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ថ្ងៃ��ទី០៣ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:៣៧នាទីព្រ%ឹក
នេគតែច�អនំេណាយ�៏នេគនេ�ះ=ុស នេគមិ�តែច�អំនេណាយ�៏នេគហ្នងឹវា=ុស

នេគនេធR��៏=ុស នេគមិ�នេធR��៏នេគ=ុស ពូនេចះតែតគិតនេល�ការយល់របស់នេគនេ�ះ តែតចិត្តពូវា
នេទ�សតែម�ពូអត់បង្ខចូនេគនេទ ពូនេចះតែតរ�q�្យនេJព�្យល់នេគពីចិត្តពូ តែតពូមិ�មា�
q�្យណា��់នេJឱ្យវាចំនេពញល្អនេសះ  ឥឡូវពូដឹងច្បាស់នេហ�យ  ពូយល់ច្បាស់
នេហ�យ ពូមា�q�្យព�្យល់នេគច្បាស់នេហ�យ គឺម�ពីអារម្មណ៍អញហ្នឹង អំ�ួត
�៏អញ ��់=្លួ��៏អញ។ �្នុងធម្មជាតិ វាអត់ក្រតូវមា�អារម្មណ៍អញ តែតម�ុស្ស
នេក្រច��ណាស់  នេចះតែតមា�អារម្មណ៍អញ  អញគឺអារម្មណ៍=ុស វាជា�មា្ល្ំង
បស្ត្រញ្ចស្�ឹង�មា្ល្ងំវិលនៃ�អាតូម  គឺ�មា្ល្ងំ=ុសនេឡ�ងម�ឱ្យម�ុស្សមា�អារម្មណ៍
អញ  ជាអារម្មណ៍=ុសនេទ។  នេប�មិ�យល់ក្រតូវ�ូវចំណុចគ�្លះឹនេ�ះនេទ  គឺ�មា្ល្ងំ=ុស
នេ�ះ វានេឡ�ងម�គិត នេឡ�ងម�យល់ក្រគបដណ¶ប់ជីវិតម�ុស្សនេ�ះរហូតគ្ម�្នៃថ្ងនេរី
=្ល�ួរួចនេឡ�យ៕
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ថ្ងៃ��ទី០៧ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:១៤នាទីព្រ%ឹក

�្នងុនេ8�នេ�ះ គ្ម្�នេទសតRមា�ជវិីត សូមបញ្ជ�្ន់េហ�យបញ្ជ�្ន់េទaត
ពុំមា�សតRមា�ជីវិតនេទ  ការដឹងថា=្លួ�ជាសតRមា�ជីវិតនេ�ះ គឺជាការដឹងក្រចំឡំ
ឬអវិជា្ជន្េទ នេក្រqះម�ុស្សដឹងក្រចឡំគឺអវិជា្ជន្េ�ះ នេទ�ប�មា្ល្ងំ ឬ�ម្ម ដឹងថាជាធាតុនេJ
�មា្ល្ំងដ៏ខ្ល្ំងបQះទង្គិចគ្នម្ា�ឥទ្ធពិលខ្ល្ំងកា្ល្ណាស់ តែតម�ុស្សដឹងនេJជាយឺត
នេក្រqះដឹងក្រចឡំ �មា្ល្ំងដឹងក្រចឡំថាជាធាតុ អី៊ចឹងនេហ�យបា�ម�ុស្សមិ�សូវគិតពី
ផលបQះqល់នៃ��មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស ឬស�ម្មភាពអាតា្ម�ិ្យមនេទ ម�ុស្សគិតថា វាបQះ-
qល់តិចណាស់  ឬមិ�បQះqល់ដល់=្ល�ួនេគផង  តែតតាមពិត  នេ�យសរ�មា្ល្ងំ
បស្ត្រញ្ចស្ ឬភាពអាតា្ម�ិ្យមនេ�ះ ភពដនៃទដ៏នេក្រច�� បា�ក្រតូវទាញឱ្យនេដ�រ=ុសគ�្លង
ធម្មតារបស់វា នេហ�យទីបំផុត តែផ�ដីនេ�ះក្រតូវផVុះតែប�រាប់8�ដងម�នេហ�យ។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 137
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នេក្រqះតែតដឹងក្រចឡំនេ�ះ  ម�ុស្ស�៏ក្របឹងនេJនេធR�បុណយ្ឱ្យបា�ម�អញ  គ្ម�្អញជា
អ្ន�បា�នេទ  គ្ម�្អញអ្ន�ទទួលនេទ គឺគ្ម�្ទាល់តែតនេសះ អញនេ�ះគឺជា�មា្ល្ងំនេទ
តែដលមិ�ក្រតូវមា�អញនេទ  មិ�ក្រតូវមា�ជីវិតនេទ។  នេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ  គឺអត់អញ នេប�
អត់អញជានេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ  នេ�ះមិ�រវល់�ឹងអញបា�ជានេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ  នេប�មិ�
រវល់�ឹងអញនេ�ះ ម�ុស្ស�ឹងដឹង=ុស ឬក្រតូវល្អក្រតឹមក្រតូវណាស់ ដឹងនេរ}ងគួរនេធR�
មិ�គួរនេធR� នេចះគិតនេគគិតឯងតែដលជាអ្ន�រស់នេKក្រសប�ឹងធម៌ល្អណាស់៕
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ថ្ងៃ��ទី០៧ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:៣៩នាទីយប់
ក្រពះពុទ្ធបា�នេក្រប�q�្យថា “ អ�្លង់អវិជា្ជ្”
=្ញុនំេចះតែតគិតពផីលអាក្រ��់  ពីផលអវិជ្ជមា�នៃ�ភាពអវិជា្ជ្  ឬការqល់

