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ថ្ងៃ��ទី១០ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:៣៥នាទីយប់
ចិត្តល្អក្នុងមលោនារម្មណ៍ដែខ្មរ៖

“កម្ម�្ជរូប  មនន័យថ  ចិត្តជាអ្នកថ្ងៃច្នដែបបដែផនសណ្ឋ្នរបស់” ខួរ
ក្បាលលោដ�ម្បីឱ្យចិត្តដំលោណ�រការដែបបដែផនសណ្ឋ្នរបស់ចិត្ត(ន  វាលោព្រប&បដូច
ដែខ្សលោភ្ល�ងវាព្រតូវលោរ&បចំឱ្យព្រសបលោlWមសភា�ថ្ងៃនចរន្ដលោភ្ល�ង  ចរន្ដលោភ្ល�ងខា្ល្ងំវាមិនអាច
រត់Wមដែខ្សលោភ្ល�ងតូច(នលោទ វាលោឆះលោខ្ទចខ្ទដីែខ្សលោភ្ល�ងអស់ ចតិ្តដូចចរន្ដលោភ្ល�ង វាជា
អ្នកលោរ&បចរំូប គឺខួរក្បាលលោlWមសភា�ថ្ងៃនចិត្តលោនាះ។ លោ�លដែបកអត្ថភិា�ជា
មនុស្ស ចិត្តព្រតូវការលោ�ល៧ខណៈលោដ�ម្បីលោធ\�សម្បកឬលោព្រគាងវិញ្ញណ្វាលោដ�ម្បីឱ្យចិត្ត
ព្រ�កលោFក្នុងសម្បកលោនាះ  លោហ�យវាដឹង�ិភ�លោ�កខាងលោព្រ´របស់វាWមទ្វ្រ
វិញ្ញ្ណរបស់វា។  សភា�ចិត្តយ្៉ាងណ  វានឹងលោធ\�លោព្រគាងវិញ្ញ្ណយ្៉ាងលោនាះ
ចិត្តជានរកលោព្របត តរិចា¹្ន មនុសស្ លោទវW ព្រ�ហ្មក្នុងថ្ន្ក់ណមួយ គឺចិត្តលោនាះ
លោហ�យដែដលដែបក�ីអត្ថិភា�ជាមនុស្សលោl វាព្រតូវការលោ�ល៧ខណៈលោធ\�លោព្រគាង
វិញ្ញ្ណវា  រួចដែព្របកា្ល្យលោlជាសត\ថ្ងៃនថ្ន្ក់ណមួយលោនាះលោl។  មនុស្សម្ន្ក់
លោទះចិត្តខ្លួនលោFជាចិត្តសត\ទបយា៉្ងណក៏លោដាយ  ដែត�ួកលោគព្រ(ថ្ន្ជាសត\
សួគ៌ខ្ពស់បំផុត ប៉ុដែន្តធម្មជាតិលោនះវាព្របព្រ�ឹត្តលោlយា៉្ងឥតលោខា្ច្ះWមដំលោណ�រវា
មិនដែមនWមដំលោណ�រចិត្តចង់ថ្ងៃនមនុសស្លោx�យ ដូលោច្នះលោហ�យ�ូចង់�ន្យល់ព្រ(ប់
ក្មួយៗ  ឱ្យលោរ&បចំចិត្តរបស់ខ្លួន  ឱ្យលោlជាចិត្តល្អលោដ�ម្បីលោ�លដែបកអត្ថិភា�ជា
មនុស្ស ចិត្តលោនាះលោlលោសាយសុខក្នុងកំលោណ�តជាសត\សួគ៌ខ្ពស់  ដូលោច្នះ�ូសូម
�ន្យល់ក្មួយៗ�ីសភា�លក្ខណៈថ្ងៃនចិត្តល្អ។

ក្មួយៗសា្គ្ល់មនុស្សចិត្តល្អលោទ?  លោនាះលោហ�យជាសភា�ចិត្តល្អក្នុង
មលោនារម្មណ៍ដែខ្មរ លោប�ឱ្យលោរ&បរាប់ថធម៌អ\ីខ្លះ គឺគាត់មិនដងឹលោទ គឺគាត់ដឹងដែតថ
មនុសស្ចិត្តល្អ។ សរុបមកវិញ ការយល់�ីមនុស្សចិត្តល្អក្នុងមលោនារម្មណ៍គាត់
គឺមិនភ្លឺសា្វ្ងលោទ  ដូលោច្នះ�ូសូម�ន្យល់ឱ្យក្មួយៗមនតព្រមុយក្នុងការចាប់យក
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 343
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ភា�ច្បាស់�ស់ក្នុងមលោនារម្មណ៍ក្មួយៗ  នូវសភា�ថ្ងៃនចិត្តល្អ។  �ូដូចជាមិន
ចង់លោព្រប�ពាក្យថចិត្តល្អលោសាះ  ដូចជាមិនព្រគប់ព្រគាន់នឹងអត្ថន័យថ្ងៃនចិត្តល្អក្នុង
មលោនារម្មណ៍�ូ។ �ូចង់លោព្រប�ពាក្យថ “គឺជាចិត្តដែដលភ្លឺសា្វ្ង គឺជាចិត្តដែដលភ្លឺ
សា្វ្ងណ៎ក្មួយ!”  ពាក្យថភ្លឺសា្វ្ងមនសភា��ន្លឺលោFក្នុងចិត្តលោនាះ លោនាះគឺ
ចិត្តកតញ្ញូ។ លោត�ចិត្តកតញ្ញូមនសភា�យ្៉ាងលោម៉ច? គឺចិត្តល្អ លោហ�យមនបញ្ញ្
លោនះគឺជាចិត្តភ្លសឺា្វង្ដែដល�ូចង់លោរ&បរាប់លោនាះ លោហ�យក៏ជាចិត្តដែដល�ូចង់បលោព្រង&ន
បណុ̧ះនិស្ស័យចិត្តក្មយួៗឱ្យ(នលោនាះដែដរ។  ចិត្តភ្លសឺា្វង្គឺជាចិត្តល្អ  លោហ�យដែថម
ទំងមនបញ្ញ្។  ស្អីលោគចិត្តល្អ?  គឺជាចតិ្តមនព្រ�ហ្មវិហារធម៌  លោមW្ត្  ករុណ
មុទិW ឧលោបកា្ខ្។

