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ថ្ងៃ��ទី១៥ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៩:២៨នាទីព្រ%ឹក
នេគលនេIនៃ�វិបស្ស�“ ”

តាមការពិតរបស់ធម្មជាតិ ម�ុស្សក្រតូវមា�អារម្មណ៍ថាគ្ម្�អញនេទ តែត
ការពិតតែដលqលក់្រតូវគឺ=្លូ�នេ�ះមា�អញ នេក្រqះនេពលនេគបQះqល់=្លួ� ម�ុស្ស
សមា្គ្ល់ដឹងថានេ�ះគឺ=្ល�ួ។ ការពិតរបស់ធម្មជាតិគឺគ្ម�្អញ ការពិតតែដលម�ុស្ស
qល់ក្រតូវគឺមា�អញ  ក្រតង់សមា្គ្ល់ដឹងថាមា�អញនេ�ះ ក្រពះពុទ្ធនេ0ថាការ
ក្របកា�់។ ការក្របកា�់នេ�ះ �ុំក្រចឡំ�ឹងq�្យថាក្របកា�់តែដលម�ុស្សនេក្រប��្នុង�័យ
ធម្មតា ឧទាហរណ៍ �ុំក្របកា�់ប្អូ� �ុំក្របកា�់នេព�នេម�ល៍ នេគក្រគ�់តែត�ិយយនេលង
នេទជានេដ�ម  �ុំក្របកា�់។  ការក្របកា�់ថា្ន�់្qល់ក្រតូវ =ុសពីការក្របកា�់តែដលនេគនេក្រប�
�្នុង�័យធម្មតាដូចឧទាហរណ៍ខងនេល�នេ�ះ  ឆ្ង្យពីគ្ន្រាប់8�គីឡូតែមQក្រត។
ការក្របកា�់តែបបក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា ម�ុស្សធម្មតានេKមា�នេសច�្តីក្របកា�់ គឺនេសច�្តី
ក្របកា�់ថា្ន�់្qល់ក្រតូវ  មា��័យថា  =្ល�ួតែដលមា�អញ  ម�ុសស្ធម្មតានេពលនេគ
បQះqល់នេKឈឺ  នេ�ះជានេសច�្តីក្របកា�់ថា្ន្�់qល់ក្រតូវតែដលក្រពះពុទ្ធ  សតែម្តង
នេ�ះនេហ�យ។ នេហតុអRីម�សុ្សនេKមា�នេសច�្តីក្របកា�់នេ�ះ? នេក្រqះម�ុស្សឬសតិ
របស់ម�ុស្សតាមមិ�ទា�់សច្ចធម៌។ នេត�អRីជាសច្ចធម៌តែដលក្រពះពុទ្ធក្រទង់ សតែម្តង
នេ�ះ? គឺអាតូម �ិងថាមពលតែដលផ្ល្ស់នេវ�គ្ន្មា�នេ�ះឯង។ អាតូមផ្លស់្ជា
ថាមពល ថាមពលផ្ល្ស់ជាអាតូមនេ0ថា=ណៈ។ =ណៈគឺជាចំណុចនៃ�ការ
ផ្ល្ស់ប្តូរពីអាតូមជាថាមពល �ិងពីថាមពលនេJជាអាតូម។  �្នងុមួយវិ�ទីមា�
រាប់8�ៗ=ណៈ។

ម�ុស្សនេយ�ងសពRនៃថ្ង  តាមទា�់អRីៗ តែដលនេ��តរលត់យ្៉ងនេក្រច��ក្រតឹមវិ�ទី
ឬ��្លះវិ�ទី ឬវិ�ទីតែច�ជាដប់ឬនៃម°បQនុេណា�ះ្  អី៊ចឹងនេហ�យបា�ជាតាមមិ�ទា�់
សច្ចធម៌  គ�ឺ�ូអាតូម  �ិងថាមពលផ្លស្ន់េវ�គ្ន្  នេ�ះជានេហតុ�ំឱយ្នេ��តអញ។
នេយ�ងនេ0ចិត្តតែដលតាមម�ិទា�់សច្ចៈនេ�ះថា នេ8�ិយចិត្ត នេហ�យចិត្តតែដលតាម
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 18
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ទា�់សច្ច:នេ0ថា នេ8�ុត្តរចិត្ត។ នេគលនេIនៃ�វិបស្ស� គឺនេដ�ម្បីតាមឱ្យទា�់
សច្ចធម៌ វិបស្ស�ឱ្យនេ8�ិយចិត្តនេJជានេ8�ុត្តរចិត្ត។ វិបស្ស� គឺនេដ�ម្បីឱ្យ
ការភា�់ក្រចឡំថាមា�អញនេKថា្ន្�់នេ8�ិយចិត្ត នេJតែលងក្រចឡំថាមា�អញនេK
ថា្ន្�់នេ8�ុត្តរចិត្ត។ បនេច្ច�នេទសវិបស្ស� គឺក្រតូវសំនេលaងសតិតាមរយៈ ចិត្ត
�ំណត់ដឹងដនេង¸�មនេ0ថាអាណាបា។ នេពលចិត្តនេ�ះមុតឆបច់ាបអ់ារម្មណ៍ នេគ
�ឹងយ�សតនិេ�ះនេJតាមឱ្យទា�់សច្ចធម៌នេK�្នុងកាយ គឺការតែក្របក្របួលពីអាតូម
នេJជាថាមពល �ិងពីថាមពលនេJជាអាតូម នេ�ះនេហ�យគឺ វិបស្ស�។ កាលណា
សតិតាមទា�់សច្ចធម៌  ភាពក្របកា�់ថាមា�អញថា្ន្�់qល់ក្រតូវ�៏រ8យបាត់
នេJ។ នេក្រគ}ងធំពីរនេK�្នុងការវិបស្ស�គឺ សតិដឹង �ិងឧនេបកា្ខ្ចិត្ត នេហ�យក្រតូវ នេធR�
នេK�្នងុក្រ�ប=័ណ្ឌកាយ។
ចំណំា៖ តែតនេJរ�អRីម�ឱ្យអញ ឬអញមិ�ជាប់ជំq�់�ឹងអRី គឺសុទ្ធតែត=ុសផ្លូវ