ក្រតូវក្រចឡំរបស់សតRនេ8� =្ញុ ំយល់ច្បាស់ណាស់ថា នេហតុអRីក្រពះពុទ្ធនេក្រប�q�្យ
អ�្លង់អវិជា្ជ។្ នេត�មា�q�្យណាឱ្យធ្ង�់ ឱ្យខ្ល្ងំជាងq�្យថាអ�្លង់នេJនេទaត នេប�មា�
q�្យខ្ល្ងំជាងq�្យអ�្លង់ហ្នងឹ  នេម្លQះសមក្រពះពុទ្ធនេក្រប�q�្យហ្នងុនេហ�យសក្រមាប់គូស
បញ្ជ្�់ពីភាពមហ�្តរាយ ហិ�នេហចនេខ្ល្ចផ្>តែដលមា�ទំហំហួសពិពណ៌�
បា� តែដលនេ��តម�ពីការដឹងក្រចឡំ ឬអវិជា្ជន្េ�ះ វាពិតជាមា�ទំហំអវិជ្ជមា�ធំនេធង
ណាស់ មហ�្តរាយធំនេធងណាស់រហូតនេJដល់រ8យនេ8�នេ�ះរាប់8�ដង
មិ�អស់នេJនេហ�យនេ�យសរតែតអវិជា្ជ្  ឬការដឹងក្រចឡំនេ�ះ។ នេប�អ្ន�គិតមិ�ទា�់
នេr�ញពីទំហំមហ�្តរាយតែដលនេ��តម�ពីការដឹងក្រចឡំ  គឺដឹងថាមា�=្លួ� គឺអញ
គឺជាការដឹងក្រចឡំ ឬអវិជា្ជន្េ�ះ  នេ�ះអ្ន�មិ�ខ្លច្ភាពអវិជា្ជ្  គឺការដឹងក្រចឡំរបស់
សតRនេឡ�យ  គឺអ្ន�ស្ថតិនេK�្នងុអវិជា្ជដូ្ចសតRដនៃទនេទaតតែដរ  គឺអ្ន��ំពុងតែតនេងា�-
ងុយ �ំពុងតែតលង់ល�់�្នងុq�្យតែដលអ្ន��ិយយនេលងគឺអវិជា្ជ ្បQុតែ�្តសក្រមាប់អ្ន�
គិតនេr�ញពីទំហំនៃ�ការ=ូចខត  នៃ�ការតែប�បា�់ក្រqត់ក្របាស  នៃ�ការនេ¦្ល្ះ
កាប់ចា�់គ្ន្នេ�ះក្រសយមិ�នេចះចប់មិ�នេចះនេហ�យ  អស់ក្រទព្យសម្បត្តិនេក្រច��
រាប់មិ�អស់នេ�យសរភាពអវិជា្ជ្នេ�ះ នេr�ញពីភាពរ8យនេ8�រាប់ដងមិ�
ឈ្នះ ភពដនៃទនេដ�រ=ុសគ�្លងនេ�យសរតែតអវិជា្ជ្គឺអញនេ�ះ នេ�ះអ្ន��ឹងយល់
ថា នេហតុអRបីា�ជាក្រពះពុទ្ធនេ0អវិជា្ជន្េ�ះថា “ អ�្លង់អវិជា្ជ្  នេហ�យ។”

នេក្រqះតែតអវិជា្ជ្ ម�ុស្សនេធR�នេរ}ងតែដលគ្ម�្តនៃម្លនេសះ ទុ�ដូចជានេរ}ងនេ�ះ
មា�តនៃម្លណាស់ សច់មិ�ឈឺនេសះ យ�នេឈ�នេJចា�់�:ះឹឱ្យនេ��តដំនេÔ រួចនេហ�យ
ក្របឹងព្យបាលដំនេÔនេ�ះ  រួចចាត់ទុ�ថាជានេរ}ងមា�តនៃម្លរហូតយ�ជីវិតនេJ
ប្តរូ នេ�ះគនឺេ�យសរអវិជា្ជ្ គឺក្រចឡថំាមា�អញ គ្ម្��ូ�ជានេរ}ងក្រសួលនេសះតែត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 139
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នេ�យqល់ក្រតូវក្រចឡំថាមា�អញនេ�ះ  �៏នេJបនេង:�ត�ូ�នេហ�យក្របឹងចិញ្ចមឹ�ូ�
នេ�ះ លំបា�នេវទ� នេ�ងនេគ ក្របវ័ញ្ចនេគ  នេធR�នេរ}ងនេថា�ទាបនេក្រqះតែតការងារដ៏
ឥតក្របនេយជ�៍របស់=្លួ� នេត�នេ�ះឬជាការមា�តនៃម្លសម�ឹងនេធR��្នុងជវីិតរបស់អ្ន�
គ្ម�្បញ្ហ�៏្បនេង:�តបញ្ហរួ្ចនេហ�យនេ�ះក្រសយទំាងមា�អារម្មណ៍ថា វាជាការងារ
ចំាបាចក់្របចំាជវិីតរបស់=្ល�ួ ការងារស្អីនេ�ះ? គឺការងារអវជិា្ជ�្ំម=ុ ងងឹតទាំងនៃថ្ង
ងងឹតទាំងភ្លឺតែចស នេក្រqះអRី?  នេក្រqះតែតអវិជា្ជ្  qល់ក្រចឡំថាមា�អញ ការងារ
តែដលអត់តនៃម្លនេសះ �ំគ្ន្នេធR�ក្រគបគ់្ន្ យល់ថាជានេរ}ង=Rះមិ�បា��្នងុជីវិតម�ុស្ស
មា្ន�់្ៗ ពិតជាអ�្លង់អវិជា្ជត្ែម�។

