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ថ្ងៃ��ទី២២ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៤:៤១នាទីល�ាច
អារម្មណ៍��់=្ល�ួ�៏អួត  អារម្មណ៍នេល��=្ល�ួ�៏អួត  អារម្មណ៍ទំាងពីរនេ�ះ

គឺជាអារម្មណ៍អួតទំាងពីរ  នេម�លតែតរូបតែដលផុសហ្នងឹ�៏ដឹងថាជារនេបaបអួតនេ�យ
��់=្លួ�តែដរ  នេហ�យនេ8�ក្រគូនេគតែដលតែសរ៊�៏ជារនេបaបអួតនេ�យ��់=្លួ�របស់
នេ8�ក្រគូតែដរ  នេ8�មា�អារម្មណ៍ចង់អួតនេគថា �ូ�សិស្សនេ8�គឺអី៊ចឹង នេត�ការ
�ិយយរបស់�ងនេ�ះបា�ជាចំនេណះដឹងដល់អ្ន�ស្តប់្តែដរនេទ មា�តែតបងា្ហញ្ថា
=្ល�ួបា�នេ�ះ  ឬបា�នេ�ះនេក្រកាយពីយល់ធម៌ គឺជាអារម្មណ៍អញបា�  ផុសនេJឱ្យ
អ្ន�អា�មា�អារម្មណ៍នេក្រសaវនេក្រស�បរំនេភ�បញាប់ញ័រ�ឹងអRតីែដលអ្ន�សិ�្>ធម៌ដូច
�ងបា�ទទួល។

=្ញុយំល់ធម៌  រឹតតែតសមញ្ញ៖  នេ�ះជាភាសអួត  ភាសអញអ្ន���់=្ល�ួ
ម�ុស្សយល់ធម៌មា�អារម្មណ៍តែបបហ្នឹងតែដរ? អារម្មណ៍អញគឺជាអារម្មណ៍=ុស
ផVយុពីធម្មជាតិ អារម្មណ៍អួតជាអារម្មណ៍អញ។

=្ញុយំល់ធម៌ =្ញុំរឹតតែត=ំនេរa�៖  មា�ផ្តល់ចំនេណះដល់អ្ន�ស្ត្ប់នេទ
នេហតអុRបីា�ជា�ិយយq�្យនេ�ះនេចញម�នេ��ត? នេក្រqះអារម្មណ៍ចង់អួត មា�
អញ  ឬមិ�មា�?  គឺមា�អារម្មណ៍អញ  ជាអារម្មណ៍របស់ម�ុស្សមិ�យល់
ធម៌នេទ។

=្ញុយំល់ធម៌ =្ញុំរឹតតែត�តញ្ញូ៖ នេត�ជាអារម្មណ៍មា�ពិតនេK�្នុងចិត្តនេទ ជា
អារម្មណ៍ចង់អួតសទុ្ធសធ  អារម្មណ៍មា�អញសទុ្ធសធ  នេចះតែត�យិយនេJ
មិ�ក្រតវូនេទ មិ�តែម�ជាអារម្មណព៍ិតនេK�្នុងចិត្តនេទ ជាអារម្មណ៍អួតគឺអារម្មណ៍
អញ អារម្មណ៍យលក់្រតវូ ឬយល់ធម៌គគឺ្ម�្អញនេទ។

=្ញុយំល់ធម៌  =្ញុំមិ�សូវនេទ�ស�ឹងនេរ}ងទាំងឡាយ៖  នេ�ះគឺជាអារម្មណ៍
នេទ�ស�ឹងនេគតែដល�ិយយការពិតពី=្លួ�  តែតនេធR�ដូចជាមិ�ដឹងមិ�ឮ  �ិយយ
=ុសពីចិត្ត �ិយយq�្យ�ុហ� នេ�ះឬជាអារម្មណ៍អ្ន�យល់ធម?៌ �យិយនេចញ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 166
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ពីអារម្មណ៍អញគឺ=ុសទាំងអស់អ៊ីចឹង  នេក្រqះអារម្មណ៍អញជាអារម្មណ៍=ុស
នេក្រqះ�្នងុធម្មជាតិនេ�ះគ្ម�្អញនេទមា�តែត�មា្ល្ងំ។

=្ញុយំល់ធម៌ =្ញុំមិ�អុជធូបសុំនេសច�្តីសុ=ពីក្រពះពុទ្ធនេទ៖ q�្យនេ�ះជា
q�្យក្រតូវតែតនេចញពីអារម្មណអ៍ួតគឺ=សុ  តែតអញនេហ�យគឺ=ុសនេហ�យ អ្ន�យល់
ពីអារម្មណ៍អញនេទ អញនេ��តម�ព�ីមា្ល្ំង=ុសគឺ�មា្ល្ំង=ុស ឬ�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស
រុញក្រចា�ឱ្យនេ��តមា�អារម្មណ៍អញអី៊ចឹង។

=្ញុយំល់ធម៌  =្ញុំអាចបនេង:�តនេសច�្តីសុ=នេ�យ=្លួ�ឯង៖  អារម្មណ៍អញ
នេទaតនេហ�យ អារម្មណ៍អួតនេទaតនេហ�យ q�្យហ្នឹងវាជានេរ}ងពិតនេទ?  នេចះតែតរ�
�ឹ�សរនេសរq�្យល្អៗឱ្យបា�នេក្រច��នេដ�ម្បីឱ្យនេគនេr�ញថា អ្ន�យល់ធម៌បា�ក្រប-
នេយជ�ន៍េក្រច��អ៊ីចឹង ជាអារម្មណ៍អញ ជាអារម្មណ៍=សុឱ្យតែតនេចញពីអារម្មណ៍
អញនេហ�យ  អ្ន�នេJរ��្នុងq�្យសម្តីតែដលនេគ�ិយយហ្នុងនេម�ល  នេប�មិ�ជា
q�្យ=ុសគឺq�្យ�ហុ�  វា=សុដូចតែតគ្ន្  នេក្រqះអារម្មណ៍អញតែក្របម�ថា=ុស
គឺអារម្មណ៍តែដលនេ��តពី�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស  គឺជាអារម្មណ៍អញ  អារម្មណ៍=ុស
ធម្មជាតិនៃ��មា្ល្ំងគឺគ្ម្�អញនេទ  អី�៏អួតពអីញខ្ល្ំងនេមQ្លះ  អញគ្ម្�នេទ អញគឺ
អវិជា្ជន្េទ។

=្ញុយំល់ធម៌  =្ញុមិំ�នេម�លនេr�ញ�រណាល្អនេព�  ឬអាក្រ��់នេព�៖  រវល់តែត
មា�អារម្មណ៍អញម�គិត  តែលងដឹងថាq�្យនេ�ះ=ុសនេJនេហ�យ  នេរ}ងក្រតូវ
គឺនេប�នេគល្អ នេយ�ងក្រតូវនេម�លឱ្យនេr�ញថានេគល្អតែម� នេប�នេគល្អដល់លំ�ប់ថា្ន�់្ក្រពះពុទ្ធ
គឺក្រតូវតែតនេម�លឱ្យនេr�ញថា អ្ន�នេ�ះគឺជាក្រពះពុទ្ធតែម� នេ�ះគឺជាអារម្មណ៍ក្រតូវ  =្ល�ួ
នេJជាតែលងនេម�លនេr�ញអ្ន�ណាល្អនេព� រវល់តែតមា�អារម្មណ៍អញ តែលងនេម�ល
នេr�ញតាមនេសច�្តពិីត  នេចះតែតសរនេសរនេដ�ម្បីបងា្ហ្ញពីអញ នេប�នេគអាក្រ��់បQណុា�្
នេម�លនេr�ញអាក្រ��់បQុនេណា�្ះនេទ�បក្រតូវ  អាក្រ��់ដូចនេទវទត្ត គឺនេម�លនេr�ញអាក្រ��់
អ៊ីចឹងតែម� នេម�លតែលងដឹងតាមដំនេណ�រពិតរបស់ម�ុស្សអាក្រ��់ ឬល្អ អាក្រ��់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 167
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បQុណា�្ ឬល្អបQុណា�្ គឺម�ុស្ស�:ួតនេJនេហ�យ រវល់តែតអួតពីអញនេព� តែលងមា�
អារម្មណ៍ដឹង=ុសដឹងក្រតូវនេហ�យ តែលងតែតអារម្មណ៍អញនេចាលនេJ គឺក្រតូវនេហ�យ។

