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ថ្ងៃ��ទី១២ ខែ
�ិច្ឆកិា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៨:៤៩នាទីយប់
នេ�ះនេហ�យជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អ អំពីធាតុភា�់ក្រចឡំថាមា�អញ។ ចនេម្ល�យ

ដ៏ក្រតឹមក្រតូវបំផុតចំនេqះចម្ងល់នេ�ះ  គឺព�្យល់ម�ុស្សពីធាតុអញតែដលក្រចឡំ�្នុង
ការយល់របស់មា្ន�់្នេ�ះស�ិ នេក្រqះក្រគ�់តែតនេr�ញសណួំរនេ�ះនេយ�ងដឹងថា  មា្ន�់្
នេ�ះម�ិយល់ពនីេរ}ងអញនេ�ះនេទ។ ដូនេច្នះសំណរួនេ�ះក្រតូវនេJព�យ្លពី់នេរ}ងអញ
ស�ិ។ ព�្យល់ពីអញនេ�ះឱ្យម�ុស្សនេ�ះយល់រួចនេហ�យ នេទ�បនេ�្ល�យថា ក្រពះពុទ្ធបួ�
អសនេង្ខយ្យមួយតែស��ប្ប  នេក្រqះពំុមា�អ្ន�ណាយល់អំពីធម៌ឱ្យក្រពះពុទ្ធនេរa�តាម
នេទ�បរ�ការយល់ដឹងពីធម៌នេ�ះនេ�យ=្លួ�ឯង អស់រយៈនេពលបួ�អសនេង្ខយ្យ
មួយតែស��ប្ប ឥឡូវធម៌នេ�ះក្រពះក្រតាស់ដឹងពីធម៌នេ�ះនេហ�យ នេហតុអីបា�ចង់វនេងRង
បួ�អសនេង្ខយ្យមួយតែស��ប្បនេទaតឬអី  នេហតនុេមQចបា�មិ�នេរa�តាមតក្រមុយតែដល
ក្រពះពុទ្ធឱ្យតែតម្តងនេJ  នេ�ះនេហ�យការវនេងRងនេក្រqះតែតអញ។  អញនេ�ះគឺអញក្រកាស់
ណាស់ ព�្យល់ពីអត់អញមិ�យល់នេទ។ មិ�បាច់នេរa�វិបស្ស�នេទ ក្រតូវនេរa�បរិ-
យត្តឱ្ិយយល់ស�ិ រួចរាល់នេហ�យនេទ�បវិបស្ស�ក្រតូវបា�៕
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ថ្ងៃ��ទី២២ ខែ
�ិច្ឆកិា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៦:១១ យប់

�យិយតែតទុ�្ខគ�ូងឹសុ=តែដលជានេ8�ធម៌ នេក្រកាយនេពលមា�ម�សុស្
នេហ�យ តែដលក្រពះពុទ្ធនេ8�នេ0ថា “ ទុ�្ខ  ទុ�្ខនេក្រកាយនេពលមា�អញ ជាទុ” �្ខ
តែដលម�ុស្សqល់ក្រតូវក្រគប់គ្ន្ មិ�តែម�ជាទុ�្ខអរិយសច្ចតែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តងនេទ។
នេ8� ស� សុជា នេល��q�្យក្រពះពទុ្ធម��ិយយក្រតូវនេហ�យ ទុ�្ខអRីមិ�នេស្ម��ឹង
ទុ�្ខមា�=�្ធនេឡ�យ នេ�ះជា “ ទុ�្ខអរិយសច្ច  ” តែតនេ8� ស� សុជា យល់=សុ
យលម់ិ�ក្រតូវ នេJ�ិយយនេរ}ងទ�ុ្ខ ទុ�្ខនេក្រកាយនេពលមា�រូប នេក្រកាយមា�អញ
ដូចជាអត់លុយចាយ អត់បាយសុី នេ��តឬសដូងបាត អត់នេក្រ�មនេម្Ç8ប។ល។
តែដលទុ�្ខទំាងអស់នេ�ះ ម�សុ្សដឹងបា�ក្រគបគ់្នរួ្ចនេហ�យ នេទាះនេ8�មិ��ិយយ
�៏នេគដឹងតែដរ។ អ្ន�ក្រតាស់ដឹងដូចក្រពះពុទ្ធឯណានេJសតែម្តងនេរ}ងងាយៗតែបបហ្នងឹ
នេ�ះ។ តាមពិត “ ទុ�្ខអរិយសច្ច”  តែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តង គឺការqល់ក្រចឡំ qល់
ក្រតូវ=សុ នេហ�យយល់ក្រចឡំ យល់=ុស ថាមា�អញគឺជាទុ�្ខ។ នេ�ះនេហ�យតែដល
ក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា ទុ�្ខអRីមិ�នេស្ម��ឹងទុ�្ខនេក្រqះមា�=�្ធ ឬមា�អញនេ�ះ ពីការ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 68
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ក្រចឡំថាមា�អញនេ�ះនេហ�យ បា�មា�ទុ�្ខជាប�្តប�្ទ្ប់ដូចនេ8� ស� សុជា
�ិយយហ្នងឹ។  នេ8�  សតែម្តងនេទaតថា ក្រពះពុទ្ធបា�សច្ច:នេ�យសរ�ងចិញ្ច្
ស្ត្ប់នេហ�យចង់តែតនេស�ច នេធR�នេម�លតែតសច្ចៈហ្នឹងជារបស់តែដលកា�់បា�។  ស្តប្់
ពីរបី�ទីនេសះ នេទ�សចង់រ�តែត�្អតួ នេហ�យ�្នងុr្លបីនេ�ះ នេ8�អ្ន�ក្របាជ្ញធំដល់នេJ
ពីរ�្នងុក្រសុ�តែ=្មរ ស្ត្ប់តែតមួយនេហ�យបQុ�្ម្��ទីនេសះ ចង់�្អួតនេJនេហ�យ ទក្រមំា
ស្ត្ប់ទាំងពីរនេទaត មិ�ដឹងជាយ៉្ងណានេទ? នេហុ�យ!ក្រទាំស្ត្ប់នេទaតមិ�នេ��តនេទ
ពុលងាប់ឥឡូវនេហ�យ បQណុ្ណងឹបា�នេហ�យ៕
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ថ្ងៃ��ទី២៣ ខែ
�ិច្ឆកិា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១១:០៤នាទីយប់
អRីតែដលនេ8��ិយយ�្នងុr្លបីនេ�ះ គឺ�្នងុ�័យរួម នេ8�ចង់មា��័យថា

