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នេតុអ្េី បា ជា ជីវិតរសន់ៅសព្េថ្ងៃ ជាទុក្ខ 
តាមព្ព្េះព្ុទធសាសនា 

មានអ្នកប្កខ្លះ និោយថា មករីប្កបានជាខ្លួនមានទុ្កខលុំបាកបររយនះ  បែដល់យ ើញ 
អ្នកខ្លះមានប្ទ្រយសមបែតិក៏មានទុ្កខបដរ រហូែដល់យៅសមាល រ់ខ្លួនក៏មាន យហើយអ្នកខ្លះ 
ធ្លល រ់មាន  បររយៅជាប្កក៏មាន។   អ្នកខ្លះមានលុយ យហើយចាយមិនដាច់ រីយប្រះមាន 
ជមងឺយដើរយៅណារុុំរួច ។ យហែុយនះយហើយបានជា កនុងធម៌ប្រះរុទ្ធមានបចង ថា ជីវែិជាទុ្កខ  
យហើយទុ្កខមាន១២កង ដូចជា  ការប្រែ់ប្បាសរីសែវយោកបដលយយើងប្សឡាញ់ 
ជាទុ្កខ។  ការរួមរស់យៅជាមួយសែវយោកបដលយយើងសអរ់ជាទុ្កខ។  ការមិនបានសយប្មច 
ដូចយសចកតីប្បាថាន ជាទុ្កខ។  ចុះយរើទុ្កខបែោ៉ា ងយនះ យមតចក៏យៅបែមានយ ើញមនុសសបដល 
សរាយរកីរាយបដរ យៅបែមានមនុសសឈឺ ខ្ុំយមើលខ្លួនឲ្យជាយដើមបនឹីងរស់ែយៅយទ្ៀែ 
 យដាយមិនចង់សាល រ់ ?  ចយមលើយគឺថា  អ្វីៗកនុងយោកយនះសុទ្ធបែមិនយទ្ៀង សុទ្ធបែមានគូ 
នឹងគ្នន ជានិចច  គឺថា យរើមានយរលមានទុ្កខ  ក៏មានយរលមានយសចកតីសុខ្សរាយបដរ។ 
យរើមានរដូវប្ែជាក់ ក៏មានរដូវយតត បដរ ។  យរើយរលខ្លះមានចិែតរុណ្យ  ក៏មានយរលខ្លះមាន 
ចិែតបារបដរ  ។ ល ។  ធម៌ មិនយទ្ៀងយនះ ជាចារ់ធមមជាែិ។ យយើងមិនអាចបកចារ់ធមម 
ជាែិឲ្យមកតា្មចិែតយយើងបានយ ើយ។  យដើមបបីានយសចកតីសុខ្ ទាល់បែយយើងយរៀនរស់យៅ 

៥ 
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ឲ្យប្សរតា្មចារ់ធមមជាែិ  ក៏ដូចសរវនងងយនះ យយើងប្ែូវរស់យៅឲ្យប្សរតា្មចារ់ 
រដឋយនាះបដរ ។ ប្រសិនយរើជាយយើងរុុំអាចបកចារ់ធមមជាែិបាន បែយយើងក៏ប្ែូវរក 
មយធោបាយយដើមបកីារររខ្លួនយយើងបដរ  ដូចជា យ្លៀងខ្យល់ជាបាែុ្ូែននចារ់ធមមជាែិ  
យយើងមិនអាចទ្រ់ទ្ល់នឹងបាែុ្ូែយនាះបានយទ្ បែយយើងអាចការររខ្លួនយយើងយដាយ 
រយងកើែសុំយលៀករុំរក់ដូចជាអាវយ្លៀង  ឆ័ប្ែ សង់ផ្ទះមានដុំរូល យដើមបកុីុំឲ្យទ្ទឹ្កយៅ 
យរលយ្លៀង។ 
 រួមយសចកតីយៅ  យដើមបបីានយសចកតីសុខ្ យយើងប្ែួវសាា ល់ចារ់ធមមជាែិ យដើមបនឹីងរស់យៅយៅ 
តា្មចារ់យនាះ ។ ធម៌ប្រះរុទ្ធ  មានប្រយោជន៍ដល់យយើងរីយប្រះធម៌ប្រះអ្ងា ប្សរនឹង 
ចារ់ធមមជាែិ ។ ប្រះអ្ងាយដាះប្សាយរញ្ហា ទា ុំងរួងយដាយទុ្កចារ់ធមមជាែិជាល័កខខ្ណ័្ឌ ។ 
កនុងធម៌ប្រះអ្ងា មានរកយ បាលី  អ្ ិច្ចំ   បប្រថា « មិនយទ្ៀង  »   យហើយធម៌ទា ុំងអ្ស់ររស់ 
