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្របវត្តិរបូសេងខប 

្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ  
 

 

   ្របសូត ៃថង១០មនី១៩៤០ េនឃុំៃ្រពកបបស ្រសុក 

ៃ្រពកបបស េខត្ត ែកវ ្របេទសកមពុជ, ្រពះេតជ្រពះ 

គុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ  ជបុ្រតទី៣កនុងប ្ត  

បុ្រតទងំ៥នក ់ បិ នម ហុក ៃហ ម នម 

សខុ យមឹ។ ្រពះជនម១៥ឆន  ំ បនបសួជ មេណរ 

លុះ្រពះជនម២១ឆន  ំ បនបំេពញឧបសមបទជភកិខុ។ 

កល្រប្រពឹត្តករណ៍ឆន ១ំ៩៧៥ ្រពះអងគបនេភៀសខ្លួន 

េទ្របេទសៃថ បនទ បម់កបនេទរស់េនទី្រកុងម៉ុងេរ- 

ល់ ្របេទសក  េនៃថង២៣េម ១៩៨១។ 

   កលពីកុមរភព ្រពះអងគបនសិក អក រ ្រស្ត 

ជតិចបប់ឋមសិក ។ េពលចូលកនផ់នួស ្រពះអងគ 

បនសិក ធមមវនិយ័ទងំ៣ថន ក្់រតីេទឯក បនសិក  

េនពុទធិកសិក  ជបពុ់ទធិកបឋមសិក  ពុទធិកមធយម 



ii 

សិក បឋមភូមនិិងទុតិយភូម ិ និងពុទធិកម វទិយល័យ 

្រពះសីហនុ ជ។ េឆ្ល តេទេរៀនអក រ ្រស្តនិងមនុស  

្រស្តេន កលវទិយល័យភនេំពញ។ េ្រកពីសិក  

គនថធុរៈ ្រពះអងគបន្របតិបត្តិវបិស នធុរៈអស់ជេ្រចើន 

ឆន ។ំ េនបរេទស ្រពះអងគបនសិក បន្តជបអ់នុ 

បណ្ឌិ ត (Master’s degree) ទីបំផុត ជបប់ណ្ឌិ ត 

ទស នវជិជ ែផនក្រពះពុទធ សន (Doctor of Philo- 

sophy on Buddhism) េន កលវទិយល័យ

ញួែដល្លី ៃន្របេទសឥ ្ឌ  េនៃថង២៨កុមភៈ២០០៤។ 

   េនកនុង្របេទសកដូ៏ចជេនេ្រក្របេទស ្រពះអងគ 

បនជួយ  សងគមែខមរយ៉ងេ្រចើនែផនកបញញ ម រតី េ យ 

វធីិេទសនពនយល់ មមគ៌្រពះពុទធ សន។ 
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មតកិអតថបទ 

ករពយបលេ គផ្លូវចិត្ត 

     ក. េ គផ្លូវកយ ១ 

     ខ. េ គផ្លូវចិត្ត ៧ 

១. េហតុៃនទុកខផ្លូវចិត្ត ៩ 

២. បំបតទុ់កខមនិ្រតូវ មេហតុ ១៥ 

៣. េរឿងជីវតិអនកែ្រស ២០ 

៤. ករពយបលេ គផ្លូវចិត្ត 

    មវធីិ្រពះពុទធ សន ២៥ 

៥. ករពិចរ កមមផលនឲំយវបិត្តិផ្លូវចិត្តធូរ្រ ល 

    -េរឿងនងប ច ៣២ 

៦. ចិត្តឲយឥទធិពលេទេលើផ្លូវកយ ៤៣ 

៧. -អនកចិត្តវទូិពិេ ធផ្លូវចិត្ត 

     -េរឿងនងកី េគត្តម ី ៥៣ 
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៨. -បុរសមន កទូ់នម នេសដ្ឋី 

    -ជំេនឿេលើ្រពហមលិខិត ៥៩ 

៩. សម្ល បខ់្លួនេន ព នេ្រជយចង្វ  ៦៦ 

១០. ្រពះសងឃអបរ់អំនកមនវបិត្តិផ្លូវចិត្ត ៧៣ 

១១. ដំេ ះ្រ យទុកខដល់ឫសគល់ ៧៩ 

    - នមអនកបរចិច គបចចយ័េបះពុមព 
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ករពយបលេ គផ្លវូចតិ្ត 
ក. េ គផ្លូវកយ 

 

   ្រពះពុទធសំែដងថ េ គរបស់មនុស សត្វមនពីរ្រប

ករ គឺេ គេកើតផ្លូវកយមយួ េ គេកើតផ្លូវចិត្តមយួ។ ចំ

េពះេ គផ្លូវកយ ្រពះអងគបនសំែដងថ រូប ងកយ

របស់មនុស សត្វេកើតអំពីធតុទឹកដីេភ្លើងខ ល់ េកើត 

េឡើងសថិតេននិងទីបំផុត្រតូវរ យេទវញិ គឺកល

មនជតិ ែតងែតមនជ ពយធិនិងមរណៈ។ ម

គមពរី្រពះអភធិមមបញជ កេ់ទៀតផង រូប ងកយរបស់

មនុស គម នអ្វីេ្រកពីខនធ៥េឡើយ គឺរូបេវទនសញញ

សងខ រនិងវញិញ ណ េហើយខនធ៥េនះ្រប្រពឹត្តេទជ

អនិចចំ ទុកខំ និងអន ្ត ។ ដូេចនះបញជ កថ់ កល

មនរូបែតងែតេកើតមនជមង្ឺរគបជំ់ពូក ្រគនែ់តេកើត

មនជមងតិឺចេ្រចើនជងគន ប៉ុេ ្ណ ះ មអំេពើកមមផល
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របស់ខ្លួន។ ជីវតិរបស់មនុស សត្វទងំ យែដល

ចរស់េនបន ្រស័យចំណី រ ករដកដេង្ហើម

េចញចូល ធតុ កសល្អ ឥរយិបថ្រប្រពឹត្តេទេសមើ

គន  េបើខ្វះក ្ត មយួ ជីវតិនឹងទទួលករលំបក

រហូតបតប់ងជី់វតិ។ ដូេចនះ ជីវតិរស់េនេ យលកខ

ខណ្ឌ ែបបេនះ ជជីវតិផុយ្រសួយ ស់ ដូចពុទធភ

សិតថ កចិឆ ំមចច ន ជវីតិ ំ ែ្របថ ជីវតិរបស់សត្វទងំ

យរស់េនបនេ យក្រម។ 

   វធីិេ ះ្រ យេ គផ្លូវកយ ្រពះពុទធបនែណនឲំយ

មនុស េ្របើថន សំំ បព់យបល ដូច្រពះអងគបនអនុ-

ញញ តដល់ភកិខុសងឃឲយេ្របើថន េំនេពលមនជមង ឺ ែដល

េ ថ គិ នេភសជជបចច័យ។ ករពយបលេនះ គឺ

ជករស្រមួលដល់ធតុ េ្រពះរូប ងកយជធតុ 

ឯថន ែំដលយកមកពយបលេនះកជ៏ធតុ។ ្រពះពុទធ
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សន បេ្រង នពុទធ សនិកជនឲយមនអនមយ័ 

គឺវធីិករពរកំុឲយមនេ គ េដើមបឲីយជីវតិែដលជ

អន ្ត េនះ រស់េនបនយូរកនុងបំណងេធ្វើអំេពើល្អឲយ

បនេ្រចើនកនុងកររេំ ះទុកខមនជតិទុកខជេដើម។ ដូច

ពុទធភសិតមយួបទេពលថ អេ គយ បរម ភ 

ែ្របថ ករមនិមនេ គជ ភដ្៏របេសើរ។ ្រពះពុទធ

បនេ្រប បរូបកយរបស់មនុស សត្វ ដូចជយន្តយន 

្រគប្់របេភទ េ យេ្របើពកយថ សររីយន្តំ ែ្របថ 

សររីយន្ត, យបនីយ ំែ្របថ េដើរេទមុខ ឬ្រប្រពឹត្តេទ

មុខ ដូចេបះដូងេដើរ សួតដកដេង្ហើមេចញចូលជេដើម 

េបើ េដើរមនិ្រប្រកតី នឹងេធ្វើឲយជីវតិមនជមង។ឺ 

   ពុទធ សនកទ៏ទួល គ ល់ មផ្លូវេវជជ ្រស្តថ 

ជមងបឺ ្ត លមកពីេមេ គេធ្វើឲយខូចអងគធតុ មយួ

ៃនរូប ងកយ េហើយថន ំ ចពយបលឲយជបន េបើ
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ថន េំនះមនឥទធិពលសម្ល បេ់មេ គេនះបន។ សព្វ

ៃថងេនះ បេចចកវទិយែផនកករពយបលជមងេឺនះ មនករ

លូត ស់ខ្ល ងំ ស់។ ប៉ុែន្ត េទះបីបនលូត ស់

យ៉ងេនះកេ៏ យ កពំុ៏ ចពយបលឲយមនុស បតឈ់ឺ

រហូតនិងផុតពីចស់និង ្ល បប់នេឡើយ។ ករពយ-

បលេនះ ្រគនែ់តពនយេពល ្ល បប់៉ុេ ្ណ ះ។ ដូេចនះ 

ករចស់ឈឺ ្ល បេ់នះផុតពីសមតថភពរបស់វទិយ

្រស្តែដល ចេ ះ្រ យបន។ ចំែណក ្រពះពុទធ

េ ះ្រ យបន គឺករបនសេ្រមច្រពះនិព្វ ន េ យ

បលីថ អមត ំនិព្វ នំ ែ្របថ និព្វ នមនិ ្ល ប។់ 

   ដូចបនេពលមកេហើយ វធីិេ ះ្រ យ មផ្លូវ្រពះ

ពុទធ សន េពលមនុស មនជមង ឺមនិេឃើញ្រពះពុទធ

បេ្រង នឲយមនុស បន្់រសនប់ងួសួងអង្វរករឲយេទវ

្រពះឥនទ ្រពះ្រពហម ឬសំុឲយ្រពះអងគជួយ ឲយជេ គ
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េឡើយ។ ជំេនឿមនុស ជំននេ់ដើម កល េបើមន

ភយ័្រគបសងកត ់ មនជមងដឺមក តេ់បៀតេបៀនជេដើម ែតង

ែតបន្់រសនវ់តថុខងេ្រកេ យយល់ថ ចជួយ ខ្លួន 

បន។ សមយ័េ្រកយមក េ យមនករេជឿនេលឿន

ខងចំេណះេចះដឹង ជំេនឿែបបេនះបន្រតូវចុះេខ យ 

េពលមនជមងែឺបរមករកថន ឬំនេំទេពទយឲយពយបល 

្រសប មវធិីរបស់្រពះពុទធ សន។ ្រពះពុទធ សន

សំែដងថ ផលអ្វីមយួេកើតេឡើង េ្រពះមនេហតុរបស់

 ដូចមនុស មនជមង ឺ េ្រពះមនេហតុនឲំយមនជមង ឺ

ដូច ករៈកនុងខ្លួនេដើរមនិ្រប្រកត ី មកអពំីខូចែផនក

មយួ ពំុែមនេខម ចបិ ចេធ្វើឲយឈេឺឡើយ េហើយេទវ  

្រពះឥនទ្រពះ្រពហមកពំុ៏ ចេធ្វើឲយបតឈ់ែឺដរ។ វធីិេ ះ

្រ យជមងផឺ្លូវកយ ម្រពះពុទធ សន ្រសប ម

វទិយ ្រស្តែផនកេវជជ ្រស្ត គឺ្រតូវេ្របើថន ពំយបល

េហើយជមងខឺ្លះ្រតូវវះកត។់ េបើពយបលមនិជ បន
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នយ័ថ េពលេវ កំណត់ យុែដល្រតូវ ្ល បប់ន

មកដល់េហើយ ្រសប មកមមផលរបស់ខ្លួនែដលបន

ងមក ពំុែមនជ្រពះ្រពហមលិខិតេ កចរមកេទ។ 

េបើ ្ល បេ់ យចស់ជ  បននយ័ថជេទសរបស់

វដ្តសង រ ែដលអនក កពំុ៏ ចេជៀស ងបន េទះ

បីខ្លួនមនកុសលផលបុណយេ្រចើនយ៉ង កេ៏ យ 

តួយ៉ងដូចជ្រពះពុទធ ្រពះអងគមនបរមដីខ៏ពស់ ក្៏រតូវ

ជ ញំុញីកនុង្រពះកយរបស់្រពះអងគ ក្៏រតូវរលំតខ់នធ

បរនិិព្វ នកនុង្រពះជនម៨០។ 
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ខ. េ គផ្លវូចិត្ត 
 

    េ្រកពីទុកខេកើតពីករចស់ឈឺ ្ល ប់ មផ្លូវកយ 

មនទុកខេ្រចើន្របេភទេទៀតេកើតពីផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួន

សុទធ ធ។ ប៉ុែន្ត មនុស មនិសូវរវល់យកចិត្តទុក

កចំ់េពះទុកខឬេ គផ្លូវចិត្តេឡើយ។ ដូចជ្របថន អ្វី

មយួមនិបនសំេរចដូច្របថន កេ៏កើតទុកខ។ បតប់ងវ់តថុ
ឬមនុស ជទី្រស ញ់ ចិត្តកេ៏កើតទុកខេ យករ

េ ក ្ត យ។ ជួបវតថុឬមនុស ែដលមនិេពញចិត្ត 

ចិត្តកេ៏កើតទុកខ េ យ រែតស្អប់ េចះែតជួបមុខ។ 

េសចក្តីទុកខទងំេនះ េកើតពីករ្រស ញ់និងករស្អប ់

ែដលជកិេលសេ្រគ ងេ ហមងចិត្តរបស់មនុស សត្វ

បុថុជជនទូេទ។ េបើេសចក្តីទុកខមនក្រមតឹខ្ល ងំ មនុស

ចេធ្វើអត្តឃតខ្លួនឯងកម៏ន។ 
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   ចិត្តជធមមជតគម នរូបស ្ឋ ន្រទង្់រទយអ្វីេឡើយ 

គឺជនមធម ៌ ប៉ុែន្ត មនករពិតរបស់  គឺចិត្តជធមម

ជតេចះនឹកគិតេទរក រមមណ៍េផ ងៗ េចះេ ម

នស រកី យេពលែដលបនទទួល រមមណ៍ជទីគប់

ចិត្ត េចះេទមនស តូចចិត្តេពលែដលបនទទួល

រមមណ៍មនិជទីគបចិ់ត្ត។ រូបនិងចិត្តេកើតរលត្់រគប់

ខណៈ ែដលេ ថ ខណិកមរណៈ ែ្របថ ្ល ប់ ម

ខណៈ។ េនះជបរ ិ មទុកខ គឺទុកខេកើតអំពីករែ្រប

្របួលដូរផ្ល ស់ៃនចលនរូបធមនិ៌ងនមធម។៌ ប៉ុែន្តចិត្ត

េកើតរលតរ់ហ័សជងរូប ដូេចនះ េសចក្តីទុកខែដល្រប

្រពឹត្តេទ មផ្លូវចិត្ត េ្រចើនជងផ្លូវរូប េនះជេសចក្តីទុកខ

ដល៏្អិត។ 
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១. េហតុៃនទុកខផ្លូវចិត្ត 
 

   មនុស ភញ កពី់ដំេណក កយមនិទនច់បេ់ធ្វើករអ្វី

ផង ចិត្តចបេ់ធ្វើករមុនរចួេទេហើយ េ យគិតពីករ

ងរ្របចៃំថង យឡំេ យករ្រពួយបរមភកនុងចិត្ត

ផង។ ចិត្តបនស្រមកខ្លះែតេនេពលទទួលទនដំ

េណកលកេ់ យមនិយល់សប្តិ។ េបើចិត្តេចះែតគិត

មនិស្រមកេ ះ មនិយូរប៉ុនម នរូប ងកយនឹងេទ

ជឈ ឺ េ យកយនិងចិត្តមនទំនកទំ់នងគន ។ ទុកខ

េកើតអំពីករបតប់ងវ់តថុនិងជនជទី្រស ញ់និងជទី

េគរព។ េសចក្តីថ ជន មយួជបចិ់ត្ត្រស ញ់

េពញចិត្តវតថុ មយួ េពល វតថុេនះខូចឬបតប់ង់

េទ ជនេនះកេ៏កើតទុកខេ យនឹក ្ត យវតថុេនះ។ 

កដូ៏ចគន នឹងជន មយួែដលជទីេគរពនិងជទី 

្រស ញ់របស់ខ្លួនបនទទួលេ្រគះថន កម់នវបិត្តិ 
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ឬ ្ល បប់តប់ងជី់វតិ កេ៏ ក ្ត យមនចិត្តេ្រក ម

