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ថ្ងៃ��ទី០៥ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៦:៤៨នាទីយប់
ក្នងុឋានមនុស្សលោ�កលោនះ ចិត្តសត\ក្នងុថ្នក់្លោផ្សងៗគា្នម្កព្រ�កលោព្រកាម

លោព្រគាងវិញ្ញ្ណជាមនុស្សលោ�ថសម្បកកាយលោនះដែតមួយ។  ក្មួយៗព្រតូវដឹងថ
សត\យល់និងដងឹចិត្តគា្ន្Wមសញ្ញ្ថ្ងៃនទ្វ្រវិញ្ញ្ណទំងព្រ(ំគឺ  កាយវិញ្ញ្ណ
�ីវា្ហវ្ិញ្ញ្ណ លោសាតវិញ្ញ្ណ ឃនវិញ្ញ្ណ និងចក្ខុវិញ្ញ្ណ លោហ�យព្របមូល
សញ្ញW្មទ្វរ្ទំងព្រ(ំបញ្ចលូមកក្នុងទ្វ្រមលោនាដែតមួយ លោហ�យបនា្ទប្ម់កយក
ចិត្តខ្លនួឯងលោlស្ទងស់ញ្ញ្ទំងអសល់ោនះ លោដ�មបី្កាត់យល់ថចិត្តសត\ម្ខ្ងលោទ&ត
ព្រតូវការអ\ី លោនះជារលោប&បថ្ងៃនចិត្តសត\ដែដលព្រ(ព្រស័យទក់ទងគា្ន្ លោហ�យ�ួនកាល
សត\ខ្លះមនចិត្តខូចបន្លសំញ្ញW្មទ្វរ្វិញ្ញណ្នមួីយៗ ឱ្យសត\ម្ខង្លោទ&ត ព្រចxំ
មិនដឹងចិត្ត�ិតរបស់សត\ម្ខ្ងលោទ&តលោx�យ។  �ួនកាលចិត្តសត\លោFក្នុងថ្ន្ក់
លោផ្សងគា្ន្  មនសភា�ចិត្តលោផ្សងគា្ន្ក៏យកដែតសភា�ចិត្តរបស់ខ្លួនលោlស្ទង់ចិត្ត
សត\ម្ខង្លោទ&ត រចួកាត់យល់ថចិត្តសត\ម្ខង្លោទ&តលោនាះ គឺដូចចិត្តខ្លនួអី៊ចឹងដែដរ។
លោ�ល(នសញ្ញ្លោនះលោហ�យក៏កាត់ថសត\ម្ខ្ងលោទ&តលោនាះភូត  សត\ម្ខ្ងលោទ&ត
លោនាះនិយាយ�ិត  សត\ម្ខ្ងលោទ&តលោនាះចង់(នរបស់ខ្លួន  សត\ម្ខង្លោទ&តលោនាះ
ចង់(នរបសល់ោគ សត\ម្ខង្លោទ&តលោនាះនយិាយចង់ឱ្យលោគសរលោស�រ សត\ម្ខ្ងលោទ&ត
លោនាះនិយាយចង់ឱ្យលោគខា្លច្។ល។ រួចលោហ�យក៏ព្របតិកម្មតបលោlWមសញ្ញដ្ែដល
ខ្លនួចាប់(នលោនាះវិញលោl គឺព្របតិកម្មជាល្បិចកល ជាពាក្យដែផ្អមៗ ជាកំហឹង
ជាការលួងលោ�ម  ជាការស្តីបលោនា្ទ្ស។ល។  លោដាយសត\លោFក្នុងថ្ន្ក់ចិត្តលោផ្សង
គា្នល្ោនះលោហ�យ លោហ�យយកចិត្តខ្លនួឯងលោlស្ទង់លោដ�ម្បីយល់ចិត្តលោគលោនះលោហ�យ ដូលោច្នះ
ចិត្តសត\�ិ(កទទួលសញ្ញព្្រតង់ សញ្ញ្�ិតថ្ងៃនចតិ្តសត\ម្ខង្លោទ&តលោនាះណស់
ដូលោច្នះលោហ�យទំនាស់ក្នុងផ្លវូចិត្តរបសស់ត\ក៏លោក�តមនលោx�ង ដូលោច្នះលោហ�យ(នជា
លោu�ញលោដ�រ�ុំៗគា្ន្  បន្តិចលោព្រកាយមកក៏លោឈា្លះ្ដែបក(ក់គា្ន្លោl  លោនះគឺភា�ព្រចបូក
ព្រចបល់ថ្ងៃនឋានមនុស្សលោ�កលោដាយសារចាប់សញ្ញ្ចិត្តព្រចxំ  លោដាយសារចិត្ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 294
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សត\លោFថ្ន្ក់លោផ្សងៗគា្ន្  លោហ�យមកលោFក្នងុលោព្រគាងវញិ្ញណ្ដែតមយួគឺសមប្កកាយ
ជាមនសុ្សលោនះ  ដូលោច្នះលោទះលោ�លខ្លះចិត្តសត\ម្ខ្ងចាប់សញ្ញ្ព្រតង់  ចាប់សញ្ញ្
ព្រតូវឥតមនលោល្អ¬ងរបស់សញ្ញ្ចិត្តសត\ម្ខ្ងលោទ&ត ក៏លោFដែតលោឈា្ល្ះគា្ន្ដែដរ �ួន
កាលចិត្តសត\ក្នុងថ្ន្ក់ជាមួយគា្ន្ជា�ិលោសសគឺក្នុងថ្ន្ក់លោព្រកាមបំផុតលោហ�យនិង
លោដញៗមកលោល�ក្នុងទុគ្គតិភ� ចាប់សញ្ញច្តិ្តសត\ម្ខង្លោទ&ត(នព្រតឹមព្រតូវកល៏ោF
ដែតលោឈា្ល្ះគា្ន្ដែដរ  លោព្រពាះដឹងចិត្តអាព្រកក់របស់សត\ម្ខ្ងលោទ&ត។  ប៉ុដែន្តចិត្តសត\
ក្នុងថ្នក្់ខ្ពស់បំផុត�ូដែកស្ទង់ចិត្តរបស់សត\ព្រគប់ថ្ន្ក់ទំងអស់  មិនដែមនលោព្រពាះ
ចិត្តរបស់ខ្លនួដូចចិត្តសត\ថ្នក់្ទបៗទំងអស់លោនាះលោទ បុ៉ដែន្តលោដាយចិត្តកតញ្ញូ ឬ
ចិត្តមនបញ្ញ្អាចយល់�ីសភា�ចិត្តរបស់សត\ថ្ន្ក់លោព្រកាមខ្លួន(ន ដែតចិត្ត
សត\ថ្នក់្លោព្រកាមៗជា�ិលោសសថ្នក់្លោព្រកាមបំផុតលោដញលោx�ងមកលោល� បុ៉ដែន្តក្នងុទុគ្គតិភ�
មិនអាចស្ទង់ដឹងចិត្តសត\ថ្ន្ក់ខ្ពស់(នលោទ លោព្រពាះយកចិត្តខ្លួនលោlស្ទង់ក៏ចិត្ត
សត\ក្នងុទុគ្គតិភ��ំុមនសភា�ថ្ងៃនចិត្តសត\ថ្នក់្ខ្ពស់ លោហ�យបញ្ញឬ្ចិត្តកតញ្ញូ
ក៏គា្មន្លោទ&ត លោប�មនចិត្តកតញ្ញូ លោម៉ចលោlជាសត\ក្នុងទុគ្គតិភ�លោក�ត លោត�សត\ក្នុង
ទុគ្គតិភ�មួយណសា្គ្ល់គុណតថ្ងៃម្ល  ឱ្យដែតនិយាយដល់គុណតថ្ងៃម្លគឺលោធ\�ក្បាល
ងីលោង�ដូចលោគាព្រសំាងទិចលោហ�យ គឺមិនដឹងអ\ីទំងអស់ លោព្រពាះសភា�ចិត្តខ្លួនដែដល
ជាសភា�បញ្ញ្  ឬចិត្តកតញ្ញូលោនះ  គឺគា្ម្នលោទលោព្រពាះជាចិត្តសត\ក្នុងទុគ្គតិភ�
ដែដលជាចិត្តសត\គា្ម្នធម៌កតញ្ញូ។ �ូលោរ&បរាប់មកខាងលោល�លោនះ គឺ�ិ(កឱ្យចិត្ត
ក្មយួៗយល់(នបន្តចិលោហ�យ ដែតសូមក្មយួៗអានលោដាយយកចិត្តទុកដាក់រួចសញ្ជងឹ
គិតកំុអានលោលpនលោ�ក លោប�អានលោលpនលោ�ក គឺព្រ(កដណស់ក្មយួ�ិតជាមិនអាច
យល់(នលោទ។ លោប�ក្មួយៗអានលោដាយមិនសវូយកចិត្តទុកដាក់ លោហ�យលោប�លោព្រ´�ី
�ួកក្មួយៗក្នុងអិលឌីភលីោទ&ត �ដូឹងថមិនងាយនឹងយលស់ំលោណរ�ូលោនះដែតម្តង។

