
ផ្ទះពិតប្រាកដរបសយ់ ើង

ព្រះអាចារ្យ ឆា

ធម្មទេសនាទៅកានឧ់បាសកចាស់ជរាមួ្យរូបដែលជិតទៅកាន់សុគតិភព 



សូមអនុយោទនាធមមទាន! 

សពវទានំ ធមមទានំ ជិនាតិ 
ធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាាំងរួង! 

ចិរំ តិដឋតុ ពុទធសាសនំ 
សូម្ឲ្យព្រះរុទ្ធសាសនារុងររឿងចរព្ម្ើន 
សូម្ឲ្យព្រះរុទ្ធសាសនាផ្្ាយទ្ូរៅររញសកលរោក 
សូម្ឲ្យរោកទាាំងម្ូលបានព្រកររោយសនតិភារ 
ព្រះសក្យម្ុនសីម្ពុទ្ធព្ទ្ងព់្ាស់ថា នត្ថិ សនតិ ររំ សុខាំ 
រុាំមានរសចកដីសុខដទទ្ រព្ៅរីរសចកដសីងររ់ ើយ។ 

− សូម្ឧទ្ទិសផ្ោនិសង្សទនធម្មទានទាាំងរនះ ថាវ្យ ព្ររេន ជូនចាំរ ះរុរវការជីនររស់រយើងខ្ុាំទាាំងឡាយ។
− សូម្ឲ្យកូនរៅទាាំងអសគ់្ន្ មានព្បាជ្ញ្ភ្លថឺាល្ សរព្ម្ចម្េគផ្លររម្សុខ រ លេឺ ប្រពះនិព្វាន។



ទ្ាំរ័រទ្រទ្



ផ្ទះពិតប្រាកដរបសយ់ ើង
ព្រះអាចារ្យ ឆា

ធម្មទេសនាទៅកានឧ់បាសកចាស់ជរាមួ្យរូបដែលជិតទៅកាន់សុគតិភព 



ប្រពះអាចារាយ ឆា 

ព្ពះអាចារ្យ ឆា មានកំទ ើតកនុងព្គួសារធំ ទ ើយសុខសានតទៅភូមិ្ជនបេម្ួយដននកឦសាននន
ព្បទេសនៃ។ កាលទៅទកមង ព្ពះអងគបានបួសជាសាម្ទ រ ទ ើយលុះែលប់ានអាយុ ២១ ឆា្្ ំកប៏ាន
េេួលឧបសម្្បទាជាភិកខុ។ កនុងឋានៈជាយុវភិកខុ ព្ពះអងគបានសិក្ាទោលសំខាន់ៗខលះននព្ពះធម៌្ ព្ពះវិ
ន័យ និងគម្ពីរទន្េងៗ។ ទព្កាយម្កព្ពះអងគបានព្បតិបតតកិម្មដ្ឋ្ន ទៅទព្កាម្ឱវាេននព្ពះព្គអូាចារ្យល្បី
ល្ាញជាទព្រើន កនុងព្បនព ីសម្ ធុតងគ។ ព្ពះអងគបាននិម្នតព្ារ់ររព្របជ់ាទព្រើនឆា្្ំ ាម្
ព្បនព ីសម្ ភិកខុ, សឹងកនុងនព្ព រូងភនំ និងេីសមសាន ទ ើយបានសមា្្កទ់ៅម្ួយរយៈទពលយ ្ងខលី 
ដតភលសឺាវ្ងជាម្ួយព្ពះអាចារ្យម្ុន ដែលជាព្ពះព្គអូាចារ្យកម្មដ្ឋ្នម្ួយអងគយ ្ងល្បីល្ាញ និងជាេី
ទោរពបំនុត កនុងរំទោម្ព្ពះអាចារ្យធំៗ នាសតវត្េទនះ។ ទព្កាយពីបានទធវើែំទ ើរ និងព្បតិបតតធិម្៌
ជាទព្រើនឆា្្ំម្ក ទគបាននិម្នតព្ពះអងគឲ្យម្កាំងេីលំទៅទៅកនុងនព្ពព្កាស់ម្ួយជិតភូមិ្កំទ ើតរបស់
ព្ពះអងគ។ នព្ពទនះោម្នម្នុស្េទៅទេ ទ ើយល្បីថាជាេីកដនលងននពស់ដវក ខាល្ និងទខាម្របិសារ។ 
ទដ្យទ តុទនះ ែូរជាព្ពះអងគបានមានទៃរែីការួរទ ើយ វាជាេីកដនលងម្ួយលអឥតទខា្្ះសព្មាបអ់រញ្ញ
ភិកខុ។ ទៅជុំវិញព្ពះអាចារ្យ ឆា ទគបានកសាងវតតម្ួយធំ ទដ្យម្កពីមានភិកខុ ែូនជី និងពុេធបរិស័េ
កានដ់តទព្រើនទ ើងៗ បាននិម្នតនិងអទញ្ជើញម្កសាដ្ប់ធម្មទេសនារបសព់្ពះអងគ ទ ើយសមា្្កទ់ៅេី
ទនាះ ទែើម្្បីព្បតិបតតិកម្មដ្ឋ្នជាម្ួយព្ពះអងគ។ សពវនៃៃទនះ មានសិស្េរបសព់្ពះអងគជាទព្រើនអងគ 
បទព្ងៀនទៅេីវតត រទព្ម្ើនកម្មដ្ឋ្នយ ្ងទព្រើន េូទៅកនុងសកលទោក។ 

ទពលរូលទៅកនុងវតត  ងបា ្នុង ទគទព្រើនដតព្បេះទ ើញបពវជិតទយងេឹកទរញពីអ ដូង និង
សញ្ញ្ម្ួយទលើនលូវទែើរ ដ្កថ់ាៈ «សូម្សាង្ត!់ ទយើងកំពុងសាកល្បងរទព្ម្ើនកម្មដ្ឋ្ន»។ ៃវទីបើមានការ
អងគុយរទព្ម្ើនកម្មដ្ឋ្នរួម្ោ្្ពីរែងកនុងម្ួយនៃៃ ទ ើយជួនកាលមានធម្មទេសនាម្ួយ សដម្ែងទដ្យ
ព្ពះអាចារ្យ ឆា នងកែ,ី ខលឹម្សារននការរទព្ម្ើនកម្មដ្ឋ្ន ជារបសន់នការរស់ទៅ។ បពវជិតទាំងឡាយទធវើ
ការ តថកម្ម ព្ជលក់ និងទែររីវរផ្ទ្ល់ខលួន, ទធវើទព្គឿងបរិកាខ្រទព្បើព្បាសផ់្ទ្ល់ខលួនភាគទព្រើន ទ ើយដៃទាំ
អាោរនិងេីវតតឲ្យបានលអឥតទខា្្ះ។ ទៅេីទនះ បពវជិតរស់ទៅតឹងរុ៉ឹងោស់ ទដ្យព្បតិបតតាិម្
សម្ សីល ឆាន់កនុងបាព្ត ម្ែងកនុងម្ួយនៃៃ ទ ើយមានកព្ម្ិតទព្គឿងបរិកាខ្រនិងរីវរ។ មានតូបដ្រ់
ទដ្យដ កពីោ្្ទព្រើន ទៅពាសទពញនព្ព សព្មាបឲ់្យបពវជិតរស់ទៅនិងរទព្ម្ើនកម្មដ្ឋ្នដ្រដ់តមា្្ក់
ឯង ទ ើយនិងទែើររង្កងរម្ាម្នលូវព្ាយទព្កាម្ទែើម្ទ ើ។ 

វិន័យតឹងរុ៉ឹងយ ្ងម្ ិមា អារនាំឲ្យទគមានជីវិតរស់ទៅធម្មាទ ើយបរិសុេធ ទៅកនុងសងគម្
ម្ួយព្សុះព្សួលោ្្ ដែលអារឲ្យទគប ដដះបោដ្លបានយ ្ងបុិនព្បសបន់ិងជាបរ់ ូតនូវគុ ធម៌្ 
ការរទព្ម្ើនកម្មដ្ឋ្ន និងការទយគយល់ោ្្។ 

គតិប ឌិតជារទបៀបរស់ទៅនិងឋិតទៅ ទ ើយព្ពះអាចារ្យ ឆា បានខិតខកំារពាររទបៀបរស់ទៅ
បរិសុេធននបពវជិត ទែើម្្បីឲ្យព្បជាជនអារទរៀននិងព្បតិបតតិធម្៌បាន នាទពលបរចុប្បននទនះ។ 



 រទបៀបទព្បៀនព្បទៅយ ្ងងាយអសា្្រ្យរបសព់្ពះអាចារ្យ ឆា អារនាឲំ្យមានការយល់ព្រ ំ។ ជា
ញឹកញយោស,់ លុះព្ាដតទយើងបានសាដ្ប់អវមី្ួយទព្រើនែង ទេើបរិតតរបសទ់យើងបានព្ជះថាល្ភាល្ម្ម្ួយ
រំទពរ ទ ើយាម្រទបៀប នឹង ការទព្បៀនព្បទៅកាល្យទៅជាមានន័យទព្ៅជាងម្ុនទព្រើនោស់។ ការ
បុិនព្បសបរ់បសព់្ពះអងគកនុងការនរន ការពន្យល់ធម៌្ ព្សបាម្ទពលទវោនិងេីកដនលង ព្សបាម្កព្ម្ិត
ការយល់និងការឆាបច់ាបអ់ារម្ម ៍ននសវនការ គួរឲ្យអសា្្រ្យនឹងទ ើញោស់។ ប ុដនតជួនកាល ទៅ
ទលើព្កដ្ស វាអារទធវើឲ្យទគយល់ទ ើញថា ព្ពះអងគហាក់ែូរជាម្ិនព្បាកែ ឬមានទៃរែីកាជានដ់កង
ខលួនឯងទេៀតនង! កនុងករ ីដបប នឹង អនកអានព្តូវនឹកទ ើញថា ពាក្យទាំងឡាយទនះ ជាកំ ត់នន
ការពិទសាធរស់រទវើក។ ែូរោ្្ទនះដែរ, ជួនកាល ទបើការទព្បៀនព្បទៅហាកែ់ូរជាឃ្ល្តពីព្បនព ី ទគ
ព្តូវចាំេុកកនុងរិតតថា ព្ពះអាចារ្យមានទៃរែីកាទរញពីទបះែូងម្កជានិរច, ទរញពីកនុងេីជទព្ៅននការ
ពិទសាធ ាម្ការភាវនាកម្មដ្ឋ្នផ្ទ្ល់របស់ព្ពះអងគ។ 
 
(ព្ពះអងគសុគតទៅនៃៃេី ១៦ ដខម្ករា ឆា្្ំ ១៩៩២) 