្រកំយំេ ក ្ត យ្រសេ ះ។ េបើជនែដលបតប់ង់

េទេនះជទី្រស ញ់ខ្ល ងំចិត្តកេ៏កើតទុកខខ្ល ងំ េបើ

្រស ញ់លមមចិត្តេកើតទុកខកល៏មម េបើ្រស ញ់តិច

ចិត្តេកើតទុកខកតិ៏ច។ ផទុយេទវញិ េបើជនែដលបតប់ង់

េទេនះមនិជទី្រស ញ់េ ះ េសចក្តីទុកខផ្លូវចិត្តក៏

គម នេ ះ។ ្រតងេ់នះេហើយបនជ្រពះពុទធសំែដងថ 

េសចក្តីទុកខេសចក្តីេ កករភយ័ខ្ល ចេកើតេចញមកពី

េសចក្តី្រស ញ់។ ឧទហរណ៍ ជនមន កប់នយំ

េ យេ កេ្រពះកូនខ្លួន ្ល ប ់ ប៉ុែន្តេបើកូនអនកដៃទ

្ល ប ់ ជនដែដលេនះគម នយេំ យេ កេ ះ

េឡើយ។ េនះបញជ កយ៉់ងចបស់ថ ជនេនះយមំកពី

ករ្រស ញ់កូនខ្លួន ឯកូនអនកដៃទ ្ល បម់និយំ ្ត យ

មកពីមនិ្រស ញ់។ 
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   ករេកើតទុកខផ្លូវចិត្តមយួែបបេទៀត គឺេសចក្តីទុកខេកើត

ពីេសចក្តី្របថន មនិបនសេ្រមចដូចបំណង។ េសចក្តី
ថ បុគគល្រគបរូ់បែតងែតមនេសចក្តី្របថន ែបប

មយួេដើមបកីររស់េនឲយបនេសចក្តីសុខចំេរ ើនកនុងជី

វតិរបស់ខ្លួន។ េបើេសចក្តី្របថន េនះបនសេ្រមចដូច

បំណង ចិត្តកេ៏្រតកអររកី យសបបយ េបើមនិបន

សេ្រមចដូចបំណងេទ ចិត្តកេ៏កើតទុកខ។ មយួេទៀត 

េសចក្តីទុកខេកើតពីករជួប្របទះវតថុនិងមនុស សត្វពំុជ

ទី្រស ញ់។ េសចក្តីថ មនវតថុខ្លះនិងជនខ្លះពំុជទី

្រស ញ់ដល់អនកខ្លះ។ េបើជួប្របទះវតថុនិងជនែដល

មនិជទី្រស ញ់េនះ ចិត្តរែមងេកើតទុកខេ យ្របថន

ឲយវតថុនិងជនេនះឃ្ល តេចញេទ ដូចពកយែខមរេពល

ថ ឯងស្អបេ់ហើយេចះែតជួបមុខ។ េសចក្តីទុកខ្របេភទ

េនះេកើតពីករមនិេពញចិត្តគឺស្អប។់ ពកយែខមរមយួឃ្ល

េពលថ ចេង្អ តផទះចេង្អ តចុះកំុឲយែតចេង្អ តចិត្ត 
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ចេង្អ តផទះ ច្របេ្រជ តគន រស់េនជមយួគន បន េបើ
ចេង្អ តចិត្តវញិពំុ ចរស់េនជមយួគន បនេឡើយ។ 

ចេង្អ តចិត្តគឺចិត្តមនិ្រតូវគន  ែខ្វងេយបល់គន  មនទំ

នស់គន ពីេរឿងអ្វីមយួ។ ដូេចនះ ្រស ញក់ទ៏ុកខ 

ស្អប់កទ៏ុកខ។ 

   េសចក្តីទុកខមយួេទៀត គឺេសចក្តីទុកខេកើតពីសងគមជិះ

ជនគ់ន ពំុេគរពសិទធិគន  េបៀតេបៀនគន េ យមេធយ

បយេផ ងៗ េធ្វើឲយសងគមមនុស ឈចឺបទ់ងំផ្លូវកយ

ទងំផ្លូវចិត្ត។ េសចក្តីទុកខែបបេនះ េគេឃើញមនេន 

ពសេពញពិភពេ ក ចំេពះ្របេទសែដលពំុមន

រយធមខ៌ពងខ់ពស់ ពំុមនលទធិ្របជធិបេតយយ និងករ

េគរពសិទធិមនុស ។ 

   ចំេពះ្របជពលរដ្ឋែខមរ បនឆ្លងកត្់រពឹត្តិករណ៍គួរ

ឲយរនធតច់បពី់ឆន ១ំ៩៧០មក េ យចមបំង េ យករ

ឈ្ល នពនពីបរេទស េ យរបបផ្ត ចក់រ េ យករ
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សម្ល បរ់ងគ ល។ សភពករណ៍េនះបនេធ្វើឲយ្របជ

ពលរដ្ឋែខមរ ្ល បប់តប់ងជី់វតិ ្រពត្់របសគន  ខ្លះេន

សល់ពី ្ល បជ់ ពិករេកើតជមងេឺនមនករភយ័តក់

ស្លុតខូចផ្លូវចិត្ត។ 

   េសចក្តីទុកខមយួ្របេភទេទៀតេកើតពីបុគគលខ្លួនឯង គឺ

េកើតពីចិត្តែ្រប្របួលេទ មេ កធម ៌ គឺធមសំ៌ ប ់

េ កធមទ៌ងំ៨ គឺសុខទុកខមន ភឥត ភមន 

យសឥតយសសរេសើរនិនទ ។ េ កធមទ៌ងំ៨េនះ 

មន្រគបបុ់គគល មញញ ទូេទ។ េសចក្តថី េពល  

បុគគលបនេសចក្តីសុខមន ភមនយសមនេគ 

សរេសើរ ចិត្តកេ៏្រតកអរ េបើេពល បនទទួលេសច

ក្តីទុកខមនិមន ភមនិមនយសមនករនិនទ  ចិត្តក៏

េទមនស តូចចិត្ត។ ចំេពះ្រពះអរយិបុគគលមន្រពះ

ពុទធជេដើម ្រពះអងគមន្រពះទយ័សងបរ់មង បពំុ់មន្រពះ

ទយ័េឡើងចុះេទ មេ កធមទ៌ងំ៨េនះេឡើយ។ 
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   ទុកខមយួ្របេភទេទៀតេកើតពីកំហុសខ្លួនឯង េ យ

ខ្លួនឯង្រប្រពឹត្តអំេពើទុចចរតិ ្រប្រពឹត្តអបយមុខ កម៏ន

េទស មផ្លូវេ កនិង មផ្លូវធម។៌ មផ្លូវេ ក 

រដ្ឋបន កេ់ទសទណ្ឌ កមម មក្រមតឹេទសែដល

ខ្លួនបន្រប្រពឹត្ត។ មចបបធ់មែ៌ដលជចបបធ់មម

ជតិ (natural law) នឹងបនទទួលេសចក្តីទុកខកនុង

េពល មយួ កនុងនយ័ថេធ្វើ ្រកកនឹ់ងបនទទួល

ផល ្រកក។់ េនេពលទទួលេសចក្តីទុកខែបប

មយួ េ យ រផល ្រកករ់បស់ខ្លួនកនុងបចចុបបនន ចិត្ត

កេ៏កើតទុកខ េហើយយល់ខុសថ េនះជអំេពើកមមរបស់

ខ្លួនពីអតីតជតិ ឬកប៏េនទ ស្រពះ្រពហមលិខិតថ 

េ កចរមកឲយខ្លួនមនទុកខដូេចនះ មពិតជកមមលិ

ខិតរបស់ខ្លួនកនុងបចចុបបននវញិេទ។ 
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២. បំបត់ទុកខមិន្រតូវ មេហតុ 
 

   រចួមកេហើយ កល មនវបិត្តិផ្លូវចិត្ត បុគគលខ្លះ

បនេលបថន ឲំយេដកលក ់ផឹកឬជកេ់្រគ ងេញ នេ្រគ ង 

្រសវងឹេដើមបបំីេភ្លចទុកខ។ សកមមភពេនះ ពំុ ចបំបត់

ទុកខេឡើយ ភញ កេ់ឡើងេសចក្តីទុកខេនដែដល ែថមទងំ

េធ្វើឲយខូចសុខភពឲយេកើតជមងេឺទៀតផង។ បុគគលខ្លះ

េកើតទុកខផ្លូវចិត្តខ្ល ងំវេង្វង ម រតីេទជេធ្វើអត្តឃតខ្លួន

ឯងេ យវធីិចងកេលបថន ពុំលេ តចូលផ្លូវរេទះ

េភ្លើងេ តចូលកនុងទឹកជេដើម។ វធីិែបបេនះ ជគំនិត

យល់ខុស េធ្វើឲយជីវតិខ្លួន ្ល បផ់ង េហើយទុកខផ្លូវចិត្ត

នឹង្រតូវបន្តេទជតិមុខេទៀត េ្រពះបចចុបបនន េគពំុបន

រលំតេ់ហតុែដលនឲំយេកើតទុកខផ្លូវចិត្តេនះ។ ករ ្ល ប់

្រគនែ់តឃ្ល តេចញពីបញ្ហ មយួេពលប៉ុេ ្ណ ះ។ បុគគល

ខ្លះកល េកើតទុកខផ្លូវចិត្តកេ៏លើកៃដសំពះបន្់រសន់
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េទវ ្រពះឥនទ្រពះ្រពហមេខម ចបិ ច រក អនក

េខម ចដូនេខម ច ឬបន្់រពះឲយជួយ ឲយខ្លួនបតេ់កើតទុកខ

។ មេធយបយេនះ កពំុ៏មនេហតុផលែដលជួយ ខ្លួន

ឲយបតទុ់កខេឡើយ។ បុគគលខ្លះេទៀត េពលមនទុកខក៏

យល់ថ សីខ្លួនចុះបនជេចះែតរសបរ់សល់េចះែត 

្រពួយចិត្ត ករ៏កវធីិេ ះ្រ យ មទម្ល បែ់ដលធ្ល កេ់ធ្វើ

មក គឺរក្រគូទស នទ៍យនិមន្ត្រពះសងឃសូ្រតមន្តរ ំ

េ ះេ្រគះេលើក សី កែ់ខ កថកែន ងយន្ត េដើមបី

ករពរទបទ់ល់កំុឲយេសចក្តីទុកខធ្ល កម់កេលើខ្លួនបន។ 

េសចក្តីទុកខផ្លូវចិត្ត វតថុខងេ្រកខ្លួនពំុ ចជួយ ខ្លួនឲយ

បតទុ់កខេឡើយ។ បុគគលមយួជំពូកេទៀត េពលមន

ជមងផឺ្លូវចិត្តពំុែស្វងរក្រគូេ ះ្រ យផ្លូវចិត្តេទ ែបរជ

េទរក្រគូេពទយឲយពយបលេ គផ្លូវកយ មនិ្រតូវ ម

េហតុែដលនឲំយេកើតទុកខផ្លូវចិត្តេទវញិ េ្រពះវបិត្តិ
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ផ្លូវចិត្តមកពីមនេហតុអ្វីមយួនឲំយមនវបិត្តិ េបើមនិ 

េ ះ្រ យេហតុែដលនឲំយមនវបិត្តិេនះេទ វបិត្តិផ្លូវ

ចិត្តេនះេនែតមនដែដល ករចកថ់ន កំរេលបថន  ំ

ពំុ ចពយបលេ គផ្លូវចិត្តបនេឡើយ។ 

   ករេកើតវបិត្តិផ្លូវចិត្តឬេ គចិត្តេនះមនទមងន់ ស់

េបើមនិឆបេ់ ះ្រ យេទទុកយូរេទ ចខូចដល់្រប

ពន័ធសរៃស្រប ទ េ យ រករ្រពួយចិត្តេដកមនិ

លកប់រេិភគមនិបន។ ដំបូង្រពួយផ្លូវចិត្ត ឲយឥទធិពល

េទេលើផ្លូវកយ េធ្វើឲយកយ្រទុឌេ្រទមថមថយកម្ល ងំ 

េ្រពះកយនិងចិត្តមនទំនកទំ់នងគន ។ បុគគលខ្លះ

មនវបិត្តិេសន  មនិបេនទ សកំហុសខ្លួនឯងកនុងបចចុ-

បបននេទ េទបេនទ ស្រពះ្រពហមលិខិត ឬបេនទ សកមមពី

អតីតជតិ។ ពិតែមនែត្រពះពុទធេពលអំពីកមមពីអតីត

ជតិរបស់បុគគលមយួរូបៗ ប៉ុែន្ត្រពះអងគឲយគិតអំពីអំេពើ

របស់ខ្លួនកនុងបចចុបបននផង ែ្រកងបចចុបបននេជឿខុស េសព
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គបខុ់ស សេ្រមចចិត្តខុសនឲំយខ្លួនទទួលរងទុកខេវទន 

ដូេចនះ។ េពលេនះ េយើងមនិទននិ់យយអំពីដំេ ះ

្រ យ មែបប្រពះពុទធ សនអំពីេ គផ្លូវចិត្តេនះ

េទ។ េយើងសូមនិយយអំពីដំេ ះ្រ យ មេវជជ

បណ្ឌិ តខងចិត្តវទិយខ្លះអំពីករែកេ គផ្លូវចិត្តេនះ។ 

មេធយបយេនះ គឺេគឲយអនកមនវបិត្តិផ្លូវចិត្តេនះេទ

ត្់របណឲយេដើរេលងកំ ន្តេដើមបបី្តូរ រមមណ៍ 

និងករលួងេ មផ្លូវចិត្ត។ មេធយបយេនះ េយើង

យល់ថពុបំនេ ះ្រ យបញ្ហ ចំេហតុែដលនឲំយេកើត

ទុកខេឡើយ េ្រពះ្រតឡបពី់ករេដើរកំ ន្តវញិេសចក្តី

ទុកខេនដែដល។ មេធយបយមយួេទៀត េបើេកើតទុកខ

ខ្ល ងំ េវជជបណ្ឌិ តឲយថន េំដកលករ់ងំប់ រមមណ៍ គឺេធ្វើ

ឲយ រមមណ៍សងបម់និឲយគិតេ្រចើន។ េយើងទទួល គ ល់

ថថន ំ ចមន្របសិទិធភព គឺេធ្វើឲយអនកមនវបិត្តិផ្លូវ

ចិត្តសងបប់នមយួដងមយួ្រគែដរ ប៉ុែន្តដល់េពលអស់
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អំ ចថន  ំ បញ្ហ េនដែដល អនកេនះេនែតេកើតទុកខ

ដែដល។ េនះពុែំមនជវធិីេ ះ្រ យេដើមបឲីយអនកេនះ

ឈប្់រពួយចិត្តេឡើយ។ គឺជវធិីេ ះ្រ យមនិចបំញ្ហ  

េ្រពះករ្រពួយចិត្តមកពីមនេហតុអ្វីមយួនឲំយ្រពួយ 

ចិត្ត។ 
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20                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

 

៣. េរឿងជីវិតអនកែ្រស 
 

   េយើងេនចថំ មនេរឿងមយួេឈម ះេរឿង ជីវតិអនក

ែ្រស។ េរឿងេនះទំនងជេចញមកពី្របេទសប ងំ 

អនកនិពនធជតិែខមរ។ េឃើញរូបភពនិងដំេណើ រេរឿង ម

រយៈវេីដអូ។សូមេលើកយកេរឿងេនះមកេរៀប បេ់ យ

េសចក្តីសេងខប េ្រពះជេរឿងទកទ់ងនឹងផ្លូវចិត្ត។ 

   ្រគួ រកសិករមយួមនប្តី្របពនធនិងកូន្រសី៣នក។់ 

ប្តីភជួរែ្រសមុតេជើងនឹងែដកេគលមនរបសួយ៉ងធងន។់ 

្របពនធមនិបននបំ្តីេទមនទីរេពទយេដើមបពីយបលមុខ

របសួ មវទិយ ្រស្តទំេនើបេទ ែបរជឲយ្រគូែខមរផ ថំន ំ

បូ ណេ ្ត ះផ្លុ ំ្រតងមុ់ខរបសួេនះ។ មុខរបសួ្រតង ់

េជើងេនះកនែ់តេហើមធំេឡើងេ យ ររុនំឹង្រក ត់

មនិ ្អ តេធ្វើឲយេមេ គចូលពីេ្រកេទផង ប្តីេនះក៏

ទទួលមរណភពេទ។ បនទ បពី់ប្តី ្ល ប ់នងជ្របពនធ
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យេំ កេបកខ្លួន េ យនឹកប្តីផង េ យគិតថបនទុក