ទាំងអស់ នេគលនេIនៃ�វិបស្ស� គឺរំ8យអញតែដលជាការភា�់ក្រចឡំ
របស់ចិត្តនេ�ះ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2603892933172118/
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ថ្ងៃ��ទី១៥ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១០:៥៤នាទីព្រ%ឹក

វិបស្ស�នេដ�ម្បីអញ ឬនេដ�ម្បីបា�សុ=ភាព ឬនេដ�ម្បីជាជំងឺ ឬនេដ�ម្បីឱ្យអញ
បា�រួចរំនេ�ះ? នេ8�ក្រគូ គួច សុងហ�់ នេធR�វិបស្ស�អស់រយៈនេពល២៥ឆ្ន្ំនេហ�យ
គ្ម�្បា�អីនេទ អញនេKធំនេឡ�ង�ណ្ធឹងៗ នេប�តែតយ៉្ងៗហ្នឹង នេយ�ងមិ�បាច់រ�សុី
អីនេទ នេJតែតវិបស្ស�២៥ឆ្ន្ហំ្នងុនេJ។ ស8វិបស្ស��ំពុង តែប�=Vះិនេហ�យ ក្រគ�់
តែតនេគតែស៊រ �៏តាមនេម�លតែដរ =ុសឬក្រតូវមិ�ក្រពម�ិយយ នេទ គិតតែតពីរ�វិធ�ី�់
សមា្ពធ្នេល�នេគ។ ងាយក្រសួលណាស់ ពួ�អ្ន�វិបស្ស�ខងនេក្រeជាប់�ឹងសីល ខង
�្នុងនេe្ត្ក្រ�ហលក់្រ�ហយ នេយ�ងវាយអ្ន�ជាប់សំណាញ់សលី នេធR�នេមQចនេគហ្៊�ត
នេក្រqះនេគយ�សំណាញ់សីលម�ចង =្លួ�ឯងនេJនេហ�យ។  ពូ�ឹងរ�នេពលផ្>យ
ផ្ទល់្នេដ�ម្បីវាយឱ្យតែប�សំបុ�វិបស្ស�តែតម្តងនេJ។ មា�LDPនេក្រច��តែដរមិ�យល់
អត្ថ�័យពិតនៃ�វិបស្ស�តែដលក្រពះពុទ្ធបា�សតែមhង ពួ�នេគនេKជាប់ជំq�់វា�់វិ�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 20
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តែត�ឹងនេរ}ងអញហ្នងឹ។ ចំាពូរ�នេពលផ្>យផ្ទ្ល់ នេដ�ម្បី�ិយយប�ក្រសយ8ង
សមា្អត្នេក្រគ}ងនេ»ហ្មងជាប់�ឹងនេមនេរa�ក្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធ  តែដលម�ុស្ស�ំពុងភា�់
ក្រចឡំ សក្រមាប់ឱ្យបា�ជាការយល់ក្រតូវរបស់ម�ុស្ស។ សូម បញ្ជ្�់ថា ពូនេធR�តែត
ការងាររបស់ពូនេទ នេរ}ងនេគគំក្រទ ឬមិ�គំក្រទ គឺជានេរ}ងនេ8� ធម៌តែដលពូមិ�តែដល
រវល់ នេសះនេឡ�យ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2603943036500441

អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 21
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ថ្ងៃ��ទី១៦ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០២:២៨នាទីរវេស�ល
�្នងុអដ្ឋង្គ�ិមគ្គ ឬដំនេណ�រក្រតូវទាំង៨ សមា្ម្ទិដ្ឋិ គឺការយល់ក្រតូវនេKខង