ម�ុស្សក្របុសនេក្រច��ណាសត់ែដលនេធR�នេរ}ងឥតតនៃម្លនេសះ  តែត=្លួ�ប្តូរជីវិត
ស្លប់្រស់នេក្រqះ=្ល�ួយល់ថាមា�តនៃម្លណាស់។  មា�លុយរាប់8�ដុ8្ល្រនេJ
នេលងតែល្បងចូលហ៊ុ�គ្ន្ជាមួយម�ុស្សក្រសីតែដលមា�លុយក្រតឹមតែតពីរបីដុ8្ល្រ
តែតបQុនេណា�្ះ បQុតែ�្ត=្លួ�យល់ថា ជាតែល្បងអស្ច្រ្យបំផុត�្នុងជីវិតរបស់នេគ ម�ុស្ស
ក្របុសនេក្រច��ណាស់  បា�នេរaបការជាមួយម�ុស្សក្រសីនេក្រqះក្រសឡាញ់រាងកាយ
របស់នេគ  នេពលតែដលចិត្តក្រសឡាញ់រាងកាយរបស់នេគនេហ�យ  =្លួ�ហ៊្�នេធR�អRី
ទាំងអស់  =ំក្របឹងរ�សុីយ�នេJឱ្យនេគ  =ំក្របឹងចិញ្ចមឹតែមQឪនេគ =ំក្របឹងថា្ន�់្ថ្នមក្របព�្ធ
មិ�ឱ្យនេធR�អRីនេឡ�យ  នេទាះ=្លួ�ហត់បQុ�ណា  �៏មិ�តែដលត្អូញតែត្អនេក្រqះក្រសឡាញ់
រូបកាយនេគ  ម�ុស្សក្រសីដឹងថា  នេ�ះជាចំណុចនេ=្>យរបស់ម�ុស្សក្របុស  នេគ
=ំក្របឹងតែថរ�្>=្លួ�  ពងR�់ម�ុស្សក្របុសនេ�ះឱ្យលុះនេKនេក្រកាមអំណាចនេស្នហ៍
របស់នេគ  នេត�នេ�ះជានេសច�្តីក្រសឡាញ់ពិតឬ?  នេ�ះជាការងារតែដលអ្ន�យល់
ថាមា�តនៃម្ល នេហ�យបូជាជីវិតនេដ�មប្ីនេធR�វាឬ? គឺសុទ្ធតែតបាំងនេ�យអវិជា្ជ្ទាំងអស់
ជួ�កាលអ្ន�ធំ=្លះអស់ទឹ�  អស់ដីតែដលម�ុស្សនេក្រច��8�រស់នេK  នេធR�ឱ្យនេគ
ឈឺចាប់នេ�យសរតែតចិត្តនេតាងជាប់�ឹងនេរ}ងនេស្នហ៍នេភទនេ�ះ  គឺពិតជាអ�្លង់
អវិជា្ជ្តែម�។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 140
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នេប�មា�ការលះបង់នេJវិញនេJម�  គ្ម្�ចាប់ចំណុចនេ=្>យគ្ន្នេធR�ជា
ចំណាប់ខ្ម្ំង  មា�តែតការផ្តល់ឱ្យនេក្រqះនេម�លនេr�ញតនៃម្លរបស់គ្ន្  នេ�ះជានេរ}ង
ភ្លឺស្វ្ង ជានេរ}ងអត់អញ  ជានេរ}ងរបស់នេគតែម�  ជានេរ}ងក្រសប�ឹង�មា្ល្ងំតែម�  ជា
នេរ}ងក្រសប�ឹងធម៌តែម�  ជានេរ}ងមា�តនៃម្លតែម�  ជានេរ}ងសម�ឹងលះបង់តែម�  តែត
នេស្នហនេក្រច��ណាស់នេក្រqះតែតជាប់នេរ}ងនេភទនេ�ះ  នេគបា�នេធR�ការលះបង់រហូត
ដល់អាយុជីវិតរបស់នេគនេដ�ម្បីនេធR�នេរ}ងតែដលគ្ម្�តនៃម្លនេ�ះ នេក្រqះអRីបា�ជាចិត្តនេគ
បណា្តល្ឱ្យនេគប្តរូជីវិតនេធR�នេរ}ងគ្ម�្តនៃម្លតែបបនេ�ះ?  គឺនេក្រqះតែតអញ នេក្រqះតែតអវិជា្ជ្
នេ�ះមិ�តែម�នេ�យអ�្លង់អវិជា្ជ្នេទឬ?  នេធR�នេរ}ងតែដលគ្ម្�តនៃម្លនេសះថាជានេរ}ង
មា�តនៃម្លនេ�យយ�ជវីតិនេJប្តរូ។  អ្ន�សស�ទាំងឡាយ នេក្រqះតែតមា�អញ
បា�ចំណាយនេពល  �មា្ល្ំងក្រទព្យសម្បត្តិសរុបទូទាំងពិភពនេ8�នេក្រច��q�់
8�ដុ8្លរ្តែដលបា�ម�ពីការ=ិត=ំ  ចំណាយនេញ�ស¦ម  =ំរ�សីុ  នេហ�យ
នេJនេធR�ការតែដលឥតមា�ក្របនេយជ�៍ ឥតមា�តនៃម្លនេសះ អត់មា�អ្ន�បា�ទទួល
នេសះ�្នុងជំនេ�}របស់នេគ  នេ�ះមិ�គឺអ�្លង់អវិជា្ជ្នេទឬ?  ជនេមា្ល្ះសស�នេ��តជា
សស្ត្រងា្គម្ច្បំាងតែលងស្ត្យជីវិតម�សុស្វាល8់� មិ�គឺអRីតែដរ  គអឺ�្លងអ់វិជា្ជ្នេ�ះ
សតRស្ម�្ថាមា�=្ល�ួជាអ្ន�ទទលួ�ូវជនំេ�}សស�របស់នេគ តាមពិតពំុមា�=្លួ�
នេសះ ការដឹងថាមា�=្ល�ួរបស់សតRនេ�ះ គឺដឹងក្រចឡំនេទ គឺអវិជា្ជន្េទ។ ការតែបងតែច�
ពូជសស�៍នេ�ះ ឬពូជសស�៍នេ�ះ នេធR�នេដ�ម្បីការqរពូជសស�៍=្ល�ួ  �នេមVចពូជ-
សស�៍ដនៃទរហូតបនេង:�តជាសស្ត្រងា្គ ្មរ8យដល់តែផ�ដីរាប់8�ដងមិ�អស់
�៏នេក្រqះតែតសតRqល់ក្រចឡំថាមា�អញ ឬអវិជា្ជន្េ�ះ។

