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ថ្ងៃ��ទី០៣ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:៣៩នាទីយប់
លោត�ការកសាងឧបនិសស្័យដូចលោម្តចដែដលលោ�ថព្រតវូ?(បញ្ចប់)

ថ្ងៃថdមុន�ូ(នសរលោសរលោរ&បរាប់�ីកាមតណ្ហ្ ដែដលជាអារម្មណ៍លោដាយ
តណ្ហមួ្យដែបប  ដែដលបលោង្ក�ត(នជាអារម្មណ៍រំាងខ្ទប់ការយល់ធម៌  ឬការយល់
ដំលោណ�រព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃនធម្មជាតិ។ លោ�លលោនះ�ូសំុលោល�កយកអារម្មណ៍អញ លោដាយ
«ភវតណ្ហ្»  ដែដលជាអារម្មណ៍ដែដលលោក�តមនលោដាយអារម្មណ៍ជាប់ភ�ដែដល
រំាងខ្ទប់មិនឱយ្ចិត្ត(នយល់ដំលោណ�រធម៌។  �ូសូមរំលឹកក្មួយៗម្តងលោទ&តនូវចិត្ត
ដែដលមនអារម្មណ៍អញដែតមួយខ្លនួ  គឺអារម្មណ៍ថខ្លនួឯងជាសត\ដែដលអារម្មណ៍
លោនះអស់លោFលោ�លដែដលសត\ស្ទង់លោu�ញថ�ីវិតខ្លួនឯងទំងមូលគឺជាកម្ល្ំងលោទ
គា្ម្នសត\គា្ម្នស្អីលោទគឺកម្ល្ំងលោទ  គឺព្រ�ះអរហន្ត។ មុននឹងឈានដល់ការស្ទង់
លោu�ញថ ខ្លនួលោនះជាកម្ល្ងំមិនដែមនសត\លោទ លុះព្រWដែតសត\លោនះមនឧបនិស្ស័យ
ល្អ មនចិត្តល្អព្រ(សចាក អញលោដាយតណ្ហ្ អញលោដាយមនះ អញលោដាយទិដ្ឋិ
និងចតិ្តដែដលព្រ(សចាកអកសុលធម៌ទំងឡាយមនព្រចដែណន  មនឈា្ន្នីស
ឬគំនុំជាលោដ�ម ដូលោច្នះលោហ�យ(នជាលោយ�ងសលោង្កតលោម�លលោu�ញថមនុស្សអាព្រកក់
ទំងឡាយមិនអាចកា្លយ្ជាព្រ�ះអរហន្ត(នលោទ លោនះគឺអារម្មណ៍អញយា៉្ងមំ។
ដូលោច្នះលោប�ក្មួយលោlវិបស្សនាលោu�ញអ្នកកាន់បក្សដែដលលលោម្អ¬ង  មិនឱ្យនិយាយ
លោរpងបក្សខា្លច្លោឈា្លះ្គា្ន្ លោប�ទំងអស់គា្ន�្ដែ�កគា្ន្លោដាយគា្មន្អញ រកលោម�លខុស
លោហ�យនិងព្រតូវ លោត�បក្សណព្រតូវលោនាះលោត�សិសស្វិបសស្នាលោlជាលោឈា្លះ្គា្នល្ោក�តដែដរ?

លោហ�យលោប�លោគព្របកាន់យកបកស្មួយដែដលមិនដែមនលោព្រពាះដែតបក្សព្រតឹមព្រតូវលោទ  ដែត
លោព្រពាះដែតបក្សលោនាះ(នព្របលោយា�ន៍អញលោហ�យលោប�មនអញអី៊ចឹង លោlវិបស្សនា
ឱ្យអស់អញលោក�តដែដរ  លោហ�យលោ�កព្រគូព្រគប់ព្រគងសា�ហ្នឹងឆ្កួតលោទអី  ទទួល
យកកូនសិស្សដែដលមនអញកួចជាប់មិន�ក្នងុចិត្តឱយ្លោlវិបស្សនាលោដ�ម្បីឱ្យ
អស់អញដែដរលោlលោក�តលោនាះ។  លោហ�យកូនសសិ្សដែដលលោlគំាព្រទព្រគូអី៊ចឹងមនដែត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 278
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លោភ្ល�  លោហ�យនិងខូច លោរpងយល់ព្រតូវគឺគា្ម្នលោទ លោហ�យលោប�លោម�លចរិតអ្នកបលោព្រម�ធម៌
លោដ�ម្បីសន្សំឧបនិស្ស័យ មិនដែមនលោដាយចិត្តអាណិតអាសូរ  លោត�លោគមនដឹងថ
អ្នកបលោព្រម�លោនាះកំ�ុងដែតសន្សំអារម្មណ៍ខុសលោទ លោហ�យព្រគូលោគលោម�លដឹងលោទ?  ឬក៏
ឆ្កួតxប់ដូចគា្ន្  លោហ�យលោប�លោម�លលោu�ញព្រគូដែតងខ្លួន ដឹងថជាមនសុ្ស�ំពាក់នឹង
រូប លោហ�យមនប្តីគាំព្រទមិនព្រ(ប់លោរpងលោនះដល់ព្រប�ន្ធលោទ&តលោនាះ លោនះមិនឆ្កួត
xប់ទំងអស់គា្ន្?  លោហ�យលោ�លលោគថព្រគូឆ្កួតxប់ កូនសិសស្ដែដលលោlវិបស្សនា
ខឹងលោ ្́តល្ោគថលោនាះលោទ&ត គសឺា�វបិសស្នាxបល់ោហ�យ លោហ�យអ្នកលោlវបិសស្នា
ក៏ព្របលោភទជាមួយនឹងគា្ន្ហ្នឹងដែដរលោl លោហ�យលោប�មនអ្នកចាត់ដែចងការឬព្រគូជា
អ្នកមនអកុសលក្នុងចតិ្តលោទ&ត គវិឺបសស្នាលោដ�មប្ីនរកលោព្របតតិរចា¹្នហ្នងុដែតម្ដង
គឺវាអី៊ចឹង លោហ�យព្រតូវដែតអី៊ចឹង។ លោគាលលោÍថ្ងៃនវិបសស្នាគឺលោដ�មប្ីអស់អញ លោម�ល
ដំលោណ�រព្រតូវរបស់មនស្ុសលោFលោល�ផ្លវូព្រតូវលោlរកអស់អញ វាមនសភា�ចិត្តយ្៉ាង
លោម៉ច គឺចតិ្តគា្ម្នតណ្ហ្ ចិត្តគា្ម្នទិដ្ឋិ ចិត្តគា្ម្នមនះ និងចិត្តគា្ម្នអកុសលធម៌
ទំងឡាយ លោត�អ្នកយល់ព្រតងល់ោនះលោទ? ចិត្តមនសុស្ជាប់ខា្ល្ងំណស់លោlណ៎នងឹ
កាមតណ្ហ្ ភវតណ្ហ្ និងវិភវតណ្ហ្លោនះ។ ចិត្តរលោប&បលោនះកំុថដល់លោlវិបស្សនា
លោដ�មប្ីកា្ល្យលោlជាអស់អញ  ព្រគាន់ដែតសា្ត្ប់លោដាយព្រតលោច&កឱ្យយល់ដំលោណ�រធម៌
