សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ
ខព្ុំ ញ ្ ពះករញណាសូមថ្ថែងអុំ ណរគញណ

ឧបាសិ កា

និ ងអរគញណចុំព

ះឧបាសក

យ៉ ងព្ាលពព្ៅថ្ែលបានលះបង ់ពពលពវលាែ ៏មានតម្មែ

ើ បីពបាះ
កមាែ ុំងកាយ កមាែ ុំងចិត ត ព្ពមទងព្បាក់
ុំ
កាក់មួយចុំនន
ួ ចូលរួមពែម
ពញមពព សៀវពៅពនះពឡើ ង។
ចុំព

ះពសៀវពៅថ្ែលបានចងព្កងពនះថ្ែរ

ពបើសិនាព្បិយមិត ត

អនកអានទងអស់
ុំ
ពឃើ ញមានកុំហញសឆគង ឬចុំណញចខ វះខាត សូមពមត្តត
ុំ ឹ ងមកខព្ុំ ្ ពះករញណាត្តមរយៈពលខទូរស័ពទខាងពព្កាម
ផតល ់ែណ
ញ
ពសចកតអ
ី នញពព្រះផងចញះ។

ពោយ

ែូពចនះពៅពពលពព្កាយខព្ុំ ញ ្ ពះករញណាអាច

ទទួលបាននូវការពរៀបពរៀងឲ្យកាន់ថ្តលអព្បពសើ រពឡើ ង។

(855) 012 782 550

(ពវជជបណឌិត ពោង នី ោមញនី)

Facebook: Thong Nidamony
(855) 010 335 854

(សញះ កញសល)

Facebook: Kosal Sos
Facebook Page: សាលាធម្មេភាចំការត្រថ្ែក្

រាយនាមអ្នកមានឧបការុៈកនុងធមមទាន
 អ្នកររួរពិនិរយ្ អ្កខរាវិរទ្
ុ ធ
វេជ្ជបណ្ឌិត វោង នីដាមុនី
សុុះ កុសល
 អ្នកវាយកុព
ុំ យ្ ទ្
ូ ័រ
សុុះ កុសល

មាតិឿ
ការពិនិត្យខ្យល់ដេ្ហើម

១

អវីៗទាំ្អស់មិនែមនសុទធែតលឡេ

ោះេទ

២

េតើអនកររករេញើភាពពរកករាយយេឯណា

២

េរឿ្របស់េោករេនោះ

៤

រតូវេ ោះររប់ររ្ខលឤនណ្

៥

េសនហានិ្ការយល់ដឹ្

៦

ធមមជាតិអនករករាំណត់

៦

េធវើ ិតតេោយទូោយ

៧

សុភម្គលសា្េឡើ្ពីករតីរសោភ់

៧

ពិសផ្កាេសនហ៍

៨

វិធីររប់ររ្ករាំហឹ្

៩

េតើមនុស្សម្នាករ់ោ សេរម សម្នធិេោយការលោះប្់ដូ េមត ខលោះ ១០
េរឿ្ាយ៉ាវររួសារ

១១

វិធីជួយខលឤនណ្េដើម្បីេោយម្ននទាំនុករ ិតត

១២

ការេពភ ិតតពីការស្សឹករ

១៣

រពោះធម៌ផតល់រទព្យសម្បតតិយ៉ា្េរ ើន

១៣

សិល្បៈៃនការរស់េឯរឺការលោះប្់និ្ការរពែល្េោល

១៥

បាំផ្កាភទឹករ ិតតខលឤនណ្

១៦

េតើរពោះពុទធម្ននេឯេលើេោករេនោះេទ

១៧

រលករសញ្ញើ

១៨

ករលិយុរសង្គ្រាមសាស

មួយ

១៨

រតូវេធវើលឡឬេធវើោរករករ់

១៩

លោះេរឿ្មិនលឡ

២០

េហតុ

ាំេោយេករើតម្ននបញ្ញើ

២០

របស់សាំខាន់ករនអ្េោករ

២២

បានសេរម វិជាា៣

២៣

ជីវិតេឯេពលម្ននករិតតិយស

២៤

ជីវិតរឺអញ្ចឹ្ណ្

២៥

ការលាំបាករ

២៦

អនុសាសន៍រពោះពុទថ

២៦

េរឿ្និទន

២៧

អនល្់កាម

២៨

រូបមនតសប្បអរសធម៌

២៩

រពែល្ខលឤនណ្

២៩

ករាំាព្យ

៣០

លាំនឹ្ជីវិត

៣១

វិទ្ាសារសត

៣២

េរឿ្ាយ៉ាវផទោះសែម្ប្

៣៣

លោះអវីេរឿ្មិនលឡ

៣៣

ខ្យល់ដេ្ហើម

៣៤

ករតីសុខផលឣវ ិតត

៣៥

ការរតូវព្ាយម

៣៦

អាំេពើករមម

៣៧

រពោះតិស្សេតថរ

៣៨

ោយុខលីមិនរបាករដថាោរករករ់

៣៩

តរម្់េៅនិព្វាន

៣៩

រុណាពពសីល

៤០

និទន

៤១

មិនែមនៃថងទាំ្អស់សុទធែតជាៃថងលឡសរម្នប់អនករេ
េដើម្បីបេ្កើតទាំ

ករ់ទាំន្លឡជាមួយអនករដ៏ៃទ

ោះេទ

៤២
៤២

េតើករាំោាំ្ជាំេនឿេលើរពោះរតនៈរត័យរបស់អរិយបុរគលេសមើគ្នាឬេទ ៤៣
តាាបីយ៉ា្

ាំ ិតតមិនសងប់

៤៤

មនុស្សេវៀ េវរែតទទួ លផលពី ិតតេវៀ េវររបស់ខលឤន

៤៥

េទៀ្មួយមិនេទៀ្របាាំ

៤៦

រពោះពុទធម្ននមហាកររុាទិរុណ

៤៧

េតើអវីេៅជាេស ករតីរសោភ់ពិត

៥០

េតើករាំហឹ្រឺជាអវី

៥១

េស ករតីរសោភ់ែដលរពោះពុទធបានបេរ្ៀន

៥៣

អប្ប

៥៤

េកាសល១០

ជាតិជាមនុស្ស

៥៥

បេ្កើតាពពរកករាយយេោយខលឤនណ្

៥៦

រតូវេ ោះបែ្វរការរិតផតត ិតត េពលេ

ោះជីវិតនឹ្បានធូររសាល

៥៦

ាពពេជារជ័យ

៥៩

រពោះករមមោានមរានុស្សតិ

៦២

សន្ាជាមួយខលឤនណ្េោយេហើយេៅ

៦៣

ការសិករ្ាពីសម្នធិ

៦៥

បញ្ញាជីវិត

៦៦

ាពពរករខវករ់

៦៨

ការយល់ដឹ្ពី ្ាប់ធមមជាតិ

៧០

រតូវេ ោះយល់ ិតតគ្នា

៧២

សាាមីម្ននេរ ើនរបេភទ

៧៤

ភរិយម្ននេរ ើនរបេភទ

៧៥

អនុបុពវីករថា

៧៦

ោរករខករមមោានឬសពវករមមោាន៤យ៉ា្

៧៧

ការសិករ្ាពីសុភម្គល

៨០

េរឿ្និទនករាំសានត

៨២

អាំេពើបាបតាមផលឣវការយម្ននបីយ៉ា្

៨៥

េរឿ្រពោះ

៨៦

្មលលិកា

មូលេហតុ

ាំេោយរាំនិតជាប់គ្នាំ្

៨៧

ផលលឡរបស់មនុស្សម្នន ិតតសងប់

៨៨

េទសមិោាទិដឌិ

៩២

េរជើសេរកសរូររសកររ

៩៣

និទន

៩៤

រាំនិតេសមើេបា៉ា្ លទធផលេសមើពពករ

៩៦

រុណាពពបីយ៉ា្ករនអ្ការរបតិបតតធម៌

៩៧

ពិធីសាស

៩៨

និ្បញ្ញើសាស

សាោែដលេរៀនពីរាំនិត

៩៩

េមេរៀនជីវិត

១០០

អាំពីសម្នធិ

១០២

្ាប់ករមម

១០៣

ការេ ោះររប់ររ្ ិតត

១០៤

ពុទធសាស

១០៥

ការរិតរតិោះរិោះ៥យ៉ា្េធវើេោយបាំផ្កាភខលឤនណ្

១០៧

ការឲ្យទន

១០៩

មនុស្សមិនេ ោះខុស

១១១

និទនធមមៈ

១១២

សួនករូឡាប

១១៤

វិធីែថរករ្ាវ័យេោយេឯេករម្បានយូតាពុទធដីកា

១១៦

សតីបេ

១១៩

ោសខលឤនណ្

ការរស់េឯតាមរល់េ

ើជាវតតរបតិបតតិ

១២០

េដើម្បីយល់ដឹ្អីេរឿ្អវីមួយ

១២២

រពោះពុទធជាបិតាវិវដតៈ

១២២

ការេជឿជាករ់

១២៤

ធមមជាតិដូ េមត

ាំសតវឲ្យវិ

ស

១២៤

ករតីស្្ឃឹម

១២៥

អវីេៅជារបស់ម្ននតៃមលករនអ្េោករេនោះ

១៣០

រពមនិ្មិនរពម

១៣១

ផលបោះព្វល់ ាំេព្វោះអវីែដលម្នន

១៣២

ការយល់ពីជីវិត

១៣៥

ជីវិត

១៣៥

េស ករតីសាាប់

១៣៦

អាំពីសាោធមមសាព ាំការរតែបករ

១៣៨

អាហារផ្លវច
ូ ិត្ត ភាគ១

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ឿរពិនិតើយខើយល់ដេងឞើម
បិទែភនករយករ ិតតមករេមើលខ្យល់េ ភ ូលរត្់រនធរ មុោះ
េឯទីេ

្ ិតត

ោះឲ្យជាប់ េដើម្បីករុាំឲ្យ ិតតម្ននេពលរិតេរឿ្ខា្េរឿ េពលេ

ោះ

ោរមមណ៍តាមទារែភនករ(រូបារមមណ៍) ោរមមណ៍តាមរតេ ៀករ (សទោរមម
ណ៍) េ ោះែតបេញ្ចភមករឲ្យ ិតតរិត រតូវម្ននសតិដឹ្ទន់ រតូវទភ ិតត
ករុាំឲ្យរិត យករ ិតតមករេមើលខ្យល់េ ភ ូលវិភ េធវើែតែបបេនោះេរឿយៗ
យូរេៅ ិតតែល្េៅរិតជាមួយោរមមណ៍

ិតតថយពីការដឹ្ខ្យល់

ុោះ

មករសាំ្ាំថាាសាាតែតណ្ េឯាយប់េម្ន៉ា្ រហូតថនឹករេឯបាន៧ៃថងយ៉ា្យូរ
។

ការលាំបាកររឺអនករសម្នធិតាំបូ្ៗ

រវល់ ែតេភល ខលឤនេៅ ូលរួមរិត

ជាមួយោរមមណ៍ែដលទារទាំ្៥ហុ ឲ្យ េហើយេបាោះប្់េោលការតាម
ដឹ្ខ្យល់ មិនអីេទ ករុាំមួរេ
ខ្យល់វិភេៅា

។

៉ាបែនថមអី េពលដឹ្ទន់ទភ ិតតមករេមើល

ោត់ការជាមួយការ ុករេាយយ េោយករុាំយករ ិតត

ទុករោករ់ជាមួយវា តាមេមើលែតខ្យល់ ុោះ ការ

ឺ ុករោប់នឹ្បាត់អស់

េៅេឯេពល ិតតសងប់ជាមិនខាន ។ ករុាំ ្់បាន ិតតសងប់ាពាមៗ ោាំា !
ាពរៈរបស់អនកររឺេមើលខ្យល់េ ភ ូលរត្់រនធរ មុោះែតមួយមុខរត់ ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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អាហារផ្លវច
ូ ិត្ត ភាគ១

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

អ្វីៗទាំងអងអ្ម់មិនែមនមុទែែតលសេទ េទ
មិនែមនៃថងទាំ្អស់សុទធែតជាៃថងលឡសរម្នប់អនករេ
េ ោះរស់េឯជាមួយៃថងទាំ្អស់េ

ោះឲ្យបានលឡ

ោះេទ

ែតអនកររតូវ

មិនែមនករតីរសឡាភ់

ទាំ្អស់របស់អនករសុទធែតទទួលបានករតីរសឡាភ់តបវិភេ

ោះេទ

រតូវ

េ ោះេពភ ិតតនឹ្អាំេពើែដលខលឤនបានេធវើ មិនែមនេរទាំ្អស់គ្នាសុទធែត
និយយការពិតរបាប់អនករេ
រត្់ររប់ទីករែនល្
អនករេ

ោះេទ

ការររទាំ្អស់មិនែមនសុទធែតលឡរបេសើរសរម្នប់

ែតអនកររតូវេ ោះេធវើឲ្យការររលឡរបេសើរររប់េពលេវោ

េោករេនោះគ្នមនអវីឋិតេថរេ
រហូតេ

ោះេឡើយ
ើេ

។

ោះេទ វិបតតិទាំ្ឡាយមិនែមនជារបស់េយើ្

េមើលសតវសាាបែដលទាំេលើែមករេ

ែដលេ ោះបារមភពីែមករេ
េលើែមករេ

ោះេទ ែតអនកររតូវេ ោះរស់េឯជាមួយករតីេសាមោះ

ើបាករ់េ

ោះេទ

ើេ

ោះ ុោះ

វាមិន

េរព្វោះការពិតមិនែមនឋិតេឯ

ោះេឡើយ ការពិត រឺវាឋិតេឯេលើករម្នាាំ្សាាបរបស់វាេទ

អវីៗរឺឋិតេឯេលើខលឤនណ្ទាំ្អស់ សូមេជឿជាករ់េលើខលឤនណ្ ុោះ ។

េតើអ្នកែមវងរកេឃើញភាពរីករាយេៅឯណាបានេៅ ?
រឺខញអាំបេ្កើតវាេឡើ្មករេោយខលឤនណ្េទ េតើបេ្កើតវាដូ េមត

? អនករ

រតូវយល់ពីតាំបន់េសវាករមមសរម្នប់ហវឹករហាត់ផលឣវ ិតតរបស់អនករេៅា៖
១-

តាំប្
ូ អនកររតូវយល់ពេី គ្នលបាំណ្ពិតរបស់អករ
ន ថា

េតើអនកររតូវរស់

េឯជាមួយាពពរកករាយយឬរតូវេករើតទុករខអស់មួយជីវិតរបស់អនករេៅ

?

រស់េឯេដើម្បីែតេករើតទុករខ ឬ រស់េឯេដើម្បីាពពរកករាយយឲ្យរបាករដ ?រួ
េហើយរតូវេគ្នរពតាមរាំនិតរបស់ខលឤនណ្ឲ្យបានរតឹមរតូវ។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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២-

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

រតូវេរៀនសូរតពីដេាំ ណើរជីវត
ិ និ្ការពិតករន្
អ ធមមជាតិ

ាពពជាករ់ោករ់មួយរឺទាំ

ករ់ទាំន្លឡករនអ្ស្គម

បាត់ប្់ាពពរកករាយយ ។ េស ករតីរសឡាភ់

េដើម្បីបេ្កើត

ករុាំប្កបញ្ញា

ាំឲ្យ

ាំជីវិតឲ្យម្ននសុខាពពលឡនឹ្

េដើម្បីទទួលបានេស ករតីសុខរតឡប់មករវិភ។
៣- រករ្ាតាំៃលករន្
អ ាពពជាមនុសស្ រឺេសាមោះរត្់និ្ការេជឿជាករ់ ករុាំករុហករ
ខលឤនណ្ឲ្យេសាោះ ។ េ ោះេោោះរសាយបញ្ញាបោះទ្គិ ផលឣវ ិតត ម្ននការជួបជុាំ
និ្ការែបករបាករ់ជាេដើមឲ្យបានលឡ

។

េរៀនពីបេ ចករេទសសា្

តុល្យាពព ិតត សាាល់ពីឋាមពល Subconscious និ្រេបៀបេរបើវាឲ្យម្នន
របេយជន៍។
៤- េរៀនយល់ពទ
ី ករ
ុ ខរពួយនិ្ការ

ឺោប់របស់អនករដៃទេោយការេរបៀប

េធៀបជាមួយខលឤនណ្េដើម្បីរករ្ាសីលឲ្យបានលឡ

ករនអ្ការអនុវតត ្ាប់

រសូបទភ។
ស្្ឃឹមថាអនករោ រករេញើភាពពរកករាយយេឯករនអ្ខលឤនអនករជាមិនខាន
ែតអនករករ៏រតូវោាំែដរថា

ររប់រូបធាតុករនអ្េោករសុទធែតម្នន ាំណុ ករករ

និ្ ាំណុ រោយរបស់វា
េវោរបស់ខលឤនជានិ ច
េពលេ

ណមនុស្សេយើ្ករ៏ដូ គ្នាសុទធែតម្ននេពល
ឲ្យែតដល់េពលរ្់នឹ្ែរបាពពជាមិនខាន។

ោះេស ករតីរបកាន់រតូវបានបញ្ចប់េឯរតឹមការេសាករសាាយ ការ

េោបរឹតោគ្នាេោយទឹករែភនករ
េទ

។

មិនបានបញ្ចប់អនិ ចាពពៃនជីវិតបាន

េរព្វោះជីវិតររប់គ្នាសុទធែតឋិតេឯករនអ្ទីតាាំ្ស្ខតវតថអ

េរព្វោះេហតុ

េនោះការរបកាន់ ្់ឲ្យម្ននាពពឋិតេឋរជាអ ិៃង្គ្នតមិនជាឋានោះេឡើយ
រតូវផ្កា ់ ិតតោល័យ

និ្រតូវេ ោះែថទាំេពលេវោែដលម្ននការជួបជុាំ

ឲ្យបានលឡេទើបអស់ការភ័យខាា និ្ករ្វល់ ិតត ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

េរឿងរបម់េោកេន
េរឿ្របស់េោករម្ននដូ ជា
សម្នាប់ជិោះជាន់គ្នា

ការដេណតើមអាំា គ្នា

ការកាប់

ការទាំោករ់ករាំហុសោករ់គ្នាឲ្យជាប់រុកររ វាករ់េខាាោះ

ឃ្នា្អស់មួយជីវិត ការករុហករភូតភរេបាកររបាស់គ្នា ការស្សឹករតាម
ោរ ករ ហុតឈាមគ្នា េខវោះែភនករគ្នា កាត់កររឹតបាំព្់ករជោះទឹករោសុីតោករ់
គ្នា ការសាំព្គ្នា នឹ្ដាំប្ការយករកាាំបិតរបហារគ្នា ការបាភ់បាំបាករ់ករ
ឲ្យរប់មួយករាំាត់ខលឤនរស់េឯេវទ
េខាម មិនដូ េខាម ជាេដើម
របស់េោករសននិវាស

ជា្សាាប់ មនុស្សមិនដូ មនុស្ស

សុទធែតជាេរឿ្ាយ៉ាវរបស់េោករ

វាជាេរឿ្

ឲ្យែតឋិតេឯករនអ្េោករែត្ជួបេរឿ្េនោះជាធមម

តា ណេយើ្ ូលេៅេល្ករនអ្េោករករ៏រតូវែតជួបេរឿ្េនោះែដរ េហតុអីករ៏
បានជាេយើ្រស់េឯករនអ្េោករេនោះ
ណ្ ?
ណ្

េហើយែបរជា ្់បានករតីសុខអីែត

្់បានឲ្យេរសេាោសេរបាសរបណីអីែតណ្

្់េធើធាំអីែត

្់ឲ្យេរភភឹម្ករ់ករ្ាលថាាយប្គាំោករ់អីែតណ្ ? វាដូ ជាេរឿ្

សមុទទអញ្ចឹ្ែដរ ករនអ្សមុទទម្ននរលករ ម្ននព្យអោះម្ននសតវកា ៗម្ននការ
ពនលិ េោយព្យអោះរលករជាេដើម អនករាករ៏េោយឲ្យែត ុោះេៅេល្សមុទទ
រឺរតូវែតជួបេរឿ្េនោះជាមិនខាន

ណេយើ្េពល ុោះេៅករ៏របកាន់ថាេរឿ្

េនោះជារបស់េយើ្ សមុទទរតូវែតយ៉ា្េនោះករុាំយ៉ា្េ
ន

ោះ េហើយតាាំ្ននោះ

លតវា៉ាជាមួយសមុទទ ។ បណឌិតទាំ្ឡាយេោកររជាបការណ៍េនោះ
្ាស់ាស់ េោករមិនេរតកររតោលអីនឹ្ការសរេសើរសុខបានោភ

បានយសអីទាំ្េនោះេទ េោកររបឹ្ថយឲ្យឆ្ងាយពីេោករបុណណឹ្េហើយ
េឯែតេោករតាមល្មិន

ប់

។តួយ៉ា្រពោះសារកបុតតម្ននរុណធម៌ធាំ

បុនមហាេមញេឯរតូវរព្វហមណ៍សាំព្នឹ្ដ្ែរកររជមុភរជមករ សូម្បី
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

រពោះសម្នមសមពអទធេឯរតូវេរេលើករគ្នាេៅេជរតមិោះតិោះេដៀល
េយើ្ធាំបុាាេៅេោករ?
េរៀ្រហូតេ

េហើយ ុោះមុខ

បានជាមករ ្់ឲ្យេរេគ្នរពាយករ់ទករ់ោករ់ជា

ោះ? រស់េឯករនអ្េោករ ្់បានករតីសុខពីេោករ ទាំ្ែដល

អវីៗជារបស់េោករេនោះេសាោះ េោយេហា េៅសូម្បីែតរូបកាយេយើ្ករ៏
ជារបស់េោករេនោះែដរ។ សូមសាធុជនេមតាារន់រិតពិោរាតាមការ
រួរផ្ ុោះ

ដាយបាអនករ ូលរពោះនិព្វានផុតេទើបែល្បានជួបេរឿ្

របស់េោករតេៅេទៀត ៕

រតូវេច រគប់រគងខលអនឯង
ការជួបជុាំម្ននតាំៃល

េរព្វោះែតម្ននការែបករបាករ់រព្វត់និាយស

េហើយការែបករបាករ់ម្ននតាំៃលករ៏េរព្វោះែតម្ននការជួបជុាំេនោះែដរ មនុស្ស
ែត្ម្ននការេសាករសាាយ េឯេពលែដលេររតូវទទួលការបាត់ប្់េៅ
បុែនត េហតុអីករ៏េរមិនេ ោះែថរករ្ាេពលេវោជួបជុាំឲ្យបានលឡ ?។ េពល
េស ករតីសាាប់បានមករដល់េយើ្រតូវរព្វត់នូវអវីៗទាំ្អស់

សរារធម៌

ទាំ្ឡាយមិនេទៀ្េទ ករុាំវេ្វ្រសវឹ្នឹ្ជីវិតេនោះខាាាំ្េពករ របយ័តនរស់
មួយជីវិតនឹ្េរែដរែតមិនបានសាាល់ការពិត មិនបានសាាល់ករតីសុខ មិន
បានយល់ដឹ្ពី ្ាប់ធមមជាតិ
េសាោះេ

មិនដឹ្ដាំេណើរជីវិតថារតូវេៅាឲ្យ

ោះ េនោះជាការខាតប្់ធាំាស់ ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

េមនហានិងឿរយល់ដឹង
េសនហានិ្ការយល់ដឹ្រឺែតមួយ
េោយែឡករពីគ្នាេ

វាមិនែមនជាេរឿ្ពីរោ ់

ោះេទ អភិវឌ្ឍការយល់ដឹ្រឺរករឲ្យេញើភថា េតើជីវិត

ែដលកាាយជារូរសករររតូវម្ននធាតុោាំបា ់អវីខលោះ ? ាពពេសាមោះរត្់ឥត
ោករ់េលៀម ជួយគ្នាេៅវិភេៅមករ មិនេមើលបាំាាំគ្នា ការមិនតាម
ោប់ករាំហុសគ្នា េ ោះអត់េោនេលើករែល្េទស និ្ការោណិត ោសូរ
គ្នា ។ េឯេពលេរេរបើករាំហឹ្ោករ់គ្នា វាមិនោ ជួយអវីបានេទ បានរតឹម
ែតករតីវិ

សខូ ខាតនិ្ការ

ឺោប់េរៀ្ខលឤនែតបុេាាោោះ

បុែនតេបើេរបើ

ការអត់ធន់និ្ករតីរសឡាភ់រឺោ ជួយបានសពវយ៉ា្ េបើអនកររសឡាភ់
អនករោ បាំបាត់ការ
ោរករករ់

ឺោប់ពីគ្នាបាន ។ ោាំា ! េរមិនោ យករអាំេពើ

េៅេោោះរសាយជាមួយអាំេពើោរករករ់ទទួលបានផលលឡេ

ោះេទ

។

ធមមជាតិជាអ្នកកងអណត់
អនតាា រឺអវីៗេករើតពីធាតុផ្សាំវាគ្នមនខលឤនណ្េទ ធមមជាតិ ាពូនផតអាំ
កររេករើត

ធមមជាតិេ

ោះែបករធាាយេៅវិភជាធមមតា

។

េបើអនករពនលត់

ាំណ្់ករនអ្ការរបកាន់បាន អនករលប់បាំបាត់ការេករើតរលត់េនោះបាន

ាំ

មករនូវសុភម្គលជាេរៀ្រហូត ។ ការែសវ្រកររពោះធម៌ អវីែដលអនកររតូវ
េធវើ រឺរតូវសេ្កតេមើលពីលករខណោះធមមជាតិ ែដលសូម្បីែតអនករករ៏ជាធមម
ជាតិែដរ

ជីវិតរបស់អនកររឺម្ននែតករនអ្េពលឥឡឣវេនោះេទ

ករុាំោាំដល់ៃថង

ែសឡករបានអនករេធវើ ៃថងែសឡករគ្នមនអនករាដឹ្ថាម្ននអវីេករើតេឡើ្េ

ោះេទ

ផលឣវម្ននេហើយ គ្នមនអនករាេដើរជួសអនករបានេឡើយ ។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

េធវើចិតតេោយទូោយ
េបើអនករេបើករ ិតតទូោយេៅកាន់ជីវិត

ម្ននន័យថាអនករករាំពុ្េធវើ

ការផ្កាស់បតឣរពីឋាមពលេមកានិ (ការេរបើករម្នាាំ្បាយ
របកាន់)
ញាណ
ែដល

ករាំហឹ្ម្ននោះ

មករជាឋាមពលធមមជាតិែដលទន់ភលន់របករបេោយបញ្ញើ
េដើម្បីបេ្កើនសមតថាពពយល់ដឹ្ពីោនុាពពៃនករតីរសឡាភ់

ាំឲ្យម្ននការរួបរួមេោយគ្នមនការភ័យខាា

ម្នន ិតត

។

អនករអភិវឌ្ឍសា

េោយការោប់េផតើមឧទទិសជីវិតេដើម្បីអនុេរគ្នោះេលើករែល្

េទសដល់មនុស្សសតវរហូតដល់ៃថងសាាប់រ បស់អនករបានមករដល់ ។
ាពពរសស់សាាតករនអ្េោករេនោះ ម្ននែតករនអ្ែភនករមនុស្សម្ននបញ្ញើ
លោះករ្វល់េោយការយល់ដឹ្េទ

បុែនតវាកាាយជាការេទើស ិតតករនអ្ែភនករ

មនុស្សែដលមិនម្ននការយល់ដឹ្ពីដាំេណើរធមមជាតិេៅវិភ ។ អ្គអយ
េសងៀមសាាត់ែករ្បរមនុស្សករាំពុ្ែតម្ននអាំនួត

រឺជាអាំេាយដ៏ៃថលថាា

សរម្នប់រូបេរេហើយ ។

មុភមងគលសាងេ

ើងពីកតីរមឡាញ់

សុភម្គលែដលេករើតេ ភពីសាំាពរៈរឺជាសុភម្គលែករល្កាាយ ករុាំ
ាំេរឿ្មិន ុោះសាំរុ្មករផ្ារាពាប់ជាមួយសុភម្គលអី
រសឡាភ់បុេាាោោះេទើបេធវើឲ្យសោះេស្បើយ ការ
ាពពជុាំវិភេយើ្

ម្ននែតេស ករតី

ឺោប់នឹ្ផ្កាស់បតឣរសាាន

ាំមករនូវអតថន័យយ៉ា្រជាលេរៅរបស់ជីវិតមនុស្ស ។

ករតីរសឡាភ់ាែដលផ្ារាពាប់េោយសាំាពរៈ ករតីរសឡាភ់េ
មករនូវាពពរេរាោះរេ្គើេឯៃថងខា្មុខជាមិនខាន
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

។

ោះែត្

ាំ

ម្ននមនុស្សតិ
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ាស់ែដលយល់ពីធមមជាតិពិតៃនេស ករតីរសឡាភ់

យល់ពីរេបៀប

ោប់េផតើមនឹ្យល់ពីរេបៀបែថរករ្ា រពោះពុទធបានបេរ្ៀននឹ្ដឹករ
អនុវតត

ាំការ

ែដលេយើ្ោ ទទួលបានផលរបេយជន៍ពីការបេរ្ៀនរបស់

រពោះអ្គបាន

ូរសិករ្ាេរៀនសូរតេោយការេគ្នរព ុោះ អនករនឹ្ជួបសុភ

ម្គលពិតរបាករដជាមិនខាន ។
ជាំេោោះមិនោ សម្នាប់អនករដូ ជាការរិតរបស់អនករេ
សិករ្ាេរៀនសូរតឲ្យបានលឡពីបញ្ញាេនោះ

ោះេទ

រតូវ

េបើករ ិតតឲ្យទូោយករនអ្ការរិត

ករុាំោភ់េបាករ ិតតោរករករ់ខលឤនណ្ឲ្យេសាោះ ។ ករុាំរបករួតរបែជ្ទស្សនៈគ្នា
រតូវរបករួតរបែជ្គ្នាេធវើអាំេពើលឡវិភបានផលជា្ បញ្ញារបស់េយើ្េឯ
រត្់របតិករមម ិតតេដើម្បីការព្វរទស្សនៈខលឤនណ្េនោះេហើយ
ផ្កាស់បតឣរខលឤនណ្ឲ្យបានលឡេទើបេរេធវើតាម

រតូវព្ាយម

ករុាំរូថណ្ោ្មិនរជោះេដើរ

្ឡអលែតរូថេរ លទធផលគ្នមនទទួលបានអី េរឿែតពីការផទអោះសាំេណើ
េ

ោះេទ ។

ពិមផ្កើេមនហ៍
ធាាករ់ករនអ្អនល្់េសនហ៍
សា្រុកររ វាករ់ោករ់គ្នា

េោយគ្នមនការយល់ដឹ្ បានរតឹមែតការ

បាំផ្កាភេសរកាពពគ្នាេៅវិភេៅមករ

ជួយេលើករសទឤយគ្នាឲ្យរកករ ាំេរកន

េ

មិនបាន

ោះេទអនករម្ននការយល់ដឹ្ពីករតី

រសឡាភ់ែត្ជួយរុេោោះឲ្យម្ននេសរកាពពរួ ផុតពីការញុាំររ្គ្នា
េហើយបាំផ្កាភរុកររ វាករ់េោលេពលករតីរសឡាភ់រកករសគអោះសាាយ
ណករាយជ្យាពពបានេ ភផុតពីាពពអពម្គលជាសាាពរ

។

េហើយ
ជាំេោោះរូ

េសនហ៍ម្ននវិបតតិមិនបានបាំផ្កាភេរធងន់ធងរដូ ជាការរិតរបស់េរេ
េទ

ការរិត េ សម្ននោះ ្់

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

នោះោភ់ណេណោះេទ

ោះ

ែដលោ េធវើឲ្យេរ
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ម្ននជាំ្ឺវិករល រិតបានេោយមិនដឹ្ខលឤន

ការដេណតើមគ្នាេធវើអាំេពើលឡ

របេសើរជា្ការយករ

េបើេឯករនអ្ផទោះេឯមិនសុខ

នោះគ្នាតាមផលឣវរាំនិត

េ ភេធវើអាំេពើលឡខា្េរឿេៅ

ិតតនឹ្ម្ននការផ្កាស់បតឣរជាមិនខាន ។

វិធីរគប់រគងកងអហឹង
១-

សីល

ម្ននអាំា ររប់ររ្ករិេលសេរគ្នតរគ្នត តាមកាយ

វាោ សតិករនអ្សីលែត្ោស់េតឿនេរករើនរុលឹករអនករថា អនករជាមនុស្ស ិតត
ខពស់មិនោ ប
អប់រុេ

ោប ិតតេៅរបឡាករ់របឡឣស

ជាមួយ ិតតែដលគ្នមនការ

ោះេទ។

២- សម្នធិ

ម្ននអាំា ជាន់ស្កត់មិនឲ្យ ិតតេេវឆ្ងវ

មិន

ករេរករើកររជួលរ បល់រយៗ សតិករនអ្សម្នធិែត្ររប់ររ្ ិតតឲ្យេ ោះរិត
ម្ននេហតុផលមិនរ េឡាតេតាតតូ្េផតសផ្កាស។
៣- វិបស្ស

ែត្ទាំោករ់ការម្ននោះរបកាន់េរឿយៗ

ែដលជាមូល

េហតុៃនជាំេោោះររប់ែបបយ៉ា្ ។ េពលម្ននករាំហឹ្េករើតេឡើ្អនុញ្ញើតតិ
ឲ្យវាេ ភមករ ុោះេរបើសតិរតឹមែតដឹ្ រតឹមែតេមើលេហើយករុាំេធវើតាមវា ។
ករុាំសាាប់ ករុាំរិតេរឿ្ែដល

ាំឲ្យខឹ្េ

រិតពីរុណវិបតតិរបស់ករាំហឹ្

ោះេទៀត េដើរេ ភេហើយោប់េផតើម

រិតពីរុណសម្បតតិៃនការអត់ធន់

។

ព្ាយមែថរករ្ាសុខាពពខលឤនណ្របេសើរជា្ េបើរគ្នន់ែតអនករដៃទេធវើឲ្យ
អនករខឹ្ករ៏ខឹ្បាន ម្ននន័យថាអនករមិនែមនជាម្នាស់េលើខលឤនណ្េទ សុខ
ទុករខរបស់អនករសុទធែតអនករដៃទផតល់ឲ្យទាំ្អស់

។

ករាំហឹ្រឺដូ ជាជាំ្ឺ

មហារកករ ព្ាបាលមិនទន់េទោ េរគ្នោះថាាករ់ដល់ជីវិតបាន ដករដេ្ហើម
ូលឲ្យេរៅមួយ េហើយរបាប់ខលឤនណ្ថា អនករាខឹ្ អនករេ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ោះវិ

ស
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អាហារផ្លវច
ូ ិត្ត ភាគ១

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ករាំហឹ្េធវើខលឤនឲ្យកាាយជាសតវសាហាវករុាំឲ្យតាំៃលវា ។ េពលសាាប់េបើម្នន
ករាំហឹ្ នឹ្េករើតជាសតវតិរិោានកា ៗ ឬធាាករ់នរករដ៏ែសនេរៅេទៀតផ្
។

េតើមនុមើឝមានើក់ោចមេរមចមមាធិេោយឿរល បង់
ដូចេមតចខល ?
វាគ្នមនមនតោរមសូរតសាាធ្ាយេឯករនអ្សម្នធិេទ

វាជាការររ

វិទ្ាសារសតែផនករអប់រុ ិតតដ៏លាំបាករមួយ េបើអនករតសូជាំនោះការលាំបាករេនោះ
បាន អនករនឹ្ម្ននការរតាស់ដឹ្ពីជីវិតនិ្ ្ាប់ធមម ជាតិ ។ េសាមោះរត្់
ជាមួយខលឤនណ្ អនកររតូវេធវើវាេរៀ្ាយល់ៃថង រតូវលោះប្់េពលេវោ លោះប្់
ការសម្នាប់ ការលួ

ការករុហករ ការេរបើេររឿ្េភៀនរសវឹ្ និ្ការផិត

ករ្បត់ េនោះជាផលឣវរត្់ែតមួយរត់េដើម្បីសា្ជីវិតឲ្យបរិសុទធ ។ ជីវិតគ្នមនស
ាោប់ធាាប់ ការរិតគ្នមនរេបៀបនឹ្រោយបាត់ រាំនិតម្ននេហតុផល
សាមរតីនឹ្នរបានេករើតេឡើ្ អនករនឹ្រករេញើភថា ទុករខលាំបាករេវទ

ពិត

ជាជាប់ទករ់ទ្ជាមួយការម្ននោះរបកាន់េោយាពពោតាមនិយម េបើអនករ
ទាំោករ់វាបានេ

ោះអវីៗនឹ្កាាយមករជាធមមតាទាំ្អស់

ប

ោប់មករការ

ស្្ស័យរតូវបាត់ប្់ពីរាំនិតអនករេហើយ ។
េរមិនយល់ពជ
ី វី ត
ិ េយើ្េទករ៏ហេី ៅេរព្វោះេយើ្េករើតមកររឺេដើមប្ រី ស់េឯ
ជាមួយជីវត
ិ ខលន
ឤ ណ្េទមិនែមនឲ្យេរររប់គ្នម
ា ករយល់ពជ
ី ីវត
ិ េយើ្េឡើយ

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

េរឿងរាើវរគួសារ
១- េោករេនោះគ្នមនអវរី សួលដូ ការផតលករ
់ េាំ ណើតករូនេ

ោះេទ ែតករ៏គ្នមនអវី

លាំបាករដូ ករូនមិនសាាប់បរាប់ែដរ។
២-

ិញ្ចឹមករូនឲ្យធាំមន
ិ លាំបាករេទ

ែត ិញ្ចឹមករូនឲ្យកាាយជាមនុស្សលឡ

េទើបជាការលាំបាករ។
៣- បតីរបពនធេធវបា
ើ ប ត
ិ តគ្នា ករ៏មិន

ឺោប់ដូ ជាករូនេធវើបាប ិតតម្នាយ

ឪពុករែដរ។
៤- ម្នាយឪពុករ គ្នមនរសឡាភ់អវី េសមើនឹ្ការរសឡាភ់ករូនេ

ោះេទ សុខ

ិតតោ ់សីលធាាករ់នរករ១៨ជាន់រឺេដើម្បីែតករូនរស់េឯម្ននករតីសុខ

ខាា

កា មិនសុីករូនណ្ សុខ ិតតោប់ករូនសតវ ដៃទ មករលួ្ ិតតករូនខលឤនណ្
សូម្បីែតម្នតាវិករល រិតករ៏រសឡាភ់ករូនមិនឲ្យទស់ ិតតែដរ េនោះជាធមម
ជាតិពិតៃនសតវករនអ្េោករ។
៥- រុណម្នតាបិតា េបើេទោះជាយករទឹករសមុទទេធវើជាទឹករេៀម យករែផនដី
េធវើជារករោស់

ករ៏មិនោ សរេសរេរៀបាយប់ឲ្យអស់ពីរុណេោករបាន

ែដរ ឪពុករម្នាយរករឬម្នន សុទធែតម្ននេស ករតីរសឡាភ់បុរតាពារដូ ៗ
គ្នា ។ បុែនតករ៏ម្ននម្នតាបិតាែដលម្ននរុណរតឹមែតការបេ្កើតករូនមករ
េហើយគ្នមនការទទួលខុសរតូវផ្ែដរ

ម្នតាបិតាែបបេនោះអន់ជា ្

មនុស្សវិករល រិតេៅេទៀត ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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ូ ិត្ត ភាគ១

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

វិធីជួយខលអនឯងេដើមើបីឲើយមានទងអនុកចិតត
១- ររប់ររ្ ិតតរាំនិតឲ្យបានលឡេោយសម្នាប់រាំនិតអវិជជម្ននេោល ។
២- យល់ដឹ្ពីេគ្នលការណ៍ជីវិត(េករើត-->ធាំ-->ោស់ -->
ករ់ៗេដើរេលើផលឣវេរៀ្ខលឤន អនករាេធវើអនករេ
ឲ្យបានលឡ

ឺ-->សាាប់ ម្នា

ោះទទួល េរបើរបាស់េពលេវោ

អាំេពើលឡរ្់វ្់បានយូរអែ្វ្ជា្េរ

ពីេករើតេៅសាាប់េឯ

សល់រតឹមែតោរមមណ៍គ្នមនសល់អីទាំ្អស់) ។
៣- សាាល់ខលឤនណ្ឲ្យបាន ្ាស់េដើម្បីកាត់តាំរឹមែផនករមិនលឡេោល េហើយ
ពរ្ីករែផនករែដលលឡេឡើ្ ។ ៤- េធវើសករមមាពពវិជជម្នន

ិតតទូោយមិន

ម្ននោះរបកាន់រឹ្តឡឹ្ េធវើអាំេពើលឡសប្បអរសធម៌ ករុាំរិោះរន់ ករុាំេទើស ិតត បតឣរទាំ
ោប់មិនលឡេ ភ ។
៥-

ករុាំជាប់គ្នាំ្ែតករនអ្រាំនិតម្ននោះរបកាន់

ភភឹមជួយអនករដៃទេដើម្បី

ផ្កាស់បតឣរខលឤនណ្ករនអ្ការបេ្កើនឋាមពល ិតត េបើម្ននបញ្ញារតូវេផ្កាតេលើ
ដាំេាោះរសាយ ករុាំេផ្កាតេលើការ
៦-

ឺោប់ ។

ជីវិតរឺជាការសិករ្ាេដើម្បីឲ្យម្ននការយល់ដឹ្

ឲ្យម្ននសករមមាពព

របោាំៃថងរស់រេវកករជានិ ច នឹ្េដើម្បីេ ោះសាំោតខួរករ្ាលេោយការរពែល
្េោលសាំាយមរាំនិត ។
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ឿរេពញចិតតពីឿរមងមឹក
ការេពភ ិតត
រហូតេ

ែដលទទួលបានពីការស្សឹករវាមិនោ ឋិតេថរ

ោះេទ វាកាាយជាការ

ឺោប់េៅវិភផ្ករ៏ម្នន ែតការេពភ ិតត

ែដលទទួលបានពីអាំេពើលឡេទើបជាការេពភ ិតតជាេរៀ្រហូត ។ េបើ ិតត
មិនសងប់េទ

មនុស្សគ្នមនការែរបរបួលេឡើយ

ិតតសងប់សាាត់បានេលអោះ

បញ្ញាាំ្ពីករាំហុសរបស់ខលឤនណ្េដើម្បីទទួលយករការពិតែដលជា េមលើយដ៏
ពិតរបាករដមួយ ។ មនុស្សែដលេធវើបាបមនុស្សគ្នាណ្ មិនខុសពីសតវែេក
ខាាំែេកេឡើយ

ជាការមិនរួរេសាោះែដលមនុស្សរឺជាសតវឆ្ងាតវា្ៃវ

សតវម្ននរុណធម៌
ដូ ជាសតវ

ជា

ម្ននាពសានិយយទករ់ទ្គ្នាបានេហើយេធវើអាំេពើ

ម្ននវិធីេរ ើនាស់េដើម្បីេោោះរសាយជាមួយមនុស្ស េរ

មិនរួរយករការ

ឺោប់េធវើជាេដើមទុនេ

ពិេសសពុទធសាស

ោះេទ

សាស

ទាំ្អស់

សុទធែតបានរបឆ្ងាំ្នឹ្បញ្ញាេនោះ ។ រពោះពុទធបាន

បេរ្ៀនពីរេបៀបផ្កាស់បតឣរ

េដើម្បីកាាយជាមនុស្សលឡេធវើែតអាំេពើែដល

រតឹមរតូវ រុេោោះខលឤនពីជាំេនឿគ្នមនេហតុផល េដើម្បីសុខុម្នលាពពរួមរស់
សុខដុមរម

ជាមួយគ្នា ។

រព ធម៌ផតល់រទពើយមមើបតតិេរចើនយើង
១-

រទព្យសម្បតតិផលឣវ ិតត

ឋាមពលរាំនិត

២-

រទព្យសម្បតតិបញ្ញើញាណនិ្ ករខអវិស័យេមើលេញើភែវ្ឆ្ងាយ។

៣- ករាំណប់មហាសាលរឺវិមុតតិសុខ
៤-

និ្វិន័យករនអ្ការរស់េឯ។
(េស ករតីសុខែតម្ា្រត់)។

ករាំណប់រទព្យករ្បឤនតាំាយនិ្ែផនទីរករផលឣវេៅនិព្វាន។

រពោះធម៌

ាំឲ្យម្ននាពពរកករាយយជាមួយរករុមររួសារ

ម្ននសុខសនតិាពព

ករនអ្ស្គម ដាំបូ្រតូវម្ននវិន័យររប់ររ្ ិតតរាំនិតខលឤនណ្ េបើររប់ររ្
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ខលឤនណ្បានេហើយ របាជាា ឬទានុាពព និ្ការរតាស់ដឹ្ នឹ្ទទួលបាន
ពីធមមជាតិទាំ្អស់

ឋាមពលបរិសុទធិៃន រករវាឡនឹ្បេរ្ៀនអនករតាម

លាំោប់លាំេោយជាមិនខាន ។
ាយល់បាំណល
ុ ករមម ែត្ែសវ្រករម្នាស់ជានិ ព
ច ធ
ិ ខ
ី ម្នេទសរគ្នន់ែតេបើករ
មរគផលករន្
អ ការរបតិបតតិ នឹ្លួ្ ត
ិ ខ
ត ន
លឤ ណ្ែតផលករមមមន
ិ ោ បន្ាប
បានេឡើយ!
វាគ្នមនបញ្ញាមករពីសមព័នធាពពេសនហា មករពីការររ ឬ មករពីការ
រស់េឯែដលេធវើឲ្យអនករ

ឺោប់េ

ោះេទ

អវីែដលេធវើឲ្យអនករគ្នមនាពព

រកករាយយរពែល្វាេោលេៅ ករុាំេ ោះែតរិត

ាំឲ្យេករើតការេទើស ិតត ករុាំេ ោះ

ែត ្់ឲ្យអវីៗមករឋិតេរកាមអាំា ខលឤន

េោករេនោះមិនែមនជារបស់

េយើ្ែតម្នាករ់ណ្េឡើយ វាជារបស់េរររប់គ្នាែដរ ។
្់តូ រវល់តិ

្់ខាាាំ្រវល់ខាាាំ្

គ្នមន ្់គ្នមនទុករខ ឲ្យែតេឯម្នន ្់ រឺេឯែតម្ននទុករខ «

ទុករខេករើតេរព្វោះ ្់» េញើភរតឹមែតេញើភ ឮរតឹមែតឮ ដឹ្រតឹមែតដឹ្ ករុាំ
េ ោះែតរបមូលេរឿ្សាំាយមពីខា្េរឿយករមករញាត់ទុករករនអ្ ិតត របយ័តន
េេោះករ្ាលខានោស់ ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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មិលើបៈៃនឿររម់េៅគឺឿរល បង់និងឿររពែលងេោល
 លោះប្់រឺ

ប់ភ័យខាា េហើយតសូោករេ ភពីរពាំែដនរាំនិត

ែដលោករ់ករាំហិតជាឧបសរគេៅេលើភ័ពវវាស
រពែល្េោលម្ននន័យថាអនករ

របស់អនករ។

ប់ខវល់េដើម្បីេធវើខលឤនឲ្យម្ននេសរក

ាពព ។
 លោះប្់េដើមប្ ីទទួលយករភ័ពស
វ ាំា្ធាំជា្េនោះ
ែដលជាប់សឡិតេោយ ាំណ្់តាា

រឺលោះប្់រាំនិត

ាពពម្ននោះរបកាន់

ាពព

ករាំាភ់ឬស្ា ។
 រពែល្េោលរាំនត
ិ ែដលរិតែតេរឿ្អត់របេយជន៍

េរឿ្ករនល្

ហួស េរឿ្មិនទន់មករដល់ េរឿ្ែដលខលឤនមិនោ ររប់ររ្បាន
េរឿ្ែដលខលឤនមិនោ េធវើបាន
រាំនិតមួរេ

៉ាេឿារករហាយ

រាំនិតោករ់សមអរគ្នមនរ ករេ ភ

េដើម្បីជួយខលឤនណ្ឲ្យម្ននេសរកាពពរួ

ផុតពីទសកររៃនរាំនិត។
 លោះប្់

ប់រប

ម េហើយរពែល្េោលេដើម្បីរតឡប់មករែថទាំ

ជីវិត ។ ឆ្ងករជីវិតរឺជាបរិបទៃនរាំនិត ម្ននតួអ្គេរ ើនាស់ោាំ
េដើរតួករនអ្រាំនិត ែតសតិនិ្បញ្ញើរឺជារបធាននិ្ជាៃដរូមិនោ
ខវោះបាន ។
េឯពីេរកាយេហតុផលៃនជីវត
ិ ែ ករជាពីររឺេោករិយធម៌វាជា ណ
ាំ
្់
ករន្
អ ការរស់េឯេៅថាអវិជាែា ដល

ឲ
ាំ យ្ ម្ននការរបកាន់ និ្េោករុតរត

ធម៌រន
ឺ ព្វ
ិ ន
ា ។
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បងអផ្លើញទឹកចិតតខលអនឯង
ិតតែដលម្ននសនតិាពពេហើយ
េឡើយ េរឿពីខលឤនណ្

