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ធម្មទេសនារបស់ 
ព្រះអាចារ្យ ឆា 



ពាក្យប្រារព្ធ 
 

 ខ្ញុំបានបបាោះពុម្ពប ៀវបៅបនោះប ើងវិញបោយយល់ប ើញថា  ពវថ្ងៃបនោះប ៀវបៅធម៌្ខ្ខែរបយើង 
មានការខវោះខាតជាប្រើន រុំប ោះពុទ្ធបរិ ័ទ្ខ្ែលមាន្បាថានារង់ ិក្ាា រង់្បតិបតតិឲាយបានប្ៅ្រោះ
ក្នញង្ពោះពុទ្ធសា នា។ បេតុបនោះបេើយ បានជាខ្ញុំខុំពាាយាម្បបួល បាបញរ រនទុំងឡាយបរិច្ចាគ
ធនធាន រូលរួម្ក្នញងការបបាោះពុម្ពប ៀវបៅបនោះប ើងវិញ បែើម្ាបីខ្រក្ជាធម្ែទន ទុ្ក្ជា្បទី្បរួយបុំភ្លឺ
ផ្លូវែលប់ោក្អ្នក្ទុំងឡាយខ្ែល្តូវការ និងទុ្ក្ជាធម្ែ ម្ាបតតិក្នញង្ពោះពុទ្ធសា នារប ខ់្ខែរបយើង
ឲាយបានខ្វងឆ្ងាយតបៅ។ 

  ូម្្ពោះពុទ្ធសា នាបានរីក្រប្ម្ើន រុងបរឿងបពញ ក្លបោក្ទុំងមូ្ល។ 

  ូម្ឧទ្ទិ ភាគផ្លកុ្ លថ្នការពាាយាម្បនោះ  ូម្ឲាយ ឲាយខ្ញុំអ្ ប់ៅថ្នអា វៈ បេើយ ូម្ឲាយ
បាន ប្ម្រ្ពោះនិ វានជាអ្វសានជាតិ។ 
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បធវើបៅបអ្វរី ថ្ងៃទី្ ១២ មី្នា 



កំណត់អ្នកវាយអ្តថបទ  
 

 ខ្ញុំបានទ្ទួ្លការពឹង ក់្ពីបោក្មាចា ់មួ្យអ្ងគ ខ្ែល្ពោះអ្ងគជា្ពោះ ងាឃរនជាតិថ្ង បែើម្ាបី
វាយអ្តថបទ្បនោះប ើងវិញ។ ្ពោះអ្ងគបានសាគាល់ខ្ញុំតាម្រយៈ បលក់្ (Blog) រប ់ខ្ញុំ ខ្ែលខ្ញុំបានរុោះផ្ាាយ
អ្តថបទ្ខលោះៗអ្ុំពី្ពោះអាច្រាយ ឆ្ តាម្អ្វីខ្ែលខ្ញុំបានអានក្នលងម្ក្។ ខ្ញុំមានប រក្ដីបសាម្ន ាសរីក្រយ
ជាខា្ាុំង ក្នញងការទ្ទួ្លភារៈែ៏លអ្បថ្ពបនោះ។ ខ្ញុំ ងាឃឹម្ថា ការខិតខុំ្បឹងខ្្បងរប ់ខ្ញុំក្នញងការវាយអ្តថ
បទ្ធម្ែបទ្ នាបនោះប ើងវិញ នឹងបានជា្បបយារន៍ ្មាប់ពុទ្ធបរិ ័ទ្ទុំងឡាយតបៅ។ 
 អ្តថបទ្ធម្ែបទ្ នា តបុច្ឆា បបាែឋលិៈ បនោះ ្ពោះអាច្រាយ ឆ្ ្ពោះអ្ងគបាន ងកត់ធៃន់បលើការបែិបតតិ 
ប លគឺ បែិបតតិបជូា ខ្ែលជាការបូជាែ៏ ុំខាន់បែើម្ាបី្ទ្្ទ្ង់្ពោះពុទ្ធសា នា។ អាមិ្ បូជាពិតជា
 ុំខាន់ក្នញងការ្ទ្្ទ្ង់្ពោះពុទ្ធសា នាក៏្ពិតបេើយ ខ្តបែិបតតិបូជារឹងរឹតខ្តជាផ្លូវែ៏ ុំខាន់ក្នញងការ
្ទ្្ទ្ង់្ពោះពុទ្ធសា នាឲាយបានរប្ម្ើនខ្វងឆ្ងាយតបៅ។ 
 ក្នញងការវាយអ្តថបទ្បនោះប ើងវិញ ខ្ញុំបានខ្ក្ត្មូ្វអ្ក្ខរវិរុទ្ធខ្ែលខុ ឲាយ្តឹម្្តូវប ើងវិញតាម្
វរនានុ្ក្ម្ខ្ខែរ (វរនានុ្ក្ម្  បម្ដរ្ពោះ ងាឃររ រួន-ណ្ត)។ មួ្យវិញបទ្ៀត ខ្ញុំបាន ្មួ្លនូវ
ឃ្្ារបោះខលោះ បោយោក់្បខ្នថម្នូវខណ្ឌ ញ្ញាបផ្ាសងៗ បែើម្ាបីខណ្ឌឃ្្ាក្នញង ង្កាត់ថ្ន្បបយាគឲាយង្យ
អានង្យយល់ប រក្ដី; ែាបិតអី្អ្តថបទ្ច្ ់ទ្ុំនងជាវាយតាម្រយៈអ្ងគញលីបលខ ខ្ែលពិបាក្ក្នញងការ
្គប់្គងបលើបញ្ហាទុំងអ្ ប់នោះ។ ខ្ញុំបានពាាយាម្យា ាងយក្រិតតទុ្ក្ោក់្ ក្នញងការោក់្បខ្នថម្នូវខណ្ឌ
 ញ្ញាទុំងបនាោះ, បធវើយា ាងណ្បរៀ វាងមិ្នឲាយប រក្ដីបលអៀងពីអ្តថបទ្បែើម្។ បទោះជាយា ាងណ្ក៏្
បោយ ខ្ញុំ ូម្អ្ភ័្យបទ ទុ្ក្ជាមុ្ននូវរលក់្ុំេុ ឆ្គងបោយអ្បរតនា ខ្ែលមានក្នញងកិ្រចការវាយអ្តថ
បទ្្ពោះធម៌្ធម្ែបទ្ នាបនោះប ើងវិញ។ 
 ជារុងបញ្ចប់បនោះ ខ្ញុំ ូម្បលើក្ប ើងនូវបុណ្ាយខ្ែលបក្ើតអ្ុំពីកិ្រចការជាកុ្ លបនោះ ឧទ្ទិ  ថាវាយ 
្បបគន រូន ្ពោះបងរនុបតថរៈ្គប់្ពោះអ្ងគ មាតាបិតា បងបអូន  និងញាតិមិ្តតទុំងឡាយក្នញង ងាារវែដ
បនោះ,  ូម្បាននូវរុំខ្ណ្ក្បុណ្ាយកុ្ លតាម្ក្មា្ាុំង ទធា្ រោះថា្ាបរៀងៗខលួន។ បោយអ្ុំណ្រថ្នផ្ោ
និ ងាសបនោះ  ូម្ប រក្ដី ប្ម្ររូរបក្ើតមានែល់្ពោះបងរនុបតថរៈ្គប់្ពោះអ្ងគ និងបងបអូនញាតិមិ្តត្គ
ប់ៗគ្នា។  ូម្ឲាយ្ពោះបងរនុបតថរៈ្គប់្ពោះអ្ងគ បងបអូនញាតិមិ្តតទុំងអ្ ,់ បានរួរផុ្តច្ក្ទុ្ក្ខ បេើយ
រួប្បក្បខ្តនឹងប រក្ដី ុខតបរៀងបៅ។ បោយអ្ុំណ្រថ្នកិ្រចការជាកុ្ លទុំងឡាយបនោះ  ូម្
បានជាឧបនិ ាស័យក្នញង្ពោះពុទ្ធសា នា; ្រោះថា្ាក្នញងគុណ្្ពោះពុទ្ធ ្ពោះធម៌្ ្ពោះ ងាឃ បែើម្ាបីបាន
បណ្្ដោះនូវបញ្ញា បេើយច្ក់្ធលញោះក្នញងធម៌្ ្តា ់ែឹងនូវ្ពោះនិ វានឰែ៏អ្នាគតកាល ្គប់ៗគ្នា្ គប់ៗ្ពោះ
អ្ងគបៅបោង។ 
 

 

ថ្ងៃអ្ង្គារ ៦បក្ើត ខ្ខបរ្ត ឆ្នាុំរ  ុំរឹទ្ធិ ័ក្ ព. . ២៥៦២ 
ភ្នុំបពញ ថ្ងៃទី្១០ ខ្ខបម្សា ឆ្នាុំ២០១៩  

      បេង រងាស ី    



បញ្ជរីយនាម្បោក្-អ្នក្រូលបរច័យរួយបបាោះពុម្ពប ៀវបៅ 
ធម្ែបទ្ នា្ពោះរជាគណ្ៈ ឆ្ 

 

១- ភិ្ក្ខញ ខ្រម្-រទិ្ធ ី    ២០០ ហ្វេវង់ 
២- ែូនរី រុំបរីន ពរនូ ច្រវុណ្ណា  ២០០ ហ្វេវង់ 
៣- ែូនរី យនតៈ ោី  វី យនិ  ១០០ ហ្វេវង់ 
៤- បោក្យាយ រុំបរនី-បអ្ឿន   ១០០ ហ្វេវង់ 
៥- បោក្យាយ រ ាវ ី    ២៥០ ហ្វេវង់ 
៦- ឧបា ិកា ប ុន-សានតិ   ១៥០ ហ្វេវង់ 

 

  ូម្ឥែឋម្នុញ្ញផ្ល ខ្ែលបក្ើតអ្ុំពីធម្ែទនបនោះ បយើងខ្ញុំ ូម្ឧទ្ទិ រូនែលប់ោក្-អ្នក្ែ៏មាន
គុណ្ទុំងឡាយ មានមាតាបិតាជាបែើម្ផ្ង ្ពម្ទុំងញាតិទុំង ៧  នាដាន ខ្ែលខ្រក្ឋានបៅបេើយ
ក្ដី ឬមានរីវិតរ ប់ៅ ពវថ្ងៃបនោះក្ដី ្ពម្ទុំងបយើងខ្ញុំទុំងឡាយបនោះផ្ង  ូម្ឲាយបានរួបខ្ត ប រក្ដី
 ុខ-រុំបរីន បេើយរួបអ្នក្មានរិតត បាបញរ , បក្ើតជាតិណ្ៗ  ូម្មាន្បាជាញាយល់្ តូវ បេើយបាន
ទន់សាដាប់ធម៌្បទ្ នាថ្ន្ពោះអ្រិយបម្្តី បានឆ្លងផុ្តវាលវែត ងាារ,  ូម្បាន ប្ម្រ្ពោះនិ វានជា
អ្វសានជាតិ កុ្ុំបីប លៀងឃ្្ាតបៅជា្បការែថ្ទ្ប ើយ។ 