នេ8�ជាម�ុស្សមា�អធយ្ក្រស័យល្អ  នេទាះបីនេគតាមចង�ម្មនេពaរ តាមខំយ៉្ង
ណា  �៏នេ8�មិ�ថាអRតីែដរ  បQតុែ�្តនេ8��៏មា�ចិត្តខ្លច្=្ញុតំែដរ  នេទ�បនេ8�មិ�ហ្៊�
បដិនេសធ�ូវអRីតែដល=្ញុំថាឱ្យនេ8� តែតនេដ�មប្ីបងា្ហ្ញថានេ8�ជាម�ុស្ស ក្រគ�់នេប�
នេ8��៏�ិយយ�្នុង�័យថា នេ8�ជាម�ុស្សតែដលមា�អធ្យក្រស័យល្អតែបបហ្នងឹ
នេJ។ វិលនេJវិលម� វាមិ�ហួសពីនេរ}ងការqរអញហ្នឹងនេទ នេ�ះគឺនេរ}ងអញ
ម�ុស្សអញគឺអ៊ីចឹង។ =្ញុំ�ឹងប�ក្រសយ�ូវq�្យរបសន់េ8� តែដល�ិយយ�្នុង
r្លីបនេ�ះ ឱ្យបងប្អូ�បា�នេr�ញ�ូវល�្ខណៈរបស់ម�ុស្សតែដលមា�អញរបស់
នេតជគុណ ស� សុជា នេ�ះ។ នេ8��ិយយថា បញ្ហ្វាមិ�តែម�ជាបញ្ហ្នេទ
បញ្ហ្គឺនេKក្រតង់រនេបaបនេ�ះក្រសយបញ្ហ ្q�្យនេ�ះក្រតឹមក្រតូវ តែតនេ8�តែបរជានេផ្តត្
សំខ�់នេJនេល�រនេបaបតែដលនេយ�ងគិតនេJវិញ។ នេ8�មិ�បា�ពិ�ិត្យនេម�ល�ូវអRី
តែដលនេគ�ិយយ ឬរិះគ�់ម�កា�់=្ល�ួនេទ ថានេត�អ្ន��ិយយនេ�ះ �ិយយនេ�យ
ចិត្តស្អប់នេយ�ង ក្រចតែណ�¦្ន្�ីសនេយ�ង ឬអ្ន��ិយយនេ�យគ្ន្ល្ងង់ ឬអRីនេក្រqះ
នេគនេr�ញនេយ�ង=ុសតែម�? នេប�អRីតែដលនេ8�នេធR� នេ8��ិយយវាក្រតឹមក្រតូវ គ្ម្�អRី
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 69
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ក្រតវូគិតនេJនេល�q�្យសមhីម�សុ្សតែដលរះិគ�់នេយ�ងនេ�យចិត្តសម្អប់ ឬក្រចតែណ�
¦្ន្�ីសនេ�ះនេទ គឺនេ8�ក្រតូវក្របាប់នេគឯងឱ្យដឹងថា ម�ុស្សតែដលរិះគ�់នេ�យចិត្ត
ក្រចតែណ�¦្ន្�សីតែបបនេ�ះ ជាម�ុស្សមិ�ល្អ ជាម�ុសស្អាក្រ��់នេដ�មប្ីឱ្យម�ុស្ស
អាចនេរa��ត់សមា្គ្ល់ម�ុស្សបា�។ តែតនេ8�មិ�ហ៊្��ិយយក្រតង់តែបបនេ�ះនេទ
នេក្រqះនេ8�នេKខ្លច្នេគស្អប់នេ8� នេហ�យនេ8�នេJជា�ិយយឱ្យនេគគិតតែបបវិជ្ជ-
មា� នេទាះអ្ន�រិះគ�់នេ�ះមា�ចិត្តតែបបណា �៏នេ8�មិ�ហ្៊�ថាឱ្យនេគតែដរ នេ�ះជា
ចិត្តជាប់នេ8�ធម៌ ជាប់នេរ}ងអញហ្នងឹនេហ�យ។

ចំតែណ�ឯអ្ន�រិះគ�់នេ8�ក្រតូវវិញ  នេក្រqះតែតនេគនេr�ញនេ8�នេធR�មិ�ក្រតូវ
តែម� �ិយយ=ុសតែម� នេ8�ពំុបា�សរភាព�ូវ�ំហុសដូចអRតីែដលនេគបា�រិះគ�់
នេ8�នេ�ះនេទ នេ8�ព្យយម�ិយយ8�់បាំង�ំហុសរបស់=្លួ�  ឬ�ិយយ
តែបបដឹងរនេងា្គះ្នេ�ះបនេណា្តយ្ នេដ�ម្បី�ំុឱ្យនេគតាមថាឱ្យនេ8�នេទaត ដូចក្រតង់នេ8�
�ិយយថា  នេគថាឱ្យអាតា្មអ្ញធំ  នេ8��៏ទទួលថាអាតា្មអ្ញធំតែម�  ហ�់ដូច
នេ8�ទទួលស្គល់្ថានេ8�អញធំតែម�អី៊ចឹង តែតនេ8�តែបរជា�ិយយតែថមនេទaត
ថា  គ្ម�្ម�ុស្សណាអស់អញនេទ  បុថុជ្ជ�ណា�៏នេKអញតែដរ  មា�តែតនេសតាប�្ន
បុគ្គលនេឡ�ងនេទបា�អស់អញ ដូនេច្នះនេ8�មិ�បា�ទទួលស្គ្ល់ថា នេ8�ជា
ម�ុស្សអញធំនេទ នេហ�យតែដលនេ8��ិយយថា នេសតាប�្នបុគ្គលអស់អញ �៏មិ�
ក្រតូវតែដរ  តែដលអស់អញបា�ទាល់តែតក្រពះអរហ�្ត។  ការ�ិយយរបស់នេ8�
តែបបនេ�ះ គឺចង់ឱ្យនេគនេr�ញថា នេ8�នេចះទទួលយ�q�្យរះិគ�់ក្រគបត់ែបបយ៉្ង
តែតនេ8�គ្ម�្ចិត្តសរភាព�ំហុសនេទ នេ�ះជាចិត្តតែដលការqរមុ=មាត់អញ នេក្រqះ
អញជាមា្ចស់្ក្រគូធំ អញមិ�នេចះ�ិយយ=ុសនេទ នេ�ះនេហ�យគឺអញរបស់នេតជគុណ
ស� សុជា។

