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ថ្ងៃ��ទី១៥ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០២:០០នាទីរវេស�ល
សនេង្ខបអត្ថ�័យនៃ�ទិដ្ឋុជុ�ម្ម  តែដលជាតួបុណ្យនេធR�នេ�យអ្ន�ក្រតាស់ដឹង

ធម៌គឺក្រពះពុទ្ធ �ិងអ្ន�នេបាសសមា្អត្ធម៌គឺវិញ្ញណ្ក្រពះក្រពហ្ម។
នេពលពូក្របាប់ ចាប់សញ្ញ្ពូឱ្យបា� ទីមួយសញ្ញ្ទីមួយ គឺសញ្ញ្តែដល

ពូព�យ្ល=ុ់សឬក្រតូវ នេ�ះ�្គងនេ�ះម�ិ�្គង �ងិទពីរីសញ្ញច្តិ្តពូជាចតិ្តអR?ី ម�ុស្ស
គឺចិត្ត។ ជាចិត្តគុណ ឬចិត្តនេទាស ក្រតូវយល់ឱ្យក្រតូវ។ នេ�ះជាការតក្រមង់ការដឹង
ក្រតូវនេ0ថាទិដ្ឋុជុ�ម្មៈនេហ�យណា�្មួយ។  នេពលស្ល្ប់ពី�ំនេណ�តជាម�ុស្សនេJ
តែតក្របាំពីរ=ណៈនេទ សតRចាប់ភពនេ��តតាមសញ្ញ្តែដលសតRចាប់បា� ជាក្រពហ្ម
នេទវតាជា�់ទីបQុ�្ម្� ឬតិរិចា្ឆ្� នេក្របត �រ� �រ�ជា�់ទីបQ�ុ្ម្� គនឺេJតាមសញ្ញ្
តែដលសតRចាប់បា�មុ�នេពល�ច់=្យលន់េ�ះ។ ក្របយ័ត្នតែតឮសំនេឡងពូនេហ�យចាប់
សញ្ញ្ក្រចឡំថាពូនេជរ  ពូនេម�លងាយ ឬពូចង់បំផ្លញ្ក្រពះពុទ្ធសស� ឬមិ�ចាប់
អារម្មណ៍  មិ�រវល់  នេក្របaបដូចព�្លឺក្រពះអាទិត្យជះចំមុ=នេហ�យ យ�ស្អមួីយម�
គបក់្រពះអាទិតយ្ នេ�ះគកឺារក្របទសូគណុ ឬក្រពះអាទិតយ្ជះចំម=ុនេហ�យ បQុតែ�្តមិ�
ចាប់អារម្មណ៍�ឹងក្រពះអាទិត្យ នេ�ះគមឺ�ិស្គ្ល់គុណ អ�តញ្ញូ មុ=តែតអវំសិនេរា
�ំ�្បាលចុះនេហ�យ។

ក្រពះពុទ្ធមា�ព�្លឺធំ�ំពូល ព�្លឺនេ�ះមា�សញ្ញ្បី គឺសញ្ញ្បញ្ញ្គុណ
វិសុទ្ធគុិណ  �ិង�រុណាគុណ អ្ន�ស្ត្ប់នេJ  សនេង:ត�្នុងផ្លូវអារម្មណ៍យូរៗនេJ
អ្ន�នេr�ញសញ្ញទំ្ាងបីនេ�ះយ្៉ងច្បាស់ នេ�ះគឺសញ្ញអ្្ន�ក្រតាស់ដឹងធម៌។ ចំតែណ�
ពូដូចគ្ន្  មា�សញ្ញ្បី  គឺបញ្ញ្គុណ វិសុទ្ធិគុណ  �ិង�រុណាគុណ�ក្រមិតអ្ន�
នេបាសសមា្អត្ធម៌ គឺ�ក្រមិតវិញ្ញណ្ក្រពះក្រពហ្ម  នេប�នេម�លមិ�យល់សញ្ញគុ្ណនេ�ះ
ឬក្របទូសគុណនេ�ះ គឺអវំសិនេរានេហ�យ មា��័យវិញ្ញណ្របស់សតRនេក្រកាយនេពល
ស្លប់្ គ្ម�្សញ្ញក្្រតូវ�ំផ្លវូនេទ នេ�យចិត្តក្របទូស ឬចិត្តល្ងង់ គឺអវំសិនេរា។ �្មយួចំាឬ
តែដលឮក្រពហ្មវិហរធម៌នេទ។ ជាង១០ឆ្ន្ំនេហ�យ តែដលពូក្របាប់សញ្ញដ្ល់�្មយួយ្៉ង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 223
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នេមQច=ុស យ្៉ងនេមQចក្រតូវ យ្៉ងនេមQចសម យ្៉ងនេមQចមិ�សម យ្៉ងនេមQចនេបា� យ្៉ង
នេមQចជួយ យ្៉ងនេមQចនេភ្ល� យ្៉ងនេមQចមិ�នេភ្ល� នេត��្មយួយល់ពីអRតីែដលពូក្របាប់នេទ នេហ�យ
�្មយួយល់ពីចិត្តពូនេទ? នេ�ះគឺសញ្ញ�ំ្ផ្លវូ�ំនេណ�តម�ុស្ស៕
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ថ្ងៃ��ទី១៥ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:៣០នាទីយប់
រនេបaបតែដលសតRស្លប់្នេហ�យនេJចាប់�ំនេណ�តនេទaត៖
ចិត្តនេK�្នងុ=្ល�ួម�ុស្ស នេពលស្ល្ប់ ចិត្តនេ�ះនេJចាប់ជាតជិាសតRថ្មី មា�

នេពល៧=ណៈនេដ�ម្បីចាប់សញ្ញ្នេហ�យប្តូរទក្រមង់ជីវិតនេJជាសតRសួគ៌  ឬសតR
ទុគ្គតិភព។  ៧=ណៈជារយៈនេពលនេល}�ណាស់  បQុតែ�្តវាសំខ�់ខ្ល្ំងណាស់
ចិត្តសតRចាប់សញ្ញ្ភពនេKនេពលនេ�ះនេហ�យ រួចប្តរូទក្រមង់ជីវិតនេJជាសតRនេផ្សងៗ
ម�ុស្ស  ឬតិរចា្ឆ្�តែដលនេយ�ងនេម�លនេr�ញសពRនៃថ្ងនេ�ះ  សម្ប�=្ល�ួវាមា�ទក្រមង់
ជាសច់ ជា¦ម តែដលនេយ�ងអាចនេម�លនេr�ញ ទក្រមង់ជីវិតនេផ្សងពីនេ�ះ ជាទក្រមង់
ជីវិតឬ�ំនេណ�តនេសយ �្មយួយល់ក្រតង់�ំនេណ�តនេសយនេ�ះនេទ?  វាជាទក្រមង់�មា្ល្ងំ
សុទ្ធ កាប់មិ�មុត សមា្លប់្=្ល�ួមិ�បា� ពូក្របដូចនេJ�ឹងក្រសនេមាល ដូចទក្រមង់នេខ្មច្
នេត��្មួយយល់នេទ?  វាមិ�អាចសមា្ល្ប់=្លួ�វាបា�នេទ នេហ�យគ្ម�្�រណាសមា្លប់្វា
បា�តែដរ វានេK�្នុងពពួ�ជាមួយគ្ន្  នេម�លគ្ន្នេr�ញ �ិយយគ្នស្្តប់្បា� គឺជា
ពពួ�សតRតែដលចាប់សញ្ញប្ា�តែតមួយ  គឺវាដឹងគ្ន្  យល់គ្នន្េ�យសញ្ញត្ែដលវា
ចាប់បា�ហ្នុង។  �្មួយ�ុំនេភ្លចរច�សមs័�្ធរបស់ចិត្តគឺ  នេវទ�  សញ្ញ្  សងា្ខ្រ
�ិងវិញ្ញណ្ នេហ�យឱ្យតែតមា�ជីវិត  គឺមា�អវិជា្ជ្  នេហ�យសមា្គល់្ក្រចឡំថាមា�=្ល�ួ
គឺអវិជា្ជ្ �្មួយគិតពីអវិជា្ជ្នេម�ល អវិជា្ជ្ជានេហតុ�ំឱ្យនេ��តសងា្ខ្រ សងា្ខរ្�ំឱ្យនេ��ត
វិញ្ញណ្ វិញ្ញណ្�ំនេ��ត�មរូប �មរូប�ំឱ្យនេ��តសឡាយត� គឺទា្វរ្វិញ្ញណ្
ទាំង៦ សឡាយត� �ំឱ្យនេ��តផស្ស ផស្ស�ំឱ្យនេ��តនេវទ� នេវទ��ំឱ្យនេ��ត
តណា្ហ្ តណា្ហ�ំ្ឱ្យនេ��តឧបាទា� ឧបាទា��ំឱ្យក្របកា�់ខ្ជ្ប់ភព នេ�ះពូ�ិយយ
ពីល�្ខណៈទូនេJនៃ��ំនេណ�ត  មិ�ទា�់�ិយយពី�ំនេណ�តពិនេសសមួយៗ�ច់
នេ�យតែឡ�នេទ។

ពូនេល��ឧទាហរណ៍ពីសញ្ញ្តែដលសតRចាប់q�្យសម្តីពូ  ទឹ�មុ=ពូ
កាយវិការពូ នេហ�យសVងម់�ចតិ្តពូ ចិត្តពូជាចិត្តគំរូ�្នងុសម័យនេ�ះ ជាចិត្ត8ត ពូ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 225
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�ិយយឱ្យសតRចាប់សញ្ញរ្បស់ពូ សតR=្លះថាពូ�ិយយហ្នងឹចង់បា�អំណាច ជា
សញ្ញ្មួយតែដលចិត្តសតRចាប់បា�  សតR=្លះចាប់បា�ថាពូ�ិយយនេ�ះនេជារ សតR
=្លះចាប់បា�ពូ�ិយយនេ�ះឥតក្របនេយជ�៍ សតR=្លះចាប់បា�ថាពូ�ិយយនេ�ះក្រច-
តែណ�=្លួ�  សតR=្លះចាប់បា�ថាពូនេម�លងាយ  សតR=្លះចាប់ថាពូ=Rល់ខ្វ្យខ្ល្ំង
ណាស់ នេហ�យខ្ល្ំង�ក្រមិតណា សតRចាប់បា�ថាពូ�ិយយក្រតូវ =្ញុគំំក្រទនេត� សភាព
ចិត្តនេផ្សងៗគ្ន្  ដូនេច្នះសតRចាប់សញ្ញប្ា�នេផ្សងៗគ្ន។្  �្មយួយល់អត់  ម�ុស្សគឺចិត្ត
ណា៎្ សតRនេផ្សងៗគ្ន្ �៏ចិត្តនេផ្សងគ្ន្តែដរ។ �្មួយក្រសនៃមនេម�ល នេប�នេយ�ងចាប់ម�សុ្ស
តែដលថាពូ�ិយយក្រតូវនេត�  =្ញុគំំក្រទនេហ�យ��់ពួ�ម�ុស្សនេ�ះម្តុនំេម�ល  នេហ�យ�្មយួ
អង្គយុស្តប់្ នេហ�យនេផV¨ងចិត្ត�្មយួនេដ�ម្បីយលស់ញ្ញ្ព�ួវានេម�ល នេត�ពួ�នេគ�ិយយ
ស្តប់្គ្នប្ា�តែដរនេទ ដឹងចិត្តគ្ន្ ចាប់សញ្ញក្្រតូវតាមសភាពចិត្តរបស់វាតែដរឬនេទ? ពូ
ចង់តែតនេស�ច។ �្មួយស្ត្ប់ម�ុស្សមួយពួ�នេទaតតែដលស្ត្ប់នេJថាពកូ្រចតែណ�វា
នេត�ពួ�វា�ិយយថានេមQចអំពីចិត្តពូ?  នេពលសតRនេJរាវភព គឺវាចាប់បា�សញ្ញ្
អ៊ីចឹង នេហ�យបដិស�្ធិ�្នងុភពតែដលសញ្ញរ្បស់=្ល�ួចាប់បា� ហ្នងុនេJជាពពួ�សតR
ជាមួយគ្ន្ �ិយយស្តប់្គ្នត្ាមសញ្ញចិ្ត្តវាហ្នងុ នេហ�យក្របតិ�ម្មក្រ�ហល់ក្រ�ហយ
តាមរនេបaបចិត្តវាហ្នងុនេJ។