កំណត់អនកប្ប្រប 
 
 ទៅទែើម្ដខម្ិៃុនា ១៩៩៩ ទោក ទែវើែ វរ័តនុ បានសុំអនុញ្ញ្តពីខ្ុំ ទែើម្្បីយកអតថបេភាសា
ដខមរ «នទះពិតព្បាកែរបស់ទយើង» ដែលខ្ុបំានដព្បពីភាសាអង់ទគលសម្ក ទៅចាតដ់រងទបាះពុម្ពន្ាយជា
ធម្មទាន ទៅព្បទេសកម្ពុជា។ ខ្ុក៏ំបានយល់ព្ពម្ភាល្ម្ ទដ្យគំនិតែ៏ព្បនពទនះ ព្សបាម្ទោល
បំ ងរម្្បងរបស់ខ្ុំ កនុងការន្េពវន្ាយព្ពះធម៌្ទៅមាតុព្បទេសជាេីទសនហារបស់ខ្ុំ។ 
 អតថបេ (ជាភាសាអង់ទគលសនិងភាសាដខមរ) ព្តវូបានទបាះពុម្ពដរកជាធម្មទានទដ្យព្ពះភិកខុ ងិន 
ទភន ឥនទបទញ្ញ ្វតតទពាធិវង្េ ព្បទេសបារាំង រួរម្ែងម្កទ ើយ កាលពីដខតុោ ឆា្្ំ ១៩៩៣។ 
 ការទបាះពុម្ពន្ាយជាទលើកេីពីរទនះ មានការដកសព្ម្ួលពាក្យទពរន៍ និងបដនថម្ការខវះខាតខលះ 
ាម្ទសរកែីទសនើពីសំោក់ទោកអនកអានទាំងឡាយ។ 
 ខ្ុសំង្ឃឹម្យ ្ងម្ុតមាំថា អតថបេទនះនឹងជួយទោកអនកអានទាំងឡាយ ដែលម្ិនទាន់មាន
សទាធ្ព្ជះថាល្ ឲ្យមានសទាធ្ព្ជះថាល្ សទព្ម្ររិតតព្បតិបតតធិម្៌តទៅ, ទ ើយទោកអនកទាំងឡាយ ដែល
មានសទាធ្ព្ជះថាល្ទ ើយ ឲ្យរ៉ឹងរ៉ឹតដតមានសទាធ្ព្ជះថាល្; ទ ើយព្បតិបតតធិម៌្ព្តឹម្ព្តូវព្បទសើរទ ើងដៃម្
ទេៀត ទែើម្្បីឲ្យឆាបប់ានសទព្ម្រទោលទៅេីបំនុតគឺ ព្ពះនិពាវ្ន។ 
 សូម្ឲ្យព្ពះធម៌្បរិសុេធ បានរើករទព្ម្ើនេូទៅកនុងសកលទោក! ទដ្យអានុភាពននព្ពះធម៌្
បរិសុេធ សូម្ឲ្យសពវសតវទាំងពួងបានព្បកបទដ្យសុភម្ងគលពិតព្បាកែ, សុខែុម្រម្នាពិតព្បាកែ, 
សនតិភាពពិតព្បាកែ! 
 

ព្កុង ុងែុង នៃៃេី ០៥ កករដ្ ១៩៩៩ 
តន់ ទម្ៀន   



កំណត់អនកវា អតថបទ 
  
 ទសៀវទៅ «នទះពិតព្បាកែរបស់ទយើង» ទនះជាទសៀវទៅគព្ម្ប់ពីរទ ើយ ដែលខ្ុេំេួលភារៈវាយ
អតថបេទ ើងវិញ។ 

 កនុងការវាយអតថបេទនះទ ើងវិញ ខ្ុបំានដកតព្ម្ូវអកខរាវិរុេធដែលខុសឲ្យព្តឹម្ព្តូវទ ើងវិញាម្
វរនានុព្កម្ដខមរ (វរនានុព្កម្ សទម្ែរព្ពះសង្ឃរាជ ជួន-ោត)។ ម្ួយវិញទេៀត ខ្ុបំានសព្ម្ួលនូវឃ្ល្
របះខលះ ទដ្យដ្កប់ដនថម្នូវខ ឌសញ្ញ្ទន្េងៗ ទែើម្្បីខ ឌឃ្ល្កនុងសងាក្តន់នព្បទយគឲ្យងាយអាន
ងាយយល់ទសរកែី។ ខ្ុបំានព្ាយម្យ ្ងយករិតតេុកដ្ក់ កនុងការដ្កប់ដនថម្នូវខ ឌសញ្ញ្ទាំង
ទនាះ, ទធវើយ ្ងោទរៀសវាងម្ិនឲ្យទសរកែីទលអៀងពីអតថបេទែើម្។ ទទាះជាយ ្ងោក៏ទដ្យ ខ្ុសំូម្
អភ័យទទាសេុកជាម្ុននូវរាលក់ំ ុសឆ្គងទដ្យអទរតនា ដែលមានកនុងកិរចការវាយអតថបេព្ពះធម៌្
ធម្មទេសនាទនះទ ើងវិញ។ 

 ជារុងបញ្ចប់ទនះ ខ្ុសំូម្ទលើកទ ើងនូវបុ ្យដែលទកើតអំពីកិរចការជាកុសលទនះ ឧេទិស ថាវ្យ 
ព្បទគន ជូន ព្ពះទៃរានុទតថរៈព្គបព់្ពះអងគ មាាបិា បងបអូន  និងញាតមិ្ិតតទាំងឡាយកនុងសង្ារវែែ
ទនះ, សូម្បាននូវរំដ កបុ ្យកុសលាម្កមាល្ំងសទាធ្ព្ជះថាល្ទរៀងៗខលួន។ ទដ្យអំោរនននោ
និសង្េទនះ សូម្ទសរកែសីទព្ម្ររូរទកើតមានែល់ព្ពះទៃរានុទតថរៈព្គបព់្ពះអងគ និងបងបអូនញាតមិ្ិតតព្គ
ប់ៗោ្្។ សូម្ឲ្យព្ពះទៃរានុទតថរៈព្គបព់្ពះអងគ បងបអូនញាតមិ្ិតតទាំងអស,់ បានរួរនុតចាកេុកខ ទ ើយ
ជួបព្បកបដតនឹងទសរកែសីុខតទរៀងទៅ។ ទដ្យអំោរននកិរចការជាកុសលទាំងឡាយទនះ សូម្
បានជាឧបនិស្េ័យកនុងព្ពះពុេធសាសនា; ព្ជះថាល្កនុងគុ ព្ពះពុេធ ព្ពះធម៌្ ព្ពះសង្ឃ ទែើម្្បីបានប ដដះ
នូវបញ្ញ្ ទ ើយចាកធ់លុះកនុងធម៌្ ព្ាស់ែឹងនូវព្ពះនិពាវ្នឰែ៏អនាគតកាល ព្គប់ៗោ្្ព្គប់ៗព្ពះអងគទៅ
ទហាង។ 

 

 

នៃៃពុធ ១៣ទកើត ដខទរព្ត ឆា្្ំរ សំរ៉ឹេធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ 
ភនំទពញ នៃៃេី១៧ ដខទម្សា ឆា្្ំ២០១៩  

      ទ ង រង្េ ី    



 

 

 

ផ្ទះពិតប្រាកដរបសយ់ ើង 

 

 

 

ព្រះអាចារ្យ ឆា 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទ្ាំរ័រទ្រទ្ 



ផ្ទះពិតប្រាកដរបស់យ ើង 
 
 ឥ ូវទនះ សូម្ញាតិទញាម្ទបែជាញ្រិតតសាដ្បធ់ម្៌ទដ្យទោរព។ កនុងរយៈទពលដែលអាាម្ភាព
សដម្ែងព្ពះធម៌្ទនះ សូម្ញាតិទញាម្ព្បុងព្បយ័តន យករិតតេុកដ្កស់ាដ្បព់ាក្យសម្ែរីបសអ់ាាម្ភាព 
បីែូរជាព្ពះសមាម្សម្ពុេធ ព្េង់គង់ទៅរំទពាះម្ុខញាតិទញាម្ ទ ើយព្េងស់ដម្ែងធម៌្ទេសនា។ សូម្
ញាតិទញាម្ទធមរដភនក ទរៀបរំឥរិយបៃឲ្យបានព្សួល ទ ើយព្បម្ូលរិតតឲ្យបានម្ូលទៅទលើអារម្ម ៍
ដតម្ួយ។ សូម្ញាតិទញាម្បទោដ្យឲ្យរតនៈនព្តននគតិប ឌិត ទសរកែីពិត និងភាពបរិសុេធាំងទៅ
កនុងរិតតរបស់ញាតិទញាម្ ទែើម្្បីសដម្ែងនូវការទោរពបូជារំទពាះព្ពះសមាម្សម្ពុេធ។ 
 នៃៃទនះ អាាម្ភាពអត់មានយករបស់អវមី្កជូនញាតិទញាម្ទេ មានដតព្ពះធម៌្របសព់្ពះពុេធដត
ប ុទោ្្ះ។ សូម្ញាតិទញាម្យករិតតេុកដ្ក់សាដ្បឲ់្យដម្នដេន។ ញាតិទញាម្ព្តូវដតយល់ថា សូម្្បី
ព្ពះពុេធផ្ទ្ល់ព្ពះអងគឯង ដែលទពារទពញទដ្យសីលធម៌្ ក៏ព្េងម់្ិនអារទរៀសនុតពីទសរកែសីាល្ប់ គឺ
ការដបកធ្ល្យននរូបកាយបានដែរ។ ទៅទពលដែលព្េងម់ានព្ពះជនាម្យុចាស់ជរា ព្ពះអងគព្េងប់ាន
លះបង់រូបកាយរបស់ព្ពះអងគទចាល ទ ើយព្េងប់ានទបាះបង់ទចាលនូវបនទុកយ ្ងធៃន់ននរូបកាយ
ទនះ។ ឥ ូវទនះ ញាតទិញាម្ក៏ែូទរនះដែរ ព្តូវទរះរើករាយទពញរិតតនឹងការពឹងពាក់ទលើរូបកាយរបស់
ខលួន អសរ់យៈទពលជាទព្រើនឆា្្ំម្កទ ើយ។ ញាតិទញាម្ព្តូវដតែឹងថា វាលមម្ព្គបព់្ោនទ់ ើយ។ 
 ញាតិទញាម្អារយករូបកាយទនះ ទៅទព្បៀបទធៀបនឹងទព្គឿងទព្បើព្បាស់កនុងនទះសដម្្បង ដែល
ញាតិទញាម្មានជាយូរោសម់្កទ ើយ, ែូរជាដកវ ចានតូរធំ និងអវីៗទន្េងទេៀត។ កាលដែលញាតិ
ទញាម្ទេើបនឹងបានវាម្ក  របស់ទាំងទនាះលអសាអ្ត ទ ើយភលរឺទោង, ដតឥ ូវទនះ ទព្កាយពីបានទព្បើ
ព្បាស់វាអសរ់យៈទពលយ ្ងយូរម្ក វាចាប់ទនែើម្ទរររ៉ឹលទ ើយ។ របស់ខលះបានទាំងដបកបាក់ ខលះក៏
បាត់បងទ់ៅទ ើយ; របស់ដែលទៅសល់ទាំងប ុនាម្ន ក៏ទរះដតខូរខាតបនតិរម្ែងៗ, វាម្ិនអារមានរូប
រាងលអសាអ្តរ ូតបានទ ើយ។ ធម្មជាតរិបស់វា គយឺ ្ងទនះឯង; រូបកាយញាតិទញាម្ក៏ែូទរនះដែរៈ វា
ទរះដតដព្បព្បួលជានិរចកាល ាំងដតពីនៃៃទកើត  ូរដ ាម្វ័យទកមង វ័យកោដ្ល រ ូតម្កែល់វ័យ
ចាស់ជរា សពវនៃៃទនះ។ ញាតិទញាម្ព្តូវដតេេួលសាគ្ល់សាថ្នភាពទនះ។ ព្ពះពុេធព្េងប់ានព្ាស់ថាៈ 
"សងាខ្រទាំងឡាយ ទទាះបីជានលូវរិតតឬកាយកែី ម្ិនដម្នជារបស់ខលួនទេ។ ធម្មជាតរិបស់វា គពឺ្តូវដតដព្ប
ព្បួលផ្ល្ស់បែូរ។ សូម្ញាតិទញាម្ពិនិត្យពិចារោទសរកែពីិតទនះ រ ូតទាល់ដតបានយល់យ ្ង
រ្ាសោ់ស់។ 
 រូបកាយទនះឯង ដែលទែកទៅេីទនះ កានដ់តអន់ៃយទខ្ាយទៅៗ, ជាសរចៈធម៌្ ជាទសរកែីពិ
ត។ ទសរកែីពិតននរូបកាយទនះជា សរចៈធម្ ៌ និងជាការទព្បៀនព្បទៅឥតដព្បព្បួលរបសព់្ពះសមាម្ស
ម្ពុេធ។ ព្ពះពុេធព្េងប់ានទព្បៀនព្បទៅទយើងឲ្យសម្លឹងទម្ើលរូបកាយ ឲ្យពិនិត្យពិចារោទម្ើលវា ទ ើយ
សព្ម្បសព្ម្ួលាម្ធម្មជាតរិបស់វា។ ទយើងព្តូវដតមានលេធភាពរស់ទៅជាសុខសានតជាម្ួយរូបកាយ 
ទទាះបវីាសថិតទៅកនុងសាថ្នភាពយ ្ងោក៏ទដ្យ។ ព្ពះពុេធព្េងប់ានបទព្ងៀនថា ទយើងព្តវូដតទធវើយ ្ង