គ្នមនអនករាោ បាំផ្កាភវាបាន

េពលនរាម្នាករ់េធវើអាំេពើអវិជជម្ននមករេលើអនករ

េបើអនករខឹ្តប រឺអនករបានបាំផ្កាភ ិតតសងប់របស់ខលឤនណ្េហើយ ។
ែដលរបកាន់េលើរូបេឯេពលរូបម្ននជាំ្ឺ

ការរបកាន់េ

ិតត

ោះរឺបាន

បាំផ្កាភទឹករ ិតតខលឤនណ្ េស ករតីរបកាន់រឺជាមូលេហតុៃនទុករខ ។ េោករ
េនោះគ្នមនអវីខុសរតូវពិតរបាករដេ
មរគម្ននអ្គ៨

ោះេទ ខុសរឺអវិជាានិ្ឧបាទន រតូវរឺ

េហើយអនករែដលេដើរតាមផលឣវេនោះ

េសាតាបននបុរគលេទៀតេទើបែល្ម្ននករាំហុស

លគឹករាបានដល់
េបើេដើរមិនដល់េនោះេទ

េឯែតម្ននករាំហុសជាធមមតា េរព្វោះរតូវសកាាយទិដឌិោប់យករ េហតុេនោះ
ករុាំែរសករេពលេញើភេរខុស

ដល់ខលឤនណ្ខុសែបរជាសាំ្ាំរករវិធីបិទបាាំ្

ករាំហុសេដើម្បីយកររតូវែតម្នាករ់ណ្េៅវិភឲ្យេសាោះ
សិករ្ាពីករាំហុសេដើម្បីែករែរបរករាពពរកករ ាំេរកនជានិ ច
សាាប់ការព្វរករាំហុសេ

មនុស្សឆ្ងាតែត្
េរមិនែដលសូ

ោះេទ ។

ព្វករ្យេសាករសាាយរឺេរកាយេពលម្ននករាំហស
ុ បានេករើតេឡើ្េរព្វោះ
េហតុេនោះេទើបរតូវម្ននសតិការេលើករែល្េទសែតម្នត់ររ
ឺ យែតការ
បាំេភល រឺលាំបាករាស់ !
េឯេពលេយើ្បានជួបសាានការណ៍ធងន់ធងរ

ែដលសូម្បីែតរាំាយម

ករាំែហ្ដល់ជីវិតករ៏េយើ្មិនរតូវភ័យសលន់េសាារែដរ រករ្ាាពពសងប់សាាត់
ឲ្យបានលឡបាំផុតតាមែដលោ េធវើេៅបាន

រករ្ាសតិសាមរតីឋិតករនអ្

ប ចអប្បននជានិ ច ។ រុលឹកររុណបុណ្យែដលខលឤនបានេធវើនិ្េទវតាជាញាតិ
ឲ្យមករជួយជាករម្នាាំ្ ិតតេឯេពលរាំនិតសាោករ់េសទើរបានេករើតេឡើ្
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

។
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សរម្នប់អនករែដលម្នន ិតតទូោយ
ែមនជាេរឿ្ថមីេ

ការរប

មនឹ្េស ករតីសាាប់វាមិន

ោះេទ េយើ្ធាាប់សាាប់ពីមុនមករជាេរ ើនដ្ាស់មករ

េហើយ សូម្បីែតប ចអប្បននខណោះករ៏េយើ្ករាំពុ្ែតសាាប់ែដរ រូបកាយនិ្
ិតតករាំពុ្ែតសាាប់ររប់ដេ្ហើមេ ភ ូល គ្នមនអវីរតូវភ័យខាា េទ ។ េបើេរ
មិនភ័យខាា សាាប់េហើយ
េទៀតេៅ ? េពលេ

េតើេោករេនោះេឯម្ននអវីេធវើឲ្យេរភ័យខាា

ោះេរនឹ្េធវើករ ចការបានរតឹមរតូវជាមិនខាន ។

េតើរព ពុទែមានេៅកនហងេោកេន េទ ?
១-

េបើេព្វលេោយបុរល
គ បញ្ដតតិ

រពោះពុទធេគ្នតមមិនម្ននេឯករនអ្

េោករេនោះេទ េោករយ្ ូលបរមនិព្វានេហើយ ែល្មករេករើតេទៀត ។
២-

េបើេព្វលេោយបរមតថ

ពុទធធាតុម្ននេឯករនអ្េោករេនោះជាធមមតា

មនុស្សររប់គ្នាសុទធែតោ អភិវឌ្ឍផលឣវ ិតតេឡើ្ដល់អនុតតរ
សេម្នោធិញ្ញើណបាន

េហតុេនោះថា

េោករេនោះករ៏មិនែមនែដរ

ធមមធាតុ

សម្នម

ពុទធធាតុរលត់សូន្យពី

រគ្នន់ែតរពោះេព្វធិសតវទាំ្ឡាយេោករមិន

ទន់អភិវឌ្ឍផលឣវ ិតតេឡើ្េៅដល់ករាំពូលៃន ិតតរបេភទេនោះែតបុេាាោោះ ។
េហតុេនោះ ថារពោះពុទធមិនម្ននេឯករនអ្េោករជាបុរគលបញ្ដតតិ រពោះពុទធេឯ
ែតម្ននេឯករនអ្េោករជាបរមតថ

ករនអ្ធម៌សមពអេទធ

រពោះពុទធម្នន ាំនួន

អាំបាលរគ្នប់ខ្ា ់ ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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រលកមញ្ញើ
រលករសញ្ញើែដលម្ននេរហវករ្់ខពស់បាំផុតរបស់ ិតតរឺ ិតតសងប់ រតូវ
បានពិភពេោករទទួលសាាល់ថាជាអភិនិហារដ៏ៃរករែល្េឯករនអ្េោករ
។ រមពីរពុទធសាស

ករ៏បាននិយយពីេរឿ្េនោះ េហើយវ

តាាំ្បូាយណបាំផុតករ៏បានករត់រតាពីេរឿ្េនោះែដរ
អសាារ្យមួយេឯខពស់ផុតហួសពីអាំា
ករម្នាាំ្ឋាមពលធមមជាតិមួយែបប
េហតុដ៏េទវាពពបាំផុត
ទាំេនើបបាំផុតែដរ ។

នុរករមឡា

ិតតសងប់រឺជាអាំា ដ៏

ិតតធមមតាឆ្ងាយាស់

វាជា

ែដលរតូវបានេរោត់ទុករថាជាបុពវ

ឬជាជាំេនឿវិទ្ាសារសតែផនកររបព័នធឋាមពលដ៏
ិតតសងប់ៃរករែល្ រឺជាតាំាករ់កាលែដលសពវញ្ដអ

តតញាណ ែដលោ េរបើបានតាមករតីប្រថាថាា រហូតដល់េោករធម៌៨
និ្ការេករើតសាាប់ព្វល់ែល្រតូវ ។
សិករ្ាពី ត
ិ រត ួ េហើយេរៀប ទ
ាំ ព
ាំ ័រជីវត
ិ េោយខលន
ឤ ណ្ ោះុ អនករនឹ្ម្ននករតី
សុខេរ ន
ើ ជា្ទុករ!ខ

កលិយុគមង្គ្រើមសាមទមួយ
េពលេរោប់បានេោករស្្ឃមួយអ្គ

េហើយេរប្ខាំថា

សុខ ិតតថាាយប្គាំេយើ្ លូនេរកាមេជើ្េយើ្ េ
ជីវិតឲ្យ

េបើណ្

ោះេយើ្នឹ្េលើករែល្

។ េោកររិតថា តាមពិតពួករេរ ្់ករាំសានតសប្ាយជាមួយ

ជីវិតេោករែតបុេាាោោះ េបើេទោះជាេោករេធវើតាមេរ ករ៏មិនរួ ជីវិតែដរ
េោករអស់មេធ្ាបាយការព្វរខលឤន

ការព្វរជីវិតេោករេហើយ

េោករយករបរមតថមកររិត ៖ ធមមជាតិាេករើត ធមមជាតិេ

េទើប

ោះរលត់េៅ

ជាធមមតា េរេធវើោរករករ់ោករ់េយើ្ ជាករមមរបស់េរ េយើ្របតិករមម ិតត វា
ជាករមមរបស់េយើ្
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ការរបតិករមម ិតតមិនលឡ

វានឹ្បេ្កើតនូវសរារ

វា
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តាករ់ែត្ភពមិនលឡឲ្យ

ាំឲ្យខាតេលើសេដើមេទ េទើបេោករតាាំ្ហឬទ័

យផ្ាយេមតាា ិតត សូមឲ្យសពវសតវបានករតីសុខករុាំបីម្ននេពៀរេវាយនឹ្គ្នា
។

េញើភេោកររទឹ្េសងៀមដូេ នោះ

បោាមិតតបានទោះករាំេភលៀ្េោករ

រសាប់ែតេោករភភឹម េរសួរថា េហតុអីមិនយាំ ? េោករថា ទោះៗេៅ
ណ្ទោះដីទឹករេភលើ្ខ្យល់េទ ។ េរថា៖អញ្ចឹ្អភនឹ្សម្នាប់ណ្

េោករ

តបថា េមត អនករសម្នាប់េយើ្បាន ? អនករោ សម្នាប់កាយបាន ែតអនករ
មិនោ សម្នាប់ ិតតេយើ្បានេទ

ម្ននែតមរគអ្គ៨េទែដលោ

សម្នាប់េយើ្បាន ។ អភនឹ្េធវើឲ្យណ្ធាាករ់នរករ េោករតបថា ៖ េមត
ធាាករ់េករើត េបើេយើ្គ្នមន ិតតនរករផ្ហនឹ្ វិម្នរត ិតតខុសគ្នាមិនោ េៅ
នរករបានេទ េោករករ៏សុរតេៅ ។ ោាំា ! ោាំេពលអស់ផលឣវេោតោាំ
យករបរមតថមកររិត េបើេឯម្ននផលឣវ រតូវែតេ ោះការព្វរជីវិត មិនរតូវរពម
រយៗេ

ោះេទ។

អនករខលោះជីវិតេឯែករករុនបានេសាោះ

មកររិតរពមសាាប់

ដល់ហួសេពលែករែល្េឡើ្ េទើ បម្នន ិតតសាាយេរកាយ ហួសេពល
អស់ ។

រតូវេធវើលស ឬេធវើោរកក់?
ាពាករ់ពីេដករាពាមរតូវសួរខលឤនណ្ថាៈ េតើរតូវរិតលឡឬរិតោរករករ់ករនអ្
ៃថងេនោះ
រុេព

?

េបើរិតោរករករ់អនករនឹ្ម្ននាពពតានតឹ្ករនអ្ ិតតាពាមមួយ

េបើរិតលឡអនករនឹ្ម្ននាពពរកករាយយាពាមែដរ

ការសេរម

ិតតរឺសាំខាន់បាំផុត

អនករម្ននជាំេរកសពីរ

េតើរតូវរស់េឯករនអ្ពិភពេោករលឡ

ឬ

ពិភពេោករោរករករ់ ? ែតរតូវោាំថា េោករេនោះម្ននែតអរិាពពេទ(ាពព
មិនេសមើគ្នា)

រិតយ៉ា្ាឲ្យែតម្ននោរមមណ៍រកករាយយករនអ្ជីវិតរបស់

អនករ េដើម្បីទទួលបានសុភម្គលករនអ្ការរស់េឯេៅបានេហើយ « ជីវិត
រតូវរប់េសាោះ ខាំរិតមលឹ្ៗេបើមិនសាាប់េៅករ៏មិនថា»។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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ល េរឿងមិនលស
មនុស្ស

ាំគ្នាេរបើេពលេវោ

េដើម្បីែសវ្រករវតថអែដលបេ្កើតាពព

រកករាយយដល់ការរស់េឯរបស់ពួករេរររប់គ្នា

ែតេរែបរជាេភល រិតថា

េឯករនអ្ខលឤនពួករេរម្ននវតថអរួរជាទីរកករាយយបាំផុត
បាំផុតេឯករាំពុ្រ្់ោាំឲ្យេរែសវ្រករេ
ករនអ្ាពពរតឹមរតូវ េ

និ្ម្ននសុភម្គល

ោះេទ ។ ោាំា ! េបើអនករេមើលអវីៗ

ោះអនករនឹ្សមលឹ្េញើភពិភពេោករេនោះទាំ្មូ លរឺ

ជាសួនផ្កាជាមិនខាន ។ ទាំោប់េទើស ិតតជាមួយេោករេនោះ មិនរតឹមែត
មិនបានែករែរបអវីបានេ

ោះេទ

បានរតឹមែតរករហល់រករហាយ ិតត

អនទោះអែនទ្េធវើបាបខលឤនណ្ េរព្វោះអនកររិតែតពីអវីែដលខលឤនេធវើមិនេករើត ។
រិតឲ្យជាប់រឺធងន់ ែតធងន់េហើយែត្ែតលិ

ុោះ ែតលិ

ុោះេហើយេរកមិន

រួ េទ ជីវិតរឺែតអញ្ចឹ្ណ្ េទើបរពោះពុទធេោករបេរ្ៀនឲ្យេ ោះលោះ ។
េពលេបោះដូ្រតូវេខទ ខាោេាំ រព្វោះេសនហាម្ននែតការរសឡាភ់ខន
លឤ ណ្េទ
េទើបោ ជួយអនករបានេរោ េបាោះប្់េោលអនករបានែតអនករមិនោ
េបាោះប្់េោលខលន
ឤ ណ្េទ!

េហតុទងអឲើយេកើតបញ្ញើ
១- សុតតមយបញ្ញើៈ បញ្ញើេករើតពីការសាាប់ សាាប់េរ ើន សាាប់ររប់ទិ ស
សាាប់មិនរបកាន់ សាាប់មិនម្ននោះ សាាប់មិនែមនរបុ្ោាំែតវាយបករ សាា
ប់មិនែមនេដើម្បីវាយតាំៃលមនុស្ស មិនែមន ្់សាាប់ែតអវីែដលខលឤនេ ោះ
«

េបើេយើ្េបើករម្នត់

រឺេយើ្និយយែតអវីែដលខលឤនបានេ ោះរួ មករ

េហើយ េបើេយើ្បិទម្នត់េហើយសាាប់ េយើ្នឹ្េ ោះអវីែដលខលឤនមិនទន់
េ ោះ » ។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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២-

ិ

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ាមយបញ្ញើៈ បញ្ញើេករើតមករពីការរិត ការសេ្កតពិនិត្យ បញ្ញើខចី

ព្វករ្យេរយករមកររិត េបើសាាប់រគ្នន់ែតឮេហើយមិនរិត មិនេករើតបញ្ញើ
េទ ទល់ែតរិត រិតករុាំម្ននោះយកររតូវតាមោរមមណ៍ខលឤនណ្ រិតឲ្យម្នន
យុតតិធម៌ រិតឲ្យដល់ទីជាំេៅៃនបញ្ញា ។ សពវៃថងេនោះ មនុស្សាពរេរ ើន
ម្ននបញ្ញើរតឹមែតការរិតេនោះបុេាាោោះ

មិនោ

ូលដល់ទីជាំេៅៃន

រាំនិតបានេឡើយ ។ រិតរួ េហើយបានរតឹមែតជាប់ជាមួយរាំនិតែដល
ាំឲ្យេករើតការម្ននោះរបកាន់ែតបុេាាោោះ។
៣- ាពវ

មយបញ្ញើៈ ជាបញ្ញើថាាករ់ាពវ

ែដលមិនែមនជាបញ្ញើខចីេរ

ថាតាមេរ រឺពិនិត្យសេ្កតពិោរាយល់ ្ាស់ ដឹ្ ្ាស់ េោយខលឤន
ណ្ ដល់ទីជាំេៅៃនបញ្ញា ។ បញ្ញើែបបេនោះមិនែមនេករើតេឡើ្រយៗ
េរឿពីការេធវើសីល សម្នធិ វិបស្ស

េ

ោះេទ េហើយម្ននែតបញ្ញើែបប

េនោះែតមួយមុខរត់េទើបោ េោោះរសាយបញ្ញាដល់ទីបញ្ចប់។
បញ្ញើបីយ៉ា្ែដលទទួលបានពីការហវឹករហាត់ខា្េលើម្ននៈ
- សជាតិបញ្ញើៈ

ាំឲ្យជាតិមុខម្ននបញ្ញើ នឹ្កាន់ែតម្ននបញ្ញើេឡើ្េៅ

ជាលាំោប់(េៅថាបញ្ញើពីករាំេណើត)។
- បដិហារិយបញ្ញើៈ បញ្ញើោ ែបល្ឬទធិបាន បញ្ញើករនអ្ការអធិោានេរបើ
ឋាមពល ិតតបានតាមករតីប្របាថាា។
- វិបស្ស

បញ្ញើៈ ជាបញ្ញើបញ្ចប់ទុករខេសាករករនអ្ស្្ារវដត បញ្ញើបញ្ចប់

ជាតិករាំេណើត ។
ជីវត
ិ រឺដូ ជាទឹករេោោះេគ្នរសស់ ែតជូរផឡម
ឣ េហើយមិនោ ដូ េដើមវិភ
បានេទករាំហស
ុ េបើេករើតេឡើ្ដែដលៗេរ ន
ើ ដ្ វាដូ ជាមនុសស្ ខាាករេ់ ដើរ
ជាន់េភល្
ើ េោតែរសករឲ្យេរជួយ!

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

របម់មងអៀន់របម់កនហងេោក
ុោះែភនករ ? ទុករវាេមើលផលឣវ នឹ្េមើលអវីែដលោ េករើតេឡើ្េឯៃថង
ខា្មុខ

ុោះរតេ ៀករ ? ទុករសាាប់ការពិតេដើម្បីរិោះរិតឲ្យេករើតបញ្ញើ

ុោះ

រ មុោះ ? អូសាំខាន់ាស់េៅ េបើគ្នមនវាេទ តាមិនោ េធវើករមមោានទាំ្
មិនោ េរបើជីវិតករនអ្ប ចអប្បននាពពបានែដរ

ុោះម្នត់ ? ទុករេព្វលព្វករ្យ

ាំឲ្យម្ននករតីសុខ ម្ននការរួបរួមករុាំឲ្យែបករបាករ់គ្នា
លឡ ទុករសាំពោះរពោះ និ្រកាបសាំពោះអនករម្ននរុណ
េមតាា ករតីរសឡាភ់និ្ការោណិតោសូរ
មនុស្សែដលខលឤនរសឡាភ់

ុោះការ

ុោះៃដ ? ទុករេធវើអាំេពើ
ុោះ ិតត ? ទុកររករ្ាករតី
ុោះេបោះដូ្ ?

ទុករេោប

ឺោប់និ្ការេសាករសាាយ ? េឯ

ជាមួយវាេៅ របួសវាមិនែមនអត់របេយជន៍េទ ករែនល្ែដលម្ននរបួស
ែត្

ាំពនលឺ ូលករនអ្តាមេ

ោះជានិ ច

ករាំហុសៃថងេរកាយតេៅេទៀត

ែត្ជួយោស់េតឿនករុាំឲ្យម្នន

ុោះអវីេៅែដលសុខបាំផុតករនអ្េោករេនោះ ?

រឺលោះការរបកាន់ េបើេ ោះលោះេហើយេរនឹ្សុខររប់ែបបយ៉ា្ មិនភ័យ
មិនខវល់ មិនេខាា ផ្ា មិន
េទៀត

ឺោប់ មិនោល័យ មិនេរកាធខឹ្ មិនេករើត

អត់យល់ ? មិនយល់េទហីេៅ មិនេ ោះរិតខលឤនណ្ខលោះេទអី ?

រប់ែតេររបាប់ ករែនល្ាែដលមិនោាំបា ់េររបាប់អីករ៏របឹ្េមលោះ របឹ្
មិនរិតពីរប់េសាោះ ។ យសតាណ្េនោះ េរពើលាស់ តិ េរបត ? េៅ
រត់របុយេៅបាត់ ( ប់)។
េឯេពលអនកររិតពីនរាម្នាករ់

សូម្បីែតមនុស្សែដលខលឤនសឡប់

សូមបួ្សួ្ឲ្យេរម្ននករតីសុខេៅ េរព្វោះទាំ្េយើ្ទាំ្េរសុទធែតជាអនករ
សាាប់េទ ទាំ្គ្នមនដឹ្ថា អនករាេៅមុនអនករាេទៀតផ្ ជីវិតេៅៃថង
មុខរតូវេល្កាត់ែបបាគ្នមនអនករាោ ដឹ្មុនបានេឡើយ
ិតតេយើ្លឡពីករនអ្មករេហើយ

េបើ

ករតីសុខមិនបានេបាោះប្់េោលេយើ្េទ

មនុស្សលឡមិនែដលេ ោះរ ែណនមនុស្សោរករករ់
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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មត្

អត់ខវល់

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក
អត់ទមទរ

អត់េរបៀបេធៀប

របកាន់សូម្បីែតអនករដៃទបានេធវើបាបខលឤន

ិតតទូោយមិនម្ននោះ

ោាំា េបើសាពព ិតតែបប

េនោះេហើយ អនករដៃទបោះមិនបានេទ បោះរោករ ។
េបើអត់ធត
ម ជា
់ មួយអវីររប់យ្
៉ា េឯករន្
អ
ត
ិ េត ោោះរសាយមិនេ ភេទម្នន
ន័យថាជីវត
ិ របស់អករ
ន រស់េឯជាមួយសាំណួរេបើេេលយ
ើ មិនេ ភេទហីេៅ
រិតពីេរឿ្អត់ខវល់វភ
ិ !

បានមេរមចវិជាជើ៣
េរព្វោះោរស័យេៅេលើ
េឡើយ

បានសេរម អភិញ្ញើ៦េរព្វោះោរស័យសម្នធិសម្បតតិមិនែមន

ោរស័យេហតុដៃទេឡើយ
វិបស្ស

សីលសម្បតតិមិនែមនោរស័យេហតុដៃទ
បានសេរម បដិសមភិទ៤េរព្វោះោរស័យ

សម្បតតិមិនែមនោរស័យេហតុដៃទេឡើយ ។ លោះេស ករតីសុខ

ករនអ្កាមរបកាសេោយសីល

េវៀរផលឣវអមខា្របកាសេោយសម្នធិ

ករិរិយរបរពឹតតិផលឣវជាករាោលរបកាសេោយបញ្ញើ(វិបស្ស
អបាយេោយសីល
បញ្ញើ

ឬ

ករនល្កាមធាតុេោយសម្នធិ

)។

ករនល្

ករនល្ភពបីេោយ

លោះប្់ករិេលសេោយតទ្គបហានរបកាសេោយសីល

លោះប្់ករិេលស

េោយអាំា វិករខមភនប្បហានរបកាសេោយសម្នធិ

លោះប្់ករិេលសេោយសមុេ ឆទទបហានរបកាសេោយបញ្ញើ ។
អធិសល
ី សិកាា
អធិសីលសិកាា

េឈាមោះថាម្ននលាំអេរព្វោះ

ាំមករនូវរុណម្ននការ

បិទអបាយភូមិ នឹ្ជាបាតរបស់សម្នធិជាេដើម អធិ ិតតសិកាា(សម្នធិ)
េឈាមោះថាម្ននលាំអ
វិបស្ស

ជាេដើម

េរព្វោះ

ាំមករនូវរុណម្ននឥទធិវិធីនឹ្ជាបាតៃន

អធិបញ្ញើសិកាា(វិបស្ស

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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បានជាំរោះ ិតតរបស់ខលឤនឲ្យបានផូរផ្់ផ្កា ់ប្់អនុស័យ

េនោះរឺជាព្វករ្យ

េរបៀនរបេៅរបស់រពោះពុទធទាំ្ឡាយ។
កាលេបើបុរគលេញើភេោយបញ្ញើថាសរារ
ជាទុករខ ជាអនតាា ដូេ នោះេពលេ

ទាំ្ឡាយមិនេទៀ្

ោះបុរគលរែម្េនឿយាយករនអ្ទុករខេនោះ

រឺជាផលឣវៃនេស ករតីបរិសុទធិ។
មនុសស្ ខលោះែតខឹ្សឡបេ់ ហើយតាមោប់ករហ
ាំ ស
ុ េដើរេ ភពីេរឲ្យឆ្ងាយេៅ
េរមិនែមនតាមរបយុទជា
ធ មួយអនករេទរឺេរករាំព្
ុ ែតរបយុទជា
ធ មួយខលន
ឤ
ណ្!

ជីវិតេៅេពលមានកិតតយម
ជីវិតែដលម្ននករិតតិយស

រឺេឯេពលេរេធវើអាំេពើលឡេោយមិន

ោាំបា ់ម្ននការសរេសើរ េធវើេរ ើនតាំរូវការតិ

េរែល្ម្ននរាំនិតរិត

ថា េតើេរបានទទួលអីវខលោះពីស្គម ? េរម្ននែតរិតថា េតើេរបានផតល់អវី
ខលោះដល់ស្គម ? េឯេពលេស ករតីលឡដុោះោលរឹ្ម្នាំ េហើយេរែល្េ ោះ
េធវើោរករករ់តេៅេទៀតេហើយ

ែល្េ ោះអភ័យេទស ាំេព្វោះពុតត្បអត

ែដលខលឤនម្នន ាំេព្វោះអនករដៃទ ។
ាពពខុសគ្នារវា្ៃថងលៃឡ ថងោរករករ់រេឺ ឯេលើការរបតិករមម ត
ិ តរបស់អករ
ន េនោះ
ណ្! ហាៗ ហិៗ ខិៗ េសើ េម ករ៏បានឲ្យែតបានេសើ េ

ោះររប់យ្
៉ា ករ៏

បានធូររសាល!

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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ជីវិតគឺអ្ញ្ចឹងែអ្ង
េបើជីវិតរតូវជួបឧបសរគេៅមុខែល្រួ
ព្ាបាលមិនជា

េបើជីវិតដឹ្ថាម្ននជាំ្ឺធងន់

េរមិនរតូវជាប់សឡិតជាមួយការ

យករេពលេវោ

ឺោប់េ

ោះេទ

រតូវ

ែដលេឯេសសសល់េៅេធវើអាំេពើលឡជាមួយមនុស្ស

ែដលខលឤនរសឡាភ់វិភ ឬ េធវើេរឿ្អសាារ្យែដលខលឤនមិនធាាប់បានេធវើមករ
ពីមុន េធវើអាំេពើលឡជាមួយមនុស្សជាេដើម ។ េបើជួបវិបតតិេសនហា ករុាំរវល់ែត
រិតថា សូម្បីែតេសនហាករ៏រតូវបាយជ័យែដរេៅេហើយ េ
ម្ននន័យអីេទៀតេៅ សាាប់េៅរបេសើរជា្

ោះេតើេោករេនោះ

រិតែបបេនោះអនករបានឲ្យតាំ

ៃលខលឤនណ្ទបាស់

ទាំ្បានរបម្នទេមើលរយេភើសឈាមអនករ

ម្ននរុណែថមេទៀ្ផ្

អនករមិនែមនេដើមេ

លឡមិនរួ េ

ោះេទ ោករេ ភេៅ

ើដុោះឬសេដើរេៅេធវើអាំេពើ

ជនរ្េរគ្នោះេរ ើនាស់ែដលរ្់ោាំ

ឲ្យអនករជួយ ។
ាយល់េជារជ័យសុទែធ តឋិតេឯេលើការព្ាយមទាំ្អស់ ! មនុសស្ ែដល
ជួបការលាំបាករេហើយរត់េរ គ្នមនៃថងទទួលបានទ្់េជារជ័យមករកាន់
ផ្កោលៃ់ ដេឡើយ !

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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ឿរលងអបាក
ការលាំបាករ រឺជាវិញ្ញើសារមួយែដល រករវាឡ ្់ជួយបេរ្ៀនអនករ
ឲ្យេ ោះអត់ធន់
មករដល់

។

ឲ្យម្ននាពពរឹ្ម្នាំតាមផលឣវ ិតតេដើម្បីរ្់ោាំឪកាសលឡបាន
អវីៗេករើតេឡើ្សុទធែតម្ននេពលេវោរបស់វា

របស់អនករវាមិនែដលបាំេភល អនករេោលេ

ោះេទ

អវីែដលជា

វានឹ្តាមរករអនករ

ទល់ែតេញើភ អវីែដលមិនែមនជារបស់អនករ វាេឯែតមិនែមនជារបស់
អនករជានិ ច ឲ្យែតអនករម្ននការព្ាយម
ដល់េគ្នលេៅែដលខលឤន ្់បាន

ៃថងាមួយអនករនឹ្បានេៅ

ឲ្យែតេឆ្ងោោះេៅមុខេោយការអត់ធ ន់

ជាមួយរាំនិតវិជជម្ននជានិ ច ុោះ ។

អ្នុសាមន៍របម់រព ពុទែ
ករនអ្សុនទរករថាជាេរ ើនរបស់រពោះពុទធ ាំេព្វោះពិភពេោករ រពោះអ្គផត
ល់អនុសាសន៍ករនអ្ការែណ

ាំសរម្នប់ជីវិតែដលម្ននការលាំបាករ

អ្គបានពន្យល់ថា បញ្ញានិ្ការលាំបាករទាំ្េ
លង្់េៀា

(អវិជាា)

ែដល

ោះ រឺេករើតេ ភពីាពព

ាំឲ្យម្ននការេធវសរបែហសករនអ្ការរស់េឯ

បុែនតទាំ្អស់េនោះសុទធែតោ េជៀសវា្បានៈ
េោយេធវើែតអាំេពើលឡ

រពោះ

េជៀសវា្អាំេពើោរករករ់

េជៀសវា្ការរិតខុសេោយការររប់ររ្ ិតតឲ្យ

បានលឡ េជៀសវា្រាំនិតលឡករ់ករកររ េោយការបន្សអទធរាំនិត ។ មនុស្សម្នា
ករ់ៗជួយខលឤនណ្េោយពឹ្ែផឡករេលើរាំនិតជាឧបកររណ៍ ាពពវេ្វ ្ ាពព
អនទោះអែនទ្

ាពពលវី្ជូរ ត់

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

សុទធែតោ យករ

នោះតាមផលឣវ ិតតបាន

26

អាហារផ្លវច
ូ ិត្ត ភាគ១

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

េោយការអភិវឌ្ឍេយនិេសាមនសិការៈ

(ការរិតរតិោះរិោះពិោរា)

េដើម្បីឲ្យជីវិតម្ននេសរកាពពរួ ផុតពីករាំហុសនិ្ាពពលង្់េៀា ។
ការអភ័យេទសរឺជាការសុឲ
ាំ ្យទុករេពលែករករាំហស
ុ មិនែមនជាការផតល់
ករិតយ
តិ សឲ្យេ

ោះេទេបើសអ
ុាំ ភ័យេទសពីរដ្ េាំ ព្វោះេរឿ្ែតមួយវាមិន
ែមនជាករាំហុសេទវាជាេ ត

!

េរឿងនិំន
ៃថងមួយេោករេសដឌីបាន

ាំករូនរបុសេ ភេៅេរឿ

បានេញើភជីវាពពអនកររកររស់េឯតាមវាលែរស
ភ័យខាា

េដើម្បីឲ្យករូន

េដើម្បីឲ្យករូនម្ននការ

ាពពរករីរករ ។ លុោះោា េឡើ្េរកាយពីរតឡប់មករវិភ េោករ

េសដឌីបានសួរករូនរបុសថា៖

េតើៃថងេនោះករូនម្ននការយល់ដឹ្អីខលោះករូន

និយយមករេមើល ? ករូនរបុសម្ននទឹករមុខសងឤតែ ស េព្វលមួយៗថា ខញអាំ
េមើលេញើភថា េយើ្ម្ននែេកែតមួយ ពួករេរម្ននែេក៥ េយើ្ម្ននោ្
ែហលទឹករតូ មួយេឯពីមុខផទោះ

ពួករេរម្ននសទឹ្ែហលរករទីបាំផុតសឹ ្

មិនបាន េយើ្ម្ននផទោះតូ មួយរស់េឯ េរម្ននវាលែរសធាំលវឹ្េលវើយ
រស់េឯ េយើ្ម្ននរប្ការព្វរផទោះ ពួករេរម្ននមិតតាពពការព្វរគ្នា េយើ្
ម្ននោរហារទិភេឯផ្ា ពួករេរម្ននោហារេឯេពភវាលែរស បា៉ា !
រិតេៅពួករេយើ្រករីរករជា្ពួករេរឆ្ងាយាស់

េសរកាពពករ៏គ្នមន េយើ្

ជាអនករេទស េៅាមករារតូវម្ននមនុស្សតាមឃ្នាាំេមើលេយើ្ជាប់
ជានិ ច ពួករេរេដករតាមវាលែរសយ៉ា្សប្ាយ េយើ្ម្នន េ្កៀ្ាយរតី
ពីរបីេឯករនអ្ផទោះ ែតពួករេរម្ននេោករែខនិ្ផ្កាយបាំភលឺេពភេមញ ជីវិត
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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ម្ននេសរកាពពជា្ពួករេយើ្ឆ្ងាយាស់ េយើ្រស់េឯករនអ្ការភ័យខាា
ទាំ្យប់ទាំ្ៃថង ែតពួករេររស់ករនអ្ាពពរកករាយយជានិ ច

ហុឺ !

េោករ

េសដឌីបាត់ម្នត់បុនេរ ុករ ។ ោាំា ! អវីៗឋិតេឯេលើការរិតទាំ្អស់
អនករោ រិតថាខលឤនអនករអសាារ្យាស់ ែតអនករដៃទោ រិតថាអនកររឺជា
មនុស្សរ្េរគ្នោះ ជាមនុស្សអភ័ពវផ្ករ៏ម្នន ។

អ្នលង់ឿម
េសនហា
ការ

រឺជាការ

ឺោប់មួយែតគ្នមនអនករា ្់េរ េជៀសពី

ឺោប់េនោះេទ ! េពលេសនហាមួយរបូតផុតពីៃដេៅសឹ្មិនទន់

េសនហាមួយេទៀតករ៏រតឡប់មករដល់ គ្នមនអនករាាយ្ោលពីការរ្ទុករខ
េវទ

េ

ោះេទ

េរព្វោះេសនហារតូវការទឹករែភនករជាបែ្ឡម

វាម្ននរួម

បញ្ចឣលករតីរសឡាភ់និ្ទុករខរពួយជានិ ច ។ របាាំបួនទល់ ដប់ទល់ករុាំេៅ
ទល់រតឹមេបើរាំនិត

យករបញ្ញើជាករូ នេសារោករ់េ ភពីទារអវិជាាេ

ោះ

េៅ។
បញ្ញាធប
ាំ ផ
ាំ ត
ុ របស់រេូ សនហេ៍ ឯេពលទស់គ្នរ
ា េឺ រសាាប់ការបកររសាយ
មិនែមនេដើមប្ យ
ី ល់េទ រឺសាប
ា េ់ ដើមប្ ីវាយបកររតឡប់វភ
ិ យករ

ោះន ោភ់

គ្នាែតបេុ ាាោោះ !

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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រូបមនតមបើបហរមធម៌
រូបមនតសប្បអរសធម៌ម្ននែតមួយរត់េឯករនអ្េោករ

រឺរតូវេ ោះោណិត

ោសូរខលឤនណ្ ករុាំរិតខុស ករុាំេធវើខុស ករុាំនិយយខុស សុភម្គលរឺជាាពព
រកករាយយេទ អវីែដលមិន

ាំឲ្យម្ននាពពរកករាយយ ូរករុាំេធវើ ។ ព្វករ្យថា (សូម

ឲ្យបានសុខ ាំេរកន) រឺមិនែមនសូមឲ្យេទវតាជួយេទ រឺ « រិត » រិតឲ្យ
េករើតសុខេឯករនអ្ខលឤន ឲ្យែតសុខេហើយ រឺ ាំេរកនេហើយ េបើេយើ្េ ោះសុខ
ពីករនអ្មករេហើយ អនករេរឿមិនោ
បានសុខ ាំេរកនផ្ ុោះ

ាំទុករខមករឲ្យេយើ្បានេទ ។ សូមអនករ

ទុនរាំនិតេដើម្បីរិតឲ្យេករើតសុខម្ននសាំបូរហូរ

េហៀរេឯករនអ្ការេរបៀនរបេៅរបស់រពោះពុទធ ោាំា ! រពោះធម៌េឯរ្់ោាំ
ជួយអនករជានិ ចឲ្យែតអនករបេរាន ិតតេៅទទួលយករ ។

រពែលងខលអនឯង
បេរ្ៀនខលឤនណ្ ឲ្យេ ោះរពែល្េោលនូវអវីែដលអនករម្ននការភ័យ
ខាា បាត់ប្់បាំផុត
េរកាយបាំផុត

អវីែដលអនកររពួយបារមភបាំផុត

អវីែដលអនករភ័យខាា បាំផុត

អវីែដលអនករសាាយ

េោករេនោះមិនឋិតេរកាម

អាំា អនករេឡើយ ទាំ្មិនោ បរាប់បញ្ញាបានែដរ អវីែដលរតូវមករ
ឲ្យវាមករ ុោះ អវីែដលរតូវេឯឲ្យវាេឯ ុោះ អវីែដលរតូវេៅឲ្យវាេៅ ុោះ អនករ
េឯែតេសងៀមេោយ ិតតរពម

សពវយ៉ា្ែរបជាលឡរបេសើរេឡើ្វិភសឹ្

មិនរួរឲ្យេជឿ ផទអយេៅវិភ េបើអនករមិនរពមេទ
េ

ិតតេឯែតននោះន

ល

ោះេរឿ្តូ កាាយជាធាំជាមិនខាន ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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កងអណាពើយ
ិតតេអើយ

េអើយ ិតតករុាំនឹករេរអី

រួរែតបាំភលី

បាំេភល េរេៅ

េរេោលេយើ្េហើយ

ករុាំេឡើយ

ាំេឯ

ឲ្យទុករខហម្េៅរទាំេឯដល់ា។
ប់រិតពីេរ

ករុាំខាាយករុាំខវល់

េរឿ្ថមីមករដល់

េបាោះេោលេរឿ្ោស់

េរឿ្ករនល្ហួសឲ្យផុតរសឡោះ

អវីផឋឣលបាាស់របួលែរបរហូត។

ជីវិតជាទុករខ

រឺែតអញ្ចឹ្

េបើសិន

មិនដឹ្ែរ្ទុករខអែ្វ្

ាស់េហើយេបើដឹ្

រួរសងប់រួរែល្

ករុាំេឯរបែល្ជាមួយនឹ្េភលើ្។
េរឿ្ទុករខេនោះា៎

របាថាាឥតសកប់

្់េរ ើនទុករខេរ ើន

េហើយមិនរម្នាប់

្់េនោះ ្់េ

មិនែដរេ ោះ ប់

ោះ

្់បានមិនគ្នប់ ជាប់ទុករខោករ់ខលឤន។
េរឿ្ ិតតរបាថាា

ិ

ាអរ្ួន

រួរែតលោះេោល

បាំណ្

ាំផ្កា ់

េករើតទុករខេទមនិភ

ករ៏មិនេពភ ិតត

េរព្វោះែតជីវិត េឯម្ននតាា។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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អវីៗករនអ្េោករ

មិនដូ

ែតតាមការពិត

េ

ោះរបាករដថា

ធមមជាតិេករើតមករ

េ

ោះរឺយ៉ា្ា

សូរ្យ វិភេ

ោះា ករ៏យ៉ា្េ

ោះែដរ។

អវីៗរបាករដរឺ
ករុាំ

្ាស់យ៉ា្ហនឹ្

ាំខាំរបឹ្

ម្ននែតទុកាា

រតូវទទួលយករ
ជីវិតេ

ិតត

ការពិតអស់ោារ្យ
ោះា េទើបបានសុខសងប់។

លងអនឹងជីវិត
១- ករតរី សឡាភ់ រឺរសឡាភ់ជីវិតខលឤនណ្េធវើអវីករុាំឲ្យបាត់ប្់ាពពរកករាយយ
ករុាំ

ាំបញ្ញាោករ់ខលឤន។

២- របាករ់ ណ
ាំ
ូល រករ្ាលាំនឹ្ ាំណូល
ជីវិត

ាំាយឲ្យបានលឡ ការរររឺជា

មនុស្សគ្នមនការររជាមនុស្សគ្នមនជីវិត

មនុស្សេថាករទបេទ

ការររមិនែដលេធវើឲ្យ

រឺមនុស្សេទែដលេធវើឲ្យការររេថាករទប។

៣- េឆ្ងោោះេៅមុខជានិ ច ជីវិតរឺជាលាំហូរតាមេពលេវោេទ គ្នមនអវីរតូវ
ជាប់គ្នាំ្េឡើយ េបើម្ននរាំនិតជាប់គ្នាំ្រតូវបនធឣរេ ភ ។ សា្ជីវិតឲ្យ
កាាយជាដាំេណើរករាំសានត

ករុាំេធវើឲ្យកាាយជាសមរភូមិ

ករុាំរបករួតរបែជ្

ជាមួយអនករដៃទ រតឹមែតរស់ជាមួយជីវិតខលឤនណ្ឲ្យបានលឡបាំផុតេៅបាន
េហើយ ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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វិទើាសាង្គមត
ការែថរករ្ាលាំនឹ្
ាយ្កាយ

និ្ការសាំោតឋាមពលករនអ្ាយ្កាយ៖

រឺជាធុ្ោរុយធមមជាតិែដលរបភពឋាមពលរបស់វាម្ននៈ

ោហារ - ខ្យល់ដេ្ហើម - ពនលឺ - និ្ការសរម្នករ ។ េដើម្បីែថរករ្ាតុល្យាពព
ឋាមពលអនកររតូវ ៖ ោាំ្ៃថង ែហលទឹករ មុជទឹករម្ននប្់អាំបិលមួយកាាប់
តូ

រករ្ា ិតតឲ្យសងប់ សាាល់ឋាមពល ុោះឬេឡើ្េឯករនអ្ខលឤនឲ្យបាន ្ាស់

េបើ ុោះេខ្ាយរតូវរករទីសាំ្ាំសម្នធិករនអ្ោា្ភនាំ
ជាតិ វាលែរស

ឬ

េដើរេល្ករនអ្ៃរពធមម

ររតូវខ្យល់សមុទទ េឯែករ្បរមនុស្ស ិតតសងប់ (យករ

មនុស្ស ិតតមិនសងប់មករែថជាំ្ឺោ េរគ្នោះថាាករ់អនករជាំ្ឺបានែខមរេៅថា
េុ្)

ប្ហឣរ ិតតរាំនិតឲ្យធូររសាលករុាំឲ្យតានតឹ្

ពិតសទោះឋាមពល)

េធវើសម្នធិ

ាំសទោះឬជាប់ខ្យល់(តាម

រតូវម្ននរាំនិតបេ្កើតថមីេដើម្បីបតឣររលករ

សញ្ញើឬរលករឋាមពល ។ ការរួមរ័ករ្សជាមួយមនុស្សរាំនិតអវិជជម្នន អនករ
ោ េខ្ាោះឋាមពលបាន

ាំឲ្យជួបេរឿ្សយធាំផ្ករ៏ម្នន

េរគ្នោះថាាករ់សឹ្ដល់ជីវិតឬធាាករ់បុណ្យស័ករតិ
ៃរ្ឧត្ាត)

(ោ ម្នន

ោស់ៗថាេល្ ាំមនុស្ស

រតូវសាំោតឋាមពលអវិជជម្ននេ ភពីខលឤនជាប

ោ ន់

។

េនោះជា ្ាប់រូបវិទ្ារីមី េជឿឬមិនេជឿេរស េលើសាំគ្នល់ សេ្កត ។

រពែល្េរឿ្អត់បានការេោលទាំ្អស់េបើអករ
ន
្់េដករលករ់រសួល រតូវ
ហាត់ជួភេពរជករុេាំ វ ោ េ់ សោះ !
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េរឿងរាើវផទ មែមើបង
េោយករតីរសឡាភ់ ម្នាយែត្ែតបេរ្ៀនករូនររប់ែបបយ៉ា្េលើករ
ែល្ែតការបេរ្ៀនករូនឲ្យេ ោះរស់េឯ

េពលែដលគ្នមនរូបគ្នត់

ខលោះរសឡាភ់ករូនរហូតករូនែល្េ ោះរស់េោយខលឤនណ្

។

ទុករករូនជាេសត

ករនអ្ររួសារ ខលោះប្ខាំករូនឲ្យរស់ោស់មុនោយុ ខលោះ ិញ្ចឹមករូន ្់បានផល
របេយជន៍ពីករូន

ិញ្ចឹមករូនដូ សតវធាតុ ខលោះអប់រុករូនឲ្យេ ោះរសឡាភ់

េដើម្បីឲ្យករូនសាាល់តាំៃលពិតរបស់ជីវិត
ម្ននបាន
ញាតិ

ឲ្យកាាយជាអនករធាំ

ខលោះបេរ្ៀនករូនឲ្យដឹ្ែតពីការ

រហូតករូនរតូវរស់ណេកាែល្ម្ននសា ់

រស់ករនអ្អនល្់វិប្បដិសារកយ៍ទល់ៃថងសាាប់ផ្ករ៏ម្នន

។

េតើអនករ

ិញ្ចឹមករូនករនអ្បាំណ្អវីែដរ ?