សូមបញ្ជ្�់ថា  ម�ុស្សមា�ចិត្តក្របាំពួ�  ជាភពសង  មិ�តែម�ភព
នេសយនេទ គឺម�ុស្សនេទនេវា ម�ុស្សមា�ចិត្តជានេទវតា ម�ុស្សម�ុនេស្> ម�ុស្ស
មា�ចិត្តជាម�ុស្ស ម�ុស្សតិរចា្ឆ្នេ� ម�ុស្សមា�ចិត្តជាតិរចា្ឆ្� ម�ុស្សនេបនេតា
ម�ុស្សមា�ចិត្តជានេក្របត ម�ុស្ស�ិរយនេកា ម�ុស្សមា�ចិត្តជា�រ�។ ម�ុស្ស
មា�សុ=មា�ទុ�្ខ�្នុងចិត្ត  នេក្រqះម�ុស្សមា�ចិត្ត�្នុងថា្ន្�់នេផ្សងៗគ្ន្រស់នេKជំុគ្ន្
មា�=្លះនេចះអត់នេចះឱ�ចំនេqះសតR�្នុងថា្ន្�់ចិត្តនេផ្សង តែត�្មយួក្រសនៃមដល់នេពល
សតR�្នុងពួ�ជាមួយគ្នន្េKជាមួយគ្នន្េម�ល នេត�វានេJជាយ្៉ងនេមQច? នេហ�យ�ំនេណ�ត
ពួ�នេគជាសតRនេសយ កាប់មិ�មុត សមា្ល្ប់=្លួ�មិ�ស្ល្ប់ រស់តាម�ម្មគឺ�មា្ល្ំង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 226
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 អស�់មា្ល្ំង�៏ប្តូរនេJជាទក្រមង់ថ្មី នេហ�យមា�រយៈនេពល៧=ណៈនេដ�ម្បីចាប់សញ្ញ្
ប្តូរទក្រមង់ជីវិតនេJមុ=នេទaត។ �្មួយអា�ដល់ក្រតង់នេ�ះនេហ�យ ឈប់សញ្ជឹងគិត
ឱយ្យលពី់អRីតែដលពូចង់ព�្យល់�្មួយ។ �្មួយ�ឹងគិតនេr�ញ នេហ�យវិញ្ញ្ណដឹង
របស់�្មួយ�ឹងក្រតូវបា�តក្រមង់  ឬទិដ្ឋុជុ�ម្មឱ្យដឹងសញ្ញ្ក្រតូវ។ នេKនេពលនេKជា
សតRម�ុស្ស ចាប់សញ្ញក្្រតូវ ស្គល់្ចិត្ត ស្គល់្ទំហំទឹ�ចិត្ត នេពលចាប់បដិស�្ធ�ិ្នងុ
សុគតិភព នេJតាមដំនេណ�រឆ្ល្តនេ�្ល¨វតិច ឬនេក្រច��របស់ចិត្ត ឬចិត្ត�តញ្ញូតែដល
ចាប់សញ្ញក្្រតូវនេ�ះ។

ពពួ�ក្រពហ្មចិត្តល្អដូចគ្ន្ផង  នេហ�យចាប់សញ្ញ្ក្រតូវនេទaត  នេហ�យរូប
រាងមា�សណា្ឋ�្ជា�មា្ល្ងំ កាប់មិ�ស្ល្ប់ មិ�សុី មិ�ឃ្ល្� រស់នេKយូរ នេសយ
តែតស=ុ សុ=នេក្រqះយល់ចិត្តគ្ន្ នេហ�យចិត្តនេ�ះល្អនេទaត ក្រពហ្មវិហរធម៌។ �្មយួ
យលន់េទ? សតR�្នុងទុគ្គតិភពចាប់សញ្ញ្ក្រចឡំ នេក្រqះមា�ធមក៌្រចតែណ�¦្ន�ី្ស
ធម៌អាក្រ��់�្នុងចិត្ត  វា�៏រស់នេK�្នងុពួ�វាជាមួយគ្នហ្្នងុនេJ  វាក្រចតែណ�¦្ន�ី្ស
នេ�យអ�ុសលចិត្តហ្នឹង  ចាប់សញ្ញ្ក្រចឡំនេ�យមា�ធម៌អ�ុសលទំាងឡាយ
�្នុងចិត្តហ្នឹង នេត��្មួយយល់ឬនេK? ចាំពូសរនេសរព�្យលន់េKនេពលនេក្រកាយនេទaត។
ក្របឹងចាប់សញ្ញចិ្ត្តពូឱ្យក្រតូវ នេ�ះគឺទិដ្ឋុជុ�ម្មតែដលក្រពះពុទ្ធនេធR��្នុងសម័យក្រពះពុទ្ធ
នេហ�យពូនេធR�នេK�្នងុសម័យពូ។ �្មយួស្គល់្ពីសញ្ញចិ្ត្តរបស់ពូឬនេK? នេត�ជាចិត្ត�្នងុ
ថា្ន្�់អRី?  មា�ធម៌អRីនេK�្នុងចិត្តពូ=្លះ?  នេរa�សVង់នេម�លនេលងៗនេJ ពូចាំពិ�ិត្យ
នេម�លតាម=មិ� �វូសញ្ញ្តែដលចិត្ត�្មួយចាប។់ ពូសូមរឭំ��្មួយថា អRីៗ ទំាងអស់
នេ��តពី�មា្ល្ងំណ្៎ា  គឺ�មា្ល្ងំនៃ��ូ��8បៈ�ំពងុតែតវលិនេហ�យ  អRីៗ ទំាងអសន់េ��ត
នេក្រកាម�មា្ល្ងំ គ្ម្�ធាតនុេទ�្នុងនេ8�នេ�ះ មា�តែត�មា្ល្ំង ដូនេច្នះរនេបaបតែដលចិត្ត
នេJមុ=នេទaត មិ�តែម�នេJដចូ  message  តែដលពធូា្លប្�ិ់យយនេទ  គឺចិត្តនេJតាម
សភាពចិត្តហ្នុងតែតម្តង  គឺគ្ម្�តែក្របក្របួលនេទ ដូចរបស់របរតែដលនេយ�ងបQះបា�
នេហ�យយ�នេJអី៊ចងឹ តែតវានេJជា�មា្ល្ងំនេទ សញ្ចងឹគិតក្រតង់នេ�ះឱ្យយល់ ចិត្តឥឡូវ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 227
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យ៉្ងនេមQច ចិត្តនេJ�៏អ៊ីចុងតែដរ នេKស្គ្ល់នេKចាំស្អីទាំងអស់ តែតវាដូរទក្រមង់នេធR�ឱ្យ
តែលងចាំអRីពីជាតិមុ�  តែតនេប�សតR�្នុង�ំនេណ�ត=sស់  អាចមា�លទ្ធភាពចាំបា�។
ពូនេចះចំា នេហ�យយល់ធម៌ក្រពះពុទ្ធ គឺ�្នងុទក្រមង់ហ្នងឹ ពូ�ឹងឱ្យសញ្ញ�្្មយួៗប�្តនេទaត
�្មយួៗតែដលមា�ឧប�ិស្ស័យ�ឹងស្គល់្ពូថាជា�រណា។

�្មួយមា��្ងល់នេទ ថានេត�នេហតុអRីបា�ជាពនូេ�្ល�យសំណួរនេគនេល}�នេម្លQះ?

