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ថ្ងៃ��ទី១៣ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០១:៤០នាទីរវេស�ល

នេr�ញ�មា្ល្ំងអញតែដលជា�មា្ល្ំង=ុសនេឡ�ងម��ិយយនេទ  �ិយយ
យ៉្ងណាសក្រមួលនេដ�ម្បី�ុំឱ្យអញ=ុស  តែតយ៉្ងណា�៏នេ�យ  អញគឺ=ុស
អារម្មណ៍អញជាអារម្មណ៍=ុស �មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្នេធR�ឱ្យនេ��តមា�អារម្មណ៍អញ នេត�
អ្ន�ទាំងអស់គ្ន្យល់ក្រតង់នេ�ះនេទ?  នេ8�មិ�អាច�ិយយឱ្យអារម្មណ៍អញ
ម�ជាក្រតូវបា�នេទ  នេប�ម�ុស្សក្រតូវតែតនេរa�រហូតយ៉្ងហ្នឹង  �ុំអាលម�  នេចញ
ម�បនេក្រងa�នេគរហូត  �ុំអាលនេចញម��ិយយរហូត  ចាំដល់នេពលតែដល=្លួ�
ច្បាស់ចាំនេចញម��ិយយ។ q�្យថាម�ុស្សក្រតូវនេរa�រហូត គឺនេរa�អRីតែដលថ្មី
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 151



        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ម�ិតែម�នេJនេរa�អាចាស់តែដលនេយ�ងនេរa�នេហ�យ យល់ថាក្រតូវ  ក្រសប់នេJជា=ុស
នេហ�យក្រតូវនេរa�នេឡ�ងវិញរហូតនេ�ះនេទ។ នេហ�យនេប�ងា�=ុសៗតែតរហូតអី៊ចឹង នេត�អ្ន�
តែដលស្ត្ប់នេយ�ង នេរa�តាមនេយ�ងក្រតូវនេធR�នេមQចនេJ?  មិ�ឡប់នេគអស់ នេហ�យអី?
អី៊ចងឹចំានេចះចប្ាស់ យល់ចប្ាសចំ់ានេចញម��យិយ នេប�មិ�អី៊ចឹងនេទ �ំនេគឡប់
អស់នេហ�យ  នេហ�យគ្ម្�បា�នេJនេធR�អីនេ��ត  ងា�ៗនេJនេរa�តែតអាចាស់នេឡ�ងវិញ
តែតរហូត។ ក្រពះពុទ្ធក្រតាស់ដឹងសច្ចៈ ឬនេសច�្តពិីត គឺជានេសច�្តពិីតតែដលពិតតំាងពី
អតីកាលម�ដលប់ច្ចប្ុប�្ននេ�ះ  នេហ�យនេJមុ=នេទaត�៏នេKតែតពិតដតែដល  នេទាះបី
ក្រពះពុទ្ធក្រតាស់ដឹងនេក្រកាយៗនេទaត �៏ក្រតាស់ដឹង�ូវសច្ចៈ  គឺនេសច�្តីពិតតែតមួយ
តែដលក្រពះពុទ្ធមុ�ៗក្រតាស់ដឹងហ្នឹងតែដរ  ដនូេច្នះអ្ន�នេទស�ធម៌គ្ម�្អRកី្រតូវនេរa�ថ្មនីេទ
នេចះដឹងនេរ}ងសច្ចៈនេ�ះនេហ�យ  នេទ�បនេចញម�នេទស�នេ��ត  សច្ចៈគ្ម�្ផ្លស់្ប្តរូនេទ។
នេ�ះគឺជាq�្យក្របាប់នេរ}ងក្រតូវ  នេប��មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្នេឡ�ងម�គិត  គគឺតិថាពូចង់
ដនេណ�្តមបរិសទ័្ធពីនេ8�នេក្រqះពកូ្រចតែណ��ឹងនេ8�នេហ�យ៕
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ថ្ងៃ��ទី១៤ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:០៥នាទីថ្ងៃ��
ធម្មជាតិនៃ��មា្ល្ងំគឺគ្ម�្អញ
ធម្មជាតិនៃ��មា្ល្ងំគឺគ្ម�្អញ គ្ម�្សតR គ្ម�្ជីវិត គ្ម�្ការដឹងគឺវិញ្ញណ្