ករូនេសារសុភម្គលឋិតេឯេលើការយល់ដ្
ឹ ពីអា
ាំ
ៃនការទទួលយករ
ឬអាំា ៃនការរពែល្េោល!រស់េឯរតូវម្ននការយល់ដ្
ឹ ។

ល អ្វីេរឿងមិនលស
េបើេយើ្ដឹ្ថាខួរករ្ាលករត់រតាែតេរឿ្មិនលឡ េធវើឲ្យេយើ្
ខលឤនណ្េរ ើនបុាាេ

ោះ

រឺដល់េពលេហើយែដលេយើ្រតូវលប់េោល

ការ ្ោាំេរឿ្ាយ៉ាវមិនលឡេោល េហើយ
ការរិតែតេរឿ្លឡៗ

ឺោប់

ាំមករជាំនួសវិភនូវបទពិេសាធ

េោយរបមូលយករេរឿ្លឡៗែដលបានេករើតេឡើ្

ករនអ្ជីវិត ដូ ជា េយើ្ម្ននប្បឡឣន ករូនេៅ សា ់ញាតិរួរឲ្យរសឡាភ់
េយើ្ម្ននសាំា្បានេករើតជាមនុស្ស បានេធវើបុណ្យទនសា្ករុសល
មិនដូ ជាសតវ េយើ្ោ រិតេរឿ្លឡេ ភពីេរឿ្ោរករករ់ រិតឲ្យេករើត
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ាពពកាាហានេ ភពីការភ័យខាា

សា្ករតីសុខេ ភពីទុករខេសាករ រករការ

ពិតែដលម្ននេឯករនអ្ការេបាកររបាស់ េយើ្ោ ផ្កាស់បតឣរការរិតែដល
ម្ននែតមួយផលឣវឲ្យបានជាេរ ើនផលឣវ េដើម្បីេស ករតីសុខខលឤនណ្បាន ។

ខើយល់ដេងឞើម
លាំហាត់ពិនិត្យខ្យល់ដេ្ហើមែដលជាពុទធមរតករ

បានរបរល់ឲ្យ

េយើ្អនុវតតរសាវរជាវសិករ្ាេោយខលឤនណ្ផ្កោល់ េោយមិនោាំបា ់រតូវ
ការោហារសាមរតីពីខា្េរឿ េហើយែបរជាផតល់បញ្ញើសាមរតីភលឺថាារត ោះ
រត ្់និ្ការេជឿជាករ់េលើខលឤនណ្យ៉ា្រឹ្ម្នាំ

ម្ននរួមបញ្ចឣលទាំ្

េមលើយរបស់ពិភពេោករែថមេទៀតផ្ ។ ដាំេណើររបស់ធមមជាតិ រឺអត់
ម្ននអនករាយករអីពីេោករេនោះេៅបានេទ
េហើយេសាមោះរត្់ជាមួយរាំនិតេនោះ េ

េបើអនករយល់បាន ្ាស់

ោះអនករោ េធវើសម្នធិពិនិត្យខ្យល់

ដេ្ហើមេោយមិនោាំបា ់ម្ននអនករដៃទេធវើជាររូរបស់អនករេឡើយ

អនករករ៏

មិនខវល់ពីការបានអី មិនបានអីែដរ អនករេមើលែតការរកករ ាំេរកនករនអ្ការ
សិករ្ាេនោះែតបុេាាោោះ ។ ាពពរកករ ាំេរកនរឺ ម្ននការោណិតោសូរគ្នា
េ ោះលោះប្់ជួយអនករដៃទ េ ោះេលើករែល្េទសឲ្យ េខ្ាយករាំហឹ្េរកាធ
េ ោះរិតម្ននេហតុផល
សាំរុ្ករនអ្ការរស់េឯ

មិនកាន់េជើ្ខលឤនណ្

ថយម្ននោះរបកាន់

ុោះ

ករតីសុខពីមួយៃថងេៅមួយៃថងេ ោះែតេករើនេឡើ្ជា

លាំោប់ ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

34

អាហារផ្លវច
ូ ិត្ត ភាគ១

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

កតីមុខផលឡវចិតត
មនុស្សែដលម្ននករតីសុខតាមផលឣវ ិតត រឺជាមនុស្សែដលសមលឹ្េមើល
ពិភពេោករេនោះករនអ្ផលឣវលឡ

ម្នន ិតតទូោយមិនេទើសទស់

របកាន់ មិនហួ្ែហ្េរ ើន

មិនម្ននោះ

ូល ិតត ្ោាំេរឿ្លឡៗ េរ ើនជា្េរឿ្

មិនលឡ ។ ជាទូេៅធមមជាតិរបស់ខួរករ្ាល ូល ិតតករត់រតាេរឿ្

ឺោប់

េរ ើនជា្េរឿ្រកករាយយ េហើយ ិតតែដលមិនយល់ពីផលវិបាករេនោះករ៏េ ោះ
ែតោប់របកាន់យករមកររិតទីបាំផុតរតូវធាាករ់ខលឤន

ឺ េយើ្ររប់គ្នារតូវែត

របយុទធករនអ្ការផ្កាស់បតឣរទាំោប់មិនលឡរបស់វា តាមរយោះការដឹ្ទន់ការ
រិតេហើយផ្កាស់បតឣររាំនិត េដើម្បីឲ្យខលឤនណ្ម្ននករតីសុខ ។ ករនអ្មួយៃថងជួប
េរឿ្មិនលឡរតឹមែតមួយដ្

ោ េធវើឲ្យេយើ្ម្ននោរមមណ៍សមអរសាមភ

រតូវេដកររិតេរ ើនជា្រិតេរឿ្លឡដល់េៅាយប់រយដ្ ែតេបើជួបេរឿ្លឡ
េយើ្ោ េដកររិតរតឹមែតពីរបីៃថងករ៏េភល បាត់ េបើគ្នមនការតាមដឹ្ទន់
ការរិតេទ ៃមងៗេយើ្រិតែតេរឿ្ោរករករ់ែតបុេាាោោះ េករើតែតេោភៈ
េទសៈ េម្នហៈ េពភៗមួយៃថង

ខលោះរិតែតពីរ ែណននិ

ោឈាានីស

រិតែតពីនិយយរិោះរន់ពីេរកាយខន្អនករដៃទ របាប់ឲ្យែករែរប រសាប់ែត
ម្ននោះរបែករករញា៉ាភថា េទ! អភរិតរតូវររប់េរឿ្េតើ

េបើែបបេនោះេរ

ោ ម្ននសិទធេកឤតបានសេរម េហើយ ករុាំខវល់ សតវែត្របរពឹតតិេៅតាម
ករមមេរៀ្ខលឤនេទ។
េ ត

េឈាមោះថាសីល

េ តសិករេឈាមោះថាសីល(វិរតិបី

ប្បៈ)េស ករតីសាំរួមេឈាមោះថាសីល

ហិរិឧតត

ការមិនរបរពឹតតិករនល្សិកាាបទែដល

ខលឤនបានរករ្ាេឈាមោះថាសីល េនោះជាេហតុ ជារស ជាទីតាាំ្ ជាលករខណោះ
ជាេស ករតីរបាករដ ជាេស ករតីលឡផូរផ្់ ៃនសីលករនអ្រពោះពុទធសាស
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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វិជិតម្នរ។
រករែសៃនតាាទាំ្ឡាយរែម្ម្ននេឯករនអ្េោករ សតិជាេររឿ្ឃ្នត់
នូវរករែសទាំ្េ
ទាំ្េ

ោះ សតិជាេររឿ្បិទបាាំ្នូវរករែសទាំ្េ

ោះ ែតរករែស

ោះរតូវបានកាត់ផ្កា ់េោយបញ្ញើដូេ នោះណ្ ។ សីលម្ននអាំា

ាយាំ្សាាត់ោរមមណ៍ោរករករ់ជាថមី (អភិសរារប ចអប្បននជាតិ)សម្នធិម្នន
អាំា ព

ាោរមមណ៍ោស់ៗឲ្យអស់ករាំសួលករមម

វិបស្ស

ម្នន

អាំា កាត់ផ្កា ់គ្នស់រុេលើ្ោ្សាំោតអនុស័យ ( ិតតោរករករ់សាំ្ាំ
េឯករនអ្ស

ាន) ទីបាំផុតសតវេោករបានរួ រុេោោះពីការ េករើត ោស់

ឺ

សាាប់ជាសាាពរ ។

េពលជីវត
ិ ម្ននបញ្ញាផវលឣ ែដលរតូវេោោះរសាយមិនែមនេឯេលើេមញេទវា
េឯករន្
អ េបោះដូ្ករុយ
ាំ ករអាំេពើោរករករ់េៅេោោះរសាយជាមួយអាំេពើោរករករ់

ឿរពើាយម
១-

ផ្កាសប
់ តឣរ ត
ិ ោ
ត រករករ់ឲយ្ បានជាមនុសស្ លឡ

េោយការតាាំ្ ិតតេធវើ

គ្នមនអនករាេធវើជួសេយើ្បានេទ។
២-

ែសវកររករខលន
ឤ ណ្េដើម្បប
ី េាំ ពភាពពខវោះខាត

នឹ្កាត់េោលអវីែដល

េលើស។
៣- ែសវ្រករបញ្ញើពត
ិ
៤-

ែដលេករើតពីការេធវើនិ្ការពិេសាធ។

ែសវ្រករតុលយ្ ាពពរវា្ករតេី មតាាន្
ិ បញ្ញើ

េោយការេធវើសម្នធិ

េដើម្បីពិនិត្យេមើល ិតតោតាមនិយមឲ្យបាន ្ាស់េហើយទាំោករ់េ ភ។
៥-

ការអត់ធន់

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

រឺជារុណធម៌មួយោ

ាំមនុស្សឈានេឡើ្ដល់
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ករាំពូលមនុស្សបាន។
៦-

ផ្កា ាយ
់ ល់ ណ
ាំ
្ោតាមនយ
ិ ម

េដើមប្ ីពរ្ីករពោនុាពពៃនជីវិត

គ្នមនាពពោតាមនិយមរឺគ្នមនសរតូវេឯេលើេោករេនោះេទ។
៧-

យល់ឲយ្ ា
្ ស់ពីសភ
ុ ម្គល

េរព្វោះវាេឯខា្ករនអ្មិនែមនេឯខា្

េរឿេឡើយ ។

អ្ងអេពើកមម
អាំេពើករមមម្នន២យ៉ា្រឺ
របករបេោយេ ត

។

ែដលរបករបេោយេ ត
ជា ផស្សៈ េវទ
អេ ត

របករបេោយេ ត

និ្មិន

្ាប់ករមមដាំេណើរការ រឺាយល់អាំេពើទាំ្ឡាយា
េរព្វោះម្ននសម្បយុតតិធម៌េរ ើន ូលរួម ដូ

តាា( ាំណ្់ខាាាំ្) សញ្ញើ និ្ េ ត

រឺជាករមមែដលគ្នមនោរមមណ៍ ូលរួមេទ

ាំែណករ

េទើប ្ាប់ករមមមិន

ឲ្យផល ។ េបើេធវើរបករបេោយការព្ាយម រកករាយយនឹ្េធវើ

ាំឲ្យផលករមម

តាមហុ ឲ្យជាយូរអែ្វ្ ករមមខលោះឲ្យផលម្ននរយោះេពលមួយរពោះពុទធ ពីរ
បី រពោះពុទធផ្ករ៏ម្នន ។ េបើករមមោរករករ់ករមមលឡ សុទធែតឲ្យផលយូរ េហតុអី
េយើ្មិនេធវើែតករមមលឡ

េហើយខាំរុលឹករេដើម្បីឲ្យជវនេសាយបាន៧ខណោះ

េដើម្បីទទួលផលបានយូរែដរេៅ ?
លោះប្់ការរិតឲ្យដូ ជាេដើមេ
បេ

ជ
ើ រាំ ោះុ សលករ
ឹ េោយឥតោល័យឬដូ ជាការ

ោរប្់រួ េហើយមិនខចយ
ី ករែភនករេមើលឬដូ ជាសរម្នមផទោះបាយជូរផឡម
ឣ
មិនោ េរកសយករមករវិភ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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រព តិមើឝេតេរ
រពោះតិស្សេតថរករាំពុ្និមនតបិណឌបាទ
មិនរករ្ាម្នយទ៌

េញើភរសីសាាតេដើរកាត់មុខ

្េសើ ហារម្នត់ជង្គ្្គ្់

េោករបានេញើភរកាស់

េធមភរ ូ្រោ្ដូ ជាោសុភ (សាករសព)េោករបានជារពោះអរហនត ។
បតី

្មករតាមបានសួរេោករថា

ម្ននេញើភភរិយខញអាំករូាមករតាម

េនោះេទ េោករតបថា ោតាមមិនដឹ្ថារសីឬជារបុសេទ េដើរអាំពីទីេនោះ
េញើភែតាយ្េរគ្ន្េឡឹ្ករាំពុ្េដើរេលើផលឣវធាំ
េោយសតិ

សាំរួមរករ្ាែភនករេោយសតិ

។

េោករបានបិទទារ ករខអ

េធវើឲ្យជវនេករើតរលត់េសាយ

ោរមមណ៍មិនបាន ឲ្យរូបារមមណ៍គ្នមនករម្នាាំ្ ភវ្គមិនរេ្គើ (ភវ្គ លនៈ
មិនេករើតេឡើ្) វិថី ិតតមិនេករើតេឡើ្បាន េបើមិនសាំរួមេោយសតិេទ ភវ
្គេឯែតករូពីោរមមណ៍តាមឲ្យផលរហូត
រករ្ា ករខអ

េឈាមោះថាមិនររប់ររ្

មិន

។ អនករេមើលខលឤនណ្េៅេមើលថា េតើករាំរិតែថទាំ ិតតរបស់ អនករ

បានដល់ករាំរិតាេហើយ េដើម្បីជាដាំេណើរេៅរពោះនិព្វានេ

ោះ ? មល្
ឹ

េទេតើេទើបបុរគលម្នាករ់ៗរតូវសន្សាំាយប់ករប្បេទើបអស់ករិេលស ។

ជីវត
ិ េនោះគ្នមនអនករបាន គ្នមនអនករបាត់ប្់េទ ម្ននរតឹមែតការសិករ្ានិ្
ការយល់ដ្
ឹ រួ េហើយ

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

គ្ន
ាំ ស
ា ្
ាំ េាំ រកាមសាំបករែផនដីវិភដែដលេទ។
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ោយុខលីមិនរបាកដថាោរកក់េទ
ោយុខលីមិនរបាករដថាោរករករ់េ
ការផ្កាស់បតឣរ រករវាឡែតបុេាាោោះ
រករ្ា

ោះេទ
។

េស ករតីសាាប់រគ្នន់ែតជា

មនុស្សែដលម្ននបុណ្យរទរទ្់

ករម្នាាំ្បុណ្យរតូវែតោត់ែ ្េរៀប ាំឲ្យេ ភពីករែនល្ែដល

ោរករករ់ េទើបរតូវដូរភពដូរឋានឲ្យរតូវនឹ្វិម្នរត ិតតរបស់ខលឤន វិម្នរត ិតត
របេភទរពហមមិនោ តាាំ្េឯករនអ្េទវេោករ
រតូវតាាំ្េឯរពហមេោករ

ឬមនុស្សេោករបានេទ

វិម្នរត ិតតអរហនតមិនោ តាាំ្េឯករនអ្ាយ្

កាយមិនបរិសុទធបានេលើសពី៧ៃថងបានេទ ទល់ែតម្ននសិកាាបទ២២៧
ែថទាំ

សូម្បីែតសាមេណរេទើបបាន

អករុសលទាំ្អស់េ

។

េស ករតីសាាប់មិនែមនជាតួ

ោះេទ វារគ្នន់ែតជាការដូរភពដូរឋាន ដូរទីករែនល្

ឲ្យសមតាមវិម្នរត ិតតែតបុេាាោោះ េឯេលើបុណ្យេទ ។

តរមង់េៅនិព្វើន
ម្ននមនុស្សជាេរ ើន

ាំគ្នាេដើរហូរែហរតាំរ្់េៅនិព្វាន

េឯតាម

ផលឣវអនករខលោះ

ប់សរម្នករ ខលោះេដើរែអនអនតាមដ្ផលឣវ ខលោះេៅមុខេហើយករ៏

រតឡប់វិភ

ខលោះរវល់ែតទស់ ិតតជាមួយអនករដាំេណើរដូ គ្នា

តឡឣភែតឡររអូរទាំ មួរេ

ខលោះរវល់ែត

៉ាេឿារករហាយ ខលោះព្ាយមអត់ធន់េឆ្ងោោះេៅមុខ

មិនាយថយ ....។ អនករទាំ្អស់េ

ោះសុទធែតម្ននេគ្នលេៅនិព្វានដូ ៗគ្នា

ខុសគ្នាែតករម្នាាំ្ព្ាយមែតបុេាាោោះ េដើរេៅ ករុាំរវល់ែតេទើស ិតតគ្នា
ាំែតេករើតករិេលសេឡើ្េទ អនករាយល់មុនដល់មុន យល់េរកាយដល់
េរកាយ យូរឆ្ងប់រ្់នឹ្ដល់ទាំ្អស់គ្នាជាមិនខានេទ ករុាំខវល់ ។
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គុណភាពមីល
រុណាពពសីលបីករាំរិត៖
១- ហីនសីល សីលេថាករទបកាលាអនកររករ្ាម្ននេនទៈ វករយៈ វិមាំសា
េថាករទប រករ្ាសីលេោយអាំា តាានិ្ទិដឌិ រករ្ាសីលរបាថាាភព
សីលមិោាទិដឌិ

រករ្ាសីលេហើយេដើរតិោះេដៀលេរថាជាមនុស្សអត់សីល

េលើករតាំេករើ្ខលឤនណ្ថាជាមនុស្សម្ននសីលជាេដើម។
២- មជ្ឈឹមសីល រករ្ាសីលេដើម្បីញាុាំ្ខលឤនឲ្យរួ ោករទុករខ ម្ននោះរបកាន់
ខលឤន(សកាាយទិដឌិ)ថាម្ននខលឤនជាអនកររករ្ាសីល របាថាាផលបុណ្យពីសីល
។
៣- បណីតសីល យល់ ្ាស់ថា ជីវិតោាំបា ់រតូវែតម្ននសីល រករ្ា
សីលរឺេដើម្បីេធវើសម្នធិរបេយជន៍ជួយខលឤនណ្បានេហើយ នឹ្ជួយអនករ
ដៃទឲ្យរួ ោករទុករខផ្

បរិសុទធខលឤនណ្េហើយជួយអនករដៃទឲ្យបរិសុទធផ្

។ គ្នមនតួខលឤនជាអនកររករ្ាសីលេទ ម្ននែតវិរតិ៣ ហិរិឧតតប្ប សតិនិ្
បញ្ញើបុេាាោោះជាអនកររករ្ាសីល
េឡើយ

វាមិនែមនជាេយើ្និ្ជារបស់េយើ្

របរពឹតតិតាមេហតុប ច័យទាំ្អស់

េបើគ្នមនធម៌ទាំ្េនោះេទវាករ៏

គ្នមនសីលែដរ ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

និំន
រពោះអ្គ
វិ

ខញអាំរពោះកររុាោស់េហើយ េរៀនអវីករ៏មិនោាំ សូមករុាំឲ្យខញអាំ

សោកររពោះសាស

េនោះឲ្យេសាោះ

សូមរពោះម្ននរពោះាពររបទនករមម

ោានាែដលខលីេហើយរួ ោករទុករខបាន

។

រពោះពុទធេេមៀ្រពោះេនរតទត

េមើលបនតិ េទើបរពោះតាំាយស់ថា ៖ ម្នាលភិករខអ

ូរអនករេធវើ ិតតឲ្យអស់ករ្វល់

ុោះ

ូរម្ននការអស់ករ្វល់ជាទីពឹ្ តថារតេៅថា ការអស់ករ្វល់េនោះ

េហើយ ជានិព្វាន ។ សាធុ ៗ តាមរពោះគ្នថាេនោះ រពោះនិព្វានរឺជាការអស់
ករ្វល់េទ េបើេឯម្ននខវល់រឺមិនែមនជានិព្វានេឡើយ ។ ខវល់នឹ្ការរស់
េឯ ខវល់នឹ្េស ករតីសាាប់ ខវល់នឹ្អ

រត ខវល់នឹ្ការេករើតេទៀត ខវល់

នឹ្មរគផល ខវល់នឹ្ការេ ោះដឹ្ ខវល់នឹ្ករូនេៅ ខវ ល់នឹ្រទព្យសម្បតតិ
ករ្វល់មិនែមនជានិព្វានេទ េបើរស់មិនខវល់េតើេករើតេទ ? េករើតេទេតើ!
រពោះេោករពន្យល់ ឲ្យេញើភរតឹមែតេញើភ ឲ្យឮរតឹមែតឮ រិតរតឹមែត
រិត រិតេហើយករុាំជាប់ជាំព្វករ់ រិតេហើយលោះេោល មនុស្សែបបេនោះេធវើអវី
ោ ់រសឡោះមិនេៅហម្េឡើយ ។
េពលបានេធវអ
ើ េាំ ពើលឡ ត
ិ រត ករ
ក ាយយេ

ោះេហើយបុណយ្ ធាំបន
ុ មហាសមុទទលោះុ

េធវរើ ួ េហើយនឹករទនទ្
ឹ
្់បានផលបុណ្យ េ

ោះបុណ្យេឯសល់មយ
ួ ករូន

ដបតូ បេុ ាាោោះ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

មិនែមនៃថងំងអងអ្ម់មុទែែតជាៃថងលសមរមាប់អ្នក
េទ េទ
អនកររតូវេ ោះរស់េឯជាមួយៃថងទាំ្អស់េ

ោះឲ្យបានលឡ មិនែមនករតី

រសឡាភ់ទាំ្អស់របស់អនករ សុទធែតទទួលបានករតីរសឡាភ់តបវិភេ

ោះ

េទ រតូវេ ោះេពភ ិតតនឹ្អាំេពើែដលខលឤនបានេធវើ មិនែមនេរទាំ្អស់គ្នា
សុទធែតនិយយការពិតរបាប់អនករេ
ករតីេសាមោះរត្់ររប់ទីករែនល្
សរម្នប់អនករេ

ោះេទ

ោះេទ ែតអនកររតូវេ ោះរស់េឯជាមួយ

ការររទាំ្អស់មិនែមនសុទធែតលឡរបេសើរ

ែតអនកររតូវេ ោះេធវើឲ្យការររលឡរបេសើរររប់េពល

េវោ ។ េោករេនោះគ្នមនអវីឋិតេថរេ
របស់េយើ្រហូតេ

ោះេឡើយ

េមើលសតវសាាបែដលទាំេលើែមករេ

ុោះ វាមិនែដលេ ោះបារមភពីែមករេ
ឋិតេឯេលើែមករេ

ើេ

ោះេទ វិបតតិទាំ្ឡាយមិនែមនជា

ើបាករ់េ

ើេ

ោះ

ោះេទ េរព្វោះការពិតមិនែមន

ោះេឡើយ ការពិតរឺឋិតេឯេលើករម្នាាំ្សាាបរបស់

វាេទ អវីៗរឺឋិតេឯេលើខលឤនណ្ទាំ្អស់ សូមេជឿជាករ់េលើខលឤនណ្ ុោះ ។
េដើមប្ ីបេ្កត
ើ ទាំ

ករ់ទន
ាំ ្លឡជាមួយអនករដៃទរប្បី៖

១- េមើលបុរគលករ
ិ លករខណោះេរ េតើេរ ល
ូ
ត
ិ តអវី ? និយយពីអវីែដលេរ
ូល ិតតេោយព្វករ្យខលីៗរយយល់

ភភឹមសនិទធសាាល

និ ្សាាប់េរ

និយយេោយយករ ិតតទុករោករ់។
២- សួរសាំណរួ េដើម្បស
ី ្
ទ ់ការយល់ដ្
ឹ របស់ខលឤនណ្និ្ៃដរូសនទ
។

ករុាំវាយតាំៃលេរឲ្យេសាោះ

េរឿ្េ

ោះេទ

ផ្

េរព្វោះេយើ្គ្នមនសមតថាពពយល់ដឹ្ររប់

(អនកររបាជញឆ្ងាតខាាាំ្បុាាេពលខលោះករ៏មិនោ េធវើឲ្យផ្កា

េតាាតរសករ់ទឹករបានែដរ)។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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៣-

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ការេរបើរបាស់សេមល្និ្ទឹករមុខ

ាយបសារ
៤-

រតូវរសទន់

្ាស់ោស់

និ្

ភភឹមភែភមសេមល្ករុាំខាាាំ្ឬេខ្ាយេពករ។

ការផតលជ
់ ន
ាំ យ
ួ រឺជាេរឿ្ោាំបា ា
់
ស់

េបើេររតូវការជាំនួយ

។

៥- ការេមើលរយេមើលេថាករ ការសឡប់េខពើម ការរិោះរន់េពបរជាយគ្នា មិន
ែមនជាតាំៃលមនុស្សេ

ោះេទ

េរព្វោះទាំ្អស់គ្នាសុទធែតជាអនករសាាប់េទ

ម្ននែតការជួយសេង្គ្រាោះគ្នាបុេាាោោះេទើបស័ករតិសមជាពូជមនុស្ស ។

េតើកមាលើងអងជងអេនឿេលើរព រតនៈរត័យរបម់អ្រិយ
បុគគលេមមើេនើឬេទ ?
េឯៃថងមួយ

រពោះសារកបុតតេោករអ្គអយពិោរាេមើលមរគផល

របស់េោករជាអនុេោមនិ្បដិេោម

(ពិោរាថយេរកាយរហូត

ដល់េសាតានឹ្េឡើ្មកររពោះអរហនត)
ពិោរាករម្នាាំ្របស់រពោះពុទធ
ែល្ាស់

រួ េហើយេោករេឡើ្េៅ

េោករេញើភថាែសនមហសាារ្យៃរករ

ការេនោះរតូវរពោះពុទធរទ្់រជាបបានទាំ្អស់ េហើយរពោះ

អ្គបានរតាស់េៅកាន់រពោះសារកបុតតថា
េរបាសដល់ភិករខអស្្ឃនិ្ពុទធបរិស័ទផ្
េសាតា សករទ ោ

ឲ្យឧស្ាហ៍សែមត្ធម៌េនោះ
។

េមើល ុោះសូម្បីអរិយបុរគល

គ្ន ម្ននករម្នាាំ្បញ្ញើមិនដូ គ្នា ករម្នាាំ្សទាេលើ

រពោះរតនៈរត័យករ៏មិនេសមើគ្នា

េោយេហា េៅសូម្បីែត

រពោះអរហនតករ៏

េមើលេញើភរុណរពោះរតនៈរត័យមិនដូ គ្នាែដរ េតើេយើ្ជាបុថុជជន(ជន
រកាស់េោយកាម)មករ ្់ឲ្យអនករដៃទដល់រពោះរតនៈរត័យយ៉ា្ដូេ នោះ
យ៉ា្ដូេោាោះ េរេឯយឺតអេញ្ចោះ យឺតអញ្ចអោះ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

្់ែតរ បា ់ករគ្នាឲ្យរតាស់
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ដឹ្ទាំ្ែដលបញ្ញើនិ្សទាមិនដូ គ្នា ។ ទីបាំផុតេយើ្េឯែតេជៀសមិន
ផុតពីការតាមេមើលខលឤនណ្ដែដល
េរព្វ្

ឲ្យែតនិយយរឺទិដឌិេល េ ភ

ាំែតការយល់េញើភខុសគ្នាេទើសគ្នាែបករម្នុាំែតបុេាាោោះ

េសងៀមេទើបជា េមលើយរតឹមរតូវបាំផុត េពលខលោះ។

តណាហើបីយើងទងអចិតតមិនឲើយមងប់
១-

តាា មិន ្់េករើតេទៀត

២-

តាា

្់សាាប់ឲ្យសូន្យករុាំឲ្យេករើតេទៀត ។

្់េករើតករនអ្ករាំេណើតែដលម្ននករតីសុខេរ ើន។

៣- តាា មិន ្់សាាប់ទល់ែតេសាោះ
ជីវិតរតូវលាំបាករេវទ

្់ែតេឯរស់រហូតេបើេទោះជា

យ៉ា្ាករ៏េោយ ។ េដើម្បីេោោះរសាយជាមួយ

តាាបីយ៉ា្េនោះ រពោះពុទធបានផតល់អនុសាសន៍បីយ៉ា្ែដរ រឺរករ្ាសីល
េដើម្បីករុាំឲ្យម្ននករាំេណើតោរករករ់ ោករ់ទនេដើម្បីម្ននករតីសុខេរ ើន ាពវ
េដើម្បីេករើតបញ្ញើេមើលេញើភ ្ាប់ធមមជាតិ

ររប់ភពររប់ឋានសុទធែត

មិនេទៀ្ ជាទុករខ ជាអនតាា ម្ននែតេហតុប ច័យ មិនឋិតេឯេរកាម
អាំា

បរាប់បញ្ញាមិនបាន

ម្ននែតបញ្ញើបុេាាោោះេទើបោ ោត់

ការជាមួយតាាបីយ៉ា្េនោះបាន ។
េាំ ណោះដឹ្ពីជីវត
ិ ដឹ្ពីរេបៀបរិតដឹ្ពីរេបៀបរស់េឯដឹ្ពីរេបៀប
ទករ់ទ្របករបេោយាពពេសាមោះរត្់ដ្
ឹ ពីរេបៀបលោះដឹ្ពីរេបៀបទទួល
និ្រេបៀបហុ ឲ្យេនោះេៅថាដឹ្េោយលឡ

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

មនុស្សាពរេរ ើនបរាភាពពម្ននោះរឹ្តឡឹ្េរព្វោះែតេរមិនោ
ផ្កាស់បតឣរឬេរឧទទិសជីវិតរបស់េរ ាំេព្វោះអវីមួយ

េនោះជាេហតុផលែដល

េយើ្រតូវពិោរាេដើម្បីព្ាយមបេ្កើតមិតតជាជា្បេ្កើតសរតូវ

។

ាពពទន់េខ្ាយរបស់មនុស្សទាំ្អស់រឺការភ័យខាា េរមិនឲ្យព្វករ្យរតូវ
ខាា េរថាខលឤនអន់េទើបខាំម្ននោះយកររតូវ
េនោះនឹ្

ភ័យខាា េរេមើលរយ

រាំនិត

ាំេៅដល់ការោករ់ករាំហិតរពាំែដនគ្នា ាពពេរកសេអើ្ ែដល

ាំឲ្យ

បាត់ប្់ាពពអសាារ្យរបស់ជីវិតេោយមិនដឹ្ខលឤន ។

មនុមើឝេវៀចេវែតងទទួលផលពីចិតតេវៀចេវរបម់ខលអន
ម្ននេមជា្សាំណ្់ម្នាករ់ម្ននេលខាពូែករេបាកររបាស់េរ

េពល

បានរបាករ់ករ៏រតូវរូវគ្នាែ កររបាករ់គ្នាោយែតរហូត។ ៃថងមួយេមជា្បាន
ឲ្យេលខាសា្ស្់ផទោះមួយឲ្យបានសាាត

េហើយគ្នត់េ ភេៅបរេទស

េលខាបានលួ សុីៃថលឥវា៉ាន់អស់ជា្ព្វករ់ករាោល
ជាមួយករូនរបពនធម្ន៉ាអស់ៃដ។

េពលេោកររបធានមករវិភគ្នត់បាន

េៅេលខាឲ្យេៅហូបបាយជាមួយ
េរស េហើយេោករ(គ្នត់តប)

ផទោះេ

ោះណ្ស្់រួ េហើយេឯ?រួ

ណ្រស់េឯជាមួយអភ

ែថទាំណ្បានលឡេទ?(េោករសួរ)លឡេតើេោករ
តាមពិតផទោះែដលស្់េ

ករិបេករ្ោយវាយ

េតើអភបាន

(េលខាតប)

េអើហ៍!

ោះរឺអភែ ករឲ្យណ្រស់េឯសរម្នប់េពលោស់

ណ្ទទួលយករេោោះ។េលខាាពាករ់េរពើតេហើយោន់ម្នត់

េបើអញ្ចឹ្េម

មិនរបាប់េោករម្នាស់ ។ ហឡោះ! ម្ននការអីឬ? បាទ អត់អីេទេោករ។ទី
បាំផុតមនុស្សោរករករ់ែត្ទទួ លផលបាបពីទេ្វើរបស់ខលឤនជាមិនខាន
េលខាទទួលបានផទោះមួយែដលខលឤនណ្ករ៏មិនហា៌នសាាករ់េឯ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

េបើលករ់ករ៏
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ខាតប្់របាករ់អស់ជាេរ ើន។

បុណ្យបាបតបសន្មិនេរកសមុខេឡើយ

អនករាេធវើ អនករហនឹ្ទទួល ។ រតូវេសាមោះរត្់ ាំេព្វោះេទពេកាសល្យរបស់
ខលឤនណ្ ការហករ់េោតផ្កាស់បតឣរករិ ចការ តាមអាំេពើ ិតតរឺ
អត់របេយជន៍

ដឹ្ខលឤនថាពូែករដឹករ

ាំឲ្យខាតេពល

ាំរតូវេធវើការែផនករដឹករ

ាំឲ្យបាន

មត់ ត់ ដឹ្ខលឤនថាពូែករេរ ៀ្រតូវខាំេរ ៀ្ឲ្យបានល្បី ដឹ្ថាពូែករសលរទឹករ
នាំបញ្ចអកររតូវលករ់នាំបញ្ចអករឲ្យល្បី េបើពូែករកាត់សករ់រតូវកាត់ឲ្យល្បី ម្នាករ់ៗ
ខាំបាំេពភការររឲ្យដូ ជាមនុស្សែដលមិនេ ោះសាាប់ ដឹ្ថាករិ ចការា
ែដលមិនសមរសបនឹ្េទពេកាសល្យរបស់ខលឤនរតូវដូរេ ភាពាម

បុែនត

មិនរតូវរជួលេរជើមនឹ្ការររេឡើយ។ ព្វករ្យថា េទពេកាសល្យ េសមើ ខលឤន
ណ្ ូល ិតត បូករ ាពពបុិនរបសពវ ៃ នរបឌិតឲ្យេរ ូល ិតតររប់គ្នា។
រួភាយករនអ្ការសេរម

ូរករុាំ

ិតតេធវើឲ្យេសាោះ។

េទៀងមួយមិនេទៀងរបាងអ
េទៀ្មួយ

រឺេករើតេឡើ្េហើយេទៀ្ែតសាាប់េៅវិភមួយ។

មិនេទៀ្របាាំ រឺមិនេទៀ្េោយេពលេវោមិនដឹ្សាាប់រពឹករឬៃថងឬយប់
មិនេទៀ្េោយោយុ

មិនដឹ្រតូវសាាប់ករនអ្ោយុបុ

មន

មិនេទៀ្

េោយទីករែនល្ មិនដឹ្រតូវសាាប់ករនអ្ទឹករឬេលើេគ្នករឬេលើោកាស មិន
េទៀ្េោយេហតុេផ្ស្ៗេោរបាភ់

េោរកាប់

មិនេទៀ្េោយសាាប់រសួលឬសាាប់ពិបាករ

អរគីភ័យ

រនទោះបាភ់

សាាប់េោយេពភ ិតត ឬ

េោយខករបាំណ្។ សូមសាធុសប្បអរសេមតាារន់រិតពិោរាតាមការ
រួរ េរព្វោះជាវិធីយករ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

នោះករតីសាាប់េោយ ិតតរជោះថាា ។
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

រព ពុទែមានមហាករុណាទិគុណ
េោយករតីេមតាាកររុាដ៏ធាំេធ្ ាំេព្វោះសតវេោករ

េហតុអីពុទធ

បរិស័ទ ែបរជាម្ននការសឡប់េខពើមគ្នា មិនយករតាំាយប់តាមរពោះអ្គ ? ។ េបើ
សិនជាអនករដឹ្ ្ាស់ពីការរិត េហើយេបើអនករបានសាាល់ពីរពោះពុទធបាន
្ាស់េ
សាស

ោះ

អនករោ បេ្កើតទស្សនៈេោយខលឤនអនករផ្កោល់

េផ្ស្ៗករនអ្េោករ

ាំេព្វោះជាំេនឿ

តាមការយល់ដឹ្របស់អនករនិ្េោយការ

ោណិតោសូរជាមិនខាន ។ េពលទស្ស

ាពពយនត អនករេមើល ្់ឲ្យតួ

ិតតោរករករ់រតូវទទួលេទសរបហារជីវិត

ឬឲ្យវិ

សអនតាយយឲ្យបាន

ស័ករតិសម ។ ខញអាំេងល់ថា េតើអនករែដលបានេធវើបាបេរ េពលេមើលករុន េតើ
ិតតេររិតដូ េមត េៅហន? សូមសតវេោករែដលបានទទួលទុករខេទសពី
អាំេពើមិនបរិសុទធិទាំ្ឡាយ

បានរួ ផុតពីអាំេពើមិនបរិសុទធទាំ្េ

ោះ។

សូមសតវេោករែដលមិនម្ននករតីេមតាាករនអ្ ិតត សូមម្ននករតីេមតាាកររុា
េឡើ្

សតវែដលករាំពុ្ែតម្ននការ

ឺោប់សូមបានរសាកររសន់ករតី

ឺ

ោប់ សូមសតវេោករម្ននោយុែវ្ករុាំបីជាអនករម្ននេាយរ ម្ននភ័យ ករុាំបី
រព្វត់ញាតិរព្វត់រទព្យជាទីរសឡាភ់

សូមម្ននវឌ្ឍនធម៌រុ្េរឿ្

េរមើនេឡើ្ករុាំបីខាន។ មនុស្សករនអ្េោករម្ននការររនិ្វាស
ការរររឺេយើ្ោ េកាាបកាាប់បាន ែតវាស
លទធផលែដលហុ ឲ្យ

រឺមិនោ េទ េហតុេនោះ

ម្ននែតរពមទទួលេោយរកករាយយែតបុេាាោោះ

េរព្វោះវាជាែផនករមួយៃនផលករមមែដរ ៕
េយើ្ជាពុទធបរិស័ទ ជាំេនឿនិ្ទេ្វើទាំ្ឡាយា ែដលវិទ្ាសា
រសត ឬ អនករដៃទេរនិយយថាេយើ្ខុស េយើ្រតូវេផទៀ្ផ្កោត់តាមធម៌វិ
ន័យឲ្យបានរតឹមរតូវ េបើេយើ្ពិតជាខុសែមន េយើ្ផ្កាស់បតឣរវាេ ភេៅ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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េយើ្គ្នមនសិទធខឹ្សាំបារជាមួយអនករដៃទេទ
េហើយេរបាំព្វន

េយើ្ករ៏មិនរតូវខឹ្នឹ្េរែដរ

េយើ្បនតេៅេទៀត

េយើ្ករ៏ពន្យល់េោយេមតាា ិតត

មិនម្ននបុរគលាមួយ

បុរគលេផ្ស្េទៀតេឡើយ

!ម្ននដូ រាំរូែដលរពោះសម្នមសមពអទធជាម្នា ស់
ជាមួយេសត បេសន

សម័យែដលរពោះាយជារទ្់អនុញ្ញើតតិឲ្យសាស

មករស្់វតតជាប់រប្វតតពុទធសាស
ជាំេោោះសាស

ករនអ្របវតតិពុទធ

ផតល់រាំរូជាអនករេជររបម្នទតបតេៅ

េោករព្ាយម ូលជួបេោោះរសាយវិវាទសាស
ទិេកាសល្យ

រតូវបនតបេវណីរបស់

េបើឋិតករនអ្កររណីោាំបា ់ាមួយតាំរូវឲ្យេយើ្ម្នន

ការពន្យល់បកររសាយ
សាស

បុែនតេបើេយើ្រតឹមរតូវេទ

រព្វហមណ៍

ែដលជាការពុាំរួរ េរព្វោះ

េឯៃថងខា្មុខ ។ សនតិាពព

ាំឲ្យម្នន

រិយធម៌ េមតាាកររុា

និ្បញ្ញើ ស ចៈធម៌រឺជាោវុធែតមួយរត់ែដលពុទធបរិស័ទបានេរបើយករ
ជ័យជាំនោះបានររប់ទិសទី ។
រតិនទ
ិ ន
ោាំា៖
របស់អនករេ

សាានាពពប ចអប្បននេនោះ
ោះេទ

វាមិនែមនជាទីបញ្ចប់ៃនេគ្នលេៅ

េរព្វោះេរឿ្ែដលលឡបាំផុតករនអ្ជីវិតវាមិនទន់បានមករ

ដល់េឯេឡើយ។
១-អវីែដលេយើ្ ្់បាន វាមិនែមនជាជាំេនឿេទ វារតូវឲ្យេយើ្ែសវ្រករ ។
២-រតូវេ ោះអររុណការតសូ េរព្វោះេបើគ្នមនវាេទ អនករមិនោ រករេញើភ
ាពពខាាាំ្របស់ខលឤនណ្េឡើយ។
៣-េបើជវី ត
ិ គ្នមនរលករេឡើ្ ោះុ េទ

ម្ននន័យថាអនករសាាប់េហើយ

៤- របយុទជា
ធ មួយខលន
ឤ ណ្ ទទួលបានសនតិាពពេរ ើនជា្របយុទធជាមួយ
អនករដៃទ។
៥-េបោះដូ្ែដលម្ននែតតាំរវូ ការេរ ន
ើ ជា្ការលោះប្់ ជីវិតែបបេនោះមិន
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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ខុសពីជីវិតរជូករម្នន់ទេ

ោះេទ។

៦-មិនរតូវ ្ោាំករ្
នអ ជីវត
ិ នូវេរឿ្ទាំ្ឡាយាែដលអនករយល់ថាវាមិន
ោាំបា ់

េរឿ្មនុស្សវារគ្នន់ែតជាទាំ

ករ់ទាំន្រវា្មនុស្សនិ្មនុស្ស

េហើយរគ្នន់ែតេធវើបានលឡនិ្មិនលឡែតបុេាាោោះ ។
អនករមិនោាំបា ់រតូវការសាស

េដើម្បីបេ្កើតសីលធម៌ករ៏បានែដរ

ឲ្យែតអនករេ ោះករាំណត់ដឹ្ពីករាំហុសនិ្ការយល់ ិតត េ ោះដឹ្ខុសរតូវ េ ោះ
អត់េោន េ

ោះអនករមិនោាំបា ់ម្ននសាស

ជាម្ននជាំេៅជា្េនោះឆ្ងាយាស់

េរព្វោះពុទធសាស

េបើអនករម្ននបញ្ញើនិ្រុណធម៌េហើយ
ៃលពិតរបាករដ។ ពុទធសាស

េទ ករ៏បុែនតពុទធសាស

ពិត

បានបេ្កើតបញ្ញើ

េទើបអនករកាាយជាមនុស្សម្ននតាំ

ាំអនករឲ្យសាាល់ ឋាមពលៃនេសរកាពព ិតត

ែដលជាវិទ្ាសារសតមួយែបបអនករោ ពិេសាធ

េញើភេោយខលឤនណ្

បាន េហើយទីបាំផុតអនករករ៏កាាយេៅជាម្នាស់េលើេគ្នលេៅជីវិតខលឤនណ្ ។
អនករោ ម្ននោះថាខលឤនមិនោាំបា ់រតូវការម្ននសាស
បានេធវើ រឺការមិនសាំោប់ ការមិនលួ

បុែនតអវីែដលអនករ

មិនករុហករ មិនេសពកាមខុ ស

និ្មិនេសពេររឿ្េភៀនរសវឹ្ អនករម្ននការតាំករល់ ិតតរតូវ និ្ម្នន
ការរតិោះរតូវ េ

ោះេហើយជាការេរបៀនរបេៅរបស់រពោះពុទធ ម្ននន័យថា

អនករបានេដើរតាមម្នគ្ន៌ពុទធសាស
ករនអ្
ុោះេខ្ាយ

រួ បាត់េៅេហើយ។

មជារបេភទសតវោតាមនិយម
េរេរបើរាំនិតេដើម្បីរស់

មនុស្សេពលែដលាយ្កាយ

បុែនតេរមិនោ េធវើអវីឲ្យេរ ើនជា្

េនោះបានេឡើយ អសាារ្យាស់ែដលេោករេនោះម្ននេស ករតីសាាប់ េរព្វោះ
ម្ននែតេស ករតីសាាប់េនោះមួយមុខរត់
និយមរបស់េយើ្បាន។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ែដលោ ោស់េតឿនាពពោតាម

េស ករតីសាាប់រឺជាភ័ពវសាំា្

ែដលផតល់ឲ្យ
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េយើ្បានយល់តាំៃលពិតរបាករដពីការរស់េឯ
សាានាពពោតាមនិយម
េរ េវសបាន។

និ្ជាេពលេវោែដល

រតូវបានសាាប់េៅជាមួយគ្នា

េស ករតីសាាប់

េោយមិនោ

រឺជាដាំេណើរផ្ស្េរព្ដ៏អសាារ្យ ុ្

េរកាយែដលេយើ្បានោករេ ភពីជីវិត

េឯេពលែដលាពពោតាម

និយមតាមរុភខន្េយើ្ពីេរកាយជាប់ជានិ ច

េស ករតីសាាប់របស់ាពព

ោតាមនិយម រតូវបានោប់េផតើមេឯេពលែដលេរបានរករេញើភការពិត
របស់ជីវិត េោយខលឤនេរផ្កោល់ែតបុេាាោោះ ។

េតើអ្វីជាេមចកតីរមឡាញ់ពិត ?
េស ករតីរសឡាភ់ពិត
សាសន៍ និ្ សាស

មិនែមនម្ននរបាាំ្េោយាពសា

ជាតិ

េស ករតីរសឡាភ់ពិតរឺម្ននាពពរកករាយយទាំ្

អស់គ្នា មិនម្នននរាម្នាករ់កាាយជាជនរ្េរគ្នោះេរព្វោះែតករតីរសឡាភ់
ជាការរួមសុខរួមទុករខទាំ្អស់គ្នា

។

អវីេៅជាជីវិតែដលទទួលបាន

េជារជ័យ ? រឺេស ករតីរសឡាភ់េករើនេឡើ្ពីររប់មជ្ឈោាន ការេគ្នរព
ាយប់ោនេករើតេឡើ្ររប់ទីករែនល្ ជាជីវិតរាំរូដល់អនករដៃទ

ាំឲ្យេរ ្់េធវើ

តាម មិនែមនសុខែតរករុមររួសារណ្ ែសវ្រករាពពម្ននបានេលើរាំនរ
ទុករខេសាករអនករដៃទេ

ោះេទ ។ ជីវិតែដលម្ននេជារជ័យ រឺជាជីវិតផតល់រាំរូ

លឡដល់ពិភពេោករ និ្េ ោះេរបើរទព្យឲ្យេករើតជាបុណ្យណេណោះេទ ។ ករនអ្
របវតតិពុទធសាស
េោករោ
េោករ

បុរគលែដលទទួលេជារជ័យករនអ្ជីវិតម្ននដូ ជា

ថបិណឌិករេសដឌី េោករយយវិសាខា ប ចអប្បននម្ននដូ ជា

េបៀលេហគត

ែដលេោករ ាំាយរបាករ់ាយប់ព្វន់ោនដុោារ

ជួយដល់ករុម្នរេលើពិភពេោករ ជាេដើម ។ ជាេរៀ្ាយល់រពឹករេពលាពាករ់
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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ដឹ្ខលឤន ូរឧទទិសោាន ិតត ៖ ខញអាំេឯរស់ ខញអាំេឯម្ននជីវិតដ៏ម្ននតាំៃល ខញអាំនឹ្
មិនេរបើវាេោយខជោះខាាយេទ

ខញអាំនឹ្េរបើវាឲ្យអស់ឋាមពលេដើម្បីអភិវឌ្ឍ

ខលឤនណ្ឲ្យបានលឡ េដើម្បីពរ្ីករេស ករតីរសឡាភ់េៅកាន់អនករដៃទ េដើម្បី
បានសេរម នូវការរតាស់ដឹ្ពីជីវិតនិ្ ្ាប់ធមមជាតិ សរម្នប់ជួយខលឤន
ណ្និ្ជារបេយជន៍ដល់មនុស្សទាំ្អស់
មិនរិតោរករករ់ពីអនករដៃទ

ខញអាំនឹ្អត់ធន់ជាមួយករាំហឹ្

ព្ាយមសា្របេយជន៍ជួយអនករដៃទ

តាមែតោ េធវើបាន ។ សូមព្ាយមសូរតេស ករតីប្របាថាាដ៏សាមញ្ដ
េនោះ ាយល់រពឹករករនអ្រយោះេពលមួយែខ េយើ្នឹ្ោ េមើលេញើភពីរេបៀប
ែដលវាបានផ្កាស់បតឣរ ោករប្បករិរិយនិ្ទស្សនៈ ាំេព្វោះពិភ ពេោករ និ្
សុខុម្នលាពពរបស់ខលឤនណ្។

្ោាំា៖ ករនអ្ ិតតម្ននពួជជាេរ ើន េបើ

េយើ្ោាំបណតតោះពួជា វានឹ្ដុោះពួជេ

ោះេហើយហុ ផលមករេយើ្វិភ

ជាមិនខាន ឲ្យែតេយើ្ព្ាយមែថទាំពូនរជុាំវា ។

េតើកងអហឹងគឺជាអ្វី?
១-ករាំហ្
ឹ

រឺជាការផឹករថាាាំពុលខលឤនណ្េហើយស្្ឃឹមថាមនុស្សែដលខលឤន

សឡប់នឹ្សាាប់។
២-ករាំហ្
ឹ
រឺជារគ្នប់ែបករ ែដលវាបាំផ្កាភខលឤនណ្ជាមុនសិន មុននឹ្
បាំផ្កាភអនករដៃទ។
៣-ករាំហ្
ឹ រឺជាការោករ់ទណឌករមមខលឤនណ្ េរព្វោះែតយល់ថាអនករដៃទម្នន
ករាំហុស។
៤-ករាំហ្
ឹ

េករើតេឡើ្េឯេពលជិតសាាប់នឹ្ម្ននករាំេណើតេឯឋាននរករ

បាតាល(េោភៈេករើតជាេរបត េទសៈេករើតជានរករ េម្នហៈេករើតជាតិរិ
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

េហតុ

ាំឲ្យេករើតករាំហឹ្េរព្វោះរលត់សតិ

េករើតម្ននោះរបកាន់

េរព្វោះអវិជាានិ្តាាបាាំមុខ (េោភៈបាាំ្អនិ ចាំ េទសៈបាាំ្ទុករខាំ េម្ន
ហៈបាាំ្អនតាា) ផលរបស់ករាំហឹ្រឺទុករខែតម្ា្រត់ ។
េពលខលោះជីវិតេយើ្រគ្នន់ែតរតូវការជាំនួយ
តួ បុេាាោោះ

េោយព្វករ្យសមតីតិ

ាំឲ្យ ិតតសុខបាន េឯេពល ិតត ុោះ តែល្ ្់េៅមុខ ។

ទុករខេករើតេឡើ្េោយសារការរិត

សុខករ៏េករើតេឡើ្េោយសារការរិត

ែដរ ែតេយើ្ែបរជាេ ោះរិតរតឹមែតឲ្យេករើតទុករខេហើយ តរតឹមេនោះ មិន
េ ោះរិតឲ្យេករើតសុខ ។ ោាំា ៖ េបើមិនេ ោះរិតអីេសាោះ សូមរតឹមែតេ ោះ
រិតថា « មិនែមនែមអភេទេវកយ អភ

ប់រិតេហើយ ម្ន៉ាតិ េទៀត

រប់េសាោះ» សូម្បីែមេយើ្ េយើ្ែល្រិតេៅេហើយ មករខវល់អីោេរឿ្
អស់េនោះេទ ។ ែតបុណណឹ្ករ៏បានរួ ខលឤនមួយរគ្នែដរ េនោះជារេបៀបេោោះ
េសារអាំា ករ្វល់ពីករនអ្ខួរករ្ាល

េដើម្បីអនុញ្ញើតតិឲ្យ ិតតេហាោះេហើរ

សារជាថមីបាន ។ អភិវឌ្ឍរាំនិតករនអ្ឆ្ងាាំថេមី នោះេៅា ការរស់េឯេនោះមួយ
ៃថងនឹ្លាំបាករជា្មួយៃថងេហើយ
របេោមេោកររបោាំៃថងេទ

ែតរពឹតតិការណ៍ជីវិតវារឺជា

ការរិតវាឥតរិតៃថល

ែតវាម្ននឥទធិពល

ាំេព្វោះជីវិតសាំេបើមាស់ រាំនិតជួយេលើករអនករេឡើ្ពីការដួល ុោះ

ូល

ករុាំេមើលរយរាំនិតឲ្យេសាោះ េោករេនោះគ្នមនអីធាំជា្ការតាាំ្ ិតតេទ «រឺ
រពោះពុទធេនោះេហើយ ែដលជាវករៈជនបាំផុសរាំនិតទីមួយេលើសករលេោករ »
។
I-

េរបើសតិតសករ
ូ ្
នអ ការរិត

េរបើរាំនិតេោោះរសាយាយល់បញ្ញា

យករ

នោះឧបសរគេោយបញ្ញើ េោោះរសាយបញ្ញាករុាំេរបើោរមមណ៍។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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ជីវត
ិ ជាការេធវដ
ើ េាំ ណើរ មិនែមនការេដើររបករួតរបែជ្ ឲ្យេរេករើត