=្ញុយំល់ធម៌  =្ញុំអាចសនេក្រមចចិត្តអារកាត់នេរ}ងរា៉្វនេ�យមឺុងម្៉ាត់៖  វា
មិ�តែម�ជានេរ}ងពិតនេK�្នុងចិត្ត  មិ�ដឹងជាចង់�ិយយថានេមQចនេទ  នេ�ះគឺជា
អារម្មណ៍អួត សនេក្រមចចិត្តនេ�យមុឺងមា៉្ត់ មិ�ដឹងចង់មា��័យថានេមQច? នេរ}ង
=្លះគឺសនេក្រមចនេ�យធូររលុង គឺមុឺងមា៉្ត់នេហ�យ ថានេរ}ងហ្នឹងគឺក្រតូវតែតធូររលុង
អី៊ចឹង  មឺុងម្៉ាត់ថាធូររលុងអី៊ចឹងនេទ�បក្រតឹមក្រតូវ  នេត�អារម្មណ៍នេ�ះជាអារម្មណ៍មឺុង-
ម្៉ាត់ឬនេទ? អ្ន��ិយយអី៊ចឹង អ្ន�ស្គល់្អារម្មណ៍មឺុងម្៉ាត់របស់=្ល�ួនេទ? ឬ�ិយយ
ឱ្យនេគនេម�លនេr�ញថា=្ល�ួក្រគ�់នេប�? គឺអារម្មណ៍ហ្នឹងនេហ�យជាអារម្មណ៍អញនេ�ះ
គឺអារម្មណ៍=ុសនេហ�យ គឺអារម្មណ៍អញនេទ។

=្ញុំយល់ធម៌ =្ញុំកា�់តែតមា�បញ្ញ្នេ�ះក្រសយបញ្ហ្ចំនេqះមុ=៖  នេចះ
តែតអួតតាហ្មង  នេចះតែតអង្គុយ�ឹ�រ�q�្យល្អៗម��ិយយនេហ�យ  ជាអារម្មណ៍
អញនេទ អង្គុយគិត=្លួ�ឯងនេម�ល នេត�អញ ឬមិ�អញ? ហ្នងឹនេហ�យ�ូ�សិស្សនេតជ
គុណ ស� សុជា នេ�ះ។

=្ញុំយល់ធម៌  =្ញុំកា�់តែតស្អ្ត  នេក្រqះតែតផ្លូវចិត្តតែតងតែតមា�លំ�ឹង៖  =្ញុំ
នេម�លឃ្លន្េ�ះនេហ�យទបស់នំេណ�ចនេសV�រមិ�បា�  «=្ញុំកា�់តែតស្អ្ត»  �ិយយq�្យ
នេ�ះនេ��តហ្ន!៎ អារម្មណអ៍ញវនេងRងដលថ់ា្ន្�ហ់្នឹងហ្ន៎! អារម្មណ៍អញ�ំឱ្យ�ិយយ
q�្យហ្នងឹ នេហ�យមិ�ឱ្យដឹងq�្យហ្នងឹថា=ុសហ្ន!៎ នេ�ះគឺអ�្លង់អវិជា្ជត្ែម�!

នេប�ចំនេណញតែបបនេ�ះ  នេទាះបងា្អ្ប់រិះគ�់តែបបណា�៏=្ញុំមិ�នេបាះបង់
នេចាលតែដរ ការយល់ពីក្រពះធម៌នេក្របaបដូចការតែដលមា�ឃ្ល្ំងមាសតែដលចាយ
មួយជីវិត�៏មិ�នេចះអស់៖ នេហុ�យ!  សម្តអី្ន��ិយយនេ�ះទប់ផង ស្កត់្ផង ខ្លច្នេគ
នេJចូលបំតែប�អញរបស់=្លួ�។  អួតអី�៏អួតយ៉្ងនេ�ះ  មិ�ដឹងជាក្រតូវ�ិយយ
ព�្យល់ថានេមQចនេដ�ម្បីឱ្យ�ងមា្ន្�់នេ�ះភា្ញ្�់=្លួ�ថា =្ល�ួ�ំពុងលង់លិច�្នងុអារម្មណ៍
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=ុសនេ�ះ  គឺលង់លិច�្នុងអ�្លង់អវិជា្ជ្នេ�ះ  �ឹ�ដល់�ង  �ឹ�នេr�ញដល់ធម្មជាតិ
នៃ�ម�ុស្សក្រសី មិ�ងាយនេទៗៗៗៗ។ ទាំងសនំេណរ ទាំងរូបថតតែដល��់�្នុងផសុ
នេ�ះ គឺនេចញពីអារម្មណ៍អញ អារម្មណ៍ឆ្ងយ្ធម៌ អារម្មណ៍អ្ន�វនេងRង តែដលវនេងRង
ខ្ល្ងំតែដលរ�ផ្លវូនេចញមិ�នេr�ញ គឺវនេងRងនេហ�យក្រចឡថំា=្ល�ួ�ំពុងតែតភ្លសឺ្វង្នេទaត។
សនេងRគផង! អស់សំនេណ�ចផង! �ឹ�នេកាតចិត្តដល់នេ8�ក្រគូតែដល=ំតែស៊រ វនេងRង
ជា�់នេល�វនេងRងក្រគបនេល�វនេងRង សង:ត់នេល�វនេងRង វនេងRងនេហ�យវនេងRងនេទaត ទាំងក្រគូ
ទាំងសិស្សរ�ផ្លវូនេចញមិ�នេr�ញនេទ�្នងុជីវិតជាតិនេ�ះ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2702481179979959/
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ថ្ងៃ��ទី២៤ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០២:០៨នាទីរវេស�ល
ម�ុស្សនេក្រច��ភាគរយណាស់ស្គ្ល់តែតឥទ្ធិពលលុយ  �ិងឥទ្ធិពល

