
ផ្ទះពិតប្រាកដរបស់យ ើង 
 

ព្រះអាចារ្យ ឆា 
 

 
 

ធម្មទេសនាទៅកាន់ឧបាសកចាស់ជរាម្ួយរូបដែលជិតទៅកាន់សុគតិភព 

 

វាយអតថបេទ ើងវិញទោយ ទេង-រង្ស ី



 

 

ផ្ទះរិតព្ាកដរបសយ់ ើង ធម្មយេសនារបសព់្រះអាចារ្យ ឆា 

វា អតថបេយ ើងវិញយោ  យេង-រង្សី 

 
សូមអនុយោទនាធមមទាន! 

 
សពវទានំ ធមមទានំ ជនិាត ិ
ធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាាំងរួង! 

 
 
 
 

ចិរំ តិដឋតុ ពុទធសាសន ំ
សូម្ឲ្យព្រះរុេធសាសនារុងយរឿងចយព្ម្ើន 
សូម្ឲ្យព្រះរុេធសាសនាផ្្ា េូយៅយរញសកលយោក 
សូម្ឲ្យយោកទាាំងមូ្លានព្បកបយោ សនតភិារ 
ព្រះសក្យម្ុនសីម្ពុេធព្េង់ព្ាស់ថា នតថ ិសនតិ បរ ំសុខាំ 
រុាំមានយសចកដសីុខដទេ យព្ៅរីយសចកដីសងបយ់ ើ ។ 
 
 
 

– សូម្ឧេទិសផ្ោនិសង្សទនធម្មទានទាាំងយនះ ថាវ្  ព្បយេន ជូនចាំយ ះបុរវការីជនរបស់យ ើងខ្ុាំទាាំងឡា
 ។ 

– សូម្ឲ្យកូនយៅទាាំងអស់គ្ន្ មានព្ាជ្ញភ្្លឺថាល្ សយព្ម្ចម្េគផ្លបរម្សុខ យ លេឺ ប្រពះនិព្វាន។ 
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ផ្ទះរិតព្ាកដរបសយ់ ើង ធម្មយេសនារបសព់្រះអាចារ្យ ឆា 

វា អតថបេយ ើងវិញយោ  យេង-រង្សី 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េាំរ័រេយេ 
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វា អតថបេយ ើងវិញយោ  យេង-រង្សី 
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ផ្ទះរិតព្ាកដរបសយ់ ើង ធម្មយេសនារបសព់្រះអាចារ្យ ឆា 

វា អតថបេយ ើងវិញយោ  យេង-រង្សី 

ប្រពះអាចារាយ ឆា 
 

 ព្ពះអាចារ្យ ឆា មានកំទ ើតកនុងព្គួសារធំ ទេើយសុខសានតទៅភូមិ្ជនបេមួ្យដននកឦសាននន
ព្បទេសនៃ។ កាលទៅទកមង ព្ពះអងគបានបួសជាសាម្ទ រ ទេើយលុះែលប់ានអាយុ ២១ ឆា្្ំ ក៏បាន
េេួលឧបសម្្បទាជាភិកខុ។ កនុងឋានៈជាយុវភិកខុ ព្ពះអងគបានសិក្ាទោលសំខាន់ៗខលះននព្ពះធម៌្ ព្ពះវិ
ន័យ និងគម្ពីរទន្សងៗ។ ទព្កាយម្កព្ពះអងគបានព្បតិបតតិកម្មោឋ្ន ទៅទព្កាម្ឱវាេននព្ពះព្គូអាចារ្យល្បី
ល្ាញជាទព្រើន កនុងព្បនព ីសម្ ធុតងគ។ ព្ពះអងគបាននិម្នតព្ារ់ររព្រប់ជាទព្រើនឆា្្ំ ាម្
ព្បនព ីសម្ ភិកខុ, សឹងកនុងនព្ព រូងភនំ និងេីសមសាន ទេើយបានសម្្ាក់ទៅមួ្យរយៈទពលយ ្ងខលី 
ដតភលឺសាវ្ងជាមួ្យព្ពះអាចារ្យមុ្ន ដែលជាព្ពះព្គូអាចារ្យកម្មោឋ្នមួ្យអងគយ ្ងល្បីល្ាញ និងជាេី
ទោរពបំនុត កនុងរំទោម្ព្ពះអាចារ្យធំៗ នាសតវត្សទនះ។ ទព្កាយពីបានទធវើែំទ ើរ និងព្បតិបតតិធម៌្
ជាទព្រើនឆា្្មំ្ក ទគបាននិម្នតព្ពះអងគឲ្យម្កាំងេីលំទៅទៅកនុងនព្ពព្កាស់មួ្យជិតភូមិ្កំទ ើតរបស់
ព្ពះអងគ។ នព្ពទនះោម្នម្នុស្សទៅទេ ទេើយល្បីថាជាេីកដនលងននពស់ដវក ខាល្ និងទខាម្របិសារ។ ទោយ
ទេតុទនះ ែូរជាព្ពះអងគបានមានទៃរែីការួរទេើយ វាជាេីកដនលងមួ្យលអឥតទខា្្ះសព្មាប់អរញ្ញភិកខុ។ 
ទៅជំុវិញព្ពះអាចារ្យ ឆា ទគបានកសាងវតតមួ្យធំ ទោយម្កពីមានភិកខុ ែូនជី និងពុេធបរិស័េកាន់ដត
ទព្រើនទ ើងៗ បាននិម្នតនិងអទញ្ជើញម្កសាដ្ប់ធម្មទេសនារបស់ព្ពះអងគ ទេើយសមា្្ក់ទៅេីទនាះ ទែើម្្បី
ព្បតិបតតិកម្មោឋ្នជាមួ្យព្ពះអងគ។ សពវនៃៃទនះ មានសិស្សរបស់ព្ពះអងគជាទព្រើនអងគ បទព្ងៀនទៅេីវតត 
រទព្ម្ើនកម្មោឋ្នយ ្ងទព្រើន េូទៅកនុងសកលទោក។ 
 ទពលរូលទៅកនុងវតត  ងបា ្នងុ ទគទព្រើនដតព្បេះទ ើញបពវជិតទយងេឹកទរញពីអ ដូង និង
សញ្ញ្មួ្យទលើនលូវទែើរ ោក់ថាៈ «សូម្សាង្ត់! ទយើងកំពុងសាកល្បងរទព្ម្ើនកម្មោឋ្ន»។ ៃវីទបើមានការ
អងគុយរទព្ម្ើនកម្មោឋ្នរួម្ោ្្ពីរែងកនុងមួ្យនៃៃ ទេើយជួនកាលមានធម្មទេសនាមួ្យ សដម្ែងទោយព្ពះ
អាចារ្យ ឆា នងកែី, ខលឹម្សារននការរទព្ម្ើនកម្មោឋ្ន ជារបសន់នការរសទ់ៅ។ បពវជិតទាំងឡាយទធវើការ
េតថកម្ម ព្ជលក់ និងទែររីវរផ្ទ្ល់ខលួន, ទធវើទព្គឿងបរិកាខ្រទព្បើព្បាស់ផ្ទ្ល់ខលួនភាគទព្រើន ទេើយដៃទាំ
អាោរនិងេីវតតឲ្យបានលអឥតទខា្្ះ។ ទៅេីទនះ បពវជិតរស់ទៅតឹងរុ៉ឹងោស់ ទោយព្បតិបតតិាម្
សម្ សីល ឆាន់កនុងបាព្ត ម្ែងកនុងមួ្យនៃៃ ទេើយមានកព្មិ្តទព្គឿងបរិកាខ្រនិងរីវរ។ មានតូបោរ់
ទោយដ កពីោ្ទ្ព្រើន ទៅពាសទពញនព្ព សព្មាប់ឲ្យបពវជិតរសទ់ៅនិងរទព្ម្ើនកម្មោឋ្នោរ់ដតមា្្ក់
ឯង ទេើយនិងទែើររង្កងរម្ាម្នលូវព្ាយទព្កាម្ទែើម្ទ ើ។ 
 វិន័យតឹងរុ៉ឹងយ ្ងម្េិមា អារនំាឲ្យទគមានជីវិតរសទ់ៅធម្មាទេើយបរិសុេធ ទៅកនុងសងគម្
មួ្យព្សុះព្សួលោ្្ ដែលអារឲ្យទគប ដដះបោដ្លបានយ ្ងបិុនព្បសប់និងជាប់រេូតនូវគុ ធម៌្ 
ការរទព្ម្ើនកម្មោឋ្ន និងការទយគយល់ោ្្។ 
 គតិប ឌិតជារទបៀបរស់ទៅនិងឋិតទៅ ទេើយព្ពះអាចារ្យ ឆា បានខិតខំការពាររទបៀបរសទ់ៅ
បរិសុេធននបពវជិត ទែើម្្បីឲ្យព្បជាជនអារទរៀននិងព្បតិបតតិធម៌្បាន នាទពលបរចុប្បននទនះ។ 
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ផ្ទះរិតព្ាកដរបសយ់ ើង ធម្មយេសនារបសព់្រះអាចារ្យ ឆា 

វា អតថបេយ ើងវិញយោ  យេង-រង្សី 

 រទបៀបទព្បៀនព្បទៅយ ្ងងាយអសា្្រ្យរបសព់្ពះអាចារ្យ ឆា អារនំាឲ្យមានការយលព់្រ ំ។ ជា
ញឹកញយោស់, លុះព្ាដតទយើងបានសាដ្ប់អវីមួ្យទព្រើនែង ទេើបរិតតរបសទ់យើងបានព្ជះថាល្ភាល្ម្មួ្យ
រំទពរ ទេើយាម្រទបៀបេនឹង ការទព្បៀនព្បទៅកាល្យទៅជាមានន័យទព្ៅជាងមុ្នទព្រើនោស់។ ការ
បិុនព្បសប់របស់ព្ពះអងគកនុងការនរន ការពន្យល់ធម៌្ ព្សបាម្ទពលទវោនិងេីកដនលង ព្សបាម្កព្មិ្ត
ការយល់និងការឆាប់ចាប់អារម្ម ៍ននសវនការ គួរឲ្យអសា្្រ្យនឹងទ ើញោស់។ ប ុដនតជួនកាល ទៅ
ទលើព្កោស វាអារទធវើឲ្យទគយល់ទ ើញថា ព្ពះអងគហាក់ែូរជាមិ្នព្បាកែ ឬមានទៃរែីកាជាន់ដកង
ខលួនឯងទេៀតនង! កនុងករ ីដបបេនឹង អនកអានព្តូវនឹកទ ើញថា ពាក្យទាំងឡាយទនះ ជាកំ ត់ននការ
ពិទសាធរស់រទវើក។ ែូរោ្ទ្នះដែរ, ជួនកាល ទបើការទព្បៀនព្បទៅហាក់ែូរជាឃ្ល្តពីព្បនព ី ទគព្តូវ
ចំាេុកកនុងរិតតថា ព្ពះអាចារ្យមានទៃរែីកាទរញពីទបះែូងម្កជានិរច, ទរញពីកនុងេីជទព្ៅននការ
ពិទសាធ ាម្ការភាវនាកម្មោឋ្នផ្ទ្ល់របស់ព្ពះអងគ។ 
 
(ព្ពះអងគសុគតទៅនៃៃេី ១៦ ដខម្ករា ឆា្្ំ ១៩៩២) 

https://rangseyhome.blogspot.com


 

 