ទុករខសុខខលឤនណ្ មិនែល្េករើតទុករខដូ ែតគ្នា ។
III-

េករើតមករមួយជាតិធាតុមយ
ួ ោន យករេៅជាប់របាណេពៀរេវាយ ជួប

សុខជួបទុករខេរព្វោះអវិជាា ជួបសុីស្គ្នាគ្នមនេពល ប់ ។
ករុាំេធវើោជីវករមមេលើជីវិតខលឤនណ្ អវីែដលអនករេធវើករនអ្ៃថងេនោះ ម្ននសា
រៈសាំខាន់ េរព្វោះែតអនករេ ោះផ្កាស់បតឣរៃថលជីវិតរបស់ខលឤនណ្េដើម្បីផតល់េសរក
ាពពឲ្យវាបានផ្ារាពាប់ជាមួយ ្ាប់ធមមជាតិ េរព្វោះវាជារបស់ធមមជាតិ
េទ េតើអនករ ្់ោករេ ភពីជីវិតតាមរេបៀបា ។
សុភម្គលមិនែមនជាេគ្នលេៅេទ វាជាការេធវដ
ើ េាំ ណើរសិករា
្ យករបទ
ពិេសាធករន្
អ ការរស់េឯជាមួយករតរី សឡាភ់ការេជឿជាករ់ន្
ិ ាពពេសាមោះរត
្់។

េមចកតីរមឡាញ់ែដលរព ពុទែបានបេរងៀន
េស ករតីរសឡាភ់ែដលរពោះពុទធបានបេរ្ៀន
រករេសាបពិភពេោករេនោះបានទាំ្មូល
កាាយជាមនុស្សរកករាយយ

េហើយ

េបើអនករេធវើតាម

រឺោ េោប
េ

ោះអនករនឹ្

ាំឲ្យអនករេឯជុាំវិភបានទទួលាពព

រកករាយយផ្ែដរ ។ េស ករតីរសឡាភ់ ពិតជាោ ជួយព្ាបាល ិតតឲ្យជា
សោះេស្បើយពីករាំហឹ្ ពីទុករខរពួយ ពីអេសថរាពព ពីាពពណេកា ពីការសឡប់
េខពើមបាន ។ មនុស្សសតវនិ្រុករខជាតិ សុទធែតរតូវការេស ករតីរសឡាភ់
ថាាករ់ថនមទាំ្អស់

េហើយមនុស្សោតាមនិយមេ ោះរសឡាភ់ែតខលឤនណ្

នឹ្ ្់ឲ្យែតេររសឡាភ់ខលឤន បុែនតមិនេ ោះរសឡាភ់អនករដៃទេឡើយ ករតី
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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រសឡាភ់របស់េរសុទធែតម្ននជាប់េោយលករខ័ណឌ មនុស្សសប្បអរសេ ោះ
រសឡាភ់ខលឤនណ្នឹ្េ ោះរសឡាភ់អនករដៃទ

រពោះពុទធេោករបេរ្ៀនឲ្យ

េ ោះរុេោោះខលឤនពីាពពោតាមនិយម េៅជាជនសប្បអរសេនោះណ្ ។

អ្បើបទេឿមលដប់
១- េធវវើ តថករ
អ ្
នអ េរឿឲ្យសាាត៖ សាំោតសករ់រករ ករ ទីសាាករ់េឯឲ្យសាាត ។
២- របមូលឥង្គ្នយ
ទិ ឲ្យេសមើ៖ រករ្ាសទា - វករយៈ - សតិ - សម្នធិ - បញ្ញើ ឲ្យ
ម្ននករម្នាាំ្េសមើគ្នា។
៣-

ឈាាសករន្
អ ការរករ្ានិមត
ិ ៖ត

រករ្ា ិតតសងប់ឲ្យបានលឡករុាំឲ្យបាត់េៅវិ

ភ។
៤- ផគ្ ត
ិ ករ
ត ្
នអ សម័យែដលរតូវផគ្៖

ត
ិ តរួភាយ

ិតតខជិលរតូវេ ោះេលើករ ិតត

េឡើ្តាមរយោះការរិត។
៥- ស្កតស
់ ្កន
ិ
ត
ិ ករ
ត ្
នអ សម័យរតូវស្កតស
់ ្កន
ិ ៖ ករិេលសវាេរក ្់េធវើខុស
រតូវេ ោះតិោះេដៀលគ្នបស្កត់វា។
៦- េធវើ ត
ិ ឲ
ត យ្ រកករាយយករន្
អ សម័យែដលរួរ៖ េបើ ិតតអផ្សអករ
រស្ូតរសរត់

ិតតេរករៀមរករាំ

េលើករ ិតតេឡើ្កាន់ការពិោរាេដើម្បីាពពរសស់ថាា

េឡើ្វិភ(ពិោរាពុទធរុណ ធមមរុណ ស្្ឃរុណ)។
៧- បេរាន ត
ិ ស
ត ្
លអ
ោះុ ករន្
អ សម័យែដល ិតតសងប់េហើយ។
៨- េវៀរោករបុរគលមិនម្នន ត
ិ ស
ត ម្នធិ។
៩- េសពរប់បរ
ុ គលែដលម្ននសម្នធិ។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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១០- បេរាន ត
ិ េត ៅករន្
អ សម្នធិទ្
ាំ យប់ទាំ្ៃថង។
េបើអនករេឯែតមិនបានសេរម

ឈានេទៀតករ៏មិនរតូវោករ់ធុរៈ ុោះ

ែដរ អនកររតូវព្ាយមសន្សាំឧប្បនិស្ស័យបនតេទៀត រុណវិេសសនឹ្បាន
ជួបជាមិនខាន ។

ជាតិជាមនុមើឝ
ជាតិេនោះបានេករើតជាមនុស្ស

បានេគ្នរពាយប់ោនពុទធសាស

បានជួប ាំេណោះដ៏សាំខាន់បាំផុតករនអ្េោករ

ាំឲ្យម្ននការយល់ដឹ្ពី

បាតុភូតធមមជាតិែដលម្ននរបេយជន៍ធាំបាំផុតករនអ្ការរស់េឯ េយើ្រួរ
ែតរបញាប់របញាល់ោប់យករ ាំេណោះដឹ្េនោះ ពីការរតាស់ដឹ្របស់រពោះ
ពុទធ ទន់ខលឤនេឯេករម្ បញ្ញើនិ្សតិេឯរឹ្ម្នាំលឡ ករុាំោាំដល់ខលឤនោស់េរៀន
អវីមិនោាំ េធវើអវីមិនេករើត រស់រ្់ោាំែតៃថងសាាប់េ
ោ េធវើអវីតាមការបេរ្ៀនរបស់រពោះពុទធបាន
អ្គរឺជាេមេរៀនវិទ្ាសារសតបាំផុត(The

best

ោះេទ េឯេករម្េយើ្

េរព្វោះេមេរៀនរបស់រពោះ
Sciences)

ម្ននរទឹសតី

(Theory) ម្ននការអនុវតតន៍(Practice) ពិេសាធេៅេលើរទឹសតី នឹ្ម្នន
ការយល់ដឹ្ដល់ទីជាំេៅៃនរទឹសតី(Knowledge => Wisdom)នឹ្ឈានេៅ
ដល់ការរតាស់ដឹ្(Enlightenment)ពី ្ាប់សករលបានេទៀតផ្
ែមនជាេមេរៀនធមមតាៗេ

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

មិន

ោះេទ ។
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បេងកើតភាពរីករាយេោយខលអនឯង
េរៀនបេ្កើតាពពរកករាយយេោយខលឤនណ្េៅ

ករុាំោាំអនករដៃទបេ្កើតឲ្យ

េរករ៏ ្់បានាពពរកករាយយរបស់េរែដរ ។ េបើអនករេ ោះរកករាយយេោយខលឤន
ណ្េហើយេោករេនោះគ្នមនទុករខេសាករអវីសរម្នប់អនករេទៀតេទ អនករោ រករ
េញើភាពពរសស់សាាតករនអ្ទី្្ឹត
េហើយ

។

េោករេនោះ

ោ រករេញើភករិតតិយសករនអ្ទីភលឺបាន

ម្ននមនុស្សេរ ើន

ករ់ាស់ែដលករាំពុ្ែត

ព្ាយមែសវ្រករមនុស្សរតឹមរតូវេដើម្បីេគ្នរពបូជា ែតអនករមិនែសវ្រករ
េទ េរព្វោះព្ាយមេធវើខលឤនជាមនុស្សរតឹមរតូវេោយខលឤនណ្េហើយ។
បញ្ញាទ្
ាំ អស់មន
ិ ែមនេករើតពីការេមើលេញើភ សាាប់ឮរបស់អករ
ន េទវា
េករើតពីការរិតរបស់អករ
ន ែដលជារាំនត
ិ ម្ននោះរបកាន់គ្នន
ម ការរិតរតូវែត
បេុ ាាោោះ។

រតូវេច បែងវរឿរគិតេផ្ឍើតចិតត េពលេទ ជីវិត
នឹងបានធូររសាល
ម្ននបុរសម្នាករ់រតូវរបពនធសាាប់េោលមិនបានបុ
របុស ្ប្រតូវល្់ទឹករសាាប់េទៀត

មនែខផ្

ករូន

គ្នត់កាាយជាមនុស្សេភល មុខេភល

េរកាយ េដើរាពាំ្ៗដូ មនុស្សឥតវិញ្ញើណ។ ៃថងមួយករូនេៅយាំរុអុករទរ
ករូនឡានោ ់ បាយោ ់ទឹករ េទើបគ្នត់េភល រិតថា ទុករខលាំបាករករនអ្ ិតត
ផច្់សាមរតីមកររិតេរឿ្ករូនេៅវិភមត្។ គ្នត់ទភកាាំបិតកាប់ោាំ្េ

ើ

យ៉ា្ផចិតផច្់េធវើឡានឲ្យករូន េរព្វោះខាា វាទស់ ិតត ទីបាំផុតគ្នត់បានេភល
ទុករខេសាករេោយមិនដឹ្ខលឤន
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

។

ជីវិតមនុស្សែដលេល្កាត់ការ

ឺោប់
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េហើយេ ោះែតបនតរស់េៅមុខេទៀតបាន េរព្វោះែតេ ោះបែ្វរការេផ្កាត ិតត
េនោះណ្

របពនធែដលរតូវបតីករ្បត់ ិតត

ករ៏

ប់រិតេរឿ្បតីមកររិតជាមួយ

េរឿ្ករូនវិភមត្ េបើេឯែតរិតេរឿ្បតី េ

ោះនឹ្រតូវរក្ៃរទាំ្ម្នាយទាំ្

ករូនជាមិនខាន

េបើេយើ្រិតេរឿ្មួយេ

ោះវានឹ្េភល េរឿ្មួយេទៀត

េរព្វោះ ិតតេករើតេឡើ្មត្បានែតមួយដួ្េទ េករើតេហើយរលត់េៅ បញ្ជឣន
ឧប្បនិស្ស័យឲ្យ ិតតេករើតេរកាយៗេទៀត

ែដលកាន់ែតរិតរឺកាន់ែត

ឺ

ោប់។ ៃថងថមីជួបបញ្ញាថមីនិ្រករវិធីេោោះរសាយថមី ជីវិតេ ោះែតបនតរស់ែបប
េនោះជាេរៀ្រហូតេៅ េពលេវោរឺរត់េៅមុខជានិ ច េយើ្មិនោ រទាំ
េឯជាមួយេរឿ្ោស់ៗបានជាេរៀ្រហូតេ

ោះេទ

រតូវែតបាំេភល េោល

េដើម្បីរត់តាមេពលេវោ។ សុខទុករខ ជួបរព្វត់រឺជាវាស
ែដលរតូវស៌ូរទាំជាមួយវាេោយការកាត់ ិតតេនោះណ្
េ

របស់មនុស្ស
។

រតូវេ ោះទុករ

ាោះេពលឲ្យេបោះដូ្បានសាំាយករខលោះ េោយបាំបាត់ករតីទុករខរពួយតាមរយោះ

ការេផ្កាត ិតតេៅេលើេរឿ្មួយេផ្ស្េទៀត
េពលរិតដល់េរឿ្ោស់ៗេឡើយ
េពលេយើ្របោះខលឤនេដករេៅ

េពលេ

ោះេយើ្នឹ្គ្នមន

។ែតវាោ េ្ើបមករែករ្បរេយើ្េឯ
រតូវេ ោះរុភករ្ាលវាឲ្យេៅឲ្យឆ្ងាយវិភ

េោយការរិតរតូវ ដូ ជារិតថា េបើេយើ្រសឡាភ់ទុករខ េយើ្នឹ្ទទួល
ទុករខ េបោះដូ្ម្ននែតមួយណោរមមណ៍ម្ននដល់េៅពីរ រឺសុខនិ្ទុករខ េបើ
េយើ្ទទួលទុករខេបោះដូ្នឹ្គ្នមនករតីសុខេឡើយ

េរព្វោះករនអ្ខណៈែតមួយរឺ

េយើ្េរជើសេរឿ្បានែតមួយរត់យករមកររិតោករ់ករនអ្េបោះដូ្។
ម្ននការសាំេរ
េយើ្ េពលេ

សូម

ិតតេដើម្បីរិត ករុាំេ ោះែតពីរិត របយ័តនខួរករ្ាលែល្បាំេរក
ោះរឺ ប់េហើយ ។

ករុាំោាំបា ់រ្់ោាំអនករាម្នាករ់យករផ្កាមករឲ្យ
យករផ្កាេៅោករ់តាាំ្មុខម
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ូសរបស់េយើ្ែដរ

េហើយករ៏មិនោាំបា ់
េរព្វោះេពលេ

ោះេយើ្
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គ្នមនបានដឹ្អវីេទៀតេឡើយ

។ េហតុេនោះរតូវោាំផ្កាឲ្យម្ននេឯករនអ្សួន

របស់ខលឤនណ្ឲ្យេហើយេៅ រគ្នន់កា ់ថាាយរពោះ ករ៏ដូ ជាេដើម្បីលាំអ ិតត
ខលឤនណ្ែដរ

។

ជាយូរាស់មករេហើយ

ែដលខញអាំមិនែដលបានដឹ្ពី

េគ្នលេៅជីវិតខលឤនណ្ ខញអាំែត្ែត ្់បានអវីៗឲ្យបានេរ ើនពីជី វិត េហើយ
មិន ្់ដឹ្ការពិតពីវាេឡើយ

។

បុែនតលុោះបានតស៌ូជាមួយគ្នាយូរេៅ

េទើបខញអាំដឹ្ថាជីវិតរួរឲ្យោសូរពន់េពករាស់

មិនរួរាេធវើបាបវាត

េៅេទៀតេឡើយ អាំណឹោះតេៅ ខញអាំនឹ្ែថទាំវាឲ្យបានលឡ េហើយ

ាំវាេៅ

កាន់ទីសុខសងប់ឲ្យទល់ែតបាន។
រូបកាយេទើបជាផទោះពិតរបស់េយើ្ េបើេយើ្េធវើឲ្យវាខូ ខាតេហើយ េយើ ្
នឹ្គ្នមនករែនល្រស់េឯតេៅេទៀតេទ ណដួ្ ិតគឺរឺជាេយើ្ េបើេយើ្មិន
ែករែរបផ្កាស់បតឣរវា មិនដុសខាត់សាំោតវា ពីឥឡឣវេនោះេទ េៅៃថងមុខ េៅ
ជាតិមុខ

វានឹ្កាន់ែតោរករករ់េឡើ្

េតើជីវិតេយើ្នឹ្ម្ននករតីសុខដូ

េមត េៅ ? ឆ្ងាាំោស់ឆ្ងាាំសករលជិតបានបញ្ចប់េៅេហើយ ខលោះបួ្សួ្សូម
ឲ្យេរឿ្ោស់ េរឿ្ោរករករ់ករុាំឲ្យជួបេឯឆ្ងាាំថមីេទៀតអី សូមឲ្យវាផុតរលត់
តាមឆ្ងាាំោស់េៅ ុោះ
េ

េតើេៅរួ េទ

េបើរូបរឺជាជរ្ុករៃនបញ្ញាែបបេនោះ

ោះ ? សូមករុាំបួ្សួ្ឲ្យកាាយជាមនុស្សរសណុករ ែតសូមបួ្សួ្ឲ្យ

កាាយជាមនុស្សរឹ្ម្នាំវិភលឡជា្

។ ថវីត្បិតែតការបួ្សួ្ប្រថាថាា

និ្ការជូនពរគ្នាមិនែមនជាេរឿ្ឥតរបេយជន៍

ែតការតាាំ ្ ិតតឲ្យរឹ្

ម្នាំរឺជាបាតររឹោះៃនករម្នាាំ្ជីវិត េបើជួបេរឿ្ធាំ ោតាមអភនឹ្េធវើឲ្យកាាយ
ជាេរឿ្តូ

េបើេរឿ្តូ ោតាមអភនឹ្េធវើឲ្យកាាយជាគ្នមនេរឿ្ ភភឹម

ជានិ ច ណាេៅឧបសរគ ? ផលឣវេដើរមិនែមនេឯេលើេមញេទ វាេឯេលើដី
ផ្កាស់បតឣរែតការរិត ជីវិតករ៏របេសើរេឡើ្ ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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ភាពេជាគជ័យ
William James អនកររសាវរជាវដ៏ល្បីល្ាភៃនសករលវិទ្ាល័យហាវឺ
ត បានរករេញើភថា ៖ វាពិតជាេរឿ្ែដលរួរឲ្យាពាករ់េផឡើលខាាាំ្ាស់
ែដលេសទើរែត១០០ាពររយៃនរបាករ់
ការអប់រុបេ ចករេទសមុខជាំ

ភ

ែដលេយើ្បាន ាំាយេៅេលើ
បុែនតែបរជាហុ ផលបានរតឹមែត

១៥%ៃនាពពេជារជ័យករនអ្ជីវិតេៅវិភ

ណអនករែដលបានទទួល

េជារជ័យរឺសុទធែតជាអនករែដលពូែករផ្កាស់បតឣរការរិត

និ្ការផ្កាស់បតឣ

រោករប្បករិរិយរបស់ពួករេរ ។សារុបមករគ្នត់បានសននិោានថា មនុស្ស
ោ ផ្កាស់បតឣរជីវិតខលឤនណ្បាន

េោយរគ្នន់ែតផ្កាស់បតឣរការរិត

និ្

ោករប្បករិរិយរបស់ពួករេរែតបុេាាោោះ ។េនោះជាករាំពូលពត៌ម្ននែដលជា
ោថ៌ករាំបាាំ្ករាំររករបាន

ែដលេោករបានបរិោារវា ាំេព្វោះពិភពេោករ

ាំែណករខញអាំករ៏ម្ននការរសាវរជាវដ៏តូ មួយេោយខលឤនណ្ផ្កោល់ែដរ
ាំេព្វោះអនករែដលម្ននជាំ្ឺផលឣវ ិតតេហើយទទួលការព្ាបាលេៅបានជា
សោះេស្បើយ

មិនម្ននការោប់េឡើ្វិភ

ផ្កាស់បតឣរការរិតទាំ្អស់

រឺសុទធែតជាមនុស្សែដលេ ោះ

( Change life style ) ការរស់េឯែបបហនឹ្

រេបៀបសុី ុករអញ្ចឹ្ រេបៀបេដករេឯអញ្ចឹ្ រេបៀបរិតអញ្ចឹ្ ែដលេធវើ
ឲ្យគ្នត់
ប់េដករ

ឺ រឺគ្នត់េ ោះផ្កាស់បតឣរបានទាំ្អស់

ប់រិតអញ្ចឹ្

ប់សុី

ប់រស់េឯែបបហនឹ្ គ្នត់ផ្កាស់បតឣរបានទាំ្អស់េទើបពួករ

គ្នត់ជាោ ់ទាំ្រសុ្ ណអនករែដលមិនោ ផ្កាស់បតឣរបាន ករ៏ធាាករ់ខលឤន
ាយុាំៃរូជាេរៀ្រហូតេៅ។សូមោាំថា

ឺ

េោករអូបាម្ន៉ាបានជាប់េឆ្ងាតពីរ

ោណតតិករ៏េោយសារែតេោករបានេរបើព្វករ្យថា េយើ្រតូវែតផ្កាស់បតឣរ (
We change )េនោះែដរ។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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ករនអ្ខួរករ្ាលេយើ្ម្នន ិតតពីររករុម រករុមមួយលឡ រករុមមួយោរករករ់
។

ិតតោរករករ់លូតោស់ធាំធាត់មុនេរតាាំ្ពីករាំេណើត ណ ិតតលឡទល់ែត

ព្ាយមបណតតោះបាោលែថទាំវាខាាាំ្ាស់
ដុោះោលបាន។

េទើបវាោ លូតោស់

រពោះពុទធបានេរបើេពលអស់៤អស្ខ័យនិ្១ែសនករប្ប

(រយោះេពលមួយករប្បរឺភនាំថមតាន់មួយ

េររតូវអូសៃស្បកាត់ឲ្យសឹករដល់

ដី) េដើម្បីបណតតោះបាោល ិតតលឡ នឹ្សម្នាប់ ិតតោរករករ់ េរឿ្េនោះមិន
ែមនធមមតាេទ មិនោ េធវសរបែហសបានេឡើយ ។ែតនិយយេនោះករ៏
មិនែមនរតូវគ្នាំរទ ិតតោរករករ់ឲ្យវាេឯយូរបនតេទៀតែដរ

េរព្វោះ ិតត

ោរករករ់សា្ែតបញ្ញា ឲ្យ ិតតលឡតស៌ូេោោះរសាយ េពលជួបបញ្ញា

ិតត

ោរករករ់វារត់េោលេយើ្បាត់ េរព្វោះវា ្់បានែតាពពសុខរសួល វាមិន
ោ ស៌ូរទាំនឹ្ការលាំបាករបានេឡើយ។សតិសម្បជជញ្ដៈ ឬ ការាពាករ់រលឹករ
ដឹ្ខលឤន រឺជាអនករពិោរាកាត់ករតីថា េតើរតូវរពមេធវើតាម ិតតមួយា ?
េបើតុោការេនោះឡឺករឺ ឬ

ូលៃដែតជាមួយ ិតតោរករករ់ ោាំេមើលជីវិតពួករ

េរ ុោះ ។ រពោះពុទធេោកររករេញើភថា មូលេហតុៃនទុករខតាម ្ាប់សមព័នធ
ាពពរឺអវិជាា ែដលរតូវសេង្គ្រាោះវិល ូលអរិយស ចៈ៤ បានដល់ការមិន
ដឹ្ថាជាទុករខ មិនដឹ្េហតុរបស់ទុករខ មិនដឹ្ការរលត់ទុករខ និ្មិ នដឹ្ពី
វិធីរុលត់ទុករខ មិនដឹ្ថាការេធវើករមមម្ននផល ។ េបើរតឹមែតដឹ្ថា េធវើ
ោរករករ់

ាំឲ្យបានផលោរករករ់ េហតុេនោះេបើបានផលោរករករ់ដែដលេតើ

េយើ្ោាំបា ់ខាំរបឹ្េធវើេធើអី ? ដឹ្ែតបុណណឹ្ករ៏អសាារ្យាស់េៅេហើ
យ។ េករម្ខលោះេពលោស់អ្វរលួ្េោមរឹតែតបាន ិតត េពលខលោះរតូវវាយ
នឹ្រុព្វត់ ឬសតីករាំែហ្េទើបបាត់ម្នត់

ិតតេយើ្ករ៏ដូ គ្នា េពលខលោះ ្់

ហាមរបាមយ៉ា្េម ករ៏វាមិនសាាប់ េឯែតទមទរម្ននៈ េ សរឹ្រូស
េពលេយើ្មិនរពមេធវើតាម វាបុករទាំ្េព្វោះេភើតៗមករេទៀត េធវើជារទាំ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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េសងៀមករ៏មិនបាន ទល់ែតេជរតិោះេដៀលវា របម្នថវាឲ្យខាាាំ្េពលវាមិន
រពមសាំរួមតាមេយើ្េទេ

ោះ។េហតុេនោះរតូវេជរសតីឲ្យខលឤន ណ្ខលោះករ៏េជរ ករុាំ

សរេសើរខលឤនណ្ខាាាំ្េពករ ករុាំរករអឺតេភល ខលឤនថាម្ននែតណ្ របយ័តនបាករ់
អាំនួតេឯៃថងាមួយ

េរព្វោះ ិតតមនុស្សគ្នមនាពពសុរករិតឥតេខាាោះេឡើ

យ។ករុាំបែណតតបេាោយតាមែត ិតត ្់ វាដឹ្ែតេៅមុខេទ វាគ្នមនដឹ្
ថារតូវជាន់េភលើ្ រតូវជាប់េខាាោះ ឬ រតូវធាាករ់រេតោេឡើយ ណអនករែដលរតូ វ
រ្ទុករខរឺជាេយើ្េនោះណ្(វារឺជារករុម ិតតោរករករ់ ណ េយើ្រឺជារករុម ិតត
លឡ )។ធមមជាតិៃន ិតតរឺេករើតរលត់ជាប់មិនោ ់ ែតេករើតេឡើ្េហើយរឺ
ដឹ្ែតពី ្់បាននិ្ ្់សប្ាយ េបើេយើ្ទទួលេធវើជាបាំេរកវា េយើ្នឹ្
ហត់េនឿយទល់ៃថងសាាប់ជាមិនខាន

។

េករម្ម្នាករ់ ូលផ្ារេញើភសករ

រគ្នប់ករ៏ ្់បានសកររគ្នប់ េញើភរបស់េល្ករ៏ ្់បាន េញើភេខាោវករ៏
្់បាន

ិតតែដលឥតសតិររប់ររ្ករ៏ដូ គ្នា រឺវាដឹ្ែត ្់បាន

្់

េហើយមិនបានករ៏ខឹ្ បានមករេហើយមិនរតូវ ិតតករ៏ខឹ្ បានដូ បាំណ្
េហើយែបរជាេនឿយាយករ៏ម្នន។

ិតតេនោះដឹ្ែតពី ្់បាននិ្ ្់

សប្ាយ វាគ្នមនដឹ្លឡដឹ្ោរករករ់េទ ទល់ែតេ ោះរិត ឬ េរកាយពីទទួល
បាននូវពិេសាធ

េទើបរគ្នន់េ ោះរិតេ ោះដឹ្ខុសរតូវខលោះ។េហតុេនោះេយើ្

រតូវេធវើជាម្នាស់ៃន ិតត ជាម្នាស់ៃនការរិត រតូវហាត់េរៀនររប់ររ្ការ
រិតឲ្យបានខាាប់ខជឤន េទើបោ ររប់ររ្ ិតតោរករករ់បាន ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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រព កមមោឋើនមរណានុមើឝតិ
ជាការរុពឹ្សាាធ្ាយនិ្ការពិោរាពីេស ករតីសាាប់

វិធីហវឹករ

ហាត់រឺ៖
១- ែពនែភនន ដ្ខលន
ឤ រត្់ ៃដនិ្េជើ្សាាោ
ាំ ករ់េលើេេវ្ រួ ពិោរាពី
េស ករតីសាាប់ ោតាមអភម្ននេស ករតីសាាប់ជាធមមតា សតវេោករទូេៅ
ម្ននេស ករតីសាាប់ជាធមមតា េស ករតីសាាប់ម្ននររប់ទីករែនល្ ោ សាាប់
ររប់ឥរិយបទេដករ េដើរ

រ អ្គអយ រួ ាពវ

ថា «មរណាំៗ ! » (សាា

ប់ៗ)។េបើម្នន ិតតេល េឡើ្ខាា េស ករតីសាាប់រតូវ
២េម្ន៉ាាោះ

ពន្យល់ខន
លឤ ណ្ថា

អាំបាលេបើរពោះសម្នមសមពអទធេោករម្ននឬទធិដល់

រ្់ករនល្េស ករតីសាាប់មិនបាន

អាំបាលេបើរពោះសារកបុតត

រពោះ

េម្នរគោាន េោករម្ននបញ្ញើម្ននឬទធិករ៏ករនល្េស ករតីសាាប់មិនបាន
ជនថយេថាករដូ ជារូបោតាមអភេនោះ េតើនឹ្េរ ពីេស ករតីវិ

ុោះ

សេនោះ

េមត នឹ្បាន ? ម្នតាបិតាអភ េោករេករើតពីជីដូនជីតាអភែដលមិន
េទៀ្ ពួករេោករករ៏មិនេទៀ្ ោតាមអភេករើតពីអនករមិនេទៀ្ដូេ នោះ េតើ
ោតាមអភនឹ្េទៀ្មករពីា ? ។តាមពិតេស ករតីសាាប់ រឺម្ននររប់
ដេ្ហើមេទ(ខណិករមរណៈ)
របកាន់ថាអភេទៀ្អភសុខ

ែតអភគ្នមនសាមរតីករាំណត់ដឹ្

េ ោះែត

។េបើេឯែតភ័យខាា សាាប់េទៀត

ឧស្ាហ៍េមើលសពែដលេរេបើករមុខេមើលេពលេរៀប ាំបូជា

រតូវ
េហើយ

របាប់ខលឤនណ្ថា ោតាមអភរ្់នឹ្ម្ននសាពពែបបេនោះជាធមមតា ។ េបើ
េឯែតភ័យខាា មិនោ េធវើបាន រតូវផ្កាករករមមោានេនោះសិន រតឡប់េៅ
ាពវ

ពុទានុស្សតិ

(រលឹកររុណរពោះពុទធជាជាំរករ ិតតជាមុនសិន)

ពិតមរានុស្សតិរឺរតូវររប់ រិតេទ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

តាម

ែតោ មករពីេយើ្ម្ននជាំ្ឺផលឣវ
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ិតតោយឡាំ(Phobia
៣-

េទើប ិតតភ័យខាា សាាប់ខុសពីធមមតា។

anxiety)

ផលរបេយជន៍ករមមោន
ា េនោះ

រឺជួយឲ្យេយើ្ម្ននសាមរតីព្ាយម

បាំេពភេស ករតីលឡ មិនម្ននករតីរបម្នទករនអ្ការរស់េឯ រូតរោះបាំេពភករិ ច
ការ េខ្ាយការម្ននោះរបកាន់ ម្ននេមតាាកររុា ាំេរកនេឡើ្ បញ្ញើេមើល
េញើភស ចៈធម៌ករ៏ ាំេរកនេឡើ្

ិតតែរបជាសងប់ថាាសាាត រាំនិតម្ននេហតុ

ផល។ ករមមោានេនោះបានសេរម ផ្ែដរ នូវការយល់ដឹ្ពីៃរតល័ករខណ៍
ធម៌( មិនេទៀ្ ជាទុករខ មិនម្ននអវីជារបស់ខលឤន ) េពលាពវ
អនករោ

ប់សរម្នករាពវ

េហើយាពវ

ហត់េោករ

េហើយយករ ិតតមករពិនិត្យខ្យល់ដេ្ហើម រួ

តេទៀត។េធវើយ៉ា្េនោះរយោះេពលមួយែខ

េោករអនករនឹ្

េញើភសាពព ិតតសងប់ថាាសាាតជាមិនខាន។ សូមបាំេពភព្ាយមេដើម្បី
បានខលឤនណ្ជាទីពឹ្េរៀ្ៗខលឤន ។
ករាំហស
ុ ធាំបផ
ាំ ត
ុ ៃនទាំ
េហតុផលពីគ្នេា

ករ់ទន
ាំ ្រឺេរសាាប់មន
ិ ែមនេដើមប្ ែី សវ្យល់

ោះេទ េរសាាបេ់ ដើមប្ ែី តវាយបករោប់ករហ
ាំ ស
ុ យករ

ោះន

ោភ់គ្នែា តបេុ ាាោោះ ។

មនើាជាមួយខលអនឯងឲើយេហើយេៅថា
១-

ពីៃថងេនោះេៅនឹ្េធវជា
ើ មនុសស្ ខាា្
ាំ គ្នមនអវីោ េធវើឲ្យ ិតតអនកររ បូករ

រ បល់បានេឡើយ ។
២-

រកករាយយជាមួយេរឿ្ររប់យ៉ា្

ប់រិតខវល់េរ ើន ជីវិតម្ននេពល

រស់េឯខលីាស់។
៣- េធវល
ើ ជា
ឡ មួយេរររប់គ្នា រិតលឡ និយយលឡ ស្្ឃឹមែតេរឿ្ែដល
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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ភភឹមេៅកាន់ពនលឺរពោះោទិត្យ

វិជជម្នន
៤-

រពឹកររពលឹមេដើម្បីបាំផុសរាំនិត
េធវើឲ្យករតីរសៃមកាាយជាការពិត។

ម្ននសម្នន ត
ិ តគ្នរាំ ទការរកករ េាំ រកនរបស់អករ
ន ដៃទ

យកររាំរូេរេដើម្បី

អភិវឌ្ឍខលឤនណ្ បាំេភល ករាំហុសអតីកាលេហើយេរៀប ាំអ

រតឲ្យបានលឡ

។
៥-

អបអរជាមួយការរស់េឯររប់េពលេវោ េដើម្បីបេ្កើតសាាមភភឹ

មករនអ្ជីវិត

ផតល់េពលេវោឲ្យខលឤនណ្ទទួលយករ ាំេណោះដឹ្ ថមីៗេដើម្បីឲ្យ

ម្ននការផ្កាស់បតឣរ។
៦-

េបើអករ
ន ពរ្ីករករតីបារមភ

កាន់ែតសវិតរសេព្វន

ាំឲ្យការភ័យខាា កាន់ែតបាន ិតត សរមស់

េធវើឲ្យប ចអប្បននាពពម្ននវិបតតិ

លួ យករាពពរកករាយយរបស់អនករេោយមិនដឹ្ខលឤន។
េ

េពលេវោបាន
េបើអនករពរ្ីកររាំនុាំ

ោះផ្កាេភលើ្ករាំហឹ្កាន់ែតពុោះេព្វរ វានឹ្េេោះអនករសាាប់ករនអ្ៃថងាមួយ

រកករាយយជាមួយជីវិតេៅា

។

ជីវិតទាំ្អស់សុទធែតរតូវការាពព

រកករាយយ បុែនតមេធ្ាបាយេដើម្បីទទួលបានាពពរកករាយយ មនុស្សបានេរបើ
ខុសៗគ្នា ខលោះករ៏េរបើខុស ខលោះករ៏េរបើរតូវ ។ ាពពរកករាយយវាម្ននករាំរិតខុសៗគ្នា
េៅតាមការអភិវឌ្ឍផលឣវ ិតតេរៀ្ៗខលឤន ាពពរកករាយយករនអ្ាពវៈជារពោះពុទធ រឺ
ែល្ម្ននការផ្កាស់បតឣរេៅជាទុករខេទៀតេហើយ

ាពពរកករាយយរបស់អរិយ

បុរគល រឺឋិតករនអ្ឋានៈេផ្ស្ៗគ្នា ែតាពពរកករាយយរបស់បុថុជជនរឺជាាពព
រកករាយយែដលរូនិ្ទុករខ សុខទុករខបតឣរេវនគ្នាជាប់មិនោ ់ េរព្វោះដាយបា
ាពពោតាមនិយមេឯែតម្នន ដាយបេ

ោះទុករខេសាករករ៏េឯែតម្ននជាធមម

តា េបើោាំឲ្យាពពរកករាយយ ូលមករកាន់ផលឣវជីវិតរឺមិនរយេទ េររតូវែត
ែសវ្រករវា ែតេធវើដូេ នោះេរនឹ្ហត់ទល់ៃថងសាាប់ជាមិនខាន េហតុេនោះេរ
រតូវអភិវឌ្ឍ ិតតឲ្យម្ននាពពរកករាយយពីខា្ករនអ្មករែតមត្
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

េទើបេរម្នន
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ាពពរកករាយយររប់េពលេវោបាន

រតូវេ ោះរកករាយយនឹ្អវីែដលខលឤនបាន

ជួប រកករាយយនឹ្អវីែដលខលឤនម្នន ករុាំេៅេករើតទុករខជាមួយនឹ្អវី ែដលខលឤន
ណ្គ្នមនឲ្យេសាោះ ។

ឿរមិកើាពីមមាធិ
សម្នធិ

ាំឲ្យម្ននលាំនឹ្ម្ន៉ាេភទិ (Harmonic resonance) េឯករនអ្

ខលឤនបានយ៉ា្លឡ ែដលេធវើឲ្យម្ននលាំនឹ្ផលឣវ ិតត ោរមមណ៍មិនែរបរបួល
េឡើ្ ុោះ(Stabilizer of mood) េធវើឲ្យាយ្កាយកាាយជាមណឌលរសស់ថាា
និ្ បេ្កើតថមី (New dimensional) ។ សម្នធិរតូវបានយករេៅអនុវតតករនអ្ប
ាោរបេទសជាេរ ើនករនអ្ពិភពេោករ សិករ្ាេឯឆ្ងាាំ១៩៧៨ េលើមនុស្ស
៧០០០

ករ់េឯោេមរិ

េរេញើភ ថាម្ននការកាត់បនថយ អាំេពើហឹ្្ា

ឧរករិដឌករមម អតតឃ្នត បទេលមើសេផ្ស្ៗ និ្េរគ្នោះថាាករ់ ាយ របាន២០%
កាត់បនថយអាំេពើេភវរករមមបាន៧២%

។

េឯអ្់េរលស

Merseyside សិករ្ាេលើរបជាជន ២៥ ៥០០០

េរសិករ្ាេឯ

ករ់ កាត់បនថយឧរករិដឌករមម

១៣% និ្ម្ននការរកករ ាំេរកនករនអ្ការររ របជាជនែរបជាបាំេពភការររ
យ៉ា្មត់ ត់មិនេដើរេល្េរ ើន េ ោះបាំេពភេស ករតីលឡ េោយការជួយ
េរជាមែរជ្គ្នា កាត់បនថយាពពោតាមនិយម សលឣតបូតសុាពពាយបសារ ។
សម្នធិម្ននឥទធិពលេលើនេយបាយនិ្ស្គមវិទ្ា សាពោេមរិ
ូលរួមរបជុាំ

េររតូវ

មុន

ាំគ្នាអ្គអយសមឹ្សាមធពិនិត្យខ្យល់ដេ្ហើមករនអ្រយៈ

េពលមួយេម្ន៉ា្ ។ សម្នធិ នឹ្ផ្កាស់បតឣរពិភពេោករ សម្នធិរឺជាការត
យុទធនឹ្ឋាមពលអវិជជម្ននែដលម្ននេឯករនអ្ខលឤន « រាំនិតអវិជជម្នន មិន
ែដលេធវើឲ្យជីវិតវិជជម្ននេ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ោះេទ»

បុែនតអនករែដលបានដឹ្ពីរបេយជន៍
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

របស់សម្នធិេហើយ

េឯែតមិនបាំេពភេស ករតីព្ាយមេធវើ

ករ៏ជាសិទធិ

េសរកាពពបុរគល ។ រពោះពុទធបានពន្យល់ថា េោករេនោះអវីៗមិនរតូវបាន
បេ្កើតេឡើ្ែតមត្េ

ោះេទ វារតូវបានបេ្កើតេឡើ្ាយប់ោនដ្ េហើយ

បនតេធវើដូេ នោះគ្នមនទីបញ្ចប់

ែដល

ាំឲ្យម្ននរបព័នធកររេករើត

និ្ការ

បាត់ប្់េៅវិភជាធមមតា ។ េោករេនោះម្ននែតវិបាករៃនករមម ម្ននែត
េហតុនិ្ប ច័យរបរពឹតតិេៅ មិនម្ននសតវបុរគលេឡើយ េរព្វោះេហតុ េនោះ
េរោាំបា ់ាស់ែដលរតូវសាំោត ិតតោរករករ់
អ

េដើម្បីេស ករតីសុខេឯ

រតជាតិ ។

បញ្ឝើជីវិត
សាំណួរ៖ េោករតា ! េៅម្ននករ្វល់ខាាាំ្ាស់ពីបញ្ញាជីវិត រឺេរឿ្
ររួសារ

េតើេៅរតូវេធវើដូ េមត េៅ?

េមលយ
ើ ៖ ឥឡឣវេនោះអនករេរសករទឹករខាាាំ្ាស់ ែតេពលអនករបានជួបបឹ្
ម្ននទឹករថាាេ

វ្េហើយ

អនករែបរជាមិន ុោះេរករបផឹករ

េហើយរិតែតពី

ែរសករយាំ « ជួយខញអាំផ្ ខញអាំេរសករទឹករាស់ » េតើេនោះជាេទសរបស់ទឹករ
បឹ្ឬជាេទសរបស់អនករ

?

ដូ គ្នាេនោះែដរ

អនករម្ននទុករខតាមផលឣវ ិតត

ធងន់ធងរាស់ ែតអនករមិនរពមជួយខលឤនណ្េសាោះ មិនរពមរិតេដើម្បីែសវ្
រករវិធីេោោះរសាយបញ្ញា អនកររិតែតពីតឡឣភែតឡរយាំែយករ េហើយបន់រសន់
បួ្សួ្សុាំឲ្យទុករខបានធូររសាលេៅ

េតើការេនោះោ េៅរួ េទ ? អនករ

្់ជាែតមិនរពមេលបថាាាំ ។ សីល សម្នធិ បញ្ញើ រឺជាឪសថជួយរុរប់
េាយរបានររប់មុខ

ជាសិល្បៈករនអ្ការេោោះរសាយបញ្ញាបានររប់យ៉ា្

ែតអនករែបរជាមិនោប់ភលឹករមិនេគ្នរព មិនឲ្យតាំៃល ែដលមនុស្សជាេរ ើន
ជាំ

ន់េរយករមកររបតិបតតិបានរួ ោករទុករខររប់ៗគ្នា

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

អនករ ្់ែតឲ្យរពោះ
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

មករជួយទាំ្ែដលអនករជាមនុស្សម្ននករិេលសរសកាករ
េ

ោះេហើយែដលជាមូលេហតុ

រឺករិេលសអនករ

ាំឲ្យអនករម្ននទុករខ រពោះពុទធបានរតាស់ថា

« ឧបាទនករខ័នធ៥រឺជាេមទុករខ» មេធ្ាបាយេដើម្បីបាំែបករវា រឺេរបើសីល
សម្នធិ បញ្ញើ កាលេបើខា្ករនអ្សងប់េហើយ ខា្េរឿមិនោ េធវើឲ្យខា្
ករនអ្រញ្ជឤយបានេឡើយ

ូរេរៀប ាំករមមវិធីេដើម្បីជួយខលឤនណ្ឲ្យ ្ាស់ោស់

េសពរប់ករល្ាណមិតត សាាប់ធម៌ រករ្ាសីល េធវើសម្នធិ - វិបស្ស

ឲ្យ

បានមុឺ្ម្ន៉ាត់មត់ ត់ ។ េដករអញ្ចឹ្ សុីអញ្ចឹ្ រិតអញ្ចឹ្ និយយអញ្ចឹ
្ េធវើអញ្ចឹ្ េទើបម្ននបញ្ញាអញ្ចឹ្ « ផ្កាស់បតឣរទាំ្អស់ » Change your
life style

ជីវិតករ៏ផ្កាស់បតឣរបាន

េហតុអីករ៏េរោ រស់េករើត ? មករពីេរ

ពូែករសរមបសាំរួលេដើម្បីផ្កាស់បតឣរ « ករតីម្ននោះរបកាន់ែតមួយមុខរត់ែដល
បាំផ្កាភករតីសុខខលឤនណ្ »េបើមិនខាំករាំោត់វាេោលេ ភេទ ទុករេទៀតេៅ ោាំ
េមើលេតើអនករនឹ្ម្ននទុករខបុាា ?។
អនករខលោះរិតថា ការេធវើសីល សម្នធិ វិបស្ស

រឺ

ាំឲ្យខាតប្់េពល

េវោ េហើយេរ ្់បានែតករតីសុខែដលជាេររឿ្បាំាពន់ែតបុេាាោោះ េរ
មិនដឹ្ថា

តាមពិតេរម្ននទុករខរឺេរព្វោះែត ិតត ោរករករ់របស់ខលឤនណ្

ទល់ែតេសាោះ ។ ការវិនិ ឆ័យេោយលាំេអៀ្មកររករខលឤនណ្ េហើយេ ោះែត
ទាំោករ់ករាំហុសោករ់អនករដៃទ រឺមករពីខលឤ នម្ននោះរបកាន់តាំេករើ្ខលឤន ថាខលឤន
លឡ

រតឹមរតូវជា្អនករដៃទ

មិនបានេមើលេញើភាពពលឡរបស់អនករដៃទ

ជីវិតែបបេនោះេតើម្ននករតីសុខមករពីា ? ខលឤនណ្ខាាំេធមភោករ់េរ ែត ្់
ឲ្យេរភភឹមតប ជីវិតរឺជាការេលអោះករញ្ចករ់សុទធសាធ េបើ អនករមិនព្ាយម
ោប់ករាំហុសខលឤនណ្េទ េ

ោះអនករគ្នមនៃថងបានសុខេឡើយ ។ មនុស្ស េបើ

មិនេ ោះោន់ម្នត់ថា « េអើអភករ៏ខុសែដរ

» េហើយរិតែតពីប្ខាំឲ្យេរ

ទទួលករាំហុសេធវើតាម ិតតខលឤន េបើេទោះជាេឯឋានសួរ៌ករ៏គ្នមនករតីសុខែដរ ។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ករាំហឹ្និ្ការសឡប់េខពើម

ការរិតាយយម្នយ

សា្ោរមមណ៍តាមការ

រសៃមរបស់ខលឤនណ្គ្នមនការពិត ម្ននអាំា ោ បាំផ្កាភអ្គាពព ិតត
របស់ខលឤនណ្បាន េោយការសាំ្ាំបេ្កើតរលករសញ្ញើអវិជជម្ននករាំេទ ខលឤន
ណ្យ៉ា្ៃថលថនឣរ េហើយបាំផ្កាភអនករដៃទយ៉ា្េឃ្នរេ

េរព្វោះែតការ

េមើលេញើភករាំហុសអនករដៃទេរ ើនជា្ករាំហុសខលឤនណ្ ។ Change your life
េរព្វោះេបើខញអាំេឯែតេធវើដូេ នោះ (អាំេពើដូ មុន)ខញអាំេឯែតឋិតករនអ្សាាន

style

ាពពដែដល ទទួលទុករខេសាករដែដល ផលវិបាករដែដល គ្នមនសនតិាពព
ិតត បាត់ប្់េគ្នលេៅជីវិត

ដូេ នោះតាំបូ្បាំផុត ខញអាំរតូវែតេធវើសម្នធិ

េដើម្បីបឺតរសូបយករឋាមពលបរិសុទធិៃន រករវាឡ
ពិោរាពីបញ្ញាជីវិតរបស់ខញអាំ

យករមករវិាព រ

េហតុអវីវិធីេនោះរតូវបានេរទទួលសាាល់

េពភពិភពេោករថា ជួយមនុស្សឲ្យម្ននករតីសុខ ? េណាើយ ុោះករុាំេងល់អី ខចី
េជឿសិន ុោះ

ខចីេរបើសិន េបើមិនេករើតោាំេបាោះប្់េោលករ៏មិនយឺតេពល

ែដរ ។

ភាពរកខវក់
ទឹករករនអ្ែករវេបើរករខវករ់េយើ្ោករ់ដូរេ ភបាន ែតទឹករ ិតតេយើ្មិន
ោ ោករ់ដូរេ ភបានេទ
េោយសារែតករកររដី

ែតោ សាំោតបាន

ែតទឹករ ិតតរករខវករ់រឺេោយសារែតករិេលស(ធមម

ជាតិញាុាំ្ ិតតឲ្យេៅហម្)
បានសាាតេហើយ

ទឹករករនអ្ែករវរករខវករ់រឺ

។

េពលេរសាំោតករិេលស( ិតតោរករករ់)

ទឹករ ិតតនឹ្ែរបជាថាាសាាតជាេរៀ្រហូត

សាពពសងប់ថាាសាាត

រឺម្ននែត

ៃន ិតតឋិតករនអ្ាពពរកករាយយសុខសនតិាពពែត

បុេាាោោះ ករតីសុខរេបៀបេនោះែល្ម្ននទុករខព្វល់រតូវតេៅេទៀតេហើយ ។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

68

អាហារផ្លវច
ូ ិត្ត ភាគ១

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ករិ ចរបស់េយើ្ រឺ ព្ាយមសាំោត ិតតោរករករ់ឲ្យអស់ពីករនអ្ខលឤនតាមរ
យៈ ៖
១- ការករាំណត់ដ្
ឹ ៈ េពល ិតតមួយដួ្េករើតេឡើ្េតើជាតិរបស់វាជាអវី ?
ជាករុសល អករុសល ឬវិបាករ ។ ការរិតេរកាធ រិតរ ែណន រិត ្
េពៀរ រិតេោភលន់ ....ាយល់ការរិតមិនលឡរតូវដឹ្ េហើយទភតាំរ្វា
មករវិភាពាម។
២- ការពិោរាពីេហតុផល រុណេទស លឡោរករករ់ ពិតមិនពិត ។
៣- រិតដឹ្ខុសរតូវ េហើយតាាំ្ ិតតោ ់ខាត មិននិយយមិនេធវើតាមអវី
ែដលខុស ។
រគ្នប់ៃសពមិនោ តាាំ្េឯេលើ ុ្ែដកររសួ បានយ៉ា្ា
មិនោ េេោះសេ

េភលើ្

ារសេឯាេឯេលើទឹករបានយ៉ា្ា ដាំាាំទាំ្ឡាយ

មិនោ ដុោះេលើែផនផ្កោាំ្ថមបានយ៉ា្ា ទាំ្េនោះរឺសមណៈទីមួយ ទី
ពីរ ទីបី ទីបួន េព្វលរឺ េសាតាបតតិផល សករទគ្នមិផល អ
និ្ អរហតតផល ករ៏មិនម្ននេឯករនអ្លទធិ សាស
ករនអ្រពោះពុទធសាស

គ្នមិផល

ដៃទេឡើយ រឺ ម្ននែត

េនោះែតបុេាាោោះ េរព្វោះេហតុអវី ? េរព្វោះសាស

ដៃទ មិនម្ននមរគអ្គ៨េឡើយ។
ករនអ្ធមមជាតិម្នន ្ាប់ជាេរ ើន

ែដលករនអ្េ

ោះម្នន ្ាប់ទាំ

ករ់

ទាំន្(Relativity)មួយែដរ មនុស្ស សតវ និ្រុករខជាតិ មិនោ េឯោ ់
េទលែតណ្បានេឡើយ

វារតូវឋិតេឯករនអ្ទាំ

ករ់ទាំន្ជានិ ច។

បុ ែនត

ស្គមមនុស្ស ស្គមសតវ និ្ស្គមរុករខជាតិ សុទធែតម្ននសាពវៈពីរជា
និ ច រឺសាពវៈរទរទ្់ និ្ សាពវៈបាំផ្កាភ ែដលសាពវៈនីមួយៗរករ្ា
លករខណោះផ្កោល់របស់ខលឤនយ៉ា្បរិសុទធសាាត
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

េហើយែត្របយុទធយករ
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អតថិាពពេរៀ្ៗខលឤន។ នរជនណាបានេសពរប់ជាមួយសាពវៈបាំផ្កាភ
េហើយមិនេ ោះដករខលឤនថយ ឬ មិនេ ោះែករែរប េ

ោះករ៏វិ

សឆ្ងប់ជាមិន

ខាន។ ខា្េរកាមេនោះជាលករខណោះមិតតលឡែដលអនកររួររប់រករ ៖
១- ម្ននសប្បរអ សធម៌
២-េ ោះសាាប់គ្នេា ៅវិភេៅមករ
៣-េ ោះជួយែករករាំហស
ុ គ្នា
៤-េ ោះផតល់ាពពរកករាយយដល់គ្នន
ា ្
ិ គ្នា
៥-េសាមោះរត្់ន្
ឹ គ្នាររប់កាលៈេទសៈ និ្េ ោះែថរករ្ាករិតតិយសឲ្យគ្នា
៦-ម្នន រិតោធ្ារស័យរបហាករ់របែហលគ្នា
៧-េ ោះរួមសុខរួមទុករជា
ខ មួយគ្នា មិនេបាោះប្់េោលគ្នាករនអ្រគ្នរករ ។
លករខណោះ៧យ៉ា្េនោះ

អនករោ យករេៅេរបៀបេធៀបេដើម្បីេរកសយករមិតត

១០០ឆ្ងាាំករ៏បាន ។

ឿរយល់ដឹងពីចើាប់ធមមជាតិ
អវីៗមិនេទៀ្ រូបមិនេទៀ្ សេមល្មិនេទៀ្ ជារបស់េករើតរលត់ ៗ
អនករារបកាន់ថាេទៀ្ អនករេ
ព្វករ្យនិ

ោះម្ននទុករខជាធមមតា ។ ព្វករ្យសរេសើរ

ោ ការបាន និ្ការមិនបាន សុទធែតមិនេទៀ្ េរឿ្ករាំសត់ េរឿ្

េករើតទុករខ េរឿ្រកករាយយ សុទធែតមិនេទៀ្ េករើតេហើយរលត់ផុតេៅ គ្នមន
វិបតតិទាំ្ឡាយាជារបស់េយើ្េរៀ្រហូតេឡើយ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ករ៏គ្នមនេស ករតីសុខ
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ាជារបស់េយើ្ពិតរបាករដែដរ ។ រតូវាពវ
ករុាំមករេទៀ្ែតអវីែដលជារុាំនាំករាំហឹ្ ការ
េខពើម

ឲ្យជាប់ពីអវីៗមិនេទៀ្

ឺោប់តូ

ែដលសូម្បីែតខលឤនណ្ករ៏មិនេទៀ្ែដរេ

ោះ

ិតត និ្ាពពសឡប់
។

សម្នធិ

ែដល

សម្បយុតត (រួមជាមួយ) និ្វិតករកៈ វិោរៈ (ការពិោរា) រឺេលើករយករ
េរឿ្ាយ៉ាវទាំ្អស់មករេធវើការពិនិត្យពិោរា ពីេហតុផលរបស់វា ឧ ាពពម្ននោះករាំាភ់និ្ោតាមនិយម
រកករាយយ
កររុា

ាំមករនូវេស ករតីសុខ ាំេរកនដូ េមត ខលោះ
?