ឥxូវ�ូសំុលោល�កឧទហរណ៍មួយ �ូលោធ\�ជាវាគ្មនិក្នងុកម្មវិធីវិបត្តលិោស្នហា
លោ�លលោនាះមនអ្នកលោតចូលមក ចិត្តរបស់�ូចាប់លោផ្ត�មចាប់សញ្ញW្មទ្វរ្ព្រតលោច&ក
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 295
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រួចលោហ�យបញ្ចូលលោlក្នុងទ្វ្រមលោនាដែដលចិត្តកតញ្ញ�ូូពាល់ព្រតូវតថ្ងៃម្លកំ�ុងដែតស្ទង់
លោដាយផ្ចតិផ្ចង់ ចំដែណកចិត្តអ្នកលោតចូលជាចិត្តសត\តិរចា¹្នឬលោព្រកាមលោនះ លោហ�យ
វាកំ�ុងដែតលោរ&បរាបស់ភា�របសច់តិ្តវា។ �ូឮវាលោរ&បរាប�ី់របីនាទី �ូស្ទងដ់ងឹថ
វាកំ�ុងដែតលោធ\�លោរpងឥតមនតថ្ងៃម្លទល់ដែតលោសាះ  ព្របតិកម្មផ្លូវចតិ្ត�ូ  ចង់ព្រ(ប់វា
ថដែលងលោl �ូដែព្រសកថដែលង លោព្រពាះក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូព្រសថ្ងៃមដូចវាកំ�ុងដែត
កា្ត្ប់អាចម៍ ឬវាកំ�ុងដែត(ត់អាចម៍លោហ�យ វាឱយ្�ូ�ួយរកដំលោណះព្រសាយលោដ�ម្បី
យកអាចម៍លោនាះមកវិញ លោព្រពាះអាចម៍ក្នងុចិត្តវាគឺសំខាន់ខា្ល្ងំណស់ អ្នកសា្ដប់្
លោFឯWមផ្ទះដែដលមនចិត្តថអាចម៍សំខាន់ដូចវា  ឮ�ូព្រ(ប់ថដែលង  វាមន
ព្របតិកម្មព្របឆំងក្នងុផ្លវូចិត្តវាភា្លម្ថ �ូនិយាយមិនព្រតូវ។ ក្នងុ�លោព្រÑចិត្ត�ូ លោសចក្តី
លោស្នហាគឺជាចិត្តដែដលចង់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគា្ន្ រួមដែខ្ស�ីវិតជាមួយគា្ន្ ព្រសឡាញ់
ចិត្តណស់ ដែតអ\ីៗដែដលអ្នកលោតចូល (នលោរ&បរាប់ឱ្យ�ូសា្ដ្ប់ គឺចិត្តលោនះ(ន
ព្រតូវភាគីម្ខ្ងលោទ&តលោធ\�ឱ្យដែបក(ក់លោខ្ទចខ្ទី  ឬភាគីម្ខ្ងលោទ&តលោនាះមិនដែដលឱ្យ
តថ្ងៃម្លលោល�ផ្លូវចិត្តផង  �ួកលោគមនអារម្មណ៍សំខាន់ដែតអារម្មណ៍លោភទ។ �ូសា្ដ្ប់
លោហ�យលោចះដែតគិតថ  លោប�អញវិញដែលង�ីររយដងលោហ�យ ដែលងព្របដែហលដប់ឆ្ន្ំ
ថ្ងៃម្ភឆ្ន្មំនុឯលោណះ ដែតភាគអី្នកលោតចលូលោមច៉ក៏មនអារម្មណ៍ថ អ\ីដែដលលោគ(ត់
បង់លោនះសំខាន់លោម្លះ  គឺអារម្មណ៍សត\តិរចា¹្នលោទលោត�  គអឺារម្មណ៍លោភទសំខាន់
ខា្ល្ំងណស់ក្នុងចិត្តវា  ដូលោច្នះ�ូលោព្រប�អារម្មណ៍របស់�ូគឺអារម្មណ៍ពាល់ព្រតូវតថ្ងៃម្ល
ជាលោរpងសំខាន់ ចុះលោប�លោខ្ទចខ្ទីអស់តថ្ងៃម្លលោlលោហ�យ អារម្មណ៍�ូថមកវិញក៏មិន
យកដែដរ ចុះលោហតុអ\ីមិនឱ្យ�ូព្រ(ប់ថដែលង?  លោ�លដែដល�ូនិយាយថដែលង
មនសុស្លោFលោព្រ´អិលឌីភីសឹងដែតទំងអស់ លោហ�យមនុស្សលោFក្នងុអិលឌភីីក៏មន
ខ្លះដែដរ ចិត្តលោគថ�ូឱយ្ដំលោណះព្រសាយខុស គឺខុសនឹងវាហ្នឹងណ៎!  គឺខុសនឹង
ចិត្តតិរចា¹្នរបស់វាហ្នឹងណ៎! លោត�ក្មួយៗយល់លោទ?  �ូលោu�ញវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី
វិបត្តិលោស្នហាទំងអស់  មនទំងលោ�កសងឃ្ល្បីៗលោFព្រសុកដែខ្មរផង  លោ�លអ្នក
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 296
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លោតចូលលោរ&បរាប់�ីលោរpងទំនាស់លោស្នហាលោភទ លោគមិនដែដលឱ្យដែលងលោទ ដែថមទំង
ថគឺម្ច្ស់ក្សព្រតីលោយ�ងលោហ�យ។ សព្រមប់�ូវិញ �ូសា្ដ្ប់ឮដែតវិបត្តិលោរpងលោភទហ្នឹង
លោរpងគា្ម្នតថ្ងៃម្លអីលោសាះ លោប�លោFជាមួយគា្ន្លោហ�យលំ(កចិត្តយា៉្ងហ្នឹង លោម៉ចក៏
មិនដែលងគា្ន្  លោស្នហាចិត្តនឹងចិត្តស្អលីោធ\�ឱ្យចិត្តលំ(កអីយ្៉ាងលោនះ គឺជាអារម្មណ៍
កាយលោទ  អារម្មណ៍លោភទលោទ  អារម្មណ៍សត\លោទ  ដូលោច្នះលោហ�យ(នជា�ូនិយាយ
ថក្នងុទំនាស់ប្តពី្រប�ន្ធ ដំលោណះព្រសាយព្រតឹមព្រតូវ៧០ភាគរយគឺដែលង។ �ូលោល�ក
ឧទហរណ៍លោដ�ម្បីឱ្យក្មួយៗយល់�ីសភា�ថ្ងៃនថ្ន្ក់ចិត្តខុសគា្ន្  គឺនិយាយសា្ដ្ប់
គា្ន្មិន(នលោទ លោនះលោហ�យគឺឋានមនុស្សវាព្រចបូកព្រចបល់អ៊ីចឹង លោហ�យក្មួយចាំ
លោម�លបន្តចិលោទ&តលោl វាកាន់ដែតរឹតលោx�ងៗ  ព្រចបូកព្រចបល់លោx�ងៗរហូតដល់សស្រងា្គម្
ព្របល័យលោ�កលោហ�យ  អត់មននរណមនលទ្ធភា�ទប់ឈ្នះលោទ  វាមុខដែត
អន្តរធនលោហ�យ។ �ូមកលោនះគឺលោដ�ម្បី�ន្យល់សត\ឱ្យមនចិត្តកតញ្ញលូោព្រកាយលោ�ល
ដែបកអត្ថិភា�ជាមនុស្សចាកលោចញលោlសុគតិភ� លោដ�ម្បីលោគច�ីឋានមនុស្សក្នុង
លោ�លដ៏ព្រចបូកព្រចបល់លោនះ។ ក្មួយលោរ&ន�ិចារណលោម�លលោត�លោហតុអ\ីចិត្តសត\ក្នុង
ថ្នក់្ខ្ពស់អាចស្ទង់យល់ចិត្តសត\ក្នងុថ្នក់្ទប  លោហ�យចិត្តសត\ក្នងុថ្នក់្ទបមិន
អាចស្ទង់យល់សភា�ថ្ងៃនចិត្តសត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់(ន លោហ�យលោត�ព្រតវូដែកតព្រមូវចិត្ត
សត\ក្នុងថ្ន្ក់ទបយ្៉ាងលោមច៉លោដ�ម្បីឱ្យលោlជាចិត្តសត\ក្នងុថ្នក់្ខ្ពស(់ន? ចិត្តសត\
ក្នងុថ្នក់្ចិត្តមួយយល់ និងដងឹចតិ្តសត\ដថ្ងៃទលោដាយយកចតិ្តរបស់ខ្លនួលោlស្ទង់។