ោឲ្យបានែឹងជាករ់្ាស់ថាមានដតរូបកាយទេ ដែលជាបក់នុងគុក ទ ើយម្ិនបទោដ្យឲ្យរិតតជាប់
ទៅកនុងគុកជាម្ួយរូបកាយទនះទ ើយ។ ឥ ូវទនះ ទៅទពលដែលរូបកាយញាតិទញាម្អន់ៃយ ទ ើយ
ែុនដ្បទដ្យជរាភាព សូម្កុពំ្បឆាំងនឹងវា; ប ុដនតសូម្កុបំទោដ្យឲ្យរិតតញាតិទញាម្ែុនដ្បទៅ
ជាម្ួយវា, សូម្តម្រល់រិតតេុកទៅទដ្យដ ក។ សូម្នែល់ថាម្ពលែលរ់ិតត ទដ្យកាែឹងរ្ាស់នូវ
ទសរកែពីិតននែំទ ើរការរបស់ធម្មជាតិ។ ព្ពះពុេធព្េងប់ានទព្បៀនព្បទៅថា ទនះជាធម្មជាតនិនរូបកាយ; 
វាម្ិនអារព្បព្ពឹតតទៅខុសពីទនះបានទ ើយ គថឺា ទព្កាយពីបានទកើតម្ក រូបកាយក៏ព្តូវដតចាស់ជរា 
មានជំងឺ រួរទ ើយព្តូវសាល្ប់។ ទនះគឺជា ទសរកែពីិតជាក់ដសែង ដែលញាតិទញាម្បានជួបព្បេះទៅ
ទពលទនះ។ សូម្សម្លឹងទម្ើលរូបកាយទដ្យគតិប ឌិត ទ ើយេេួលយកទសរកែីពិតទនះ។ ទទាះបីនទះ
ញាតិទញាម្ព្តូវេឹកជន់លិរឬក៏ព្តូវទភលើងទឆ្ះទខទរខទកីែី, ទទាះបមីានទព្ោះថា្្ក់ដបបោម្ួយែលន់ទះកែ,ី 
សូម្ឲ្យទរឿងទនះ ទកើតទ ើងរំទពាះដតនទះប ុទោ្្ះរុះ។ ទបើមានេឹកជន់លិរ សូម្កុបំទោដ្យឲ្យវាជន់
លិរទលើរិតតញាតិទញាម្; ទបើមានទភលើងទឆ្ះ សូម្កុបំទោដ្យឲ្យវាទឆ្ះែលរ់ិតតញាតិទញាម្។ សូម្ឲ្យដត
នទះ ដែលជារបស់ខាងទព្ៅរូបញាតិទញាម្ទនាះ លិរេឹកជំននឬ់ទឆ្ះទៅរុះ។ សូម្ឲ្យរិតតញាតិទញាម្
 បជ់ាបជ់ំពាកន់ឹងវាទៅ។ ទពលទវោម្កែលទ់ ើយ។ 
 ញាតិទញាម្មានជីវិតរស់ទៅយូរោសម់្កទ ើយ។ ដភនកញាតិទញាម្ បានទ ើញរូបរាងនិង
ព ស៌ម្្បុរយ ្ងទព្រើន, ព្តទរៀកញាតិទញាម្ បានឮសំទ ងជាទព្រើន; ញាតិទញាម្មានការពិទសាធ
ទព្រើនោស់។ ទាំងអស់ទនះ វាព្ោន់ដតជាការពិទសាធដតប ុទោ្្ះ។ ញាតិទញាម្ធ្ល្បប់ានេេួលទាន
អាហារឆាងញ្់ៗ ទ ើយរស់ជាតយិ ្ងឆាង្ញ់ទនះ គពឺ្ោន់ដតជារស់ជាតឆិាង្ញ់ដតប ុទោ្្ះ, ោម្នអវទីលើសពី
ទនះទ ើយ។ រស់ជាតមិ្ិនឆាង្ញ់ កព៏្ោន់ដតជារស់ជាតមិ្ិនឆាង្ញ់ដតប ុទោ្្ះ, អសដ់តព្តឹម្ទនះ។ ទបើដភនក
ទ ើញរូបរាងលអ វាព្ោន់ដតជារូបរាងលអប ុទោ្្ះ, រូបអាព្កក់ កព៏្ោន់ដតជារូបអាព្កកដ់តប ុទោ្្ះ។ 
ព្តទរៀកឮសំទ ងដនអម្ពីទរាះ ោម្នអវទីព្ៅពីទនាះទេៀតទ ើយ។ សំទ ងម្ិនពីទរាះ កព៏្ោន់ដតជា
សំទ ងម្ិនពីទរាះប ុទោ្្ះ។ 
 ព្ពះសមាម្សម្ពុេធព្េងម់ានព្ពះពុេធែីកាថា ទទាះមានកែី ព្កកែី ទកមងកែី ចាស់កែី ម្នុស្េកែី សតវកែ,ី 
ោម្នសតវោម្ួយកនុងទោកទនះ អាររក្ាខលួនកនុងសភាពែដែលបានយូរទ ើយៈ អវីៗទាំងអស់ ដតង
ដតជួបព្បេះនឹងការដព្បព្បួលផ្ល្ស់បែូរនិងការព្ពាតព់្បាស់ដបកោ្្។ ទនះជាការពិតជាកដ់សែងននជីវិត 
ដែលទយើងម្ិនអាររករបសអ់វមី្កដកដព្បបានទ ើយ។ ប ុដនតព្ពះពុេធព្េងប់ានព្ាស់ថា ការដែលទយើង
អារទធវើបាន គឺពិនិត្យទម្ើលរូបកាយនិងរិតតឲ្យទ ើញថា វាម្ិនដម្នជារបស់ខលនួ, វាម្ិនដម្នជា «ខលួន
អញ» ឬ «របស់អញ» ទេ។ វាព្ោន់ដតជាការពិតជាកដ់សែង កនុងម្ួយរយៈទពលដតប ុទោ្្ះ។ វាែូរជា
នទះទនះអញ្ចឹងដែរ, វាព្ោន់ដតមានទ ម្ះថាជានទះរបស់ញាតិទញាម្ដតប ុ ណឹង; ញាតិទញាម្ម្ិនអារ
យកវាទៅជាម្ួយ ទៅេីោម្ួយបានទ ើយ។ រើឯព្េព្យសម្្បតតិទាំងឡាយនិងព្គួសារ របស់ញាតិ
ទញាម្ក៏ែូរោ្្ដែរ; វាព្ោន់ដតមានទ ម្ះថាជារបស់ញាតិទញាម្ដតប ុទោ្្ះ, ការពិតវាម្ិនដម្នជា
របស់ញាតិទញាម្ទេ គឺជារបស់ធម្មជាតិ។ 



 ទសរកែពីិតទនះ ម្ិនដម្នរំទពាះដតញាតិទញាម្ដតមា្្កឯ់ងទេៈ ម្នុស្េរាលរ់ូបែូរោ្្ទាំងអស់ 
សូម្្បីព្ពះសមាម្សម្ពុេធនិងសាវកទាំងឡាយរបសព់្ពះអងគក៏ែូទរនះដែរ។ ដបលកខុសពីទយើងដតព្តងថ់ា 
ព្ពះពុេធនិងសាវកទាំងឡាយរបស់ព្ពះអងគ ព្េងេ់េួលសាគ្ល់អវីៗទាំងឡាយាម្ធ្តពុិតរបស់វា, ព្ពះ
អងគព្េងព់ុំបានទ ើញមានអវដីបលកពីទនះទ ើយ។ 
 អាព្ស័យទ តទុនះ ព្ពះពុេធព្េង់បានបទព្ងៀនទយើងឲ្យពិនិត្យទម្ើលរូបកាយទនះ ាំងដតពីបាត
ទជើងទ ើងទលើរ ូតែលប់ទងហើយ រួររុះទព្កាម្ម្កវិញរ ូតែលប់ាតទជើង។ សូម្ព្ោន់ដតសម្លឹងទម្ើល
រូបកាយ, ទតើញាតិទញាម្ទ ើញមានរបស់អវខីលះ? ទតើមានអវមី្ួយដែលពិតជាលអសាអ្តឬទេ? ទតើញាតិ
ទញាម្អារទ ើញមានសារៈសំខាន់ទៅព្តងក់ដនលងោឬទេ? រូបកាយទាំងម្ូលទនះ វាទរះដតទរររ៉ឹល 
អន់ៃយម្ិន ប ់រ, ទ ើយព្ពះពុេធព្េងប់ានបទព្ងៀនទយើងឲ្យែឹងថា រូបកាយទនះម្ិនដម្នជារបស់
ទយើងទេ។ ធម្មជាតិរបស់រូបកាយ គវឺាយ ្ងទនះឯង ទព្ពាះថា សងាខ្រធម្ទ៌ាំងឡាយ រដម្ងដតងដតផ្ល្ស់
បែូរ។ ទតើញាតិទញាម្រង់ឲ្យវាទៅជាយ ្ងែូរទម្ែរទេៀតបាន? ាម្ពិតវាោម្នខុសទាស់អវនីឹងធម្មជាតិ
ដព្បព្បួលដបបទនះននរូបកាយទេ។ ម្ិនដម្នរូបកាយទេ ដែលទធវើឲ្យញាតិទញាម្មានេុកខ, គឺការយល់
ខុសរបស់ញាតិទញាម្ទេ ដែលទធវើឲ្យញាតិទញាម្ទកើតេុកខ។ កាលោញាតិទញាម្ទម្ើលរបស់លអ
ទ ើញថាអាព្កក់ ទនាះវាម្ុខជានឹងមានការព្របូកព្របល់ជាម្ិនខាន។ 
 បីែូរជាេឹកេទនល, ាម្ធម្មាវា ូររុះាម្ជាន់ថា្្ក់ វាម្ិន ូរព្ចាស់ទ ើងទលើទេ; ទនះគឺធម្ម
ជាតរិបស់វា។ ទបើនរោមា្្កទ់ៅ រទៅមាតេ់ទនល ទ ើញេឹក ូររុះទព្កាម្ាម្សព្ម្ួល ទ ើយ
ទលៃទលៃើរង់ឲ្យវា ូរព្ចាស់ទ ើងទលើវិញ អនកទនាះរ្ាស់ជាខករិតតទ ើយ។ ទទាះោតទ់ធវើអវក៏ីទដ្យ 
គំនិតខុសរបសោ់ត់ ម្ិនអារអនុញ្ញ្តឲ្យរិតតរបសោ់តប់ានសុខសានតទ ើយ។ ោតម់្ុខជាទកើតេុកខ
ទដ្យទយបល់ខុសរបស់ោត,់ ទដ្យោតយ់ល់ខុសរទបៀបទនះ។ ទបើោតម់ានេស្េនៈព្តឹម្ព្តូវ ោត់
នឹងយល់ថា េឹកព្តូវដត ូររុះទព្កាម្ាម្ជានថ់ា្្ក់។ លគឹកោដតោត់ម្ិនយល់ទ ើញយ ្ងទនះ 
ទ ើយេេួលសាគ្ល់ការពិតជាកដ់សែងទនះទេទនាះ ោត់ទៅដតអនទះអដនទងទកើតេុកខរ ូត។ 
 េទនលដែល ូររុះទព្កាម្ាម្ជាន់ថា្្ក់ ែូរជារូបកាយញាតិទញាម្។ ទព្កាយពីទកមងខចមី្ក, ឥ ូវ
ទនះ រូបកាយញាតិទញាម្កាល្យទៅជាចាស់, ទ ើយទពលទនះ វាទែើរទឆា្្ះទៅរកទសរកែីសាល្ប់។ សូម្កុំ
ព្បាថា្្រង់ឲ្យវាព្បព្ពឹតតទៅខុសពីទនះឲ្យទសាះ ម្និដម្នជាទរឿងដែលញាតិទញាម្អារដកដព្បបានទេ។ 
ព្ពះពុេធព្េង់បានបទព្ងៀនទយើងឲ្យយល់ទ ើញអវីៗទាំងអស់ាម្ភាពពិតរបសវ់ា រួរទ ើយលះបងន់ូវ
ការជាបជ់ំពាក់រិតតទលើវាទរញទៅ។ 
 សូម្ញាតិទញាម្យកម្ទនាសទញ្ចតនាលះបងទ់នះេុកជាេីពឹងេីនឹករលឹក។ សូម្ទរះដតរទព្ម្ើន
កម្មដ្ឋ្នតទៅរ ូត ទទាះបីញាតិទញាម្រ ិតរន យ ្ងោក៏ទដ្យ។ សូម្បទោដ្យឲ្យរិតតញាតិ
ទញាម្ ាងំទៅជាបជ់ាម្ួយែទងហើម្។ សូម្ែកែទងហើម្ដវង ពីរ-បីែង រួរទ ើយាំងរិតតទៅជាបន់ឹង
ែទងហើម្ ទដ្យទព្បើពាក្យម្នតថា «ពុទទាធ្»។ សូម្ព្បតិបតតាិម្រទបៀបទនះទរៀងរ ូតទៅ។ ែរាបោញាតិ
ទញាម្កានដ់តអសក់មាល្ំងខាល្ំង ែរាបទនាះការព្បម្ូលរិតតឲ្យម្ូលរបសញ់ាតិទញាម្ព្តូវដតបានព្បទសើរ



