតឡបម់កដូចេដមវញិបន។ កំេណ ត

មនុសស ជកំេណ តកសងេឆព ះេទរកកររេំដះទុកខ 

ដូេចនះរតូវតងំសម រតីឱយរងឹម ំ កំុឲយចិតតែរបរបួលេទ

តមអរមមណ៍ខងេរក ដូចជេរឿងេសនហរវងបុរស 

និងរសីតេនះជេដម។ ករេសកសត យនូវវតថុ ឬជន

ជទីរសលញ់របស់ខលួនែដលបតប់ងេ់ទ េទះបីយំ

េសកសត យយ៉ងណ កម៏និអចវលិរតឡបម់ក

ដូចេដមវញិេឡយ។ ដូេចនះ ករទួញេសកេនះជ

ករឥតរបេយជន ៍ នឱំយខូចចិតតរបស់ខលួនវញិេទ។ 

ករនអំនកមនវបិតតិផលូវចិតតឱយចូលវតត េដមបឱីយរពះ

សងឃជួយ អបរ់ផំលូវចិតត ដូចេពលមកេហយ ពំុែមន

ចូលវតតរតឹមែតឱយរពះសងឃ សូរតមនតរេំដះេរគះ

េលករសីេរសចទឹកប៉ុេណណ ះេឡយ សំខនគឺ់េន

រតងក់រពនយល់េហតុផល ឱយដកចិតតពីករជប់



!រព$%&លេ)គផ,-វចិត2 

                            4ពះបណ8ិតហុក <វណ=                               72 
 

ជំពកេ់នះឯង។ េបរពួយចិតតរហូតេកតជំងឺផលូវកយ 

រតូវនេំទមនទីរេពទយពយបលេរគផលូវកយផង។  
 

១០. Vពះសង$�អប់រlអaកBនវិបត2ិផ,-វចិត2 

 

      តមទំេនៀមទមល បែ់ខមរ េពលមនសមជិក

រគួសររបស់ខលួនមនវបិតតិផលូវចិតត ែតងែតនេំទវតត

េដមបឱីយរពះសងឃជួយ េដះរសយ។ រពះសងឃគបប ី
ជួយ េដះរសយ េដយសួរដំេណ រ េហតុែដលនឱំយ

មនវបិតតិផលូវចិតតេនះ េហយេដះរសយេទតម

េហតុ ែដលនឱំយខូចផលូវចិតត។ ដំេណះរសយគម ន

អវីេរក ពីករពនយល់ធមអ៌ថឱ៌យេឃញេហតុែដលនំ

ឲយេកតទុកខផលូវចិតត។ របស់បតរ់កសីុខត របឡង

ធល កជ់េដម រតូវខំពយយមជថមីេបពយយមបនសំ

េរចដូចបំណង ករេទមនសសតូចចិតតករ៏តូវរលត ់
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កររកីរយចិតតកេ៏កតេឡង។ េបមនិសេរមចដូច

បំណង ចិតតេនែតេកតទុកខដែដល ដូចេនះរតូវេរបវធីិ

ទីពីរ គឺករលះបងឈ់បគិ់តឈបស់ត យ េដយ

ពិចរណឲយេឃញករពិតថ របស់អវីទងំអស់ែតង
ែតែរបរបួលផល ស់បតូរមនិេទៀងទត ់ កលណពិចរណ

េឃញករពិតេនះេហយ ករេទមនសសតូចចិតតក៏

រតូវរលត។់ រពឹតតិករណ៍ខលះមនទមងនខ់ល ងំ ដូចជ

មនសមជិករគួសរណមន កប់នរតូវសល ប ់ េបមនិ

យកផលូវធមម៌កពិចរណឲយេឃញករពិតេទ មន

បុគគលខលះេសកសត យខល ងំ រហូតដល់វេងវងសម រតី។    

េសចកតីទុកខេនះ េកតេចញពីករបតប់ងជ់នជទី

រសលញ់ែដលបតប់ងជី់វតិេទ។ ដូេចនះរពះសងឃ

មនភរកិចចជួយ ែណនពំនយល់ឲយខំលះបង ់ នូវជន

ជទីរសលញ់ ែដលមនិអចរស់េឡងវញិបន 

េដយពនយល់បែនថមអំពីកមមផល របស់មនុសសសតវ
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ែដលែតងែតរបរពឹតតេទតមអំេពរបស់ខលួន (កម%&' 