?

មិនម្ននាពព
?

ការេមតាា

េហតុអីមិនខិតខាំ

ការពិោរា(េយនិេសាមនសិការៈ)ពី

េហតុផលែបបេនោះឲ្យបានេរឿយៗ
េ

ាំឲ្យេករើតទុករខ

ាំឲ្យរព្វត់ញាតិ េហតុអីរតូវរករ្ាវាទុករេធវើអី

េរមើនវាឲ្យេរ ើនេឡើ្
ខាន

វា

នឹ្

ាំេៅកាន់ពនលឺរតាស់ដឹ្ជាមិន

គ្នមនការរតាស់ដឹ្ទាំ្ឡាយាែដលមិនម្ននការពិោរា

ោះេទ។

១ - ករុេាំ បាោះប្់ខន
លឤ ណ្េោល េរព្វោះែតរវល់តាមហួ្ែហ្អនករដៃទ ទាំ្
េរមិនែដលខវល់ពីការបាត់ប្់ខលឤនអនករផ្េ
ករតីរសឡាភ់របស់អនករេ

ោះ េតើេនោះជាតាំៃលៃនេស

ោះឬ?

២ - ការរិតេផ្កាតេៅេលើការម្ននោះរបកាន់ ការតូ

ិតត

ាំឲ្យម្ននការ

ឺោប់កាន់ែតខាាាំ្ េរព្វោះេនោះជាការេផ្កាត ិតតេៅេលើបញ្ញាេរ ើនជា្
ការរិតេផ្កាតេៅេលើការែសវ្រករដាំេាោះរសាយ េពលខលោះោ ខឹ្ដល់
ថាាករ់គ្នាំ្េបោះដូ្សាាប់ផ្ករ៏ម្នន។
៣ -របាករ់នយ
ិ
យថាៈ ខាំសន្សាំខញអាំេៅ

អនករនឹ្បាំេភល អវីៗបានទាំ្អស់

េពលេវោនិយយថាៈ តាមខញអាំមករអនករនឹ្េភល អវីៗទាំ្អស់

អ

រត

និយយថាៈ តស៌ូេឡើ្ េដើម្បីខញអាំ អនករនឹ្េភល អវីៗទាំ្អស់ ទីបាំផុត វិល
ករ្បអ្េពភៗមួយៃថង បានសល់ែតោស់
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ឺ សាាប់ ែភនករករ៏ខាាករ់ េធមភករ៏
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បាករ់ សករ់ករ៏សកឣវ ខន្ករ៏េកា្ ។ ណរពោះនិយយថាៈ

ូរោាំខញអាំទុករករនអ្ ិតតែត

មួយអ្គរត់ អនករនឹ្េភល អវីៗទាំ្អស់ េតើអនករតាមមួយា ?
ែ ករោយេស ករតីោណិតរសឡាភ់

សូម

េឯររប់ទីករែនល្ែដលអនករបាន

េៅដល់ ករុាំោាំបា ់ម្នននរាមករសុាំពីអនករឲ្យេសាោះ អនករនឹ្េវ សាោយ
េស ករតីរសឡាភ់យករមករផទោះវិភជាមិនខាន េហើយេវោជិតសាាប់ អនករ
នឹ្ភភឹមេរ ើនជា្ការសាំរករ់ទឹករែភនករ។

រតូវេច យល់ចិតតេនើ
មនុស្សពីរ

ករ់ែបករគ្នាេរព្វោះែតការមិនយល់ ិតតេៅវិភេៅមករ៖

េៅរសី៖ េោករតាេៅ ្់េោយេោករតាជួយរបាប់េៅបនតិ
េៅម្ននរូដណតឹ្េហើយេពលខលោះេៅរសោភ់គ្នត់ាស់
ខលោះេពលេញើភបតីមត
ិ តរឺអនករដ៏ៃទេរលឡជា្េរម្ននជា្

ាយល់ៃថង
បុែនតេពល

េហើយេ ោះេរបើ

សាំដីែផឡមជា្េហើយយករ ិតតទុករោករ់ជា្

េពលខលោះេៅ ្់ែតផ្កា ់

ព្វករ្យេហើយរិតថានិ្រករេោយបានលឡដូ េរ

េតើេៅរិតដូ េនោះរតូវរឺ

ខុសេោករតា ែតេបើខុសេតើេៅរតូវេធវើ ិតតែបបា េទើបមិនេោយរិត
ដូ េនោះេទៀតេោករតា?សូមេោករតាជួយរបាប់េៅផ្។
តាេេលើយ៖

េនោះជាតាំាករ់កាល ុោះទូករេទ

េយើ្ោ េរជើសទូករជិោះបាន

ររប់ម្ន៉ាករ េបើរតូវេរជើសករ៏េរជើសសិនេៅ េបើ ុោះទូករេហើយ ែល្រតូវរិ ត
ពីអវីទាំ្អស់ រិតែតពីជួយគ្នា

េបើេៅេឯែតេដើរេរបៀបេធៀបជាមួយ

អនករដៃទ េៅគ្នមនៃថងបានករតីសុខេឡើយ េៅ ្់ញាុាំោែផឡមែតគ្នមនសា ់
ការករ៏ោ

េ្កៀ្ផទោះអនករាបាំភលឺផទោះអនករេ

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ែតសាំបករេរឿ ែតករនអ្សេ
ទភ
មិនខាន

ាសេឯាដូ េភលើ្ករ៏ម្ននែដរ ។តាម ្ាប់រសូប

ការរិតពីអវីែដលខលឤនសឡប់រឺែត្ែតបានជួបអវីែដលខលឤនសឡប់ជា
(សឡប់ជាំពប់េលើ) ូរអធិោានបួ្សួ្ដូ េោករយយសុជាតា

សូមបានសាាមីរបករបេោយធម៌ រិតែតេរឿ្លឡៗនឹ្បានជួបែតេរឿ្លឡ
ករុាំរិតោរករករ់។
េៅរសី៖

ុោះេៅរតូវេមើលេោយរេបៀបាេទើបដឹ្ថាលឡេោករតាេៅ

ខាា ែតេរជើសខុសេទេោករតា។
តាេេលយ
ើ -

េរេដើរ ូលសាាល់គ្នាៃមភឆ្ងាាំេឯែតខុសែដរេទេៅ

េមើលពួជ

ររួសារផ្ ពួជមិនេដើរេោលផទោះ ពួជែថករូនរបពនធ េរឿពីេនោះេៅោ
េមើលេៅេលើាពពឈាាសៃវ

និ្ាពពេសាមោះរត្់

បូាយណផ្ រួ េហើយរតូវេ ោះេពភ ិតតនឹ្ការសេរម
េៅរសី៖
មហិ ឆតាធាំ

ុោះេបើសមតីោរករករ់មិនេ ោះែផឡម

េមើលករ្បឤនទយពី
ិតតរបស់ខលឤន។

មិនេ ោះថនម

មិននិយយេរ ើនេសាោះករេរកាោះ

េហើយម្នន

េតើមនុស្សជាំពូករេនោះលឡរឺ

ោរករករ់េោករតាជួយរបាប់េៅផ្។
តាេេលយ
ើ ៖

មនុស្សទល់ែតសាាប់េទើបវាយតាំៃលបាន

ែរបរបួលផ្កាស់បតឣរេទ

បុែនតមនុស្សែដលពូែករ

េរព្វោះអវីៗសុទធែត

ែករែរបករាំហុសេទើបជា

មនុស្សែដលពិបាកររករ អវីៗសុទធែតអភិវឌ្ឍបាន ឲ្យែតេៅេ ោះែផឡមែលហម
េ ោះថាាករ់ថនមេរជាមុន

េៅមិនោ ឲ្យែតេរថនមេយើ្រហូតេពករេ

ោះ

េទ េនោះេរេៅថាមនុស្សោតាមនិយម េរព្វោះរាំនិតែបបេនោះមិនម្ននករតី
សុខេទ « េធវើបាបបានបាប េធវើបុណ្យបានបុណ្យ េធវើបាបពីមុនបាប
េ

ោះមករស្ សឡប់េរ េរសឡប់មិន ប់សាំណ្ រសឡាភ់េសនហ៍សន្ េរ

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

េសនហ៍េយើ្វិភ»ោាំទុករ ុោះ។
េៅរសី៖ េតើេ ោះែករករាំហុសេ

ោះដូ េមត េៅេោករតាេៅមិនយល់េទ។

តាេេលើយ៖ ឧទហរណ៍ េពលេរេដើរេល្យប់េោលផទោះ េយើ្សុាំឲ្យេរ
ប់េធវើេទៀត

េរ

ប់ាពាម

ែតមនុស្សែបបេនោះែល្ម្ននេឯករនអ្

េោករេនោះបាត់េៅេហើយ េឯសល់ែតមនុស្សេផគើនែថមែតបុេាាោោះ ។
ការេរកសរូរសកររតាមពិតេឯម្ននករមមផល ូលរួមសឹ្ែត៩០%

ករុាំេភល

េធវើបុណ្យបួ្សួ្សុាំជួបបុេពវសននិវាស ។

សាវើមីមានេរចើនរបេភទ
១- សាាមខ
ី ោះល យកររបពនធេោយករតរី សឡាភ់អស់ពេី ព្វោះពីព្
ុ រិតរសៃមថា
េពលបានមករនឹ្ថនមែថមិនឲ្យទស់ ិតត
េហើយករ៏ថាាករ់ថនមពីតាំបូ្

លុោះបានមករដូ ករតីរបាថាា

រួ េហើយាយ ិតតកាាយេៅជារជករ់េរជភ

េៅវិភករ៏ម្នន។
២- សាាមខ
ី ោះល មិនរសឡាភ់ខន
លឤ ណ្េទ េរៀបការតាមោស់ទាំ េហើយបណតតោះ
បាោលករតីរសឡាភ់តាមេរកាយករ៏ម្នន ។ រសរត់រសរាំែតពីតាំបូ្ ដល់
បានសាាល់រសជាតិេសនហ៍រួ េហើយ ខូ ែករមិនេឡើ្ករ៏ម្នន។
៣- សាាមខ
ី ោះល កាលពីេឯករេម្នាោះមហាែសនខូ
រសីមិនេរកសមុខ

«របុសករ្ាលខូ » េល្

រសាប់ែតេរកាយេរៀបការេហើយែករ រិត

េសាមោះរត្់ជាមួយរបពនធករូនរហូតសូម្បីែតែមឪ

រសឡាភ់

ឺករ៏មិនខវល់។

៤- សាាមខ
ី ោះល មិនពូែករសុេី ទ ពូែករែតផឹករ ផឹកររួ កា វាយករូនរបពនធ េឈាាោះ
េជរជាមួយញាតិមិតត បតីខលោះមិនពូែកររករ ពូែករែតខា្បេ្កើតករូន បតីខលោះពូែករ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

រករទាំ្រទព្យទាំ្រសីភី ទាំ្ផឹករសីុុទាំ្េល្ែល្ប្ បានសពវបានររប់
មិនខវោះ េ

ាោះ .....។ល។ សាំាបេយ្ដី រសីេយ្របុស ពូេៅេយ្

អុស រ មុោះេយ្ថាោល់ េតើករាំាព្យេនោះខុសឬរតូវហន ? េតើអនករយល់
រពមរបរល់ជីវិតរបស់អនករឲ្យភ័ពវវាស

ររប់ររ្ឬេទ?

ភរិយមានេរចើនរបេភទ
១-

ម្នតាភរិយ

ជាភរិយករាំររករបាន

្បានតាាំ្ ិតតរួ ជាេរស

េដើម្បីេរតៀមខលឤនែថទាំបតី ែថទាំករូនជាទីរសឡាភ់ បតីេធវើខុសជួយែណ

ាំ

ជួយេមើលខុសរតូវមុខរបរករិ ចការរករសុី ជាំនួសបតី បតីេជររបម្នថឬវាយដាំករ៏
មិនខឹ្

ិតត

្ រឺដូ ជាម្នាយេបោះបិទមិនែដលេ ោះរុាំខឹ្សឡប់ស្សឹករ

ជាមួយករូនមត្ាេឡើយ ។

្ែថទាំបតីេមើលខុសរតូវតាាំ្ពីសេមលៀករ

បាំព្វករ់ ការព្វរករិតតិយសបតីសពវែបបយ៉ា្ ។ ម្នតាភរិយខលោះ លឡជាមួយ
បតីេហើយែថមទាំ្ររប់ររ្បតីមិនឲ្យបតីេរកបាំរោះបានេទៀតផ្

«បតីស័ករតិ៣

របពនធស័ករតិ៤»។
២- ទសភរិយ

្តាាំ្ ិតតេមើលែថបាំេរកបតីសពវររប់ែបបយ៉ា្ដូ ជា

អនករបាំេរក មិនហា៊ានេរបើសិទធិករនអ្ការសេរម អវីទាំ្អស់ រឺដឹ្ែតតាមបាំេរក
បតីែតបុេាាោោះ។
៣- ករល្ាណភរិយឬមិតភ
ត រិយ ម្នន ិតតដូ ជាមិតត រសឡាភ់េសាមោះ
េសមើ មិនហួ្ែហ្មិនរបែ រប ័ណឌ េបើបតីអស់ ិតតរសឡាភ់ករ៏ែបករគ្នា
តាមធមមតាៗ។
៤- សហាយៈភរិយ រឺម្ននកាមាយរៈតាាមិនេ ោះសកប់សកល់ េញើភ
របុសថមីមិនបាន ឲ្យែតបតីេភល រតេ ៀករ ផលប់។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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៥-

េោរភរិយ

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក
បតីទុករអីរបែហសមិនបានរឺដឹ្ែតបាត់ភលឹបៗ

េ ោះ

រសឡាភ់ែតប្បឡឣនណ្ ឲ្យប្បឡឣនណ្មិនេ ោះែរករ្រែអ្ ិតតបតី េបើប្
បឡឣនខា្បតីវិភេបោះមិនេ ភ ។ល។
េតើអនកររួរជារបពនធែបបា េដើម្បីជួយឲ្យររួសារករូនេៅរស់េឯម្ននករតី
សុខ

?

មិនម្ននអវីហួសពីការរិតេនោះេទ

រិតេដើម្បីបេ្កើតតុល្យាពព

អាំា ករនអ្ររួសារ ។

អ្នុបុពវីកថា
អនុបុពវីករថា

(ជាធមមេទស

ប

ោប់ពីធមមេទស

ែដលម្ននជាំ

េៅ) ជាការសែមត្ធម៌ េរបាសសាធុជនរបស់រពោះពុទធអ្គ េហើយរពោះ
អ្គែត្ែតសែមត្ម្នន៥យ៉ា្តាមការរួរ៖
១- ទនករថាៈ សែមត្ពីោនិស្្សៃនទន ការឲ្យ ការែ កររុែលករ ការ
លោះប្់
២- សីលករថាៈ សែមត្ពីការរករ្ាសីល ពីរុណតាំៃលោាំបា ់ៃនសីល
សរម្នប់មនុស្សនិ្ស្គមមនុស្ស។
៣- សរគករថាៈ ជាការសែមត្ពីករតីសុខេឯឋានសួរ៌នឹ្វិធីរបតិបតតិេដើម្បី
បានេៅេករើតេឯទីេ

ោះ

ជួយដល់អនករែដលម្ននជាំេនឿករនអ្េរឿ្េនោះឲ្យ

ម្ននការរបតិបតតិបានរតឹមរតូវ ឧ- េរមិនោ បូជាយញ្ដ ឬ អ្វរកររ
លន់តួរពោះោទិេទពេដើម្បីេៅេករើតេឯទីេ

ោះបានេទ

េររតូវែតេធវើអាំេពើ

លឡ។
៤- កាម្នទីនវករថាៈ សែមត្ពីេទសរបស់កាម កាមរែម្ម្ននេទស
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

េរ ើន រហូតដល់កាប់សម្នាប់គ្នាផ្ករ៏ម្នន វិ

សេោករេនោះេៅផ្ករ៏

ម្នន។
៥- េនករខមៈម និសស
ាំ ករថាៈ េរកាយពីេរបានយល់ថា ការបានអវីៗពីេោករ
េនោះជាទុករខ ការបានជាតិករាំេណើតរឺជាទុករខសូម្បីេករើតជាេទវតា ជារពហមករ៏
េឯែតម្ននទុករខ េទើបរពោះេោករពន្យល់ពីផលលឡ(ោនិស្្ឃ)ែដលេករើត
ពីការលោះប្់វិភ ។ ោនិស្្សៃនការេ ភោករកាម ការេ ភសា្
រពោះផនឤសរឺជាការកាត់បនថយេហតុៃនទុករខ
េឡើយ ។

សូមអនុេម្នទ

ផលឣវេរឿពីេនោះរែម្មិនម្នន

សពវញ្ដអតតញាណែដលជាបញ្ញើញាណដ៏

ករាំពូលរបស់បុរគលបានរតាស់ដឹ្។

ោរកខកមមោឋើនឬមពវដឋកមមោឋើន៤យើង
េយគ្នវ រែដលេទើបែត ាំេរកនករមមោានថមីេហើយរបាថាា នឹ្អប់រុ ិតត
ឲ្យបានលឡរប្បី ាំេរកនករមមោាន៤យ៉ា្ដូ តេៅេនោះ
១- ពុទន
ា ុសស្ តិៈ រឺេដើម្បីឲយ្ ិតតម្ននទីពឹ្សិន រលឹករដល់រុណរពោះពុទធ
េោយការាពវ

រពោះ

មាមួយរបស់រពោះអ្គករ៏បាន (េរកាយពីបាន

យល់ន័យរពោះ

មេ

២- េមតាាាពវ

ៈ ផ្ាយេស ករតីរសឡាភ់ាយប់ោនេៅមិតតសរពហមោរក

ោះេហើយ)។

យ៍ េៅញាតិមិតត េៅអមនុស្ស េដើម្បីេស ករតីសុខ ខលឤនណ្ផ្និ្េស ករតី
សុខអនករដៃទផ្។
៣-

អសុភករមមោន
ា ៈ

េដើម្បីសរម្នលាយរៈករនអ្រូបឲ្យ ិតតតាាំ្ម្នាំេឯករនអ្

ករមមោាន េរព្វោះករិេលសសតវវាមិនេ ោះសាាល់អនករាេទ ឲ្យែតេញើភរឺ
ដឹ្ែតពីេរតករអរោករ់។
៤- មរានុសស្ តិករមមោន
ា ៈ េដើម្បីទោ
ាំ
ករ់ម្ននោះរបកាន់ករនអ្ទិដឌិ េដើម្បី
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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េករើតវិេម្នករខបីនិ្និព្វានបី េរព្វោះបានេញើភៃរតល័ករខណ៍ធម៌ ។ ករមមោាន
៤យ៉ា្េនោះរតូវររប់ រិត

ាំែណករការពិនិត្យខ្យល់ដេ្ហើម រឺរតូវែតេម្ន

ហៈ រិត វិតករកៈ រិត ែតបុេាាោោះ ។
 េបើអនករ ្់ម្ននករតីសុខតាមផលឣវ ិតត
ថា អតីតករ៏គ្នមន ប ចអប្បននករ៏គ្នមន អ

ូររិតឲ្យេញើភតាមេស ករតីពិត

រតករ៏គ្នមន េោករេនោះសូន្យទេទរ

សូន្យោករសតវបុរគល សូន្យោករតួខលឤននិ្ោករវតថអជារបស់ខលឤន េទើបអនករ
ោ េល្សមុទទជីវិតបាន ។ េោយរាំនិតេនោះអនករោ យករ

នោះការេករើត

សាាប់បានទាំ្រសុ្ ការរិតេរ ើនរឺជាមូលេហតុដ៏ ាំប្

ាំឲ្យបាត់ប្់

សុភម្គល បុែនតការរិតករនអ្ឧបាយខា្េលើ កាន់ែតរិតរឺកាន់ែតម្ននករតី
សុខ ។ បេរ្ៀន ិតតខលឤនណ្ឲ្យេ ោះេមើលេញើភអវីៗករនអ្ផលឣវលឡ

ាំឲ្យម្នន

ការរស់េឯជាមួយេស ករតីរសឡាភ់ ម្ននសាមរតីាពាករ់រលឹករ ករាំ ោត់ការ
ភ័យខាា

កាត់បនថយាពពោតាានិយម

ម្ននោរមមណ៍លឡេោយខលឤនណ្

ាំឲ្យម្ននការផ្កាស់បតឣរខលឤនណ្

មិនោាំបា ់រតូវការជាំនួយពីខា្េរឿ

េឡើយ ។
 រតិេោករ សីហៈជាេសត សតវករនអ្រិរកបពវតា សម័យមួយបានធាាករ់
ខលឤន

ឺ

រររឹកររេររ្

អស់ទាំ្សតវម្ននករ្វល់

ាំគ្នាមករេោមេាយមែថទាំ

បាត់ែតទន្ាយមិនេញើភមករេអើេពើនឹ្េរ

េេលៀតឪកាស

សតវសាា

បានេព្វលោករ់រុករស៌ករេសៀតជាមួយេសត សតវថា

ទន្ាយជាសតវម្ននករតីរបម្នថដល់សីហៈ

វារិតែតការសប្ាយ

មិន

រពួយបារមភដល់រពោះេ សាាេឡើយ ។ ដាំណឹ្េនោះបានដឹ្ដល់ទន្ាយ េរ
ខាំេបាលខមឤលខាមភ់រតេហបរតហប

េៅលុតរកាបែករ្បរេសត សិ្ហរួ

េហើយេព្វលយ៉ា្ែខ្ែរ្ថា ែដលខញអាំម្នាស់បាត់ខលឤនមួយរយោះេនោះ មិន
ែមនមិនដឹ្ពីរពោះាយជសុខាពពរបស់រពោះអ្គេទ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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ររប់ទីករែនល្ េពទ្យម្នាករ់ៗ េព្វលររប់ែតម្នត់ថា រពោះេាយគ្នព្វធេនោះ នឹ្
ជាសោះេស្បើយបានដាយបារពោះអ្គបានហុតឈាមសតវសាា
ហៈបានសទអោះេៅកា ់ករសាា

េសត សី

ែដលេឯោាំោករ់រុករទន្ាយែករ្បរខលឤនហុត

គ្នមនសល់មួយតាំណករ់េឡើយ ។
១- អាោតជាោថ៌ករនល្ បានសុខទុករខផ្េរព្វោះអាោត
២-េ ោះណ្ឲ្យែរករ្េ ោះេរ
៣-ករមមអករ
ន ាេធវើ អនករេ

ោះទទួល

៤-ោវុធអវខា
ី ្
ាាំ មិនេសមោ
ើ វុធបញ្ញើ ម្ននបញ្ញើរករ្ាខលឤនរបេសើរជា្យករ
បញ្ញើេៅេធវើបាបអនករដៃទ

។

េតើអនករេឯម្ននាពសិត ដៃទេទៀតេទ

ទករ់ទ្ជាមួយេរឿ្និទនេនោះ?


ឧតតមធម៌ករនអ្ជីវិតរឺ សទា- វករយៈ - សតិ-សម្នធិ- បញ្ញើ (ឥង្គ្នទិយ៥

ឬ ាពពជាធាំ៥យ៉ា្)
១- សទាៈ អវីែដលអនករយល់ថារតឹមរតូវ អនករនឹ្េជឿ អវីែដលអនករេជឿ អនករ
នឹ្បានទទួល

ជាំេនឿែត្ែត

ាំការពិតមករឲ្យអនករ

។

២- វករយៈ អវីែដលអនករេជឿ អនករនឹ្ព្ាយមេធវើ េស ករតីព្ាយមែត្ែត
បានសេរម ។
៣- សតិៈ ម្ននេស ករតីព្ាយម

ាំឲ្យម្ននសាមរតីរបុ្របយ័តនរុៃពេមើល

េដើម្បីការព្វរករាំហុសមិនឲ្យេករើតេឡើ្ សូម្បីែតករនអ្ ិតតរិត អនកររិតខុស
ករនអ្ៃថងេនោះ(រិតេផ្កាតេៅេលើការ
េ

ោះ ្ាប់រសូបទភនឹ្

េរកាយ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ឺោប់ ការខាតប្់ ការករតីរករហាយ )

ាំយករេរឿ្មិនលឡមករឲ្យអនករជួបេឯបុ

រតូវរបុ្របយ័តនករនអ្ការរិតឲ្យបានលឡ

មនែខ
។
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៤- សម្នធិៈ ជាការតាំករល់ ិតតម្នាំករនអ្ការរិត ករនអ្ការេធវើ ករុាំោប់េនោះោប់
េ

ោះមិនេឆ្ងោោះរត្់ា។

៥- បញ្ញើៈ ជាតួធម៌ដ៏ធាំេឯករនអ្ជីវិត ជាមេធ្ាបាយករនអ្ការែសវ្រករផ្
ជាមេធ្ាបានករនអ្ការេោោះរសាយបញ្ញាផ្

ជាមេធ្ាបាយករនអ្ការ

សា្េស ករតីសុខករនអ្ ិតតផ្ ។ េបើអនករមិនេជឿេទ អវីៗករ៏មិនេករើតេឡើ្
ែដរ អវីករ៏េោយឲ្យែតអនករេជឿយ៉ា្មុតម្នាំ វានឹ្កាាយេៅជាការជាមិន
ខាន។ ការេរៀបាយប់ខា្េលើេនោះ ជាេោករិយធម៌ េបើ អនកររបាថាាសា្
េោករុតតរធម៌

អនករករ៏រតូវែតេដើរតាមផលឣវេនោះែដរ

េរព្វោះជាធម៌ម្នន

ាំែណករករនអ្ការរតាស់ដឹ្ ។

ឿរមិកើាពីមុភមងគល
តាមការសិករ្ាពីសុភម្គល

ររួសារេឯអ្់េរលសបានបរាភថា

អរតាែល្លោះគ្នា ម្ននករាំរិតខពស់ កាលា
ជាំ

បតីរបពនធេធវើការររខុស

ភគ្នា ឧ- បតីជាេវជជបណឌិត របពនធជាេមធាវក េពលអ្គអយ ុោះេរ

និយយែតេរឿ្េរៀ្ខលឤនែដលមិនោ យល់បានទាំ្អស់គ្នា
េវោេធវើការខុសគ្នា

េពល

ាំឲ្យេករើតការស្្ស័យពីគ្នាេឯេពលម្ននការោករ់

អន់ ិតត ដូ ជាបតីេពទ្យរតូវេៅយមេពទ្យេឯេពលយប់ របពនធែបរជា
ស្្ស័យថាលបេៅម្ននរសី

។

េពលម្ននបញ្ញាករនអ្ករែនល ្ការររ

របពនធពួករេរមិនោ ជួយេោោះរសាយគ្នាបាន
ករនអ្ររួសារនិ្ករនអ្ករែនល្ការររ ។

គ្នមនការរកករ ាំេរកនទាំ្

អនកររួរេរជើសេរកសៃដរូែដលម្នន

វិជាាជីវៈដូ គ្នា េទើបជាការលឡ ។ ម្ននមនុស្សេរ ើន
បាត់ប្់ករតីសុខេរព្វោះែតការេរបៀបេធៀប
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

បតី

ករ់ាស់ ែដលរតូវ

ខលោះរហូតដល់បាត់ប្់ជីវិត
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េទៀតផ្ករ៏ម្នន

េហតុេនោះរតូវឆ្ងាតៃវករនអ្ការេរបៀបេធៀប

េធៀបប

ាករេធវើបាបខលឤនណ្ឲ្យេសាោះ ។ សុភម្គល រឺជាផលឣវ មិន

ោបបេ

ែមនជាេគ្នលេៅេទ
ាំេព្វោះអនករេ

ោះេទ

ករុាំេរបៀប

សុភម្គលមិនែមនជាអវីែដលបានេករើតេឡើ្
វាជាអវីែដលអនករេរជើសេរកសេឯេពលម្ននេរឿ្អវី

មួយបានេករើតេឡើ្ ាំេព្វោះអនករ

េនោះជាេហតុផលែតមួយរត់ែដលេរ

សរេសរ Happiness មិនសរេសរ Happeness ។ ទាំ

ករ់ទាំន្េសនហារតូវ

ថយ ុោះ កាលាាពរីម្នា្ៗ ព្ាយមែត្តាាំ្ខលឤនណ្ឲ្យម្ននឋានោះ
ខព្់ខពស់ជា្ាពរីម្នា្េទៀត

េបើ ្់ែសវ្រករសុភម្គលរតូវរករ្ា

តុល្យាពពករនអ្សមព័នធាពពឲ្យបាន។
ិតតគ្នាែត្រហ័សទទួលការ

េសនហាែដលទទួលបានពីការខាំយករ

ឺោប់ ជា្េសនហាែដលទទួលបានពីការ

សាាល់ ិតតសាាល់េថលើមគ្នា។ ករនអ្េោករេនោះគ្នមនអនករាោ រស់េឯែករ្បរ
េយើ្បានេោយសារែតាពពលឡឥតេខាាោះរបស់េយើ្េ

ោះេទ។

សន្សាំេសៀវេៅ ណម្នាករ់ខាំសន្សាំែស្បករេជើ្ ការខាំសន្សាំេនោះ
ម្ននការ

ម្នាករ់ខាំ

ាំឲ្យេរទាំ្ពីរ

ឺោប់ ែតេរទាំ្ពីរម្នន ាំណុ រួមមួយ រឺការភ័យខាា ការ

បាត់ប្់ ភ័យខាា ការមិនបាននិ្ខវល់ខាាយករនអ្ការសន្សាំដូ គ្នា។
េ ោះែតេទើសគ្នាករនអ្ការសន្សាំ នឹ្

េបើ

ាំឲ្យសាបសូន្យេស ករតីសុខករនអ ្ររួសារ

ជាមិនខន។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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េរឿងនិំនកងអសានត
េោករខញអាំសុាំែល្លោះជាមួយរបពនធខញអាំ េហតុអីេៅបឡឣន? មនុស្សសឡី
ករនអ្បនទប់េដករករ៏ ិញ្ចឹមែេកនិ្ឆ្ងមែដរ

ខញអាំរទាំមិនបានេទ ករលិនសឡអយពួករវា

ខាាាំ្ាស់ ។ អញ្ចឹ្េម មិនេបើករប្ឡឤ

?េបើេបើករប្ឡឤ

និ្រព្វបរបស់ខញអាំេហើរអស់េទអី ?ហាាករ !
បានេករើតមករករ៏មិនែមនេដើម្បីខញអាំ

មិនឲ្យេសករ

ឹ្ម្ននអីខុសគ្នា ?

ណខញអាំបានេករើតមករករ៏មិនែមនេដើម្បី

បុែនតៃ ដន្យេយើ្បានជារសឡាភ់គ្នា

េហើយសេរម

្
្

ិតតរួមរស់

ជាមួយគ្នា ។ ឥឡឣវការរស់េឯរបស់េយើ្រកាាំរករូសមិន ុោះសាំរុ្នឹ្គ្នា
េនោះមិនែមនជាករាំហុសអនករាទាំ្អស់
មួយែដលមិន ុោះសាំរុ្នឹ្គ្នាែតបុេាាោោះ

រឺវារគ្នន់ែតជាការរស់េឯ
មិនោាំបា ់

ឺោប់ េសាករ

េៅអវីេឡើយ េបើេយើ្រស់េឯជាមួយគ្នាមិនបានេៅេហើយេ

ោះ

ាំគ្នា

ោករេ ភេៅ េធវើយ៉ា្ាឲ្យែត ិតតពួករេយើ្ម្ននករតីសុខ ៕


េោករេនោះមិនបានវាយរបហារេយើ្

េយើ្េ

ឲ្យដូ ជាការរិតខុសរបស់

ោះេឡើយ ការរិតមិនលឡរបស់េយើ្ េពលខលោះរឺដូ ជាេយើ្យករ

ភភឤរវាយដាំករ្ាលខលឤនណ្ដូេោាោះែដរ រិតទល់ែត

ឺករ្ាលេខាោករៗ រិត

ទល់ែតបញ្ញាេោោះរសាយែល្េ ភ រិតទល់ែតអស់ស្្ឃឹមករនអ្ជីវិត
ែដលតាមការពិតវាមិនអញ្ចឹ្ទល់ែតេសាោះ

សា្ោរមមណ៍េធវើបាប

ខលឤនណ្ តាមែតការរិតរសៃមខលឤនណ្បាំៃភលការពិត
ករ្ាលររុករេហើយេឯែតមិនទន់ាពាករ់ខលឤនេទៀត
ជួយខលឤនណ្ឲ្យ
Netherlan

ប់រិតេទ

។ រិតទល់ែតេឿា
េបើគ្នមនបេ ចករេទស

សេ្វរខលឤនឲ្យេហើយេៅ

េរម្នន ្ាប់អនុញ្ញើតតិឲ្យសម្នាប់ខលឤន

។

េឯរបេទស

មុនេពលេរោករ់ថាាាំ

សម្នាប់បុរសម្នាករ់ េរបានសួរគ្នត់ថា េតើអនករម្ននបទពិេសាធអវី ្់ផ្កាាំ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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ពិភពេោករេទ ? បុរសោស់េសើ ករករឡឹករេហើយតបថា ៖ ផ្កាាំេៅេករម្ៗ
ផ្

េរឿ្សមអររសាមភែដលេយើ្បានរិត តាមការពិតវាមិនបានេករើត

េឡើ្ដូ ជាការរិតរបស់េយើ្េ

ោះេទ មករទល់េពលសាាប់ឥឡឣវេនោះ វា

គ្នមនអវីបានេករើតេឡើ្ដូ ខញអាំបានរិតទុករពីមុនមករទល់ែតេសាោះ

រិតពី

យប់ ្់រប់ េឯែតរពឹករេឡើ្រតឹមែតេដើរេៅផឹករកាេហវដែដលេទ។


ករុាំេ ោះែតេជឿព្វករ្យថារសឡាភ់

អនកររតូវេជឿេលើអវីែដលបាន

បរាភឲ្យេញើភថា េរេធវើអវីៗរឺេដើម្បីអនករ ។ ផទោះ លុយ ឡាន ម្នស េពរជ
សុទធែតជានុយសទឤ យករាពពេោភលន់របស់អនករេទ ការេគ្នរពតាមផលឣវ
្ាប់ េគ្នរពតាំៃលជាមនុស្ស ការ ការព្វរ ាពពេសាមោះរត្់ េ

ោះរឺជាអវី

ែដលេររតូវែតេធវើេោយខានមិនបាន ាំេព្វោះអនករ ។ របុសអនករេល្ និ្
រសីអនករេល្ករនអ្ខលឤនេរគ្នមនេទព្វករ្យពិត េរព្វោះេពភមួយជីវិតរបស់េរ
រឺេដើម្បីែតេល្បុេាាោោះ គ្នមនការពិតេឡើយ ទុករឲ្យពួករេរេល្ជាមួយ
គ្នា ុោះ មួយោនទឹករមួយោនេគ្នករតាមេរព្វាស

ែតអនករជាមនុស្ស

ខាាប់េោយបុណ្យ េហតុេនោះរិតអវីេធវើអវីរតូវរបករបេោយបញ្ញើនិ្រុណ
ធម៌ ។
េរឿ្បីយ៉ា្ែដលរតូវោាំទុករ៖



១- រតូវអត់ធន់េឯេពលជីវត
ិ ជួបការលាំបាករ
២- រតូវេ ោះររប់ររ្ ត
ិ េត ឯេពលជីវត
ិ ម្ននអវរី រប់យ្
៉ា
៣- ជីវត
ិ
រហូតេ

រឺជារលករេឡើ្ ុោះ

េហតុេនោះវាគ្នមនវិបតតិអវីជារបស់េយើ្

ោះេទ សូម្បីែតេស ករតីសុខករ៏ដូ គ្នា សាំខាន់ រឺរករ្ាតុល្យាពព

ិតត ។


ការដឹ្រុណ(ករតតញ្ដឣករតតេវទិតាធម៌)

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ាំឲ្យម្ននការផ្កាស់បតឣរ៖
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១២-

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ឲ
ាំ ្យម្ននការលោះប្់
ឲ
ាំ ្យម្ននសប្បអរសធម៌

៣- សុាពពាយបសារទន់ភន
ល ់
៤-

ឲ
ាំ ្យម្ននការេគ្នរព

៥-

ាំឲយ្ ម្ននការេកាតសរេសើរ

៦-

ឲ
ាំ យ្ ម្ននាពពរកករាយយ

៧-

ឲ
ាំ យ្ បានជួបៃថងរុ្េរឿ្

៨-

ឲ
ាំ យ្ កាាយជារបៃពណីដល
៏ ឡ

៩- មិនរយបានជួបមហនតាយយ
១០-

ឲ
ាំ ្យម្ននសនតិាពព

េតើអវីែដលេយើ្រតូវដឹ្រុណ ? រពោះពុទធ រពោះធម៌ រពោះស្្ឃ ម្នតា បិតា
ររូោោរ្យ បុរគលែដលបានេធវើលឡមករេលើេយើ្ សូម្បីែតសតវេទៀតផ្ ។
មនុស្សដឹ្រុណែត្េ ោះេធវើអាំេពើលឡ

មិនរយ ្យអតដុនោបេឯករនអ្

េោករេនោះេឡើយ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

អ្ងអេពើបាបតាមផលឡវឿយមានបីយើង
១-

ការសម្នាប់

២-

ការលួ

៣- ការរបរពឹតខ
តិ ស
ុ ករន្
អ កាម។
មនុស្សនិ្សតវ

េករើតមករករនអ្េោករសុទធែតរសឡាភ់ោយុជីវិត

របស់ខលឤនជា្អវីៗទាំ្អស់ េរខាា េស ករតីសាាប់ៃរករែល្ ។ េរព្វោះេហតុ
េនោះអាំេពើសម្នាប់ោ ឲ្យេទសេញើភ ្ាស់ទន់ែភនករ

ករនអ្ជាតិេនោះករ៏

ម្នន ឲ្យផលេៅជាតិមុខេករើតជាសតវែដលម្ននោយុខលី ម្ននជាំ្ឺេរ ើនជា
េដើម ។ បាោរទព្យសម្បតតិករនអ្េោករេទោះលឡោរករករ់ ម្នាស់េរមិន ្់ឲ្យ
នរាមករេករ់ដេណតើម មករលួ របវ័ញ្ចយករេៅេទ េហតុេនោះអាំេពើលួ
េករ់េឈាមោះថាជាការេបៀតេបៀនេរ េធវើឲ្យេរលាំបាករ ិតត ផលៃនការលួ
នឹ្ផតល់ទុករខេទសឲ្យករនអ្ជាតិេនោះករ៏ម្នន
នឹ្សាាប់ឬ

ជាប់រុកររ វាករ់)

ោហារលាំបាករេវទ

(រតូវេរវាយដាំរ ាំធាករ់េសទើរែត

ជាតិេៅមុខេបើេករើតជាសតវនឹ្ខ្សត់

ឬេករើតជាមនុស្សែត្វិ

រតូវេរេបាកររបាស់េរឿយៗជាេដើម។

ស

រទព្យរករ្ាមិនរ្់

មនុស្សសតវករនអ្េោករែត្

ហួ្ែហ្ករនអ្កាមជាធមមតា បុរសរសតីែដលេររសឡាភ់ េហើយរែម្
មិន ្់ឲ្យអនករដៃទមកររបរពឹតតិករនល្េឡើយ

សូម្បីែតករូនេៅរបុសរសី

របស់េរករ៏ដូ គ្នា ។ ការរបរពឹតតិេលមើសករនល្របៃពណីជាេហតុេធវើឲ្យខូ
សាមរគីធម៌ ខូ េស ករតីរពមេរពៀ្រហូតដល់េជររបេទ ផ្កាសារ វាយដាំ
រ ាំធាករ់ឬោករ់កាប់សម្នាប់គ្នាេោយផ្កោល់

ឬជួលេរឲ្យជោះទឹករោសុីត

ោករ់គ្នាជាេដើម។ ផលករមមលុោះជាតិេៅមុខនឹ្ធាាករ់នរករ េបើបានេករើតជា
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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មនុស្ស

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ជាមនុស្សមិនររប់លករខណោះជាមនុស្សេខទើយជាេដើម។

រប្បី

ព្ាយមសា្េស ករតីលឡ ករុាំេ ោះែតេរបៀបេធៀបជាមួយអនករដៃទែដលេរ
មិនខាា អាំេពើបាប

ែដលតាមការពិតរឺអាំេពើបាបមិនទន់ហុ ផលឲ្យ

េ

ោះអី « សតវេោកររបរពឹតតិេៅតាមករមមេរៀ្ៗខលឤន ករមមអនករាេធវើ អនករ

េ

ោះទទួលជាធមមតាេទ»។

េរឿងរព ទងមលលិឿ
សម័យរពោះបាទបេសនទិេកាសល
ាយជសម្បតតិ េវោេ
នខ

ោះរពោះ

្មលលិកាបានសហាយសមន់ជាមួយសតវសុ

េពលេសត ស្្ស័យបានេៅ

េោោះសារេដើម្បីយកររតូវ

ជាមហាករ្សរតរករុ្សាវតថីររ្

េហតុេនោះ

្សួរ

្ម្ននេទសដល់េៅពីរដ្

េទសផិតករ្បត់១ េទសករុហករ១ ។ េវោសាាប់េៅ
អបាយភូមិរ្ទុករខេទសអស់វារៈ៧ៃថង
េឯេពលេសត ទូលសួររពោះពុទធថា

្បានេេលើយករុហករ
្បានេៅេករើតេឯ

(េពលេវោេឯឋានមនុស្ស)

េតើភរិយខញអាំរពោះអ្គបានេៅេករើតេឯ

ឋានាេៅរពោះអ្គ ? រពោះពុទធរទ្់ភភឹមេសងៀម េរព្វោះរពោះ
េឯេសាយេសាករករនអ្នរករេឯេឡើយ េហើយរពោះ
ករនអ្ពុទធសាស
េពល

េរ ើនាស់

រឺ

ែបរេៅជាធាាករ់នរករ

្ករាំពុ្

្បានេធវើបុណ្យេឯ
េទើបរពោះពុទធរ្់ោាំ

្ ុតិពីនរករមករឋានេទវេោករវិភ េទើបរពោះម្ននរពោះាពររទ្់

េេលើយតប។

េរកាយ៧ៃថង

រពោះ

េោយករម្នាាំ្បុណ្យែដលខលឤនបានេធវើ

្បាន ុតិពីនរករមករកាន់ឋានសួរ៌
េទើបរពោះេោករេេលើយតបជាមួយ

េសត ថា « មហាបរពិរត ! ភរិយរបស់រពោះអ្គរឺបដិសនធិេឯេទវេោករ
េហើយ ! »។េនោះេហើយអាំេពើករមមសោយេៀម រឺែត្ែរបរបួលសឹ្ែតេធវើ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ឲ្យមនុស្សធមមតាពិបាករនឹ្េជឿតាមបាន បុែនតេរោ តាមសេ្កតេមើល
បាន « ករមមសា្េោករ ករមមវិ ិរតេោករ ករមមជាតុោការែដលវិនិ ឆ័យ
មិនលាំេអៀ្

មិនែមនជាការោករ់េទស

ទាំ្មិនែមនជាការេលើករ

សរេសើរឬរបទនពរអវីទាំ្អស់ »។

មូលេហតុទងអឲើយគងអនិតជាប់េងអង
មុជមិនេរៅេៅមិនឆ្ងាយ៖
១-

មករពីការេសាករសាាយហួសរបម្នណ

អនករាករ៏េរេ ោះេសាករសាា

យែដរ ែតេបើេឯែតសាាយ េតើេយើ្ោ បានមករវិភេទ ? ជីវិតម្ននែត
ការតាាំ្ ិតតនិ្ការកាត់ ិតត
េ

េរមិនោ េដកររតាាំករនអ្ថលអករអនុស្ាវរកយ៍

ោះជាេរៀ្រហូតេទ រតូវេ ោះរិតដល់ អនករែដលរតូវការខលឤនឲ្យេមើលែថផ

្។
២- ការោេឡាោះោល័យខាា្
ាំ េពករ េពលខលោះវេ្វ្ែល្ដឹ្ទិសតាំបន់ផ្
ករ៏ម្នន សូម្បីែតរពោះោននទេោករោល័យរពោះសម្នមសមពអទធបរិនិព្វាន ទិស
ទាំ្ឡាយមិនរបាករដ ាំេព្វោះេោករ
េ

ើប្ហឣរទឹករែភនករ

េោករ្្ឹតមុខយករៃដេតា្ែមករ

ទុករខេនោះធាំេធ្ាស់ ាំេព្វោះមនុស្សែដលមិនបាន

រិតពីេរឿ្ែបករ រិតែតពីេរឿ្ជួបនិ្េរឿ្រកករាយយ ។ រពោះ

្មរទីបាត់

បុរតាពារ េោករែរសករដេរាយេៅសឹ្ែបកររទូ្ករាោលៃរព េនោះរពោះ
សាាមីេ ោះម្ននឧបាយរករេលសសតីបេ

ោសជាមុនផ្ េហតុេនោះរតូវេ ោះ

រករឧបាយ េដើម្បីជួយរុេោោះ ិតតករុាំឲ្យធាាករ់ករនអ្ករតីេសាករសេរ្្ខាាាំ្េពករ។
៣- ការរករករាំណត់េគ្នលេៅមិនបាន េរព្វោះឋិតករនអ្រាំនិតាយយម្នយខាាាំ្
េពករ។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

៤- េរបើការរិតផទយ
អ
រិតេរបៀបេធៀបេរ ើនផលឣវេពករ ទីបាំផុតរិតទល់ែត
រកររ ករេ ភមិនេញើភ។
៥- ពិោរាែវ្ឆ្ងាយហួសរករិតរករម ផទអយពីតថាពពករនអ្សាានាពពរស់
េឯរបស់ខលឤនជាេដើម ។« បញ្ញាពិតមិនែមនជាបញ្ញាេឯខា្េរឿេ
េទ
េ

បញ្ញាពិតរឺេឯរត្់ការរិតរបស់េយើ្

ោះ

េតើេយើ្រតូវវិនិ ឆ័យបញ្ញា

ោះែបបាែតបុេាាោោះ ! »។

ផលលសរបម់មនុមើឝមានចិតតមងប់
១-

ែត្េដករលករ់រសួលមិនយល់សបតេិ រ ន
ើ

ាពាករ់េឡើ្ម្ននករម្នាាំ្

២-

ជាទីរសឡាភ់ៃនមនុសស្ និ្អមនុសស្ ទាំ្ឡាយ

៣- េទវតាែត្ែថរករ្ា
៤-

ិតស
ត ងប់ែត្ម្ននរបផនឣលឲ្យដឹ្ជាមុននូវេហតុការណ៍ែដលោ

េករើតម្នន ាំេព្វោះខលឤន(េរព្វោះរលករេរហវករ្់ ិតតធាំ

ោ រសូបទភយករ

េហតុការណ៍បានមុន)។
៥- រែម្ជាអនករម្ននសតិររប់ររ្ ត
ិ បា
ត នលឡ មិនរយម្ននេរគ្នោះថាាករ់
ែដលេករើតពីការេធវសសាមរតី។
៦- េបើបានជួបការអប់រុតាមធម៌ រែម្ជាមនុស្សបានរតាស់ដឹ្មុនេរ ។
៧-

ជាមនុសស្ រិតបានមុតធលោះអ ដល់ជេាំ ៅៃនបញ្ញា

មិនរិតអវីាយករ់ករាំែភល

ដូ ជាមនុស្សម្នន ិតតាយយម្នយ។
ការពិោរា

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ឲ
ាំ យ្ េករើតករតស
ី េ្វរែដលជារបភពៃន ត
ិ ស
ត ងប់
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ពិោរាដល់ទករ
ុ ខ

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក
ែដលែត្េករើតម្នន ាំេព្វោះសពវសតវករនអ្េោ

ករ។
២-

ពិោរាពីាពពោស់រគ្នាំរគ្ន

ែដលរតូវេពលេវោេលបរតបាករ់

យករេរៀ្ាយល់ៃថង។
៣- ពិោរាដល់ទករ
ុ ខ

ែដលេករើតពីការ

ឺថាាត់សពវែបបយ៉ា្។

៤- ពិោរាដល់េស ករតសា
ី
ប
ា ់ ែដលោ េករើតេឡើ្ររប់េពលេវោ ។
៥-

ពិោរាទុករខ ែដលេករើតពីអាំេពើោរករករ់។

៦- ពិោរាពីទករ
ុ ខ ែដលម្ននករនអ្អតីតកាលនិ្េករើតេឡើ្ករនអ្អ

រ

ត។
៧- ពិោរាពីទករ
ុ ខ ករនអ្ការែសវ្រករោហារ នាំ ាំណី និ្ការបាំេពភការ
ររ។
ាពពេៅហម្មិនោ េ់ រស ឬេៅថាមនទិលករន្
អ
ត
ិ ត
១- បានេរៀនេហើយែតមិនយល់ មិនបានរិតពិោរាឲ្យជាករ់ ្ាស់
មិនបានរុលឹករេឡើ្វិភ
២-

ាំឲ្យេពលេធវើការរុភាយ ិតតមិនោ ់េរស ។

ិតតែដលមិនបានពិនិត្យតាមោនឲ្យមត់ ត់ជាមនទិល។

៣- ាពពខជិលរ អូសជាមនទិលៃនេស ករតីព្ាយម។
៤- ការេធវសរបែហសជាមនទិលៃនាពពរ្់វ្់។
៥- ការមិនយល់ ិតតគ្នាជាមនទិលៃនាពពេសាមោះរត្់។
៦- េស ករតីករាំាភ់ជាាពពេៅហម្ៃន ិតតេមតាា។
៧- អាំេពើោរករករ់ជាាពពេៅហម្េឯេពលសាាប់។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

៨-អវិជាារឺជាាពពេៅហម្
រឺអវិជាាាពព

ៃរករែល្ជា្ាពពេៅហម្ទាំ្ពួ្

បានដល់េស ករតីលង្់េៀា

បរមតថេទើបជាមូលេហតុៃនេស ករតីវិ
សូមសួរខលឤនណ្ជានិ ចថា

មិនដឹ្ពីវិធីេរបើបញ្ដតតិនិ្

សដ៏ពិតរបាករដ ។
េតើសញ្ញើប័រតនិ្េគ្នរម្យររប័ ណណ

សរេសើរែដលេយើ្បានមករ រឺវារគ្នន់ែតេដើម្បីរបាប់ពីឋានៈ ពីអាំា
ឬ ពីសមតថាពពេ ោះដឹ្ ែតបុេាាោោះេទឬ? េតើវាេធវើរបេយជន៍អវីបាន
ខលោះ

េរឿពីទុករបរាភផលឣវសាំាយប់រករសុី េ

រករហាយេាយលាយល

េឯែតរបាថាាជានិ ច

ការេលើករបនតអបខលឤនណ្ដូ ជាសុនខ

ោះ

?