ផ្ទះរិតព្ាកដរបសយ់ ើង ធម្មយេសនារបសព់្រះអាចារ្យ ឆា 

វា អតថបេយ ើងវិញយោ  យេង-រង្សី 

កំណតអ់នកប្ប្រប 
 
 ទៅទែើម្ដខមិ្ៃុនា ១៩៩៩ ទោក ទែវើែ វរ័តុន បានសុអំនុញ្ញ្តពីខំុ្ ទែើម្្បីយកអតថបេភាសាដខមរ 
«នទះពិតព្បាកែរបសទ់យើង» ដែលខំុ្បានដព្បពីភាសាអង់ទគលសម្ក ទៅចាត់ដរងទបាះពុម្ពន្ាយជាធម្ម
ទាន ទៅព្បទេសកម្ពុជា។ ខំុ្ក៏បានយលព់្ពម្ភាល្ម្ ទោយគំនិតែ៏ព្បនពទនះ ព្សបាម្ទោលបំ ង
រម្្បងរបស់ខំុ្ កនុងការន្សពវន្ាយព្ពះធម៌្ទៅមាតុព្បទេសជាេីទសនហារបស់ខំុ្។ 
 អតថបេ (ជាភាសាអង់ទគលសនិងភាសាដខមរ) ព្តូវបានទបាះពុម្ពដរកជាធម្មទានទោយព្ពះភិកខុ ងិ
ន ទភន ឥនទបទញ្ញ ្វតតទពាធិវង្ស ព្បទេសបារំាង រួរម្ែងម្កទេើយ កាលពីដខតុោ ឆា្្ំ ១៩៩៣។ 
 ការទបាះពុម្ពន្ាយជាទលើកេីពីរទនះ មានការដកសព្មួ្លពាក្យទពរន៍ និងបដនថម្ការខវះខាតខលះ 
ាម្ទសរកែីទសនើពីសំោក់ទោកអនកអានទាំងឡាយ។ 
 ខំុ្សង្ឃឹម្យ ្ងមុ្តមាថំា អតថបេទនះនឹងជួយទោកអនកអានទាំងឡាយ ដែលមិ្នទាន់មាន
សទាធព្្ជះថាល្ ឲ្យមានសទាធព្្ជះថាល្ សទព្ម្ររិតតព្បតិបតតិធម៌្តទៅ, ទេើយទោកអនកទាំងឡាយ ដែល
មានសទាធព្្ជះថាលទ្េើយ ឲ្យរ៉ឹងរ៉ឹតដតមានសទាធ្ព្ជះថាល;្ ទេើយព្បតិបតតិធម៌្ព្តឹម្ព្តូវព្បទសើរទ ើងដៃម្
ទេៀត ទែើម្្បីឲ្យឆាប់បានសទព្ម្រទោលទៅេីបំនុតគឺ ព្ពះនពិាវ្ន។ 
 សូម្ឲ្យព្ពះធម៌្បរិសុេធ បានរើករទព្ម្ើនេូទៅកនុងសកលទោក! ទោយអានុភាពននព្ពះធម៌្
បរិសុេធ សូម្ឲ្យសពវសតវទាំងពួងបានព្បកបទោយសុភម្ងគលពិតព្បាកែ, សុខែុម្រម្នាពិតព្បាកែ, 
សនតិភាពពិតព្បាកែ! 
 

ព្កុង ុងែុង នៃៃេី ០៥ កករោ ១៩៩៩ 
តន់ ទម្ៀន   
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កំណតអ់នកវា អតថបទ 
  
 ទសៀវទៅ «នទះពិតព្បាកែរបសទ់យើង» ទនះជាទសៀវទៅគព្ម្ប់ពីរទេើយ ដែលខំុ្េេួលភារៈវាយ
អតថបេទ ើងវិញ។ 
 កនុងការវាយអតថបេទនះទ ើងវិញ ខំុ្បានដកតព្មូ្វអកខរាវិរុេធដែលខុសឲ្យព្តឹម្ព្តូវទ ើងវិញាម្
វរនានុព្កម្ដខមរ (វរនានុព្កម្ សទម្ែរព្ពះសង្ឃរាជ ជួន-ោត)។ មួ្យវិញទេៀត ខំុ្បានសព្មួ្លនូវ
ឃ្ល្របះខលះ ទោយោក់បដនថម្នូវខ ឌសញ្ញ្ទន្សងៗ ទែើម្្បីខ ឌឃ្ល្កនុងសងាក្ត់ននព្បទយគឲ្យងាយ
អានងាយយល់ទសរកែី។ ខំុ្បានព្ាយម្យ ្ងយករិតតេុកោក់ កនុងការោក់បដនថម្នូវខ ឌសញ្ញ្
ទាំងទនាះ, ទធវើយ ្ងោទរៀសវាងមិ្នឲ្យទសរកែីទលអៀងពីអតថបេទែើម្។ ទទាះជាយ ្ងោក៏ទោយ ខំុ្
សូម្អភ័យទទាសេុកជាមុ្ននូវរាលកំ់េុសឆ្គងទោយអទរតនា ដែលមានកនុងកិរចការវាយអតថបេព្ពះ
ធម៌្ធម្មទេសនាទនះទ ើងវិញ។ 

 ជារុងបញ្ចប់ទនះ ខំុ្សូម្ទលើកទ ើងនូវបុ ្យដែលទកើតអំពីកិរចការជាកុសលទនះ ឧេទិស ថាវ្យ 
ព្បទគន ជូន ព្ពះទៃរានុទតថរៈព្គប់ព្ពះអងគ មាាបិា បងបអូន  និងញាតិមិ្តតទាំងឡាយកនុងសង្ារវែែទនះ, 
សូម្បាននូវរំដ កបុ ្យកុសលាម្កមាល្ំងសទាធព្្ជះថាលទ្រៀងៗខលួន។ ទោយអំោរនននោនិសង្ស
ទនះ សូម្ទសរកែីសទព្ម្ររូរទកើតមានែលព់្ពះទៃរានុទតថរៈព្គប់ព្ពះអងគ និងបងបអូនញាតិមិ្តតព្គប់ៗោ្្។ 
សូម្ឲ្យព្ពះទៃរានុទតថរៈព្គប់ព្ពះអងគ បងបអូនញាតិមិ្តតទាំងអស់, បានរួរនុតចាកេុកខ ទេើយជួបព្បកប
ដតនឹងទសរកែីសុខតទរៀងទៅ។ ទោយអំោរននកិរចការជាកុសលទាំងឡាយទនះ សូម្បានជា
ឧបនិស្ស័យកនុងព្ពះពុេធសាសនា; ព្ជះថាលក្នុងគុ ព្ពះពុេធ ព្ពះធម៌្ ព្ពះសង្ឃ ទែើម្្បីបានប ដដះនូវ
បញ្ញ្ ទេើយចាក់ធលុះកនុងធម៌្ ព្ាស់ែឹងនូវព្ពះនិពាវ្នឰែ៏អនាគតកាល ព្គប់ៗោ្ព្្គប់ៗព្ពះអងគទៅ
ទហាង។ 

 
 

នៃៃពុធ ១៣ទកើត ដខទរព្ត ឆា្្ំរ សំរ៉ឹេធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ 

ភនំទពញ នៃៃេី១៧ ដខទម្សា ឆា្្ំ២០១៩  

      ទេង រងស្ ី    
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ផ្ទះពិតប្រាកដរបស់យ ើង 
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ទំរ័រទទទ 
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ផ្ទះពិតប្រាកដរបសយ់ ើង 
 
 ឥ ូវទនះ សូម្ញាតិទញាម្ទបែជាញរិ្តតសាដ្ប់ធម៌្ទោយទោរព។ កនុងរយៈទពលដែលអាាម្ភាព
សដម្ែងព្ពះធម៌្ទនះ សូម្ញាតិទញាម្ព្បុងព្បយ័តន យករិតតេុកោក់សាដ្ប់ពាក្យសម្ែីរបសអ់ាាម្ភាព 
បីែូរជាព្ពះសមាម្សម្ពុេធ ព្េង់គង់ទៅរំទពាះមុ្ខញាតិទញាម្ ទេើយព្េង់សដម្ែងធម៌្ទេសនា។ សូម្
ញាតិទញាម្ទធមរដភនក ទរៀបរំឥរិយបៃឲ្យបានព្សួល ទេើយព្បមូ្លរិតតឲ្យបានមូ្លទៅទលើអារម្ម ៍
ដតមួ្យ។ សូម្ញាតិទញាម្បទោដ្យឲ្យរតនៈនព្តននគតិប ឌិត ទសរកែីពិត និងភាពបរិសុេធាំងទៅ
កនុងរិតតរបស់ញាតិទញាម្ ទែើម្្បីសដម្ែងនូវការទោរពបូជារំទពាះព្ពះសមាម្សម្ពុេធ។ 
 នៃៃទនះ អាាម្ភាពអត់មានយករបស់អវីម្កជូនញាតិទញាម្ទេ មានដតព្ពះធម៌្របសព់្ពះពុេធដត
ប ុទោ្្ះ។ សូម្ញាតិទញាម្យករិតតេុកោក់សាដ្ប់ឲ្យដម្នដេន។ ញាតិទញាម្ព្តូវដតយល់ថា សូម្្បីព្ពះ
ពុេធផ្ទ្ល់ព្ពះអងគឯង ដែលទពារទពញទោយសីលធម៌្ ក៏ព្េង់មិ្នអារទរៀសនុតពីទសរកែីសាល្ប់ គឺការ
ដបកធ្ល្យននរូបកាយបានដែរ។ ទៅទពលដែលព្េង់មានព្ពះជនាម្យុចាស់ជរា ព្ពះអងគព្េង់បានលះ
បង់រូបកាយរបស់ព្ពះអងគទចាល ទេើយព្េង់បានទបាះបង់ទចាលនូវបនទុកយ ្ងធៃន់ននរូបកាយទនះ។ 
ឥ ូវទនះ ញាតិទញាម្ក៏ែូទរនះដែរ ព្តូវទរះរើករាយទពញរិតតនឹងការពឹងពាក់ទលើរូបកាយរបសខ់លួន អស់
រយៈទពលជាទព្រើនឆា្្មំ្កទេើយ។ ញាតិទញាម្ព្តូវដតែឹងថា វាលមម្ព្គប់ព្ោន់ទេើយ។ 
 ញាតិទញាម្អារយករូបកាយទនះ ទៅទព្បៀបទធៀបនឹងទព្គឿងទព្បើព្បាស់កនុងនទះសដម្្បង ដែល
ញាតិទញាម្មានជាយូរោស់ម្កទេើយ, ែូរជាដកវ ចានតូរធំ និងអវីៗទន្សងទេៀត។ កាលដែលញាតិ
ទញាម្ទេើបនឹងបានវាម្ក  របស់ទាំងទនាះលអសាអ្ត ទេើយភលឺរទោង, ដតឥ ូវទនះ ទព្កាយពីបានទព្បើ
ព្បាស់វាអស់រយៈទពលយ ្ងយូរម្ក វាចាប់ទនែើម្ទរររ៉ឹលទេើយ។ របស់ខលះបានទាំងដបកបាក់ ខលះក៏
បាត់បង់ទៅទេើយ; របសដ់ែលទៅសល់ទាំងប ុនាម្ន ក៏ទរះដតខូរខាតបនតិរម្ែងៗ, វាមិ្នអារមានរូប
រាងលអសាអ្តរេូតបានទ ើយ។ ធម្មជាតិរបស់វា គឺយ ្ងទនះឯង; រូបកាយញាតិទញាម្ក៏ែូទរនះដែរៈ វា
ទរះដតដព្បព្បួលជានិរចកាល ាំងដតពីនៃៃទកើត េូរដេាម្វ័យទកមង វ័យកោដ្ល រេូតម្កែល់វ័យ
ចាស់ជរា សពវនៃៃទនះ។ ញាតិទញាម្ព្តូវដតេេួលសាគ្ល់សាថ្នភាពទនះ។ ព្ពះពុេធព្េង់បានព្ាស់ថាៈ 
"សងាខ្រទាំងឡាយ ទទាះបីជានលូវរិតតឬកាយកែី មិ្នដម្នជារបស់ខលួនទេ។ ធម្មជាតិរបសវ់ា គឺព្តូវដតដព្ប
ព្បួលផ្ល្ស់បែូរ។ សូម្ញាតិទញាម្ពិនិត្យពិចារោទសរកែីពិតទនះ រេូតទាល់ដតបានយល់យ ្ងរ្ាស់
ោស់។ 
 រូបកាយទនះឯង ដែលទែកទៅេីទនះ កាន់ដតអន់ៃយទខ្ាយទៅៗ, ជាសរចៈធម៌្ ជាទសរកែីពិ
ត។ ទសរកែីពិតននរូបកាយទនះជា សរចៈធម្ ៌ និងជាការទព្បៀនព្បទៅឥតដព្បព្បួលរបសព់្ពះសមាម្ស
ម្ពុេធ។ ព្ពះពុេធព្េង់បានទព្បៀនព្បទៅទយើងឲ្យសម្លឹងទម្ើលរូបកាយ ឲ្យពិនិត្យពិចារោទម្ើលវា ទេើយ
សព្ម្បសព្មួ្លាម្ធម្មជាតិរបស់វា។ ទយើងព្តូវដតមានលេធភាពរសទ់ៅជាសុខសានតជាមួ្យរូបកាយ 
ទទាះបីវាសថិតទៅកនុងសាថ្នភាពយ ្ងោក៏ទោយ។ ព្ពះពុេធព្េង់បានបទព្ងៀនថា ទយើងព្តូវដតទធវើយ ្ង
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វា អតថបេយ ើងវិញយោ  យេង-រង្សី 

