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ថ្ងៃ��ទី១២ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៧:០៦នាទីយប់
លោត�ព្រតូវកសាងឧបនិសស្័យយ្៉ាងលោម៉ចដែដលលោ�ថព្រតូវ?

១.  ព្រតូវកសាងបញ្ញ្៖  ព្រតូវលោរ&នលោម�លចិត្តមនុស្សឱ្យយល់ រួចលោហ�យ
ឱយ្តថ្ងៃម្លមនុស្ស  និងការងាររបស់មនុសស្Wមដែបបដែផនរបសច់ិត្ត  និងលោចតនា
របស់មនុស្សលោFលោ�លលោធ\�។ លោFក្នងុកំលោណ�តជាមនុស្ស ចិត្តដែដលលោ�ថ តួសត\
(នលួចសំងំក្នុងលោព្រគាងវិញ្ញ្ណដែបបមនុស្សគឺរូបកាយ។  រូបកាយមិនដែមន
មនុស្សលោទ  ចិត្តដែដលលួចសំងំក្នុងរូបកាយជាមនុស្ស  លោនាះលោទ�បជាមនុស្ស
�ិតព្រ(កដ។  លោ�លដែដលសា្ល្ប់  លោព្រគាងវិញ្ញ្ណរបស់មនុស្សគឺរូបកាយលោF
លោល�ដែផនដីលោយ�ងលោនះ  ចិត្ត(នលោធ\�ដំលោណ�រលោlមុខលោទ&ត។  ក្នងុរយៈលោ�ល៧ខណៈ
ជាលោ�លដ៏លោលpនបំផុត ដែដលជាលោ�លលោវ�ចំា(ច់ដែដលចិត្តព្រតូវការក្នងុការដូរ
លោព្រគាងវិញ្ញ្ណថ្មី លោlជាសត\ក្នុងទុគ្គតិភ� ឬក្នុងសគុតភិ�គឺ លោlWមសណ្ឋ្ន
របស់ចិត្តលោFលោ�លលោFរស់។ ដូលោច្នះ លោម�លមនុស្សព្រតូវលោម�លដល់ចិត្ត លោម�លដល់
លោចតនារបស់មនុស្សលោFលោ�លលោគលោធ\�ការអ\ីមួយ លោហ�យឱ្យតថ្ងៃម្លការងារដែដលលោគ
លោធ\�លោនាះWមលោចតនារបសល់ោគលោទ�បជាលោរpងព្រតឹមព្រតូវ។  មនុសស្សម័យឥxូវគិតថ
លោគមិន(នដឹង�ីលោចតនារបស់ខ្លួនលោទ  លោចតនាលួចសំងំលោFក្នុងសម្បកកាយ
ឯលោណះ ដូលោច្នះលោគមិនគិតដល់ភា�សា្អ្តលោFក្នុងលោចតនារបស់លោគលោទ លោគគិត
ដែត�ីពាក្យសម្តី លោធ\�លោម៉ចឱ្យអ្នកដថ្ងៃទលោម�លលោu�ញថដែផ្អមដែល�ម លោចះគួរសមដែត
លោចតនារបស់លោគមិនល្អដូចពាក្យសម្តលីោនាះលោទ  លោនះលោហ�យជាការមិនសា្គល់្បុណ្យ
(ប លោប�កុំមនអវិជា្ជ្ក្នុងសភា�ជាមនុសស្ លោគនឹងលោម�លលោu�ញថ ព្រគប់លោចតនា
របស់លោគជាកម្ល្ំងមនរាងតូចប៉ុនសរថ្ងៃសមីលោលpង  (នហូរលោចញ�ីខួរក្បាល
របសល់ោគលោ�ថសងា្ខរ្ វាព្រចវាតព់្រចដែវញលោ�ញទឹកលោ�ញដី លោប�លោយ�ងលោម�លលោu�ញ
លោយ�ងមិនហា៊្នលោដ�រលោទ  វាលោស្អកស្កះលោ�ញទំងផ្លវូជាលោចតនារបស់លោយ�ងផង  និង
របស់លោគផង វាមនសណ្ឋន្ងាប់ឈឹងអត់មនកលោព្រម�កWមខ្យល់អីលោទ មិនដឹង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 99
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អ្នកណគិតអីខ្លះលោទលោ�ញទំងថ្នល់ លោFក្នុងខ្លួនខ្លះ លោចញលោព្រ´ខ្លួនខ្លះ ម្ន្ក់ៗ
មនសងា្ខ្ររាប់�នគីxូដែម៉ព្រត  ឈប់លោធ\�សងា្ខ្រដែតលោ�លដែដលកំ�ុងលោដកលក់
សូម្បីដែតលោ�លលោដកលោលងលោFលោល�ដែព្រគហ្នឹងក៏មនលោចតនាដែដរ  លោហ�យសងា្ខ្រហូរ
លោចញឥតឈប់ បត់លោឆ\ង បត់សា្ត្ំព្រគលុកព្រគ�ក់លោlWមលោចតនារបស់ខ្លួន។
�ូសមូរលឹកថលោចតនាគឺជាព្របលោភទកម្ល្ងំ មនិដែមនកម្ល្ងំថ្ងៃនធតុលោទ។  កម្ល្ងំ
ថ្ងៃនធតុលោគអាចលោក�បវាយកលោlលោនះលោlលោនាះ(ន  ដែតកម្ល្ងំវាមនលោFវិលជាកម្ល្ងំ
ជាប់ក្នុងសណ្ឋ្នកម្ល្ំងលោចញ�ីកូនអាលោ(្៉ងវិល ដែតលោយ�ងលោម�លមិនលោu�ញលោទ
លោនះគឺអវិជា្ជ្របស់មនុស្ស។ លោ�លសងា្ខរ្ហូរលោចញ�ីខរួក្បាល អាសវៈកិលោលស
ដែដលជាកម្ល្ំងថ្ងៃនធតដុែដលមនក្នងុលោបះដូងមនសុស្(នរុំជាប់នឹងសងា្ខរ្លោនាះ
លោl លោប�មនស្ុសមនធម៌ព្រចដែណន មនធមឈ៌ា្ន្នីស មនធម៌លោ�ភលន់ មន
ធម៌គំនុំជាលោដ�ម  លោប�លោគនិយាយលោលងលោស�ច  លោនាះអាសវៈកិលោលសដែដលរុំជាប់
សងា្ខ្រមិនជាអាព្រកក់អីលោ�កលោទ  ប៉ុដែន្តលោFលោ�លដែដលលោគព្រចដែណន លោគឈា្ន្នីស
លោគលោ�ភលន់ លោគមនគនំុំ  លោគមនល្បិចកលលោFក្នុងចិត្តលោដាយគិតថអ្នកដថ្ងៃទ
មិនដឹងលោចតនារបស់ខ្លនួលោទ បុ៉ដែន្តក្នងុសភា��ិតធម៌អាព្រកក់ទំងអស់លោនាះ (នរំុ
ជាប់ជាមួយនឹងសងា្ខរ្  សូមប្ីដែតដលោង��មរបស់លោយ�ងមនលក្ខណៈដែបបលោម៉ចលោF
លោ�លលោធ\�សងា្ខរ្លោនាះ ក៏រំុជាប់ជាមួយនឹងដែខ្សសងា្ខរ្ដែដរ លោហ�យនិងធម៌ដែដលលោយ�ង
មនក្នងុចិត្តលោនាះជាសងា្ខរ្ដែដលព្រតូវរ�ថយលោព្រកាយវញិលោFលោ�ល�ចាកអត្ថិ
ភ�ជាមនុស្សលោlជាសត\លោសាយក្នុងទុគ្គតិភ� ឬសត\លោសាយក្នុងសុគតិភ�។
ព្រ�ះ�ុទ្ធលោ�កព្រWស់ដឹងអំ�ីលោរpងលោនះ  លោ�កយកលោរpងលោនះមក�ន្យល់ព្រ(ប់លោយ�ង
កំុឱ្យសត\មនលោចតនាអាព្រកក់ដែដលរំុជាមួយអាសវៈកិលោលស ដែដលជាធម៌អាព្រកក់
លោFលោ�លដែដលលោយ�ងមនលោចតនាអ\មួីយ លោFលោ�លលោយ�ងលោFក្នងុកំលោណ�តជាមនុស្ស
ជាសត\សាងលោនះ។ លោ�លដែដលលោយ�ងលោសាយគឺឥតមន(ត់ខ\ះចលោនា្ល្ះសូម្បី