តុច្ឆោ  ច្ោដ្ឋិលៈ 
 

 ការរួយ្ទ្្ទ្ង់ បលើក្តបម្កើងនូវ្ពោះពុទ្ធសា នាបោយរិតាតានុប ាសនា ជាធម៌្បទ្ នាថ្ន្ពោះ
រជាគណ្ៈ ឆ្ ្ពោះប ធិញ្ញាណ្ បានខ្្បអ្ុំពីភាសាប ៀម្ បោយែូនរី រុំបរីន ច្រនូ ច្រវុណ្ណា។ 
 ការរួយ្ទ្្ទ្ង់្ពោះពុទ្ធសា នាឲាយបានរប្ម្ើនតបៅបានបនាោះ អា្ ័យបេតុពីរយា ាងគឺ៖ 
១- អាមិ្ បូជា បានែលក់ារបូជានូវបរច័យបួន មាន រីវរ បណិ្ឌបាត ប នា នៈ គោិនបភ្ រជៈ ជា
បែើម្បនោះ ជាការរួយ្ទ្្ទ្ង់្ពោះពុទ្ធសា នាបោយការរួយទ្ុំនុក្ប្មុ្ងែល់ភិ្ក្ខញ ងាឃខ្ែលបែិបតតិ
ធម៌្ គង់បៅក្នញងវតតឲាយបាន្ ួលផ្ង បែើម្ាបីបោក្រួយ្ទ្្ទ្ង់នូវ្ពោះពុទ្ធសា នា គឺ្ពោះធម៌្ខ្ែលជា
ឱវាទ្ ឬពុទ្ធែីកាថ្ន្ពោះ មាមា ម្ពញទ្ធបរម្្គូថ្នបយើង បេើយបោក្នឹងរួយពនាយល់ែលប់ោក្-អ្នក្ 
ខ្ែលមាន ទធាម្ក្បែិបតតិ។ 
២- បែិបតតិបូជា បានែល់ការបូជាបោយការបែិបតតិ គឺនាុំគ្នាបធវើ  មាធភិាវនា និង វបិ ាសនា។ ភាវនា
បនោះជាផ្លូវែ៏ ុំខាន់បុំផុ្ត ខ្ែលរួយឲាយ្ពោះពុទ្ធសា នាបានរប្ម្ើនតបៅខ្វងឆ្ងាយ។ 
 ប្បៀបែូរជាបែើម្ប ើមួ្យបែើម្ខ្ែលមានទុំងឫ គល់ ខ្បក្ធាង ជាបែើម្។ បែើម្ប ើទុំង
មូ្លបនោះ អាររ ប់ៅបានក៏្បោយអា្ ័យនូវឫ ជាធុំ  ្មាប់្ ូបយក្ទឹ្ក្ជាអាោររិញ្ចឹម្បែើម្
ទុំងមូ្លបនោះ។ ឯម្នុ ាសបយើងក៏្ែូរគ្នាខ្ែរ មានកាយ វាច្ ្ពម្ទុំងអាយតនៈ គឺខ្ភ្នក្ ្តបរៀក្ 
្រមុ្ោះ អ្ណ្ដាត កាយ, ទុំងអ្ ប់នោះប្បៀបែូរជាបែើម្ប ើ, ឯរិតតប្បៀបែូរជាឫ ខ្ែល ្មាប់
្ ូបយក្អាោរម្ក្ខ្រក្ែល់បែើម្ឲាយបរញជាខ្ផ្លផ្កាម្ក្បាន។ ឯរិតតម្នុ ាសបយើងក៏្ែូរគ្នាខ្ែរ បបើ
កាលណ្រិតតបយើង ថិតបៅក្នញងការយល់្តូវ វានឹងមានការ្តូវ គឺប រក្ដីលអឲាយ្បាក្ែបរញម្ក្។ ខ្ត 
បបើរិតត ថិតបៅក្នញងការយល់ខុ វិញ វាក៏្ ខ្ម្ដងការខុ ជាប រក្ដីអា្ក្ក់្បរញម្ក្ខ្ែរ គឺបរញម្ក្
តាម្ផ្លូវកាយនិងវាច្បនោះឯង។ 
 ែូរបនោះ ការបែិបតតិ មាធិនិងវិប ាសនាបនោះបេើយ ខ្ែលជាផ្លូវ ុំខាន់បុំផុ្ត ខ្ែលអាររួយឲាយ
្ពោះពុទ្ធសា នាបានរប្ម្ើនខ្វងឆ្ងាយតបៅ បេើយនឹងផ្ដល់នូវប រក្ដី ុខ-រប្ម្ើនែលប់ោក្-អ្នក្
ខ្ែលខុំ្បឹងពាាយាម្បែិបតតិែ៏ពិត្បាក្ែបទ្ៀតផ្ង។ ប ុខ្នតមុ្ននឹងបយើងរូលបៅបរៀនបែិបតតិ មាធិ
បនាោះ ្តូវមាន ីលឲាយបានបរិ ុទ្ធជាមុ្ន ិន បទ្ើបរិតតរប ប់យើងឆ្ប់បាន ៃប់លអ។ បៅបពលខ្ែល
បយើងបៅ មាទន ីលរល់បពលបនាោះ ្ពោះ ងាឃបោក្ខ្តងខ្តប្ក្ើនរម្លឹក្ ពនាយល់នូវការបវៀរច្ក្
អ្ុំបពើជាអ្កុ្ ល គឺប រក្ដីអា្ក្ក់្បច្លបរញ បេើយកាន់យក្នូវអ្ុំបពើជាកុ្ ល ប រក្ដីលអវិញ។ 
បយើងបាននាុំគ្នាទ្ទួ្លបធវើតាម្ ក្ាយខ្ែល្ពោះ ងាឃបោក្បានទូ្នាមានបនាោះជានិរច ប ុខ្នតបយើងនាុំគ្នាកាន់
ខ្ត ីលបទ្ មិ្នបានពាាយាម្បែិបតតិ មាធិផ្ង បយើងមិ្នអារបានទ្ទួ្លនូវផ្ល្បបយារន៍ ែ៏
្បប ើរបនាោះប ើយ។ 
 ការរួយ្ទ្្ទ្ង់្ពោះពុទ្ធសា នា មានខ្តបែិបតតិបូជា គឺការភាវនាបនាោះឯង ្ពម្ទុំងការរក្ាា
 ីលឲាយបៅជា ីលពិត្បាក្ែខ្ម្ន  មាធិក៏្ឲាយបៅជា មាធិពិតខ្ម្ន បែើម្ាបីឲាយបានបក្ើតនូវបញ្ញាពិត
ខ្ម្ន បទ្ើបបយើងអារយល់បានរាា ់។ បបើកាលណ្បយើងមិ្នបានយល់បោយការបែិបតតិបនាោះបទ្  ូ



ម្ាបីបោក្-អ្នក្បរៀនបានបរោះរប់ក្នញង្ពោះថ្្តបិែក្បេើយក៏្បោយ ក៏្បៅខ្តមិ្នយល់។  ម័្យ្ពោះពុទ្ធ
កាល មានសាវក្មួ្យអ្ងគនាម្ថា តុបច្ឆា បបាែឋលិៈ បោក្ជា្គូែ៏លាប ីមានវតតសាខា ១៨ វតត មានកូ្ន
 ិ ាសជាប្រើនបគ្រពែលប់ោក្។ បៅបពលបោក្ ខ្ម្ដងធម៌្ គ្មានអ្នក្ណ្-បោក្ណ្អារបច្ទ្
បឆ្លើយជាមួ្យនឹងបោក្ប ើយ បោយយល់ថា បោក្ជាអ្នក្្បារ្ែ៏លាបីមួ្យអ្ងគ។ 
 មានថ្ងៃមួ្យ បោក្ តុបច្ឆា បបាែឋិលៈ បាននិម្នតបៅ្កាបថាវាយបងគុំ្ពោះពុទ្ធជាមាចា ់។ ្ពោះពុទ្ធ
អ្ងគបាន្ទ្ង់្តា ់ ួរបៅកាន់ភិ្ក្ខញ បបាែឋិលៈ ថា "ម្ក្បេើយឬបោក្គម្ពីរទ្បទ្?" បោក្ បបាែឋលិៈ 
នឹក្ឆ្ៃល ់ បេើយ្ពោះអ្ងគ្ទ្ង់្តា ់អ្ុំពីបរឿងបផ្ាសងៗបទ្ៀតតបៅ, លែម្ ម្គួរែល់បពលបវោ បេើយ 
បោក្ តបុច្ឆា បបាែឋលិៈ ក៏្ ូម្្កាបថាវាយបងគុំោ្ពោះ ម្ពញទ្ធ្ត ប់បៅវិញ។ ្ពោះអ្ងគ្ទ្ង់្តា ់បទ្ៀត
ថា "្ត ប់បៅវិញបេើយបោក្គម្ពីរទ្បទ្?" បោក្ បបាែឋលិៈ នឹក្ឆ្ៃលខ់ា្ាុំង បេើយបានយក្ពុទ្ធែីកា
រប ់្ ពោះអ្ងគបៅពិច្រណ្ ក៏្ប ើញពិត្បាក្ែខ្ម្ន ែូរ្ពោះអ្ងគ្ទ្ង់្តា ់ម្ក្បនោះ។ បោក្គម្ពីរទ្បទ្ 
គឺបោក្-អ្នក្ខ្ែលបរៀនបរោះែឹងប្រើនខ្តខាងបរិយតតិ ប ុខ្នតមិ្នបានបែិបតតិ។ បបើបយើងគិតបៅតាម្ផ្លូវរិតត 
មិ្នខុ គ្នាអ្ុំពីអ្នក្្ ុក្ប ើយ បគរង់បានអ្វី បោក្ក៏្រង់បានបនាោះខ្ែរ, បគប្តក្អ្រនឹងអ្វី បោក្ក៏្
ប្តក្អ្រជាមួ្យផ្ង, រិតតគ្មានធម៌្បធវើឲាយ ៃប់រមាងាប់ប ើយ។ បោក្បានគិតពិច្រណ្ែូរបនោះបេើយ ក៏្
នឹក្រង់បរញបៅបែិបតតិខាង មាធិ ប ុខ្នតពុុំែឹងបៅរក្បោក្្គូណ្រួយបប្ងៀនបានប ើយ។ បោក្
បានខ្ វងរក្្គូអាច្រាយជាប្រើន ប ុខ្នតគ្មានអ្ងគណ្អាររួយបប្ងៀនបោក្ប ើយ បោយយល់ថា 
បោក្ជា្គូអាច្រាយែ៏លាបីមួ្យអ្ងគ។ ម្ាា ាងបទ្ៀត អាច្រាយធុំៗជាប្រើនក៏្ ុទ្ធខ្តជាកូ្ន ិ ាសរប ់បោក្ 
បបាែឋលិៈ ទុំងអ្ ់។ បៅទី្បុំផុ្ត បោក្បានបៅ ូម្បរៀនជាមួ្យបោក្បននតូរមួ្យអ្ងគខ្ែលជា
អ្រិយបុគគល។ បោក្បនន ួរបោក្ បបាែឋិលៈ ថា "្ពោះគុណ្មាចា ់ម្ក្បរៀនជាមួ្យខ្ញុំក្រុណ្ បបើម្ក្
បរៀនខ្ម្នខ្ទ្ន ឹម្ម្ក្ ប ុខ្នតបបើម្ក្បរៀនបលងៗបទ្ កុ្ុំម្ក្" បោក្ តុបច្ឆា បបាែឋលិៈ ្ពម្្បគល់កាយ 
បគ្រពបធវើតាម្ទុំងអ្ ់។ បោក្បននបាន្បាប់បៅបោក្ បបាែឋិលៈ ឲាយ្គងរីពរឲាយបាន្ ួល។ រួន
បៅរិតេនឹងមានកូ្នបឹងមួ្យ ខ្ែលោយបៅបោយភ្ក់្។ បោក្បននបានបញ្ជាឲាយបោក្ បបាែឋិលៈ 
រុោះបៅក្នញងបឹងបនាោះ បេើយ្បាប់បទ្ៀតថា បបើកាលណ្ខ្ញុំមិ្នទន់្បាប់ឲាយ ប់បទ្ កុ្ុំអាល ប់, បបើ
មិ្នទន់្បាប់ឲាយប ើងបទ្ កុ្ុំអាលប ើង។ បោក្ បបាែឋលិៈ បទ្ើបខ្ត្គងរីពររួរ្ ួលបួលផ្ង បោក្ក៏្
្ពម្រុោះបៅក្នញងបឹងខ្ែលមាន ុទ្ធខ្តភ្ក់្ប្ៅបៅៗ។ បននមិ្នទន់្បាប់ឲាយបោក្ ប់ បោក្ក៏្មិ្ន
ោ ាន ប់, លុោះ្តាខ្តទ្ទឹ្ក្បជាក្បពញបោយភ្ក់្ បេើយបទ្ើបបោក្បនន្បាប់ "បាន ប់រុោះ ប ើង
ម្ក្បាន" បោក្ បបាែឋលិៈ  ប់ បេើយប ើងម្ក្វិញ។ 
 បោក្បននបានយល់ថា បោក្្គូអាច្រាយ បបាែឋលិៈ បានលោះនូវទិ្ែឋិអ្ ់បេើយ បទ្ើបបោក្បធវើ
តាម្បញ្ជាទុំងអ្ ប់នោះ។ បោក្បននបានប ើញឧបនិ ាស័យរប ់បោក្ ខ្ែលម្ក្ខុំបែិបតតិពិត
្បាក្ែខ្ម្នខ្ទ្នបេើយ បទ្ើបបោក្បននច្ប់បផ្ដើម្បប្ងៀនតាម្វិធីក្ុំណ្ត់បម្ើលអារម្ែណ្៍ ខ្ែលបក្ើត
រលត់ ឲាយច្ុំបម្ើលរិតតរប ខ់លួន ឲាយសាគាល់អារម្ែណ្៍រប ខ់លួនជានិរច។ ការក្ុំណ្ត់បៅបលើែបងហើម្បរញ
និងរូលបនោះ ឲាយមាន តិបៅជាមួ្យផ្ង គឺបពលែក្ែបងហើម្ខ្វងឬខលី ខា្ាុំងឬតិរ ប្កាធប្កាធឬលអិត, ឲាយ
មាន តិែឹង ពវ។  តិ គឺការែឹងទន់នូវការក្ប្ម្ើក្ថ្នឥរិយាបងបួន បែក្  រ បែើរ អ្ងគញយ។ រវាុំង