នេក្រqះពនូេម�លក្រតងដ់ឹងតាមសភាពចិត្តរបស់អ្ន�សួរនេ�ះវាបត់នេJ  8�ស់្អ=ី្លះ
�្នុងចិត្ត ពូយល់ ដូនេច្នះពូក្របតិ�ម្មតបវិញ គឺក្រតូវតាមសភាពចិត្តរបស់អ្ន�នេ�ះ
នេ�ះគឺវិញ្ញ្ណដឹងរបស់អ្ន�នេបាសសមា្អ្តធម៌របស់ក្រពះពុទ្ធ។ ក្រតង់នេ�ះនេហ�យ
ពូ�ឹ�នេr�ញq�្យក្រពះពុទ្ធ  តែភ្ន�បញ្ញស្ម្លងឹក្រតង់ ចិត្ត�តញ្ញូ  យល់នេ�យច្បាស់
នេហ�យក្របតិ�ម្ម តិះនេដaលបុគ្គលតែដលគួរតិះនេដaល នេឡ�ងឋា�សួគ៌ដូចនេគចាប់��់
នេហ�យសរនេស�របុគ្គលតែដលមិ�គួរសរនេស�រ  ធា្ល�់្�រ�ដូចនេគធា�់ពីនេក្រកាយ  នេ�ះគឺ
ចាប់សញ្ញក្្រតូវ �ិងចាប់សញ្ញ=ុ្ស ពូយល់នេហ�យ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2724852564409487/

អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 228

http://fb.com/veasna.khem.56/posts/2724852564409487/


        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី១៦ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៨:២៦នាទីព្រ%ឹក
�្មយួៗស្គល់្ចិត្តល្អនេទ?  ចិត្តមិ�ក្របកា�់នេក្រច��នេទ  មិ�ក្រ�ញិមក្រ�ញំុនេក្រច��

នេទ ងាយៗ តែតស្អប់ចិត្ត=ូចណាស់ ធា�់ចំមុ=ឥតខ្ល្ចបាបស្អីនេទ តែតនេប�នេគដឹង
=ុសនេហ�យ អាណិតអាសូរអ�នុេក្រគះឱ្យនេគភា្ល្ម។ នេម�លទឹ�មុ= នេម�លការនេស្ល¨�-
q�់ ស្ត្ប់ទឹ�សំនេឡង ចិត្ត�តញ្ញូយល់សភាពនៃ�ចិត្តល្អភា្ល្ម។  នេប�ចិត្ត�្មយួមិ�
ស្គល់្ចិត្តល្អនេទ �ំនេណ�ត�្មួយ�ជាតិប�្តមា�បញ្ហ្នេហ�យ នេក្រqះនេពលស្លប់្ ចិត្ត
�្មយួមា�នេពលក្របំាពីរ=ណៈនេដ�ម្បីចាប់សញ្ញ្ នេត��្មយួៗយល់នេទ? ដូនេច្នះនេរ}ងតែដល
សំខ�់បំផុត  គឺមិ�តែម�ចិត្តពូនេទ គឺនេម�លចិត្ត=្លួ�ឯង នេត�ជាចិត្តល្អឬនេK។ ចិត្ត
�្មយួនេម�លនេr�ញនេគនេ�យក្រតង់ឬនេK ស្គ្ល់ចិត្តអាក្រ��់  ស្គល់្ចិត្តល្អនេហ�យមា�
ចិត្តនេគរពចិត្តល្អជាងចិត្ត=្ល�ួឬនេK? �្មយួយល់នេទ ចិត្ត�តញ្ញ?ូ �្មយួយល់ឬនេK អំ
ពីចិត្ត�តញ្ញូជាធម៌នេមហRូង�្នុងចំនេណាមធម៌ល្អទាំងឡាយ។ ពូ�ឹ�ចិត្តមា្ត្យពូ
ណាស់ ពូដឹងថាគត់នេKទីណានេហ�យ អស់�ិច្ចការតក្រមង់ទិដ្ឋិម�ុស្ស �ូ�ក្រប-
ញាប់នេJជួបតែមQនេហ�យ។ នេពល�ំពុងសរនេសរនេ�ះ �ូ�ក្រស�់ទឹ�តែភ្ន�ខ្ល្ងំណាស់
នេក្រqះ�ឹ�តែមQ។ �ូ�8តែមQក្រតឹមនេ�ះសិ�នេហ�យ នេពលទំនេ�រ�ូ��ឹងជួបតែមQនេទaត ចប់
ការងារតែដលតែមQ��់ឱ្យ�ូ�នេធR� �ូ��ឹងនេJជួបតែមQភា្លម្៕
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ថ្ងៃ��ទី១៦ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:៥៤នាទីយប់
រនេបaបនៃ�សតRនេសយ�ម្ម៖
ពូនេល��ឧទាហរណ៍  កាលនេKជាម�ុស្សជាសតRសង  ចិត្តមា�ធម៌

¦្ន�ី្សក្រចតែណ� សុីមិ�តែ�្អត ចង់បា�នេហ�យ ចងប់ា�នេទaត។ល។ ក្រគប់នេចត�
របស=់្លួ�ស�្សំជាសងា្ខ្រ �្មួយយល់សងា្ខ្រឬអត់? ពកូ្របាប់ថា ក្រគប់នេចត�របស់
ម�ុស្សដូចនេគចងថា្ន្ំដុសនេធ្មញព្យួរនេK�ណា្ត្លនេដ�មក្រទូង  នេពលម�ុស្សមា�
នេចត�អRថីា្ន្ដុំសនេធ្មញបា�ហូរចលូនេJ�្នុងចិត្ត បត់តែប��្ងចិ�្ង�់ឥតឈប់ឥតឈរ
តាមនេចត�តែដល=្ល�ួមា� វាជា�មា្ល្ងំមូរទុ�តែដលនេយ�ងនេ0ថា  “ �ម្មស�្សំទុ�”
នេប�នេយ�ងនេ0តាមq�្យក្រពះពុទ្ធគឺ  “ អចិណ្ណ�ម្ម  លុះនេពល” តែដលសតRស្ល្ប់
នេJ៧=ណៈ ចិត្តប្តូរទក្រមង់�្នុងការដឹង គឺសតRនេសយ�ម្ម  គឺសងា្ខ្ររ8នេចញ

កាលនេKសងា្ខ្ររមូរទុ� ឱ្យតែតសតRសមា្គល់្ថាមា�=្ល�ួនេ�ះគឺអវិជា្ជ្ អវិជា្ជប្ច្ចយ
សងា្ខ្រា សងា្ខ្របច្ចយ វិញ្ញ្ណំ វិញ្ញ្ណប្បច្ចយ �មរូបំ  �មរូបប្បច្ចយ
សឡាយត�ំ នេ�ះគទឺា្វរ្សក្រមាបឱ់្យវញិ្ញ្ណបា�ដឹងស្អីជាស្អី នេប�នេr�ញតាមតែភ្ន�
ថានេគនេប��តែភ្ន�សម្ល�់ នេប�ឮតាមក្រតនេចa� ដឹងថាក្របនេទចតិះនេដaល នេត�នេe្ត្នេទ?
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នេហ�យសតRនេ�ះនេK�្នងុក្រ�ុមជាមួយគ្ន ្នេក្រច��q�់8���់ ងា�នេJណា�៏នេr�ញ
ងា�នេJណានេJឮ ជាសតRមា�ធម្មជាតិមិ�នេដ� កាប់ម�ិមុត នេក្រqះវាជា�មា្ល្ងំ
�្មួយយល់នេទ  នេ8�នេ�ះនេ��តនេឡ�ងនេ�យ�មា្ល្ងំ?  តាមអRតីែដលនេយ�ងនេម�លនេr�ញ
នេហ�យដឹង គឺមា�តែតម�ុស្ស �ិងតិរចា្ឆ្�តែដលមា�សភាពរូបជាសច់ជា¦ម
នេក្រeពីនេ�ះរូបរបស់ពួ�នេគជា�មា្ល្ំងតែដលកាប់មិ�មុត បQះមិ�បា� ពូក្របដូចថា
ក្រសនេមាលៗដូចនេខ្ម្ច  បQុតែ�្តមា�ទា្វ្រសក្រមាប់វិញ្ញ្ណទទួលដឹង  ដូចជាតែភ្ន�
ក្រតនេចa�។