បន្តិចក៏គា្ម្នដែដរ គឺព្រតូវលោសាយទំងអស់ ផុតអត្ថិភា�ជាមនុស្សភា្ល្ម ៧ខណៈ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 100
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ចិត្តដូរលោព្រគាងវិញ្ញ្ណថ្មី  រួចលោហ�យលោសាយកម្ម  ឬសងា្ខ្រដែដលខ្លួន(នសាង
លោនះគឺជាយុត្តធិម៌ដែដលមនលោFក្នងុធម្មជាតិ។  លោព្រគាងវិញ្ញណ្ជាលោព្រគាងសព្រមប់
ដឹង�ិភ�លោ�កខាងលោព្រ´របស់សត\ក្នុងឋាននីមួយៗ លោហ�យចិត្តសំងំលោFក្នុង
លោព្រគាងវិញ្ញណ្លោនះ ដូលោច្នះលោហ�យ លោយ�ងជាមនុស្សព្រតូវ�ូដែកសម្គល់្លោម�លសភា�
ចិត្តរបស់មនុស្ស លោត�សភា�ចិត្តលោនះជាចិត្តរបស់សត\តិរចា¹ន្ លោព្របត នរក លោទវW
ព្រ�ះឥស្រន្ទ ឬព្រ�ះព្រ�ហ្មលោFក្នុងលោព្រគាងវញិ្ញ្ណរបស់មនុសស្លោនះ ឬសត\អ\ី? លោព្រពាះ
ទំងចិត្តសត\សួគ៌ថ្ន្ក់លោល�បំផុត មកដល់ចិត្តសត\សួគ៌ថ្ន្ក់លោព្រកាមបំផុត ចិត្ត
មនុស្ស  ចិត្តតិរចា¹្ន  ចិត្តលោព្របត  និងចិត្តនរកមកសំងំក្នុងលោព្រគាងវិញ្ញ្ណជា
មនុសស្ទំងអស់ ដូលោច្នះ លោប�លោយ�ងជាចិត្តសត\ល្អ ដែតបញ្ញ្អន់មិនសា្គ្ល់សញ្ញ្
របស់ចិត្តថជាសញ្ញ្របស់ចិត្តថ្ន្ក់អី  លោយ�ងអាចឱបសត\នរក ឬសត\លោព្របត
លោត�គួរឱ្យខា្ល្ច និងលោខ្ព�មលោទ? លោនះលោហ�យឋានមនុស្សលោ�ក ជាឋានមហាព្រចបូក
ព្រចបល់  គឺឋានសាង  ដូលោច្នះពាក្យអយុត្តិធម៌ព្រតូវ(នលោគយកមកលោព្រប�លោFក្នុង
ឋានលោនះ ដែតឋានសត\លោសាយគា្ម្នលោទអយុត្តិធម៌  មនដែតយុត្តិធម៌។ មួយលោទ&ត
លោយ�ងព្រតូវ�ូដែកលោម�លមិនព្រតឹមដែតចិត្តរបស់សត\នីមួយៗ ដែដល�ួនសំងំក្នងុលោព្រគាង
វិញ្ញ្ណជាមនុស្សលោនាះលោទ ដែតលោយ�ងព្រតូវ�ូដែកលោម�លសញ្ញ្របស់លោចតនាថ្ងៃនសត\
ដែដល(នលោធ\�អំលោ��លោនាះផង  លោហ�យតថ្ងៃម្លព្រតូវលោlWមលោចតនារបស់សត\ដែដល
(នលោធ\�ទលោង\�លោនាះ។  �ូធ្ល្ប់និយាយថ  �ូស្អប់មនុស្សណដែដលលោម�លងាយ
ទឹកចិត្តមនុស្សណស់ មនុស្សណដែដលកាត់ថ្ងៃថ្លទឹកចិត្តមនុស្សនឹងទឹកលុយ
លោយ�ងជាអ្នកព្រក  របសរ់បរដែដលលោយ�ងឱ្យលោគ�ួនកាលវាតិចតួចលោទ  ដែតជាទឹកចិត្ត
វាធំលោធងណស់ លោយ�ងលោម�លលោlដឹងថគា្ន្ផ្ចិតផ្ចង់ណស់ គា្ន្លោផ្ញ�មកឱ្យលោយ�ង
�ីទីឆ្ង្យណស់ គា្ន្អត់ខា្ល្ំងណស់ ប៉ុដែន្តគា្ន្សប្បាយចិត្តនឹងឱ្យលោយ�ង របស់
តិចតចួដែមន  ប៉ុដែន្តជាលោចតនាទឹកចិត្តគឺវាធំលោធងណស់  លោយ�ងសម្លឹងលោlរបស់
តូចWចលោនាះ  រួចលោហ�យលោយ�ងព្រសក់ទឹកដែភ្នកលោព្រពាះដឹង�ីទំហំទឹកចិត្តអ្នកដែដល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 101
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(នឱយ្។  �ូធ្ល្ប់និយាយថ  ការលោម�លងាយទឹកចតិ្តអ្នក�យួ  គឺជាការព្របមថ
ដែដលមនលក្ខណៈថ្ងៃព្រ�ថ្ងៃផ្សបំផុត �ូធ្ល្ប់�ួបការព្របមថ  ដែបបៗលោនះរាប់រយ
ដង់មិនអស់ក្នុង�ីវិត�ូ។ លុយកាក់ដែដល�ូ(នឱ្យលោlលោគ មួយពាន់ �ីរពាន់
ដុ�្លរ្ �ួនកាលមួយមុឺន �ីរមុឺនដុ�្លរ្ សព្រមប់�ូមិនលោព្រច�នលោទ ដែតជាទឹកចិត្ត
ដែដល�ូ(នដឹងថលោគលំ(ក �ូខា្លច្លោគល(ំក �ូ(នដែចករំដែលកលោl វាមនិដែមន
ជាចំននួទឹកលុយលោទ ដែតជាទឹកចិត្តដែដលភ័យ(រម្មណ៍មិនចងឱ់្យលោគ�ួបបញ្ហ្
លំ(ក លោនាះជាទឹកចិត្តធំលោធងណស់របស់�ូ  ប៉ុដែន្តមនុស្សខ្លះលោម�លងាយទឹក
ចិត្ត�ូ �ូព្រ(ប់ខ្លនួឯងថ លោទះជា�ូខកចតិ្តក៏មិនដែមនជាទណ្ឌកម្មផ្លវូចតិ្តដែដល
�ូលោធ\�ខុសលោlលោល�លោគលោនាះដែដរ  គឺលោគលោធ\�ខុសមកលោល��ូលោទ  �ូមិន(នលោធ\�ខុសអ\ី
លោx�យ។ ក្នុង�វីិត�ូ �ូ�ួយលុយមនុស្សលោព្រច�នរហូតដល់�ូលោភ្លចថ�ួយមនុស្ស
ណខ្លះ �ីលោព្រពាះក្នងុចិត្ត�ូ ការ�ួយលុយលោនះ គឺជាការ�ួយតិចតចួបំផុតក្នុង
�ីវិតរបស់�ូ ការងារ�ួយមនុស្សដែដលធំជាងលោគក្នងុ�ីវិត�ូ គឺការ�ន្យល់មនុស្ស
ឱយ្យល់ព្រតូវ។  ការ�ន្យល់មនសុស្ឱយ្ព្រតូវលោនាះជាការងារលោ�ញមួយ�វីតិដែដល
�ូចាប់យកវាមកលោធ\�ជាការងារព្របចំា�ីវិត�ូ បុ៉ដែន្តមនុស្សលោព្រច�នណស់(នព្របមថ
ទឹកចិត្តលោនះ �ូលោចះដែតអនុលោព្រគាះឱ្យលោគ នឹកលោu�ញថគា្ន្លdង់ �ូដែសនអត់ឱន �ូ
ដែសនអនុលោព្រគាះ បុ៉ដែន្តលោ�លខ្លះ ការព្របមថរបស់�ួកលោគលោធ\�ឱ្យ�ូមនអារម្មណ៍ថ
មនលក្ខណៈថ្ងៃព្រ�ថ្ងៃផ្សបំផុតរហូត�ូមនអារម្មណ៍ថ �ួកលោគជាមនុស្សមិនមន
តថ្ងៃម្លសមនឹងទទួលទឹកចិត្ត�ួយរបស�ូ់លោទ។ លោព្រពាះដែតដែភ្នកបញ្ញ�ូ្មុត�ូដែកលោម�ល
