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ថ្ងៃ��ទី២០ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៤:៤០នាទីល�ាច
ទទួលអារម្មណ៍ថា នេគ�្តចិឈឺ នេគស្តឱ្ីយ=ឹង នេគសរនេស�រសប្បាយចិត្ត វាជា

អារម្មណ៍នៃ�ការក្របកា�់ថា្ន�់្qល់ក្រតូវតែដលក្រពះពុទ្ធក្រទង់សតែម្តងនេ�ះ។ ការពិត នេប�
ម�ុស្សដឹងដល់�ូ�អាតូមតែដលជាសច្ចៈធម៌ ម�ុស្ស�ឹងអសន់េសច�្តីក្របកា�់ ថា្ន�់្
qល់ក្រតូវនេ�ះ  នេហ�យចិត្តតែដលតាមទា�់សច្ចៈនេ�ះ  នេ0ថា  នេ8�ុត្តរចិត្ត។
នេគលនេIនៃ�វិបស្ស�  គឺនេដ�ម្បីឱ្យចិត្តតាមទា�់�ូវសច្ចធម៌  គឺការប្តូរនេវ�នេ��ត
រលត់នៃ��ូ�អាតូម។  �្នុងដំនេណ�រពីនេ8�ិយចិត្តនេJនេ8�ុត្តរចិត្តគឺ សតិដឹង
ជាមួយ�ឹងឧនេបកា្ខ្ចិត្ត ចិត្តតែដលគ្ម្�បំណង គ្ម្�ចង់ �ិងមិ�ចង់ គ្ម្�អញ
នេK�្នុងឧនេបកា្ខ្ចិត្តនេទ។ �្នងុដំនេណ�រនេJវិបស្ស�នេ�ះ គឺក្រតូវតែតគ្ម្�អញ តែតមា�
អា�ិសង្សតែដលនេ��តមា��្នងុការវិបស្ស�ជាដរាប  តែតគ្ម�្អញជាអ្ន�ទទួលនេទ។
អា�ិសង្សនៃ�វិបស្ស�មា�ជាអាទិ៍  ជាជំងឺ  ជីវិតបា�ផ្លស់្ប្តរូ  គស់រំនេល�ងនេក្រគ}ង
នេ»ហ្មងរបស់ចិត្ត �ិងតក្រគបព់ូជនេJជាតនិេក្រកាយជានេដ�ម។ អា�សិង្សទំាងនេ�ះ
ដូចអា�ិសង្សនៃ�ទនេងR�របស់ម�ុស្សតែដលមា��ំនេណ�តជាអ្ន�មា�ចិត្តជួយនេគតែដរ
នេក្រqះចិត្តតែដលជួយនេគនេ�ះ គឺបា�អា�ិសង្សមា�នេគក្រសឡាញ់នេក្រច�� តែតនេប�ម�ុស្ស
ចង់បា�អា�ិសងស្ គមឺា�នេគក្រសឡាញន់េក្រច��តែតនេគគ្ម្�ចតិ្តជួយនេទ នេហ�យនេចញ
នេJនេធR�ទនេងR�ជួយ នេចញពីចិត្តចង់បា�អា�ិសង្ស នេ�ះមិ�តែម�ទនេងR�នៃ�ចិត្តជួយនេទ។
ដូចគ្ន�ឹ្ងអា�ិសង្សនៃ�វិបសស្� នេប�អ្ន�នេJវិបសស្�នេដ�មប្អីា�សិង្ស  មិ�ក្រតូវផ្លវូ
ក្រពះពុទ្ធក្រទង់សតែម្តងនេទ គឺចិត្តអ្ន�មិ�អាចស្គ្ល់សច្ចធមអ៌ស់មួយជីវិតអ្ន�បា�
ក្រតឹមអា�ិសង្សនៃ�វិបស្ស�  ដូចនេទវទត្តជានេដ�ម  បា�អា�ិសង្សនេក្រច��អនេ��
គឺបា�ដល់¦�ទី៨ នេហ�យមា�ភិ�្ខុជានេក្រច��វនេងRងនេដ�រតាមនេទវទត្ត ទំាងនេ�ះជា
អា�ិសង្ស តែតនេទវទត្តមិ�អាចកា្ល្យជាក្រពះអរិយបុគ្គលសូមប្ីថា្ន្�់នេសតា នេក្រqះ
អរិយបុគ្គល គឺជាអ្ន�ស្ត្ប់ធម៌យល់ qល់អរិយសច្ចៈថា្ន្�់ទីមួយ គឺជីវិតជាទុ�្ខ
នេ��តចិត្តសនេងRគ�ឹង=្ល�ួ �ិងម�ុស្សជុំវិញ=្លួ�ទំាងឡាយតែដលមិ�យល់ធម៌នេ�ះគឺ
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សមា្មទិ្ដ្ឋ ិគឺការយលក់្រតូវតែដលក្រពះពុទ្ធ��់នេKខងនេដ�មនេគ�្នងុអដ្ឋង្គ�ិមគ្គ តែដល
បា�តាមរយៈបរិយត្តិ  គឺការបនេក្រងa� �ិងព�្យល់ធម៌។  គ្ម�្បុគ្គលណាអាចនេJ
វិបស្ស�ក្រតូវផ្លូវនេ�យមិ�បា�ស្ត្ប់បរិយត្តិជាមុ�ថា  ជីវិតជាទុ�្ខតែដលជា
អរិយសច្ចៈទីមួយនេ�ះនេទ។ សមា្ម្ទិដ្ឋិ គឺការយល់ក្រតូវថា ជីវិតជាទុ�្ខ គឺជាអរិយ
សច្ចៈទីមួយ តែដលអ្ន�វិបស្ស�ទាំងអស់ក្រតវូ�ំណត់ដឹង នេយ�ងអាច�ិយយបា�
ថា អរិយសច្ចៈទីមួយជាធម៌តែដលក្រតូវ�ំណត់ដឹង ដូនេច្នះអ្ន�តែដលវិបសស្� ក្រតូវផ្លវូ 
គឺជាម�ុស្សយល់ក្រតូវ នេហ�យមិ�អាចជាម�ុស្សអាក្រ��់បា�នេទ តែតអ្ន�វិបស្ស�
=ុស អាចជាម�ុស្សអាក្រ��់ឬជាម�ុស្សយល់=ុស។ ដូនេច្នះនេយ�ងអាចស�្ន�ិ្ឋ�្បា�
ថា វិបស្ស�ជុំវិញពិភពនេ8� ទាំងក្រគូ ទាំងសិស្សសុទ្ធតែត=ុស គ្ម្� ក្រតូវមួយ
ពីនេក្រqះអ្ន�ទំាងនេ�ះសុទ្ធតែតបដិបត្តិវិបសស្�នេដ�ម្បីអា�ិសង្ស។  តែបរម�ខងបរិ-
យត្តិវិញ មិ�បា�នេទស�ក្របាប់ម�ុស្សឱ្យនេ��តចិត្តនេ�}យណាយ qល់អរិយ
សច្ចៈទីមួយក្រតូវ  គឺគ្ម្�សមា្ម្ទិដ្ឋិនេទ  គឺនេទស�ក្របាប់តែតពីអា�ិសង្ស។  ដូនេច្នះ
នេយ�ង�៏អាចស�្ន�ិ្ឋ�្បា�ថា មិ�មា�អ្ន�បនេក្រងa�ខងបរិយត្តកិ្រតូវសម្បីតែតមយួ។
បរិយត្តកិ្រតូវ គសឺមា្មទិ្ដ្ឋិ គឺការយល់ក្រតូវថា ជីវិតជាទុ�្ខតែដលជាអរិយសច្ចៈទីមួយ។
នេប�បរិយត្តិមិ�ក្រតូវ  បដិបត្តិ�៏=ុសតែដរ។ នេ�ះជាយុគៈសម័យរ8យពុទ្ធវច�:

ទាំងក្រសុងនេហ�យ នេហ�យ�៏ជាយុគសម័យនៃ�ការចាប់នេផ្ត�មនេផV¨ងផ្ទ្ត់ពុទ្ធវច�:

នេឡ�ងវិញតែដរ។ ម�ុស្សយលក់្រចឡំថាមា�អញ ពុទ្ធវច�ៈក្រតូវឈរនេល�នេគលនៃ�
ភាពគ្ម្�អញ។ នេ8�ធម៌៨យ៉្ង គឺជានេរ}ងរបស់ម�ុស្ស  ពុទ្ធវច�ៈឈរនេល�
នេគល�ច់នេ8�ធម៌ អញជានេរ}ងរបស់ម�ុស្ស ភាពអត់អញជាពុទ្ធវច�ៈ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2609169772644434
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ថ្ងៃ��ទី២១ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១០:៤៧នាទីព្រ%ឹក
នេត�នេពលអ្ន�បា�ឮអ្ន�ណាមួយ�ិយយដលន់េទវទត្ត នេត�អ្ន�យល់ថា

នេទវទត្តជាម�ុស្សយ៉្ងនេមQច? ជាម�សុ្សកាប់ចា�់ ជាម�សុ្សសហវ ឬជាអRី?
ការពិតនេទវទត្តជាក្រពះសង្ឃមួយអង្គសម័យក្រពះសមា្មស្មsទុ្ធ។ នេហ�យជាសង្ឃដ៏យូរ
ចាបត់ាំងពីនេពលចលូបួសរហូតដល់នៃថ្ងសុគត។ នេត�ក្រពះសង្ឃអាចជាម�ុស្សកាប់
ចា�់ សហវយង់r្នងបា�តែដរឬនេទ? ជារូបភាព គឺជាក្រពះសង្ឃហ្នងុនេហ�យ ជាប់
វិ�័យនេពញ=្លួ�ទាំងអស ់តែតមា�ចិត្តនេមាទ�ភាព មា�ចិត្តចង់បា�មុ=មាត់ មា�
ចិត្តក្រចតែណ� ចិត្ត¦្ន្�ីស នេហ�យតែតមា�ចិត្តក្រចតែណ�¦្ន�ី្សនេហ�យ តែតងតែត
មា�ចិត្តគំ�ុំគុំគួ� ចិត្តព្យបាទ នេ��តចិត្តនេ�aងគររ�បរិស័ទ ខ្ល្ចបាត់ការគំក្រទ
ខ្ល្ចបាត់ម=ុមាត់ បQុតែ�្តទនេងR�បនេក្រម�ឱ្យចិត្តទាំងនេ�ះ ក្រតូវនេធR��្នុងរូបភាពជាសង្ឃ  គឺ
ភាពជាអ្ន�ជាប់វិ�័យ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2610020182559393/
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ថ្ងៃ��ទី២១ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៤:២៣នាទីល�ាច
មិ�តែម�ក្រគប់តែតនេរ}ងឈឺចាប់=Rល់ខ្វ្យសុទ្ធតែតក្រតូវទមា្ល្�់នេចាលនេទ។

នេរ}ងឈឺចាប់=Rល់ខ្វ្យ=្លះដូចជា  ការឈឺចាប់=Rល់ខ្វ្យនេ��តពីអំនេព�អយុត្តិធម៌
របសអ់្ន�ដនៃទម�នេល�នេយ�ង តែដលប�្តមិ�ឈប់ឈរហួសការនេល��តែលងបា� វា
មា�តនៃម្លក្រតូវរ�្>ទុ�ការឈឺចាប់នេ�ះ នេក្រqះថាម�ុស្សតែដលមិ�ទា�់ក្រតាស់ដឹង
ឬនេ0ម្យ្៉ងនេទaតថា  ម�ុស្សបថុច្ចជ�ទំាងឡាយ គឺនេធR�ការងារជាមួយ�ឹងចិត្ត នេប�
ចិត្តមា�ការឈឺចាប់�ឹងអំនេព�រំនេ8ភបំq� នេទ�បមា�ស�Vុះចិត្តនេង�បតតាំង នេប�
នេយ�ងទមា្ល�់្នេចាលការ=Rល់ខ្វយ្នេ��តពីឈឺចាប់តែបបនេ�ះនេចាល នេត��ឹងមា��មា្ល្ងំ
ចិត្តឯណានេJតតំាងរ�យុត្តធិម៌បា�នេJ? ទមា្ល�់្នេចាលចិត្តឈឺចាប់ ចិត្ត=Rល់ខ្វយ្
�ឹងនេរ}ងតែបបនេ�ះ គឺនេស្ម��ឹងសុ=ក្រពមឱ្យនេគជិះជា�់ប�្តនេJនេទaត។  ការនេម�លងាយ
នេម�លនេថា�ក្របមាថមា�់ងាយនេ�យនេម�លនេr�ញថានេយ�ងក្រ�  នេយ�ងនេរa�បា�តិច
នេយ�ងនេ��ត�្នងុក្រគួសរទ�់នេ=្>យ ឬការនេម�លងាយនេម�លនេថា�ពីសំណា�់ជ�ជាតិ
ដនៃទ  នេល�ជាតិសស�៍មួយនេទaតជានេដ�ម  វាបនេង:�តបា�ជាការឈឺចាប់�្នងុចិត្ត
នេយ�ង។ នេប�នេយ�ងទមា្ល្�់នេចាលការឈឺចាប់=Rល់ខ្វ្យតែបបនេ�ះនេJ នេត��ឹងមា�
�មា្ល្ំងចិត្តឯណា តស៊ូនេរីបក្រមះនេចញពសី្ថ្�ភាពតែដល�ំឱ្យនេគនេម�លងាយនេម�ល
នេថា�នេ�ះនេ��តនេJ  នេប�ម�ុស្សបថុច្ចជ�ទាំងឡាយសុទ្ធតែតនេធR�ការ�ឹងចិត្តទាំង
អស់ហ្នឹង រហូតមា�គតិមួយថា ម�ុស្សតែដលគ្ម�្ការឈឺចាប់ ជាក្របនេភទម�ុស្ស
គ្ម្��ំនេណ�តនេJនេទaតផង។ ការឈឺចាប់តែដលនេ��តម�ពីការបាត់បង់ម�ុស្សនេJ
ទាំងតនៃម្លនេK  វាជាការ=ុស�្គង�ឹងម�សិការ នេប�នេយ�ងទមា្ល្�់នេចាលទុ�្ខនេស�
នេ�ះនេចាល។  មា�វិប្បដិសរី=្លះតែដលធ្ង�់ធ្ងរ  ជានេទាសម�សិការដ៏ធ្ង�់បំផុត
នេប�ម�ុស្សយល់ថា  ទុ�វា�ំឈចឺាប់  ម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះមិ�តែម�ជាម�ុស្សល្អនេទ
នេក្រqះនេគ�ឹងគ្ម្�ស្អីនេKខង�្នុងមិ�ឱ្យមា�ចិត្ត ខ្លច្រងនេទាសតែដលនេ��តម�ពី
វិប្បដិសរីបា�នេទ។ ម�ុស្សមិ�ខ្ល្ចនេទាសម�សិការ ជាក្របនេភទម�ុស្សគួរឱ្យខ្លច្
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 36
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ណាស់  មិ�គួររាប់អា�នេទ  គឺជាម�ុស្សក្របក្រពឹត្ត=ុសនេល�នេគបា�នេ�យងាយ
ណាស់។  ការឈឺចាប់ក្របនេភទខងនេល�នេ�ះ  សុទ្ធតែតមា�តនៃម្ល�្នុងការរ�្>ទុ�
ការឈឺចាប់នេ�ះ  នេក្រqះវាមា�តនៃម្លជាក្របនេយជ�៍ផង  នេហ�យវាមា�តនៃម្លជា
ល�្ខណៈនៃ�ម�ុស្សល្អ ម�ុស្សនៃថ្លថ្នរូផង។