ស្អីជាចតិ្តលោមW្ត្?  ក្នុងមលោនារម្មណ៍ដែខ្មរពាល់មិនព្រតូវសភា�ចិត្តលោមW្ត្
លោទ  ប៉ដុែន្តលោប�ឱ្យលោគបកដែព្របលោគថព្រស�ញ។់  ព្រស�ញ់លោគថលោមW្ត្  លោត�ក្មួយៗ
ពាល់ធម៌ព្រស�ញ់ក្នងុមលោនារម្មណ៍ក្មួយៗព្រតូវលោទ?  ព្រស�ញ់ដែដលដែខ្មរពាល់
ព្រតូវគឺព្រស�ញ់បង ព្រស�ញ់ប្អូន ព្រកុមព្រគួសារ។ លោទ!  មិនដែមនលោមW្ត្លោទ ចិត្ត
លោមW្ត្ជាចិត្តដែដលមនមលោនាសលោញ្ចតនា។ មកដល់ពាកយ្មលោនាសលោញ្ចតនាលោនះ
លោទ&ត ដែខ្មរនឹកលោu�ញលោរpងលោស្នហាលោភទ បទចលោព្រម&ងមលោនាសលោញ្ចតនា លោត�ជាបទ
អ\ីលោl  គជឺាបទលោស្នហាលោភទ។  លោទ!  នំាព្រចxំលោទ&តលោហ�យ។  មលោនាសលោញ្ចតនាគឺ
អារម្មណ៍ចំាអនុស្សាវរីយ៍មិនអាចបំលោភ្លច(ន លោប�ជាអារម្មណ៍មលោនាសលោញ្ចតនា
ចំលោពាះថ្ងៃដគូ�ីវិត  លោនាះចិត្តលោមW្ត្  ឬមលោនាសលោញ្ចតនាគឺលោប�គូលោស្នហ៍របស់ខ្លួន
(ត់បង�់វិីតលោl ក្នងុមលោនារម្មណ៍មនសុស្ដែដលមនចតិ្តលោមW្ត្មិនអាចលោរ&បការ
ថ្មីលោក�តលោទ លោFចងចាអំនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគូលោស្នហ៍ចាសរ់បសខ់្លួនដែដលលោFឆ្ង្យ
ដាច់លោដាយដែxក�ីអារម្មណ៍លោភទដែដលលោ�ល(ត់ថ្ងៃដគូលោភទរបសខ់្លួនលោនាះ ខ្លួន
យំងាប់រស់ ដែតលោស្ប�យអារម្មណ៍ ក៏លោរ&បការថ្មលីោទ&តលោដ�ម្បីបំលោ�ញអារម្មណ៍លោភទ។
លោនះមិនដែមនលោមW្ត្  ឬមលោនាសលោញ្ចតនាលោទ។ មលោនាសលោញ្ចតនាគឺមិនអាចបំលោភ្លច
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 344
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(នទំងគូលោស្នហ៍របស់ខ្លួន  ទំងមនុស្សដែដលខ្លួនព្រស�ញ់ជាបង ជាប្អូនជា
ឪ�ុកម្ដយ្ ជាមិត្តភក្តិ ជាអ្នករាបអ់ានដែដលខ្លនួលោFចំាអនុស្សាវរយ៍ីជាមយួគា្ន្
មិនអាចបំលោភ្លច(នលោx�យ។ លោនះគឺចិត្តលោមW្ត្  ឬមលោនាសលោញ្ចតនាដែដលគា្ម្នលោទ
លោFក្នងុចិត្តសត\ថ្នក់្ទបទំងឡាយ។ លោត�តិរចា¹ន្មនចិត្តលោមW្ត្ ឬមលោនាសលោញ្ចតនា
លោទ!  នរក  លោព្របតជាចិត្តសាហាវដែដលលោចះមនមលោនាសលោញ្ចតនាលោទ  សូម្បីដែត
លោទវWក៏�ិ(ករកធម៌លោមW្ត្លោនះលោFក្នុងចិត្តផង គឺជាធម៌របស់ព្រ�ហ្មលោទណ៎។
លោត��ូ�ន្យល់ប៉ុណ្ណឹង�ីធម៌លោមW្ត្  ក្មួយៗមនសញ្ញ្ណខ្លះលោទ�ីធម៌លោមW្ត្លោនះ?

មនុស្សមនធម៌លោមW្ត្  ឬមលោនាសលោញ្ចតនាលោនះ  លោបះដូងដែផ្អមដែល�មណស់។
លក្ខណៈសម្គ្ល់ខា្ល្ំងរបស់ធម៌លោមW្ត្គឺមនុស្សចិត្តមិនដាច់ លោចះដែតនឹកដល់
អនុស្សាវរីយ៍ ចិត្តមនអនុស្សាវរីយ៍លន្លង់លលោនា្ល្ចណស់។ លោនះគឺលោមW្ត្។

“ករណុ  ជាលោសចក្តីអាណិត  ដែតអាណិតកព្រមិតករុណគអឺាណិត”

ធម៌ធំលោធងណស់  លោព្រពាះធម៌ករុណលោនះលោFជាមួយនឹងធម៌ឧលោបកា្ខ្គឺធម៌អត់
មនអញ។ អាណិតរបស់មនុស្សទូលោlអត់មនលោFជាមួយធម៌ឧលោបកា្ខ្លោទ ដែត
អត់ឧលោបកា្ខ្គឺអញចូលលោហ�យ  អាណិតកូនអញ  អាណិតលោÔអញ  អាណិត
ព្រកុមព្រគួសារអញ  មិនដែមនករុណរបស់ព្រ�ហ្មលោទ  �ីលោព្រពាះករុណរបស់ព្រ�ហ្ម
លោFជាមួយឧលោបកា្ខ្  ដូលោច្នះករុណគា្ម្នអញមករាំងស្ទះលោទ។  លោយ�ងសម្គ្ល់
(នចិត្តករុណច្បាស់ជាងលោគគឺ  ចិត្តលោចះដែតរក(នលោហតុផលលោដ�ម្បីអនុលោព្រគាះ
លោព្រច�នជាងចិត្តមនុស្សធម្មWទូលោl។ លោនះគឺចិត្តករុណ។

“ឧលោបកា្ខ្  គឺជាចិត្តដែដលគា្ម្នអញ ជាព្របលោភទធម៌�ក់មុខ សា្ដ្ប់លោl”

ដូចជាធម៌មិនសំខាន់លោទ  ប៉ុដែន្តវាមនមុខនាទីសំខាន់ណស់  លោFព្រគប់ចិត្ត
ដែដលកំ�ុងដែតគិតគូរលោរpងអ\ីៗទំងអស់  ឱ្យកម្ល្ំងចិត្តគិតលោនាះ(ញ់លោឆ្ព្ះលោl
រកការគិតដែតបញ្ហ្លោនាះមួយរយភាគរយ។ លោប�ខ\ះធម៌ឧលោបកា្ខ្គឺអញចូលភា្ល្ម
លោហ�យកម្ល្ំងគិតលោlបញ្ហ្អ\ីលោនាះថយចុះលោlWមកម្ល្ំងអញ ឬការ(ត់ធម៌
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 345
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ឧលោបកា្ខ្  គិតលោlរមូរមកដែតខាងអញ បញ្ញ្វាមិនភ្លឺ  តណ្ហ្វាវាយលុក ដូលោច្នះ
ធម៌ឧលោបកា្ខ្លោនះជាធម៌មួយធំណស់  មិនអាចខ\ះ(នចំលោពាះចិត្តសត\ដែដល
មនធម៌លោមW្ត្ និងករុណដលស់�\សត\លោដាយគា្ម្នធម៌អញមករារាំងលោនាះលោទ។