ទឹកចិត្តមនុស្សលោនះលោហ�យ លោទ�ប�ូក៏�ូដែកខាងឱ្យតថ្ងៃម្លមនុស្សWមទឹកចិត្តដែដរ
លោព្រពាះដែត�ូ(នលោម�លយល់�ីទឹកចិត្ត លោហ�យឱ្យតថ្ងៃម្លមនុស្សWមទឹកចិត្ត(ន
ជា�ូហ្៊ាននិយាយថ លោFលោល�លោ�កលោនះ�ំុមនមនុស្សណម្នក់្ដែដលមនមនុស្ស
ល្អលោសា្ម្ះព្រតង់លោF�ុំវិញខ្លួនលោព្រច�នដូច�ូលោx�យ។ អ្នកដែដលលោចញ�ីអិលឌីភី  លោគ
(ននិយាយថ ប្អូនៗក្មួយៗលោF�ុំ�ិត�ូជាមនុស្សមិនល្អ �ូសា្ត្ប់លោហ�យលោស�ច
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 102
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ដែតក្នុងចិត្តលោហ�យគិតថ  យក�ួកដែអ�ងឱយ្លោF�ិត�ូលោទ�ប�ួកដែអ�ងថ  អញលោចះ
លោម�លមនុសស្ឬ?  លោប�អញយកមនុសស្ធុន�ួកដែអ�ងឱយ្លោF�ិតខ្លួន  លោនាះគឺអញ
ឆ្កតួលោម�លដែលងជាលោហ�យ ដែអ�ងថលោមច៉ថលោl អញសា្គល់្�ួកដែអ�ងច្បាស់ណស់
លោហ�យអញក៏សា្គ្ល់ទឹកចិត្តមនុស្សដែដលលោF�ុំវិញអញដែដរ។ ការលោម�លសញ្ញ្
ផ្លវូចិត្តរបស់មនុស្សគឺជាបញ្ញមួ្យយ្៉ាងខ្ពស់ ផុត�ីអត្ថភិា�ថ្ងៃនសត\មនុស្សលោl
គឺសត\ទំងអសទ់កទ់ងគា្នW្មសញ្ញ្ផ្លវូចិត្ត មនិដែមននយិាយគា្នល្ោទ លោហ�យសត\
សួគ៌ខ្ពស់បំផុតមនដែភ្នកបញ្ញ្លោចះលោម�លទឹកចតិ្តមនសុស្ខ្ពស់ជាងលោគបំផុតដែដរ។
ក្មួយៗអាចសា្ត្ប់ចលោព្រម&ង�ូ  លោត�មនមួយបទណដែដល�ូមិននិយាយអំ�ីទឹក
ចិត្ត  �ូព្រកលោxកលោឆះ  សញ្ញ្របស់កាយគឺសុី  រួមលោភទ  និងខា្ល្ចងាប់អត់ព្រចxំ
បន្តចិលោសាះក្នងុមលោនារម្មណ៍�ូ  អ្នកណចូលមករក�ូលោព្រពាះអារម្មណ៍សត\ទំងបី
លោនះ �ូដឹងភា្ល្ម លោហ�យអ្នកដថ្ងៃទដែដលឱ្យតថ្ងៃម្លលោល�សញ្ញ្ទំងបីលោនះ �ូដឹងភា្ល្ម
លោហ�យលោក�តចិត្តលោម�លងាយមនុស្សលោនាះយ្៉ាងឆប់រហ័សបំផុត។  ឮដែតសម្តលីោម�ល
អក្សរលោគសរលោសរ �ូចាប់(នទឹកចិត្តមនុស្សនឹងភា្ល្ម លោម�លរូបថត លោម�លការ
លោស្ល¬កពាក់  លោម�លការតុបដែតខ្លួន  លោម�លទំនាក់ទំនងរបសប់្តីព្រប�ន្ធលោគ  លោម�ល
រលោប&បនិយាយស្តរីបស់មនុស្ស �ូដឹងថមនុស្សលោនះលោFក្នងុសណ្ឋន្ចិត្តអ\លីោហ�យ
លោហ�យលោគលោធ\�ទលោង\�ដែបបលោនះ សញ្ញ្ចិត្តរបស់លោគគយឺា៉្ងលោម៉ច?  ដូចជាមិនខសុលោទ!

ដែត�ូថមិនខសុលោហ�យ កព្រមណស់ដែដលខុស�ីការកំណត់របស់�ូ។  មនុស្ស
លោព្រច�នដែត�ូមិនចាប់អារម្មណ៍ថលោគខូច លោព្រច�នអនុលោព្រគាះឱ្យលោគ លោព្រពាះដឹងថរក
មនុស្សដូច�ូមិន(នលោទ �ូលោចះដែតឱ្យលោគលោល�សខ\ះលោល��ូលោl លោហ�យ�ួនកាល
ការឱ្យមនុស្សលោល�សខ\ះលោល��ូលោនះ មនុស្សលោlជាមនអារម្មណ៍ថ លោគព្រគាន់លោប�
ជាង�ូ លោហ�យលោព្រពាះដែតលោគមនអារម្មណ៍ព្រគាន់លោប�ជាង�ូលោនះលោហ�យ វាក៏លោlជា
xប់ដែកដែលងលោក�តលោl  លោហ�យការxប់លោនះគឺលោដ�ម្បីការពារពាក្យវាដែដលវាថវា
ព្រគាន់លោប�ជាង�ូហ្នុង។ មលោនាគឺចិត្តដែដលកំ�ុងដែតលោធ\�សកម្មភា� ចិត្តដែដល�ូដែក
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លោម�លចិត្តមនស្ុស គឺជាតួបញ្ញដ្ែដលលោFជាប់នឹងចិត្តមនុសស្លោFព្រគប់ជាតិកំលោណ�ត
ទំងអស់ លោត��ូចង់និយាយថលោម៉ច?  �ូចង់ព្រ(ប់�ួកក្មួយៗថ ការ�ូដែកលោម�ល
ចិត្តមនុសស្វាលោFជាបនឹ់ងចិត្តលោយ�ងជាលោរ&ងរហូត លោទះលោយ�ងលោlជាសត\ក្នងុថ្នក់្
ណក៏បញ្ញ្លោនះលោFដែតជារបស់លោយ�ង  មិន(ត់បង់លោx�យ  ដូលោច្នះការសន្សំ
ឧបនិស្ស័យជាបញ្ញមិ្នខាតបង់លោទ សព្រមប់លោយ�ងលោFជាតិខាងមុខៗតលោlលោទ&ត
លោប�លdង់�ីឥxូវ  លោlមុខលោត�ស្អីនឹងលោlដែព្របលោយ�ងលោlជាឆ្ល្តហ្នុង  ច្បាប់ធម្មជាតិ
ចិត្តដែដលឆ្ល្តលោlមុខគឺជាចិត្តដដែដលហ្នឹង  គឺលោFដែតឆ្ល្ត  ចិត្តដែដលលdង់លោl
ខាងមុខគឺចិត្តដដែដលហ្នឹង គឺលោFដែតលdង់អី៊ចឹង ប៉ុដែន្តក្មួយៗកុំព្រចxំភា�ឆ្ល្តដែត
ចិត្តខូចនឹងបញ្ញ្ដែដលជា  សភា�វាងថ្ងៃវថ្ងៃនចិត្តមនុស្សល្អ  លោត�ចិត្តដែដលឆ្ល្ត
លោហ�យខចូវាជាបញ្ញ្លោក�តដែដរ ចិត្តខូចនំាសត\លោlអ(យភូមិហ្នឹង លោត�ជាបញ្ញ្
លោក�តលោទ?  បញ្ញ្ជាភា�វាងថ្ងៃវក្នុងទលោង\�ព្រតូវ  �ន្យល់ធម៌ឆប់យល់ធម៌លោហ�យ
ដឹងថព្រតវូរស់លោFយ្៉ាងលោម៉ច  មិនដែមនយល់ធម៌លោហ�យលោFដែតរស់លោFខុសលោនាះ
លោទ លោត�ចិត្តដែបបហ្នុង លោម្តចថឆ្ល្តលោក�ត?  ឧទហរណ៍ថ  �ីវិតលោFលោល�ដែផនដី
ដែដលព្រតូវគឺមួយរស់  សន្សំបញ្ញ្  សន្សំចិត្ត�ួយ  លោនះគឺ(នជាឧបនិស្ស័យ
សព្រមបខ់្លួនលោlជាតិមុខ លោនះគឺបញ្ញ្ ដែតលោប�សា្ត្ប់ធម៌យល់លោហ�យ ដែតលោFរកសុី
បំលោពាកខ្លនួហួសលោសចក្តពី្រតូវការ  លោនះកំ�ុងដែតសន្សំឧបនិស្ស័យជាចិត្តយ្៉ាងលោមច៉?