ទ ើងដែរ ទែើម្្បីឲ្យញាតិទញាម្អារេប់េល់នឹងការ ឺរុកចាបដ់ែលទកើតទ ើង។ កាលោញាតិ
ទញាម្ចាបអ់សក់មាល្ំង ទពលទនាះសូម្ បដ់លងគិតអវីទាំងអស់។ សូម្េុកឲ្យរិតតព្បម្ូលនែុខំលួនឯង រួរ
ទ ើយដបរទៅរកសតែិឹងទលើែទងហើម្។ សូម្ព្ោនដ់តបនតសូព្តធម៌្កនុងរិតតថា «ពុទទាធ!្ ពុទទាធ្!» រ ូត
ទៅ។ សូម្បំទភលរកិរចការខាងទព្ៅឲ្យអស់។ សូម្កុពំ្បកានខ់ាជ្បន់ឹងគំនិតគិតែលក់ូនទៅនិងព្កុម្ញាតិ 
កុពំ្បកានខ់ាជ្ប់នឹងរបស់អវឲី្យទសាះ។ សូម្លះបង់វាទចាលទៅ។ សមូ្បទោដ្យឲ្យរិតតរួម្ម្ូលទលើ
អារម្ម ៍ដតម្ួយ  ទ ើយឲ្យវាាំងទៅជាបន់ឹងែទងហើម្។ សូម្ឲ្យរិតតាំងទៅជាម្ួយនឹងែទងហើម្ដតម្ ្ា
ង។ សូម្នចង់រិតតរ ូតទាល់ដតវាកាល្យទៅជាព្សេនទ់ៅៗ រ ូតទាល់ដតទវេនារម្ម ៍ទខ្ាយទៅៗ, 
ទ ើយទ ើញមានពនលឺ និងការភាញ្ក់រឭកយ ្ងព្បនព ទកើតទ ើងទៅកនុងរិតត។ ទៅទពលទនាះ កាលោ
ការ ឺរុកចាបទ់កើតមានទ ើង វានឹងរំសាយរោយបាតា់ម្លំដ្ប់ ទដ្យឯកឯង។ 
 ជាអវសាន ទញាម្នឹងេុកែទងហើម្ែូរជាញាតិសនាដ្នអទញ្ជើញម្កសួរញាតិទញាម្។ កាលោ
ទគព្ត បទ់ៅវិញ ទយើងជូនែំទ ើរទគទរញទៅ។ ទយើងាម្ទម្ើលទគ រ ូតទាល់ដតទគទែើរទរញនុត ឬ
ក៏ជិះរៃយនតបរទរញទៅនុតកនទុយដភនក ទេើបទយើងព្ត បរ់ូលម្កកនុងនទះវិញ។ ទយើងពិនិត្យទម្ើល
ែទងហើម្ាម្រទបៀបែូរោ្្ទនះដែរ។ ទបើែទងហើម្ទព្ោតព្ោត ទយើងែឹងថាវាទព្ោតព្ោត, ទបើវាព្សេន់ 
ទយើងែឹងថាវាព្សេន់។ ទៅទពលដែលវាកាល្យទៅជាព្សេនទ់ៅៗ ទយើងទរះដតាម្ពិនិត្យទម្ើលវាជា
និរច ទដ្យដ្ស់សតរិបស់ទយើងឲ្យភាញ្ករ់ឭកទៅទពលជាម្ួយោ្្ទនះ។ ទៅេីបំនុតែទងហើម្រលត់បាត់
អស់ មានដតការភាញ្ករ់ឭកទេដែលទៅសល់; ទនះទៅថាបានទ ើញព្ពះពុេធ។ ទយើងមានការភាញ្ករ់ឭក
យ ្ងភលសឺាវ្ង ដែលទៅថា «ពុទទាធ្» គឺបុគគលដែលបានព្ាស់ែឹង បុគគលដែលភាញ្ករ់ឭក បុគគលដែលភលឺ
សាវ្ង។ គឺជាការជួបនិងាំងទៅជាម្ួយព្ពះពុេធ ព្បកបទដ្យវិជាជ្និងពនលភឺលសឺាវ្ង ទព្ពាះថា មានដតរូប
កាយននព្ពះពុេធកនុងព្បវតតិសាង្កសតទេ ដែលបានរូលនិពាវ្ន។ ព្ពះពុេធពិតព្បាកែ ព្ពះពុេធដែលជាការ
ព្ាស់ែឹង ភលឺថាល្ ព្តរះព្តរង់ទនាះ, ទយើងអារពិទសាធទ ើញ និងបានសទព្ម្រកនុងទពលឥ ូវទនះ 
ទ ើយទៅទពលទនាះ រិតតនឹងម្ូលម្កដតម្ួយ។ 
 ទ តុែូទរនះ សូម្ញាតទិញាម្លះបង់ រោស់ទចាលអវីៗទាំងអស់ ទលើកដលងដតសតែិឹង។ ទបើ
មាននិមិ្តតឬក៏សំទ ងទន្េងៗទកើតទ ើងកនុងរិតត ទៅទពលរទព្ម្ើនកម្មដ្ឋ្ន សូម្កុរំវល់នឹងវា។ សូម្
លះបងវ់ាទចាលទាំងអស់។ សូម្កុជំាបរ់ិតតទលើអវឲី្យទសាះ។ សូម្ព្ោនដ់តាំងទៅជាម្ួយសតែិឹងដត
ម្្ា ្ងទនះ។ សូម្កុខំវល់នឹងអតីតកាលឬក៏អនាគតកាលទ ើយ សូម្សថិតទៅទសៃៀម្សៃប់។ ញាតិទញាម្
នឹងបានទៅែលេ់ីកដនលងម្ួយ ដែលោម្នការទែើរទៅម្ុខ ទែើរៃយទព្កាយ ឬទៅនឹងម្ួយកដនលងទេ, គឺជា
េីកដនលង ដែលោម្នវតថុអវីគួរជាេជីាប់ជំពាក់រិតត ឬព្បកានខ់ាជ្ប់ទ ើយ។ ទ តុអវ?ី ពីទព្ពាះវាោម្ន «អញ» 
ោម្ន «ខលួនអញ» ឬ «របស់អញ» ទេ។ វារោយបាតអ់សទ់ៅទ ើយ។ ព្ពះពុេធព្េង់បានទព្បៀនព្បទៅ
ទយើងឲ្យលះបងអ់វីៗទចាលទាំងអស់ាម្រទបៀបទនះ ម្ិនឲ្យយកអវទីៅជាម្ួយទសាះទ ើយ។ សូម្ពិនិត្យ
ទម្ើលអវីៗទាំងអស់ ឲ្យបានសាគ្ល់ ឲ្យែឹងរ្ាស់; លុះបានែឹងរ្ាស់ទ ើយ លះបង់វាទចាលទៅ។ 
 ការបានសទព្ម្រព្ពះធម៌្ សទព្ម្រមាោ ្ននការរួររំទដ្ះពីវែតសង្ារ គជឺាកិរចការដែលទយើង