នេr�ញអញជាធាតុវនេងRងនេទ?  ឱ្យតែតមា�អញចូលនេហ�យ តែលងដឹង=ុស
ដឹងក្រតូវនេហ�យ អញធំ�ក្រមិតណា ការតែលងដឹង=ុសក្រតូវ�៏�ក្រមិតនេ�ះតែដរ �ិយយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 70
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វ៉ល់ការqរតែតអញហ្នងឹនេហ�យ។ នេតជគុណស� សុជា នេ�យសរធាតុអញហ្នងឹ
ចូល នេr�ញនេ8�វនេងRងតែលងដឹង=ុសក្រតវូអត?់ នេ�ះនេហ�យជាធាតុអញ អញជា
ធាតកុ្រចឡំ អញជាធាតុវនេងRង ជាធាតុ=ុស ជាធាតុចនៃក្រង ជាធាតុរ8យ។ សូម
បងប្អ�ូស្តប់្  r្លបីរបស់នេ8�នេ�យ=្ល�ួឯងចុះ �ឹងដឹងថានេតជគុណ ស� សុជា
អញធំបQុ�ណានេហ�យ  ចាំតែតអង្គុយនេស�ចនេJ  នេប�នេ8�មិ�ក្រពមតែលងអញនេទ
នេ�ះ៕

fb.com/veasna.khem.56/videos/2642525565975521/
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ថ្ងៃ��ទី២៤ ខែ
�ិច្ឆកិា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៩:២៧នាទីយប់
នេតជគុណ ស� សុជា មា�ជនេក្រម�សតែតមួយ គឺនេប�នេ8�ចង់�ិយយ

ក្រតូវ  នេ8�ក្រតូវក្រពតែលងអញ តែតនេប�នេ8�ចង់យ�អញផង នេហ�យនេ8�ចង់
�ិយយឱ្យក្រតូវផង គឺមិ�អាចជា�ច់ខត។ អញជាធាតុ=សុ អញជាធាតុក្រចឡំ
អញនេ��តនេ�យអវិជា្ជ្ អ្ន�ណាចាប់យ�អញ អ្ន�នេ�ះនេKខង=ុស នេKខង
ក្រចឡំ នេKខងអវិជា្ជ្ នេប�អញនេKខង=ុស ខងក្រចឡំ ខងអវិជា្ជត្ែបបហ្នងឹ នេត�អ្ន�
ចង់យ�ខងក្រតូវផងនេម្តចហ្នឹងនេ��ត? អញនេក្របaបដូចអង់ក្រទី� ជាថា្ន្ំពុល នេតជ-
គុណ ស� សុជា មា�ជនេក្រម�សតែតមួយ គឺនេប�នេ8�ចង់�ិយយក្រតូវ នេ8�ក្រតូវ
ក្រពតែលងអញ  តែតនេប�នេ8�ចង់យ�អញផង  នេហ�យនេ8�ចង់�ិយយឱ្យក្រតូវផង
គឺមិ�អាចជា�ច់ខត។ អញជាធាតុ=ុស អញជាធាតុក្រចឡំ អញនេ��តនេ�យ
អវិជា្ជ្  អ្ន�ណាចាប់យ�អញ អ្ន�នេ�ះនេKខង=ុស នេKខងក្រចឡំ នេKខងអវិជា្ជ្
នេប�អញនេKខង=ុស ខងក្រចឡំ  ខងអវិជា្ជ្តែបបហ្នឹង  នេត�អ្ន�ចង់យ�ខងក្រតូវ
ផងនេម្តចហ្នងឹនេ��ត? អញនេក្របaបដូចអងក់្រទី�ជាថា្ន្ំពលុ អ្ន�ចង់ផឹ�ថា្ន្អំង់ក្រទី�ផង
នេហ�យចង់មិ�ពុលផង នេត�នេJរួចនេទ? ចង់យ�អញផង ចង់ក្រតូវផង នេត�នេJរួចនេទ?

បញ្ជ្�់នេហ�យបញ្ជ្�់នេទaតថា “ អញជាធាតុ=ុស អញជាធាតុវនេងRង អញជា
ធាតុក្រចឡំ  អញគឺអវិជា្ជ្តែដលក្រពះពុទ្ធក្រទង់សតែម្តង”  ដូនេច្នះ ចង់បា�អញផងចង់
បា�ក្រតូវផង នេម្តច�ឹងបា� នេក្រqះធាតុអញជាធាតុ=ុសរួចនេJនេហ�យហ្នងឹ។ នេប�ចង់
ក្រតូវ ក្រតូវតែលងអញសិ�។ ឧទាហរណ៍ នេប�=្ល�ួមា�គុណសម្បត្តនិេKនេក្រកាមនេគ នេរ}ង
ក្រតឹមក្រតូវ ក្រតូវទទួលស្គល់្ថា=្ល�ួនេKនេក្រកាមនេគ តែតនេ�យជាប់អញ នេត�ឱ្យអញអាច
ក្រពមទទួលនេKនេក្រកាមនេគនេមQចហ្នឹងនេ��ត?  នេr�ញគុណសម្បត្តិ=្លួ�នេKនេក្រកាមនេគ
នេក្រqះអញ ទាញថាម�នេKនេល�នេគ នេត�ក្រតឹមក្រតូវនេមQចរួច? នេr�ញអញជាធាតុ=ុស
ជាធាតុវនេងRងអត់។ នេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ គឺតែលងអញ ឱ្យតែតតែលងអញនេហ�យ នេប�នេr�ញនេគ
ល្អជាង �ឹងថានេគល្អជាង នេប�នេគ=sស់ជាង �ឹងថានេគ=sស់ជាង នេហតុអRបីា��ិយយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 72
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ដូនេច្នះបា�? នេក្រqះបា�តែលងអញនេហ�យ តែលងធាត=ុុសនេហ�យ តែលងធាតវុនេងRង
នេហ�យ នេKសល់តែតនេរ}ងក្រតឹមក្រតូវហ្នងឹនេហ�យ។