សូមអ្នកគិតលោម�លខ្លួនឯងលោl ចិត្តអី៊ចឹងជាចិត្តមនបញ្ញ្លោក�តដែដរ? សព្រមប់�ូ
�ូគិតថឆ្កតួសុទ្ធ។  �ូនឹងសរលោសរបន្តនូវឧបនិស្ស័យដែដលសន្សំលោlឱ្យចិត្តដែដល
លោយ�ងលោ�ថព្រតូវលោFក្នុងវគ្គបន្តលោទ&ត។ សូមក្មួយៗ(នលោព្រកបរសព្រ�ះធម៌លោដ�ម្បី
(នជាព្របលោយា�ន៍របស់ក្មួយៗលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2747271075500969
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ថ្ងៃ��ទី១២ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:៣១នាទីយប់
មនុសស្មនសនា្តន្ខចូសា្ត្ប់ធម៌�ូ�ន្យល់មិនចូលលោទ លោព្រពាះអ\ីដែដល

�ូ�ន្យល់គឺឱ្យមនុសស្ល្អ  ដែតចិត្តមនុស្សលោនាះមិនល្អលោទ  ដូលោច្នះមនុសស្ខូចលោម៉ច
អាចលោធ\�(នដូចអ\ដីែដល�ូ�ន្យល់  អី៊ចឹងមនដែតថ�ូខុសឬខូចដែតម្តងលោlលោដ�ម្បី
កុឱំ្យលោគលោម�លថខ្លួនលោគខូច  ដែតធម្មជាតិលោនះលោទះលោគឈ្នះលោយ�ងលោដាយសម្តី(ន
ដែតលោគមិនអាចមិនទទួលយកធម្មជាតិលោនះ(នលោទ។  �ូមិនថអ្នកសា្ត្ប់�ូមិន
យល់ទំងអស់ជាមនុស្សមនសនា្តន្អាព្រកក់លោទ ដែតមនុស្សអាព្រកក់ទំងអស់សុទ្ធដែត
ដូច�ូនិយាយហ្នឹង៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2747376302157113
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ថ្ងៃ��ទី១៣ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៥:៤០នាទីល�ាច
លោត�សាងឧបនិស្ស័យដចូលោម្តចដែដលលោ�ថព្រតូវ?(បន្ត)

ទីមួយ  មនុសស្ព្រតូវ�ូដែកលោម�លសភា�ចិត្តរបស់សត\ដថ្ងៃទ  គឺលោម�លឱ្យ
ព្រតូវលោហ�យលោឆ្ល�យតបWមសភា�ចតិ្តលោនាះ  ព្រគបច់តិ្តរបសស់ត\ថ្ន្ក់ខ្ពស់គឺ�ូដែក
លោម�លចិត្តរបស់សត\ណស់  ដូលោច្នះការ�ូដែកលោម�លចិត្តគឺព្រតូវដែតជាការកសាង
ឧបនិស្ស័យរបស់ចិត្តមនុសស្។

ទី�ីរគឺ  ព្រតូវសា្គ្ល់ធម៌  គឺព្រតូវឱយ្ដឹងលោហ�យយល់ថ�ិភ�លោ�កលោនះ
លោក�តលោដាយកម្ល្ងំថ្ងៃនកូនក�បៈដែដលមនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់វិល។  �ីរចំណុច
លោនះអ្នកព្រតូវ�ព្រងីកការយល់របស់អ្នកឱ្យធំលោlៗ  ទូ�យលោlៗអំ�ីសភា�ថ្ងៃន
កម្ល្ំងលោនះ។ ព្រ�ះ�ុទ្ធ�ព្រងីកការយល់របស់ព្រ�ះអង្គអំ�ីសភា�របស់កម្ម  ឬ
កម្ល្ំងរហូតដល់ហួស�ីសភា�ដែដលមនុស្សធម្មWអាចយល់(ន  លោ�ថ
ស�\ញ្ញុត្តញ្ញ្ណ។ �ូចង់និយាយថព្រ�ះ�ុទ្ធក៏�ព្រងីកការដឹងលោហ�យយល់អំ�ី
កម្ល្ំងលោនះដែដរ  លោយ�ងព្រតូវលោlWមលម្អ្នលោនះលោlWមសមត្ថភា�ដែដលលោយ�ង
អាចលោធ\�លោl(ន។  ក�បៈដែដលមនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់វិល  វានឹងលោចញ
ជាអ\ី?  �ព្រងីកការយល់របស់អ្នកអំ�ីកម្ល្ំងលោនះ គឺវាលោចញជាកម្ល្ំងសុទ្ធ និង
កម្ល្ំងថ្ងៃនធតុដី កម្ល្ំងថ្ងៃនធតុទឹក កម្ល្ំងថ្ងៃនធតុលោភ្ល�ង កម្ល្ំងថ្ងៃនធតុខ្យល់។
សភា�ថ្ងៃនកម្ល្ំងសុទ្ធគឺវាមនសភា�ដូចកម្ល្ំងកូនអាលោ(្៉ងវិល  វាលោម�លមិន
លោu�ញ កាប់មិនដាច់ លោហ�យសភា�វាលោFរាងដូចកូនអាលោ(្៉ងលោFវិលជាប់ជានិច្ច
លោល�កដែលងដែតវាកា្ល្យមកជាសងា្ខ្រ  ដែដលមនសភា�ព្រកងិកព្រកងក់  ព្រកxុក
ព្រកលោល&តលោហ�យជាប់ឆ្កឹងលោ�ញបរិយាកាសលោនះ ដែដលសភា�លោនះខសុ�ីសភា�
លោដ�មថ្ងៃនកម្ល្ងំថ្ងៃនក�បៈវិល។ ដែតកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុមិនមនសភា�ដចូកម្ល្ំងសុទ្ធ
លោទ គវឺាអាចលោlជាកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់ដែដលលោយ�ងអាចលោក�បលោlលោនះ
លោlលោនាះ(ន។ នរកលោធ\��កីម្ល្ំងធតុលោ´្ត្ ចិត្តករុណរបស់ព្រ�ហ្មលោធ\��កីម្ល្ងំធតុ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 106
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ទឹក ព្របតិកម្មថ្ងៃនកម្ល្ងំធតុទំងបួនដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់  លោចញជាដែដកសា្ពន់្សំណ
មស �ន្លដឺែដលមន�ណ៌លោផ្សងៗគា្ន្  លោនះគឺការ�ព្រងីកការយល់ដឹងអំ�ីកម្ល្ងំ
និងកម្ល្ងំថ្ងៃនធតុ។  លោចះដែត�ព្រងីកការយល់ដឹងអំ�ីកម្ល្ងំ និងកម្ល្ងំធតុអ្នក
នឹងលោម�លលោu�ញ�ិភ�លោ�ករបស់អ្នកWមទ្វរ្មលោនាលោ�ថ យល់ធម៌។ ព្រ�ះ�ុទ្ធ
លោចញ�ីចិត្តអាណិតមនុស្សដែដលព្រពាត់ព្រ(សដែបក(ក់ឈឺសា្លប់្លោហ�យព្រ�ះអង្គ