ក៏លោlមិនរចួដែដរ។

ឥxូវ�ូសូមនិយាយអំ�ីចិត្តដែដលជាប់លោដាយតណ្ហភ្�លោនះ គឺភវតណ្ហ្
លោនះ។ �ូសូមលោល�កជាឧទហរណ៍លោលងៗលោដ�ម្បីលចិត្តដែដលជាប់លោដាយភវតណ្ហ្
លោនះ លោត�ក្មយួអាចសម្គល់្(នលោទ? កូនលោទវWមួយវានិយាយព្រ(ប់ដែមវ៉ាថ ដែម!៉

លោទះដែមស៉្អប់ខ្ញុយ្៉ំាងណដែមកំុ៉ដាក់ទំនាយខ្ញុឱ្ំយលោក�តជាសត\មនុសស្ឱ្យលោសាះ មិន
(ច់និយាយលោព្រច�នលោទ ខ្ញុសូំមលោល�កឧទហរណ៍ដែតបីចំណុចលោទ។  �ួកលោយ�ងលោទវW
អត់សុីអីទំងអស់ លោព្រពាះលោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោយ�ងគឺជាកម្ល្ំង មិនដែមនកម្ល្ំងថ្ងៃន
ធតុដូចមនុសស្លោទ មនុស្សព្រតូវការសុី សីុអីមិនសុី វាសុី�ីវិតគា្ន្ ខ្ញុលំោu�ញវាវាយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 279
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ក្បាលព្រតីភសូៗព្រគបដ់ែតផ្ទះ វាកាបព់្រ�ូក វាកាប់មន់ វាសម្លប្់សត\តរិចា¹្នលោផ្សងៗ
យកមកសុី  អ្នកខ្លះលោគមិនហា៊្នសម្ល្ប់លោទ  ដែតលោគដាក់សាច់តិរចា¹្នទំងអស់
លោនាះលោ�ញៗចាន  លោហ�យលោគញ៉ុកចូលមត់របស់លោគទំពារយ្៉ាងឆ្ង្ញ់  លោហុ�យ!

ខ្ញុលំោម�លលោlខ្ញុខំា្លច្លោហ�យចប្ាសជ់ារត់(ក់កលោហ�យដែម៉ សីុ�ីវតិគា្ន្ ខ្ញុំខា្ល្ចណស់
លោនះមួយលោl។ មួយលោទ&ត លោlណមកណខ្ញុលំោu�ញវា�ិះឡាន�ិះមូ៉តូ ខ្ញុហំត់�ួស
វាអត់លោចះលោហាះដូចលោយ�ងលោទហ្ន៎។  ខ្ញុំលោu�ញវាផត់មខុ  លោស្ល¬កពាក់ដែតងខ្លួនរាប់
លោម៉ង្  មួយថ្ងៃថdៗហត់ដែតសម្អត្កាយ លោធ\�ការបន្តិចដែបកលោញ�សធុំក្លិនលោlរកមុ�
ទឹកលោទ&តលោហ�យ  ហាត់ព្រ(ណលោអ�យហាត់លោដ�ម្បីសុខភា�រាងកាយស្អវីាលោគលោនាះ
លោត�វាមនិធុញនឹងខ្លួនវាលោទឬ? ព្រ�ឹកក៏អី៊ចឹង �្ង្ចក៏អី៊ចឹង យប់ក៏អី៊ចឹង លោខាអាវ
វាលោនាះមិនដឹងជាមូ៉ដម្៉កស្អខី្លះលោទ។ ខ្ញុធុំញ�ីរលោប&បតុបដែតងកាយរបស់វាហ្នងុ
ខា្ល្ំងណស់ លោត�វាអត់ធុញនឹងខ្លួនវាលោទឬ? លោហ�យធdន់លោនាះធdន់ ខ្លួនលោlណអត់
លោចះលោហាះលោទ  លោហ�យឈឺលោនាះឈឺដូចគា្ម្នលោu�ញមនអ្នកណមួយរួចខ្លួនមួយ
លោសាះ  ឈឺរហូតដល់ងាប់ដែតម្ដង  ឱ!លោ�កលោអ�យ!  ជាតិណៗ  ព្រ(ថ្នកំុ្ឱ្យខ្ញុំ
លោក�តជាមនុស្ស  ខ្ញុធុំញណស់។  បុ៉ណ្ណងឹលោFxប់មិនល្មមលោទ&ត  វាមិនព្រ�មលោក�
តមកជាមនុស្សដែតព្រកុមមនុសស្ដែតម្ដងហ្នុងលោទ វាលោក�តមក មនលោព្របតព្រគប់ជាន់
ថ្ន្ក់ មននរកព្រគបជ់ានថ់្នក់្ មនតរិចា¹ន្មកលួចសងំំក្នុងរូបកាយជាមនុស្ស
លោនាះលោទ&តផង  ខ្ញុំលោម�លដែភ្នក  លោម�លចរិតវា  ខ្ញុំសា្គ្ល់ថលោនះជាដែភ្នកនរកលោព្របត
តិរចា¹្ន ថខ្ញុំខា្ល្ចលោអ�យខា្លច្ លោហ�យវាលោដកឱបគា្ន្ �ញ្ជក់មត់គា្ន្ ព្រចបូកព្រចបល់
មិនដងឹអាណស្ថិតលោFក្នុងព្រកុមណលោទ  កុំដែតមនព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធមកព្រWស់
ដឹងលោល�ដែផនដី  �ួលខ្ញុំយា៉្ងលោម៉ចក៏ខ្ញុំមិនលោlដែដរ  ដែតខ្ញុំលោម�លលោu�ញមនុស្សវា
ព្រស�ញ់ភា�ជាមនុស្សរបស់វាលោអ�យដែសនព្រស�ញ់ លោនះលោហ�យគឺតណ្ហជ្ាប់
នឹងភ�  កុំលោlនិយាយប៉ះភា�ជាមនសុ្សរបសវ់ា  វាលោx�ងមកទំងហ\ូងទត់
ធក់ព្របដែកកព្របណំង លោព្រពាះ�ួកវាព្រសឡាញខ់្លនួវាណស់ លោណ្ហ�យ! កុំនិយាយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 280
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ដល់មនុស្សព្រចបូកព្រចបល់ណស់ លោព្រពាះដែតព្រកុមវាលោនះលោហ�យដែដលលោធ\�ឱ្យដែផនដី
ផ្ទះុលោឆះដល់លោយ�ងជាលោទវWដែដលមិនដងឹអី  នងិលោឆះលោព្របតដែដលគា្ន្កំ�ុងលោសាយ
ទុក្ខមិនដឹងអីឯលោណះលោlលោទ&តផង។ លោហ�យខ្ញុលំោu�ញចិត្តនរកលោព្របតតិរចា¹ន្ហ្នងុ
លោហ�យ ដែដលជាប់�ំពាក់សប្បាយនឹងរូបកាយជាមនុស្សជាងលោគបំផុត ព្របដែហល