ឲាយែឹងថា ឥ ូវបនោះបយើងក្ុំពុងបធវើអ្វី,  ម្ាបរញ្ញៈគឺការែឹងថា បយើងក្ុំពុងបធវើបនោះបធវើបនាោះ។ បបើបៅបពល
ទ្ុំបនរ មិ្នបានបធវើអ្វីបទ្ ្តូវពាាយាម្ពិនិតាយបម្ើលែបងហើម្រូលនិងែបងហើម្បរញ ឲាយមាន តិនូវការរឭក្
បាន ការច្ុំបាន។ 
 បោក្បននបានបលើក្យក្រុំណ្ុរមួ្យថាឲាយប្បើវិធីអ្នក្បៅច្ប់ តវទ្នាសង។ បៅបពលបគរង់
ច្ប់វា បគខ្តងខ្តបៅបិទ្រនធខ្ែលវាបរញរូល ខ្តងមានប្រើនរនធ, ្តូវបិទ្ឲាយអ្ ់នូវរនធឯបទ្ៀត ទុ្ក្ខ្ត
រនធមួ្យបានបេើយ បេើយបៅរង់ច្ុំបម្ើលមាត់រនធបនាោះយា ាង្បុង្បយ័តនបុំផុ្ត។ មិ្នយូរប ុនាមាន តវ
ទ្នាសងបនាោះនឹងបរញម្ក្តាម្រនធបនាោះឯង, បគអារច្ប់វាបានបោយ្ ួល។ យា ាងណ្មិ្ញ អ្នក្ខ្ែល
បែិបតតិ មាធិក៏្ែូរគ្នាខ្ែរ។ បៅបពលអ្ងគញយ មាធិ ្តូវពាាយាម្បិទ្អាយតនៈឯបទ្ៀតឲាយអ្ ់ ទុ្ក្
ខ្តមួ្យ គឺក្ុំណ្ត់នូវការែក្ែបងហើម្រូលនិងែបងហើម្បរញ និងច្ុំបម្ើលរិតតបានបេើយ គឺខុំ ្ងួម្ ុំវរ 
ឲាយក្ុំណ្ត់បម្ើលរិតត។ 
 ការភាវនាក៏្ែូរគ្នានឹងអ្នក្រក្ច្ប់ទ្នាសងខ្ែរ។ ែូរជាបយើងក្ុំណ្ត់បៅបលើែបងហើម្ ឲាយមាន តិ
បៅជាមួ្យជានិរច,  ម្ាបរញ្ញៈគឺការែឹងថា បយើងក្ុំពុងបធវើបនោះបធវើបនាោះ។ បបើបៅបពលទ្ុំបនរមិ្នបានបធវើអ្វី
បទ្ ្តូវអ្ងគញយបម្ើលែបងហើម្រូលនិងបរញ បោយមាន តិ ការរឭក្បាន ការច្ុំបាន គឺប រក្ដីែឹងខ្ែល
បក្ើតអ្ុំពីរិតត មិ្នខ្ម្នបៅខុំរក្បរៀនពីណ្ម្ក្បទ្, ឲាយសាគាល់ខ្តការែឹងខ្ែលបក្ើតអ្ុំពីរិតត រិតតខ្ែលក្ុំពុង
បៅប ៃៀម្ ្សាប់ខ្តមានប រក្ដីនឹក្គិតអ្វីបក្ើតប ើង បនោះបេើយខ្ែលជាប រក្ដីែឹងរប រិ់តត។  តិ
បនោះជាអ្នក្ច្ុំឃ្្ាុំបម្ើល គឺែឹងទន់ថា បយើងក្ុំពុងនិយាយ ក្ុំពុងបធវើការង្របផ្ាសងៗ ក្ុំពុងបែើរឬក្ុំពុង
អ្ងគញយ បែើរបៅម្ក្ក៏្ឲាយែឹងទន់ បនោះបៅថា តិ, ែឹងបានបោយ ម្ាបរញ្ញៈ គឺការែឹងខលួនជានិរច បៅ
បពលបនោះបយើងក្ុំពុងបែក្ ក្ុំពុងបែើរ ក្ុំពុងអ្ងគញយ ឬបយើងក្ុំពុងទ្ទួ្លអារម្ែណ្៍អ្វីក្នញងបពលបនោះ។ ទុំង
ពីរយា ាងបនោះគឺ  តិ ការែឹងទន់ និង  ម្ាបរញ្ញៈ មិ្នបភ្លរខលួន, ែឹងខលួនក្នញងការខ្ែលបយើងបធវើ រឭក្ទន់
ជានិរច។ បនោះបេើយបយើងអារសាគាល់រិតតរប ់បយើងថាក្នញងបពលបនោះវាក្ុំពុងគិតអ្វីខលោះ បបើប ោះអារម្ែណ្៍
ខ្បបបនោះម្ក្វាគិតយា ាងណ្។ ែូរបនោះ បយើងអារនឹងសាគាល់រិតតរប ់បយើងបានរាា ប់ោយមាន តិ
ជាប់ជានិរច។ 
 អ្នក្ខ្ែលទ្ទួ្លែឹងនូវអារម្ែណ្៍បនាោះគឺ រិតត។ អារម្ែណ្៍ គឺ ភាវៈខ្ែលរូលម្ក្ ែូរជាមាន
 ុំប ងក្ខ្ងកបយុំ វារូលម្ក្តាម្្តបរៀក្ រិតតក៏្ទ្ទួ្លែឹងថាជា ុំប ងរប ់ក្ខ្ងកបយុំ។ អ្នក្ខ្ែល
ទ្ទួ្លែឹងនូវអារម្ែណ្៍ខ្ែលថាជា ុំប ងក្ខ្ងកបយុំបានបនាោះបៅថារិតត។ បៅបពលបនោះ រិតតខ្ែល
ទ្ទួ្លបនាោះជារិតតខ្ែលប្គ្ត្គ្ត ជារិតតខ្ែលបក្ើតប ើងជា្ប្ក្តីរប ់រិតត។ រួនកាលបយើង
អ្ងគញយសាដាប់ ុំប ងក្ខ្ងកបវាយុំ បក្ើតប រក្ដីធុញ្ទន់ក្នញងប រក្ដីែឹងបនាោះប ើង។ បយើង្តូវអ្ប់រំែល់
អ្នក្ទ្ទួ្លែឹងបនាោះម្ដងបទ្ៀត គឺឲាយែឹងតាម្ការពិតខ្ែលបៅថា ពុបទធា។ បបើកាលណ្មិ្នបានែឹងតាម្
ការពិតបទ្ នឹងអារធុញ្ទន់នឹង ុំប ងបនាោះៗ, ែូរជា ុំប ងម្នុ ាសឬ ុំប ងឡានបបើក្បរ 
 ុំប ង តវយុំជាបែើម្ មានខ្តរិតតខ្ែលក្ុំពុង ៃប់ប ៃៀម្បនោះបេើយ ជាអ្នក្ធុញ្ទន់។ បនោះគឺែឹងបៅ
តាម្ ញ្ញា មិ្នខ្ម្នែឹងតាម្ការពិតប ើយ។ បយើង្តូវឲាយែឹងតាម្ញាណ្ទ្ ាសនៈ គឺអ្ុំណ្ររប ់រិតត
ខ្ែលលអិត ្តូវឲាយែឹងថា  ុំប ងក្ខ្ងកបខ្ែលក្ុំពុងយុំឮ ូរខា្ាុំងបនោះ គឺ្គ្ន់ខ្តជា ុំប ងប ុបណ្ណាោះ។ 