ការឈចឺាប់នេ��តម�ពីការសនេក្រមចចតិ្តរ�សីុ=ុស ខតបង់ក្រទព្យធ�នេJ
ការក្របឡងធា្ល�់្  នេសពគប់មិត្ត=ុស  នេគនេបា�ក្របាស់នេយ�ងជានេដ�ម វាគ្ម�្តនៃម្លប�្តចិ
នេសះ�្នុងការរ�្>វាទុ�។ ម�ុស្សអាក្រ��់ទាំងឡាយ  តែតងតែតមា�ការអា�់អ�់
ចិត្តនេក្រqះតែតនេគបងា្អប់្អំ�ួតរបស់=្ល�ួ នេក្រqះតែតនេគមិ�សរនេស�រ នេក្រqះតែតនេគមិ�ឱ�-
លំនេទា���់=្ល�ួ  នេក្រqះតែតនេគប�តែស្ប�មុ==ូចរបស់=្ល�ួ  នេក្រqះតែតនេគនេប��បងា្ហញ្
ភាពអញធ8ំ�់មុ=របស់=្លួ�ជានេដ�ម។  ចិត្តអា�់អ�់តែបបនេ�ះ  មិ�តែម�ជាចិត្ត
នេទាសៈតែដលមា�ចំនេqះចិត្តម�ុស្សល្អ ដូចជា ម�ុស្សល្អមា�ចិត្តស្អប់ ឬ=ឹងនេក្រកាធ
�ឹងម�ុស្ស=ូចម�ុស្សអាក្រ��់នេ�ះនេទ។ ការអា�់អ�ច់ិត្តតែបបនេ�ះ ក្រពះពុទ្ធនេ8�
នេ0ថា បដិrៈ មិ�តែម�នេទាសៈរបស់ម�ុស្សល្អតែដលនេe្តន្េក្រqះស្អប់អំនេព�អាក្រ��់
នេទ។ បដិrៈ ឬការអា�់អ�់ចិត្តនេក្រqះនេគមិ�ឱ�លនំេទា� នេក្រqះនេគមិ�សរនេស�រ
ភាពនេមាទ�ៈរបស់=្លួ� ឬនេគនេប��បងា្ហ្ញភាពអាក្រ��់8�់មុ=របស់=្លួ� នេ�ះ
នេហ�យ តែដលក្រតូវក្របាប់ឱយ្ទមា្ល្�់នេចាលនេ�ះ បQតុែ�្តស�្ដ�្ម�ុស្សមា�បដិrៈ មិ�
អាចទមា្ល�់្គ�ំុំ ឬព្យបាទ តែដលនេ��តម�ពីចតិ្តមា�ធមប៌ដិrៈបា�នេទ នេក្រqះជា
ស�្ត�្�ំនេណ�តរបស់ម�ុស្សនេ�ះ។ អ្ន�ក្របនេIនេចះតែតក្របនេIនេJ ថានេប� មិ�ទមា្ល្�់
ចិត្តបដិrៈតែដល�ឹងនេ��តជាគំ�ុំព្យបាទនេ�ះនេទ វាដូចអ្ន�កា�់ទឹ���យូរអី៊ចឹង
កា�់រឹតតែតយូរវា�ឹងរ8�នៃដ តែតការ�ិយយតែបបនេ�ះនេJកា�់ម�ុស្សមា�បដិrៈ
គឺជាការចា�ទ់ឹ�នេJនេល��ប្ាលទា វាជានេរ}ង�ិយយឱ្យតែតល្អស្តប់្តែតបQនុេណា�ះ្ វា
គ្ម�្នេចញជាក្របនេយជ�៍អRនីេទ។  ជួ�កាលអ្ន��ិយយហ្នុង�ំពុងមា�ធម៌បដិrៈ
�្នងុចិត្តស�្ត្� នេហ�យ�ិយយតែបបមិ�នេដ�ម្បីក្របនេIអប់រំអ្ន�ណាអីនេទ ក្រគ�់តែតចង់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 37



        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

បងា្ហ្ញថា  =្លួ�យល់ក្រតឹមក្រតូវពីនេទាសនេរ}ងធម៌បដិrៈ  បងា្ហ្ញនេគថា=្លួ�មិ�
ឈឺចាប់អីនេទ តែតខង�្នុងនេe្ត្នេសV�រនេ�ះនេJនេហ�យ។ ម�ុស្ស ល្អទាំងឡាយគ្ម្�
បដិrៈធម៌នេK�្នងុ=្ល�ួនេទ ស្អបអ់្ន�ណាមួយសុទ្ធតែតមា�នេហតុ ផលក្រតឹមក្រតូវតែដល
ក្រតូវតែតនេe្តក្្រ�ហយតែម� ដូនេច្នះមិ�មា�អRីតែដលក្រតូវទមា្ល្�់នេចាល ដូចម�ុស្សមា�
ធម៌បដិrៈ�្នុង=្លួ�នេឡ�យ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2356728124555268/
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ថ្ងៃ��ទី២២ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៩:៥១នាទីព្រ%ឹក
អ្ន�វិបស្ស� អាចជាម�ុស្សល្អតែតនេរ}ងយល់ក្រតូវគ្ម�្នេទ តែតមួយគ្ម�្ផង

