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ថ្ងៃ��ទី០១ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:៤៤នាទីយប់
កម្ល្ំងដែដលផលិតជាធម៌ដឹង និងកម្ល្ំងដែដលផលិតជាធម៌មិនដឹង៖

�ូសូមរំលឹក�ីខាងលោដ�មថ្ងៃនការគិតបន្តិច  ព្រតូវគិតឱ្យលោu�ញថអ\ីៗក្នងុ
លោ�កលោនះលោក�តមក�ីកម្ល្ងំថ្ងៃនកូនក�បៈ ដែដលមនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់វិល
សច្ចៈគឺដែតប៉ុណ្ណឹង។  �ួកក្មួយៗកុំព្រចxំក្នុងលោ�កមនធតុ  លោធ\�តុទូចានឆ្ន្ំង
និងខ្លួនមនុស្សជាលោដ�ម  គឺលោក�តមក�ីកម្ល្ំងវិលថ្ងៃនក�បៈដែដលមនធតុដី
ទឹកលោភ្ល�ងខយ្ល់។  គឺគិតរាប�ី់កម្ល្ងំលោនះមកលោទ�បក្មយួគិតលោចញ  លោប�លោFជាប់នឹង
ក្បាលក្មួយថជាធតុគឺក្មួយគិតមិនលោចញលោទ  ឬលោគលោ�ថមិនយល់ធម៌លោនាះ
ណ៎!  លោហ�យលោនះជាលោរpងសខំាន់  លោហ�យសខំាន់ណស់លោទះ(នលុយប៉នុា្ម្ន
រយ�ន �នៗៗដ�ុ្លរ្កម៏នតថ្ងៃម្លមិនលោស្ម�នងឹការយល់ធម៌លោនះដែដរ  លោនះជា
សម្តី�ូខឹម  វាសនារបស់ក្មួយ យកពាក្យលោនះលោl�ិចារណ  ដែតសា្ល្ប់ហួស
អត្ថិភា�ជាមនុស្សលោហ�យ  គឺហួសអស់លោហ�យ។  លោក�តមកទន់សម័យមន�ូ
�ន្យល់ធម៌គឺសំណងអ្នកទំងអស់គា្ន្ណស់  លោប�ក្មួយណ  ឬមនុស្សណ
លោធ\�ឱយ្ហួសសម័យកាលលោនះលោហ�យ ហួសឱកាសលោនះលោហ�យ លោ�លផតុអត្ថិភា�
ជាមនសុ្សឬលោព្រគាងវញិ្ញណ្លោចញ�ីរូបកាយជាមនស្ុសលោនះលោហ�យ មនុស្សលោនាះ
នឹងសា្តយ្ នឹងហូរទឹកដែភ្នកដែព្រសកយំប៉ុនា្ម្នដង  ក៏ហួសលោ�លលោlលោហ�យដែដរ
លោហ�យលោព្រគាងវិញ្ញ្ណដែដលជាលោយ�ង�ិតព្រ(កដ  នឹងរស់លោFរសាត់អដែណ̧ត
ក្នុងលោ�លដ៏យូរលង់ផ្ទុះដែផនដីលោនះលោl កលោក�តជាដែផនដីថ្មី លោហ�យលោFក្នុង
រយៈលោ�លថ្ងៃនអាយុដែផនដីលោនាះ �ំុមនព្រ�ះព្រWស់ដឹងមកបំភ្លដំឺលោណ�រ ឬដំលោណ�រ
ធម្មជាតិផង  លោFក្នុងមួយដំលោណ�រលោក�ត  រហូតដល់ដែបកធ្ល្យដែផនដីលោនាះ គឺ
រយៈលោ�លដ៏ដែវងលោនះ�ំុមនព្រ�ះ�ុទ្ធព្រWស់លោFក្នងុអាយុដែផនដីលោនាះផង  លោហ�យ
លោព្រគាងវិញ្ញ្ណដែដលជាលោយ�ងលោនាះធ្ល្ក់នរក  លោlជាសត\ក្នុងទុគ្គតិភ�ខ្លះ  ឬ
សំណង(នមកជាសត\សុគតិភ�ទបៗក្នងុរយៈលោ�លមួយណលោនាះ លោហ�យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 16
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វិលមកកា្ល្យជាសត\លោFក្នុងទុគ្គតិភ�ទំងដឹងខ្លួនថ  ខ្លួនជាអ្នកណ គលឺោl
ទំងលោយ�ង គលឺោយ�ងណ អត់មនដែព្របព្របួលបន្តិចលោទ គឺលោយ�ងដែតម្តង ចុះលោរpងអី
ដែដលលោយ�ងលោក�តទន់សមយ័�ូ សម័យកម្ល្ងំ ឬចំហាយព្រWសដឹ់ងរបសព់្រ�ះ�ទុ្ធ
លោហ�យលោព្រគាងវិញ្ញ្ណ(នចូលក្នុងអត្ថិភា�ជាមនុសស្លោហ�យ  មកមនឱកាស
(ន�ួប�ូលោទ&ត លោហ�យបំផ្ល្ញឱកាសដ៏កព្រមលោនះលោដាយខ្លួនឯង លោធ\�ឱ្យលោព្រគាង 
វិញ្ញណ្លោធ\�ដំលោណ�រដែវងឆ្ងយ្រាប់�នៗៗឆ្ន្�ួំបវិបត្តកិ្នងុទុគ្គតិភ�  លោឆះលោរាល
រាលលោ ្́តទំ្ងដឹងខ្លួនថខ្លួនជានរណ  លោព្រពាះដែតខ្លួនបផំ្លញ្ឱកាសលោដាយខ្លនួ
ឯងលោនះ  �ូលោសាកសា្ត្យ�ំនួស  លោសាកសា្ត្យណស់  ព្រគាន់ដែតសា្ត្ប់ឱយ្យល់
ព្រតឹមដែត�ីរបលីោម៉ង្សព្រមប់មនសុស្ឆ្លត្  ដែតលោប�មនសុស្លdង់  សា្តប្ប់នួព្រ(ំថ្ងៃថd
លោហ�យយល់ រស់លោFព្រសបនឹងធម៌ក្នុងកំលោណ�តសាង  គឺ�ីវិតមនុស្សលោដាយ
សប្បាយរីករាយ  លោu�ញលោគាលលោÍច្បាស់  ដឹងដំលោណ�រលោព្រគាងវិញ្ញ្ណរបស់
ខ្លនួច្បាស់  សរលោស�រសំណងខ្លនួណស់  លោហ�យមិនព្របឹងគិតឱ្យយល់  លោlជា
បំផ្ល្ញឱកាសលោនះ  លោត�ក្មួយៗយល់លោទ?  ក្មួយៗយល់អំ�ីចិត្តរបស់�ូដែដលដឹង
ការ�ិតលោនះលោទ?  យាយWគាត់ខំព្របឹងលោធ\�បុណ្យស�\ថ្ងៃថd  អស់ព្រទ�្យសម្បត្តិ
លោព្រច�នណស់គឺលោដ�ម្បីឱ្យព្រតូវផ្លូវដែដល�ូកំ�ុង�ន្យល់លោនះឯង  ដែតក្មយួគា្ម្នអស់
លុយលោសាះ  មនុស្សលោព្រច�នដែដលយល់  មិនអស់លុយលោសាះ  លោត�វាសំណង
បុ៉នណលោl?  ក្មយួចំាលោម�លដែត�ូលោចញនិយាយបំភ្លធឺម៌ដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងលោនះ
លោត�មនុស្សនឹងលោផ្អ�ល(ក់ទឹក(ក់ដីយ្៉ាងណ? លោ�លលោនាះ(នក្មយួនឹងដឹងថ
យា៉្ងលោម៉ចលោហ�យ ប៉ុដែន្តចំលោពាះអ្នកដែដលមិនភា្ញ្ក់  សូម្បីដែតលោFក្នុងលោ�លមន
វត្តមនរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធក៏�ួកលោគមិនដឹងដែដរ លោនះលោហ�យជាសត\ដែដលមិន(នសាង