ឥxវូលោយ�ងនិយាយអំ�ីចិត្តសត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់បំផុតស្ទងច់តិ្តសត\ថ្នក់្
លោព្រកាមៗម្តង។  ចុះលោប�សភា�ចិត្តរបស់សត\ថ្ន្ក់លោល�  មិនមនសភា�ដូចចិត្ត
សត\ថ្នក្់លោព្រកាមៗ ឬលោព្រកាមបំផុតខ្លះផង លោត�លោហតុអ\ីចិត្តសត\ថ្ន្ក់លោល�ខ្ពស់បំផុត
អាចដឹង និងយល់ចិត្តសត\ថ្ន្ក់លោព្រកាមៗ(ន? ចិត្តសត\ថ្ន្ក់លោល� មនដែតធម៌
លោមW្ត ្ករុណ មុទិW ឧលោបកា្ខ្ គឺសភា�ចិត្តគា្មន្អញលោហ�យលោlស្ទង់ចិត្តព្រចដែណន
ចិត្តឈា្ន្នីស ចិត្តគំនុំ  ចិត្តកំណញ់ជាសភា�ចិត្តរបស់សត\ថ្ន្ក់លោព្រកាមលោl
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 297
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លោក�ត?  លោទ!  មិនដែមនយកសភា�ចិត្តរបស់ខ្លួនលោlស្ទង់ចិត្តសត\ថ្ន្ក់លោព្រកាមលោទ
គឺយកចិត្តកតញ្ញូឬតួបញ្ញ្លោlគិត�ិចារណសកម្មភា�ខាងលោព្រ´របស់សត\
ថ្ន្ក់លោព្រកាម  លោហ�យស្ទង់Wមសភា�បញ្ញ្មិនដែមនស្ទង់Wមសភា�ចិត្តរបស់
ខ្លនួលោទ  គឺស្ទង់Wមបញ្ញ្  ព្រតង់លោនះលោត�ក្មួយយល់លោទ?  ដែតចិត្តសត\ថ្ន្ក់លោព្រកាម
យកដែតសភា�ចិត្តរបស់ខ្លួនលោlស្ទង់ចិត្តសត\ដថ្ងៃទ  រួមទំងស្ទង់ចិត្តរបស់សត\
ថ្ន្កខ់្ពស់ផង លោត�ស្ទង់ព្រតូវលោទ?  លោត�ស្ទង់លោu�ញលោទ?  លោត�ស្ទងយ់ល់លោទ?  ដាច់ខាត
គឺស្ទងម់ិនដឹងលោទ។ យកដែតសភា�ចិត្តដែដលមនអកុសលធម៌ នងិអញលោដាយ
មនះ អញលោដាយតណ្ហ្  អញលោដាយទិដ្ឋជិាលោដ�មលោlស្ទង់ព្រគប់ចិត្តសត\ទំងអស់
លោទះចិត្តសត\ក្នងុថ្ន្ក់ខ្ពស់គា្ម្នធម៌អាព្រកក់ទំងអស់ហ្នុងក៏លោដាយ  ក៏ចិត្តសត\
ក្នុងថ្ន្ក់ទបយកអកុសលចិត្ត និងចិត្តអញលោlស្ទង់ព្រគប់ថ្នក់្ចិត្តសត\ទំងអស់
ដែដរ លោហ�យលោប�ស្ទង់មនិលោu�ញ ឬស្ទង់មនិយល់ លោត�មនបញ្ញ្លោlស្ទង់លោu�ញលោទ
បញ្ញ្គឺកតញ្ញូណ៎!  មិនដែមនលោចះលោធ\�ឡានលោធ\�ម៉ូតូ  លោធ\�ព្រគូលោ�ទ្យ  លោធ\�សំណង់
ជាលោដ�មលោទ។ ចិត្តអ្នកលោចះឆ្ល្តក្នុងលោរpងដែបបៗលោនះគឺចិត្តអញធំណស់ មិនដែមន
ធម៌កតញ្ញូ ឬបញ្ញម្កស្ទង់លោក�តលោទ ដូលោច្នះលោហ�យលោទ�បអ្នកលោចះ អ្នកលោរ&ន(នលោព្រច�ន
ទំងអស់ហ្នុងគា្ម្នអ្នកណម្ន្ក់យល់�ីចិត្ត  ដែដលលោធ\�នលោយា(យរបស់�ូលោទ។
លោគថលោគយលល់ោហ�យ  លោគលោរ&នលោចះប៉លុោណ្ណះដែដរលោគមិនលោភ្ល�លោទ។  �ូស្ទង់ចិត្តអ្នកទំង
អស់គា្ន្ហ្នុង  លោហ�យយល់លោដាយលោព្រប�ចិត្តកតញ្ញូរបស់�ូលោទ  គឺលោព្រប�បញ្ញ្របស់�ូ
លោទ មនិដែមនលោព្រប�សភា�ចិត្តរបស់�ូលោទ។ លោត�ក្មួយៗយល់ព្រតង់ចំណចុហ្នងឹឬលោទ?