ោឲ្យបានែឹងជាក់រ្ាស់ថាមានដតរូបកាយទេ ដែលជាប់កនុងគុក ទេើយមិ្នបទោដ្យឲ្យរិតតជាប់
ទៅកនុងគុកជាមួ្យរូបកាយទនះទ ើយ។ ឥ ូវទនះ ទៅទពលដែលរូបកាយញាតិទញាម្អន់ៃយ ទេើយ
ែុនោបទោយជរាភាព សូម្កំុព្បឆាំងនឹងវា; ប ុដនតសូម្កំុបទោដ្យឲ្យរិតតញាតិទញាម្ែុនោបទៅ
ជាមួ្យវា, សូម្តម្រលរិ់តតេុកទៅទោយដ ក។ សូម្នែលថ់ាម្ពលែល់រិតត ទោយកាែឹងរ្ាស់នូវ
ទសរកែីពិតននែំទ ើរការរបស់ធម្មជាតិ។ ព្ពះពុេធព្េង់បានទព្បៀនព្បទៅថា ទនះជាធម្មជាតិននរូបកាយ; 
វាមិ្នអារព្បព្ពឹតតទៅខុសពីទនះបានទ ើយ គឺថា ទព្កាយពីបានទកើតម្ក រូបកាយក៏ព្តូវដតចាស់ជរា 
មានជំងឺ រួរទេើយព្តូវសាល្ប់។ ទនះគឺជា ទសរកែីពិតជាក់ដសែង ដែលញាតិទញាម្បានជួបព្បេះទៅ
ទពលទនះ។ សូម្សម្លឹងទម្ើលរូបកាយទោយគតិប ឌិត ទេើយេេួលយកទសរកែីពិតទនះ។ ទទាះបីនទះ
ញាតិទញាម្ព្តូវេឹកជន់លិរឬក៏ព្តូវទភលើងទឆ្ះទខទរខទីកែី, ទទាះបីមានទព្ោះថា្្ក់ដបបោមួ្យែលន់ទះកែី, 
សូម្ឲ្យទរឿងទនះ ទកើតទ ើងរំទពាះដតនទះប ុទោ្្ះរុះ។ ទបើមានេឹកជន់លិរ សូម្កំុបទោដ្យឲ្យវាជន់
លិរទលើរិតតញាតិទញាម្; ទបើមានទភលើងទឆ្ះ សូម្កំុបទោដ្យឲ្យវាទឆ្ះែល់រិតតញាតិទញាម្។ សូម្ឲ្យដត
នទះ ដែលជារបសខ់ាងទព្ៅរូបញាតិទញាម្ទនាះ លិរេឹកជំនន់ឬទឆ្ះទៅរុះ។ សូម្ឲ្យរិតតញាតិទញាម្
 ប់ជាប់ជំពាក់នឹងវាទៅ។ ទពលទវោម្កែល់ទេើយ។ 
 ញាតិទញាម្មានជីវិតរស់ទៅយូរោស់ម្កទេើយ។ ដភនកញាតិទញាម្ បានទ ើញរូបរាងនិង
ព ៌សម្្បុរយ ្ងទព្រើន, ព្តទរៀកញាតិទញាម្ បានឮសំទ ងជាទព្រើន; ញាតិទញាម្មានការពិទសាធ
ទព្រើនោស់។ ទាំងអសទ់នះ វាព្ោន់ដតជាការពិទសាធដតប ុទោ្្ះ។ ញាតិទញាម្ធ្ល្ប់បានេេួលទាន
អាហារឆាង្ញ់ៗ ទេើយរសជ់ាតិយ ្ងឆាង្ញទ់នះ គឺព្ោន់ដតជារស់ជាតិឆាង្ញ់ដតប ុទោ្្ះ, ោម្នអវទីលើសពី
ទនះទ ើយ។ រស់ជាតិមិ្នឆាង្ញ់ ក៏ព្ោន់ដតជារស់ជាតិមិ្នឆាង្ញ់ដតប ុទោ្្ះ, អស់ដតព្តឹម្ទនះ។ ទបើដភនក
ទ ើញរូបរាងលអ វាព្ោន់ដតជារូបរាងលអប ុទោ្្ះ, រូបអាព្កក់ ក៏ព្ោន់ដតជារូបអាព្កក់ដតប ុទោ្្ះ។ 
ព្តទរៀកឮសំទ ងដនអម្ពីទរាះ ោម្នអវីទព្ៅពីទនាះទេៀតទ ើយ។ សំទ ងមិ្នពីទរាះ ក៏ព្ោន់ដតជា
សំទ ងមិ្នពីទរាះប ុទោ្្ះ។ 
 ព្ពះសមាម្សម្ពុេធព្េង់មានព្ពះពុេធែីកាថា ទទាះមានកែី ព្កកែី ទកមងកែី ចាស់កែី ម្នុស្សកែី សតវកែី, 
ោម្នសតវោមួ្យកនុងទោកទនះ អាររក្ាខលួនកនុងសភាពែដែលបានយូរទ ើយៈ អវីៗទាំងអស់ ដតង
ដតជួបព្បេះនឹងការដព្បព្បួលផ្ល្ស់បែូរនិងការព្ពាត់ព្បាស់ដបកោ្្។ ទនះជាការពិតជាក់ដសែងននជីវិត 
ដែលទយើងមិ្នអាររករបស់អវីម្កដកដព្បបានទ ើយ។ ប ុដនតព្ពះពុេធព្េង់បានព្ាស់ថា ការដែលទយើង
អារទធវើបាន គឺពិនិត្យទម្ើលរូបកាយនិងរិតតឲ្យទ ើញថា វាមិ្នដម្នជារបស់ខលួន, វាមិ្នដម្នជា «ខលួន
អញ» ឬ «របស់អញ» ទេ។ វាព្ោន់ដតជាការពិតជាក់ដសែង កនុងមួ្យរយៈទពលដតប ុទោ្្ះ។ វាែូរជា
នទះទនះអញ្ចឹងដែរ, វាព្ោន់ដតមានទ ម្ះថាជានទះរបសញ់ាតិទញាម្ដតប ុ ណឹង; ញាតិទញាម្មិ្នអារ
យកវាទៅជាមួ្យ ទៅេីោមួ្យបានទ ើយ។ រើឯព្េព្យសម្្បតតិទាំងឡាយនិងព្គួសារ របស់ញាតិ
ទញាម្ក៏ែូរោ្្ដែរ; វាព្ោន់ដតមានទ ម្ះថាជារបសញ់ាតិទញាម្ដតប ុទោ្្ះ, ការពិតវាមិ្នដម្នជា
របសញ់ាតិទញាម្ទេ គឺជារបស់ធម្មជាតិ។ 
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ផ្ទះរិតព្ាកដរបសយ់ ើង ធម្មយេសនារបសព់្រះអាចារ្យ ឆា 