នេK�្នុង�មា្ល្ំងនេទ �មា្ល្ំងគឺជា�មា្ល្ំង នេទ�បជានេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ ការដឹងថានេ�ះគឺអញ
ជាការដឹង=ុស ឬអវិជា្ជត្ែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តងហ្នងុ។ នេពលអ្ន�គិតអRមួីយ នេធR�អRមួីយ
នេប�អ្ន�មា�អារម្មណ៍អញ គឺ�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្សនេធR�ឱ្យអ្ន�មា�អារម្មណ៍អញអី៊ចឹង
សញ្ជងឹគិតក្រតង់ចំណុចនេ�ះនេម�ល  អ្ន��ឹងយល់ថា  អញគ្ម្�នេK�្នុងធម្មជាតិ
នៃ��មា្ល្ំង  ដូនេច្នះអ្ន�មា�អារម្មណ៍អញគឺ=ុស  ធម្មជាតិ�មា្ល្ំងគឺគ្ម្�អញនេទ
�មា្ល្ំងគឺ�មា្ល្ំង។ តនេម:�ង=្លួ� ឬអំ�ួត�៏អារម្មណ៍អញ ��់=្ល�ួ�៏គឺអារម្មណ៍អញ
អារម្មណ៍តែដលគ្ម�្អញ គឺធម្មតាតែដលនេយ�ងនេ0ថា សមញ្ញមិ�តែម���់=្ល�ួឱ្យ
សមញ្ញនេទ។ អ្ន�សមា្គល់្�្នងុចិត្តរបស់អ្ន�  នេពលនេធR�អRមួីយអ្ន�មា�អារម្មណ៍អញ
គឺអារម្មណ៍=ុស�ំពុងនេ��តមា��្នុងចិត្តរបស់អ្ន�នេហ�យ  អារម្មណ៍នេ�ះគឺជា
អារម្មណ៍មិ�ក្រតូវនេទ នេទាះអ្ន�នេJនេធR�អRី�៏មិ�ក្រតូវតែដរ នេក្រqះអ្ន�មា�អារម្មណ៍
អញតែដលជាអារម្មណ=៍សុរួចជានេក្រសចនេJនេហ�យ។ អ្ន�គិតឱ្យនេr�ញថាអញគឺ
=ុស  អ្ន�គ្ម្�អារម្មណអ៍ញនេធR�ឱ្យអ្ន�គិតអ�ី៏ក្រតវូ  �ិយយអី�៏ក្រតវូ នេធR�អី�៏ក្រតូវ
នេក្រqះអារម្មណ៍គ្ម្�អញនេ�ះនេ��តពី�មា្ល្ំងក្រសប  នេ��តពី�មា្ល្ំងក្រតូវ  ដូនេច្នះវា
ក្រតូវតែតក្រតូវអ៊ីចឹងនេហ�យ។  នេគថាអ្ន�មិ�នេចះចាំគមsីរ  ថាអ្ន�អា�ក្រពះនៃក្រតបិដ�
មិ�អស់មួយ�្បាលផង  នេគថានេ�ះក្រតូវ  បQតុែ�្តចិត្តរបស់នេគតែដលគិតថាអ្ន�មិ�នេចះ
គមsរីគឺមិ�យល់ធម៌មិ�ក្រតូវនេទ នេគមា�អារម្មណ៍=ុសនេហ�យ នេគមា�ការយល់=ុស
នេហ�យ អ្ន�មិ�នេចះគមsរីតែម�តែតជាម�ុស្សអាចយល់ធម៌។ នេគថានេយ�ងមិ�នេចះគមsរី
មិ�នេចះក្រពះនៃក្រតបិដ�  នេត��្នងុអារម្មណ៍នេគចង់�ិយយថានេមQច?  នេគចង់ថានេយ�ង
ម�ិនេចះគមsរី  មិ�នេចះក្រពះនៃក្រតបដិ�  គមឺ�ិយល់ធម៌  មិ�ក្រតូវនេទ  ក្រពះពទុ្ធមិ�
តែដលព�្យល់ ឬនេក្របាសម�ុស្សណាយរូនេទ មួយនៃថ្ងពីរនៃថ្ងនេក្រច��នេព�ផង ក្រគ�់តែត
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ព�្យល់ម�ុស្សឱ្យយល់ពីដំនេណ�រធម្មជាតិ ដូនេច្នះមិ�ចំាបាច់នេJ�ិយយយូរនេទ។
ម�ុស្សក្របតែហលពូ នេដ�គិតពិចារណាអំពីនេរ}ងធម៌នេ�ះជាងដប់ឆ្ន្ំនេហ�យ វាក្រតូវតែត
យល់បា�បុិ�ពូសពRនៃថ្ងហ្នឹង មា�អីយល់មិ�បា� មា�អីនេJរួច នេប�នេJមិ�រួច
នេម្តចពូយល់ធម៌បា�ម�បQុនេណ្ណះ ក្រតូវតែតបា�។ នេប�ថានេរ}ងនេចះ នេរ}ងចាំគមsីរដូច
ក្រពះសង្ឃហ្នុងគឺមិ�នេចះតែម�  តែតធម៌មិ�តែម�នេដ�ម្បីនេចះ  នេដ�ម្បីចាំនេទ គឺនេដ�ម្បី
យល់ នេរ}ងចាំ នេរ}ងនេចះគឺពូមិ�ដលន់េគតែម� មិ�ដលក់្រពះសង្ឃដ៏នេក្រច��ហ្នុងតែម�
បQតុែ�្តនេប�គិតដល់នេរ}ងយល់  ពូហ្៊��ិយយថា  នេKនេល�តែផ�ដី�សម័យនេ�ះគ្ម�្
អ្ន�យល់ក្របតែហលពូនេទ។

ពូនេម�លនេJសភាពនេ8� ពូអាណិតនេ8�ណាស់ នេ8�ចង់នេKជា
អ្ន�ព�្យល់ធម៌នេគ ពូដឹងចិត្តនេ8� តែតពូមិ�អាចអ�ុនេក្រគះឱ្យនេ8�បា�នេទ នេក្រqះ
នេ8�នេKអញធំណាស់  បនេក្រងa�ធម៌មិ�បា��ច់ខតៗៗៗ  នេ8�បនេក្រងa�
ម�ុស្សឱ្យនេ��តអញ។ បនេក្រងa�ផ្លវូក្រតូវ ឬបនេក្រងa�ធម៌ គឺបនេក្រងa�ម�ុស្សឱ្យយល់ក្រតូវ
យល់ថាអញនេ�ះគឺក្រចឡំនេទ តែតនេ8�នេKមា�អារម្មណ៍នេ�ះ ដូនេច្នះ�ច់ខតៗៗៗ
មិ�អាចបនេក្រងa�ធម៌បា�នេទ។  ភស្តុតាងជា�់តែស្តងអំពីស�្ត្�នេ8�  គឺដូច
ខងនេក្រកាម៖