តែតនេតជគុណ ស� សុជា ចង់យ�អញផង ចង់�ិយយក្រតូវផងនេJមិ�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 73
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រួចនេទ តែលងអញនេJនេតជគុណនេអ�យ!  ដូចនេ8��ិយយថា =្ញុំថាឱ្យនេ8�ជា
ម�ុស្សអញធំណាស់ នេ8�ទទួលថា=្ញុំថាឱ្យនេ8�ក្រតូវ ដូនេច្នះនេប�=្ញុថំាឱ្យនេ8�
ក្រតូវ គឺនេ8�=ុស តែតនេ8�តែបរជា�ិយយ�្នងុ�័យថា =្ញុថំាឱ្យនេ8��៏ក្រតូវ នេហ�យ
នេ8��៏ក្រតូវតែដរ នេក្រqះនេ8��ិយយថា បុថុជ្ជ�ណា�៏នេKមា�អញតែដរ ទាល់
តែតនេសតាប�្នបគុ្គលនេឡ�ងបា�អសអ់ញ អ៊ីចឹង =្ញុថំាឱ្យនេ8�ហ្នងឹមិ�=ុសនេហ�យ
នេប�=្ញុ=ុំសអី៊ចឹង នេមQចនេ8�មិ�ថា=្ញុ=ុំសតែតម្តងនេJ នេមQចនេ8��ិយយថា =្ញុថំាឱ្យ
នេ8�ក្រតូវនេធR�អី? ហ្នងឹនេហ�យជាក្របនេភទសម្ត�ិីយយកាយ�ប់ក្រតឡប់ជា�់ នេ8�
មិ�ហ៊្�ថាឱ្យ=្ញុ=ុំសនេទ  នេហ�យនេ8��៏មិ�ទទួល=ុស=្ល�ួនេ8�តែដរ  នេក្រqះនេK
ជាប់អញ។ នេតជគុណនេម�លសំនេណរ=្ញុំនេJ នេតជគុណឆ្ល្តតែដរ នេតជគុណក្របា-
�ដជាយល់នេហ�យ តែលងតែតធាតុអញនេJ គឺក្រតូវនេហ�យ បQុតែ�្តនេដ�ម្បីចូលផ្លូវក្រតូវ
នេតជគុណក្រតូវទទួលស្គល់្អតីតកាលរបស់=្លួ�ថា=ុសទាំងអស់ អី៊ចឹងបា�ក្រតូវ។
នេហ�យតែដលអតីតកាល=ុសទំាងអស់ហ្នងឹ  នេក្រqះអតីតកាលគឺអញម�តែតរហូត។
នេតជគុណនេJរួចនេទ? នេតជគុ�ហ៊្�ទទួលនេទ? ឬ�៏បិតា8បកុ្រតរហូតដូចនេទវ-
ទត្ត? នេត�នេតជគុណបនេក្រងa�ធម៌នេគយ្៉ងនេមQចនេJ  បនេក្រងa�នេគនេ��តតែដរ? ក្រតូវចាប់
នេផ្ត�មពីការយល់ថា មា�អញជាការយល់=ុស “ មិចា្ឆ្ទិដ្ឋិ  ” យល់ថាគ្ម្�អញ
ជា “ សមា្ម្ទិដ្ឋិ  តែដលការចាប់នេផ្ត�មបនេក្រងa�ក្រតឹមក្រតូវ គឺក្រតូវចាប់នេផ្ត�ម” ពីចំណុច
នេ�ះ។ ចុះនេប�នេតជគុណមា�អញធំយ៉្ងនេ�ះ នេត�នេតជគុណមា�សមា្ម្ទិដ្ឋិនេ��ត
តែដរឬនេទ?  បនេក្រងa�ធម៌  មិ�តែម�បនេក្រងa�ម�ុស្សឱ្យនេធR�ល្អនេទ តែតជាការបនេក្រងa�
ម�ុស្សពីការយល់=ុសឱ្យម�យល់ក្រតូវ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2643454215882656
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        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី២៥ ខែ
�ិច្ឆកិា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៦:២០នាទីព្រ%ឹក
ឱ្យតែតបា�ឬមិ�បា� គឺអញនេហ�យ។ អញអត់មា�នេទ នេយ�ងក្រចឡំថា

មា�អញ គឺអវិជា្ជ្តែដលក្រពះពុទ្ធសតែមhងនេ�ះនេហ�យ។ “ សមាទិដ្ឋិ  គឺយល់” ក្រតូវ
ថាមា�អារម្មណ៍ថានេ�ះគឺអញនេ�យទា្វ្រវិញ្ញ្ណទាំងក្របាំមួយ គឺជាការមា�
អារម្មណ៍=ុសនេទ ឯ “ មិចា្ឆ្ទិដ្ឋិ  គឺមា�អារម្មណ៍ថានេ�ះគឺអញ។ ជាការ” មា�
អារម្មណ៍=សុនេទ តាមក្រតឹមក្រតូវ គកឺ្រតូវមា�អារម្មណ៍ថាអតអ់ញដូចដុំថ្មបា�ក្រតូវ
តែតវានេJជាមា�អារម្មណ៍ថាមា�អញនេJវិញ នេ�ះគឺអវិជា្ជត្ែដលក្រពះពុទ្ធសតែមhង
នេ�ះ។ យល់ក្រតង់នេ�ះតែដរឬនេទ? យល់ក្រតូវក្រតង់ចំណុចនេ�ះសំខ�់ណាស់។ នេ8�
យលមិ់�ក្រតូវក្រតង់ចំណចុនេ�ះផង នេJបនេក្រងa�ធម្មជាតនិេគយ្៉ងនេមQចបា�?
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        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី២៥ ខែ
�ិច្ឆកិា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៧:០៥នាទីយប់
សទុ្ធតែតវនេងRងនេក្រqះតែតអញ នេហ�យស្ម្�ថា=្លួ�យលក់្រតូវ។ អាតូមនេ��ត

រលត់រាប់q�់8�ដង�្នុងមួយវិ�ទី  នេត�ងាយណាស់នេJនេរ}ងតាមទា�់នេ�ះ
នេប�តាមទា�់ការនេ��តរលត់នៃ�អាតូម  គឺតាមទា�់សច្ចៈធម្មជាតិនេ�ះនេJនេហ�យ
នេហ�យនេម្លQះអស់អញថា្ន្�់qល់ក្រតូវបាត់នេJនេហ�យ គឺនេ8�ុត្តរចិត្ត  មិ�វិលម�
នេ8�ីយចិត្តវិញនេទ។ យល់ម�ិចប្ាស់បរិយត្តិផង នេJបដិបត្តិវិបស្ស�ក្រតវូនេមQច
�ឹងនេ��ត? អញនេ�ះអញ នេទាះវិបស្ស��៏នេKតែតអញដតែដល ឬរឹតតែតរី�អញ។
សតRនេ8�ងងឹតណាស់ នេក្រqះធាតុអញជាធាតុក្រចឡំនេ�ះ នេ�ះនេហ�យអវិជា្ជ្តែដល
ក្រពះពុទ្ធសតែមhងនេ�ះ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2644328705795207/
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        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី២៦ ខែ
�ិច្ឆកិា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១២:៥៧នាទីថ្ងៃ��
ក្រគប់សតR  មិ�ងាយ�ឹងនេចញរួចពីអវិជា្ជថ្ា្ន�់្qល់ក្រតូវរបស=់្ល�ួនេ�ះនេទ