វា អតថបេយ ើងវិញយោ  យេង-រង្សី 

 ទសរកែីពិតទនះ មិ្នដម្នរំទពាះដតញាតិទញាម្ដតមា្្ក់ឯងទេៈ ម្នុស្សរាលរ់ូបែូរោ្ទ្ាំងអស់ 
សូម្្បីព្ពះសមាម្សម្ពុេធនិងសាវកទាំងឡាយរបស់ព្ពះអងគក៏ែូទរនះដែរ។ ដបលកខុសពីទយើងដតព្តង់ថា ព្ពះ
ពុេធនិងសាវកទាំងឡាយរបស់ព្ពះអងគ ព្េង់េេួលសាគ្ល់អវីៗទាំងឡាយាម្ធ្តុពិតរបសវ់ា, ព្ពះអងគ
ព្េង់ពំុបានទ ើញមានអវីដបលកពីទនះទ ើយ។ 
 អាព្ស័យទេតុទនះ ព្ពះពុេធព្េង់បានបទព្ងៀនទយើងឲ្យពិនិត្យទម្ើលរូបកាយទនះ ាំងដតពីបាត
ទជើងទ ើងទលើរេូតែល់បទងហើយ រួររុះទព្កាម្ម្កវិញរេូតែល់បាតទជើង។ សូម្ព្ោន់ដតសម្លឹងទម្ើលរូប
កាយ, ទតើញាតិទញាម្ទ ើញមានរបសអ់វីខលះ? ទតើមានអវីមួ្យដែលពិតជាលអសាអ្តឬទេ? ទតើញាតិទញាម្
អារទ ើញមានសារៈសំខាន់ទៅព្តង់កដនលងោឬទេ? រូបកាយទាំងមូ្លទនះ វាទរះដតទរររ៉ឹល អន់ៃយ
មិ្ន ប់ រ, ទេើយព្ពះពុេធព្េង់បានបទព្ងៀនទយើងឲ្យែឹងថា រូបកាយទនះមិ្នដម្នជារបសទ់យើងទេ។ 
ធម្មជាតិរបស់រូបកាយ គឺវាយ ្ងទនះឯង ទព្ពាះថា សងាខ្រធម៌្ទាំងឡាយ រដម្ងដតងដតផ្ល្ស់បែូរ។ ទតើ
ញាតិទញាម្រង់ឲ្យវាទៅជាយ ្ងែូរទម្ែរទេៀតបាន? ាម្ពិតវាោម្នខុសទាស់អវីនឹងធម្មជាតិដព្បព្បួល
ដបបទនះននរូបកាយទេ។ មិ្នដម្នរូបកាយទេ ដែលទធវើឲ្យញាតិទញាម្មានេុកខ, គឺការយល់ខុសរបស់
ញាតិទញាម្ទេ ដែលទធវើឲ្យញាតិទញាម្ទកើតេុកខ។ កាលោញាតិទញាម្ទម្ើលរបសល់អទ ើញថា
អាព្កក់ ទនាះវាមុ្ខជានឹងមានការព្របូកព្របល់ជាមិ្នខាន។ 
 បីែូរជាេឹកេទនល, ាម្ធម្មាវាេូររុះាម្ជាន់ថា្្ក់ វាមិ្នេូរព្ចាស់ទ ើងទលើទេ; ទនះគឺធម្ម
ជាតិរបសវ់ា។ ទបើនរោមា្្ក់ទៅ រទៅមាត់េទនល ទ ើញេឹកេូររុះទព្កាម្ាម្សព្មួ្ល ទេើយ
ទលៃទលៃើរង់ឲ្យវាេូរព្ចាស់ទ ើងទលើវិញ អនកទនាះរ្ាសជ់ាខករិតតទេើយ។ ទទាះោត់ទធវើអវីក៏ទោយ 
គំនិតខុសរបស់ោត់ មិ្នអារអនុញ្ញ្តឲ្យរិតតរបសោ់ត់បានសុខសានតទ ើយ។ ោត់មុ្ខជាទកើតេុកខ
ទោយទយបល់ខុសរបសោ់ត់, ទោយោត់យល់ខុសរទបៀបទនះ។ ទបើោត់មានេស្សនៈព្តឹម្ព្តូវ ោត់
នឹងយល់ថា េឹកព្តូវដតេូររុះទព្កាម្ាម្ជាន់ថា្្ក់។ លគឹកោដតោត់មិ្នយល់ទ ើញយ ្ងទនះ ទេើយ
េេួលសាគ្ល់ការពិតជាក់ដសែងទនះទេទនាះ ោត់ទៅដតអនទះអដនទងទកើតេុកខរេតូ។ 
 េទនលដែលេូររុះទព្កាម្ាម្ជាន់ថា្្ក់ ែូរជារូបកាយញាតិទញាម្។ ទព្កាយពីទកមងខចីម្ក, ឥ ូវ
ទនះ រូបកាយញាតិទញាម្កាល្យទៅជាចាស់, ទេើយទពលទនះ វាទែើរទឆា្្ះទៅរកទសរកែសីាល្ប់។ សូម្កំុ
ព្បាថ្្ារង់ឲ្យវាព្បព្ពឹតតទៅខុសពីទនះឲ្យទសាះ មិ្នដម្នជាទរឿងដែលញាតិទញាម្អារដកដព្បបានទេ។ 
ព្ពះពុេធព្េង់បានបទព្ងៀនទយើងឲ្យយល់ទ ើញអវីៗទាំងអសា់ម្ភាពពិតរបស់វា រួរទេើយលះបង់នូវ
ការជាប់ជំពាក់រិតតទលើវាទរញទៅ។ 
 សូម្ញាតិទញាម្យកម្ទនាសទញ្ចតនាលះបង់ទនះេុកជាេីពឹងេីនឹករលឹក។ សូម្ទរះដតរទព្ម្ើន
កម្មោឋ្នតទៅរេូត ទទាះបីញាតិទញាម្រេិតរនេយ ្ងោក៏ទោយ។ សូម្បទោដ្យឲ្យរិតតញាតិ
ទញាម្ ាំងទៅជាប់ជាមួ្យែទងហើម្។ សូម្ែកែទងហើម្ដវង ពីរ-បីែង រួរទេើយាំងរិតតទៅជាប់នឹងែទងហើម្ 
ទោយទព្បើពាក្យម្នតថា «ពុទទាធ្»។ សូម្ព្បតិបតតិាម្រទបៀបទនះទរៀងរេូតទៅ។ ែរាបោញាតិទញាម្
កាន់ដតអស់កមាល្ំងខាល្ំង ែរាបទនាះការព្បមូ្លរិតតឲ្យមូ្លរបស់ញាតិទញាម្ព្តូវដតបានព្បទសើរទ ើង
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ផ្ទះរិតព្ាកដរបសយ់ ើង ធម្មយេសនារបសព់្រះអាចារ្យ ឆា 