ចិត្តវាគិតថ(នជាមនុស្សហ្នងឹវាអសា្ចរ្្យចំលោពាះវាខា្ល្ងំណស់លោម�លលោl លោព្រពាះ
វាធ្ល្ប់ជានរកលោព្របត  វា�ិ(កលោវទនាណស់  អ៊ីចឹង(នមកជាមនុស្សហ្នឹង
គឺជាឋានសួគ៌ខ្ពស់ផុតលោលខរបស់វាលោហ�យ ដែម៉លោl�ន្យល់ធម៌ព្រកុមវាហ្នុងលោl
ដែស្អកវាយល់លោហ�យ លោប�វា(នកានក់ាំលោភ្ល�ងផង ដែមព៉្រសថ្ងៃមលោម�លសភា�វាលោl អា
ខ្លះវានិយាយថ(នបុ៉ណ្ណងឹលោហ�យ ចង់(នបុ៉នណលោទ&ត សុទ្ធដែត�ួកហ្នងុលោហ�យ
អូយ! វាជាប់នឹងភ�របស់វាអីក៏យ្៉ាងលោនះ លោត�ដែម៉យល់អារម្មណ៍ខ្ញុំខា្ល្ចមនុស្ស
និងលោខ្ព�មមនុសស្លោទ ដូលោច្នះសមូដែមកំុ៉ដាក់ទំនាយឱយ្ខ្ញុលំោក�តជាមនុស្សណ៎ដែមណ៎៉។
ទំងលោនះគឺជាសភា�ចិត្តដែដលចិត្តមនសុស្ជាប់ក្នងុភ� ឬលោ�ថភវតណ្ហល្ោនាះ។
ចំដែណកធម៌គឺជាដលំោណ�រព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃនធម្មជាតិព្រគបឋ់ានទំងអស់ និយាយឱ្យ
មនុស្សសា្ដប់្ ចិត្តមនុស្សសា្ដប់្លោមច៉នឹងយល់ លោប�លោគនិយាយលោរpងធម៌គឺព្រគប់ឋាន
បុ៉ដែន្តចតិ្តមនសុស្ជាប់នឹងភ�របស់ខ្លួនថសំខាន់លោល�សឋានលោគទំងអស់ លោប�ចិត្ត
មនុសស្រលោប&បហ្នឹងលោម៉ចលោlសា្ត្ប់ធម៌យល់លោl លោត�ក្មួយៗយល់លោទ? ក្មួយសម្លឹង
លោម�លមនុស្ស�ំុវិញខ្លនួក្មយួៗលោl ក្មយួនឹងដឹងលោហ�យចិត្តអ្នកណដែដលជាប់នឹង
ភា�ជាមនុស្សរបស់វាលោនះ ឬលោ�ថភ�របស់វាលោនះ លោនាះក្មយួស្ទង់Wមកំ�ស់
ចិត្តរបស់ក្មួយលោl �ូព្រគាន់ដែតបងា្ហញ្តព្រមុយផ្លវូឱ្យក្មួយយល់�ីចិត្តមនុសស្ដែដល
ជាប់នឹងភ�ជាលោព្រគpង(ំងមិនឱ្យយល់ដំលោណ�រធម៌(ន។ លោនះគឺភវតណ្ហ្។

វិភវតណ្ហ្ គឺតណ្ហ្ជាប់នឹងលោ�កធម៌លោព្រ´�ីចិត្តជាប់នឹងភ�  ចិត្ត
មនុសស្លោFមកជាប់នឹងលោ�កធម៌លោទ&ត �ភ យស សរលោស�រ សុខ លោធ\�បុណ្យ
រាល់ថ្ងៃថdព្រ(ថ្ន្លោ�កធមល៌ោនះជាប់ជានិច្ច  ដំលោណ�រព្រWស់ដឹង ដំលោណ�រពាល់ព្រតូវ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 281
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ធមគ៌ជឺាចិត្តដាចល់ោ�កធម៌ លោហ�យលោដ�មបី្ឱ្យចតិ្តលោធ\�ដលំោណ�រលោlរកការព្រWសដ់ងឹ
ចិត្តលោនាះព្រតូវដែតមនសភា�លោlរកដាចល់ោ�កធម៌ ដែតមនសុស្ស�\ថ្ងៃថd លោធ\�បណ្ុយ
ព្រ(ថ្ន្លោ�កធម៌ លោឈា្ល្ះកាប់ចាក់លោត�លោដ�មប្ីអ\ី គឺលោដ�ម្បីលោ�កធម៌លោនះក៏មិនដែមន
ជាលោរpងតចិដែដរ។ លោធ\�បុណ្យអសលុ់យមនិលោស្ទ�រលោទកល៏ោព្រពាះដែតលោដ�មបី្លោ�កធមល៌ោនះ
និយាយលោដ�មព្រចដែណនឈា្ន្នីសគា្ន្ លោដ�ម្បីលោ�កធមល៌ោនះក៏មិនដែមនជាលោរpងតិច
ដែដរ។  សា្ដ្ប់ធម៌យា៉្ងលោម៉ចលោlយល់លោក�ត  លោព្រពាះចិត្តលោFវិលវល់ជាប់ដែតនឹង
លោ�កធម៌លោនះ។ ព្រគាន់ដែតលោរpងលោ�កធម៌មួយ មនុសស្មនតណ្ហ្  ឬចិត្តជាប់
នឹងវាដល់ម្លឹងលោlលោហ�យ  លោFតណ្ហ្លោព្រពាះភ�  និងតណ្ហ្លោព្រពាះកាមលោទ&ត
ក្មយួៗគិតព្រសថ្ងៃមលោម�លចុះ លោត�លោព្រគpងរារំាងចិត្តមនុសស្មិនឱ្យយល់ធម៌(នវាលោព្រច�ន
វាព្រកាស់កព្រមិតណលោl។ ចិត្តសត\តូចWចកំបុិកកំប៉ុក ចិត្តសត\មិនរងឹមំ មិន
មនការ�ិចារណ�ី�ីវិតលោព្រច�ន  មិនលោនpយណយ  លោព្រពាះមិន(នលោ�កធម៌
ខ្លួនព្រចxំថខ្លួនលោនpយណយនឹង�ីវិតណស់  Wម�ិតមក�ីខ\ះលោ�កធម៌ក្នងុ
�ីវិតលោទលោត�  លោត�ចិត្តទន់លោខ្សាយរលោប&បៗលោនះលោlទប់ទល់ឈ្នះមហាតណ្ហ្លោនះលោក�ត
ដែដរ? លោណ្ហ�យក្មយួលោអ�យ! ព្របឹងឱ្យអស់លទ្ធភា� លោហ�យទុកWមដំលោណ�រឧបនិស្ស័យ
សត\លោlចុះ។ សូមក្មួយៗលោម�លសំលោណររបស់�ូលោរpងកសាងឧបនិស្ស័យលោlឱ្យ
ចិត្តយា៉្ងលោម៉ចដែដលលោ�ថព្រតូវ  ដែដល�ូសរលោសរWំង�ីលោដ�មមកលោដ�ម្បីឱ្យចិត្ត
ក្មយួលោ�&សផុតនូវលោរpងអាព្រកក់ និងបណុ̧ះនូវនិស្ស័យល្អលោlឱ្យចិត្ត លោព្រពាះទព្រមំ
ដែតចិត្តលោយ�ងមននិស្ស័យល្អដល់កព្រមិតលោនះ មិនដឹងជាលោយ�ងសាងល្អលោនះ បុ៉នា្មន្
រយពាន់�នដែផនដីមកលោហ�យលោទ  ដូលោច្នះសូមក្មួយៗអានវាឱ្យយល់  កុំឱយ្ចិត្ត