ឧបនិស្ស័យសព្រមប់យល់ធម៌។  �ូសូមរំលឹកម្តងលោទ&ត  ឈប់គិត�ីលោមលោរ&ន
ដែដល�ូលោFដឹងថ វាគឺជាធតុ ឬ�ិភ�លោ�កលោនះជាធតុ ព្រតូវចាប់គិតលោរpងថ្មី
គឺ�ិភ�លោ�កលោនះជាកម្ល្ងំ  ឈប់គិតថធតុណ៎ក្មយួ!  គឺជាកម្ល្ងំលោទ កម្មគឺ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 17
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កម្មន្ត  លោហ�យកម្មន្តគឺជាកម្ល្ំង ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងថអ\ីៗក្នុងលោ�កលោនះលោក�តមក
�ីកម្ម  គឺលោក�តមក�ីកម្ល្ំងលោនះលោហ�យ  លោត�ក្មួយយល់លោទ?  �ូថឱ្យឈប់គិតថ
�ិភ�លោ�កលោនះជាធតុ  វាគឺជាកម្ល្ងំថ្ងៃនក�បៈដែដលមនធតុដីទឹក  លោភ្ល�ង
ខយ្ល់វិលក្នុងទព្រមង់ដូចកនូអាលោ(្៉ង  ក្មយួគិតលោចញ�ីកម្ល្ំងលោនះ  លោហ�យជា
កម្ល្ំងថ្ងៃនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់  វិលក្នុងទព្រមង់ដូចកូនអាលោ(្៉ងលោនះ  លោហ�យ
វិលខា្ល្ងំបំផុតដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធថ  គា្មន្កម្ល្ងំអ\លីោស្ម�នឹងកម្មលោទ។  ក្មយួៗគិតលោចញ
�ីកម្ល្ំងវិលលោនះ  សច្ចៈគឺកម្ល្ំងវិលលោនះ លោនាះក្មួយនឹងយល់�ីលោ�កិយរបស់
មនុស្ស  និងលោ�កិយរបស់សត\ដថ្ងៃទលោទ&ត  មនសត\ក្នុងសុគតិភ�  និងសត\
ក្នងុទុគ្គតិភ�។  លោ�កិយថ្ងៃនសត\ទំងលោនាះខុស�ីលោ�កិយរបស់មនុស្ស  ប៉ុដែន្ត
ជាលោ�កិយដូចគា្ន្វាលោក�តលោចញ�ីលោសចក្តី�ិត  ឬសច្ចៈគឺកម្ល្ំងថ្ងៃនកូនក�បៈ
ដែដលមនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់វិលលោទ។  ក្មួយៗព្របឹងអាន  លោហ�យសញ្ជឹងគិត
ឱ្យយល់�ីដំលោណ�រថ្ងៃនការកលោក�តលោ�កិយលោដាយសច្ចៈ គឺកម្ល្ំងថ្ងៃនក�បៈ
ដែដលមនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់វិល។ លោនះលោហ�យគឺធម៌  ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងធម៌  គឺ
សដែម្តងលោរpងលោនះព្រ(ប់ដល់សត\លោ�ក លោត�ក្មួយយល់លោទ?

ឥxូវ  �ូចាប់លោផ្ត�មនិយាយអំ�ីកម្ល្ំងដែដលផលិតលោចញជាធម៌ដឹង
លោព្រគាងវិញ្ញ្ណ  និងកម្ល្ំងដែដលផលិតលោចញជាធម៌មិនដឹងគឺកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុ
ដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់។  ព្របឹងសញ្ជឹងគិតព្រតង់ចំណុចលោនះណ៎ក្មយួ?  មួយគឺកម្ល្ំង
សព្រមប់ផលិតជាលោព្រគាងវិញ្ញ្ណ  �ីរគឺកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់ដែដល
សព្រមប់ផលិតជាធម៌មនិដឹងមនជាអាទិ៍  គឺអ\ីៗដែដលក្មួយលោម�លលោu�ញ�ុំវិញ
ខ្លនួ  និងសម្បកខ្លនួរបស់ក្មួយព្រគប់គា្ន្លោនះផង។  ក្មួយឈប់អាន  លោហ�យគិត
ព្រតង់លោនះសិន  លោត�ក្មួយយល់លោទ?  ក�បៈវិលលោចញជាកម្ល្ងំ  និងកម្ល្ំងថ្ងៃន
ធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខយ្ល់  លោត�ក្មួយយល់លោទ?  គឺកម្ល្ំង  និងកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុ លោត�ក្មួយ
យល់លោទ?  កម្ល្ំងទុកសព្រមប់ផលិតលោព្រគាងវិញ្ញ្ណ  វាលោម�លមិនលោu�ញលោទ  វា
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 18
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កាប់មិនមតុលោទ  លោក�បយកលោlដាក់ឯណមិន(នWមបំណងរបស់លោយ�ងលោទ
លោនះគឺជាកម្ល្ំង  ប៉ុដែន្តកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុក្មួយអាចលោក�បវាយកលោlណក៏(ន ទំង
កម្ល្ំងធតុខ្យល់ កម្ល្ំងធតុទឹក កម្ល្ំងធតុដី និងកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ង។ លោត�ក្មួយ
Wម�ូ�ន្យល់ទន់លោទ? កម្ល្ំងទុកលោធ\�លោព្រគាងវិញ្ញ្ណ លោធ\�ឱយ្ ដឹង កាប់មិន(ន
បះ៉មិន(ន  វាទុកលោធ\�លោព្រគាងវិញ្ញ្ណ  និងសងា្ខ្រដែដលលោក�តលោចញ�ីលោចតនា
របស់លោព្រគាងវិញ្ញណ្  កាលលោFក្នងុកំលោណ�តសាងគឺមនុស្ស  លោហ�យនិងសងា្ខ្រ
ថយលោព្រកាយ លោFក្នុងលោព្រគាងវិញ្ញ្ណក្នុងកំលោណ�តលោសាយទំងឡាយ។ ចំដែណក
កម្ល្ងំថ្ងៃនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់ទុកលោធ\�របូ នងិអាសវៈកលិោលសដែដលរុំជាប់សងា្ខ្រ
ក្មួយយល់លោទ? ព្រតង់លោនះសខំានណ់ស់  រូប  និងនាម  គរឺូប  និងនាមណ៎!