វត*កី េ-េ.)។  
     កររគនែ់តសូរតមនត េរសចទឹកដកែ់ខសកថ

កែនសងយនត ពំុែមនជមេធយបយេធវឱយអនកមនវបិតតិ
ផលូវចិតតបនជសះេសប យេឡយ។ វធីិេនះរគនែ់តជ

ករេលកទឹកចិតតបនខលះ ប៉ុែនតមនិអចបំបតអ់នក

មនវបិតតិផលូវចិតតបនេឡយ េរពះមនិបនបំបត់

េហតុែដលនឱំយេកតទុកខ។ ដូចកនុងអរយិសចច៤ ទុកខ

សចច េសចកតីទុកខេកតពីករេកតេឡងៃនខនធ៥ មន

របូខនធជេដម មនមូលេហតុពី អវិ�� តO� 

ឧ&�ន និងកមo។ យ៉ងណមញិ អនកេកតទុកខ

ផលូវចិតតខលះ េកតអំពីករបតប់ងជ់នជទីរសលញ់ 

េដមបរីលំតទុ់កខេនះ រតូវដកចិតតេចញពីកររសលញ់ 

េសចកតីទុកខករ៏តូវរលត។់ ចំែណកកែនសងយនតទឹក

មនតជេដម មនិអចេធវឱយទុកខរលតប់នេឡយ 
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េរពះពំុែមនជវធីិេដះរសយរតូវតមេហតុ ែដល

នឱំយេកតទុកខ។ រពះសងឃគបបពីនយល់ឱយេឃញ

េហតុផលថ ករយំេសកយ៉ងណ កជ៏នែដល

សល បប់តប់ងជី់វតិេទេហយ មនិអចរស់េឡងវញិ

េឡយ ដូេចនះករយំេសកេនះជករឥតរបេយជន ៍

នឲំយខូចផលូវចិតតវញិេទ រតូវែតតងំសម រតីឱយរងឹបឹុង

បនតជីវតិរបស់ខលួនតេទេទៀត េដយករពិចរណ

េឃញភពគម នខលឹមសរ ៃនសងខ រទងំឡយរមួ

ទងំខលួនអនកមនវបិតតិផលូវចិតតផង។ 

      តមករសេងកត រពះសកមមភពរបស់រពះពុទធ

កនុងករជួយ រេំដះទុកខមនុសសសតវ េដយវធីិសំែដង

ធមេ៌ទសន បងហ ញផលូវរបតិបតត ិ ដូចរពះអងគបងហ ញ

មគគរបកបេដយអងគ ៨ ថ ជផលូវរបតិបតតេិទកន់

កររលំតទុ់កខ មនជតិទុកខជេដម ពំុែមនរពះអងគ

របទនទឹកមនតែខសកថ កែនសងយនតជវធីិរលំតទុ់កខ
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េឡយ។ េរកយេពលបនរតស់ដឹង រពះអងគបន

ពយយមសំែដងធមេ៌ទសន េរបសមនុសសរគប ់  

ឋនៈ េសតច េសដឋី គហបតី អនកមនអំណច អនក

មនរទពយសមបតតិ ឱយមនធមក៌នុងខលួន យកអំណច

យករទពយសមបតតិរបស់ខលួនេទបំេរ សងគម។ េពល

នងបដចរមកថវ យបងគំរពះពុទធ រពះអងគសំែដង

រពះធមេ៌ទសនេរបសឱយនងដកចិតតេចញពីបុគគល 

ែដលជទីរសឡញ់របស់នង ែដលបនសល ប់

បតប់ងជី់វតិេទ មនិេឃញរពះអងគរបទនទឹកមនត 

េដមបឱីយនងបតេ់កតទុកខេឡយ។ មយួេទៀត េពល

ែដលនងកីសេគតតម ី ែដលេកតទុកខខល ងំរហូត

វេងវងសម រតី ខំបីកូនែដលសល បេ់ដររករពះពុទធឱយ

ជួយ កូននងឱយរស់េឡងវញិ រពះអងគឱយនងពិេសធ

េដយខលួនឯង េដយឱយរករគបៃ់សពចំេពះផទះណ

ែដលមនិមនមនុសសសល ប។់ ទីបំផុតេទបនងមន
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សម រតីេឡងវញិដឹងចបស់ថ ទីណកម៏នមនុសស

សល បែ់ដរ។ រតងេ់នះបញជ កថ់ ករេសយេសក

របស់នង បនរតូវរលតេ់ដយសរធមេ៌ទសន

របស់រពះអងគ ពំុេឃញរពះអងគសូរតធមេ៌រសចទឹក 

ឱយនងបតេ់កតទុកខេឡយ។ េដមបជីករសរមប

សរមួលតមទំេនៀមទមល បផ់ង តមពកយេរបៀន

របេដរបស់រពះពុទធផង រពះសងឃអនកអបរ់ចំំេពះអនក

មនវបិតតិផលូវចិតត គួរពនយល់ដូចនយ័ែដលបនេពល

មកខងេលេនះ ជមយួគន នឹងករសូរតធមជូ៌នពរ

េលកកមល ងំផលូវចិតតផង។ 
 

១១. ដំេOះVgយទុកRដល់ឫសគល់ 

 