អំណាច  តែតនេគមិ�ស្គ្ល់ឥទ្ធិពលនៃ�មនេ�សនេញ្ចត�នេទ។  នេKនេល�នេ8�នេ�ះ
ម�ុស្សនេក្រច��ភាគរយណាស់ ជាម�ុស្សនេបះដូងតូច ឬម�ុស្សអ�តញ្ញូ  ឬម�ុស្ស
មិ�ដឹងគុណ តែក្របម�ថាម�ុស្សមិ�qល់ក្រតូវគុណ ពីនេក្រqះដួងចិត្តរបស់នេគតូច
ស្ថិតនេK�្នុងតែតរងRង់ក្រគួសរ ដូនេច្នះអRីតែដលនេគសប្បាយ គឺអRីតែដលនេគបា�ទទួល
នេហ�យ�ិងអារម្មណ៍នេភទ នេគមិ�តែដលដឹងអារម្មណ៍សប្បាយ�ឹងការផ្តល់ឱ្យនេទ។
នេគនេក្រប�ម�ុស្សនេ�យឱ្យអណំាចទឹ�លុយ ឬឱ្យតំតែណងត�ួទី នេ�យនេគយលូ់
ច្បាស់�ូវឥទ្ធិពលនៃ�ទឹ�លុយ �ិងឥទ្ធិពលតួ�ទីនេ�ះ បQុតែ�្តម�ុស្សចិត្តតូចមិ�
បា�ដឹងអារម្មណ៍��់នេe្តត្ែដលនេ��តម�ពីឥទ្ធពិលនៃ�ការផ្តល់ឱ្យដល់ម�ុស្សតែដល
មា�តនៃម្លនេទ  នេប�នេr�ញរូបភាពថានេគឱ្យអ្ន�ណាមួយ  គឺមា�តែតបនេក្រម�ឱ្យចិត្ត
តែដលនេក្រប�ឥទ្ធិពលលុយនេដ�ម្បីសនេក្រមចបណំងរបសន់េគ គនឺេដ�ម្បបីា�អRីមួយតែដល
ជានេសច�្តីក្របាថា្ន្របសន់េគផ្ទល្់ នេហ�យនេប�នេគបា�ទទួលការនេក្រជាមតែក្រជងពី�រណា
មា្ន�់្ ជាលុយកា�់�៏នេ�យ  នេគមា�អារម្មណ៍សប្បាយតែត�ឹងរបស់តែដលនេគបា�
ទទួលនេ�ះ  ជួ�កាលនេគសប្បាយដល់ក្រស�់ទឹ�តែភ្ន�  តែតមិ�តែម�នេចញពីចិត្ត
នេគរពគុណ  ឬដឹងគុណនេឡ�យ។  ម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះ  ជាម�ុស្សតែដលគ្ម�្ចិត្ត
ដឹងគុណ ឬqល់ក្រតូវគុណនេទ នេប�នេគមិ�បា�ទទួលអRីជាក្របនេយជ�៍ផ្ទ្ល់=្លួ�
នេគនេទ  នេគគ្ម្�ចិត្តរំនេភ�ប�ឹងនេសច�្តីល្អ  ឬនេ0ថាគុណតែដលម�ុស្សមា្ន្�់បា�
នេធR�ចំនេqះអ្ន�ដនៃទនេក្រeពី=្ល�ួនេ�ះនេឡ�យ  នេ�ះគឺនេក្រqះចិត្តរបស់នេគមិ�តែដលqល់
ក្រតូវ�ូវនេសច�្តីល្អ  ឬគុណនេ�ះទាល់តែតនេសះ នេគមិ�មា�ចិត្តនេគរពបុគ្គលណា
មា្ន�់្តែដលបា�នេធR�គុណចំនេqះអ្ន�ដនៃទនេផ្សងនេក្រeពី=្លួ�នេឡ�យ ដូនេច្នះអRតីែដលនេគ
សប្បាយគឺសប្បាយ�ឹងរបស់តែដលនេគបា� មិ�តែម�ជាទឹ�ចិត្តនេគរពគុណរបស់
ម�ុស្សមា្ន�់្ចំនេqះ=្ល�ួនេទ នេក្រqះចិត្តរបស់នេគqល់មិ�ក្រតូវគុណនេឡ�យ គឺនេគមា�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 170
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ចិត្តតូច  ឬចិត្តអ�តញ្ញូ។  ម�ុស្សចិត្តតូច ឬចិត្តអ�តញ្ញូនេ�ះ នេប�ជាអ្ន�នេធR�អRីនេJ
កា�់នេគតែដលនេម�លជារូបភាពថាជាអំនេព�ល្អ  �្នងុចិត្តនេគស្គល់្តែតឥទ្ធពិលនៃ�របស់
តែដលនេគឱ្យនេJ ឬអំណាចតែដលឱ្យនេJតែតបQុនេណា�្ះ នេគមិ�តែដលស្គ្ល់ឥទ្ធិពល
នៃ�មនេ�សនេញ្ចត� ថានេត�វាមា��្នុងអារម្មណ៍តែបបនេមQចនេទ  ម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះ
មួយជីវិត=្លួ�មិ�ស្គ្ល់អារម្មណ័��់នេe្ត្  ស្គ្ល់តែតអារម្មណ៍នេពលបា�របស់
ឬអំណាចពីអ្ន�ណាមួយថាជាអារម្មណ៍��់នេe្ត្ នេគគ្ម�្ចិត្ត  ឬនេក្រគ}ងទទួល
អាម្មណ៍��់នេe្ត្នេ�ះនេទ ដូនេច្នះនេប�នេគជាអ្ន�ទទួលវិញ នេទាះអ្ន�ឱ្យនេ�ះ ឱ្យនេ�យ
ទឹ�ចិត្ត  ឱ្យនេ�យមនេ�សនេញ្ចត�  នេទាះមនេ�សនេញ្ចត��ក្រមិតណា�ន៏េ�យ
អ្ន�ទទួលនេ�ះ វាស់មិ�បា�ពីទំហំទឹ�ចិត្តនេទ នេគវាស់បា�នេJតាមទំហំរបស់
តែដលនេគទទួលបា�តែតបQុនេណា�្ះ ដូនេច្នះនេហ�យ នេប�ម�ុស្សមា�មនេ�សនេញ្ចត�
ឬទឹ�ចិត្តជាអ្ន�ឱ្យ នេទាះនេធR�អំនេព�ល្អ�ក្រមិតណានេJកា�់នេគ �៏នេគមិ�រំនេភ�បនេល�ស
ពីទំហំរបស់តែដលនេគបា�ទទួលនេ�ះ នេហ�យនេប�នេគនេr�ញម�ុស្សល្អនេធR�ល្អនេJកា�់
អ្ន�ដនៃទនេផ្សងនេទaត  នេក្រeពី=្ល�ួ  ម�ុសស្នេ�ះគ្ម�្ចិត្តនេគរពគុណអRទីាល់តែតនេសះ
នេប�នេគដឹងថានេ�ះជាអំនេព�ល្អ  នេគដឹងក្រតឹមតែត=ួរ�្បាលពិចារណានេr�ញតែតបQនុេណា�ះ្
មិ�តែម�សVង់នេr�ញ ឬqល់ក្រតូវនេ�យចិត្តនេឡ�យ នេ�ះនេហ�យគឺចិត្តមិ�ដឹងគុណ
ឬមិ�qល់ក្រតូវគុណ�្នងុមួយជីវិតរបស់នេគ គ្ម�្ស្គល់្អារម្មណ៍��់នេe្តន្េទ ស្គល់្
តែតអារម្មណ៍បា�ទទួលរបស់ពីអ្ន�ដនៃទតែតបQនុេណា�ះ្  នេហ�យនេប�តបនេJអ្ន�តែដលល្អ
ចំនេqះ=្លួ�វិញ គឺជាការតបនេ�យនេក្រប�=ួរ�្បាលតែតបQនុេណា�ះ្ មិ�តែម�ជាទ�ឹចិត្ត
នេទ។ ម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះ ស្គ្ល់តែតអារម្មណ៍បា� នេហ�យ�ិងអារម្មណ៍នេភទ នេគមិ�
តែដលស្គល់្អារម្មណ៍នេពញចិត្ត  ឬសប្បាយតែដលនេ��តនេចញពីការផ្តល់ឱ្យ។  នេប�ជា
អ្ន�ធំ អ្ន�មា�លុយ ពិតណាស់ នេគនេក្រប�តែតទឹ�លុយ �ិងអំណាចនេJនេល�អ្ន�=Rះ
ខត នេហ�យនេគគិតថា នេ�ះជាអំនេព�ល្អរបស់នេគនេJកា�់អ្ន�=Rះខតនេ�ះ ម�ុស្ស
តែដលមា�ចិត្ត�តញ្ញ ូមិ�ទទួលអារម្មណ៍��់នេe្ត�ឹ្ងរស់នេKជាមួយម�ុស្សក្របនេភទ
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នេ�ះនេទ មា�តែតម�ុស្សអ�តញ្ញូ តែដលស្គល្ត់ែតអារម្មណ៍បា�តែដលអាចរសន់េK
ជាមួយម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះបា� នេហ�យនេប�នេម�លនេr�ញថា ម�ុសស្ណាមា្ន�់្នេចញ
ពី=្លួ�  នេគមា�អារម្មណ៍�្ងល់ណាស់ថានេហតុអRីទឹ�លុយ  �ិងអំណាចរបស់
នេគតែដលនេគបា�ផ្តល់នេJឱ្យអ្ន�នេដ�រនេចញនេ�ះ មិ�អាចរារំាងអ្ន�នេដ�រនេចញនេ�ះ
ឱ្យនេKជាមួយនេគបា�  នេប�នេគសួរនេJកា�់អ្ន�នេដ�រនេចញនេ�ះ  នេគ�ឹងសរួថា  នេត�
ឯង=Rះខតអី  ឯងនេKជាមួយអញមិ�ក្រសួលឬ?  ឯងចងប់ា�លុយឬ?  ឬឯង
ចង់បា�អំណាច? នេគសVង់មិ�យល់ពីភាពមិ�បា�ទទួលទឹ�ចិត្តតែដលនេ��តនេK
�្នុងអារម្មណ៍ជ��តញ្ញនូេទ។ ចំតែណ�ម�ុស្ស�តញ្ញូ មិ�ចង់បា�អRនីេក្រeពីទឹ�ចិត្ត
នេឡ�យ ជួ�កាល នេគសុ=ចិត្តចា�នេចញពីម�ុស្សតែដលមា�លុយ �ិងមា�អំណាច
ផ្តល់ឱ្យនេគ  នេJរស់នេKជាជ�សមញ្ញជាមួយម�ុស្សតែដលមា�ទឹ�ចិត្តដូចគ្ន្
តែដលបា�ផ្តល់ភាព��់នេe្ត្ឱ្យនេគនេJវិញ  នេពលនេ�ះ  ម�ុស្សតែដលអ�តញ្ញូ
តែដលមា�អំណច  �ិងមា�លុយ�្ងល់ខ្ល្ងំណាស់ មិ�ដឹងនេហតុអRបីា�ជាម�ុស្ស
�តញ្ញចូា�នេចញពី=្លួ�តែដលជាអ្ន�ផ្គត់ផ្គង់លុយ  ឬអំណាចនេ�ះនេJវិញ នេគ
ស្គ្ល់តែតឥទ្ធិពលទឹ�លុយ �ិងឥទ្ធពិលអំណាចបQនុេណា�ះ្  នេគមិ�ស្គល់្ឥទ្ធពិល
នៃ�មនេ�សនេញ្ចត�នេឡ�យ។ នេប�អ្ន�ផ្តល់ឱ្យជាម�ុស្សមា�មនេ�សនេញ្ចត� ជ�
អ�តញ្ញូតែដលនេKជាមួយទទួលបា�ក្រតឹមតែតរបសត់ែដលជ��តញ្ញូបា�ផ្តល់ឱ្យ
=្លួ�តែតបQុនេណា�្ះ នេគគ្ម�្ទទួលបា�អារម្មណ៍��់នេe្តន្េទ  នេហ�យជ�អ�តញ្ញចូា�
នេចញពីម�ុស្ស�តញ្ញនូេក្រqះមា�ក្រទ�ំថ្មីសម្បូរនេ�យទឹ�លុយ នេគ�ឹងចា�នេចញ
ភា្ល្ម  នេហ�យចិត្តរបស់នេគ�ឹងសប្បាយ�ឹងទឹ�លុយនៃ��តែ�្លងថ្មីតែដលនេគនេJនេK
នេ�ះ នេគគ្ម�្អារម្មណ៍ក្រសនេណាះដ�់ជាប់�្នុងចិត្តនេទ នេក្រqះការរស់នេKជាមួយ
ជ��តញ្ញូ នេគមិ�បា�ទទួលអារម្មណ៍��់នេe្តពី្ជ��តញ្ញូ នេគជាម�ុស្សឆប់នេភ្លច
គ្ម�្អ�ុស្>វរីយ៍ នេគស្គ្ល់តែតទឹ�លុយ �្នុងជីវិតនេគ គឺទទួលបា�តែតរបស់ �ិង
អារម្មណ៍នេភទបQនុេណា�ះ្។ នេប�នេគជាអ្ន�ធំ នេគបា�នេក្រប�ឥទ្ធពិលទឹ�លុយ �ិងអំណាច
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 172
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នេដ�ម្បីឱ្យម�ុស្សនេKជំុជាមួយនេគ។  ថRត្ីបិតតែតនេគបា�ម�ុស្សយ្៉ងនេក្រច��នេKជាមួយ
នេគ បQតុែ�្តអ្ន�តែដលក្រសឡាញ់នេគរព នេហ�យនេស្មះ្ក្រតង់ក្រប�បនេ�យមនេ�សនេញ្ចត�
នេKជាមួយនេគតែតមា្ន�់្�៏គ្ម�្ផង  តែតក្រគដំបូងតែដលម�ុស្សមា�មនេ�សនេញ្ចត�
បា�នេJរស់នេKជាមួយអ្ន�ធំនេ�ះ  នេហ�យមា�ទឹ�ចិត្តផ្តល់ឱ្យ  �៏អ្ន�ធំតែដល
អ�តញ្ញូនេ�ះ  គ្ម្�អារម្មណ៍��់នេe្ត្តែប្ល�អRីតែដរ  នេក្រqះអ្ន�ធំនេ�ះជាម�ុស្ស
អ�តញ្ញូ ឬម�ុស្សមិ�ដឹងគុណ ឬម�ុស្សមិ�qល់ក្រតូវគុណតែដលជាការផ្តល់
ឱ្យពីម�ុស្ស�តញ្ញូ  ដូនេច្នះនេគមិ�បា�ដឹងថា  �្នងុចំនេណាមម�ុស្សទូនេJ  មា�
ម�ុស្ស�តញ្ញូនេទ  អញ្ចឹងនេហ�យនេគគ្ម្�ការនេ�្ល�យតបអRីទំាងអស់ចំនេqះម�ុសស្
�តញ្ញូនេ�ះ នេហ�យនេប�នេគដឹងថាម�ុស្ស�តញ្ញូជាម�ុស្សល្អ  នេគដឹងក្រតឹម�្បាល
នេហ�យនេគនេក្រប�លុយរបស់នេគនេដ�ម្បីតបទឹ�ចិត្តជ��តញ្ញូនេ�ះវិញ  តែតមិ�បា�
នេគរពគុណរបស់ជ��តញ្ញូតែដលជាអ្ន�តូចនេ�ះនេទ។  ជ��តញ្ញូនេធR�នេJ�ឹង
ទឹ�ចិត្ត  ជ�អ�តញ្ញជូាអ្ន�ធំនេធR�តបវិញតែត�ឹងទឹ�លុយ  នេហ�យនេ�យសរជ�
�តញ្ញូនេ�ះមិ�នេចះសតែម្តង  មិ�នេចះតែអបអប  តែដលផVុយពីពួ�អ្ន�តូចតែដល
អ�តញ្ញូនេចះសតែម្តង  នេចះយ�ចិត្ត  នេចះតែអបអប  �ិងនេ�យសរអ្ន�ធំជាជ�
អ�តញ្ញូ  មិ�អាចសVង់ទឹ�ចិត្តជ��តញ្ញូបា�  ដូនេច្នះនេគនេម�លតែតរូបភាពខងនេក្រe
នេហ�យសVង់ថា  ម�ុស្សតែដលនេចះយ�ចិត្ត  នេចះតែអបអបតែបបហ្នឹងថាជាម�ុស្ស
ល្អ  ជ�អ្ន�តូចជាម�ុស្ស�តញ្ញូ�ឹងខ្ទ្តនេចញពីអ្ន�ធំ តែដលអ�តញ្ញូនេ�ះ�្នុង
នេពលមិ�យូរមិ�ឆប់  នេហ�យចុងនេក្រកាយ  គឺនេKសល់តែតអ្ន�ធំតែដលអ�តញ្ញូ
�ិងអ្ន�តូចតែដលអ�តញ្ញនូេKជាមួយគ្ន្តែតបQុនេណា�្ះ  នេហ�យអ្ន�ធំអ�តញ្ញូគ្ម្�
អារម្មណ៍ថា បាត់បង់ �ិង=RះខតអRី�្នុងអារម្មណ៍នេទ នេក្រqះនេគស្គល់្តែតឥទ្ធពិល
នៃ�លុយ  �ិងអំណាចតែតបQុនេណា�្ះ  មិ�ស្គ្ល់នេឡ�យ�ូវឥទ្ធិពលនៃ�មនេ�-
សនេញ្ចត�។ សក្រមាប់នេគ មនេ�សញ្ចត�ស្គល់្តែតq�្យ នេហ�យក្រចឡំខ្ល្ងំណាស់
ជាមួយអារម្មណ៍ក្រសនេណាះក្រសនេណា�ក្រqត់ក្របាស់នេរ}ងនេភទ អ៊ីចឹងនេហ�យបា�
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ជាបទចនេក្រមaងក្រសនេណាះក្រសនេណា�នេរ}ងនេភទ  នេគនេ0ថាបទចនេក្រមaងមនេ�-
សនេញ្ចត�។