ិតតែដលេឯែតេឿា

េកឤតវេ្វ្នឹ្ព្វករ្យសរេសើរ

ែដលបានឮម្នាស់សរេសើរ

ោសូរាស់ មិនទន់ឮេរេៅ ាំេឈាមោះផ្ករ៏បករ់ករនទអយមុន

រួរឲ្យ
េតើរួរ

រស់ជាមនុស្សែបបេនោះសករតិសមនឹ្តាំៃលខលឤនណ្េទ សមនឹ្សញ្ញើប័រត
និ្េគ្នរម្យរររបស់ខលឤនេទ ។ បរិញ្ញើប័រតផលឣវេោករ ជាឃ្នតកររករ៏ម្នន
ជាអនករបេ្កើតាពពអយុតតិធម៌ដ៏រួរឲ្យភ័យខាា ករ៏ម្នន ខុសពីបរិញ្ញើប័រត
ករនអ្បវរពុទធសាស

ែដលព្ាយមករាំោត់ ិតតោរករករ់ជានិ ច ព្ាយម

សា្ករតីសុខឲ្យដល់មនុស្សផ្គ្នាជានិ ច ។ េហតុេនោះ សូមេយើ្អភិវឌ្ឍ
ផលឣវ ិតតឲ្យេឡើ្ឋានោះតាមសញ្ញើប័រតនិ្េគ្នរម្យររែដលេយើ្ម្ននផ្
េទើបសករតិសមជាមនុស្សែដលម្ននការាពាករ់រលឺករ

។

េស ករតីសុខពិត

របាករដរឺេឯេពលែដលេយើ្បានេល្កាត់ការលាំបាករ េហើយេយើ្េឯ
ែតរករ្ាទឹករ ិតតោណិតរសឡាភ់គ្នាបាន
ដល់គ្នានិ្គ្នា

េ ោះជួយែ កររុែលករសុខទុករខ

(សុខខាាាំ្បាំផុ្រឺេឯេពលែដលេយើ្ករាំពុ្ែតម្ននទុករខ

េហើយ ទុករខខាាាំ្បាំផុតរឺេឯេពលែដលេយើ្ករាំពុ្ែតម្ននករតីសុខ) មិនថា
េយើ្រស់េឯករនអ្សាានាពពលាំបាករែបបាេទ
បេ្កើតករតីសុខផ្កោល់ខលឤនបាន
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

េយើ្សុទធែតោ

បេ្កើតាពពករករ់េឿាដល់គ្នានិ្គ្នា

មិនរស់
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ករនអ្ករតីករាំាភ់មិនករ្បត់គ្នា
េ

មិនសឡប់េខពើមែដល

ាំឲ្យម្ននការភ័យខាា

ោះេឡើយ។ ការរបុ្សាមរតីតាមផលឣវវាោ៖

១- ការេព្វលព្វករ្យមិនពិតៈ អវីែដលមិនបានេញើភថាបានេញើភ អវី
ែដលមិនបានឮថាបានឮ េោយរាំនិតរិតរបុ្ឲ្យេរយល់ខុស េទោះបី
អនករសាាប់េជឿករតីមិនេជឿករតី ករ៏េយើ្បានបេញ្ចភរាំនិតេវៀ និ្សមតីេវៀ
េៅេរឿ
២

-

េ ត

ែដលជាមូលេហតុៃនបញ្ញាដល់ខលឤនណ្ទាំ្អស់

ការនិយយោករ់រករ
ុ ស៌ករេសៀត

ការេព្វលព្វករ្យភអោះភ្់

។
ករនអ្

ឲ្យេរសឡប់េខពើមមនុស្សែដលខលឤនសឡប់ េបើទុករជាេរឿ្េ

ោះពិត ករ៏

រតឹមែតជាការោករ់រុករស៌ករេសៀតករនអ្បាំណ្បាំផលិ បាំផ្កាភគ្នា

មិនែមន

ជាព្វករ្យ

ាំឲ្យម្ននការសុខ ាំេរកនេឡើយ។

៣- ការេព្វលព្វករ្យេជររបេទ

រទេគ្នោះេបាោះេបាករ តមិោះតិោះេដៀល ជា

ព្វករ្យេខាមោះខមឤរមិនរួរសាាប់ េបើេទោះជាករនអ្ន័យែករលាំអ ករនអ្ការជួយគ្នាករ៏
េោយ ករ៏ព្វករ្យទាំ្េនោះបានកាត់បនថយរុណាពពរាំនិតអស់ជា្ព្វករ់ករ
ាោលែដរ េរព្វោះសារជាតិមនុស្សែត្រតូវការព្វករ្យពិេាយោះពិសា ព្វករ្យ
ៃថលថនឣរ

ជាជា្ព្វករ្យអសុរសព្វករ្យ ាំោស ាំអូ្ជាេដើម។

៤- ព្វករ្យេឡោះេឡាោះ ព្វករ្យេាយយាយយ ព្វករ្យឥតរបេយជន៍ និយយេរ ើន
ែត្ខុសេរ ើន

េពលខលោះ

ាំឲ្យ ម្ននជាំេោោះេទៀតផ្ករ៏ម្នន(អនកររបមឹករ

កាប់សម្នាប់គ្នាេរព្វោះែតសាំដី) ។ ជាព្វករ្យមិន
ខលឤនណ្និ្អនករដៃទ

សាធុជនេោយេរ ើនែត្រកករាយយនឹ្សាំេណើ ជា

ជា្សាាប់េរឿ្េករើតទុករខ
េយើ្េធវើឲ្យម្ននការ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ាំឲ្យម្ននរបេយជន៍ដល់

ែតករ៏រតូវម្ននសាមរតីេដើម្បីករុាំឲ្យសាំេណើ របស់

ឺោប់ដល់អនករដៃទ ជាការមិនរួរេសាោះ ។
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

េំមមិោឆើទិដឋិ
េឯរករុ្េវសាលី បុរតាេសត លិ ឆវក បាន ូលបួសករនអ្ពុទធសាស
េោករបានបាំេរករពោះពុទធយ៉ា្យករ ិតតទុករោករ់
េរៀនករមមោានេដើម្បីបានែភនករទិពវ

រួ េហើយេោករបានសុាំ

រពោះពុទធបានរបទនករមមោានដល់

េោករ េពលបានែភនករទិពវេហើយ េោករបានេមើលេញើភាពពរបណីត
េឯេទវេោករ ែតមិនោ សាាប់ឮសេមល្េទវតាបាន េទើបេោកររិតថា
េបើោតាមអភបានសាាប់ឮសេមល្េទវតាេទៀត
ាេទហន
េទៀត

មិនដឹ្ជាអសាារ្យយ៉ា្

។េោករបានទូលសុាំរពោះពុទធេរៀនករមមោានឲ្យបានែភនករទិពវ

ែតរពោះម្ននរពោះាពររទ្់ពិោរាេញើភបុពវករមមរបស់ភិករខអេ

ោះ

េឯកាលជាតិមុនេោករបានរបហារ(កាត់)រតេ ៀករអនករម្ននសីល
ដូេ នោះេបើេទោះជារពោះអ្គរបទនករមមោាន ករ៏មិនបានសេរម រតេ ៀករទិពវ
ែដរ េទើបរពោះអ្គរ្់េសងៀម ។ ភិករខអអ្គេ
រពោះពុទធករ៏ជាេសត

ោះរតិោះរិោះថា អភករ៏ជាេសត

ណ

ដូេ នោះេហើយរពោះអ្គខាា អភម្ននឬទធិេសមើនឹ្េោករ

េទើបមិនរបទនករមមោាន រិតមិោាទិដឌិយ៉ា្េនោះេហើយករ៏ោករេ ភពីពុទធ
សាស

េៅ

ែដលតាមពិតម្ននរពោះពុទធណាេោករេ ោះម្នន ិតត

រ ែណន ឬ ម្នន ិតតញាប់ភ័រេោយេោករធម៌េៅ ? បុរតេសត លិ ឆវក
អ្គេ
េនោះណ្

ោះរតូវវិ

សោករមរគផល

និព្វាន

េរព្វោះែតរាំនិតមិោាទិដឌិយ៉ា្

។ េគ្នលបាំណ្ៃនការអប់រុរបស់រពោះពុទធ រឺេដើម្បីឲ្យមនុស្ស

េ ោះររប់ររ្ខលឤនណ្

ជាជា្ររប់ររ្េលើអនករដៃទ

រសាយបញ្ញាេោយខលឤនណ្

េោយេ ោះេោោះ

េ ោះេោោះរសាយជាមួយករាំហឹ្ែដលវាបាន

េករើតេឡើ្ េោោះរសាយជាមួយការ ្រាំនុាំនិ្ការសឡប់េខពើម េោោះរសាយ
ជាមួយ ាំណ្់និ្ករតីោល័យ ការរ ែណននិ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ោឈាានីស ែដលសុទធែត
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ជាមូលេហតុៃនបញ្ញាករនអ្ការរស់េឯ ។ រតូវតាមោនែេករេេរករនអ្ ិតត
ខលឤនណ្ររប់វិ
នុបស្ស

ទី (ការម្ននសតិតាមដឹ្ ល

ៃនការរិតេៅថា ិតាា

សតិប្បោាន) េោយមិនលាំេអៀ្មកររករែតខលឤនណ្។ព្ាយម

ោប់ករាំហុសខលឤនណ្នឹ្បានជាសនតិបុរគល

ព្ាយមោប់ករាំហុសអនករ

ដៃទ នឹ្កាាយជារបភពៃនបញ្ញា ។

េរជើមេរីមគូរមករ
េឯេពលអនករេរជើសេរកសរូរសកររ

អនករែត្រករេមើលលករខណោះ

សម្បតតិនិ្រុណវិបតតិរបស់ៃដរូរួមទាំ្ឪពុករម្នាយ ពួជអាំបូរខា្េរផ្
ែដរ

អនកររិតពិោរាាយប់ព្វន់ដ្

េដើម្បីឲ្យករូនេៅអនករម្ននឥទធិព ល

អនកររិតរសៃមពីាពពរកករាយយ ដាំេណើរករាំសានត រិតពីរទព្យសម្បតតិសាំបូរ
ហូរេហៀរ រិតពីករិតតិយសនិ្អាំា
អនករមិនែដលបានរិត

រិតរសៃមទាំ្យប់ទាំ្ៃថង ែត

ពីរេបៀបរស់េឯករនអ្ជីវាពពជាមនុស្សម្ននរូ

រសកររ េតើេររតូវេធវើដូ េមត េដើម្បីឲ្យការរស់េឯម្ននករតីសុខេ

ោះេទ ទី

បាំផុតការរិតរសៃមាយប់ព្វន់ដ្របស់អនករ កាាយជាតាំណករ់ទឹករែភនករាយប់
ោនតាំណករ់

មុននឹ្េៅដល់ជីវិតេលើផលឣវែបករជាពីររបស់អនករ

េហើយេៅថារិតខុសរេបៀប រិតមិនឲ្យេករើតករតីសុខេ

េនោះ

ោះ ។ ការរស់េឯ

រឺជាការៃេនរបឌិត ម្នាករ់ៗរតូវែតជាសិល្បៈកររ ជាអនករនិពនធ ជាវារមិន ជា
េមធាវកនិ្ជាម្នាស់ហា្ររួសារ
ជាអនករេរជើសេរកសរករផលឣវ

េទើបការរស់េឯជាមួយជីវិតស័ករតិសម

េឆ្ងោោះេៅរករាពពជាប់ោប់ែផនករហិរញ្ដវតថអ

ររួសារ រឺរាំនិតែតមួយរត់ ែដលោ ជាំនួសឲ្យការភ័យខាា
រ ឡាំ នឹ្

ការាពន់

ាំឲ្យម្ននជាំេរកសរតឹមរតូវ ។ ករុាំឲ្យការភ័យខាា បិទផលឣវ អនករ ករុាំឲ្យ

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក
ាំមុខអនករ េរជើសេរកសផលឣវែដលម្ននសុវតថិាពព េដើម្បីែសវ្

យល់ពីសមតថាពពរបស់ខលឤនណ្

។

ជីវិតែដលម្ននរតឹមែតករតីរសឡាភ់

និ្ការរិតម្ននរេបៀបវាសឹ្ែតររប់រគ្នន់សាំាយប់ការរស់េឯ បុែនតការ
ឧទទិសោាន ិតតវាករ៏ជាេវទមនតអរូបីយ៍មួយែបបេទៀត

េដើម្បីឲ្យម្ននការ

ៃេនរបឌិតជាមួយការតាពាប់ ឲ្យម្ននាពពរលូនករនអ្ការេោោះរសាយបញ្ញា
ដ៏ម្ននឥទធិពល អនករមិនរតូវបាំេភល េរឿ្េនោះេឡើយ ។

និំន
ករូនរសីែតមួយ េពភមួយជីវិតយុវវ័យរបស់
េរកជានិ ច

ទីបាំផុតេរកាយោព្វហ៍ពិព្វហ៍

លាំបាករនឹ្ាពរៈថមីេនោះ

្បានេៅបាំេរកបតី។េោយ

្បានសរេសរសាំបុរតេផញើេៅឪពុករមត្ជាពីរ

ដ្ ែតឪពុករមិនេេលើយតបេសាោះ។ សាំបុរត ុ្េរកាយ
ករូនលាំបាករាស់ ករូន ្់ែតេៅផទោះវិភេទ
ាថាលាំបាករ?។

្រតូវឪពុករម្នាយបាំ

្ ថា ពុករេអើយ

េទើបឪពុករតបថា េតើអនករ

្េមើលមិនយល់ករ៏ោ ់ ិតតយករេៅឲ្យបតីេមើល

បានសួរដឹ្េរឿ្ាយ៉ាវអស់េហើយ គ្នត់ជាមនុស្សឆ្ងាត បាន
េល្ឲ្យសាាល់រណ្េឯែករ្បរផទោះ

ទីបាំផុត

សាាល់ពីរេបៀបរួររិតនិ្មិនរួររិត

បតី

ាំរបពនធេដើរ

្បានសាាល់ពីការរស់េឯ
្េ ោះហុ េ ោះទទួលពីញាតិ

មិតតនិ្សា ់ញាតិទាំ្ខា្បតីនិ្ខា្ខលឤនណ្ េ ោះោេ ោះកាាប់ េ ោះទុករ
េ ោះលោះ សាាល់ផលឣវជីវិតែដលរតូវែរបរបួលតាមខណោះវ័យ ៃថងមួយ
ោន់ម្នត់របាប់បតីថា

្

្មិននឹករសាមនថាជីវិតែដលម្ននររួសារ ម្នន

ាពពរកករាយយែផឡមែលហមែបបេនោះេសាោះ បតីភភឹមេហើយេលើករៃដអែ្ឡល
ករ្ាលរបពនធេោយករតីកររុា។ សុខទុករខ រឺេករើតេ ភពីការរិតទាំ្អស់
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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េបើេយើ្រិតថាវាលាំបាករេ
រ អូសបានេករើតេឡើ្ាពាម
រសួល

ោះោរមមណ៍េនឿយាយ ធុភរទន់ ខជិល
ផទអយេៅវិភេបើេយើ្រិតថាវាជាការរយ

េយើ្ករ៏ ្់េធវើវាេោយគ្នមនការហត់េនឿយអវីទាំ្អស់។បញ្ញា

ការរស់េឯករ៏ដូ គ្នា
េយើ្រិតឲ្យរកករាយយ

េបើសិនជាេយើ្រិតឲ្យករាំសត់េយើ្ករ៏ករាំសត់
េយើ្ករ៏រកករាយយបាន

េបើ

េបើេយើ្រិតឲ្យកាាយជាអនករ

ម្នន ឬ អនកររករ ផលឣវ ិតតេយើ្រែម្ែរបរបួលតាមែតការរិតរបស់េយើ្
េនោះណ្ ។េហតុេនោះេស ករតីសុខពិតរបាករដរឺេករើតម្ននពីករនអ ្ ិតតេៅមុន
មិនែមនេករើតពីសាានាពពជុាំវិភខលឤនមុនេទ
រពឹតតិការណ៍ពីខា្េរឿមករែករៃ នរិត

មករពីេយើ្េ ោះែតេរកសយករ

មករោប់ឆ្ងាករ់ឲ្យរតូវសមនឹ្ ិតត

ខលឤនណ្ េទើបសុខទុករខបានេករើតេឡើ្ ។ េហតុេនោះរតូវឆ្ងាតករនអ្ការរិតឲ្យ
េករើតសុខ ករុាំរិតឲ្យេករើតទុករខ អនករម្ននោយុែវ្ រឺជាមនុស្សែដលសាំបូរ
រាំនិតវិជជម្នន បានដល់ការពូែកររិតឲ្យេករើតករតីសុខេនោះណ្ េហើយអនករ

ឺ

េរ ើនរឺជាអនករសាំបូររាំនិតអវិជជម្ននែដលពូែកររិតឲ្យេករើតទុករខ ម្ននែត
ការផ្កាស់បតឣរការរិតែតបុេាាោោះេទើបោ េរសា រស្់សាានាពពជីវិត
បាន ។

មនុស្សម្នាករ់ែដលេយើ្ទស់ ិតត
ាំណ្់ ាំណូល ិតត

រឺេរព្វោះែតេរខុសទស់នឹ្

ខុសនឹ្ោធ្ារស័យេយើ្

េរមិនរពមេធវើតាម

េយើ្ េហើយេយើ្ ្់ឲ្យេរមករដូ េយើ្ មករេធវើតាមេយើ្ េនោះរឺមករពី
េយើ្ ្់ររប់ររ្េលើេរែដរ វាែដលេៅរួ េទ ែដលសូម្បីែតេយើ្ខលឤន
ណ្ ករ៏ររប់ររ្ខលឤនណ្មិនបានផ្ែដរេ
ការសឡប់ េ

ោះ ? ។ េបើេយើ្កាន់ែតរិតពី

ោះេយើ្ករ៏កាន់ែតសឡប់េឡើ្ េបើេយើ្បានរិតពីេហតុផល ពី

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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រិតោធ្ារស័យផ្កោល់របស់មនុស្ស
េោយេមតាា ិតត េ
ែមនសតវេទ

ែដលេរបានសន្សាំទុករមករជាយូរ

ោះករាំហឹ្និ្ការសឡប់េខពើមនឹ្ថយ ុោះ ។ មនុស្សមិន

េយើ្កាន់ែតសឡប់េរ

េរករ៏កាន់ែតសឡប់េយើ្

ទីបាំផុតករ៏

ទុករោករ់គ្នាជាសរតូវសាាប់រ ស់ េហើយឈានេៅដល់ការបាំផលិ បាំផ្កាភគ្នា
្េពៀរេវាយនឹ្គ្នាាយប់រយជាតិេទៀតផ្។
េ

ោះខញអាំនឹ្និយយោរករករ់តបវិភ

េឯករនអ្ខលឤន

េបើេរនិយយោរករករ់ពីខញអាំ

រឺេយើ្បានបេ្កើនករម្នាាំ្ ិតតសឡប់

េយើ្បានោាំបណតតោះពួជ ិតតោរករករ់េៅជាតិមុខ

ទីបាំផុត

េយើ្នឹ្កាាយជាមនុស្សណេកា េរព្វោះគ្នមននរាេរហា៌នាយប់រករេទៀត
េឡើយ ។

គងអនិត=េបាើង , លទែផល =ពពក
អនករោ ម្ននជាំេនឿផ្កោល់ខលឤនរបស់អនករបាន

បុែនតការរបាាំ្

របែជ្ជាមួយសាំណួររបស់មនុស្សវាមិនោ េៅរួ េទ

េរព្វោះ េមលើយ

ររប់យ៉ា្វាេករើតពីការេពភ ិតតរបស់មនុស្ស

េហតុេនោះការេដភ

េោលគ្នាមិនខុសពីការបេ្កើតសង្គ្រាមព្វករ្យសមតីេ

ោះេឡើយ។

១-េបើអករ
ន េបើករម្នត់
េហើយ

ោាំា

អនករនឹ្និយយែតពីអវីែដលអនករបានេ ោះរួ មករ

េបើអនករសាាប់អនករោ េរៀនពីអវីែដលអនករមិនទន់េ ោះ

២-ាពពសងបេ់ សងៀម
៣-សាស

រឺជា េមលើយទាំ្មូលៃនបញ្ញា(សម្នធិ)

ពិតរបាករដ រឺជារទឹសតីេបើករ ាំហរេៅកាន់ការពិត មិនែមន

ជារទឹសតីសមរាំនិតខលឤនណ្ េធវើឲ្យអនករដៃទមិនោ ទទួលយករបានេ
សាស

។

ែដលមិន

ែដលរួរែតផ្កាស់បតឣរ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ោះេទ

ាំឲ្យម្ននការពិោរាឲ្យេករើតបញ្ញើ រឺជាសាស
។ បានេករើតជាមនុស្សម្ននរតឹមែត ិតតរសឡាភ់
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និ្បញ្ញើេ ោះេោោះទុករខេ ភពីករនអ្ ិតត

រឺររប់រគ្នន់ាស់េៅេហើយ

ការបេ្កើត ិតតសឡប់រឺជាការបេ្កើតឧបសរគឲ្យខលឤនណ្េទ េបើេយើ ្ឲ្យសាំដី
ោរករករ់និ្ការសឡប់េខពើមេៅអនករដៃទ

េ

ោះេយើ្នឹ្ទទួលបានសមតី

ោរករករ់និ្ការសឡប់េខពើមរតឡប់មករវិភ េបើេយើ្ឲ្យែតេស ករតីរសឡាភ់
និ្ការោណិតោសូរ

េយើ្ករ៏ទទួលបានែតេស ករតីរសឡាភ់និ្ការ

ោណិតោសូររតឡប់មករវិភែដរ េហតុផលេនោះរឺរយយល់េទ

ូរេលអោះ

េមើលរូបខលឤនណ្ករនអ្ករញ្ចករ់ េរព្វោះវាជាបាតុភូតជីវិត និ្ជាបាតុភូតៃន
្ាប់ករមម ។ េតើេយើ្រួរេរបើសាំដីោរករករ់និ្ការសឡប់េខពើមោករ់គ្នាតេៅ
េទៀតេទ ? សូមឲ្យ ិតតេមតាាកររុាតាមបីបា ់ែថរករ្ាេយើ្ រហូតដល់
បានេញើភពនលឺរតាស់ដឹ្ផ្ ុោះ ។

គុណភាពបីយើងកនហងឿររបតិបតតិធម៌
១- បណតោះត ត
ិ េត មតាាកររុា

ាំេព្វោះមនុស្សសតវជាទូេៅេោយមិនម្នន

ការែប្ែ ករ េរព្វោះជាជីវិតែដលរតូវម្ននទុករខដូ ៗគ្នា រតូវរព្វត់គ្នាករនអ្
ៃថងាមួយជាករាំហិត រួមោស់ រួម

ឺ រួមសាាប់ ដូ ៗគ្នា ។ េបើគ្នមន ិតត

េមតាាសេាោសេរបាសរបណីេនោះេទ
េទៀតបានេឡើយ

េរមិនោ របតិបតតិធម៌តេៅ

េរព្វោះេហតុេនោះេទើបរពោះពុទធេោករបេរ្ៀនវិធីបណតតោះ

ិតតេមតាាឬេៅថាេមតាាាពវ

ជាមុន ។

២- បឺតរសូបយករ េាំ ណោះដឹ្ពីការេរបៀនរបេៅទាំ្អស់ េដើម្បីេរតៀម
ខលឤនយករេៅអនុវតតករនអ្ការរស់េឯ

ករុាំឲ្យម្ននាពពរកាាំរករូសជាមួយខលឤន

ណ្ផ្និ្ជាមួយអនករដៃទផ្។
៣-

ោះុ អនុវតតជាករ់ែសត្ពិេសាធតាមរទឹសែតី ដលខលន
ឤ បានយល់ បានេ ោះ
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

េដើម្បីរុេោោះ ិតតឲ្យម្ននេសរកាពព

េ ភេដើម្បីសា្រុណធម៌ឲ្យ ិតត

ផ្កាស់បតឣរយករាពព្្ឹត

បេ្កើនរុណាពពវិជជម្ននពីខា្ករនអ្

មករវិភ ។ ោាំា ! គ្នមនអនករាោ យករសុខទុករខមករឲ្យអន ករបានេទ
េបើអនករមិនរពមទទួលេទេ

ោះ។

ពិធីសាមទនិងបញ្ញើសាមទ
១-ពិធីសាស

ាំអករ
ន ឲ្យរកាបសាំពោះ បញ្ញើសាស

២-ពីធីសាស

ាំអករ
ន ឲ្យភ័យខាា

៣-ពិធីសាស

ាំអករ
ន ឲ្យេ ោះែថទាំ

ាំអនករឲ្យរួ រុេោោះ ។

បញ្ញើសាស

ាំអនករឲ្យកាាហាន ។

បញ្ញើសាស

ាំអនករឲ្យេ ោះែសវ្

រករ
៤-ពិធសា
ី
ស
សាស

ាំអនករឲ្យម្ននការែប្ែ ករពីសាស

ដៃទ

បញ្ញើ

បញ្ញើសាស

ាំណករាយជ្យ

ាំអនករឲ្យេញើភាពពរួមែតមួយ។

៥-ពិធសា
ី
ស

ោ
ាំ ានិរមមករឲ្យអនករ

មករឲ្យ។
៦-ពិធសា
ី
ស

និយយពីទណឌករមម

បញ្ញើសា

និយយពីេហតុនិ្ផ

ល។
៧-ពិធសា
ី
ស

អ
ាំ ករ
ន ឲ្យេដើរតាមអនករដៃទ

តាមខលឤនណ្ ។ សាស

បញ្ញើសាស

ាំអនករឲ្យេដើរ

ាករ៏ម្ននរករិតវិន័យ ពិធី និ្បញ្ញើែដរ

ូរ

ាំ

គ្នា ូលឲ្យដល់បញ្ញើេទើបម្ននការរួ រុេោោះទាំ្អស់គ្នា ។
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

សាោែដលេរៀនពីគងអនិត
ម្ននសាោេរៀនបីយ៉ា្ែដលេយើ្បានេរៀនពីរាំនិត
១-

េរៀនពីបុពេវ ហតុរបស់ពភ
ិ ពេោករ

២-

េរៀនពីបុពេវ ហតុរបស់ជីវត
ិ និ្ការរស់េឯ

៣- េរៀនពីការផុតរលត់េៅៃនពិភពេោករ
េមេរៀនបីយ៉ា្េនោះ រឺជាេមេរៀនធមមជាតិសុទធសាធ គ្នមនករិ ចរពមេរពៀ្
គ្នមនការផ្កាស់បតឣរេោយអាំា អវីមួយេឡើយ ។ សាោេរៀនៃនរាំនិត
បានបេរ្ៀនថា អវីែដលម្ននការោប់េផតើម វារតូវែតម្ននទីបញ្ចប់របស់
វា

(ររប់អ្គធាតុសុទធែតម្នន ាំណុ ករករនិ្ ាំណុ រោយ)

វាគ្នមន

មូលេហតុៃនាពពរ្់វ្់េឡើយ ។ រាំនិតែដលថាអវីៗេទៀ្ទត់ សុខទុករខ
ឥតែរបរបួលករនអ្េោករេនោះ នឹ្ឋិតេឯេរកាមអាំា ខលឤន វារគ្នន់ែត
ជាាពពរករីរករៃនរាំនិតែតបុេាាោោះ ។
មនុស្សរតូវការាពពរកករាយយាយល់ៃថង
បាត់ប្់សុភម្គល

បាត់ប្់ាពពរកករាយយ

បាត់ប្់សុភម្គលរឺបាត់ប្់ភ័ពវសាំា្

រឺ
និ្

បាត់ប្់ាពពេជារជ័យ ការេករើតទុករខរឺជាការោករ់ទណឌករមមខលឤនណ្េទ ។
ាពពរកករាយយករនអ្ទីេនោះ

រឺរកករាយយនឹ្ការែសវ្រករដាំេាោះរសាយបញ្ញា

រកករាយយនឹ្ការករាំណត់ដឹ្នូវទុករខ រកករាយយជាមួយការរិតរតូវ មិនែមន
រកករាយយជាមួយការរត់េរ េ ភពីបញ្ញា ឬ ការពរ្ីករបញ្ញាេ

ោះេទ។

ិតតសងប់េទើបជាាពពរកករាយយដ៏ពិតរបាករដ ។
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េមេរៀនជីវិត
១-

្ ត
ិ ឲ
ត យ្ វាឋិតេឯករន្
អ ប ប
ចអ ប្ ននកាលជានិ ច ករុាំឲ្យវារតា ់ររាត់េៅ

េរឿខលឤនេោយគ្នមនមូលេហតុ ្ាស់ោស់។
២-

ករុោ
ាំ ករ់លករខណ
័
ឲ
ឌ យ្ ជីវត
ិ ខលន
ឤ ណ្តឹ្ែត្ហួសេហតុេពករ

រតូវេ ោះ

បនធឣរ េ ោះបនតឹ្តាមកាលេវោជាករ់ែសត្។
៣- ករុព
ាំ ា
្ យមរិតេដើមប្ ព
ី រ្ីករបញ្ញា ឲ្យកាន់ែតធាំេលើសាពពជាករ់ែសត
្របស់វា ម្ននេពលទាំេនររតូវសាាប់ធម៌ ករុាំអ្គអយោករ់សមអររបាំផ្កាភឋាម
ពល ិតតខលឤនណ្ (រតឹមែតបតីមិនេឯផទោះេសាោះ ណ្រិតេញើភរហូតដល់េរ
េបាោះប្់េោល ឲ្យករូនគ្នមនអ

រត ៃថងមុខគ្នមនស្្ឃឹមពឹ្អវីមិនបាន

ទាំ្បតីគ្នាខាំេធវើការែថមេម្ន៉ា្ហត់សឹ្សាាប់រាំនិតែបបេនោះ

ជារាំនិត

េថាករ)។
៤-

េរៀនរប

មមុខនឹ្ការភ័យខាា របស់ខន
លឤ ណ្ ករុាំេ ោះែតេដើរសុាំពឹ្

េរឲ្យជួយទាំ្ៃថងទាំ្យប់។
៥-

ប់សនមតេលើរន
ាំ ត
ិ អនករដៃទ រគ្នន់ែតសាំលឹ្បោះករនទអយែភនករគ្នា ករ៏

េ ោះែតរិតថា
៦-

េរេមើលរយខលឤន

េរវាយតាំៃលខលឤន។

រករ្ា ត
ិ ឲ
ត យ្ សងបរ់ បករបេោយឋាមពលៃនេស ករតរី សឡាភ់ និ្ការ

េគ្នរពាយប់ោន េទើបខពស់ជា្បញ្ញា មិនរេ្គើរយៗ ។ ជីវិតេបើរិតមិនលឡ
េទ ការរស់េឯមិនម្ននករតីសុខេឡើយ ។
េពលជួបេរឿ្ោរករករ់រតូវេធវើលឡ

រតូវអត់ធន់

រតូវេរបើេស ករតី

រសឡាភ់ េដើម្បីជួយខលឤនណ្េល្កាត់បញ្ញាឲ្យបានលឡ ការរិតោរករករ់មិន
បានជួយអវីឲ្យលឡរបេសើរេឡើ្េ

ោះេទ វាបានរតឹមែតបាំព្វនឬរបឆ្ងាំ្ខលឤន

ណ្ែតបុេាាោោះ េរព្វោះវាបានបេ្កើតការេធវសរបែហសនិ្ការ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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កាន់ែតខាាាំ្ ។ េរៀនេដើម្បីអភិវឌ្ឍខលឤន េបើេយើ្ររប់ររ្ ិតតមិនបានលឡ
ភ័ពវសាំា្មិនោ េឯជាមួយេយើ្បានេទ និយយែតព្វករ្យលឡ េរបើ
ករតីេមតាា

ម្ននករតីស្្ឃឹម

យ៉ា្ាករ៏ោ ជួយឲ្យសាានាពពបានលឡ

របេសើរេឡើ្ែដរ ។ េបើអនករ ្់កាាយជាមនុស្សលឡអនករករុាំេធវើអាំេពើោរករករ់
េបើអនករ ្់បាន ិតតសងប់អនករករុាំរិតេរ ើន េបើ ្់បានសុខករុាំសា្េហតុ

ាំ

ឲ្យម្ននទុករខ។

េកមងោចបេរងៀនោម់បានេោយអ្ងអេពើបីយើង
១-

រកករាយយេោយមិនោាំបា ់ម្ននេហតុផល

២-

ែត្ែត ្់ដ្
ឹ

្់េញើភជានិ ច

៣- េញើភេហើយរបឡឣករមិនេ ោះេនឿយហត់
អាំេាយែដលមនុសស្ ោស់ោ ឲ្យេករម្បានម្នន
 បរាភរាំរូលឲ
ឡ យ្ េករម្បានេញើភ
 ផតល់មល
ូ ោានររឹោះ រួ េហើយរបរល់សាាបឲ្យេៅេរ
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អ្ងអពីមមាធិ
ោ

បានុស្សតិករមមោាន រឺជាករមមោានមួយករនអ្ ាំេាមករមមោាន

ទាំ្៤០ែដលរពោះសុរតរទ្់បានបរាត់បេរ្ៀន រឺជាវិធី ្ ិតតករុាំឲ្យ ិតត
ម្ននេពលេៅរិតេរឿ្ាយ៉ាវេឯករនអ្េោករ
ូល ិតតរិតេរ ើន)

(ករមមោានេនោះរតូវ ាំេព្វោះអនករ

យករ ិតតមករតាមដឹ្ែផនករែដលករាំេរកករេលើាយ្កាយ

ម្ននដូ ជាខ្យល់េ ភ ូលរត្់រនធរ មុោះ
ខ្យល់េ ភ ូល

រទូ្ឬេព្វោះេបា៉ា្ផតេពល

បុែនតមិនរតូវេមើលទាំ្បីេ

ោះេទ

េមើលែតែផនករា

មួយបុេាាោោះ ។ េពល ិតតរិតាយយម្នយេៅេលើេរឿ្ខា្េរឿរតូវដឹ្
ទន់ េហើយយករ ិតតមករេមើលខ្យល់ឬេមើលករែនល្ករាំេរកករវិភដែដល េធវើ
ែតដូេ នោះរហូតេៅ េហើយេបើ ុករេាយយរសពន់ខាាាំ្ ករ៏េឯែតេមើលមករ
ករែនល្ករាំេរកករឬេមើលខ្យល់វិភដែដល

។

ធាាប់ែតរិតខុសេលើេរឿ្កាមករិេលស
រករហាយាយយម្នយ

ព្ាយមរហូតដល់ ិតតែដល
េរឿ្រិតព្ាបាទ

រិតរ អូស្ុយ្ករ់

រិតេឿា

និ្រិតស្្ស័យេផ្ស្ៗរតូវ

បានរោយបាត់អស់ ។ អនករេឯែតបនតេមើលខ្យល់ឬេមើលែផនករករាំេរកករត
េៅេទៀត រហូតដល់ ិតតថយមករសាំ្ាំថាាសាាតសុខសងប់មួយករែនល្ែល្
តាមដឹ្ខ្យល់តេៅេទៀត
ខ្យល់ដេ្ហើម
ា
ាំ
ៈាំ ោ

ិតតសងប់រតាែតខួរករ្ាលសឹ្ែតមិនរតូវការ
រឺរលត់ខ្យល់េ ភ ូលឬលឡិតមត់ែតមត្។

បាណៈ ែរបថាខ្យល់ដេ្ហើម អនករមិនរតូវឡឣករឡាំេៅេមើល

េញើភាពពែរបរបួលេលើាយ្កាយ រតជាករ់េឿា ម្ននអវីរត់ ុោះេឡើ្ រេសើប
រេហើយ
េ

អវីេ

ោះេទ(ោាំវរគេមើលេវទ

ោាំរិត)វាមិនែមនជាមរគផលអី

ោះេទ ែតអនករោ សេ្កតេញើភាយល់សាពវៈែដលអនករបានដឹ្សុទធែត

េករើតរលត់(េករើតេហើយតាាំ្េឯរួ រលត់េៅជាធមមតា) សម្នធិមិនែមន
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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ជាការ ្់សងប់ មិនែមន ្់េនោះ ្់េ

ោះអវីេ

ោះេទ ែតដាំេណើរេនោះអនករ

ោ ជួបជាធមមតា អនកររគ្នន់ែតសេ្កតពិនិត្យរតឹមែតដឹ្ ដឹ្េហើយមិន
របកាន់ខាាប់ ដឹ្េហើយលោះប្់េោលេទើបរតឹមរតូវតាម ្ាប់ធមមជាតិ ។
អាំេពើសប្បអរសមួយ ករិតតិយសមួយ េស ករតីេសាមោះរត្់មួយ េបើអនករ
េធវើមិនបានទាំ្បីេនោះេទ

សូមរតឹមែតការេរបើជីវិតខលឤនណ្ឲ្យបានលឡ ុោះ

េហើយែថរករ្ាអវីែដលេឯេសសសល់ឲ្យបានលឡ រឺលឡបាំផុតេហើយ ។ េបើ
អនករស្្ឃឹមថា មនុស្សេធវើេរឿ្រតឹមរតូវ ាំេព្វោះអនករ េរព្វោះែតអនករបានេធវើ
េរឿ្រតឹមរតូវ ាំេព្វោះេរ េ

ោះវាដូ ជាអនករស្្ឃឹមថា េតានឹ្មិនសុីអនករ

េរព្វោះែតអនករមិនសុីេតាដូេោាោះែដរ ។

្់េធវើអវីមួយឲ្យែតរប្បី ាំេព្វោះខលឤន

ណ្ រប្បី ាំេព្វោះដូនតា និ្រប្បី ាំេព្វោះជាតិ េធវើវាឲ្យបានលឡេៅមិនខុស
េទ ។

ចើាប់កមម
អវីៗេឯករនអ្េោករសុទធែតរបរពឹតតិេៅរតឹមរតូវតាមេហតុផលនឹ្
ម្ននេពលេវោរបស់វាជានិ ច មិនថាៃថងេនោះឬៃថងែសឡកររឺមិនខុសសូម្បី
ែតមួយវិ

ទី ។ េបើអនករបានយល់ពីបញ្ញាេនោះ អនករនឹ្មិនអនទោះសារករនអ្

ការរ្់ោាំ អនករមិនោាំបា ់ទនទឹ្រ្់ោាំេមើលផលឣវ អនករមិនោាំបា ់ ្់ឲ្យវា
យ៉ា្េនោះ

ឲ្យវាយ៉ា្េ

ោះ

អនករនឹ្រកករាយយជាមួយលាំហូរេៅៃនេពល

េវោជាមិនខាន ។ ករុាំវេ្វ្ផលឣវរបស់អនករជាមួយនឹ្េគ្នលេៅ េទោះជា
ឥឡឣវេនោះអនករករាំពុ្ែតជួបព្យអោះស្្ឃាយ មិនែមនម្ននន័យថាអនករែសវ្រករ
េគ្នលេៅមិនេញើភេ

ោះេទ ។ ោថ៌ករាំបាាំ្ែតមួយរត់ករនអ្ការរស់េឯ

រឺេ ោះរកករាយយទទួលយករអវីៗែដលខលឤនបានជួប

យករមករេោោះរសាយ

របករបេោយបញ្ញើឲ្យបានលឡែតបុេាាោោះ ។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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ឿរេច រគប់រគងចិតត
ការេ ោះររប់ររ្ ិតត រឺេ ោះររប់ររ្សករមមាពព ររប់ររ្ព្វករ្យ
សាំដី ររប់ររ្ទាំោប់ករនអ្ការរស់េឯ ពិេសសរឺររប់ររ្ោរមមណ៍ករនអ្
ការរិត ។ ិតតជាធមមជាតិេមើលមិនេញើភ ែតេរោ ដឹ្មុខររវាបាន
តាមរយោះសករមមាពព

ទីតាាំ្របស់វាេឯករនអ្ខួរករ្ាលែផនករខា្មុខ

(Frontal lobe ) ការរិតរឺជាលាំហាត់ផលឣវ ិតត េដើម្បីេធវើឲ្យ ិតតេ ោះេធវើការ
បានរតឹមរតូវ

ជីវិតគ្នមនអវីេរឿពីការរិតេនោះេឡើយ

កាន់ែតឆ្ងាតៃវ

។

ការសិករ្ាពីរ

កាន់ែតេ ោះរិតរឺ

សមព័នធរបស់ខួរករ្ាល

ាំឲ្យេរ

សេ្កតេញើភថា ខួរករ្ាលរឺជារបេភទករុាំព្យឣទ័រ ែដលដាំេណើរការេោយ
ឋាមពល ាំែលករមួយ ែដលេរពិបាករករាំណត់បានេោយឧបកររណ៍វិទ្ា
សារសត ពិេសសរឺការរបតិករមម ិតតនិ្ រនតៃនការរិតវិាពរេផ្ស្ៗ ។ព
ត៌ម្ននែដលករត់រតាបញ្ចឣលតាមែភនករ រតេ ៀករ រ មុោះ អាោត កាយ
សុទធែតសតអករទុករករនអ្េមម័រករបស់ខួរករ្ាល ែដលនឹ្រតូវរ បូកររ បល់េបើ
េរេរបើវាមិនបានលឡេទ ។ការេដករររប់រគ្នន់ ការសាំាយករលាំែហរ ការហូប
ោហារបានរតឹមរតូវ ការេល្ករីឡា ការរិតម្ននរេបៀប សុទធែតជាវិធី
ែថទាំខួរករ្ាលទាំ្អស់ ។ ការលឹករជាតិបានេឯេពលសម្នធិៈ។ េពល
ិតត ុោះសងប់យ៉ា្េរៅ

ករិេលសសងប់

ាំឲ្យមេ

ោ េមើលេញើភេរឿ្ាយ៉ាវពីអតីតជាតិបាន
ករសិណឬេឯេពលេករើត
ទុករខាំអនតាា ្ាស់
(េញើភ

មរូបេករើតពីប ច័យ)។

វិបស្សនូប្បករិេលស
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

តាមរយោះការរបតិបតតិ

មរូបបរិេ ឆទទញាណ

ាំឲ្យេស្បើយសកាាយទិដឌិ

ទារភលឺថាារត ោះរត ្់
និ្ការេញើភអនិ ចាំ

េករើតប ច័យបរិរគហញាណ

ការដល់កររារវិតរណៈវិសុទធិ

េករើត

ករ៏ោ រលឹករជាតិបានែដរ។វិទ្ាសារសតោ
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េពលេវោេៅមុខឬថយេរកាយបាន ណការពិនិត្យបុពវជាតិនិ្

រតជាតិ ករ៏េធវើបានដូ គ្នា ឲ្យែត ិតតសងប់ករិេលស ។ ម្ា្វិភេទៀត

ពនលឺនិ្េពលេវោែត្េឯជាមួយគ្នាឬរត់រសបគ្នាជានិ ច
ិតតសងប់េពលេវោរបស់ ិតតេឯហនឹ្ ពនលឺករ៏ហនឹ្

ាំឲ្យមេ

កាលា
ទារេមើល

េញើភេរឿ្ាយ៉ាវរបស់ខលឤនដូ ជាេមើលាពពយនត ែដលមិនោាំបា ់បេញ្ចភ
សេមល្េទ េរដឹ្ពីខា្ករនអ្មករែតមត្ថា អវីជាអវី ។