នេដ�ម មា��័យថា ការយល់ក្រតូវជានេដ�មនេហតុក្រតូវនៃ�ដំនេណ�រក្រតូវទំាងអស់។ នេត�ការ
វិបស្ស�អាច�ំឱ្យមា�ការយល់ក្រតូវនេ��តនេទ?  មិ�អាចនេទ។ យល់ក្រតូវជាមុ�
សិ�នេទ�បវិបស្ស�ក្រតូវនេJរួច។ ការយល់ក្រតូវមា�រាប់8�ៗយល់ក្រតូវ នេហ�យ
�៏មា�ការយល់=ុស8�ៗយល់=ុសតែដរ តែតការយល់ក្រតូវ�្នុងវិបស្ស� គឺការ
យល់ក្រតូវថាគ្ម�្អញ នេJវិបស្ស�ក្រតូវ គឺនេJឱ្យចិត្តqល់ក្រតូវ�ូវភាពគ្ម្�អញ
នេ�ះ។ ការយល់ក្រតូវទំាងឡាយ រួមទំាងការយល់ក្រតូវនេដ�ម្បីនេJវិបស្ស�ផង គឺបា�
តាមរយៈការព�្យល់ តែដលក្រពះពុទ្ធនេ8�នេ0ថា បរិយត្តិ នេប�បរិយត្តិ=សុ ចិត្ត
តែដលនេJវិបស្ស��៏=ុសតែដរ បរិយត្តិយល=់ុសថា នេធR�បា�ម�អញ ដល់នេពល
បដិបត្តិ �៏បដិបត្តនិេដ�ម្បីបា�ម�អញដូចគ្ន្តែដរ។ ក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា ម�ុស្សឬចិត្ត
មា�ទា្វរ្៦ជា�តែ�្លងនេធR�ការ តែដលចិត្តម�សុ្សនេធR�ការតែត�ឹងនេ8�ធមទ៌ាំង៨ 8ភ
យស សរនេស�រ សុ= �ិងនេ8�ធម៌ផVយុ៤នេទaត។ នេរ}ងអាណិតគិតគូរនេរ}ងជួយនេគ
គិតនេរ}ង=ុសឬក្រតូវ  គិតនេរ}ងឧត្តមគតិ  គិតនេរ}ងតនៃម្លជានេដ�ម  ជាចិត្តតែដលគិត
ក្របាសចា�នេ8�ធម៌  ក្រពះពុទ្ធមិ�ជាប់�ឹងនេ8�ធម៌នេឡ�យ  មិ�ជាប់�ឹងការ
គំក្រទឬមិ�គំក្រទនេឡ�យ នេ8�នេqលតែតq�្យពិត។

នេ8�នេqលថា ស្ត្រស្តីជាសក្រតូវនៃ�ចិត្តបរុសអ្ន�តែសRងរ�ការក្រតាស់ដឹង។
ដូនេច្នះនេហ�យបា�ជាក្រពះសង្ឃទំាងអស់ ក្រពះពុទ្ធបញ្ញត្តហិមមិ�ឱ្យយ�ក្របព�្ធ ចុះ
អ្ន�យល់យ៉្ងនេមQច ចំនេqះនេ8�ក្រគូវិបស្ស�តែដលមា�ក្របព�្ធ នេហ�យនេល�ស
ហ្នឹងនេទaត ក្របព�្ធមា�ចរិតជាអ្ន�ទា�់ទាញអារម្មណ៍នេភទនេJនេទaតនេ�ះ?

នេយ�ងក្រតូវនេបាសសមា្អ្តឱយ្អស�់ូវនេក្រគ}ងនេ»ហ្មង �ិងម�ុស្សទំាងអស់
តែដលពួ�សំងំយ�នេមនេរa�ក្រពះពុទ្ធម�បាំងម=ុ 8�់�ំបំាងនេរ}ងមិ�ល្អរបស់=្ល�ួ
ទំាងខងបរិយត្ត ិទំាងខងបដិបត្ត។ិ ចិត្តនេយ�ងនេគរពតែតគុណធម៌តែដលទាញបា�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 22
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ចិត្តនេគរពពីនេយ�ងបQនុេណា�ះ្ ចុះនេប�មា��រណាក្របាប់នេយ�ងថា ក្រតូវនេគរពបុគ្គលនេ�ះ
ឬបុគ្គលនេ�ះនេក្រqះនេគជាអ្ន�នេ�ះឬអ្ន�នេ�ះ នេហ�យកាយរបស់នេយ�ងឱ�លំនេទា�
នេត�នេ�ះជាចិត្តនេគរពតែដរឬនេទ? តែ=្សនេភ្ល�ងមួយអាច��់បា� ទាល់តែតមា�ចរ�្តនេភ្ល�ង
អាច��់ នេប�គ្ម្�ចរ�្តនេភ្ល�ង�្នុងតែ=្សនេភ្ល�ងនេ�ះនេទ នេត�តែ=្សនេភ្ល�ងនេ�ះអាច��់បា�
តែដរឬនេទ? ដូចគ្ន្ នេប�បុគ្គលណាមួយគ្ម�្គុណធម៌ទា�់ទាញបា�ចិត្តនេគរពនេទ
នេត�អ្ន�មា�ចិត្តនេគរពតែដរ ឬនេទ? នេប�អ្ន�នេr�ញស�ម្មភាពអ្ន�ណាមួយនេគរព
បុគ្គលនេ�ះ វាក្រគ�់តែតជាស�ម្មភាពនេគរពខងនេក្រeតែតបQនុេណា�ះ្ តែតនេគមិ�មា�
ចិត្តនេគរពនេទ។ នេគអាចនេធR�នេ�យចិត្តចងប់ា�បុណ្យតាមនេគយល់ នេ�យចិត្តចង់
បា�ក្របនេយជ�៍ណាមួយ ឬនេ�យចិត្តខ្ល្ច នេប�នេ�យចិត្តនេគរព គឺគ្ម�្នេទ។