ចនំេqះនេសច�្តលី្អតែដលម�ុសស្�តញ្ញបូា�នេធR�ចំនេqះអ្ន�ដនៃទណាមយួ
នេហ�យម�ុស្សអ�តញ្ញូបា�នេr�ញ  ចិត្តនេគមិ�qល់ក្រតូវគុណនេ�ះនេទ  នេគមិ�
រំជួលចិត្ត�ឹងទនេងR�តែបបនេ�ះនេ�ះនេទ  នេក្រqះតែតចិត្តមិ�qល់ក្រតូវគុណ  �ិងដឹង
ក្រតឹមតែត=ួរ�្បាលនេ�ះ នេទ�បនេគ�ិយយថា =្ញុដឹំងថាគត់ល្អនេត� =្ញុគំំក្រទគត់នេត�  គត់
�ិយយបា�ល្អនេត�  នេហ�យនេប�នេr�ញទនេងR�របស់បុគ្គល�តញ្ញូនេ�ះលះបង់មា�
ទំហំធំនេធងនេព�  ចិត្ត�៏សVង់មិ�បា�  នេហ�យ�្បាល�៏សVង់តែលងនេ��តនេទaត  ម�ុស្ស
អ�តញ្ញូនេ�ះ មិ�នេជ}ថាទនេងR�នេ�ះជាទនេងR�សប្បុរសនេទ  តែតថាជាទនេងR��:តួ នេក្រqះ
ថ្លងឹម�ចិត្ត=្ល�ួ�៏គ្ម្�  នេហ�យ=រួ�ប្ាល�៏គិតម�ិនេr�ញនេទaត  ដូនេច្នះនេគ�៏គតិថា
ជានេរ}ង�:ួតហ្នុងនេហ�យ។  អ្ន�គិតនេម�លចុះ  នេប�ហRូងម�ុស្សអ�តញ្ញូនេក្រច��យ្៉ង
ហ្នងឹ នេត�សប្បុរសមា�បញ្ញគួ្រលះបង់នេដ�ម្បីម�ុស្សធុ�នេ�ះតែដរឬនេទ?