- នេប�នេ8�ល្អ  ជាម�ុស្សយល់ក្រតូវ  នេ8�នេKខងអិលឌីភីបាត់នេJ
នេហ�យ ពូ�ិយយអ៊ីចឹង ពូដឹងថា អ្ន�មា�អញនេគ�ឹងតបម�ពូថា
អូឱ្យតែតនេគមិ�ចូល�ឹងតែអ¸ង នេគអាក្រ��់ទាំងអស់ឬ នេ�ះជាសម្តីនេចញ
ពីចិត្តម�ុស្សមា�អញ  ពូតបនេJវិញនេ�យភាសក្រតូវ  មិ�តែម�នេទ
មិ�តែម�នេគមិ�ចូល�ឹងអញគឺនេគ=ុសនេទ  គឺការមិ�ចូលខងក្រតូវរបស់
នេគ គឺ=ុស នេត�អ្ន�អាចក្របតែ��បា�នេទក្រតង់ចំណុចនេ�ះ នេត�ក្រតង់ណា
តែដលបងា្ហ្ញថាអិលឌីភីមិ�ក្រតូវ  សូមនេល��នេឡ�ងម�  គ្ម្�នេទ  នេប�
អិលឌីភីនេចញពីនេចត�ល្អនេហ�យ នេត�មា�អRីតែដលនេចញពីក្របភពនៃ�
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នេចត�ល្អនេ�ះនេហ�យមិ�ល្អ សូមអ្ន�នេល��ម��ិយយម�។ នេ8�
មិ�គំក្រទខងក្រតូវ នេត�នេ8�នេJគំក្រទខងណា? ក្រគ�់តែតឈរ�ណា្តល្
រវាង=ុស �ិងក្រតូវ�៏=ុសតែដរ �ុំថាដល់នេJក្របឆំង�ឹងចល�ក្រតូវ។
អ្ន�ណាមិ�ចូលខងក្រពះពុទ្ធគឺ=ុស មិ�តែម�មិ�ចូលខងអញ=ុសនេទ
គនឺេគមិ�ចូលខងក្រតូវបា�វា=ុសហ្នឹង។

- ��ូសសិស្នេ8�ទាំងអស់ៗ ៗៗៗ គ្ម្�មា្ន្�់ទាល់តែតនេសះ គទំឺាងអស់
សុទ្ធតែតអញ ស្ត្ប់នេគ�ិយយនេម�ល ស្ត្ប់នេគសួរនេម�ល គឺសុទ្ធតែតអញ
គឺសុទ្ធតែត=ុស អញគឺ�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស អញគឺ=ុស ��់�្បាលនេមក្រ�ូ
ឱ្យ�ូ�សិស្សនេ8� �ិងអ្ន�គំក្រទនេ8�សួរនេម�ល នេប�មិ�សួរនេរ}ងអញ
គឺនេរ}ង=ុសហ្នឹង បនេក្រងa�ធម៌យ៉្ងនេមQចបា�ជា�ូ�សិស្សនេ��តអញ
យ៉្ងនេ�ះ?  នេប�នេទាះបីជាមា�សំណួរ=្លះសួរនេ�យចង់វាយម�ខង
នេយ�ង  �៏នេ�ះនេចញពីអារម្មណ៍=ុសតែដរ  គឺអារម្មណ៍អញ  នេយ�ង
អិលឌីភីជួយម�ុស្សទំាង�គរ នេត�=ុសអRី?  សួរម�ចុះ �ិយយម�ចុះ
នេប�មិ�=ុសនេទ  នេហតុអRីមា�អារម្មណ៍ចង់វាយនេរ}ងមិ�=ុស  គឺក្របា-
�ដជាបQះអញហ្នងឹនេហ�យ គឺ=ុសហ្នងឹនេហ�យ។

- នេម�លអ្ន�ចូល=មិ��្នុងផុសរបស់នេ8�នេម�ល  បងា្ហ្ញពីការមា�
បញ្ញន្េ��តនេទ? បងា្ហញ្ឱ្យផុតពីនេរ}ងអញនេ��តនេទ សធុ ក្រជះថា្ល្ណាស់
សទុ្ធសងឹជាភាសតែដលនេយ�ងដឹង�្នងុជនេក្រ²ចិត្តថា មា�អញ ម�ុស្ស
មា�អញអាចយល់ក្រតូវតែដរ?  យល់ក្រតូវគឺអត់អញ នេក្រqះ�មា្ល្ងំគឺគ្ម�្
អញនេទ អញគឺអវិជា្ជ្ នេប�យល់មិ�ក្រតូវផង នេត�មា�បញ្ញន្េ��តតែដរ? នេ�ះ
សបញ្ជ្�់ឱយ្នេr�ញថា នេ8�មិ�បា�បនេក្រងa�ម�ុស្សឱ្យមា�សម្មទិដ្ឋិ
គឺការយល់ក្រតូវនេទ  ពូដឹងម�មូលនេហតុអRី ពីនេក្រqះនេ8��៏អវិជា្ជត្ែដរ
�៏ល្ងតិល្ងង់តែដរ នេ8�អាចបនេក្រងa�ម�ុស្សឱ្យនេចះចំា�ងធម៌បា� តែត
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បនេក្រងa�ម�ុស្សឱ្យយល់ក្រតូវ �ច់ខតគឺមិ�បា�នេទ នេប�បនេក្រងa�ម�ុស្ស
ឱ្យនេចះចា�ំងធម៌  ពូធា�១០០%គឺបា�  នេ8�នេចះ�ងធមន៌េក្រច��
ណាស់ នេ8�ចំា�ងធម៌នេក្រច��ណាស់ នេត�នេចះ �ិងចំា�ងធម៌ នេត�អាច
ឱ្យម�ុស្សយល់ក្រតូវនេទ? ម�ុស្សតែដលនេJនេរa�អភិធម្មនេក្រច��ណាស់
នេសV�រតែតទាំងអស់  នេរa�កា�់តែតយូរកា�់តែតនេ��តអញ នេ�ះនេរa�ក្រតូវឬ?

