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ថ្ងៃ��ទី៣១ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៩:១៩នាទីយប់
នេស្នហម�ុស្សឬនេស្នហពិត  ក្រតូវមា�ចិត្តអាណិត  �ិងចិត្តនេគរព

នេK�្នងុទំ��់ទំ�ងនេស្នហ៍។ ចិត្តនេគរពនេ��តម�ពីចិត្តបា�ទទួលថា ភាគីមា្ខង្នេទaត
ជាភាគីក្រតឹមក្រតូវ ឬបា�ទទួលនេ�យផ្ទល់្�ូវចិត្តផ្តល់ឱ្យតែដលបុគ្គលនេ�ះបា�ផ្តល់
ឱ្យ=្ល�ួ  ដូនេច្នះ=្ល�ួមា�ចិត្តអំណរតែដលក្រពះពុទ្ធនេ0ថាបដិទា� នេ�ះជាចិត្តបុគ្គល
តែដលដឹងគុណនេគ  ឬចិត្ត�តញ្ញូ ចិត្តនេ�ះមិ�តែម�មា�ក្រតឹមចំនេqះគូនេស្នហ៍នេគនេទ គឺ
មា�ចំនេqះក្រគប់ម�ុស្សតែដលមា�ទឹ�ចិត្តល្អ។ ដូនេច្នះនេយ�ង�ិយយបា�ថា នេស្នហ
ពិត ឬនេស្នហម�ុស្ស ក្រតូវមា�ធាតុសំខ�់ពីរតែដលមិ�អាច=Rះបា�គឺ ចិត្តអាណិត
�ិងចិត្តនេគរព តែដលចិត្តទំាងពីរនេ�ះមា�ចិត្ត�តញ្ញជូាបាតក្រគឹះ។  ក្រតង់នេ�ះនេហ�យ
តែដលក្រពះពុទ្ធសតែមhងថា  �តញ្ញូជាបាតក្រគឹះនៃ�នេសច�្តីល្អទាំងឡាយ។  ដូនេច្នះ
នេយ�ងអាចស�្និ�្ឋ្�បា�  ម�ុស្សតែដលគ្ម្�ចិត្ត�តញ្ញូ  នេគគ្ម្�នេស្នហពិតនេទ។
ចិត្តអ�តញ្ញ ូមិ�អាចបនេង:�តបា�នេស្នហពិត ម�ុស្សគ្ម�្ចិត្ត�តញ្ញ ូបនេង:�តបា�តែត
នេស្នហនេភទ ឬនេស្នហក្របនេយជ�៍ផ្ទល់្=្ល�ួបQនុេណា�ះ្។

�្នងុនេស្នហពិត ក្រតូវមា�ចិត្តនេគរពឬចិត្តអាណិត ឬចិត្តទាំងពីរតែដល
ចិត្តទំាងពីរនេ�ះជាចិត្តផ្តល់ឱ្យ ចិត្តនេ�ះជាចិត្តហូរនេចញ នេហ�យភាគីខងទទួល ក្រតូវ
មា�ចិត្តបដិទា� គឺចិត្តសទរតែដលមា�ចិត្ត�តញ្ញជូាបាតក្រគឹះ  នេទ�បគូនេ�ះបនេង:�ត
បា�ជាគូនេស្នហពិត។ នៃដគូនេស្នហពិត មិ�តែដលចាប់ចណំុចនេ=្>យនៃដគូ មា្ខង្
នេទaតទុ�នេធR�ជាចណំាប់ខ្ម្ំងនេទ នេប�នេគដឹងថា នេ�ះជាចំណុចនេ=្>យរបស់ នៃដគូ
នេស្នហ៍=្លួ� នេគមា�តែតចិត្តសនេ�្តស្ ចិត្តអ�នុេក្រគះនេហ�យជួយបនំេពញឱយ្នៃដគូ=្លួ�
មា្ខ្ងនេទaត។ ចំណុចនេ=្>យនេKក្រតង់នេ�ះ ម�ិតែម�ជាចំណុចអាក្រ��់នេទ តែតវាជា
នេសច�្តកី្រតូវការ ឧទាហរណ៍ គូនេស្នហ៍មា្ខង្ពូតែ�ខងរ�លុយជាង ឯនៃដគូមា្ខង្នេទaត
មិ�ពូតែ�រ�លុយនេទ  តែតស្ថ្�ភាពក្រគួសរមា�តក្រមូវការលុយនេក្រច��ជាងនៃដគូ
តែដលពូតែ�រ�លុយជាងនេ�ះ ម�ុស្ស�តញ្ញមូា�ការខ្លច្តែក្រ�ងរតែអងចិត្តនេគណាស់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 51
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មា�ការពិបា��្នងុការហមាត់ក្របាប់ពីទុ�្ខលំបា�របស់=្ល�ួដល់នៃដគូមា្ខង្នេទaត តែត
គូនេស្នហ៍តែដលមា�ចិត្ត�តញ្ញដូូចគ្ន្  តែតងតែតមា�ចិត្តគិតដល់សុ=ទុ�្ខដល់នៃដគូ=្ល�ួ
នេម�លនេr�ញយ៉្ងច្បាស់�ូវតក្រមូវការនៃដគូរបស់=្លួ� នេហ�យនេគតែតងតែតបងូ̧រ�ូវចិត្ត
អាណិតរបស់=្លួ�នេ�យការផ្តល់ឱ្យ�ូវអRីតែដលជានេសច�្តកី្រតូវការរបស់នៃដគូរបស់
=្ល�ួនេ�ះ  នេហ�យ�ត៏ែតងតែតព�យ្ល់ក្របាបជ់ានេរ}យៗដលន់ៃដគូរបស់=្លួ�  នេដ�ម្បី�ុំឱ្យ
គ្ន្មា�ការខ្លច្តែក្រ�ងរតែអងចិត្ត  នេក្រqះពួ�នេគគឺជានៃដគូជីវិត�ឹងគ្ន្ រូបពីរវិញ្ញណ្
តែតមួយ នេសច�្តសុី=ទុ�្ខរបស់នៃដគូមា្ខង្នេទaត �៏ជានេសច�្តីស=ុទុ�្ខរបស់=្ល�ួតែដរ។
មា�ឧទាហរណ៍មួយនេទaត  �្នងុចំនេណាមគូនេស្នហ៍មួយគូតែដលនៃដគូមា្ខង្ជាម�ុស្ស
តែដលមា�តក្រមូវការនេភទនេក្រច��ជាង នៃដគូមា្ខង្នេទaតក្រតូវមា�ចិត្តសនេ�្ដស្ �ិងចិត្ត
អ�នុេក្រគះដល់នៃដគូរបស់=្លួ�។ ម�ុស្សនេផ្សងគ្ន្  អាចមា�តក្រមូវការនេផ្សងគ្ន្ គូ
នេស្នហពិតមិ�តែដលចាប់ចំណុចនេ=្>យនៃដគូ=្លួ�  ទុ�នេធR�ជាចំណាប់ខ្ម្ំងនេទ  នេប�
នេគនេម�លនេr�ញថា តក្រមូវការនេ�ះជានេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ មិ�តែម�ជានេរ}ងអាតា្ម្�ិយម។
នេហ�យនៃដគូតែដលជាម�ុស្ស�តញ្ញតូែដលទទួលបា� ការផ្តល់ឱ្យពីនៃដគ=ូ្លួ� នេគមិ�
មា�អំ�ួតចនំេqះ=្លួ�ឯងតែដលជាធាតុលុបបំបាត់ នេសច�្តលី្អនៃដគូ=្ល�ួនេទ។