ចំណំា៖  ម�ុស្សអ�តញ្ញសូ្គល់្អារម្មណ៍សប្បាយតែតបា�  គឺបា�របស់
�ិងបា�នេភទ  តែតម�ុស្ស�តញ្ញូស្គ្ល់អារម្មណ៍សប្បាយ�ឹងបា�ទទួល  �ិង
អារម្មណ៍ផ្តល់ឱ្យ បQតុែ�្តជាការបា� �ិងការឱ្យជាទឹ�ចិត្ត៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2704194066475337/
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ថ្ងៃ��ទី២៥ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:០៩នាទីយប់
នេ�ះគឺជាសំនេណរនេចញពីអារម្មណ៍អញ  នេចញពីអារម្មណ៍=ុស  �មា្ល្ងំ

គ្ម្�អញនេទ  អារម្មណ៍អញជាអារម្មណ៍=ុស  អារម្មណ៍=ុស�ំឱ្យ�ិយយ
នេចញម�=ុស  នេ8�=ំគិតណាស់នេទ�បសរនេសរនេចញម�  មិ�តែម��ិយយ
នេ�យនេក្រប�នេពល=្លីនេទ  សរនេសរនេ�យនេក្រប�នេពលតែវងនេដ�ម្បីគិត  នេក្រប�នេពលតែវង
បQុណ្ណឹងនេហ�យ  នេKតែត=ុសនេទaត  អញគឺអ៊ីចឹង  �មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្សគឺ=ុសអ៊ីចឹង។
អ្ន�ណា�៏នេ�យតែដលនេធR�ឱ្យបQះqល់ដល់ការយល់ក្រតូវរបស់ម�ុស្ស  គឺបQះ
qល់ដល់ការងាររបស់=្ញុំនេហ�យ។ នេ8��ិយយថា  «មិ�យលក់្រសប�ឹងអ្ន�
មិ�តែម�មា��័យថា=្ញុំស្អប់អ្ន�នេទ ក្រគ�់តែត=្ញុំមា�គំ�ិតនេផ្សងពីអ្ន�»  ទាំងរូប
ថតតែដល��់ម�នេ�ះ  ទាំងសំនេណរ  គឺពិតជា  ស�  សុជា  តែម�  អ្ន�ណា
តែដលនេម�លមិ�ដឹងថានេ�ះគឺអញ  អារម្មណ៍គិតថាអញក្រគ�់នេប�  អញជាអ្ន�
អប់រំ  �ិងសំនេណរតែដលនេចញពីចិត្តជាប់នេ8�ធម៌  មិ�ចង់បQះនេគ  ចង់ឱ្យ
នេគនេម�លនេr�ញថា=្លួ�ជាម�ុស្សមា�អធ្យក្រស័យល្អ  គឺមា�តែតម�ុស្សអញដូច
គ្ន្នេទ ។