ព្រ�ុលព្រ�ួសធ្លក់្ខុសផ្លវូលោFវិលវល់មិនដឹងទិសតំបន់ក្នងុវាលវដ្ដសង្សារលោនះលោទ&ត
លោប�លោទះបីជាផ្លវូរបស់ចតិ្តលោយ�ងលោFដែវងឆ្ង្យរាបរ់យ�នដែផនដីលោlមុខលោទ&ត
ក៏លោដាយ ក៏ព្រតវូឱ្យចិត្តលោយ�ងអដែណ̧តលោដាយមនលោគាលលោÍច្បាស់�ស់ លោហ�យ
ដំលោណ�រលោlរកលោគាលលោÍលោនះ គឺចិត្ត(នសុខសាន្តក្នុងដំលោណ�ររហូតលោlដល់
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លោគាលលោÍលោនះ។ សូមក្មយួរីករាយនឹង�ីវិតយល់ធម៌របស់ក្មយួៗ លោហ�យរស់លោF
(នជាទី�ឹងសព្រមប់ខ្លនួឯង និងជាទី�ឹងសព្រមប់អ្នកដថ្ងៃទWមកម្ល្ងំចិត្តរបស់
ក្មួយៗផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2767668966794513
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ថ្ងៃ��ទី០៤ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៦:៣៤នាទីព្រ,ឹក
ចិត្តរបស់សត\តិរចា¹ន្ វាគិតថគា្មន្អ្នកណព្រសឡាញ់វាជាងខ្លនួវាលោទ

គមឺនដែតវាលោទដែដលព្រសឡាញ់ខ្លួនវាលោនាះ។ ដែមន!មនុសស្ធុនលោថកទបរស់ដូច
សត\ធតុធុនវាលោនះ  មនអ្នកណលោlឱ្យតថ្ងៃម្លវា  មនដែតមនុស្សលោភ្ល�  មនុស្ស
ដែដលមនចិត្តកតញ្ញូ  ស្អប់មនុស្សចិត្តសត\ដូចវាអ៊ីចឹងហួស�ីស្អប់អាចម៍លោl
លោទ&ត មិនដឹងជារស់លោល�ដែផនដមីនព្របលោយា�ន៍ស្អីលោទ រស់នំាដែតចថ្ងៃព្រងដល់សត\
ដថ្ងៃទលោទ រស់ធdន់ដែផនដីណស់ ឱយ្លោគលោlព្រសឡាញ់មនុស្សដែដលអត់តថ្ងៃម្លអី៊ចឹង
ព្រសឡាញ់លោlលោក�តដែដរ?  លោប�លោគព្រតឹមព្រតូវស្អប់ចិត្តសត\ដូចវាយ្៉ាងៗហ្នឹង លោនាះគឺ
មនដែតវាព្រសឡាញ់ខ្លួនវាដូចព្រ�ូនវាព្រសឡាញ់ដែតខ្លួនវាអី៊ចឹងដែដរ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/videos/2767943883433688
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ថ្ងៃ��ទី០៤ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:១៨នាទីព្រ,ឹក
ទល់ដែត(នលោlជាសភា�របស់ចិត្ត លោទ�បការសន្សំលោlឱ្យចិត្តលោនាះវា

ឱ្យជាផល លោទះល្អក៏លោដាយអាព្រកក់ក៏លោដាយ។ សភា�ចិត្តមិនលោធ\�អាព្រកក់ទំងឡាយ
លោព្រពាះចិត្តញលោញ�តអំលោ��អាព្រកក់ទំងលោនាះ លោទះសម្លប់្�ីវិតសត\ ឬព្របព្រ�ឹត្តអំលោ��
អាព្រកកណ់មួយក៏លោដាយ  ដែដលមនសិការខ្លួនដឹងថមិនព្រតូវ  លោនាះគឺជាចិត្ត
ព្របព្រកតីលោlលោដាយសីលលោហ�យ។  ចិត្តអាណិតអាសូរ  សា្គល់្ដល់សភា�ចិត្ត(ន
លោFលោ�លខ្លួន(នអស់លោlនូវរបស់របរទំងឡាយណលោនាះ ឬខ្លួនលះបង់ស្អីក៏
លោដាយលោlអ្នកដែដលខ្លួនចង់ឱយ្  លោហ�យក្នុង�ំលោáចិត្តខ្លួនទទួលអារម្មណ៍ថ(ន
លោនាះគឺទន�ិតព្រ(កដលោហ�យ។  ឯចិត្តទទួលដឹងថលោទ!  ទុកឱយ្លោគ�ព្រងីកអំលោ��
អាព្រកក់មក លោយ�ងមិនទប់សា្ក្ត់សំងំយករួចដែតខ្លួនគខឺុសណស់ សភា�ដែដល
ចិត្តដឹងថ�ួយមនុស្ស�ិតព្រ(កដ  គឺ�ួយ�ន្យល់ឱ្យមនុស្សដឹងខុសដឹងព្រតូវ
រួមទំងសា្គ្ល់ដឹងការណ៍ណមនតថ្ងៃម្លឬអត់តថ្ងៃម្ល លោនាះជាលោគាលលោÍថ្ងៃនការ
សា្តប់្ការសដែម្ដងធម៌ឱ្យលោក�តបញ្ញ្ ឬឱ្យចិត្តលោក�តធម៌កតញ្ញដូែដលអ(យភូមិបិទទ្វរ្
ដែលងទទួលសា្វ្គមន៍ចិត្តសត\ព្របលោភទលោនះលោនាះ  លោនាះលោហ�យ។  ស�\(បស្ស
អករណំ លោវ&រចាកការលោធ\�អំលោ��អាព្រកក់ជាព្របព្រកតីថ្ងៃនចិត្តលោ�ថ សីល កុសល
ស្សូបសម្បទ ចិត្តព្របព្រកតីលោlលោដាយការ�ួយគឺទន សចិត្តបរិលោយាទបនំ គឺការ
លោធ\�ឱ្យចិត្តដឹងថវាលោនះជាកម្ល្ំងមិនដែមនសត\លោទ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2768069916754418
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ថ្ងៃ��ទី០៤ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:៥៤នាទីថ្ងៃ��ព្រ.ង់
ចិត្តកតញ្ញូ និងអវំសិលោរា៖

និយាយដល់ចិត្តកតញ្ញូ  គឺនិយាយដល់សភា�ចិត្តដែដល(នគិត
លោu�ញក្នុងទំហំសាយភាយលោស្ទ�រនិយាយ�ីទំហំថ្ងៃនការដឹង  និងការយល់លោនាះ