នេប�នេគមា�ចិត្តអំ�ួត គឺជាការជា�់ឈ្លទឹី�ចិត្តល្អរបស់នៃដគូ=្ល�ួតែដលមា�
ចំនេqះនេគនេហ�យ អំណួតជាសភាពល�្ខណៈចិត្តអញ ចិត្តអាតា្ម្�ិយម ឬចិត្ត
អ�ញ្ញហូ្នងឹឯង  នេហ�យនេប�នៃដគូមា្ខង្មា�ចិត្តអ�តញ្ញនូេ�ះនេហ�យ  គូនេស្នហ៍មួយនេ�ះ
មិ�អាចបនេង:�តបា�ជាគនូេស្នហពិតបា�នេទ។ នេស្មះ្ក្រតង់ គឺជាបាតក្រគឹះនៃ�នេស្នហ
ពិតឬនេស្នហម�ុសស្ ដូនេច្នះចិត្តហួងតែហង�្នងុនេស្នហពិត គកឺ្រគ�់តែតជាល�្ខ=ណ្ឌ
មួយបQុនេណា�្ះ  នេក្រqះចិត្តតែដលនេជ}ជា�់នេJនេល�នេសច�្តីនេស្ម្ះក្រតង់  គឺនេធR�ឱ្យចិត្ត
ហួងតែហងនេKជាចំណុច�ណា្ត្លឬជាល�្ខ=ណ្ឌ  នេទាះភាគីមា្ខ្ងមា�ការនេJ
ដល�់តែ�្លងណា ភាគីមា្ខង្នេទaត�៏គ្ម�្ចិត្តបារម°ពីនេរ}ងផិត�្បត់នេឡ�យ នេ�ះនេហ�យ
ជាចិត្តហួងតែហងតែដលក្រគ�់តែតជាល�្ខ=ណ្ឌ។ ចិត្តហួងតែហងតែដលមា�ក្រតឹមជា
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 52
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ល�្ខ=ណ្ឌនេ�ះនេហ�យ  នេទ�បនេស្នហនេ�ះជានេស្នហពិត  នេក្រqះភាគីនេស្នហ៍ទាំង
សងខង បា�ដឹងតនៃម្លនៃ�ភាពនេស្ម្ះក្រតង់ �ិងដឹងនេគលនេIនៃ�នេស្នហ គឺចង់រ�
នេសច�្តីសុ=  សុភមង្គលឱ្យជីវិតគូ។  អញជាធាតុចនៃក្រងបំផុតនេKក្រគប់នេរ}ងអRីៗ
ទាំងអស់ �្នុង�រណីនេ�ះ គឺ�ំចនៃក្រងដល់នេរ}ងនេស្នហ ចិត្តនេមាទ�ភាព�្នុងភាព
ជាអ្ន�ឱ្យ�៏មិ�បា�  នេ�ះគឺជាចិត្តអញ  គឺក្រតូវឱ្យនេ�យ�្តីសនេ�្ដ្ស  នេ�យ�្តី
អ�ុនេក្រគះឱ្យនេ�យមិ�ឱ្យភាគីមា្ខង្នេទaតខ្លច្ចិត្ត  នេហ�យចិត្តនេមាទ�ភាព�្នងុភាព
ជាអ្ន�ទទួល�៏មិ�បា�តែដរ នេ�ះ�៏ជាចិត្តអញតែដរ នេមាទ�ភាពនេ�យគិតថាអញ
ក្រគ�់នេប�ក្រតង់នេ�ះ អញក្រគ�់នេប�ក្រតង់នេ�ះ នេទ�បបា�នេគឱ្យនេ�ះឱ្យនេ�ះម�អញហ្នងឹ
ណា។ ចិត្តហួងតែហងតែដលនេJហួសពីការហួងតែហងតែដលក្រតឹមតែតជាល�្ខ=ណ្ឌ គឺ
ហួងតែហងនេដ�ម្បីឱយ្នេគនេធR�តក្រមូវតាម=្ល�ួ  ជាចិត្តហួងតែហងអាតា្ម�ិ្យម  ហួងតែហង
នេដ�ម្បីតែតអញ ចិត្តហួងតែហងតែបបនេ�ះ គ្ម្��្នុងនេស្នហម�ុស្សនេទ តែតមា�នេK�្នងុ
នេស្នហនេភទ។

នេស្នហម�ុស្ស  គឺចិត្តក្រសឡាញ់ចិត្តនេទាះបី�្នុង�រណីភាគីមា្ខ្ងធា្ល្�់
=្លួ�ពិការមិ�អាចរួមនេភទអស់មួយជីវិត �៏នេស្នហម�ុស្សនេKតែតរស់ជាដរាប�្នងុ
ជីវិតគូនេស្នហ៍មួយគូនេ�ះតែដរ។  នេស្នហម�ុសស្  �ច់ខតក្រតូវមា�ចតិ្តនេគរព �ិង
ចតិ្តសនេ�្ដស្  នេ�ះគឺជានេស្នហផ្តល់ឱ្យនេ�យគូនេស្នហ៍ទំាងពីរជាម�ុសស្តែដលមា�
ចិត្ត�តញ្ញូ  ដូនេច្នះចិត្តបដិទា��៏នេ��តមា�នេ�យសRយ័ក្របវត្ត�ិ្នងុទំ��់ទំ�ងនេស្នហ
ពិតឬនេស្នហម�ុស្ស។ ចិត្តនេគរព ជាចិត្តតែដលមា�ចំាបាច់នេK�្នងុនេស្នហម�ុស្ស
នេត�នេគរពអRី? គឺនេគរពថា ភាគមីា្ខ្ងជាម�ុស្សក្រតឹមក្រតូវ  ជាម�ុស្សនេស្មះ្ក្រតង់ នេ�ះ
នេហ�យជាចិត្តនេគរពតនៃម្ល។ នេត�ចិត្តនេគរពតនៃម្លតែបបនេ�ះ  នេKនេពលតែដល=្ល�ួដឹងថា
ភាគីមា្ខង្នេទaត បា�នេធR�នេរ}ងម�ិក្រតឹមក្រតូវ ដចូជានេរ}ងផិត�្បត់ជានេដ�ម នេត�ចិត្តធា្លប់្
នេគរពឯណា អាចនេJវាយ នេJនេជរ នេJរ�នេគនេធR�បាបភាគីទីបី នេដ�ម្បីដនេណ¶�មយ�
គូនេស្នហ៍របស់=្លួ�ក្រតឡប់ម�វិញនេJ? មា�តែតឈឺចិត្ត ក្រស�ទ់ឹ�តែភ្ន� នេហ�យនេប�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 53
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គូនេស្នហ៍របស់=្លួ�ម�អងRរ មិ�ដឹងថាក្រតូវសុំនេទាស�ក្រមិតណានេទ នេទ�បអាច ផ្>
ចិត្តរបួសរបស់=្លួ�ឱ្យអ�ុនេក្រគះដល់គូនេស្នហ៍របស់=្លួ�បា�។ ចុះនេប�ភាគីតែដល
បា�នេធR��ំហុសមិ�ដឹងថាក្រតូវសុំនេទាស�ក្រមិតណាផង នេដ�ម្បីផ្>ចិត្តរបួសរបស់
=្លួ�ឱ្យអ�ុនេក្រគះ នេត�នេJមា�ចិត្តឯណានេJវាយ នេជរ ឬនេធR�បាបភាគីទីបីនេដ�ម្បី
ដនេណ¶�មយ�គូនេស្នហ៍ម�វិញនេ�ះ?