បដិបត្តិវិបស្ស�មិ�អាចប្តូរ�ិស្ស័យម�ុស្សពីអាក្រ��់នេJល្អបា�នេទ
នេក្របaបដូចនេទវទត្តនេKជិតក្រពះពុទ្ធយូរណាស់ នេហ�យបដិបត្តិវិបស្ស�យ៉្ងយូរ
តែដរ�្នុង�ឡំុងនេ�ះ តែតម�ិបា�កា្ល្យ=្លួ�ជាម�សុ្សល្អនេទ  នេក្រqះមា�តែតម�ុស្ស
ល្អនេទ នេទ�បអាចសនេក្រមចផលនេJជាក្រពះអរហ�្តបា�។ នេហតុអី? នេក្រqះយល់ឱ្យ
ក្រតូវថាគ្ម្�អញនេទ�្នុងនេ8�នេ�ះ នេហ�យមិ�តែម�ក្រគ�់តែតជាការយល់នេស�រៗនេទ
�្នុងផ្លូវចិត្ត  គឺជាការយល់ជ�់  រហូតដល់នេ��តចិត្តសនេងRគ  នេr�ញសតRទំាងអស់
វនេងRងថាមា�អញ នេ��តចិត្តនេ�}យណាយ�ឹងជីវិត នេ�ះជាចិត្តរបស់ម�ុស្សល្អ
ចិត្តនេ�ះនេហ�យតែដលអាចនេJវិបសស្�រហូតដល់កា្ល្យជាក្រពះអរហ�្តបា�។ �្នងុ
បច្ចប្ុប�្ននេ�ះ  អ្ន�អាចនេr�ញមា�ម�ុស្សនេJវិបស្ស�នេក្រច�� អ្ន�=្លះជាក្រគូវិបស្ស�
អ្ន�=្លះជាអ្ន�នេរaបចំនេK�តែ�្លងវិបស្ស� អ្ន�=្លះជាម�ុស្សស�ម្ម�្នងុការនេរaបចំឱ្យ
មា�វិបស្ស�នេឡ�ង អ្ន�=្លះជា�ូ�សិស្សតែដលនេJវិបស្ស�ញឹ�ញាប់ជានេដ�ម នេប�
អ្ន�សមា្គ្ល់ថាអ្ន�នេ�ះគ្ម្�សប្បុរស គ្ម្�ចិត្តសនេងRគ គ្ម្�ចិត្តសនេ�្ដ្សនេក្រច��
គ្ម្�ចិត្តនេ�}យណាយ មា�ចិត្តអញធំនេក្រqះអំ�ួត  ឬអញធំនេក្រqះល្ងង់  �ច់
ខត់មិ�ស្ថិតនេKនេល�ផ្លូវក្រតាស់ដឹងនេទ នេក្រqះវិបស្ស� គឺនេដ�ម្បីរំ8យធាតុអញ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 23



        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

នេ�ះ។ ការយល់ក្រតូវ�ំនេJដល់ការក្រតាស់ដឹង ការយល់ដឹងក្រតូវ បា�នេ�យការ
ស្ត្ប់ ការគិតពិចារណា នេហ�យទំ�ប់រារំាងការក្រតាស់ដឹងគឺ ធាតុអញ។

សូម  បញ្ជ្�់  ៖ ម�សុ្សក្រសីមិ�តែម�មិ�ក្រតាស់ដឹងនេទ ភាពជាម�សុ្សក្រសី
មិ�តែម�សុទ្ធតែតជាសក្រតូវនៃ�ការតែសRងរ�ការក្រតាស់ដឹងរបស់បុរសនេទ។ ស្ត្រស្តី=្លះជួយ
ម�ុស្សក្របុសឱ្យមា�ការក្រតាស់ដឹងដូចជាក្រពះ�ងពិមា្ព្ នេហ�យស្ត្រស្តី=្លះនេទaតបា�
សនេក្រមចផលជាក្រពះអរហ�្ត បQុតែ�្តមា�នេK�្នុងចំ�ួ�តិច នេទ�បក្រពះពុទ្ធក្រទង់សតែម្តង
ថា ស្ត្រស្តជីាសក្រតូវនៃ�ការក្រតាស់ដឹងរបស់បុរស។

ចណំា៖ំ នេម�លការតុបតែតង=្លួ� ការនេស្ល¨�q�់របស់ម�ុស្សក្រសីយលពី់
ទំហំទឹ�ចិត្តរបស់ម�ុស្សក្រសីនេហ�យ៕
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អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 24

http://fb.com/veasna.khem.56/posts/2605010366393708/


        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី១៧ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១០:៤៤នាទីព្រ%ឹក
នេ�ះគឺអ្ន�ក្រគូ បQ�ុ  ណារី តែ=្សនេ8�ក្រគូ�ិងក្របព�្ធនេ8�ក្រគូ សពRនៃថ្ងមា�

តួ�ទីជាអ្ន�ក្រគូជំ�ួយនេKស8វិបស្ស�  នេហ�យ�៏ជាអ�ិ�ជ�ក្រសុ�បារាំង
ជាមួយនេ8�ក្រគូតែដរ។  សសិស្តែដលនេJវិបស្ស�ចប្ាស់ជាស្គល្់ចរិតអ្ន�ក្រគូមា្ន�់្
នេ�ះច្បាស់ណាស់។ ពូតែ�ខងផ្ត្នំេគ �ំុឱ្យ�ិយយនេដ�មក្រគូ នេហ�យ�៏ពូតែ�ខងនេសុ�ប
�រណានេគ�ិយយនេដ�មក្រគូ=្លះ។  នេត�អ្ន�ក្រគូបា�នេធR�អRី=្លះបា�ជាខ្ល្ចនេគ�ិយយ
នេដ�មនេម្លQះ? នេត�នេ�ះម�ិតែម�ជាចិត្តជាប់នេ8�ធម៌នេទឬ? នេត�ផ្លវូក្រពះពុទ្ធបនេក្រងa�ឱ្យ
ជាបន់េ8�ធម៌អ៊ីចឹងឬ? គុណធម៌ទាំងពីរ គឺគុណធមថ៌ា្ន្�់សីល គឺការក្របក្រពឹត្ត
តែតនេរ}ងណាក្រតឹមក្រតូវ មិ�នេធR�នេទនេរ}ងមិ�ក្រតូវ �ិងគុណធម៌ថា្ន�់្ជួយ។ នេត�អ្ន�ក្រគូនេ�ះ
មា�គុណធម៌ថា្ន�់្សីលតែដរឬនេទ? ម�សុ្សនេប�គ្ម្�គុណធម៌ថា្ន�់្សីលផង នេត�អាច
មា�គុណធម៌ថា្ន្�់ជួយតែដរ ឬនេទ? ពួ�ក្របវ័ញ្ច8ភ�្នងុសស�ខងបរិយត្តបិា�
�ិយយថា នេធR�បុណ្យនេដ�ម្បីបា�បុណ្យ តែតតាមការពិតក្រពះពុទ្ធក្រទង់សតែម្តងថា
នេធR�នេ�យចិត្តបុណ្យ ចិត្តនេគរពជាចិត្តបុណ្យ។ ក្រពះពុទ្ធចង់សតែម្តងក្របាប់ថា ចំាអ្ន�
មា�ចិត្តនេគរព គឺចិត្តបុណ្យសិ�ចំាអ្ន�នេចញនេJនេធR�បុណ្យ នេហ�យទាល់តែតអ្ន�បា�
ដឹងច្បាស់ថាបុគ្គលតែដលអ្ន�បក្រមុងនេJនេធR�បុណ្យជាមួយនេ�ះ  មា�គុណធម៌អាច
ទាញបា�ចិត្តនេគរពរបស់អ្ន�សិ� សឹមអ្ន�នេJ។  ចំតែណ�ខងអ្ន�បដិបត្តវិិញ
�ិយយថា អ្ន�ក្រតូវនេគរពក្រគូ។ ដូចគ្ន្ ក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា ទាល់តែតបុគ្គលជាក្រគូ
នេ�ះមា�គុណធម៌អាចទាញបា�ចិត្តនេគរពរបស់អ្ន�សិ� ចាំអ្ន�នេគរព។ ក្របតិ-
បត្តកិ្រគូនេ�យចិត្តនេគរព គឺមា��័យតែបបហ្នងឹ។ មា�តែតម�ុស្សតែដលមា�គុណធម៌
ថា្ន�់្សីល �ិងថា្ន�់្ជួយនេ�ះនេទ តែដលអាចទាញបា�ចិត្តនេគរពរបស់ម�ុស្ស នេទាះ
បីជានេគមិ�តែម�ជាក្រពះអរហ�្ត�៏នេ�យ តួយ៉្ងដូចក្រពះអា��Vតែដលនេ8�មិ�
តែម�ជាក្រពះអរហ�្តនេទ  �៏នេ8�មា�គុណធម៌គួរឱ្យនេគរពនេល�សក្រពះអរហ�្ត
នេក្រច��អង្គនេផ្សងនេJនេទaតផង នេហ�យក្រពះពុទ្ធ�៏ក្រទង់នេqលសរនេស�រ�ូវគុណធម៌
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របសក់្រពះអា��Vតែដរ។ ការព�្យល់នេ�ះ  គឺនេដ�ម្បី�ុំឱ្យពួ�ក្របវ័ញ្ច8ភ�្នុងតែផ្ន�
បដិបត្តិ យ�ក្រពះពុទ្ធម�បំាងនេរ}ងអាក្រ��់របស់=្ល�ួនេ�យសមា្អង្ថា=្ល�ួជាក្រគូ ឬក្រគូ
ជំ�ួយ ឬអ្ន�នេរaបចំចាត់តែចង�្នុង�ិច្ចការក្របតិបត្តិ នេប�អ្ន�សមា្គល់្បា�ថា បុគ្គល
នេ�ះគ្ម្�គុណធម៌ទាញបា�ចិត្តនេគរពរបស់អ្ន�នេទ  សូមនេធR�តាមចិត្តអ្ន�នេJ
គឺក្រតឹមក្រតូវនេហ�យ៕
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ថ្ងៃ��ទី១៨ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង ១២:៤៣នាទីថ្ងៃ��
នេត�ម�ុស្សស្ល្ប់នេហ�យនេ��តម�វិញអត់? ជីវិតគឺជាការផ្គុំរបស់អាតូម