មិន(ន  ដឹងអស់ទំហំគឺកព្រមិតព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធ  ដែតសព្រមប់ចិត្តដែដលលោព្រកាមៗ
ព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធកព្រមិតថ្ងៃនបញ្ញ្លោនះ�ិ(កកំណត់  ឬវាស់ស្ទង់ទំហំថ្ងៃនសភា�
ដឹងយល់�ីតថ្ងៃម្លថ្ងៃនចិត្តកតញ្ញលូោនះ ថលោFក្នុងទំហំណឱយ្ច្បាស់�ស់ណស់
គឺថចតិ្តកតញ្ញូហ្នឹងដែតម្តង មនិដឹងជានិយាយយ្៉ាងលោម៉ចលោដ�ម្បីបញ្ជ្ក់ឱ្យ(ន
ច្បាស់�ីទំហំបញ្ញ្លោFក្នងុចិត្តកតញ្ញលូោនះលោទ។  វាទក់ទង់នឹងទំហំការគិតយល់
ថ្ងៃនចិត្តផង វាទក់ទងនឹងសភា�មុតលោព្រÌបះ៉ជាផ្លវូអារម្មណ៍ថ្ងៃនគុណលោទស តថ្ងៃម្ល
ឬអត់តថ្ងៃម្លថ្ងៃនសភា�ធម៌ទំងឡាយ  លោត�ក្មួយៗយល់�ីអ\ីៗដែដល�ូចង់លោរ&បរាប់
ឱយ្ក្មួយៗយល់ឬអត់? ឧទហរណ៍៖ ព្រគាន់ដែតឮពាក្យថ ខា្ល្ចការ�ិតត្បិតមិន
ហ្៊ានដែបក សភា�ចិត្តកតញ្ញូខា្ទ្ស់ភា្ល្មក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ ដូចលោដ�រជាន់លោភ្ល�ងមិន
ចំា(ច់គិតលោព្រច�នលោទថវាលោ ្́ត្ឬអត់លោ ្́ត្ គឺសភា�លោ ្́ត្លោនះលោដាយអារម្មណ៍ពាល់
ព្រតូវភា្ល្មៗ  លោនះគឺសភា�ចិត្តកតញ្ញូ។  ព្រគាន់ដែតលោu�ញលោដាយដែភ្នកនូវសភា�
កាយវិការ រលោប&បលោស្ល¬កពាក់របស់បុគ្គលម្នក់្នឹកលោu�ញយល់ដល់ប្តី  ដល់កូន
ដល់ការលោរ&បចំទុកដាក់មនុស្សលោFក្នុងការព្រគប់ព្រគងរបសខ់្លួន នឹកដល់សភា�
ចិត្តលោនះ�ីលោដ�មលោFឯណ  លោហ�យ(នមកលោFទីលោនះ  លោហ�យបនា្ទ្ប់�ីទីលោនះ  វា
លោlណ  នឹកលោu�ញដល់កូនលោÔដែដលលោគព្រសឡាញ់  លោត�បនា្ទ្ប់�ីលោនះលោlអាច
លោF�ុំគា្ន្(នឬលោទ? នឹកលោu�ញដល់សភា�ចិត្តលោនះនឹងលោហាះព្រកឡាប់ចាក់បុ៉នា្មន្
លោកាដិលោទ&ត វិលវល់ក្នុងវដ្ដសង្សារ នកឹលោu�ញដល់ការនយិាយស្ដី ការពារគំនិត
xប់របស់ខ្លួនព្របឆំងជាមួយគំនិតព្រតឹមព្រតូវ  លោហ�យចិត្តលោនះព្រសុះព្រសួលនឹងចិត្ត
ព្របលោភទណ។ល។  លោFសភា�មុតព្រសួចដែដលចិត្តពាល់ព្រតូវនូវអ\ីដែដលចិត្តគិត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 286
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លោu�ញថលោទស លោហ�យចិត្តលោង�ប(ស់លោx�ងលោខ្ព�មរលោអ�ម  នងិចិត្តគតិលោu�ញគណុ
មនសភា�ច្បាស់  ចិត្តព្រសឡាញ់ប្តូរសា្ល្ប់ប្តូររស់ជាមួយនឹងតថ្ងៃម្លដែដលចិត្តគិត
លោu�ញ  លោនះគឺសភា�បញ្ញ្  ឬសភា�ចិត្តកតញ្ញូ  លោត�លោlរកសភា�ចិត្តដែបប
លោនះ�ីសត\នរក �ីចិត្តសត\លោព្របត ចិត្តសត\តិរចា¹្ន ចិត្តសត\មនុស្ស  និងចិត្ត
លោទវWថ្ន្ក់ទបៗយា៉្ងលោម៉ចមនចិត្តព្របលោភទលោនះលោl  លោនះគឺចិត្តកតញ្ញូដែដល
អ(យភូមិបិទផ្លូវចលំោពាះចិត្តកតញ្ញូលោនះណ៎!  ដូលោច្នះលោ�លលោយ�ងនិយាយដល់
ចិត្តកតញ្ញូ  ក្មយួព្រតូវនឹកដល់សភា�ចិត្តរលោប&បលោមច៉ដែដលអ្នកនិយាយលោព្រប�ពាក្យ
ចិត្តកតញ្ញូលោដ�ម្បីបញ្ជ្ក់សភា�ចិត្តមួយ  ដែដលលោគចង់ព្រ(ប់ក្មួយៗលោនាះ។  វា
មិនដែមនជាពាក្យឡាន ជាពាក្យម៉ូតូ ជាពាក្យលោមu ��ក �ិះជាន់ យុត្តិធម៌
អសីលធម៌ ប៉ុដែន្តពាក្យចិត្តកតញ្ញូវាមនទំហំ និងសភា�មុតព្រសួច�ិ(កឱ្យ
មនុសស្ធម្មWស្ទង់ព្រតូវ និងយល់�ីពាក្យលោនះណស់។ ស�\ថ្ងៃថd ធម៌កតញ្ញូលោនះ
លោស្ទ�រ(ត់ខ្លឹមសារក្នុងចិត្តសនា្ដ្នរបស់មនុស្សដែខ្មរសូន្យឈឹងលោlលោហ�យ  ចិត្ត
កតញ្ញកូ្នងុការយល់របស់ព្របជា�លរដ្ឋដែខ្មរ  គឺដឹងគុណដែមឪ៉  ដឹងគុណព្រ�ះសងឃ្
អីជាលោដ�ម គឺជាការយល់ដែដលមនទំហំប៉ុនសម្បកលោល&ស លោប�ធម៌កតញ្ញូមន
លោF ក្នុងចិត្តសនា្ដ្នដែខ្មរ�ិតព្រ(កដដែមន នគរដែដលលោក�តមក�ីកម្ល្ំងស្នូលមិន
រលោហមរហាម(ត់បង់ទឹកដី ព្របជា�លរដ្ឋរស់លោFលោខា្លច្ផ្សាតរាប់�ំនាន់ដែបបលោនះ
លោទ។  លោនះគឺនគរសុវណ្ណភូមិដែដលចិត្តសនា្តន្របស់មនុស្សថ្ងៃននគរលោនះ(ត់បង់
អស់ធម៌កតញ្ញូ។