វា អតថបេយ ើងវិញយោ  យេង-រង្សី 

ដែរ ទែើម្្បីឲ្យញាតិទញាម្អារេប់េលនឹ់ងការ រុឺកចាប់ដែលទកើតទ ើង។ កាលោញាតិទញាម្
ចាប់អសក់មាល្ំង ទពលទនាះសូម្ ប់ដលងគិតអវីទាំងអស់។ សូម្េុកឲ្យរិតតព្បមូ្លនែុំខលួនឯង រួរទេើយ
ដបរទៅរកសតិែឹងទលើែទងហើម្។ សូម្ព្ោន់ដតបនតសូព្តធម៌្កនុងរិតតថា «ពុទទាធ្! ពុទទាធ!្» រេូតទៅ។ សូម្
បំទភលរកិរចការខាងទព្ៅឲ្យអស់។ សូម្កំុព្បកាន់ខាជ្ប់នឹងគំនិតគិតែលកូ់នទៅនិងព្កុម្ញាតិ កំុព្បកាន់
ខាជ្ប់នឹងរបស់អវីឲ្យទសាះ។ សូម្លះបង់វាទចាលទៅ។ សូម្បទោដ្យឲ្យរិតតរួម្មូ្លទលើអារម្ម ៍ដត
មួ្យ  ទេើយឲ្យវាាំងទៅជាប់នឹងែទងហើម្។ សូម្ឲ្យរិតតាំងទៅជាមួ្យនឹងែទងហើម្ដតម្ ្ាង។ សូម្នចង់
រិតតរេូតទាល់ដតវាកាល្យទៅជាព្សេន់ទៅៗ រេូតទាល់ដតទវេនារម្ម ៍ទខ្ាយទៅៗ, ទេើយទ ើញ
មានពនលឺ និងការភាញ្ក់រឭកយ ្ងព្បនព ទកើតទ ើងទៅកនុងរិតត។ ទៅទពលទនាះ កាលោការ ឺរុកចាប់
ទកើតមានទ ើង វានឹងរំសាយរោយបាត់ាម្លំោប់ ទោយឯកឯង។ 
 ជាអវសាន ទញាម្នឹងេុកែទងហើម្ែូរជាញាតិសនាដ្នអទញ្ជើញម្កសួរញាតិទញាម្។ កាលោ
ទគព្ត ប់ទៅវិញ ទយើងជូនែំទ ើរទគទរញទៅ។ ទយើងាម្ទម្ើលទគ រេូតទាល់ដតទគទែើរទរញនុត ឬ
ក៏ជិះរៃយនតបរទរញទៅនុតកនទុយដភនក ទេើបទយើងព្ត ប់រូលម្កកនុងនទះវិញ។ ទយើងពិនិត្យទម្ើល
ែទងហើម្ាម្រទបៀបែូរោ្ទ្នះដែរ។ ទបើែទងហើម្ទព្ោតព្ោត ទយើងែឹងថាវាទព្ោតព្ោត, ទបើវាព្សេន់ ទយើង
ែឹងថាវាព្សេន់។ ទៅទពលដែលវាកាល្យទៅជាព្សេន់ទៅៗ ទយើងទរះដតាម្ពិនិត្យទម្ើលវាជានិរច 
ទោយោស់សតិរបសទ់យើងឲ្យភាញ្ក់រឭកទៅទពលជាមួ្យោ្ទ្នះ។ ទៅេីបំនុតែទងហើម្រលត់បាត់អស់ 
មានដតការភាញ្ក់រឭកទេដែលទៅសល់; ទនះទៅថាបានទ ើញព្ពះពុេធ។ ទយើងមានការភាញ្ក់រឭកយ ្ង
ភលសឺាវ្ង ដែលទៅថា «ពុទទាធ្» គឺបុគគលដែលបានព្ាស់ែឹង បុគគលដែលភាញ្ក់រឭក បុគគលដែលភលឺសាវ្
ង។ គឺជាការជួបនិងាំងទៅជាមួ្យព្ពះពុេធ ព្បកបទោយវិជាជនិ្ងពនលឺភលឺសាវ្ង ទព្ពាះថា មានដតរូបកាយ
ននព្ពះពុេធកនុងព្បវតតិសាង្កសតទេ ដែលបានរូលនិពាវ្ន។ ព្ពះពុេធពិតព្បាកែ ព្ពះពុេធដែលជាការព្ាស់
ែឹង ភលឺថាល្ ព្តរះព្តរង់ទនាះ, ទយើងអារពិទសាធទ ើញ និងបានសទព្ម្រកនុងទពលឥ ូវទនះ ទេើយទៅ
ទពលទនាះ រិតតនឹងមូ្លម្កដតមួ្យ។ 
 ទេតុែូទរនះ សូម្ញាតិទញាម្លះបង់ រោស់ទចាលអវីៗទាំងអស់ ទលើកដលងដតសតិែឹង។ ទបើ
មាននិមិ្តតឬក៏សំទ ងទន្សងៗទកើតទ ើងកនុងរិតត ទៅទពលរទព្ម្ើនកម្មោឋ្ន សូម្កំុរវល់នឹងវា។ សូម្
លះបង់វាទចាលទាំងអស់។ សូម្កំុជាប់រិតតទលើអវីឲ្យទសាះ។ សូម្ព្ោន់ដតាំងទៅជាមួ្យសតិែឹងដត
ម្្ា ្ងទនះ។ សូម្កំុខវលនឹ់ងអតីតកាលឬក៏អនាគតកាលទ ើយ សូម្សថិតទៅទសៃៀម្សៃប់។ ញាតិទញាម្
នឹងបានទៅែល់េីកដនលងមួ្យ ដែលោម្នការទែើរទៅមុ្ខ ទែើរៃយទព្កាយ ឬទៅនឹងមួ្យកដនលងទេ, គឺជា
េីកដនលង ដែលោម្នវតថុអវីគួរជាេីជាប់ជំពាក់រិតត ឬព្បកាន់ខាជ្ប់ទ ើយ។ ទេតុអវី? ពីទព្ពាះវាោម្ន «អញ» 
ោម្ន «ខលួនអញ» ឬ «របសអ់ញ» ទេ។ វារោយបាត់អសទ់ៅទេើយ។ ព្ពះពុេធព្េង់បានទព្បៀនព្បទៅ
ទយើងឲ្យលះបង់អវីៗទចាលទាំងអសា់ម្រទបៀបទនះ មិ្នឲ្យយកអវីទៅជាមួ្យទសាះទ ើយ។ សូម្ពិនិត្យ
ទម្ើលអវីៗទាំងអស់ ឲ្យបានសាគ្ល់ ឲ្យែឹងរ្ាស់; លុះបានែឹងរ្ាស់ទេើយ លះបង់វាទចាលទៅ។ 
 ការបានសទព្ម្រព្ពះធម៌្ សទព្ម្រមាោ ្ននការរួររំទោះពីវែតសង្ារ គឺជាកិរចការដែលទយើងព្គប់
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ោ្ព្្តូវដតទធវើទោយខលួនឯង។ ែូទរនះ សូម្ញាតិទញាម្សាកល្បងលះបង់ ទេើយយល់ព្ពះធម៌្ឲ្យបាន
រ្ាស់ោស់។ សូម្ញាតិទញាម្ខិតខំឲ្យដម្នដេន កនុងការរទព្ម្ើនកម្មោឋ្ន។ សូម្កំុព្ពួយអំពីទរឿង
ព្គួសារញាតិទញាម្។ ទៅទពលទនះ ព្គួសារញាតិទញាម្ទៅដតែដែល; ទៅអនាគត ទគនឹងដព្បកាល្យ
ទៅែូរជាញាតិទញាម្ដែរ។ កនុងទោកទនះ ោម្នជនោមា្្ក់ អារទរៀសវាងវាសនាទនះបានទ ើយ។ 
ព្ពះពុេធព្េង់បានទព្បៀនព្បទៅឲ្យេមាល្ក់ទចាលអវីៗទាំងអស់ ដែលោម្នខលឹម្សារពិតព្បាកែ។ ទបើញាតិ
ទញាម្េមាល្ក់អវីៗទាំងអសទ់ចាលទៅ ញាតិទញាម្នឹងទ ើញសរចធម៌្ ទ ើញទសរកែីពិត។ ទបើញាតិ
ទញាម្មិ្នទធវើែូទរនះទេ ទនាះញាតិទញាម្នឹងមិ្នបានទ ើញសរចៈធម៌្ ទ ើញទសរកែីពិតទ ើយ។ ទនះគឺ
ជាធម្មជាតិ, ទេើយទៅកនុងទោកទនះ ធម្មជាតិទនះ ែូរៗោ្ទ្ាំងអស់ សព្មាប់ម្នុស្សរាលរ់ូប។ ែូទរនះ 
សូម្ញាតិទញាម្កំុព្ពួយ ទេើយកំុព្បកាន់ខាជ្ប់ទលើអវីឲ្យទសាះ។ 
 ទទាះបីញាតិទញាម្ែឹងខលួនឯងថា ញាតិទញាម្ទៅទរះដតគិតក៏មិ្នទាស់ខុសអវីដែរ ែរាបោ
ញាតិទញាម្គិតទោយគតិប ឌិត; សូម្កំុគិតទនែសផ្ដ្ស។ ទបើញាតិទញាម្គិតែលកូ់នទៅ, សូម្នឹក
គិតែល់វាទោយគតិប ឌិត មិ្នដម្ននឹកទោយទលៃទលៃើលីោទេ។ ទទាះបីរិតតងាកទៅទលើអវីក៏ទោយ 
សូម្នឹកគិតទេើយេេួលសាគ្ល់របសទ់ាំងទនាះ ទោយគតិប ឌិត ទោយយល់អំពីធម្មជាតិរបស់វា។ 
ទបើញាតិទញាម្សាគ្ល់របសអ់វីៗ ទោយគតិប ឌិត ទនាះញាតិទញាម្នឹងលះបង់វាទចាលបាន ទេើយឥត
មានេុកខទេ។ រិតតក៏បានភលឺថាល្រើករាយនិងសុខសានត នុតចាកពីការរំខានទន្សងៗ; ជារិតតមូ្លដតមួ្យ។ 
ទៅទពលឥ ូវទនះ របស់ដែលញាតិទញាម្អារយកម្កពឹងពាក់ជាជំនួយបាន គឺែទងហើម្របស់ញាតិ
ទញាម្។ 
 ទនះជាកិរចការផ្ទ្ល់ខលួនរបស់ញាតិទញាម្ មិ្នដម្នជាកិរចការរបសអ់នកោឯទេៀតទេ។ សូម្
េុកឲ្យអនកឯទេៀតបំទពញកិរចការរបស់ទគរុះ។ ញាតិទញាម្មានភារកិរចនិងការេេួលខុសព្តូវផ្ទ្ល់
ខលួន ទេើយញាតិទញាម្មិ្នព្តូវេេួលយកភារកិរចននព្គួសារញាតិទញាម្ទេ។ សូម្កំុេេួលយករបសអ់វី
ម្កទេៀត សូម្លះបង់វាទចាលឲ្យអសទ់ៅ។ ការលះបង់ទនះ នឹងទធវើឲ្យរិតតញាតិទញាម្បានសៃប់។ ទៅ
ទពលទនះ ភារកិរចដតមួ្យរបស់ញាតិទញាម្ គឺព្បមូ្ល ទេើយទាញរិតតរបស់ញាតិទញាម្ម្ករកសនតិភា
ព។ អវីៗទព្ៅពីទនះ សូម្េុកវាឲ្យអនកឯទេៀតរុះ។ រូប សំទ ង កលិន រសជាតិទាំងឡាយ, សូម្េុកឲ្យអនក
ឯទេៀតគិតគូររុះ។ សូម្េមាល្ក់អវីៗទចាលទាំងអស់ ទេើយទធវើការបំទពញភារកិរចដតមួ្យរបសញ់ាតិទញា
ម្។ អវីៗទាំងអស់ ដែលទកើតទ ើងកនុងរិតតញាតិទញាម្ ែូរជាខាល្រ ឺរុកចាប់ ខាល្រសាល្ប់ ព្ពួយអំពីអនក
ែនេ ឬអវីៗទេៀតក៏ទោយ, សូម្ព្បាប់វាថាៈ «កំុម្ករំខានអញ អញ ប់ ដលងរវល់នឹងអនកឯងទេៀត
ទេើយ»។ សូម្ទរះដតនិយយថាែូទរនះទៅខលួនឯង ទៅទពលោដែលធម៌្ទាំងឡាយទនះទកើតទ ើង
កនុងរិតតញាតិទញាម្។ 
 ទតើពាក្យថា «ធម៌្» សំទៅទៅទលើអវី? អវីៗទាំងអសក់នុងទោកទនះ ទៅថា ធម្។៌ ោម្នរបស់អវីមួ្យ
ដែលមិ្នដម្នជាធម៌្ទេ។ រុះពាក្យថា «ទោក» ទនះជាអវីដែរ? ទោក គឺជា សាថ្នភាពននរិតតដែលទធវើឲ្យ
ញាតិទញាម្ខវល់ខាវ្យទៅទពលទនះ។ គិតថាៈ «ទតើអនកទនះនឹងទធវើអវីេន?៎ ទតើអនកទនាះនឹងទធវើអវីេន៎? ទៅ
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ទពលអញសាល្ប់ទៅ ទតើអនកោនឹងទម្ើលដៃរក្ាវា? ទតើវានឹងរស់ទៅរទបៀបោ?» ទាំងអសទ់នះជា «
ទោក»។ សូម្្បីការនឹកទ ើញខាល្រសាល្ប់ ឬខាល្រ ឺចាប់ក៏ទៅថាទោកដែរ។ 
 ញាតិទញាម្ទបាះបង់ទោកទចាលទៅ! ទោកគឺជា ែំទ ើរព្បព្ពឹតតទៅាម្ធម្មា។ ទបើញាតិ
ទញាម្បទោដ្យឲ្យវាទកើតទ ើងកនុងរិតត ទេើយព្គបសងរត់ទលើរិតតបានទនាះ, រិតតនឹងកាល្យទៅជាងងឹត
ងងល់ ទេើយមិ្នអារទម្ើលខលួនឯងទ ើញបានទេ។ ទេតុែូទរនះ ទទាះអវីទកើតទ ើងកនុងរិតតក៏ទោយ សូម្
ព្ោន់ដតគិតថាៈ «វាមិ្នដម្នជាកិរចការរបស់អញទេ»។ 
 ការគិតថា ញាតិទញាម្រង់រស់ឲ្យបានយូរ នឹងទធវើឲ្យញាតិទញាម្ទកើតេុកខ។ ប ុដនតការគិតថា 
ញាតិទញាម្រង់សាល្ប់ភាល្ម្ៗ ឬសាល្ប់កនុងទពលឆាប់ៗទនះ, ក៏មិ្នលអដែរ គឺជាេុកខដម្នឬទេ? បាតុភូត
ទាំងឡាយ មិ្នដម្នជារបស់ទយើងទេ, វាព្បព្ពឹតតទៅាម្រ្ាប់ធម្មជាតិផ្ទ្ល់របស់វា។ ញាតិទញាម្មិ្ន
អារទធវើអីទកើតទេ រំទពាះែំទ ើរការ ៍ននរូបទនះ។ ញាតិទញាម្អារទធវើឲ្យវាសាអ្តបនតិរ ទធវើឲ្យវាមាន
សព្ម្សល់អបនតិរ និងសាអ្តបាតបានមួ្យរយៈទពល; ែូរជាយុវនារើទាំងឡាយ ដែលោបបបូរមាត់
ទេើយេុកខព្ករកឲ្យដវង, ប ុដនតែលជ់រាម្កែល់ ម្នុស្សរាលរ់ូបកនុងនាវាដតមួ្យ គឺចាសជ់រាែូរោ្្ទាំងអ
ស់។ ទនះគឺជា ធម្មជាតិរបសរ់ូបកាយ; ញាតិទញាម្មិ្នអារដកដព្បវាបានទ ើយ។ ប ុដនតរបសដ់ែលញាតិ
ទញាម្អារទធវើឲ្យលអព្បនពបានគឺ រិតត។ នរោក៏អារសង់នទះអំពីទ ើឬៃមបានដែរ ប ុដនតព្ពះពុេធព្េង់
បានទព្បៀនព្បទៅថា នទះដបបេនឹងមិ្នដម្នជានទះពិតព្បាកែរបស់ទយើងទេ, វាព្ោន់ដតជារបស់ទយើង
ាម្ធម្មាប ុទោ្្ះ។ វាជានទះមួ្យកនុងទោក ទេើយវាទែើរាម្នលូវននទោក។ 
 នទះពិតព្បាកែរបសទ់យើងគឺ សនតភិាពខាងកនងុ។ នទះដែលជារបស់ខាងទព្ៅ អារលអសាអ្តពិត
ដម្នទេើយ ដតវាមិ្នសូវមានសនតិភាពទេ។ វាទរះដតមានកងវល់យ ្ងទនះ រួរទេើយយ ្ងទនាះ, ទសរកែី
ព្ពួយបារម្ភយ ្ងទនះ រួរទេើយយ ្ងទនាះទេៀត។ ែូទរនះ ទយើងនិយយថា វាមិ្នដម្នជានទះពិតព្បាកែ
របសទ់យើងទេ, វាជារបស់ទ់ព្ៅខលួនទយើង; ទទាះយូរឬឆាប់ ទយើងនឹងព្តូវដតលះបង់វាទចាល។ មិ្នដម្នជា
េីកដនលងដែលទយើងអាររសទ់ៅរេូតបានទេ ពីទព្ពាះវាមិ្នដម្នជារបសទ់យើងពិតព្បាកែ; វាជាដននក
មួ្យននទោក។ 
 រូបកាយទយើងក៏ែូរោ្្ដែរៈ ទយើងេុកវាថាជាខលួន ជា «អញ» ជា «របសអ់ញ» ប ុដនតាម្ពិត វាមិ្ន
ដម្នែូទរនះទសាះទេ, រូបកាយជានទះម្្ា ្ងទន្សងទេៀតននទោក។ រូបកាយញាតិទញាម្ ទធវើែំទ ើរាម្
ធម្មជាតិរបស់វា; ាំងដតពីកំទ ើតម្កែលទ់ពលទនះ វាចាស់ទេើយ ឺ, ញាតិទញាម្មិ្នអារហាម្
ឃ្ត់វាមិ្នឲ្យទៅជាយ ្ងទនះបានទេ; ទនះជាធម្មជាតិរបសវ់ា។ ការរង់ឲ្យវាដបលកខុសពីទនះ គឺភលីទភលើ
លីោ ព្បដេលោ្នឹ្ងការរង់ឲ្យសតវទាកាល្យទៅជាសតវមាន់ដែរ។ កាលោញាតិទញាម្ទ ើញថា 
សភាពការ ៍ដបបទនះមិ្នអារទធវើទៅទកើតទេ; ទាព្តូវដតទៅជាទា, មាន់ព្តូវដតទៅជាមាន់, រូបកាយ
ព្តូវដតចាស់ជរា រួរទេើយសាល្ប់; ញាតិទញាម្នឹងមានកមាល្ំងនិងថាម្ពលទ ើង។ ទទាះបីញាតិទញាម្
រង់ឲ្យរូបកាយសថិតទៅបានយូរយ ្ងោកែី ក៏វានឹងមិ្នអារទៅបានដែរ។ 
 ព្ពះពុេធព្េង់ព្ាស់ថាៈ 
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 «អនិចា្្ វត សងាខ្រា ឧប្ាេវយធម្មិទនា 
ឧប្បជជិាវ្ និរុជ្ឈនតិ ទតសំ វូបសទមា សុទខា» 
ដព្បថាៈ «សងាខ្រទាំងឡាយ មិ្នទេៀងដម្នពិត មានកិរិយទកើតទ ើងនិងវិនាសបាត់ទៅវិញជា
ធម្មា ទកើតទ ើងទេើយ ដតងដតរលត់ទៅវិញ ការរលត់បាត់ទៅននសងាខ្រទាំងឡាយ នាំម្កនូវ
ទសរកែីសុខពិតព្បាកែ។» 