នេហ�យនេក្រqះការផ្គុំនេ�ះ �ំឱ្យមា�ការក្របកា�់ថា្ន្�់qលក់្រតវូថាមា�អញ។ ការ
តែប�ធា្លយ្ ឬការស្លប់្របស់សតRចាស់ បា�ជានេហតុឱ្យផ្គុអំាតូមនេ��តជីវិតថ្មី នេហ�យ
ការក្របកា�់ថា្ន�់្qល់ក្រតូវថាមា�អញ �៏ប�្តនេ��តមា�ចំនេqះសតRថ្មីនេទaត។ នេត�ការ
ក្របកា�់ថា្ន�់្qល់ក្រតូវ អាចមា�ចំនេqះសតRទាំងពីរតែដរ ឬនេទ? មិ�អាចនេទ នេក្រqះ
សតRទីមួយបា�ស្ល្ប់បាត់នេហ�យ។ សូមបញ្ជ្�់នេហ�យបញ្ជ្�់នេទaតថា អញគឺ
គ្ម្�នេទ តែតនេ�យសរការក្របកា�់ថា្ន្�q់ល់ក្រតូវនេ�ះនេហ�យតែដល�ំឱ្យអញនេ��ត
មា�នេឡ�ង ។ នេគលនេIតែដលក្រតឹមក្រតូវ គឺវិបស្ស�នេដ�ម្បីឱ្យqល់ក្រតូវភាពគ្ម្�
អញនេ�ះ នេទ�បការក្របកា�់ថា្ន្�់qល់ក្រតូវថា មា�អញរ8យអស់នេJ។ គ្ម្�
ការវិបស្ស�ក្រតឹមក្រតូវណាតែដល=Rះការព�្យល់តែផ្ន�បរិយត្តិ នេដ�ម្បីឱ្យម�ុស្សនេ��ត
ចិត្តនេ�}យណាយនេ�ះនេទ។ ដូនេច្នះដំនេណ�រក្រតឹមក្រតូវ  គឺដំនេណ�រតែដលនេJឱ្យអស់
នេសច�្តកី្របកា�់ថា្ន�់្qល់ក្រតូវថាមា�អញនេ�ះ។ ចុះនេប�សតRក្របកា�់ថាជាតិនេក្រកាយ
នេ�ះ គឺអញនេទaត នេត�វាជាដនំេណ�រនេJអសអ់ញតែដរឬអត់? វិបសស្�នេK�្នុងចិត្ត
គឺនេដ�ម្បីបា�ជាក្រគប់ពូជរបស់អញនេJជាតិនេក្រកាយ នេត�ក្រតឹមក្រតូវតែដរឬអត់?  សុទ្ធតែត
ជាដំនេណ�រចងរឹត  មិ�តែម�ជាដំនេណ�ររ8អញនេទ  សុទ្ធតែតជាដំនេណ�រ=ុសផ្លូវ
មិ�តែម�ជាដំនេណ�រក្រតូវផ្លវូនេទ សតRនេKជាតិថ្មីជាសតRថ្មីហ្នុង មិ�តែម�ជាសតRចាស់
នេទ។ នេប�គ្ម�្ដំនេណ�រយល់ធម៌ ថាអញនេ��តពីនេសច�្តកី្របកា�់ថា្ន�់្qល់ក្រតូវនេទ នេ�ះ
ចិត្តមិ�នេ��តការនេ�}យណាយ ធុញក្រទា�់ហ្នឹងជីវិតនេឡ�យ នេហ�យដំនេណ�រនេJរ�
អស់អញ�៏គ្ម�្តែដរ។

នេម�លចរិតក្រគូវិបស្ស� ចរិតក្របព�្ធក្រគូវិបស្ស� ចរិតអ្ន�នេរaបចំចាត់តែចង
ការវិបស្ស� ចរិត�ូ�សិស្សតែដលចូលចិត្តវិបស្ស� ចរិតអ្ន�ផ្តចួនេផ្ត�មការវិបស្ស�
ចរិតអ្ន�ទិញដីពក្រងី�មណ្ឌលវិបស្ស� នេត�ជាចរិតរបស់ម�ុស្សតែដលនេ�}យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 27
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ណាយ�ឹងជីវិតតែដរឬនេទ? នេប�ឱ្យ=្ញុំស�្និ�្ឋ្� មិ�មា�សូម្បីមួយភាគq�់នៃ�អ្ន�
វិបស្ស��្នុងពិភពនេ8� តែដលមា�ចិត្តនេ�}យណាយ�ឹងជីវិត។ កា�់តែតគិត
កា�់តែត�ឹ�នេr�ញដល់ភាពវនេងRងវងា្វ�់្ដ៏ចា�់នេក្រសះតែលងអាចនេម�លនេr�ញ�ូវពុទ្ធ-
វច�ៈពិតក្របា�ដ វនេងRងទាំងខងបរិយត្តិ ទាំងខងបដិបត្តិ នេ�ះនេហ�យធាតុអញ
របស់ម�ុស្ស។  ទាំងក្រគូធំ  ក្រគូតូច  ទាំងអ្ន�បនេញ្ចញធម្មនេទស��្នុងវិបស្ស�
ទាំងអ្ន�នេរaបចំវិបស្ស� ទំាងអ្ន�ពក្រងី�មណ្ឌលវិបស្ស� នេJមិ�ហួស ពីនេរ}ង
ជាតិមុ=ជាតិនេក្រកាយហ្នឹងនេទ វត្តកា�់តែតរី� មណ្ឌលវិបស្ស�កា�់តែតដុះ�ល
តែតអRីតែដលក្រពះពុទ្ធចង់ក្របាប់កា�់តែតរលុប�័យ។ អ្ន�វិបស្ស�អាចជាម�សុ្សល្អ
តែតអ្ន�តែដលយល់�័យពទុ្ធវច�ៈបា�ក្រតឹមក្រតវូ ពិតជាមា�នេ�យ�ក្រមណាស់៕
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ថ្ងៃ��ទី១៨ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០១:៤៨នាទីរវេស�ល
នេប�ស្លប់្នេហ�យមិ�នេ��តម�វញិនេទនេហ�យ នេ8�ក្រគូវបិសស្�២៥ឆ្ន្ំមិ�

បា�រួចរំនេ�ះកា្ល្យជាក្រពះអរហ�្តផង នេត�នេយ�ងចណំាយនេពលនេJវិបសស្�តែដរ
ឬនេទ? ជីវិតមា�តែតមួយជាតិហ្នឹងនេទ អស់នេពល២៥ឆ្ន្ំនេដ�ម្បីវិបស្ស�យ៉្ងឥត
ក្របនេយជ�៍ដល់ភពតែផ�ដី  នេត�អ្ន��ឹងនេក្រជ�សនេរីសផ្លូវនេ8�ក្រគូហ្នឹងតែដរឬនេទ?