បបើ ិនជាកុ្ុំទញយក្ម្ក្ោក់្ក្នញងរិតតបនាោះបទ្ បយើងក៏្គ្មានប រក្ដីធុញ្ទន់ក្នញង ុំប ងបនាោះប ើយ។ 
 ុំប ងខ្ែលឮបនាោះតាម្ខ្តវាបៅរុោះ បយើងក៏្អារអ្ងគញយសាដាប់បានតបៅបោយ្ ួល, យា ាងបនោះបៅ
ថា ប រក្ដីែងឹក្នញងអារម្ែណ្ខ៍្ែលបក្ើតប ើង។ ខ្តបបើបយើងភាវនា ពបុទធា បយើងមានប រក្ដីែឹងរាា ់នូវ
អារម្ែណ្៍ខ្ែលក្ខ្ងកបយុំ ប ុខ្នត ុំប ងបនោះមិ្នបានបធវើឲាយបយើងរំខានែល់អ្នក្ណ្ប ើយ, វាឮ ូរតាម្
ខ្ត ភាវៈ។  ុំប ងបនោះមិ្នខ្ម្ន តវ មិ្នខ្ម្នបុគគល មិ្នខ្ម្នខលួន្បាណ្រប ប់យើងបគបទ្ គឺជា
 ុំប ងខ្តប ុបណ្ណាោះ, បយើងអារ ប់គិតអ្វីទុំងអ្ ់។ បបើបយើងបានយលយ់ា ាងបនោះបេើយ គឺរិតតែឹង
តាម្ ភាវៈ ខ្ែលបៅថា ពបុទធា បនោះឯង។ ការយល់រាា ប់ធវើឲាយបក្ើតនូវប រក្ដីរីក្រយ បោយបាន
ែឹងតាម្ការពិតខ្ែលបក្ើតប ើងបនោះ,  ុំប ងក៏្្គ្ន់ខ្ត ុំប ង មិ្នបានបៅបធវើឲាយអ្នក្ណ្ធុញ្ទន់
រំខានប ើយ។ បបើបយើងកុ្ុំបៅទញយក្ម្ក្ គឺថា បយើងធុញ្ទន់ណ្ ់ មិ្នរង់ឮអ្នក្បនោះនិយាយ
ែូបរនោះបសាោះ មិ្នរង់ឮ ុំប ងបនោះ មិ្នរង់ឮ ុំប ងបនាោះជាបែើម្, ែូបរនោះបយើងបៅជាបក្ើតទុ្ក្ខប ើង។ 
 បេតុខ្ែលបយើងបក្ើតទុ្ក្ខបនោះ បក្ើតម្ក្ពីប្ ោះអ្វី? ពីប្ ោះខ្តបយើងមិ្នែឹងនូវការពិតរប ់វា, 
បៅមិ្នទន់បានភាវនា ពបុទធា មិ្នទន់ជាក់្រាា ់ មិ្នទន់ភាញាក់្រឭក្, មិ្នទន់បានសាគាល់; មានខ្តរិតត
ខ្ែលមិ្នទន់បានអ្ប់រំឲាយបរិ ុទ្ធ ជារិតតខ្ែលមិ្នទន់ប្បើការអ្វីបាន។ ែូរបនោះ ្ពោះពុទ្ធអ្ងគ្ទ្ង់
្តា ់ថាឲាយនាុំគ្នាខុំពាាយាម្បែិបតតិ បែើម្ាបីឲាយរិតតមានក្មា្ាុំងមាុំទុំ។ ការបធវើរិតតឲាយមានក្មា្ាុំងនិងការ
បធវើកាយឲាយមានក្មា្ាុំងបនោះ មានលក្ខណ្ៈែូរគ្នា, ប ុខ្នតមានវិធីខុ គ្នា។ ការោត់្បាណ្ (កាយ) ឲាយ
មានក្មា្ាុំងបនាោះ គឺបយើង្តូវក្ប្ម្ើក្នូវអ្វយវៈ បោយការរឹត ្របារ់ ឬរត់បៅបពល្ពឹក្ៗ ជាបែើម្បនោះ
បៅថា បធវើកាយឲាយមានក្មា្ាុំង មាន ុខភាពលអ មានការរបវៀ រថ្វប ើង ឈាម្រត់ប ែើ ពវបៅតាម្
 រថ្ បសាទ្បាន្ ួល គឺកាយរប ់បយើងនឹងបាន្ លួជាងបពលខ្ែលមិ្នទន់បានបៅោត់។ 
ប ុខ្នតការោត់រិតតឲាយមានក្មា្ាុំងបនោះ មិ្នខ្ម្នឲាយវារត់បនាោះបទ្; មិ្នខ្ម្នឲាយវាក្ប្ម្ើក្ែូរជាោត់្បាណ្
បនាោះប ើយ គឺបធវើរិតតឲាយវា ប់ ឲាយរិតតបាន ្មាក្ែូរជាបយើងបធវើ មាធិ, បលើក្យក្នូវអារម្ែណ្៍មួ្យ
ណ្ម្ក្បរិក្ម្ែែូរជាអានាបាណ្ ាសតិ យក្ែបងហើម្បរញរូលម្ក្បធវើជាអារម្ែណ្៍ ជាបបង្គាល ជា
រុំណ្ុរក្នញងការ បងកតពិច្រណ្។ បយើងក្ុំណ្ត់បម្ើលខាយលប់រញរូល; ការក្ុំណ្ត់បនោះ គឺការែឹងក្នញង
បពលែក្ែបងហើម្រូល-បរញ តាម្ធម្ែតា បេើយពាាយាម្លោះបង់នូវអ្វីៗទុំងអ្ ់បរញ។ រិតតរប ់បយើង
និងមានក្មា្ាុំង្ ួល បោយមានអារម្ែណ្៍ខ្តមួ្យ។ ខ្តបបើបយើងបបណ្ដាយរិតតឲាយគិតបនោះគិតបនាោះ្គប់
យា ាង អារម្ែណ្៍មានប្រើន វាមិ្នអារបៅរួម្ជាអារម្ែណ្៍ខ្តមួ្យបាន រិតតរប ់បយើងមិ្នអារ ៃប់បាន
ប ើយ។ 
 ខ្ែលបៅថា រិតត ៃប់ បនាោះគឺ វា ៃប់ក្នញងការែឹង, មិ្នខ្បក្បរញបៅ្គប់ក្ខ្នលង ែូរជាបយើង
មានកាុំបិតមួ្យ ខ្ែលបយើងបាន ុំបលៀងយា ាងមុ្តបេើយ បេើយបយើងយក្បៅកាប់ងែ ឥែឋ ប្មា្គប់
យា ាងបោយឥតបរី មុ្ខ; យា ាងបនោះប ើញថា កាុំបិតរប ប់យើងបនោះ  ប់មុ្តបទ្ៀតបេើយ។ បេតុបនោះ 
្តូវកាប់ឆ្ការខ្តរប ណ់្ខ្ែលជា្បបយារន៍ែល់បយើង។ 
 ឯរិតតបនោះក៏្ែូរគ្នាខ្ែរ។ បបើបយើងបបណ្ដាយរិតតឲាយបរញបៅជាប់ជាមួ្យរប ់ខ្ែលឥត
្បបយារន៍ បយើងក៏្មិ្នបានទ្ទួ្ល្បបយារន៍អ្វីប ើយ; រិតតឥតមានក្មា្ាុំង មិ្នបាន ្មាក្។ កាល



ណ្រិតតឥតក្មា្ាុំងបេើយ បញ្ញាក៏្មិ្នអារបក្ើតបានខ្ែរ។ រិតតខ្ែលឥតមានក្មា្ាុំងបនាោះ គឺរិតតខ្ែល
គ្មាន មាធិបសាោះ។ កាលណ្រិតតមិ្នបាន ៃប់បេើយ បយើងមិ្នអារបម្ើលអ្វីឲាយបានរាា ប់ ើយ។ បបើ
បយើងសាគាល់រិតតបនាោះ្គ្ន់ខ្តជារិតត អារម្ែណ្៍ក៏្្គ្ន់ខ្តជាអារម្ែណ្៍ប ុបណ្ណាោះ; បនោះជារុំោនទី្មួ្យ
ខ្ែលបយើង្តូវយល់ ក្នញងការបែិបតតិថ្ន្ពោះពុទ្ធសា នា, បនោះបេើយជាអ្ងគសា នា។ បយើងបធវើរិតតឲាយ
បាន បាាយ  ុខបោយការបែិបតតិ ឲាយបៅជា  ម្ង និង វបិ ាសនា រួម្គ្នាម្ក្បៅជា  ម្ង
វបិ ាសនា; ជាខបែិបតតិអ្ប់រំរិតតឲាយបៅក្នញង ីលធម៌្ ឲាយរិតតបាន ៃប់ ឲាយរិតតបក្ើតបញ្ញា ឲាយែឹងទន់តាម្
ការពិតរប ់វាជានិរច។ បបើនិយាយតាម្ការពិត ែូរជាបយើងបក្ើតម្ក្ជាម្នុ ាស, ការខ្ែលបយើងរ ់
បៅ ការបរិបភាគ ែុំបណ្ើររីវិតខ្ែល្ប្ពឹតតបៅរលថ់្ងៃបនោះ បយើងប្បៀបបាននឹងបក្ែងតូរ។ បក្ែងតូរវា
មិ្នយល់អ្វីបសាោះបទ្។ បបើម្នុ ាសច្ ់ម្ក្អ្ងគញយបម្ើលវាបលង វាខ្តងខ្តេក់្បោត, បនាោះគ្មានបាន
្បបយារន៍អ្វីបទ្។ ឯរិតតរប ់បយើងខ្ែលមិ្នទន់បានអ្ប់រំក៏្ែូរគ្នាខ្ែរ; ជារិតតខ្ែលបខាាយ បបើនឹង
និយាយ ដអី្វីៗក៏្គ្មាន តិ, បធវើការអ្វីក៏្មិ្ន ូវមានបញ្ញា, រប ់ខ្ែល្ទុ្ឌប្ទម្បៅក៏្បយើងមិ្នែឹង 
រប ខ់្ែល្តូវវិនា បៅវិញក៏្បយើងមិ្នែឹង។ បរោះខ្តនាុំគ្នាបលងបៅៗ ែូរជាបក្ែងតូរ; បនោះគឺរិតតខ្ែល
មិ្នទន់បានអ្ប់រំ។ ែូបរនោះបេើយបានជាបយើង្តូវខ្តខុំអ្ប់រំរិតតរប ់បយើង។ ្ពោះពុទ្ធជាមាចា ់បោក្
បាន្ទ្ង់្តា ់ថាឲាយបយើងនាុំគ្នាអ្ប់រំរិតតបនោះ ោត់ពត់រិតតបនោះឲាយខ្ម្នខ្ទ្ន។  ូម្ាបីបយើងខុំរួយ្ពោះ
ពុទ្ធសា នា ក្នញងបរច័យបួនក៏្បោយ ក៏្្គ្ន់ខ្តជារប ខ់ាងប្ៅប ុបណ្ណាោះ, ជា ុំបក្។ ការរួយទ្ុំនុក្
ប្មុ្ង្ពោះពុទ្ធសា នាពិតខ្ម្នបនាោះ បៅ្តង់ការខិតខុំបែិបតតិបនោះបេើយ; គ្មានអ្វីប្ៅពីការខ្ែល
បយើងខុំបែិបតតិ ពវថ្ងៃបនោះបទ្។ ការខុំពាាយាម្អ្ប់រំកាយវាច្រិតតរប ប់យើងបនោះ បៅថា ការ្ប្ពតឹត
បែបិតត ិ ខ្ែលអារខ្រក្បរញបៅបានប្រើនផ្លូវបទ្ៀត។ បបើម្នុ ាសបយើងមានប រក្ដីបសាមាោះ្តង់ មាន
ប រក្ដី ុររិត មាន ីលធម៌្, ការបែិបតតិតបៅខាងមុ្ខ ក៏្នឹងបានផ្លលអជាមិ្នខាន; គ្មានការ
្រខ្ណ្ន គ្មានការពាាបាទ្ែល់គ្នាប ើយ បនោះបេើយខ្ែល្ពោះពុទ្ធ្ទ្ង់បប្ងៀនឲាយបធវើ។ 
 បយើង្តូវរូលរិតត យល់ឲាយរាា ់នូវការម្ក្ ូម្ មាទន ីលបនោះ។ បយើង្តូវនាុំគ្នាខុំ
ពាាយាម្បែិបតតិខ្ងម្បទ្ៀត បទ្ើបបានយល់នូវការពិត ក្នញងរូបកាយរប ប់គបយើងរលគ់្នាបនោះ, ្គ្ន់ខ្ត
ជាែុុំធាតុបទ្។ កាលណ្បយើងមិ្នបានបូជាបោយការបែិបតតិបនោះបទ្ បយើងមិ្នអារែលនូ់វ ្ពោះពុទ្ធ 
្ពោះធម្ ៌ ្ពោះ ងាឃ រេូតមួ្យរីវិតក៏្ ឹងមាន, ឬប លបោយង្យៗថា បយើងមិ្នទន់រូលែល់្ពោះ
ពុទ្ធសា នាក៏្បាន។ ែូរជាខ្ផ្លប ើមួ្យយា ាង ខ្ែលបគនាុំគ្នាប លថា វាខ្ផ្អម្ វារូរ វាខទិោះ, ខ្តបបើបយើង
មិ្នបានបរិបភាគបទ្បនាោះ ក៏្គ្មានបានបក្ើត្បបយារន៍ គឺបានែឹងជាតិរ ថ់្នខ្ផ្លប ើបនាោះប ើយ។  ូម្ាបី
វាមានជាតិឆ្ងាញ់វិប  យា ាងណ្ក៏្បោយ បយើងគ្មានែឹងការពិតក្នញងជាតិរប ់ខ្ផ្លប ើបនាោះប ើយ។ 
ក្នញង្ពោះពុទ្ធសា នាក៏្ែូរគ្នាខ្ែរ។ បបើបយើងមិ្នបានភាវនា បយើងក៏្មិ្នបានែឹងក្នញងបរឿង ទន  លី 
និង ភាវនា ប ើយ។ 
 ែូរបនោះ ការបែិបតតិជាកូ្នបសាមួ្យ គឺកូ្នបសាភាវនា។ ឯបម្បសាបនាោះជាអ្វីក៏្បោយរុោះ; បយើង
កាន់កូ្នបសាជាប់បៅក្នញងថ្ែរប ់បយើង បទោះបីវាបិទ្រិតខ្ណ្នយា ាងណ្ក៏្បោយរុោះ, បបើបយើងយក្
កូ្នបសាបៅច្ក់្បពលណ្ ្តូវរបបើក្ក្នញងបពលបនាោះ។ ប ុខ្នតបបើមានខ្តបម្បសា បេើយគ្មានកូ្នបសាបនាោះ