ក្រតឡប់នេJវិញ នេប�នេគអាចនេJវាយ នេជរ នេធR�បាបភាគីទីបីនេដ�ម្បីដនេណ¶�ម
យ�គូនេស្នហ៍នេគម�វិញតែម� នេ�ះនេស្នហនេ�ះមិ�តែដលមា�ធាតុនេគរពតំាងពី
ដំបូងតែដលជាធាតុមា�នេK�្នុងនេស្នហពិត  ឬនេស្នហរបស់ម�ុស្សនេ�ះនេឡ�យ
ច្បាស់ណាស់ វាគឺជានេស្នហនេភទ ជានេស្នហក្របនេយជ�៍ហ្នងុឯង។ នេប��ូ�ៗរបស់
ពួ�នេគអាចក្របាក្រស័យរស់នេKយ៉្ងធម្មតា ជាមួយឪពុ�មា្ត្យតែដលមា�ល�្ខណៈ
តែបបនេ�ះ នេ�ះ�ូ�ៗរបស់ពួ�នេគ �៏ជាម�ុស្សអ�តញ្ញូដូចឪពុ�មា្តយ្របស់ពួ�នេគ
តែដរ  នេហ�យច្បាស់ណាស់  នេគមិ�តែដលមា�ចិត្តនេគរពឪពុ�មា្តយ្របស់នេគនេទតំាង
ពីនេដ�មនេរaងៗម�  មា�តែតចិត្តខ្លច្  នេក្រqះថានេគរពឪពុ�មា្តយ្  លុះក្រតាតែត  ឪពុ�
មា្ត្យនេ�ះមា�គុណធម៌ទាញចិត្ត�ូ�ឱ្យនេគរព នេក្របaបដូចតែ=្សនេភ្ល�ង ទាល់តែត
មា�ចរ�្តនេភ្ល�ង�្នុងតែ=្សនេភ្ល�ងនេ�ះនេទ�ប��់បា�។  ក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា  �តញ្ញូជា
នេមហRូងនៃ��ុសលធម៌ទាំងឡាយ អ�តញ្ញូជា�៏ជានេមហRូងនៃ�អ�ុលសធម៌ទាំង
ឡាយតែដរ។  ដូនេច្នះ  នេប�នេr�ញទំ��់ទំ�ងនេស្នហ៍នេ�ះ  មា�ធាតុនេចញពីចិត្ត
អ�ុសលដូចជាក្របចណ្ឌ=ុសនេរ}ង ទាមទារនេដ�ម្បីអញ ផ្តល់ឱ្យ=ុសនេរ}ងតែដលនេយ�ង
នេ0ថាជាការផ្គប់្ផ្គ�ុ គឺក្របា�ដណាស់ ភាគីណាមួយ�្នងុគូនេស្នហ៍នេ�ះជាម�ុស្ស
អ�តញ្ញឬូភាគីទំាងពីរជាម�ុស្សអ�តញ្ញ។ូ

ចំណំា៖  គូនេស្នហ៍តែដលភាគមីា្ខ្ងជាម�ុស្សអ�់ជាង នេធR�តាមភាគីមា្ខ្ង
នេទaតជាដរាប អាចមិ�តែម�ជាការផ្តល់ឱ្យនេទ តែតអាចជាម�ុស្សអាតា្ម្�ិយម នេក្រqះ
ដឹង=្លួ�ថា នេប�ក្របឆំង�ឹងនេធR�ឱ្យបាត់បង់ក្របនេយជ�៍=្លួ� ក្របនេយជ�៍នេ�ះមា�ទំាង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 54
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ការក្រសឡាញ់នេគនេដ�ម្បី=្លួ�ឯងផង មិ�តែម�ជាការផ្តល់ឱ្យតែដលជាការលះបង់
តែដលនេធR�នេឡ�ង�្នុងចិត្តនេដ�ម្បីគូនេស្នហ៍របស់=្លួ�នេឡ�យ  តែតជាការបនេណា្ត្យតាម
នេគនេដ�ម្បី=្ល�ួឯងបQនុេណា�ះ្ នេទាះ=ុសចិត្ត=្លួ�ឬ=ុសការយល់នេr�ញរបស់=្ល�ួ �៏នេK
តែតបនេណា្តយ្តាមនេ��ត  នេ�ះជាការតាមតែដលមិ�តែម�ជាការលះបង់នេទ តែតជាការ
តាមនេដ�ម្បី=្ល�ួឯងតែតបQនុេណា�ះ្៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2620211218206956

អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 55

http://fb.com/veasna.khem.56/posts/2620211218206956


        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី០២ ខែ
�ិច្ឆកិា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១១:៣៦នាទីយប់
នេហតុអRអីញជាធាតុចនៃក្រង?

នេប�នេយ�ងបញ្ឈរម�ុសស្រសមួ់យនេKពីមុ=នេយ�ង នេយ�ងសម្លងឹនេគពី�្បាល
ដល់ចុងនេជ�ង រួចសញ្ជងឹគិត៖ នេត�មា�អR=ី្លះនេK�្នងុម�ុស្សនេ�ះ មា�តែតរូប គឺសំប�
=្ល�ួនេពលម�ុស្សតែដលនេដ�ស្លប់្  នេហ�យ�ិងចិត្តតែដលមា�ក្របភពនេចញពីនេបះដូង
តែដលជារូប  គ្ម្�ក្រតង់ណាតែដលនេ0ថាម�ុស្សនេ�ះនេKចំនេqះមុ=នេយ�ងនេ�ះ
នេសះ រូបគឺជាគំ�រ�ូ�អាតូមសុទ្ធសធ វាជាធាតុមិ�ដឹង នេ�យសរនេបះដូង
វានេដ�រឬវានេ8តនេចញថាមពលម្យ៉្ងនេ0ថាចិត្ត ម�សយភាយនេពញសរqង្គ
កាយនេJ  នេហ�យរាងកាយនេ�ះមា�ទា្វ្រវិញ្ញ្ណ៦ នេហ�យថាមពលចិត្តតែដល
ក្របភពនេចញពីនេបះដូងនេ�ះ  សយភាយចូលនេJ�្នុងទា្វ្រវិញ្ញ្ណទាំង៦នេ�ះ
�៏នេJជាឮ ដឹងរស់ជាតិ ធំុ�្ល�ិ នេម�លនេr�ញ ដឹងនេe្តក្្រតជា�់ នេចះគិតពីនេ�ះពីនេ�ះ
នេហ�យអញ�ច៏ាប់នេផ្ត�មមា�នេឡ�ង នេហ�យនេយ�ង�៏��់នេ¦្មះ្រូបមា�ជីវិតនេ�ះថា
នេ¦្មះ្នេ�ះឬនេ¦្មះ្នេ�ះនេJ។ អ្ន�គិតនេម�លចុះ  នេត�ម�ុស្សមា�អRីនេក្រeពីរូបតែដល
ជាធាតុមិ�ដឹង  �ិងថាមពលផ្លវូចិត្តតែដលនេចញពីក្របភពរូបគឺនេបះដូង?  នេរ}ងតែដល
ក្រតឹមក្រតូវ  វាមិ�ក្រតូវមា�អញនេទ តែតនេ�យសរចិត្តតែដលនេចញពីនេបះដូងនេ�ះ នេធR�
ឱ្យម�ុស្សសមា្គ្ល់រូបផ្គុំហ្នឹងថាជាអញ។ ក្រតង់រូបជាធាតុមិ�ដឹងនេហ�យផ្គុគំ្ន្នេសះ
តែបរជាក្របកា�់ថាមា�អញ  នេ�ះនេហ�យតែដលក្រពះពទុ្ធនេ0ថាអវិជា្ជ្  គគឺ្ម�្អញ
នេសះនេហ�យក្របកា�់ថាមា�អញ  នេ�ះគឺអវិជា្ជ្តែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តងហ្នឹងនេហ�យ
ការដឹងពិភពនេ8�ខងនេក្រeតាមទា្វ្រវិញ្ញ្ណទាំង៦  គឺជាការក្របកា�់តែដល
ក្រពះពុទ្ធសតែម្តង  មិ�ចង់ក្របកា�់�៏ចិត្តហ្នងឹក្របកា�់ថាអញតែដរ។  ក្រតង់នេ�ះអ្ន�ក្រតូវ
ឈប់អា�ប�្តនេJនេទaត នេហ�យសញ្ជឹងគិត�ូវឃ្ល្ខងនេល�នេ�ះរហូតដល់ដឹងថា
=្ញុ�ំំពុង�ិយយពីអR។ី