ម�ុស្សតែដលមា�ចិត្តវិបស្ស�ក្រតូវ  គិតពីក្របនេយជ�៍ដល់នេគមុ�  នេប�នេគតែលង
ក្រតូវការ=្ល�ួនេហ�យ នេទ�បនេJវិបស្ស�នេដ�ម្បីរួចរំនេ�ះ នេ�ះជាចិត្តក្រពះអា��V តែដល
នេសV�រនេពញមួយជីវិតរបស់នេ8�នេធR�ការនេដ�ម្បីនេគ គឺជួយការងាររបស់ក្រពះសមា្ម្-
សមsុទ្ធ នេពលក្រពះពុទ្ធបរិ�ិq្វ្�នេហ�យ ក្រពះអង្គនេJវិបស្ស�តែតបីយប់�៏បា�រួច
រំនេ�ះជាក្រពះអរហ�្តនេJ៕
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ថ្ងៃ��ទី១៨ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០២:៥៣នាទីរវេស�ល
តាមច្បាប់ធម្មជាតិ ការក្របកា�់ថាមា�អញ គឺជាការភា�់ក្រចឡំ ភាព

គ្ម្�អញ គឺជាការពិត ជាសច្ច: ដូនេច្នះអRតីែដលជាចំណង់បំនេពញឱ្យចិត្តនេដ�ម្បី បា�
ម�អញគឺមិ�ក្រតូវនេទ  នេក្រqះការពិតវាគ្ម្�អញនេទ  នេហ�យអRីតែដលនេធR�នេឡ�ងនេដ�ម្បី
នេគ  �ិងអRីតែដលផVុយពីការនេធR�នេដ�ម្បបីា�ម�អញ គឺក្រតឹមក្រតូវ។ អ្ន�នេធR�នេដ�ម្បីនេគបា�
ទាល់តែតអ្ន�នេr�ញធម្មជាតិនេ�ះតាមដំនេណ�រពិតរបស់វា នេr�ញម�សុ្សនេសV�រទាំង
អសវ់នេងRងវងា្វ្�់តែត�ឹងនេរ}ងអញនេ�ះ នេ��តចិត្តនេ�}យណាយ នេហ�យសនេងRគ�ឹង
ជីវិតណាស់ នេ�ះជាចិត្តqល់ក្រតូវអរិយសច្ចៈទី១ គឺចិត្តqល់ក្រតូវជីវិតជាទុ�្ខ។ អ្ន�
អាចនេr�ញម�ុស្សមា�សភាពចិត្តតែបបនេ�ះតាមសភាពខងនេក្រeរបស់នេគ  គឺ
ម�ុស្សមិ�មា�ចិត្តគិតពីនេរ}ងអញនេសះនេឡ�យ  រវល់គិតតែតពីនេរ}ងនេគ  នេក្រqះ
=ួរ�្បាលបា�គិតនេr�ញថា  អញនេ�ះជានេសច�្តកី្របកា�់ថា្ន�់្qល់ក្រតូវតែតបQនុេណា�ះ្
ការពិតគឺគ្ម្�អញនេ�ះនេទ។  ម�ុស្សតែដលអញមិ�សំខ�់  អញនេJវិបស្ស�
�៏បា�  នេប�ចប់ការងារជួយនេគនេហ�យ  តែតនេប�នេKការងារជួយនេគ  មិ�បា�នេJ
វិបស្ស�មួយជីវិត�៏បា� តួយ៉្ងចិត្តក្រពះអា��Vជានេដ�ម នេJវិបស្ស� គឺនេក្រកាយ
នេពលចប់�ិច្ចបំនេពញមួយជីវិតរបស់ក្រពះអង្គ គឺការជួយក្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធ រវល់
ខ្ល្ំងរហូតគ្ម្�នេពលវិបស្ស� នេក្រកាយនេពលក្រពះពុទ្ធបរិ�ិq្វ្� ក្រពះអា��VនេJ
វិបស្ស�តែតបនីៃថ្ង�៏កា្ល្យជាក្រពះអរហ�្ត នេ�ះជាចិត្តម�ុស្សនេ�}យណាយ�ឹងជីវិត
មិ�គិតដល់=្លួ�ឯង។ អ្ន�=្លះវិបស្ស� មុ�យូរឆ្ន្ំជាងក្រពះអា��VនេJនេទaត តែត
នេក្រqះតែតនេដ�ម្បីអញនេ�ះ ពំុសនេក្រមចអីនេសះ =្លះជាម�ុស្ស=ូចនេJនេទaត។