ករងរនឹង្រតូវធ្ល កម់កេលើខ្លួនផង។ មដំេណើ រេរឿង 

នង្របពនធពំុែមនេកើតទុកខែតមយួៃថងពីរៃថងេហើយបត ់

េទវញិេទ នងេកើតទុកខេដើរ្រទេ យំគម នបយគម ន

ទឹក កូនយកបយេទបញចុ កកម៏និ្រពមទទួល េ្រពះ

វេង្វងវង្វ នឡ់ប់ ម រតី។ េមភូមនិិងចស់ទំុខ្លះេនកនុង

ភូមបិនេធ្វើ្រទុងធំមយួ េហើយចប់ កក់នុង្រទុងបិទ

ទ្វ រយ៉ងជិតកំុឲយរតេ់ទ ។ េ យេឃើញថ វបិត្តិ

ផ្លូវចិត្តេនះគម នបនធូរ្រ លេ ះ េទើបចស់ទំុអនក

េនភូមផិងរបងជមយួលួងេ មឲយជិះរេទះយកេទ

មនទីរេពទយ។ កនុងេរឿងមនិបនបញជ កថ់ េពទយពយ

បលែបប េទ ្រ បែ់តពីរបីៃថងេឃើញដឹករេទះ្រត

ឡបម់កវញិ េឃើញេនែតឆកួតដែដល។ េរឿងេនះ្រតូវ
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22                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

បញចបេ់ យនងេនះេនែតឆកួតែ្រសកឡូ េពញ

ភូមដិែដល។ 

   េលើកេរឿងេនះមក ពិនិតយេមើលគំនិតអនកនិពនធែដល

បញចបេ់រឿងេ យឲយអនកឆកួតចិត្តេនែតឆកួតដែដលដូច

េនះគម នតៃម្លអ្វីេឡើយ។ ដូចមេធយបយ កក់នុង្រទុង

មេធយបយដឹកេទមនទីរេពទយ ្រតឡបម់កវញិេនែត

ឆកួតដែដល។ េយើងមនិដឹងថ អនកនិពនធេនះចងឲ់យ

េរឿងរបស់ខ្លួនេទជយ៉ង េទ េដើមបឲីយអនុ សន៍

ដល់អនកទស ន។ េយើងកម៏និដឹងថអនកនិពនធនិងអនក

ដឹកនេំរឿងជពុទធ សនិកជនឬកក៏ន់ សន

មយួេទ។ ករពិតនងឆកួតចិត្តេ យនឹកប្តីនិងអស់

សងឃមឹកនុងជីវតិេនេពលែដលប្តី ្ល បេ់ទ។ ករេទ

មនទីរេពទយេដើមបពីយបលេ គផ្លូវកយ មនិ ចេធ្វើឲយ

នងបតឆ់កួតេឡើយ។ េបើអនកនិពនធេរឿងេនះជពុទធ -
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សនិកជនគួរននំងចូលេទវត្ត្រពះពុទធ សនេដើមបី

ឲយ្រពះសងឃជួយ ពនយល់ធម៌ ថឲ៌យនងដកចិត្តេចញ

ពីប្តីែដល ្ល ប ់ ឲយនងពិចរ កមមផល ឲយពិចរ

នូវសងខ រែដលេកើតេឡើងេហើយែតងែត ្ល បេ់ទ

វញិ េហើយែតងែតមនករ្រពត្់របសគន ជធមម ។ 

កល នងពិចរ េឃើញភពពិតជសចចធម៌

េនះ នងនឹងបនជសះេសបើយបតឆ់កួតផ្លូវចិត្តេ យ

រឱសថគឺ្រពះធម ៌ េ្រពះេសចក្តីទុកខរបស់នងេកើត

ពីករ្រស ញ់ប្តីែដលបតប់ងជី់វតិេទ។ េបើេរឿងេនះ

បញជបេ់ យឲយនងបតឆ់កួតេ យ រ្រពះធមែ៌បប

េនះ ជេរឿងមនតៃម្លដខ៏ពងខ់ពស់ ស់ ជករេលើក

តៃម្លពិតរបស់្រពះធម្៌រពះពុទធ សនផង េហើយជ

ករែណនអំនកទស នឲយដឹងរូបមន្តមយួសំ បែ់កឬ

ពយបលេ គផ្លូវចិត្តផង េហើយ្រសប មទំេនៀម
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24                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

ទម្ល បែ់ខមរែដលេគរព្រពះពុទធ សនផង។ នង

ប ចមនវបិត្តិធងនជ់ងនងកនុងេរឿងជីវតិអនកែ្រស

េនះេទេទៀត ែត្រពះពុទធពយបលឲយជេ យឱសថគឺ

្រពះធម។៌ ដូេចនះេរឿងេនះគម នតៃម្ល សំ បអ់នកទស ន

េឡើយ។ 
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៤. ករពយបលេ គផ្លូវចិត្ត 

មវិធី្រពះពុទធ សន 
  

   អនកសិក ្រពះពុទធ សនបនដឹងេហើយថ ្រពះ

ពុទធ សនែដលសំែដងេឡើងេ យ្រពះពុទធជមច ស់ 

បនសំែដងជេគលសំខនថ់ អ្វីទងំអស់ទងំមន

វញិញ ណទងំឥតវញិញ ណេកើតមន មេហតុរបស់  

គឺេហតុផលឬកមមផលែតងមនសមពនធភពទកទ់ងគន

។ បនេសចក្តីថ េហតុមយួបនេកើតេឡើងែតងមន

ផលរបស់  ឬកមមមយួបនេកើតេឡើងែតងេចញជ

ផលមយួ្រសប មេហតុរបស់ខ្លួន។ េគ ចេពល

មយ៉ងេទៀតថ ផលមយួបនេកើតេឡើងេ យ ្រស័យ

មនេហតុឬកមមមយួបនេកើតេឡើង។ ្រតងេ់នះបញជ ក់

ថ គម នផល មយួបនេកើតេឡើងេ យគម នេហតុ

ឬកមមរបស់ េឡើយ។ េនះជចបបធ់មមជតសកល 
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26                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

សូមប្ីរកុមអនកសិក ្រ វ្រជវខងវទិយ ្រស្តែផនក

រូប កទ៏ទួល គ ល់សចចភពែដលសំែដងេឡើងេ យ

្រពះពុទធជមច ស់េនះែដរ។ ធមមជតិទងំេនះមនេហតុ

ផលកនុងខ្លួនរបស់ ដូចពុទធ សននិយយអំពីេហតុ

ផលរបស់ចិត្តេចតសិករូបនិព្វ ន ឬដូចអនក្របជញវទិយ

្រស្តនិយយអំពីរូបវទិយនិងគីមវីទិយែដលវភិគ

ែផនករូប កេ៏ឃើញមនេហតុផលកនុងខ្លួនរបស់  គម ន

្រពះជមច ស់ បេងកើតេឡើងេឡើយ។ ្រពះពុទធជមច ស់

បន្រ ស់ដឹងករពិតេនះែដលេ ថសងខ រ ម

រយៈវបិស នវជិជ ។ ករេរៀប បម់កខងេលើេនះបន

ហុចឲយយល់យ៉ងចបស់ថ ករេកើតទុកខឬករ្រពួយ

ចិត្តមកអំពីមនេហតុែដលនឲំយ្រពួយ។ ដូចេនះ

េដើមបរីលំត់វបិត្តិផ្លូវចិត្តេនះ ្រតូវរលំត់េហតុរបស់  

វិបត្តិផ្លូវចិត្តេនះក៏្រតូវរលត់ ។ អនក្របជញចិត្តវទិយ

បចចុបបននេនះមនដំេ ះ្រ យវបិត្តិផ្លូវចិត្តេនះែដរ 
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ប៉ុែន្តេ ះ្រ យមនិចំបញ្ហ ឬមនិចំេហតុរបស់ ែដល

េកើតេឡើងេឡើយ ដូចជលួងេ មអនកមនវបិត្តិផ្លូវ

ចិត្តឲយសបបយខងផ្លូវកមគុណរូបសេម្លងក្លិនរស

សមផស ឬ កថ់ន ឲំយេដកលកជ់េដើម។ មុននឹងយល់

អំពីដំេ ះ្រ យវបិត្តិផ្លូវចិត្តរបស់មនុស មឧត្តម

គតិ្រពះពុទធ សនេនះ អនកសិក គួរយល់អំពីតៃម្ល

ៃនករ្រ ស់ដឹងរបស់្រពះពុទធជបន្តេទេទៀត េ យ

កែន្លងខ្លះេ្រប បមកវទិយ ្រស្ត។ 

   អនកសិក ខ្លះចងដឹ់ងថ េតើ្រពះពុទធ្រ ស់ដឹងវទិយ

្រស្តឬេទ? េតើអ្វីជវទិយ្រស្ត? វទិយ ្រស្តគឺជកបួន

វជិជ ែដលរកេឃើញករផ ធំតុ ម យតនៈធមម  ឬ

ម្រប បសំ់ បពិ់េ ធនដូ៍ចរូបវទិយគីមវីទិយជ

េដើម។ ចំែណក្រពះពុទធជមច ស់វញិ េទះបី្រពះអងគពំុ

បនសំែដងថ ធតុេនះេបើយកេទផ ជំមយួធតុ
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េនះនឹងេកើតជវតថុេឈម ះេនះកេ៏ យ ក្៏រពះអងគបន

សំែដងថ វតថុ្រគបយ៉់ងេកើតេឡើងពីេ្រគ ងផ (ំសងខ រ)

(Corps composé, component)។ ្រពះពុទធដីក

្រតងចំ់ណុចេនះ ្រតូវចតទុ់កថ្រពះអងគជ្រគូវទិយ

្រស្ត េ្រពះអ្វី? េ្រពះថ េបើេគវភិគ មគីមវីទិយ

និងរូបវទិយេទគម នអ្វីែដលេកើតេឡើង្របសចកករ

ផ ធំតុេឡើយ។ ប៉ុែន្តមុខងរ្រពះអងគមនិសំែដងអំពី

ករបេងកើតសមភ រៈេឡើយ គឺ្រពះអងគសំែដងអំពីេសចក្តី

ទុកខនិងករេចញចកទុកខ(និព្វ ន) េដើមបរីលំតទុ់កខរបស់

មនុស សត្វឲយេចញផុតអំពីករេកើតចស់ឈឺ ្ល ប។់ 

្រតឡបម់ក្របធនបទេដើមវញិ រូបែដលមនេ គក្តី 

ចិត្តែដលមនេ គ(ទុកខផ្លូវចិត្ត)ក្តី គឺជផលែដលេកើត

េចញមកអំពីេហតុែដលនឲំយមនេ គ។ បនេសចក្តី

ថ រូបែដលមនជមង ឺ គឺប ្ត លមកអំពីេហតុឬអំេពើ
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(កមម)របស់ធតុេធ្វើករមនិ ម្រប្រកតី េ យមនខូច

ករៈ មយួឬប ្ត លមកពីេមេ គ មយួ។ 

ឯចិត្តែដលសបបយនិងេកើតទុកខ កប៏ ្ត លមកអំពី

េហតុឬអំេពើ(កមម)របស់ចិត្តបនទទួល រមមណ៍ជទី

គបចិ់ត្តឬមនិគបចិ់ត្ត។ ឧទហរណ៍ សិស ្របឡង

ជបប់នទទួលសញញ ប្័រត សិស េនះមនករសបបយ

រកី យចិត្ត មកអំពីបនេជគជយ័ពីករសិក ។ ករ

្របឡងជបជ់េហតុ ករសបបយចិត្តជផល។ ផទុយ

េទវញិ សិស កល ្របឡងធ្ល កែ់តងេកើតទុកខ។ 

ករ្របឡងធ្ល កជ់េហតុករេកើតទុកខជផល។ េហតុអ្វី
បនជសិស េនះេកើតទុកខ េ្រពះមកអំព្ីរបឡងធ្ល ក។់ 

ដំេ ះ្រ យ មមគ៌្រពះពុទធ សន ្រតូវឲយ

សិស ពិចរ នូវភពពំុេទៀងៃនអ្វីទងំអស់ កំុឲយ

មនករតូចចិត្ត ្រតូវខំ្របឹងែ្របងសិក ជថមីេទៀត នឹង

បនេជគជយ័គឺ្របឡងជបេ់នេពលេ្រកយេទៀត។
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អនក្របកបករងរចិញច ឹមជីវតិ ដូចអនកេធ្វើជំនួញជួញដូរ

េផ ងៗ េបើរកសីុចំេណញ ចិត្តែតងសបបយរកី យ

េបើរកសីុខតចិត្តែតងេកើតទុកខ។ េដើមបបំីបតក់រេកើត

ទុកខេ្រពះរកសីុខត ្រតូវរកមេធយបយជថមី ឬសិក

ចំេណះបែនថមអំពីបេចចកេទសៃនករេធ្វើជំនួញ េហើយ

្របកបករងរបន្ត េទះបីបនេជគជយ័ក្តីមនិបនក្តី

្រតូវលះបងក់រ្រពួយចិត្តេ្រពះមេធយបយ្រគបយ៉់ង

បនេ្របើេហើយ េ យពិចរ ឲយេឃើញករពិតថ អ្វី

ទងំអស់កនុងេ កពំុេទៀង្រតូវែតបន្តករងរេ យ

េសចក្តីសងឃមឹ។ េបើរបស់បត្់រតូវែស្វងរក េបើរកពំុ

េឃើញេទ ្រតូវដកចិត្តពីករ ្ត យរបស់េនះ េ យពិ

ចរ ថរបស់អ្វីកនុងេ កមនិមនខ្លឹម រែតងែត

បតប់ងនិ់ងខូចខតជធមម  សូមបរូីប ងកយរបស់

ខ្លួនកស៏ថិតេនកនុងភពពំុេទៀងដូចគន ។ េបើ្រកុម្រគួ រ
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មនម្ត យឪពុកកូនេចមនជំងឺ ្រតូវនេំទមនទីរេពទយ

េដើមបពីយបល េបើមនវបិត្តិផ្លូវចិត្ត្រតូវបញជូ នឲយអនកជំ

នញខងចិត្តវទិយ ជពិេសសអនក្របជញខង្រពះពុទធ

សនជួយ ពនយល់ឲយលះបងនូ់វេហតុែដលនឲំយ

មនវបិត្តិផ្លូវចិត្តេនះ។ េបើមនវបិត្តិផ្លូវេសន ្រតូវពិ

ចរ េមើល េតើគួរស្រមួលគន រស់េនជមយួគន ត

េទេទៀតបនឬមនិបន េបើស្រមួលគន ចរស់េនជ

មយួគន បន កស៏្រមួលគន េទ េបើេមើលេឃើញថ េទះ

បីស្រមួលគន បន កម៏និ ចរស់ជមយួគន បនយូរ

អែង្វងេឡើយ េ យ រទស នៈគឺេយបល់និងករ

្រប្រពឹត្តេផ ងគន  កគួ៏រែចកផ្លូវគន េដើរេទ កំុឲយខូចផ្លូវចិត្ត

េ្រពះែតជួបមុខគន ល់ៃថងេហើយចិត្តមនិ្រតូវគន ។ 
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៥. ករពិចរ កមមផល 

នឲំយវិបត្តិផ្លូវចិត្តធូរ្រ ល 

-េរឿងនងប ច 
 

   វបិត្តិខ្លះមនសភពដធ៏ងនែ់ដលមនិ ចវលិ្រតឡប់

ឲយដូចេដើមវញិ ដូចសមជិក្រគួ របនទទួលមរណ

ភព ពំុ ចរស់េឡើងវញិបន េធ្វើឲយបុគគលែដលពំុបន

ពចិរ មផ្លូវធមម៌នករេកើតទុកខផ្លូវចិត្តយ៉ងខ្ល ងំ 

េ យករេ ក ្ត យនូវជនែដលជទី្រស ញ់

របស់ខ្លួន។ េសចក្តីទុកខែបបេនះបន្រតូវរលត ់ េបើបុ-

គគលពិចរ មផ្លូវធមថ៌ របស់អ្វីទងំអស់ទងំ

មនវញិញ ណទងំឥតវញិញ ណែតងែត ្ល បនិ់ងបត់

បងេ់ទ មកមមផលរបស់ខ្លួន េហើយករ្រពត្់របស

គន កែ៏តងមនជធមម ។ ករយេំ យេ ក កពំុ៏

ចរស់េឡើងវញិបនេឡើយ ែថមទងំេធ្វើឲយជីវតិរបស់ 
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ខ្លួនែដលកំពុងរស់េនមនទុកខែថមេទៀត។ 