ប្រះអ្ងា គឺយចញរីធម៌ អ្និចចុំ យនះ ។   ដូចយយើងដឹងប្សារ់យហើយ  ធម៌នប្ែលកខណ៍្ គឺ 
អ្ ិច្ចំ  ទុក្ខំ   អ្ តាា   ៖  [ធម៌ទា ុំងឡាយមិនយទ្ៀង ]  [ធម៌ណាមិនយទ្ៀងជាទុ្កខ]  យហើយ 
[ ធម៌ណាមិនយទ្ៀង និងជាទុ្កខ  មិនបមនជាយយើង  មិនបមនជាររស់យយើងយទ្ ] ។  
ប្រះអ្ងាប្តា្ស់ដឹង មិនបមនយដាយសារធម៌  អ្ ិច្ចំ យនះរ៉ាុយណាណ ះយទ្  រីយប្រះធម៌យនះ 
ប្គ្នន់បែជា នេតុ បដលនា ុំឲ្យយកើែ ទុក្ខ ។ ធម៌បដលសុំខាន់ គឺ ធម៌បដលនា ុំយៅរកការ 
រលំត់ទុក្ខ ។ ដូចជាប្គូយរទ្យ យមើលជមងឺ  យរើប្គ្នន់បែប្បារ់យហែុបដលនា ុំឲ្យឈឺយរះ 
យហើយមិនឲ្យថាន ុំសប្មារ់រុំបាែ់ជមងឺយនាះយទ្  ក៏មិនប្គរ់ប្គ្នន់បដរ ។  ការរិចារណាររស់ 
ប្រះអ្ងា គឺ យៅយលើ្រយយើងយនះ មានចារ់ធមមជាែិ  អ្ ិច្ចំ  យហើយ អ្និចចុំ ជាទុ្កខ។ យដាយ 
យយើងបកចារ់ធមមជាែិមិនបាន ដូយចនះ យដើមបផុី្ែទុ្កខ ទាល់បែយយើងកុុំយកើែយៅយលើ្រទា ុំង 
រី (កាម្រ រូរ្រ  និង អ្រូរ្រ) ។ យៅ កាម្រ មាន មនុសស យទ្វតា្ និង (ែិរចាា ន 
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 អ្សុរកាយ យប្រែ នរក )។ ដូយចនះ ធម៌បដលប្រះអ្ងារក គឺ ធម៌បដលនា ុំយៅរកការ មិ នក្ើត 
តនៅនទៀត ។ ខ្្ុ ុំយរៀររារ់ខាងយលើយនះបាន  យដាយសារខ្្ុ ុំយ ើញ លទ្ធផ្ល គឺធម៌បដលប្រះ 
រុទ្ធបានរកយ ើញរួចយហើយ  បែយរើរុុំទាន់បានយ ើញធម៌ប្រះរុទ្ធរកយ ើញយទ្យនាះ ខ្្ុ ុំក៏រុុំ 
ហ៊ា នរា៉ាយរា៉ា រ់រីការរិចារណាជាដុំរូង ររស់ប្រះអ្ងាបដរ ។ រីយប្រះកនុងការប្សាវប្ជាវ 
 (recherche)  មុនដុំរូង យគដាក់ជា សមមែិកមម (hypothèse) សិន យហើយរនាទ រ់មក បាន 
យគខ្ុំរាវរកយៅតា្មលុំនា ុំ ននសមមែិកមមយនាះ ។ ដូចជាកនុងការប្សាវប្ជាវយនះ សមមែិកមម គឺ 
« យរើមានធម៌បដលនា ុំយៅរកការ នក្ើត ក៏ប្ែូវមានធម៌បដលនា ុំយៅរកការ មិ នក្ើតបដរ »។ 
យដាយ សម័យកាលប្រះរុទ្ធ នោតម  រុុំទាន់មានអ្នកសិកាខាងសាសនាណាមួយនឹក 
យ ើញនូវសមមែិកមម (hypothèse) ខាងយលើយនះយៅយ ើយ យហែុយនះយហើយបានជាថាប្រះអ្ងា 
បានរកយ ើញធម៌  ិព្វេ  យនះ យដាយប្រះអ្ងាឯង  ឥែមានប្គូអាចារយណាប្រយៅប្រះអ្ងា 
យ ើយ ។   ឧរមាថា មានយោកអ្នកខ្លះបដលកុំរុងបែអានអ្ែថរទ្យនះ  សួរខ្្ុ ុំថា ៖   
ឥឡូវខ ្ញុំយលហ់ ើយថា ការហកើតហៅហលើពិភពហោកហយើងហនេះជាទញកខ  ហ ើយមានតត 
បានសហរេចរពេះនិព្វា នហទ  ហទើបរចួចាកទញកខបាន។   ហតើរតូវហ្ាើរហបៀបណា ហទើប 
បានសហរេច រពេះនិព្វា នបាន ? 