ឥឡូវនេយ�ងនេម�លចិត្តអ្ន�នេJវិបស្ស�សពRនៃថ្ង  �ិងក្រគូរបស់នេគ គឺនេគដឹង
ច្បាស់ថាមិ�បា�រួចរំនេ�ះ�្នុងជាតិនេ�ះនេទ តែតនេគស�្សំបុណ្យ ស�្សំឧប�ិស្ស័យ
ក្រគប់ពូជវិបស្ស�នេJជាតិខងមុ= =្ញុចំង់សួរចិត្តអ្ន�ទំាងនេ�ះថា នេប�មា�អ្ន�អាច
ឱ្យនេគទាំងនេ�ះនេJ�ិq្វ្�បា��្នុងនេពលឥឡូវនេ�ះ  នេត�ចិត្តអ្ន�ក្រពមតែប�ធា្ល្យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 30
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នេហ�យឈប់ឱ្យមា�ការផ្គុនំេទaតនេទ? សូមអ្ន�នេ�្ល�យនេ�យ=្លួ�អ្ន�ចុះ។  នេប�ចិត្តមិ�
ក្រពមផង នេត�ក្របឹងនេJវិបស្ស�នេដ�ម្បីអRី? នេ�ះនេហ�យតែដលអ្ន�វិបស្ស�សពRនៃថ្ង នេJ
វិបស្ស� នេហ�យម�ិបា�នេJជាស្អីនេសះ នេr�ញតែតស8វិបស្ស�រី�ដះុ�ល
មួយនេហ�យមួយនេទaត ពីក្របនេទសមួយនេហ�យនេJក្របនេទសមួយនេទaត ម�ុស្សអាក្រ��់
�ិងម�ុស្សយលក់្រចឡំនេរ}ងអញនេKក្រចបូ�ក្រចបល់គ្ន្ =្លះនេឡ�ងនេធR�ជាក្រគូវិបសស្�
=្លះជាម�ុស្សស�ម្ម�្នងុការនេរaបចំវិបស្ស� =្លះជាម�ុស្សក្រសីនេKជាប់សម°ស្សតែដល
ក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថាមាតុក្រគមជាសក្រតូវរបស់បុរសអ្ន�តែសRងរ�ការក្រតាស់ដឹង  តែតស្ត្រស្តី
ទំាងនេ�ះនេធR�ជាក្រគូរបស់បុរសនេទaតផង។ នេJវិបស្ស�មួយ8�ឆ្ន្នំេទaត �៏មិ�នេJ
ជាស្អីនេ��តតែដរ �៏មិ�រួចរំនេ�ះតែដរ តែតនេគ�ិយយថាបា�ជាក្រគប់ពូជល្អនេJជាតិ
នេក្រកាយ នេត�ចិត្តជាប់ជំq�់នេរ}ងជាតនិេក្រកាយនេ�ះជាចិត្តក្រតូវឬ? នេប�មា�អ្ន�អាចឱ្យ
នេគបា��ិq្វ្��្នុងជាតិនេ�ះ នេត�នេគក្រពមនេទ?  ពិតនេហ�យការវិបស្ស�មា�អា�ិ-
សង្សរបស់វា ដូចជាជាជំងឺជានេដ�ម តែតចិត្តវិបស្ស�ដក៏្រតឹមក្រតវូ គឺមិ�តែម�នេដ�ម្បី
អា�ិសង្សទាំងនេ�ះនេឡ�យ នេប�ចិត្តនេKចង់បា�អា�ិសង្សទាំងនេ�ះ ពិតណាស់
មិ�អាចរួចរំនេ�ះបា�នេទ នេហ�យម�ុស្សទាំងនេ�ះ�៏គ្ម�្អRីគួរឱ្យនេគរពតែដរ។ នេគ
នេJនេដ�ម្បីអា�ិសង្សរបស់នេគនេត�  នេគបនេក្រងa�សិស្សនេដ�ម្បីឱ្យនេ��តភាពអាតា្ម�ិ្យមនេទ
នេត�ម�ុស្សនេធR�  �ិងបនេក្រងa�នេដ�ម្បីក្របនេយជ�៍ផ្ទ្ល់=្លួ�តែបបនេ�ះ នេត�ពួ�នេគមា�អRី
នេដ�ម្បីទា�់ទាញចិត្តនេគរពរបស់នេយ�ងនេJ? នេគនេក្រប�q�្យថាក្រតូវនេគរពក្រគូ នេJបនេក្រម�
ធម៌ ចូលលុយនេធR�អRមួីយនេគ ចូលលុយធម៌ នេហ�យនេគថាការងាររបស់នេគជាការងារ
បរិសទុ្ធ។ល។  សុទ្ធតែតq�្យយ�ម�បិទបំាងចិត្តនេស្មគ្នេក្រគ�  �ិងចិត្តភា�់ក្រចឡំ
របស់នេគតែតបQុនេណា�្ះ  នេប�អ្ន�នេr�ញទនេងR�តែបបនេ�ះនេហ�យ  នេត�ចិត្តនេKខ្ល្ចអRីមិ�
ហ្៊�ថា អ្ន�នេKគិតពី=្ល�ួឯង នេKបារម°ពី=្ល�ួឯងនេទaតឬយ្៉ងនេមQច? ចិត្តនេKគិតពី
=្ល�ួឯង ជាចិត្តនេKគិតអញនេទនេត� ការពិតចិត្តគិតអញនេ�ះ  ជាចិត្តភា�់ក្រចឡំនេទ
ដូនេច្នះឱ្យតែតនេរ}ងបQះqល់ដល់អញ អ្ន��ំុរវល់ពីវានេទ�បជានេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ។ នេប�នេr�ញ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 31
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នេរ}ងតែដលមិ�គួរឱ្យនេគរព អ្ន�មិ�នេគរព នេប�នេr�ញនេរ}ងគួរឱ្យថា អ្ន�ថាឱ្យអ្ន�
មិ�រវល់�ឹង=្ល�ួឯង នេ�ះច្បាស់ណាស់ អ្ន��ឹងគិតតែតពីនេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ នេរ}ងមា�
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