ចំដែណក  “មុទិW  គឺជាធម៌បំលោ�ញចលោនា្ល្ះព្របលោហាង  ឬជាមុំមួយ”

ដែដលចាំដែតដះុមកកាលណមនមុំបីគឺលោមW្ត្ ករណុ ឧលោបកា្ខ្លោក�តមនលោហ�យ។
“មុទិW  គឺចិត្តសាទរនឹងលោu�ញលោគ(នសុខ លោគ(នសប្បាយ លោគ(ន” ទទួល
ផល ជាចិត្តដែដលបំលោ�ញព្របលោហាងថ្ងៃនមុំបនួដែដលមុំបី(នលោក�តលោហ�យ។ វាមិន
ដែមនជាធម៌ដែដលមនកម្ល្ងំរុញព្រចានដូចលោមW្ត្  និងករុណលោទ ជាធម៌បំលោ�ញ
ចលោនា្ល្ះខ\ះខាតលោទ  ប៉ុដែន្តជាសភា�ចិត្តដែដលកព្រមដែដរ។  លោu�ញលោគ(នសុខ
អរណស់  លោហ�យលោដាយចិត្តព្រ�ហ្មមនឧលោបកា្ខ្  គឺមនន័យថ  ចិត្តគា្ម្នអញ
ដូលោច្នះចិត្តសាទរក៏គា្មន្ព្រ�ហ្មដែដនដែដរ។ លោប�ចិត្តមនអញ សាទរដែតកូនអញ ប្អនូ
អញ បងអញ ព្រកុមព្រគួសារអញដែតប៉ុលោណ¾ះ្ ប៉ុដែន្តចិត្តព្រ�ហ្មលោព្រពាះដែតមនធម៌
ឧលោបកា្ខ្ គចឺតិ្តគា្ម្នអញលោនាះមុទិWមនសភា�ទូ�យខា្ល្ងំណស់ លក្ខណៈ
សម្គល្ថ់្ងៃនចិត្តមុទិW គចិឺត្តអតព់្រចដែណន។ លោនះគឺព្រ�ហ្មវិហារធម៌លោមW្ត្  ករុណ
មុទិW និងឧលោបកា្ខ្។ ធម៌បួនលោនះ(នព្រតឹមដែតចិត្តល្អប៉ុលោណ¾្ះ ប៉ុដែន្តចិត្តភ្លឺសា្វ្ង
មិនទន់មនលោទ ទល់ដែតមនចិត្តកតញ្ញូ  ឬសភា�បញ្ញ្មួយលោទ&ត លោទ�បចិត្ត
កា្ល្យលោlចិត្តល្អភ្លឺសា្វ្ង  ឬ�ូលោ�លោដាយសលោង្ខបថ  “ជាចិត្តភ្លឺសា្វ្ង ។  លោត�ចិត្ត”

លោមW្ត្ ករុណ មុទិW និងឧលោបកា្ខ្ដែដលជាចិត្តល្អ លោហ�យមនចិត្តកតញ្ញូដែដល
ជាតួបញ្ញ្លោធ\�ឱយ្ចិត្តកា្ល្យលោlជាចិត្តភ្លឺសា្វ្ង  លោប�មនសព្រតូវ  ឬសភាវៈអាព្រកក់
មកប៉ងលោប&តលោប&នបំផ្លញ្  ដចូជាបំផ្លញ្ការយល់របសម់នុសស្ជាលោដ�ម  លោត�ចិត្ត
ភ្លសឺា្វង្នឹងព្របតិកម្មយ្៉ាងលោមច៉លោl?  ចំាទល់ដែតប៉ះពាល់ដល់កូនអញ ព្រកុមព្រគួសារ
អញឬ? លោនាះគឺចិត្តអញលោទលោត�។ ចះុតួនាទីរបសចិ់ត្តឧលោបកា្ខល្ោlណ(ត់លោហ�យ?

លោFលោ�លដែដលចិត្តឧលោបកា្ខ្(នចូលមកភា្ល្ម  ចិត្តអញរត់លោចញព្របុច  លោត�ចិត្ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 346
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កតញ្ញូព្របតិកម្មយា៉្ងលោម៉ច?  ច្បាស់ជាលោ�តលោlខាំក្បាលសុីទំងរស់លោហ�យ
បំផ្លញ្ស្អមិីនបំផ្លញ្ មកបំផ្លញ្ការគិតរបស់មនុស្ស ចិត្តកតញ្ញគិូតលោu�ញ យី!

បំផ្លញ្ការគិតរបស់មនុស្ស បំផ្លញ្ម�្ឈមណ្ឌលកណ្តល្មនុស្សលោហ�យ កម្ល្ងំ
លោត�ៈលោ�តសុីក្បាលទំងរស់។  លោនះគឺសភា�ចិត្តល្អភ្លឺសា្វ្ង  ឬលោ�សលោង្ខប
ថចិត្តភ្លឺសា្វ្ង  លោត�ក្មួយៗយល់លោទ?  ធម៌បដីែដលជាធម៌លោFចុងលោព្រកាយលោគបង្អស់
មុននងឹព្រWស់ជាព្រ�ះអរហន្តគឺ  លោ�ភៈ  លោទសៈ  និងលោមហៈ គឺចំាលោlផ្ដ្ច់
លោចាលលោFលោ�លកា្លយ្ជាព្រ�ះអរហន្ត។ លោ�ភៈដែដលមនព្រ�ហ្មវិហារធម៌គឺលោ�ភ
យកលោlឱ្យលោគ ចិត្តកតញ្ញូព្រ(ប់ថព្រតូវ។ លោទសៈកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ងលោ�តខាំ�ួក
សភាវៈខូច  ជា�ិលោសសសភាវៈដែដលបន្លប់ការគិតរបស់មនុស្ស  ចិត្តកតញ្ញូ
ព្រ(ប់ថព្រតូវ  ឯចិត្តលោមហៈគឺការចិត្តមិនទន់ពាល់ព្រតូវថខ្លួនគឺជាកម្ល្ំង  ចិត្ត
កតញ្ញពូ្រ(ប់ថអី៊ចឹងលោហ�យ ធម៌ទំងបីហ្នងឹជាធម៌ចំាលោlអស់លោFចុងលោព្រកាយលោគ
លោFលោ�លកា្ល្យលោlជាព្រ�ះអរហន្តហ្នឹងលោហ�យ។