នេក្រqះតែតអវិជា្ជថ្ា្ន�់្qល់ក្រតូវនេ�ះ នេទ�បសតRសមា្គ្ល់ថាមា�=្លួ�  នេចញពីអារម្មណ៍
ថាមា�=្ល�ួនេ�ះ នេទ�បសតRរ�សុ=ស�្តភិាពម�ឱ្យ=្ល�ួ  �ឹងប�្តនេសច�្តសុី=ស�្តភិាព
ម�ឱ្យ=្ល�ួនេKជាតិនេក្រកាយនេទaត នេ�ះគឺអវិជា្ជថ្ា្ន�់្qល់ក្រតូវ  គ្ម�្អញនេសះតែបរជា
qល់ក្រតូវថាមា�អញ នេ�ះជាការqល់ក្រតូវ=ុស qល់ក្រតូវក្រចឡំ qល់ក្រតូវថាមា�
អញ គឺអវិជា្ជថ្ា្ន�់្qល់ក្រតូវ។ នេ8�ក្រគូនេហ្គឥ្�Vកា �៏នេចញមិ�រួចពីការqល់ក្រចឡំ
ក្រតង់ចំណុចនេ�ះតែដរ អ្ន�ស្ត្ប់នេម�ល�្នុងវីនេដអrូ្លីបនេ�ះចុះ នេត�គត់មា��ិយយ
បំតែប�ការយល់=ុសរបស់ម�ុស្សតែដលយល់ថាមា�=្លួ�នេ�ះតែដរឬនេទ?  គឺយល់
ថាមា�សតRនេហ�យ នេទ�បក្របឹងរ�នេសច�្តសី=ុស�្តភិាពម�ឱ្យសតRហ្នងឹ តែតក្រពះពុទ្ធ
សតែម្តងថា  តែដលសតR=្ល�ួឯងqល់ក្រតូវថាមា�=្ល�ួហ្នងឹ  គឺជាការqលក់្រតូវ=ុស
qល់ក្រតូវក្រចឡំនេទ  ហ្នឹងនេហ�យគឺអវិជា្ជ្។ នេ8�ក្រគូនេហ្គ្ឥ�Vកាយល់=ុសអ៊ីចឹង
បា�ស8វិបស្ស�ទំាងអសទ់ូទាំងពិភពនេ8��៏យល=់សុអី៊ចឹងតែដរ យល់ថា
ការនេJវិបស្ស� គឺនេJរ�នេសច�្តសុី=ស�្តភិាពម�ឱ្យ=្ល�ួ ការពិតក្រតឹមក្រតូវ សតRក្រតូវ
នេJវិបស្ស� នេដ�ម្បីឱ្យqល់ក្រតូវ�ូវភាពអត់អញតែដលសតR=្លួ� ឯងqល់ក្រចឡំ
qល់  ក្រតូវ=ុសយូរម�នេហ�យ។ អ្ន�ស្ត្ប់នេ�យយ�ចិត្តទុ���់ចុះ  នេត�គត់
�ិយយនេ�ះ�ិយយនេ�យមចិា្ឆ្ទិដ្ឋិ គឺជាការយល់=ុសតែម�តែដរឬនេទ? គត់ជា
ម�ុស្សល្អនេទ តែតគត់យល់មិ�ក្រតូវក្រតង់ចំណុចនេ�ះនេទ។ ម�ុស្សល្អអាចមិ�យល់
ធម៌ បQតុែ�្តអ្ន�យល់ធម៌ ក្រតូវនេK�្នងុចំនេណាមម�ុស្សល្អ។ ម�ុស្សល្អជាម�ុស្សតែដល
នេស្ត�ងអញ ពីនេក្រqះតែតធាតុនេស្ត�ងអញនេ�ះនេហ�យ នេទ�បស្តប់្ យល់ធម៌ ឬនេរ}ងតែដល
គ្ម�្អញហ្នងឹបា�។ អ្ន�នេr�ញនេទ ខងបរិយត្ត�ិ៏អស់ រលីងអ្ន�យល់ក្រតូវ  អ្ន�
បដិបត្តិ�៏អស់រលីងអ្ន�យល់ក្រតូវ�ូវក្រពះធម៌របស់ក្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធ  អស់រលីង
អ្ន�យលក់្រតូវតែបបហ្នងឹនេទ�បមា�អ្ន�យលក់្រតូវមយួនេ��តនេឡ�ងម�នេបាសសមា្អត្ឬ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 77



        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

បំភ្ល�័ឺយក្រពះធម៌របសក់្រពះសមា្មស្មsទុ្ធនេឡ�ងវិញ៕
fb.com/veasna.khem.56/posts/2645071625720915/
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        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី២៧ ខែ
�ិច្ឆកិា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១០:០៧នាទីយប់
សតRជាប់�ឹងអញ  តែដលអញជាធាតុវនេងRង  ដូនេច្នះសតRជាប់�ឹងភាព