តាមការនេរaបរាប់ខងនេល� អ្ន��ឹងនេr�ញនេហ�យថា អញនេ��តម�ពីអវិជា្ជ្
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 56



        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

អញគ្ម�្នេសះ�្នងុនេសច�្តពិីត តែតថា្ន�់្qល់ក្រតូវដឹងថាមា�អញ ដូនេច្នះ “ អញគឺ
អវិជា្ជ្ អញនេKខង=ុស នេKខងអវិជ្ជមា� នេKខងក្រចឡំ នេKខងចនៃក្រង នេKខង
រ8យ" ដូនេច្នះនេហ�យបា�អRីៗ តែដលអ្ន�គិតឬអ្ន�នេធR�  ឱ្យតែតនេដ�ម្បីអញ  ឬក្រពះពុទ្ធ
នេ0ថានេ8�ធម៌ គឺនេKខងមិ�ក្រតូវ នេKខងអវិជ្ជមា� នេKខងក្រចឡំ នេKខង
ជនេមា្ល្ះ  នេហ�យជនេមា្ល្ះរហូតដល់រ8យតែផ�ដីរាប់8�ដងមិ�អស់  នេ��តជា
�ិយម�៏នេ�យសរនេរ}ងអញតែដលជាការភា�ក់្រចឡហំ្នឹងតែដរ។  នេ8�ៈតែក្របថា
វិ�សឬរ8យ ដូនេច្នះនេ8�ធម៌មា��័យថា ធម៌�ំនេJរ�រ8យនេ8�។ នេយ�ង
គិតនេម�ល នេ8�ធម៌បួ�ជាអRីតែដលម�ុស្សចង់បា�ម�អញ �ិងនេ8�ធមប៌�ួ
ផVុយជាអRីតែដលម�ុស្សធា�់នេចញ វាជាចិត្តចងប់ា� �ិងចិត្តរុញនេចញ នេក្រqះតែត
នេដ�ម្បីអញតែដលជាធាតុភា�់ក្រចឡំនេ�ះឯង នេរ}ងអីតែដលពិភពនេ8�មិ�ក្រតូវរ8យ
គឺក្រតូវតែតរ8យនេ�យសរតែតធាតុអញហ្នឹងនេហ�យ។ ក្រពះពុទ្ធជាអ្ន�ក្រតាស់ដឹង
នេរ}ងពិត នេរ}ងក្រតូវ នេ8�ក្របាបន់េរ}ងពិត នេរ}ងក្រតូវនេ�ះម�ដល់នេយ�ងតែដលជាអ្ន�
ភា�់ក្រចឡំ អ្ន�យល់=សុ គនឺេ8�មិ�បា�ក្របនេIនេទ នេ8�ក្រគ�់តែតក្របាប់ការពិត
បQនុេណា�ះ្។  អញនេ��តម�ពីការភា�់ក្រចឡតំែដលក្រពះពុទ្ធនេ0ថាអវជិា្ជ្ ចុះព័ត៌មា�
តែដលផ្តល់ឱ្យនេ�យអញនេ�ះ យ�ជាការនេម្តចហ្នងឹនេ��តនេJ? អញនេ�ះឱ្យព័ត៌មា�
ថាអRីៗ  ក្រតូវមា�ចំណុចចាប់នេផ្ត�ម ដូនេច្នះពិភពនេ8�នេ�ះក្រតូវចាប់នេផ្ត�មពីនេពលណា
មួយ  នេត�នេJរួចនេទពិភពនេ8�នេ�ះមា�ចំណុចចាប់នេផ្ត�ម?  អី៊ចឹងនេហ�យបា�ជា
អ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្តរាប់q�់��់ =ំក្របឹងនេJរ�ចំណុចនេផ្ត�មរបស់ចក្រ�វាល តែតនេKតែតរ�
មិ�នេr�ញ នេត�រ�នេr�ញយ៉្ងនេមQចនេJ នេប�ចំណុចនេផ្ត�មជាព័ត៌មា�តែដលផ្តល់ឱ្យ
នេ�យអញតែដលអញគ្ម្�នេទ�្នុងនេសច�្តីពិត វាជាព័ត៌មា�=ុសនេទ ពិភពនេ8�
នេ�ះគ្ម�្ចំណុចចាប់នេផ្ត�មនេទ ការយល់ថាមា�ចំណុចនេផ្ត�ម ជាទិ�្ន�័យ=ុសតែដល
ផ្តល់ឱ្យនេ�យអញតែដលគ្ម�្�្នងុនេសច�្តពិីត។ នេដ�ម្បីបញ្ចប់នេរ}ងអRឬីអ្ន�ណាជាអ្ន�
ចាប់នេផ្ត�ម ម�ុស្ស�ំគ្ន្ក្រសនេម�ក្រសនៃមក្របឌិតថាមា�ក្រពះជាអ្ន�បនេង:�តចក្រ�វាលនេ�ះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 57
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តែតម្តងនេJ នេហ�យមិ�មា�ក្រពះតែតមួយនេទ អ្ន�នេ�ះនេជ}ថា ក្រពះនេ�ះ ឬក្រពះនេ�ះជា
អ្ន�បនេង:�តចក្រ�វាល នេហ�យវា�៏នេ��តនេចញជាសស�នេផ្សងៗ �ំឱ្យមា�ជនេមា្លះ្
កាប់ចា�់គ្នរ្ហូតដល់សពRនៃថ្ងនេ�ះ នេក្រqះតែតអញជាធាតុភា�់ក្រចឡំនេ�ះ តែតមិ�ចប់
នេរ}ងនេទ នេKមា�ម�ុស្សរាប់8��្ងល់ថា នេត�អ្ន�ណាជាអ្ន�បនេង:�តក្រពះ។ អញឱ្យ
ព័ត៌មា�=ុស ឱ្យព័ត៌មា�ក្រចឡំថា របស់នេKនេល�នេ8�ទាំងអស់សុទ្ធតែតមា�តែគម
ដូនេច្នះនេទាះចក្រ�វាលនេ�ះមា�ភពជានេក្រច��នេហះនេពញអាកាសយ្៉ងណា �៏ក្រតូវតែត
មា�ជាយខងតែដរ  នេ�ះជាព័ត៌មា�=ុស  ជាទិ�្ន�័យ=ុសតែដលអញគ្ម្��្នុង
នេសច�្តីពិតបា�ផ្តល់ឱ្យ នេហ�យអ្ន�វទិ្យសស្ត្រស្ត �ំពុងតែតតែសRងរ�ជាយខងតែដល
ជាព័ត៌មា�=ុសតែដលផ្តល់ឱ្យនេ�យអញនេ�ះ។