លោប�ក្មយួៗស្ទង់ចិត្តនិយាយពាក្យទំងអសល់ោនះរបស�ូ់មិន(នលោហ�យ  ក្នុងលោ�ក
លោនះគឺគា្ម្នអ្នកណយល់ចិត្ត�ូលោទ។

ឥxូវលោប�ចិត្តសត\ថ្ន្ក់ទបមិនអាចស្ទង់ចិត្តសត\ថ្ន្ក់ខ្ពស់យលល់ោដាយ
សភា�ចិត្ត  និងសភា�បញ្ញ្  លោត�លោយ�ងព្រតវូលោដាះព្រសាយបញ្ហ្លោនះយ្៉ាងលោម៉ច
លោដ�ម្បឱី្យគា្ន(្នយល់ចិត្តរបស់សត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់ផង? លោរpងលោនះគលឺោរpងធណំស់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 298
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ព្រ�ះ�ុទ្ធរតល់ោចាលសមរភមិូលោព្រច�នណស់ដែដលលោយ�ងលោព្រប�ពាកយ្ថបុគ្គលព្របលោភទ
លោនះលោព្រ(សមិន(នលោទ បុគ្គលព្របលោភទលោនាះក៏លោព្រ(សមិន(នលោទ លោហ�យបុគ្គល
ព្របលោភទមួយលោទ&តលោនាះក៏លោព្រ(សមិន(នដែដរ។  សរុបមកថគា្ម្នអ្នកណ�ួយ
សត\(នជាងខ្លួនសត\លោទ ឱ្យដែតសាមីខ្លួនរបស់លោគបិទផ្លូវចិត្តរបស់លោគ�ិតឈឹង
លោហ�យ យាងព្រ�ះ�ុទ្ធព្រគប់ព្រ�ះអង្គមកចុះគឺមខុដែតបរា�័យដចូដែតគា្ន្ហ្នឹង។ ដែត
ឥxវូ�ូសុំនិយាយចិត្តសត\ថ្ន្ក់ទបៗល្មមលោដាយខ្លនួលោគចង់លោរ&នស្ទង់ចិត្តសត\
ព្រគប់ថ្ន្ក់ទំងអស់ឱ្យ(ន គឺគា្ម្នអ\ីលោព្រ´�ី�ព្រងីកចិត្តកតញ្ញូលោនះលោទ លោព្រពាះចិត្ត
កតញ្ញូលោនះជាសភា�បញ្ញ្  ដែដលអាចឱ្យសត\ដែដលមនបញ្ញ្លោនះស្ទង់យល់
សភា�ចិត្តរបសស់ត\ក្នុងថ្នក្ដ់ថ្ងៃទលោផ្សងយល់Wមទំហំចិត្តកតញ្ញរូបស់ខ្លួន  ឬ
ទំហំបញ្ញរ្បសខ់្លនួ។  ហ្នងឹលោហ�យដែដលព្រ�ះ�ទុ្ធសដែម្ដងធម៌កតញ្ញជូាធម៌លោមហ\ងូ
ថ្ងៃនកុសលធមទំ៌ងអស់  និងជាធមដ៌ែដលសត\ណមនធម៌កតញ្ញូ  អ(យភូមិ
បិទទ្វរ្មិនសា្វគ្មនច៍តិ្តដែដលមនធម៌កតញ្ញូលោនះលោx�យ។  ក្មួយគិតដែតប៉ុលោណ្ណះ
លោlដឹងលោហ�យ លោត�ចិត្តសត\តិរចា¹ន្ណមនបញ្ញល្ោនះ? អី៊ចឹងចិត្តលោព្រកាមតិរចា¹ន្
លោទ&ត វារឹតដែតអត់មនលោហ�យ លោប�វាមនធមក៌តញ្ញលូោនះក្នុងចិត្ត លោត�វាលោlព្របព្រ�ឹត្តិ
កម្មអាព្រកក់ និងសន្សំឧបនិសស្័យជាចិត្តសត\ក្នុងអ(យភូមិ គឺលោធ\�(បខ្លួនឯង
ហ្នឹងយ្៉ាងលោមច៉លោlលោក�ត ហ្នឹងឬថវាឆ្ល្ត? ដូលោច្នះមនសុស្ដែដលលោយ�ងថ មនសុស្
លោចះ  មនុស្សឆ្ល្ត  មនុស្សលោចះលោកងលោគជាមនុសស្មនបញ្ញ្រួចដែដរ  លោប�វាលោធ\�ដែត
កម្មនំាខ្លួនវាលោlអ(យភូមិហ្នឹង?  ក្មួយៗលោរ&នសម្គ្ល់ចិត្តសត\ថ្ន្ក់ទបអាW្ម្
និយមណស់ លោទសនាឱ្យដែតលោគគិត�ីលោរpងខ្លួនឯង ឱយ្ដែតស្ទង់លោu�ញថ បុគ្គល
លោនះគិតដែត�ីលោរpងខ្លនួឯងនិយាយព្រ(ប់លោគ បលោព្រង&នលោគឱ្យលោក�តដែតភា�អាW្ម្នយិម
មនជាអាទិ៍ព្រគូធម្ម្ចារ្យល្បីៗបច្ចុបប្ន្នលោនះ ក្មួយៗព្រតូវសម្គ្ល់ថ ជាចតិ្តដែដល
កំ�ុងដែតងងឹត លោប�លោទះជាគា្ម្នអកុសលធម៌ក៏គឺចិត្តសត\ងងឹតដែដរ ចិត្ត ដែដល
ងងឹតលោ�ថ ចិត្តអកតញ្ញូ ដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធលោ�បុគ្គលលោនាះថ បុគ្គលពាល លោហ�យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 299
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ក្នុងមង្គលទំង៣៨ព្របការ មង្គលសូព្រតទីមយួគឺកិរយិាមនិលោស�គប់នឹងបុគ្គល
ពាល និងការលោស�គប់�នជាបណ្ឌតិ ឬ�នកតញ្ញជូាមង្គលដ៏ឧត្តម។ សត\ងងឹត
ឬពាលនំាលោដ�រចុះលោព្រជាះ បណ្ឌតិ ឬកតញ្ញ�ូនបងា្ហញ្ផ្លវូភ្លសឺា្វង្ដល់ចិត្តលោល�វិថី
ចិត្តដ៏ដែវងឆ្ងយ្  ចិត្តលោនាះនឹងលោធ\�ដំលោណ�រលោដាយសខុសាន្ត  មិនរអិលធ្ល្ក់ផ្លូវលោl
អ(យភូមិដូចលោស�គបន់ងឹបុគ្គលពាល ឬបគុ្គលអកតញ្ញូ ឬបគុ្គលដែដលគា្ម្ន
ដែភ្នកបញ្ញ្លោនាះលោទ។ លោត�ក្មួយៗមនសទ្ធ្ព្រ�ះថ្ល្លោហ�យ ឬលោF?  លោប�ក្មួយៗមិន
ច្បាស់�ស់ព្រតង់ចំណុចណដែដលសមគួរនឹងសួរ  សូមក្មួយៗលោល�កជាចមdល់
របស់ក្មួយៗមកចុះ។ �ូនឹងព្របឹងដែព្របងឱ្យអស់សមត្ថភា�របស់�ូក្នងុការលោប�កទ្វរ្
បញ្ញឱ្្យធំទូ�យដល់ចិត្តក្មយួៗ។  សូមក្មយួៗរីករាយនឹង�ីវិតយល់ធម៌របស់
ក្មួយៗ  លោហ�យរស់លោF(នជាទី�ឹងរបស់ខ្លួនក្មួយៗផង  និងជាទី�ឹងរបស់អ្នក
ដថ្ងៃទWមសមត្ថភា�ចិត្តរបស់ក្មួយៗផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2769282039966539
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ថ្ងៃ��ទី០៦ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៦:២៤នាទីព្រ,ឹក
ដែខ្មរធ្ល្ក់ដល់ថ្ន្ក់លោនះលោlលោហ�យ  ក្មួយៗព្រសថ្ងៃមលោម�លដល់រយៈលោ�ល

លោlមុខ�ិត២៥០០ឆ្ន្ំលោទ&ត លោត�សភា�មនុស្សអាចដល់ថ្ន្ក់យ្៉ាងលោម៉ចលោl លោត�
លោ�លលោនាះលោយ�ងអាច�ន្យល់មនុស្ស�ីគុណលោទស(នដែដរឬលោទ?

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/videos/2769759776585432
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ថ្ងៃ��ទី០៦ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៦:៣២នាទីព្រ,ឹក
ចិត្តសត\ថ្ងៃនថ្នក់្អីលោx�ងមកនិយាយអប់រំមនុស្សលោនះ? លោប�មិនដែមនចិត្ត

�ូលោទ  លោត�ចិត្តអ្នកណ  បញ្ញ្អ្នកណ  អាចមកទប់ទល់នឹងសភា�ចិត្តសត\
តិរចា¹ន្ នរកលោព្របត និងចិត្តអញព្រកាស់u្នកឹថ្ងៃនចិត្តសត\សម័យលោនះ(នលោlក្មយួ?