�្មយួនេរa�ក្រសនៃមនេម�ល កាលនេKជាម�ុស្ស ចិត្តមា�ធម៌¦្ន្�ីស ក្រគប់
នេពលគិត តែតងមា�ចិត្ត¦្ន�ី្សនេគ សងា្ខរ្រមូរទុ�គឺស�្សំ ស�្សំរាប់រយ8�ជាតិ
កា្ល្យជាស�្ត្�ឬចរិតម�ុស្ស �្មួយនេម�លចរិតម�ុស្សយល់នេទ នេទាះបីសមhីតែផ្អម
យ្៉ងណា�៏នេ�យ បQតុែ�្តដួងចិត្ត¦្ន�ី្ស នេពលស្ល្ប់នេJ សងា្ខរ្រ8ថយនេក្រកាយ
នេប�ឮដឹងថាជាសំនេឡង¦្ន្�ីស តែភ្ន�នេធR�ក្រសទ�់កាលពីសងា្ខរ្រមូរឬសងា្ខរ្ស�្សំ
ដល់នេពលនេសយសងា្ខរ្វាចាប់រ8 តែភ្ន�ក្រសទ�់នេJជាតែភ្ន�នេលa� បងប្អ�ូក្រសនៃម
ដល់តែភ្ន�សតR�រ�តែដលនេគគូរនេKតាមជញ្ជ្ំងវិហរនេម�ល។ �្មួយៗនេម�លនេ�យ
តែភ្ន� ស្ត្ប់សនំេឡង នេប�មា�ឱកាសនេម�លសនំេណរ តាមទា្វរ្មនេ��្មួយនេម�លយល់
នេហ�យស្គ្ល់ថាចិត្តម�ុស្សនេ�ះមា�ធម៌អីនេហ�យ នេពលនេKជាម�ុស្សសងា្ខរ្រមូរ
ទុ� ម�ុស្សជាសតRសង នេពលស្លប់្ពីម�ុស្សដូរទក្រមង់ជាសតRនេសយ សងា្ខ្ររ8
ថយនេក្រកាយ �្មួយក្រសនៃមនេJ  មិ�បាចក់្របាប់ពូពី=្លួ��្មួយនេទ  ពូមិ�តែម�ជាអ្ន�
ចាត់តែចងភពឱ្យ�្មួយនេJនេទ �្មួយ�ិយយអី ថាអី �៏តាមនេម�លចិត្តរបស់�្មយួនេJ
គឺចិត្តហ្នងុសងា្ខរ្មូរទុ�គឺសតRសង នេហ�យនេពលស្លប់្គឺនេJជាសតRនេសយ សងា្ខរ្
រ8។  �្មយួក្រសនៃមចុះ វានេK�្នងុក្រ�ុមជាមួយគ្ន្  ឋា�ជាមួយគ្នគឺ្ឋា�ៈរបស់ចិត្ត
ដូចគ្ន្ �រ�ជា�់ទីបQុ�្ម្� សួគ៌ជា�់ទីបQុ�្ម្� គឺនេJតាមក្រ�ុម តាមពួ�នៃ�សងា្ខរ្
មូរទុ�ហ្នងុនេJ �្មយួៗយល់ក្រតង់�តែ�្លងហ្នងឹនេទ?
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សមា្គល់្នេម�លចិត្ត=្លួ�ឯង �ិងនេម�លចិត្តបងប្អ�ូសច់សនេ8ហិតនេយ�ង
រួមទាំងនេម�លអ្ន�ដនៃទ អ្ន�ធំ អ្ន�តូច អ្ន�ធម៌ អ្ន�អាថ៌ អ្ន�នេធR�បុណ្យ នេធR�ទា�
នេត�សង្គមនេយ�ងជាសង្គមអR?ី ពធូា្ល្ប់�យិយនេក្រច��ដងនេហ�យ ឥឡវូនេ�ះធមត៌ែដល
ក្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធសតែម្តង  ក្រតូវបា�បំភ្លឱ្ឺយក្រតូវសជាថ្មនីេហ�យ។ សូមពួ��្មយួៗស្តប់្
ឱ្យយល់ រួចតក្រមង់ទិដ្ឋរិបស់=្ល�ួឱ្យស្គល់្សញ្ញក្្រតូវ  សញ្ញ្=ុស ដឹង=sស់ ដឹងទាប
ដឹងចាស់ ដឹងទុំ ដឹងq�្យណាសមឬមិ�សម ដឹងទនេងR�ណា=ុស ទនេងR�ណាក្រតូវ
ស្គ្ល់ចិត្តអ្ន�ដនៃទថាជាចិត្តអRី។  សូមពួ��្មួយៗ  ស�្សំឧប�ិស្ស័យជាម�ុស្សក្រតូវ
ពីឥឡវូ សមូ�្មួយៗរសន់េKក្រតូវ  រស់ឱ្យបា�នេសច�្តសុី=ទំាង�្នងុនេពលបច្ចប្ុប�្ន �ិង
នេJអ�គតជាតិចុះ៕
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ថ្ងៃ��ទី១៧ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:២៥នាទីព្រ%ឹក
ឧបប្បីឡ��ម្ម �ិងអចិណ្ណ�ម្ម៖ �ម្មនេពaរ �ិង�ម្មជាស�្ត�្
�្មួយចាប់សញ្ញ្បា�ច្បាស់ជាចិត្ត�តញ្ញូ  នេប�ចាប់មិ�ច្បាស់�៏�្នុងចិត្ត