វនេងRង គឺធាតុអញ សូមពិចារណាឱ្យយល់ក្រតង់ចំណុចនេ�ះ តែតជាប់�ឹងអញ គឺ
ជាប�ឹ់ងធាតុវនេងRង តែដលវនេងRងខ្ល្ងំ គឺវនេងRងនេហ�យមិ�ដឹងថាវនេងRង តែតមា�នេគល
នេផV¨ងថាវនេងRង ឬមិ�វនេងRង គឺសមា្គល់្ក្រតង់អារម្មណ៍ថាមា�អញ ឬអត់អញ នេត�អ្ន�
�ិយយនេ�ះ�្នុងអារម្មណ៍ជាប់អញ ឬមិ�ជាប់អញ? នេប��្នុងអារម្មណ៍មិ�ជាប់
អញនេទ គឺអ្ន��ិយយនេ�ះនេក្រqះតែតនេr�ញ=ុស មិ�តែម�នេក្រqះជាប់ធាតុអញនេទ
នេr�ញថានេគនេធR�=ុស �ិយយ=ុសនេហ�យអ្ន��៏ក្របាប់�៏�ិយយនេJ អ្ន�មិ�មា�
អារម្មណ៍ជាប់�ឹងធាតុអញនេទ។  នេរ}ង=ុសនេរ}ងក្រតូវគឺមិ�តែម�នេរ}ងអញនេទ  តែតនេប�
ជាប�់ឹងធាតុអញតែលងដឹង=ុសដឹងក្រតូវនេហ�យ  គឺចង់តែតឈ្នះ  តែលងក្រតូវនេចាល
នេហ�យ នេក្រqះអញចង់ឈ្នះ នេ�ះជាអារម្មណ៍អញ នេរ}ងមា�តនៃម្ល  ឬអត់តនៃម្ល�៏
ដូចគ្នត្ែដរ គឺមិ�តែម�នេរ}ងអញនេទ នេរ}ងជួយ�៏មិ�តែម�នេរ}ងអញតែដរ នេប�នេធR�នេដ�ម្បី
អញ មិ�តែម�នេរ}ងជួយនេឡ�យ នេរ}ងល្អ  នេរ}ងអាក្រ��់  នេរ}ងគួរនេធR�  ឬមិ�គួរនេធR�
នេរ}ង�្ងល់នេត�នេរ}ងនេ�ះវាយ៉្ងនេមQច  �្ងល់នេហ�យសួរ�៏មិ�តែម�ជានេរ}ងអញតែដរ
នេរ}ងអញ ឬមិ�តែម�អញ ក្រតូវសមា្គ្ល់�្នុងចិត្តអ្ន� អ្ន�ក្រតូវតាមឱ្យទា�់ចិត្តរបស់
អ្ន� នេហ�យនេប�សមា្គល់្ថា នេប��ិយយនេក្រqះនេរ}ងអញ  អ្ន�ក្រតូវដឹងភា្ល្មថា  ធាតុ
វនេងRង�ំពុងចូលអ្ន�នេហ�យ នេប�អ្ន�រឭ�ក្រតង់ចំណុចនេ�ះ កាលណាអ្ន��ិយយ
អRីនេក្រqះតែតនេរ}ងអញ  អ្ន�មា�ចិត្តនេអa�ភា្លម្  នេក្រqះអ្ន�បា�ដឹងថា មា�ធាតុអញ
ចូលម�8យឡំ�្នងុចិត្តអ្ន�នេហ�យ ធាតុវនេងRងបា�វាយលុ�ចូលប�្ទយ្ចិត្តរបស់
អ្ន�នេហ�យ។ ចុះនេប�=្ញុដឹំងថាអញជាធាតុវនេងRង ការការqរអញជានេរ}ងល្ងង់នេÉ្ល ្នេត�
=្ញុំមា�ចិត្តឯណានេJ�ិយយចង់ឈ្នះចង់ចាញ់តែដលជាទនេងR�ការqរអញនេ��ត
នេJ?

=្ញុជំតែជ�តតំាងនេក្រqះនេr�ញនេរ}ងនេ�ះ=ុសតែម�តែតបQនុេណា�ះ្ នេហ�យនេប�អ្ន�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 79
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យល់នេr�ញថា=្លួ�អ្ន��៏អ៊ីចឹងដូច=្ញុំតែដរ  �៏តាមនេ�ះនេJ។  នេពល=្ញុំផុសនេរ}ង
នេ8�ក្រគូ  នេហ្គ្ឥ�Vកា គត់មិ�យល់ធម៌  =្ញុំដឹងមា�ម�ុស្សនេក្រច��ណាស់�្នុង
អិលឌីភីមិ�យល់ក្រសប អ្ន�គិតថាក្រតូវ តែត=្ញុំគិតថា=ុស នេត�អ្ន�គិតថា=្ញុមិំ�បា�
គិតដល់�ូវអRីតែដលអ្ន��ំពុងគិតថាក្រតូវនេ�ះឬ?  =ុសនេហ�យ។ =្ញុំបញ្ជ្�់នេហ�យ
បញ្ជ្�់នេទaតថា នេ8�ក្រគូ នេហ្គឥ្�Vកា មិ�យល់ធម៌នេទ នេក្រqះអRី? នេក្រqះធម៌មា�
តែតប�្តិចហ្នឹង នេប�សរនេសរម�ិដល់មួយប�្ទ្ត់ផង នេហ�យគតម់ិ�យល់អាប�្តិច
ហ្នឹង នេត�ឱ្យ=្ញុំថាគត់យល់ធម៌យ៉្ងនេមQចនេ��ត? នេត�អ្ន�ស្គ្ល់q�្យសច្ចៈរបស់
ធម្មជាតិនេទ? ក្រពះពុទ្ធ�ំនេយ�ងម�ស្គ្ល់សច្ចៈរបស់ធម្មជាតិ ធម្មជាតិនេ�ះមា�
តែតអាតូម �ិងថាមពលនេ��តរលត់ផ្លស់្ប្តរូនេវ�គ្ន្តែតបQណុ្ណងឹ ពំុមា�ម�ុស្ស ពំុមា�
នេដ�មនេឈ� ពុំមា�អRីៗទាំងអស់តែដលអ្ន�បា�ដឹងតាមទា្វរ្វិញ្ញណ្ទំាង៦ រួមទំាង
សតRតែដល�ំពងុតែតដឹងនេ�ះ�គ៏្ម�្តែដរ។ នេប�ចាប់នេផ្ត�មពីអញ នេហ�យបា�ដឹងពិភព-
នេ8�គឺ=ុស ទាល់តែតចាប់នេផ្ត�មពីអញ នេហ�យពិចារណាម�អញអំពីអញទាល់
តែតនេr�ញការពិតនេ�ះគឺសច្ចៈ នេហ�យសច្ចៈតែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តងក្របាប់នេយ�ង គឺ
សច្ចៈតែដលក្រពះអង្គqល់ក្រតូវ មិ�តែម�សច្ចៈដូចនេយ�ងគិតនេr�ញនេទ បQតុែ�្តការយល់
ក្រតូវ  ឬសមា្ម្ទិដ្ឋិតែដលនេយ�ងគិតនេr�ញនេ�ះ  សំខ�់ណាស់នេក្រqះវាជាចំណុច
ចាប់នេផ្ត�ម�្នុងដំនេណ�រក្រតូវ�ំនេJរ�សច្ចៈ  តែដលម�ុស្សក្រតូវqល់ឱ្យក្រតូវនេដ�ម្បីឱ្យ
អស់ការqល់ក្រតូវ=ុស ថាមា�ម�ុស្សឬមា�អញនេ�ះ។