ពំុមា�ឧទាហរណ៍ណាមួយ  តែដលបញ្ជ�់្ពីភាពមា�អញរបស់សតR
តែដលបា�ជាឧទាហរណ៍�្នុងនេរ}ងក្រតឹមក្រតូវនេ�ះបា�នេទ នេក្រqះអញ គឺជាការដឹង
ក្រចឡំ នេចញពីការដឹងក្រចឡំ ឬដឹង=សុនេ�ះ គឺវា=ុសតែតទាំងអស់ ពំុមា�ក្រតវូមួយ
នេឡ�យ ជតែជ�គ្នព្នីេរ}ង=សុ �ិងក្រតូវមិ�នេ¦្លះ្កាប់ចា�គ់្ន្នេទ បQុតែ�្តនេប�ភាគណីា
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 141
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មួយមា�អារម្មណ៍អញ ឬភាគីទំាងពីរមា�អារម្មណ៍អញ គឺនេ¦្លះ្គ្នភ្ា្លម្ អញ
ជាការដឹងក្រចឡំ វាជា�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស ជាវិញ្ញណ្តែដលមា�ក្របភពម�ពីការដឹង
�្នុង=្លួ� គឺដឹងតែតអញ ដូនេច្នះនេហ�យនេទ�បវាពំុមា�ឧទាហរណ៍ណាមួយតែដលមា�
អញនេហ�យក្រតឹមក្រតូវនេឡ�យ។

សច្ចៈគឺ�មា្ល្ងំវិលនៃ��ូ�អាតូម គឺពំុមា�អញនេទ ពំុមា�សតRនេទ ពំុមា�អRី
ដឹងនេទ ពំុមា�វិញ្ញណ្ គឺ�មា្ល្ងំនេទ អ្ន�ស្គល់្�មា្ល្ងំនេទ �មា្ល្ងំគឺ�មា្ល្ងំ �មា្ល្ងំមិ�
អាចជាសតRនេទ មិ�អាចជាអញនេទ មិ�អាចមា�វិញ្ញ្ណជាធម៌ដឹងនេទ ការដឹង
ទំាងនេ�ះគឺអវិជា្ជន្េទ  គឺការដឹងក្រចឡំនេទ  គឺសងា្ខ្រ  ឬ�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស  �ំឱ្យនេ��ត
វិញ្ញ្ណគឺធម៌ដឹង  ដូនេច្នះនេហ�យនេទ�បការដឹងថាមា�អញគឺជាការដឹង=ុស នេក្រqះ
វាជា�មា្ល្ំងនេទ ពុំមា�ធម៌ដឹងនេទ សច្ចៈមា�ការដឹងនេម្តច�ឹងនេ��ត នេប�សច្ចៈគឺជា
�មា្ល្ំងហ្នឹង វាមិ�មា�ធម៌ដឹង ឬវិញ្ញ្ណ នេទ�បក្រតឹមក្រតូវ តែត�មា្ល្ំងនេ�ះបនេង:�ត
បា�សតR �ិងពិភពនេ8�របស់សតR សតRគឺដឹង ដូនេច្នះការដឹងនេ�ះក្រតូវតែតនេ0
ថាអវិជា្ជគឺ្ការដឹងក្រចឡំ  ដូនេច្នះនេហ�យ  ការបា�ម�អញទំាងអស់គឺ=ុស  �្នងុភាព
ក្រតឹមក្រតូវ  គឺក្រតូវយល់ឱ្យក្រតូវសិ�តែដលក្រពះពុទ្ធនេ0ថាបរិយត្តិ  នេហ�យប�្ទប់្ប�្តនេJ
បដិបត្តិឱ្យqល់ក្រតូវ�ូវភាពគ្ម្�អញ គឺការqល់ក្រតូវ ឬការដឹងថាគឺជា�មា្ល្ងំ
តែដលនេយ�ងនេ0ថាអស់អញ ឬ�ិq្វ�្។

នេKនេល�នេ8�នេ�ះមា�ធាតុតែតមួយគឺ “ �8បៈ  តែដលវិលតែដល” មា�
ធាតុដីទឹ�នេភ្ល�ង=្យល់ នេក្រeពីនេ�ះគឺ�មា្ល្ងំទំាងអស់ ស្អីៗ ទំាងអស់នេ��តពី�មា្ល្ងំ អRីៗ
តែដលនេយ�ងនេម�លនេr�ញនេហ�យនេយ�ងរស់នេKជាមួយវា  វាមិ�តែម�ជាធាតុនេទ  គឺជា
�មា្ល្ងំ  ដូនេច្នះនេទ�បក្រពះពុទ្ធនេ0អRីៗ តែដលមា�នេKនេល�នេ8�នេ�ះថាធម៌។  នេហតុអRី
បា�នេ0ថាធម៌ នេក្រqះវាមិ�តែម�ជាធាតុនេហ�យអRីៗ តែដលម�ុស្សqល់ក្រតូវទំាងអស់
ការពិត ឬសច្ចៈវាជា�មា្ល្ងំ  តែតអRតីែដលម�ុស្សqល់ក្រតូវ  នេម�លនេr�ញ បQះបា� វា
នេ��តម�ពី�មា្ល្ងំ មិ�តែម�នេ��តម�ពីធាតុនេទ ដូនេច្នះនេទ�បក្រពះពុទ្ធនេ0វាថាជាធម៌។
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ព�្យល់ម�ដល់ក្រតឹមនេ�ះ  អ្ន�មា�យល់នេr�ញថា អវិជា្ជ្គឺការក្រចឡំថា
មា�អញវាចនៃក្រងបQ�ុណានេហ�យឬនេK នេប�អ្ន�យល់ថាអញគឺអវិជា្ជន្េហ�យ គឺqល់
ក្រតូវក្រចឡំនេហ�យ គឺ=ុសនេហ�យ អ្ន�មិ�ក្រតូវរស់នេK�្នងុរនេបaបអ្ន�មា�អញនេទ បា�
ម�អញនេហ�យចាត់ទុ�ថាក្រតឹមក្រតូវតែតបច្ចយ័បួ�តែតបQនុេណា�ះ្ នេក្រeពីនេ�ះ ការបា�
ម�អញគឺសុទ្ធតែត=ុសទាំងអស់  នេហ�យអ្ន�ក្រតូវនេម�លនេr�ញថា ពិភពនេ8�នេ�ះ
ជា�មា្ល្ំងតែដលនេចញពី�ូ��8បៈវិលតែតមួយហ្នឹង ដូនេច្នះ�មា្ល្ំងជាប់គ្ន្  ការ
វាយបំបា�់អញ ស្តីឱ្យអ្ន�មា�អញគឺជានេរ}ងរបសន់េយ�ងទំាងអស់គ្ន្តែដលជាអ្ន�
យល់ធម៌៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2688257821402295/
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ថ្ងៃ��ទី០៨ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:០១នាទីព្រ%ឹក
នេត�ម�ុស្សមា�ល�្ខណៈតែបបណានេJ  តែដលសមា្គ្ល់ថាជា  “ អ្ន�

ក្របាជ្ញ” ? គឺអ្ន�យលក់្រតូវនេហ�យ�ំអ្ន� ដនៃទនេទaតឱ្យយល់ក្រតូវផង។ តាម�ិយម
�័យនេ�ះ អ្ន�សម្លងឹនេម�លក្របនេទសតែ=្មរពីអតីតរហូតម�ដល់បច្ចប្ប�្ននេម�ល  នេត�មា�
អ្ន�ក្របាជ្ញចាប់�ំនេណ�ត�្នងុក្របនេទសនេ�ះតែដរឬនេទ? នេហ�យទូទំាងពិភពនេ8� នេល��-
តែលងក្រពះពុទ្ធនេចញ នេត�ពិភពនេ8� ធា្លប់្នេ��តមា�អ្ន�ក្របាជ្ញនេទ? អី៊ចឹងនេហ�យ បា�
ជា�្នុងការក្របនេម�លនេម�លរបស់ក្រពះពុទ្ធពុំមា�រាបប់ញ្ចលូម�ុស្សណាមា្ន�់្  នេទាះ
ម�ុស្សនេ8�នេយ�ងនេ�ះចាត់ទុ�ជាអ្ន�ក្របាជ្ញ�ំពូលនេKនេល�នេ8�នេយ�ងនេ�ះយ៉្ង
ណា�៏នេ�យ។ អ្ន�តែដលម�ុស្សនេ8�រាប់ថាជាអ្ន�ក្របាជ្ញអស្ច្រ្យ  ដូចជាអ្ន�
វិទ្យសស្ត្រស្តជានេដ�ម  ការពិតសុទ្ធតែតអ្ន�យល់=ុស  រស់នេK=ុស  =ិត=ំ=ុស  គឺអ្ន�
�ំមុ=នេគ�្នុងការបំផ្ល្ញតែផ�ដី។  អ្ន�=្លះនេទaតតែដលមា�គតិបណ្ឌិតនេហ�យ�ំ
ម�ុស្សតាមគតិបណ្ឌតិរបស់=្ល�ួ �៏នេKតែតមិ�តែម�ជាម�ុស្សយល់ក្រតូវតាមដំនេណ�រ
ធម្មជាតិដល់ឫសគល់តែដរ  ដូនេច្នះនេហ�យ  បា�ជា�្នុងការក្របនេម�លរបស់ក្រពះពុទ្ធ
ពុំមា�រាប់បញ្ចូលអ្ន�ទាំងនេ�ះនេទ។ ពិភពនេ8�រស់គ្ម�្វត្តមា�របស់អ្ន�ក្របាជ្ញ
ជាពិភពនេ8�ងងឹតសូ�្យសុង៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2688707754690635/
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ថ្ងៃ��ទី០៨ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៤:១២នាទីល�ាច
អញ�្នងុ=្លួ�ពូគឺទនេទស្អ្ត អញជារបាំងដឹងនេគដឹង=្លួ�ឯង យល់នេគ

យល់ឯង ពូនេម�លនេr�ញតែតទុ�្ខនេស�របស់ម�ុស្ស នេគថាឱ្យពូថា មិ�នេចះនេ�្ល¨ត
យ�ចំនេណញនេពលគ្ម�្គណប�្សក្របឆំង។ នេគយ�អារម្មណ៍អញម�ថ្លងឹចិត្តពូ
នេគថាពូនេធR��នេយបាយយូរនេហ�យ មិ�បា�នេeអីអង្គុយ�ឹងនេគ នេគ�ិយយនេ�ះ
គ្ម�្តែ�្បរចិត្តពូអីប�្តចិ ពូម�នេធR��នេយបាយ នេក្រqះនេម�លនេr�ញពលរដ្ឋនេគនេធR�បាប
នេព� ពលរដ្ឋលំបា�នេព� ក្រសប់តែតពលរដ្ឋតែក្រស�ថាពូចាញ់ ពូហួសតែតចិត្ត ឱ្យតែត
ពលរដ្ឋអ្ន�ឈ្នះនេJចុះ ជីវិតពូមា�ក្រគប់យ្៉ងនេហ�យវានេល�សពីក្រគប់នេJនេទaត តែតពូ
មិ�អស់ចិត្ត  នេ�យគិតថា �ិងដឹងថា ពលរដ្ឋមិ�បា�សុ=នេទ  �ុំអីពូឈប់នេធR�
�នេយបាយនេហ�យ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2688980567996687/