បទ្  ូម្ាបីមានរប ល់អវិប  បៅក្នញងេិបរិតបយើងក៏្បោយ ក៏្បយើងមិ្នអារបបើក្យក្បានខ្ែរ។ បេតុ
បនោះបេើយបានជា្ពោះ មាមា ម្ពញទ្ធ្ទ្ង់្តា ់ឲាយបយើងបរៀនឲាយបានែឹងរប ់ទុំងអ្ ប់នោះ; នាុំគ្នាខុំ
ពាាយាម្បែិបតតិ  ម្ងនិងវិប ាសនាបនោះ។ ប រក្ដីបរោះែឹងបនោះមានពីរយា ាង គឺអ្នក្ខ្ែលបរោះធម៌្បនាោះ, 
បោក្មិ្នបានយក្នូវការច្ុំម្ក្និយាយបទ្ ខ្តបោក្យក្ការបរោះពិតម្ក្និយាយ។ ម្នុ ាសខាងផ្លូវ
បោក្ បគយក្ការបរោះច្ុំម្ក្និយាយ បេើយនាុំគ្នានិយាយតាម្ខ្បបភាញាក់្បផ្អើល។ ែូរជាខ្បក្គ្នាយូរម្ក្
បេើយ បោយបៅបៅឯបរបទ្  ឬបៅបៅ្ ុក្បខតតណ្ឆ្ងាយៗ; មានបពលមួ្យ បែើរបៅរួបគ្នា "យី! 
ខ្ញុំ បាាយរិតតណ្  ់ ខ្ញុំគិតថានឹងបៅបលងបៅបពលឆ្ប់ៗបនោះ", ខ្តការពិតគ្មានបាននឹក្គិតបទ្។ 
បនោះជា ក្ាយមិ្នពិតបសាោះ ប ុខ្នតខុំខ្តងបបងកើត ក្ាយបនោះភា្ាម្ៗម្ក្។ បោយប្តក្អ្រនឹងការបានរួបគ្នា 
ក៏្នឹក្និយាយ ក្ាយបនោះក្នញងបរចញបាបននបនាោះប ើង។ បនោះជា ក្ាយកុ្េក្មួ្យ គឺកុ្េក្បោយមិ្នែឹងខលួន។ 
ការពិតមិ្នបានគិតថានឹងបៅបលងបទ្ កុ្េក្ខ្បបបនោះក៏្មានខលោះខ្ែរ។ បនោះជាកិ្បល មួ្យ គឺមិ្នខ្ម្ន
ការពិតក្នញង ក្ាយខ្ែលបយើងប លបរញម្ក្ក្នញងបពលបនោះ ប ុខ្នតបគខុំតាក់្ខ្តងបធវើបៅបាន។ បនោះជាការ
កុ្េក្មួ្យយា ាងលអិត បេើយម្នុ ាសភាគប្រើនរូលរិតតនិយាយគ្នាខ្បបបនោះឯង។ 
 ែូរបនោះ បរឿងរិតតបនោះ បោក្ តបុច្ឆា បបាែឋិលៈ បានបធវើតាម្បោក្បនន្បាប់ឲាយែក្ែបងហើម្រូល-
បរញ បេើយពិច្រណ្បម្ើល តិ ឲាយមាន ម្ាបរញ្ញៈ មានការែឹង្ពម្រុុំវិញ, បទ្ើបអារច្ប់បាននូវការ
កុ្េក្រប ់វា គឺការកុ្េក្នូវរិតតរប ់ខលួនឯង, ប ើញកិ្បល ទុំងអ្ ខ់្ែលវារបរញម្ក្ ែូរ តវ
ទ្នាសងខ្ែលបរញអ្ុំពីរនធ ្គ្ន់ខ្តវាបអ្ើតក្ាាលបរញម្ក្ បយើងប ើញវាភា្ាម្; ខ្តប ុបណ្ណោះវារប់បរឿងបៅ
បេើយ។ បនតិរវាបបងកើតតាក់្ខ្តងអ្វីប ើងម្ក្បទ្ៀត; ម្ដងគិតយា ាងបនោះ ម្ដងវាគិតយា ាងបនាោះ, រួនកាល
គិតខ្បបងែមី្ក្បទ្ៀត គិតបរឿងបផ្ាសងៗម្ក្បទ្ៀត។ ការគិតរប ់បយើងជា ងខតធម៌្ គឺបរច័យតាក់្ខ្តងឲាយ
បក្ើតប ើង មិ្នខ្ម្នអ្ ងខតធម៌្ គឺរប ខ់្ែលមិ្នមានបរច័យតាក់្ខ្តងបនាោះបទ្។ រិតតខ្ែលបានអ្ប់រំលអ
បេើយ មានប រក្ដីែឹងលអបេើយ, អារម្ែណ្៍មិ្នអារតាក់្ខ្តងបានប ើយ; មិ្នខ្ម្នបរឿអ្នក្ណ្ គឺ
្តា ់ែឹងបោយការពិត បៅថា អ្រយិ រច។ ែឹងបោយអ្រិយ រច គឺែឹងនូវការពិត, អារម្ែណ្៍វានឹង
បបញ្ឆាត បធវើក្លមាយាថារប ់បនោះលអ រប ់បនាោះមិ្នលអ យា ាងបនោះក៏្បោយរុោះ; បបើកាលណ្បយើង
មាន ពបុទធា បៅក្នញងរិតតបេើយ អារម្ែណ្៍មិ្នអារម្ក្កុ្េក្បយើងបានបទ្ៀតប ើយ គឺបយើងសាគាល់រិតត
តាម្ការពិតរប ់វាបេើយ។ ែូរបនោះ អារម្ែណ្៍មិ្នអារម្ក្តាក់្ខ្តងបទ្ៀតបានបទ្។ បៅបពលប ើញ
អារម្ែណ្៍ ក៏្ែឹងថាជារប មិ់្នបទ្ៀង អារម្ែណ្៍បនោះវាជាទុ្ក្ខ។ អ្នក្ខ្ែលបៅជាប់បៅនឹងអារម្ែណ្៍បនាោះ
ក៏្នឹងជាទុ្ក្ខ ពីប្ ោះអារម្ែណ្៍បនាោះ វាជា ភាពមិ្នបទ្ៀតម្ក្បេើយ។ ែូរបនោះ បបើបយើងនឹងបៅបៅទី្
ណ្ក្ខ្នលងណ្ក៏្បោយ អ្នក្ខ្ែលបរោះែឹងនឹងគិតែូបរនោះ។ បោក្ តុបច្ឆា បបាែឋលិៈ ក៏្បានែឹងែូបរនោះ គឺ
បោក្តាម្បម្ើលនូវអារម្ែណ្៍ខ្ែលបក្ើតប ើងជាមួ្យនឹងរិតត; បម្ើលរិតតខ្ែល្ប្ពឹតតបៅ វាកុ្េក្ប្រើន
យា ាង, បោក្ក៏្បានែឹងបរឿងរប ់វា។ ច្ប់ខលួនកុ្េក្បានថា ឱ! អាបនោះបទ្បតើជាបម្កុ្េក្; បនោះបេើយ
ជាតួ ុំខាន់, អាបនោះបេើយវានាុំបយើងឲាយ បាាយប្តក្អ្រប ើងបភ្លរខលួន បេើយវានាុំបយើងឲាយបក្ើតទុ្ក្ខ
្ពួយ រង់បៅជា ឺ រង់ខូរ តិ រង់បៅជាឆ្កួត បេើយឲាយបយើងបៅវិលវលក់្នញងវាលវែត ងាារបនោះ។ 
ទុំង ុខទុំងទុ្ក្ខ លអ អា្ក្ក់្ រេូតម្ក្ែលឥ់លូវបនោះ ពីប្ ោះអាបម្ ុំខាន់បនោះឯង។ បោក្ បបាែឋលិៈ 



ក៏្បានែឹងបរឿងរប ទ់ុំងបនោះអ្  ់ បេើយបោក្ក៏្ច្ប់ខលួនកុ្េក្បាន ែូរជាបុរ ច្ប់ទ្នាសងែូបរនោះ
ខ្ែរ គឺច្ប់បាន្តង់រុំណ្ុរ ុំខាន់រប ់វាបាន។ បយើងបនោះក៏្ែូរគ្នាខ្ែរ មានរិតតបនោះបេើយជាបម្
 ុំខាន់ ជាបម្នាុំមុ្ខ។ ែូបរនោះបេើយបានជា្ពោះពុទ្ធអ្ងគ្ទ្ង់្តា ់ឲាយបយើងខុំអ្ប់រំរិតតឲាយបានលអផូ្រផ្
ង់។ 
 រិតតគឺបៅថា រិតត; បតើនឹងយក្អ្វីម្ក្អ្ប់រំវាបទ្ៀត? រិតតបនោះបបើបយើងមាន តិ មាន ម្ាបរញ្ញៈ 
ខាជាប់ខជួនលអបេើយ បយើងអារសាគាល់រិតតបាន។ អ្នក្ខ្ែលសាគាល់រិតតបនោះ គឺបៅពីបលើរិតត ែឹងពីបលើរិតត។ 
បនោះបេើយបៅថា អ្នក្ែឹងសាគាលរ់ិតតបាន គឺអ្នក្សាគាល់ ភាវៈរប រិ់តតបនាោះ រិតតបនោះក៏្ជារិតត។ បនោះ
បេើយបៅថា អ្នក្ែងឹ គឺអ្នក្ែឹងសាគាល់ជាងរិតតរប ់បយើងបៅបទ្ៀត; បទ្ើបអារតាម្រក្ាារិតតរប ់ខលួន
បាន បេើយអារបប្ងៀននូវរិតតរប ខ់លួនឲាយែឹងថា បធវើបនោះខុ  បធវើបនោះ្តូវ។ បៅទី្បុំផុ្ត បបើនិយាយ
តាម្ធម្ែជាតិ វាបៅធុំបលើរិតតបនោះបេើយ។ ម្នុ ាសបយើងបនោះ ប្ របលើរិតតជាអ្នក្តាក់្ខ្តងបរឿងរ ាវ្គប់
យា ាង។ បបើកាលណ្វាតាក់្ខ្តងបៅតាម្ផ្លូវណ្បេើយ បបើគ្មានរប អ់្វីអារែឹងឲាយបានជាងរិតតបនោះបទ្ 
រិតតបនាោះក៏្បៅជាជាប់រុំ ក់្។ ែូរបនោះ អា្ ័យរិតតបនោះបេើយ ជាអ្នក្ច្ុំសាដាប់ តាម្រវាុំងបម្ើល បទ្ើប
បោក្បៅថា ពបុទធា បានែឹងរាា  ់ ែឹង ពវ, បានរីក្រយរេូត, បានែឹងែល់ទី្បុំផុ្ត ែឹងជាងរិតត
រប ប់យើងបៅបទ្ៀត ែឹងបរឿងរ ាវរប ់រិតត្គប់យា ាង។ ែូរបនោះ បានជា្ពោះពុទ្ធអ្ងគ្ទ្ង់្តា ់ឲាយបយើង
ខុំពាាយាម្អ្ប់រំរិតតប ើង គឺភាវនាយក្ពុបទធាម្ក្ជាអារម្ែណ្៍ម្ក្បរិក្ម្ែឲាយបានសាគាលរិ់តត ឲាយបៅពីបលើ
រិតត ខព ជ់ាងរិតត; ឲាយ្គ្ន់ខ្តែឹងថា រិតតបនោះគិតបៅណ្ បៅផ្លូវលអឬបៅផ្លូវអា្ក្ក់្ក៏្បោយ គឺឲាយអ្នក្
ខ្ែលែឹង ខ្ែលសាគាល់រិតតបនោះគិតថា ឱ! បនោះ្គ្ន់ខ្តជារិតតបទ្។ វាបក្ើតតាម្បរឿងរប វ់ាយា ាងែូបរនោះ
ឯង; មិ្នខ្ម្នបុគគល ខលួន្បាណ្ បយើងបគបទ្, បនោះបៅថា រតិាតានុប ាសនា។ កាលបបើប ើញយា ាងបនោះ
បេើយ រិតតនឹងបៅជា អ្និរចុំ ទ្ុក្ខុំ អ្នតាតា; រិតតបនោះក៏្បៅខ្តមិ្នទន់ជារប ប់យើងបទ្ៀត បៅមានកុ្េក្
បយើងបានបទ្ៀត, កុ្ុំទុ្ក្រិតតវាប ើយ។ ប្ងួម្ប រក្ដីថា រិតតជាអ្នក្ទ្ទួ្លែឹងនូវអារម្ែណ្៍, អារម្ែណ្៍ក៏្
ជាអារម្ែណ្៍ រិតតក៏្ជារិតត។ អ្នក្ខ្ែលទ្ទួ្លែឹងអ្ុំពីរិតតនិងអារម្ែណ្៍បនាោះ វាបៅធុំជាងរិតត បៅពីបលើ
អារម្ែណ្៍បៅបទ្ៀត, វា្ប្ពឹតតបៅយា ាងបនោះ។ បេើយមានវតថញមួ្យអាររួយោងែុោះខាត់រិតតបានបនាោះ 
បោក្បៅថា  តិ;  តិបនោះខ្តងមានបៅ្គប់គ្នាទុំងអ្ ់។ ឆ្មាក៏្មាន តិបៅបពលខ្ែលវារង់ច្ប់
ក្ណ្្ដរ ុ,ី ខ្ឆ្កក៏្វាមាន តិ បៅបពលខ្ែលវា្ពុ ឬខាុំម្នុ ាស; ទុំងអ្ ប់នោះបៅថា  តិខ្ែរ ប ុខ្នតមិ្ន
ខ្ម្នបៅថាជា តិតាម្ផ្លូវធម៌្បទ្។ 
 ម្នុ ាសទុំងអ្ គ់្នា ុទ្ធខ្តមាន តិ ែូរគ្នានឹងរងកាយខ្ែរ។  ូម្ឲាយបយើងពិច្រណ្នូវរង
កាយរប ប់យើង។ "បតើឲាយពិច្រណ្អ្វីកាយបនោះ? អ្នក្ណ្ខ្ែលមិ្នប ើញ ែូរជា បក្សា ក៏្ប ើញ, 
នខា ក៏្ប ើញ, ទ្នាតា ក៏្ប ើញ; គឺ ក់្ បរម្ ្ក្រក្ បធែញ ខ្ ាបក្ ប ើញទុំងអ្ ប់េើយ, បតើនឹងឲាយ
ប ើញអ្វីបទ្ៀត?" បនោះបេើយម្នុ ាសបយើងវាយា ាងបនោះឯង; ប ើញបេើយ ប ុខ្នតមិ្នបានប ើញឲាយែល់
រប្ៅរប វ់ា, មិ្នបានប ើញបោយ ពុបទធា អ្នក្ខ្ែលភាញាក់្រឭក្បេើយ គឺប ើញបោយតាម្ធម្ែជាតិ គឺ
ប ើញកាយក្នញងកាយ; ប ើញកាយខ្តខាងប្ៅក៏្មិ្នទន់្គប់្គ្ន់ខ្ែរ។ បបើកាលណ្ប ើញកាយ
ធម្ែតានាុំឲាយវិនា ។  ូម្ឲាយប ើញកាយក្នញងកាយ រូលបៅមួ្យ្ ទប់បទ្ៀត បទ្ើបបានយល់រាា ់