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/videos/2769766373251439
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ថ្ងៃ��ទី០៦ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:៣២នាទីថ្ងៃ��ព្រ.ង់
ចិត្តមនុស្សដែដលអាចសរលោសរពាកយ្ដែបបហ្នឹងលោចញមក គឺមនុស្សមិន

សា្គល់្គុណដែដលជាទឹកចិត្តរបស់លោគ ដែដលខិតខំក្នងុទំហំបុ៉នណលោនាះលោទ លោហ�យ
ក៏មិនសា្គល់្បញ្ញល្ោគថឆ្លត្បុ៉នណដែដរ លោរpងខ្លនួឱ្យលោយាបល់បុ៉ណ្ណងឹ  មនុស្ស
ព្របដែហល�ូគិតមិនលោu�ញឬ?  លោនះជាព្របលោភទមនុស្សដែដលមិនសា្គ្ល់តថ្ងៃម្លថ្ងៃន
ទឹកចិត្តមនុស្សនិងបញ្ញ្របស់�ូលោទ។ ពាក្យដែដលលោគនិយាយមកលោនះ ជាសញ្ញ្
ព្រ(ប់ឱ្យលោយ�ងដឹងអំ�ីចិត្តមិនសា្គល់្គុណថ្ងៃនចិត្តមនុស្សលោនះ គឺចិត្តលោគពាល់មិន
ព្រតូវថលោនះជាគុណលោទ  លោប�ពាល់ព្រតូវថលោនះជាគុណ ចិត្តទន់ភ្លន់សំ�ះលោហ�យ
លោនះជាសភា�ចិត្តកតញ្ញូ  ដែតចិត្តអកតញ្ញូ  គជឺាចិត្តដែដលពាល់មិនព្រតូវគុណ
ជាព្របលោភទចិត្តដែដលលោម�លងាយទឹកចិត្តមនុស្សណស់ លោម�លងាយលោព្រពាះមិន
សា្គ្ល់ យល់ពាក្យមិនសា្គ្ល់គុណលោទ? លោនះជាសញ្ញ្ចិត្តដែដលមិនសា្គ្ល់គុណ
លោទ�បនិយាយពាក្យលោនះលោចញមកលោក�ត។ សូមក្មយួៗយល់ លោរ&នព្របតិកម្មWមផ្លវូ
ចិត្តឱ្យរហ័ស លោហ�យព្រតឹមព្រតូវឥតលោល�សឥតខ\ះ។  �ូលោu�ញលោគខាប់ឈ័រខមិន
ហ្នងឹលោហ�យផុសយូរដែដរលោហ�យ �ូលោFចំាស្ទង់លោម�លចិត្តក្មយួៗលោម�លយល់សភា�
ចិត្តដែដលខមិនហ្នងឹដែដរឬលោទ?  លោប�ចិត្ត�ូវិញ  លោu�ញខមិនដែបបលោនះសា្គល់្សភា�
ចិត្តដែដលមិនសា្គ្ល់គុណ  លោប��ូលោF�ិត  មួយលោ��ងចំកណ្ត្លមុខ  គឺមយួលោ��ង
មិនដែមនមួយថ្ងៃដលោទ គសឺមដែតមួយលោ��ងចំកណ្តល្មុខណ៎! គឺមនិដែមនសមមយួ
ថ្ងៃដលោទ។ ក្នងុមលោនា�ូគឺដូចលោu�ញមនុស្សម្នក់្អត់អាហារលោព្រសកឃ្លន្ខា្ល្ងំណស់
លោយ�ងក៏មនចិត្តអាណិត លោរ&បចំ(យទឹកលោដាយផ្ចតិផ្ចង់យកលោlឱ្យហូប ព្រសាប់
ដែតមនលោគមកព្រ(បល់ោយ�ងថ  លោប�លោយ�ងចង់ឱ្យលោគហូបលោម៉ចកម៏ិនបត់លោ��ង សំ�ះ
លោល�ក�ូនលោគឱ្យព្រសួលបួល តិចលោគខឹងលោគមិនសុឥីxូវលោហ�យ ដែព្រកងលោយ�ងចង់ឱ្យ
លោគ(នសុីឬ? លោម៉ចក៏សរលោសរដែវងលោម្លះ ខ្ញុំ�ួយព្រ(ប់យកដែតបុណ្យលោl ក្នុងនាម
លោយ�ងជាអ្នក�ួយលោគដែផ្នកបញ្ញ្  លោម៉ចក៏លោភ្ល�លោម្លះ  លោរpងប៉ុណ្ណឹងលោមច៉ក៏មិនយល់?
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ដែព្រកងលោយ�ងចង�ួ់យព្របជា�លរដ្ឋហី? ក្មួយសា្ដប្ល់ោម�ល៍! សម្ដីលោនះជាសញ្ញ្ ចិត្ត
ដែដលសា្គ្ល់ចិត្ត�ូលោទ? សា្គ្ល់ទំហំថ្ងៃនចិត្តខ\ល់ខា្វ្យរបស់�ូលោទ? សា្គ្ល់គុណ
តថ្ងៃម្លថ្ងៃនពាក្យ�ូលោទ?  សរុបមកវិញ ចិត្តដែបបលោនះជាចិត្តអកតញ្ញមិូនសា្គល់្ គុណ
លោទស ដែដលមនសភា�មួយដែបបលោនាះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2769993673228709
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ថ្ងៃ��ទី០៧ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:១១នាទីរំលងអព្រ2ាព្រ.
ធម៌កតញ្ញូជាធម៌លោមហ\ូងថ្ងៃនកុសលធម៌ទំងឡាយ៖