ចំដែណកពាកយ្  “អវំសលិោរា  សូមក្មួយៗគិតឱ្យ” លោu�ញសភា�ថ្ងៃនពាក្យ
អវំសលិោរាលោនះ។  មនុសស្សម្គ្ល់ដែតសភា�ថ្ងៃនមនុស្សដែដលលំ(កលំបិនលោរ&ន
(នតិច  ព្រពាត់ព្រ(សលោខា្ល្ចផ្សាលោចាលភូមិលោចាលព្រសុកប៉ុលោណ¾ះ្លោទ  ដែត�ួកលោគ
មិន(នលោម�លលោu�ញលោដាយដែភ្នកបញ្ញថ្ ពាក្យអវំសិលោរាព្រគបដណ̧ប់ដល់មនុស្ស
ដែដលកំ�ុងដែតរស់លោFមន(ន លោរ&នសូព្រតលោព្រÌព្រ�ះ ព្រគួសារដែដលមនុស្សលោ�ក
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 287
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សម្គល់្ថជាព្រគួសារដែដលលោពារលោ�ញលោដាយសុភមង្គល។ ប៉ុដែន្តដែភ្នកកតញ្ញូលោម�ល
លោu�ញលោF�ីលោព្រកាយសភា�សុខសាន្តរបស់លោ�កិយជាមនុស្សនូវមហន្តរាយ
ងងឹតចាក់ដែភ្នកមិនយល់ព្រកាស់បុកមិនធ្លយ្ មិនដឹងជា�ន្លឺចូលWមផ្លវូណលោទ
�ួនកាលសភា�លោនះលោក�តចំលោពាះមនុស្សម្ន្ក់  �ួនកាលលោក�តចំលោពាះមនុស្ស
មួយព្រគួសារ  �ួនកាលលោក�តចំលោពាះមនុសស្មួយព្របលោទស  �ួនកាលលោក�តចលំោពាះ
�ីវិតមនុសស្មួយឋានមនុសស្ហ្នងឹដែតម្តង  គឺអវំសលិោរាលោហ�យ។ លោប�មិនងងឹតទំង
លោ�កលោទ  លោត�លោធ\�លោម៉ចអាយុមនុស្សមួយឋានចុះមកលោFធំព្រតឹមដបឆ់្ន្ំ  លោហ�យ
សស្រងា្គ្មព្របល័យលោ�កមនលោFលោ�លលោនាះ។ ក្មួយៗលោម�លសភា�ចិត្តមនុស្ស
ឥxវូលោនះលោl  អ្នកណលោlទប់ឈ្នះ  ច្បាសជ់ាអវំសិលោរាលោហ�យ  ក្មួយៗពាល់
ពាក្យអវំសិលោរាលោហ�យឬលោF  គឺវាចប់ស�\ព្រគប់លោហ�យ  អត់មនអ្នកណមន
លទ្ធភា�  ឬសមត្ថភា�លោlដែកកុនសា្ថ្នភា�លោនាះ(នលោទ  លោនះគឺអវំសិលោរា។
សូមផ្លូវមលោនារបស់ក្មួយៗ  �ព្រងីកការយល់ដឹងអំ�ីដំលោណ�រធម៌លោដ�ម្បី(នជា
ព្របលោយា�ន៍របស់ក្មយួៗផ្ទល់្ និង(នជាទី�ឹងរបស់សត\លdតឹលdង់ផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2768153800079363
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ថ្ងៃ��ទី០៤ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៣:០១នាទីរវេ%&ល
ចិត្តសត\តិរចា¹ន្លោព្រច�នណស់  មកលួចសំងំក្នងុលោព្រគាងវិញ្ញណ្ជាមនុស្ស

លោហ�យកម៏នខ្លះលោx�ងមកអប់រំលោព្រប&នព្របលោÍលោគឱ្យយកតព្រមប់ចិត្តរបស់វាដែថម
លោទ&តផង៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2768215360073207
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ថ្ងៃ��ទី០៤ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:៣៤នាទីយប់
សភា�ចិត្តរបស់សត\តិរចា¹្ន គឺមិនដែដលទុកចិត្តអ្នកណទំងអស់

លោយ�ងលោu�ញសភា�ចិត្តរបស់វាលោហ�យ គឺវារស់លោFក្នុងថ្ងៃព្រ�លោu�ញមនុស្សលោដ�រលោl
�ិតភា្ល្មវារត់ព្របុច សភា�ចិត្តរបស់វា វាស្ទង់ចិត្តរបស់សត\ថ្ន្ក់ល្អមិន(នលោទ
លោព្រពាះលោដ�ម្បីដងឹចិត្តលោគឬយល់ចិត្តលោគ សត\ទំងអស់ក្នុងលោ�កមិនដែមនចលូលោl
ក្នុងចតិ្តលោគលោទ គឺយកចិត្តរបសខ់្លួនលោlស្ទង់លោហ�យសន្មតWមចិត្តដែដលខ្លួនស្ទង់
ដឹង។  ចិត្តសត\តិរចា¹្នមិនដែដលទុកចិត្តអ្នកណលោx�យ  វាស្ទង់លោlលោu�ញដែត
អី៊ចឹងលោទះចតិ្តលោនះមកសំងំក្នុងលោព្រគាងវិញ្ញណ្ជាមនុស្ស ក៏ចិត្តតិរចា¹ន្លោនះមន
សភា�ជាចិត្តតិរចា¹្នដដែដល វា(នលោព្រប�សភា�លោព្រគាងវិញ្ញ្ណជាមនសុស្គតិ
�ិចារណលោu�ញថ មនុស្សមិនអាចលោlសម្ល្ប់វាកណ្ត្លវាលលោទ ដូលោច្នះវា
មិនខា្លច្មនុស្សដល់ថ្នក់្រត់ដូចតិរចា¹ន្លោទ ដែតសភា�ចិត្តវាមិនទុកចិត្តអ្នកណ
រហូតដែតអី៊ចឹង លោនះគឺសភា�ចិត្តសត\តិរចា¹្ន ឬលោព្រកាមតិរចា¹្នមនសភា�ចិត្ត
លោព្របត និងសភា�ចិត្តនរក។ វាស្ទង់ចិត្តលោគលោដាយយកសភា�ចិត្តវាជាសភា�
ចិត្តសត\តិរចា¹្ន ឬសភា�ចិត្តសត\លោព្រកាមលោនះមនលោព្របតនិងនរក មកស្ទង់លោគ
គ្រប់គា្ន្អ៊ីចឹង លោទ�បវានិយាយថ គឺគា្ម្ននរណល្អនឹងលោយ�ង លោសា្ម្ះព្រតង់នឹង