   ្រពះពុទធបនសំែដងធមេ៌ទសនេ្របសនងប ច

ែដលមនទុកខជទមងនេ់ យជនជទី្រស ញ់របស់

នងបនទទួលមរណភព មនេសចក្តីដំ ល

េ យេសចក្តីសេងខបថ នងប ចជបុ្រតីម

េសដ្ឋីមន ក ់បន្រស ញ់បុរសជខញុ ំបំេរ ើមន កេ់នកនុងផទះ 

េហើយទងំពីរនកប់នលួចរតេ់ទេនកនុងជនបទមយួ 

េ្រពះខ្ល ចម បិ ។ រស់េនជមយួប្តីអស់កលជ

េ្រចើនឆន  ំ នងប ចស្រមលកូនបនពីរនក។់ ៃថង

មយួ បុរសជប្តីេទរកអុស ្រតូវពស់ចឹក ្ល បេ់នកនុង

ៃ្រពគុេមព តមយួ។ នងបនេឃើញេហើយ ក្៏រទេ យំ

េ យេ ក ្ត យប្តីែដលកំសតក់្រមជមយួគន បន

្រតូវបតប់ងជ់ីវតិ។ េ យអស់សងឃមឹ នងកស៏េ្រមចេធ្វើ

ដំេណើ រេទភូមកំិេណើ តបំណងេទសំុេទសម បិ

ឲយេលើកេទសឲយនងេ យដឹកៃដកូនបងពកូនប្អូន។ 
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នងបនេធ្វើដំេណើ រឆ្លងសទឹងមយួែដលមនទឹក ក់

លមមសំ បម់នុស ចស់។ នងមនិ ចយកកូនទងំ

ពីរេទជមយួគន ែតម្តងបនេឡើយ នងបនទុកកូនធំ

េនេ្រតើយមខ ង ពកូនតូចេទ កេ់្រតើយមខ ងមុន។ 

លុះ កកូ់នតូចរចួេហើយក្៏រតឡបម់កយកកូនធំ។ ជ

អកុសល នងេដើរបនដល់ពកក់ ្ត លសទឹង ្រ ប់

ែតមនសត្វឥ្រនទីយដ៍ធំ៏មយួេបះពួយឆបយកកូនប្អូន

របស់នងេហើរបតេ់ទ។ នងភយ័ ស់ ខំេលើកៃដ

ទងំពីរទះបេង្អើលសត្វផងែ្រសកយ៉ងខ្ល ងំផង។ ឯ

កូនធំែដលេនេ្រតើយមខ ង ម នថម្ត យបកៃ់ដេ ខ្លួន 

កេ៏ដើរចុះេទកនុងទឹក ្រតូវែខ ទឹកកួចបតេ់ទ។ េឃើញ

ទិដ្ឋភពដរ៏នធតដូ់ចេនះ នង្រស ងំកងំ កដូ់ចជ

គម ន ម រតីកនុងខ្លួន ខំេឡើងមកេលើេគកវញិេ យក្តី

អស់សងឃមឹ។ នងបនេធ្វើដំេណើ រេទមុខេទៀតេ យ

គម នទិសេ ។ េន មផ្លូវនងេភ្លច ម រតីម្តងៗរត់
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េទឱបបុរសឃ្វ លេគមន ក្់រតូវេគ្រចនដួលេ យេគ

សំគល់ថជមនុស ឆកួត។ លុះដឹងខ្លួនេ្រកកេឡើងេធ្វើ

ដំេណើ រេទេទៀត េឃើញេគបីកូន កស៏ទុះេទដេណ្តើ ម

កូនពីេគ ្រតូវេគ្រចនដួលេទៀត។ េនះជសញញ ខុស

របស់នងវេង្វងថជប្តីនិងកូនរបស់ខ្លួន។ េពលមន

ម រតីដឹងខ្លួនម្តងៗ នងែ្រសក្រទេ យំេ្រក ម្រកំកនុង

ចិត្តែ្រសកេ ្វ មនិីងបុ្រតទងំពីរ។ េន មផ្លូវ 

នងបនទទួលដំណឹងដេ៏្រក ម្រកំមយួេទៀតពីឈមួញ

រេទះែដលមកពី្រកុង វតថថី ម្ត យឪពុករបស់នង

បនទទួលមរណភពទងំពីរនកក់ន្លងមយួ ទិតយ

េហើយេ យេ្រគះថន កខ់យល់ពយុះបកេ់បករលំេគហ

្ឋ នកិន ្ល ប។់ 

   េ យកុសលផលបុណយជឧបនិស យ័ែដលនង

បនក ងពីអតីតជតិ បនជ្រមុញនងឲយេបះជំ
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នឈនេទដល់វត្តេជតពនែដលជ មរបស់

្រពះពុទធជមច ស់គងេ់ន។ គបជួ់នេពលេនះ ្រពះពុទធ

បរម្រគូកំពុងសំែដងធមេ៌ទសន មកមមវធីិ្របចៃំថង

កនុងពុទធកិចចទងំ្រប។ំ នងប ចមនករេហវហត់

អស់កម្ល ងំ ែភនកទងំពីរេជគជេំ យទឹកែភនក ទឹក

មុខ្រសងូត្រសងតេ់ខ វ្រកខ្វក់ ច់ ច ខំេបះជំ

នេ យសន មឹៗ េធ្វើដំេណើ រចូលេទេនកនុងចំ

េ មពុទធបរស័ិទែដលកំពុង ្ត បធ់ម។៌ ពួកេគបន

ឃតដំ់េណើ រនងេ យមនគំនិតថ នងេនះមន

កយេ ហមងពំុគួរចូលមកជួប្រពះពុទធេទ។ បនទ បពី់

ទតេឃើញនងេហើយ ្រពះពុទធមន្រពះពុទធដីកេទ

កនពុ់ទធបរស័ិទថ ចូរអនកទងំ យកុំឃតន់ងអី ចូរ

េបើកផ្លូវឲយនងចូលមកជិតតថគតចុះ េពលេនះជ

េពលសមគួរដល់នងេហើយ។ េពលចូលេទជិត្រពះ
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ពុទធ េទើបនងមន ម រតរីលឹកេឃើញកលនងេនេកមង

តូចថ េនះជតួអងគ្រពះពុទធែដលកលនងេនជកុមរ ី

ែតងឮម បិ នងេពលសរេសើរអំពីគុណធមនិ៌ង

ធមេ៌ទសនរបស់្រពះអងគ ប៉ុែន្តេពលេនះនងេនតូច

េពកមនករេអៀនខម សេ្រចើនពំុបនយកចិត្តទុក ក់

្ត បធ់មេ៌ទសន្រពះអងគេទ។ នងលុតជងគងប់េង្អ ន

ខ្លួនថ្វ យបងគំ្រពះពុទធជមច ស់េ យេសចក្តីេគរពដ៏

្រជលេ្រជបំផុតកនុង ករៈថ សូម្រពះសមពុទធជកំ 

ពូលៃនអនក្របជញេម ្ត េ្របសនងខញុ ំ្រពះអងគែដលកំ

ពុងមនទុកខដធ៏ងនផ់ង។ ្រពះពុទធជមច ស់្រ ស់ថ 
នងប ច ចូរេ្រកកេឡើង ងំ ម រតីឲយរងឹម ំពិ

ចរ នូវខនធ៥ែដលេកើតេឡើងេហើយ្រតូវរលត់

េទវិញ េហើយករ្រពត់្របសគន ក៏ែតងមនជ

ធមម ចំេពះមនុស សត្វេនកនងុភពបី។ ចូរនង

ដកចិត្តេចញពីជនទងំ យែដលជទី្រស ញ់

របសន់ងែដលបត់បង់ជីវិតេទ េ្រពះេគទងំ
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38                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

យ្រប្រពឹត្តេទ មអំេពើរបសេ់គេហើយ។ ចូរ

នង្រកេឡកមកេមើលខ្លួនរបសន់ងវិញ េ្រពះ

ខ្លួននងក៏ពុំខុសពីជនទងំេនះែដរ សត្វេ ក

្រប្រពឹត្តេទ មអំេពើរបសខ់្លួន។ ្រពះអងគបន

ពនយល់នងឲយដកចិត្តេចញពីជនទងំេនះតេទេទៀត

ថ េបើនងយំទួញេ ក ្ត យជនទងំេនះ ជករ

ឥត្របេយជនេ៍្រពះជនទងំេនះពំុ ចរស់េឡើងវញិ

បនផង េហើយេធ្វើឲយរូបកយរបស់នង្រទុឌេ្រទម

េទេ យ រចិត្តេ្រក ម្រកំផង ដូេចនះ ចូរនងមន

ចិត្តជឧេបកខ ពិចរ កមមផលរបស់សត្វែដលែតង

ែតេកើតមនយ៉ងេនះឯង។ 

   បនទ បពី់បន ្ត បធ់មេ៌ទសនពនយល់អំពីេហតុ

ែដលនឲំយនងមនទុកខនិងមេធយបយេចញចកទុកខ

មក នងបនយល់ចបស់ កដូ់ចជទីងងឹតេហើយ

េគយក្របទីបេទបំភ្ល។ឺ ករេ្រក ម្រកំចិត្តបនធូរ្រ ល
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បន្តិចម្តងៗ កដូ់ចជេគដកសែដលមនពិសេចញ

ពីខ្លួននង។ នងមនកម្ល ងំកយកម្ល ងំចិត្តេឡើងវញិ

េទះបីនង្រតូវអត់ រអតដំ់េណកជេ្រចើនៃថងមក

េហើយកេ៏ យ កដូ់ចជ្រតូវថន េំលើកម្ល ងំែដល្រគូ

េពទយយ៉ងជំនញេទចកឲ់យនង។ នងមនេសចក្តី

េអៀនខម សេ យសេម្ល កបំពកពំុ់សមរមយ ែសបក

េឡើងសមបុរ ្រកក ់េ យ រែតេសចក្តីទុកខេ្រក ម្រកំ

អស់ជេ្រចើនៃថង ែដលផទុយពីនងកលេនជកុមរ ី

នងមនរូបេឆមេ មពណ៌្រសស់បស់ល្អ ្អ តជ

បុ្រតី្រគួ រអនកមនស្តុកស្តមភមន ក។់ ជថមីេទៀតនង

ប ចបនេលើកៃដទងំពីរថ្វ យបងគំ្រពះពុទធជមច ស់

េ យេសចក្តីេគរពដ្៏រជលេ្រជបំផុត េហើយ្រកប

ទូល្រពះអងគេ យក្តីរេំភើបរកី យរបស់ខ្លួនថ បពិ្រត

្រពះពុទធបរម្រគូជកំពូលៃនអនក្របជញ ចិត្តរបស់ខញុ ំ្រពះ
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40                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

អងគបនជសះេសបើយពីេសចក្តីទុកខេ្រក ម្រកំេនះ

េហើយេ យឱសថគឺ្រពះធមរ៌បស់្រពះអងគ។ ខញុ ំ្រពះអងគ

យល់ចបស់ថ្រពះអងគជ្រពះពុទធរបស់មនុស េ ក 

្រ ស់ដឹងេឡើងេដើមប្ីរបេយជនដ៍ល់មនុស េ ក

្រពះអងគជេវជជបណ្ឌិ តយ៉ងជំនញកនុងករពយបល

េ គផ្លូវចិត្តរបស់មនុស សត្វដូចជខញុ ំ្រពះអងគេនះឲយជ

សះេសបើយ េបើពួកេគសុខចិត្ត្របតិបត្តិ មករែណនំ

របស់្រពះអងគ។ នងប ចបនថ្វ យខ្លួនចំេពះ្រពះ

ពុទធជមច ស់េ យ ចថ ខញុ ំ្រពះអងគសូមយក្រពះពុទធ

្រពះធម្៌រពះសងឃជទីពឹងទីរលឹកចបពី់េពលេនះត

េទ។ ឆ្លង មករពិេ ធរបស់ខញុ ំ្រពះអងគ ខញុ ំ្រពះអងគ

មនករេនឿយ យកនុងសមបត្តិេ កីយ ៍ សូម្រពះ

អងគេម ្ត អនុញញ តឲយខញុ ំ្រពះអងគបនបសួជភកិខុនីេដើមបី

្របតិបត្តិធមឲ៌យដល់នូវទីបំផុតៃនេសចក្តីទុកខ។ ម
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េសចក្តីដំ លកនុងេរឿងេនះថ នងប ចបន្រតូវ

អនុញញ តឲយបសួជភកិខុនី េហើយខំ្របតិបត្តិធមរ៌ហូត

បនសេ្រមចជ្រពះអរហត្តផលកតផ់្ត ចនូ់វកិេលស

ត ្ហ មននមថ ប ចេថរ។ី 

   េរឿងេនះបញជ កថ់ នងប ចែដលេកើតទុកខេនះ 

ពំុែមនទុកខេ យមនជមងផឺ្លូវកយេទ គឺេកើតទុកខ ម

ផ្លូវចិត្តេ យេ ក ្ត យចំេពះជនែដលជទី្រស

ញ់របស់នងបន ្ល បប់តប់ងជី់វតិេទ។ េបើមនិ

បនជួប្រពះពុទធេទ នងនឹង្រតូវ ្ល បប់តប់ងជី់វតិកនុង

រយៈកលប៉ុនម នៃថងខងមុខ េ យករ្រពួយចិត្តខ្ល ងំ

អត់ រ អតេ់ដកនឲំយសររីៈ ងកយមនជមង។ឺ 

កយនិងចិត្តមនសមពនធភពទកទ់ងគន  កល

្រពួយចិត្ត ឲយឥទធិពលេទេលើផ្លូវកយ េ្រពះករគិត

រេវ ើរ យគម នស្រមកនឲំយរញជួ យដល់ ករៈ ង
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កយដូចជេបះដូងេដើរខុស្រប្រកតីេទជេកើតជមង។ឺ 

ជមងរឺបស់នងប ចជជមងផឺ្លូវចិត្ត ពំុែមនជជមងផឺ្លូវ

កយេទ ប៉ុែន្តេបើទុកឲយយូរនឹងេកើតជមងផឺ្លូវកយែថម

េទៀត ជកុសលល្អនងបនជួប្រពះពុទធបនេ ះ

្រ យវបិត្តិផ្លូវចិត្តេនះឲយជសះេសបើយ នងមនិទន់

េកើតជមងផឺ្លូវកយេនេឡើយ ្រគនែ់តេហវហតអ់ស់

កម្ល ងំប៉ុេ ្ណ ះ។ េបើមនិេចះរេបៀបេ ះ្រ យ េគ

បញចូ ននងេទមនទីរេពទយេដើមបពិីេ្រគះជមងផឺ្លូវកយ

េទះបីេវជជបណ្ឌិ តមនជំនញដខ៏ពស់កេ៏ យ កម៏និ

ចេមើលជមងនឺងឲយជសះេសបើយ េបើេគមនិេ ះ

្រ យវបិត្តិផ្លូវចិត្តរបស់នងេទ។ េវជជបណ្ឌិ ត ចពយ

បលេ គផ្លូវកយ េបើករេកើតទុកខរបស់នងនឲំយ

មនជមងដឺល់ផ្លូវកយផង។ 
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៦. ចិត្តឲយឥទធិពលេទេលើផ្លូវកយ 
 