យល=់ុសទាំងក្រគូធំ ក្រគូតូច រហូតដល់អ្ន�វិបស្ស� តែតមួយគ្ម្�ផង អ្ន�=្លះជា
ម�ុស្សល្អ អ្ន�=្លះជាម�ុស្សអាក្រ��់ខ្ល្ំងណាស់។ នេ8�ក្រគូ គួច សុងហ�់ គត់
យល់ថាអ្ន�មិ�នេJវិបស្ស� ឬនេJវិបស្ស�តែតមួយដង ជាម�ុស្សអ�់ជាងគត់
មិ�ដឹងជា�្នងុចិត្តគត់ ថានេគអ�់ជាងគត់នេរ}ងអRនីេទ។ មុ�នេJវិបស្ស�ក្រតូវយល់ឱ្យ
ក្រតូវ គឺសមា្មទិ្ដ្ឋ�ិ្នងុនេរ}ងវិបស្ស�ជាមុ�សិ� នេត�គត់មា�សមា្មទិ្ដ្ឋិ  គឺការយល់ក្រតូវ
នេហ�យឬនេK? នេប�មា�ការយល់=ុសនេហ�យ គ្ម�្សមា្មទិ្ដ្ឋជិាខងនេដ�មនេហ�យ នេJ
វិបស្ស�រាប់រយឆ្ន្ំ�៏គ្ម�្បា�អRីតែដលក្រពះពទុ្ធ�ំនេយ�ងនេJនេ�ះតែដរ។ អ៊ីចឹង នេត�
គត់យល់ថា គត់ក្រគ�់នេប�ជាងនេគហ្នឹង  នេត�ក្រគ�់នេប�ក្រតង់ណា?  វិបស្ស�យូរ
ជាងនេគឬ? វិបស្ស�ក្រចឡំហ្នឹង ម�ុស្សមា��ិស្ស័យយ្៉ងនេមQច នេKតែតយ៉្ងហ្នឹង
ដតែដលហ្នងឹ វិបស្ស�អាចដូរ�ិស្ស័យរបស់ម�ុស្សបា�តែដរនេទ? អង្គលីុមារមា�
�ិស្ស័យជាម�ុស្សល្អ តែតនេ�យសរការនេសពគប់ក្រចឡំ នេធR�ឱ្យអង្គលីុមារក្របក្រពឹត្ត
អំនេព�អាក្រ��់ តែតអង្គលីុមារមា��ិស្ស័យជាម�ុស្សល្អនេទ។ នេពលស្តប់្ក្រពះពុទ្ធ  អង្គុ-
លីមារយល់ក្រតូវនេហ�យឈប់នេធR�អំនេព�អាក្រ��់ �ិងនេJវិបស្ស�បា�សនេក្រមចជា
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ក្រពះអរហ�្ត។ ឧទាហរណ៍នេ�ះ=្ញុចំង់ក្របាប់ថានេមQច  =្ញុំចង់ក្របាប់ថា យល់ក្រតូវគឺមា�
សមា្មទិ្ដ្ឋជិាមុ�ស�ិ បា�នេJវិបស្ស�ក្រតូវជានេក្រកាយ នេហ�យ=្ញុចំង់ក្របាប់ថា មា�តែត
ម�ុស្សមា��ិស្ស័យល្អនេទ តែតនេ�យសរការនេសពគប់=ុស នេទ�បនេគក្របក្រពឹត្ត=ុស
តែតនេគជាម�ុស្សមា��ិស្ស័យល្អនេទ នេទ�បអាចផ្ល្ស់ប្តូរពីការក្របក្រពឹត្តអំនេព� អាក្រ��់
ម�ក្របក្រពឹត្តអនំេព�ល្អបា�។  ម�ុស្សមា��ិស្ស័យល្អនេJក្របក្រពឹត្តអាក្រ��់ នេ�យការ
យល់=ុស នេKនេពលនេគទទួលបា�ការព�្យល់ក្រតូវ នេគ�៏យល់ក្រតូវ នេហ�យឈប់
ក្របក្រពឹត្តអនំេព�អាក្រ��់ មិ�តែម�វិបស្ស� គឺការបដិបត្តនិេទតែដល�ំម�ុស្សឱ្យយល់
ក្រតូវនេ�ះ គឺបរយិត្តកិ្រតូវនេទ នេទ�បនេធR�ឱ្យម�ុសស្យល់ក្រតូវដូនេច្នះវិបស្ស�មិ�អាចដូរ
ម�ុស្សពីការយល់=ុសម�យល់ក្រតូវបា�នេទ នេហ�យ�៏មិ�អាចប្តរូ�ិស្ស័យពីម�ុស្ស
តែដលមា�ធាតុអាក្រ��់ ម�ជាម�ុស្សតែដលធាតុល្អបា�តែដរ ដូចនេទវទត្តជាតឹ�តាង
ក្រសប់ ក្រសួលមិ�ក្រសួលវិបស្ស�យូរជាងគួច សុងហ�់ នេទaតផង នេត�វិបសស្�
អាចប្តូរ�ិស្ស័យនេទវទត្តបា�តែដរឬអត់? =្ញុំស្ត្ប់វនីេដអូr្លីបគត់រយៈនេពល៨�ទី
គត់�ិយយទក្រតា�់ទនេក្រទ�ត  �ិយយ=ុសយ៉្ងនេក្រច��  នេហ�យបងា្ហ្ញពីការជាប់
នេ8�ធម៌យ៉្ងច្បាស់ក្រ�តែឡត  នេ�ះជាលទ្ធផលនៃ�ការយល់=ុសថា  បរិយត្តគឺិ
ការយល់ក្រតូវមិ�សំខ�់  នេJបដិបត្តយិ�តែតម្តងនេ�យ=Rះបរិយត្តគិកឺារយល់ក្រតូវ
ជាមុ� គតឺែបបហ្នងឹនេហ�យ។ បរិយត្ត=ុិស បដបិត្តិ�៏=ុសតែដរ នេr�ញគត់ជាម�ុសស្
តែបបហ្នឹង  =្ញុ ំ�ឹ�ដល់រនេបaបចាត់តែចងការរបស់គត់នេKមណ្ឌលវិបស្ស�ហ្នឹង
�ឹ�ដល់ម�ុស្សតែដលគត់នេរសីយ�ជួយចាតត់ែចងការហ្នឹង ��ឹដល់ម�សុស្តែដល
នេគរពគត់  ��ឹដល់ពួ�អិលឌីភីតែដលនេJជាប់�ឹង�តែ�្លងវិបស្ស�  នេហ�យនេភ្លច
ការងារអិលឌីភី គឺការងារជួយក្របនេទស។ មា�តែតម�ុស្ស=ូច �ិងម�ុស្សល្អតែត
វនេងRងនេK�តែ�្លងវិបស្ស�ហ្នឹង គ្ម្�អ្ន�យល់ ក្រតូវសូម្បីតែតមួយ។ នេr�ញរូបថត
នេគក្របជំុគ្ន ្�ឹ�នេឡ�ងសនេងRគ នេត�នេគក្របជំុ�ំ ម�ុស្សនេJណា ពក្រងី��តែ�្លងវិបស្ស�ឬ
ទិញដីបនេង:�ត�តែ�្លងវិបស្ស�ឬ? ពក្រងី�តែតធាតុអញ គឺធាតកុ្រចឡំនេ�ះ អ្ន��ំមុ=
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 40
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នេគជាម�ុស្សខ្វ�់្ អ្ន�នេដ�រតាមជាម�ុស្ស=ូច �ិងម�ុស្សងងឹតរួមរឹតនេ�យធាតុ
អញ នេត�អាច�ំសតRនេJរ�ភាព ភ្លឺស្វ្ងតែដលជាធាតុអសអ់ញនេr�ញតែដរឬនេទ?

អញជាការភា�ក់្រចឡំ អស់អញ ជាធាតុភ្លសឺ្វង្ នេ8�ធម៌ជានេរ}ងអញ នេរ}ងជួយ
នេរ}ងឧត្តមគតិ នេរ}ងតនៃម្ល ជានេរ}ងអត់អញ ជានេរ}ង�ច់នេ8�ធម៌ ជានេរ}ងភ្លសឺ្វង្
ជានេរ}ងក្រតូវតែដលជាការបនេក្រងa� របស់ក្រពះសមា្មស្មsទុ្ធ៕
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ថ្ងៃ��ទី២៣ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៩:២១នាទីយប់
នេហតុអីបា�ជានេKស8វិបស្ស�មិ�ឱ្យនេគ�ិយយនេរ}ង�នេយបាយ?

វិបស្ស�=ុស គឺវិបស្ស�នេដ�ម្បីរ�អា�ិសង្សម�ឱ្យអញដូចជាបា�សុ=-
ភាពល្អ ជីវភាពបា�ផ្ល្ស់ប្តូរ បា�ការយល់ថាម�ុ=ឹងនេគ នេធR�បាបនេគ គឺនេធR�បាប
=្ល�ួឯងជាមុ�សិ� តក្រគប់ពូជវិបស្ស�នេJជាតនិេក្រកាយជានេដ�ម ទំាងអស់នេ�ះជា
អា�ិសង្សរបស់វិបស្ស� នេហ�យនេគតែតងតែតក្របាប់អា�សិង្សវិបសស្�តែដលសុទ្ធតែត
ជានេរ}ង�ំម�ុស្សឱ្យជាប់�ឹងអញ តែដលអញ គឺជាការភា�់ក្រចឡំរបស់ចិត្តថា្ន្�់
qល់ក្រតូវតែតបQុនេណា�្ះ អញការពិតគឺគ្ម្�នេទ។ ក្រពះពុទ្ធជាអ្ន�ក្រតាស់ដឹង qល់
ក្រតូវសច្ចធម៌ គឺការពិតថាចិត្តqល់ក្រតូវថាមា�អញនេ�ះជាការភា�ក់្រចឡំនេទ ដូនេច្នះ
ចិត្តវិបស្ស�នេដ�ម្បីបា�ម�អញទំាងអស់ គឺនេចញពីចិត្តក្រចឡំហ្នឹងឯង។ នេប�នេគនេJ
វិបស្ស�នេដ�ម្បីអញ  �្នងុជីវភាពធម្មតារបស់នេគ�៏អញដូនេចា្ន្ះតែដរ  ម�ុស្សក្រចឡំ
ថាមា�អញ  នេហ�យអញនេឡ�ងក្រកាស់r្មឹ�  គឺគំក្រទគណប�្សណាតែដលបា�
ក្របនេយជ�៍ម�អញ។ នេរ}ង=ុសនេរ}ងក្រតូវ នេរ}ងថ្លងឹតែថ្លងចិត្តនេគ ចិត្តនេយ�ង នេរ}ងគិតពី
តនៃម្ល  ជាចិត្តក្របឆំង�ឹងចិត្តអញ។  ម�ុស្សតែដលមា�អញក្រកាស់r្មឹ�  គំក្រទ
គណប�្សណាតែដលបា�ក្របនេយជ�៍ម�អញ នេទាះគណប�្សនេ�ះនេធR�=ុសចំនេqះ
អ្ន�ដនៃទ �ំការឈឺចាប់ដល់អ្ន�ដនៃទ =ូចក្របនេយជ�៍អ្ន�ដនៃទ =្ល�ួមិ�គិតនេទ ឱ្យតែត
គណប�្សនេ�ះ�ំក្របនេយជ�៍បា�ម�អញ គឺអញគកំ្រទនេហ�យ អញក្របកា�់ យ�
នេហ�យ អញទទួលយ�នេហ�យ អញការqរនេហ�យ ប�្សអញនេហ�យ។ �្នុងនេរ}ង
គំក្រទគណប�្ស�នេយបាយនេ�ះ នេត�ម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះអាចនេ¦្លះ្ជាមួយ ម�ុស្ស
ក្របនេភទណា=្លះ?  ម�ុស្សតែដលគំក្រទគណប�្សនេ�យឈរនេល�ក្របនេយជ�៍ផ្ទល់្=្ល�ួ
អី៊ចឹង អាចនេ¦្លះ្ជាមួយម�ុស្សតែដលគំក្រទគណប�្ស�នេយបាយនេ�យឈរនេល�
ក្របនេយជ�៍ផ្ទ្ល់=្លួ�ដូចគ្ន្  តែតប�្សនេផ្សងគ្ន្  �ិងនេ¦្ល្ះជាមួយម�ុស្សតែដល
គំក្រទគណប�្សនេ�យមិ�ឈរនេល�ក្របនេយជ�៍ផ្ទ្ល់=្លួ�។ ក្រ�ុមម�ុស្សអាក្រ��់អាច
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 42
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នេ¦្លះ្ជាមួយក្រ�ុមម�សុ្សអាក្រ��់នេផ្សងនេទaត នេក្រqះតែតផល ក្របនេយជ�៍នេផ្សងគ្ន្
�ិងនេ¦្លះ្ជាមួយក្រ�ុមម�ុស្សល្អ នេក្រqះការយល់ �ិងការគំក្រទរបស់ក្រ�ុមម�ុស្ស
ល្អ អាចបំផ្ល្ញក្របនេយជ�៍របស់នេគបា�។ នេ�ះគឺធាតុអញ នេទ�បម�ុស្សតែលង
ស្គ្ល់ល្អ ស្គ្ល់អាក្រ��់ ចិត្តក្របនេតាងតែត�ឹងក្របនេយជ�៍ផ្ទ្ល់=្លួ� ឬក្របនេយជ�៍
អញ។