អRតីែដលម�ុស្សqល់ក្រតវូនេក្រកាយមា�អញ គឺ=សុទំាងអស់ មិ�តែម�ជា
សច្ចៈរបស់ធម្មជាតិនេទ  នេក្រqះមា�អញនេហ�យ  នេទ�បមា�របស់ទាំងអស់តែដល
ចូលតាមទា្វរ្ទំាង៦ហ្នងឹ នេ�ះសក្រមាប់សតRនេK�្នងុកាមភពមា�ម�ុស្ស សតRនេគក្រ�-
បីជានេដ�ម។ល។ តែតសក្រមាប់សតRនេK�្នុងរូបភព �ិងអរូបភព មា�ភពតែដលវាដឹង
ពរីនេផ្សងនេទaត=សុពីកាមភព  តែតសច្ចៈ�្នុងភពទាំងបី  គឺអាតូម  �ិងថាមពល
ផ្លស់្ប្តរូនេវ�គ្នន្េ��តនេ�ះគឺសច្ចៈ តែតសតR�្នងុនៃក្រតភពតាមមិ�ទា�់ការនេ��តរលត់នេ�ះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 80
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នេធR�ឱ្យសតRសមា្គល់្ថាមា�=្ល�ួ នេចញពីមា�=្ល�ួនេ�ះនេទ�បសតRសមា្គល់្ភពនេរaងៗ=្ល�ួ
របសន់េគ តាមទា្វរ្វញិ្ញ្ណតែដលនេគទទលួបា� ដូនេច្នះនេហ�យ នេទ�បភពរបសស់តR
នេ�ះ�៏មា�នេឡ�ង តែតការពិត ឬសច្ចៈនៃ�នៃក្រតភពហ្នឹង គឺមា�តែតអាតូមនេ��តរលត់
ប្តូរនេវ�គ្ន្  នេហ�យគ្ម្�តែគមនេទ នេ�ះគឺសច្ចៈរបស់ធម្មជាតិ។  អាតូម�ីមួយៗមា�
ធាតុបួ� គឺដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់ ក្រពះពុទ្ធក្រតាសដឹ់ងនេរ}ងហ្នងឹ យល់នេហ�យqល់ក្រតូវ
�ូវភាពគ្ម្�អញ ឬគ្ម្�=្លួ�  នេ0ថានេ8�ុត្តរចិត្ត  ឯនេយ�ងគឺជានេ8�ិយចិត្ត
នេរ}ងរបស់វាតែដលជាប់ជំq�់  គឺនេ8�ធម៌៨យ៉្ង  នេរ}ងសតRឬនេយ�ង  គឺអស់
ក្រតឹមបQុណ្ណឹង។ អRតីែដលទា�់នេJ�ឹងនេរ}ងនេយ�ង  គឺនេរ}ងក្រចឡំថាមា�អញជាបឋម
ប�្ទ្ប់គឺនេរ}ងចង់បា�ម�អញ  �ិងនេរ}ងតែដលអញមិ�នេពញចិត្តគឺនេ8�ធម៌
នេ8�ៈតែក្របថាវិ�ស ដូនេច្នះនេរ}ងចិត្តនេ8�ិយៈ នេរ}ងនេ8�ធម៌ ឬនេរ}ងនេ8�ិយ
នេ�ះ សុទ្ធសឹងជានេរ}ងយល់=ុស ឬនេរ}ងវិ�សហ្នងឹឯង នេក្រqះវាបស្ត្រញ្ចស្�ឹងសច្ចៈ
នេរ}ងនេ8�យយនេ8�តានេធR�បុណ្យ  គនឺេរ}ងនេ8�ិយតែដលគត់ទទួលដឹង ជា
នេរ}ងនេ8�ធម៌ នេរ}ងហ្នឹងជានេរ}ងនេ8�ិយៈ គឺនេរ}ងវិ�ស គ្ម�្នេទតែដលបា�ដូច
គត់រំពឹង មា�តែតនេរ}ងវិ�ស នេរ}ងរ8យនេ�យសរចិត្តនេ8�ិយៈ នេ�យសរ
នេរ}ងនេ8�ធម៌នេ�ះ នេ�យសរនេរ}ងនេ8�ិយនេ�ះ។