ឆdល់ថ ដំលោណ�រលោរpងទំងអស់ហ្នឹងវាព្របព្រ�ឹត្តលោlយា៉្ងលោម៉ច?  ទីបំផុតថ្ងៃនការ
លោឈ\ងយល់របស់ព្រ�ះអង្គ ព្រ�ះអង្គ(នរកលោu�ញថ ខ្លួនរបស់សត\ នងិ�ិភ�
លោ�ករបស់សត\លោក�តមក�ីកម្ល្ំង។  ការ�ិតគឺ�ំុមនសត\លោទ  ការដឹងថមន
សត\លោនះ គឺជាការដឹងព្រចxំលោទ លោនះជាការដងឹដល់ទីបំផុតដែដលលោយ�ងលោ�ថ
ព្រ�ះអរហន្ត  ដែតលោប�លោយ�ងដឹងព្រចxំថជាសត\លោហ�យ  លោFព្របកាន់ខ្លួនថជាសត\
អ\ីដែដលមនុស្សឈឺចាប់�ីការព្រពាត់ព្រ(សលោនាះ ដំលោណ�រលោរpងលោនះមិនអី៊ចឹងលោទ
គឺអត់មនសត\សា្ល្ប់លោទ  គឺព្រគាន់ដែតដូរ�ីអត្ថិភា�លោនះលោlអត្ថិភា�លោនាះលោទ  លោប�
អ្នកព្របកានខ់្លនួឯងជាសត\  លោនាះព្រ�ះអង្គព្រ(ប់ដំលោណ�រលោរpង�ិតក្នងុសភា�ដែដល
ដឹងថខ្លួនឯងជាសត\លោនះ។  សត\លោអ�យសត\!  គឺអ្នកឯងអត់សា្ល្ប់លោទ  ព្រគាន់ដែត
ដូរ�ីអត្ថភិា�មនុស្សលោlជាអត្ថភិា�លោផ្សង  ជាសត\សុគតិភ�  ឬទុគ្គតិភ�លោហ�យ
លោ�កព្រ(ប់�ីរលោប&បដែដលសត\មិនចង់លោlទុគ្គតិភ�  លោហ�យចង់លោlសុគតិភ�
ថអ្នកព្រតូវលោធ\�រលោប&បលោនះ ឬរលោប&បលោនាះ លោហ�យលោប�សត\ចង់លោlជាមួយគា្ន្រហូត
មិនចង់ដែបកគា្ន្ ព្រតូវលោធ\�ដែបបលោនះ ឬដែបបលោនាះ។ លោត�ការព្រ(ប់របស់ព្រ�ះអង្គមន
ព្របលោយា�ន៍សព្រមប់ស�\សត\ទំងអស់ដែដរឬលោទ?  អ្នកដែដលយល់�ីដំលោណ�រធម៌
ដែព្រសកឧទនលោដាយអំណរថ ឱ!  ម្ចស់្ថ្ងៃថ្លលោអ�យ!  លោរpងដែដលខ្ញុឈឺំចាប់យរូលោហ�យ
លោរpងដែដលខ្ញុំមិនដឹងយូរលោហ�យ  ឥxូវខ្ញុំ(នដឹងលោដាយព្រ�ះអង្គ�ន្យល់ព្រ(ប់
មិនដែមនព្រ�ះអង្គឱ្យខ្ញុំលោ�pលោទ  គឺឱ្យខ្ញុំព្រ�ះករុណលោព្រប�ខួរក្បាលគិតលោហ�យយល់
(នលោទលោត� អសា្ចរ្្យណស់ព្រ�ះអង្គលោអ�យ!  ខ្ញុរំកអ\មីកដែថ្លងឱ្យសមនឹងចិត្តអរគុណ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 107
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ចំលោពាះគុណរបសព់្រ�ះអង្គមិន(នលោទ ព្រ�ះអង្គជាអ្នកលោប�កផ្ងរ្នូវរបសដ់ែដលផ្កប់្
Wំង�ីយូរយារណស់មកលោហ�យ លោហ�យការយល់ធម៌លោនះ វាមនព្របលោយា�ន៍
សព្រមប់ខ្ញុពំ្រ�ះករុណលោល�សរបស់អ\ទំីងអស់ក្នងុលោ�កដែដលខ្ញុ(ំន។  លោត�ក្មយួៗ
ទំងអស់យល់អារម្មណ៍អ្នកដែដលយល់ធម៌ដែដរ ឬលោទ?  គឺអារម្មណ៍ដូច�ូ(ន
លោរ&បរាប់ខាងលោដ�មលោនះ  ព្រសាប់ដែតមនមនុស្សខ្លះលោធ\�មិនដឹងមិនឮចំលោពាះការព្រ(ប់
របស់ព្រ�ះ�ុទ្ធ  អ្នកខ្លះលោlជាព្របទូសរា៉្យនឹងព្រ�ះ�ុទ្ធលោlលោទ&តផង  ឱម្ច្ស់ថ្ងៃថ្ល
លោអ�យ!  លោត��ួកលោគកំ�ុងដែតមនអារម្មណ៍យា៉្ងលោម៉ចហ្នឹង? លោត��ួកលោគកំ�ុងដែត
ឆ្កតួឬ? ខ្ញុពំ្រ�ះករុណមិនដឹងជារកពាក្យអ\មីកព្របដូចឱ្យសមនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ
ព្រ�ះករណុ ដែដលលោu�ញមនុស្សមិនចាបអ់ារម្មណ៍នឹងការ�ន្យល់របសព់្រ�ះអង្គ
និងព្របទូសរ្៉ាយនឹងព្រ�ះអង្គដែថមលោទ&ត។ លោនះគឺជាអារម្មណ៍អ្នកយល់�ីធម៌ដែដល
ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងលោ�លលោu�ញអ្នកដថ្ងៃទមិនដឹងមិនឮ មនិរវល់ ឬព្របទូសរា៉្យនឹង
ព្រ�ះ�ុទ្ធ។ ការ�ព្រងីកការយល់ដឹងអំ�ីកម្ល្ំងថ្ងៃនក�បៈ ដែដលមនធតុដីទឹក
លោភ្ល�ងខ្យល់វិល មនលោព្រច�នអលោនក រហូតលោlដល់លោយ�ងជាមនុសស្មិនអាចយល់
សភា�ព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃនដំលោណ�រក�បៈវិលលោនះឱ្យស�\ព្រគប់(នលោx�យ  ដូលោច្នះ
លោត�លោយ�ងព្រតូវកាត់កងការយល់របស់លោយ�ងឱ្យមកលោFព្រតឹមចំណុចណ?  គឺព្រតូវ
កាត់កង ការយល់របស់លោយ�ងមកលោFព្រតឹមការយល់�ីសភា�កម្ល្ំងព្រតឹមណ
ដែដលមនព្របលោយា�ន៍សព្រមប់ការព្របព្រ�ឹត្តលោlរបស់មនុសស្លោl(នលោហ�យ។ �ូសូម
និយាយសលោង្ខបអំ�ីការយល់ធម៌ព្រតឹមប៉ុណ្ណឹងចះុ វាគឺជាការ�ព្រងីកបញ្ញ្ដែដល
សត\លោធ\�លោដ�ម្បីបន្តជាឧបនិស្ស័យសព្រមប់ខ្លនួលោlខាងមុខលោទ&ត។  លោនះគឺការសាង
ឧបនិស្ស័យដែផ្នកបញ្ញ្។  �ូនឹងសរលោសរលោរ&បរាប់ការ�ព្រងីកឧបនិស្ស័យដែផ្នក
លោផ្សងលោទ&តដែដលជាព្របលោយា�ន៍សព្រមប់សត\លោFក្នុងវគ្គបន្តលោទ&ត៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2748029362091807
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ថ្ងៃ��ទី១៤ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០១:៣៧នាទីរវេ%&ល
ឈានជាអ\ីលោl?

