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ថ្ងៃ��ទី១៣ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:៥៥នាទីថ្ងៃ��ព្រ.ង់

�ូសូមលោឆ្ល�យតបជាមួយនឹងសំណួររបស់ក្មួយ  Wen Long  ដែដលសរួ
�ូថ  លោត�រូបកាយជាមនុស្សដែតជាចិត្តសត\តិរចា¹្នអាចសា្ដ្ប់ធម៌យល់ឬលោទ?

�ូសរុបន័យដែដល�ូលោឆ្ល�យនឹងសំណួរលោនះ  គឺ�ូចង់ឱ្យព្រគប់គា្ន្លោផ្ដ្តលោlលោល�ការ
�ន្យល់លោl កុំគិតលោរpង(ន ឬមិន(ន លោព្រពាះលោយ�ងមិនដែមនជាព្រ�ះ�ុទ្ធដែដល
អាចព្របលោម�លលោម�លឧបនសិ្ស័យសត\(នលោទ  អ៊ីចឹង(នជាចុងលោព្រកាយថ្ងៃនចលោម្ល�យ
របស់�ូ  �ូថ�ូមិនដឹងច្បាស់ដែដរ។  ការ�ិត�ូដឹងថ(ន  ដែត�ូមិនចង់ឱ្យ
ក្មួយៗគិតថចិត្តអ្នកលោនាះ(ន ចិត្តអ្នកលោនាះមិន(នគឺគិតដែត�ីខំ�ន្យល់គា្ន្
�ព្រងីកចិត្តរបស់សត\មនុស្សទំងអស់លោដាយមិនគិតថ  អ្នកលោនះជាចិត្តសត\
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 371
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តរិចា¹្ន ឬលោព្រកាមតរិចា¹្ន  �នយ្ល់មិន(ន  �ព្រងីកមិន(នអី៊ចឹងលោទ  គគឺិតដែត
�ីព្របឹង�ួយទំងអស់លោl ដែត�ូលោu�ញក្មយួៗខាប់ឈ័រសំលោណរ�ូរួចយកមកផុស
�ូគិតថ ក្មួយៗអាចនឹងព្រចxំនវូបំណងរបស់�ូដែដល�ូនិយាយថ �ូមិនដឹង
ដែដរ  Wម�ិត�ូដឹង។  ឥxូវ�ូសូមលោឆ្ល�យWមការដឹងរបស់�ូ។  វាមិនសំខាន់
ព្រតង់�ូថ(ន ឬមិន(នលោនាះលោទ វាសខំាន់លោFព្រតងក់្មយួគិត�ិចារណលោម�ល៍!

លោត�លោម�លលោហតុផលឱយ្ក្មួយលោក�តសទ្ធ្ចំលោពាះលោរpងលោនះដែដរ  ឬលោទ?  ឥxវូ�ូសូម
�ន្យល់។ ចិត្តសត\តិរចា¹ន្  លក្ខណៈសម្គល់្របស់វាគឺលោភ្ល�  គា្មន្មលោនាសលោញ្ចតនា
ដែដលជាលក្ខណៈរបស់ចិត្តសត\ថ្ន្ក់ខ្ពស់ជាងតិរចា¹្នលោនាះលោទ លោប�តិរចា¹្នជា
ថ្ន្ក់ចិត្តខ្ពស់ជាងលោគក្នុងចលំោណមចិត្តសត\ក្នុងទុគ្គតិភ� ដូលោច្នះលោប�សត\តិរចា¹្ន
គា្ម្នមលោនាសលោញ្ចតនា  ចិត្តសត\លោព្រកាមតិរចា¹្ន  គឺនរកលោព្របតរឹតដែតគា្ម្នមលោនា