នេរa�ក្រតូវគឺនេរa�ឱ្យអស់អញ  នេរa�កា�់តែតយូរកា�់តែតអញ  នេត�នេរa�
�ងធម៌នេ�ះម�នេធR�អRី នេប�នេរa�យូរៗនេJនេ��តតែតអញធំនេJៗហ្នងឹ នេត�ហ្នងឹ
នេរa�ធម៌ឬ?  នេរa�ឱ្យនេចះចាំ�ងធម៌គឺក្រតូវ  តែតនេរa��ងធម៌នេដ�ម្បីឱ្យ
យល់ធម៌  �ច់ខតមិ�អាចនេទ។  នេរ}ងនេចះ   �ិងចាំនេ�ះ  ពូចាញ់
នេ8�១០០%  តែតនេរ}ងយល់ក្រតូវ�ច់ខត់គឺនេ8�មិ�យល់ក្រតូវនេទ
ធម៌មិ�តែម�នេដ�ម្បីនេចះ  �ិងចាំនេទ  នេហ�យមិ�តែម�នេចះ  �ិងចំានេដ�ម្បី
ឱ្យនេ��តអំ�ួត  នេ��តអញនេ�ះនេទ  នេរa�ធម៌គឺនេរa�ឱ្យយលក់្រតូវ  ដំបូង
យល់ថាមា�អញ លុះដល់នេរa�ធម៌នេJយល់ថាមា�អញគឺអវិជា្ជន្េទ
គឺជាការយល=់ុសនេទ  នេr�ញនេគនេr�ញឯងនេ��តចិត្តសនេងRគ  នេ�}យ-
ណាយ�ឹងជីវិតតែដលជាការយល់ក្រចឡំនេ�ះ។ នេរa�ធម៌ក្រតូវ គឺពីមា�
អញជាការភា�់ក្រចឡំនេJរ�ការយល់ក្រតវូ គអឺស់អារម្មណ៍មា�អញ
តាមរយៈវិបស្ស�  តែតនេ8�បនេក្រងa�ម�ុស្ស  ពីមា�អញឱ្យរឹតតែត
បនេង:��អញតែថមនេទaត ភាសតែដលមា�អញ គឺមា�ដូចជាក្របឹងនេធR�
បុណ្យនេJជាតិនេក្រកាយ  =ំកា�់សីលនេដ�ម្បីឱ្យអញជាអ្ន�មា�សីល
នេដ�ម្បី�ំុឱ្យអញស្លប់្នេJនេ��តនេK�្នងុ�រ� �្នងុទីនេថា�ទាប នេ�ះគឺអញ
គ្ម្�អញនេទ  នេត�អ្ន�យល់នេទ?  មា�អញគឺជាការយល់ក្រចឡំ  ជា
ការយល់=ុស គ្ម្�អញនេទ មា�តែត�មា្ល្ំង  �មា្ល្ំងគឺគ្ម្�អញនេទ។
នេប�គ្ម្�អញផង នេត�ខ្ល្ចនេJនេ��ត�្នុង�រ�យ៉្ងនេមQច? គិតតែតនេរ}ង
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=ុស �ិងក្រតូវនេJ នេក្រqះសច្ចៈគឺមា�តែត�មា្ល្ងំ ក្រតូវគឺ�មា្ល្ងំក្រសប =ុសគឺ
�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស អញគឺ�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្សគឺ=ុស មិ�តែម�កា�់សីល
នេដ�ម្បី�ំុឱ្យអញធា្ល្�់�រ�នេ�ះនេទ កា�់សីលក្រតូវនេក្រqះខ្លច្បQះដល់នេគ
នេទនេត�  ��ូសសិ្សរបសន់េ8�តែតមា្ន�្គ់្ម្�ផងតែដលយល់ក្រតូវ  នេប�មិ�
យលក់្រតូវផង  នេត�នេ��តបញ្ញ្រួចនេទ?  អ៊ីចឹងនេ8�បនេក្រងa�ម�ុស្សឱ្យ
នេ��តបញ្ញ្ នេត�នេ��តតាមផ្លូវណា? នេប�ឱ្យម�ុស្សនេចះចាំ�ងធម៌គឺតែម�
បនេក្រងa�ឱ្យម�ុស្សនេ��តអារម្មណ៍សរនេស�រថានេយ�ងមិ�ដូចនេ8�គឺតែម�
គឺនេ8�ក្របនេIនេយ�ងនេក្រច��ណាស់  តែតនេយ�ងនេទតែដលនេធR�មិ�បា�  ការ
ពិតនេ8��៏នេធR�មិ�បា�តែដរ តែតនេយ�ងនេម�លនេJដូចជានេធR�បា� គឺនេ8�
សតែម្តងនេទ នេត�ហ្នងឹឬការបនេក្រងa�ធម៌ មិចា្ឆទិ្ដ្ឋនិេពញទំហឹង។