ឈានគឺលោព្រគាងវិញ្ញ្ណ�ីរលោFព្រគបលោល�ចិត្តដែតមួយ  សា្ល្ប់�ីអត្ថិភា�
ជាមនសុស្លោl  អតព់្រតូវការលោ�ល៧ខណៈលោដ�មប្ចីាបភ់�ជាសត\លោFក្នុងអត្ថិភា�
ជាសត\អី\លោទ គចិឺត្តសត\មនលោព្រគាងវិញ្ញណ្រួចលោហ�យ សា្លប់្�មីនសុស្លោlគឺលោlជា
សត\Wមឈានរបស់ខ្លួនមនលោនាះដែតម្តង។  ចិត្តលោFសំងំក្នុងលោព្រគាងវិញ្ញ្ណ។
ចិត្តដងឹ�ិភ�លោ�កខាងលោព្រ´Wមរយៈលោព្រគាងវិញ្ញ្ណ។ លោព្រគាងវិញ្ញ្ណរបស់
សត\មនុស្សលោធ\��ីកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងនិងខ្យល់ លោហ�យមនទ្វ្រវិញ្ញ្ណ
ព្រ(ំមយួឱ្យចតិ្តសត\ដងឹ�ិភ�លោ�កខាងលោព្រ´របសវ់ា។ លោព្រ´�ីសត\មនសុស្ និង
តរិចា¹្ន  សត\លោសាយមនលោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោធ\��ីកម្ល្ំង  ឬលោធ\�មនិព្រគប់ថ្ងៃនកម្ល្ំង
ធតុទំងបួន សម្ល្ប់មិនងាប់លោព្រពាះកាប់មិនព្រតូវ សុីមិន(ន ដូលោច្នះ(នជា
ចិត្ត�ួកសត\ដែដលលោFក្នងុថ្នក់្មនុស្ស លោយ�ងលោម�លលោu�ញថចង់(នលោហ�យ ចង់
(នលោទ&ត លោចះដែតលោព្រសកឃ្ល្ន ចង់(នមិនឈប់ លោនះដឹងWមលោព្រគាងវិញ្ញ្ណ
សមប្កកាយមនុស្សដែដលដឹងជាប់គំាងផង វាឃ្ល្នប៉ុណ្ណឹង  ដល់លោ�លលោព្រគាង
វិញ្ញ្ណមិនដែមនលោធ\��ីកម្ល្ងំធតុព្រគប់ដូចមនុស្ស  សភា�ចិត្តលោនាះថ  ឃ្ល្ន
លោអ�យដែសនឃ្ល្ន ព្របកាប់ព្របចាក់គា្ន្លោដាយចិត្តឃ្ល្នសុីមិន(ន អ៊ីចឹងលោហ�យ
(នជាចិត្តលោព្របតឃ្លន្ណស់។  សត\ក្នងុឋានលោព្របតគិតដែតឃ្លន្លោនាះឃ្លន្លោព្រពាះ
ជាសត\លោសាយឃ្លន្ ឃ្លន្មិនងាប់ ឃ្លន្មួយអស់កម្ម លោហ�យសភា�ចិត្តឃ្លន្
លោនះខុសដែប្លកគា្ន្បន្តិចៗ  វាក៏លោlជាសត\លោព្របតក្នុងថ្ន្ក់ឃ្ល្នលោផ្សងៗហ្នុងលោl។
ដល់សត\នរកជាសត\ព្រចដែណន ឈា្ន្នីស គំនុំ �្យា(ទ លោ´្ត្ក្នុងចិត្តខា្ល្ំងណស់
លោFក្នងុសភា�ជាមនុស្ស  លោយ�ងលោu�ញមនុស្សដែដលមនធម៌ព្រចដែណន ឈា្ននី្ស
គំនុំ  �្យា(ទ ចិត្តអាព្រកក់ជាប់គាំងក្នុងសម្បកកាយជាមនុស្ស លោយ�ងដឹងថ
ចិត្តលោ ្́តរ្បស់�ួកលោគក្នងុសភា�ជាមនុស្សមិនល្អបុ៉ណ្ណងឹ  បុ៉ដែន្តលោចញផុតរូបកាយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 109
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ជាមនស្ុស លោព្រគាងវិញ្ញ្ណថ្មដីងឹសភា�លោ ្́តព្្រកហល់ព្រកហាយលោនាះខា្ល្ងំណស់
លោហ�យលោព្រគាងវិញ្ញ្ណហ្នឹង  មនវិញ្ញ្ណដឹងលោហ�យស្ថិតលោFក្នុងដែដនកម្ល្ំង
ធតុលោភ្ល�ង លោត�វាលោ ្́ត្ប៉ុនណ?  លោ ្́ត្ដែតកាប់គា្ន្មិនព្រតូវ  ដល់លោ�លកាប់ព្រតូវមិន
ងាប់ លោ ្́ត្ជាន់លោល�លោ ្́ត្  លោ ្́ត្លោអ�យដែសនលោ ្́ត្  លោ ្́ត្មួយអស់កម្ម អស់រាប់�នឆ្ន្ំ
ចិត្តលោ ្́ត្លោនះមនសភា�ខុសគា្ន្តិចៗ វាក៏កា្ល្យលោlជាសត\នរកក្នុងថ្ន្ក់ចិត្ត
ខុសគា្ន្តិចៗរបស់វាហ្នុងលោl។ អ្នកព្រសថ្ងៃមគតិលោម�លលោl លោនះជាចិត្តនរក លោហ�យ
ចិត្តលោនះក៏មកលួចសំងំលោFក្នុងលោព្រគាងវិញ្ញ្ណជាមនុសស្ដែដរ អី៊ចឹងលោហ�យ(ន
ជាមនុស្សដែដលមនចិត្តសត\នរកអាព្រកក់ខា្ល្ងំណស់។  លោយ�ងលោម�លលោu�ញព្រសាប់
លោហ�យលោFក្នងុ�ីវិតរសល់ោFស�\ថ្ងៃថdរបស់លោយ�ង លោត�មនុស្សមនចិត្តនរកលោនះអាព្រកក់
ប៉ុនណលោl?  លោរ&នព្រសថ្ងៃមWមទ្វ្រមលោនារបស់អ្នក នឹកលោu�ញដល់លោ�លសត\
លោនះកា្លយ្លោlជាសត\នរក រស់លោF�ំុគា្នក្្នងុថ្នក់្ចិត្តដែតមួយ លោត�ចិត្តលោនះវាសាហាវ
ប៉ុនណលោl?  រស់ក្នុងដែដនកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ងណ៎!  លោ ្́ត្ណស់!  អ៊ីចឹងលោហ�យ
(នមកជាមនសុ្សចិត្តនរកអាព្រកកខ់ា្ល្ំងណស់លោហ�យមិនខ\ះលោទមនសុ្សសម័យ
កម្ល្ងំរមូរខា្ល្ងំលោនះ  ចិត្តសត\ក្នងុថ្នក់្នរក  ខំលោធ\�បុណ្យដែបប�ិធីសាសនាហ្នងឹលោl
(នលោlលោសាយសុខលោFឋានសួគ៌ហ្នុងលោហ�យ  គឺសួគ៌ក្នុងដែដនកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ង
ហ្នុងលោហ�យ  លោនះលោហ�យដែដលថមិនសា្គ្ល់បុណ្យ(បលោនាះ។  ចំដែណកសត\
ដែដលសំងំសុខយករួចដែតខ្លួន  កាន់សីលយករួចដែតខ្លួន  លោធ\�បុណ្យដាក់ទន
យករួចដែតខ្លួន ក្មួយព្រសថ្ងៃមលោម�លចុះ  ចិត្តលោនះនឹងកា្ល្យលោlជាចិត្តសត\ក្នុងថ្ន្ក់
ណ លោប�គា្ម្នធម៌អាព្រកក់  ព្រចដែណន  ឈា្ន្នីស  គំនុំ  �្យា(ទ  លោនាះកុសល
ដែដលគាត់(នសាងវាកា្ល្យលោlជាលោទវW�ំនាងផ្ទះ  លោទវWWមលោដ�មលោឈ�ថ្ងៃព្រ�
មិនលោ ្́ត្�ិ(កព្រទំដូចសត\ទុគ្គតិភ�លោទ  លោហ�យក៏មិន�ិ(ករកសុីអ\ីដែដរ  ប៉ុដែន្ត
លោFសំងំលោសាយដែតសុខហ្នឹងលោl  លោព្រពាះជាចិត្តដែដលមនសនា្ត្នសំងំយករួច
ដែតខ្លួន ចិត្តខ្លនួ(នសខុដែបបហ្នឹងលោហ�យ ដូលោច្នះវាព្រតូវដែតជាចិត្តលោយាងកំលោណ�ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 110
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ក្នុងថ្នក្់សត\ប៉ុលោណ្ណះលោហ�យដែដលវាលោlWមធម្មជាតិចតិ្តរបស់ខ្លួន។  លោ�លផ្ទុះ