ព្គបោ់្្ព្តូវដតទធវើទដ្យខលួនឯង។ ែូទរនះ សូម្ញាតិទញាម្សាកល្បងលះបង់ ទ ើយយល់ព្ពះធម៌្ឲ្យ
បានរ្ាស់ោស់។ សូម្ញាតិទញាម្ខិតខំឲ្យដម្នដេន កនុងការរទព្ម្ើនកម្មដ្ឋ្ន។ សូម្កុពំ្ពួយអំពីទរឿង
ព្គួសារញាតិទញាម្។ ទៅទពលទនះ ព្គួសារញាតិទញាម្ទៅដតែដែល; ទៅអនាគត ទគនឹងដព្បកាល្យ
ទៅែូរជាញាតិទញាម្ដែរ។ កនុងទោកទនះ ោម្នជនោមា្្ក់ អារទរៀសវាងវាសនាទនះបានទ ើយ។ 
ព្ពះពុេធព្េង់បានទព្បៀនព្បទៅឲ្យេមាល្ក់ទចាលអវីៗទាំងអស់ ដែលោម្នខលឹម្សារពិតព្បាកែ។ ទបើញាតិ
ទញាម្េមាល្ក់អវីៗទាំងអស់ទចាលទៅ ញាតិទញាម្នឹងទ ើញសរចធម្៌ ទ ើញទសរកែពីិត។ ទបើញាតិ
ទញាម្ម្ិនទធវើែូទរនះទេ ទនាះញាតិទញាម្នឹងម្ិនបានទ ើញសរចៈធម៌្ ទ ើញទសរកែពិីតទ ើយ។ ទនះគឺ
ជាធម្មជាតិ, ទ ើយទៅកនុងទោកទនះ ធម្មជាតិទនះ ែូរៗោ្្ទាំងអស់ សព្មាប់ម្នុស្េរាលរ់ូប។ ែូទរនះ 
សូម្ញាតិទញាម្កុពំ្ពួយ ទ ើយកុពំ្បកានខ់ាជ្ប់ទលើអវឲី្យទសាះ។ 
 ទទាះបីញាតិទញាម្ែឹងខលួនឯងថា ញាតិទញាម្ទៅទរះដតគិតក៏ម្ិនទាស់ខុសអវដីែរ ែរាបោ
ញាតិទញាម្គិតទដ្យគតិប ឌិត; សូម្កុគំិតទនែសផ្ដ្ស។ ទបើញាតិទញាម្គិតែល់កូនទៅ, សូម្នឹក
គិតែលវ់ាទដ្យគតិប ឌិត ម្ិនដម្ននឹកទដ្យទលៃទលៃើលីោទេ។ ទទាះបីរិតតងាកទៅទលើអវកី៏ទដ្យ 
សូម្នឹកគិតទ ើយេេួលសាគ្ល់របស់ទាំងទនាះ ទដ្យគតិប ឌិត ទដ្យយល់អំពីធម្មជាតិរបស់វា។ 
ទបើញាតិទញាម្សាគ្ល់របស់អវីៗ ទដ្យគតិប ឌិត ទនាះញាតិទញាម្នឹងលះបង់វាទចាលបាន ទ ើយ
ឥតមានេុកខទេ។ រិតតក៏បានភលថឺាល្រើករាយនិងសុខសានត នុតចាកពីការរំខានទន្េងៗ; ជារិតតម្ូលដតមួ្
យ។ ទៅទពលឥ ូវទនះ របស់ដែលញាតិទញាម្អារយកម្កពឹងពាកជ់ាជំនួយបាន គែឺទងហើម្របស់
ញាតិទញាម្។ 
 ទនះជាកិរចការផ្ទ្ល់ខលួនរបស់ញាតិទញាម្ ម្ិនដម្នជាកិរចការរបស់អនកោឯទេៀតទេ។ សូម្
េុកឲ្យអនកឯទេៀតបំទពញកិរចការរបស់ទគរុះ។ ញាតិទញាម្មានភារកិរចនិងការេេួលខុសព្តូវផ្ទ្ល់
ខលួន ទ ើយញាតិទញាម្ម្ិនព្តូវេេួលយកភារកិរចននព្គួសារញាតិទញាម្ទេ។ សូម្កុេំេួលយករបស់អវី
ម្កទេៀត សូម្លះបង់វាទចាលឲ្យអសទ់ៅ។ ការលះបងទ់នះ នឹងទធវើឲ្យរិតតញាតិទញាម្បានសៃប់។ ទៅ
ទពលទនះ ភារកិរចដតម្ួយរបស់ញាតិទញាម្ គពឺ្បម្ូល ទ ើយទាញរិតតរបស់ញាតិទញាម្ម្ករកសនតិភា
ព។ អវីៗទព្ៅពីទនះ សូម្េុកវាឲ្យអនកឯទេៀតរុះ។ រូប សំទ ង កលិន រសជាតិទាំងឡាយ, សូម្េុកឲ្យអនក
ឯទេៀតគិតគូររុះ។ សូម្េមាល្ក់អវីៗទចាលទាំងអស់ ទ ើយទធវើការបំទពញភារកិរចដតម្ួយរបសញ់ាតិ
ទញាម្។ អវីៗទាំងអស់ ដែលទកើតទ ើងកនុងរិតតញាតិទញាម្ ែូរជាខាល្រ ឺរុកចាប់ ខាល្រសាល្ប់ ព្ពួយ
អំពីអនកែនេ ឬអវីៗទេៀតក៏ទដ្យ, សូម្ព្បាបវ់ាថាៈ «កុមំ្ករំខានអញ អញ ប់ ដលងរវល់នឹងអនកឯង
ទេៀតទ ើយ»។ សូម្ទរះដតនិយយថាែូទរនះទៅខលួនឯង ទៅទពលោដែលធម្៌ទាំងឡាយទនះទកើត
ទ ើងកនុងរិតតញាតិទញាម្។ 
 ទតើពាក្យថា «ធម៌្» សំទៅទៅទលើអវ?ី អវីៗទាំងអស់កនុងទោកទនះ ទៅថា ធម្។៌ ោម្នរបស់អវី
ម្ួយដែលម្ិនដម្នជាធម្៌ទេ។ រុះពាក្យថា «ទោក» ទនះជាអវដីែរ? ទោក គឺជា សាថ្នភាពននរិតតដែល
ទធវើឲ្យញាតិទញាម្ខវល់ខាវ្យទៅទពលទនះ។ គិតថាៈ «ទតើអនកទនះនឹងទធវើអវ ីន៎? ទតើអនកទនាះនឹងទធវើអវ ីន៎? 



ទៅទពលអញសាល្បទ់ៅ ទតើអនកោនឹងទម្ើលដៃរក្ាវា? ទតើវានឹងរស់ទៅរទបៀបោ?» ទាំងអសទ់នះជា 
«ទោក»។ សូម្្បីការនឹកទ ើញខាល្រសាល្ប់ ឬខាល្រ ឺចាបក៏់ទៅថាទោកដែរ។ 
 ញាតិទញាម្ទបាះបង់ទោកទចាលទៅ! ទោកគឺជា ែំទ ើរព្បព្ពឹតតទៅាម្ធម្មា។ ទបើញាតិ
ទញាម្បទោដ្យឲ្យវាទកើតទ ើងកនុងរិតត ទ ើយព្គបសងរត់ទលើរិតតបានទនាះ, រិតតនឹងកាល្យទៅជាងងឹត
ងងល់ ទ ើយម្ិនអារទម្ើលខលួនឯងទ ើញបានទេ។ ទ តុែូទរនះ ទទាះអវទីកើតទ ើងកនុងរិតតក៏ទដ្យ សូម្
ព្ោន់ដតគិតថាៈ «វាម្ិនដម្នជាកិរចការរបស់អញទេ»។ 
 ការគិតថា ញាតិទញាម្រង់រស់ឲ្យបានយូរ នឹងទធវើឲ្យញាតិទញាម្ទកើតេុកខ។ ប ុដនតការគិតថា 
ញាតិទញាម្រង់សាល្បភ់ាល្ម្ៗ ឬសាល្បក់នុងទពលឆាប់ៗទនះ, ក៏ម្ិនលអដែរ គជឺាេុកខដម្នឬទេ? បាតុភូត
ទាំងឡាយ ម្ិនដម្នជារបសទ់យើងទេ, វាព្បព្ពឹតតទៅាម្រ្ាបធ់ម្មជាតិផ្ទ្ល់របសវ់ា។ ញាតិទញាម្ម្ិន
អារទធវើអីទកើតទេ រំទពាះែំទ ើរការ ៍ននរូបទនះ។ ញាតិទញាម្អារទធវើឲ្យវាសាអ្តបនតិរ ទធវើឲ្យវាមាន
សព្ម្សល់អបនតិរ និងសាអ្តបាតបានម្ួយរយៈទពល; ែូរជាយុវនារើទាំងឡាយ ដែលោបបបូរមាត់
ទ ើយេុកខព្ករកឲ្យដវង, ប ុដនតែលជ់រាម្កែល់ ម្នុស្េរាល់រូបកនុងនាវាដតម្ួយ គចឺាស់ជរាែូរោ្្ទាំងអ
ស់។ ទនះគឺជា ធម្មជាតិរបស់រូបកាយ; ញាតិទញាម្ម្ិនអារដកដព្បវាបានទ ើយ។ ប ុដនតរបស់ដែល
ញាតិទញាម្អារទធវើឲ្យលអព្បនពបានគឺ រិតត។ នរោក៏អារសងន់ទះអំពីទ ើឬៃមបានដែរ ប ុដនតព្ពះពុេធ
ព្េងប់ានទព្បៀនព្បទៅថា នទះដបប នឹងម្ិនដម្នជានទះពិតព្បាកែរបស់ទយើងទេ, វាព្ោន់ដតជារបស់
ទយើងាម្ធម្មាប ុទោ្្ះ។ វាជានទះម្ួយកនុងទោក ទ ើយវាទែើរាម្នលូវននទោក។ 
 នទះពិតព្បាកែរបស់ទយើងគឺ សនតិភាពខាងកនុង។ នទះដែលជារបសខ់ាងទព្ៅ អារលអសាអ្តពិត
ដម្នទ ើយ ដតវាម្ិនសូវមានសនតិភាពទេ។ វាទរះដតមានកងវល់យ ្ងទនះ រួរទ ើយយ ្ងទនាះ, ទសរកែី
ព្ពួយបារម្ភយ ្ងទនះ រួរទ ើយយ ្ងទនាះទេៀត។ ែូទរនះ ទយើងនិយយថា វាម្ិនដម្នជានទះពិតព្បាកែ
របស់ទយើងទេ, វាជារបស់់ទព្ៅខលួនទយើង; ទទាះយូរឬឆាប់ ទយើងនឹងព្តវូដតលះបងវ់ាទចាល។ ម្ិនដម្ន
ជាេីកដនលងដែលទយើងអាររស់ទៅរ ូតបានទេ ពីទព្ពាះវាម្ិនដម្នជារបសទ់យើងពិតព្បាកែ; វាជាដននក
ម្ួយននទោក។ 
 រូបកាយទយើងក៏ែូរោ្្ដែរៈ ទយើងេុកវាថាជាខលួន ជា «អញ» ជា «របស់អញ» ប ុដនតាម្ពិត វា
ម្ិនដម្នែូទរនះទសាះទេ, រូបកាយជានទះម្្ា ្ងទន្េងទេៀតននទោក។ រូបកាយញាតិទញាម្ ទធវើែំទ ើរ
ាម្ធម្មជាតិរបស់វា; ាំងដតពីកំទ ើតម្កែល់ទពលទនះ វាចាស់ទ ើយ ឺ, ញាតិទញាម្ម្ិនអារ
ហាម្ឃ្ត់វាម្ិនឲ្យទៅជាយ ្ងទនះបានទេ; ទនះជាធម្មជាតិរបសវ់ា។ ការរង់ឲ្យវាដបលកខុសពីទនះ គឺ
ភលទីភលើលីោ ព្បដ លោ្្នឹងការរង់ឲ្យសតវទាកាល្យទៅជាសតវមានដ់ែរ។ កាលោញាតិទញាម្ទ ើញ
ថា សភាពការ ៍ដបបទនះម្ិនអារទធវើទៅទកើតទេ; ទាព្តូវដតទៅជាទា, មានព់្តូវដតទៅជាមាន,់ រូប
កាយព្តូវដតចាស់ជរា រួរទ ើយសាល្ប;់ ញាតិទញាម្នឹងមានកមាល្ំងនិងថាម្ពលទ ើង។ ទទាះបញីាតិ
ទញាម្រង់ឲ្យរូបកាយសថិតទៅបានយូរយ ្ងោកែី កវ៏ានឹងម្ិនអារទៅបានដែរ។ 
 ព្ពះពុេធព្េង់ព្ាស់ថាៈ 