- នេម�លភាសនេ8� នេត�បងា្ហញ្ឱ្យអ្ន�ដឹងពីអារម្មណ៍នេ8�ថាអត់អញ
ឬនេទ?  នេទ!  នេ8�មិ�តែដលនេសះនេឡ�យ�ិយយថាជីវិតជាទុ�្ខនេទ
នេ8�មិ�តែដលហ្៊��ិយយបងា្ហ្ញថា  ការបនេង:�តជីវិតជានេរ}ង=ុស
នេទ ក្រពះពុទ្ធជាអ្ន�យល់ក្រតូវ នេ8�សតែម្តងថាជីវិតជាទុ�្ខ នេត�នេតជគុណ
ស� សុជា តែដល�ិយយq�្យនេ�ះនេទ នេ�ះគឺជាអារម្មណ៍អញ ខ្ល្ច
�ិយយនេJបQះqល់ដល់អ្ន�គំក្រទ គឺជាអារម្មណ៍នេ8�ធម៌នេពញ
ទំហឹង។  នេK�្នុងទំ�ស់ប្តីក្របព�្ធ  នេ8�មិ�តែដលហ៊្��ិយយឱ្យ
ម�ុស្សតែលងគ្ន្នេទ  នេ8�មិ�តែដល�ិយយពីអារម្មណ៍នេភទតែដល
ជាអារម្មណ៍វនេងRង ថាជានេសច�្តីនេស្នហផ្តល់ឱ្យរបស់ម�ុស្សនេ8�
នេទ នេ8�ខ្ល្ច�យិយនេJបQះqល់ដល់នេគនេហ�យបាត់បង់ការគកំ្រទ
នេហ�យមយ្៉្ងនេទaតនេ8�ម�ិតែម�ជាម�សុ្សតែដលយលន់េក្រ~  �ិងក្រតវូ
ដល់ថា្ន�់្នេ�ះផងនេទ  នេ8��ិយយអRមិី�តែដល�ច់ណាត់នេទ  នេ8�
�ិយយជា�ណា្តល្ៗរហូត �ណា្តល្រវាង=ុស �ិងក្រតូវ? ជាអារម្មណ៍
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        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

នេ8�ធម៌នេទ មិ�តែម�ជាមជ្ឈិមបដិបទានេទ នេ8�នេKជាប់�ឹងអញ
ខ្ល្ងំណាស់  នេប�នេKជាប់នេរ}ងអញ  នេKជាប់នេរ}ង=ុសតែបបនេ�ះ  នេត�នេJ
បនេក្រងa�ធម៌ បនេក្រងa�ម�ុស្សឱ្យយល់ក្រតូវនេហ�យនេ��តបញ្ញ្បា�នេទ?

មិ�បា�ជា�ច់ខត!!!

សរុបម�  នេ8�មា�អញធំតែបបនេ�ះ  គឺការយល់=ុសធំតែបបនេ�ះ  គឺ
មិចា្ឆ្ទិដ្ឋិធំតែបបនេ�ះ នេត�នេ8�នេJបនេក្រងa�ម�ុស្សឱ្យយល់ក្រតូវតែបបនេមQចនេ��ត?

បនេក្រងa�ម�ុស្សឱ្យមា�សម្មទិដ្ឋិយ៉្ងនេមQចនេ��ត? នេប�មចិា្ឆ្ទិដ្ឋិតែបបនេ�ះ អត់បញ្ញ្
តែបបនេ�ះ អត់មា�ការយល់ក្រតូវតែបបនេ�ះ នេត��វា�មsជុា�ឹងនេដ�រក្រតូវផ្លវូយ្៉ងនេមQច
�ឹងរី�ចនេក្រម��យ្៉ងនេមQច? �ច់ខតគឺមិ�នេ��តនេទ។ ហ្នងឹឬនេ8��ំពុងជួយតែ=្មរ?

�ច់ខតគឺមិ�តែម��ំពុងជួយតែ=្មរនេទ  គ�ំឺពុងជា�់ព�្លចិតែ=្មរនេទ�បក្រតូវ  នេប�ពូយល់
តែបបហ្នងឹនេJនេហ�យ នេត�ឱ្យពូមិ�ទប់ស្កត់្នេ8�យ្៉ងនេមQចនេJបា�?

fb.com/veasna.khem.56/posts/2695099987384745
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ថ្ងៃ��ទី១៧ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៧:០៦នាទីព្រ%ឹក
នេប��ំុមា�អញជារបាំង�្នុងចិត្តម�ុស្ស  គឺចិត្តនេយ�ង�ឹងដឹងថាម�ុស្ស

មា្ន្�់ៗដូចគ្ន្ �ិងមា�ភាពសំខ�់ចាំបាច់ដូចគ្ន្ ដូនេច្នះចំណាយ�្តីសុ=របស់
ម�ុស្សមា្ន្�់នេដ�ម្បីម�ុស្សទាំង�គរ មា�អីមិ�ចំនេណញនេJ?  មិ�តែម�ម�រ�
ក្របនេយជ�៍ផ្ទ្ល់=្លួ�  តែដលជាចិត្តចាត់ទុ�ថាជីវិតរបស់=្លួ�សំខ�់ជាងជីវិត
អ្ន�ដនៃទហ្នងុនេទ។ នេ�ះជាសំនេឡងនៃ�ចិត្តក្រតូវ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2697943673767043
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ថ្ងៃ��ទី១៧ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:០៧នាទីព្រ%ឹក
ពូចង់�ិយយថា ម�ុស្សតែដលអារម្មណ៍ដឹងនេ��តពីវិញ្ញ្ណដឹង=ុស