ដែផនដលីោឆះឋានលោទវWខ្ពស់ទបទំងអស់  ឱយ្វាព្រសxះលោl  មនុសស្�ូដែកសំងំ
យកសខុលោ�ក  �ូនិយាយថ  សំងំយកលោl  បន្តិចលោទ&តលោឆះដល់�លោណ̧�រផ្ទះ
យាយWដែដលសំងំសុខឯងលោហ�យ។  ចិត្តព្របលោភទលោនះមិនដែមនជាចិត្តសត\ក្នុង
ថ្នក់្ខ្ពស់ ជាចិត្តរបស់សត\ដែដលគួរឱ្យលោគារ�លោនាះលោទ។ �ូព្រសថ្ងៃមចិត្តរបស់មនុស្ស
ព្របលោភទលោនះ  ដូចកដែង្កបពាក់គា្ន្ព្រសួលសំងំលោធ\�ដែភ្នកមីៗ  លោព្រពាះក្នុងអារម្មណ៍ខ្លួន
សំងំសុខព្រសួលលោ�ក  ជាឋានលោទវWលោសាយកាម  គឺជាចិត្តមនុស្សល្អដែតសំងំ
យកដែតសុខហ្នងឹឯង។ វាព្រតូវដែតមនសភា�Wមហ្នឹង វាមនសភា�Wមដែបប
ចិត្តវាហ្នឹង(នវាព្រតូវ  ឬ(នវាយុត្តិធម៌  ក្មួយៗយល់លោទ?  ចំដែណកសត\ក្នុង
ថ្ន្កខ់្ពស់ សប្បាយដែតហ្នឹង�ួយ សប្បាយដែតហ្នឹងសលោស្រងា្គ្ះ ចិត្តមនបញ្ញ្អាច
លោម�លយល់ចិត្តមនុសស្  អាចសម្គ្ល់ចិត្តអ្នកដថ្ងៃទ(នWមសកម្មភា�លោផ្សងៗ
�ួយមនុស្សលោចះលោម�លតថ្ងៃម្ល លោហ�យមិនដែដលមនចិត្តចង់(នបុណ្យអ\ីលោទ�ីការ
�ួយរបស់ខ្លួន សប្បាយក្នុងការឱ្យ សប្បាយក្នុងការសលោស្រងា្គ្ះ ជាចិត្តអ្នករក្សា
លោ�ក សីលមិនដែមនលោព្រពាះដែតខា្លច្(បលោទគឺ លោព្រពាះដែតអាណិត លោព្រពាះដែតគិតថ
មិនសម មិនលោធ\�ដែតម្តង លោព្រពាះចិត្តលោនះមនព្របព្រកតីលោlលោដាយសីលលោlលោហ�យ
មិនដែមនលោរ&នកាន់សីលដចូលោក្មងលោចះលោដ�រលោតះតះលោនាះលោទ  គឺចតិ្តWំងមំលោFលោល�
សីលដូចមនុស្សសា្ទ្ត់�ំនាញលោដ�រលោល�ដែខ្ស�ួរលោlលោហ�យ រត់ក៏មិនធ្ល្ក់ដែដរ ចិត្ត
មនឥសស្រភា�ណស់លោព្រពាះដឹងច្បាស់ថ ខ្លួនមិន(នលោធ\�អ\ីខុសលោទ។  លោគលោ�រ
លោគថទំងនគរក៏ថលោl មិនជាប់លោ�កធម៌អីលោទ ឱ្យដែតដឹងថខ្លួនលោធ\�ព្រតូវ គឺព្រតូវ
ដែតលោធ\�លោហ�យ មិន(នលោធ\�មិនអស់ចិត្តលោទ លោFមិនសុខលោទ (នលោធ\�លោរpងព្រតូវ(ន
ចិត្ត(នសខុ លោហ�យមនុស្សមនចិត្តតូចសំងំយកដែតសុខមកថឱ្យលោយ�ងថ ខ្ញុំ
ឆdល់ណស់លោមច៉ចូលចិត្តយកលោរpងលោគមកដាក់ខ្លនួលោម្លះ?  លោមច៉ចូលចិត្តយកលោរpង
លំ(កមកដាក់ក្នុងខ្លួនលោម្លះ? លោប�ធdន់ទម្ល្ក់លោចាលខ្លះលោl កុំលោឈា្ល្ះ កុំលោឆ្ល�យ កុំ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 111
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ឆ្លងលោទ�បវាឆប់ចប់លោរpង។ ចតិ្តសត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់វាទល់ដែត(នលោធ\�លោរpងលំ(ក
របស់លោគអី៊ចឹង លោទ�បវា(នសុខ លោនះជាចិត្តអ្នករក្សាលោ�ក។ �ូធ្ល្ប់និយាយថ
អ\ដីែដលមនុស្សព្រ(ថ្នជ្ាការសប្បាយ ជាសុភមង្គលរបស់មនុស្សទូលោlបច្ចប្ុបន្ន
គឺមនឡាន មនវីឡា មនកិត្តិយស លោlណលោគសា្គ្ល់លោព្រច�ន ចិត្តរបស់លោគ
សប្បាយណស់ ដែតចិត្ត�ូវិញលោu�ញលោហ�យធុញនឹកក្នុងចិត្តថ លោប�អញមន
អ\ីៗដូចលោគហ្នឹង អញខ្ជិលណស់ អញងាប់លោហ�យ ព្រ�ឹកក៏អ៊ីចឹង �្ង្ចក៏អ៊ីចឹង
�ូនឹកគិតថ លោមច៉កល៏ោគមិនធុញហ្ន៎! ចិត្ត�ូមនអារម្មណ៍ថ មនដែត�ីវិតដែដល
យកមកព្របឈមនឹងឧបសគ្គព្រគប់ដែបបយ្៉ាងលោដ�មបី្បលោព្រម�មលោនាសលោញ្ចតនាដែដល
ខ្លនួមនចំលោពាះលោគលោទ  ដែដល�វីិត(នទទួលនូវរស់ដែផ្អមដែល�មថ្ងៃន�ីវិត  ជាចិត្ត
សត\អ្នករក្សាលោ�ក។ លោ�លលោចញលោធ\�ការដែកផ្នត់គំនិតមនុស្ស  ផ្តល់មូលដា្ឋ្ន
�ិចារណឱ្យមនុស្សដែដលWំង�ីយូរលង់មកដល់ស�\ថ្ងៃថdលោនះមិនដែដលមន
លោx�យ។  �ូ�ួបឧបសគ្គក្នុងដំលោណ�រសលោស្រងា្គ្ះលោនះលោព្រច�នរាប់មិនអស់  �ូមន
អារម្មណ៍ថ្ងៃដម្ខង្ឱបកូនផ្អបឹនឹងលោដ�មព្រទូង  ថ្ងៃដម្ខង្លោទ&តកាន់ដាវដម៏នដែផ្លលោស្ត�ង
មុតកាប់ព្របហារ�ួកមនុស្សខូចដែដលចង់មកយាយីលោសចក្តីសុខរបស់កូន។  �ូ
និយាយលោលងព្រ(បល់ោក្មងៗថ ព្រ�ះ�ុទ្ធព្រតូវព្រWស់ដឹងWំង�ី�ួបព្រ�ះ�ុទ្ធទីបង្ករលោម្លះ
ដែតព្រ�ះអង្គអាណិតសត\លោ�ក  ក៏មនបំណងលោFព្រWស់ដឹងជាព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធ
មួយព្រ�ះអង្គគឺ  លោដ�ម្បីលោព្រ(សសត\លោ�កទំងអស់  ដែត�ូវិញមិនទន់ចង់ព្រWស់
ដឹងលោFកប្បលោនះលោទ  លោព្រពាះលោFព្របឆំងជាមួយហ\ូង�ួកអាខូចសិន  ដែតចិត្ត�ូ
គា្ម្នគំនុំ �ួកខូចដែដល�ូស្អប់ដល់ឆ្អឹងហ្នឹងក៏លោដាយ លោប�លោគដឹងកំហុស លោហ�យ�ូ
ស្ទងល់ោម�លWមទ្វរ្មលោនាដងឹថ គជឺាការដឹងកំហុស�ិតព្រ(កដ ចិត្ត�ូអាណិត
ភា្លម្ លោហ�យហាមលោគមិនឱ្យនិយាយរំលឹក�ីលោទសកំហុសរបស់អ្នកលោនាះឱ្យគា្នល្ោអ&ន
និងឈចឺាបប់ន្តលោlលោទ&តលោទ។ �ូសូមលោរ&បរាបល់ោដាយសលោង្ខបប៉ុលោណ្ណះ លោត�ក្មយួៗ
មនតព្រមុយក្នងុការ�ព្រងីកការយល់ដឹងរបស់ក្មយួឱ្យធំទូ�យលោទ? ជាការបលោង្ក�ន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 112
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បញ្ញ្ឱ្យចិត្តរបស់ក្មួយលោហ�យលោដ�ម្បីជាព្របលោយា�ន៍របស់ចិត្តក្មួយក្នុងដំលោណ�រ
ភ្លឺសា្វ្ងលោlមុខលោទ&តលោទ?