ពាក្យថា «សងាខ្រ» សំទៅទៅទលើរូបកាយនឹងរិតតទនះឯង។ សងាខ្រទាំងឡាយមិ្នទេៀងទេើយដព្បព្បួល, 
ទកើតទ ើងទេើយវិនាសទៅវិញ; ដតម្នុស្សរាល់រូបរង់ទៅវាសថិតទៅរេូត, ទនះជាភាពលៃីទលៃើលីោ។ 
សូម្សទងរតទម្ើលែទងហើម្ទម្ើល៍។ ែទងហើម្រូលម្កទេើយទរញទៅវិញ; ទនះជាធម្មជាតិរបសវ់ា, វាព្តូវដត
ព្បព្ពឹតតទៅយ ្ងទនះ។ ែទងហើម្រូលនិងែទងហើម្ទរញ ព្តូវផ្ល្ស់បែូរោ្,្ វាព្តូវដតមានការផ្ល្ស់បែូរ។ សងាខ្រ
ទាំងឡាយ ទកើតទ ើងាម្ការផ្ល្ស់បែូរ; ញាតិទញាម្មិ្នអារហាម្ឃ្ត់វាបានទេ។ សូម្ព្ោន់ដតគិត
ទម្ើលថាៈ «ទតើញាតិទញាម្អារែកែទងហើម្ទរញ ទោយមិ្នបារ់ែកែទងហើម្រូលបានឬទេ? ទតើទធវើែូទរនះ
បានព្សួលខលួនឬទេ? ឬក៏ញាតិទញាម្អារព្ោន់ដតែកែទងហើម្រូលដតម្្ា ្ងបានដែរឬទេ?» ទយើងរង់ឲ្យ
វតថុទាំងឡាយសថិតទៅរេូត ដតវាមិ្នអារសថិតទៅរេូតបានទេ; វាមិ្នអារទធវើយ ្ងទនះបានទ ើយ។ 
កាលោែទងហើម្បានរូលម្ករួរទេើយ វាព្តូវដតទរញទៅវិញ, កាលោវាបានទរញនុតទៅទេើយ វា
ព្តូវដតរូលម្កជាៃមីម្ែងទេៀត។ ទនះជាធម្មជាតិដម្នឬទេ? ទព្កាយពីបានទកើតទ ើង ទយើងដព្បទៅជា
ចាស់ ទេើយ  ឺ រួរទេើយសាល្ប់, ទនះជាការធម្មាទេ។ ទោយសារដតសងាខ្រទាំងឡាយ បានបំទពញ
មុ្ខងាររបស់វា, ទោយសារដតែទងហើម្រូលនិងែទងហើម្ទរញ ផ្ល្ស់បែូរោ្យ្ ្ងទនះទេើយ ទេើបបានជា
ម្នុស្សជាតិទៅមានទៅេីទនះែលស់ពវនៃៃ។ 
 ទៅទពលដែលទយើងទកើតភាល្ម្ ទយើងព្តូវសាល្ប់ទៅវិញ។ ការទកើតនិងសាល្ប់របសទ់យើងជារបស់
ដតមួ្យ; វាែូរជាទ ើមួ្យទែើម្; កាលោមានឫស ព្តូវដតមានដម្ក, កាលោមានដម្ក ព្តូវដតមាន
ឫស។ ទយើងមិ្នអារមានរបស់មួ្យ ទោយមិ្នអារមានមួ្យទេៀតទនាះទេ។ គួរឲ្យរង់ទសើរបនតិរដែរ 
ទោយទ ើញម្នុស្សនានាទកើតេុកខ ខវល់ខាវ្យ យំដព្សកយ ្ងខាល្ំង ទៅទពលោមានម្រ ភាព, 
ទេើយអបអរជាពនលឹក ទៅទពលមានកំទ ើត។ ទនះជាការយល់ព្រ ំ ោម្នជនោមា្្ក់ដែលបាន
សទងរតទម្ើលទរឿងទនះ ឲ្យបានរ្ាស់ោសទ់េ។ អាាម្ភាពយល់ទ ើញថា ទបើទោកអនករង់យំដម្ន
ដេន ជាការព្បទសើរគួរដតយំទៅទពលដែលមាននរោមា្្ក់ទកើត ទោយម្កពីទេតុថា ាម្ការពិត 
កំទ ើតគឺម្រ ភាព, ម្រ ភាពគឺកំទ ើត, ឫសគឺដម្ក, ដម្កគឺឫស។ ទបើព្តូវយំ យពំ្តង់ឫស, យំទៅ
ទពលទកើត។ សូម្សទងរតទម្ើលឲ្យរ្ាសដ់ម្នដេនៈ ទបើោម្នកំទ ើតទេ ម្រ ភាពក៏ោម្នដែរ។ ទតើញាតិ
ទញាម្យល់ទរឿងទនះបានឬទេ? 
 សូម្ញាតិទញាម្កំុគិតទព្រើនទពក។ សូម្ព្ោន់ដតគិតថាៈ «ទនះគឺជារ្ាប់ធម្មជាតិ»។ វាជាកិរច
ការ ជាភារកិរចរបសញ់ាតិទញាម្។ ទៅទពលទនះ ោម្ននរោមា្្ក់អារជួយញាតិទញាម្បានទេ; ោមន្អវី
ដែលព្គួសារ ឬព្េព្យសម្្បតតិទាំងអសរ់បស់ញាតិទញាម្ អារជួយញាតិទញាម្បានទេ។ មានដតសតិ
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ែឹងព្តឹម្ព្តូវទេ ដែលអារជួយញាតិទញាម្បាន។ ែូទរនះ សូម្ញាតិទញាម្កំុរនធត់, សូម្លះបង់, សូម្
ទបាះវាទចាលឲ្យអសទ់ៅ។ 
 ទទាះបីទបើញាតិទញាម្មិ្នលះបង់វាក៏ទោយ, អវីៗទំាងអស់ ចាប់ទនែើម្ចាកទរញពីញាតិទញាម្
ទេើយ។ ទតើញាតិទញាម្ទ ើញឬទេ ដននកទន្សងៗននរូបកាយញាតិទញាម្ កំពុងដតខិតខំរទបះទរញពីោ្្
យ ្ងទនះ? សូម្ពិនិត្យទម្ើលសក់ៈ កាលោញាតិទញាម្ទៅទកមង សក់ទ្មទ្េើយព្កាស់, ឥ ូវទនះវា
ព្ជុះ វាចាកទរញទេើយ។ ដភនកញាតិទញាម្ធ្ល្ប់មានសុខភាពលអ ទម្ើលទ ើញរ្ាស់, ទេើយឥ ូវទនះវា
ទខ្ាយ ញាតិទញាម្ទម្ើលទ ើញមិ្នរ្ាសទ់េ។ កាលោអវយវៈទាំងឡាយែលកំ់ ត់វាទេើយ វា
ចាកទរញទៅ, េីទនះមិ្នដម្នជានទះរបស់វាទេ។ កាលញាតិទញាម្ទៅទកមង ទធមញញាតិទញាម្មានសុខ
ភាពរ៉ឹងមំា, ឥ ូវទនះវារទងាគ្ះរទងគើ ព្បដេលជាញាតិទញាម្ពាក់ទធមញទធវើទោយនែនងទេែឹង! ដភនក 
ព្តទរៀក ព្រមុ្ះ អោដ្តរបស់ញាតិទញាម្ អវីៗទាំងអសទ់រះដតខិតខំចាកទរញទៅទេើយ ពីទព្ពាះេី
កដនលងទនះមិ្នដម្នជានទះរបស់វា។ ញាតិទញាម្មិ្នអារយកសងាខ្រម្កទធវើជានទះបានសថិតទសថររេូតទ ើ
យ។ ញាតិទញាម្អារសំោក់ទៅបានមួ្យរយៈកាលខលី រួរទេើយព្តូវដតចាកទរញទៅ។ បីែូរជាអនក
ជួលនទះទគទៅ សម្លឹងទម្ើលនទះតូរមួ្យជាមួ្យនឹងដភនកជនពិការអញ្ចឹងដែរ។ ទធមញរបសោ់ត់មិ្នសូវ
លអ, ព្តទរៀកក៏មិ្នសូវនវ, រូបកាយក៏មិ្នសូវមានសុខភាពលអដែរ; អវីទាំងអស់កំពុងដតចាកទរញទៅទេើ
យ។ 
 ទេតុែូទរនះ ញាតិទញាម្មិ្នចាំបារ់ព្ពួយបារម្ភអំពីអវីៗទាំងអស់ ពីទព្ពាះវាមិ្នដម្នជានទះពិត
ព្បាកែរបស់ញាតិទញាម្ទេ។ វាព្ោន់ដតជាជព្ម្កបទោដ្ះអាសននដតប ុទោ្្ះ។ ទោយបានម្កទកើត
កនុងទោកទនះ ញាតិទញាម្ព្តូវដតពិនិត្យទម្ើលធម្មជាតិរបស់វា។ របសដ់ែលមានទាំងប ុនាម្ន វាបព្មុ្ង
ដតនឹងរោយបាត់ទៅវិញ។ សូម្សម្លឹងទម្ើលរូបកាយរបសញ់ាតិទញាម្ទម្ើល៍។ ទតើញាតិទញាម្មាន
ទ ើញមានរបស់អវីមួ្យដែលសថិតទៅែដែលែូរទែើម្ឬទេ? ទតើដស្បករបសញ់ាតិទញាម្ទៅែដែលែូរ
ទែើម្ឬទេ? រុះសក់យ ្ងោដែរ? វាឥតទៅែូរទែើម្ទេ ដម្នឬទេ? ទតើរបស់អស់ទាំងទនះទៅឯោ? 
ទនះគឺជាធម្មជាតិ, ជារ្ាប់ធម្មជាតិ។ កាលោែលកំ់ ត់ បាតុភូតទាំងឡាយ ព្បព្ពឹតតទៅាម្នលូវ
របសវ់ា។ ទោកទនះមិ្នដម្នជារបស់ពឹងពាក់បានទ ើយ គឺជាវង់មូ្លោម្នេីបំនុត ននការព្ជួលព្របល់
និងវិបតតិ ននការសប្ាយនិងេុកខ។ ោម្នសនតិភាពទេ។ 
 កាលោទយើងោម្ននទះពិតព្បាកែទេ ទយើងែូរជាអនកែំទ ើរមា្្ក់ទែើរាម្ៃនល់ឥតមានេីទៅ, 
ទែើរទៅេិសទនះបនតិរ រួរទេើយទែើរទៅេិសទនាះ ប់មួ្យសនទុះ រួរទេើយទែើរតទៅទេៀត។ លគឹកោ
ទយើងមិ្នទាន់ព្ត ប់ទៅនទះពិតព្បាកែរបសទ់យើងទេទនាះ, ទទាះទយើងទធវើអវីក៏ទោយ ទយើងទរះដត
រសាប់រសល់ ែូរោ្ទ្បះបិេនឹងម្នុស្សមា្្ក់ដែលបានទធវើែំទ ើរទរញពីភូមិ្របស់ខលួនអញ្ចឹងដែរ។ លុះ
ព្ាដតកាលោោត់ព្ត ប់ម្កនទះវិញ ទេើបោត់អារសព្មាកបានទោយសុខសានត។ 
 កនុងទោកទនះ ទគមិ្នអាររកទ ើញសនតិភាពទៅេីកដនលងោមួ្យទ ើយ។ អនកព្កីព្កោម្នសនតិ