ក្រពះសង្ឃតែដលនេទស�សពRនៃថ្ងនេ�ះទាំងអស់  គឺនេរ}ងនេ8�ិយ  នេរ}ង
នេ8�ធម៌ ជាចិត្តនេ8�ិយៈ ជានេរ}ងក្រចឡំ ក្រចឡំថាបា� ជានេរ}ងយល់=ុស ជា
នេរ}ងរំពឹង=ុស  នេក្រqះនេចញពីចិត្តថាមា�អញ  ជាចិត្តនេ8�ិយៈហ្នឹងនេហ�យ។
អ្ន�សស�ទំាងអស់ គឺនេរ}ងចិត្តនេ8�ិយៈ នេរ}ងនេ8�ធម៌ នេរ}ងនេ8�ិយ ឬនេរ}ង
វិ�សហ្នឹងនេហ�យ នេប�នេយ�ងសតែម្តងធម៌  ឬសតែម្តងពីសច្ចៈរបស់ធម្មជាតិ  នេទាះ
ចង់ ឬមិ�ចង់ គកឺ្រតូវនេ¦្ល្ះជាមួយអ្ន�សស� នេក្រqះវាបស្ត្រញ្ច្ស�ឹងចិត្តនេ8-
�ិយៈ បស្ត្រញ្ច្ស�ឹងនេរ}ងនេ8�ធម៌ បស្ត្រញ្ច្ស�ឹងនេរ}ងនេ8�ិយតែដលសតR�ំពុង
តែតជាប់ស្អិត។ នេ8�ក្រគូ នេហ្គឥ្�Vកា គត់�ិយយ�្នុងr្លីបវីនេដអូនេ�ះ មា�អ្ន�
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សស�នេផ្សងចក្រមុះទះនៃដអបអរសទរ ចិត្តនេ8�ិយៈ នេ8�ធម៌ នេ8�ិយគំក្រទ
អ្ន�យល់ថាយ៉្ងនេមQច? នេត�នេ8�ក្រគូ នេហ្គ្ឥ�Vកា សតែម្តងធម៌ឬ? នេប�សតែម្តងធម៌
នេហតុអRអី្ន�សស�ទំាងនេ�ះគំក្រទ?  អត់សង្ស័យ ច្បាស់ណាស់គឺគត់មិ�សតែម្តង
ធម៌នេទ។ នេហតុអRបីា�ជាគត់មិ�សតែម្តងធម៌ ឬសច្ចៈ?  ស្តប់្r្លបីវីនេដអូគត់នេ�យ
គ្ម្�លនេម្អ¨ងម�ខងអញ  គិតតែតពីនេរ}ង=ុសនេរ}ងក្រតូវ  អ្ន�ច្បាស់ជារ�នេr�ញ
ថា  គត់មិ�តែម�ជាម�ុស្សយល់ពីសច្ចៈធម្មជាតិនេ�ះនេទ គត់នេKជាប់នេ8�ធម៌
ខ្លច្មា�ជនេមា្លះ្ជាមួយអ្ន�សស�  នេក្រqះគត់មិ�យល់ធម៌  គត់មា�ការភា�់
ក្រចឡថំា  ក្រពះពុទ្ធគឺជាអ្ន�រ�នេr�ញបនេច្ច�នេទសវិបស្ស�នេដ�ម្បីឱ្យសតRបា�សុ=
ស�្តភិាព។ នេទ! ក្រពះពុទ្ធមិ�បា�នេក្របa�ក្របនេIម�ុស្សឱ្យបា�សុ=ស�្តភិាពនេទ ក្រពះ-
ពុទ្ធគឺបនេក្រងa�ម�ុស្ស  �ិងផ្តល់ឱ្យម�ុស្ស�ូវបនេច្ច�នេទសវិបស្ស� នេដ�ម្បីឱ្យម�ុស្ស
យល់ក្រតូវ  �ិងqល់ក្រតូវ�ូវសច្ចៈរបស់ធម្មជាតិ។  ក្រពះពុទ្ធមិ�បា�រ�សុ=ស�្តភិាព
ឱ្យម�ុស្សនេទ ក្រតង់ចំណុចនេ�ះនេ8�ក្រគូ  នេហ្គ្ឥ�Vកា  យលក់្រចឡំធំណាស់តែដល
នេធR�ឱ្យនេយ�ងយល់ថា  គត់ម�ិយល់ធម៌នេទ  គត់យល់ថាក្រពះពុទ្ធជាអ្ន�រ�សុ=
ស�្តភិាពឱ្យម�ុស្ស។ នេទ! ក្រពះពុទ្ធជាអ្ន�នេធR�ឱ្យម�ុស្សយល់ក្រតូវ �ិងqល់ក្រតូវតែតបQុ-
នេណា�ះ្ គឺយល់ក្រតូវថាអត់ម�ុស្សឬអត់សតR �ិងqល់ក្រតូវភាពគ្ម�្ម�ុស្ស ឬគ្ម្�
សតRនេ�ះ។ អRីតែដលគត់�ិយយ�្នុងr្លីបវីនេដអូនេ�ះ នេទាះគត់មិ�មា�បំណង
បនេ�្ថ្�ក្រពះពុទ្ធ តែតគតប់ា�បនេ�្ថ្�ក្រពះពុទ្ធនេ�យអវិជា្ជ្របសគ់ត់ ម�ុស្សទំាង
អស់តែដលស្តប់្វីនេដអូr្លបីនេ�ះ  ជាពិនេសសអ្ន�សស�នេផ្សងៗបា�យល់ថា ក្រពះ-
ពុទ្ធក្រគ�់តែតជាម�ុសស្ល្អមា្ន�់្ ឆ្ល្តវាងនៃវមា្ន�់្តែដលរ�នេr�ញបនេច្ច�នេទសវិបស្ស�
នេដ�ម្បីផ្តល់សុ=ស�្តភិាពឱ្យពិភពនេ8�តែតបQនុេណា�ះ្។ ការពិតក្រពះពុទ្ធមិ�តែម�ជា
ម�ុស្សនេទ នេក្រqះម�ុស្ស គឺជាសតRក្រចឡំថាមា�=្ល�ួ មា�ចិត្តនេ8�ិយៈ គឺចិត្តក្រចឡំ
ចិត្តរ8យ ចិត្តវិ�ស  ចិត្តវនេងRង  តែតក្រពះពុទ្ធមា�ចិត្តនេ8�ុត្តរៈ  �ិងក្រតាស់ដឹង�ូវ
ធម្មជាតិតែតមួយអង្គឯងគត់ ជាបុគ្គលក្រតាស់ដឹងរបស់សតR�្នុងនៃក្រតភព មិ�តែម�ជា
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 82
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ម�ុស្សនេឡ�យ។ ចិត្តនេ8�ុត្តរៈជាចិត្តqលក់្រតូវសច្ចៈ គឺចិត្តqលក់្រតូវថាអត់សតR
មិ�តែម�សតRqល់ក្រតូវថាអត់សតRនេទ  គឺចិត្តqល់ក្រតូវថាអត់សតR។ �្នងុr្លបីវីនេដអូ
នេ�ះគត់ចង់បញ្ជ្�់ថា នេក្រqះនេភ្ល�ង�រ��្នុងសតR�្នុងជាតិ  សតR�ឹងប�្តនេ��តនេK
�្នុង�រ��ជាតិនេក្រកាយ ចិត្តមា�ឋា�សួគ៌�្នុងជាតិនេ�ះ  សតR�ឹងប�្តនេ��ត�្នុង
ឋា�សួគ៌�ជាតនិេក្រកាយ  នេ�ះសបញ្ជ្�់ច្បាស់ណាស់ថា គត់មិ�យល់នេរ}ង
�ម្ម�ិយមនេទ។ សតRដឹងថាមា�=្លួ�មា្ន្�់ៗជាការដឹងក្រចឡ ំជាការវនេងRងនេទ នេមា៉្លះ្
នេហ�យសតRក្រចឡំថា�ម្មរបសស់តRមា្ន្�់�ច់ពី�ម្មរបស់សតRមា្ន្�់នេផ្សងនេទaត តែត
សច្ចៈ�្នុងនេ8�គ្ម្�អញនេទ  គឺអាតូមនេKជាប់គ្ន្ទាំងអស់  នេហ�យអាតូមនេ�ះ
�ឹងនេធR�ដំនេណ�រតាមលំ�ប់លំនេ�យយ៉្ងមា�រនេបaប នេហ�យមា�ល�្ខណៈជា=ួប
មា��័យថាដល់=ួបវា វា�ឹងម��្នងុរនេបaបដតែដលវាពំុបា�តែបងតែច�រនេបaបរបស់
សតRមួយ  ឬ�ម្មរបស់សតRមួយនេផ្សងពី�ម្មរបស់សតRនេផ្សងនេឡ�យ  នេ�ះជា�ម្ម
�ិយម  គត់យល់ក្រចឡកំ្រតង់ចំណុចនេ�ះធំណាស់  តែដលនេធR�ឱ្យ=្ញុំអាចស�្និ�្ឋ្�
បា�ថាគត់មិ�យល់ធម៌នេទ៕
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