ចំតែណ�ម�ុស្សតែដលមិ�មា�គំក្រទគណប�្សណាទាំងអស់  �៏ជា
ម�ុស្សតែដលគិតតែតពីក្របនេយជ�៍ផ្ទ្ល់=្លួ� ឬក្របនេយជ�៍អញតែដរ។ ម�ុស្សអញ
ពីរពួ�នេ�ះ មិ�ក្រតូវនេJវិបស្ស�នេទ នេហ�យមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្ស� �៏មិ�ក្រតូវទទួល
យ�ម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះតែដរ នេក្រqះវិបស្ស� គឺសក្រមាប់តែតម�ុស្សតែដលមិ�មា�
ធាតុអញនេទ។ មា�តែតក្រ�ុមម�ុសស្តែដលគំក្រទគំ�ិតក្រតឹមក្រតូវ  គណប�្សក្រតឹមក្រតូវ
ទនេងR�ក្រតឹមក្រតូវនេទ នេទ�បជាក្រ�ុមម�ុស្សតែដលមិ�គិតពីក្របនេយជ�៍ផ្ទ្ល់=្លួ� ឬ
ក្របនេយជ�៍អញ នេគគំក្រទនេក្រqះនេ�ះជានេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ  មិ�តែម�នេ�យឈរនេល�
ក្របនេយជ�៍ផ្ទ្ល់=្លួ�នេគនេទ។  ម�ុស្សក្រ�ុមនេ�ះនេហ�យនេទ�បជាម�ុស្សតែដលមា�
ឧប�ិស្ស័យ ឬមា�ធាតុងាយយល់ក្រតូវ គឺសមា្មទិ្ដ្ឋនិេពលតែដលនេគបា�ស្តប់្�ូវបរិ-
យត្តកិ្រតូវ នេហ�យនេប�នេគនេJវិបស្ស� នេគ�៏ងាយ�ឹងqល់ក្រតូវសច្ចៈធម៌ គភឺាពគ្ម�្
អញតែដលជាការភា�់ក្រចឡំនេ�ះតែដរ។ តែតក្រគូវិបស្ស�នេគយល់ថា វិបស្ស�ក្រគ�់តែត
ជាបនេច្ច�នេទសនេដ�ម្បីបា�អា�ិសង្ស គនឺេសច�្តសីុ=សក្រមាប់អញតែតបQុនេណា�ះ្ នេមា៉្លះ្
នេហ�យម�ុស្សក្របនេភទណា�៏អាចនេJវិបស្ស�បា�តែដរ ក្រគ�់តែតទុ��នេយបាយ
មួយតែឡ�សិ�នេJ។ នេគឱ្យទុ�គណប�្ស�នេយបាយមួយដុ ំ នេក្រqះតែតនេគយល់ថា
វិបស្ស�ក្រគ�់តែតជាបនេច្ច�នេទសតែដលរ�ក្របនេយជ�៍ម�ឱយ្អញតែតបQុនេណា�ះ្ នេគ
មា�ការយល់=ុសយ៉្ងធំក្រតង់ចំណុចនេ�ះ ការពិតវិបស្ស�ជាបនេច្ច�នេទសតែម�
នេហ�យ តែតនេគក្រតូវយល់ឱ្យក្រតូវជាម�ុសិ�ថា វិបស្ស�ជាបនេច្ច�នេទសរំ8យអញ
មិ�តែម�រ�អា�ិសង្សម�ឱ្យអញនេ�ះនេទ។ អី៊ចឹងមា�តែតម�ុស្សល្អ គឺម�ុស្សតែដល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 43
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មា�ធាតុអញនេ=្>យនេទ នេទ�បអាចគិតនេរ}ង=ុស �ិងក្រតូវ នេរ}ងតនៃម្លនេ�យគ្ម�្តែផ្អ�
នេល�ក្របនេយជ�៍ផ្ទល់្=្ល�ួ ឬនេ8�ធម៌បា�។ សូមអ្ន�ពិចារណានេរ}ងនេទវទត្តចុះ ជា
ម�ុស្សឆ្ល្តតែដរ តែតជាម�សុ្សនេKមា�ចិត្តក្រចតែណ� ចិត្តចង់បា�មុ=មាត់ នេ�ះ
ជាចិត្តនេKជាប់នេ8�ធម៌ ឬចិត្តតែដលនេKជាប់�ឹងអញតែដលគ្ម�្នេសះ�្នងុនេសច�្តី
ពិត នេមា៉្លះ្នេហ�យវិបស្ស�យូរបQ�ុណា �៏ភិ�្ខនុេទវទត្តមិ�បា�សនេក្រមចផលអRតីាមផ្លវូ
ក្រតូវនៃ�វិបស្ស�តែដរគឺផ្លវូរ8យអញ។ ការពិត�្នុងនេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ ស8វិបស្ស�
ក្រតូវអ�ុញ្ញត្ឱ្យសិស្សជតែជ�គ្នពី្នេរ}ង�នេយបាយ នេក្រqះ�នេយបាយ គឺការជួយ
ម�ុស្ស  ឬតែសRងរ�សមញ្ញសុ=ឱ្យម�ុស្សមួយក្របនេទស  នេប�សមា្គ្ល់នេr�ញថា
អ្ន�ណាមា�ចិត្តគំក្រទគណប�្សណាតែដលឈរនេល�ក្របនេយជ�៍អញ ក្រគូក្រតូវរំឭ�
នេគភា្ល្មថា នេប�អ្ន�ចង់វិបស្ស� អ្ន�ក្រតូវដឹងថា ចិត្តនេដ�ម្បីអញនេ�ះជាផ្លវូ=ុស។ តែត
នេ8�ក្រគូវិបស្ស�មិ�បា�នេធR�តាមផ្លូវក្រតូវនេ�ះនេឡ�យ  នេហ�យគត�់យិយថា �ំុ
យ��នេយបាយម�8យឡំ�ឹងក្រពះធម៌ សូមទុ�ធម៌ឱ្យនេKបរិសុទ្ធ។ ធម៌បរិសុទ្ធ
ស្អ?ី ម�ុស្សគឺចិត្ត នេប�ម�ុស្សចិត្តល្អ �ិងម�ុស្សចិត្តអាក្រ��់នេKឡូ�ឡំគ្នន្េហ�យហ្នងឹ
នេទាះបីជានេគមិ�បា�ជតែជ�គ្ន�៏្នេ�យ តែតតាមផ្លវូចិត្តរបស់នេគបា�នេ¦្លះ្គ្នន្េឡ�ង
វ៉ល់  មិ�ដឹងអ្ន�ណា=ុសអ្ន�ណាក្រតូវនេJនេហ�យ។ នេត�ទុ�ធម៌ឱ្យនេKបរិសុទ្ធយ្៉ង
នេមQចនេJ? តែតនេប�នេធR�តាមផ្លូវនេយ�ង មា�តែតម�ុស្សមួយពួ� គឺម�ុស្សជតែជ�ពីតនៃម្ល
ជតែជ�ពនីេរ}ង=ុស ឬក្រតូវតែតមួយក្របនេភទគត់  តែដលនេយ�ងដឹងថា�ឹងអាចវិបស្ស�
តាមផ្លូវក្រតូវ  គឺផ្លូវរំ8យអញ។  នេ�ះនេហ�យនេទ�បនេ0ថារ�្>ធម៌ឱ្យនេKបរិសុទ្ធ
នេ�ះ៕
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ថ្ងៃ��ទី២៥ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១១:០០នាទីយប់
ម�ុស្សជយួនេគ�ក្រមិតណា  គអឺាក្រស័យនេល�ទំហនំេបះដូងរបសអ់្ន�ជយួ