   ជមងផឺ្លូវកយ្របេភទខ្លះមកអំពីករ្រពួយផ្លូវចិត្ត ដូេចនះ 

េវជជបណ្ឌិ តេបើពិនិតយេមើល ករៈកនុងខ្លួនអនកេទពិ

េ្រគះជមងេឺឃើញេនល្អទងំអស់ ប៉ុែន្តអនកជមង្ឺរបប្់រគូ

េពទយថ ខញុ ំឈេឺនះឈេឺនះ ដូចេពលថ ខញុ ំឈកឺបល

ស់ជេដើម។ ជួនកលឈកឺបលប ្ត លមកពី

ករគិតេ្រចើនេ យពិបកចិត្តពីេរឿងអ្វីមយួ។ ករគិត

េ្រចើនគម នស្រមកេធ្វើឲយចលនសរៃស្រប ទ កខំ៏

្របឹងេធ្វើករខ្ល ងំខុស្រប្រកតីេទជឈកឺបល។ េបើេគ

េទស្រមកឈបគិ់តឈប្់រពួយចិត្ត ករឈកឺបល

េនះកប៏តេ់ទឯង េនះផ្លូវចិត្តឲយឥទធិពលមកេលើផ្លូវ

កយ។ េហតុផលដូចេពលមកេនះ េវជជបណ្ឌិ តគួរសួរ

្របវត្តិរបស់អនកជមងេឺដើមបរីកេហតុែដលនឲំយមនជមង ឺ

េបើពិនិតយផ្លូវកយគម នេឃើញេកើតេ គអ្វីេទ។ ពុទធ
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សនេពលថ ចិត្តជធមមជតមនកម្ល ងំមនឥទធិ

ពលខ្ល ងំ ស់មកេលើផ្លូវកយ។ ឧទហរណ៍ បុគគល

មន ក្់រតូវពស់ចឹក េបើបុគគលេនះពុំទនដឹ់ងថពស់

ែដលចឹកេនះមនពិសេទ បុគគលេនះេនមន ម រតី

និយយបនេដើរបន ប៉ុែន្តេបើដឹងថពស់ែដលចឹកេនះ

ជពស់ពិស បុគគលេនះេទជសន្លបក់ម៏ន។ ដូចគន

នឹងអនកែដល្រតូវ្រគបក់េំភ្លើង េបើមនិទនេ់ឃើញឈម

េទបុគគលេនះេនេដើរបន លុះេពលេឃើញឈម 

បុគគលេនះដួលសន្លបភ់្ល ម ែដលែខមរេ ថកំេ ល

្រគបេនះឯង។ េហតុអ្វីបនជសន្លប?់ បនជសន្លប់

េ្រពះបុគគលេនះភយ័តកស់្លុតមនចិត្តធ្ល កចុ់ះអស់

សងឃមឹេ យយល់ថ េបើពស់ចឹកឬ្រតូវ្រគបក់េំភ្លើង

ក្រមមនជីវតិរស់ ស់។ ករភតិភយ័េនះនឲំយ

ចលនេបះដូងេដើរញបខុ់សធមម រហូតដល់គងំ
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កម៏ន។ សភពករណ៍េនះេកើតេឡើងេ យចិត្តមន

ឥទធិពលេទេលើផ្លូវកយ។ 

   េ យចិត្តែតងមនឥទធិពលេទេលើផ្លូវកយែបបេនះ

េហើយ បនជអនកមនជមងធឺងន ់ ្រគូេពទយែតង កម់និ

្របបនូ់វ ករៈៃនជមងេឺនះ េ យបរមភអនកជមងមឺន

ករភយ័តកស់្លុតខ្ល ងំនឲំយជមងឈឺកឺនែ់តធងនេ់ឡើង

ែថមេទៀត។ េគែតងេ្របើវធីិនិយយលួងេ មអនកជមងឺ

ឲយសបបយចិត្តឲយមនេសចក្តីសងឃមឹកនុងករពយ

បលេនះ។ កល េបើចិត្តមនេសចក្តីសងឃមឹ ចិត្ត

ែតងមនកម្ល ងំជមងលឺមមៗ ចឆបជ់ េបើជមងធឺងន់ ច

ជួយ ស្រមួលដល់ករពយបល។ មធមមជតិមនុស

មនទុកខេបើមនេគទទួលដឹងឮជួយ ឈឆឺ្អ លជួយ រ ំ

ែលកទុកខែតងមនកររកី យចិត្តមនករកកេ់ក្ត កនុង

ចិត្ត។ 
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   មុនឆន ១ំ៩៧០ េនមនទីរេពទយសហភពសូេវៀតភនំ

េពញៃន្របេទសកមពុជ េនយបម់យួមនអនកជមងមឺន ក់

ឈចុឺកេពះ បនសំុថន អំនកយម្រស្តីមន កេ់នកនុងមនទីរ

េពទយ។ អនកយមពំុ ៊ នឲយថន អំ្វីទងំអស់េ្រពះពំុមន

េវជជបញជ ពីេវជជបណ្ឌិ ត េ យខ្លួនមន នៈជគិ នុ

បប ្ឋ យកិ(infirmière, nurse) ពំុមនសិទធិឲយថន ំ

េឡើយេបើគម នបញជ ពីេវជជបណ្ឌិ ត។ អនកជមងតឺ្អូញឈឺ

េហើយមកសំុេ្រចើនដងេពក នងេពទយទល់គំនិតបន

រកេឃើញមេធយបយមយួ ក្៏របបអ់នកជមងថឺេទកែន្លង

វញិចុះ ចខំញុ ំយកថន េំទជូនេ្រកយ។ នងេពទយបន

យកទឹកទេទកន្លះែកវឲយអនកជមងបឺេញឆ តថជថន ំ

េហើយេពលថេនះជថន ចុំកេពះអេញជ ើញពិ រចុះ។ 

ពីរបីេម៉ងេ្រកយមក អនកយមបនេទសួរអនកជមងថឺ 

េមច៉េទពិ រថន បំតចុ់កេពះេហើយឬេន? អនកជមងឺ
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បនេឆ្លើយយ៉ងសុភពេ យអំណរគុណថ ថន េំនះពូ

ែក ស់ បតឈ់េឺពះដូចជេគេបះ សូមអរគុណ។ 

   ករបតឈ់េឺពះេនះេ យឥទធិពលផ្លូវចិត្ត េ្រពះអនក

យមពំុែមនឲយថន ចុំកេពះេទគឺឲយទឹកសុទធែដលែខមរ

េ ថទឹកទេន្លឲយអនកជមងផឹឺក។ ឈេឺពះបន្រតូវបត់

ទំនងជករផ េំ យឥទធិពលផ្លូវចិត្តរបស់អនកជមងឺ

េ យករសងឃមឹថខ្លួននឹងបនជេ យថន េំនះ (ទឹក

ែដលអនកយមបេញឆ ត)ផង េ យជមងេឺនះ្រ ល

េហើយជតិទឹក ចជួយ ស្រមួលជមងកឺនុង្រកពះផង។ 

   ចំេពះករេកើតទុកខផ្លូវចិត្តេនះ មនេរឿង ៉ វពិតជ

េ្រចើន មនអនកខ្លះបនទទួលដំណឹងពំុល្អ ែដលទក់

ទងនឹងេរឿងផទ ល់ខ្លួន ឬទកទ់ងនឹង្រគួ រខ្លួន កញ័៏រ

ខ្លួនេ យករភតិភយ័ករ្រពួយករេទមនស តូចចិត្ត

មទំហំេហតុករណ៍ែដលេកើតេឡើង ែដលេធ្វើឲយ
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48                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

ចលន ងកយជពិេសសចលនេបះដូងេដើរខុស

្រប្រកតី។ ជួនកលបនទទួល រមមណ៍ជទីគបចិ់ត្ត

ខ្ល ងំឬទទួលជយ័ជំនះែដលពំុធ្ល បេ់កើតមនកនុងជីវតិ

របស់ខ្លួន កេ៏ធ្វើឲយចលន ងកយេដើរខុស្រប្រកតែីដរ។ 

ដូចអនកខ្លះ្រតូវេឆន ត ប់ នែដលេធ្វើឲយចិត្តរេំភើប

េ្រតកអរខ្ល ងំេធ្វើឲយេបះដូងេដើរញបខុ់សសង្វ កធ់មម

េសទើរសន្លប។់ ដូចអនកកី  អនកសិលបៈបនទទួល

េជគជយ័កនុងករ្រប ំង្របែជងចិត្តេ្រតកអរខ្ល ងំ

េទជយេំចញទឹកែភនក។ ពុទធ សនេពលថ 

កយនិងចិត្តរបស់មនុស សត្វសងខ រ កែ់តងមក

មនភព្រតឹម្រតូវ ស់(Harmony) េបើេធ្វើឲយ េដើរ

ខុស្រប្រកតីខុសធមម ពីធមមជតិរបស់  នឹងេធ្វើឲយ

កយនិងចិត្តេនះេទជមនជមង។ឺ មនិខុសគន ពីេ្រគ ង

ម៉សីុនៃនយន្តយន្រគប្់របេភទ េបើេ្របើ ហួសក្រមតឹ 

ម៉សីុននឹងេដើរខុស្រប្រកតីឬខូចឈបេ់ដើរែតម្តង។ 
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ករបំបតេ់សចក្តីទុកខផ្លូវចិត្តមយ៉ងេទៀត គឺ្រតូវ ងំចិត្ត

ឲយេសមើររ ងរបស់ជទីគបចិ់ត្តនិងមនិគបចិ់ត្ត កំុេ

មនស និងេទមនស ឲយខ្ល ងំខុស្រប្រកតី។ មនយ័

េនះបញជ កថ់ ករេទមនស តូចចិត្តកទុ៏កខករសបបយ

រកី យខ្ល ងំកទុ៏កខ។ ផ្លូវចិត្តេនះមនកម្ល ងំមនឥទធិពល

ខ្ល ងំ ស់ មនខ្លះមន្រទពយសមបត្តិមនសុខភព

ល្អ ប៉ុែន្តេគេពលថ េគពំុបនសុខេទ ពំុបនសុខ

េ យេគមនវបិត្តិផ្លូវចិត្តេ យេហតុ មយួ។ ដូច

េនះ ្រទពយសមបត្តិនិងសុខភពផ្លូវកយពុំ ចេធ្វើឲយ

មនុស មនសុភមងគលេពញបរបូិរណ៍េឡើយ េបើពំុមន

េសចក្តីសុខ មផ្លូវចិត្តេទ។ ផទុយេទវញិ មនអនក្រកី

្រកខ្លះខ តេ់ខ យ្រទពយសមបត្តិ ប៉ុែន្តេគរស់េនេ យ

េសចក្តីសបបយេ យេគគម នវបិត្តិផ្លូវចិត្តរស់េន

េ យេសចក្តីសេន្ត សរកសីុ្របកបេ យធម។៌ 
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50                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

   ្រពះអរហន្តទងំ យមន្រពះសមពុទធជេដើម ្រពះ

អងគមន្រពះទយ័េនេសមើជនិចចមនិេ មនស និង

េទមនស ចំេពះ រមមណ៍ជទីគបចិ់ត្តនិងមនិគប់

ចិត្ត។ េទះបីរូបកយទទួលទុកខេវទនមនជមងជឺេដើម 

ក្៏រពះទយ័្រពះអរហន្តេនេសមើជនិចច។ ដូេចនះបញជ ក់

ថ ្រពះអរហន្តមន្រពះទយ័សងបពំុ់មនេសចក្តីទុកខ្រប

្រពឹត្តេទកនុង្រពះទយ័េឡើយ។ ករមនវបិត្តិផ្លូវចិត្តេនះ

ែតងេកើតមនជទូទងំ្របេទស្រកី្រកទងំ្របេទស 

ែដលមនេសដ្ឋកិចចលូត ស់ េ្រពះបុគគលែដលមនិ

បនអបរ់ផំ្លូវចិត្ត មផ្លូវធមចិ៌ត្តែតងែតែ្រប្របួលេទ

មេ កធមគឺ៌ធមស៌្រមបេ់ កជនិចច។ ករចំេរ ើន

លូត ស់ខងេសដ្ឋកិចចែតមយ៉ង ពំុ ចេធ្វើឲយមនុស

និងសងគមមនុស បនសុខសន្តិភពេឡើយ មនុស

្រគបរូ់ប្រតូវមនសីលធមេ៌ម ្ត ធមែ៌ដលជគុណ

សមបត្តិរបស់មនុស េទើបបនសុខចំេរ ើន។ មនេហតុ
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េ្រចើនយ៉ង ស់ែដលនឲំយមនករេកើតទុកខផ្លូវចិត្ត 

ដូចជកររស់េនជមយួគន  េបើចិត្តមនិ្រតូវគន ពិបក

រស់េនជមយួគន ស់ មនិថែតអនកដៃទេទ សូមបី
ម្ត យឪពុកបងប្អូនកូនេចប្តី្របពនធ េបើខ្វះធមេ៌ម ្ត ខ្វះ

ធមស៌េ្រងគ ះខ្វះករេគរពសិទធិគន េទវញិេទមក ម

នៈរបស់ខ្លួនេទ ក្រមរស់េនជមយួគន បនយូរ

អែង្វង ស់។ ធមស៌េ្រងគ ះគន និងធមេ៌គរពគន េន

កនុងសងគម្រគួ រនិងសងគម្របេទសជតិ្រពះពុទធបន

សំែដងរចួេហើយ។ ដូចគន េនះពកយែខមរកប៏នេពល

ថ ចេង្អ តផទះចេង្អ តចុះ កុំឲយែតចេង្អ តចិត្ត។ 

ចេង្អ តផទះ ច្របេ្រជ តគន រស់េនជមយួគន បនឲយ

ែតចិត្ត្រតូវគន  ប៉ុែន្តេបើចិត្តមនិ្រតូវគន វញិ ពិបករស់េន

ជមយួគន ស់។ េបើបញ្ហ លមម ចស្រមួលគន បន 

េបើ្របកនម់នៈេរៀងខ្លួនៃថង មយួ ចែបកគន ។ 
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   ករេកើតទុកខខ្លះ េកើតអំពីអំេពើរបស់ខ្លួនឯង ដូចជ

បុគគលខ្លះមនករេ ភលនខ់្ល ងំក្៏រប្រពឹត្តអំពីទុចចរតិ

លួចប្លនពុ់ករលួយ មនេទសៈខ្ល ងំក្៏រប្រពឹត្តករពយ

បទលួចសម្ល បអ់នកដៃទ កេ៏ក្ត ្រក យផ្លូវចិត្តភយ័

ខ្ល ចរតេ់គចខ្លួនខ្ល ចរដ្ឋចបប់នយកេទកតេ់ទស

ឬខ្ល ចេគពយបទវញិ។ េដើមបរីលំតទុ់កខែបបេនះកំុឲយ

េកើតមន ្រតូវកុំ្រប្រពតឹ្តេធ្វើ េបើ្រជុលេធ្វើ្រតូវឈបកុ់ំ្រប្រពតឹ្ត

េធ្វើតេទេទៀត។ េសចក្តីទុកខខ្លះ េកើតអំពីបរយិកស

សងគមជំុវញិខ្លួនជិះជនគ់ន រេំ ភចបប ់ ្របជពលរដ្ឋ

រស់េនេ យករភយ័ខ្ល ច រស់េនមយួៃថងសំ បម់យួ

ៃថង ៃថងេនះរស់េនេគចផុតពីករគបសងកតគ់្រមមកំ

ែហង សំ បៃ់ថងែស្អកមនិដឹងជយ៉ង េទៀតេទ។ 

ចិត្តភយ័ខ្ល ចបន្រតូវរលត ់ េពល មនុស ្រគប់

នៈែដលជសមជិករបស់សងគមនគំន េគរពចបប់

ទងំអស់គន  ឲយេទជ្របេទសនីតិរដ្ឋ។ 
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៧. -អនកចិត្តវិទូពិេ ធផ្លូវចិត្ត 