ពុទែសាមទ
ពុទធសាស

រឺជាេោករទស្សនៈែតមួយរត់

ែដលេបើករផលឣវឲ្យ

ម្ននការរិតរតិោះរិោះពិោរារបករបេោយ Logic េដើម្បីែសវ្រករការពិត
េោយខលឤនណ្ ខុសពីសាស

ដៃទែដលទមទរេស ករតីជាំេនឿេោយមិន

ោាំបា ់ម្ននការរិតពិោរា ។ រពោះពុទធបានរតាស់ថា ៖ វាគ្នមនបញ្ញា
មករពីជាំេនឿ

មករពីការបេរ្ៀនអវីេ

ោះេទ

េហតុផលែដលម្ននេឯករនអ្រាំនិតរបស់អនករ

េបើសិនជាអនករយល់ដឹ្ពី
េរព្វោះអនកររឺជាម្នាស់េលើ

ការរិតរបស់ខលឤនណ្េទ ! ។ េហតុេនោះ សាំខាន់រឺេឯេលើការរិតរបស់
េយើ្ រទឹសតីា ការបេរ្ៀនា ែដលម្ននេហតុផលរួរជាទីទុករ ិតត
បាន

មិនម្ននការេបៀតេបៀនគ្នា

បេរ្ៀនាែដល

រួរកាន់យករ ុោះ

ាំឲ្យម្ននជាំេោោះទស់ែទ្

រទឹសតីា

ការ

ាំឲ្យគ្នមនសនតិាពព ិតត

និ្េោករសនតិាពព មិនរួរកាន់យករមកររបតិបតតិេឡើយ ។ ទស្សនៈវិជាា
រករិ

(Greek 's philosophy) ជនជាតិរករិ បូាយណ បានអធិប្ាយថាៈ ជីវិត

ផ្សាំផគអាំពីរូបកាយ(body)
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ិតត(mind)

រពលឹ្ឬវិញ្ញើណ(Spirit) ែដល
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ិញ្ចឹមគ្នាេៅវិភេៅមករ រូបកាយនិ្ ិតតែភករោ ់ពី Spirit ែត Spirit វា
ឋិតេឯករនអ្កាយនិ្ ិតតរបស់េយើ្។ ែតពួកររករិ យល់បានលឡថា Spirit
មិនរតូវយល់រ ឡាំជាមួយលករខណោះសាស
េទពជាអនករបេ្កើតវា

ែដលយល់ថា ម្ននោទិ

េរព្វោះវាទករ់ទ្ជាមួយ ្ាប់ធមមជាតិសុទធសាធ

ទករ់ទ្នឹ្ឋាមពល រករវាឡែដលជារបភពេដើមរបស់វា
អាំា ខពស់បាំផុត
ផ្កោល់របស់វា

េហើយរស់េឯតាមេគ្នលការណ៍

វាម្នន
និ្ការអនុវតត

។ តាមន័យេនោះរឺលឡម្ា្ែដរ វាហាករ់ដូ ជាសុីន័យ

ជាមួយការរតាស់ដឹ្របស់រពោះពុទធ េបើ Spirit នីមួយៗរបរពឹតតិេៅតាម
ករមមេទៀត រឺ ាំម្ន៉ា ់េហើយ

េបើតាមការយល់េញើភរបស់ខញអាំ ព្វករ្យទាំ្

េនោះម្ននន័យរបហាករ់របែហលគ្នា៖ ភវ្គ (ព្វករ្យបេ ចករេទសរបស់រពោះ
ពុទធ) Spirit (ព្វករ្យរបស់រករិ ) , Subconscious mind (ព្វករ្យ ិតតវិជាា)និ្
Energy of mind (ព្វករ្យអនករវិទ្ាសារសតេរបើ) បុែនត ការពន្យល់របស់រពោះ
ពុទធរឺម្ននេហតុម្ននផល ោ ពិេសាធបាន េរព្វោះអវីៗឋិតេរកាម ្ាប់
ករមមទាំ្អស់ (េោករេនោះេករើតពីករមម េោករេនោះសា្េឡើ្ពីករមម រលត់
េៅវិភករ៏េរព្វោះករមម ) ។ រពលឹ្ឬវិញ្ញើណករនអ្សាស
ររីសត និ្ឥសាាមសាស

រព្វហម សាស

រឺជាតួអតាា ែដលរពោះោទិេទពបានបេ្កើត

មករ វាម្ននលករខណោះេទៀ្ទត់ របរពឹតតិេៅតាមការោត់ែ ្របស់ោទិ
េទពទាំ្អស់ ែដល ្ាប់ធមមជាតិរឺ « អនតាា »។
រពោះអរិយៈទាំ្ឡាយ េោកររបយុទធនឹ្ការផ្កាស់បតឣរការរិត ផ្កាស់
បតឣរោករប្បករិរយ
ិ
ជានិ េច ដើម្បប
ី ញ្ចបស
់ សា
ាំ
រវដតរបស់ខន
លឤ ៖
១-កាមេនទោះរុលត់េោយសម្នធិ ឬ សម្នធិ រតូវរលត់េៅវិភេោយកាម
េនទោះ
២-ព្ាបាទរតូវរុលត់េោយបីតិ(ការរកករាយយែេឡតថាាៃន ិតត)និ្រោស់
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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មករវិភ
៣-ាពពខជិលរ អូសរតូវរុលត់េោយការពិោរារតូវ
៤- េស ករតេី ឿារករហាយ ត
ិ ត រតូវរុលត់េោយការសុខ ត
ិ ត(ជាោនិស្្ស
ៃនឈាន)
៥- េស ករតស
ី នទោះិ ស្្សយ
័ មិនោ េ់ រស

រតូវរុលត់េោយការពិោរាពី

េហតុន្
ិ ផល ។ រពោះអរិយៈទាំ្ឡាយេោកររបយុទធនឹ្ការផ្កាស់បតឣរកា
ររិត

េដើម្បីឲ្យ ិតតរបស់េោករកាន់ែតលឡរបេសើរេឡើ្

មនុស្សធមមតា

ិតតអែណតតអណតូ្ែរបរបួលេលឿនរហ័ស ផុតែតពីរកករាយយ ករ៏រតឡប់
េៅជាព្ាបាទ ផុតែតពីសងប់ករ៏ ូលេៅេឿារករហាយាយយម្នយ អស់ពី
រសឡាភ់ករ៏ែរបជាសឡប់

ផុតពីដឹ្រុណែរបជារមិលរុណ

សាមរតីេដើម្បីដឹ្ទន់ការរិតេនោះេឡើយ

មិនម្នន

េទើបេឯម្ននទុករខតាមផលឣវ ិតត

ជាប់មិនោ ់ ។

ឿរគិតរតិ រិ ៥យើងបងអផ្លើញខលអនឯង
១- ការរិតរតិោះរិោះឲ្យេករើតការេរតកររតោលអនទោះអែនទ្ វាមករពី េ ោះែត
សាំគ្នល់ថាអវីៗសុទធែតសាាត(សុភសញ្ញើ)រួរឲ្យ ្់ែនបនិត្យ។
២- រិត ្រាំនរ
ុាំ រ
ាំ ន
ួ ព្ាបាទ េករើតពីការរិត េ្ឡៀត ្ឡល់ថាាាំ្ថាាករ់ ិតត
រ ែណនឈាានីស។
៣- រិតឲ្យេករើតការខជិលរ អូសរួភាយ ត
ិ ត វាេករើតពីការធុភរទន់ រសវឹ្
នឹ្ោហារឬេររឿ្េភៀន។
៤- ការរិតរេវករវាយអនទោះអែនទ្ វាេករើតពីការមិនេ ោះររប់ររ្ ិតត េស
ករតីមិនសុខសងប់ៃន ិតត។
៥- េស ករតីសនទោះិ ស្្សយ
័ មិនោ េ់ រស
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

េ ោះែតស្្ស័យពីេនោះពីេ

ោះ វា
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េករើតពីការមិនេ ោះទុករ ិតតអនករដៃទ
េសាមនសិការៈ

មិនេ ោះរិតពិោរា

ខវោះេយនិ

ការរិតពិោរាេោយឧបាយរតូវទាំន្។

យ៉ា្េនោះមិនម្ននអនករារបាថាាឲ្យេករើតេទ

រាំនិត ៥

ែតវាោ េករើតេឡើ្បាន

េោយខលឤនណ្ េរព្វោះធាាប់សនិទធសាាលជាមួយវាជាយូរមករេហើយ។
េររសឡាភ់ េរសឡប់េយើ្ មិនែមនជាបញ្ញាេ
របស់េយើ្េទេទើបជាបញ្ញា

ោះេទ ែតការរិត

េពលខលោះរិតយូរៗេៅ៏ករ៏េលើករខលឤនជាមនុស្ស

អសាារ្យ េដើរេមើលរយេជរេរ េជរណ្ េពលខលោះោករ់ខលឤនជាមនុស្សករាំសត់
អភ័ពវបាំផុតេឯករនអ្េោករេនោះេៅវិភផ្ករ៏ម្នន ។ អនករម្ននរបាជាាែត្
ពត់ ិតត
េោយរករ

ែដលញាប់ភ័រេញល្េឃ្នា្រករ្ាបានេោយរករ
ឲ្យជា ិតតរត្់េៅបាន

ឃ្នត់បាន

ដូ ជា្ពត់រពួភេធវើរពួភឲ្យរត្់

ដូេោាោះែដរ ។ ធមមតាសតវរតីែដលបុរគលបានរស្់េលើករេឡើ្ផុតពីទឹករ
េហើយ ររែវ្េៅេលើេគ្នករែត្បាំរោះន

ល យ៉ា្ាមិភ

េវោាករុលបុរតបានផ្កា ់កាមរុណ៥ឬតាា៥

ិតតេនោះ

(តាាករនអ្រូប

តាាករនអ្សេមល្ តាាករនអ្ករលិន...)យករវាមករ ្ាពាប់នឹ្ករមមោាន បាំ
រុ្នឹ្លោះ ាំណ្ម្នរ ករ៏រែម្ញាប់ភ័របាំរោះន

លដូេោាោះែដរ។

វតថអពីរយ៉ា្ែដលតាមាយាយាំ្ាពពរកករាយយរបស់េយើ្រឺ

ិតតដករ់ជាប់

ករនអ្អតីតកាល១ និ្ការតាមសេ្កតេមើលករាំហុសអនករដៃទ១។ េោករ
េនោះមិនម្ននទីរកករាយយសរម្នប់អនករេ
របកាន់យករតាមជាប់នឹ្ខលឤនេ

ោះេទ

េបើអនករេវ សាោយការម្ននោះ

ោះ ។ ការរតិោះរិោះបីយ៉ា្ែត្

ាំ ទុករខេទស

មករឲ្យខលឤនេតើដូ េមត ?
១- រតិោះរិោះែសវ្រករកាមៈ រករកាមតាាេដើម្បីបាំេពភករិ ច រករវតថអកាមជាេដើ
ម។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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២-

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

រតិោះរិោះ ្រាំនន
ុាំ ្
ឹ អនករដៃទៈ

មិនបានការអវីេរឿែតពីេឿារករហាយ

ិតតខលឤនណ្។
៣-

រតិោះរិោះប្នឹ្េបៀតេបៀនអនករដៃទៈ

កាន់ែតរិតរឺកាន់ែតសឡប់

កាន់ែតសឡប់រឺកាន់ែតខឹ្ កាន់ែតខឹ្តាាំ្រិត ្់នឹ្េបៀតេបៀន រិត
យូរៗ

ាំឲ្យបានសេរម

បានសេរម េហើយរតូវម្ននេពៀរេវាយ និ្េឡើ្

តុោការ ខាតេពលេវោ ខាតលុយកាករ់ ជួនកាលរតូវម្ននេទសទណឌ
ជាប់ពនធ

គ្នរោរសូវេកររតើេឈាមោះេទៀតផ្ (មិនរតូវរិតេរឿ្ោរករករ់ឲ្យ

ដករ់ជាប់ករនអ្ ិតតេ

ោះេទ េរព្វោះវាោ

ម្ននការរតិោះរិោះបីយ៉ា្េនោះ

ាំ ិតតឲ្យេធវើ)។ េបើជាអនករេធវើធម៌

មិនោ នឹ្ែសវ្រកររុណធម៌េញើភេឡើយ

។ សករ់ករ្ាលអនករនឹ្ហុយែផ្ស្ េបើអនកររវល់រិតថា ម្ននអនករាបាន
េធវើអវីមករេលើអនករ េហើយអនករមិនបានេធវើអវីេៅេលើេរ អនករដៃទគ្នមនអនករ
ាម្នាករ់េរម្ននេបោះដូ្ដូ ជាេយើ្ទាំ្អស់េ

ោះេទ េឯេសងៀមសាាត់

ែថរករ្ា ិតតឲ្យរត្់របេសើរជា្ ។

ឿរឲើយំន
រពោះពុទធបានរតាស់ថា «េបើេរបានយល់ពីការឲ្យទន េ
មិនបរិេាពរមុនការបានឲ្យទនេឡើយ » េតើដូ េមត
វិសាខា

ករនអ្អតីតជាតិរបស់េោករ

េោករ)ដលស្្ឃ ១០០០អ្គេឯជាំ
បួ្សួ្អធិោាន ិតតថា
មនុស្សែដលម្ននបញ្ញើេរ ើន

?

ោះេរនឹ្

េោករយយ

េោករបានថាាយភ័តត(ោករ់បាត

ន់រពោះពុទធមុន

េហើយេលើករៃដ

សូមឲ្យជាតិេៅមុខោតាមអភបានេករើតជា
ម្ននរទព្យហូរេហៀរ

នឹ្បានកាាយជា

ពុេទាបោាករេឯរពោះពុទធរតាស់ដឹ្ករនអ្េោករខា្មុខ េទើបជាតិែដលរពោះ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ពុទធេគ្នតមេករើតេឡើ្ េោករយយវិសាខាបានសេរម ដូ ករតីប្របាថាា
។

មនុស្សេធវើអវីមួយសុទធែតម្ននករតីប្របាថាារបស់េរជានិ ច

ាមួយេៅ ាំណតរថយនតរករុ្េោយមិនដឹ្ខលឤនថាេៅាេ

គ្នមនអនករ
ោះេទ ។

ការេធវើអវីមួយេហើយមិនប្របាថាាេដើម្បីខលឤនណ្ ដាយបាជាករិរិយ ិតត
( ិតតរពោះអរហនតែដល ប់ករិ ចរបស់ខលឤន)
ម្ននការប្របាថាា

ិតតបុថុជជនដូ េយើ្ រតូវែត

វាមិនែមនជាាពពោតាមនិយមេ

ោះេទ

ករុាំេ ោះែត

តិោះេដៀលេរ ថាេរប្របាថាាខុស ទាំ្ែដលខលឤនណ្មិនែដលបានេធវើអវី
ផ្េ

ោះ ។ េពលខលោះរិតមិនដល់ ការេឿារករហាយេពលបានេញើភេរ

េធវើបុណ្យោករ់ទនេហើយថតបេរាោះ

ិតតេទមនស្សេ

ោះោ

ាំឲ្យម្នន

ករាំេណើត ជាទុេហតុករបុរគល(មិនររប់ទឹករ ម្ននអេោភៈ អេទសៈ េម្ន
ហៈ)ផ្ករ៏ម្នន ។ រពោះសារកបុតតករនអ្អតីតជាតិ េោករបានេញើភរពោះពុទធ
សម័យមុន ករាំពុ្ែត ូលនិេាយធសម្នបតតិេឯហាលៃថង េោករេៅ
បាាំ្ករលស់ថាាយ េហើយរបកាសតាាំ្អធិោាន ិតតថា សូមឲ្យអ
បានកាាយជាអរគសាវ័ករបារមីញាណ

រ

រតជាតិ

(អរគសាវ័ករសាាាំែផនករបញ្ញើ)េឯ

េពលរពោះពុទធបានរតាស់ដឹ្ករនអ្កាលខា្មុខ

េទើបេោករបានសេរម

តាមករតីប្របាថាា ។ ការេ ភោករទុករខ រុល្ការេធវើទនមិនបាន េរព្វោះ
េដើម្បីហាត់លោះប្់សូម្បីែតខនធ៥ ការេធវើទនម្ននការប្របាថាា រឺសម
រសបតាម ្ាប់រសូបទភាស់(Attraction law)េ ត

ែដលខលឤនបាន

រិតវាជាសារមួយបញ្ជឣន ូលករនអ្អនុសម្បជជញ្ដៈ(ភវ្គ ិតត
Subconscious)

ឬ

េទើបអាំា ឋាមពល ិតតេធវើការឲ្យបានសេរម ករតីប្

របាថាា េបើេធវើទនេហើយេជើយរពេ្ើយេ

ោះ ឋាមពល ិតតអត់ដឹ្ថាខលឤ ន

្់បានអី ទីបាំផុតជីវិតមិនរកករ ាំេរកនទាំ្ផលឣវេោករនិ្ផលឣវធម៌េឡើយ

។

សូមពុទធបរិស័ទេមតាារន់រិតពិោរាតាមការរួរ ។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

110

អាហារផ្លវច
ូ ិត្ត ភាគ១

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

រសឡាភ់សឡប់េករើតពីការនឹកររិត
សតិដឹ្ទន់បញ្ញើយល់បាន

ប្ករទុករខពិតឥតរសាកររសាន

្ាស់ោស់ ្់ករ្ានតលោះការនឹកររិត

។

លោះរិតេសមើនឹ្លោះរសឡាភ់សឡប់ ែតាយរៈទប់ត ាាវិលថាាន ទិដឌិម្ននោះ
ឧបាទន
ពិត

ាំ ជាប់សឡិតយ៉ា្ម្នាំដល់េបោះមិនេ ភ ។ យល់ៃរតល័ករខណ៍

ាំរសាលេសតើ្

សូមករុាំេរ

ាំេរកនេរ ើនេឡើ្េទើបេបុើ្េខទ

េបើមិនទន់លោះអស់

ជាតិមុខរ្់េខទ ឥតេសសសល់ ។

មនុមើឝមិនេច ខុម
មនុស្សមិនោ ខុសេហើយខុសេទៀតបានេទ
បានរបេយជន៍អី

យករ

េបើេទោះជាេយើ្សម្នាប់មនុស្សែដលេយើ្សឡប់អស់

ពីែផនដីករ៏េយើ្េឯែតជាករញ្ជោះ ិតតោរករករ់ខលឤនណ្ែដរ យករ
េទើបជាការ

នោះអនករដៃទ
នោះខលឤនណ្

នោះពិតរបាករដ ។ េរឿ្ធាំបាំផុតរបស់មនុស្សរឺេរឿ្សាាប់រស់

េនោះេហើយ េដើមេឡើយេរពិបាករបាំែបករបានាស់

បុែនតេរកាយពីរពោះ

ពុទធបានេករើតេឡើ្េឯករនអ្េោករ េរឿ្េនោះរតូវបានេរយល់ ្ាស់ោស់
អស់េហើយ

រស់ម្ននករតីសុខករ៏មករែតពីអាំេពើរបស់ខលឤនណ្ រស់េឯម្នន

ទុករខករ៏មករែតពីអាំេពើរបស់ខលឤនណ្ ឲ្យេៅ

ាំមករ គ្នមនអវីេរឿពីការម្ននោះ

របកាន់េនោះេទ ។
ករុាំេ ោះែតថាទុករខ
ឲ្យេសាោះ

រឺអនករដៃទជាអនករេធវើឲ្យឬទុករខរឺជារបស់ខលឤន

ូរសាករល្ប្រិតេមើលបនតិ សិន ុោះ ។ េពលេយើ្ករាំពុ្េដករ

លករ់ េតើេរេជរឬសរេសើរេយើ្ េយើ្ដឹ្េទ ? េនោះមករពីម្ននវិថី ិតត
េករើតេឡើ្ករនអ្មេ

ទារ

រួ េហើយសកាាយទិដឌិោប់របកាន់ថាជារបស់

ខលឤន ខលឤនជាអនករឮ ខលឤនជាអនករេញើភ ខលឤនជាអនករដឹ្ រួ េហើយករ៏ម្ននសុខ
ទុករខេោយសារការេញើភ ការឮ ការដឹ្េ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ោះេៅ ែដលអវីៗសុទធែតជា
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ធមមជាតិវាដាំេណើរការេោយសវ័យត្យខលឤនវាេសាោះ ។ រពោះសម្នមសមពអទធម្នន
រពោះទ័យសងប់សាាត់ដល់ករាំពូល
សីល

សម្នធិ

ិតតសងប់ែដលទទួលបានពីការអប់រុករនអ្

បញ្ញើ ែដលមិនោ ម្ននអវីាយាំ្សទោះករនអ្ការពិោរា

បាន េៅថាអនុតតរសម្នមសេម្នោធិញាណ រពោះអ្គរជាប ្ាស់ករនអ្េរឿ្
េនោះ េទើបរតាស់ថា រឺការម្ននោះរបកាន់ែតមួយមុខរត់(ឧបាទនករខ័នធ៥)
រឺជាេមទុករខ ។ សកាាយទិដឌិរឺជាទាំនប់ដ៏រឹ្ម្នាំ បិទផលឣវនិព្វានែដលេឯផុត
ពីការរិត ការេញើភ ការដឹ្ ការឮ ែតសតវេោករែដលម្ននអវិជាាមិន
ដឹ្ពីេរឿ្េនោះ ែត្ម្ននោះរបកាន់គ្នាំរទថាេនោះជាខលឤន េនោះជារបស់ខលឤន ជា
និ ច

ែដលតាមពិតការជាប់របកាន់ករនអ្ទារទាំ្ ៦

រឺជាទារេបើករផលឣវេៅ

អបាយភូមិេសាោះ ។

និំនធមមៈ
I- េោករររូររាលបានពន្យល់ថា ឲ្យែតអនកររពមទទួលេជឿរពោះ រពោះនឹ្
ទទួលយករអនករេៅេឯនររផ្រទ្់

ែដលម្ននជីវិតអស់ករល្បជានិ ច

ាំេព្វោះរូបខញអាំផ្កោល់ េស ករតីសាាប់រឺខញអាំមិនខាា េទ េរព្វោះខញអាំ បានេៅរស់េឯ
ជាមួយរពោះ ។ អនករសាាប់ម្នាករ់រទាំមិនបាន ករ៏េរកាករសួរថា ែមនករ៏អី
និយយហនឹ្ហា៌នស្បថោករ់ជីវិតអត់ ? េោករររូយករៃដេអោះករ្ាល េធវើ
មុខភឹមៗ េហើយនិយយតិ ៗថា េៅដល់ឋានសួរ៌ េបើដឹ្ផលឣវរតឡប់
មករវិភ ខញអាំនឹ្មករវិភាពាម េទោះបីជារតូវេដើរេោយេជើ្ទេទរករ៏េោយ ខញអាំ
ែបបេឯទីេ

ោះមិនបានយូរេទនឹករផទោះាស់ ។ អនករសាាប់ាពាត់ម្នត់ េអើ

េបើ ឹ្ែបបេជឿខលោះ

េរព្វោះរពោះពុទធេោករេព្វលថា

ែដលធាំជា្េរបាំផុតរបស់សតវេោករ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

មរណោះទុករខរឺជាទុករខ

េរព្វោះរតូវរព្វត់នូវអវីៗទាំ្អស់
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

សតវេោករែត្ភ័យខាា េស ករតីសាាប់ររប់ៗគ្នា

ទល់ែតអស់ករិេលស

បានែល្ភ័យខាា រប់ េហើយ ុោះណ្ ករិេលសេឯឲ្យរសកាករ មករេធើ
មិនខាា រប់
II-

ែសឡករេជឿេហើយទាំ្អស់គ្នាករ៏ផទអោះសាំេណើ រឹលេឡើ្ ។

មហាេោរពុករម្នត់រករហម

កាប់សាំោប់េករ់បលន់េរសឹ្មួយជីវិត

ដល់េពលេរៀបសាាប់រសាប់ែត ិតតេ ោះរិតយល់ពីអាំេពើលឡ
ាពាមេ

អាំេពើោរករករ់

ោះេពល ិតត ុ្េរកាយបានមករដល់ ( ុតិ ិតត) ករ៏បានបដិសនធិ

េឯសុរតិភពាពាម

។

គ្នត់បានរួ ផុតពីទុរតិយ៉ា្ឆ្ងប់រហ័ស រឺ

េោយសារការរិតរតូវ េរបៀបបីដូ ជាោា្ភនាំ្្ឹតមិនែដលសាាល់ពនលឺ
េពលេរអុជេភលើ្បាំភលឺ
ែភនករ ។

ាពព្្ឹតជាយូរឆ្ងាាំបានភលឺសាា្ករនអ្មួយពរពិ

ិតតែដលដឹ្ខុសរតូវករនអ្វិ

ទី ុ្េរកាយ ោ ជាប ច័យ

ាំឲ្យ

ករមមតាមមិនទន់ េហតុេនោះការេធវើខុសេហើយេ ោះែករែរបករាំហុ ស រឺជា
េរឿ្សាំខាន់ាស់ករនអ្ជីវិត។
III- តាកាប់អុស ាខលឤនកាន់ែតោស់គ្នមនញាតិនឹ្េរ េដើរកាប់អុស
លករ់យ៉ា្លាំបាករេវទ

េពលេលើករបា ់អុសមត្ៗ គ្នត់ែតែរសករេៅ

ម ចអាយជឲ្យមករយករគ្នត់ឆ្ងប់ៗេៅ
ករនអ្ជីវិត េនោះាស់

ៃថងេនោះគ្នត់ែរសករថា អភធុភថប់

ម ចអាយជេអើយ មករយករអភេៅ ។រសាប់ែតម ចអ

ាយជ ធុភនឹ្សាំេល្តាែរសករេៅេពករ ករ៏េ ភមករ េហើយេព្វលថា
តាេៅអភម្ននការអី? តារសាប់ែតែរសករខាាាំ្ៗថា អភេៅឲ្យមករ
ជួយេលើករអុសអភបនតិ នឹ្ា

ម ចអាយជេលើករៃដេអោះករ្ាល

េហើយ

េព្វលថា េហឡើយ ោពួករមនុស្សេនោះ ទល់ែតមករអូសករ្ាលបានវារពម
េៅ

េបើេៅរសួលៗមិនរយេទ។

ថាេហើយករ៏វិលរតឡប់េៅឋានវិភ

េៅ។
ឆ្ងប់ម្ននការែករែរបេៅ េបើដឹ្ថាវាជាករាំហុស ករុាំោករ់បាាំ្វាទុករេធវើអី
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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េពលែដលប

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក
ាមុតេជើ្ េបើមិនជួសយករវាេ ភ េយើ្នឹ្

ឺពឺត ុករ

ោប់កាន់ែតខាាាំ្ េនោះរឺដូ ជាករាំហុសតូ តា ែដរ។ េពលពស់ែវករម្នន
ពិសជាពនលឹករខាាំរតូវៃដ េបើមិនអត់ធន់េដើម្បីកាត់ៃដេ

ោះេោលេ ភេទ

េយើ្នឹ្រតូវសាាប់ជាមិនខាន ករាំហុសែដលធាំដុាំករ៏ដូ គ្នា េបើមិនែករែរបវា
េ ភេទ វានឹ្េធវើឲ្យខូ អ

រតេឯៃថងាមួយជាមិនខាន។ សូម្បីេឯ

សល់ករនលោះដេ្ហើមឲ្យែតេ ោះដឹ្ខុសរតូវ េ ោះែករែរបករាំហុស នឹ្ភលឺថាា ដូ
ជារពោះ ័នទេ ភោករពពករ

េពលខលោះោ បិទអបាយភូមិបានេទៀតផ្

។ មនុស្សសម័យេដើមព្ាយមែករករាំហុស រហូតដល់ថាាករ់តាមពិនិត្យ
ិតតខាា ែរករ្ម្ននការរិតខុស

មនុស្សសម័យថមីមិនរតឹមែតមិនរិតពី

ការពិនិត្យ ិតតេដើម្បីលោះប្់ការរិតខុស

សូម្បីេរបានរបាប់ពីករាំហុស

េហើយ ករ៏មិនែករែរបែដរ េរព្វោះទិដឌិម្ននៈរឺជាេម្នទនាពពរបស់ពួករេរ ទី
បាំផុតវាបានេធវើឲ្យេរកាាយជាមនុស្សម្ននែភនករខវោះពនលឺ ។

មួនកូឡាប
ផ្កាករូឡាបែដលោករ់ឬសេលើថម េតើអនករម្ននបានឮសេមល្តឡឣភែតឡរ
របស់វាេទ ? វាខាំេរៀនរស់េោយទឹករសេន្សើម េរៀនរកករាយយជាមួយាយរតី
កាល េរៀនដករដេ្ហើមជាមួយខ្យល់េឿា េរៀនការព្វរខលឤនពីករនល្់ េោយ
ែថរករ្ាករតីសុបិនតផ្កោល់ខលឤនរបស់វា
េបតុ្េឿាររុករ

។

ផលឣវជីវិតដ៏ែសនែវ្ឆ្ងាយេឯេលើ

រស់េោយគ្នមនការែថទាំ

ែតវាម្ននប

ាដ៏រឹ្ម្នាំ

សរម្នប់ការព្វរខលឤន ។ ករូឡាបសម័យថមីរួរកររុាាស់ ខលោះកាាយជា
បា ់ទទួលេភញៀវ ខលោះកាាយជាករាំរ្អនុស្ាវរកយ៍ ែដលករនល្់េរករបេហើយ
េបាោះប្់េោល េោយគ្នមនករតីោណិតោសូរ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

សូមករូឡាបែថទាំខលឤនឲ្យ
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ដូ ជាករូឡាបដុោះេលើថម ករុាំបាំផ្កាភតាំៃលរបស់ខលឤនឲ្យេសាោះ ។ បានេករើតជា
មនុស្សរតូវេ ោះរសឡាភ់ខលឤន
េរកាធខឹ្រយៗ

រតូវខាំសាំរួម ិតតឲ្យបានលឡករុាំេេវឆ្ងវ

រតូវោាំថា ិតតោរករករ់របស់េយើ្វាមិនែដល

ករុាំ

ាំករតីសុខ

មករឲ្យេយើ្មត្ាេឡើយ វាបានរតឹមែតេធវើបាបេយើ្ែតបុេាាោោះ ណ
េយើ្ែបរជារសឡាភ់គ្នាំរទវាជា្រសឡាភ់ែថទាំ ិតតលឡេៅវិភ
អីេយើ្េឯគ្នាំរទ ិតតោរករករ់េទៀត
េហើយករាំោត់វាេោលេ ភ

?

េហតុ

រតូវសាាល់មុខវាឲ្យបាន ្ាស់

េទើបការរស់េឯរបស់េយើ្ម្ននករតីសុខ។

មនុស្សែត្ម្ននការោករ់អន់ថាាាំ្ថាាករ់ ិតតេឯេពលម្ននេរសតីបេ

ោស

រតូវហវឹករហាត់ ិតតឲ្យបានឈានេឡើ្ជាបនតេទៀត រឺ គ្នមនការោករ់អន់
ិតត មិនរុាំរួន េហើយរតូវែករែរបករាំហុសេគ្វិភេបើម្នន េធវើែតែបបេនោះ
មិនយូរេឡើយ

េយើ្នឹ្កាាយជាមនុស្សលឡដល់ករាំរិតករាំពូលករនអ្ៃថងា

មួយជាមិនខាន ។ ករូនៗជាទីរសឡាភ់

មនុស្សសពវៃថងរឺរស់េឯករនអ្

រ្វ្់ៃនេស ករតី្្ឹត្្ល់ខាាាំ្ាស់
មនុស្សជាំ

មិនសូវម្ននសីលធម៌ដូ

ន់មុនេទ

េហតុេនោះ ូរករូនរតូវរបុ្របយ័តនខលឤនរបាណករនអ្

ការេសពរប់មនុស្ស

។ តេៅៃថងមុខ ករុាំបីម្ននអាំនួតថាខលឤនជាមនុស្ស

វិេសសជា្អនករដៃទ ករុាំយករអាំា របស់ខលឤនេៅររបស្កត់មនុស្សតូ
តា

ទុករោករ់ការេ ោះដឹ្ជាធាំេឯករនអ្ខលឤន

រតូវេធវើខលឤនជាមនុស្សលឡជានិ ច

ករុាំេធវើខលឤនជាមនុស្សខិលខូ

េហើយរតូវទុករោករ់របេយជន៍ជាតិជាធាំ

ាករូន ។ មនុស្សម្នាករ់ែដលតាមរករេរឿ្េមើលរយេយើ្ េបើេយើ្មិន
តបត

រឺដូ ជាគ្នត់យករេភលើ្េៅដុតេមញ

ែដលគ្នមនធាតុប្កឲ្យេេោះ

ទល់ែតេសាោះ ករ៏េេោះេខាា ែតខលឤនណ្បាត់អស់េៅ ។ែតេបើេយើ្តបត រឺ
ដូ ជាយករេភលើ្េៅោករ់េលើេៅមសងឤត

រែម្េេោះេៅជាេផោះទាំ្អស់គ្នា

។ ថាអនករបរាត់េភលើ្វាលង្់ាស់េៅេហើយ េរព្វោះេឿាេឡើ្េោបេដើម
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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េ ករេសាាករ
េទៀត

ណេយើ្េៅ ាំឡ្េភលើ្យករពីេរ

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក
រឺរឹតែតលង្់ាស់េៅ

សាករល្ប្េល្កាត់ការរិតឲ្យបានកាាយជាទាំោប់ េទើបម្ននករតី

សុខ ។

វិធីែថរកើាវ័យ ឲើយេៅេកមងបានយូរតាមពុទែដីឿ
១- រតូវម្ននសតិតាពាប់ជានិ ច េធវើអវីមយ
ួ រតូវម្ននសាមរតីដឹ្ខលឤនជានិ ច េធវើ
យឺតែតម្ននសាមរតីមិនរយខុស របេសើរជា្ការេធវើេលឿនែតរយខុស
ករុាំរបញាប់របញា៉ាល់េោយគ្នមនសាមរតី ។
២- ករុាំបរិេាពរេរ ន
ើ ហួសរបម្នណ ករុាំបែណតតបេាោយខលឤនជាមួយរស
ោហារ េពលម្ននោរមមណ៍ឃ្នាន រគ្នន់ែតបរិេាពរតិ តួ េដើម្បីសាារ
ាពពអត់ឃ្នានរបស់អនករ។
៣- រតូវេ ោះររប់ររ្ករាំហ្
ឹ របករបេោយេហតុផល េ ោះបន្ាត់ករាំហឹ្
េ ភេោយបញ្ញើករុាំទុករឲ្យេឯ្ាំករនអ្ ិតត។
៤- រករ្ាសនតាព
ិ ព ត
ិ ត( ិតតសងប់)និ្ម្ននការសរម្នករឲ្យបានរតឹមរតូវ ករុាំ
េរបើសរកាយ្គាមួយរហូតដល់កាាយជាការបាំផ្កាភ។
៥-

រតូវេ ោះរតួតពិនត
ិ យ្ និ្ររប់ររ្សុភម្គលឲ្យបានលឡ

េបើអនករេធវើឲ្យ

បាត់ប្់សុភម្គល អនករនឹ្របថុយករនអ្ការបាំផ្កាភឋាមពលជីវិតខលឤ នណ្
េហើយ។
៦- របុ្របយ័តករ
ន ្
នអ ការរិត ការនិយយ និ្ការេធវើឲ្យបានលឡរបេសើរជា្
មុន(របយុទធជាមួយការផ្កាស់បតឣរ)។
៧- ករុរ
ាំ ត
ិ េរ ន
ើ (Overthinking) រតូវករាំណត់សាានាពពជាករ់ោករ់មួយករនអ្
ការរិត ការរិតរតូវរិតឲ្យេករើតឋាមពល មិនែមនរិតឲ្យេខ្ាយឬរិតឲ្យ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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អស់ឋាមពលពីខលឤនេ

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក
ោះេទ ការរិតឥតរេបៀបោ បាំផ្កាភឋាមពលខលឤន

ណ្ផ្ករ៏ម្នន ( រិតៗ េៅនឹករេញើភ ្់សម្នាប់ខលឤនេល្េៅ )។ េនោះ
ជាដាំបូ

មនរបស់រពោះពុទធ

ករុាំេធវើខលឤនជាពុទធបរិស័ទេហើយែបរជាអនករពូ ែករ

រិតេរឿ្អត់របេយជន៍ឲ្យេសាោះ

េរឿ្ធាំបុាា េរ ើនាស់រតឹមែត

រិតរួ េហើយ ប់ ។ េបើអនករេធវើបាន េ
េករម្ជា្វ័យជាមិនខាន
េ

ោះេទ

ោះអនករនឹ្កាាយជាមនុស្សែដល

មិនោាំបា ់េរបើឪសថែថរករ្ាេសាភ័ណាពព

ែថមែតការហាត់របាណនិ្សម្នធិ

អនករនឹ្កាាយជាមនុស្ស

ករាំពូលែផនករោយុែវ្បាន ។ ជីវិតបានបេរ្ៀនេយើ្ថា េរឿពីែមឪគ្នមន
អនករាតាមររប់ររ្េយើ្េោយករតីេសាមោះរត្់េ
ោាំបា ់ព្ាយមតាមររប់ររ្អនករដៃទែដរ

ោះេទ

ណេយើ្ករ៏មិន

េរព្វោះអាំេពើែបបេនោះទទួល

បានរតឹមែតការេរកបាំរោះ និ្ ការព្ា យមតាមររប់ររ្គ្នាេៅវិភេៅ
មករែតបុេាាោោះ ។ េរមិនោ ប្ខាំឲ្យអនករដៃទមករេគ្នរពរសឡាភ់ខលឤន
បានេ

ោះេទ េបើខលឤនជាមនុ ស្សែដលគ្នមនរុណធម៌បនតិ ផ្េ

ោះ សូម្បី

ែតករូនខលឤនណ្ផ្េឯម្ននករូនរមិលរុណ

ការឲ្យតាំៃលអនករដៃទ មិន

ែមនសុទធែតេរឲ្យតាំៃលេយើ្វិភេ

េពលខលោះមនុស្សែដលេយើ្

េគ្នរពរសឡាភ់បាំផុត

ោះេទ

រឺជាមនុស្សែដលបានប

ោបបេ

ាករេយើ្មុន

េរផ្ករ៏ម្នន រសឡាភ់ខលឤនណ្វិភេទើបមិនខករ ិតត ជីវិតរឺជាការសិករ្ា
ូរសិករ្ាែសវ្យល់ពីជីវិតឲ្យបានលឡ ុោះ ។
ទន រឺជា រនតេសដឌករិ ចដ៏ធាំករនអ្ស្គម ទនរឺជាការបរិោាករ ាំេព្វោះ
មនុស្សជាតិករនអ្េពលករាំពុ្រ្េរគ្នោះេោយាពពអត់ឃ្នាន េោយមហនត
ាយយេផ្ស្ៗ ។ េបើម្នាករ់ៗបានលុយរិតែតពីសន្សាំទុករ មិនរពមេធវើ ាយ រ
េតើសាមនថាអាំេពើែបបេ

ោះ

ាំឲ្យខលឤនបានសុខឬ ? េតើស្គមនឹ្បានអវី

រស់េៅ េបើមិនបេ្កើតការររឲ្យមនុ ស្ស គ្នមនអនករាសុខ ិតតេដករសាាប់
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ទាំ្ករតីេរសករឃ្នានេ

ោះេទ

្ាស់ជារតូវែហកររប្េល្រុករែសវ្រករ

ោហារេដើម្បីសាំរន់ករតីេរសករឃ្នានជាមិនខាន
បញ្ញាេនោះ

។

រពោះពុទធេ

វ្យល់ពី

េទើបរពោះអ្គេរៀប ាំលាំោប់សាំខាន់សរម្នប់ញាយវាសធម៌

ទន សីល ាពវ

រឺ

ែដលេយើ្រតូវយល់ឲ្យបាន ្ាស់ពីបញ្ញាេនោះ « ទន

រតូវទករ់ទ្នឹ្េ ត

អនករេធវើ ទករ់ទ្នឹ្រុណាពពវតថអទន និ្រុណ

ាពព ិតតអនករទទួល » រពោះពុទធរតាស់ថា េបើអនករាបានដឹ្ពីផលៃន
ទន េ

ោះេរនឹ្មិនហា៌នបរិេាពរមុនការឲ្យទនេឡើយ

ាឲ្យ អនករេ

ោះទទួល មិនែមនអនករាឲ្យ អនករេ

ទនមិនែមនឥតេហតុឥតផលេឡើយ
េយើ្ម្នន

ការរស់េឯ

« ទនអនករ

ោះអស់េ

ោះេទ »

រឺបានពីអវីែដល

ែតជីវិតរឺបានពីអវីែដលេយើ្ឲ្យ។

១- េបើអករ
ន
្់ោាំបណតោះត ត
ិ ស
ត ប្បរអ ស អនករមិនរតូវេមើលេញើភ អនករសុាំ
ទនថាជាឧបសរគដ៏ធាំេ

ោះេទ។

២- េឯៃថងាមួយ ទីបញ្ចប់របស់ពិភពេោករនឹ្មករដល់ េរព្វោះែត
ការែសវ្រករយុតតិធម៌េោយសង្គ្រាម វាគ្នមនអវីលឡេទ ការែសវ្រករដាំេាោះ
រសាយេោយអាំេពើហឹ្្ាេ

ោះ អវីែដលមនុស្សោ េធវើបាន រឺការាពាករ់

រលឹករករនអ្ការែ កររុែលករសុខទុករខគ្នាេនោះណ្។
៣-

ាពពកា សាហាវរបស់មនុសស្ បានបាំព្វនេៅេលើធមមជាតិ

ែដល

តាមពិតមនុស្សខលឤនណ្ករ៏ជាធមមជាតិែដរ េោយករតីវេ្វ្េនោះ មនុស្សៃមងៗ
ម្ននែតការបាំផលិ បាំផ្កាភខលឤនណ្ ជាជា្ការែថទាំ

ូរបេ្កើត ិតតេមតាា

េទើបជាការរកករ េរមើនដ៏ជាករ់ោករ់និ្អសាារ្យមួយ ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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មតីបេទទើមខលអនឯង
ជីវិតែដលករាំពុ្ែតេករើតេឡើ្សាំាយប់េយើ្
េ

ែតមិនែមនឲ្យេយើ្

ោះេទ េោករេនោះគ្នមនមនុស្សែដលរតូវសតីបេ

អនករមិនេ ោះសតីបេ

ោសឲ្យខលឤនណ្ខលោះេទ

ោសេ

ោះេឡើយ ែតេបើ

អនករករ៏គ្នមនាពពលឡរបេសើរេឡើ្

ែដរ ឲ្យែតព្ាយមលោះករិេលស អនករគ្នមនអវីរតូវខុសតេៅេទៀតេទ ឲ្យែត
អស់ករិេលសែល្ម្ននទុករខតេៅេទៀតេហើយ ឲ្យែតអស់ករិេលសគ្នមនអវី
រតូវយល់ខុស គ្នមនអវីរតូវេឈាាោះ គ្នមន អវីរតូវខវល់េទៀតេទ ។ ជាមួយករតី
រសឡាភ់ េយើ្ោ បណតតោះបាោលអវីៗបានររប់យ៉ា្ ធមមជាតិម្ននករតី
េមតាា ាំេព្វោះេយើ្ររប់គ្នា

រឺករិេលសេយើ្េទ

ែដលែត្ែតោត់ការ

េយើ្ររប់េពលេវោ ។ «ផលៃនបុណ្យ មិនែមនជាោនិស្្សេទ ផល
ៃនបុណ្យរឺការបានរួ រុេោោះ
រសឡោះ

»ខាំេធវើអាំេពើលឡ ដូរមករវិភនូវការបានរួ

បុែនតេបោះដូ្បុថុជជនរឺេឯែត ្់បានផលតបសន្ ដល់ខាំេធវើ

បុណ្យ ្់រប់េហើយ រសាប់ែតអត់បានេញើភអីតបសន្ តាាំ្េករើតការ
មួរេ

៉ាេឿារករហាយែល្ ្់េធវើបុណ្យតេៅេទៀត

។

បុណ្យរឺជាការ

លោះប្់ ធមមជាតិរបស់បុណ្យរឺជាការោ្ជាំរោះ ិតតឲ្យសាាត ែតេយើ្ែបរ
ជាយករករិេលសរករខវករ់មកររបឡាករ់វិភេហើយ ្់បានាពពសាាត ពីាពព
េសាមករេរគ្នករ

។ តាមពិតោនិស្្ឃបុណ្យទនរឺម្ននជាធមមតាេទ ែត

ការឲ្យផលរបស់វារឺអនុេោមេៅតាម ្ាប់ករមមដ៏រប ័ករ្ស « របស់ែដល
អនកររតូវជួប

រឺមករកាន់ជីវិតអនករតាមេពលេវោករាំណត់ ្ាស់ោស់

របស់វា » ការទមទរឬការប្របាថាាបែនថមេរកាយពីបានេធវើបុណ្យ វា
ជាតាាសុទធៗ

ែដលេធវើឲ្យរលករសញ្ញើផ្ាយេ ភរួភខមឣរមិនោ

បាភ់េៅបានឆ្ងាយ (េដើម្បីបោះរបភពឬែដនែដលសងប់ខាាាំ្)េហើយឡ្
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

119

អាហារផ្លវច
ូ ិត្ត ភាគ១

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ាំយករេរឿ្លឡៗមករឲ្យេយើ្វិភបានេលឿនរហ័ស
បុណ្យ)ឬអភិធមមពន្យល់ថា
េសាយ

(េៅថាផល

ការរិតេរ ើនរហូតដល់ជវនទីពីរ

រឺផលនឹ្ឲ្យេឯជាតិមុខៗណេាោះ

បុណ្យេោយការទមទរ ្់បាន

េ

ទី បី

េឯេពលែដលេយើ្េធវើ

ោះ ិតតេយើ្នឹ្លឡករ់ាពាម

ផល

បុណ្យមិនោ វិលមករបានេទ វាែល្ឲ្យផលទន់ ិតត េហើយេបើម្នន
ិតតខឹ្េទៀត ផលបុណ្យនឹ្េៅកាន់ែតឆ្ងាយ ែតវាមិនបានបាំេភល េយើ្
េឡើយ

េពលខលោះបុថុជជនែបរជាែល្េជឿបុណ្យបាបេទៀតផ្ករ៏ម្នន

។

ូរេជឿេលើ ្ាប់ករមម ុោះ បានលោះប្់េហើយរតូវម្នន ិតតរកករាយយ ឬ សងប់
សាាត់េោយវិេវករេទើបផលបុណ្យរហ័សឲ្យផល

េបើមិនទន់ឲ្យផលករ៏

មិនេឿារករហាយ យ៉ា្ាករ៏េយើ្បានរកករាយយ ិតតជាមួយអាំេពើលឡែដរ
េយើ្បានដូរ ិតតករាំាភ់យករ ិតតេមតាាមករវិភ

ែដល ិតតរបេភទេនោះ

មិនរយរករបានេឡើយ ។

ឿររម់េៅតាមគល់េ
ការរស់េឯតាមរល់េ

ើ ជាវតតរបតិបតតិ

ើ ជាវតតរបតិបតតិ ជារបៃពណីៃនរពោះពុទធ

ទាំ្ឡាយ និ្ជាអប្បិ ឆតារុណ (រុណៃនការរបាថាាតិ ) របស់មហា
បុរស

ែដលេមើលេញើភអនិ ចសញ្ញើ

េោករែដលរគ្នន់ែតជាេររឿ្បាំាពន់
បេ

របាសោករេស ករតីេរតករអរករនអ្
ជាអនកររកករាយយជាមួយធមមជាតិ

ោរប្់នូវនិ ចសញ្ញើ េរបើជីវិតផ្ារាពាប់ជាមួយធមមជាតិ ម្ននទាំ

ទាំន្ជាមួយឋាមពល រករវាឡយ៉ា្ជិតសនិទធ

ករ់

ជាអនករម្ននវិោរណៈ

ញ្ញើណទទួលមរតករពីរពោះសម្នមសមពអទធែដលរទ្់បានរបទនទុករឲ្យជាទី
អភិរម្យៃរករែល្។ រពោះបរមររូរទ្់របសូរតេឯឧទ្ានលុមពិនី រតាស់ដឹ្
ទបរល់េព្វធិរពឹករ្ស
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

រុលត់ខនធបរិនិព្វានេរកាមលែ្វករែមករាយាំ្ទាំ្រូ
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រទ្់របសូរត រតាស់ដឹ្ និ្ បរិនិព្វានសុទធែតេឯករនអ្ ៃរពជាទីេស
នៈដ៏សាាត់ទាំ្អស់

ស

េនោះជាាពវៈៃនអនករមិនម្នន ាំណ្ភព។

េយគ្នវ រ(អនករបាំេពភករតីព្ាយម) េរមើនសមណៈធម៌ម្ននទីេស
សនៈសាាត់ជាឧបការៈបេ

ោរប្់េស ករតីរបម្នទបាន

ជាប ច័យឲ្យេករើត ិតតវិេវករ និ្ឧបធិវិេវករជាលាំោប់េ
ោនិស្្ឃៃនការរស់េឯករនអ្ជីវិតសងប់សាាត់
ែដលមិនទន់បាន១

រែម្រករ្ាទុករនូវសម្នធិ

េហើយ១ េរព្វោះេហតុេនោះ េទើបរពោះអ

េរព្វោះកាយវិេវករ
ោះណ្។
រែម្បានសម្នធិ

(ឈាន)

ែដលបាន

វរណញ្ញើណជាម្នាស់រទ្់រតាស់

សរេសើរភិករខអអនកររករ្ាោរញ្ដិករធុត្គ(អនករេឯករនអ្ៃរព)ថា ោរមមណ៍រឺរូប
សេមល្ ករលិន រស សមផស្ស មិនោ ញាុាំ្ ិតតភិករខអ ែដលេឯករនអ្ទីេស
សនៈដ៏សាាត់ដូេោាោះឲ្យរេវករវាយបានេឡើយ ភិករខអេ