ធម៌កតញ្ញូវាលោFក្នុងចិត្តមិនដែមនជាសភា�សាច់ខួរក្បាលលោទ  គឺជា
សភា�ចិត្តដែដលមនបញ្ញ្។ �ូដងឹថ�ូនិយាយអី៊ចឹង ក្មយួ�ិ(កចាប់សញ្ញ្
ថ្ងៃនចិត្ត�ូដែដលចង់ព្រ(ប់ក្មយួៗ�ីលោរpងអីណស់។ ឥxូវ�ូសំុនិយាយដាច់លោដាយ
ដែxក�ីទព្រមង់ចិត្ត�ូ  និងទព្រមង់ខរួក្បាល�ូដែដលជាចិត្តអ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌
គឺចិត្តអ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌ណ៎!ក្មួយៗ។ ក្មួយៗព្រតូវលោផ្ត្តអារម្មណ៍លោល�ន័យ
ដែដល�ូចង់ព្រ(ប់ក្មយួៗលោដាយលោព្រប�ពាក្យលោនះ គឺចិត្តអ្នកលោ(សសម្អត្ធម៌ព្រ�ះ�ុទ្ធ
គឺក្នងុសម័យកាលលោនះ�ូជា�ំហរឱ្យព្រគប់មនុស្សក្នងុលោ�កណ៎ក្មយួ។ �ូព្របដូច
ថ  ជាបលោងា្គ្លលោហ�យមនុស្សក្នុងលោ�កទំងអស់ជាដែស្ល  ព្រតូវការបលោងា្គ្លលោនះ
ជាចាំ(ច់លោដ�ម្បីលោWងណ៎!ក្មួយ។  ចិត្តអ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌វាលោព្រប&បដូចជា
បលោងា្គ្លអ៊ីចឹង ដូលោច្នះអត់មនអ្នកណបលោព្រង&ន�ូលោទ មនដែតលោគព្រតូវ�ូបលោព្រង&ន
អត់មនអ្នកណទញ�ូ(នលោទ មនដែត�ូទញតព្រមង់លោគ អត់មនលោ�កធម៌
ណមកទញឱ្យ�ូលោព្រទតលោព្រទត(នលោទ គឺចិត្ត�ូព្រតូវដែតជាបលោងា្គ្លដែដលទុកឱ្យ
ដែស្លទំងអស់លោWង។  សភា�របស់កម្ល្ំងគឺលោហតុផលរបស់វាបលោង្ក�ត(នជា
លក្ខណៈដែបបហ្នឹងណ៎ក្មួយ។ លោប�លក្ខណៈរបស់ធតុគឺអាចលោរ&ន�ីគា្ន្លោlវិញ
លោlមក លោធ\�ជាកម្ល្ំង�ឹងគា្ន្លោlវិញលោlមក មនុស្សស�\ថ្ងៃថdយល់ក្នុងសភា�
ខសុដែបបហ្នឹង ដែតសភា�ព្រតូវគឺសភា�កម្ល្ំង �ិភ�លោ�កលោនះលោក�ត�ីកម្ល្ំង។
កម្ល្ំងវាបលោង្ក�ត(នជាបលោងា្គ្លនិងដែស្ល  សម័យដែដលមនព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធ  គឺ
ឥតមនអ្នកបលោព្រង&នព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធ(នលោទ  គឺព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធជាបលោងា្គ្ល
លោហ�យអ្នកលោផ្សងលោទ&តជាដែស្ល លោហ�យដែដលក�បៈមនដែតមួយ ដូលោច្នះលក្ខណៈ
របស់កម្ល្ំងគឺបលោង្ក�ត(នព្រ�ះសម្មស្ម្ពុទ្ធដែតមួយ  លោប�មនក�បៈ�ីរ  លោនាះ
បលោង្ក�ត(នជាព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធ�ីរលោlលោហ�យ ដែតក�បៈវិលដែតមួយ ដូលោច្នះក�បៈ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 305
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លោនះបលោង្ក�ត(នជាកម្ល្ំងសរុបដែតមួយ  លោហ�យលក្ខណៈរបស់កម្ល្ំងបលោង្ក�តជា
ព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធដែតមួយ។ ចំដែណកក្នុងសម័យកាលលោនះ អស់ព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធ
លោហ�យ លោFសល់ខ្ពស់ជាងលោគគឺអ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌  ដលូោច្នះកម្ល្ំងអាចបលោង្ក�ត
(នបលោងា្គល្ដែតមួយលោទ លោត�ក្មយួយល់លោទ? សភា�កម្ល្ងំគឺវាអី៊ចឹង លោហ�យលោម�ល
សំលោណរ�ូលោនះ  អ្នកដែដលយល់ខុសថ�ិភ�លោ�កលោនះលោក�ត�ីធតុ មិនដែមន
លោក�ត�ីកម្ល្ងំ  �ួកលោគគិតថ�ូអួត  ដែតមិនអីលោទ  �ូចង់�ន្យល់ដែតអ្នកដែដលចង់
យល់ប៉ុលោណ¾ះ្  លោគមនចិត្តយ្៉ាងលោម៉ចចំលោពាះចិត្ត�ូដែដលសរលោសរសំលោណរលោនះ
ក៏លោព្រសចដែតលោគលោl។

�ូសូមនិយាយ�ីចិត្តកតញ្ញូរបស់�ូ ដែដលលោក�ត�ីកម្ល្ំងសុទ្ធដែដល
ព្រ�ះ�ុទ្ធលោ�ថ  “នាម  និងខួរក្បាល�ូដែដលលោក�ត�ីកម្ល្ំងធតុដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធ”

លោ�ថ “រូប  វាមនទំនាក់ទំនងគា្ន្យ្៉ាងលោម៉ច។ �ូសូមរំលឹកក្មួយៗ” ម្ដងលោទ&ត
ថ  �ូនិយាយលោនះជាករណីដាច់លោដាយដែxករបស់បលោងា្គ្ល  ចំា�ូនិយាយ�ី
លក្ខណៈចតិ្ត  នងិខួរក្បាលរបស់ដែស្លដែដលជាលក្ខណៈទូលោlរបស់ព្រគប់មនសុស្
ទំងអស់។  លក្ខណៈចិត្តរបស់បលោងា្គល្អត់មនអ្នកណមក�ង\ក់(នលោទ  លោហ�យ
ក៏អត់មនលោ�កធម៌មក�ង\ក់(នដែដរ  លោនះជាចិត្តរបស់បលោងា្គ្ល  គឺវាព្រតូវ
ដែតអ៊ីចឹងលោព្រពាះវាជាសភា�កម្ល្ំង។ ឥxូវ�ូសូមនិយាយ�ីចិត្តកតញ្ញូរបស់�ូ
មកចាប់កំលោណ�ត។ ចិត្តកតញ្ញូគឺជាចិត្តដែដលដឹងឆ្គង ដឹងគណុ ដឹងលោទស ដឹង
តថ្ងៃម្លមកចាប់កំលោណ�តលោហ�យ ដំបូងថ្ងៃដចិត្តលោនះព្រតូវរចនាឱ្យលោចញជារូប �ូសង្កត់
ធdន់ដែតលោល�សាច់ខួរកប្ាល ព្រតូវលោធ\�យ្៉ាងលោមច៉ក៏លោដាយឱ្យសភា�ចតិ្តរបស់�ូអាច
លោធ\�ដំលោណ�រឆ្លងកាត់ខួរក្បាលលោនះ លោហ�យឱ្យអាចមនលទ្ធភា�លោចញមកទំងអស់
នវូសភា�ដឹងខុស ដឹងព្រតូវ ដឹងឆ្គង ឬមិនឆ្គង ដឹងគុណ ដឹងលោទស ដឹងតថ្ងៃម្ល
ឬអត់តថ្ងៃម្លដែដលជាសភា�របស់ចិត្ត�ូ លោនះគឺកម្ម�្ជរូប គឺរូបដែដលព្រតូវ(នរចនា
Wក់ដែតងលោx�ងលោដាយចិត្ត �ូមិនចង់នយិាយដលស់ភា�សា្អ្ត ឬមិនសា្អ្តសងា្ហ្
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 306
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ឬមិនសងា្ហ្លោនាះលោទ  �ូសង្កត់ធdន់លោlលោល�សាច់ខួរក្បាលព្រតូវដែតWក់ដែតងយ៉ា្ង
លោម៉ចWមសភា�ចិត្តរបស់�ូ  លោដ�មប្ីឱ្យចិត្ត�ូអាចគិតលោu�ញនូវភា�ឆ្គង  មិន
ឆ្គង គុណលោទស មនតថ្ងៃម្ល ឬអត់តថ្ងៃម្លដែដលជាសភា�ចិត្ត�ូ លោហ�យរូបលោនះព្រតូវ
រីកធំធត់�ីកូនងា៉្  លោហ�យធំបន្តិចម្ដងៗរហូតដល់�ូអាយុប៉ុណ្ណឹង។ លោ�លលោនះ
ក្មួយៗមនសញ្ញ្ណខ្លះឬលោF នូវសភា�បញ្ញដ្ែដលស្ថតិលោFលោល�ចតិ្ត មនិដែមន
ស្ថិតលោFសាច់ខួរក្បាលលោទ។  ធម៌កតញ្ញូគឺលោFក្នុងចិត្តលោ�ថ  ចិត្តកតញ្ញូ  ឯ
សាច់ខរួក្បាលវាព្រតូវដែតរចនាWមសភា�ចិត្តលោ�ថ កម្ម�្ជរូបលោដ�ម្បីឱ្យចិត្តលោនាះ
លោធ\�ការរបសចិ់ត្តឱ្យអសទំ់ហឹងរបសចិ់ត្ត លោត�ក្មយួៗសញ្ជងឹគតិយល់លោទ? �ូ�ន្យល់
មកដល់ព្រតងល់ោនះ ក្មួយៗគិតលោu�ញអំ�ីសាចខ់រួកប្ាលថ្ងៃនមនសុស្ដែដលចិត្តគា្ម្ន
បញ្ញ្ គឺគា្ម្នការយល់ដងឹអំ�ីធម៌ ដែតជាមនុស្សឆ្ល្តក្នងុលោរpងលោផ្សងៗលោទ&តលោទ?