នេ�ះ�ក្រមិតនេ�ះតែដរ។ ទំហំនេបះដូងម�សុ្សក្រតង់ចំណុចនេ�ះ គឺទំហំចិត្តអាណិត
�ិងទំហំចិត្ត=Rល់ខ្វ្យ នេប�ចិត្តនេ�ះបា�នេr�ញនេសច�្តីទុ�្ខលំបា� បា�នេr�ញ
ទុ�្ខនេស�របស់ម�ុស្សនេហ�យ តែតនេគគ្ម្�ចិត្ត=Rល់ខ្វ្យ ចិត្តនេគមិ�បា�ដិត�ម
ជាមួយ�ឹងម�ុស្សតែដល�ំពុងរងទុ�្ខលំបា� �ំពុងជួបទុ�្ខនេស�នេ�ះនេទ គឺនេគ
អាចនេដ�ល�់បា�យ្៉ងក្រសួលនេហ�យ។ ម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះ ជាម�ុស្សមា�ចិត្តតូច
ណាស់ នេគគិតគូរ=Rល់ខ្វ្យយ៉្ងនេក្រច��ក្រតឹមក្រ�ុមក្រគួសរនេគតែតបQនុេណា�ះ្ នេហ�យ
ម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះ  មា�ចំ�ួ�នេក្រច��មិ�ក្រតឹមតែតនេK�្នងុក្របនេទសតែ=្មរនេយ�ងនេទ តែថម
ទំាងទូទំាងពិភពនេ8�នេទaតផង។  នេយ�ងអាចវាស់សVង់នេម�លទំហំចិត្តរបស់ម�ុស្ស
បា�តាមរយៈទនេងR� �ិងq�្យសម្តរីបស់នេគ នេរaបការប្តនីេដ�ម្បីបនេង:�ត�ូ�  បនេង:�តក្រ�ុម
ក្រគួសរ នេ�ះជាបំណងអាតា្ម្�ិយមរបស់នេគ ជាក្របនេយជ�៍ផ្ទល់្=្ល�ួនេគសុទ្ធសធ
រួចនេគ�ិយយបងា្ហញ្ការខ្វយ្=Rល់របស់នេគចំនេqះក្រគួសរនេគតែដលនេគបា�បនេង:�ត
នេឡ�ងនេ�ះ នេគ�ិយយថា នេ�ះគឺជាការលះបង់ធំនេធងណាស់ តែតការលះបង់នេ�ះ
មា�តែត�្នងុរងRង់ក្រ�ុមក្រគួសរនេគតែតបQុនេណា�្ះ នេហ�យវាជាក្រ�ុមក្រគួសរតែដលនេគបនេង:�ត
នេឡ�ងនេដ�ម្បបីនេក្រម�ចិត្តអាតា្ម្�ិយមរបស់=្លួ�នេគនេទaត។ ម�ុស្សតែដលមា�ចិត្តតូច
ដូចៗគ្ន្ នេគស្ត្ប់នេហ�យយល់ថាក្រតូវ បQតុែ�្តម�ុស្សតែដលគិតពីតនៃម្លរបស់ជីវិតតែដល
នេ��តនេKនេល�តែផ�ដី  នេត�វាមា�ក្របនេយជ�៍នេKក្រតង់ណា  គិតពីទុ�្ខនេស�របស់
ម�ុស្សដូចគ្ន្ គិតពីការក្រqត់ក្របាស់�ិរាស មិ�តែម�មា�តែតនេយ�ង គឺមា�ចំនេqះ
ម�ុស្សក្រគប់គ្ន្ គិតពីការជួបជុំសប្បាយយ៉្ងណា �៏ទីបំផុតក្រគួសរតែដលជួបជុំ
សប្បាយនេ�ះ �ឹងក្រqតក់្របាស់គ្ន្ នេហ�យជាការក្រqត់ក្របាស់ជានេរaងរហូតគ្ម�្
នេល��តែលងម�ុស្សណានេឡ�យ នេហ�យម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះ នេប�បា�ស្ត្ប់ឮសម្តី
ម�ុស្សចិត្តតូចខងនេល� នេគមា�ចិត្តនេ=s�មនេ�្អ�ម �ឹ�ថានេប�=្លួ�មា��ូ�តែដលមា�ចិត្ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 45
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រនេបaបនេ�ះ �ឹ�ស្ត្យ¦មតែដលក្រស�់ចុះនេពលផ្តល់�ំនេណ�តឱ្យ�ូ�ក្របនេភទនេ�ះ
តែតម�ុស្សមា�ចិត្តតូចដូចគ្នន្េ�ះ នេ0ម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះថាជាអាយដល នេយ�ង
នេr�ញតែបបនេ�ះតែក្រស�រ�តែតពុនេទា្ធ្។ ក្រពះពុទ្ធ �ិងក្រពះ�ងពមិា្ព្ មា�ចិត្តខ្វ្យ-
=Rល់សនេងRគចំនេqះជីវិតសពRសតRនេKនេល�តែផ�ដី នេក្រqះតែតចិត្តនេ�ះ នេទ�បនេធR�ឱ្យបុគ្គល
ទំាងពីរនេ�ះរ�ផ្លវូនេដ�ម្បីនេ�ះក្រសយបញ្ហចិ្ត្តរបស់=្ល�ួ នេហ�យទីបំផុត�៏បា�ក្រតាស់
ជាក្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធនេក្រកាមការជួយនេក្រជាមតែក្រជងពីក្រពះ�ងពមិា្ព្។  ម�ុស្សគឺចិត្ត
ហ្នឹងឯង  នេហ�យតាមរយៈចិត្តនេ�ះតែដលទាញបា�ចិត្តនេគរពរបស់នេយ�ង  ការ
នេគរពតិចឬនេក្រច��នេJតាមទហំំចិត្តនេ�ះ �ិងទាញការនេម�លងាយរបស់នេយ�ងខ្ល្ងំ
ឬតិច�៏នេ�យសរចិត្តហ្នងឹតែដរ។