ោះែត្របាសោករេស

ករតីរនធត់ ិតត េហើយរែម្លោះប្់ោល័យករនអ្ជីវិតបាន េរតករអរែតនឹ ្
រសៃនេស ករតីសុខែដលេករើតអាំពីវិេវករ ។ ជីវិតែដលោរស័យករនអ្ទីសាាត់
មិនបា ់រវល់ទទួលេភញៀវ
តិោះេដៀល

មិនោ ោករ់បាំពួននូវេររឿ្ែដលរួរ

មិនបា ់ហួ្ែហ្ឬឃ្នត់មនុស្សែដលមករោរស័យេឯ

េបាោះប្់េស ករតីោល័យករនអ្ទីលាំេឯបាន ។ ការរបយុទធជាមួយករិេលស
រឺម្ននការេរតៀម ិតតេរៀប ាំខលឤនបានលឡាស់
េហើយសាំគ្នល់ថា
េោករ
សារសត

នោះវាបានេឡើយ

មិនោ េធវើេល្ៗ

រយោះេពលដ៏ែវ្ឆ្ងាយែដលរពោះ

ថបានេរបើករនអ្ការរុេោោះខលឤន រឺជារេបៀបវារៈៃនការេរៀប ាំយុទធ
ឥឡឣវករ្បឤនតាំាយម្ននអស់េហើយ

េឯេឡើយែតការេធវើឲ្យបាន

សេរម ែតបុេាាោោះ ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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េដើមើបីយល់ដឹងពីេរឿងអ្វីមួយ
េដើម្បីយល់ដឹ្ពីេរឿ្អវីមួយ េររតូវែតសិករ្ាពីវា យល់ដឹ្ពីការ
ភ័យខាា

ករាំហឹ្ ការសឡប់េខពើម នឹ្ការយករ

គ្នា ។ េរម្ននការភ័យខាា

នោះវារឺជាេរឿ្ែតមួយដូ

ម្ននករាំហឹ្ និ្ការសឡប់េខពើម េរព្វោះែតេរ

មិនទន់ម្នន ាំេណោះដឹ្ និ្មិនទន់ម្ននពិេសាធជាមួយវា។ មិនែមន
េដើម្បីករាំោត់វាេទ បុែនតេដើម្បីទទួលសាាល់ថា វាជាែផនករមួយៃនជីវិត នឹ្
ព្ាយមេរបើរបាស់វាករនអ្មេធ្ាបាយវិជជម្នន េឯេពលែដលេយើ្ម្នន
ការយល់ដឹ្ពីវា វាករ៏កាាយជាមិតតរបស់េយើ្ េហើយេយើ្បនត ែ ករោយ
ពិេសាធែដលខលឤនម្ននេៅកាន់អនករដៃទេដើម្បីម្ននាពពរកករាយយទាំ្អស់
គ្នា ។ សេមល្េភល្មិនែដលម្ននព្វករ្យេព ន៍េឯករនអ្េ
ែដលេធវើឲ្យ ិតតមនុស្សសងប់សាាត់បានេឡើយ

ោះេទ បុែនតមិន

បទេភល្ខលោះេធវើឲ្យមនុស្ស

េសើ ទាំ្ទឹករែភនករផ្ករ៏ម្នន េរព្វោះែតសេមល្ម្ននេហតុផល បោះរលករ
ិតតែដលម្ននពិេសាធ។

រព ពុទែជាបិតាវិវដតៈ
រពោះពុទធជាបិតាវិវដតៈ

រទ្់ ាំាយរពោះកាយពលេដើម្បីែថរករ្ា

សតវេោករ ។ សម័យមួយ ម្ននភិករខអមួយអ្គបានទទួលរពោះករមមោានពី
រពោះបរមររូរួ េហើយេោករបាន ូលៃរពរបារពធករមមោាន
ម្ននរសតី ិតតេ ើករម្នាករ់
ករនអ្ៃរពេ
េ

ោះ

បានាត់ជាមួយរបុសករាំាន់ ិតតមករជួបគ្នា

ោះែដរ បុែនតមិនេញើភរបុសេ

ោះមករតាមការាត់ េទើបរសតី

ោះេករើតករតីអផ្សអករបានមករបបួលភិករខអរួមេមរតី ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

េវោេ

ភិករខអេ

ោះម្ននសតិ
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សម្បជជញ្ដៈលឡ េោករខាំបិទែភនករនឹកររិតពិោរាឲ្យេករើតសេ្វរ េធម
ែភនករ ាំេរកនធម៌មិនរុេភើបេឡើយ ។

កាលេាោះរពោះបរមររូរ្់េឯករនអ្

រនធករុដិ រទ្់ផ្ាយរពោះរសមីេៅេរបាសរបាណនិ្បេញ្ចភរពោះសូរេសៀ្
រតាស់ថា ៖ បណឌិតទាំ្ឡាយជាអនកររបាសោករាយរៈ មិនែសវ្រករកាម
រែម្េរតករអរករនអ្ៃរពជាទីរួររកករាយយ

ែដលមិនជាទីេរតករអររបស់

មហាជនេឡើយ ។ អនករោរស័យករនអ្ទីសាាត់ រប្បីជាអនករសាាត់កាយសាាត់
ិតត

សាាត់ោករករិេលសផ្

អរិយប្បេវណី ។ េវោេ

េទើបជាអនករបានសេរម របេយជន៍តាម
ោះណ្ រពោះភិករខអបាន េរមើនវិបស្ស

សាមរតី

េលឿនរហ័សរតឹមមួយផ្កោត់រករ ករ

េោករបានប្ឡស់ោសវៈធម៌

សេរម អរហតតផលេហាោះោករទីេ

ោះ ូលករនអ្ៃរពសាាត់បាត់េៅ ។ េបើ

កាយេឯករនអ្ៃរព

ិតតេឯករនអ្រសុករ និ្មិនម្ននរពោះបរមររូ ជាទីពឹ្េទ

េមលោះសមេោករមិនបានបញ្ចប់វដតៈទុករខរបស់េោករ
េឡើយ

ករនអ្ជាតិេនោះបាន

ាំែណករេវេនយ្យសតវទាំ្ឡាយដូ ជាពួករេយើ្ ម្ននែតរតូវ

ខិតខាំជាបនតេទៀតែតបុេាាោោះ មត្លិ មត្អែណតតេៅតាមករមម ។
ម្ននរពលឹ្េខាម ោ

ថាមួយ ែដលសាាប់េោយសារេលើសជាតិ

ខាាភ់ករនអ្ឈាម បានេរ ពីការជាំនុាំជាំរោះ េហើយលបេៅជួបរពោះោទិេទព
សុាំេៅរស់េឯជាមួយនរររបស់គ្នត់ ។ េខាម េ
គ្នត់រឺជាមនុស្សម្ននល្បិ េរ ើន

ោះ កាលេឯេលើែផនដី

េហើយែត្ែតបាំផលិ បាំផ្កាភសមិទធិ

ផលែដលរពោះោទិេទពបានបេ្កើតមករឲ្យមនុស្ស

ោទិេទពបានខឹ្

រ េឡាតេហើយេព្វលថា ៖ អភបានឲ្យណ្េរ ើនាស់
េដើមេ

ើ ែផលេ

ម្ននតាាំ្ពី

ើ បែនលែផលផ្កា និ្ផ្សិតជាេរ ើនរបេភទ អភម្ននែដល

ឲ្យសា ់សុទធណ្សុីណា ? សតវទាំ្អស់អភទុករឲ្យេធវើជាមិតតពួករណ្
េហតុអីណ្

ាំគ្នាសុីសា ់

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

េហើយបាំផ្កាភផលិតផលរបស់អភេរ ើន
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យ៉ា្េនោះ ? ោាំេមើលា

ៃថងាមួយអភនឹ្ភជឤរាយស់ោាំដុោះជាថមី

េហើយបញ្ជឣនពួករណ្េៅនរករទាំ្អស់
គ្នមនស្្ឃឹមនឹ្អ្វរកររបាន

។ េខាម េ

ោះេមើលេៅដឹ្ថា

រសាប់ែតេរកាករេឡើ្េលើករៃដ ្ឡអលមុខ

ោទិេទព ៖ មិនដឹ្ជាោទិេទព រុបល់យករ៍សឡីេទ បេ្កើតេរឲ្យមកររ្ទុករខ
េវទ

េបើបានជាបេ្កើតមករេហើយ

េម ោាំបា ់បេ្កើត ិតតបាប ិតត

េោភលន់មករផ្ អភេងល់ែដរ ? ថាេហើយគ្នត់េរ ខលឤនវិបបាត់េៅ
។

ឿរេជឿជាក់
ការេជឿជាករ់មិនែមនេដើរែតម្នាករ់ណ្េហើយរិតថា
របេសើរេលើសេរេ

ោះេទ ករ៏មិនែមនេដើរេរបៀបេធៀបប

ខលឤនរគ្នន់េបើ
ោបបេ

ាករអនករ

ដៃទេហើយេលើករតាំៃលខលឤនណ្ែដរ

។

ការេជឿជាករ់រឺជាជាំេនឿ ិតតេលើ

សមតថាពពខលឤនណ្ថាោ េធវើបាន

រួ េហើយរកករាយយករនអ្ការែ ករោយ

បទពិេសាធជីវិតដល់អនករដៃទ ។

ធមមជាតិដូចេមតចទងអមតវឲើយវិទម?
១-ជាបុរគលសឡប់ធម៌
២-េសពរប់អសប្បអរស
៣-េដករេរ ើនសុីេរ ើនខជិលរ អូស
៤-ម្ននរទព្យេហើយមិន ិញ្ចឹមម្នតាបិតាោស់ជាយ
៥-េបាករបេញ្ញាតសមណរព្វហមណ៍
៦-ម្ននរទព្យម្ននោហារេរ ើនសាំ្ាំទុករសុីែតណ្
៧-ោ្ខលឤនម្ននរទព្យេមើលរយញាតិខលឤនណ្៨
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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៨-េសពែល្ប្បីរបការែល្ប្រសីែល្ប្រសាឬែល្ប្ព្វោ
៩-បតីរបពនធមិនេសាមោះរត្់សហាយផិតករ្បត់គ្នា
១០-បុរសវ័យោស់ម្ននតាំេរករយកររសតីេករម្េធវើជារបពនធ
១១-ការោយវាយខជោះខាាយ
១២-ជនេករើតករនអ្រតករូលខ្សត់េហើយរបាថាាេធវើជាអនករធាំ។
េនោះជាេហតុៃនេស ករតីវិ
សែមត្ទុករករនអ្បាយភវសូរត

សែដលរពោះសម្នមសមពអទធរទ្់រតាស់របកាស
ែដលពុទធបរិស័ទសូរតេឯទបភលឺករនអ្េវោ

កាន់បិណឌ ។

កតីមងើឃឹម
អនករមិនែដលស្្ឃឹមទុករ រឺជាអនករមិនែដលេ ោះអស់ស្្ឃឹម បុែនត
មនុស្សែដលគ្នមនករតីស្្ឃឹម េរមិនោ នឹ្េធវើអវីបានេឡើយ េរព្វោះែតេរ
អស់ស្្ឃឹម ។ េបើសិនជាអនករ ្់ជួយអនករដៃទ អនកររតូវែតផតល់ករតីស្្ឃឹម
ឲ្យេរករនអ្ាពពវិជជម្ននជាោ ់ខាត។ ករតីស្្ឃឹមមិនែមនជាករតីសុបិនត បុែនត
វាែត្ែតបេ្កើតករតីសុបិនតឲ្យកាាយជាការពិតបាន

ករតីស្្ឃឹមជាករម្នាាំ្

ជាំរុភ ិតតឲ្យខិតខាំបាំេពភការព្ាយមេធវើ ករតីសុបិនតជាេគ្នលេៅជីវិត ជា
ការរកករាយយរសៃមថានឹ្ម្ននករតីសេរម សមតាមការប្របាថាា នរជន
ករនអ្េោករ ែត្ម្ននករតីសុបិនតេហើយ មិនេបាោះប្់េោលករតីស្្ឃឹម េោយ
ការបាំេពភព្ាយមយ៉ា្លឡបាំផុត
នតករនអ្ការសេរម ការរតាស់ដឹ្

រពោះពុទធបរមររូ េោករម្ននករតីសុបិ
លុោះេវោេតើនេឡើ្

េោករម្ននករតី

ស្្ឃឹម េហើយបាំេពភការព្ាយមេោយការតាាំ្រពោះទ័យថា « ៃថង
េនោះ!

េបើេទោះជារតូវសវិតសា ់

សេរម ការរតាស់ដឹ្េទ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

រក្ឈាម

ោ ់សរារ

េបើមិនបាន

ោតាមអភនឹ្មិនដករេជើ្េ ភពីែភននជា
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ោ ់ខាត
េៅជីវិត

»។

សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក
ូរេមើលរាំរូេនោះ ុោះ េបើអនករពិតជា ្់បានសេរម េគ្នល

សូមេធវើតាមវិធីែដលរពោះពុទធបានេល្កាត់៖

(ោករ់េគ្នលេៅ)

ម្ននករតីសុបិនត

ម្ននករតីស្្ឃឹមេជឿជាករ់េលើសមតថាពពខលឤនណ្

រួ

េហើយរតូវតាាំ្ ិតតព្ាយមេធវើឲ្យបានលឡបាំផុត េបើេទោះជាម្ននជីវាពព
ដូ ជាសតវតិរិោាន

ករ៏ោតាមអភមិនេបាោះប្់ការព្ាយមេោលជា

ោ ់ខាត (ករុាំេបាោះប្់េោលេគ្នលេៅ ែតរតូវបតឣរយុទធសារសតករនអ្ការេធវើ
ឲ្យបានដល់េគ្នលេៅវិភ េបើោាំបា ់)។
ទីបាំផុត

រឺម្ននែតខលឤនេយើ្បុេាាោោះែដលបានជាទីពឹ្ដល់ខលឤន

ណ្
េករម្ម្នាករ់ករាំពុ្កាប់អុសករនអ្ៃរពេរៅែករ្បរម្នត់េរជាោះមួយ

រសាប់ែតខាា

ដាំប្េោតមករសង្គ្្គប់េោយមិនដឹ្ខលឤន។ ាំេព្វោះអនករម្ននសាមរតី
អនករារពមសាាប់េល្ៗេ

ោះេទ

របុ្ោាំរពលោះែស្បករសតវករាំា

គ្នមន

េករម្របុសកាាប់ដ្កាាំបិតយ៉ា្ម្នាំ
ពួករេរេោតមូរេៅមូរមករ រសាប់ែត

េករម្ករាំសត់ាពាត់េជើ្រអិលធាាករ់េរជាោះ ។ សាពពរវាសរៃវរបស់េរ េធវើឲ្យ
េរេតា្បានែមករេ

ើមួយ

េពលសមលឹ្េមើលបាតេរជាោះដ៏ែសនេរៅ

េទើបសាពវរតិរបស់េរេល េ ភមករេោយមិនដឹ្ខលឤន
េមតាាជួយខញអាំផ្េោករេអើយ ។េឯរគ្នេ
អុសេឯែករ្បរេ
ុ្េ

ោះែដរ ម្ននតាោស់ម្នាករ់កាប់

ោះបានេញើភេរឿ្េហតុែបបេនោះ

ើមករថា

ជួយផ្ៗ!

គ្នត់ែរសករេឡើ្ពី

សថិតករនអ្សាពពែបបេនោះរឺម្ននែតខលឤនណ្បុេាាោោះ

េទើបោ េោោះរសាយបានេយើ្មិនោ ជួយណ្បានេទ។ ោេនោះេៅ
ថា ុោះទឹកររករេពើេឡើ្េលើខាា
េៅេវកយ។

ូលៃរពប

ា ូលផ្ារបូលីស រិតខលឤ នណ្

ករុម្នររិតថាែមនេហើយសាពពែបបេនោះរករបេ

មិនបានេឡើយ យ៉ា្ាករ៏អររុណតាោស់េ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

ោសអនា

ោះែដលបានោស់េតឿន
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ឲ្យេ ោះរិតផច្់សាមរតី
យ៉ា្ាករ៏ែមករេ

េមើលេៅរឺម្ននែតរពែល្ៃដេៅតាមវាស
ើេ

ោះរបុ្បាករ់េហើយែដរ។េរកាយពីរពែល្ៃដ

ខលឤនេរេបាោះពួយយ៉ា្េលឿន ុោះេរកាម
ែរសករករនអ្ ិតតថា

ុោះ

េរបានខាាំម្នត់ពរ្ឹ្សាមរតី

ករនអ្សាានាពពេនោះអភមិនរតូវបិទែភនករជាោ ់ខាត

អភបិទែភនករមិនបានេទ រតូវខាំសមលឹ្ែរករ្ម្ននែមករេ

ើេដើម្បីេតា្ ទី

បាំផុតដ្ខលឤនេរបានធាាករ់ករនអ្ភករ់ផលអ្។ មិនបាត់សាមរតីេឡើយ េររបវារ
េឡើ្េគ្នករេហើយសរម្នករបនតិ អនករភូមិ ករ៏បានមករដល់បានទាំោករ់ែខ្ស
ទភយកររូបេរេឡើ្មករវិភ។

ិតតែដលរឹ្ម្នាំម្ននករម្នាាំ្ខាាាំ្ជា្

បញ្ញើាយប់រយដ្េៅេទៀតោាំទុករេៅ ។
រពោះពុទធបានេរបើទិពវ ករខអរបេមើលេមើលររប់ទាំ្៣១ឋាន េោកររករ
មិនេញើភាពពឋិតេថរ ឬ ាពពេទៀ្របស់ោទិេទពាមួយេឡើយ រពោះ
អ្គបានទូ
រពហមេ
ធាតុផ្សាំ

មនសុន្គរពហមែដលរបកាសថាភពរបស់ខលឤនអមតៈ រតាែត

ោះោករ់ម្ននៈ។មិនេញើភម្ននាពពអតាា
ែដលេោករោករ់េឈាមោះថា ិតត

េញើភម្ននរតឹមែត

េ តសិករនិ្រូប

ែដលាយប់

បញ្ចឣលថាជាឋាមពលទាំ្អស់និ្មេធ្ាបាយរុលត់ឋាមពល។ េោករ
េនោះេបើេព្វលឲ្យខលីរឺម្ននរតឹមែតរូបធម៌និ្

មធម៌

ឬេៅថារូបធាតុ

និ្ឋាមពល

ែដលែរបរបួលេករើតរលត់ជាប់ជានិ ច

ជារបស់ឥតសារៈ

ឥតខលឹមសារ

េរព្វោះមិនម្ននតួខលឤន

ាពពែរបរបួលជាលករខណោះរួមៃន

សករលេោករធាតុ ែដលវិទ្ាសារសតបានបញ្ញាករ់ថា សករលសតវេករើតពី
បណតតាំោតូម

ែដលម្ននរគ្នប់េអឡិ រតុ្វិលព័ទធជុាំវិភៃណាយូ

េករ់

េតា្ផ្កាស់បតឣរគ្នាពី១េៅ១ែតបុេាាោោះ ។ េោយសារាពពមិនេទៀ្ជា
លករខណោះសករលេជៀសមិនផុត េហតុេនោះទុករខនិ្ការមិនេពភ ិតតរឺជា
លករខណោះរួមៃនសករលេោករធាតុែដរ។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

េដើម្បីរុេោោះទុករខម្ននែត
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

មេធ្ាបាយម្ា្រត់

រឺ

ហវឹករហាត់ ិតតឲ្យសងប់បរិសុទធសាាត

របករបេោយឋាមពលភលឺថាាេដើម្បីោ រស់េឯជាមួយបាំែរបាំរួលទាំ្េនោះ
េោយមិនម្ននរបតិករមម ិតតែតបុេាាោោះ។

ិតតមិនែមនជាខួរករ្ាលេទ

េរព្វោះការរររបស់ ិតតរឺេធវើាយប់ោនដ្

េរ ើនជា្ការរររបស់ខួរ

ករ្ាលេៅេទៀត

ខូរករ្ាលវារគ្នន់ែតជាសរកាយ្គមួយសាំាយប់ឲ្យ ិតតេរបើ

របាស់ែតបុេាាោោះ។
េោករ

ិតតបេ្កើតនូវអវីៗទាំ្អស់

ិតតជារបធាំរបធានករនអ្

ិតតោ សា្មនុស្សឲ្យកាាយជាករាំពូលមនុស្សបាន ។អនករា

ែដលមិនទន់បានដឹ្ពីការពិតរបស់ ិតត រតូវេរៀនអភិធមមនិ្រតូវែសវ្
យល់ពីវិធីសម្នធិឲ្យបានជាករ់ ្ាស់ បានកាាយជាពុទធបរិស័ទេហើយ រតូវ
ែតបានដឹ្ពីេបោះដូ្របស់ពុទធសាស

ផ្េទើបរបៃព ។ ឥទធិបាដិហារ្យ

រឺជាការែបល្ឬទធិបានតាមរបាថាា បុេពវនិវាស្ានិ្ ុតូបបាជាេដើម មិន
ែមនេករើតេ ភពីខួរករ្ាលេទ

វាេករើតេ ភពីឋាមពល ិតតែដលបាន

ហវឹករហាត់យ៉ា្ឧរករិដឌ េហតុេនោះខួរករ្ាល វារគ្នន់ែតជាមជ្ឈមណឌលសាំ
ាយប់ ិតតេធវើការែតបុេាាោោះ

។េទើបការសិករ្ាែដលសាំខាន់បាំផុតករនអ្

េោករ រឺរតូវសិករ្ាពី ិតតេនោះ ណ្ មហាបុរសជាេរ ើនេឯករនអ្េោករ
សុទធែតម្ននសាានាពពផលឣវ ិតតរឹ្ម្នាំលឡាស់ មិនែមនថាពួករេរមិនដឹ្
ពីរេបៀបេរបើរបាស់ ិតតេ
ទន់រជាយ
រសឡាភ់

ោះេទ េយើ្េបើមិនហវឹករហាត់េទ ផលឣវ ិតតរែម្

រេភរៃភរករទីពឹ្មិនបានេឡើយ
គ្នមនការោណិតោសូរ

ជីវិតរស់េឯករនអ្េោករេនោះ

។

ិតតែដលគ្នមនករតី

រឺជា ិតតែដលរក្ៃរេសាោះករេរកាោះ

េមើលេៅផលឣវាករ៏គ្នមនាពពករករ់េឿា

រករ

ទុករ ិតតអនករាករ៏មិនបាន ពឹ្ព្វករ់អនករាករ៏មិនបានេឡើយ សូម្បីែត
ពឹ្េលើការរិតរបស់ខលឤនករ៏មិនបាន
េនោះែមនេទ

?

។អនករខលោះម្ននករតីសុខ

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

េតើេយើ្ ្់ធាាករ់ករនអ្សាពពែបប
ម្ននរទព្យររប់រគ្នន់

ម្ននេរ
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រសឡាភ់ ររប់គ្នា េរមិនោាំបា ់រតូវម្ននករតីោណិតរសឡាភ់អវីេទៀត
េ

ោះេទ។និយយេនោះដូ ជារតូវ

អវីៗមិនេទៀ្

ែតតាមពិតវាមិនែមនដូេោាោះេឡើយ

េឯេពលាេរោប់េផតើមេស្បើយរទពវ អាំា ករ៏ធាាករ់

ុោះ េតើសាានការណ៍ជីវិតរតូវផ្កាស់បតឣរឬអត់ ? ទាំ

ករ់ទាំន្ែដលធាាប់

ម្នន នឹ្ែរបរបួលេៅជាយ៉ា្ា ? េហតុេនោះម្ននែតការោណិត
រសឡាភ់បុេាាោោះ ែដលមិនោ េធវើឲ្យអវីៗផ្កាស់បតឣរបាន ។ េដើម្បីឲ្យ
ម្ននការរិត

ិតតនិ្េ សិករ(Mediator Chimic or Neurotransmetteur)រឺផ

ស្សៈនិ្ោរមមណ៍ រតូវេធវើការរួមគ្នា រួ េហើយសតអករទុករលទធផលៃនការ
រិត ករនអ្េមម័រកឬភវ្គ េហើយោ ទភយករមករេរបើបានយ៉ា្េលឿនេឯ
េពលាេរោាំបា ់
ោ បាត់ប្់

េលឿនរហ័សជា្ករុាំព្យឣទ័រេៅេទៀត។ទិននន័យខលោះ

ែតវាោ ផុសេ ភមករវិភ

េពលម្ននការសណតាំ ិតត(Hypnosis)។

េឯេពលាមួយឬេឯ

េឯេពលជិតសាាប់ម្ននទិននន័យ

ាមួយ ែដលេយើ្ោប់ ិតតជា្េរបានផុសេឡើ្េហើយផ្ាយេ ភ
េៅតាមអាំផលីទុត (Amplitude) ែដលម្ននេរហវករ្់រសបគ្នា ផ្ាយេ ភ
េៅកាន់ទីតាាំ្
មុន(ឧ
េធវើបុណ្យ

ែដលសមរួរតាមអាំេពើែដលខលឤនបាន ូល ិតតេធវើមករពី

ូល ិតតផឹកររសា រតូវេៅរករែមឪែដល ូល ិតតផឹករែដរ

ូល ិតត

រតូវេៅរករែមឪែដល ូល ិតតេធវើបុណ្យែដរ)។ទិននន័យទាំ្

អស់មិនបានបាត់ប្់េឡើយ រតូវផ្ាយេ ភេៅកាន់ភពថមីទាំ្អស់គ្នា
េៅរោេ ភ រិតោធ្ារស័យេឯភពថមីជាបនតេទៀត ។ រពោះពុទធរតាស់
ថា េវោសាាប់វិញ្ញើណបានរបាសេៅេហើយ េៅកាន់ទីករែនល្សមរួរ
តាមករមមរបស់ខលឤន អវិជាា

ាំឲ្យម្ននការេធវើករមម ការេធវើករមម

ាំឲ្យម្ននផល

្ជាបនតៗេទៀត ឥតម្ននេកាោះេរតើយ(អវិជាាជាប ច័យឲ្យេករើតសរារ )
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រតាែតអស់អវិជាាេទើបែល្ជាប់របកាន់ករនអ្ទេ្វើ

ែល្ម្ននភពតេៅ

េទៀត។

អ្វីេៅជារបម់មានតៃមលេៅកនហងេោកេន ?
របស់ែដលម្ននតាំៃលបាំផុតេឯករនអ្េោករ

ែតមនុស្សែបរជាមិន

ែសវ្រករ ។ សម្នធិបេរ្ៀនមនុស្សអាំពីរេបៀបរកករាយយករនអ្ការរស់េឯ ករុាំ
ឲ្យម្ននាពពរកករាយយែករល្កាាយ ឲ្យេ ោះរកករាយយជាមួយការពិត បេរ្ៀនពី
រេបៀបទទួលសារពី រករវាឡ យករមករបេ្កើតបទពិេសាធជីវិត ។ សារៈ
សាំខាន់របស់សម្នធិ
េញ្ជៀសេហតុ

រឺជួយសាំាយលការហត់េនឿយរបោាំៃថង

ាំឲ្យម្ននការ

របភពមករពីខា្េរឿេ

ោះេទ

ឺោប់

។

ជួយប

ាពពរកករាយយវាមិនែមនម្នន

រឺឋិតេឯេលើេយើ្ជាអនករបេ្កើត

វាជា

រុណាពពរបស់ ិតតែដលជាធមមជាតិដ៏សាំខាន់របស់េយើ្ ។ សម្នធិម្នន
តាំៃលអសាារ្យ េរព្វោះបានផ្ារាពាប់ ាពពរកករាយយពីខា្ករនអ្េៅនឹ្ពិភព
ខា្េរឿ

មល្ាពពរកករាយយេៅអនករជិតខា្ ( មនុស្សម្នាករ់ពិបាករ ិតត

ខលឤនគ្នត់រឺជាមនុស្សែដលរ្ទុករខទីមួយ រួ េហើយជោះឥទធិពលេៅអនកររស់
េឯែករ្បរេធវើឲ្យេររ្ទុករខពីគ្នត់ែដរ

)

សម្នធិេធវើ ិតតឲ្យសងប់ជាមួយ

ោរមមណ៍ មិនរបតិករមមជាមួយេហតុការណ៍ខា្េរឿ ែដលោ េធវើឲ្យ
េយើ្ោ រករេញើភជាំរករដ៏ពិតរបាករដរបស់ ិតត ។

ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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រពមនិងមិនរពម
រពោះពុទធបានបេរ្ៀនឲ្យេយើ្េ ោះរពម

និ្

មិនរពម

១- រតូវេ ោះរពម ជាមួយរូបសម្បតតិែដលខលឤនម្នន ជាមួយធមមជាតិៃន ិតត
លឡែដលខលឤនម្នន រពមជាមួយ ោស់
មិនបាន

ឺ សាាប់ េបើេយើ្ព្ាយមែករែរប

រពមជាមួយអករុសលវិបាករឬ

ផលករមមែដលខលឤនបានទទួ ល

េរកាយពីបានព្ាយមេោោះរសាយវាបានយ៉ា្លឡបាំផុតេហើយ

រពម

ជាមួយអវីែដលខលឤនម្នន ។ អវីែដលេយើ្បានទទួល េបើមិនេពភ ិតតេទ
រតូវដូរវាេ ភ េបើដូរេ ភមិនបាន រតូវហវឹករហាត់ ិតតឲ្យរពម ។ េពល
ខលោះេរមិនោាំបា ់រតូវរពួយបារមភមុនេ

ោះេទ ោាំេពលបានជួបសឹមេោោះ

រសាយែតមត្េៅ ។ រពមទទួលករាំហុស េហើយែករែរប
ែត ិតតរពម

េស ករតីសុខករ៏េករើតេឡើ្បាន។

២- មិនរពម
រពមោស់

ោាំា ! រគ្នន់

ាំេព្វោះអវីែដលខលឤនបានទទួល រតូវេ ោះែករែរបផ្កាស់បតឣរ មិន

រូបកាយោ ោស់ែមន

ែត ិតតរាំនិតមិនរពមជាោ ់ខាត

រតូវព្ាយមរករ្ាាពពេករម្របស់ខលឤនជាប់ជានិ ច

អវីែដលអភធាាប់េធវើ

បានមករពីមុន អភេឯែតេធវើឲ្យបានតេៅេទៀត អាំបាលេបើសតវលឡិត វា
េ ោះជួសជុលែហ្សនរបស់ខលឤនវាបាន

េឯេពលែដលវាមិនរពមសាាប់

អភជាមនុស្សរតូវេរបើាពពរកករាយយ

និ្ ិតតសងប់េដើម្បីជួសជុលែហ្សន

ខលឤនណ្ែដរ

។

មិនរពមឲ្យសាពវៈោរករករ់ររបស្កត់ េោយការេោោះ

រសាយតាមសនតិវិធី មិនរពមរករ មិនរពមលង្់ ជាោ ់ខាត ។
៣- ការសាំរបសាំរួល េពលខលោះេជៀសមិនផុតពីការសរមបសរមួល រតូវេធវើ
សម្បទនេៅតាមេហតុការ

េដើម្បីែសវ្រករតុល្យាពពនិ្បាំបាត់ អ

តុល្យាពពែដលជាេហតុៃនអសនតិសុខ ។
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១- េបើអករ
ន
្់ោាំបណតោះត ត
ិ ស
ត ប្បរអ ស អនករមិនរតូវេមើលេញើភ អនករ
សុាំទនថាជាឧបសរគដ៏ធាំេ

ោះេទ។

២- េឯៃថងាមួយ ទីបញ្ចប់របស់ពភ
ិ ពេោករនឹ្មករដល់ េរព្វោះ
ែតការែសវ្រករយុតតិធម៌េោយសង្គ្រាម
ដាំេាោះរសាយេោយអាំេពើហឹ្្ាេ

វាគ្នមនអវីលឡេទ

ការែសវ្រករ

ោះ អវីែដលមនុស្សោ េធវើបាន រឺ

ការាពាករ់រលឹករករនអ្ការែ កររុែលករសុខទុករខគ្នាេនោះណ្។
៣-

ាពពកា សាហាវរបស់មនុសស្ បានបាំព្វនេៅេលើធមមជាតិ

ែដលតាមពិតមនុស្សខលឤនណ្ករ៏ជាធមមជាតិែដរ
មនុស្សៃមងៗម្ននែតការបាំផលិ បាំផ្កាភខលឤនណ្

េោយករតីវេ្វ្េនោះ
ជាជា្ការែថទាំ

ូរ

បេ្កើត ិតតេមតាា េទើបជាការរកករ េរមើនដ៏ជាករ់ោករ់និ្អសាារ្យមួយ ។

ផលប ព្ល់ចងអេព្ អ្វីែដលមាន
អវីែដលខលឤន ្់បាននិ្មិន ្់បាន សុទធែតទទួលរ្ផលបោះព្វល់
ទាំ្អស់

សូម្បីែតបានមករេហើយករ៏កាាយជាករញ្ជោះវាេោយមិនដឹ្ខលឤន

ែដរ ខលោះរតូវេដករេករើតទុករខេរករៀមរករាំេរព្វោះែតការមិនបាន ។ ជីវិតមនុស្ស
គ្នមនេសរកាពពេទ េបើេររស់មិនផុតពីតាាេទេ

ោះ ។

ិតតរបស់អនកររឺ

ជាការលាំបាកររបស់អនករ េបើ ្់ម្ននេសរកាពពអនកររតូវែតេ ោះផ្កាស់បតឣរកា
ររិត

ថវីត្បិតែតការរិតវាមិនរតូវបានប្់របាករ់

ែតការ

ឺោប់

េោយសារវាអនកររតូវែតម្ននកាតពវករិ ចប្់ៃថលឲ្យជីវិត និ្េស ករតីសាាប់
េោយសារែតវាផ្ែដរ ។ បុែនតការផ្កាស់បតឣររឺជា ្ាប់ែដលរតូវេោោះដូរ
នឹ្ ាំនួនឋាមពលែដលមិនែមនជាការេធវើពុត
អនកររតូវតាាំ្ ិតតេធវើយ៉ា្ពិតរបាករដ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល

វាជាការផ្កាស់បតឣរែដល

។ ោថ៌ករាំបាាំ្សុភម្គលមិនរតូវ
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

បានរករេញើភេោយការែសវ្រករេ

ោះេទ

វាជាសមតថាពពអភិវឌ្ឍាពព

រកករាយយ ជាមួយនឹ្អវីែដលខលឤនគ្នមនណេណោះេទ

។ «ផលៃនបុណ្យ មិន

ែមនជាោនិស្្សេទ ផលៃនបុណ្យរឺការបានរួ រុេោោះ
ដូរមករវិភនូវការបានរួ រសឡោះ

»ខាំេធវើអាំេពើលឡ

បុែនតេបោះដូ្បុថុជជនរឺេឯែត ្់បាន

ផលតបសន្ ដល់ខាំេធវើបុណ្យ ្់រប់េហើយ រសាប់ែតអត់បានេញើភអី
តបសន្

តាាំ្េករើតការមួរេ

៉ាេឿារករហាយែល្ ្់េធវើបុណ្យតេៅ

េទៀត ។ បុណ្យរឺជាការលោះប្់ ធមមជាតិរបស់បុណ្យរឺជាការោ្ជាំរោះ
ិតតឲ្យសាាត

ែតេយើ្ែបរជាយករករិេលសរករខវករ់មកររបឡាករ់វិភេហើយ

្់បានាពពសាាត ពីាពពេសាមករេរគ្នករ
ទនរឺម្ននជាធមមតាេទ

។ តាមពិតោនិស្្ឃបុណ្យ

ែតការឲ្យផលរបស់វារឺអនុេោមេៅតាម

្ាប់ករមមដ៏រប ័ករ្ស « របស់ែដលអនកររតូវជួប រឺមករកាន់ជីវិតអនករតាម
េពលេវោករាំណត់ ្ាស់ោស់របស់វា » ការទមទរឬការប្របាថាា
បែនថមេរកាយពីបានេធវើបុណ្យ

វាជាតាាសុទធៗ

ែដលេធវើឲ្យរលករ

សញ្ញើផ្ាយេ ភរួភខមឣរមិនោ បាភ់េៅបានឆ្ងាយ (េដើម្បីបោះរបភព
ឬែដនែដលសងប់ខាាាំ្)េហើយឡ្

ាំយករេរឿ្លឡៗមករឲ្យេយើ្វិភបាន

េលឿនរហ័ស(េៅថាផលបុណ្យ)ឬអភិធមមពន្យល់ថា

ការរិតេរ ើន

រហូតដល់ជវនទីពីរ ទីបីេសាយ រឺផលនឹ្ឲ្យេឯជាតិមុខៗណេាោះ េឯ
េពលែដលេយើ្េធវើបុណ្យេោយការទមទរ ្់បាន េ
លឡករ់ាពាម

ផលបុណ្យមិនោ វិលមករបានេទ

ោះ ិតតេយើ្នឹ្

វាែល្ឲ្យ ផលទន់ ិតត

េហើយេបើម្នន ិតតខឹ្េទៀត ផលបុណ្យនឹ្េៅកាន់ែតឆ្ងាយ ែតវាមិន
បានបាំេភល េយើ្េឡើយ
េទៀតផ្ករ៏ម្នន ។

េពលខលោះបុថុជជនែបរជាែល្េជឿបុណ្យបាប

ូរេជឿេលើ ្ាប់ករមម ុោះ បានលោះប្់េហើយរតូវម្នន

ិតតរកករាយយ ឬ សងប់សាាត់េោយវិេវករេទើបផលបុណ្យរហ័សឲ្យផល េបើ
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

មិនទន់ឲ្យផលករ៏មិនេឿារករហាយ
ជាមួយអាំេពើលឡែដរ

យ៉ា្ាករ៏េយើ្បានរកករាយយ ិតត

េយើ្បានដូរ ិតតករាំាភ់យករ ិតតេមតាាមករវិភ

ែដល ិតតរបេភទេនោះមិនរយរករបានេឡើយ ។
មនុស្សែដលដឹ្ែតពីខលឤនរតូវ

មនុស្សែបបេនោះមិនែដលទទួលថា

ខលឤនខុសេទ។ េោករតាខញអាំបានជួបមនុស្ស ែបបេនោះនិយយរឺយករែត
េរេទទន
រឺយ៉ា្េ

េតើេពលាេទើបេរេ ោះដឹ្ថាខលឤនខុសខលោះេៅេោករតា
ោះេហើយេៅ

នោះ
?

ដាយបាាពពរតូវេឯមិនទន់េធវើបាបេរេទ

ដាយបាបញ្ញើរបស់េរមិនទន់ោករ់ធលអោះេទ ដាយបាមរគផលមិនទន់
បានេករើតេឡើ្ េររតូវអវិជាា ទិដឌិ ម្ននោះ ឧបាទនររបស្កត់មិនោ េរក
ខលឤនរួ

េរមិនបេរាន ិតតេៅផ្កាស់បតឣរផនត់រាំនិតបានេឡើយ

សាាប់េដើម្បីាពពរតូវរបស់េរេហើយ

។

សុខ ិតត

ភិករខអករបិលវ ឆៈទស់ ិតតនឹ្ការ

េរបៀនរបេៅរបស់រពោះពុទធ សាាប់េករើតជារតីេហើយ ឮសេមល្រពោះរបេៅ
សុខ ិតតេបាករករ្ាលឲ្យសាាប់មិនរពមសាាប់ធម៌រពោះេឡើយ
េរៀ្ខលឤនេហើយែបបេនោះេ

តាមដាំេណើរ

ោះ។

អនករមិនែមនសុទធែតរតូវររប់េរឿ្េ
ាពពរតូវរបស់អនករដៃទខលោះផ្

ោះេទ

រតូវេ ោះេមើលេញើភ

រតូវែតណ្មិនេ ោះខុសករ៏បា នែដរ

េដើរេទើសអនករដៃទថាេរររប់គ្នាសុទធែតខុសេ

ករុាំែត

ោះ។ ធម៌េទើស ធម៌េលើស

ធម៌ខវោះ ធម៌ខាមស់ ធម៌រតូវ សុទធែតបាំផ្កាភ ិតតសងប់ បាំផ្កាភករតីសុខខលឤនណ្
េទ េបើេទោះជារតូវកាត់ៃដកាត់េជើ្ កាត់រតេ ៀកររ មុោះ កាត់អាោត
េោល

ករ៏ ិតតោរករករ់វាមិនអស់ពីករនអ្ខលឤនែដរ

ម្ននែតការយល់ដឹ្ពី

េហតុផលេធវើជាមនុស្ស េហើយខាំេបាសសាំោត ិតតោរករករ់ ពីករនអ្ខលឤនប
េណតើរៗាយល់ៃថងេទបានការរស់េឯម្ននករតីសុខ ។
ចងត្កងដោយ សុុះ កុសល
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សាលាធម្មសភាចំការត្ត្បែក

ឿរយល់ពីជីវិត
េឯេពលអនករយល់ពីជីវិត
របស់អនករ

វាោ ជួយែណ

ាំការសេរម

ិតត

អនុញ្ញើតតិឲ្យអនករេមើលេញើភអវីែដលអនករដៃទេរេមើលមិន

េញើភ រពោះធម៌រឺសិករ្ាពីជីវិតេនោះេហើយ ។ េោយសារែតសពវៃថង បញ្ញា
ជាេរ ើនពិភពេោករករាំពុ្ែតរប

មេឯេពលេនោះ

ខញអាំម្ននជាំេនឿ ិតត

យ៉ា្មុតម្នាំថា រពោះធម៌រឺម្ននសារៈសាំខាន់អសាារ្យាស់ ករនអ្ការែ ករ
រុែលករការយល់ដឹ្ តាមរូបាពពដ៏ធាំរបស់ជីវិតនិ្ពិភពេោករទាំ្មូ ល
េដើម្បីឲ្យម្ននការផ្ារាពាប់រវា្មនុស្សនិ្មនុស្ស

រវា្មនុស្សនិ្ធមម

ជាតិ ។ ែខ្សាពពយនតជីវិតរបស់េយើ្ ម្នន រករវាឡជាឆ្ងករសែមត្ េបើ
េយើ្បានយល់ពីរេបៀបេដើរតួអស់េហើយ

េ

ោះការសែមត្របស់េយើ្

មិនរោករ់រអួលេឡើយ េតើអនករ ្់េដើរតួជាអវីែដរ អនករោ េធវើបាន ។

ជីវិត
ជីវិត រឺជាែខ្សតាំណាពាប់រវា្ អតីត -ប ចអប្បនន-អ
ជាករ់េលើអាំេពើខលឤនណ្

ជីវិត-វាស

រត រតូវេជឿ

-ផលករមមជាវិធីសារសតែដលមិនអនុ

ញ្ញើតតិឲ្យេយើ្េធវើការម្ននករាំហុសេឯករនអ្ជីវិតបានេឡើយ

េដើរខុសមួយ

ជាំហានខុសមួយជីវិតផ្ករ៏ម្នន ។ េោករេនោះម្ននេហតុផលែដលមិន
េ ោះែតអនុញ្ញើតតិឲ្យេយើ្េធវើអវីតាមែត ិតត ្់េ
ខលឤនណ្នឹ្សាាប់

ោះេទ ។ ការដឹ្ថាជីវិត

រឺជាវិធីែដលលឡបាំផុតេដើម្បីេធវើកា រររបានរតឹមរតូវ

េ ោះសាាយរសេាោះេពលេវោែដលេសសសល់ េ ោះម្នន ិតតោណិត
ោសូរសេាោសេរបាសរបណី មនុស្សែដលមិនដឹ្ថាខលឤនសាាប់ ឬេធវើ
ដូ ជាខលឤនមិនេ ោះសាាប់ ែត្េធវើការររមិនរតឹមរតូវ គ្នមន ិតតេមតាា េធវើ
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ែតអាំេពើៃរពៃផ្សយ្់ញន្និ្អាំេពើឥតរបេយជន៍ជាេដើម ។ វិបតតិរឺមរ
ណៈជាទីបាំផុតៃនសម្បតតិសពវយ៉ា្ករនអ្ជីវិត

ែតេរោ ជញ្ជឣនេ ភ

បានតាមរយោះអាំេពើលឡេនោះណ្ ។

េមចកតីសាលើប់
េស ករតីសាាប់រឺេឯជាមួយនឹ្ខ្យល់ដេ្ហើម េមើលខ្យល់ដេ្ហើមរឺេមើលេស
ករតីសាាប់

េបើអនករបានទទួលការបណតតោះបាោលបានរតឹមរតូវពីការ

េមើលខ្យល់ដេ្ហើម អនករនឹ្មិនម្ននោរមមណ៍ភ័យខាា

េឯេពលអន ករមិន

សប្ាយ ិតត ឬ េឯេពលអនករម្ននជាំ្ឺេឡើយ ។ េស ករតីសាាប់នឹ្មកររករ
មនុស្សររប់គ្នា រគ្នន់ែតមុននិ្េរកាយ សូម្បីែតេពទ្យេទវតាករ៏មិនោ
េជៀសវា្ពីេស ករតីសាាប់បាន
ម្ននរបេយជន៍េទៀតផ្

ទាំ្មិនោ ដឹ្ថាសាាប់ដូ េមត េទើប

ម្ននែតរពោះពុទធមួយរពោះអ្គរត់េទើបេោករ

ដឹ្េរឿ្េនោះ េហតុអីអនករមិន ូ ល ិតតេរបើថាាាំរបស់រពោះពុទធ ? រពោះពុទធរ្់
រ្់ោាំអនករេឯករនអ្បនទប់ករនអ្ ិតតអនករែដលផុតឆ្ងាយោករការរិតរបស់អនករ
ទល់ែតអនករេ ោះ

ប់រិតេទើបោ ជួបរពោះអ្គបាន ។ េស ករតីសាាប់ដូ

ជាវិបតតិៃនសម្បតតិ

ែត្េោមេាយមេោយឃ្នតកររដូេោាោះែដរ

សម្បតតិម្ននកាន់ែតេរ ើន

េរគ្នោះថាាករ់កាន់ែតខាាាំ្

រទព្យ

សូម្បីរពោះបាទ

អេសាករមហាាយជ រទ្់ម្ននេស ករតីសុខ ររប់ររ្សម្បតតិេលើែផនដីៃន
រករភពឥាឌទាំ្មូល អាំា រពោះអ្គផ្ាយេៅេលើ េៅេរកាម ទិស
ទទឹ្ាយប់េយជន៍
ដល់នូវាពពជាធាំ

រទ្់ោយរពោះាយជរទព្យ១០០េកាដិករនអ្មួយៃថង
សមផស្សទាំ្៦បរិបូណ៌េោយសុខេវទ
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ែរជករាយជ្យ ទីបាំផុតសល់រតឹមែតែផលករនទឤតៃរពព្វករ់ករាោល រឺករនលោះរគ្នប់
េឯករនអ្ៃដបុេាាោោះ
បរាប់

បុែនតរពោះអ្គបានយល់ពីស ចៈធម៌េោកររតាស់

ឲ្យោម្នត្យយករេៅបុករោយបបរ

និ្អាំបិលរបេរនរពោះភិករខអ

ស្្ឃឆ្ងន់ េហើយែផតផ្កាាំោម្នត្យឲ្យពិតេោករថា េោយអាំា មហា
ករុសលេនោះ សូមឲ្យខញអាំរពោះកររុាករុាំបីបានេករើតជាេសត
ខា្មុខ

សូមបានេករើតជាពុទធបរិស័ទ

និព្វានករនអ្កាលដ៏ខលីផ្ ុោះ ។

េហើយបានរតាស់ដឹ្ធម៌បរិ

កាលបុណ្យេោករបានអស់េៅ ករិរិយ

អស់េហើយេោយ ាំណ្រឺាយ្កាយេ
រពោះភ័ង្គ្ករតេឆ្ងោោះេៅរករេស ករតីសាាប់
ទីអវសានតដូេ នោះណ្ ។ េសត

រករពតតិេឯជាតិ

ោះណ្

រពោះមហាករ្សរតបានែបរ

រទ្់បានជួបនូវេស ករតីេសាករពិេាយធ

មង្គ្នតី េសដឌី អនករម្នន ព្វល បណឌិត សមឣម

អនកររករេតាករយ៉ាករ សុទធែតដល់នូវេស ករតីសាាប់ដូ ៗគ្នា ជាធមមតា បុែនត
រគ្នន់ែតថា

េស ករតីសាាប់េ

ោះម្ននតាំៃលឬេថាករទបខុសគ្នាបុេាាោោះ

ណ្ ។
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បេរងៀនេោយ េវជជបណឌិត េថាងនីោមុនី
សាោធមមសាព ាំការរតែបករម្ននបេរ្ៀនរពោះធម៌េរៀ្ាយល់ៃថងេៅរួ
ោប់េផតើមពីេម្ន៉ា្ ៨:០០
ែដលករនអ្េ

ទីរពឹករ រហូតដល់េម្ន៉ា្ ៤:០០

ទីោា

ោះម្ននសម្នធិ១េម្ន៉ា្។

សាោធមមសាព ាំការរតែបករម្ននទីតាាំ្សថិតេឯតាមបេាោយមហាវិ
ថីសេមត េតេជា (ផលឣវ៦០ែមរត) ។
ទងអទក់ទងអនងតាមរយៈ
ឧបាសករ ោន់ ករុកររសុន ០១៦ ៨១ ៥៣ ០៨
េវជជបណឌិត េថា្ នីោមុនី ០១៥ ៧១ ៨៣ ៨០
េោករ. សុោះ ករុសល ០១០ ៣៣ ៥៨ ៥៤
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