ចំដែណកចិត្តដែដលមនសីលថ្ងៃនចិត្តភ្លឺសា្វ្ង  គឺហិរិខា្ម្ស់អំលោ��(បទំង
ឡាយដែដលមនសិការខ្លនួដឹង លោហ�យនិងស្អប់លោខ្ព�មណស់មនុស្សដែដលលោធ\�អំលោ��
អាព្រកក់  លោនះគឺហិរិនិងឱត្តប្បៈគឺ “សីលធម៌ថ្ងៃនចិត្តភ្លឺសា្វ្ង ។  ជា” លទ្ធផល
សរុប(នមកចិត្តថ្ងៃនចិត្តដែដលមនធម៌ព្រ�ហ្ម  ឬព្រ�ហ្មវិហារធម៌  និងនាំមុខ
លោដាយចិត្តកតញ្ញូ  លោហ�យមនសីលហិរិនិងឱត្តប្បៈជាលោ�ក(លគឺធម៌រក្សា
លោ�កលោនាះ  មនសកិារព្រ(បច់តិ្តលោយ�ងថចតិ្តលោនះឯងជាចិត្តមនឥសស្រភា� ជា
ចិត្តដែដលរចួផុតលោទសមនសិការទំងអស់ លោនះគឺជាចិត្តដែដលភ្លឺសា្វ្ង។ ចតិ្តជា
អ្នកថ្ងៃច្នរបូ លោប�ចិត្តភ្លឺសា្វ្ងដែបបលោនះ លោត�ថ្ងៃច្នខរួក្បាលយ្៉ាងលោម៉ចឱ្យចិត្តដំលោណ�រការ
លោFក្នុងខរួកប្ាលលោនាះលោក�ត? សមូក្មយួព្រសថ្ងៃមដល់សភា�របសខួ់រក្បាលថ្ងៃនចិត្ត
ភ្លឺសា្វ្ងលោនះលោlលោម�ល!៍  លោហ�យបដែន្ថម�ីលោល�លោនះ ចតិ្តមិនព្រតឹមដែតថ្ងៃច្នខរួប៉លុោណ¾ះ្លោទ
កម្ម�្ជរូបគឺថ្ងៃច្នរូបមួយស�\។ លោនះគឺសភា�ចិត្តដែដលក្មួយៗព្រតូវយកគំរូ កសាង
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ឧបនិស្ស័យWមគំរូចិត្តព្របលោភទលោនះ។ លោប�មិនទន់(នដូចក៏ព្រតូវតព្រមង់ក្នងុលំអាន
ចិត្តភ្លសឺា្វង្ដែបបលោនះដែដរ។ សូមក្មយួៗរីករាយនឹង�ីវិតយល់ធម៌របស់ក្មយួៗ លោហ�យ
រស់លោF(នជាទី�ឹងសព្រមប់ខ្លួនឯងផង និងសព្រមប់អ្នកដថ្ងៃទWមសមត្ថភា�
ចិត្តរបស់ក្មួយៗផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2773911132836963
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ថ្ងៃ��ទី១១ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:៥៩នាទីព្រ,ឹក

ចិត្តអ្នកសរលោសរលោនះខ្ពស់បំផុតជាចិត្តសត\តិរចា¹្ន។  សភា�ចិត្តគា្ម្ន
បញ្ញ្អីបន្តិច។  គា្ម្នព្របកាន់បក្សណ៖  ចះុលោប�មនបកស្ល្អលោហ�យ  លោម៉ចក៏មិន
លោFជាមួយនឹងបក្សល្អ? សភា�ចិត្តយ្៉ាងលោមច៉(នជាមិនអាចចូលជាមួយសភាវៈ
ល្អ(ន លោហ�យមិនអាចចូលជាមួយសភាវៈអាព្រកក់លោទ&ត? �ូនឹកគិតរកសភា�
ចិត្តហ្នឹងមនិលោu�ញលោទ  មនដែតសភា�ចិត្តxប់។  អូ!  អ្នកណនិយាយអី៊ចឹង
មនដែតxប។់ តលោlលោទ&ត លោយ�ងព្រតូវលោប�កចតិ្តឱ្យទូ�យលោដ�ម្បពី្រតិះរះិ�ិចារណ
លោម�ល�ិភ�លោ�កលោនះឱយ្ធំទូ�យ។ ចិត្តតូចលោហ�យលោប�កធំ លោត�សភា�ចិត្តតូច
ឱ្យលោប�កលោlសភា�ចិត្តធំទូ�យលោក�តដែដរ?  លោទៗៗៗៗៗ សភា�ចិត្តលោប�កមិនលោក�ត
លោទ មិនដែមនលោប�កដូចទ្វ្រដូចបង្អួច លោប�កឱ្យធំទូ�យអ៊ីច៊ងលោទ សភា�ចិត្តមក
យ្៉ាងលោម៉ច វាជាសនា្ដ្នរបសច់ិត្ត លោប�ចង់ផ្ល្ស់សនា្ដ្ន ម្ច្ស់ខ្លួនព្រតូវព្របឹងដែព្របង
សន្សំខា្ល្ំងណស់ លោហ�យយូរ�នឆ្ន្ំណស់លោដ�ម្បីដូរសនា្ដ្នលោនះ លោហ�យចុះ
មនមនុស្សមកនិយាយឱ្យលោប�កភា្លម្ៗលោl យីអាលោនះ!  មិនសា្គល់្សភា�លក្ខណ:

របស់ចិត្តលោទឬ?  មកនិយាយអ៊ីចឹងដូចជាមនុស្សxប់លោទដឹង  លោហ!  មិនដែមន
ដូចជាលោទ គxឺបហ់្នងឹលោហ�យ។ គា្ម្នព្របកានប់ក្សណក៏xប់ លោប�កចិត្តឱ្យទូ�យ
កx៏ប់ �ធូនា លោlដែឆកលោម�លព្របូហា្វល្់វា មុខដែតនឹងលោu�ញxប់ ថxប់គឺxប់
លោហ�យ។  ដែតសញ្ញ្ចិត្តរបស់មនុស្សxប់ដែដលនិយាយពាក្យដែបបxប់អ៊ីចឹង
លោចញមកលោព្រ´លោក�ត គឺxប់លោហ�យអំនួតថខ្លួនព្រគាន់លោប�លោទ&ត។ លោlដែឆកលោម�ល
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ព្របូហា្វ្ល់វាលោl  លោត�ដូច�ូថដែមន  ឬមិនដែមន?  លោហ�យលោប�(ន�ដែ�កជាមួយវា
ក្មយួៗនឹងច្បាស់�ីសភា�xប់ លោហ�យ អំនួតក្នងុលោរpងxប់របស់វាហ្នុងលោហ�យ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2774330619461681
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ថ្ងៃ��ទី១១ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០២:០៩នាទីរវេ%&ល
ក្មួយៗលោរ&នលោម�លសភា�ចុះ លោមលោរ&នព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងព្រតូវ(នចិត្តសត\

ព្របលោភទលោនះយកមកបំថ្ងៃភ្លលោលងរលោប&បៗលោនះ  ក្មួយព្រសថ្ងៃមលោម�លWមទ្វ្រមលោនា
ក្មួយៗចុះ  លោរpងអីវាមិនរ�យ។  លោត�អ្នកណខ្លះចូលរួមលោធ\�ឱ្យរ�យ?  ភិក្ខុ
ភិក្ខុនី ឧ(សក ឧ(សិកា លោត�ព្រតូវលោទ?