ខ្្ុ ុំសូមសាវ គមន៍នូវសុំណួ្រយនះ រីយប្រះយដាយយហែុសុំណួ្រយនះ និងយដើមបនឹីងរកចយមលើយ 
ននសុំណួ្រយនះយហើយ  បានជាប្រះរុទ្ធននយយើងប្ទ្ង់យចញយៅរួស ។ ធម៌ររស់ប្រះអ្ងា 
ទាុំងឡាយ  យៅរកទិ្សយៅបែមួយ គឺ៖ សនព្មច្ ព្ព្េះ ិព្វេ   គ ឺផញតចាកទញកខ ។  
យយើងថាប្រះអ្ងាប្តា្ស់ដឹង គឺប្ែង់ប្រះអ្ងារកយ ើញនូវ « ធម៌នា ុំយៅនិរវ ន »  យប្រះរកយ 
និរវ នមានន័យ លុះប្តា្បែមានធម៌បដលនា ុំយយើងយៅដល់និរវ នយនាះ  យរើមិនដូយចាន ះយទ្ 
គឺប្គ្នន់បែជារកយធមមតា្រ៉ាុយណាណ ះ មិនមានអ្វីជាអ្សាច រយយទ្ ។  
  « ធម៌ នា ុំយៅនិរវ ន »  បដលប្រះរុទ្ធបានប្តា្ស់គឺ ច្តុរារ ិសច្ច (អ្រយិសចច៤)  
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បដលយៅកនុងយនាះ មាន អ្ដ្ឋងគិក្មគគ ជា នោលននផ្លូ វសប្មារ់ បដ្ិបតាិតាម យដើមបនឹីង 
បានសយប្មចប្រះនិរវ ន ។  
ប្រះរុទ្ធ រនាទ រ់រីបានប្តា្ស់ដឹងធម៌យនះយហើយ ប្រះអ្ងាមិនោក់ទុ្កធម៌យនះសប្មារ់ 
បែមួយប្រះអ្ងាឯង ឬ សប្មារ់ បែប្រះញាែិវងសយទ្ ។ ប្រះអ្ងាខ្ុំរកមយធោបាយោ៉ា ង 
ណា យដើមបផី្សរវផ្ាយធម៌យនះដល់សែវយោកទា ុំងមូល  យដើមបឲី្យបានរួចចាកទុ្កខដូច 
ប្រះអ្ងាបដរ ។ យដាយសែវយោកមានរញ្ហា មិនដូចគ្នន  មានឧរនិសសយ័មិនដូចគ្នន    
យដើមបឲី្យបានយល់ប្គរ់គ្នន  កុុំឲ្យមានការយល់ប្ច ុំកនុងការ បដ្ិបតាិ  ប្រះអ្ងាបានបវក 
បញក លុំអិ្ែ ធម៌ប្រះអ្ងា ជានេតុ ជាផល   សប្មារ់យយើងយកយៅរិចារណា ។  
យៅកនុងប្រះរុទ្ធសាសនាការរិចារណា សុំខាន់ណាស់ ប្រះអ្ងាមិនចង់ឲ្យយយើងយជឿនូវធម៌ 
ប្រះអ្ងាយដាយលងិែលងង់យនាះយទ្ ប្រះអ្ងាចង់ឲ្យយយើងយជឿយដាយបានយប្រើរញ្ហា  រីយប្រះធម៌ 
ប្រះអ្ងាសុទ្ធបែរឹងបផ្អកយៅយលើយហែុផ្លទា ុំងអ្ស់ យហែុយនះយហើយបានជា មានរកយថា 
ធម៌  គឺ ធមមជាត ិ។ ចារ់ធមមជាែិ សុទ្ធបែមានយហែុផ្ល បែជួនកាលយគរកយហែុ 
រិែយនាះរុុំទាន់យ ើញ  ដូចជាជមងឺអាលនសយមុើរ (Alzheimer) ជាយដើម ។  បែយរើយម យ្លៀង 
វញិ យគអាចថា យម យ្លៀង មករីររក  យហើយ ររក មករីចុំហយទឹ្ក  យហើយ  