�ូសូមនិយាយលោរpងមួយលោទ&ត៖ អភលោពា្វ ្បុគ្គលោ� បុគ្គលដែដលចាត់ទុក
ថ ជាបុគ្គលអភ�\ទំងឡាយសុទ្ធដែតស្ថិតក្នុងអកតញ្ញូ�នទំងអស់ ជាអ្នក
ព្របទូសរ្៉ាយនឹងគុណមនសភា�លោទ&ងក្នងុអាការសំយុ៉ងក្បាលចុះ ជានិយតៈ
�នជា�នលោទ&ងនឹងលោlកាន់ទុគ្គតិភ� បុគ្គលសម្ល្ប់មWបិW សម្ល្ប់ព្រ�ះ
អរិយបុគ្គល  ញាុ្ំងលោ�ហិតព្រ�ះតថគតឱ្យ�ុះលោពារ  និងបុគ្គលបំដែបកសង្ឃ
អភ�\បុគ្គលទំងអស់គឺសទុ្ធសងឹដែតជាអ្នកព្របទសូរ្៉ាយគណុ លោនះជាអភ�\បុគ្គល
គា្ម្នកុសលកម្មណអាចហាមឃត់នូវអភ�\បុគ្គលមិនឱ្យដាំក្បាលចះុលោព្រកាម
(នលោx�យ។ ព្រតូវដែតចាប់សញ្ញ្ឱ្យ(នបុគ្គលព្របទូស្តគុណទំងឡាយគឺអភ�\
បុគ្គលដែដលព្រ�ះ�ទុ្ធ(នព្រWស់សដែម្ដងទុក ចរូជាអ្នកសា្គ្ល់គណុ ជាអ្នកសា្គ្ល់
គុណគជឺា�នមនភ�\មនសណំង។  លោហតុអ\ីព្របទូស្តគុណបគុ្គលមនគុណ
ខា្ល្ំងឱ្យផលអាព្រកក់ធំលោម្លះ?  ក្មួយៗព្រតូវយល់�ីសភា�កម្ល្ំង អ\ីៗទំងអស់ក្នុង
�ិភ�លោ�កលោនះលោក�តមក�ីកម្ល្ងំ។  មនុស្សWមសភា�ដែដលមនុស្សលោម�លលោu�ញ
ដឹង(នលោដាយអវិជា្ជ្របស់ខ្លួនគឺទមdន់៥០  ៦០  ៧០  ៨០គីxូដូចៗគា្ន្  ដែត
សភា�ដែដលមនុស្សមិនដឹងកម្ល្ំងដែដលបលោង្ក�តចិត្តមនុស្សលោនាះ  មនសភា�
ខា្ល្ំងខុសគា្ន្ដែបបណលោនាះលោទ  ចិត្តអ្នកខ្លះបលោង្ក�ត�ីកម្ល្ំងខុស�ីចិត្តអ្នកលោផ្សង
លោទ&តឆ្ងយ្ៗៗៗខា្ល្ងំណស់។ ព្របទូស្តនឹងកម្ល្ងំធំជាធម្មជាតិព្រតូវដែតលោព្រគាះថ្នក់្
ធំអ៊ីចឹងលោហ�យ។  �ូលោu�ញ�ន្លឺលោចញ�ីព្រប�ុំចិលោញ្ច�ម�ូ�ណ៌លោខ&វលោហ�យច្បាស់
ខា្ល្ងំណស់  �ូដឹងថជាកម្ល្ងំវិល�ក់ខា្ល្ងំណស់លោទ�បលោចញ�នឺ្លខា្ល្ងំយ្៉ាងហ្នងឹ
ដូលោច្នះកម្ល្ំងវិលក្នុងចិត្ត�ូគឺខា្ល្ំងណស់  លោនះជាកម្ល្ំងដែដលបលោង្ក�តនវូបញ្ញ្
គឺកម្ល្ំងដែដលបលោង្ក�ត�ន្លឺ។  លោFកម្ល្ំងធតុទឹកដែដលបលោង្ក�តចិត្តករុណរបស់�ូ
លោទ&ត លោត�កម្ល្ងំវាខា្ល្ងំបុ៉នណលោl?  វាមនដែដនធំបុ៉នណ បលោង្ក�តជាចិត្តមនុស្ស
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 113
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ដែដលជាប់គំាងក្នងុរបូកាយ  ឱ្យគតិដល់លោគកព្រមិតលោនាះដែដរ  �ូនយិាយលោហ�យថ
ចិត្ត�ូមិនដែដលព្របកាន់�ូ�សាសន៍លោទ  លោu�ញមនុស្សណក៏មនទុក្ខ។  ចិត្ត�ូ
ចូលក្នុងដែដនថ្ងៃនកម្ល្ំងធតុព្រតជាក់លោព្រÌណស់លោហ�យ លោ�លមនអ្នកណមក
ព្របទូស្តនឹងដែដនកម្ល្ំងធតុល្អដែដលខា្ល្ំងដែបបលោនះ  ជាធម្មជាតិវាព្រតូវដែតខា្ទ្ត
ឆ្ង្យ�ីដែដនធតុល្អគឺ  ដែដនកម្ល្ំងធតុព្រតជាក់លោដាយខា្ទ្តចូលលោព្រÌលោlក្នុង
ដែដនថ្ងៃនកម្ល្ំងធតុលោ ្́ត្អ៊ីចឹងលោហ�យ។  សូមក្មួយៗរីករាយនឹង�ីវិតយល់ព្រតូវឬ
�ីវិតយល់ធម៌  ឬចិត្តដែដលយល់ និងសា្គ្ល់ផ្លូវដែដលចិត្តលោដ�ររបស់ក្មួយៗផង
លោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2748760628685347
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