ភាពទេ រើឯអនកមានក៏ោម្នសនតិភាពដែរ។ ម្នុស្សទពញវ័យទាំងឡាយក៏ោម្នសនតិភាព, កូនទកមង
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ទាំងឡាយក៏ោម្នសនតិភាព, អនកមានរំទ ះតិរតួរក៏ោម្នសនតិភាព, រើឯអនកមានរំទ ះខពង់ខពស់ក៏
ោម្នសនតិភាពដែរ។ ទៅេីកដនលងោក៏ោម្នសនតិភាពដែរ។ ទនះទេើយជាធម្មជាតិននទោក។ 
 អនកមានព្េព្យសម្្បតតិតិរតួរមានេុកខ រើឯអនកមានព្េព្យសម្្បតតិទព្រើនក៏មានេុកខដែរ។ កូនទកមង 
ម្នុស្សទពញវ័យ ម្នុស្សចាស់ទាំងឡាយ... ព្គប់រូបទាំងអស,់ សុេធដតមានេុកខ។ រងេុកខទោយជរាភាព, 
រងេុកខទោយទៅទកមង, រងេុកខទោយមានសម្្បតតិសែុកសែម្ភ, ទេើយរងេុកខទោយព្កីព្ក, សុេធដតេុកខទាំង
អស់ ោម្នអវីទព្ៅពីេុកខទ ើយ។ 
 កាលោញាតិទញាម្បានពិនិត្យពិចារោទម្ើលអវីៗាម្រទបៀបទនះ ញាតិទញាម្នឹងទ ើញ
អនិរចំ ទសរកែីមិ្នទេៀង និង េុកខំ ទសរកែីមិ្នទពញរិតត។ ទេតុអវីបានជាអវីៗទាំងឡាយមិ្នទេៀង ទេើយ
មិ្នជាេីទពញរិតត? ពីទព្ពាះម្កពីវា អនាត្ មិ្នដម្នរបស់ខលួន។ 
 រូបកាយដែលទែក ឺរុកចាប់ទៅេីទនះ រិតតដែលែឹងថាមានជំងឺ ឺរុកចាប់, ទាំងពីរទនះទៅ
ថា ធម្៌។ របស់ដែលោម្នរូបរាង ែូរជាគំនិតទវេនានិងសញ្ញ្ទាំងឡាយ ទៅថា នាម្ធម្៌។ របស់
ដែលព្តូវរួបរ៉ឹតទោយទោយការ ឺរុកចាប់ទន្សងៗទនះ ទៅថា របូធម្៌។ របស់ដែលមានរូបរាង ទៅ
ថា ធម៌្, រើឯរបស់ោម្នរូបរាង ក៏ទៅថា ធម៌្ ដែរ។ ាម្ការពិត ទគោម្នទ ើញ «ខលួនអញ» ទៅេីកដនលង
ោទ ើយ, មានដតធម៌្ទាំងឡាយ ដែលទរះដតទកើត-រលត់ ទកើត-រលត់ មិ្ន ប់ រ ព្សបាម្ធម្ម
ជាតិរបសវ់ា។ ទយើងទកើត-សាល្ប់ ទកើត-សាល្ប់ ព្គប់រយៈទពល ទវោ។ ទនះជារ្ាប់ធម្មជាតិ។ 
 កាលោទយើងគិតែល់ព្ពះពុេធ គិតែល់ព្ពះពុេធវរនៈយ ្ងព្តឹម្ព្តូវពិតព្បាកែ, ទយើងយល់ថា 
ព្ពះអងគគួរជាេីទោរពបូជានព្កដលង។ ទៅទពលោដែលទយើងទ ើញការពិតននរបសអ់វីមួ្យ ទយើង
ទ ើញការទព្បៀនព្បទៅរបស់ព្ពះអងគ ទ ើញព្ពះធម៌្ ទទាះបីទយើងមិ្នដែលបានព្បតិបតតិព្ពះធម៌្ទសាះ
ក៏ទោយ។ ប ុដនតទបើទយើងបានសាដ្ប់ បានទរៀន បានព្បតិបតតិព្ពះធម៌្ ដតមិ្នទាន់បានទ ើញការពិតទៅ
ទ ើយទេទនាះ គឺទយើងទៅមិ្នទាន់មាននទះសដម្្បងទៅទ ើយទេ។ 
 សូម្យល់អំពីរំ ុរទនះថា ម្នុស្សព្គប់រូប សពវសតវទាំងឡាយ បព្មុ្ងដតនឹងចាកទរញទៅ។ 
កាលោសតវទាំងឡាយបានរសទ់ៅអសរ់យៈកាលព្តឹម្ព្តូវទេើយ វាទៅាម្ែំទ ើររបសវ់ា។ អនក
មាន អនកព្ក ទកមងឬចាស់ សតវទោកទាំងអស់ ព្តូវដតបានពិទសាធការដព្បព្បួលទនះ។ 
 កាលោញាតិទញាម្ែឹងថា ទោកដតងដតដព្បព្បួលាម្រទបៀបទនះឯង, ញាតិទញាម្ែឹងថា 
ទោកជាេីមិ្នគួរោប់រិតតទ ើយ។ កាលោញាតិទញាម្ទ ើញថា ោម្នរបស់អវីឋិតទៃរឬមានខលឹម្សារ
ដែលញាតិទញាម្ពឹងពាក់បានទ ើយទនាះ, ញាតិទញាម្ទកើតមានការរសាយនិងទនឿយោយកនុង
រិតត។ 
 ដតការទនឿយោយកនុងរិតតទនះ មិ្នដម្នមានន័យថាសអប់ទខពើម្ទេ។ រិតតភលឺសាវ្ង, វាទម្ើលទ ើញ
ថា ោម្នម្ទធ្ាបាយអវីអារដកដព្បសាថ្នភាពទនះបានទ ើយ; ទោកគឺវាយ ្ងែូទរនះឯង។ ទោយបាន
យល់រទបៀបទនះ ញាតិទញាម្អារលះបង់ការព្បកាន់ខាជ្ប់បាន, លះបង់បានទោយមានរិតតដែលមិ្ន
រើករាយឬទកើតេុកខ ដតជារិតតរុះសព្មុ្ងជាមួ្យសងាខ្រទាំងឡាយ ទោយបានែឹងធម្មជាតិផ្ល្ស់បែូររបស់
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វា ាម្គតិប ឌិត។ 
 អនិចា្្ វត សងាខ្រា សងាខ្រទាំងឡាយមិ្នទេៀងទេ។ ទបើនិយយឲ្យងាយយល់ទៅ អនិរចំ ភាពមិ្ន
ទេៀងគឺជា ព្ពះពុេធ។ ទបើទយើងបានទ ើញភាពមិ្នទេៀងយ ្ងរ្ាស់ពិតព្បាកែដម្ន ទនាះទយើងទ ើញ
ថា វារ្ាសជ់ាទេៀងកនុងន័យថា ការដព្បព្បួលរបសវ់ាទេៀងទាត់ោស់។ ទនះគឺជា ទសរកែីទេៀងទាត់
របសស់តវទោក។ មានការដព្បកាល្យមិ្នទរះរប់, ពីវ័យកុមារ ទៅវ័យយុវជន ទៅវ័យចាស់ជរា។ ភាព
មិ្នទេៀងទនះ វាទេៀងទាត់ោស់ ទេើយឥតដព្បព្បួលទេ។ ទបើញាតិទញាម្ពិនិត្យទម្ើលវាាម្រទបៀប
ទនះ រិតតរបស់ញាតិទញាម្នឹងបានទសរកែីសុខសានត។ មិ្នដម្នដតញាតិទញាម្ដតមា្្ក់ឯងទេ គឺម្នុស្ស
ព្គប់រូបព្តូវដតឆ្លងកាត់ាម្នលូវទនះទាំងអសោ់្្។ 
 កាលោញាតិទញាម្ពិចារោអំពីអវីៗ ាម្រទបៀបទនះទៅ, ញាតិទញាម្នឹងបានទ ើញថា វា
ជារបសម់ានកងវល់ រួរទេើយទសរកែីទនឿយោយក៏ទកើតមានទ ើង។ ការទពញរិតត សប្ាយរើករាយ
របសញ់ាតិទញាម្រំទពាះទោកិយទនះ ក៏រលត់បាត់ទៅ។ ញាតិទញាម្នឹងទ ើញថា ទបើញាតិទញាម្មាន
ឥវា ្ន់ទព្រើន ញាតិទញាម្ព្តូវចាកទចាលរបស់យ ្ងទព្រើន, ទបើញាតិទញាម្មានឥវា ្ន់បនតិរបនតួរ ញាតិ
ទញាម្ក៏ចាកទចាលរបសតិ់រតួរដែរ។ ព្េព្យសម្្បតតិព្ោន់ដតជាព្េព្យសម្្បតតិប ុទោ្្ះ, អាយុដវងក៏
ព្ោន់ដតជាអាយុដវងប ុទោ្្ះ; ោម្នអវីជាពិទសសទេ។ ទរឿងសំខាន់គឺទយើងព្តូវដតទធវើាម្ការទព្បៀន
ព្បទៅរបស់ព្ពះសមាម្សម្ពុេធ ទេើយសង់នទះផ្ទ្ល់ខលួនរបសទ់យើង, សង់វាាម្រទបៀបដែលអាាម្ភាព
បានពន្យលរ់ួរម្កទេើយ។ សូម្ញាតិទញាម្សង់នទះផ្ទ្ល់ខលួនរបស់ញាតិទញាម្; សូម្លះបង់, លះបង់
ទាំងអស់ រេូតទាលដ់តរិតតបានសនតិភាព ដែលោម្នជាប់ជំពាក់នឹងការទធវើែំទ ើរទៅមុ្ខ ទៅទព្កាយ 
ឬក៏ទៅនឹងមួ្យកដនលងទ ើយ។ ការសប្ាយមិ្នដម្នជានទះរបស់ទយើងទេ ការ ឺរុកចាប់ក៏មិ្នដម្នជា
នទះរបសទ់យើងដែរ។ ការសប្ាយនិងការ ឺចាប់, ទាំងពីរទនះសុេធដតរសាយ រួរទេើយរោយបាត់
ទៅ។ 
 ព្ពះបរម្ព្គូ ព្េង់បានទ ើញថា សងាខ្រទាំងឡាយមិ្នទេៀងទេ។ អាព្ស័យទេតុទនះ ព្ពះអងគ
ព្េង់បានបទព្ងៀនទយើងឲ្យលះបង់ទចាលនូវការជាប់ជំពាក់រិតតទលើវាទរញ។ ទទាះយ ្ងោក៏ទោយ 
កាលោទយើងអសអ់ាយុទៅ ទយើងោម្នការទព្ជើសទរើសទេ, ទយើងមិ្នអារយករបស់អវីទៅជាមួ្យបាន
ទ ើយ។ ែូទរនះ ជាការព្បទសើរ គួរលះបង់វាមុ្នទពលសាល្ប់ឲ្យទេើយទៅ។ វាព្ោន់ដតជាបនទុកមួ្យយ ្ង