-េរឿងនងកី េគត្តមី 
 

   ផ្លូវចិត្តេនះ េបើេកើតទុកខខ្ល ងំ ចឲយឥទធិពលខ្ល ងំ

ស់េទេលើផ្លូវកយ ចឲយកយដល់នូវេសចក្តី

្ល បប់ន ដូចមនេរឿងមយួនិយយថ មនអនកចិត្តវទូិ

មន ក(់Psychologist) មនបំណងចងពិ់េ ធេមើល

កម្ល ងំចិត្តរបស់មនុស  េតើមនឥទធិពលដល់ក្រមតឹ

ដល់រូប ងកយ។ ៃថងមយួអនកចិត្តវទូិេនះបន

សំុអនកេទសអស់ជីវតិមន កពី់នយកពនធនគរ េគក៏

បនអនុញញ តឲយ មពកយសំុ។ អនកចិត្តវទូិបននិ

យយ្របបអ់នកេទសេនះថ ខញុ ំនឹងសម្ល បអ់នកឯង

េ យស្រមកឈមេហើយ ល់េមើលេ យចងដឹ់ងថ 

េតើឈមកនុងខ្លួនមនុស មនប៉ុនម នលី្រត។ េបើអនក

យល់្រពមឲយខញុ ំេធ្វើករពិេ ធែបបេនះ អនកនឹងមន



ករពយបលេ គផ្លូវចិត្ត 

54                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

េឈម ះកនុង្របវត្តិវទិយ ្រស្តពិភពេ ក។ អនកេទស

េនះគិតថេបើអញមនិ ្ល បេ់នេពលេនះេទ ៃថងេ្រកយ

េនែត ្ល បដ់ែដល េ្រពះេគកតេ់ទស្រប រជីវតិ

រចួេទេហើយ កេ៏នេសង មគម នេឆ្លើយអ្វីេឡើយ។ េន

េពលយប ់អនកចិត្តវទូិបនយកអនកេទសេនះឲយអងគុយ

េលើេកអីកនុងបនទបង់ងឹតមយួ េ យចងអនកេទស

ជបនឹ់ងេកអី េហើយេនខងេ្រកមេជើងបុរសេនះ េគ

កធុ់ងមយួឲយបុរសេនះដឹងថេដើមបសី្រមកឈម។ 

ទនទឹមគន នឹងអនកចិត្តវទូិេធ្វើជ រេជើងេ យ មឲយ

ឈបឺន្តិច េនែកបរេនះេគេបើកទឹកឲយ្រសកតក់ៗ  ជ

សនូរឲយបុរសេនះឮឲយសំគល់ខុសថឈមរបស់ខ្លួន

្រសក។ បនទ បពី់េ្របើលបចិបេញជ តេនះចបស់ព្វ្រគប់

េហើយ អនកចិត្តវទូិកេ៏ដើរេចញពីទីេនះេទ។ មយួយប់

េទើសភ្ល ឺ អនកេទសេនះេចះែតគិតថ ឈមអញ

កំពុង្រសក កល ឈមេចញអស់ពីខ្លួន អញនឹង
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្ល ប។់ ភ្លេឺឡើង អនកចិត្តវទូិេបើកទ្វ រចូលេទេមើល 

េឃើញអនកេទសេនះ ចខ់ ល់ ្ល បេ់ទេហើយ។ េតើ

្ល បេ់ យេហតុអ្វី? េបើឈមកនុងខ្លួនអនកេទសេនះ

គម ន្រសកមយួដំណកេ់ ះ។ អនកចិត្តវទូិ រេជើងបុរស

េនះ្រគនែ់តជលបចិប៉ុេ ្ណ ះមនិទងំេចញឈមផង 

ឯករឮសូរតក់ៗ េនះ គឺជសនូរទឹកែដលេគេបើកពីរ ៉ូប៊ី

េណឲយ្រសកេនបនទបម់ខ ងែកបរេនះ។ ឯអនកចិត្តវទូិនិ

យយ្របបអ់នកេទសថ ចងដឹ់ងឈមកនុងខ្លួនមនុស

មនប៉ុនម នលី្រតេនះ ្រគនែ់តជលបចិចងដឹ់ងកម្ល ងំ

ផ្លូវចិត្តប៉ុេ ្ណ ះ េ្រពះអនកវទិយ ្រស្តដឹងរចួេហើយ

ឈមកនុងខ្លួនមនុស មនប៉ុនម នលី្រតេនះ មនិចំ

បចស់ម្ល ប់ ស់េមើលេឡើយ។ ករពិេ ធរបស់អនក

ចិត្តវទូិេនះបនលទធផលយ៉ងចបស់ថចិត្តមនឥទធិ

ពលខ្ល ងំ ស់េទេលើផ្លូវកយ។ េយល មនយ័
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របស់្រពះពុទធ សន អនកេទសេនះ ្ល បេ់ យ

រករភយ័ករអស់សងឃមឹកម្ល ងំផ្លូវចិត្តបន្រតូវ

ធ្ល កចុ់ះ ែដលប ្ត លឲយចលនេបះដូងេទជគងំ

ឈបេ់ដើរ មកអំពីមនសញញ សំគល់ខុសថ ឈម

របស់ខ្លួន្រសក ខ្លួនពិតជ ្ល ប។់ 

   េសចក្តី ្ល បជ់ករភយ័តកស់្លុតរបស់មនុស សត្វ

ទូេទ េរៀរែលងែត្រពះអរយិបុគគលមន្រពះពុទធជេដើម

េ្រពះមនុស សត្វេនជបចិ់ត្តនឹងជីវតិរបស់ខ្លួន។ េដើ

មបបីនថយនូវករតកស់្លុតេនះ ្រពះពុទធឲយពិចរ នូវ

មរ នុស ត ិ គឺករនឹងរឭកេរឿយៗនូវេសចក្តី ្ល ប់

េ យពិចរ ថមនុស ្រគប់ នៈែតងែតមន

េសចក្តី ្ល បេ់នះ្រគបគ់ន  សូមប្ីរពះពុទធជមច ស់ក្៏រពះ

អងគរលំតខ់នធបរនិិព្វ នេនទីបំផុតែដរ។ ជមងេឺកើតផ្លូវកយ

ឲយឥទធិពលេទេលើផ្លូវចិត្ត គឺេធ្វើឲយចិត្តភយ័តកស់្លុតេទ 

ជជមងផឺ្លូវចិត្តមយួជនេ់ទៀត។ មយួេទៀត កល  
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មនេសចក្តី ្ល បែ់តងែតមនករ្រពត្់របសគន  េបើ
មនិបនពិចរ មផ្លូវធមេ៌ទ មនុស ខ្លះេកើតទុកខ

ខ្ល ងំរហូតដល់វេង្វង ម រតី ដូចជេរឿងនងកី

េគត្តម ី េនកនុងធមមបទៃនគមពរី្រពះពុទធ សន នង

បីកូនែដល ្ល បេ់ទរក្រគូជួយ កូននងឲយរស់េឡើង

វញិ។ េពលេទជួប្រពះពុទធ ្រពះអងគ្រ ស់ថ តថគត

េចះេ្របសកូននងែដល ្ល បឲ់យរស់េឡើងវញិបន 

ប៉ុែន្ត្រពះអងគ កល់កខខណ្ឌ ថ ចូរនងរក្រគបៃ់សពចំ

េពះ្រគួ រ ែដលគម នមនុស ្ល បម់កផ េំធ្វើថន ។ំ 

បនទ បពី់ែស្វងរក នង្រកបទូល្រពះពុទធថ ខញុ ំ្រពះអងគ

រកពំុបនេទ េ្រពះ្រគប្់រគួ រសុទធែតមនមនុស

្ល ប។់ េពលេវ ដល់េហើយ េទើប្រពះពុទធ្រ ស់ថ 

មន លនងកី េគត្តម ី នងបនពិេ ធខ្លួននង

េហើយ មនុស េកើតមកែតងែត ្ល ប្់រគបគ់ន  ចំែណក
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កូននងកស៏ថិតេនកនុងចំេ មេនះែដរ គម នជន

េជៀស ងបនេឡើយ។ ចូរនងដកចិត្តេចញពីកូន

ែដល ្ល បេ់នះ េហើយមន ម រតីេឡើងពិចរ នូវ

រូប ងកយរបស់នងែដលមនលកខណៈមនិខុសគន

ពីកូនជទី្រស ញ់របស់នងែដល ្ល បេ់នះេឡើយ 

េ្រពះថ សងខ រ(ខនធ៥)ទងំ យែដលេកើតេឡើង

េហើយ ែតងែតវនិសេទវញិជធមម ។ េ យធមមរស

របស់្រពះពុទធេធ្វើឲយនងមន ម រតីេឡើងវញិ េហើយ

ពិចរ ធម៌ មករបំភ្លរឺបស់្រពះអងគេធ្វើឲយនងបន

ជសះេសបើយជមងផឺ្លូវចិត្តកនុងេពលេនះេទ។ េនះជ

បេចចកេទសរបស់្រពះពុទធកនុងករសំែដងធមេ៌្របស

នងកី េគត្តមែីដលមនទុកខខ្ល ងំវេង្វង ម រតី េ យ

ឲយនងពិេ ធេឃើញករពិតខ្លួនឯង េទើប្រពះអងគ

ទញមកបញជ កជ់េ្រកយ។ 
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៨. -បុរសមន ក់ទូនម នេសដ្ឋី 

-ជំេនឿេលើ្រពហមលខិិត 
 

   ករេកើតវបិត្តិផ្លូវចិត្តមនេ្រចើន្របេភទ ដូេចនះបេចចក

េទសសំ បយ់កេទេ ះ្រ យក្៏រតូវមនេ្រចើនយ៉ង

្រសប ម្របេភទៃនវបិត្តិ។ បុគគលកំពុងេកើតទុកខខ្ល ងំ 

ជួនកលពនយល់ចំវបិត្តិែតម្តងពំុមន្របសិទធិភព

េឡើយ ្រតូវបេងកើតជបញ្ហ មយួឲយ្រសប មវបិត្តិេនះ 

ទុកឲយអនកមនវបិត្តិេនះ យកបញ្ហ េនះមកពិចរ

េ្រប បេធៀបនឹងបញ្ហ របស់ខ្លួន។ដូចេសដ្ឋីមន កប់នយំ

េ យេ ក ្ត យកូនែដល ្ល ប ់ រហូតេទឱបផនូរ

ែថមេទៀត។ េពលេនះមនបុរសមន កច់ងទូ់នម នេសដ្ឋី

េនះ បនសំែដង ករៈេធ្វើជយំយកៃដជូតទឹកែភនក

ដូចេសដ្ឋីេនះែដរ។ េសដ្ឋីេឃើញេហើយសួរថ ែនយុវ

ជនដម៏នរូប ្អ ត អនកឯងយេំកើតទុកខពីេរឿងអ្វីែដរ? 
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បុរសេនះេឆ្លើយថ ខញុ ំយំចងប់ន្រពះ ទិតយនិង្រពះ

ចនទមកេលង េ្រពះ្រពះ ទិតយនិង្រពះចនទទងំពីរេនះ

ជបងប្អូននឹងគន  េបើខញុ ំមនិបន្រពះ ទិតយនិង្រពះចនទ

ទងំពីរេនះមកេលងេទខញុ ំនឹង ្ល បម់និខន។ េសដ្ឋ ី

េពលេ យអស់សំេណើ ចថ ែនយុវជនលងងអ់នកឯង

ឆកួតេហើយ អនកឯងចងប់នទល់ែត ្ល បក់ម៏និបន្រពះ

ទិតយនិង្រពះចនទមកេលងែដរ។ ឱកសល្អេហើយ 

េទើបបុរសេនះសួរេទវញិថ ែនេ កេសដ្ឋី! េយើង

ទងំពីរនកអ់នក លងងជ់ង េ្រពះខញុ ំចងប់ន្រពះ

ទិតយនិង្រពះចនទជវតថុេឃើញ្របកដ ចំែណកេ កវញិ

យទួំញេ កពីកូន ្ល បែ់ដលពំុ្របកដ កយកូន

រ យជដីទឹកេភ្លើងខយល់អស់េទេហើយ េបើេ កយំ

រហូតដល់ ្ល បក់កូ៏នមនិ ចរស់េឡើងវញិបនេឡើយ

។ េសដ្ឋីភញ កខ់្លួនេ្រពើតបនទ បពី់ឮសំដីេនះមកពិចរ
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េទេឃើញថ ខ្លួនឯងលងងជ់ងយុវជនេនះែមន 

មនិេឆ្លើយតបអ្វីេឡើយ េដើរេចញពីផនូរឈបយ់មំនករ

េអៀនខម សេ យ រថឲយេគ្រជុលែបរមកបះ៉េលើខ្លួន

ឯងវញិ។ េនះជមេធយបយមយួែបបែដលពនយល់

មនុស ែដលកំពុងេកើតទុកខឲយេកើតបញញ យល់្រតូវ េដើ

មបលីះនូវេសចក្តីទុកខេនះ។ េបើពនយល់ឲយចំៗថ សូម

េ កេសដ្ឋីឈបយ់េំ យេ កេ្រពះកូនេ ក

្ល បេ់ទេហើយមនិ ចរស់េឡើងវញិេឡើយ េសដ្ឋី

េនះចបស់ជ ្ត បម់និបន េបើយកបញ្ហ ចងប់ន្រពះ

ទិតយនិង្រពះចនទេទើបគតយ់ល់។ បនេសចក្តីថ 

គតយ់ល់េ យករេ្រប បេធៀប។ ្រពះពុទធ សន

េពលថ អបរ់មំនុស សត្វឲយបនេជគជយ័គឺអបរ់ ំ

មឧបនិស យ័របស់មនុស សត្វនិង្រសប មេពល

េវ ។ េបើេគយកេសដ្ឋីេនះេទពយបលេ គផ្លូវ



ករពយបលេ គផ្លូវចិត្ត 

62                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

កយេនមនទីរេពទយ េសចក្តីទុកខរបស់គតម់និ ចបត់

េឡើយ េ្រពះទុកខរបស់គតស់ថិតេនកនុងចិត្តរបស់គត់

វញិេទ។ 

   មនអនកខ្លះេកើតទុកខពីេរឿងអ្វីមយួ មនិពិចរ រក

េហតុេទ ែបរជយល់ថប ្ត លមកពី្រពះ្រពហមលិ

ខិត។ ្រពហមលិខិត គឺជជំេនឿមយួែបបែដលយល់ថ 

េសចក្តីសុខទុកខចំេរ ើនវនិសរបស់មនុស សត្វ ថ

ប ្ត លមកពី្រពះ្រពហមេ កចរមកដូេចនះ ដូចជ

យល់ថ នងេនះនិងអនកេនះបនគន ជប្តី្របពនធក្តីែបក

គន ក្តីបន យុប៉ុនម ន ្ល បេ់ទវញិក្តីមកអំពី្រពះ្រពហម

កក់្រមតឹ។ មនខ្លះមនវបិត្តិេសន មនិពិចរ

រកមូលេហតុពិតេទ កប៏េនទ សេទេលើ្រពះ្រពហមលិខិត

ដូចគន ។ ពកយ្រពះ្រពហមលិខិតេនះបន្រតូវពួកអនក

ចេ្រម ងនិងអនកនិពនធេរឿងេលើកយកមកនិយយជ
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ញឹកញប។់ ជំេនឿេទេលើ្រពះ្រពហមលិខិតេនះ គឺជំេនឿ

ម សន្រពហមណ៍ ែដលយល់ថ្រពះ្រពហមឲយ

សុខឲយទុកខ ពំុែមនជជំេនឿរបស់្រពះពុទធ សន

េឡើយ។ ជំេនឿកនុង្រពះពុទធ សនគឺជំេនឿេលើកមម

ផល។ េសចក្តីថ មនុស សត្វបនសុខទុកខវនិសមក

អំពីអំេពើល្អ ្រកករ់បស់ខ្លួនពំុែមនជ្រពះ្រពហមលិខិត

េឡើយ។ ដូេចនះ អនកកន្់រពះពុទធ សន្រតូវេជៀស

ងជំេនឿភន័្ត្រចឡំែបបេនះ។ ្រពះពុទធជមច ស់ែដល

បន្រ ស់ដឹងជ្រពះពុទធ កេ៏ យ រករក ងបរមី

ធមទ៌ងំ យមនទនបរមជីេដើម ពំុែមន្រពះ្រពហម

ឬ្រពះជមច ស់អងគ មយួឲយ្រពះអងគ្រ ស់ដឹងេឡើយ។ 

េបើមនជំេនឿខុស្របតិបត្តិខុសបនផលកខុ៏សែដរ។ 

េដើមបកំុីឲយមនកំហុស េបើមនបញ្ហ អ្វីមយួេកើតេឡើង

នឲំយខូចចិត្ត ្រតូវពិចរ េ ះ្រ យ មយថ

េហតុឲយបនឆបកំុ់ទុកយូរ េ្រពះនឲំយករខូចទឹកចិត្ត
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មនទមងនក់នែ់តធងនេ់ឡើង ែដលនឲំយពិបកេ ះ