តាមពិត�្នុងធម្មជាតិនេ�ះ គ្ម្�ជាយខង គ្ម្��ណា្ត្លនេទ។ ដូចគ្ន្
ជាមួយ�ឹងនេរ}ង�្នុង នេរ}ងនេក្រe�៏ជាព័ត៌មា�តែដលផ្តល់ឱ្យនេ�យអញតែដលជាធាតុ
ភា�់ក្រចឡំ �្នុងនេសច�្តពីិត គគឺ្ម្�អញនេទ ដូនេច្នះគ្ម�្�្នងុគ្ម�្នេក្រeនេទ។ អ្ន�សញ្ជងឹ
គិតតាមលំអា�នេ�ះចុះ អ្ន��ឹងនេr�ញថា ពិភពនេ8�នេ�ះមា�នេ�យរនេបaបនេមQច
នេហ�យ។ តាមរយៈអញតែដលជាធាតភុា�ក់្រចឡំនេ�ះ �៏បនេង:�តបា�ជាក្របនេទសអញ
ពូជសស�៍អញ ក្រគួសរអញ មុ=មាតអ់ញ បា�់មុ=បា�់មាត់អញ នេមាទ�ភាព
អញជាអ្ន�ជួយ នេប�អញមិ�ក្រគ�់នេប� នេគមិ�ឱយ្អញនេទ រាប8់�នេរ}ងអញ រាប់
មិ�អស់នេទ។  ក្រតង់នេ�ះនេហ�យតែដលនេធR�ការងារអRី  ឱ្យតែតមា�ធាតុអញចូល�្នងុការ-
ងារនេ�ះ គឺ�ំនេរ}ងចនៃក្រងទាំងអស់។ អញជាធាតុភា�ក់្រចឡំ អវិជ្ជមា� នេKខង
=ុស នេKខងចនៃក្រង នេKខងរ8យនេ8� ឱ!អញនេអ�យអញ! =្ញុនំេចះតែតគិតថា
នេប�អញមា��្នុងនេសច�្តីពិត អញមិ�តែម�ជាធាតុភា�់ក្រចឡំនេទ នេ�ះក្របតែហល
ក្រគប់យ្៉ងបា�ម�អញមិ�ចនៃក្រងដូចនេ�ះនេទ។ នេប�អញជាធាតុភា�់ក្រចឡំតែបបនេ�ះ
នេត�ក្រតូវរសន់េKយ៉្ងនេមQចតែដលនេ0ថាក្រតូវ? ម�ុស្សក្រតូវទទួលស្គ្ល់ថា ការភា�់
ក្រចឡថំាមា�អញ ជានេសច�្តីពិតរបស់ម�ុស្សមិ�អាចក្របតែ��បា� តែតនេ�ះ�៏ជា
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 58
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ការភា�់ក្រចឡតំែដលជាការពិតមិ�អាចក្របតែ��បា�តែដរ។ ដូនេច្នះការរស់នេKក្រតឹមក្រតូវ
ចំណុចចាប់នេផ្ត�ម គឺពីការមា�អញនេJរ8អញ។ នេយ�ងសមា្គ្ល់នេម�លម�ុស្ស
តែដលមិ�សូវមា�អញ  ឬម�ុស្សតែដលក្រតូវដនំេណ�ររ8អញ នេចះគិតនេគ គិតឯង
ថ្លងឹគិតចិត្តនេគចិត្តនេយ�ង មិ�កា�់នេជ�ងជាតិសស�៍នេគ ឬជាតិសស�៍នេយ�ង បងប្អ�ូ
នេគឬបងប្អ�ូនេយ�ង ថ្លងឹតែថ្លងចិត្តនេគចិត្តនេយ�ង ជាម�ុស្សតែដលគួរឱ្យរាប់អា�ណាស់
នេក្រqះអRី?  នេក្រqះរស់នេKនេល�ផ្លូវក្រតូវ។ ម�ុស្សរស់នេKចាប់នេផ្ត�មពីមា�អញ នេហ�យ
ដនំេណ�ររតឹចងអញតែណ�នេJៗ ជាផ្លូវ=សុនេក្រqះគ្ម្�អញ នេធR�អីទាល់តែតបា�ម�
អញ នេធR�បុណ្យ�៏នេដ�ម្បីបា�ម�អញ មិ�តែដល=Rល់ពីអ្ន�ណា នេប�មិ�បា�ម�អញ
គឺមិ�នេធR� បQងក្របាថា្ន្ពីជាតិនេ�ះនេJជាតនិេក្រកាយ�៏នេក្រqះតែតនេរ}ងអញ ជាម�ុស្សគួរ
ឱ្យស្អប់  គួរឱ្យនេ=s�ម  រស់នេK�្នុងសង្គមនេqរនេពញនេ�យម�ុស្សធុ�នេ�ះ សង្គម
នេe្ត្ក្រ�ហយ សង្គមហិ�នេហច នេក្រqះរស់នេKបស្ត្រញ្ច្ស�ឹងធម្មជាតិឬរស់នេK
បស្ត្រញ្ច្ស�ឹងធម៌។ អ�ិចា្ច្អ្ន�ចង់បា�ម�អញតែដលអញគ្ម្�នេសះ�្នុងនេសច
�្តពិីត នេក្របaបបា�យ��តែស្ត្រញ្ចងនេJក្រតងទឹ� នេហ�យសង្ឃឹមថានេពញ នេត��តែស្ត្រញ្ចង
អាចក្រតងទឹ�នេពញឬនេទ? �ឹ�គិតដល់ម�ុស្សធុ�នេ�ះ មា�តែតសនេងRគនេទ៕
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ថ្ងៃ��ទី០៤ ខែ
�ិច្ឆកិា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១០:៥២នាទីយប់
ម�ុស្សយល់ធម៌តែតងតែតមា�ចិត្តសនេងRគ!