 «អនិចា្្ វត សងាខ្រា ឧប្ាេវយធម្មិទនា 
ឧប្បជជិាវ្ និរុជ្ឈនតិ ទតសំ វូបសទមា សុទខា» 
ដព្បថាៈ «សងាខ្រទាំងឡាយ ម្ិនទេៀងដម្នពិត មានកិរិយទកើតទ ើងនិងវិនាសបាតទ់ៅវិញជា
ធម្មា ទកើតទ ើងទ ើយ ដតងដតរលតទ់ៅវិញ ការរលតប់ាតទ់ៅននសងាខ្រទាំងឡាយ នាំម្កនូវ
ទសរកែសីុខពិតព្បាកែ។» 

ពាក្យថា «សងាខ្រ» សំទៅទៅទលើរូបកាយនឹងរិតតទនះឯង។ សងាខ្រទាំងឡាយម្ិនទេៀងទ ើយដព្បព្បួល, 
ទកើតទ ើងទ ើយវិនាសទៅវិញ; ដតម្នុស្េរាល់រូបរង់ទៅវាសថិតទៅរ ូត, ទនះជាភាពលៃីទលៃើលីោ។ 
សូម្សទងរតទម្ើលែទងហើម្ទម្ើល៍។ ែទងហើម្រូលម្កទ ើយទរញទៅវិញ; ទនះជាធម្មជាតិរបសវ់ា, វាព្តូវដត
ព្បព្ពឹតតទៅយ ្ងទនះ។ ែទងហើម្រូលនិងែទងហើម្ទរញ ព្តូវផ្ល្ស់បែូរោ្្, វាព្តូវដតមានការផ្ល្ស់បែូរ។ សងាខ្រ
ទាំងឡាយ ទកើតទ ើងាម្ការផ្ល្ស់បែូរ; ញាតិទញាម្ម្ិនអារហាម្ឃ្តវ់ាបានទេ។ សូម្ព្ោន់ដតគិត
ទម្ើលថាៈ «ទតើញាតិទញាម្អារែកែទងហើម្ទរញ ទដ្យម្ិនបារែ់កែទងហើម្រូលបានឬទេ? ទតើទធវើែូទរនះ
បានព្សួលខលួនឬទេ? ឬក៏ញាតិទញាម្អារព្ោន់ដតែកែទងហើម្រូលដតម្្ា ្ងបានដែរឬទេ?» ទយើងរង់ឲ្យ
វតថុទាំងឡាយសថិតទៅរ ូត ដតវាម្ិនអារសថិតទៅរ ូតបានទេ; វាម្ិនអារទធវើយ ្ងទនះបានទ ើយ។ 
កាលោែទងហើម្បានរូលម្ករួរទ ើយ វាព្តូវដតទរញទៅវិញ, កាលោវាបានទរញនុតទៅទ ើយ វា
ព្តូវដតរូលម្កជាៃមមី្ែងទេៀត។ ទនះជាធម្មជាតិដម្នឬទេ? ទព្កាយពីបានទកើតទ ើង ទយើងដព្បទៅជា
ចាស់ ទ ើយ ឺ រួរទ ើយសាល្ប,់ ទនះជាការធម្មាទេ។ ទដ្យសារដតសងាខ្រទាំងឡាយ បានបំទពញ
ម្ុខងាររបស់វា, ទដ្យសារដតែទងហើម្រូលនិងែទងហើម្ទរញ ផ្ល្ស់បែូរោ្្យ ្ងទនះទ ើយ ទេើបបានជា
ម្នុស្េជាតិទៅមានទៅេីទនះែលស់ពវនៃៃ។ 
 ទៅទពលដែលទយើងទកើតភាល្ម្ ទយើងព្តូវសាល្ប់ទៅវិញ។ ការទកើតនិងសាល្បរ់បសទ់យើងជារបស់
ដតម្ួយ; វាែូរជាទ ើម្ួយទែើម្; កាលោមានឫស ព្តូវដតមានដម្ក, កាលោមានដម្ក ព្តូវដតមាន
ឫស។ ទយើងម្ិនអារមានរបស់ម្ួយ ទដ្យម្ិនអារមានម្ួយទេៀតទនាះទេ។ គួរឲ្យរង់ទសើរបនតិរដែរ 
ទដ្យទ ើញម្នុស្េនានាទកើតេុកខ ខវល់ខាវ្យ យំដព្សកយ ្ងខាល្ំង ទៅទពលោមានម្រ ភាព, 
ទ ើយអបអរជាពនលឹក ទៅទពលមានកំទ ើត។ ទនះជាការយល់ព្រ ំ ោម្នជនោមា្្កដ់ែលបាន
សទងរតទម្ើលទរឿងទនះ ឲ្យបានរ្ាស់ោស់ទេ។ អាាម្ភាពយល់ទ ើញថា ទបើទោកអនករង់យំដម្ន
ដេន ជាការព្បទសើរគួរដតយំទៅទពលដែលមាននរោមា្្កទ់កើត ទដ្យម្កពីទ តថុា ាម្ការពិត 
កំទ ើតគឺម្រ ភាព, ម្រ ភាពគឺកំទ ើត, ឫសគឺដម្ក, ដម្កគឺឫស។ ទបើព្តូវយំ យំព្តងឫ់ស, យំទៅ
ទពលទកើត។ សូម្សទងរតទម្ើលឲ្យរ្ាស់ដម្នដេនៈ ទបើោម្នកំទ ើតទេ ម្រ ភាពក៏ោម្នដែរ។ ទតើ
ញាតិទញាម្យល់ទរឿងទនះបានឬទេ? 
 សូម្ញាតិទញាម្កុគំិតទព្រើនទពក។ សូម្ព្ោន់ដតគិតថាៈ «ទនះគឺជារ្ាបធ់ម្មជាតិ»។ វាជាកិរច
ការ ជាភារកិរចរបស់ញាតិទញាម្។ ទៅទពលទនះ ោម្ននរោមា្្កអ់ារជួយញាតិទញាម្បានទេ; ោម្ន
អវដីែលព្គួសារ ឬព្េព្យសម្្បតតទិាំងអស់របស់ញាតិទញាម្ អារជួយញាតិទញាម្បានទេ។ មានដតសតិ



ែឹងព្តឹម្ព្តូវទេ ដែលអារជួយញាតិទញាម្បាន។ ែូទរនះ សូម្ញាតិទញាម្កុរំនធត់, សូម្លះបង,់ សូម្
ទបាះវាទចាលឲ្យអសទ់ៅ។ 
 ទទាះបីទបើញាតិទញាម្ម្ិនលះបង់វាក៏ទដ្យ, អវីៗទាំងអស់ ចាបទ់នែើម្ចាកទរញពីញាតិទញាម្
ទ ើយ។ ទតើញាតិទញាម្ទ ើញឬទេ ដននកទន្េងៗននរូបកាយញាតិទញាម្ កំពុងដតខិតខរំទបះទរញពីោ្្
យ ្ងទនះ? សូម្ពិនិត្យទម្ើលសក់ៈ កាលោញាតិទញាម្ទៅទកមង សកទ់្ម្ទ ើយព្កាស់, ឥ ូវទនះវា
ព្ជុះ វាចាកទរញទ ើយ។ ដភនកញាតទិញាម្ធ្ល្បម់ានសុខភាពលអ ទម្ើលទ ើញរ្ាស់, ទ ើយឥ ូវទនះ
វាទខ្ាយ ញាតិទញាម្ទម្ើលទ ើញម្ិនរ្ាស់ទេ។ កាលោអវយវៈទាំងឡាយែលក់ំ ត់វាទ ើយ វា
ចាកទរញទៅ, េីទនះម្ិនដម្នជានទះរបស់វាទេ។ កាលញាតទិញាម្ទៅទកមង ទធមញញាតិទញាម្មានសុខ
ភាពរ៉ឹងមាំ, ឥ ូវទនះវារទងាគ្ះរទងគើ ព្បដ លជាញាតិទញាម្ពាកទ់ធមញទធវើទដ្យនែនងទេែឹង! ដភនក 
ព្តទរៀក ព្រម្ុះ អោដ្តរបស់ញាតិទញាម្ អវីៗទាំងអស់ទរះដតខិតខចំាកទរញទៅទ ើយ ពីទព្ពាះេី
កដនលងទនះម្ិនដម្នជានទះរបស់វា។ ញាតិទញាម្ម្ិនអារយកសងាខ្រម្កទធវើជានទះបានសថិតទសថររ ូតទ ើ
យ។ ញាតិទញាម្អារសំោក់ទៅបានម្ួយរយៈកាលខលី រួរទ ើយព្តូវដតចាកទរញទៅ។ បីែូរជាអនក
ជួលនទះទគទៅ សម្លឹងទម្ើលនទះតូរម្ួយជាម្ួយនឹងដភនកជនពិការអញ្ចឹងដែរ។ ទធមញរបសោ់តម់្ិនសូវ
លអ, ព្តទរៀកក៏ម្ិនសូវនវ, រូបកាយក៏ម្ិនសូវមានសុខភាពលអដែរ; អវទីាំងអស់កំពុងដតចាកទរញទៅទ ើ
យ។ 
 ទ តុែូទរនះ ញាតិទញាម្ម្ិនចាំបារព់្ពួយបារម្ភអំពីអវីៗទាំងអស់ ពីទព្ពាះវាម្ិនដម្នជានទះពិត
ព្បាកែរបស់ញាតិទញាម្ទេ។ វាព្ោន់ដតជាជព្ម្កបទោដ្ះអាសននដតប ុទោ្្ះ។ ទដ្យបានម្កទកើត
កនុងទោកទនះ ញាតិទញាម្ព្តូវដតពិនិត្យទម្ើលធម្មជាតិរបស់វា។ របស់ដែលមានទាំងប ុនាម្ន វាបព្ម្ុង
ដតនឹងរោយបាតទ់ៅវិញ។ សូម្សម្លឹងទម្ើលរូបកាយរបសញ់ាតិទញាម្ទម្ើល៍។ ទតើញាតិទញាម្មាន
ទ ើញមានរបស់អវមី្ួយដែលសថិតទៅែដែលែូរទែើម្ឬទេ? ទតើដស្បករបសញ់ាតិទញាម្ទៅែដែលែូរ
ទែើម្ឬទេ? រុះសកយ់ ្ងោដែរ? វាឥតទៅែូរទែើម្ទេ ដម្នឬទេ? ទតើរបស់អស់ទាំងទនះទៅឯោ? 
ទនះគឺជាធម្មជាតិ, ជារ្ាបធ់ម្មជាតិ។ កាលោែលក់ំ ត់ បាតុភូតទាំងឡាយ ព្បព្ពឹតតទៅាម្នលូវ
របស់វា។ ទោកទនះម្ិនដម្នជារបស់ពឹងពាក់បានទ ើយ គឺជាវងម់្ូលោម្នេីបំនុត ននការព្ជលួព្របល់
និងវិបតតិ ននការសប្ាយនិងេុកខ។ ោម្នសនតិភាពទេ។ 
 កាលោទយើងោម្ននទះពិតព្បាកែទេ ទយើងែូរជាអនកែំទ ើរមា្្កទ់ែើរាម្ៃនលឥ់តមានេីទៅ, 
ទែើរទៅេិសទនះបនតិរ រួរទ ើយទែើរទៅេិសទនាះ ប់ម្ួយសនទុះ រួរទ ើយទែើរតទៅទេៀត។ លគឹកោ
ទយើងម្ិនទានព់្ត បទ់ៅនទះពិតព្បាកែរបស់ទយើងទេទនាះ, ទទាះទយើងទធវើអវកី៏ទដ្យ ទយើងទរះដត
រសាប់រសល់ ែូរោ្្ទបះបិេនឹងម្នុស្េមា្្កដ់ែលបានទធវើែំទ ើរទរញពីភូមិ្របស់ខលួនអញ្ចឹងដែរ។ លុះ
ព្ាដតកាលោោតព់្ត បម់្កនទះវិញ ទេើបោតអ់ារសព្មាកបានទដ្យសុខសានត។ 
 កនុងទោកទនះ ទគម្ិនអាររកទ ើញសនតិភាពទៅេីកដនលងោម្ួយទ ើយ។ អនកព្កីព្កោម្នសនតិ
ភាពទេ រើឯអនកមានក៏ោម្នសនតិភាពដែរ។ ម្នុស្េទពញវ័យទាំងឡាយក៏ោម្នសនតិភាព, កូនទកមង