- «មិ�យល់ក្រសប�ឹងអ្ន�  មិ�តែម�មា��័យថា=្ញុសំ្អប់អ្ន�នេទ  គឺក្រគ�់តែត
=្ញុំមា�គំ�ិតនេផ្សងពីអ្ន�»  គំ�ិតនេ�ះអាចក្រតូវនេK�្នងុស្ថ�្ភាពមួយគឺ
អពយ្�តធម៌  អ្ន�ចូលចិត្តហូបបាយទ�់ =្ញុចូំលចិត្តហូបបាយរឹង អ្ន�
ចូលចិត្តហត់ក្របាណនេ�យរត់  =្ញុចូំលចិត្តហត់ក្របាណនេ�យតែហល
ទឹ�។ល។  នេយ�ងមា�គំ�ិត=ុសគ្ន្  មិ�តែម�នេក្រqះតែតនេយ�ងស្អប់គ្នន្េទ
នេក្រqះនេយ�ងមា�គំ�ិតនេផ្សងគ្នត្ែម�  គំ�ិតអ្ន��៏មិ�=ុស  គំ�ិត=្ញុ�៏ំមិ�
=ុស វាជាចំណង់ចំណូលចិត្តនេផ្សងគ្នន្េទ នេ�ះគឺអព្យ�តធម៌។ តែដល
មា�ចិត្ត  ឬគំ�ិតនេផ្សងគ្ន្  បQុតែ�្តមិ�មា�=ុសមិ�មា�ក្រតូវគឺអព្យ-
�តធម៌។
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- គំ�ិតមួយណានេ�ះ=ុសនេទ តែតអ្ន�យល់ថាក្រតូវ នេហ�យអ្ន��៏នេធR�តាម
គ�ំិតនេ�ះនេJ =្ញុំនេr�ញថាគំ�ិតនេ�ះ=សុនេទ បQុតែ�្ត=្ញុំដឹងថាអ្ន�យល់
នេ�យនេស្ម្ះក្រតង់ថា គំ�ិតនេ�ះក្រតូវ =្ញុំដឹងថានេ�ះ គឺជាការយល់=ុស
របសម់�ុស្សសុចរិតនេទaងក្រតង់នេទ =្ញុមំា�គំ�ិតនេផ្សងពីអ្ន� =្ញុនំេធR�តាមគំ-
�ិត=្ញុំនេJ នេក្រqះ=្ញុំយល់ថាក្រតូវ �្នុង�រណីនេ�ះ =្ញុំមិ�=ឹង�ឹងអ្ន�នេទ
នេក្រqះ=្ញុដឹំងថាអ្ន�យល់=ុសនេ�យសុចរិតតែម�។

- =្ញុដំឹងថាអ្ន�=ុស  នេហ�យ=្ញុំដឹងថាអ្ន�នេធR�នេ�យនេចត�ដឹងថា=្លួ�=ុស
នេហ�យនេKតែតនេធR�  ជួ�កាលនេធR�នេរ}ង=ុសធំៗនេ�យដឹងថា=ុសនេJនេទaត
ដូចជានេចារប្ល�់  អ្ន�ពុ�រលួយ  អ្ន�នេទស�ប�្លប់នេគនេក្រqះចង់ឱ្យ
នេគសរនេស�រជានេដ�ម  =្ញុនំេម�លនេr�ញ=ុសតែបបនេ�ះនេហ�យ  =្ញុ=ឹំងផងស្អប់
ផង នេ�ះជាចិត្តរបស់ម�ុស្សល្អ ម�ុស្សគិតនេរ}ងនេគ គិតនេរ}ងក្រតូវ គឺបQះ
ដល់នេគក្រគប់គ្ន្  មិ�តែម�បQះqល់តែត=្ញុ ំនេទ =្ញុំ=ឹង =្ញុំដឹងថានេក្រqះតែត
ក្របនេយជ�៍ផ្ទ្ល់=្លួ�  អ្ន�ហ៊្�នេធR�នេរ}ងនេថា�ទាបដល់ម្លឹង  =្ញុំស្អប់
អ្ន�ណាស់ នេ�ះគឺជាចិត្តរបស់ម�ុស្សល្អ។ អ្ន�លួចប្ល�់ អ្ន�ពុ�រលួយ
អ្ន�យ�ដីធ្លីនេគ  អ្ន�នេទស�នេធR�ឱយ្នេគឡប់នេក្រqះតែតអ្ន�ចង់បា�ការ
គកំ្រទ អ្ន�មិ�ហ៊្��ិយយការពិតនេក្រqះខ្ល្ចបាត់ការគកំ្រទជានេដ�ម
ទនេងR�តែបបនេ�ះជាទនេងR�របស់ម�ុស្ស=ូច  ចិត្ត=្ញុំមិ�បា�ចាត់ទុ�ថា
អ្ន�មា�ជនេក្រម�សនេផ្សង  នេហ�យ=្ញុំមា�ជនេក្រម�សនេផ្សងនេ�ះនេទ  =្ញុំស្អប់
អ្ន�ណាស់  នេហ�យស្អបអ់្ន�ណានេr�ញទនេងR�តែបបនេ�ះនេហ�យ�ិយយ
ថា  «មិ�យល់ក្រសប�ឹងអ្ន�  មិ�តែម�មា��័យថា=្ញុំស្អប់អ្ន�នេទ
ក្រគ�់តែត=្ញុំមា�គំ�ិតនេផ្សងពីអ្ន�»  =្ញុំតែក្រស�ថាអាងាប់!  ក្រគ�់តែត
ចង់ឱ្យមា�អ្ន�គកំ្រទថា=្លួ�វាជាម�ុស្សមា�អធ្យក្រស័យល្អ វាហ្៊�
�ិយយ�ំឱ្យនេគឡប់អ៊ីចឹង  យីអាងាប់នេ�ះ!  �ិយយអ៊ីចឹងពួ�អា
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=ូចអរងាប់នេហ�យ មា�តែតតែអ¸ង=ូចអ៊ីចឹងតែដរ បា�ជាតែហ្អង�ិយយ
អី៊ចឹង?

fb.com/veasna.khem.56/posts/2705433646351379
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        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី២៦ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៦:២៨នាទីព្រ%ឹក
ស្តប់្នេម�លដនេង¸�ម ស្តប់្q�្យនេ8�នេម�ល  =ុសទំាងអស់ ដូចនេយ�ងចា�់

កាតែសតម្៉ានេញQបស្ត្រញ្ចស្អី៊ចឹង គឺឮបស្ត្រញ្ចស្ ឬឮ=ុសរហូត អ្ន�ស្តប់្មិ�ដឹង=ុស
គឺមា�តែតអ្ន�អញដូចគ្នន្េទ នេ8�ព�្យល់=ុសអ៊ីចឹង មា�ស្ត្បន់េហ�យ បា�នេ��ត
បញ្ញអី្នេ��តតែដរ? អ្ន�ស្តប់្នេ�យនេស្មះ្ក្រតង់ចុះ អ្ន��ឹងយល់ការពិតនេហ�យ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2705778196316924
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        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី២៧ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:១៦នាទីយប់
�មា្ល្ងំគឺ�មា្ល្ងំ តែដលក្រតូវគឺពុំក្រតូវមា�ជីវិតនេឡ�យ អ្ន�ស្គល់្�មា្ល្ងំនេទ?