ប ើង។  បបើកាលណ្ប ើញខ្តរងកាយខាងប្ៅ អារបធវើឲាយវបងវង គឺបៅជាប់រិតត្ ោញ់នូវរូបបនាោះ 
ថាសាអាត ថាមិ្នសាអាត; មិ្នប ើញអ្និរចុំ ទុ្ក្ខុំ អ្នតាតាប ើយ។ បេើយបក្ើតបៅជាកាម្រឆនទៈ បៅជាប់រុំ ក់្
នឹង របូ  ុំប ង ក្លនិ រ   ម្ផ ាស។ អ្នក្ប ើញរងកាយែុុំបនោះ កាលណ្បម្ើលតាម្ខ្ភ្នក្ធម្ែតា ប ើញ
ខ្តអ្ុំពី្ ោញ់អ្នក្បនោះ  អប់អ្នក្បនាោះ អាបនោះលអ អាបនាោះមិ្នលអ ជាបែើម្។ ្ពោះពុទ្ធអ្ងគ្ទ្ង់បប្ងៀនថា 
ខ្បបបនោះមិ្នទន់្គប់្គ្ន់បទ្ ្តូវឲាយប ើញបោយខ្ភ្នក្រប រិ់តតម្ដងបទ្ៀត; ឲាយប ើញកាយក្នញងកាយ។
បបើប ើញកាយក្នញងកាយបេើយ បតើប ើញមានអ្វីខលោះបៅក្នញងកាយបនាោះ? ឱ! មិ្នគួរខ្ម្នបសាោះ; រប ់ថ្ងៃ 
បនោះក៏្មាន កាលពីម្ាសិលមិ្ញក៏្បៅមាន, មិ្នែឹងជា អខីលោះបទ្។ 
 ែូរបនោះ បយើង្តូវបម្ើលឲាយបានេែត់រត់ ប្ៅជាងការណ្៍ខ្ែលប ើញបោយខ្ភ្នក្ធម្ែតា; 
ពិច្រណ្ឲាយប ើញបោយខ្ភ្នក្រប រិ់តត បោយបញ្ញារក្ខញ ប ើញបោយបញ្ញា, ការណ្៍ខ្ែលប ើញបនាោះ
វាខ្បលក្គ្នាយា ាងបនោះឯង។ អ្នក្ខលោះបប្ងៀនឲាយពិច្រណ្ បក្សា បោមា នខា តបច្; ក៏្មិ្នយល់ថា មិ្ន
ែឹងជាឲាយពិច្រណ្បធវើអ្វី  ក់្ បរម្ ្ក្រក្ បធែញ ខ្ ាបក្, វាសាគាល់អ្ ប់េើយ; ខ្តវាមិ្នប ើញែល់ការ
ពិត ប ើញ្តឹម្ខ្តខ្ផ្នក្ប្ៅប ុបណ្ណាោះ។ អាខ្ភ្នក្ឆ្កួតបនោះ វាប ើញ ុទ្ធខ្តលអៗ; រប ណ់្ខ្ែលក្ខវក់្
បសាមាក្ប្គ្ក្ វាមិ្នប ើញបទ្។  ក្ាយខ្ែលថា ប ើញកាយក្នញងកាយបនោះ គឺឲាយប ើញរាា ប់ៅែល់
ខាងក្នញងមួ្យថានាក់្បទ្ៀត បេើយពិច្រណ្ឲាយយល់នូវការពិតរប ់រងកាយខាងក្នញងថ្នបយើងឲាយបាន
រាា  ់ បេើយឲាយលអិតបៅបទ្ៀត។ បនោះជាផ្លូវខ្ែល្តូវខ្តពិច្រណ្បែើម្ាបីលោះ មិ្នឲាយជាប់រុំ ក់្ក្នញងខនធ
ទុំង្បាុំបនោះ។ បបើអារលោះនូវប រក្ដី្បកាន់ខាជាប់ក្នញងរងកាយបនោះបាន ែូរជាបយើងែក្បរញបាននូវ
ប រក្ដីទុ្ក្ខ្ ពួយបានខ្ែរ ពីប្ ោះរប អ់្ ទ់ុំងបនោះបេើយខ្ែលបបងកើតនូវប រក្ដីទុ្ក្ខ្ពួយឲាយមានប ើ
ង។ ទុ្ក្ខបក្ើតប ើងបានបោយសារខ្តបរឿងបនោះ គឺ ឧបាទនក្ខនធ ខ្ែលបយើង្បកាន់ថាជាតួខលួនរប ់
បយើងបនោះបេើយជាទុ្ក្ខ។ បបើបយើងយល់តាម្ការពិតែូរបនោះបេើយ គឺការភាវនាបនោះ វានឹងអារបនធូរ
បនថយនូវប រក្ដីទុ្ក្ខ្ពួយបរញបាន; ែូរជាបយើងមួ្លប្ចាវិលបៅខាងបឆ្វងជានិរច វានឹងអារធូរបរញ
ម្ក្បាន វាមិ្នខ្ណ្ន មិ្នតឹង មិ្នែូរជាបយើងមួ្លបៅរក្ខាងសាដាុំ។ 
 បបើកាលណ្បយើងមិ្នសាគាល់រប ទ់ុំងអ្ ប់នោះឲាយរាា ់បទ្ វានឹងបងវិលបយើងឲាយតឹងបៅជា
និរច វឹលបៅរក្ការរឹតរួតែល់ខលួនឯងវិញ នាុំឲាយបៅជាបក្ើតទុ្ក្ខ្គប់ខ្បបយា ាង បោយសារខ្តប រក្ដីលអ
អា្ក្ក់្, មានោភ្ អ្ ោ់ភ្, បានយ  ធា្ាក់្យ , ប រក្ដី រប ើរ និនាទា, និងប រក្ដ ីុខទុ្ក្ខ ទុំង
អ្ ប់នោះមិ្នខានប ើយ។ ទុំង ៨ យា ាងបនោះបៅថា បោក្ធម្៌ ជាធម៌្ ្មាប់បោក្។ 
 កាលណ្បយើងសាគាល់នូវបរឿងទុំងបនោះអ្ ប់េើយ ក៏្ែូរជាបយើងបានបនធូរប្ចាបរញម្ក្វិញ។ 
ក្នញងផ្លូវធម៌្បោក្បៅថាបក្ើត និពវទិញ្ញាណ្ គឺប រក្ដីធុញ្ទន់ បេើយបាន្សាយនូវប រក្ដីជាប់
រុំ ក់្និងប រក្ដី្ ោញ់បរញបាន; បយើងនឹងអ្ ក់្ងវល់ បេើយនឹងបានទ្ទួ្លនូវប រក្ដី ុខ
្ ួលជាពុុំខានប ើយ។ 
 មានឧទេរណ្៍ែូរជាក្ាាលរប ប់យើងបៅ្ ុក្ខ្ខែរបយើងបនោះ; ក្ាាលជារប ់ ុំខាន់បុំផុ្ត 
សាទាបបលងមិ្នបានបទ្។ បបើ ិនជាបៅសាទាបក្ាាលគ្នាបលងបៅតាម្ផ្លូវ មុ្ខជារក្បរឿងវាយគ្នាពុុំខាន
ប ើយ។ បនោះម្ក្ពីមិ្នទន់យល់្ពម្។ បបើែូរជានាយទោនម្ក្រក្អាតាមា  ូម្ឲាយបសាដាោះក្ាាលឲាយ; 