ម�ុស្សល្អអាចក្របក្រពឹត្តនេរ}ងមិ�ល្អ អាចរស់នេKដូចសភាពម�ុស្សមិ�ល្អ
នេក្រqះការយល់=ុស ឬការនេសពគប់=ុស  បQុតែ�្តនេគមា��ិស្ស័យជាម�ុស្សល្អនេទ
តួយ៉្ងដូចអង្គុលីមារ នេហ�យ�្នងុជីវិតនេយ�ងរាល់នៃថ្ង នេយ�ងនេr�ញមា�ម�ុស្សមា�
ស�្ត�្ល្អ  តែតនេ�យការយល់=ុស ម�ុស្សអាចរស់នេK�្នងុផ្លវូ=ុសបា� នេហ�យ=្លះ
រស់នេK�្នុងផ្លូវ=ុសនេ�ះអស់មួយជីវិត  នេ�យសរតែតមិ�បា�ជួបម�ុស្សមា�
�ិស្ស័យល្អ អាចព�្យល់ឱ្យដូរការយល់របស់=្លួ�បា� តែតអ្ន�=្លះនេ�យសរការ
នេសពគប់ក្រតូវ�្នុងជីវិតរបស់នេគ  នេធR�ឱ្យនេគមា�ឱកាសដូរការយល់របស់នេគ នេហ�យ
�៏បា�ដូរស�ម្មភាពរស់នេKរបស់នេគ  នេ�យសរនេគជាម�ុស្សមា�ស�្ត្�ល្អ
�ិងមា�ឱកាសបា�ជួបម�ុស្សមា��ិស្ស័យល្អ  រឹងមំាក្រគប់ក្រគ�់តែដលនេយ�ងនេ0
ថា ជាជ�សប្បុរស។ ចំនេqះអ្ន�=្លះតែដលនេម�លនេJថាជាម�ុស្សល្អ មិ�តែដល
នេបaតនេបa�អ្ន�ណា បQតុែ�្តមា��ិស្ស័យជាម�ុស្សអាតា្ម�ិ្យម �ិស្ស័យនេ�ះអាក្រ��់
ខ្ល្ំងណាស ់តែតម�ុស្សមិ�បា�នេម�លនេr�ញម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះ ជាម�ុស្សអាក្រ��់
នេទ តែតការពិតម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះ មា��ិស្ស័យជាម�ុស្សអាក្រ��់  នេក្រqះធាតុ
អាតា្ម្�ិយមនេ�ះឯង  នេហ�យមា�ការយល់=ុស  មិ�ងាយរ�ផ្លវូក្រតូវម�យល់ក្រតូវ
នេ��តនេទ  នេក្រqះធាតុអាតា្ម�ិ្យមនេ�ះ  ជាធាតុអាក្រ��់  �ិងជាធាតុវនេងRងនេក្រ~ខ្ល្ំង
ណាស់ ម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះមិ�ងាយ�ឹងនេរ=ី្ល�ួពីភាពអាក្រ��់របស់=្ល�ួនេទ នេក្រqះ
ធាតុអាតា្ម្�ិយមនេ�ះ ជាធាតុអាក្រ��់ �ិងជាធាតុវនេងRង នេហ�យជាម�ុស្សតែដលមា�
ចំ�ួ�នេក្រច��បំផុតនេKនេល�នេ8�នេ�ះ ម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះ នេទាះមា�ឱកាសជួប
សប្បុរស  អ្ន�យលក់្រតវូរឹងមាំ  មា�ភាពជាគំរូនេហ�យពូតែ�ព�្យល់បQ�ុណា �៏�ក្រម
�ងឹអាចកាច់បំបា�់ធាតអុាតា្ម្�ិយមតែដលជាធាតុអាក្រ��់ �ងិជាធាតុវនេងRងនេ�ះ
ណាស់ ម�ុស្ស=្លះ ជាម�ុស្សឆ្ល្តវាងនៃវ តែតនេ�យអញជាធាតុអាក្រ��់ ជាធាតុ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 60
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វនេងRងបូ�បញ្ចូលគ្ន្ នេធR�ឱ្យបុគ្គលដ៏ឆ្ល្តវាងនៃវនេ�ះ មិ�អាចម�យល់ក្រតូវបា�។
ធាតុ=ូច �ិងធាតុអាក្រ��់ មិ�ដូចគ្នន្េទ ឧទាហរណ៍ ម�ុស្ស=្ជលិ ម�ុស្សមិ�រវីរវល់
ឈឺឆ្អល្អ្ន�ដនៃទ ម�ុស្សគ្ម�្មនេ�សនេញ្ចត� ឬម�ុស្សស្ងតួមនេ�សនេញ្ចត� នេគ
នេធR�គុណម�=្ល�ួ  ដឹងក្រតឹម�្បាលនេហ�យនេធR�តបវិញនេJ នេហ�យមា�អារម្មណ៍ថារួច
គ្ន្  មិ�ញាប់ញ័រ�ឹងនេសច�្តលី្អរបស់អ្ន�ដនៃទម�នេល�=្ល�ួនេទ  មិ�ស្គ្ល់អRីតែដលជា
អារម្មណ៍តែផ្អមតែលម̧�្នងុជីវិត  មា�អារម្មណ៍សបប្ាយតែត�ឹងអRតីែដល=្ល�ួបា�  �ិង
អារម្មណ៍នេភទ តែតចំនេqះ�តញ្ញូជ�មា�អារម្មណ៍ថា គុណមិ�អាចសងរួចនេទ
នេ�ះជាភាពអាក្រ��់  ឬភាពអវិជ្ជមា�របស់ចិត្តម�ុស្សតែដល=្ញុ�ិំយយថា ស�្ត�្
ម�ុស្សអាតា្ម្�ិយម ឯម�ុស្សតែដលមា�ស�្ត្�=ូច គឺម�ុស្សនេ�ងនេគ ក្រចតែណ�
¦្ន�ី្ស ព្យបាទនេគ។ ម�ុស្ស=ូចទំាងអស់ សុទ្ធសឹងជាម�ុសស្អាក្រ��់ តែតម�ុសស្
អាក្រ��់អាចមិ�តែម�ជាម�ុសស្=ូច។ ទំាងម�ុស្ស=ូច �ិងម�ុស្សអាក្រ��់ គឺស�្ត�្
អាតា្ម្�ិយមមិ�អាចយល់ធម៌បា�នេទ។ ម�ុស្សពីរក្រ�ុមនេ�ះ គឺម�ុស្សអាតា្ម�ិ្យម
�ងិម�ុស្សម�ិអាតា្ម�្យិម =ុសគ្ន្�ច់ នេហ�យអ្ន�អាចសនេង:តនេr�ញក្រ�ុមមយួ
តែដលមា�ចំ�ួ�នេក្រច��នេល�នេ8� ចិត្តរបស់នេគមា�អញជានេគល គឺនេធR�អRីទាល់តែត
បា�ម�អញតាមរនេបaបនេផ្សងៗ តែតនេKតែត�្នុងនេរ}ងតែដលបា�ម�អញនេ�ះ ម�ិ
គិតគូរ=Rល់ខ្វ្យពីអ្ន�ដនៃទ �ិងមួយក្រ�ុមនេទaត ជាម�ុស្សភាគតិច�្នុងនេ8�
មា�ចិត្តគិតដល់អ្ន�ដនៃទ  មិ�យល់ធម៌មិ�យល់នេសច�្តពិីតថាអRនីេ�ះនេទ  តែតមា�
�ិស្ស័យជាម�ុស្សចិត្តល្អនេទាះបី�ំពុងរស់នេKនេល�ផ្លវូ=ុស�៏នេ�យ។  នេក្រeពីម�ុស្ស
ពីរក្រ�ុមនេ�ះ មា�ម�ុស្សមួយក្រ�ុមនេទaត ជាម�ុស្សមា�ស�្ត្�ជាអ្ន�យល់ធម៌
យល់ធម្មជាតិ តែត�ច់ខតក្រតូវតែតនេចញពកី្រ�ុមម�ុស្សតែដលមា�ស�្ត�្ល្អ មិ�
អាច�ច់ខតនេចញពកី្រ�ុមម�ុស្សតែដលមា�ស�្ត�្អញធំ អញតឹងតែណ� អញ
នេហ�យអញនេទaត ឬស�្ត�្អាតា្ម�ិ្យម នេក្រqះអRី? នេក្រqះអញជាធាតុវនេងRង �ិងក្រប-
ឆំង�ឹងធម៌ ឬធម្មជាតិ។ ធម្មជាតិនេ�ះគ្ម�្អញនេទ នេហ�យនេគជាម�ុស្សតែដលមា�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 61
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ធាតុក្របឆំង�ឹងធាតុគ្ម្�អញហ្នឹង ឬក្របឆំង�ឹងធម៌ នេយ�ងអាចសនេង:តនេម�ល
នេr�ញយ៉្ងនេក្រច����់នេK�្នុងសស�  នេហ�យនេប�អ្ន�កា�់ក្រពះពុទ្ធសស�ផង
សុទ្ធតែតអ្ន�នេJរ�នេដ�ម្បីឱ្យច្បាស់�ឹងធម៌ រស់នេKឱ្យធម៌ក្រទក្រទង់ តែតនេសV�រតែតទំាង
អស់សុទ្ធតែតជាអ្ន�រស់នេKក្របឆំង�ឹងធម៌  ឬធម្មជាតិ តែដលអញគ្ម�្នេសះ�្នងុ
ធម្មជាតិនេ�ះ ដូនេច្នះម�ុស្សអញធំ ឬម�ុស្សអាតា្ម្�ិយមក្រកាស់ មិ�អាចមា�
ស�្ត្�ស្ត្ប់ធម៌យល់  ឬយល់ធម្មជាតិនេ�ះបា�នេទ  នេក្រqះធម្មជាតិគឺគ្ម្�អញ
ដូនេច្នះស�្ត�្ម�ុស្សតែដលអាចស្តប់្ធម៌យល់ ក្រតូវយ�នេចញពីក្រ�ុមម�ុស្សស�្ត�្
ល្អ  ឬម�ុស្សនេចះគិតនេគ  ម�ុស្សមា�ស�្ត្�អាណិតនេគ  នេមា៉្ល្ះនេហ�យមា�តែត
ម�ុស្សល្អ  មិ�អាតា្ម្�ិយមនេទ នេទ�បអាចស្ត្ប់ធម៌យល់ នេហ�យកា្ល្យជាអរិយ-
បុគ្គលបា� នេក្រqះធម្មជាតិគគឺ្ម្�អញនេទ មា�តែតម�សុ្សនេស្ត�ងអញ ម�ុស្សនេចះ
គិតនេគ នេទ�បស្ត្ប់ធម៌យល់។  អ្ន�យល់ធម៌សុទ្ធតែតជាម�ុស្សល្អ  បQុតែ�្តម�ុស្ស
ល្អអាចមិ�យល់ធម៌ តែតចំនេqះម�ុសស្អាតា្ម�ិ្យម �ិងម�ុស្សអាតា្ម�ិ្យមនេហ�យ
=ូច �ច់ខតក្រ�ុមនេ�ះមិ�អាចយល់ធម៌បា�តែតម្តង។ ក្រតង់នេ�ះនេហ�យបា�ក្រពះពុទ្ធ
សតែម្តងថា ម�ុស្សក្រតូវនេធR�បុណ្យ ឬស�្សំនេសច�្តីល្អតែដលនេJជាតិខងមុ=ៗអាច
រ8អញអស់  ឬក្រតាស់ដឹងបា�។ នេយ�ងសមា្គ្ល់នេម�លចុះ  ស�្ត�្អ្ន�យល់ធម៌
�្នុងចិត្តនេគ  មិ�តែដល=Rះចិត្តសនេងRគនេទ  នេទាះនេគមិ�ទា�់យល់ថា  នេត�ធម្មជាតិ
នេ�ះយ៉្ងនេមQច�៏នេ�យ �៏ម�សុ្សនេ�ះមា�ធម្មជាតិជាអ្ន�សនេងRគនេហ�យ។ មា�
ឧទាហរណ៍ជានេក្រច��តែដលអ្ន�អាចសនេង:តនេម�លនេr�ញថា ម�ុស្សមា�ចិត្ត សនេងRគ
ឬអត់ ដូចជានេKនេពលម�ុស្សឈឺជិតស្លប់្ មា�ម�ុស្សម��ំដរនេក្រច��ជំុជិត  បQតុែ�្ត
នេម�លនេJពួ�នេគមា�ទឹ�មុ=ធម្មតា នេធR�ស�ម្មភាពនេ�ះនេ�ះមិ�ស្វង្ សួររ�នេ�ះរ�
នេ�ះ  ជួ�កាលសូម្បីសច់ញាតិរបស់ម�ុស្សតែដលឈឺជិតស្លប់្នេ�ះ  �៏មិ�មា�
អាការៈសនេងRគតែដរ។ នេប�ម�ុស្សនេJ�ំដរបុណ្យនេខ្ម្ចវិញ សុទ្ធតែតពួ�ផឹ�ក្រស
�ិងពួ�នេលងនេបaរ �យិយគ្ន្នេលងនេស�ចយ៉្ងធម្មតា។ ងា�នេJនេម�លនេKនេពទ្យ
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ម�ុស្សអង្គយុហូបបាយ ជតែជ�គ្ន្នេលងធម្មតា ចំតែណ�នេយ�ង �ឹ�គិតថា នេគ�ំពុង
គិតអីបា�ពួ�នេគមា�អាការៈតែបបហ្នងឹ។ សូម្បីនេr�ញនេគនេរaបការ នេr�ញនេគបនេង:�ត
�ូ� �ិងបង:�់�ូ� �ឹ�នេr�ញសពRក្រគប់ នេម�លនេr�ញការក្រqត់ក្របាស់នេK�ឹងមុ=
នេទាះបីឥឡូវ�ំពុងសប្បាយជំុគ្នយ្៉្ងណា�៏នេ�យ  �៏នេr�ញថានេKទីបំផុត  គឺក្រតូវ
តែតតែប�គ្ន្ នេហ�យតែប�ជានេរaងរហូត។ �ឹ�នេr�ញតែតនេរ}ងក្រqត់ក្របាស នេត�នេJមា�
ចិត្តនេមាទ�ភាព នេJសប្បាយ�ច់បនេង¸¨រគឺគ្ម្�។ នេKមា�រាប់8�នេរ}ងតែដល
ធម្មជាតិចិត្តសនេងRគបា�នេម�លនេr�ញ�្នងុលំអា�នេ�ះ ម�ុស្សគឺចិត្ត ម�ុស្ស=ុសគ្ន្
គឺចិត្ត=ុសគ្ន្។ នេ�ះនេហ�យជាធម្មជាតិសនេងRគរបស់ចិត្ត។  អ្ន�យល់ធម៌ជាម�ុសស្
មា�ធម្មជាតិសនេងRគ គឺqល់ក្រតូវអរិយសច្ចធម៌ទីមួយគឺជីវិតជាទុ�្ខ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2624118757816202

អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 63

http://fb.com/veasna.khem.56/posts/2624118757816202


        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី០៧ ខែ
�ិច្ឆកិា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៩:២៤នាទីយប់
នេ8�ថានេគវនេងRង តែតនេ8��៏�ំពុងតែតវនេងRងតែដរ មិ�ដឹងថាក្រពះពុទ្ធ

ក្រតាស់ដឹងពីអRីផង  នេ8�នេរaបរាប់នេK�្នងុr្លបីនេ�ះអំពីការក្រតាស់ដឹងរបស់ក្រពះពុទ្ធ
មិ�ក្រតូវនេទ។ នេ8��ិយយថា នេគនេរa�ធម៌ទុ�សូក្រត មិ�យ�នេJបដិបត្តិ នេត�បដិ-
បត្តសិ្អ?ី បដិបត្តដូិចសីលធម៌ចឹង! អ្ន�ក្របាជ្ញនេផ្សងៗជានេក្រច�� រួមទំាងនេយសូ៊ មូស្លមី�៏
�ិយយនេរ}ងបដិបត្តតិែបបសីលធម៌តែដរ។  នេ8�មិ�យល់បដិបត្តកិ្រពះពុទ្ធមា��័យ
ថានេមQចផងហ្នងឹ បដិបត្តកិ្រពះពុទ្ធ គឺបដិបត្តិវិបស្ស� បQុតែ�្តអាចវិបស្ស�បា� ក្រតូវ
នេរa�បរិយត្តឱ្ិយក្រតូវសិ� នេហ�យបរិយត្តិនេរa�យ៉្ងយូរមួយនៃថ្ង នេហ�យជីវិតនេសស-
សល់ គឺក្រតូវបដិបត្តិវិបស្ស�។ នេ8�ធា្ល្ប់�ិយយថា បសួនេដ�ម្បីនេរa�ធម៌វ�ិយ័
ទំាងធមទំ៌ាងវិ�័យនេរa�យ៉ង្យរូមយួនៃថ្ង នេហ�យបួសនេរa�ដប់នៃម°ឆ្ន្ំ  នេត�នេរa�ស្អ?ី
នេរa�ធម៌វិ�័យឬ? �ិយយនេហ�យនេត�ថានេរa�ធម៌វិ�័យ នេរa�យ៉្ងយូរមួយនៃថ្ង។
សនេង្ខបឱ្យ=្លី  ធម៌តែដលក្រពះពុទ្ធក្រតាស់ដឹងតែដលជានេមនេរa�បរិយត្តកិ្រតូវ គឺអញនេ��តពី
អវិជា្ជ្ សូមគិតពិចារណា�តែ�្លងហ្នងឹឱ្យនេr�ញ  នេហ�យការងារនេសសសល់គឺបដិ-
បត្តវិិបសស្�នេពញមួយជីវិត។ �ិយយពីនេរ}ងនេតជគុណ ស� សុជាវិញ នេ8�
បនេក្រងa�បរិយត្ត=ិសុជានេរaងរហូតម� ដូនេច្នះផ្លូវក្រតឹមក្រតវូ  គនឺេ8�ក្រតវូសរភាព
�ំហុសថា ការនេទស�របស់នេ8�ពីមុ�អំពីនេមនេរa�ក្រពះពុទ្ធ  គឺ=ុសទាំងអស់
នេក្រqះនេ8�យល់នេមនេរa�ក្រពះពុទ្ធ=ុស តែតការអប់រំសីលធម៌មា�ក្រតូវ=្លះតែតមិ�
នេក្រ~នេទ។ សួរថា នេត�នេ8�អាចនេធR�បា�នេទ? មិ�អាចនេទ នេក្រqះអRី? នេក្រqះតែតអញ
ហ្នឹងនេហ�យ៕
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ថ្ងៃ��ទី១១ ខែ
�ិច្ឆកិា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១០:៤២នាទីយប់
=្ញុំដឹងថា នេពល=្ញុ�ិំយយq�្យនេ�ះនេJ វា�ឹងបQះទង្គចិផ្លវូអារម្មណ៍របស់