ចុំហយទឹ្ក មករីធ្លែុអាកាសយតត  …។ល។   
យដាយយហែុចង់ឲ្យបានយល់ប្គរ់គ្នន យនះយហើយ បានជាធម៌ររស់ប្រះអ្ងាមានយៅដល់  
៨៤០០០ ធមមខ្នធ ។  មិនប្ែឹមបែរ៉ាុយណ្ណះ កនុងការ រដិរែតិ ប្រះអ្ងាបានបចកធម៌ជាថាន ក់ៗ 
ដូចជា យៅកនុង  អ្ដ្ឋងគិក្មគគ មានបចកជារីថាន ក់  គឺ   សលី  សមាធិ  បញ្ញា  ។ 
ធម៌ទា ុំងរីយនះជួយគ្នន យៅវញិយៅមក ដូយចនះសុទ្ធបែមានប្រយោជន៍ទា ុំងអ្ស់រីយប្រះ 
មនុសសយយើងមាន ក់ៗ មាន កាយ និង ចិែត ឬ ខ្នធ៥  យហើយ កាយនិងចិែត ប្ែូវការគ្នន យៅវញិ 
យៅមកជានិចច ។ យរើយជើងឈឺ  យហើយចិែតចង់យៅវែត យែើយៅវែតយកើែយទ្ ?  យឆលើយថាយៅមិន 
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យកើែយទ្ ។ ដូចអ្នកជក់បារខី្លះ  យដាយរញ្ហា  បានយល់ចាស់យហើយថា ជក់បារនីា ុំឲ្យមាន 
ជមងឺមហរកីសួែ បែយៅបែជក់បារ ីផឹ្កប្សាដបដល ។ ឧទាហរណ៍្យនះរង្ហា ញថាប្គ្នន់ 
បែយល់យដាយរញ្ហា មិនទាន់ប្គរ់ប្គ្នន់យទ្ ប្ែូវមានការរដិរែតិ យដាយអ្រ់រ ុំចិែតិបងមយទ្ៀែ 
ដូចជាការកាន់សីល យធវើសមាធិជាយដើម ។ មុននឹងរញ្ច រ់ ខ្្ុ ុំសូមជូនអ្ែថន័យរកយខ្លះ 
 តា្មបដលខ្្ុ ុំ បានឮ បានយល់ ៖ 
ទុក្ខ :   ភារ (ភាវៈ)  បដលប្ទា ុំរុុំបាន យដាយកាយ ឬ យដាយចិែត  ឧរមា អ្នកខ្លះប្ទា ុំបាន 
          បែប្ែឹម ធ្លែុអាកាស -5°  (យប្កាម ៥ អ្ងា)  យហើយ អ្នកខ្លះប្ទា ុំបានដល់  -10° 

           (យប្កាម ១០ អ្ងា) ។ ទុ្កខយដាយ កាយប្ែជាក់  ចិែតខ្ុំប្ទា ុំមិនែអូញបែអរ ។  
ចុំយរះរកយ  នរក    សួគ៌   ឬ និរវ ន  យដាយយយើងមិនទាន់យៅដល់ យយើងសាា ល់បែឋាន 
ក្ណាា ល ដូយចនះមានបែការយប្រៀរយធៀរនឹងសាថ នបដលយយើងរស់យៅសរវនងងយនះរ៉ាុយណាណ ះ ។ 
 ិព្វេ   :  ភារ (ភាវៈ)  សុខ្  ឥែមានទុ្កខ  (សុខ្កនុងន័យ នែថិ សនតិ ររ ុំ សុខ្ុំ ) 
 រក្    : ភារ (ភាវៈ)  ទុ្កខ  ឥែមានសុខ្ 
ឋា សគួ៌ :  ឋានបដល មានសុខ្ យប្ចើនជាងទុ្កខ  
ឋា ក្ណាា លយយើង  គឺ   មានសុខ្ និង ទុ្កខ ប្រហក់ប្របហលគ្នន  ។ 
 
 
 

 

 