�្មយួគ្ម�្ធម៌អាក្រ��់ឬអ�ុសលធម៌ដូចជាក្រចតែណ�¦្ន�ី្ស ធម៌នេក្របតសីុមិ�តែ�្អត
ចង់បា�នេហ�យចង់បា�នេទaត ដល់សងា្ខ្ររ8ថយនេក្រកាយ នេត��្មយួគិតនេr�ញថា
វិញ្ញណ្ដឹងរបស់វានេសយអី? នេហ�យ�្មយួអាចសVង់សញ្ញវ្ានេម�លថា វា�ឹងនេJជា
សតRអី? នេត��្មួយនេក្រសaវ�្អឹង=្នងនេទ? ស្ល្ប់ភា្ល្មនេសយផលភា្ល្ម�្មួយ។ ពូនេម�ល
សញ្ញ្អ្ន�យល់ Ldp មា�ស�្ដ្�មិ�អាក្រ��់នេទ �ូ�ពូជា�ូ�មា�ពូជអំបូរ នេប�
មា�ស�្ដ្�ចិត្តអាក្រ��់ ធម៌ពូមិ�ក្រសូបទាញនេទ នេទាះ=្លះមា�ធម៌�តញ្ញូទាប
នេម�លសញ្ញ្មិ�ច្បាស់ �៏នេពលសងា្ខ្ររ8ថយនេក្រកាយ មិ�តែម�ជាសងា្ខរ្នៃ�ធម៌
អាក្រ��់នេដ�ម្បីនេសយតែដរ។  នេប�មា�សងា្ខរ្អាក្រ��់នេសយ=្លះ  �៏ក្រគ�់តែតជា�ម្មនេពaរ
�ម្មវាបQះqរប�្តិចប�្តួចនេK�្នុង�ំនេណ�តជាម�ុស្សតែដរ  មិ�តែម��ម្មជាស�្ដ្�
តែដលក្រតូវនេសយផល�្នងុភពទុគ្គតិនេ�ះនេទ។ នេត��្មួយយល់ក្រតង់នេ�ះនេទ?  នេហតុអRី
�ម្មនេពaរមា��្នងុ�ំនេណ�តម�ុស្ស?  នេក្រqះ�ំនេណ�តនេ�ះជា�ំនេណ�តសង មិ�តែម�
ជា�ំនេណ�តនេសយ សងា្ខ្ររ8ថយនេក្រកាយតាមដំនេណ�រសងា្ខរ្នេទ។ សងា្ខរ្រ8
ថយនេក្រកាយ ឬ�ំនេណ�តនេសយ �្មួយក្រសនៃមដូចឡា��ូ�នេ�្មងនេលង �មា្ល្ំងមូរ
នេJមុ= នេ�ះគឺជីវិតម�ុស្ស គ�ឺមា្ល្ំងស�្សំ  ឬសងា្វ្រមូរទុ� ដល់នេពលឡា�នេJ
�មា្ល្ំងរ8  ឡា�រត់នេJមុ= សងា្ខរ្រ8ថយនេក្រកាយមា� ឬ�ំនេណ�តនេសយមា�
ទក្រមង់តែបបហ្នឹង។ នេត��្មួយយលន់េទ? សងា្ខ្ររ8នេ�ះ នេពលនេKជាម�សុ្ស ឬសតR
សង មា�ធម៌ក្រចតែណ� ¦្ន្�ីស នេ8ភល�់មិ�នេចះស:ប់ស:ល់  នេពលសងា្ខរ្
រ8ថយនេក្រកាយវិញ សតRមា�ទា្វរ្វិញ្ញណ្ទទួលបា�សំនេឡងដឹងថា ជាសំនេឡង
¦្ន�ី្ស ក្រចតែណ� ចិត្តនេ8ភល�់ នេហ�យជាសតRពួ�តែតមួយនេKជុំគ្ន្រាប់រយ
8�នេកាដិសតR ងា�នេJណា�៏នេr�ញតែតនេលa�តែភ្ន� ឮតែតសំនេឡងក្រចតែណ�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 233
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¦្ន្�ីស នេពលវិញ្ញ្ណចាប់បា�សញ្ញ្ដឹងថានេគក្រចតែណ� នេគ¦្ន្�ីស ចាប់
បា�សញ្ញត្ាមតែភ្ន�  នេលa�ម�ដឹងថានេគក្រចតែណ�¦្ន�ី្ស នេគចង់បា�ពីវា នេត�វា
ក្រ�ហល់ក្រ�ហយបQុ�ណា?  សតR=្លះឃ្ល្�ណាស់ តែត�ំនេណ�តនេ�ះសុីមិ�បា�
កាលនេKជាម�ុស្សមា�ធម៌ចង់បា�នេហ�យ ចង់បា�នេទaត =្លះមា�ចិត្ត�ំណាញ់
=្លួ�ឯង�៏មិ�ហ្៊�សីុផង នេត�នេពលសងា្ខរ្រ8ថយនេក្រកាយ �្មយួក្រសនៃមនេម�ល វាជា
សតRអី�្នងុ�ំនេណ�តនេសយ គឺនេក្របត អសរុកាយហ្នងឹនេហ�យ នេហ�យ�មា្ល្ងំជាស�្ត�្
នេទaត នេ0ថា “ អចិណ្ណ�ម្ម  ជា�មា្ល្ំងមូរទុ�យូរនេហ�យ មូរទុ�” រាប់8�ជាតិ
នេហ�យ នេត��មា្ល្ំង8ថយនេក្រកាយវាយូរបQុ�ណា  នេ�ះនេហ�យគឺនេសយទុ�្ខ�្នុង
ទុគ្គតិភព �្មយួយល់នេទ?

ចំតែណ�ដូចពួ�ក្រពហ្ម  សងា្ខ្ររ8ថយនេក្រកាយ�្នុងជីវិតនេសយមា�
តែតចិត្តតែផ្អមតែលម̧ ចិត្តអាណិតអាសូរ ក្រពហ្មវិហរធម៌ សតR�្នងុក្រពហ្មទទួលសំនេឡង
�ិងដឹងសភាពចិត្តតាមតែភ្ន�  នេហ�យជាសតRនេគសមា្ល្ប់មិ�ស្ល្ប់  កាប់មិ�មុត
នេហ�យទា្វ្រវិញ្ញ្ណទទួលបា�តែតធម៌តែផ្អមតែល¸ម នេមតា្ត្ �រុណា នេទាះឮសំនេឡង
នេង�នេងា� �៏ដឹងថាសំនេឡងនេ�ះ ជាសំនេឡងនៃ�ចិត្តអាណិត សំនេឡងចិត្តក្រសឡាញ់
សំនេឡង=Rល់ខ្វ្យ នេត�ចិត្តតែដលដឹង��់នេe្ត្បQុ�ណា? �្មយួក្រសនៃមចុះ អ្ន�ស្តប់្ឮ
សនំេឡងពូថានេជរ ឮថាក្របមាថ នេr�ញស�ម្មភាពពូតាមតែភ្ន�ថា ពនូេឈ្ល�យ ពូក្រព-
នេហ�� ចង់រំ8យក្រពះពុទ្ធសស�របស់=្លួ� នេត�ជាពពួ�វិញ្ញណ្ចាប់សញ្ញក្្រតូវ
ឬនេទ? នេហតុអRីចាប់សញ្ញ្មិ�ក្រតូវ? នេក្រqះ�្នុងចិត្តមា�តែតអ�ុសលធម៌ ក្រចតែណ�
¦្ន�ី្ស ចង់បា�មុ=មាត់ គឺនេ8ភល�់ យ្៉ងតិច�៏ល្ងង់តែដរ នេត�គឺ�ំនេណ�តអី?  គឺ
�ំនេណ�តសតRតិរចា្ឆ�្  �ិង�ំនេណ�តពួ�នេក្រកាមតិរចា្ឆ�្  នេគចមិ�ផុតនេឡ�យ មិ�តែម�
នេJតាមមាត់ពូថានេ�ះនេទ តែតពូនេr�ញសញ្ញ្របស់សតR ពូដឹង ពូយល់ថាពួ�នេគ
�ឹងកា្ល្យនេJជា�ំនេណ�តសតRអRីនេក្រកាយនេពលស្ល្ប់នេJ។ �្មយួ=ំក្របឹងយល់សញ្ញ្
ពូក្របាប់ក្រតង់ចំណុចនេ�ះ នេហ�យពិ�ិត្យនេម�លចិត្ត=្លួ�ឯងមា�ធម៌អRី �ិងពិ�ិត្យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 234
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នេម�លមា្ត្យឪពុ�បងប្អូ� ញាតិស�្ត្�  �ិងម�ុស្សទូនេJជំុវិញ=្ល�ួ�្មយួ�ឹងយល់
នេហ�យ យល់បា�សញ្ញន្េ�ះ គឺមិ�អាចជាសតR�្នងុទុគ្គតិភព�្នងុនេពលនេសយនេទ។
�្មួយមិ�បាច់ក្របាប់ពូនេ�យយ�មុ=នេទ  វិញ្ញ្ណ�តញ្ញូពូនេម�លដឹង  នេហ�យពូ
មិ�តែម�ជាអ្ន��ណំត់ឋា�របស�់្មួយនេក្រកាយស្ល្បន់េទ។ នេ�ះនេហ�យតែដលក្រពះពុទ្ធ
សតែម្តងថា សតRទំាងអសម់ា��ម្មជារបស់=្ល�ួនេ�ះ។