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/videos/2774433826118027
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ថ្ងៃ��ទី១១ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០២:២៨នាទីរវេ%&ល
ក្មួយលោរ&នលោម�លក្នុងទ្វ្រមលោនា  ចិត្តសត\ដែដលលោlបួសក្នុងសំណក់

ព្រ�ះ�ុទ្ធ  លោu�ញសភា�ដែបបៗលោនះលោហ�យមិនលោល�កយកនិយាយក្នុងការវាយ
តព្រមង់ លោត�ចិត្តសត\លោនាះវាជាចិត្តសត\អី? លោហ�យមនចិត្តសត\ខ្លះ ខំនិយាយដែក
សព្រមួលថបរិស័ទ្ធលោ�កព្រ�ះថ្លល្ោ�ក ចិត្តសត\លោនាះមនលោចតនាដែកសព្រមួលកំហុស
របស់ខ្លួនឬកំហុសព្រកុមរបស់ខ្លួន  លោត�ក្មួយៗសា្គ្ល់ចិត្តសត\លោនាះកំ�ុងដែតខូច
លោដាយ�ុតត្បុតលោទ?  ចិត្តសត\ដែដលខូចលោដាយមន�ុតត្បុតអ៊ីចឹង លោlលោទសនា
ព្របលោÍលោគលោក�តដែដរឬ?  លោប�មិនត្បូងចប(នសម លោត�ស្អីសមនងឹចិត្តសត\ព្របលោភទ
លោនះលោl?  លោ�លលោយ�ងនិយាយថត្បូងចប(នសម ព្រសាប់ដែតមនចិត្តសត\ខ្លះ
លោx�ងមកព្របឆំងនឹងចិត្តលោយ�ងលោដាយលោព្រប�ពាកយ្សម្តីលោផ្សងៗ។ លោយ�ងលោព្រប�ទ្វរ្មលោនា
ចាប់សញ្ញ្ចិត្តរបស់សត\ទំងលោនាះលោម�ល៍!  លោត�ជាចិត្តមនធម៌អ\ីខ្លះ?  មនដែត
ធម៌លោភ្ល�និងធម៌ខូចហ្នឹងលោហ�យ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2774456896115720
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ថ្ងៃ��ទី១១ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:០៤នាទីយប់
សភា�ចិត្តដែដលមនធម៌លោមW្ត្៖