អាតាមាច្ប់សាទាបផ្លញុំបសាដាោះឲាយ គ្មានបក្ើតបរឿងបេតុអ្វីប ើយ, សាទាបបានបោយ្ ួល បគកាន់ខ្តមានរិតត
រីក្រយខ្ងម្បទ្ៀតផ្ង។ បនោះម្ក្ពីបគ្ពម្ឲាយបធវើមួ្យែងមួ្យកាល ខ្តបបើបៅសាទាបបៅតាម្ផ្លូវវិញ មុ្ខ
ជាវាយគ្នាបេើយ។ បនោះបេើយខ្ែលជាទុ្ក្ខ, ្តង់បនោះឯង ្តង់ការ្បកាន់ជាប់រុំ ក់្្តង់បនោះឯងបេើ
យ។ 
អាតាមាធា្ាប់បៅបរបទ្  ប ើញបគច្ប់ក្ាាលគ្នាបលងបោយ្ ួល; ទុំង្ ីទុំង្បុ ច្ប់ក្ាាលគ្នា
បៅវិញបៅម្ក្, បគ មាគាលថ់ាជាការរប់អានគ្នាបៅវិញផ្ង។ បនោះអ្ុំពីបគមិ្ន្បកាន់ មិ្នយក្រិតតទុ្ក្
ោក់្ជាមួ្យរប ់េនឹង។ បបើបយើងលោះបាន មិ្ន្បកាន់បាន្តឹម្ណ្ បយើងបានទ្ទួ្លនូវប រក្ដី ុខ
ប ុនបនាោះ។ 
 បបើបៅ្ ុក្បយើង បគច្ប់ក្ាាលរងគង់បលងមិ្នអី្បទ្ ពីប្ ោះខ្ខែរបយើងមិ្នមាន្បកាន់; ប ុខ្នតបបើ
ច្ប់ក្ាាលវិញ មិ្នបានជាោរ់ខាត ពីប្ ោះបយើង មាគាលថ់ាជារប ់ ុំខាន់បុំផុ្ត។ បនោះបេើយម្ក្ពី
បយើងទញយក្ទុ្ក្ថាជារប ់បយើង។ ការពិត ក្នញងរូបរងកាយថ្នបយើងទុំងអ្ ់បនោះវាប ែើគ្នា ែូរគ្នា 
្បខ្េលគ្នា មិ្នមានមួ្យណ្ធុំជាងណ្ប ើយ; ខ្តម្ក្ពីបយើង្បកាន់យក្ម្ក្ោក់្តថ្ម្លឲាយពិតៗ។ 
ម្នុ ាសបយើងបនោះជាប់រុំ ក់្្តង់ខ្តប រក្ដី្បកាន់បនោះធុំណ្ ់។ ក្ខ្នលងបនោះបេើយខ្ែលបធវើឲាយបេតុ
បៅជាទុ្ក្ខបក្ើតប ើង។ ែូរបនោះ បយើង្តូវខុំរំលត់បេតុបនោះបរញ កុ្ុំឲាយមានឫ បក្ើតប ើងបាន; កុ្ុំឲាយ
មានទុ្ក្ខបក្ើតប ើងមានបានបទ្ៀត។ ែូរជាបយើងពិច្រណ្ក្នញងរងកាយរប ប់យើងថាមានប ែើគ្នាទុំង
អ្ ,់ អ្ុំពីបាតបរើងរេូតែល់ក្ាាល មាន ភាព្បខ្េលគ្នា។ 
 ែូរបនោះ បៅបពលខ្ែលមានបគម្ក្សាទាបក្ាាលរប ប់យើង ក៏្មិ្នខុ អ្វីខ្ែរ; បនោះគឺខ្ែលលោះ
បេតុបាន។ ម្នុ ាសបយើងបនោះមានបេតុខ្តប ុណ្ណឹងឯង គឺមានប រក្ដីជាប់រុំ ក់្ខ្តជាមួ្យនឹងរូបរង
កាយបនោះឯង។ គ្មានបរឿងអ្វីប្ៅពីបនោះបទ្។ បរឿងក្នញង្គួសារ បរឿងក្នញង្បបទ្ ជាតិ ក៏្ែូរគ្នាខ្ែរ; ខុំ
រាាុំងគ្នា  ម្ាាប់គ្នា បេើយគ្មានប ើញអ្នក្ណ្មានាក់្អារយក្អ្វីបៅជាមួ្យខលួនបានប ើយបៅបពល
ខ្ែលសា្ាប់បៅបនាោះ។ 
 ការមានអ្ុំណ្រ មានោភ្ មានយ  ការ រប ើរ និនាទា បាន ុខទុ្ក្ខ បនោះជាបោក្ធម៌្ ខ្ែល
្គប ងកត់នូវ តវបោក្ឲាយបៅ។ ែូរបនោះ បានជា តវបោក្វបងវងក្នញងបោក្ធម៌្បនោះជាធុំ ែ៏ោម្ក្
អា្ក្ក់្, ជាធម៌្នាុំឲាយម្នុ ាសមានប រក្ដីទុ្ក្ខជានិរច។ បបើបយើងមិ្នបានភាវនា មិ្នបានពិច្រណ្ឲាយ
ែឹងទន់វាបទ្បនាោះ បយើង្តូវជាបក្ើតទុ្ក្ខ្ពួយ បេើយអារ ម្ាាប់គ្នា បបៀតបបៀនគ្នា បោយសារខ្តពី
បរឿងោភ្អ្ុំណ្របនោះឯង។ បតើពីប្ ោះបេតុអ្វី? ពីប្ ោះកាលណ្បយើងមិ្នបានភាវនា មិ្នបាន
ពិច្រណ្ឲាយបានបទ្ៀងទត់បនាោះបទ្ រិតតរប ់បយើងខ្តងខ្តនឹក្គិតបៅរក្បរឿងបនោះខលោះ បរឿងបនាោះខលោះ; ជា
ពិប  ប្រើនខ្តបៅ្បមូ្លយក្ខ្តបរឿងណ្ខ្ែលពិបាក្, បធវើឲាយរិតតបានខវល់ជានិរច។ រួនកាលគិត
រង់បាននូវរប ់បផ្ាសងៗ រង់បានប ើងបុណ្ាយ ័ក្ដិ ជាយា ាងបនោះ ជាយា ាងបនាោះប ើង។ កាលណ្មិ្ន
បានែូរប រក្ដី្បាថានា ក៏្តាុំងមានរិតតតឹង បក្ើតបៅជាទុ្ក្ខប ើង។ 
 កាលពីបែើម្ ធា្ាប់បានឮច្ ់ទុ្ុំនិទនអ្ុំពីបរឿងបម្ ុុំក្ុំណ្រឲាយសាដាប់។ បៅបពលខ្ែលគ្ត់
បានប ើងបុណ្ាយជាបម្ ុុំ គ្ត់បក្ើតប រក្ដីវបងវងក្នញងបុណ្ាយ ័ក្ដិ។ មានមិ្តត ម្ាាញ់ច្ ់ៗរប ់គ្ត់



ជាប្រើនបាននិយាយជាមួ្យនឹងគ្ត់បលងែូរកាលពីបែើម្មិ្នបានជាោរ់ខាត គឺគ្ត់្បាប់ែល់មិ្តត
ទុំងបនាោះថា កុ្ុំឲាយបៅរិត និទ្ធសានាលែូរអ្ុំពីកាលមុ្នជាមួ្យនឹងគ្ត់បទ្ៀត ពីប្ ោះគ្ត់មិ្នែូរពីបែើម្
បទ្ៀតប ើយ។ 
 ការមានយ  មានបុណ្ាយ ័ក្ដិក៏្បោយ មានោភ្ ការ រប ើរ បាន ុខបានទុ្ក្ខក៏្បោយ, ្ពោះ
ពុទ្ធអ្ងគបាន្ទ្ង់្តា ់ ុំខ្ែងថា ឲាយសាគាល់រប ទ់ុំងបនោះឲាយបានរាា ោ់ ់។ ទុ្ក្ខវាបៅជារប ់
ច្ ់ែខ្ែល, ទុ្ក្វា្គ្ន់ខ្តប្បើបៅបពលមានកិ្រចការ បុណ្ាយទន បានបេើយ; ែលប់ពលរប់កិ្រចការ
ពិធីបនាោះបេើយ ទុ្ក្វាឲាយបៅក្ខ្នលងបែើម្វិញ, ជាម្នុ ាសែខ្ែលវិញ។ បបើកាលណ្បយើងមិ្នសាគាល់ឲាយ
ែលរ់ប្ៅរប ់វាបនាោះបទ្ គឺោភ្ យ  បុណ្ាយ ័ក្ដិ និងប រក្ដី រប ើរនិនាទាទុំងអ្ ប់នោះ មុ្ខជានឹង
អារបធវើបាបគ្នាបាន ម្ក្ខ្តអ្ុំពីការវបងវងនូវអ្ុំណ្របុណ្ាយ ័ក្ដិបនោះឯង។ 
 កូ្នបៅ ញាតិមិ្តតឯបទ្ៀតទុំងអ្ ,់ បបើមានគុំនិតយល់្តូវបានលអែូរគ្នាបេើយ ក៏្គឺជាខ្ខាស្ 
ឡាយ ជាសារ់ឈាម្ជាមួ្យគ្នាទុំងអ្ ់។ បរឿងរ ាវបផ្ាសងៗទុំងពួងបនាោះ ្គ្ន់ខ្តជាបរឿងបគ នែត
ប ើងពិតៗ ប ុខ្នត្បក្បបោយកិ្បល ែ៏ធុំ ខ្ែលបោក្បៅថា បោក្ធម្ ៌ បនោះ។  តវបោក្ខ្ែលបៅ
ក្នញងបោក្បនោះ ប្រើនខ្តវបងវងបៅតាម្បោក្ធម៌្បនោះ។ 
 ្ពោះពុទ្ធអ្ងគ្ទ្ង់្តា ់ថា បរឿងទុំងឡាយទុំងពួងបនោះ វាបក្ើតម្ក្ប្កាយបទ្។ បពលម្នុ ាស
បយើងបក្ើតម្ក្ជាែុំបូង មានខ្តរូបនិងនាម្បក្ើតប ើងម្ក្បសាោះ។ ែលប់ពលប្កាយម្ក្ យក្នាយ "ក្" 
ម្ក្ោក់្រូល, បនោះជាការបក្ើតប ើងបោយ នែតិ។ ែលត់ម្ក្បទ្ៀតក៏្មាន នាយបៅោវាយ, នាយក្រែឋ
ម្ហ្វនតីប ើងម្ក្។ បបើបយើងមិ្នយល់ក្នញងបរឿងបនោះឲាយបានរាា ប់ទ្ បយើងក៏្យល់ថាជារប ពិ់ត; បេើយក៏្
តាុំងនាុំគ្នាខុំខ្រក្ ខុំពន់ លីខ្ ង យក្ម្ក្ទុ្ក្ គឺខុំសាពាយយក្ោភ្ យ  បុណ្ាយ ័ក្ដិ បឈាមាោះ  ុំប ង 
ម្ក្ទុ្ក្ក្នញងខលួន; បេើយក៏្នាុំគ្នាប្បើអ្ុំណ្របុណ្ាយ ័ក្ដិបនោះម្ក្គុំរម្ែល់អ្នក្ទ្ន់បខាាយ តូរជាងខលួន, 
អារបញ្ជាឲាយយក្ម្នុ ាសែូរគ្នា ខ្ែលមិ្នមានក្ុំេុ  យក្បៅបធវើបាបក៏្អារបានខ្ែរ គឺអារប្បើឲាយ
យក្អ្នក្បនោះបៅោក់្គុក្ យក្អ្នក្បនាោះបៅ ម្ាាប់ ែូរបនោះជាបែើម្។ 
 បក្រតិ៍យ ,  ក្ាយថាបក្រតិ៍យ បនោះបេើយ ខ្ែលជាតួ ឧបាទន។ បៅបពលមានបក្រតិ៍យ ែល់ម្ក្ 
ក៏្ច្ប់បផ្ដើម្បញ្ជាយក្ខ្តម្ដង, ខុ ខលោះ្តូវខលោះ បរោះខ្តបធវើបៅ បោយអ្ុំណ្ររប ់ខលួន បៅតាម្អារម្ែណ្៍
ថ្នខលួន; បយើងតាុំងខ្តខុំបធវើខ្តប រក្ដីខុ  អា្ក្ក់្បនោះជានិរចតបរៀងបៅ បបើឃ្្ាតឆ្ងាយអ្ុំពីធម៌្។ 
 បនោះជាបរឿងបែិបតតិ; បបើបយើងបានែឹងយា ាងបនោះបេើយ ក៏្មិ្នអារ្ប្ពឹតតខ្បបខុ ៗបនោះប ើ
យ។ អ្ុំបពើលអនិងអា្ក្ក់្បនោះ មានម្ក្តាុំងខ្តពីបែើម្បម្ល ោះ។ ឯោភ្ យ  បុណ្ាយ ័ក្ដិ, បបើបានទ្ទួ្ល
ម្ក្បេើយ ក៏្ឲាយមាន្តឹម្ខ្ត ោភ្ យ  បុណ្ាយ ័ក្ដិបនាោះបានបេើយ; កុ្ុំឲាយវារូលម្ក្ែលខ់លួនរប ់
បយើង, យក្វាម្ក្ប្បើបៅក្នញងបពលការង្រ ឬពិធីបផ្ាសងៗ រួរបេើយក៏្បេើយគ្នាបៅ, ឯខលួនបយើងក៏្បៅែូរ
ពីកាលមុ្នែខ្ែល។ កាលណ្បយើងបានភាវនានិងពិច្រណ្ែលប់រឿងបនោះបេើយ  ូម្ាបីបយើងបាន
ទ្ទួ្លរប ល់អវិប  ម្ក្ ក៏្ឥតមានរិតតប្តក្អ្រប ើយ; មិ្នវបងវងជាមួ្យនឹងរប ប់នាោះបទ្ មានរិតត
ប ែើ នឹងែូរបែើម្, មានលក្ខណ្ៈែូរគ្នាទុំងអ្ ់ គ្មានអ្វីខ្បលក្ប ើយ។ 
 បរឿងបនោះ ្ពោះពុទ្ធជាមាចា ់ថ្នបយើង្ទ្ង់្តា ់ឲាយនាុំគ្នាខុំពិច្រណ្ែូបរនោះ បទ្ើបបានយល់ការពិត