ថ្ងៃ��ទី១០ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៤:៤០នាទីល�ាច
គ្ម�្�មា្ល្ងំអRនីេស្ម��ឹង�ម្មតែដល�មា្ល្ំងនេ�ះនេចញពី�8ប:វិលនេ�ះនេទ

(�ម្មនេស្ម��ឹង�មា្ល្ងំ)៕
fb.com/veasna.khem.56/posts/2691111797783564
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        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី១២ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:២៤នាទីយប់
សរុបជារួមនេJ =្ញុចំង់�ិយយក្របាប់នេ8�ថា នេ8�ឈប់�ិយយអប់រំ

នេគនេJ ឈប់�ិយយឱ្យតក្រមុយនេJនេគគិតនេJ នេ8��ិយយមិ�នេ��តនេទ នេJមុ=
នេJនេក្រកាយយ�ជាចំនេណះដឹងមិ�នេ��តនេទ  ពីនេក្រqះនេ8�ជាប់អញធំណាស់
គឺ�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្  នេត�បងប្អ�ូស្គល់្�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្នេទ?  �មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស�ំឱ្យនេ��ត
ការដឹងបស្ត្រញ្ចស្ នេប�នេ8��ិយយតាមការដឹងរបស់នេ8�ពី�្នងុចិត្តគឺ=ុស តែតនេប�
នេ8�ឮនេគ�ិយយ នេហ�យនេ8�គិតនេJថាក្រតូវ �៏នេKតែតជាអារម្មណ៍អញ គឺ
អារម្មណ៍=ុស អារម្មណ៍បស្ត្រញ្ច្ស អារម្មណ៍បស្ត្រញ្ចស្នេ�ះ�ិយយq�្យក្រតូវគឺភូត
មិ�តែម�ជាq�្យពិតនេចញពី�្នងុចិត្តរបស់នេ8�នេទ ជាប់អញគឺជាប់�ឹងខង=ុស
នេ8��ិយយយ្៉ងណា�៏មិ�ក្រតូវតែដរ។  នេប�នេ8��ិយយនេចញពី�្នុងចិត្ត  គឺ
ក្រតូវតែត�ិយយ=ុស  នេក្រqះនេ8�ជាប់ខង=ុសគឺអញ  អញនេ�ះនេប��ិយយq�្យ
ក្រតូវវិញ  គឺស្ត្ប់នេJដឹងថាមិ�តែម�ជាq�្យនេK�្នុងចិត្តនេទ  ឮនេគឮឯងគិតថា
�ិយយអី៊ចឹងនេJក្រតូវ �៏�ិយយនេJ នេដ�ម្បីឱ្យនេគគិតថា =្ល�ួឯងនេ�ះជាអ្ន��ិយយ
ក្រតូវ  នេក្រqះនេ8�ជាប់�ឹងអញគឺជាប់�ឹងខង=ុសនេហ�យ ស្អ�៏ីមិ�ក្រតូវតែដរ នេJមុ=
នេJនេក្រកាយក្រតឡប់ក្រតឡិ� រ�ភាពក្រតឹមក្រតូវ�្នងុសម្តរីបស់នេ8�មិ�នេr�ញនេទ។

ទីមួយ៖  នេ8��ិយយថា ម�ុស្សឱ្យតែត�ិយយចា�់ឱ្យចំនេបះដូងគឺនេJ
នេហ�យ។  នេត�នេ8��យិយហ្នឹងក្រតូវនេទ?  នេត�ម�សុស្ល្អនេJ�យិយយ៉្ងនេមQចឱ្យ
ចា�់ចំនេបះដូងម�ុស្សអាក្រ��់? នេត�ម�ុស្សល្អនេJ�ិយយយ៉្ង នេមQចនេទ�បម�ុស្ស
អាក្រ��់ម�គំក្រទនេ�ះ  មិ�អាចនេJរួចនេទ  ដនូេច្នះq�្យសម្តីរបស់នេ8�យ�ជា
ក្រតឹមក្រតូវមិ�បា�នេទ។ នេហតុអRីបា�ជានេ8�មិ�ដឹងថា q�្យរបស់នេ8�អ៊ីចឹង
=ុស ពនីេក្រqះនេ8��៏មា�ចិត្តតែបប�ឹងតែដរ ដូនេច្នះទាំងនេ�ះជាq�្យពិត�្នុងចិត្ត
របស់នេ8� ជាq�្យពិតរបស់នេ8� តែតជាq�្យ=ុស នេ8��ិយយថា ម�ុស្ស
ឱ្យតែតនេគ�ិយយចា�់ចំនេបះដូងគឺនេJនេហ�យ នេត�ម�ុស្សល្អអាច�ិយយចា�់ចំ
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នេបះដូងម�ុស្សអាក្រ��់នេ��តតែដរឬនេទ?  q�្យនេ8��ិយយហ្នឹងគឺ=ុស។  ពូ
�ិយយជាងបួ�q�់នេមា៉្ងនេហ�យ  នេត��្មួយមា�បា�ឮពូ�ិយយq�្យអ៊ីចឹង
តែដរឬអត់? នេក្រqះq�្យនេ�ះជាq�្យ=ុស នេ8��ិយយនេ�ះគឺចង់មា�នេចត�ថា
ម�ុស្សនេគ=ំ�ិយយនេដ�ម្បីចា�់ឱ្យចំនេបះដូងរបស់ម�ុស្ស។ នេទ មិ�តែម�ក្រគប់ម�ុស្ស
សុទ្ធតែត�ិយយ�្នុងបំណងចា�់ឱ្យចំនេបះដូងម�ុស្សនេទ នេ8�ក្រតូវ�ិយយថា
មា�តែតម�ុស្សអាក្រ��់នេទ តែដល�ិយយមា�បំណងចា�់ឱ្យចំនេបះដូងម�ុស្ស
ចំតែណ�ម�ុស្សល្អ�ិយយតែតនេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ  នេរ}ងពិត  នេហ�យនេប��ិយយនេរ}ង
ក្រតឹមក្រតូវ ឬនេរ}ងពិត វា�ឹងចា�់ចំនេបះដូងម�ុស្សល្អ  ម�ុស្សក្រតឹមក្រតូវ នេហ�យនេគ
�ឹងគំក្រទ�ូវនេរ}ងក្រតឹមក្រតូវនេ�ះ  ដូនេច្នះការគំក្រទនេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ  គឺជានេរ}ងក្រតឹម
ក្រតូវហ្នងឹឯង នេហ�យប្តរូផ្តច់្�្នងុការគំក្រទនេរ}ងក្រតឹមក្រតូវនេ�ះនេទaតផង នេហ�យការប្តូរ
ផ្តច់្គំក្រទនេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ នេត�មា�អ=ីសុ? នេម្តចនេ8��ិយយថា ឱ្យតែតនេគ�ិយយ
ចា�់ចំនេបះដូងគឺនេJនេហ�យ នេប��ិយយចំនេបះដូងនេហ�យ នេរ}ងអីម�ិនេJ ក្រតឹមក្រតូវ
នេហ�យ នេមQចមិ�ឱ្យមិ�នេJនេ��ត? មា�តែតម�ុស្សអាក្រ��់នេទ តែដលម�សុ្សអាក្រ��់
ដូចគ្ន្�ិយយនេJចា�់ចំនេបះដូងគំ�ុំ  នេបះដូងគិតក្របនេយជ�៍ផ្ទ្ល់=្ល�ួ  នេហ�យ
នេJតាមជានេរ}ង=ុស  នេហ�យនេJក្របនេIយ៉្ងនេមQច�ុំឱ្យម�ុស្ស=ូចនេធR�តែបបនេ�ះ?