មនសុ្សគឺនាមរូប  គឺកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុដី  ទឹក  លោភ្ល�ងខ្យល់  និងកម្ល្ំងសុទ្ធ  ក្មួយ
សញ្ជឹងគិតយល់លោទ?  សំខាន់ណស់ព្រតង់ចំណុចលោនះ  �ូថសំខាន់ណស់
ណ៎ក្មួយ!  �ូព្របដូចឱ្យក្មួយឆប់យល់  កម្ល្ំងវិលថ្ងៃនសា្ល្បកងា្ហរ្  សា្ល្បកងា្ហ្រ
មនព្របដែវងព្របដែហល�ីរតឹក  ដល់លោ�លលោយ�ងលោដាតលោភ្ល�ងឱ្យវាវិលខា្ល្ំង  វាលោចញ
ជាកម្ល្ំងសុទ្ធគឺព្របដែវងព្របដែហលបីបួនដែម៉ព្រត  ដែវងជាងសា្ល្បកងា្ហ្រដែដលមន
ព្របដែវងដែត�ីរតឹកលោនាះ។  ទំហំធំលោនះ  គឺជាកម្ល្ំង  មនសុ្សលោយ�ងចូលលោlក្នុង
កម្ល្ងំលោនះមិន(នលោទគឺកម្ល្ងំលោនះវាយ(ក់ថ្ងៃដ(ក់លោ��ង លោខ្ទចខ្ទអីសឥ់xវូលោហ�យ
លោនះគឺកម្ល្ំង  កម្ល្ំងសុទ្ធទុកលោធ\�វិញ្ញ្ណ  វាលោម�លមិនលោu�ញលោទ  កាប់មិនដាច់
លោទ លោនះគឺកម្ល្ងំសុទ្ធណ៎ក្មយួ។ ឥxវូ�ូយកធតដុទឹីកលោភ្ល�ងខយ្ល់លោlដាក់លោល�
សា្លប្កងា្ហរ្ ម្តងលោនះ កម្ល្ងំដែដលលោចញ�ីសា្លប់្កងា្ហរ្ មនដី មនទឹក មនលោភ្ល�ង
មនខ្យល់  ម្តងលោនះលោយ�ងអាចលោម�លថមន�ណ៌លោហ�យ  ដែលងជាកម្ល្ំងសុទ្ធ
លោហ�យ គឺកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុដី កម្ល្ំងថ្ងៃនធតុលោភ្ល�ង កម្ល្ំងថ្ងៃនធតុទឹក និងកម្ល្ំងថ្ងៃន
ធតុខយ្ល់។  ជាសរបុមក  សា្ល្បកងា្ហ្រវិលលោlមនកម្ល្ំងផង  និងកម្ល្ំងថ្ងៃន
ធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខយ្ល់ផង។  កម្ល្ំងទុកលោធ\�លោព្រគាងវិញ្ញ្ណជាធម៌ដឹង  និងដែខ្ស
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 19
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សងា្ខរ្  មូរលោlមុខក្នុងកំលោណ�តសត\សាងគឺមនុសស្  លោហ�យរ�ថយលោព្រកាយ
ក្នុងកំលោណ�តសត\លោសាយដថ្ងៃទលោទ&ត។  ចំដែណកកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់
ទុកលោធ\�រូប  និងអាសវៈកិលោលសដែដលលោFរុំជាប់នឹងដែខ្សសងា្ខ្រ  រាប់ចាប់Wំង
�ីធម៌លោមW្ត្ករុណដែដលជាកម្ល្ំងធតុទឹកព្រតជាក់  និងកម្ល្ំងធម៌ព្រចដែណន
ឈា្ន្នីស  លោ�ភលន់  កំណញ់  សុទ្ធដែតព្របលោភទអាសវៈដែដលលោធ\��ីកម្ល្ំងថ្ងៃន
ធតុទំងបួនលោនះ លោត�ក្មួយយល់ចំណុចលោនះលោទ? កម្ល្ងំថ្ងៃនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់
លោ�លដែដលក�បៈវិល កម្ល្ងំថ្ងៃនធតុលោនះមនមិនលោស្ម�គា្ន្លោFក្នុងកដែន្លងដែដល
អំណចកម្ល្ំងលោlដល់លោទ  ដូចជាឋានព្រ�ះច័ន្ទគា្ម្នកម្ល្ំងធតុទឹកលោទ  អ្នក
វិទ្យាសាស្រស្តរកលោu�ញថ  គា្ម្នទឹកលោទលោFឋានលោនាះ  ភ�ខ្លះលោផ្សងលោទ&តសមប្ូរ
លោដាយធតុដី  ព្រតង់លោនះគឺ�ូចង់�ន្យល់ថកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់មន
មិនលោស្ម�គា្នល្ោFក្នងុព្រគប់ទីកដែន្លងក្នងុដែដនថ្ងៃនកម្ល្ងំកូនក�បៈវិលលោទ ដែតកម្ល្ងំ
មនលោស្ម�ទំងអស់លោFដែដនកម្ល្ំងថ្ងៃនក�បៈវលិ  លោត�ក្មយួយល់អ\ដីែដល�ូ�ន្យល់
ក្មួយលោហ�យឬលោF? កម្ល្ំងនិងកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុ។ លោព្រគាងវិញ្ញ្ណមនសភា�ដឹង
មនលក្ខណៈដូចរបូដែដល�ូបលោងា្ហ្ះភា្ជ្ប់លោlលោនះ គឺមនសរថ្ងៃសវិញ្ញ្ណដែដល
លោធ\��ីកម្ល្ំង  មនសរថ្ងៃសវិញ្ញ្ណដឹងWមព្រគប់ទ្វ្រវិញ្ញ្ណ  មនដែភ្នកព្រចមុះ
ព្រតលោច&កជាលោដ�ម  គឺលោព្រគាងវិញ្ញ្ណណ៎!  មិនដែមនព្រតលោច&កដែភ្នកដូចមនុស្សលោទ
មនុសស្គឺលោព្រគាងវញិ្ញណ្ដែដលដឹងលោហ�យចាក់បំលោ�ញលោដាយកម្ល្ងំថ្ងៃនធតុ ដែដល
ជាធម៌មនិដឹង  អី៊ចឹងលោហ�យ(នជាលោយ�ងសា្ល្ប់លោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោចញ  សម្បក
កាយដែដលជាកម្ល្ំងធតុ លោFស្តូងស្តឹងលោល�ដែផនដី។ លោព្រគាងវិញ្ញណ្មនសភា�
កាប់មិនដាច់ ប៉ះមិន(ន។ លោព្រគាងវិញ្ញ្ណ លោចះលោធ\�ដែខ្សសងា្ខ្រដែដលជាកម្ល្ំង
កាប់មិនដាច់ដែដរ  លោFលោ�លលោFជាមនុស្សលោហ�យថយសងា្ខរ្លោlលោព្រកាយលោFលោ�ល
ជាសត\លោសាយ  គឺគា្ម្នងាប់គា្ម្នលោក�តអីលោទ  មកចូលក្នុងរូបមនុស្ស  លោហ�យ
លោចញ�ីរូបមនុស្សលោធ\�ដំលោណ�រលោlមុខលោទ&តរាប់�នលោកាដិឆ្ន្ំ  ក្នុងសភា�ដឹង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 20
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ជាលោយ�ង គា្ម្នដែព្របព្របួលអ\ីលោទ។ លោព្រគាងវិញ្ញ្ណដូចៗគា្ន្ទំងអស់ គា្ម្នមុខមត់
ឬទំហំខុសគា្ន្អីលោទ  លោហ�យដឹងក្នុងសភា�ជាលោយ�ង  គឺដឹងលោ�លដែដលសងា្ខ្រ
រ�ថយលោព្រកាយ គឺលោសាយកម្ម មិនដែមនលោក�តលោទ គឺលោlដែតម្តង លោlទំងលោយ�ង
គឺលោព្រគាងវញិ្ញណ្ដែដលដឹងថជាលោយ�ង លោត�គួរឱ្យខា្ល្ចញលោញ�តលោទ? ក្នងុកលំោណ�ត