អិលឌីភីនេក្រច��គួរសមតែដរ  នេ�ះជាការគិតនេr�ញរបស់=ួរ�្បាល=្ញុំ  តែត�្នងុចិត្ត=្ញុំ  មិ�
បា�នេផ្ត្តនេJនេល�ចំណុចនេ�ះនេទ  ចិត្ត=្ញុនំេផ្តត្នេJនេល�តែតការពិត នេហ�យតែដលការ
ពិតនេ�ះ មា�ក្របនេយជ�៍សក្រមាប់ម�សុ្សតែតបQនុេណា�ះ្។ ម�ុស្សនេប�qលក់្រតូវ�្នុង
ចិត្តថា  ជីវិតនេ�ះជាទុ�្ខ  qល់ក្រតូវភាពលRឹងនេលR�យ ភាពល¸នេល¸វនៃ�ជីវិត  នេទាះ
មា�ឬក្រ�  �៏ជីវិតគ្ម្��័យអRីតែដរ  នេត�មា�ចិត្តឯណានេJបនេង:�ត�ូ�រួចនេ�ះ?

ក្រតឡប់ម�វិញ នេប�នេគបនេង:�ត�ូ�រួច មា��័យថា នេគមិ�បា�qល់ក្រតូវចំណុចនេ�ះ
នេទ ម�ុស្សល្អអាច�ឹងមិ�qល់ក្រតូវធម៌ តែតម�ុស្សតែដលqល់ក្រតូវធម៌សុទ្ធសឹង
ជាម�ុស្សល្អ! នេប�ម�ុស្សqល់ក្រតូវនេសច�្តពិីត ឬqល់ក្រតូវធម្មជាតិ នេគ�ឹងqល់ក្រតូវ
ថាជីវិតជាទុ�្ខ នេប�qល់ក្រតូវថាជីវិតជាទុ�្ខនេហ�យ នេគ�ឹងរ�ផ្លវូនេ�ះក្រសយទុ�្ខនេ�ះ
នេហ�យនេប�នេគqល់ក្រតូវជីវិតជាទុ�្ខនេហ�យ នេគ�ឹងមិ�អាចបនេង:�ត�ូ�ម�រួចនេទ នេហ�យ
នេប�នេគបនេង:�តម�បា� នេទាះបនេង:�តនេ�យល្ងង់ នេ�យមិ�ដឹង ឬនេ�យក្របនេយជ�៍
ផ្ទ្ល់=្លួ� ច្បាស់ណាស់ គឺនេគមិ�qល់ក្រតូវទុ�្ខនេទ នេប�នេគមិ�qល់ក្រតូវទុ�្ខផង
នេត�នេគនេJវត្តនេធR�អី? គឺនេJនេធR�បុណ្យនេដ�ម្បីនេឡ�ងឋា�សួគ៌ ឱ្យជាតនិេក្រកាយសម្បូរ-
សប្បាយហ្នឹងនេហ�យ។  ក្រពះពុទ្ធនេKទីនេ�ះ  នេត�ក្រពះពុទ្ធនេKចាំ�ំម�ុស្សនេឡ�ង
ឋា�សួគ៌ឬ? ច្បាសណ់ាស់គឺនេទ។

ក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា សមា្មទិ្ដ្ឋគឺិការយល់ក្រតូវសិ� គឺការយល់ថា គ្ម�្អញ
នេទ�្នងុរូបរស់ហ្នងឹ ការសមា្គ្ល់ថាមា�អញ គឺជាការសមា្គល់្នេ�យភា�់ក្រចឡំនេទ
គឺអវិជា្ជ្នេទតែដលសមា្គ្ល់ថារូបរស់នេ�ះ គឺអញ។ កាលណាអ្ន�មា�សមា្ម្ទិដ្ឋិ គឺ
ការយល់ក្រតូវក្រតង់ចំណុចនេ�ះ  នេពលនេ�ះដំនេណ�រចា�នេចញ�ឹងចាប់នេផ្ត�មមា�
នេហ�យ គឺដំនេណ�រនេJរ�អស់អវិជា្ជ្ គឺការភា�់ក្រចឡំ ពំុមា�សតRណាមួយអស់អវិជា្ជ្
នេទ គឺក្រតឹមតែតអស់អវិជា្ជ្តែតបQុនេណា�្ះ តែដលសតRតែលងសមា្គល្់ថា=្លួ�ជាសតR អស់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 65
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អវិជា្ជ្ គឺសតRតែលងក្រចឡំសមា្គ្ល់ថាមា�អញ។ នេប�គិតនេr�ញក្រតង់ចំណុចនេ�ះ
នេយ�ង�ឹងនេម�លនេr�ញថា ជីវិតជាទុ�្ខសុទ្ធសធ អរិយសច្ចៈទីមួយ នេប�qល់ក្រតូវថា
ជីវិតជាទុ�្ខនេហ�យ នេត�មា�ចិត្តឯងណានេJបនេង:�ត�ូ�នេ�ះ? នេប�មា�ចិត្តនេJបនេង:�ត
�ូ�នេហ�យ គឺគ្ម�្qល់ក្រតូវជីវិតជាទុ�្ខអីនេទ។ ក្រពះពុទ្ធ �ិងសវ័�របស់ក្រពះអង្គនេK
ទីនេ�ះ គឺនេ8�នេKចាំព�្យល់ម�ុស្សក្រតង់ហ្នឹង មិ�តែម�ចាំទទួលនេទយ្យទា�
របស់ម�ុស្ស  រួចនេហ�យនេយ�ងយល់ថា នេយ�ងបា�បុណ្យនេឡ�ងឋា�សួគ៌នេទ នេ�ះ
ជាការនៃច្ននេរ}ងរបស់នេចារ�្នងុសំណា�់ក្រពះពុទ្ធនេទ។

ការqល់ក្រតូវថាមា�=្លួ�នេ�ះ គឺជាទុ�្ខតែតម្តង មិ�តែម�=្ល�ួគ្ម�្នេ�ះ ឬ
គ្ម្�នេ�ះជាទុ�្ខនេទ នេប�យល់�្នុងលំអា�នេ�ះនេហ�យ នេត�បនេង:�ត�ូ�រួចនេទ? ដូនេច្នះ
នេប�នេr�ញម�ុស្សបនេង:�ត�ូ�រួច ច្បាស់ណាស់នេគមិ�qល់ក្រតូវក្រតង់ចំណុចនេ�ះនេទ។
ម�ុស្សqល់ធម៌ក្រតូវ សុទ្ធតែតជាម�ុស្សល្អ តែតម�ុស្សល្អអាចqល់ធម៌មិ�ក្រតូវ!
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