ចិត្តរបស់លោគគរឺចនាសាចខ់រួកប្ាលWមទព្រមង់ចិត្តរបស់លោគហ្នុងដែដរ ដូលោច្នះលោទ�ប
ក្មួយៗលោម�លលោu�ញមនុសស្ឆ្ល្តលោព្រច�នណស់ដែតគា្ម្នសមត្ថភា�យល់ធម៌  ដែត
ក្មួយៗខ្លះមិនសូវឆ្ល្តលោទ  ដែតអាចយល់ធម៌(ន  លោព្រពាះសាច់ខួរក្បាលហ្នុង
វារចនាលោx�ងWមចិត្តដែដលសន្សំ�ីមុនមកហ្នុង  លោហ�យក្មួយៗលោចះដែតគិតថ
មនុស្សលោនះឆ្លត្ដែដរ សញ្ញប័្ព្រតធំដែដរ ចុះលោរpងលោហតុអី(នមិនមនសមត្ថភា�
យល់ធម៌ហ្ន៎? គឺដែបបហ្នឹងណ៎ក្មួយ។ សភា�ចិត្តរចនាផ្លូវរបស់ចិត្ត ចុះលោប�ចិត្ត
លោ�ញលោlលោដាយអំនួត  លោ�ញលោlលោដាយការជាប់លោ�កធម៌  ចះុខួរក្បាលលោនាះ
វាមិនរចនាផ្លវូឱ្យចតិ្តដែដលជាបល់ោ�កធម៌ ជាប់អំនួត ជាបទិ់ដ្ឋជិាលោដ�មហ្នុងលោដ�រ
គឺជាសាច់ខរួក្បាលដែដលចិត្តហ្នុងលោដ�រព្រសួល លោដ�រលោក�ត លោធ\�ដំលោណ�រការលោlលោក�ត
យ្៉ាងព្រសួលណ៎ក្មយួៗ។  �ូចង់បញ្ជក់្ក្មយួៗឱ្យយល់ថ សភា�ចិត្តមនបញ្ញ្
គឺជាសភា�របសច់ិត្តលោទ មិនដែមនជាសភា�របស់សាច់ខរួក្បាលលោទ។

ឥxវូ�ូសមូនិយាយលោរpងរបសដ់ែស្លទូលោl។ លោប�មនុស្សព្រគប់គា្ន្ព្រតូវ(ន
ចិត្តជាអ្នករចនាខួរក្បាលមករួចលោហ�យ  ដែតលោប�ក្មួយព្របឹងគិត�ិចារណអំ�ីធម៌
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 307
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ឱយ្ចិត្តកាន់ដែតមនភា�ដឹងឆ្គង  ដងឹមនតថ្ងៃម្ល  ដឹងអត់តថ្ងៃម្លលោព្រច�នលោlៗ  លុះ
ដល់លោ�លដែបកធ្ល្យអត្ថិភា�ជាមនុស្សលោl គឺចិត្តលោនាះក្នុងលោ�ល៧ខណៈនឹង
ប្ដរូលោព្រគាងវិញ្ញ្ណដឹងរបស់វាលោដាយរចនាWមសភា�ចិត្តរបស់វាលោនាះ លោប�ធម៌
កតញ្ញជូាធម៌លោមហ\ងូកាន់ដែតធំលោx�ងៗ លោនាះលោព្រគាងវិញ្ញណ្វាព្រតូវរចនាលោlWម
សភា�ចិត្តកតញ្ញលូោនាះ ដែតលោប�ចិត្តមនធម៌អី ចតិ្តលោនាះនងឹរចនាលោព្រគាងវិញ្ញ្ណ
លោlWមសភា�ចិត្តលោនាះលោដ�មប្ីឱ្យចិត្តលោនាះលោដ�រ(ន  ដូលោច្នះលោហ�យ(នជា�ូថ
លោFក្នុងអត្ថិភា�ជាមនុស្ស  សូមក្មួយៗគិត�ិចារណអំ�ីធម៌ឱ្យធ្ល្ក់ចូលលោl
ក្នុងចតិ្ត មិនដែមនព្រគានដ់ែតគតិយល់លោទ គឺឧស្សាហ៍គិតញយៗឱ្យសភា�ដងឹឆ្គង
ឬមិនឆ្គង  សភា�លោទ�ស  ឬមិនលោទ�ស  ចិត្តសា្គ្ល់គុណ  ចិត្តសា្គ្ល់តថ្ងៃម្លកាន់ដែត
ច្បាស់លោlៗក្នងុផ្លូវអារម្មណ៍ លោនះលោហ�យជាការគតិញយៗសន្សំលោlឱយ្ចិត្តលោនាះ
ណ៎។ ព្រតង់លោនះលោហ�យដែដលលោគមិនឱ្យលោក្មងៗលោធ\�លោរpងដែដលមិនសមរមយ្  ផឹកសុី
រាំលោព្រច&ងអាសអាភាសជាលោដ�ម  លោព្រពាះវាធ្ល្ក់ចូលនូវផ្នត់ទម្ល្ប់អាព្រកក់ក្នុងផ្លូវ
អារម្មណ៍ សន្សំលោlឱ្យចិត្ត លោហ�យការសន្សំធម៌កតញ្ញូក៏លោFក្នុងទព្រមង់លោនះដែដរ
ព្រ(ប់វាឱ្យដឹងឆ្គង  ឬមិនឆ្គង  ព្រ(ប់វាឱ្យឃ្ល្តចាក�ីទព្រមង់ចិត្តសត\តិរចា¹្ន
លោដ�ម្បីកុំឱ្យកូនលោក្មងលោយាងកំលោណ�តជាសត\តិរចា¹្ន លោហ�យលោប�មនធម៌អាព្រកក់
ព្រចដែណន ឈា្ននី្ស គំនំុជាលោដ�មគឺអ(យភូមិលោព្រកាមៗលោហ�យ។ ចំដែណកក្មយួៗមិន
ដែមនជាកូនលោក្មងគឺសមត្ថភា�ខួរក្បាលអាច�ិចារណ(ន សូមក្មយួៗ �ិចារណ
អំ�ីលោរpងមនតថ្ងៃម្ល  លោរpងអត់តថ្ងៃម្លឱយ្ធ្ល្ក់ចូលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍  លោរpងមនតថ្ងៃម្ល
គឺចង់លោធ\� លោរpងអត់តថ្ងៃម្លគឺផ្លវូអារម្មណ៍ធក់លោចញ ដូចជាចិត្តព្រសីដែដលWមប្ដវីាយ
លោ(ចសក់ព្រសីលោស្នហ៍របស់ប្តីជាលោដ�ម  លោដាយគា្ម្នលោទ�សទស់ក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍
លោនះជាសញ្ញផ្្លវូអារម្មណ៍របសចិ់ត្តសត\តិរចា¹ន្លោហ�យ។ �ូលោម�លក្នងុផ្លវូអារម្មណ៍
�ូលោl លោស្នហារបស់មនុសស្ទូលោlស�\ថ្ងៃថd  �ូដឹងយ្៉ាងច្បាស់ក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍�ូ
ថជាលោស្នហាលោភទ  ឬលោFជាមួយគា្នល្ោព្រពាះព្របលោយា�ន៍លោផ្សងៗ  �ូលោទ�សខា្ល្ំងដែមន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 308
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ដែទនក្នងុផ្លវូអារម្មណ៍�ូ។  ផ្លវូអារម្មណ៍�ូ  មនអារម្មណ៍ថលោគព្របព្រ�ឹត្តលោរpងអត់តថ្ងៃម្ល
ទល់ដែតលោសាះ  អី៊ចឹងលោហ�យ(នជា�ូលោចះដែតនិយាយថ លោមច៉ក៏មិនដែលង!  ដែលង!