សលោញ្ចតនាលោនះលោlលោទ&តលោហ�យ  ដែតក្មួយលោរ&នសលោង្កតលោម�ល  សត\តិរចា¹្នដែដល
មនុស្សចិញ្ចឹមយូរៗលោl  ក្មួយលោu�ញចិត្តវាមនមលោនាសលោញ្ចតនាព្រគាន់លោប�នឹង
ម្ច្ស់របស់វាឬលោទ?  យកមកចិញ្ចឹមបី(ច់ដែថរក្សាគឺមនន័យថគឺលោគកំ�ុង
បលោព្រង&នបង\ឹកចិត្តរបស់វាហ្នុងលោហ�យ។  លុះចិត្តរបស់វាព្រតូវ(នម្ច្ស់បលោព្រង&ន
បង\ឹកយរូៗលោl  វាមនមលោនាសលោញ្ចតនាដុះលោx�ងក្នុងចតិ្តសត\ដូចវាលោនាះ  លោនះ
សបញ្ច្ក់ឱ្យលោu�ញថ  ចិត្តសត\តិរចា¹្នអាចបណ¸ុះ�ព្រងីកលោlជាលក្ខណៈ
របស់ចិត្តសត\ថ្នក់្ខ្ពស(់ន  ចុះទព្រមំវា(នចាប់កំលោណ�តក្នងុរូបកាយជាមនុស្ស
លោប�លោយ�ង(នបង\ឹកវាព្រគប់ព្រគាន់ល្មម  ឧទហរណ៍ដូចលោយ�ងបលោព្រង&នវាWំង�ី
លោF លោក្មងឱ្យវាលោចះសា្គល់្ក្តពី្រស�ញ់ ឱ្យលោចះសា្គ្ល់ខុស សា្គ្ល់ព្រតូវ សា្គល់្ចាស់
សា្គ្ល់ទំុ សា្គ្ល់តថ្ងៃម្ល ឬអត់តថ្ងៃម្ល Wំង�ីលោFលោក្មងៗ ភាគរយថ្ងៃនការអភិវឌឍ្លោx�ង
ថ្ងៃនចិត្តសត\តិរចា¹្ន  គឺមនភាគរយខ្ពស់ណស់ ថអាចអប់រំមកជាចិត្តសត\
ថ្ន្ក់ខ្ពស(់ន ខា្ល្ចដែតចិត្តលោព្របត ចិត្តនរកដែដលមនសនា្ដ្នព្រចដែណន  ឈា្ន្នីស
និងសាហាវ ថ្ងៃព្រ�ថ្ងៃផ្សលោទ ដែដល�ិ(កបង\ឹក(ន ដែតចលំោពាះចិត្តសត\តរិចា¹្ន �ូ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 372
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សលោង្កតលោu�ញថ  មនលក្ខណៈព្រសួលបង\ឹក  ឬ�ព្រងីកមកជាលក្ខណៈចិត្ត
សត\ថ្ន្ក់ខ្ពស់(នល្អជាងចិត្តសត\លោព្របត  និងនរកដែដលជាចិត្តសត\ថ្ន្ក់ទប
លោព្រកាមតិរចា¹ន្លោនាះដែដរ។  ចិត្តសត\លោព្រកាមតិរចា¹ន្គឺនរក  និងលោព្របតជាចិត្តសត\ខូច
សាហាវលោទះបីក្នុងកំលោណ�តជាមនុស្ស  លោយ�ងលោu�ញសភា�ជាមនសុ្សរបស់វា
�ួនកាល វាឆ្ល្ត លោរ&នឆប់លោចះ សញ្ញ្ប័ព្រតវាធំ ដែតលក្ខណៈចិត្តរបស់វាលោFដែត
ខចូ  គឺសនា្ត្នខូច  សនា្ដ្នសាហាវ  លោប�លោយ�ងលោម�លមិនលោដាយសភា�បញ្ញ្  គឺ
លោយ�ងឆdល់ថវាឆ្ល្ត  ដែតលោយ�ងលោធ\�លោតស្ដភា�ឆ្ល្តរបស់វា  លោត�វាឆ្ល្តដែមនឬអត់