ធៃន់ កនុងការទធវើែំទ ើរដតប ុទោ្្ះ។ ទេតុអវីក៏មិ្នេមាល្ក់វាទចាលឥ ូវទនះទៅ? ទេតុអវីក៏ខំអូសទាញវា
យកទៅជាមួ្យ? សូម្លះបង់វាទៅ សូម្សព្មាកកាយ ទេើយេុកឱកាសឲ្យព្គួសារញាតិទញាម្ទម្ើល
ដៃរក្ាខលួនញាតិទញាម្នង។ 
 អនកទាំងឡាយ ដែលព្ាបាលទម្ើលអនកជំងឺ បានទធវើឲ្យសប្បុរសធម៌្និងសីលធម៌្របស់ខលួនបាន
រើករទព្ម្ើនទ ើង។ អនកដែលមានជំងឺ ទេើយបាននែល់ឱកាសទនះឲ្យអនកែនេ មិ្នព្តូវទធវើឲ្យអនកព្ាបាល
ពិបាកទ ើយ។ ទបើមានការ ឺរុកចាប់ ឬមានបញ្ហ្ ឬមានអវីទេៀតកែី, សូម្ព្បាប់អនកព្ាបាលឲ្យបាន
ែឹង ទេើយរក្ារិតតឲ្យទៅលអសាអ្ត។ កូនដែលព្ាបាលមាាបិា ព្តូវដតមានរិតតទពារទពញទោយការ
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កក់ទៅដនិ្ងសប្បុរសធម៌្, មិ្នព្តូវមានការសអប់ទខពើម្ទេ។ ទនះគឺជាឱសៃដតមួ្យគត់ ដែលអនកអារសង
បំ ុលដែលអនកជំពាក់ោត់បាន។ ាំងពីអនកទកើតទ ើង មានវ័យកុមាររេូតែល់បានទពញវ័យ, អនក
បានពឹងពាក់អាព្ស័យទលើមាាបិារបស់អនក។ ទយើងបានរស់ទៅែលស់ពវនៃៃទនះ គឺទោយសារដត 
មាាបិាបានជួយដៃរក្ាទយើងព្គប់ព្បការ។ ទយើងជំពាក់គុ ោត់ទព្រើនឥតគ នា។ 
 ែូទរនះ នៃៃទនះទោកអនកទាំងឡាយ ដែលជាកូននិងព្កុម្ញាតិ បានម្កជួបជំុោ្្កនុងេីទនះ បាន
ទ ើញរទបៀបដែលមាាបិារបស់ទោកអនក បានកាល្យទៅជាកូនរបសទ់ោកអនកវិញទេើយ។ កាលពី
មុ្ន ទោកអនកទាំងឡាយជាកូនរបស់ោត់, ឥ ូវទនះ ោត់បានកាល្យទៅជាកូនរបស់ទោកអនកវិញទេើ
យ។ ោត់ទរះដតចាស់ជរាទៅៗ រេូតទាល់ដតោត់កាល្យទៅជាកូនទកមងវិញ។ សាម្រតីរបសោ់ត់ទភលរ
ភាល្ំងទព្រើន, ដភនកោត់ទម្ើលមិ្នសូវទ ើញ ទេើយព្តទរៀកោត់សាដ្ប់មិ្នឮ, ជួនកាលោត់និយយ
ទនែសផ្ដ្ស រទវើរវាយ។ សូម្កំុបទោដ្យឲ្យទរឿងទាំងអសទ់នះ ទធវើឲ្យទោកអនកមួ្ទៅ ្ទៅដរិ្តត។ ទោកអនក
ទាំងអសោ់្ដ្ែលព្ាបាលអនកជំងឺ ព្តូវដតទរះអត់អធ្ាព្ស័យ។ សូម្កំុយករិតតេុកោក់នឹងទរឿងទាំង
ទនះ, សូម្អត់អធ្ាព្ស័យ ទេើយបទោដ្យឲ្យវាព្បព្ពឹតតទៅាម្សព្មួ្លរបស់វា។ កាលោកូនទកមង
មិ្នព្ពម្ទធវើាម្ពាក្យេូនាម្ន, ជួនកាល មាាបិាបទោដ្យឲ្យទធវើាម្រិតតវា ទែើម្្បីព្ោន់ដតរក្ាសនតិ
ភាព ទែើម្្បីឲ្យវាសប្ាយរិតត។ ឥ ូវទនះ មាាបិារបសទ់ោកអនក ែូរជាទកមងតូរទនាះដែរ។ សាម្រតី
និងការរិះគិតរបសោ់ត់ ព្រ ូកព្រ ំោ្្អសទ់េើយ។ ជួនកាល ោត់ព្រ ទំ ម្ះរបសទ់ោកអនក ឬក៏
ទោកអនកសុំឲ្យេុរដពង ោត់ទៅេុរចានម្កវិញ។ ទនះជាការធម្មាទេ សូម្កំុមួ្ទៅ ទ្ោយសារទរឿង
ទនះ។ 
 សូម្អនកជំងឺដែលបានេេួលការព្ាបាលទនាះ នឹកែលទ់សរកែីសប្បុរសរបស់អនកព្ាបាល 
ទេើយខំព្បឹងព្ទានឹំងការ ឺរុកចាប់ទាំងឡាយ។ សូម្ខំាំងរិតតឲ្យរ៉ឹងបឹុង, សូម្កំុបទោដ្យឲ្យរិតត
រាយមាយ ទេើយព្កេល់ព្កហាយ និងសូម្កំុទធវើឲ្យអនកព្ាបាលពិបាក។ សូម្ទោកអនកទាំងឡាយ
ដែលព្ាបាលអនកជំងឺ ទធវើរិតតរបសខ់លួនឲ្យទពារទពញទៅទោយសីលធម៌្និងទសរកែីសប្បុរស។ សូម្កំុ
សអប់ទខពើម្រំទពាះដននកមិ្នជាេីោប់រិតតននមុ្ខងាររបសខ់លួន ែូរជាការែុះោងខទុះនិងទសលសម ឬេឹកទនាម្
និងអារម៍្ជាទែើម្។ សូម្ខិតខំទធវើឲ្យបានយ ្ងព្បទសើរ។ សមាជិកព្កុម្ព្គួសារព្គប់រូប ជួយសព្មាល
បនទុកោ្្។ 
 ទោកអនកមានដតមាាបិាពីរនាក់ទនាះទេ។ ោត់បានបទងរើតទោកអនកម្ក; ោត់បានទធវើជាព្គូ
បទព្ងៀនរបស់ទោកអនក, ជាអនកព្ាបាល, និងជាទវជជប ឌិតរបស់ទោកអនក; ោត់បានទធវើអវីៗព្គប់មុ្ខ
ទាំងអសឲ្់យទោកអនក។ ការដែលោត់បានរិញ្ចឹម្បីបារ់ដៃរក្ាទោកអនក បងាហ្ត់បទព្ងៀនទោកអនក 
ដរកព្េព្យសម្្បតតិឲ្យទោកអនក ទេើយេុកទោកអនកជាអនកតវង្សព្តកូលតទៅ, ជាគុ ូបការៈយ ្ងធំ
របសម់ាាបិា។ ទោយទេតុទនះទេើយ ទេើបព្ពះសមាម្សម្ពុេធព្េង់បានបទព្ងៀនធម៌្កតញ្ញូនិងកតទវេី 
ការែឹងគុ និងការខិតខំតបសនងសងគុ រំទពាះមាាបិា។ ធម៌្ទាំងពីរយ ្ងទនះ ជួយបំទពញោ្្
ទៅវិញទៅម្ក; ទបើមាាបិារបសទ់ោកអនក មានការខវះខាត ឬមិ្នសូវមានសុខភាពលអ ឬក៏មានការ
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លំបាក ទពលទនាះទយើងខិតខំជួយោត់ទពញេំេឹង ាម្សម្តថភាព។ ទនះទៅថា កតញ្ញកូតទវេី; ទនះ
ជាសីលធម៌្ដែលព្េព្េង់ទោក។ កតញ្ញូកតទវេី ទធវើឲ្យព្គួសារទរៀសវាងការបាក់ដបកោ្ប្ាន ទធវើឲ្យ
ព្គួសារមានទសថរភាពនិងសុខែុម្រម្នា។ 
 នៃៃទនះ អាាម្ភាពបាននំាយកព្ពះធម៌្ម្កទធវើជាទានរំទពាះញាតិទញាម្ ទៅទពលដែលញាតិ
ទញាម្មានជំងឺទនះ។ អាាម្ភាពោម្នឥវា ្ន់អវីម្កជូនញាតិទញាម្ទេ; ទៅកនុងនទះទនះ ហាក់ែូរជាមាន
ឥវា ្ន់យ ្ងសម្្បូរ ៍ទៅទេើយ; ទេតុទនះ អាាម្ភាពជូនព្ពះធម៌្រំទពាះញាតិទញាម្ គឺជារបស់ដែល
មានតនម្លសថិតទសថរយូរអដងវង, ជារបសមួ់្យដែលញាតិទញាម្ទព្បើព្បាស់មិ្នទរះអស់។ ទព្កាយពីេេួល
បានធម៌្ពីអាាម្ភាពទេើយ ញាតិទញាម្អារដរករំដលកឲ្យទៅអនកឯទេៀតទាំងឡាយបានាម្រិតត 
ទេើយព្ពះធម៌្មិ្នទរះអសទ់េ។ អាាម្ភាពទព្តកអរោស់ ទោយមានឱកាសទធវើទានព្ពះធម៌្ ជូន
រំទពាះញាតិទញាម្ ទេើយអាាម្ភាពសង្ឃឹម្ថា ព្ពះធម៌្នឹងទធវើឲ្យញាតិទញាម្មានកមាល្ំង ទែើម្្បីេប់េល់
នឹងការ ឺរុកចាប់ទនះ។ 
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េាំរ័រេយេ 
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ប្រពះអាចារាយ ឆា 
  
 នទះពិតព្បាកែរបសទ់យើងគឺ សនតភិាពទៅខាងកនុង។ នទះដែលជារបស់ខាងទព្ៅ អារលអសាអ្ត
ពិតដម្នទេើយ ដតវាមិ្នសូវមានសនតិភាពទេ។ វាទរះដតមានកងវលយ់ ្ងទនះ ររួទេើយយ ្ងទនាះ, 
ទសរកែីព្ពួយបារម្ភយ ្ងទនះ រួរទេើយយ ្ងទនាះទេៀត។ ែូទរនះ ទយើងនិយយថា វាមិ្នដម្នជានទះពិត
ព្បាកែរបស់ទយើងទេ, វាជារបស់ទព្ៅខលួនទយើង; ទទាះយូរឬឆាប់ ទយើងនឹងព្តូវដតលះបង់វាទចាល។ មិ្ន
ដម្នជាេីកដនលងដែលទយើងអាររសទ់ៅរេូតបានទេ ពីទព្ពាះវាមិ្នដម្នជារបស់ទយើងពិតព្បាកែ វាជា
ដននកមួ្យននទោក។ 