រប វ់ា។ កាលណ្បយើងបានរប ់អ្វីម្ក្ ក៏្វាមិ្នអារនាុំរូលម្ក្តាក់្ខ្តងែល់រិតតរប ប់យើងបាន
ប ើយ។ ែូរជាបគខ្តងតាុំងឲាយបធវើជានាយក្បៅោវាយធុំមួ្យ បយើង្ពម្បធវើ; ប ុខ្នតរិតតរប ប់យើងកុ្ុំឲាយ
បៅជាប់រុំ ក់្ជាមួ្យថា បនោះបនាោះ។ ទុ្ក្ជាបគបលើក្ឲាយបធវើជា អីក៏្បោយ រិតតរប ់បយើងឲាយបៅនឹង ែូរ
កាលពីបែើម្ែខ្ែល។ បបើបយើងគិតបាន បធវើបានតាម្របបៀបបនោះ បេើយយល់ពិត្បាក្ែខ្ម្ន, បយើងបៅ
ជាម្នុ ាសមិ្នវបងវងក្នញងបោក្ធម៌្។ បគរង់យក្រប ់អ្វីម្ក្ឲាយ ក៏្វាប ុណ្ណឹង; វា្គ្ន់ខ្តជា ង្ខារ មិ្ន
អារមានអ្វីរូលម្ក្តាក់្ខ្តងែល់រិតតរប ់បយើងបានបទ្ៀតប ើយ។ មិ្នអារយក្ពណ្៌ម្ក្្របល់បាន
បទ្ៀតប ើយ។ ការ្រលក់្រិតតឲាយបក្ើត រគៈ បទ ៈ បមាេៈ បនោះ្តូវអ្ អ់្ុំណ្រ, មិ្នអារបក្ើតបាន
ជាោរ់ខាត។ កាលណ្មិ្នមានរប ់ទុំងបនាោះបេើយ ្តូវមានម្នុ ាសជាប្រើនអាររួយ្ទ្្ទ្ង់្ពោះ
ពុទ្ធសា នាបានបោយពិត្បាក្ែ; បេើយពុទ្ធសា នានឹងបានរប្ម្ើនរុងបរឿងជាមិ្នខានប ើយ។ 
  ូម្បោក្-អ្នក្ខ្ែលមានរិតតរួយបលើក្តបម្កើង្ពោះពុទ្ធសា នា ឬបោក្អ្នក្ខ្ែលនឹងតាុំងរិតត
រួយក៏្បោយ,  ូម្ឲាយគិតពិច្រណ្ក្នញងផ្លូវបនោះឲាយបានខ្ម្នខ្ទ្ន; ឲាយមាន ីលធម៌្បក្ើតក្នញង នាដានរិតត
រប ខ់លួន។ បបើ រុបប រក្ដីបៅថា ការរួយ្ទ្្ទ្ង់នូវ្ពោះពុទ្ធសា នាែ៏ពិត្បាក្ែបនាោះ ្តូវបធវើយា ាង
បនោះ គឺរួយផ្គត់ផ្គង់បោយអាោរ ក្ខ្នលងបៅ ុំណ្ក់្អា្ ័យ ថានាុំខ្ក្បរគ ក៏្ជាការ្តូវម្ាា ាងខ្ែរ; ប ុខ្នត 
វា្តូវ្តឹម្ខ្ត ម្ាបក្ខាងប្ៅ។ ែូរបនោះ ទយក្ ទយិកាទុំងឡាយ ខ្ែលបានអ្បញ្ជើញម្ក្សាដាប់
បទ្ នា បុំបពញក្នញងការកុ្ លបនោះ,  ូម្កុ្ុំបភ្លរបរឿងបនោះឲាយបសាោះ។ បែើម្ប ើខ្តងមាន ម្ាបក្ ្សាវ 
ខលឹម្, រប ់ទុំងបីបនោះខ្តងអា្ ័យគ្នានឹងគ្នា បទ្ើបអាររ ប់ៅបាន។ មានខលឹម្បានក៏្ពីប្ ោះអា្ ័យ
នូវ ម្ាបក្, មាន ម្ាបក្បានបោយសារ្សាវ មាន្សាវបានក៏្បោយសារខលឹម្។ ្តូវអា្ យ័គ្នាយា ាង
បនោះ ែូរជា  ីល  មាធិ និង បញ្ញា ខ្ែរ។  ីល គឺការពត់កាយវាច្ឲាយបាន្តឹម្្តូវ, ឯ  មាធិ គឺ
ការពត់នូវរិតតឲាយបៅក្នញងអារម្ែណ្៍ខ្តមួ្យ, បញ្ញា គឺការែឹងទូ្បៅថ្នក្ង ង្ខារទុំងឡាយទុំងពួង។ 
្ពោះពុទ្ធអ្ងគ្ទ្ង់្តា ់ឲាយបយើងរលគ់្នា ខុំនាុំគ្នាបរៀន្បតិបតតិតាម្ផ្លូវបនោះ ខ្ែលបៅថា បែបិតតបិជូា, 
បទ្ើបបានបឈាមាោះថាជាអ្នក្រួយបលើក្តបម្កើង្ពោះពុទ្ធសា នាយា ាងពិត្បាក្ែខ្ម្នខ្ទ្ន។ 
 បបើកាលណ្បយើងមិ្នបានយក្រប ទ់ុំងបីបនោះម្ក្្បតិបតតិឲាយជាប់បៅក្នញងរិតតរប ់បយើងបទ្ 
បៅបពលបានោភ្បយើងអារវបងវងបៅតាម្រប ់ទុំងបនាោះមិ្នខានប ើយ។ 
 បៅបពលខ្ែលបយើងខុំទ្ុំនុក្ប្មុ្ងខ្តរប ់ខាងប្ៅបនោះបេើយ បានជាការទ ់ខ្ទ្ងគ្នា 
្រខ្ណ្ន ឈានានី  និងការពាាបាទ្បៅមានបនតបៅបទ្ៀត, មិ្នបានរប់ប ើយ។ បេើយក៏្មានការរង
បពៀរជាមួ្យគ្នានឹងគ្នាតបៅបទ្ៀត; ការបាញ់កាប់ច្ក់្ក៏្មិ្នមានបពលនឹង ប់ខ្ែរ។ មុ្ននឹង ប់នូវ
បរឿងបនោះបាន ្តូវខ្តនាុំគ្នាពិច្រណ្នូវបោក្ធម៌្ទុំង ៨ ្បការបនោះឲាយបានេែត់រត់ គឺ ការបានោភ្ 
ការអ្ ោ់ភ្ ប រក្ដលីអ ប រក្ដអីា្ក្ក្ ់ការ រប ើរ ការននិាទា ប រក្ដ ីុខ និងប រក្ដទី្ុក្ខ។ បេើយ
ពិច្រណ្នូវបគ្ល្បតិបតតិឲាយមាន ីល; ឲាយនឹក្គិតថា ម្នុ ាសបយើងក្នញងបោក្បនោះជាែុុំខ្តមួ្យ, ឲាយ
យល់ប ើញថា បយើងក៏្ែូរជាបគ បគក៏្ែូរជាបយើងខ្ែរ, ក្នញងបោក្បនោះមានែុុំខ្តមួ្យ បគបាន ុខបយើង
ក៏្បាន ុខ បគបានទ្ទួ្លនូវទុ្ក្ខបយើងក៏្បានទ្ទួ្លនូវទុ្ក្ខខ្ែរ, ែូរគ្នា មាន្បខ្េលគ្នា។ បយើងនាុំគ្នា
ពិច្រណ្បានយល់យា ាងបនោះបេើយ, បទ្ើបបយើងមានប រក្ដី បាាយ បក្ើតធម៌្ប ើងបាន។ បនោះជា



បគ្លថ្ន្ពោះពុទ្ធសា នា។ 
 អ្នក្ខ្ែលតាុំងរិតតរួយទ្ុំនុក្ប្មុ្ងក្នញង្ពោះពុទ្ធសា នា ្តូវកាន់នូវ ីល, បែិបតត ិមាធិ, 
បេើយឲាយមាននូវបញ្ញាជានិរច; គឺឲាយប ើញថា រប ទ់ុំងពួងបៅក្នញងថ្្តលក្ខណ្៍ទុំងអ្  ់ គឺ អ្និរចុំ 
ប រក្ដីមិ្នបទ្ៀត, ទ្ុក្ខុំ ប រក្ដីទុ្ក្ខ, អ្នតាតា ប រក្ដីមិ្នខ្ម្នខលួន្បាណ្ មិ្នមានអ្នក្ណ្ជាមាចា ់ឲាយ
បានរេូតប ើយ។ បបើពិច្រណ្បានយា ាងបនោះបេើយ បទ្ើបបឈាមាោះថាជាអ្នក្រួយទ្ុំនុក្ប្មុ្ង្ពោះពុទ្ធ
សា នា្តូវពិត្បាក្ែខ្ម្នៗ។ រូរនាុំគ្នាយក្រុំណ្ុរបនោះបៅគិត បៅពិច្រណ្បម្ើលបទ្ៀតបៅ។ 
 ឱកា ខ្ែល ខ្ម្ដងធម៌្ែលញ់ាតិបញាម្ទុំងឡាយ ក៏្ ម្គួរបេើយ។ បៅទី្បុំផុ្តបនោះ  ូម្ឲាយ
នាុំគ្នាតាុំងរិតត តាុំង តិ យក្ប រក្ដីទុំងបនោះបៅពិច្រណ្, បេើយរួយទ្ុំនុក្ប្មុ្ង បោយការ
្បតិបតតិយា ាងមុ្តមាុំពិត្បាក្ែ្គប់ៗគ្នា។  ូម្ឲាយបានរួបខ្តប រក្ដី ុខ-រប្ម្ើន ្គប់ៗគ្នាកុ្ុំបីខាន
ខ្បរបៅជា្បការែថ្ទ្ប ើយ។ 
 

រប់បោយ បងខបខ្តប ុបណ្ណោះ។ 

※※※※※ 

 

   

  បែើរបៅក្៏ម្និខ្ម្ន 

  ្ត បម់្ក្ក្៏ម្និខ្ម្ន 

   បប់ៅក្ម៏្និខ្ម្ន 

 

បធវើរួរបៅទី្្កុ្ងលីយ ុង ថ្ងៃទី្២៣ ក្ក្កោ

២៥៣៣
១៩៩០  

ែូនរី រុំបរីន ច្រូន ច្រុវណ្ណា 



ពាក្យរឭំកដល់កនូចៅ 

 

កូ្នបៅ្បុ ្ ី   រូរខុំឃ្មាតខែី    បរៀនអ្ក្ាសរខ្ខែរ 
ឲាយបាន្គប់គ្នា   បែើម្ាបីរក្ាា    ្ពោះពុទ្ធសា នា 

     ឲាយបានរប្ម្ើន។ 
 ក្ាយច្ ់ប លថា   បបើគ្មានសា នា   បានទុ្ក្ខបវទ្នា 
មិ្នយល់ខុ ្តូវ   បៅជាលីោ    មិ្នសាគាល់មី្ងមា 

     ឪពុក្មាដាយឯង។ 
បេតុបនោះបៅបអ្ើយ   អ្នក្កុ្ុំក្បនតើយ    ខុំ្បឹង វោះខ្ វង 
កុ្ុំឲាយបុំបភ្លរ    នូវភាសាបយើង   ទុ្ក្បានងកញុំបងកើង 

     ែលប់អូនប្កាយៗ។ 
អ្នក្្បារ្បុរណ្   បោក្បានទូ្នាមាន   ថាកុ្ុំបបណ្ដាយ 
បរោះឲាយ្បាក្ែ    កុ្ុំឲាយបោយបធាយ   កាលណ្បយើងបខាាយ 

     រោយមិ្នខាន។ 
ច្ុំឲាយេែត់រត់    បានវិញង្យៗ   ខ្តជាតិរោយ 

     បឈាមាោះខ្ខែររលត់។ 

 

បរៀបបរៀងបោយែូនរី រុំបរីន ច្រុវណ្ណា 
បៅ្កុ្ងលីយ ុង ថ្ងៃទី្១៨ ក្ក្កោ ១៩៩០ 