ព្រតូវដែតដែលង!  ដែលង(នព្រតូវ  ដែតលោFក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍លោគ លោគជាប់នឹងលោភទ លោគ
ជាប់នឹងព្របលោយា�នល៍ោផ្សងៗ  ដលូោច្នះផ្លវូអារម្មណ៍លោគលោទ�សនងឹពាក្យដែលងរបស់�ូ
លោនះណស។់ លោនះជាលោរpងធម្មWលោទ ចិត្តដែដលលោFក្នងុសណ្ឋន្លោផ្សងគា្ន្ ព្របតិកម្ម
ផ្លវូចិត្តនឹងបញ្ហមួ្យគឺខុសគា្នដ្ែដរ លោត�ឱ្យ�ូនិយាយខុសលោដ�ម្បីតព្រមូវចិត្តលោគយ្៉ាង
លោមច៉លោlលោក�ត? �ូព្រ(ប់លោរpងព្រតូវលោហ�យ លោទះបីខុសចិត្តលោគក៏លោដាយ។ លោដាយសារ
��ួកដែស្លទំងអស់ព្រតូវ�ព្រងីកចិត្តកតញ្ញូ(នលោដាយសារមនអ្នកបំភ្លឺ  ដូលោច្នះ
លោហ�យលោទ�ប�ូនិយាយថ លោស�គប់ជាមួយកតញ្ញ�ូន លោនាះកតញ្ញ�ូនយិតលោយាង
�ន្យល់ឱ្យចិត្តលោក�តធម៌កតញ្ញូ  ចតិ្តលោនាះនឹងលោយាងកំលោណ�តក្នងុទីខ្ពស់(ន ដែតលោប�
លោស�គប់ជាមួយនឹង�នពាលវិញ  គឺសភា�ចិត្តដែដលទនល់ោខ្សាយព្រតូវ�នពាល
អូសទញផ្លវូអារម្មណ៍ លោដាយ�ន្យល់ខុសលោព្រពាះលោដាយចិត្តលោកងព្របលោយា�ន៍ណ
មួយ ដូចជាខ្លួនមនគំនុំនឹងអ្នកណមួយក៏លោធ\�សកម្មភា��ន្យល់ឱ្យអ្នកលោl
លោស�គប់ព្របព្រ�ឹត្តអំលោ��ណមួយ ដែដលខ្លនួអាចលោដាះព្រសាយនូវគំនុំផ្លូវចិត្តរបស់
ខ្លនួ  ចំលោពាះបុគ្គលលោផ្សងណមួយលោនាះ(ន។  លោនះគឺជាការរុញអ្នកលោlលោស�គប់
ឱ្យព្របព្រ�ឹត្តធម៌អាព្រកក់ ជាលទ្ធផល គឺអ្នកលោlលោស�គប់(នសន្សំធម៌អាព្រកក់ លោl
ឱយ្ចិត្ត លោហ�យចុងលោព្រកាយ គឺសំយ៉ុងក្បាលលោlអ(យភូមិ លោនះគឺធម៌លោស�គប់
គឺវាអី៊ចឹងណ៎ក្មយួ។  លោនះគឺមិនដែមនបលោងា្គល្លោទគឺដែស្លណ៎ក្មយួ!  ដែស្លគឺវាអី៊ចឹង។
ចំដែណកលោFក្នុងរយៈលោ�លដែដលគា្ម្នអ្នកបំភ្លឺ  គឺចិត្តកតញ្ញូខ្លួនឯងលោនាះលោហ�យ
ជាអ្នកបំភ្លឺចិត្តខ្លួនឆ្លងកាត់វាលវដ្ដសង្សារ  សភា�បំភ្លឺលោlបំភ្លឺមកលោព្រពាះក្នុង
សម័យគា្ម្នបលោងា្គ្លលោនះលោហ�យដែដលលោធ\�ឱយ្អ្នកយល់ព្រចxំថ�ិភ�លោ�កលោនះ
លោក�ត�ីធតុ លោគមនគំនិតថមនុស្សព្រតូវលោចះសា្ដប់្លោគសា្ដប់្ឯង កំុលោចះដែតឯងលោ�ក
លោត�គំនិតលោនះសមព្រសបឬលោទលោlWមសភា�កម្ល្ំង? គឺក្នងុលោ�លមនវត្តមនព្រ�ះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 309
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សម្មស្ម្ពទុ្ធលោត�លោគលោព្រប�គំនិតដែបបលោនះព្រតូវឬលោទ? គឺថលោយ�ង�ន្យល់ព្រ�ះ សម្មស្ម្ពទុ្ធ
លោហ�យព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធ�ន្យល់លោយ�ង ព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធកុំលោចះដែតឯងលោ�ក លោយ�ង
ព្រតូវលោរ&ន�ីគា្ន្លោlវិញលោlមក។  លោនះគឺសភា�ចិត្តរបស់អ្នកលោចះដឹងហ្នឹងលោហ�យ
សា្ម្នដែតអ្នកលdង់អាចនិយាយទប់ទល់ពាក្យដែបបៗហ្នឹង(នឬ?  អ្នកយល់�ី
កម្ល្ំងសា្ដ្ប់ឮលោហ�យចង់ដែតលោស�ច ចំជាគា្ម្នដឹងអីបន្តិចលោទលោនះ។

ជាសរុបមក  �ូចង់បញ្ជ្ក់ព្រ(ប់ក្មួយៗថ  ចិត្តកតញ្ញូជាចិត្តដែដល
(នសនស្ំបញ្ញ្  មិនដែមនដូចចិត្តលោមW្ត្ករណុ ឬចិត្តព្រចដែណនឈា្ន្នីសដែដល
ជាសភា�ចិត្តមនព្របលោភទធម៌ដែតម្យា៉្ងលោទ  ដែតចិត្តមនធម៌កតញ្ញូ  ដឹងគុណ
ដឹងលោទស ដឹងតថ្ងៃម្ល ឬអត់តថ្ងៃម្លគដឺងឹលោព្រច�នលោរpងណស់ អី៊ចងឹវាព្រតូវជាការសន្សំ
លោដាយបញ្ញ្  លោហ�យវា�ួយបំ(ត់អកុសលធម៌  និង�ួយ�ព្រងីកកុសលធម៌ឱ្យ
លោលpន  ដូលោច្នះលោហ�យធម៌កតញ្ញូព្រតូវដែតជាធម៌លោមហ\ូងថ្ងៃនកុសលធម៌ទំងឡាយ
អី៊ចងឹលោហ�យ។ សមូក្មយួៗរកីរាយនឹង�វិីតយល់ធម៌របសក់្មយួៗ លោហ�យរសល់ោF
(នជាទី�ឹងសព្រមប់ខ្លួនឯងផង  និង(នជាទី�ឹងសព្រមប់អ្នកដថ្ងៃទលោlWម
សមត្ថភា�ចិត្តរបសក់្មួយៗផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2770438119850931
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ថ្ងៃ��ទី០៧ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៨:៤០នាទីព្រ,ឹក
សម័យកាលណមនអ្នកបំភ្លលឺោ�កលោក�តមនវត្តមនលោx�ងលោល�ដែផនដី

សត\ក៏(នឱកាសអដែណ̧តខ្លនួលោx�ងលោល�(នយ្៉ាងខ្ពស់  និង(នចនំនួយា៉្ងលោព្រច�ន
ជាងធម្មWដែដលគា្មន្វត្តមនអ្នកបំភ្លលឺោ�កដែដរ លោព្រពាះសត\ទំងលោនាះមនឱកាស
សា្តប់្ការបំភ្លឺ លោហ�យព្រតិះរិះ�ិចារណឱ្យចិត្តលោក�តធម៌កតញ្ញូ លោហ�យក៏មន សត\ខ្លះ
(នយកឱកាសដ៏កព្រមលោនះ  លោដ�ម្បីបំផ្ល្ញខ្លួនឱ្យសំយ៉ុងក្បាលកាន់ដែតលោលpន
លោlលោព្រកាមយ្៉ាងលោព្រÌលោដាយលោហតុនំាគា្នរ្កវិធីព្របទូស្តគុណ គឺព្របទសូ្ត នងឹ�ន្លលឺោនាះ
លោរpងលោនះមនសភា�លោព្រប&ប(ននឹងសត\មមចចូលលោភ្ល�ងអី៊ចឹងដែដរ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2770728663155210
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