=្ញុំក្របដូចនេJ�មា្ល្ំង�ងា្ហ្រវិល �មា្ល្ំងគឺក្រតូវតែតជា�មា្ល្ំង ពុំអាចនេទតែដល�មា្ល្ំង
អាចមា�ជីវិត  ក្រសប់តែតមា�ជីវិត  ដូនេច្នះនេហ�យនេទ�បក្រពះពុទ្ធនេ0ជីវិតនេ�ះ
ថាគឺអវិជា្ជ្គឺដឹង=្លួ�ឯងថាជីវិតគឺដឹងក្រចឡំនេទ  គឺអវិជា្ជ្នេទ  ដូនេច្នះដំនេណ�រក្រតូវ
គឺក្រតូវនេJពីអវិជា្ជន្េJ ដឹងការពិតគឺដឹងថាជា�មា្ល្ងំនេទ អស់មា�អារម្មណ៍អញ ចិត្ត
ដឹងថាជា�មា្ល្ងំ នេ�ះគឺ�ិq្វ�្ជា សភាពតែដលចិត្តដឹងថាមិ�តែម�=្ល�ួនេទ គឺដឹងថា
ជា�មា្ល្ំងនេទ  ហ្នុងនេហ�យ�ិq្វ្�។  ដំនេណ�រក្រពះពុទ្ធ  �ំម�ុស្សនេJពីមា�អញ
នេJអត់អញ នេ�ះផ្លូវក្រតូវនេ0ថា  សមា្ម្ទិដ្ឋិ ឯមិចា្ឆទិ្ដ្ឋពីិបច្ចប្ុប�្នមា�អញនេហ�យ
នេធR�ដំនេណ�រនេJមា�អញតែថមនេទaត នេ�ះគឺដំនេណ�រ=ុសនេហ�យនេJ=ុសតែថមនេទaត
មិ�តែម�នេJផ្លូវក្រតូវនេទ  ជាដំនេណ�រតែដលក្រពះសង្ឃទាំងអស់  �ំនេ8�យយ
នេ8�តាទំាងអស់ តែដលទុ�ការបនេក្រងa�របស់ក្រពះពុទ្ធជាជំនេ�} ជាដំនេណ�រពីមា�
អញនេJរ�រឹតតែតមា�អញតែថម អញរឹតតែតក្រកាស់តែថមនេទaត នេ�ះគឺមិចា្ឆ្ទិដ្ឋិ។
នេសច�្តីពិត ឬសច្ចៈ គឺមា�តែត�មា្ល្ំងនៃ�ធាតុដីទឹ�នេភ្ល�ង=្យល់តែតបQុណ្ណឹងនេទសច្ចៈ
នេ�ះ តែតពិភពនេ8� ឬនេ8�ិយរបស់ម�ុស្សរួមទាំងម�ុស្សផង សុទ្ធតែតនេ��ត
ម�ពី�មា្ល្ងំ ក្រគ�់តែតការគិត�៏នេ��តម�ពី�មា្ល្ងំតែដរ ការគិតម�អញ  គិតឱ្យបា�
អញ គឺនេ��តម�ពី�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស គឺ�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្សនេធR�ឱ្យម�ុស្សមា�អារម្មណ៍
ម�រ�អញ  ដនូេច្នះអារម្មណ៍អញ  នេយ�ងអាច�ិយយបា�ថាជា�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស
ឬ�មា្ល្ំង=ុស។ នេតជគុណ ស� សុជា មា�អារម្មណ៍អញជា�ិច្ចកាល នេក្រqះតែត
នេ8�មា�អារម្មណ៍អញជា�ិច្ចកាលនេ�ះនេហ�យ  បា�ជាq�្យសម្តី�៏នេ�យ
កាយវិការរបស់នេ8��៏នេ�យ  សុទ្ធតែត=ុស  នេយ�ងនេម�លនេJទឹ�មុ=  កាយវិការ
សម្តី  ទម្ង�់នៃ�សម្តីនេចញពីអារម្មណ៍=ុស  ឬអារម្មណអ៍ញទំាងអស់  អារម្មណ៍
អញគឺអារម្មណ៍=ុស  គឺ�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្មិ�អាចបា�ក្រតូវជា�ច់ខត ដូនេច្នះនេទ�ប
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 179
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នេ8��ិយយនេពលណា�៏=ុស  មួយមា៉្ត់�៏=ុស  ម�ុស្សមិ�អាចយ�q�្យ
សម្តនីេ8�ម�អ�ុវត្តបា�នេទ នេក្រqះ=ុស អ្ន�ស្គល់្=ុសនេទ?  ដូចអ្ន�ចា�់កាតែសត
ម្៉ានេញQបស្ត្រញ្ចស្ នេគក្របាប់អ្ន�ចា�់កាតែសតនេ�ះថា =ុសនេហ�យ តែក្របខងវានេJនេទ�បវា
ក្រតូវ អ្ន�តបនេJនេគវិញថា =្ញុសំ�ស្តប់្កាតែសតបស្ត្រញ្ចស្នេ�ះប�្តចិនេម�លតែក្រ�ងនេ8
ក្រតូវ  អ្ន�ស្គល់្កាតែសតបស្ត្រញ្ចស្នេគ�្ងល់ថា នេត�អ្ន�ស្គ្ល់បស្ត្រញ្ច្សនេទ  បស្ត្រញ្ច្ស
គឺ=ុស គ្ម្�ក្រតូវនេទ  គឺបស្ត្រញ្ច្សរហូត អារម្មណ៍អញគឺ=ុសរហូត នេប��ិយយ
ជានេរ}ងពិតពី�្នុងចិត្តយល់ថាអ៊ីចឹង  �ិយយនេចញម�អី៊ចឹង គឺអ្ន�ស្តប់្នេហ�យ
យ�នេJវិភាគនេJគឺ=ុស ដូចជានេគ�ិយយថា�ំុនេJ=Rល់នេរ}ងអ្ន�ណា នេយ�ងគិតតែត
នេរ}ងរ�បាយឱ្យ�ូ�នេយ�ងសុនីេJ នេ�ះជាq�្យពិតពី�្នងុចិត្តម�ុស្សតែដលមា�អញ
តែត=ុសនេក្រqះ=ុស�ឹង�មា្ល្ំង នេយ�ងនេ��តម�ពី�មា្ល្ំង  �ូ��8បៈមា�ធាតុដី
ទឹ�នេភ្ល�ង=្យល់វិលនេចញជា�មា្ល្ំង  ដូនេច្នះ�មា្ល្ំងជាប់គ្ន្ទាំងអស់  មិ�តែម�នេK
�ច់ដូច=្ល�ួម�ុស្សតែដលដឹង=ុសនេ�ះនេទដូនេច្នះការគិតតែតពីរ�បាយឱ្យ�ូ�នេយ�ង
សីុគឺ=ុស តែតនេប��ិយយq�្យក្រតូវ  គឺq�្យមិ�នេចញពី�្នុងចិត្ត  ជាq�្យភូត =ុស
នេទaត  q�្យតែដលមិ�គួរ�យិយនេK�្នុងការព�្យល់ហ្នឹងនេហ�យតែបរជា�ិយយ
នេ�ះ�៏ជាq�្យ=ុសតែដរ នេ�ះនេ��តម�ពីអារម្មណ៍ភ័យនេព� ឬអារម្មណ៍ចង់នេគច
q�្យនេគ ឬអារម្មណ៍ចង់នេ�ះ=្លួ� សុទ្ធតែតអារម្មណ៍អញ អញគឺ=ុសអី៊ចឹង នេតជ-
គុណ ស� សុជា គឺអារម្មណ៍អញជាប់ ដូនេច្នះគ្ម�្មួយq�្យណាតែដលក្រតូវនេទ គឺ
សុទ្ធតែត=ុស។