ដឹង=ុសថា “ គ្ម�្អ្ន�ណាមិ�គិតក្របនេយជ�៍ផ្ទល់្=្ល�ួនេទ  តែតពូនេ��តម�ពី” �មា្ល្ងំ
ក្រសបធំជាងនេគ�្នុងសម័យនេ�ះ  �មា្ល្ំងតែដលទាញនេគតែដលជា�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស
ឱ្យម�ក្រសបតែដរនេ�ះ តែក្រស�នេឡ�ងថា “ ក្របនេយជ�៍ម�ុសស្មា្ន�់្ដូចគ្ន្ វាដូចតែតគ្ន”្
តែតការនេធR��នេយបាយនេដ�ម្បីក្របនេយជ�៍ម�ុស្សមួយ�គរវាមិ�ចំនេណញ? នេធR�នេដ�ម្បី
ក្របនេយជ�៍ផ្ទ្ល់=្លួ�ខត។ នេ�ះជាចិត្តអ្ន�អត់អញថា្ន្�់យល់ មា�អញតែតថា្ន�់្
qល់ក្រតូវនេទ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2698092450418832
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        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី១៧ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៧:២៥នាទីយប់

នេប�នេយ�ងគ្ម�្ជាប់�ឹងអញ គឺក្រតូវ �មា្ល្ងំគឺគ្ម�្អញនេទ អត់អញនេទ�បក្រតូវ
ក្រពះពុទ្ធក្របាប់ម�ុស្សឱ្យដឹងក្រតូវគឺអត់អញ “ សមាទិដ្ឋិ ។ នេប�អត់” អញ ខ្លច្អីក្រតឹម
មាតន់េគថា? ខ្ល្ចតែតនេយ�ងយល់=ុស នេប�នេយ�ងយល់ថាក្រតូវនេហ�យក្រតូវតែតនេធR�។ ជាង
ដប់ឆ្ន្ំ ម�ុស្សតែដលនេធR�នេ�យរង់ចំា ជាធម្មតា មា�អារម្មណ៍ថាយូរណាស់ តែតនេប�
�្មួយៗគិតដល់សច្ចៈគឺ�មា្ល្ំង  �្មួយ�ឹងយល់ថា  គឺវាក្រតូវតែតអ៊ីចឹងនេហ�យ  អRីៗ
តែដលនេ��តនេ�យ�មា្ល្ងំ វាមា�នេហតុផលអី៊ចឹងនេហ�យជាងដប់ឆ្ន្ ំវាជានេពលនេវ8
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 161



        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ចំាបាច់ខ�មិ�បា�នេដ�ម្បីចាប់នេផ្ត�ម នេប�គ្ម្�ការចាប់នេផ្ត�ម វាមិ�នេចញជានេពញ
នេល្បË�នេទ  ចង់បា�នេល្បË�មួយq�់គីឡូតែមQក្រត�្នុងមួយនេមា៉្ង  នេ�ះវាក្រតូវការ
នេពលនេវ8ចាប់នេផ្ត�មមួយដ៏ច្បាស់8ស់។ ជាងដប់ឆ្ន្តំែដលពូបា�នេធR�នេ�យនេជ}-
ជា�់នេល�នេបះដូងដ៏នេស្ម្ះក្រតង់ �ិងទស្ស�ៈមួយដ៏ក្របា�ដក្របជា វាជារយៈនេពល
ចាបន់េផ្ត�មដ៏សមនេហតុសមផលនេហ�យ នេពលប�្ទ្ប់ជានេពលនេវ8នេល្បË��មា្ល្ំង
ក្រតូវដ៏ធំនៃ�ពិភពម�ុស្ស រត់នេ�យនេល្បË�នេល}�នេហ�យ �្មួយៗនេម�លចល�នៃ�
�មា្ល្ំងនេយ�ង  �ិងចល�នៃ��មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្សទាំងអស់នេម�ល  នេត��្មយួនេម�លយល់
នេហតុនៃ��មា្ល្ំងនេទ?  ឥឡូវនេទ�បពូដឹងថា “ ពជូាអ្ន�ណា  អ៊ីចឹងនេហ�យនេទ�បព” ូូ
ហ៊្��ិយយនេ�យឥតសង្ស័យថា “ ពូជតែ=្មរជាពូជជួយមិ�ក្រតឹមតែត=្លួ�ឯងនេទ
តែតជួយពិភពនេ8�ទាំងមូល  នេហ�យជួយបា�នេK�្នុងជំ��់វត្តមា�របស់ពូ
នេ�ះនេទaតផង ។  �្មយួៗចំាq�្យពូចុះ៕”

fb.com/veasna.khem.56/posts/2698359703725440

ថ្ងៃ��ទី១៧ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:១៨នាទីយប់
អ្ន��ិយយនេចញពីអារម្មណ៍មា�អញថា៖ =ំក្របឹងនេធR��នេយបាយយូរ