លោយ�ង លោព្រ´�ីខ្លនួលោយ�ងលោទ ដែតខួរក្បាលវាគិតថនិយាយអី៊ចឹងលោlខា្លច្លោគថហួស
លោហតុលោ�ក វាក៏ថ លោអ�!  មនដែម៉ឪលោយ�ងដែដរ លោព្រ´�ីដែម៉ឪលោយ�ងគឺគា្ម្ន អ្នកណ
លោសា្ម្ះព្រតង់នឹងលោយ�ងជាងខ្លួនលោយ�ងលោទ លោយ�ងព្រតវូគិតខ្លួនលោយ�ងឱយ្លោព្រច�នៗ កុំគិត
អ្នកណ គិតដែត�ីខ្លួនលោយ�ងលោl ឬមិននិយាយឱយ្ចំៗថ ឱយ្គិតដែត�ីខ្លួនលោយ�ង
លោនាះលោទ ដែតពាក្យសម្ដីរុញព្រចានឱ្យមនុស្សគិតដែត�ីខ្លួនឯង មនដែតខ្លួនឯងលោទ
ដែដលល្អនឹងខ្លនួឯងជាងលោគ ដែដលព្រសឡាញ់ខ្លនួឯងជាងលោគ លោនះជាសភា�ចិត្ត
របសស់ត\តិរចា¹ន្ ឬសភា�ចិត្តសត\លោព្រកាមលោនះលោlលោទ&ត។ ដែតសព្រមប់ចតិ្តសត\
ថ្ន្ក់ខ្ពស់ដឹងចិត្តខ្លួនឯងថ  លោប�ចំលោពាះមនុស្សដែដលមនតថ្ងៃម្ល  ចិត្តរបស់ខ្លួន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 290
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ហ្៊ានសា្ល្ប់ខ្លួន  លោដ�មប្ីសលោស្រងា្គ្ះមនុស្សដែដលចិត្តរបស់ខ្លួនឱ្យតថ្ងៃម្លលោនាះ លោប�គា្ម្ន
តថ្ងៃម្លលោទ ដែត(យសល់មិនឱ្យសុីផង ជាអារម្មណ៍ពាល់ព្រតវូច្បាស�់ស់លោFក្នុង
�លោព្រÑចតិ្ត ដឹងច្បាស់ថគមឺនថ្ន្ក់ចិត្តសត\ដែដលមនសភា�ដែបបលោនះ លោព្រពាះ
ចិត្តរបស់ខ្លនួគឺដែបបលោនះ ដលូោច្នះលោហ�យព្រស�ញច់តិ្តរបសខ់្លួនក៏អប់រំលោគឱយ្មន
ចិត្តដចូចិត្តខ្លួនលោនះដែដរ លោត�ក្មយួៗយល់លោទ? ចំលោពាះចតិ្តសត\ថ្នក់្ខ្ពស់ស្ទង់ដឹង�ី
សភា�ចិត្តរបសស់ត\ថ្ន្កល់ោព្រកាមៗខ្លនួ ដែតសភា�ចិត្តរបស់សត\ថ្នក់្ទបមិនអាច
ស្ទង់ដឹង និងយល់សភា�ចិត្តរបស់សត\ថ្នក់្ខ្ពស់លោទ ដូលោច្នះ លោ�លលោយ�ងនិយាយ
�ីសភា�ចិត្តរបស់លោយ�ងដែដលជាចិត្តសត\ថ្ន្ក់ខ្ពស់  វាថលោយ�ងភូត លោត�ក្មួយៗ
យល់លោទ?  អ៊ីចឹង(នជាលោយ�ងចិត្តល្អនឹងវាទល់ដែតងាប់ទំងខ្លួនផង  ក៏វាស្ទង់
មិនដឹងដែដរ ឱ្យគា្ននិ្យាយថលោមច៉ ឱ្យព្របតិកម្មយ្៉ាងលោមច៉ លោប�គា្នស្្ទង់(នដែតបុ៉ណ្ណងឹ
គា្នមិ្នឱយ្អាចម៍ចំលោពាះចិត្តលោយ�ង គា្នមិ្នលោដ�រលោធ\�ព្រ�លោង�យ មិនលោគារ�ចំលោពាះចិត្ត
លោយ�ង  វាព្រតូវដែតអ៊ីចឹង គឺវាព្រតូវដែតអ៊ីចឹង គា្ន្ស្ទង់ដឹងដែតប៉ុណ្ណឹង  គឺវាព្រតូវដែត
ព្របតិកម្មលោចញមកអី៊ចឹង �ួលកាលចិត្តតរិចា¹្នលោនះ  ចិត្តនរកលោព្របតលោនះ  (ន
កា្ល្យជាអ្នកព្របលោÍធម៌  អប់រំធម៌  ឱ្យគា្ន្អប់រំថលោម៉ច?  គឺព្រតូវដែតអប់រំWម
សភា�ចិត្តរបស់គា្ន្ហ្នឹង។ គា្ន្ព្រតូវដែតនិយាយថ  «Wំង�ីយល់ធម៌មកដែលង
ទុកចិត្តអ្នកណទំងអស់ ដែលងលោម�លលោu�ញអ្នកណថល្អទំងអស់ សូម្បីដែត
ខ្លួនលោគក៏មិនទុកចិត្តខ្លួនលោគផង» លោនះជាភាសាថ្ងៃច្ននឹងក្បាលលោទ ឱ្យលោគថ ខ្លួន
យល់ធម៌លោទ  ដែតWម�ិតសភា�ចិត្តរបស់ខ្លួនគឺអត់ទុកចិត្តអ្នកណទំងអស់
លោនះគឺសភា�ចិត្តរបស់សត\តរិចា¹្ន ឬលោព្រកាមតរិចា¹្នហ្នុងលោហ�យ។ លោប�ចិត្តព្រសីៗ
ដែដលជាសភា�ចិត្តសត\តិរចា¹ន្  ឬលោព្រកាមហ្នងឹលោx�ងមកអប់រំស�\ថ្ងៃថd គឺលោគនិយាយ
Wមសភា�ចិត្តរបស់លោគថ លោយ�ងព្រតូវគិតខ្លនួលោយ�ងឱ្យលោព្រច�នៗ គា្មន្អ្នកណល្អ
នឹងលោយ�ងដូចខ្លួនលោយ�ងលោទ លោហ�យលោគបងា្ហ្ញលោស&វលោ ដែដលលោគចូលចិត្តសរលោសរ
លោដាយព្រគូរបសល់ោគដែដលមនថ្ន្កច់ិត្តដូចគា្ន្  លោទះខ្លួនលោគមិន(ននិយាយWម
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 291
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សភា�ចិត្តរបស់លោគថ  អ៊ីចឹងឱ្យចំៗលោព្រពាះលោគលោព្រប�លោព្រគាងវិញ្ញ្ណមនុស្សនិយា
យសភា�ជាមនុស្ស បុ៉ដែន្តចិត្តរបស់លោគជាចិត្តសត\ក្នងុថ្នក់្ណមួយ គឺនិយាយ
លោចញមកមិន(ត់សភា�ចិត្តថ្ងៃនសត\ក្នុងថ្ន្ក់លោនាះលោទ  លោប�តិរចា¹្ន  ឬចិត្តសត\
លោព្រកាមតិរចា¹ន្គឺនិយាយWមសភា�ចិត្តរបស់ខ្លនួហ្នងុ គឺឱ្យគិតដែតខ្លនួឯង។ ក្មយួៗ