សភា�របស់ធមល៌ោមW្ត្លោនះ  ក្មួយៗព្រតូវដឹងថមនដែតលោFក្នុងចិត្តសត\
ថ្ន្ក់ខ្ពសល់ោទ។ លោយ�ងសញ្ជឹងគិតដែឆកលោឆរក្នុងចិត្តសត\តិរចា¹្ន ដាចខ់ាតគគឺា្ម្នលោទ
លោព្រពាះយល់សភា�ចិត្តលោមW្ត្ហ្នឹងមិន(ន លោប�ចិត្តហ្នឹងជាចិត្តរបស់ខ្លួន លោម្ដចក៏
យល់ចិត្តខ្លួនមិន(ន?  ដូលោច្នះធម៌លោមW្ត្លោនះគា្ម្នលោទលោFក្នុងសភា�ចិត្តសត\
តរិចា¹្ន។ ឯចិត្តសត\លោព្រកាមតរិចា¹្នលោទ&ត គឺ��ួកចិត្តព្រចដែណន ឈា្ន្នសី និង
ចិត្តសាហាវជាចិត្តរបស់សត\លោព្របត  និងនរក  គឺសភា�ចិត្តរបស់�ួកសត\
ទំងលោនះមនធម៌ផ្ទុយ លោប�មនធម៌លោមW្ត្ គឺព្រតវូអត់មនអកុសលធម៌ព្រចដែណន
ឈា្ន្នីស  គំនុំដែដលជាសភា�ធម៌អាព្រកក់  និងសាហាវលោនាះលោហ�យ  វាមន
លក្ខណៈដូចដបមួយ  លោប�មនលោមW្ត្  គមឺនទឹកលោហ�យ  គខឺ្យល់មិនអាចមន
លោFក្នងុដបទំងមូលលោx�យ លោព្រពាះក្នងុដបទំងមូលលោនះលោ�ញលោlលោដាយទឹកលោហ�យ
មនកដែន្លងណសព្រមប់ដាក់ខ្យល់លោl ដូលោច្នះចិត្តសត\នរកលោព្របតជាចិត្តសត\
ថ្ន្ក់លោព្រកាមតិរចា¹្នលោlលោទ&តលោនាះ មិនអាចមនធម៌លោមW្ត្លោទ សូម្បីដែតលោទវW
ថ្ន្ក់លោព្រកាមៗដែដលចិត្តមនដែតភា�អាW្ម្និយម  ប៉ុដែន្តគា្ម្នអកុសលធម៌ក៏ចិត្ត
គា្ម្នធម៌លោមW្ត្លោនះផង វាជាធម៌ដែដលមនលោFក្នុងចិត្តសត\ព្រ�ហ្មលោទ។  អ្នកណ
មនធម៌លោមW្ត្លោនះ គឺមិនអាចលោក�តជាសត\ទុគ្គតិភ� ឬលោទវWលោទ គឺចាប�ី់ ព្រ�ហ្ម
លោx�ងលោlលោហ�យ។  �ូដឹងថ�ូលោរ&បរាប់មកដល់ប៉ុលោណ្ណះ  ក្មួយៗមិនទន់មន
សទ្ធ្ចលំោពាះសភា�ចិត្តលោមW្ត្លោនះលោទ។ លោមW្ត្ដែព្របថព្រស�ញ់។ ចលំោពាះការដែព្រប
ពាក្យលោមW្ត្ថព្រស�ញ់លោនះ  វាគា្ម្នព្របលោយា�ន៍អីធំដុំជាការយល់ដឹង�ីធម៌
លោមW្តល្ោនះដល់ចិត្តក្មយួៗលោx�យ បុ៉ដែន្តឧទហរណ៍លោlវិញលោទ ដែដលមនព្របលោយា�ន៍
សព្រមប់ការយល់ដឹងរបស់ក្មយួៗអំ�ីធម៌លោមW្តល្ោនះ។ �ូសំុលោល�កយកទំនាក់ទំនង
ប្ដីព្រប�ន្ធដែដលមនធម៌លោមW្ត្លោនះ  ឬធម៌ព្រស�ញ់លោនះ។  �ូសុំលោល�កយកចិត្ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 353
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ព្រប�ន្ធដែដលមនធម៌លោមW្ត្  ចំាទទួលដឹងចិត្តប្ដីដែដលមនធម៌លោមW្ត្ដែដរ  យក
សភា�ចិត្តខ្លួន លោlស្ទង់ដឹងសភា�ចិត្តលោគ។ ព្រប�ន្ធដែដលមនចិត្តលោមW្ត្ស្ទង់
ដឹងលោសចក្តីល្អ  លោសចក្តីលោសា្ម្ះព្រតង់  ចិត្តលះបង់  ចិត្តសលោណ្ត្សរបស់ប្ដី  ព្រប�ន្ធ
ព្រស�ញ់ចិត្តលោនាះខា្ល្ំងណស់ ក្មួយៗស្ទង់លោម�លក្តីព្រស�ញ់របស់ព្រប�ន្ធលោនះ
ចំលោពាះភា�ល្អរបស់ប្ដី  លោត�សភា�ចិត្តព្រប�ន្ធលោនាះយា៉្ងលោម៉ច?  គឺចិត្តលោគារ�
ព្រស�ញ់ក្នងុករណីលោនះ  គឺលោគារ�ចិត្តប្ដខីា្ល្ងំណស់  ម្ដងបន្តចិៗរហូតដល់គំនរ
ចិត្តលោគារ� គរលិច គរលប់លោល�ចិត្តលោមW្ត្ដែដលលោ�ថព្រស�ញ់លោគារ�របស់
ចិត្តព្រប�ន្ធ។  ព្រកលោxកលោម�លប្ដី  លោម�លសកម្មភា�ប្ដី  អារម្មណ៍លោគារ�ដែដល
សកម្មភា�ប្ដីកដែន្លងខ្លះលោធ\�ឱយ្ចិត្តខ្លនួហូរទកឹដែភ្នក(ន។ ក្នុងទំនាកទំ់នងប្ដីព្រប�ន្ធ
យរូៗលោlលោក�តអនុស្សាវរីយ៍កប់លោព្រÌក្នុងដួងចិត្ត លោ�លដែដលនឹកដល់ចិត្តប្ដី ក្នុង
សកម្មភា�ខ្លះ  ទប់ទឹកដែភ្នកមិន(នលោទ  លោនះគឺជាចិត្តព្រស�ញ់ទឹកចិត្តប្ដី។
ព្រស�ញ់ដែបបលោនះគឺលោ�ញលោដាយចិត្តលោគារ�  ព្រស�ញ់តថ្ងៃម្លថ្ងៃនចិត្តប្ដីណស់
គឺដួងចិត្តលោគារ�ទឹកចិត្តប្ដីណស់ លោនះគឺចិត្តលោមW្ត្របស់ព្រប�ន្ធចំលោពាះប្ដី។ �ូ
�ន្យល់មកដល់ព្រតង់លោនះ ក្មួយៗមនសញ្ញ្ណចាប់(នទឹកចិត្តលោមW្ត្លោទ គឺ
ទឹកចិត្តលោមW្ត្របស់ព្រប�ន្ធចំលោពាះចិត្តល្អរបស់ប្ដី  គឺព្រស�ញ់ទឹកចិត្តដែដលខ្លួន
លោគារ�លោនះខា្ល្ំងណស់។ លោនះគឺលោមW្ត្។  លោត�ចិត្តដែបបលោនះមនលោFក្នុងចិត្តសត\
តរិចា¹្នលោទ?  ចិត្តតរិចា¹្នមិនសា្គ្ល់ចិត្តលោមW្ត្លោទ  គវឺាមិនសា្គ្ល់ដែតម្ដង  លោហតុអ\ី
(នវាមិនសា្គ្ល់? គឺក្នុង�លោព្រÑចិត្តវាគឺគា្ម្នធម៌លោមW្ត្លោនះ ឱ្យគា្ន្ស្ទង់ទឹកចិត្ត
ដថ្ងៃទដែដលមនធម៌លោមW្តល្ោនះយ្៉ាងលោម៉ចលោl? ចិត្តមនុស្សព្រសីដែដលគា្មន្ធម៌លោមW្ត្
លោ�លដែដល(នទទួលទឹកចិត្តប្ដីដែដលល្អម៉ដ្ឋហ្មងចំលោពាះខ្លួន លោlជាមនចិត្ត
អំនួត  គិតថខ្លនួព្រគាន់លោប�  លោដ�រអួតព្រ(ប់លោគព្រ(ប់ឯង គឺជាសកម្មភា�បំផ្ល្ញ
ទឹកចិត្តប្ដីដែដលល្អលោហ�យមនធម៌កតញ្ញូលោម�លដឹងទឹកចិត្តព្រប�ន្ធ  ដែដលចាប់
សញ្ញ្ចិត្តលោមW្ត្ករុណរបស់ខ្លួនដែដលមនចំលោពាះព្រប�ន្ធមិន(ន។ ទឹកចិត្ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 354
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ផ្ដល់ឱយ្របស់ប្ដី ព្រប�ន្ធទទួលមិន(ន ដែតលោប�ព្រប�ន្ធមនចិត្តលោមW្ត្ដែដរ ស្ទង់ដឹង
ចិត្តរបស់ប្ដី លោ�លលោនាះខ្លួនព្រសក់ទឹកដែភ្នក។ ព្រស�ញ់ចលំោពាះទឹកចិត្តដែដលខ្លួន
លោគារ�លោនាះខា្ល្ំងណស់  លោនះគធឺម៌លោមW្ត្ដែដលមនក្នុងចិត្តព្រប�ន្ធ។  លោប�ក្នុង
ករណីចិត្តរបស់ប្ដីលោធ\�អំលោ��ណមួយខុស�ីចិត្តដែដលខ្លួនដែតងលោគារ�លោនាះ  ខ្លួន
ឈឺចាប់ណស់  ដូចជាលោយ�ងលោu�ញប្ដរីបស់មនុស្សព្រសីខ្លះលោlមនព្រសីថ្មី  ទឹកចិត្
តព្រប�ន្ធដែដលព្រស�ញ់ទឹកចិត្តដែដលខ្លនួដែតងដែតលោគារ�លោនាះ លោត�ខ្លនួមនចិត្តអី
លោlវាយព្រសីលោស្នហ៍របស់ប្ដីលោក�តលោl  គឺទឹកចិត្តប្ដីដែដលខ្លួនធ្ល្ប់លោគារ�លោនាះ(ន
លោធ\�ឱយ្  (ត់បង់តថ្ងៃម្លអស់លោហ�យ  មិនដឹងជាប្ដីលោនាះព្រតូវសារភា�កំហុស  Wម
រលោប&ប ណលោទដែដលសា្ដ្រចិត្តព្រប�ន្ធដែដលមនចិត្តលោមW្ត្ចំលោពាះប្ដីឱយ្មនលោx�ង
វិញ(ន។  ទឹកចិត្តមនុសស្ព្រសីដែដលមនលក្ខណៈដែបបហ្នឹងគឺធម៌លោមW្ត្លោនាះ។
លោត�មនុស្ស  ព្រសីដែដលចិត្តមនធម៌លោមW្ត្លោនះ  ព្រ�មលោlលោរ&បការនឹងចិត្តព្របុស
ធម្មW គា្មន្ធម៌ លោមW្តល្ោនះ ចិត្តខ្លនួនឹង(នទទួលនូវភា�កក់លោ ្́តយ្៉្ាងលោមច៉លោl
លោក�ត?  លុះព្រW  ដែត(ន�ួបបុរសដែដលមនចិត្តលោមW្ត្ដែដរ  លោទ�បចិត្តខ្លួនទំង
សងខាង(នទទួល នូវភា�កក់លោ ្́ត្  លោនះគចឺិត្តលោមW្ត្។  លោនះគឺជាក្តីលោស្នហា
លោហ�យ។ អារម្មណ៍លោរpង  លោភទក្នុងទំនាក់ទំនងប្ដីព្រប�ន្ធ  វាលោព្រប&បដូចជាហូប
(យអ៊ីចឹង  អត់មនមក  ព្រចxូក ព្រចxំជាមួយនឹងចិត្តលោស្នហា  ឬចិត្តលោមW្ត្
ដែដលមន ចំលោពាះគា្នល្ោនាះលោx�យ។ លោប�ក្នងុករណីអសមត្ថភា�លោរpងលោភទថ្ងៃនភាគី
ណមួយ ក៏ដំលោណ�រ ការថ្ងៃនចិត្ត លោមW្ត្ ឬក្តីលោស្នហាចំលោពាះគា្ន្លោlវិញ  លោlមក
គា្មន្ដំលោណ�រការ  រអាក់រអួល  បន្តចិណលោx�យ  មនដែតភាគីម្ខង្និយាយកុឱំ្យ
ភាគីម្ខ្ង  លោទ&ត  ដែដល(ត់បង់សមត្ថភា�លោភទលោនាះកុំឱ្យគិត  កុំឱ្យយកជា
បញ្ហ្អ\ីឱ្យលោសាះ លោដាយក្តីករុណ  ចំលោពាះភាគីម្ខ្ងលោទ&ត  លោនាះភាគីម្ខ្ង
ដែដល(នទទួល ទឹកចិត្តសលោណ្ត្សករុណលោនះ រឹតដែតព្រស�ញ់នូវទឹកចិត្ត
ដែដលខ្លួនលោគារ�លោនាះលោក�នលោx�ងដែថមលោទ&ត។ លោនះគឺជាធមល៌ោមW្ត្ ព្រស�ញ់ទឹក
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 355
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ចិត្តដែដលខ្លួន លោគារ� គឺ ព្រស�ញ់តថ្ងៃម្ល។ លោនះ�ូឧទហរណ៍ចំលោពាះធម៌លោមW្ត្
ក្នុងទំនាក់ទំនងប្ដី ព្រប�ន្ធ។