្រ យេនេពលេ្រកយ។ េបើេ ះ្រ យខ្លួនឯងពំុរចួ

េទ គួររកចស់ទំុឬេទថ្វ យបងគំ្រពះសងឃ្រពះពុទធ

សនឲយេ កជួយ េ ះ្រ យ េនះេបើេកើតមន

វបិត្តិផ្លូវចិត្ត ដូច្រពះពុទធបនេទសនពនយល់នងប

ចនិងនងកី េគត្តមែីដលេកើតទុកខផ្លូវចិត្តឲយជសះ

េសបើយេ យឱសថ គឺ្រពះធម។៌ 

   មនអនកខ្លះេចះែត្របមូលេរឿង ៉ វរបស់អនកដៃទមក

ទុកកនុងខ្លួនែដលេធ្វើឲយចិត្តខ្លួនេក្ត ្រក យជំនួសេគ។ 

េនះជសកមមភពឥត្របេយជន ៍ ្រតូវែតលះបងេ់ដើមបី

េធ្វើឲយចិត្តខ្លួនសថិតេនកនុងសភពសងបែ់ដលជមូល

្ឋ នៃនេសចក្តីសុខ។ ្រពះពុទធ សនបនែណនថំ

បុគគលមយួរូបៗគបប្ីរតួតពិនិតយេមើលចិត្តរបស់ខ្លួនកំុ

ឲយអកុសលចិត្តេកើតេឡើង េ្រពះអកុសលចិត្តមន
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េ ភៈេទសៈេមហៈជេដើមេនះជេភ្លើងកិេលស

មនឥទធិពលដខ៏្ល ងំក្ល ដុតចិត្តបុគគលឲយេក្ត ្រក យ 

ជនិចច។ ្រពះពុទធ សនេពលថ េបើឈនះេសចក្តី

្រកកខ់្លួនឯងេឈម ះថជជយ័ជំនះដ្៏របេសើរែដលេធ្វើ

ឲយចិត្តខ្លួនបរសុិទធ្របសចកស្រតូវខងេ្រក។ មនុស

្រគបរូ់បគបបរីស់េនេ យករមនិេបៀតេបៀន ្រតូវយក

មកជំនួសវញិនូវធមេ៌ម ្ត ជួយ សេ្រងគ ះអនកដៃទ។ េនះ

ជធមរ៌បស់បុគគលជសបបុរសមន្រពះពុទធជេដើម 

េ្រពះ្រពះអងគមន្រពះនមថ អរហំ មន្រពះទយ័បរ-ិ

សុទធផុតចកេសចក្តី ្រកក្់រគបយ៉់ង េទើប្រពះអងគ

សំែដងធមេ៌ទសនេ្របសមនុស សត្វជេ្រកយ មន

ករេ្របសមនុស សត្វែដលមនវបិត្តិផ្លូវចិត្តឲយមន

ម រតីល្អេឡើងវញិជេដើម។ 
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៩. សម្ល ប់ខ្លួនេន ព នេ្រជយចង្វ  
 

   េន ព នេ្រជយចង្វ ជធនីភនេំពញ្របេទសកមពុជ 

មនមនុស េ តសម្ល បខ់្លួនពី៣០នកេ់ទ៤០នក់

េរៀង ល់ឆន ។ំ មអនក យករណ៍ពតម៌នថ អនក

ែដលេ តសម្ល បខ់្លួនេនះ ជយុវជននិងយុវនរែីខមរ។ 

កនុងប ្ត អនកេ តចូលកនុងទឹកសម្ល បខ់្លួន្រតូវេគ

្រសងឲ់យរចួជីវតិបនជេ្រចើនែដរ ែតខ្លះ្រសងម់និទន់

បន្រតូវ ្ល ប។់ មចេម្លើយអនកែដលបនរចួជីវតិ

បននិយយថ ពួកេគមនវបិត្តិេសន េ យកបត់

ចិត្តគន  ឈចិឺត្តេពកមនិ ចរស់េនបនកស៏េ្រមចចិត្ត

សម្ល បខ់្លួន។ 

   ដំេ ះ្រ យបញ្ហ េ យមេធយបយសម្ល បខ់្លួន

ែបបេនះ គួរឲយ ្ត យពំុែមនជដំេ ះ្រ យសំ ប់

កូនេចជអនកេគរព្រពះពុទធ សនេឡើយ។ បញ្ហ
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េនជបញ្ហ ដែដលេហើយនឹងបន្តេទជតិេ្រកយ

េទៀត េ្រពះករ្រពួយចិត្តេកើតទុកខមនិបនេ ះ្រ យ

ឲយរចួ្រសឡះកនុងជីវតិបចចុបបនន។ ្រពះពុទធ សន

មមនិឲយសម្ល បខ់្លួនេឡើយ ចំេពះ្រពះសងឃេបើភកិខុ
េធ្វើអត្តឃតខ្លួនឯង្រតូវ បត្តិទុកកដ។ ពកយែខមរក៏

មននិយយថ កុំសម្ល បខ់្លួន្រពះេ្របសមនិរចួេឡើយ។ 

កនុងអរយិសចច៤ ទុកខសចចបនដល់រូប ងកយនិងចិត្ត 

(ខនធ៥) របស់មនុស ្រតូវកំណតដឹ់ង។ បនេសចក្តីថ

ខ្លួនពិតែមនជទុកខ ប៉ុែន្ត្រតូវែថរក េដើមបឲីយជីវតិរស់

េនបនយនឺយូរេដើមបបីន្តបំេពញេសចក្តីល្អឲយបន

េ្រចើន មនិ្រតូវសម្ល បខ់្លួនេឡើយ។ ឯធមមជតិែដល្រតូវ

សម្ល បគឺ់តញ្ហ ែដលជេហតុនឲំយេកើតខនធ៥វញិេទ។ 

   ពុទធ សនេពលថ នតថ ិ អត្តសម ំ េបម ំ ែ្របថ 

េសចក្តី្រស ញ់អ្វីមនិេសមើនឹង្រស ញ់ខ្លួនេឡើយ។ 
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បនេសចក្តីថ ខ្លួនជទី្រស ញ់របស់ខ្លួនេលើស្រស

ញ់អ្វីទងំអស់។ ដូេចនះ ្រតូវែថររក រូប ងកយឲយ

មនសុខភពល្អ យុយនឺយូរ មនិ្រតូវសម្ល បខ់្លួន

េ្រពះែតេសចក្តី្រស ញ់អនកដៃទ េហើយមនិបន

សេ្រមចដូចបំណងេឡើយ។ ពុទធ សនេពលថ 

េសចក្តីទុកខករភយ័ខ្ល ចេសចក្តីេ កេកើតពីេសចក្តី

្រស ញ់ កល ជនឬរបស់ជទី្រស ញ់របស់

ខ្លួនបតប់ងេ់ទកេ៏កើតទុកខ។ ករ្របថន របស់ មនិ

បនសេ្រមចដូច្របថន កេ៏កើតទុកខ។ ដូេចនះ មូលេហតុ

ែដលនឲំយយុវជននិងយុវនរែីខមរេ តចូលកនុងទឹកពី

េលើ ព នេ្រជយចង្វ សម្ល បខ់្លួនមកអំពីេសចក្តី្រស

ញ់េហើយជនជទី្រស ញ់បតប់ងេ់ទ។ 

   យុវជននិងយុវនរែីដលបន្រតូវ្រសងឲ់យរចួជីវតិ េបើ

មនិដកចិត្តេចញពីជនជទី្រស ញ់ែដលបនបត់
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បងេ់ទេទ ចិត្តេកើតទុកខេនែតមនដែដល។ វធីិេ ះ

្រ យ មផ្លូវ្រពះពុទធ សន ចំេពះបញ្ហ ករែបក

ចិត្តគន េនះ គឺទីមយួ្រតូវនិយយស្រមបស្រមួលគន

បង្ហ ញេហតុផលែ្រកងមនករយល់ខុសបនជមន

ចិត្តែបកគន េនះ េបើវធីិទីមយួេនះពំុមន្របសិទធិភពេទ 

្រតូវយកវធីិទីពីរមកេ ះ្រ យ គឺលះបងក់តចិ់ត្ត

អស់ ល័យឈបគិ់តគូរដកចិត្តេចញពីប្តី្របពនធឬពីគូ

េសន ឬសង រេនះេដើមបកំុីឲយខូចផ្លូវចិត្ត។ 

   េគែបកចិត្តេចញពីខ្លួន ខ្លួនេនែតនឹក េ ះ

ល័យមនិ ចចិ់ត្តេចញពីេគរហូតេធ្វើអត្តឃតសម្ល ប់

ខ្លួនែបបេនះ ចតជ់មេធយបយលងងេ់ខ្ល ។ ខ្លួនជទី

្រស ញ់របស់ខ្លួន កុំ្រស ញ់អនកដៃទជង្រស ញ់ 

ខ្លួនរហូតសម្ល បខ់្លួនឯង េឈម ះថជអនកស្អបខ់្លួនឯង

វញិេទ។ ករេកើតមកជមនុស មនតៃម្ល ស់្រតូវ

ែតតសូ៊ ងំ ម រតីឲយរងឹបឹុងពយយមេ ះ្រ យ្រគប់
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បញ្ហ ទងំអស់ែដលេចទេឡើងកនុងជីវតិ មនិ្រតូវយក

ករ ្ល បជ់ដំេ ះ្រ យបញ្ហ េឡើយ។ មយួេទៀត 

ករ ្ល បេ់ដើមបបីញឈចិឺត្តគូេសន របស់ខ្លួន កគ៏ម ន្រប

េយជនអ៍្វេី ះ េ្រកែតពជីីវតិរបស់ខ្លួនបន្រតូវ ្ល ប។់ 

ផទុយេទវញិ្រតូវែតមនេសចក្តីក្ល ន េបើេគ ចចិ់ត្ត

ពីខ្លួន ខ្លួន្រតូវែត ចចិ់ត្តពីេគ ដូចពកយែខមរថ ខ្វះអី 

្របុសេពញដី្រសីេពញនគរ េនះេបើចងម់នប្តី្របពនធត

េទេទៀត មនិចងេ់ទបសួជ្រពះសងឃឬេធ្វើជដូនជីេទ។ 

   ជមងរឺបស់យុវជននិងយុវនរដូីចេពលខងេលើេនះ 

ជជមងផឺ្លូវចិត្តេ យវបិត្តិេសន  ្រតូវនអំនកទងំេនះ

េទរកចស់ទំុឬ្រពះសងឃ្រពះពុទធ សនែដលមន

ជំនញខងផ្លូវចិត្តជួយ ពនយល់ែណនផំ្លូវធមឲ៌យេឃើញ

ករពិតថ អ្វីទងំអស់ែតងែតមនករែ្រប្របួលផ្ល ស់

ប្តូរ មចបបធ់មមជតិ មនិេទ មបំណងរបស់ខ្លួន

េឡើយ គឺ្រប្រពឹត្តេទ មកមមផលែដលខ្លួនបនក
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ង។ កល យុវជននិងយុវនរែីដលមនវបិត្តិ
ផ្លូវចិត្តទងំេនះ ្ត បប់ន េសចក្តីទុកខផ្លូវចិត្តនឹង្រតូវ

រលត ់ េ យករដកចិត្តពីជនជទី្រស ញ់ែដល

បតប់ងេ់ទេហើយែដលមនិ ចវលិ្រតឡបម់កដូច

េដើមវញិ។ កំេណើ តមនុស ជកំេណើ តក ងេឆព ះ

េទរកកររេំ ះទុកខ ដូេចនះ្រតូវ ងំ ម រតីឲយរងឹម ំ កំុ

ឲយចិត្តែ្រប្របួលេទ ម រមមណ៍ខងេ្រកដូចជេរឿង

េសន រ ងបុរសនិង្រស្តីេនះជេដើម។ ករេ ក

្ត យនូវវតថុឬជនជទី្រស ញ់របស់ខ្លួនែដលបត់

បងេ់ទ េទះបីយំេ ក ្ត យយ៉ង  កម៏និ ចវលិ

្រតឡបម់កដូចេដើមវញិេឡើយ។ ដូេចនះ ករទួញេ ក

េនះជករឥត្របេយជន ៍ នឲំយខូចចិត្តរបស់ខ្លួនវញិ

េទ។ ករនអំនកមនវបិត្តិផ្លូវចិត្តឲយចូលវត្តេដើមបឲីយ្រពះ

សងឃជួយ អបរ់ផំ្លូវចិត្តដូចេពលមកេហើយ ពំុែមនចូល

វត្ត្រតឹមែតឲយ្រពះសងឃសូ្រតមន្តរេំ ះេ្រគះេលើក សី
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72                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

េ្រ ចទឹកប៉ុេ ្ណ ះេឡើយ សំខនេ់ន្រតងក់រពនយល់

េហតុផលឲយដកចិត្តពីករជបជំ់ពកេ់នះឯង។ េបើ
្រពួយចិត្តរហូតេកើតជមងផឺ្លូវកយ ្រតូវនេំទមនទីរេពទយ

ពយបលេ គផ្លូវកយផង។ 
 

 
 

  



ករពយបលេ គផ្លូវចិត្ត 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                         73 

 

១០. ្រពះសងឃអប់រអំនកមនវិបត្តិផ្លូវចិត្ត 
 

   មទំេនៀមទម្ល បែ់ខមរ េពលមនសមជិក្រគួ រ

របស់ខ្លួនមនវបិត្តិផ្លូវចិត្តែតងនេំទវត្តេដើមបឲីយ្រពះ

សងឃជួយ េ ះ្រ យ។ ្រពះសងឃគបបជួីយ េ ះ

្រ យេ យសួរដំេណើ រេហតុែដលនឲំយមនវបិត្តិផ្លូវ

ចិត្តេនះ េហើយេ ះ្រ យេទ មេហតុែដលនឲំយ

ខូចផ្លូវចិត្ត។ ដំេ ះ្រ យគម នអ្វីេ្រកពីករពនយល់

ធម៌ ថឲ៌យេឃើញេហតុែដលនឲំយេកើតទុកខផ្លូវចិត្ត។ 

របស់បត ់ រកសីុខត ្របឡងធ្ល កជ់េដើម ្រតូវខំពយ

យមជថមី េបើពយយមបនសេ្រមចដូចបំណង ករ

េទមនស តូចចិត្តក្៏រតូវរលត ់ កររកី យចិត្តកេ៏កើត

េឡើង។ េបើមនិសេ្រមចដូចបំណង ចិត្តេនែតេកើតទុកខ

ដែដល ដូចេនះ្រតូវេ្របើវធីិទីពីរ គឺករលះបងឈ់បគិ់ត

ឈប់ ្ត យ េ យពិចរ ឲយេឃើញករពិតថ 
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74                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

របស់អ្វីទងំអស់ែតងែតែ្រប្របួលផ្ល ស់ប្តូរមនិេទៀង

ទត ់ កល ពិចរ េឃើញករពិតេនះេហើយ 

ករេទមនស តូចចិត្តក្៏រតូវរលត។់ ្រពឹត្តិករណ៍ខ្លះ

មនទមងនខ់្ល ងំ ដូចជមនសមជិក្រគួ រ មន ក់

បន្រតូវ ្ល ប ់ េបើមនិយកផ្លូវធមម៌កពិចរ ឲយ

េឃើញករពិតេទ មនបុគគលខ្លះេ ក ្ត យខ្ល ងំរហូត

ដល់វេង្វង ម រតី។ េសចក្តីទុកខេនះេកើតពីករបតប់ង់

ជនជទី្រស ញ់ែដលបតប់ងជី់វតិេទ។ ដូេចនះ ្រពះ

សងឃមនភរកិចចជួយ ែណនពំនយល់ឲយលះបងនូ់វជន

ជទី្រស ញ់ែដលមនិ ចរស់េឡើងវញិបន េ យ

ពនយល់បែនថមអំពីកមមផលរបស់មនុស សត្វ ែដលែតង

ែត្រប្រពឹត្តេទ មអំេពើរបស់ខ្លួន (កមមុន វត្តក ី

េ េក ) ។ 

 ករ្រគនែ់តសូ្រតមន្ត េ្រ ចទឹក កែ់ខ កថកែន ង

យន្ត ពំុែមនជមេធយបយេធ្វើឲយអនកមនវបិត្តិផ្លូវចិត្ត 
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បនជសះេសបើយេឡើយ។ វធីិេនះ្រគនែ់តជករ

េលើកទឹកចិត្តបនខ្លះ ប៉ុែន្តមនិ ចបំបតអ់នកមនវបិត្តិ
ផ្លូវចិត្តបនេឡើយ េ្រពះមនិបនបំបតេ់ហតុែដលនំ

ឲយេកើតទុកខ។ ដូចកនុងអរយិសចច៤ ទុកខសចច េសចក្តី
ទុកខេកើតពីករេកើតេឡើងៃនខនធ៥មនរូបខនធជេដើម 