នេហ�យគ្ម�្បា�នេeអីអង្គយុ�ឹងនេគនេសះ គ្ម�្�រណានេគនេបាះនេឆ្នត្ឱ្យនេទ�ំុសង្ឃឹម
នេ�ះ ក្របឹងមួយរយជីវិតនេទaត �៏វានេKតែតគ្ម្�នេeអីអង្គុយ�ឹងនេគតែដរ =្ញុ�ិំយយ
នេចញពី�មា្ល្ងំក្រតូវ  នេចញពីចិត្តតែដលគ្ម្�អញ នេចញពីចិត្តតែដលគិតនេគថា៖ អ្ន�
នេJនេKជាមួយនេគឱ្យបា�សុ=ចុះ  នេបាះនេឆ្ន្តឱ្យនេគនេហ�យ  សូមនេគជួយអ្ន�ឱ្យ
បា�សុ=ចុះ នេ�ះសូមអ្ន�នេJចុះ =្ញុអំស់�្តីបារម្មនេហ�យ តែត=្ញុដឹំងច្បាស់ថា នេគមិ�
គិតអ្ន�ឱ្យបា�សុ=នេទ នេគគិតតែតក្រ�ុមក្រគួសរនេគឱ្យបា�សុ=នេទ =្ញុជំា�់ច្បាស់�្នងុចិត្ត
=្ញុំណាស់ថា អ្ន�មិ�បា�សុ=នេទ នេក្រqះតែតអាណិត =្ញុំចិត្តមិ��ច់នេសះ បា�
ជា=្ញុនំេKតែតនេធR�ប�្សនេ�ះរហូតម�ដល់នេពលនេ�ះជាងដប់ឆ្ន្នំេហ�យ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2698482177046526
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ថ្ងៃ��ទី១៩ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៨:៥២នាទីយប់
ឱ្យនេគរ�្>យ្៉ងនេមQច  នេប�គត់�៏បំផ្ល្ញតែដរ  បា�ម�អញគឺយល់=ុស

យល់=ុសគឺបំផ្ល្ញ។ �្នងុសម័យនេ�ះជាង២៥00ឆ្ន្នំេក្រកាយក្រពះពុទ្ធបរិ-�ិq្វ�្ ពំុ
មា�អ្ន�យល់នេមនេរa�ក្រពះពុទ្ធសូម្បីតែតមា្ន្�់�៏គ្ម្�តែដរ ដូនេច្នះ គត់�ំនេគឱ្យតែថរ�្>
ភាពបរិសុទ្ធនៃ�ក្រពះធម៌គឺមិ�អាចនេទ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2700077680220309/

ថ្ងៃ��ទី១៩ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:៤១នាទីយប់
ម�ុស្សមា�អវយវៈគឺនៃដនេជ�ងតែភ្ន�ក្រចមុះ។ល។ ដូចគ្នទំ្ាងអស់ តែតនេយ�ង

សមា្គ្ល់នេr�ញទក្រមង់រូបរាងរបស់ម�ុស្សទាំងអស់  គឺ=ុសគ្ន្ទាំងអស់  ម�ុស្ស
នេប�នេរaបរាប់តាមធម្មជាតិ គឺម�ុសស្ទំាងអសម់ា� អវិជា្ជប្ច្ចយ សងា្ខរ្ា សងា្ខរ្ប្ប
ច្ចយ វិញ្ញណ្ ំវិញ្ញណប្បច្ចយ �មរូបំដូចគ្នទំ្ាងអស់ តែតនេហតុអRីម�ុស្សមា�រូប-
រាង �ិងចិត្ត=ុសគ្ន្ទាំងអស់?  នេក្រqះសងា្ខ្រ=ុសគ្ន្ វិញ្ញ្ណដឹង=ុសគ្ន្  លុះ
សងា្ខ្រនេ�ះបនេង:�តបា�ជា�មរូបគឺម�ុស្សគឺ=ុសគ្ន្ទាំងអស់  រូប�៏=ុសគ្នចិ្ត្ត
�៏=ុសគ្ន្ តែត=ុសយ្៉ងណា�៏នេ�យ នេយ�ងតែបងតែច�ចិត្តនេ�ះតែតពីរពួ�នេទ គឺចិត្តល្អ
�ិងចិត្តអាក្រ��់ ឬចិត្តដឹង=ុស �ិងចិត្តដឹងក្រតូវ។ ចិត្តដឹង=ុសគឺចិត្តដឹងចូលម�តែត
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អញ ចិត្តដឹងក្រតូវគឺដឹងក្រសប�ឹងដំនេណ�រ�មា្ល្ងំនៃ��ូ��8បៈវិល គឺចិត្តដឹងនេគដឹង
ឯង។ អ្ន��ិយយតាមចិត្តដឹង=ុសគឺចិត្តមា�អញថា «តែអង̧ក្របឹងនេធR��នេយបាយ
ហ្នឹងចុះ នេធR�មួយជីវិតរបស់តែអ¸ងនេទaត�៏គ្ម្�ពីណានេគនេបាះនេឆ្ន្តឱ្យឈ្នះតែដរ»។

=្ញុំ�ិយយនេចញពីចិត្តដឹងនេគដឹងឯងថា «=្ញុនំេr�ញក្រគប់អ្ន��នេយបាយ
នេបា�ក្របជាពលរដ្ឋនេព� គ្ម�្�រណាក្រសឡាញ់ក្របជាពលរដ្ឋពិតក្របា�ដនេទ  សុទ្ធ
តែតនេJនេធR��នេយបាយនេដ�ម្បីក្របនេយជ�៍ផ្ទល់្=្ល�ួទំាងអស់ =្ញុកំ្រទាំនេម�លម�ិបា� =្ញុ�៏ំ
នេចញនេJនេធR��នេយបាយនេដ�ម្បីជួយគត់នេសះ  នេរ}ងអីខ្ល្ចគត់មិ�គំក្រទ  ខ្លច្
តែតគត់មិ�យល់ មិ�ស្គ្ល់ចិត្ត=្ញុំតែតបQុនេណា�្ះ»។ អ្ន��ិយយពីចិត្តអញ ឬចិត្ត
ដឹង=ុសថា «�ំុ=ំក្របឹង អញហ្៊�ភា្នល់្ គ្ម�្�រណានេបាះនេឆ្នត្ឱ្យនេទ»។ =្ញុ�ិំយយ
នេចញពីចិត្តអត់អញ ចិត្តដឹងក្រតូវថា  «នេប�មិ�នេបាះនេឆ្ន្តគំក្រទអិលឌីភី  ងាប់=្ញុំឬ?