ឥxូវ�ូឧទហរណ៍អំ�ីមនុស្សទឹកចិត្តដដែដលលោនះ គឺទឹកចិត្តមនធម៌
លោមW្ត្លោនះចលំោពាះមនុសស្លោផ្សងៗលោព្រ´�ីថ្ងៃដគូ�វីិត។ មនុស្សដែដលមនចិត្តលោមW្ត្
លោនះលោទះព្រស�ញ់ប្អូន  លោទះព្រស�ញ់បង លោទះព្រស�ញ់ឪ�ុកម្ត្យក៏លោF
ក្នុងទព្រមង់ព្រស�ញ់ទឹកចិត្តដែដលខ្លួនលោគារ�លោនះដែដរ។  ប្អូនឬបងដែដលមន
ទឹកចិត្តល្អចំលោពាះព្រគួសារ  គខឺ្លួនព្រស�ញ់ទឹកចិត្តប្អូនបងលោនះខា្ល្ំងណស់ក្នុង
ទព្រមង់ជាបងជាប្អូន ប៉ុដែន្តក្មួយៗព្រតូវស្ទង់ក្នុងមលោនារម្មណ៍របស់ក្មួយៗឱ្យលោu�ញ
ទឹកចិត្តព្រស�ញចំ់លោពាះចិត្តលោគារ�របស់ខ្លនួដែតដដែដល។ លោប�ជាប្អនូលោយ�ងលោ�អា
លោយ�ងលោ�វា លោព្រពាះវាជាប្អូនលោយ�ង លោ�អាក៏�ិតដែមន ដែតក្មួយៗស្ទង់លោម�លចិត្ត
លោនាះលោម�លគឺលោគារ�ទឹកចិត្តប្អូន  លោព្រពាះថលោប�ប្អូនលោនាះលោlលោធ\�អ\ីមួយខុស�ីចិត្ត
ដែដលខ្លនួធ្ល្ប់លោគារ�ទឹកចិត្តលោនាះ  ខ្លួនខកចិត្តយ្៉ាងខា្ល្ំងលោlWមទំហំទឹកចិត្ត
ព្រស�ញ់  ឬទឹកចិត្តលោមW្ត្ដែដលខ្លួនមន  ចំលោពាះចិត្តប្អូនព្របុសដែដលខ្លួនដែតង
លោគារ�លោនាះ គឺលោFដែតមនចិត្តលោគារ�ដែតដដែដលលោFក្នងុទឹកចិត្តដែដលខ្លនួព្រស�ញ់
លោនាះ។ គឺព្រស�ញ់ទឹកចិត្តដែដលលោយ�ងលោគារ� លោនះលោហ�យគឺការព្រស�ញត់ថ្ងៃម្ល
លោនះគឺធម៌លោមW្ត្។