       កនុងរពះពុទធសសន េដមបេីដះរសយឬពយ- 

បលេរគផលូវចិតតឱយដល់ឫសគល់ ែដលចតជ់ឱសថ

ដស៏កតិសិទធិេនះ គឺពិចរណតមផលូវ វិបស$}h។ 
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វិបស$}h ែរបថ ករេឃញចបស់តមេសចកតី
ពិតេដយ េCកុត2រប�� នូវកយនិងចិតតែដល

ែចកជខនធ៥ជ អនិច7ំ ទុកRំ អន]�។ កលណ

ពិចរណេឃញសចចធម ៌ ថខលួនពំុែមនជរបស់ខលួន

មនិជបចិ់តតនឹងខលួនេហយ ករជបចិ់តតរបស់ខង

េរកខលួនកម៏និមនែដរ។ េបចិតតមនិជប ់ េសចកតីទុកខ

ផលូវចិតតកម៏និមនេសះេឡយ េរពះថេសចកតីទុកខ 

េកតពីករជបចិ់តតរសលញ់ េហយរបស់ជទី

រសលញ់បនបតប់ងេ់ទ។ អនិច7ំ ែរបថរបូធម៌

និងនមធម ៌ (ខនធ៥) ែតងមនចលនកេរមកជ

និចច។ ទុកRំ ែរបថរបូធម ៌ និងនមធមែ៌តងែតបតូរ

ផល ស់រគបខ់ណៈ។ អន]� ែរបថ របូធមនិ៌ងនម

ធមែ៌តងែតអស់េទសូនយេទ ពំុែមនជតួខលួនេឡយ ។ 

ករេឃញដួងែកវកំេណ តគឺ អនិចចំ ទុកខំ អនតត  របស់

ខលួនេនះេហយេទបេធវចិតតឲយេនឿយណយកនុងខនធ ៥ 
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ែដលធល បរ់បកនថ់ជខលួន តមពិតខនធ៥េនះជតួ

ទុកខ។ កលណមនិរបកនខ់នធ ៥ របស់ខលួនេហយ 

ខនធរបស់អនកដៃទ កអ៏ស់របកនេ់ដយសវ័យរបវតតិ
ែដរ ករេកតទុកខផលូវចិតតករ៏តូវរលតក់នុងេពលជមយួគន ។  
      ករជបចិ់តត ឬរសលញ់ជនណមន កឬ់វតថុណ

មយួមកអំពីសមគ ល់ថ ជនេនះឬវតថុេនះលអមន

ខលឹមសរ លុះជនេនះឬវតថុេនះបតប់ងេ់ទ កេ៏កត

ទុកខ។ េបេឃញថ ខលួនពំុែមនជខលួន េតករចងប់ន

វតថុខងេរកខលួនេដមបអីវី? បនេសចកតីថ េបបញញ

េឃញករពិតថ ខលួនពំុែមនជខលួនឬខលួនពំុែមនជ

របស់ខលួន ករជបចិ់តតនឹងជនឬវតថុខងេរកខលួនក៏

មនិេកតមនេឡយ។ ដូេចនះ ករពិចរណេដយ

វិបស$}h ឱយេឃញតមសភពពិតៃនជីវតិរបស់

មនុសសសតវ ែដលែតងែតមនករដូរផល ស់តម

ចបបធ់មមជតិ ចតទុ់កជឱសថដស៏កតិសិទធwសរមប់
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កំចតប់ងនូ់វេសចកតីទុកខផលូវចិតត។ វិបស$}h ជ