ចំណា ំ ៖  ម�ុស្សចិត្តតូចជាម�ុស្សអ�តញ្ញូណាស់  នេពលនេគជួយអRី
បុគ្គលអ�តញ្ញូនេ�ះអាចជួយតបនេគវិញតែដរ តែតជាស�ម្មភាពគិតនេr�ញតាម
=ួរ�្បាលនេទ មិ�តែម�ជាចិត្តញាប់ញ័រ�ឹងនេសច�្តលី្អរបស់នេគនេទ។ នេប�ម�ុស្សមា�
ចិត្តតូចមា�ចំ�ួ�នេក្រច��នេKនេល�តែផ�ដី មា��័យថា គឺមា�ម�ុសស្អ�តញ្ញូនេក្រច��
ហ្នឹងនេហ�យ ដនូេច្នះនេហ�យបា�ជាក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា បុគ្គលពីរពួ� គឺបុពRការីជ�
�ិង�តញ្ញូជ�ជាបុគ្គលរ�នេ�យ�ក្រម។  បុគ្គលតែដលមា�ចិត្តឱ្យនេ�យនេស្ម្ះ
(មិ�តែម�ឱ្យនេដ�ម្បីថតបនេងា្ហះ្តាមនេហRសបុ៊� ឬអ្ន�នេធR�បុណ្យតាម តែបបសស�នេទ)

ជាសញ្ញក្្របាប់ឱ្យដឹងថា មា�ធាតុជាបុពRការីជ� នេហ�យនេប�មា�ធាតុជាបុពRការីជ�
បុគ្គលនេ�ះ�៏មា�ធាតុជា�តញ្ញតូែដរ។ នេ�ះនេហ�យជាបុគ្គលពីរពួ� តែដលក្រពះពុទ្ធ
សតែម្តងថាមា�នេ�យ�ក្រមនេ�ះ៕
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ថ្ងៃ��ទី៣០ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១០:៥៥នាទីយប់
នេត�នេហតុអRបីា�ជានេយ�ង�ិយយថា ម�ុស្សចិត្តតូច ជាម�ុស្សអ�តញ្ញូ?
នេយ�ងអាចដងឹឬស្គល់្ម�ុសស្ដនៃទនេទaតបា� ថាម�សុស្នេ�ះយ្៉ងនេ�ះ

ឬយ្៉ងនេ�ះ តាមរយៈការសVង់ សVង់នេម�ល�្នងុចិត្ត=្ល�ួឯង នេហ�យក្រសនៃមនេJរ�ចិត្ត
នេគ។ ឧទាហរណ៍ម�ុស្សមា្ន�់្�ំពុងរ8�នេភ្ល�ង  ម�ុស្សមា្ន�់្នេទaតអាចសVង់ដឹងថា
នេគនេe្ត្  នេក្រqះនេគ�ំពុងសVង់ដឹង�្នុងចិត្ត=្លួ�នេគផ្ទ្ល់  នេ�យនេគធា្ល្ប់រ8�នេភ្ល�ង
អី៊ចឹងវានេe្ត ្មិ�តែម�នេយ�ងចូលនេJ�្នងុចិត្តនេគ បា�ដឹងថានេគនេe្ត្នេ�ះនេទ។ ម�ុស្ស
ចិត្តតូចតែដលគិតតែត=្លួ�ឯង �ិងក្រ�ុមក្រគួសរ=្លួ�ឯង នេត�មា�ទិ�្ន�័យឯណានេJ
សVង់ម�ុស្សតែដលមា�ចិត្តធំ ចិត្តទូ8យគិតដល់នេរ}ងអ្ន�ដនៃទនេ�ះ នេហ�យម�ុស្ស
ចិត្តតូចរឹតតែតសVង់តែលងបា�ចំនេqះចិត្តម�ុស្សតែដលធំទូ8យស�ល  នេម�ល
នេr�ញទុ�្ខនេគដូចទុ�្ខ=្ល�ួឯង ជាតិសស�៍ដនៃទ�៏មា�ការឈឺចាប់ដូចតែត=្ល�ួនេយ�ង
នេហ�យការគិតតែបបនេ�ះដតែដលៗ  រហូតដល់កា្ល្យជាទមា្ល្ប់របស់ចិត្តនេJនេហ�យ
នេម�លនេr�ញទុ�្ខអ្ន�ដនៃទ  ទុ�្ខជាតិសស�៍ដនៃទដូចទុ�្ខរបស់=្លួ�។  នេត�ម�ុស្ស
ចិត្តតូច  មា�ទិ�្ន�័យឯណានេJសVង់ចិត្តរបសម់�ុស្សតែដលមា�ចិត្តធំទូ8យ
តែបបនេ�ះបា�? នេKនេពលតែដលម�ុស្សចិត្តទូ8យនេធR�ល្អនេJកា�់ម�ុស្សតែដលមា�
ចិត្តតូច ម�ុស្សចិត្តតូចសប្បាយ តែតសប្បាយនេក្រqះ=្ល�ួបា�ទទួលអRី តែដលម�ុស្ស
ចិត្តទូ8យបា�ឱ្យ  ភាពសបប្ាយរបសម់�ុសស្ចតិ្តតូចនេ�ះ  គឺសបប្ាយតែបប=្ល�ួ
បា�អRតីែដល=្ល�ួចងប់ា� ឬនេគឱ្យ តែតម�ុស្សចិត្តតូចនេ�ះ គ្ម�្ចិត្តញាប់ញ័រ �ិងចិត្ត
នេគរពដល់ទឹ�ចិត្តម�ុស្សតែដលបា�នេធR�នេសច�្តលី្អម�នេល�=្ល�ួនេ�ះនេទ នេក្រqះម�ុស្ស
ចិត្តតូចគ្ម្�ទិ�្ន�័យសVង់ដឹងចិត្តម�ុស្សចិត្តទូ8យនេ�ះបា�។ ជួ�កាលតាម
រយៈ=ួរ�្បាល នេគបា�ដឹងថាម�ុស្សណាល្អ�ឹងនេគ នេហ�យនេគ�៏នេធR�អំនេព�ល្អតប
នេJវិញ  តែតនេ�ះមិ�តែម�ជាអំនេព�តែដលផុសនេចញពីចិត្តដឹងគុណនេទ  ក្រគ�់តែត
ជាអំនេព�តែដលផុសនេចញពី�្បាលបQុនេណា�្ះ។ នេយ�ងអាចសនេង:តបា�ចិត្តម�ុស្ស
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 47
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ក្របនេភទនេ�ះ តាមរយៈចិត្តរបស់បុគ្គលនេ�ះចនំេqះម�សុស្ទនូេJជុំវិញម�សុ្សនេ�ះ
តែដលមិ�បា�នេធR�អRីល្អម�កា�់ម�ុស្សនេ�ះ នេគមិ�មា�ស�្ត្�ចិត្តល្អចំនេqះអ្ន�
ទាំងនេ�ះនេទ  នេហ�យនេប�នេធR�ទនេងR�អRីនេJកា�់អ្ន�ណាមួយ  គឺ�្នុង�័យនេដ�ម្បីបា�
ក្របនេយជ�៍ម�=្លួ�តែតបQុនេណា�្ះ ដូចជាចូលចិត្តនេធR�ទនេងR�តែដលនេគនេ0ថាបុណ្យដូច
សពRនៃថ្ងនេ�ះ។ ចំនេqះម�ុស្សតែដលនេធR�ទនេងR�ល្អនេJកា�់ម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះ នេគបា�
គិតនេr�ញរួចនេធR�ល្អតបម�វិញ នេ�យគិតថារួចគ្នន្េហ�យ នេហ�យនេប�សម្លងឹនេr�ញ
អ្ន�នេផ្សងមា�ក្របនេយជ�៍ជាងនេ�ះ នេគ�ឹងនេJនេចាលម�សុស្តែដលធា្ល្ប់នេធR�នេសច-
�្តីល្អម�កា�់=្លួ�ពីមុ� នេហ�យកា�់តែតអាក្រ��់ជាងនេ�ះនេJនេទaត នេគហ៊្�វាយ
ក្របហរ ឬ�ិយយនេដ�មម�ុស្សតែដលធា្ល្ប់នេធR�ល្អម�នេល�=្លួ�តែថមនេទaតផង នេប�នេគ
នេម�លនេr�ញថានេធR�តែបបនេ�ះ អាចការqរក្របនេយជ�៍ណាមួយរបស់=្ល�ួបា�។ ចិត្ត
ម�ុស្សនេ�ះគិតតែតពីផលក្របនេយជ�៍ផ្ទល់្=្ល�ួ  នេទាះនេយ�ងឧស្>ហ៍នេr�ញ ម�ុស្ស
នេ�ះ នេJនេធR�បុណ្យតែបបសស� ឬការងារសប្បុរសណាមួយ�៏នេ�យ តែតចិត្តនេគ គឺ
នេដ�ម្បី=្ល�ួនេគតែតបQុនេណា�ះ្។ បញ្ហន្េKក្រតង់ថា ម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះគ្ម�្ទិ�្ន�័យល្អនេK
�្នងុចិត្ត នេដ�ម្បីសVង់ចិត្តម�ុស្សចិត្តទូ8យបា� នេគស្ម�្ថា ក្រគប់ម�ុស្សទំាងអស់ គឺ
មា�ចិត្តដូចតែតគ្នន្េទ គឺម�ុស្សណា�៏គិតក្រតឹមក្របនេយជ�៍ផ្ទល់្=្ល�ួតែដរ។ ចិត្តតែដល
គិតថាម�ុស្សណា�៏គិតក្របនេយជ�៍ផ្ទល់្=្ល�ួតែដរ មិ�តែម�ជាការគិត=ុស មិ�តែម�
ជាការយល់ក្រចឡំ  ឬជាq�្យ�ុហ�នេទ តែតនេ�យនេគqល់ក្រតូវតែតទិ�្ន�័យតែដល
មា��្នុងចិត្តរបស់នេគថាអ៊ីចឹង នេគមិ�អាចqល់ក្រតូវទិ�្ន�័យល្អតែដលមា��្នងុចិត្ត
ម�ុស្សចិត្តទូ8យបា�នេទ  នេក្រqះតែតនេគគ្ម្�ទិ�្ន�័យល្អនេ�ះ�្នុងចិត្តរបស់នេគ
នេដ�ម្បីសVង់ហ្នឹងនេហ�យ  នេទ�បម�ុស្សចិត្តតូចមិ�មា�ចិត្តញាប់ញ័រ�ឹងនេសច�្តីល្អ
របស់អ្ន�ដនៃទ នេ�ះគឺជាចិត្តអ�តញ្ញូ។