�្នងុr្លបីនេ�ះនេ8��ិយយថា នេ�យសរនេហ៊R�ផ្ក្ប់មុ=នេព� នេធR�ឱ្យនេម
អ្ន�ដឹ��ំ ឬនេ8�ក្រគូអ្ន�ក្របនេIនេគតែលងដឹង=ុស តែលងមា�ឱកាសតែ�=្លួ�អស់
នេហ�យ  នេ8��ិយយនេ�ះនេដ�ម្បីការqរ=្លួ�  នេដ�ម្បីនេ�ះក្រសយ�ំហឹងតែដលនេគ
�ិយយបQះនេ8� មិ�តែម�នេក្រqះនេគ�ិយយ�ូវគំ�ិត=ុសនេទ តែតនេក្រqះនេគ�ិយយ
បQះអញ នេទាះ=ុស ឬក្រតូវ អញមិ�បា�គិតនេទ បQុតែ�្តអញ=ឹងនេក្រqះបQះអញ�៏
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 180
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�ិយយq�្យ=ុសនេចញម�។ «នេហR៊�ផ្ក្ប់ម=ុ» នេត�អាច�ិយយចំនេqះម�ុស្ស
ដឹង=ុសដឹងក្រតវូនេហ�យគកំ្រទនេរ}ងក្រតឹមក្រតូវតែដរ ឬនេទ? អ្ន�គកំ្រទក្រពះពទុ្ធអាចនេ0
ថានេហ៊R�ផ្ក្ប់មុ=របស់ក្រពះពុទ្ធបា�តែដរ ឬនេទ? នេត�គំក្រទក្រពះពុទ្ធថាក្រពះពុទ្ធនេធR�
នេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ  ក្រពះពុទ្ធជាអរិយបុគ្គល នេត�គំក្រទយ៉្ងហ្នឹងនេធR�ឱ្យក្រពះពុទ្ធតែលង
មា�ឱកាសតែ�=្លួ�តែម�នេទ? អប់រំនេគ នេត�មិ�នេចះនេម�លថា=្លួ�=ុសនេហ�យតែ�=្លួ�
ក្រតង់=្លួ�=ុសហ្នុងនេទឬ? ចាំទាល់តែតនេហR៊�ហ្នឹង�ុំគកំ្រទផ្ក្ប់មុ= នេទ�បនេចះតែ�លម្អ
=្ល�ួឬ?  នេ�ះចំានេហR�៊ក្របាប់ថា អ្ន�ដឹ��ំហ្នងឹ=ុស នេទ�បមា�ឱកាសតែ�=្ល�ួតែម�នេទ?

ឱ្យនេហR៊�ហ្នឹងនេធR�ក្រគូបនេក្រងa�វិញនេJ!  នេ�ះជាq�្យសម្តីយ�ជាការមិ�បា� យ�
ម�នេធR�ជានេមនេរa��្នុងជីវិតមិ�បា�នេក្រqះ�ិយយការqរអញ  �ិយយ�្នុង
អារម្មណ៍អញ  មិ�តែម��ិយយនេ�យអត់អារម្មណ៍អញគិតពីនេរ}ង=ុស  នេហ�យ
�ិងក្រតូវនេឡ�យ។ នេ0នេហR៊�ផ្ក្ប់មុ=តែតចំនេqះម�ុស្ស=ូចតែដលគកំ្រទម�ុស្ស=ូច
ដូចគ្ន្នេទនេត� ដូចអ្ន�គំក្រទគណប�្សក្របឆំង គគឺកំ្រទទាំង=ុសទាំងក្រតូវ ម�ុស្ស
តែដលមា�ចរិតតែបបហ្នងឹ នេត�អាចគំក្រទម�ុស្សល្អបា�នេទ?  គឺក្របា�ដជាអ្ន�គំក្រទ
អ្ន�ដឹ��ំគណប�្សក្របឆំងតែដលមា�ចរិតដូចគ្នហ្្នងឹនេហ�យ តែតនេតជគុណ ស�
សុជា  នេក្រប��្នងុ�័យទំាងអស់  នេមដឹ��ំណា�៏នេ�យ  នេយ�ង�ំុគំក្រទផ្កប់្មុ=នេព�
នេដ�ម្បីឱ្យអ្ន�ដឹ��ំមា�ឱកាសតែ�តែក្រប=្ល�ួ  នេត�គំ�ិតនេ�ះយ�ជានេមនេរa�នេJនេក្រប�ការ
នេ��ត ឬនេទ? គំ�ិត�:តួ គំ�ិតឡប់ នេចញពីម�ុស្សឡប់ដូច ស� សុជា ហ្នងឹនេហ�យ
ម�ុស្សជាប់អញក្រគប់ដនេង¸�មនេចញចូលដូច  ស�  សុជា  �ិយយនេចញម�
គឺឡប់អី៊ចឹង។

នេរaបរាប់មិ�អស់នេទ នេប��យិយនេចញព�ី្នុងចិត្តគឺ=ុស នេប��ិយយក្រតវូ
គឺភូតនេក្រqះមិ�តែម�ជាq�្យ�្នុងចិត្តនេទ  នេហ�យជួ�កាលនេក្រqះតែតការqរអញ
នេព�បាត់មា្ចស្ក់ារ �ិយយនេរ}ងតែដលម�ិគួរ�យិយ �ិយយពីនេរ}ងនេ�ះនេសះ
នេJចូលនេរ}ងនេ�ះគ្ម្�ជាប់សច់នេរ}ងគ្ន្អីប�្តិច អ្ន�ស្ត្ប់មិ�ទា�់ ថានេ8�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 181
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�ិយយក្រតូវ។  សូម�្មួយៗស្ត្ប់ប�្តនេទaតតាមតក្រមុយពូឱ្យនេ�ះ  រ�នេម�ល�ំហុស
នេ�យ=្លួ�ឯងចុះ  ពូសូម�ិយយq�្យនេKចុងបញ្ចប់នៃ�r្លីបនេ�ះ  នេ8�ថា
អ្ន�នេចះច្បាប់ទំាងអស់គឺសុទ្ធតែតពុ�រលួយ នេKក្រសុ�ណា�៏នេ�យក្រគ�់តែតនេគមា�
បនេច្ច�នេទស នេ8��:តួនេទអី? អ្ន�ច្បាប់ក្រសុ�នេគហ្នងុអត់មា�ម�ុស្សល្អនេទ? អី៊ចឹង
ក្របនេទសល្អៗតែដលមា�ច្បាប់ល្អៗទាំងអស់ដូចតែតក្របនេទសតែ=្មរតែដរឬ? �ិយយ
តែបបហ្នឹង រ�្ឋ្ភិបាលអរងាប់នេហ�យ! ស� សុជា ឬអា�:ួតមិ�ជា? ឬ�៏អាជានេម
តុយ? សំុនេទាសមិ�តែម�នេទ អាជា�្នយុនេទនេត�! �ិយយ�ំតែតម�ុស្សឱ្យឡប់៕
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