ជាសត\ក្នុងទុគ្គតិភ�  លោFក្នុងអំណចថ្ងៃនកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ង  ដូចលោគយកមនុស្ស
លោlដាក់ក្នងុធុងសំាងរួចដាក់ហាលថ្ងៃថdអស់កាលរាប់�នឆ្ន្ំ  ទព្រមំសងា្ខរ្រ�
ថយលោព្រកាយអស់  ក្នុងនរកជាន់លោព្រកាមបំផុត  រួចរ�មកជាន់លោល�បនា្ទ្ប់  ឬ
លោ�ត�ីជាន់លោព្រកាមដែដលកម្ល្ងំធតុលោ ្́តបំ្ផុត មក�ីរបីជាន់លោហ�យលោសាយកម្ម
ឬសងា្ខ្រដែដល(នសាងWមលំដាប់លំលោដាយ  ដែដលខ្លួន(នសាងក្នុង�ីវិត
សត\សាង។ ព្រតង់លោនះ�ូមិនដឹងយ្៉ាងលោម៉ចដែដរ  �ូយល់មិនទន់(នដែដរ លោម្តច
សងា្ខ្ររ�ថយលោព្រកាយលោនះមនរយៈលោ�លអីយូរៗយា៉្ងលោនះ  ចាំលោម�លបន្តិច
លោទ&តលោម�លដែព្រកង�ូយល់(នព្រតង់ចំណុចលោនះ។ �ូគិតថព្របដែហលជាសងា្ខ្រ
ដែដលខ្លួន(នលោធ\�ផង  គឺកម្មដែដលខ្លួន(នលោធ\�លោដាយខ្លួនឯងផង  និងកម្មលោ�&រ
ដែដលខ្លួនមនចំលោពាះអ្នកដថ្ងៃទ  ក្នុងចំនួនលោព្រច�នប៉ុនណលោនាះផង  លោFក្នុងការ
�ន្យល់លោល�កលោព្រកាយ  �ូនឹងនិយាយ�ីកម្មលោ�&រដែដលមនុស្ស(នលោធ\�ប៉ះពារ
លោlលោល�អ្នកដថ្ងៃទ ថវារមូរជាសងា្ខ្ររលោប&បលោម៉ចលោFក្នុង�ីវិតមនុស្ស  លោហ�យវា
លោសាយយ្៉ាងលោម៉ចលោFក្នុងកំលោណ�តលោសាយទំងឡាយ។

ឥxវូ�ូសុំនិយាយអំ�ីមនុស្សព្រ(ំ�ួកគឺ៖
1 មនុសស្លោទលោវា
2 មនុសស្មនុលោស្សា
3 មនុសស្តិរចា¹្លោនា
4 មនុសស្លោបលោW
5 មនុសស្និរយលោកា

អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 21



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

១.  ខ្លួនជាមនុសស្ចិត្តជាសត\សួគ៌ គឺលោព្រគាងវិញ្ញ្ណដែដលលួចសំងំ
ក្នុងរូបកាយជាមនុស្សលោនាះ  គឺជាលោព្រគាងវិញ្ញ្ណថ្ងៃនសត\សួគ៌  រាប់ចាប់Wំង
�ីព្រ�ហ្មជាន់លោល�បំផុត  ចុះមកលោទវWជាន់លោព្រកាមបំផុត  �ូនិយាយលោលងថ
លោយ�ងលោម�លដែភ្នក លោយ�ងលោម�លការនិយាយស្តី  ការលោស្ល¬កពាក់ ស្ទង់លោlរកចិត្ត
លោត�សញ្ញស្ត\សគ៌ួមួយណលោនះ លោFលួចសំងំក្នងុសម្បកកាយជាមនុសស្ សញ្ញ្
លោនះជាសញ្ញ្សត\សួគ៌ថ្ន្ក់ទីប៉ុនា្ម្ន  ជាព្រ�ហ្មថ្ន្ក់ទីប៉ុនា្ម្ន  ជាលោទវWថ្ន្ក់ទី
ប៉ុនា្ម្ន លោប�ដែភ្នកលោយ�ងមុត លោម�លកាយវិការ លោម�ល�ន្លឺដែកវដែភ្នក សា្ត្ប់ពាក្យសម្តី
ស្ទង់Wមទ្វ្រមលោនាលោlទឹកចិត្ត លោlព្របអប់លោបះដងូ គឺលោយ�ងនឹងដងឹថ គឺជាសត\
សួគ៌ថ្នក្់ទីប៉ុនា្ម្នលោហ�យ  លោនះគឺមនុស្សលោទលោវា។  ដែបកធ្ល្យអត្ថិភា�ជាមនុសស្
លោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោនះនឹងលោlលោសាយសខុWមថ្ន្ក់ចិត្តរបស់លោគ លោFក្នុងសុគតិភ�
នាជាន់ណមួយ។

២.  មនុសស្មនុលោស្សា ខ្លួនជាមនុសស្លោព្រគាងវិញ្ញ្ណមនធម៌ក្នងុចិត្ត
ជាមនុសស្ លោ�លសា្ល្ប់លោហ�យនឹងលោក�តជាមនុស្សវិញ។

៣.  មនុស្សតិរចា¹ល្ោនា លោម�លសភា�កាយវិការ ចរិត ឫកពារ សម្តីសលោÑ្ត្
លោស្នហារបស់�ួកលោគ  មិនលោចះខា្ម្ស់  មិនលោចះលោអ&ន  ឱ្យដែត(នសុី  ឱ្យដែត(ន
រួមលោភទ និងខា្ល្ចងាប់ សងំំដែតសុខ លោប�ចិត្តមនិកាចសាហាវដែដលជាលក្ខណៈ
ចិត្តរបស់សត\នរកលោព្របត  គឺជាចិត្តសត\តិរចា¹្ន  លោ�លសា្ល្ប់�ីកំលោណ�តមនុស្ស
លោព្រគាងវិញ្ញណ្របស់�ួកលោគ នឹងចាប់កំលោណ�តជាសត\តិរចា¹ន្លោគចមិនរួចលោx�យ
លោនះជាសញ្ញ្សត\តិរចា¹្ន។

៤.  មនុស្សលោបលោW លោព្របតមន១២ព្រកុម  មកលួចសំងំក្នុងសមប្កជា
មនុសស្  មនុសស្លោបលោW  សភា�ចិត្តរបស់លោព្របតគឺ  រិះថដំែបបកំណញ់  សា្ត្យ
ណស់ លោព្របតក្នុងថ្ន្ក់ខ្លះលោទ&តគឺឃ្ល្នណស់គឺចង់(នណស់  មិនដែដល
ស្កប់ស្កល់លោទ  ចង់(នលោហ�យចង់(នលោទ&ត  លោនះគឺសភា�ចិត្តលោព្របត  សភា�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 22
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លោព្រគាងវិញ្ញ្ណរបស់លោព្របត  ដែដលមកលួចសំងំក្នុងសម្បកជាមនសុ្ស  មនសុ្ស
លោបលោW។ ដែបករូបកាយភា្ល្ម លោព្រគាងវិញ្ញ្ណរបស់លោគនឹងលោlលោសាយទុក្ខជាសត\
លោព្របតទំង១២�ួកលោlWមថ្ន្ក់ចិត្តរបស់�ួកលោគលោដាយលោ�&សមិនរួចលោx�យ។

៥.  ចំលោពាះមនុសស្និរយលោកា មនសញ្ញ្Wមទ្វ្រមលោនារបស់លោយ�ង
អាចឱ្យដឹង(នអំ�ីចិត្តរបស់លោគ  លោទះ�បលោព្រកម  �បលោម្Á  រូបសា្អ្តយ្៉ាង
ណក៏លោដាយ ខាត់ដែស្បកសយ្៉ាងណកល៏ោដាយ មនតនួាទីធបំ៉ុនណកល៏ោដាយ
ជាអ្នកដែដលលោធ\��ិធីបុណ្យធំ លោហ�យលោព្រច�នដងយ្៉ាងណក៏លោដាយ ដែតសភា�ចិត្ត
កាចសាហាវ  រមិលគុណ  ព្របទូស្តជាមួយនងឹគុណ  ចិត្តព្រចដែណនឆ្កះឹលោឆ្ក¬ល
សាហាវលោឃរលោÒរបស់មនុស្សលោនាះ ក្មួយៗអាចលោម�លសភា�ហ្នឹងលោl លោហ�យ
ស្ទង់�ីភា�សាហាវរបស់លោគ  ក្មួយនឹងដងឹថលោនះគឺជាចិត្ត  ឬលោព្រគាងវិញ្ញ្ណ