លោរ&នចាប់សញ្ញ្ចិត្តរបសស់ត\ដែដលព្រ�កលោព្រកាមរូបកាយ ឬលោព្រគាងជាមនុស្សលោនះ
ក្មយួៗនឹងដឹងថលោត�ចិត្តសត\ក្នងុថ្នក់្អ\ីដែដលព្រ�កលោព្រកាមសម្បកកាយជាមនុស្ស
លោនាះ តិចព្រចxំលោlបត់លោ��ងសំ�ះចិត្តតិរចា¹ន្ ចិត្តនរក ឬចិត្តលោព្របតលោនាះ។ ក្មយួៗ
សា្ដប្�់នូយិាយរាប់ពានល់ោម៉ង្មកលោហ�យ ដែដលឮសភា�ចិត្ត�ូនិយាយឱ្យមនុស្ស
លោក�តភា�អាW្ម្និយម ឬលោទ? ព្រតង់លោនះក្មយួៗអាចសម្គល់្ថ្នក់្ចិត្តរបស់�ូលោហ�យ
អ្នកលោ(សសម្អ្តលោមលោរ&នរបសព់្រ�ះ�ុទ្ធ លោដ�ម្បីតព្រមង់ចិត្តសត\ឱ្យលោlជាចិត្តសត\
ថ្ន្ក់ខ្ពសល់ោដ�ម្បីឱ្យចិត្តសត\ទំងលោនះលោគចផុតសម័យកាលវឹកវរ  ដែដលមនុស្សខា្ល្ច
បំផុតគឺសមយ័កាលអាយមុនុសស្ចុះមកលោFព្រតឹមដប់ឆ្ន្ំ  លោហ�យជាសម័យកាល
សស្រងា្គម្ព្របល័យលោ�ក។ ចិត្តសត\ក្នងុថ្នក់្ខ្ពស់ជាសព្រតូវរបស់ចិត្តសត\ក្នងុថ្នក់្
ទបជាលោរpងធម្មWលោទ ដូលោច្នះលោហ�យ�ួកអិលឌីភីដែដលជាចតិ្តសត\ក្នុងព្រកុមមួយ
លោផ្សងដាច់លោដាយដែxក ព្រតូវដែតលោឈា្លះ្ជាមួយចិត្តសត\ក្នងុព្រកុមលោផ្សងមួយលោទ&តដែដរ
លោហ�យចិត្តក្នងុព្រកុមលោផ្សងលោនាះមិនដែមនព្រស�ញ់គា្ន្ មនមលោនាសលោញ្ចតនានឹង
គា្នល្ោទ  �ីលោព្រពាះជាធម្មជាតិថ្ងៃនចិត្តសត\ក្នងុថ្នក់្ទបមិនដែដលលោចះព្រសឡាញ់គា្ន្  មិន
ដែដលលោចះមនមលោនាសលោញ្ចតនាសា្ល្ប់រស់នឹងគា្ន្លោទ  ប៉ុដែន្តលោដាយវាមកព្រ�កក្នុង
លោព្រគាងវិញ្ញ្ណជាមនុស្ស  វាគិតលោu�ញថព្រតូវចូលគា្ន្លោព្រពាះព្របលោយា�ន៍  វាក៏
លោF ផ្តុគំា្ន្លោl មិនដែមនផ្តុគំា្នល្ោដាយមលោនាសលោញ្ចតនាលោទ �ីលោព្រពាះ�ូសូមរំលឹក �ី
លោព្រពាះ ចិត្តសត\ក្នុងថ្ន្ក់ទបមិនដែដលលោចះមនមលោនាសលោញ្ចតនានឹងគា្ន្លោទ ដែត
ចិត្តសត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់លោF�ុំគា្ន្មិនដែមនលោព្រពាះដែតព្របលោយា�ន៍លោទ  ប៉ុដែន្តលោព្រពាះដែត
មលោនាសលោញ្ចតនាព្រសឡាញ់គា្ន្  ដែតចិត្តសត\ថ្ន្ក់ទបស្ទង់មិនដឹងលោទ វាគិតថ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 292
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លោគលោFជាមួយគា្ន្គឺលោFដូចសភា�ចិត្តរបស់វាអ៊ីចឹង លោទ�បវាសួរលោយ�ងថលោគឱ្យ
លុយបុ៉នា្មន្ លោគឱយ្លោធ\�អីដល់លោ�លបក្សឈ្នះលោឆ្ន្តលោlជាលោដ�ម។ លោនះជាសភា�
ចិត្តសត\ក្នុងថ្ន្ក់វាហ្នុង លោត�ក្មួយៗយល់លោទ? លោនះជាសម័យកម្ល្ងំរមូរខា្ល្ងំ ដូលោច្នះ
កម្ល្ំងចាកផ្ចិតព្រតូវដែតជាកម្ល្ំងដែដលបលោង្ក�តនូវមនុសស្មិនអាW្ម្និយម កម្ល្ំង
រមូរចូលក្នងុទីអារាម ដូលោច្នះកម្ល្ងំចាកផ្ចតិព្រតូវដែតលោចញ�ីទីអារាម ក្មយួៗលោម�ល
លោដាយផ្លវូមលោនាលោl មនុសស្យ្៉ាងលោម៉ចលោFក្នុងវត្ត  លោហ�យអ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌
និងព្រកុមមនុស្សដែដលមនចិត្តដូចគា្នព្្រតវូដែតលោFលោព្រ´វត្ត លោប�អ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌
លោlលោរ&ន�ីក្នងុវត្តវាខុសសភា�កម្ល្ងំ លោត�ក្មយួៗគិតលោu�ញលោទ? ក្មយួលោម�លសនា្តន្
ចិត្តអ្នកយល់ធម៌ដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងលោFក្នុងព្រកុមណ  លោហ�យមនសភា�ជា
មនុសស្ព្របលោភទលោម៉ច  មិនសូវលោ�pWមដែបបអ្នកលោFក្នុងវត្តហ្នុងលោទ  លោព្រពាះក្នងុវត្ត
គឺកម្ល្ងំរមូរ  ចំដែណកកម្ល្ងំចាកផ្ចតិព្រតូវដែតជាមនុស្សមនសភា�ខុស�ីកម្ល្ងំ
រមូរអី៊ចឹងលោហ�យ លោត�ក្មយួៗយល់លោទ?  លោត�ក្មយួៗគិតលោu�ញលោទ?  សូមក្មយួៗរីករាយ
នឹង�ីវិតយល់ធម៌របស់ក្មយួៗ លោហ�យរស់លោF(នជាទី�ឹងសព្រមប់ខ្លនួផង និង
ជាទី�ឹងសព្រមប់អ្នកដថ្ងៃទWមសមត្ថភា�ចិត្តរបស់ក្មួយៗផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2768585923369484
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