ពូសូមបញ្ជ�់្ក្របាប់�្មយួៗថា �ម្មនេពaរគឺ�ម្មវាបQះ វាqរ �្មួយគិតនេម�ល
នេត�វាបQះ  វាqរនេK�្នុង�ំនេណ�តនេសយរួចនេទ?  �ំនេណ�តនេសយជា�ំនេណ�តនៃ�
សងា្ខរ្រ8ថយតាមដំនេណ�រ  មិ�តែម�សងដូច�ំនេណ�តម�ុស្សនេទ  ដូនេច្នះ  �ម្ម
នេពaរនេ�ះឱ្យផល �្នុង�ំនេណ�តម�ុស្សនេ�ះឯង =្លះ�ំបុតនៃដ �ំបុតនេជ�ង តែ�បក្រច-
មុះ មា�ជំងឺនេក្រច�� មា�នេរ}ងតែដលមិ�នេពញចិត្ត�្នុង�ំនេណ�តរបស់=្លួ� តែត�្មួយ
គិតនេម�ល អ្ន�មា�រូបសម្ផស្សស្អ្ត អ្ន�មា�លុយកា�់ក្រទព្យសម្បត្តិនេក្រច��=្លះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 235
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បា�សម្បតិ្តទាំងនេ�ះម�នេJជាពុល វ�់វីវិលវល់នេក្រប�សម្បត្តតិែដល=្ល�ួ
មា�នេ�ះ=ុស នេធR�ឱ្យ�ំនេណ�តប�្ទ្ប់របស់=្លួ�មុជ�្បាលចុះ  នេក្រqះតែតសម្បត្តិ
ទាំងនេ�ះ  ម�ដល់ក្រតង់នេ�ះ�្មួយតែដលធា្ល្ប់តូចចិត្ត�ឹង�ំនេណ�ត�្មួយនេ�ះ
ឈប់តូចចិត្ត�ឹង�ំនេណ�ត�្មួយឬនេK?  នេហ�យ�្មួយនេស�ចហួសចិត្ត�ឹងសណំាង
ដ៏អស្ច្រ្យរបស�់្មយួ  តែដល�្មយួមា�ឱកាសនេល�សពួ�តែដលនេគគិតថា  =្ល�ួនេគ
មា�សំណាងនេ�យមា�សម្បត្តិ�្នុងនេ8�នេ�ះនេហ�យឬនេK?  យល់ឬនេK?

សម្បត្តទំិាងនេ�ះយ�នេJតាម=្លួ�រួចឬ?  នេហ�យ�ំនេណ�តម�ុស្សនេ�ះ  ជារយៈ
=្លីណាស់នេប�នេធaប�ឹងចិត្តតែដលអនេ�្ទ្លនេយលនេយគ  មិ�ឈប់មិ�ឈរដ៏តែវង
ឆ្ងយ្រាប់8�ជាតិ។  �្មយួយល់នេទ?  �្មួយនេស�ចនេទ?  �្មួយសរនេស�រសណំាង
�្មួយនេទ?  �្មួយៗជា�ូ�របស់ពូ  ពូមិ�តែដលបំនេភ្លច�ូ�មួយដនេង¸�មនេទ។ នេ�ះនេហ�យ
គឺឪពុ��តញ្ញ�ំូ�ូ�ឱ្យភ្លសឺ្វង្អ៊ីចឹង  �្មួយយល់នេទ?  នេ�ះគឺចិត្តឪនេយ�ង
បញ្ញ្ឪនេយ�ង!  �្មួយយល់នេទ?  នេ�ះគឺក្របនេទស�្មួយ  ពូជ�្មួយ  �ិងបា៉្សs័រ�្មួយ
តែដលឪនេយ�ង=ំបងា្ហ្ត់បងា្ហ្ញ�ូ�នេពញមួយជីវិតរបស់ឪ។ ធម៌�តញ្ញូ៕
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ថ្ងៃ��ទី១៧ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:០៩នាទីយប់
នេr�ញសញ្ញន្េទ? សញ្ញ្នៃ�អ្ន�បនេញ្ចញនេយបល់ នេត�សញ្ញ្នេ�ះក្របាប់