របស់សត\នរក  លោ�លដែបកកាយជាមនុស្សភា្ល្ម  លោព្រគាងវិញ្ញ្ណរបស់លោគនឹង
លោlលោសាយទុក្ខជាសត\នរកWមជាន់ថ្ន្ក់ថ្ងៃនចិត្តរបស់�ួកលោគលោនាះលោl។

�ូសុំរំលឹក�ួកក្មួយថ  ទំងសត\សួគ៌ព្រគប់ជាន់ថ្ន្ក់ក៏មកលួចសំងំ
ក្នុងរូបកាយជាមនុស្សលោនះ  លោព្រគាងវិញ្ញ្ណដែដលមនចិត្តជាមនុស្ស និងចិត្ត
ជាសត\តរិចា¹្នកម៏កលួចសងំកំ្នងុរូបកាយជាមនសុស្លោនះដែដរ ចដំែណកសត\លោព្របត
ក្នុងថ្ន្ក់ព្រគប់ជាន់ថ្ន្ក់  និងនរកព្រគប់ជាន់ថ្ន្ក់ក៏មកលួចសំងំក្នុងរូបកាយ
ជាមនុសស្លោនះដែដរ។  លោ�លដែបកធ្ល្យខន្ធជាមនុសស្  លោព្រគាងវិញ្ញ្ណរបស់លោគ
នឹងលោlលោសាយសុខលោសាយទុក្ខWមថ្ន្ក់ចិត្តរបស់លោគលោនាះលោl។  ក្មួយព្រតវូចងចំា
អត្ថបទ�ូ�ីលោល�កមុន លោបះដងូថ្ងៃនលោព្រគាងវិញ្ញ្ណរបស់សត\ទំងអស់លោនះ លោធ\��ី
កម្ល្ំងថ្ងៃនធតុព្រតជាក់គឺព្រ�ហ្មថ្ន្ក់ខ្ពស់បំផុត  ចះុមកលោទវW  លោហ�យព្រ�ំព្របទល់
គឺឋានមនុសស្ថ្ន្ក់ដែចកឋាន  លោហ�យព្របអប់លោបះដូងលោ ្́ត្  លោFក្នុងដែដនថ្ងៃនកម្ល្ំង
ធតុលោភ្ល�ងគឺចាប់�ីតិរចា¹ន្ លោព្របត នងិនរកលោ ្́តជ្ាងលោគបផំតុ ឬនរកលោព្រកាមបផំតុ
ប៉ុដែន្តលោ�លលោព្រគាងវិញ្ញ្ណថ្ងៃនសត\ទំងអស់ទំងសត\សុគតិភ�  និងទុគ្គតិភ�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 23
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(នព្រតូវជាប់គំាងលោដាយរូបកាយមនសុស្ជាកម្ល្ំងថ្ងៃនធតមុនិដឹង លោធ\�ឱយ្កម្ល្ំង
ធតុព្រតជាក់ខា្ល្ំង  និងលោ ្́ត្ខា្ល្ំងលោlជាដឹងថ  ព្រតជាក់តិច  និងលោ ្́ត្តិចលោព្រប&ប
ដូចលោយ�ងយកព្រកណត់ព្រកាស់  ព្រកណត់ដូចជារូបកាយមកព្រទប់ថ្ងៃដលោយ�ង
លោហ�យលោlកាន់ដុំទឹកកក វាទទួលដឹងសភា�ព្រតជាក់តិចណស់ លោហ�យលោ�ល
លោយ�ងព្រទប់ថ្ងៃដនឹងព្រកណត់លោនះលោហ�យលោlកាន់ដែដកលោ ្́ត្  ក៏ដឹងសភា�លោ ្́តល្ោនះ
តិចណស់  ប៉ុដែន្តលោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោ�លលោចញផុតរូបកាយភា្ល្ម  វាដឹងសភា�
ព្រតជាក់ខា្ល្ំង  គឺលោសាយសុខក្នុងសុគតិភ�  លោហ�យដឹងថលោ ្́ត្ខា្ល្ំងWមលំដាប់
លំលោដាយលោ�ថលោសាយទុក្ខក្នុងទុគ្គតិភ�  លោត�ក្មួយយល់លោទ?  ក្មួយៗដែដល
លោក�តមកព្រក រូបសម្បត្តិមិនសា្អ្ត លោរ&ន(នតិចតួច មនការតូចចិត្តនឹង�ីវិត
ខ្លនួ  បុ៉ដែន្តលោប�លោព្រគាងវិញ្ញ្ណក្មយួមនការយល់ធម៌  គឺលោព្រគាងវញិ្ញ្ណកតញ្ញូ
លោហ�យព្របអប់លោបះដូងថ្ងៃនលោព្រគាងវិញ្ញណ្មនសភា�ព្រតជាក់ល្អ  ភា�វិកលវិការ
រូបមិនសា្អ្ត  មនចំលោណះដឹងលោខ្សាយ  ជាអ្នកព្រកព្រកី  ព្រគាន់ដែតជាកម្មលោ�&រ
បន្តិចបន្តួចប៉ុលោណ¾្ះ  លោត�មនអ\ីអន់ចិត្ត  តូចចិត្តលោប�លោព្រប&បលោធ&បលោlអ្នកមន
មនចំលោណះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់  រូបសម្បត្តិសា្អ្ត  ដែត�ួកលោគមនព្របអប់លោបះដងូលោ ្́ត្
លោនាះ លោត�ក្មយួយល់�ីអ\�ូីចង់និយាយឬលោF? កូនៗរបស់�ូ ព្រតូវ(នព្រសូបទញ
លោដាយសនា្ត្នរបស់�ូ  មិនអាចជាមនុស្សមនចិត្តអាព្រកក់(នលោទ  សូមក្មួយ
រីករាយនឹង�វីិតព្រតវូរបស់ខ្លួន លោហ�យរីករាយលោFក្នុងដំលោណ�រ�ីវិតជាមនសុ្ស និង
ដលំោណ�រ�ីវិតលោព្រកាយដែបកធ្ល្យរំ�យខន្ធ�ីមនុស្សលោនះលោl៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2738008559760554
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ថ្ងៃ��ទី០២ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០១:០៥នាទីរវេ%&ល
អ\ីៗ ដែដល�ូនិយាយ ខ្លះជាចិត្តយល់ លោហ�យខ្លះលោទ&តដែដលមនលក្ខណៈ

លោព្រÌៗ ជាសភា�ចិត្តពាល់ព្រតូវ។
�ូលោចះដែតចងល់ោស�ច  លោ�ល�ូដឹងចិត្តរបស់ក្មួយៗ  ប្អូនៗជាអ្នកយល់

អិលឌីភីខ្លះ  មិនទន់មនសទ្ធ្នឹងពាក្យសម្តដីែដល�ូលោរ&បរាប់  �ូដឹងលោហ�យ
�ូលោស�ច �ួកលោគពាល់មនិព្រតូវបញ្ញ្គុណរបស�ូ់លោទ។ �ូសំុរលឹំកក្មួយៗ ប្អនូៗថ
�ូឆ្ល្តវាងថ្ងៃវជាងក្មួយៗ និងប្អូនៗឆ្ង្យណស់ �ូមិនxបដ់ូចក្មួយៗ និងប្អូនៗ
ខ្លះលោនាះលោទ  ដូលោច្នះលោប��ូនិយាយលោហ�យគឺ�ូច្បាស់ជាមនអ\ីជាអំណះអំណង
សព្រមប់ការ�ន្យល់របស់�ូលោហ�យ អ\ីដែដលលោព្រÌៗលោហ�យ�ូលោរ&បរាប់ព្រ(ប់ក្មួយៗ
ជាសភា�ចិត្តដែដលពាល់ព្រតូវ  មិនព្រតឹមដែតគិតយល់លោទ  គឺពាល់ព្រតូវដូចលោគក្តិច
លោយ�ងលោហ�យឈឺអី៊ចឹង លោត�ពាល់ព្រតូវWមរយៈអី?  គា្ម្នអ\ីលោព្រ´អំ�ីវិបស្សនាលោទ។
�ូសុំរំលឹកក្មួយៗថ  �ូវិបស្សនាWំង�ីឆ្ន្ំ២០០៨  រហូតមកដល់លោ�លលោនះ
គា្មន្លួសមួយថ្ងៃថdលោទ លោទះបី�ូឈរ លោដកលោដ�រអង្គយុ សភា�ដឹងខាងក្នងុរបស់�ូ
ជាវិបសស្នាលោហ�យ លោហ�យលោFលោ�លដែដល�សូំងំដូចលោ�លជាលោដកលោសd¬ម សភា�
ដឹងលោនាះ  កាន់ដែតច្បាស់លោx�ងៗ  លោនះលោហ�យគវឺិបស្សនា។  ឥxវូ�ូ�ន្យល់ក្មួយ
បន្តិច  លោដ�ម្បីឱយ្ក្មួយមនសទ្ធ្អំ�ីចិត្តពាល់ព្រតូវ  មិនដែមនចិត្តគិតយល់លោទ  គឺ
ចិត្តពាល់ព្រតូវរបស់�ូអំ�ីសភា�ធម៌ខ្លះដែដល�ូ(ននិយាយ។ មនុស្សលោព្រច�ន
ណស់ព្រកលោxកលោម�លសភា�លក្ខណៈមនុស្ស�ូថជាមនុស្សលោទសៈ  មនុស្ស
មនលោភ្ល�ងកំហឹងលោ�ញខ្លួន  គឺលោ�ញលោlលោដាយកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ង  លោនះលោព្រពាះលោគ
សម្គ្ល់Wមរយៈបញ្ញ្រាក់ៗ  ឬការលោចះចំាគម្ពីរ  ឬវិបសស្នាពាល់ព្រតូវWម
រលោប&បវលោង\ងខ្លះ  ព្រតូវខ្លះ  ព្រចបូកព្រចបល់រកច្បាស់�ស់ព្រតឹមព្រតូវមិនលោu�ញ
ព្រសលោដ&ងនឹងមនុស្សxប់  ឬមនុស្សវលោង\ងនឹងវិបស្សនា  គឺពាល់ព្រតូវវលោង\ង។
Wមការពាល់ព្រតូវ ឬចំាធម៌ដែដលជាសភា�វលោង\ងរបស់�ួកលោគ លោគលោម�លលោu�ញ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 25
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ថ�ូជាមនុសស្លោ�ញលោដាយធតុលោភ្ល�ង  គឺលោទសៈលោព្រពាះលោគលោម�លWមរយៈពាក្យ
សម្តី  សកម្មភា�លោ ្́ត្ព្រកហាយលោល�សមនុសស្ធម្មWរបស់�ូ។  �ិតដែមនលោហ�យ
មិនខុសលោទ  វាគឺជាសភា�លោ ្́ត្  ឬកម្ល្ំងធតុលោ ្́ត្គឺលោទសៈលោFក្នុងខ្លួន�ូ  ប៉ុដែន្ត
Wមបញ្ញ្របសល់ោគ  និងWមរលោប&បចំាធម៌របស់�ួកលោគ  លោគមិនដឹងថសភា�
ព្រតជាក់  ដែដលជាធម៌ករុណលោFក្នុងខ្លួន�ូសព្រមប់បន្សាបធម៌លោ ្́ត្គឺលោទសៈ
មនទំហំធលំោធងបុ៉នណលោទ។ សភា�ថ្ងៃនករណុលោនះលោចញសញ្ញ្Wមរយៈចិត្ត
ខ\ល់ខា្វ្យរបស់�ូចំលោពាះមនុស្សលោដាយគា្ម្នព្រ�ំដែដន�ូ�សាសន៍  �ណ៌សម្បុរ
សាសនាអ\ីលោនាះលោx�យ  គឺជាចិត្តនឹកគិតដល់ទុក្ខរបស់មនុស្សលោu�ញដែតការ
ព្រពាត់ព្រ(ស់ លោu�ញដែតភា�វលោង\ងវងា្វន្់ លោu�ញអ្នកខ្លះអត់ឃ្ល្ន លោu�ញមនុស្ស
�ះិជាន់គា្ន្ដិតជាប់លោព្រÌលោFក្នុង�លោព្រÑចិត្ត�ូ  លោស្ទ�រគា្ម្នលួសមួយដលោង��មណ។
លោត�មនុស្សមួយដែផនដីមនចិត្តដូច�ូដែដរឬលោទ?  លោត�អ្នកទំងអស់គា្ន្(នយល់ថ
លោនះគឺជាធតុព្រតជាក់  ដែដលមនលោFក្នងុចិត្ត�ូដែដលបលោង្ក�តឱ្យមនចិត្តខ\ល់ខា្វយ្
នឹងលោរpងលោគលោដកមិនលក់បក់មិនលោល��យ  លោដ�រលោlណ  លោទះលោlព្របលោទសណ
កដែន្លងណ សប្បាយយ្៉ាងណក៏ចិត្តគតិជាប�ី់ភា�លោខា្លច្ផស្ា ភា�ព្រពាតព់្រ(ស
ភា�អត់ឃ្ល្ន និងការ�ិះជាន់របសម់នសុស្ខា្ល្ងំលោlលោល�មនុស្សលោខ្សាយ លោត��ួក
អ្នកលោចះចំាងធម៌  និង�ួកអ្នកវិបស្សនាវលោង\ង  មនលោu�ញសភា�ចិត្តលោនះដែដរ
ឬលោទ?  លោនះគឺកម្ល្ំងធតុទឹកគឺករណុរបស់�ូដែដលមនទំហំធំលោធងលោល�សលោគ
ទំងអស់លោFក្នុងសម័យលោនះ។ ដែតលោដាយអវជិា្ជរ្បស់មនុស្សលោចះចំាធម៌ និងអ្នក
វិបស្សនាវលោង\ង  មិនសម្គ្ល់សញ្ញ្ករុណដ៏ធំលោធងលោនះ(ន  លោគចាប់(នដែត
សញ្ញ្លោទសៈ  ឬសញ្ញ្លោភ្ល�ងដែដលមនទំហំដ៏តិច  លោហ�យដែដលជាធម៌ដ៏មន
កម្ល្ងំ�ំរុញដល់ចិត្តករុណរបស់�ូ  ដែដលជាអ្នកលោ(សសម្អត្ធម៌ព្រតូវដែតមន
លោដ�មប្ីលោធ\�កិច្ចការលោ(សសម្អ្តធម៌ឱ្យ(នសលោព្រមច។ ការ�ិតក្នងុ�លោព្រÑពាល់ដឹង
របស់�ូ លោនះគឺជាតបៈធម៌ដែដលខ\ះមិន(នក្នុងលក្ខណៈជាអ្នកលោ(សសម្អ្ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 26
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នាពាក់កណ្តល្៥០០០ព្រ�ះវស្សា ថ្ងៃនកម្ល្ងំធម៌ព្រWស់ដឹងលោដាយព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធ
ព្រ�ះនាមសមណលោគាតម។ ក្នុងវិបសស្នា �(ូនពាលព់្រតវូនូវភា�លោ´្តល្ោរាលរាល
ដែដលជាលោទសៈធម៌  មនសភា�លោ ្́ត្ខា្ល្ំងណស់  សងា្ខរ្ដែដលជាកម្ល្ំងមន
សភា�កាត់មិនដាច់ដូចលោស្បាង(្ល្ស្ទិចរុដំែផ្លលោឈ�  លោFគរលោល�គា្ន្លោព្រច�នព្រសទប់
លោហ�យលោ�ល�ូលោប�កមួយព្រសទប់វាលោ ្́តខ្ា្ល្ងំណស់  លោ�លលោនាះ�ូ(នដែព្រសកលោ�
ប្អនូៗដែដលលោFជាមួយ ឱ្យយកដំុទឹកកកមកស្អខំ្នងរបស់�ូ ដែតកម្ល្ងំធតុព្រតជាក់
ដែដលលោចញ�ីដុំទឹកកកលោនះ មិនអាចរ�ំយ ឬបន្ថយកម្ល្ំងធតុលោ ្́ត្គឺលោទសៈ
ដែដលលោចញមក�ីព្រសទប់សងា្ខ្រលោFខ្នង�ូលោx�យ។  ប្អូនៗវា(នដកព្រកណត់រុំ
ទឹកកក  លោហ�យបកលោខាអាវលោចញ�ីខ្នង�ូទំងអស់  ដែត�ូលោFដែតដែព្រសកព្រ(ប់
�ួកវាថ �ូលោFដែតដងឹលោ ្́តគ្ា្ម្នថយអ\ីបន្តចិលោសាះលោx�យ �ូដែព្រសកព្រ(ប់ប្អូនៗថ
ឱយ្យកព្រកណត់លោចញ�ីដុំទឹកកកធំៗដែដលដាក់លោល�ខ្នង�ូ  លោហ�យទញអាវ�ូ
ឱ្យលោចញផុត�ីខ្នង�ូ លោដ�ម្បីឱ្យដំុទឹកកក(នប៉ះព្រតូវផ្ទល់្សាច់ខ្នង�ូដែដលកំ�ុង
ដែតលោ ្́តល្ោរាលរាលលោនាះ។  ប្អនូៗវាសម្លងឹលោម�លមុខគា្ន្លោព្រពាះវា(នដកព្រកណត់រុំ