មេធយបយជនខ់ពស់ែដលអចជីករេំលងឫសគល់ 

ៃនេសចកតីទុកខឱយអស់េដយគម នេសសសល់ េបពំុ

បនសំេរចដល់ធមជ៌នខ់ពស់ ថន ករ់ពះអរយិបុគគល

េទ វបិសសនអចកំចតប់ងនូ់វភពតនតឹង និងនំ

ឱយជសះេសប យនូវជំងឺផលូវចិតត រពមទងំមនសមតថ

ភពេដះរសយបញហ រគបយ៉់ងែដលេចទកនុងជីវតិ

បនទងំអស់។ េបចិតតសថិតេនកនុងវបិសសនរែមង

ជចិតតសងបស់ង តល់អ ជចិតតសថិតេននឹងជកណត ល 

ពំុញបញ័់រ េទតមអរមមណ៍ែដលែរបរបួលេនកនុង

ជីវតិបចចុបបននេឡយ។ សីល�Vគឹះមូលs�នៃន

សBធិចិត2។ សBធិ�ចិត2ស�ិតេ�កa�ង

?រមoណ៍ែតមួយ�កុសល។ វបិសសនទុក

ដូចជអតិសុខុមទសសន ៍ ឆលុះបញច ំងេមលករពិត

កនុងខនធ ៥ របកបេដយ អនិចចំ ទុកខំ អនតត  កនុងជីវតិ
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ពិតរបស់ខលួន។ ករេឃញករពិតែដលរបកបេដយ

គតិបណឌិ តេនះេហយ ែដលនឱំយចិតតេនឿយណយ

កនុងខនធ ៥ ែដលជតួទុកខ។ កលេបចិតតេនឿយ 

ណយកនុងខនធ ៥ ករជបចិ់តតរបស់ខងេរកខលួនក៏

រលត។់ កលណមនិជបចិ់តតកនុងសតវ (របស់មន

វញិញ ណ) និងសងខ រ (របស់មនិមនវញិញ ណ) េហយ

ចិតតរែមងមនិេកតទុកខ េបេទះបីជរបស់ទងំេនះ

ែរបរបួលែបបណកេ៏ដយ។  

      ករពិចរណវបិសសន គួរពិចរណតម 

សតិបs�ន៤។ សតិs�ន ែរបថ ករតងំសតិ

ពិចរណេរឿយៗនូវ !យ េវទh ចិត2 ធមo 

(អរមមណ៍ែដលចិតតេតង)។ ករពិចរណនូវកយ

គឺរគបច់លនរងកយ ដូចជខយល់ដេងហមេចញ

ចូលតមចុងរចមុះជេដម រតូវកំណតដឹ់ង។ េវទ' 

ជសុខជទុកខ ពំុមនជសុខជទុកខ ែដលរបរពឹតត
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េទតមផលូវកយនិងចិតត រតូវកំណតដឹ់ង។ ចិត2 គឺ

ចិតតមនរបេភទែបបណ ងកេរេទកនអ់រមមណ៍ណ 

រតូវកំណតដឹ់ង។ ធមo បនដល់អរមមណ៍ែដលចិតត

នឹកគិត រតូវកំណតដឹ់ង។ ករកំណតដឹ់ងេនះ េដមបកំុី

ឱយចិតតជប ់ េដយបញញ េកតេឡង េឃញចបស់នូវ 

កយ េវទន ចិតត ធមម ពំុែមនជសតវជបុគគល មន

សភពេសះសូនយទេទ េហយអចកំណតប់នរគប់

ឥរយិបថទងំ៤ េដក េដរ ឈរ អងគុយ។ 

       ដូចបនេពលមកេហយ េរគមនពីរយ៉ងគឺ 
េ1គេកើតផ56វ.យ១ េ1គេកើតផ56វចិត*១ ។ 

េរគេកតផលូវកយ រតូវពយបលេដយេរបថន សំរមប់

ពយបល។ ឯេរគផលូវចិតត រតូវេរបឱសថគឺរពះធម ៌

េដយេរបវធីិពីរយ៉ង គឺរតូវរបឈមមុខេដះរសយ

បញហ  ែដលេកតេឡងកនុងជីវតិ េបពំុអចេដះ

រសយបនេទ រតូវលះបងេ់ចលកំុយកចិតតទុកដក់
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គិតតេទេទៀត។ ចំេពះរបជពលរដឋែខមររគបរ់បូបន

ទទួលទុកខេវទន ដខ៏ល ងំកល កនុងរពឹតតិករណ៍ែខមរ អនក

សល់ពីសល ប ់ េកតមនវបិតតិផលូវចិតត េដយករបក់

ែបករគួសរ។ េនេពលេនះ គួរលះបងេ់ចលឱយរជះ

រសឡះ េដយតងំសម រតិឱយរងឹម ំ បនតដំេណ រជីវតិ

ឱយលអេទេទៀត រស់េនេដយេសចកតីសងឃមឹ េដយ

ពិចរណថ អវីទងំអស់ែតងែតមនករែរបរបួល

ផល ស់បតូរជនិចច ែតងរបរពឹតតេទមនិេទតមបំណង

របស់មនុសសសតវេឡយ៕ 
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ចំនួន ១០.០០០ កHIល 

េJយវត*ែខ%រ.NJ 

សPQប់ែចកTធម%Vន 

ៃថY០១ មក1 ២០២១ 
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