នេយ�ងតែតងតែតយល់ក្រចឡំថា ម�ុស្សតែដលមា�ចិត្តអ�តញ្ញ ូ គឺជាម�ុស្ស
តែដលមា�ចិត្តក្របទូស្តតប�ឹងម�ុស្សតែដលមា�គុណចំនេqះ=្លួ�  តែតតាមពិត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 48
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ម�ុស្សតែដលមា�ចិត្តអ�តញ្ញូ  ជាម�ុស្សតែដលគ្ម�្ចិត្តញាប់ញ័រ  �ិងចិត្តនេគរព
ចំនេqះទ�ឹចិត្តល្អរបស់អ្ន�ដនៃទ  នេទាះបីនេគម�ិបា�នេធR�នេសច�្តីល្អម�កា�់=្លួ��៏
នេ�យ នេហ�យម�សុ្សមា�ចិត្តអ�តញ្ញូ ទូទាតទ់ឹ�ចិត្តល្អរបស់ម�ុស្សជាមួយ�ឹង
របស់ឬទឹ�លុយ។ នេប�ជួ�កាល ម�ុស្សអ�តញ្ញបូា�នេម�លដឹង=្លះអំពីទនេងR�ល្អរបស់
ម�ុស្ស គឺនេគដឹងក្រតឹមតែត�ប្ាលថា ស�ម្មភាពតែបបនេ�ះនេ0ថាល្អ តែតឱ្យសVង់ដឹង
ទំហំទឹ�ចិត្តមិ�ដឹងនេទ  នេហ�យនេប�នេសច�្តលី្អរបស់ម�ុស្សចិត្តទ8ូយនេ�ះល្អខ្ល្ងំ
តែម�តែទ� ម�ុស្សចិត្តតូចនេ�ះថា  ម�ុស្សចិត្តទូ8យនេ�ះល្ងង់តែតម្តង នេក្រqះ
នេ�យសរតែតគ្ម្�ទិ�្ន�័យល្អនេដ�ម្បីសVង់នេ�ះ។  ម�ុស្សគឺចិត្ត  តែតម�ុស្សចិត្តតូច
មិ�តែដលគិតដល់ចំណុចនេ�ះនេទ មិ�តែដលសម្លឹងនេr�ញចំណុចនេ�ះនេទ គឺមិ�
តែដលសម្លងឹនេr�ញម�ុស្សគឺចិត្ត មិ�តែម�រូបនេទ មិ�តែដលនេម�លម�ុស្សនេr�ញដល់
ចិត្តនេទ គឺនេគនេម�លនេr�ញក្រតឹមតែតរូប។ ដូនេច្នះនេហ�យនេទ�បនេគទូទាត់ទឹ�ចិត្តម�ុស្សនេ�ះ
តែត�ឹងលុយ ឬរបស់បQនុេណា�ះ្។ នេដ�ម្បីឱ្យបងប្អ�ូងាយសមា្គល់្ ម�ុស្សអ�តញ្ញូ =្ញុំ
សូមនេ0ម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះថាជាម�ុស្សអាតា្ម�ិ្យម ម�ុស្សចិត្តតូច ម�ុស្សមិ�
តែដលគិត�រណា ម�ុស្សគិតតែត=្លួ�ឯង ម�ុស្សគិតតែតពីបា� ឬម�ុសស្អ�តញ្ញូ
ហ្នងឹឯង។

ចំណំា៖  មា�តែតម�ុស្សចិត្តទូ8យនេទ តែដលយល់អារម្មណ៍ម�ុស្ស
ចិត្តទ8ូយដូចគ្ន្ ដូនេច្នះនេហ�យនេទ�បម�ុស្សចិត្តទូ8យមា�ចិត្តញាបញ់័រ �ិង
នេគរពទឹ�ចិត្តល្អរបសអ់្ន�ដនៃទ នេទាះនេគមិ�បា�នេធR�នេសច�្តលី្អម�នេល�=្ល�ួ�៏នេ�យ
នេក្រqះនេគមា�ទិ�្ន�័យល្អនេ�ះនេដ�ម្បីសVង់ម�ុស្សតែដលមា�ចិត្តទូ8យដូចគ្ន្បា�
�ិងនេក្រqះតែតចិត្តល្អ  �ិងចិត្តទូ8យនេ�ះនេហ�យ  តែដលម�ុស្សចិត្តក្របនេភទនេ�ះ
ឧស្>ហ៍ចាញ់នេបា�នេគជាញ�ឹញាប់ នេហ�យម�ុស្សចិត្តទូ8យនេ�ះ �៏មា�ចិត្ត
អ�ុនេក្រគះនេក្រច��ណាស់តែដរ  នេទាះបីជានេពល=្លះ  =្ល�ួបា�ដឹងថានេគនេបា��៏នេ�យ។
=្ញុសូំមនេ0ម�ុស្សចិត្តទូ8យនេ�ះថា ជាម�ុស្សម�ិអាតា្ម្�ិយម ម�ុសស្គិតពីនេគ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 49
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ម�ិគិតតែត=្លួ�ឯង ឈឺឆ្អ្លនេគ ម�ុស្សមា�ការអ�ុនេក្រគះនេក្រច�� ឬម�ុស្ស�តញ្ញូ
ហ្នឹងឯង។ បុពRការីជ� �ិង�តញ្ញូជ�មា�នេ�យ�ក្រម។ ដូចបា�សរសរនេរaប-
រាប់ខងនេល�នេ�ះ  បងប្អូ�អាចដឹងថា  នេហតុអRីបា�ជាអិលឌីភីមិ�ឈ្នះនេឆ្ន្ត
នេហ�យ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2619281178299960/
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