ទឹកកក និងលោស�យអាវលោចញ�ីខ្នង�ូដាក់ដំុទឹកកកផ្ទល់្លោល�ខ្នង�ូរួចលោlលោហ�យ
មុននឹង�ូ(នព្រ(ប់�ួកវា វាឆdល់ថ�ូលោ ្́តបុ៉្នណដែដលដំុទឹកកកដាក់ប៉ះសាច់
�ូផ្ទ្ល់យូរព្រគាន់ដែដរលោហ�យ �ូមិនដឹងថព្រតជាក់លោសាះអី៊ចឹង លោរpងលោនះលោព្រកាយ
លោក�តលោហតុលោនាះលោហ�យ លោទ�ប�ួកវាព្រ(ប់�ូ។  រយៈលោ�លព្របដែហលថ្ងៃម្ភនាទី (ន
សភា�លោនះដែព្របព្របួលលោlជាលោផ្សង  លោនះគឺការពាល់ព្រតូវ  មិនដែមនការយល់លោទ
�ូដឹងលោហ�យ  សភា�លោ ្́ត្ថ្ងៃនសត\នរក  �ូព្រ(ប់ក្មួយថ  លោ ្́ត្ព្របដែហលយក
មនុស្សដាក់ធុងសាំងបិទឱ្យ�ិតរួចដាក់លោចាលកណ្ត្លថ្ងៃថdព្រតង់  �ូព្របដូចថ
លោ ្́ត្ប៉ុលោណ្ណះ លោFលោ ្́ត្មិនដូចសភា�លោ ្́ត្ដែដល�ូពាល់ព្រតូវផង  លោហ�យព្រ�ះ�ុទ្ធ
សដែម្តងថសត\នរកមនអាយុដែវងយូរឆ្ន្ំណ៎!  អូ!  �ូយល់លោហ�យ! ដែតនឹក
ដល់លោរpងលោនះ �ូលោព្រស&វខ្លួនណស់ ក្មួយយល់អារម្មណ៍�ូលោទ។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 27
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ឥxវូ �ូនិយាយ�ីសភា�ពាល់ព្រតូវថ្ងៃនលោបះដូងដែដលមនកម្ល្ងំធតុ
ទឹក គឺករណុម្តង។ លោ�ល�ូវបិសស្នាព្រសាបដ់ែតលោ�លលោនាះខយ្ល់(នវិលជារាង
ដួនផ្ងរ្លោx�ងលោល�  គូទដួនលោនាះគឺតូចព្របដែហលបុ៉នចុងម្ជរុ  (នវិលកួចកណ្តល្
លោដ�មព្រទូង�ូជារាងរង\ង់មនមុខកាត់ព្របដែហល់បុ៉នចានកមូ  រួចលោចាះទម្លះុសាច់
�ូក្នុងរង\ង់លោនាះជារន្ធតូចៗប៉ុនចុងចង្កឹះលោx�ងសុះដូចរន្ធដែប៉ននំបញ្ចុក  ដែត
រន្ធលោនាះមនចម្ង្យ�ីមួយលោlមួយលោស្ម�គា្ន្ដូចលោគព្រកិត  លោហ�យរួមមកចំណុច
កណ្ត្លថ្ងៃនចានកូមលោនាះ  លោហ�យលោ�លលោនាះព្រសាប់ដែតទឹកព្រតជាក់ខា្ល្ំងណស់
�ូរកអីព្របដូចមិន(នលោទ វាហូរចូលក្នុងរន្ធលោនាះលោlខាងក្នុង  សរថ្ងៃសវិញ្ញ្ណ
ដឹងថព្រតជាកណ់ស់ មិនដឹងព្របដូចលោlនឹងអ\ីលោទ មិនដែមនព្រតជាក់ដូចទឹកកក
រ�យលោទ លោព្រពាះទឹកកករ�យវារងារ ដែតលោនះមិនរងារលោទ វាព្រតជាក់ព្រសួល។
លោ�លលោនាះ�ូនឹកលោu�ញពាក្យលោគនិយាយថ  ព្រតជាក់ដូចទឹកអព្រមឹតព្របដែហល
សភា�ទឹកអព្រមឹតគឺព្រតជាក់អ៊ីចឹងមិនដឹង  �ូនឹកលោu�ញពាក្យលោសាយសុខក្នុង
សុគតិភ�។  មនទំងកម្ល្ំងធតុព្រតជាក់  មនទំងក្លិនទឹកមកប៉ះព្រចមុះ�ូ
សភា�ដែបបលោនះលោFWំងលោF  ឱ្យ�ូទទួលអារម្មណ៍(នព្របដែហល�ីរបីនាទី។
លោនះគឺកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុទឹក ឬករុណធម៌។

ឥxវូ  �ូសុំនិយាយ�ីសភា�ពាល់ព្រតូវថ្ងៃនការប៉ះទង្គិចគា្ន្ថ្ងៃនកម្ល្ំង
ធតុទឹកគកឺរុណធម៌ និងកម្ល្ងំធតុលោភ្ល�ងគលឺោទសៈលោFក្នុងសភា�ដឹងរបស់�ូ
ក្នុងវិបស្សនា។  លោ�លមួយលោនាះសរថ្ងៃសវិញ្ញ្ណទំងអស់របស់�ូ  ព្រតូវ(ន
ទញលោចញ�ីព្រគប់សរថ្ងៃសសរសូងក្នុងខ្លួនរបស់�ូ សូម្បីដែតក្នុងលោបះដូងក៏ព្រតូវ
(នហូតសរថ្ងៃសវិញ្ញ្ណលោនះលោចញដែដរ រួចវារមរូជាដុំប៉ុនដែទម៉ូដែម៉ព្រត ចុងម្ខ្ង
លោFជាប់ក្បាលលោល�ព្រតលោច&កសា្ត្ំបន្តិច លោហ�យចុងម្ខ្ងលោទ&តលោFជាប់នឹងសា្ម្សា្ត្ំ
លោហ�យចុងទំងសងខាងដូចលោគមួលសករ់បស់លោយ�ងឱ្យតឹងដែណន  មនិលោចញអ\ី
�ីខាងក្នុងលោlលោព្រ´(នលោទ  សរថ្ងៃសវិញ្ញ្ណដឹងរបស់�ូ  រួមទំងលោបះដូងរបស់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 28
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�ូគឺលោFព្រតង់របស់រមូរហ្នឹង លោព្រពាះលោ�លលោបះដូង�ូលោដ�រ ចងា្វ្ក់លោបះដូងលោ�តឮ
ដល់ព្រតលោច&ក�ូគឺលោFព្រតង់រមរូហ្នឹង  ចុងទំងសងខាងគឺមួលតឹងដូចគា្ន្  លោហ�យ
ខ្លនួ�ូទំងមលូ(តស់ភា�ដងឹលោស្ទ�រមយួរយភាគរយ គឺដែលងដឹងលោល��យ ដែលង
ដឹងព្រតជាក់  ដែលងដឹងលោ ្́ត្  លោFសភា�ដឹងតិចតួចបំផុតលោFលោល�កាយ លោហ�យ
ដំលោណ�រ ការវះកាត់លោFលោល�កាយរបស់�ូ(នព្របព្រ�ឹត្តលោl។ �ូសូមលោស្លះមិនទន់
�ិ�ណ៌នា�ីសភា�វះកាត់កាយយ្៉ាងលោម៉ចលោទ �ូចង់និយាយ�ន្យល់�ួកក្មួយ
�ីសភា�កម្ល្ំងធតទុឹក គឺករណុរបស់�ូបុកជាមួយនឹងកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ងរបស់
�ូថលោត�វាមនសភា�ដែបបលោម៉ច?  លោ�លកាយព្រតូវ(នវះកាត់ជាព្របលោហាងដាក់
�ន្លឺស�\ព្រគប់ សរថ្ងៃសវិញ្ញ្ណលោFព្រតង់សា្ម្លោនាះក៏ចាប់លោផ្ត�មរ�មកវិញ លោ�ល
លោនាះសរថ្ងៃសដែដលមរូលោFព្រតង់សា្មល្ោនាះចាបល់ោផ្ត�មរ�មកព្រគបខ្លួន�ូទំងមលូវិញ
លោ�លចាប់លោផ្ត�មរ�ភា្ល្ម  សភា�លោ ្́ត្ដូចម៉្ក់ម៉្កដែម្អលភ្នំលោភ្ល�ងប៉ះរ�ក្បាល
�ូខាងលោព្រ´  �ូដែព្រសកព្រ(ប់ប្អូនឱ្យយកទឹកកកមកស្អំក្បាល�ូភា្ល្ម  ព្រសាប់ដែត
ចំហាយទឹកព្រតជាក់ ឬចំហាយករុណមកជាខ្យល់ព្រតជាក់ផង និងទឹកព្រតជាក់