=ូចគឺ=ូចណា៎!  ក្រតូវយល់ធម្មជាតិរបស់ម�ុស្ស=ូច។  q�្យថា�ិយយចំនេបះ-
ដូងគឺម�ុស្សនេJនេហ�យ  មិ�អាចយ�ម�ក្របាប់ម�ុស្សទូនេJទាំងអស់�ុំឱ្យនេធR�
តាមនេទ  តែតនេ8��ិយយ  នេr�ញនេ8��ិយយq�្យពិត�្នុងចិត្ត=ុសនេទ?  

នេត�នេ8�មា�ដឹងថា=ុសនេទ? នេប�កា�់�្បាលនេមក្រ�ូមា្ន្�់មួយទល់មុ=គ្ន្ ពូ�ឹង
សួរឱ្យអុ�គូទនេK�ឹង�តែ�្លងតែតម្តង  �ុំថា�ិយយ�ឹងមិ�បQះពូណា �ំុយ�q�្យ
ម�ុស្សអញម��ិយយថា នេគមិ��ិយយបQះ=្ល�ួផងនេមQច�៏=ឹង?  ការងាររបស់ពូ
គឺជាការងារក្រតូវ ពូនេម�លតែថការយល់របស់ម�ុស្សនេក្រeពីពូ ដូនេច្នះនេ8��ិយយ
នេ�ះ គឺបQះqល់ការយល់របស់ម�ុស្សនេហ�យ វាបា�បQះការងាររបស់ពូនេហ�យ។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 147
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�្នងុr្លបីនេ�ះ  នេ8��ិយយនេទaតថា  សូម្បីតែតនេ8��ិយយតែតធម៌
នេសះ �៏មា�នេគមិ�នេពញចិត្ត នេហ�យវាយក្របហរនេ8�តែដរ នេr�ញនេ8��ិយយ
=ុសនេទ?  នេr�ញ�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្នេទ?  ពូ�ិយយបនេណា្តយ្វិញថា  ការងាររបសពូ់
គឺព�្យល់ម�ុសស្ឱ្យយលក់្រតូវ  នេ8��ិយយនេ�ះនេ8�មា�ដឹង=្ល�ួថា�ិយយ
=ុសនេទ  មា�តែតម�ុស្សគិតអញនេទមិ�បQះ=្ល�ួឯង  �រណានេធR�អី�រណា�៏នេធR�នេJ
នេ�ះគឺជាគំ�ិតអញ  នេ8�គិតថាអ៊ីចឹង នេ8��ិយយធម៌នេសះ�៏នេគនេJវាយ
ក្របហរនេ8�តែដរ នេ8�ចង់�ិយយថា នេ8�មិ�នេធR��នេយបាយដនេណ¶�មស�្ល�ឹ
នេឆ្ន្តផង នេម្តចបា�នេគម�វាយក្របហរនេ8�អ៊ីចឹង? អូនេធR��នេយបាយក្រតឹមក្រតូវ
�នេយបាយជួយនេគ  ដនេណ¶�មស�្លឹ�នេឆ្ន្តនេ��តតែដរឬ? នេធR��នេយយក្រតឹមក្រតូវ
�ិយយតែតនេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ គំក្រទ ឬមិ�គំក្រទ ជាក្របនេយជ�៍របស់ក្របជាពលរដ្ឋហ្នងុ
នេត� គំក្រទ  ឬមិ�គំក្រទ វាបា�ជាក្របនេយជ�៍អីម�=្ញុំ  នេ8�គិតថា អ្ន��នេយបាយ
គឺនេធR��នេយបាយដនេណ¶�មស�្ល�ឹនេឆ្នត្គ្ន្  �្នងុចិត្តនេ8�គិតអី៊ចឹង  នេ�ះមិ��មា្ល្ងំ
បស្ត្រញ្ច្សគិត �ិយយ=ុសនេសះ តែតយល់ថាក្រតូវ អ៊ីចឹងបា�ជា=្ញុំវាយក្របហរ
នេ8� នេហ�យនេ8�មិ�ដឹង=្ល�ួថាម�ពីនេហតុអRីនេទaត នេ8�ស្ម�្ថា=្ញុនំេធR��នេយ-
បាយរ�ស�្ល�ឹនេឆ្នត្នេដ�ម្បីមុ=មាត់=្ល�ួ គិត=ុសនេទaតនេហ�យ គឺ�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្គិត
អ៊ីចឹងនេហ�យបា�ជាមិ�នេធR��នេយយជួយម�សុ្សផង នេហ�យម��យិយដូច=្លួ�
ឯងក្រគ�់នេប�ជាងអ្ន�=ំជួយម�ុស្សនេJនេទaត  នេ8��ិយយតែតធម៌  �ិយយ
ធម៌=ុសហ្នឹង  �មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្សហ្នឹង  អី៊ចឹងនេត�បា�ជានេរ}ង=ុសនេសះនេហ�យយល់
ថាក្រតូវ នេត�នេ8�មិ�ដឹង=្លួ�ថានេ8��ិយយ=ុសនេទឬ? មា�គំ�ិត=ុសនេទឬ?