មនមលូេហតុពី អវិជជ  ត ្ហ  ឧបទន និង កមម។ 

យ៉ង មញិ អនកេកើតទុកខផ្លូវចិត្តខ្លះេកើតអំពីករបត់

បងជ់នជទី្រស ញ់ េដើមបរីលំតទុ់កខេនះ ្រតូវដក

ចិត្តេចញពីករ្រស ញ់ េសចក្តីទុកខក្៏រតូវរលត។់ ចំ

ែណកកែន ងយន្តទឹកមន្តជេដើមមនិ ចេធ្វើឲយទុកខ

រលតប់នេឡើយ េ្រពះពំុែមនជវធីិេ ះ្រ យ្រតូវ

មេហតុែដលនឲំយេកើតទុកខ។ ្រពះសងឃគបបពីនយល់

ឲយេឃើញេហតុផលថ ករយេំ កយ៉ង  កជ៏ន

ែដល ្ល បប់តជី់វតិេទេហើយមនិ ចរស់េឡើងវញិ

េឡើយ ដូេចនះករយេំ កេនះជករឥត្របេយជន៍
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76                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

នឲំយខូចផ្លូវចិត្តវញិេទ ្រតូវែត ងំ ម រតីឲយរងឹបឹុងបន្ត

ជីវតិរបស់ខ្លួនតេទេទៀត េ យពិចរ េឃើញភព

គម នខ្លឹម រៃនសងខ រទងំ យរមួទងំខ្លួនអនកមន

វបិត្តិផ្លូវចិត្តផង។ 

   មករសេងកត ្រពះសកមមភពរបស់្រពះពុទធកនុង

ករជួយ រេំ ះទុកខមនុស សត្វេ យវធីិសំែដងធម៌

េទសនបង្ហ ញផ្លូវ្របតិបត្តិដូច្រពះអងគបង្ហ ញមគគ្រប

កបេ យអងគ៨ថជផ្លូវ្របតិបត្តិេទកនក់ររលំតទុ់កខ

មនជតិទុកខជេដើម ពំុែមន្រពះអងគ្របទនទឹកមន្តែខ

កថ កែន ងយន្តជវធីិររំលតទុ់កខេឡើយ។ េ្រកយ

េពល្រ ស់ដឹង ្រពះអងគបនពយយមសំែដងធម៌

េទសនេ្របសមនុស ្រគប់ នៈ េស្តច េសដ្ឋី 

គហបតី អនកមនអំ ច អនកមន្រទពយសមបត្តិ ឲយ

មនធមក៌នុងខ្លួន យកអំ ចយក្រទពយសមបត្តិរបស់

ខ្លួនេទបំេរ ើសងគម។ េពលនងប ចមកថ្វ យបងគំ
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្រពះពុទធ ្រពះអងគសំែដងធមេ៌ទសនេ្របសឲយនងដក

ចិត្តេចញពីជនជទី្រស ញ់របស់នងែដល ្ល ប់

បតប់ងជី់វតិេទ មនិេឃើញ្រពះអងគ្របទនទឹកមន្ត

េដើមបឲីយនងបតេ់កើតទុកខេឡើយ។ មយួេទៀត េពល

ែដលនងកី េគត្តមែីដលេកើតទុកខខ្ល ងំរហូតវេង្វង

ម រតីខំបីកូនែដល ្ល បេ់ដើររក្រពះពុទធឲយជួយ កូន

នងឲយរស់េឡើងវញិ ្រពះអងគឲយនងពិេ ធេ យ

ខ្លួនឯង េ យឲយរក្រគបៃ់សពចំេពះផទះ ែដលមនិ

មនមនុស ្ល ប។់ ទីបំផុតេទើបនងមន ម រតីេឡើង

វញិដឹងចបស់ថ ទី កម៏នមនុស ្ល បែ់ដរ។ 

្រតងេ់នះបញជ កថ់ ករេ យេ ករបស់នងបន

្រតូវរលតេ់ យ រធមេ៌ទសនរបស់្រពះអងគ ពំុេឃើញ

្រពះអងគសូ្រតធមេ៌្រ ចទឹកឲយនងបតេ់កើតទុកខ

េឡើយ។ េដើមបជីករស្រមបស្រមួល មទំេនៀម

ទម្ល បផ់ង មពកយេ្រប ន្របេ របស់្រពះពុទធផង 



ករពយបលេ គផ្លូវចិត្ត 

78                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

្រពះសងឃអនកអបរ់ចំំេពះអនកមនវបិត្តផិ្លូវចិត្ត គួរពនយល់

ដូចនយ័ែដលបនេពលមកខងេលើេនះ ជមយួគន

នឹងករសូ្រតធមជូ៌នពរេលើកកម្ល ងំផ្លូវចិត្តផង។ 
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១១. ដំេ ះ្រ យទុកខដលឫ់សគល ់
 

   កនុង្រពះពុទធ សន េដើមបេី ះ្រ យឬពយបល

េ គផ្លូវចិត្តឲយដល់ឫសគល់ែដលចតជ់ឱសថដស៏ក្តិ

សិទធិេនះ គឺពិចរ មផ្លូវវបិស ន។ វបិស ន 

ែ្របថ ករេឃើញចបស់ មេសចក្តីពិតេ យ

េ កុត្តរបញញ  នូវកយនិងចិត្តែដលែចកជខនធ៥ជ

អនិចច ំ ទុកខ ំ និងអន ្ត ។ កល ពិចរ េឃើញ

សចចធម ៌ ថខ្លួនពំុែមនជរបស់ខ្លួនមនិជបចិ់ត្តនឹងខ្លួន

េហើយ ករជបចិ់ត្តរបស់ខងេ្រកខ្លួនកម៏និមនែដរ។ 

េបើចិត្តមនិជប ់ េសចក្តីទុកខផ្លូវចិត្តកម៏និមនេ ះេឡើយ 

េ្រពះេសចក្តីទុកខេកើតអពំកីរជបច់ិត្ត្រស ញ់ េហើយ

របស់ជទី្រស ញ់បនបតប់ងេ់ទ។ អនិចច ំ ែ្របថ 

រូបធមនិ៌ងនមធម(៌ខនធ៥) ែតងមនចលនកេ្រមើក
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80                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

ជនិចច។ ទុកខ ំ ែ្របថរូបធមន៌ិងនមធមែ៌តងែតប្តូរផ្ល ស់

្រគបខ់ណៈ។ អន ្ត  ែ្របថ រូបធមនិ៌ងនមធម ៌ ែតង

ែតអស់េទសូនយេទពំុែមនជតួខ្លួនពិតេឡើយ។ ករ

េឃើញដួងែកវកំេណើ ត គឺ អនិចច ំទុកខ ំនិង អន ្ត  របស់

ខ្លួនេនះេហើយ េទើបេធ្វើចិត្តឲយេនឿយ យកនុងខនធ៥ 

ែដលធ្ល ប្់របកនថ់ជខ្លួន មពតិខនធ៥េនះជតួទុកខ។ 

កល មនិ្របកនខ់នធ៥របស់ខ្លួនេហើយ ខនធរបស់

អនកដៃទកអ៏ស់្របកនេ់ យស្វ័យ្របវត្តិែដរ ករេកើត

ទុកខផ្លូវចិត្តក្៏រតូវរលតក់នុងេពលជមយួគន ។ 

   ករជបចិ់ត្តឬ្រស ញ់ជន មន កឬ់វតថុ មយួ

មកអំពីសំគល់ថ ជនេនះឬវតថុេនះល្អមនខ្លឹម រ

លុះជនេនះឬវតថុេនះបតប់ងេ់ទ កេ៏កើតទុកខ។ េបើ

េឃើញថ ខ្លួនពំុែមនជខ្លួន េតើករចងប់នវតថុខងេ្រក

ខ្លួនេដើមបអី្វី? បនេសចក្តីថ េបើបញញ េឃើញ មពិត
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ថ ខ្លួនពំុែមនជខ្លួនឬខ្លួនពំុែមនជរបស់ខ្លួន ករជប់

ចិត្តនឹងជនឬវតថុខងេ្រកខ្លួនកម៏និេកើតមនេឡើយ។ 

ដូេចនះ ករពិចរ េ យវបិស នឲយេឃើញសភព

ពិតៃនជីវតិរបស់មនុស សត្វែដលែតងែតមនករដូរ

ផ្ល ស់ មចបបធ់មមជតិ ចតទុ់កជឱសថដស័៏ក្តិសិទធិ

សំ បកំ់ចតនូ់វេសចក្តីទុកខផ្លូវចិត្ត។ វបិស នជ

មេធយបយជនខ់ពស់ែដល ចជីករេំលើងឫសគល់ៃន

េសចក្តីទុកខឲយអស់េ យគម នេសសសល់ េបើពំុបន

សេ្រមចដល់ធមជ៌នខ់ពស់ថន ក្់រពះអរយិបុគគលេទ 

វបិស ន ចកំចតប់ងនូ់វភព នតឹងនិងនឲំយជ

សះេសបើយនូវជមងផឺ្លូវចិត្ត ្រពមទងំមនសមតថភព

េ ះ្រ យបញ្ហ ្រគបយ៉់ងែដលេចទកនុងជីវតិទងំ

អស់។ េបើចិត្តសថិតេនកនុងវបិស នរែមងជចិត្តសងប់

ង ត ់ ជចិត្តសថិតេននឹងជក ្ត ល ពំុញបញ័់រេទ
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ម រមមណ៍ែដលែ្រប្របួលេនកនុងជីវតិបចចុបបនន

េឡើយ។ សលីជ្រគឹះមូល ្ឋ នៃនសមធិចិត្ត។ 

សមធិជចិត្តសថតិេនកនងុ រមមណ៍ែតមួយជ

កសុល។ វបិស នទុកដូចជអតិសុខុមទស នឆ៍្លុះ

បញច ំងេមើលករពិតកនុងខនធ៥្របកបេ យអនិចចំ ទុកខំ 

និងអន ្ត កនុងជីវតិពិតរបស់ខ្លួន។ ករេឃើញករពិត

្របកបេ យគតិបណ្ឌិ តេនះេហើយ ែដលនឲំយចិត្ត

េនឿយ យកនុងខនធ៥ែដលជតួទុកខ។ កលេបើចិត្ត

េនឿយ យកនុងខនធ៥ ករជបចិ់ត្តរបស់ខងេ្រកខ្លួន

ក្៏រតូវរលត។់ កល មនិជបចិ់ត្តកនុងសត្វ(របស់

មនវញិញ ណ)និងសងខ រ(របស់មនិមនវញិញ ណ)

េហើយចិត្តរែមងមនិេកើតទុកខ េទះបីរបស់ទងំេនះែ្រប

្របួលែបប កេ៏ យ។ 



ករពយបលេ គផ្លូវចិត្ត 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                         83 

   ករពិចរ វបិស ន គួរពិចរ មសតបិ

្ឋ ន៤។ សតបិ ្ឋ ន ែ្របថ ករ ងំសតិពិចរ

េរឿយៗនូវកយ េវទន ចតិ្តៈ និងធមមៈ ( រមមណ៍

ែដលចិត្តេ ង)។ ករពិចរ នូវកយគឺ្រគបច់លន

ងកយដូចជខយល់ដេង្ហើមេចញចូល មចុង្រចមុះ

ជេដើម ្រតូវកំណតដឹ់ង។ េវទន ជសុខជទុកខ ពំុមន

ជសុខជទុកខែដល្រប្រពឹត្តេទ មផ្លូវកយនិងចិត្ត 

្រតូវកំណតដឹ់ង។ ចតិ្តៈ គឺចិត្តមន្របេភទែបប  

ងកេរេទកន់ រមមណ៍ ្រតូវកំណតដ់ឹង។ ធមមៈ បន

ដល់ រមមណ៍ែដលចិត្តនឹកគិត្រតូវកំណតដឹ់ង។ ករ

កំណតេ់នះេដើមបកំុីឲយចិត្តជបេ់ យបញញ េកើតេឡើង

េឃើញចបស់នូវកយេវទនចិត្តនិងធមមៈ ពំុែមនជ

សត្វជបុគគលមនសភពេ ះសូនយទេទ េហើយ ច

កំណតប់ន្រគបឥ់រយិបទទងំ៤េដកេដើរឈរអងគុយ។ 
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   ដូចបនេពលមកេហើយ េ គមនពីរយ៉ង គឺ េ គ

េកើតផ្លូវកយ១ េ គេកើតផ្លូវចិត្ត១។ េ គេកើតផ្លូវ 

កយ្រតូវពយបលេ យេ្របើថន សំំ បព់យបល។ ឯ

េ គផ្លូវចិត្ត ្រតូវេ្របើឱសថគឺ្រពះធម ៌ េ យេ្របើវធីិពីរ

យ៉ង គឺ្រតូវ្របឈមមុខេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលេកើត

េឡើងកនុងជីវតិ េបើពំុ ចេ ះ្រ យបនេទ ្រតូវលះ

បងេ់ចលកំុយកចិត្តទុក កគិ់តតេទេទៀត។ ចំេពះ 

្របជពលរដ្ឋែខមរ្រគប់ នៈបនទទួលទុកខេវទនដ៏

ខ្ល ងំក្ល កនុង្រពឹត្តិករណ៍ែខមរ អនកសល់ពី ្ល បេ់កើតមន

វបិត្តិផ្លូវចិត្តេ យករបកែ់បក្រគួ រ។ េនេពលេនះ 

គួរលះបងេ់ចលឲយ្រជះ្រសឡះ េ យ ងំ ម រតីឲយ

រងឹម ំ បន្តដំេណើ រជីវតិឲយល្អេទេទៀត រស់េនេ យ

េសចក្តីសងឃមឹេ យពិចរ ថ អ្វីទងំអស់ែតងែត
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មនករែ្រប្របួលផ្ល ស់ប្តូរជនិចច ែតង្រប្រពឹត្តេទមនិ

េទ មបំណងរបស់មនុស សត្វេឡើយ។ 
 

 
 



v 

នមអនកបរចិច គបចច័យេបះពុមព 
 

 

១. អនក្រសី សូ៊ហ ន ន និងកូន $៤៥០ 

២. ឧបសិក េឌៀង យ៉ុង និងកូនេច $៣០០ 

៣. ឧបសិក េទព នឹម និងកូនេច $៣០០ 

៤. អនក្រសី ៊  ទុងហងួ $២៥០ 

៥. ឧបសិក េសង ស៊ត និងកូនេច $២៣០ 

៦. េ ក អឹុម អន៊ និងអនក្រសី សុជ  $១០០ 

៧. ឧបសិក លឹម វចួ ៊ ង និងកូនេច $១០០ 

៨. កុមរ ីជូលីយ៉ រ ី  ផវ $១០០ 

៩. យុវជន ចនទ  អឹុម $១០០ 

១០. ឧបសិក ហួត េសៀក $១០០ 

១១. ឧបសិក មស រ ីនិងកូនេច $៧០ 

១២. កុម  ្របិនដិន, ៃរ ៉អិនែត $៥០ 

១៣. អនក្រសី មុយ ង និងបុ្រ ពីរនក ់ $៥០ 
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១៤. ឧបសិក ន ់សីុវេឡង ្វ មនិីងកូនេច  $៦០ 

១៥. ឧបសិក វចួ គីន និងកូនេច $៤០ 

១៦. េ ក ឆ  ៉ ន ់និងអនក្រសី លី វន $៣០ 

១៧. ឧបសិក ញឹុក េឌឿង និងកូនេច $២០ 

១៨. ឧបសិក េអឿង ងជុន និង 

       ឧបសក ប៉ងុ ន $២០ 

១៩. េ ក នុន ៃសប និងភរយិ $២០ 

២០. ឧបសិក យូ បត ់ $២០ 

២១. ឧបសិក ែមន៉ េមឿង $២០ 

២២. ន ់មុយ ៊ ង និង្រគួ រ $២០ 

២៣. ឧបសិក ចឹក វរនុ និងកូនេច $១០ 

២៤. ឧបសិក មឃ ញ់ និងកូនេច $១០ 

២៥. ឧបសិក ងួន សុភ ី ្វ មនិីងកូន $១០ 

២៦. ឧបសិក េនប  $៧ 
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ទូរសព័ទទំនក់ទំនងៈ 

        ក. ្រពះភកិខុ វិបុល ០១១ ២២៥ ៥៤៧ និង  

០១២ ៣១២ ៩០៨ 

        ខ. ឧបសិក សុេីមឿន  ០១២ ២២១ ៥០៥ 

 

េបះពុមភេលើកទី១េនះ ចំនួន ១០ ០០០កបល 
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