លោស�មៗព្របលោដញ�លីោព្រកាយការរ�ដែដលលោ´្ត្លោនាះ  លោធ\�ឱយ្សភា�លោ´្តទ្ំងអស់ដែព្រប
លោlជាព្រតជាកព់្រសួល លោហ�យវារ�ៗលោlព្រគបខ្លនួ�ូទំងមលូវិញ លោហ�យសភា�
ដឹងថជាខ្លួនព្រ(ណដូចធម្មWក៏ចាប់លោផ្ត�មលោx�ង។  លោ�លលោនាះ�ូពាល់  និង
យល់�ីកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ង  និងកម្ល្ំងធតុទឹកដែដលមនក្នុងលោបះដូង�ូលោធ\�ការ
យ្៉ាងលោមច៉លោហ�យ អី៊ចឹងលោហ�យ(នជាកម្ល្ងំលោទសៈ គឺកម្ល្ងំលោភ្ល�ងដែដលមនុស្ស
ទូលោlសម្គ្ល់(នថ�ូជាមនុស្សលោទសៈ  Wម�ិតលោគមិន(នសម្គ្ល់លោu�ញ
ធមក៌រណុ ឬកម្ល្ំងធតទឹុកដែដលបងា្ហ្ញជាសញ្ញឱ្យ្មនុស្សសម្គ្ល់ដឹង ថ
គឺជាលោបះដូងព្រ�ហ្មលោល�លោគបង្អស់Wមការសលោង្កតអំ�ីចិត្តទូ�យ ចិត្តខា្វ្យខ\ល់
របស់�ូក្នុងទំហំមនុស្សសកលលោx�យ  ដូលោច្នះលោហ�យលោទ�បWំង�ីយូរមកលោហ�យ
�ូមនអារម្មណ៍និយាយថ  លោFលោល�លោ�កលោនះ  គា្ម្នមនុស្សណម្ន្ក់ដែដល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 29
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មនមនុស្សលោសា្ម្ះព្រតង់ជាមិត្តជាបងប្អូន  ញាតិសនា្ត្នលោព្រច�នដូច�ូលោទ  លោនះជា
សញ្ញថ្្ងៃនកម្ល្ងំធតុព្រតជាក់  ឬករុណ  លោត�ក្មយួយល់អំ�ីសញ្ញធ្ម៌ដែដលមន
លោFក្នុងចតិ្តមនសុស្លោទ  ធម៌ព្រចដែណន  ធម៌ឈា្ន្នីស  ធម៌កំណញ់  ធម៌គំនុំ  �ូ
ពាល់មិនព្រតូវលោx�យ  លោព្រពាះធម៌ទំងលោនះគា្ម្នលោFក្នុងចិត្ត�ូលោx�យ  ចិត្តព្រ�ហ្ម
អ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌  គា្ម្នអកុសលធម៌ទំងលោនះលោx�យ  ធម៌លោ�ភៈ  លោទសៈ
លោមហៈជាធម៌ដែដលកាត់ផ្ត្ច់លោដាយអរហត្តមគ្គ  គឺ�ួកព្រ�ះអរហន្ត។ បុ៉ដែន្តលោប�
�ួកលោគមនអកុសលធម៌ដូចជាព្រចដែណន គំនុំ  កំណញ់  លោនាះធម៌�ំរុញគឺ
លោ�ភៈ  លោទសៈ  និងលោមហៈនឹងរុញអកុសលធម៌លោនាះឱ្យមនកម្ល្ំងធំលោធង
ណស់  នរក  លោព្របតចាំទទួល�ួកលោគលោl  ដែត�ូគឺធម៌ព្រ�ហ្ម  ព្រ�ហ្មវិហារធម៌
កាលណមនលោ�ភៈ លោទសៈ នងិលោមហៈ គឺ�រុំញធម៌ អាណិតអាសរូលោហ�យ
ចិត្តដែដលមិនលោចះយករួចដែតខ្លនួ ស្អប់អំលោ��អាព្រកក់ សលោស្រងា្គះ្អ្នកទន់លោខ្សាយមន
ទំហំធំលោធងរហូតដល់ហា៊្នយក�ីវិតលោlប្តូរលោដ�ម្បីសលោស្រងា្គ្ះមនុស្ស។  លោ�ភៈ
កាលណមនព្រ�ហ្មវិហារធម៌លោF�ីមុខ  ធម៌�រំុញលោ�ភៈលោនះគឺលោ�ភចង់ឱ្យ
លោគ(នសុខ  ចង់ឱ្យលោគព្រសួល  ចង់ធំលោធងណស់លោដ�មប្ីលោគ  រកលុយ(ន�ី
ព្រតង់លោនះ  យកលោlលោដាះព្រសាយលោរpងលោគលោFព្រតង់លោនាះ  �ូធ្ល្ប់រកលុយ(នរាប់
�នដុ�្ល្រ ដែតលោព្រពាះចិត្តខ\ល់ខា្វ្យអាណិត អាសូរ �ូ(នយកលុយលោនះលោl
លោដាះព្រសាយលោរpងលោគជាបជ់ាព្របចំាក្នងុ�វិីតWមតថ្ងៃម្លដែដល�ូលោម�លលោu�ញថ គរួ
ដែត�ួយដែបបលោនះ ឬដែបបលោនាះ។ ចំដែណកធម៌លោទសៈលោប�មនព្រ�ហ្មវិហារធម៌លោF
�ីមុខ  ធម៌លោទសៈដែដលជាធម៌�ំរុញគឺស្អប់មនុស្សខូច  មនុស្សបំផ្ល្ញលោគ
អី៊ចងឹលោហ�យលោទ�បក្នងុកិច្ចការរបស់�ូ  �ូលោចះដែតមនអារម្មណ៍ថថ្ងៃដម្ខ្ងរបស់
�ូឱបកូនព្របុសព្រសីដែដលជាអ្នកទន់លោខ្សាយ  ស្លូតព្រតង់ផ្អបឹនឹងលោដ�មព្រទូង  លោហ�យ
ថ្ងៃដម្ខង្លោទ&ត កាន់ដាវដែដលមនដែផ្លលោស្ត�ងយ្៉ាងមុត កាប់បំផ្លញ្មនុស្សអាព្រកក់
ទំងឡាយ  ដែដលមកយាយីបំផ្ល្ញលោសចក្តីសុខរបស់កូនៗដែដលស្លូតព្រតង់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 30
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និងទន់លោខ្សាយគា្ម្នសមត្ថភា�រកយុត្តិធម៌ឱ្យខ្លួនឯង  ប៉ុដែន្តលោប��ួកមនុសស្ខូច
ទំងអស់(នយល់�ីកំហុសរបស់លោគ  ដែព្របមកជាមនុស្សល្អ  ចិត្តដែដលអត់គំនុំ
របស់�ូ  នងិផ្សាចិត្ត(ក់ដែបកដែដលខឹងមនុស្សខូចឱយ្ជាព្រ�ះព្រសxះគា្ម្នហ្មង
លោFក្នុងចិត្ត�ូលោx�យ  ឯធម៌លោមហៈគឺការមនិពាល់ព្រតូវថ�ីវិតលោនះគឺជាកម្ល្ំង
សច្ចៈគឺជាកម្ល្ំងលោទ  ធម៌លោមហៈរលុបរ�យលោl(នលោដាយអរហត្តមគ្គគឺ
ព្រ�ះអរហន្ត។ �ូ�ិ�ណ៌នាលោដាយសលោង្ខបប៉ុលោណ្ណះ ក្មួយអាចយល់ខ្លះ(នថអ\ី
ដែដល�ូនិយាយលោរ&បរាប់ព្រ(ប់ក្មួយៗកន្លងលោlលោនះ វាគឺជាការគិតយល់ លោហ�យ
លោរpងលោព្រÌៗខ្លះវាគជឺាការពាល់ព្រតូវWមរយៈវិបស្សនារបស់�ូ។  សូមឱយ្ក្មួយៗ
�ិចារណយល់ធម៌លោដ�ម្បីជាព្របលោយា�ន៍ដល់លោព្រគាងវិញ្ញ្ណរបស់ក្មួយ ឱ្យលោl
ជាលោព្រគាងវិញ្ញ្ណមនធម៌កតញ្ញូ  លោដ�ម្បីជាព្របទីបដែហលឆ្លងវាលវដ្ដសង្សារ
ដ៏ដែវងឆ្ង្យលោlរកការព្រWស់ដឹងរបស់ក្មួយៗផងចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2738505163044227
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