ងាប់ក្របជាពលរដ្ឋហ្នុងណា៎!»។  អ្ន��ិយយនេចញពីចិត្តអញថា  «នេប�គ្ម្�
គណប�្សនេផ្សងនេក្រeពីអិលឌីភី =្ញុសុំ=ចិត្តនេបាះនេឆ្នត្ឱ្យតែ�:វិញ»។ =្ញុតំបនេ�យចិត្ត
អត់អញវិញថា  «មុ==្ញុំមិ�សមនេធR�តំណាងឱ្យអ្ន�ឯងនេទ  មុ=អ្ន�ឯងហ្នឹងវា
សមតែតនេបាះនេឆ្នត្ឱ្យតែ�:នេធR�តំណាងហ្នងុនេហ�យ»។ អ្ន��ិយយនេចញពីចិត្តអញថា
«ចុម!អាហ្នឹងម�នេធR��នេយបាយនេឈ្ល�យនេមQ្លះ?»  =្ញុំតបនេ�យចិត្តអត់អញថា
«ចុះអ្ន�ជួយ នេម្តចក្រតូវឫ�អ�់ជាងអ្ន�តែដលនេយ�ងក្រតូវជយួ»។ អ្ន��យិយនេចញ
ពីចិត្តអញថា  «អ្ន�ជួយនេគ�ិយយអ៊ីចឹង  នេប�អ្ន�ជួយតែម�តែទ�  នេគ�ិយយ
q�្យតែផ្អមតែលម̧ណាស»់។ =្ញុ�ិំយយនេ�យចិត្តអត់អញថា «នេប�ជ�រងនេក្រគះមា�
ចរិតជាជ�រងនេក្រគះតែម� មា�អី =្ញុមំា�សម្តតីែផ្អមតែលម̧អាណិតអាសូរណាស់»។
អ្ន��ិយយនេចញពីចិត្តអញថា «នេធR��នេយបាយអីមិ�នេចះយ�ចិត្តមា្ច្ស់នេឆ្ន្ត
អ៊ីចឹង»។ =្ញុំ�ិយយនេចញចិត្តដឹងក្រតូវថា  «ក្រគ�់តែតនេJជួយនេគ  នេម្តចក្រតូវយ�
ចិត្តនេគ?»។ អ្ន��ិយយនេចញពីចិត្តអញថា «នេគ=ំនេបាះនេឆ្ន្តឱ្យនេហ�យ មិ�អរ-
គុណនេគនេទ»។ =្ញុំ�ិយយនេចញពីចិត្តដឹងក្រតូវថា «មិ�ដឹងជាមា�ចិត្តឯណាម�
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អរគុណក្របជាពលរដ្ឋនេទ  មា�តែតក្របជាពលរដ្ឋអរគុណ=្ញុំ»។  អ្ន��យិយនេចញ
ពីចិត្តអញថា «នេម�លវា�ិយយនេធR�ដូចវាល្អណាស់អ៊ីចឹង!»។ =្ញុំ�ិយយនេចញ
ពីចិត្តអត់អញថា «ចុះនេប�=្ញុំល្អតែម� មិ�ឱ្យ=្ញុ�ិំយយអី៊ចឹង»។ អ្ន��ិយយនេចញ
ពីចិត្តអញថា  «វា�ិយយដូចវាល្អតែម�តែទ�អី៊ចឹង»។  =្ញុតំបនេ�យចិត្តអត់អញថា
«អ្ន�គិតដូចម�ុស្សអាក្រ��់តែម�តែទ�អ៊ីចឹង ហហហ!!!  គឺអាក្រ��់តែម�ហ្នឹង
នេហ�យ»។ អ្ន��ិយយនេចញពីចិត្តអញថា  «គ្ម្�ពីណានេធR��នេយបាយដូចវា
ហ្នុងនេទ»។  =្ញុតំបនេ�យចិត្តអត់អញគឺចិត្តដងឹក្រតូវថា  «=្ញុកំ្របាប់អ្ន�ឯងជាញយៗ
នេហ�យនេត�  ថា=្ញុនំេធR��នេយបាយមិ�ដូចនេគនេទ»។  អ្ន��ិយយនេចញពីចតិ្តអញថា
«នេKនេល�នេ8�នេ�ះគ្ម�្�រណាល្អដូចវានេទ  នេគនេធR�អី�៏=ុសតែដរ  ក្រតូវតែតវាមួយហ្នងុ
មួយពិភពនេ8�នេ�ះ»។ នេស�ចនេហ�យតបនេចញពីចិត្តដឹងក្រតូវថា «អ្ន�ឯង�ិយយ
តំាងពីយូរម� នេទ�បតែតក្រតូវមួយq�្យហ្នងឹនេទ»៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2700149463546464/
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