ទាំងឡាយក៏ោម្នសនតិភាព, អនកមានរំទ ះតិរតួរក៏ោម្នសនតិភាព, រើឯអនកមានរំទ ះខពង់ខពស់ក៏
ោម្នសនតិភាពដែរ។ ទៅេីកដនលងោក៏ោម្នសនតិភាពដែរ។ ទនះទ ើយជាធម្មជាតនិនទោក។ 
 អនកមានព្េព្យសម្្បតតតិិរតួរមានេុកខ រើឯអនកមានព្េព្យសម្្បតតទិព្រើនក៏មានេុកខដែរ។ កូនទកមង 
ម្នុស្េទពញវ័យ ម្នុស្េចាស់ទាំងឡាយ... ព្គបរ់ូបទាំងអស,់ សុេធដតមានេុកខ។ រងេុកខទដ្យជរាភាព
, រងេុកខទដ្យទៅទកមង, រងេុកខទដ្យមានសម្្បតតសិែុកសែម្ភ, ទ ើយរងេុកខទដ្យព្កីព្ក, សុេធដតេុកខទាំង
អស់ ោម្នអវីទព្ៅពីេុកខទ ើយ។ 
 កាលោញាតិទញាម្បានពិនិត្យពិចារោទម្ើលអវីៗាម្រទបៀបទនះ ញាតិទញាម្នឹងទ ើញ
អនិរចំ ទសរកែីម្ិនទេៀង និង េុកខំ ទសរកែីម្ិនទពញរិតត។ ទ តុអវបីានជាអវីៗទាំងឡាយម្ិនទេៀង ទ ើយ
ម្ិនជាេីទពញរិតត? ពីទព្ពាះម្កពីវា អនាត្ ម្ិនដម្នរបស់ខលួន។ 
 រូបកាយដែលទែក ឺរុកចាបទ់ៅេីទនះ រិតតដែលែឹងថាមានជំងឺ ឺរុកចាប់, ទាំងពីរទនះទៅ
ថា ធម្។៌ របស់ដែលោម្នរូបរាង ែូរជាគំនិតទវេនានិងសញ្ញ្ទាំងឡាយ ទៅថា នាម្ធម្។៌ របស់
ដែលព្តូវរួបរ៉ឹតទដ្យទដ្យការ ឺរុកចាប់ទន្េងៗទនះ ទៅថា រូបធម្៌។ របសដ់ែលមានរូបរាង ទៅ
ថា ធម៌្, រើឯរបស់ោម្នរូបរាង កទ៏ៅថា ធម៌្ ដែរ។ ាម្ការពិត ទគោម្នទ ើញ «ខលួនអញ» ទៅេីកដនលង
ោទ ើយ, មានដតធម៌្ទាំងឡាយ ដែលទរះដតទកើត-រលត់ ទកើត-រលត់ ម្ិន ប់ រ ព្សបាម្ធម្ម
ជាតរិបស់វា។ ទយើងទកើត-សាល្ប់ ទកើត-សាល្ប់ ព្គបរ់យៈទពល ទវោ។ ទនះជារ្ាបធ់ម្មជាតិ។ 
 កាលោទយើងគិតែល់ព្ពះពុេធ គិតែលព់្ពះពុេធវរនៈយ ្ងព្តឹម្ព្តូវពិតព្បាកែ, ទយើងយល់ថា 
ព្ពះអងគគួរជាេទីោរពបូជានព្កដលង។ ទៅទពលោដែលទយើងទ ើញការពិតននរបសអ់វមី្ួយ ទយើង
ទ ើញការទព្បៀនព្បទៅរបស់ព្ពះអងគ ទ ើញព្ពះធម៌្ ទទាះបីទយើងម្ិនដែលបានព្បតិបតតពិ្ពះធម៌្ទសាះ
ក៏ទដ្យ។ ប ុដនតទបើទយើងបានសាដ្ប់ បានទរៀន បានព្បតិបតតិព្ពះធម៌្ ដតម្ិនទាន់បានទ ើញការពិតទៅ
ទ ើយទេទនាះ គទឺយើងទៅម្ិនទាន់មាននទះសដម្្បងទៅទ ើយទេ។ 
 សូម្យល់អំពីរំ ុរទនះថា ម្នុស្េព្គបរ់ូប សពវសតវទាំងឡាយ បព្ម្ុងដតនឹងចាកទរញទៅ។ 
កាលោសតវទាំងឡាយបានរស់ទៅអសរ់យៈកាលព្តឹម្ព្តូវទ ើយ វាទៅាម្ែំទ ើររបសវ់ា។ អនក
មាន អនកព្ក ទកមងឬចាស់ សតវទោកទាំងអស់ ព្តូវដតបានពិទសាធការដព្បព្បួលទនះ។ 
 កាលោញាតិទញាម្ែឹងថា ទោកដតងដតដព្បព្បួលាម្រទបៀបទនះឯង, ញាតិទញាម្ែឹងថា 
ទោកជាេមី្ិនគួរោប់រិតតទ ើយ។ កាលោញាតិទញាម្ទ ើញថា ោម្នរបស់អវីឋិតទៃរឬមានខលឹម្សារ
ដែលញាតិទញាម្ពឹងពាកប់ានទ ើយទនាះ, ញាតិទញាម្ទកើតមានការរសាយនិងទនឿយោយកនុង
រិតត។ 
 ដតការទនឿយោយកនុងរិតតទនះ ម្ិនដម្នមានន័យថាសអប់ទខពើម្ទេ។ រិតតភលឺសាវ្ង, វាទម្ើលទ ើញ
ថា ោម្នម្ទធ្ាបាយអវីអារដកដព្បសាថ្នភាពទនះបានទ ើយ; ទោកគឺវាយ ្ងែូទរនះឯង។ ទដ្យបាន
យល់រទបៀបទនះ ញាតិទញាម្អារលះបងក់ារព្បកានខ់ាជ្ប់បាន, លះបងប់ានទដ្យមានរិតតដែលម្ិន
រើករាយឬទកើតេុកខ ដតជារិតតរុះសព្ម្ុងជាម្ួយសងាខ្រទាំងឡាយ ទដ្យបានែឹងធម្មជាតផិ្ល្ស់បែូររបស់



វា ាម្គតិប ឌិត។ 
 អនិចា្្ វត សងាខ្រា សងាខ្រទាំងឡាយម្ិនទេៀងទេ។ ទបើនិយយឲ្យងាយយល់ទៅ អនិរចំ ភាព
ម្ិនទេៀងគឺជា ព្ពះពុេធ។ ទបើទយើងបានទ ើញភាពម្ិនទេៀងយ ្ងរ្ាស់ពិតព្បាកែដម្ន ទនាះទយើង
ទ ើញថា វារ្ាស់ជាទេៀងកនុងន័យថា ការដព្បព្បួលរបស់វាទេៀងទាតោ់ស់។ ទនះគឺជា ទសរកែីទេៀង
ទាតរ់បស់សតវទោក។ មានការដព្បកាល្យម្ិនទរះរប់, ពីវ័យកុមារ ទៅវ័យយុវជន ទៅវ័យចាស់ជរា។ 
ភាពម្ិនទេៀងទនះ វាទេៀងទាត់ោស់ ទ ើយឥតដព្បព្បួលទេ។ ទបើញាតិទញាម្ពិនិត្យទម្ើលវាាម្
រទបៀបទនះ រិតតរបស់ញាតិទញាម្នឹងបានទសរកែីសុខសានត។ ម្ិនដម្នដតញាតិទញាម្ដតមា្្ក់ឯងទេ គឺ
ម្នុស្េព្គប់រូបព្តូវដតឆ្លងកាតា់ម្នលូវទនះទាំងអសោ់្្។ 
 កាលោញាតិទញាម្ពិចារោអំពីអវីៗ ាម្រទបៀបទនះទៅ, ញាតិទញាម្នឹងបានទ ើញថា វា
ជារបសម់ានកងវល់ រួរទ ើយទសរកែទីនឿយោយក៏ទកើតមានទ ើង។ ការទពញរិតត សប្ាយរើករាយ
របស់ញាតិទញាម្រំទពាះទោកិយទនះ ករ៏លតប់ាតទ់ៅ។ ញាតិទញាម្នឹងទ ើញថា ទបើញាតិទញាម្
មានឥវា ្នទ់ព្រើន ញាតិទញាម្ព្តូវចាកទចាលរបស់យ ្ងទព្រើន, ទបើញាតិទញាម្មានឥវា ្ន់បនតិរបនតួរ 
ញាតិទញាម្ក៏ចាកទចាលរបស់តិរតួរដែរ។ ព្េព្យសម្្បតតិព្ោន់ដតជាព្េព្យសម្្បតតិប ុទោ្្ះ, អាយុដវង
ក៏ព្ោន់ដតជាអាយុដវងប ុទោ្្ះ; ោម្នអវជីាពិទសសទេ។ ទរឿងសំខានគឺ់ទយើងព្តូវដតទធវើាម្ការទព្បៀន
ព្បទៅរបស់ព្ពះសមាម្សម្ពុេធ ទ ើយសងន់ទះផ្ទ្ល់ខលួនរបស់ទយើង, សងវ់ាាម្រទបៀបដែលអាាម្ភាព
បានពន្យល់រួរម្កទ ើយ។ សូម្ញាតិទញាម្សងន់ទះផ្ទ្ល់ខលួនរបស់ញាតិទញាម្; សូម្លះបង,់ លះបង់
ទាំងអស់ រ ូតទាល់ដតរិតតបានសនតិភាព ដែលោម្នជាបជ់ំពាក់នឹងការទធវើែំទ ើរទៅម្ុខ ទៅទព្កាយ 
ឬក៏ទៅនឹងម្ួយកដនលងទ ើយ។ ការសប្ាយម្ិនដម្នជានទះរបស់ទយើងទេ ការ រឺុកចាបក៏់ម្ិនដម្ន
ជានទះរបស់ទយើងដែរ។ ការសប្ាយនិងការ ឺចាប,់ ទាំងពីរទនះសុេធដតរសាយ រួរទ ើយរោយបាត់
ទៅ។ 
 ព្ពះបរម្ព្គូ ព្េងប់ានទ ើញថា សងាខ្រទាំងឡាយម្ិនទេៀងទេ។ អាព្ស័យទ តទុនះ ព្ពះអងគ
ព្េងប់ានបទព្ងៀនទយើងឲ្យលះបងទ់ចាលនូវការជាបជ់ំពាក់រិតតទលើវាទរញ។ ទទាះយ ្ងោក៏ទដ្យ 
កាលោទយើងអសអ់ាយុទៅ ទយើងោម្នការទព្ជើសទរើសទេ, ទយើងម្ិនអារយករបស់អវទីៅជាម្ួយបាន
ទ ើយ។ ែូទរនះ ជាការព្បទសើរ គួរលះបងវ់ាម្ុនទពលសាល្ប់ឲ្យទ ើយទៅ។ វាព្ោន់ដតជាបនទុកម្ួយយ ្ង
ធៃន់ កនុងការទធវើែំទ ើរដតប ុទោ្្ះ។ ទ តុអវក៏ីម្ិនេមាល្ក់វាទចាលឥ ូវទនះទៅ? ទ តអុវក៏ីខំអូសទាញ
វាយកទៅជាម្ួយ? សូម្លះបង់វាទៅ សូម្សព្មាកកាយ ទ ើយេុកឱកាសឲ្យព្គួសារញាតិទញាម្
ទម្ើលដៃរក្ាខលួនញាតិទញាម្នង។ 
 អនកទាំងឡាយ ដែលព្ាបាលទម្ើលអនកជំងឺ បានទធវើឲ្យសប្បុរសធម្ន៌ិងសីលធម៌្របសខ់លួនបាន
រើករទព្ម្ើនទ ើង។ អនកដែលមានជំងឺ ទ ើយបាននែលឱ់កាសទនះឲ្យអនកែនេ ម្ិនព្តូវទធវើឲ្យអនកព្ាបាល
ពិបាកទ ើយ។ ទបើមានការ រឺុកចាប់ ឬមានបញ្ហ្ ឬមានអវទីេៀតកែ,ី សូម្ព្បាបអ់នកព្ាបាលឲ្យបាន
ែឹង ទ ើយរក្ារិតតឲ្យទៅលអសាអ្ត។ កូនដែលព្ាបាលមាាបិា ព្តូវដតមានរិតតទពារទពញទដ្យការ