នេយ�ងឱ្យដឹងថាអ្ន�បនេញ្ចញនេយបល់នេ�ះជាម�ុស្សតែបបណា?  សញ្ញ្ណា
សញ្ញ្? �្មួយនេម�លសញ្ញ្យល់បQណុា�្ ថា្ន្�់ចិត្ត�្មួយ�ក្រមិតហ្នុង នេពល�្មយួចាប់
�ំនេណ�តជាសតRថ្ម ីគឺនេK�្នុងថា្ន្�ហ់្នុង។ តែភ្ន�បញ្ញ�្្មយួយល់�្នងុទំហំយល់បQណុា�្
នេ�ះនេហ�យគឺថា្ន�់្ចិត្តរបស់សតRថ្មី។ នេក្រqះតែតតែភ្ន�បញ្ញ្�្មយួគិតយល់�ក្រមិតណា
ក្របតិ�ម្មនេ�្ល�យតបរបស់�្មួយ�ឹងបង:ជាសងា្ខ្រសក្រមាប់សតRនេសយ�្នុងជាតិថ្មី
�្នុង�ក្រមិតហ្នុង នេ�ះគឺសងា្ខ្រគឺសងា្ខ្រណា សងា្ខរ្ណាៗៗៗៗៗៗៗ នេត��្មយួយល់
ឬនេKពីសងា្ខ្រតែដលសតRនេសយនេKជាតិប�្ទ្ប់។ �្មួយៗយលន់េហ�យស្គល្ព់ូឬ
នេKថាចិត្តពូនេKថា្ន�់្សតRណា  �្មយួស្គល់្ពូនេទ???? �្មយួនេម�លពូ  នេម�លតំាងពី
ស្គ្ល់ពូម�  នេត�មា�អ្ន�ណាក្របតិ�ម្មនេ�្ល�យតបសំណួរនេគសួរពូបា�រហ័ស  �ិង
ក្រតូវបា�ជាងពូនេទនេKនេល�នេ8�នេ�ះ?  �្មយួយល់ពីអRីតែដលពូចង់ក្របាប់�្មយួឬនេK
�្មួយ?  �្មួយនេអ�យ�្មួយៗៗៗ នេ�ះគឺសញ្ញ�្រុណារបស់ពូ អRតីែដលពូ�ំពុងនេរaបរាប់
ព�្យល់�្មួយនេ�ះគឺបញ្ញ្គុណ នេហ�យអRីតែដលពូព�្យល់គ្ម្�នេល�សគ្ម្�=Rះ �្នុង
ចិត្តពូគឺវិសុទ្ធគុិណ �្មួយទទួលបា�សញ្ញ្ពូ�្នងុអារម្មណ៍តែដរ ឬនេទ?  គិតនេr�ញ
នេហ�យទទួលអារម្មណ៍ថាអូយសុ=ណាស់ នេ�ះគឺqល់ក្រតូវ�រុណាគុណ គិតៗនេJ
�្នុអារម្មណ៍�្មួយយល់នេJៗ  ងា�នេJណា�៏នេr�ញ  ឮ  ដឹង  យល់  ថាពបូា�
�ិយយរួចនេហ�យក្រគប់ក្រជុងនេក្រជាយ នេ�ះគឺការqល់ក្រតូវបញ្ញគុ្ណ គិតនេJ នេម�ល
នេJ នេr�ញសពRក្រគប់ឥត=Rះទាំងកាយវិការ ការនេស្ល¨�q�់ ទឹ�សំនេឡង ស�ម្ម-
ភាពនេ�្ល�យតប  ភាពអត់ឱ� មា�អារម្មណ៍ថា មិ�នេល�សមិ�=Rះ នេ�ះគឺ�្មយួqល់
ក្រតូវវិសុទ្ធិគុណ ។ នេត�វិសុទ្ធគុណ បញ្ញ្គុណ �ិង�រុណាគុណនេ�ះ�ក្រមិតសតR
អីនេJ�្មួយ?  យល់ពីពូ ស្គ្ល់ពីពូ ឬនេK?  ចិត្តអ្ន�នេបាសសមា្អត្ធម៌ក្រពះពុទ្ធ ជា
ចិត្តសតR�្នុងថា្ន្�់អR?ី ជាវញិ្ញ្ណសតRអRី�្មួយ?? នេត��្មយួនេម�លយល់នេទ? �្មយួរឭ�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 237
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q�្យក្រពះពុទ្ធនេម�ល ក្របតិ�ម្មតិះនេដaលបុគ្គលតែដលគួរតិះនេដaល នេឡ�ងឋា�សួគ៌
តាមជា�់តាមថា្ន�់្ នេក្រកាយនេពលសតRស្លប់្នេJដូចនេគយ�នេJ��់ នេហ�យសរនេស�រ
បុគ្គលតែដលគួរតិះនេដaល  សតRនេក្រកាយនេពលស្ល្ប់ធា្ល្�់ចុះទុគ្គតិភពដូចនេគធា�់
ពីនេក្រកាយ។  យល់ពីនេរ}ងពូចង់ក្របាប់�្មួយនេហ�យឬនេK�្មួយ? ចាប់សញ្ញន្េហ�យ
យ�នេJគិតយល់នេហ�យឬនេK?  ទទួលអារម្មណ៍នេហ�យឬនេK?  នេ�ះគឺសញ្ញត្ាម
ទា្វ្រមនេ�ណា�្មួយ។ យល់នេទ�្មួយ???  ជាថា្ន្�់ចិត្តតែដលក្រតូវតែបងតែច�ឋា�គ្ន្
នេក្រកាយនេពលសតRស្ល្ប់។  �្មួយយល់ឬនេK????  ពូ�ឹងព�្យល់ថាសតRនេហតុអRី
បា�ជាចាបស់ញ្ញ=្សុ នេត�មា�ធម៌អRនីេK�្នងុចិត្តព�ួនេគនេKនេពលនេក្រកាយនេទaត៕
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ថ្ងៃ��ទី១៨ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:០៩ យប់
នេសV�រពំុមា��្មយួនេម�លយល់�ូវសញ្ញពូ្ចង់ក្របាប់ពួ��្មួយ �្នងុចិត្ត�្មយួៗ

សម័យនេ�ះម�ុស្សមា�អញធំណាស់ �មា្ល្ងំរមូរចូលខ្ល្ងំ  �មា្ល្ងំ=ុសខ្ល្ងំ អវិជា្ជ្
ខ្ល្ំងជាងចាស់ៗជំ��់មុ� អ៊ីចឹងនេហ�យបា�ជានេម�លសញ្ញពូ្ចង់ក្របាប់មិ�យល់
ពូចង់ក្របាប់�្មយួពីរនេបaបតែដលសងា្ខ្រក្រតូវបា�បនេង:�តនេឡ�ង  មិ�តែម�ឱ្យសញ្ញន្េJ
ពួ��្មួយ ឱ្យនេម�លចិត្តអ្ន�បនេញ្ចញនេយបល់នេទ។ �្មយួនេម�លពូសរនេសរនេហ�យអត់
ដឹងថាអRីសំខ�់  តែដលចិត្ត�្មួយមិ�តែដលបា�យល់។ នេ�ះជាចិត្តម�ុស្សតែដល
�មា្ល្ំងកាឡាបៈវិលម�ដល់ក្រតង់សម័យនេ�ះ។  ពូមា�ភារៈចុះម�ទាញ�មា្ល្ំង
បស្ត្រញ្ច្សនេ�ះ ឱ្យរ8វិញនេដ�ម្បីបនេង:��ធម៌�តញ្ញដូល់ម�ុស្ស នេហ�យម�ឱ្យម�ុស្ស
មា��ុសលធម៌�្នងុចិត្ត។ នេត�ពូជាអ្ន�ណា?

(រូបភាព ជាអត្ថបទនៃថ្ងទ១ី៧ តែ=�ុម°ៈ ឆ្ន្២ំ០២០ នេមា៉ង្១០:០៩ យប់)
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