ចំលោពាះឪ�ុកម្ដ្យវិញក៏ទឹកចិត្តលោមW្ត្ព្រស�ញ់នូវទឹកចិត្តដែដលខ្លួន
លោគារ�លោនាះដែដរ  មនន័យថ  លោប�ម្ដ្យឪ�ុកជាមនុស្សមនសនា្ដ្នមិនល្អ
មិនទញ(នទឹកចិត្តលោគារ�របស់ចិត្តលោមW្ត្លោទ  គឺចិត្តលោមW្ត្អត់ព្រស�ញ់ទឹក
ចិត្តដែដលខ្លួនមិនលោគារ�លោនាះលោទ  គឺធម្មWៗជាមួយនឹងម្ដ្យឪ�ុក  លោព្រពាះទឹក
ចិត្តម្ដ្យឪ�ុកលោនាះមិនមនធម៌អ\ីឱ្យទឹកចិត្តលោមW្ត្លោគារ�ផង  លោត�ចិត្តលោមW្ត្
លោlព្រស�ញ់ចិត្តដែដលខ្លួនមិនលោគារ�យា៉្ងលោម៉ចលោlលោក�ត។  លោនះគឺចិត្តលោមW្ត្
ដែដលលោគដែព្របថព្រស�ញ់លោនាះ។ ទឹកចិត្តលោមW្ត្គឺព្រស�ញ់ទឹកចិត្តដែដលខ្លួន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 356
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លោគារ� ប៉ុដែន្តលោlWមទព្រមង់ម្ដ្យ ឪ�ុក ប្ដី ព្រប�ន្ធ បង ប្អូន កូន ឬអ្នកដថ្ងៃទ។
ព្រស�ញ់ នវូទឹកចិត្តដែដលខ្លួនលោគារ� លោនះគឺលោមW្ត្។ លោប�ទឹកចិត្តលោនាះមិនគួរឱយ្
លោគារ�លោសាះ លោហ�យលោគព្រស�ញដ់ែដរ មិនដែមនលោមW្ត្លោទ លោប�ប្ដពី្រប�ន្ធគពឺ្រស�ញ់
លោភទហ្នុង  លោប�ឪ�ុកម្ដ្យគា្ម្នគុណធម៌អីទញ(នចិត្តលោគារ�ផង លោហ�យលោl
ជាលោគារ�ឪ�ុកម្ដយ្  លោនាះគឺលោធ\�លោទអី!  �ូមិនយល់លោទ  ព្របដែហលជាលោធ\�លោហ�យ
មិនដងឹជាទឹកចិត្តលោមW្ត្  ឬទឹកចិត្តព្រស�ញ់ឯណចំលោពាះទឹកចិត្តឪ�ុកម្ដ្យ
ដែដលលោយ�ងលោម�លលោlជាមនុស្សមិនគួរឱ្យលោគារ�ផង។ ចំលោពាះកូនដែដលមនព្រសី
ញី ផឹកសុីលោ(្៉ដែx  ព្រសាប់ដែតឪ�ុកម្ដ្យរបស់លោគព្រសឡាញ់  លោនាះគឺមិនដែមន
ទឹកចិត្តមនធម៌លោមW្ត្លោទ  លោlដែឆកលោម�លលោប�មិនកាន់លោ��ងកូន  កូនលោធ\�(បលោគ
លោFដែតព្រស�ញ់កូន  មិនដែមនលោមW្ត្លោទ  លោមW្ត្គឺព្រស�ញ់ទឹកចិត្តដែដលលោយ�ង
លោគារ� លោធ\�អំលោ��មិនល្អ (ត់ការទក់ទញចិត្តលោគារ� ដែលងព្រស�ញ់លោហ�យ។
លោនះគឺធម៌លោមW្ត។្  លក្ខណៈសម្គល់្របស់ចិត្តលោមW្ត្  គឺមនអនុស្សាវរីយ៍ដិតដាម
ណស។់  មនុសស្ដែដលមនចិត្តលោមW្ត្  មនមលោនាសលោញ្ចតនារបសចិ់ត្តដែផ្អមដែល�ម
ណស់។ ទឹកចិត្តដែដលព្រស�ញ់ប្ដីព្រប�ន្ធ ឪ�ុកម្ដ្យ បងប្អូន កូនលោÔដែដល
គា្មន្ទឹកចិត្តគួរឱ្យលោគារ�ផងគឺមិនដែមនលោមW្តល្ោទ។ លោមW្តជ្ាធម៌របស់ព្រ�ហ្ម លោនះ
ព្រស�ញ់ដែតកូនលោÔឯងហ្នងឹ កូនលោÔ(នលោធ\�លោរpងអត់តថ្ងៃម្លលោហ�យ លោFដែតព្រស�ញ់
លោនះជាទឹកចិត្តរបស់មនុសស្ខូច មនុស្សលdង់លោទ មិនដែមនជាចិត្តលោមW្ត្ដែដលជា
ចិត្តមនមលោនាសលោញ្ចតនាព្រជាលលោព្រÌ (ត់លោlទំងចិត្តលោFតថ្ងៃម្ល គឺមិនអាចមនថ្មី
ចំលោពាះគូលោស្នហ៍ លោហ�យលោប�ចំលោពាះមិត្តភក្តិគឺលោFចងចាំមិនអាចបំលោភ្លចទឹកចិត្ត
ដែដលខ្លនួលោគារ�លោនាះលោទ  លោនះគឺធម៌លោមW្តដ្ែដលជាធម៌មួយថ្ងៃនព្រ�ហ្មវិហារធម៌។
ដែតលោប�ព្រស�ញ់នូវទឹកចិត្តដែដលលោយ�ងលោម�លលោlគា្ម្នអ\ីគួរឱ្យលោគារ�  មនដែត
ព្រស�ញ់លោភទ ឬលោដាយព្របលោយា�ន៍ណមួយមិនខានលោព្រពាះមិនដែមនព្រស�ញ់
តថ្ងៃម្ល  ឬព្រស�ញ់ទឹកចិត្តដែដលខ្លួនព្រស�ញ់ដូចចិត្តដែដលមនធម៌លោមW្ត្លោទ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 357
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(ត់តថ្ងៃម្លដែលងមនអ\គួីរឱ្យលោគារ� ដែលងមនអ\គួីរឱ្យព្រស�ញ់ លោនះគឺធម៌លោមW្ត។្
មនុស្សមនធម៌លោមW្ត្ចិត្តលោចះសា្គ្ល់អារម្មណ៍កក់លោ ្́ត្  អ្នកគា្ម្នធម៌លោមW្ត្មិន
សា្គល្់អារម្មណ៍កក់លោ´្តល្ោនះលោទ (នឱបចិត្តដែដលខ្លួនព្រស�ញល់ោដាយក្តីលោគារ�
(នទទួលអារម្មណ៍កក់លោ ្́ត្  ដែតចំលោពាះមនុស្សដែដលចិត្តគា្ម្នធម៌លោមW្ត្លោនះគឺ
មិន(នទទួលអារម្មណ៍កក់លោ ្́ត្លោនះលោទ។  �ូដឹងអារម្មណ៍សុខរបសព់្រ�ហ្មWម
រយៈវិបស្សនាគឺលោបះដូងព្រតជាក់ សខុលោដាយព្រតជាក់កាលណ(នផ្ដល់ឱ្យលោគគឺ
ករុណ  និងទទួលអារម្មណ៍កក់លោ ្́ត្លោព្រពាះឈាមរបស់ព្រ�ហ្មកក់លោ ្́ដ្ណស់។
សុខព្រ�ហ្មខុសគា្ន�ី្សុខលោទវWក្នងុកាមភ� សុខរបស់លោទវW គឺសុខលោដាយកាម
ឯសុខរបស់ព្រ�ហ្មគឺ  “ សុខលោដាយករុណគឺព្រតជាក់  និងលោមW្ត្គឺសុខលោដាយ
កក់លោ´្ត្ ៕”

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2774741446087265
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