កក់ទៅដ្និងសប្បុរសធម្,៌ មិ្នព្តូវមានការសអបទ់ខពើម្ទេ។ ទនះគឺជាឱសៃដតម្ួយគត់ ដែលអនកអារសង
បំ ុលដែលអនកជំពាកោ់តប់ាន។ ាំងពីអនកទកើតទ ើង មានវ័យកុមាររ ូតែលប់ានទពញវ័យ, អនក
បានពឹងពាក់អាព្ស័យទលើមាាបិារបស់អនក។ ទយើងបានរស់ទៅែលស់ពវនៃៃទនះ គទឺដ្យសារដត 
មាាបិាបានជួយដៃរក្ាទយើងព្គបព់្បការ។ ទយើងជំពាក់គុ ោត់ទព្រើនឥតគ នា។ 
 ែូទរនះ នៃៃទនះទោកអនកទាំងឡាយ ដែលជាកូននិងព្កុម្ញាតិ បានម្កជួបជុោំ្្កនុងេីទនះ បាន
ទ ើញរទបៀបដែលមាាបិារបស់ទោកអនក បានកាល្យទៅជាកូនរបស់ទោកអនកវិញទ ើយ។ កាលពី
ម្ុន ទោកអនកទាំងឡាយជាកូនរបស់ោត,់ ឥ ូវទនះ ោត់បានកាល្យទៅជាកូនរបសទ់ោកអនកវិញ
ទ ើយ។ ោត់ទរះដតចាស់ជរាទៅៗ រ ូតទាល់ដតោតក់ាល្យទៅជាកូនទកមងវិញ។ សាម្រតីរបស់ោត់
ទភលរភាល្ំងទព្រើន, ដភនកោតទ់ម្ើលម្ិនសូវទ ើញ ទ ើយព្តទរៀកោត់សាដ្បម់្ិនឮ, ជួនកាលោតន់ិយយ
ទនែសផ្ដ្ស រទវើរវាយ។ សូម្កុបំទោដ្យឲ្យទរឿងទាំងអស់ទនះ ទធវើឲ្យទោកអនកម្ួទៅ ្ទៅដ្រិតត។ ទោក
អនកទាំងអស់ោ្្ដែលព្ាបាលអនកជំងឺ ព្តូវដតទរះអត់អធ្ាព្ស័យ។ សូម្កុយំករិតតេុកដ្កន់ឹងទរឿង
ទាំងទនះ, សូម្អត់អធ្ាព្ស័យ ទ ើយបទោដ្យឲ្យវាព្បព្ពឹតតទៅាម្សព្ម្ួលរបសវ់ា។ កាលោកូន
ទកមងម្ិនព្ពម្ទធវើាម្ពាក្យេូនាម្ន, ជួនកាល មាាបិាបទោដ្យឲ្យទធវើាម្រិតតវា ទែើម្្បីព្ោន់ដតរក្ា
សនតិភាព ទែើម្្បីឲ្យវាសប្ាយរិតត។ ឥ ូវទនះ មាាបិារបសទ់ោកអនក ែូរជាទកមងតូរទនាះដែរ។ 
សាម្រតីនិងការរិះគិតរបស់ោត់ ព្រ ូកព្រ ោំ្្អសទ់ ើយ។ ជួនកាល ោតព់្រ ទំ ម្ះរបសទ់ោក
អនក ឬក៏ទោកអនកសុំឲ្យ ុរដពង ោត់ទៅ ុរចានម្កវិញ។ ទនះជាការធម្មាទេ សូម្កុមំ្ួទៅ ្
ទដ្យសារទរឿងទនះ។ 
 សូម្អនកជំងឺដែលបានេេួលការព្ាបាលទនាះ នឹកែលទ់សរកែសីប្បុរសរបសអ់នកព្ាបាល 
ទ ើយខំព្បឹងព្ទាំនឹងការ រឺុកចាបទ់ាំងឡាយ។ សូម្ខំាំងរិតតឲ្យរ៉ឹងបុឹង, សូម្កុបំទោដ្យឲ្យរិតត
រាយមាយ ទ ើយព្ក ល់ព្កហាយ និងសូម្កុំទធវើឲ្យអនកព្ាបាលពិបាក។ សូម្ទោកអនកទាំងឡាយ
ដែលព្ាបាលអនកជំងឺ ទធវើរិតតរបស់ខលួនឲ្យទពារទពញទៅទដ្យសីលធម៌្និងទសរកែីសប្បុរស។ សូម្កុំ
សអបទ់ខពើម្រំទពាះដននកម្ិនជាេោីបរ់ិតតននម្ុខងាររបស់ខលួន ែូរជាការែុះោងខទុះនិងទសលសម ឬេឹកទនាម្
និងអារម៍្ជាទែើម្។ សូម្ខិតខទំធវើឲ្យបានយ ្ងព្បទសើរ។ សមាជិកព្កុម្ព្គួសារព្គបរ់ូប ជួយសព្មាល
បនទុកោ្្។ 
 ទោកអនកមានដតមាាបិាពីរនាកទ់នាះទេ។ ោត់បានបទងរើតទោកអនកម្ក; ោតប់ានទធវើជាព្គូ
បទព្ងៀនរបស់ទោកអនក, ជាអនកព្ាបាល, និងជាទវជជប ឌិតរបសទ់ោកអនក; ោតប់ានទធវើអវីៗព្គបម់្ុខ
ទាំងអស់ឲ្យទោកអនក។ ការដែលោតប់ានរិញ្ចឹម្បីបារ់ដៃរក្ាទោកអនក បងាហ្ត់បទព្ងៀនទោកអនក 
ដរកព្េព្យសម្្បតតឲិ្យទោកអនក ទ ើយេុកទោកអនកជាអនកតវង្េព្តកូលតទៅ, ជាគុ ូបការៈយ ្ងធំ
របស់មាាបិា។ ទដ្យទ តុទនះទ ើយ ទេើបព្ពះសមាម្សម្ពុេធព្េងប់ានបទព្ងៀនធម្៌កតញ្ញនូិងកតទវេី 
ការែឹងគុ និងការខិតខតំបសនងសងគុ រំទពាះមាាបិា។ ធម៌្ទាំងពីរយ ្ងទនះ ជួយបំទពញោ្្
ទៅវិញទៅម្ក; ទបើមាាបិារបស់ទោកអនក មានការខវះខាត ឬម្ិនសូវមានសុខភាពលអ ឬក៏មានការ



លំបាក ទពលទនាះទយើងខិតខំជួយោតទ់ពញេំ ឹង ាម្សម្តថភាព។ ទនះទៅថា កតញ្ញូកតទវេ;ី ទនះ
ជាសីលធម៌្ដែលព្េព្េងទ់ោក។ កតញ្ញូកតទវេី ទធវើឲ្យព្គួសារទរៀសវាងការបាក់ដបកោ្្បាន ទធវើឲ្យ
ព្គួសារមានទសថរភាពនិងសុខែុម្រម្នា។ 
 នៃៃទនះ អាាម្ភាពបាននាំយកព្ពះធម៌្ម្កទធវើជាទានរំទពាះញាតិទញាម្ ទៅទពលដែលញាតិ
ទញាម្មានជំងឺទនះ។ អាាម្ភាពោម្នឥវា ្ន់អវីម្កជូនញាតិទញាម្ទេ; ទៅកនុងនទះទនះ ហាកែ់ូរជាមាន
ឥវា ្នយ់ ្ងសម្្បូរ ៍ទៅទ ើយ; ទ តុទនះ អាាម្ភាពជូនព្ពះធម៌្រំទពាះញាតិទញាម្ គជឺារបស់ដែល
មានតនម្លសថិតទសថរយូរអដងវង, ជារបស់ម្ួយដែលញាតិទញាម្ទព្បើព្បាស់ម្ិនទរះអស់។ ទព្កាយពីេេួល
បានធម៌្ពីអាាម្ភាពទ ើយ ញាតិទញាម្អារដរករំដលកឲ្យទៅអនកឯទេៀតទាំងឡាយបានាម្រិតត 
ទ ើយព្ពះធម៌្ម្ិនទរះអស់ទេ។ អាាម្ភាពទព្តកអរោស់ ទដ្យមានឱកាសទធវើទានព្ពះធម៌្ ជូន
រំទពាះញាតិទញាម្ ទ ើយអាាម្ភាពសង្ឃឹម្ថា ព្ពះធម៌្នឹងទធវើឲ្យញាតិទញាម្មានកមាល្ំង ទែើម្្បី
េប់េលន់ឹងការ ឺរុកចាបទ់នះ។ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ទ្ាំរ័រទ្រទ្ 



 

ប្រពះអាចារាយ ឆា 

  
នទះពិតព្បាកែរបស់ទយើងគឺ សនតិភាពទៅខាងកនុង។ នទះដែលជារបសខ់ាងទព្ៅ អារលអសាអ្ត

ពិតដម្នទ ើយ ដតវាម្ិនសូវមានសនតិភាពទេ។ វាទរះដតមានកងវល់យ ្ងទនះ រួរទ ើយយ ្ងទនាះ, 
ទសរកែពី្ពួយបារម្ភយ ្ងទនះ រួរទ ើយយ ្ងទនាះទេៀត។ ែូទរនះ ទយើងនិយយថា វាម្ិនដម្នជានទះពិត
ព្បាកែរបស់ទយើងទេ, វាជារបស់ទព្ៅខលួនទយើង; ទទាះយូរឬឆាប ់ ទយើងនឹងព្តូវដតលះបងវ់ាទចាល។ 
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