ព�្យល់ម�ុស្សឱ្យឡប់នេហ�យ មិ�ឱ្យនេគវាយ នេ�ះជាq�្យនៃ��មា្ល្ំងក្រសបណា។
នេ8�ចង់�ិយយនេទaតថា នេគថាអីថាចុះ នេយ�ងនេគចមិ�រួចពីq�្យនេគ

ថានេទ នេr�ញនេ8��យិយ=ុសនេទ នេr�ញនេ8�មា�គំ�ិត=សុនេទ ម�ុស្សនេគច
មិ�រួចពីនេគថាតែម� បQុតែ�្តម�ុស្ស=្លះ ដូចនេ8�អ៊ីចឹង នេគថាឱ្យក្រតូវតែម�ណា
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 148
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នេមQចនេ8��៏មិ�យ�ចិត្តទុ���់�ឹងq�្យតែដលនេគថាឱ្យក្រតូវអី៊ចឹង?  នេ�ះជាq�្យ
=ុសនេទ គំ�ិត=ុសនេទ នេត�នេយ�ងយ�គំរូតាមយ្៉ងនេមQចនេJនេ��ត  តែតនេ8��ិយយ
=ុសនេហ�យ មិ�ដឹង=្លួ�ថា=ុសនេទaត នេ�ះជាq�្យពិតនេចញពីចិត្តរបស់នេ8�
q�្យនៃ��មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្គឺ=ុសអី៊ចឹង។

នេ8��ិយយនេទaតថា �ុំយ�ចិត្តស្អប ់ចិត្តក្រសឡាញ់នេJកាត់�្តមី�ុស្ស
=សុនេទaតនេហ�យ �មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ចស្�យិយនេទaតនេហ�យ =ុសនេទaតនេហ�យ ម�ុស្ស
គឺចិត្ត  ម�ុស្សល្អស្អប់ម�ុស្សអាក្រ��់ ស្អប់ទនេងR�អាក្រ��់ នេr�ញអាក្រ��់�៏ស្អប់នេហ�យ
�៏�ិយយតាមចិត្តហ្នឹង អូចិត្តស្អប់ ចិត្តក្រសឡាញ់របស់ម�ុស្សល្អ ជាអគតិធម៌
អ៊ីចឹងនេត�បា�ជានេ8�នេធR�ណឺតៗ នេធR�ដូចជានេ8�មា�ចិត្តឧនេបកា្ខ្ គ្ម្�នេចះ=ឹង
គ្ម�្នេចះស្អប់អី៊ចឹង នេ8�នេធR�នេទ នេ8��៏នេចះក្រសឡាញ់នេចះស្អប់តែដរ។ អគតិ ឬ
លនេម្អ¨ងនេក្រqះស្អប់ គឺនេr�ញនេគល្អ បQុតែ�្តនេ�យ=្លួ�ស្អប់ នេJថានេគអាក្រ��់ ខង
=្លួ�អាក្រ��់នេសះតែតគំក្រទថាល្អ ចិត្តអគតិអ៊ីចឹង គឺជាចិត្តរបស់នេ8� �ិង�ូ�
សិស្សរបស់នេ8�ហ្នឹងនេហ�យ  តែតម�ុស្សល្អនេr�ញអាក្រ��់=ឹងតែម�  ស្អប់តែម�
នេr�ញល្អក្រសឡាញ់តែម� គំក្រទតែម� ចិត្តអី៊ចឹងមិ�តែម�ជាចិត្តអគតិនេទ នេក្រqះនេr�ញ
ល្អតែម� នេr�ញអាក្រ��់តែម� �ិយយតាមអRីតែដល=្ល�ួបា�នេr�ញហ្នងឹ ចិត្តតែបបហ្នងឹ
មិ�តែម�ចិត្តអគតិ ឬចិត្តលនេម្អ¨ងនេទ នេr�ញនេទ នេ8��ិយយ=ុសរហូត គ្ម�្ក្រតូវ
មួយq�្យនេទ នេក្រqះនេ8�ជាប់អញគឺ�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្នេ�ះនេហ�យ នេប�នេKជាប់ខង
=ុសមិ�អាចម�រ�ក្រតូវនេr�ញនេទ នេ8�ជាបអ់ញគឺជាប់ខង=ុស នេហ�យនេ8�
�ិយយមា�ចិត្តចងឱ្់យ=្ល�ួឯងក្រតូវ យល់នេទក្រពះនេតជគុណ ស� សុជា មិ�អាច
នេសះនេឡ�យ អញគឺ=ុសណា គឺអវិជា្ជណ្ា អារម្មណ៍អញរបស់នេតជគុណនេr�ញ
នេK�ណា្ត្លវាល  នេJនេដ�សឹងពិចារណានេJ  នេ8�=ំនេគចណាស់  មិ�ចង់ឱ្យ
បQះនេទ  តែតនេ8�នេKចាប់យ�អញ  ចាប់យ�អវិជា្ជ្  ចាប់យ�=ុសមិ�ក្រពម
ទមា្ល�់្នេសះ។
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