កព្រមបំផុតនិងវាអាចយល់ធម៌(ន។  ដំលោណ�រធម្មជាតិមនអីដែដលថមិនសំខាន់
លោហតុអី�ួកសញ្ញប័្ព្រតធំៗលោរ&ន(នលោព្រច�នលោlជាយល់លោរpងសំខាន់លោនះ មិន(ន
ចិត្តវាក៏អន់ខា្ល្ំងលោម្លះ  គិតមនិលោu�ញWមដំលោណ�រ�ិតអី៊ចឹង។  លោរpងធម៌សំខាន់
ឬមិនសំខាន់ក៏ហីលោlចុះ ឱយ្ដែត�ន្យល់វាឱ្យយល់(នលោl និយាយ�ន្យល់លោl
វាអាចយល់(ន  ព្រតង់វាយក ឬមិនយកចំាគិតលោព្រកាយ ដែតនិយាយជាមួយវា
គឺវាយល់មិន(នទល់ដែតលោសាះ លោនះគឺវាលោភ្ល� ឬគឺវាឆ្លត្? �ិ(ក�ន្យល់ណស់
ចំលោពាះចិត្តសត\ថ្ន្ក់លោព្របតនរកលោនះ លោទះបីវាលោរ&នលោFសា� វាលោរ&ន�ូដែក ដែត
មិនសមអី�ន្យល់ធម៌មិនយល់ទល់ដែតលោសាះ �ូចង់ថវាឆ្ល្ត  ដែតចិត្ត�ូថវា
ឆ្ល្តមិនលោក�តលោទ។  ឆ្ល្តយា៉្ងលោម៉ច  គា្ម្នសមត្ថភា�យល់ធម៌ផងហ្នឹង  លោហ�យ
ព្របព្រ�ឹត្តអំលោ��នំាលោlលោធ\�(បខ្លនួឯងលោដាយលោយាងកំលោណ�តជាសត\ក្នងុអ(យភូមិ
លោព្រកាមតិរចា¹ន្លោទ&តផង លោម�លវាលោធ\�(បខ្លនួឯងអី៊ចឹង លោត�វាឆ្លត្ឬលោទ? ឯតិរចា¹ន្
វិញលក្ខណៈចិត្តរបស់វាមិនសាហាវ មិនព្រចដែណន មិនឈា្ន្នីស គឺលdង់ហ្នឹង
ដែតម្ដង  លោទះលោយ�ងលោម�លសត\ខ្លះវាមនសភា�សាហាវ  ប៉ុដែន្តលោនាះលោFដែតមន
សភា�លdង់លោព្រពាះយកមកបង\ឹកលោFដែតលោlជាសភា�ចិត្តសត\ដែដលផ្សាំងចិត្ត
(នដែតដដែដល សាហាវលោព្រពាះលdង់ លោរpងឈា្ននី្ស លោ�ភលន់គឺអត់ដែតដដែដល
សីុដែតមួយដែឆ្អតលោហ�យលោដ�រលោចាល  អត់លោចះលោរ&បចំល្បិចខូចលោល�លោគលោទ  លក្ខណៈ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 373
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ជារួមរបស់វាគឺលdង់ហ្នឹងដែតម្ដង  ដែតបង\ឹកចិត្តសត\នរក  ចិត្តសត\លោព្របតដែដល
មនសនា្ដន្សាហាវ និងសនា្ដន្លោព្រសកឃ្លន្ ឈា្ននី្ស បង\កឹយ្៉ាងលោមច៉ ភាគរយ
ថ្ងៃនការ(នលោlជាចិត្តល្អ គឺមនភាគរយតិចណស់។ ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងថ (ន
លោក�តមកជាមនុស្សព្របលោស�រណស់  លោត�សត\ព្របលោភទណខ្លះព្របលោស�រ  គឺចិត្តសត\
ក្នងុទុគ្គតិភ�ហ្នងឹលោហ�យដែដល(នមកលោក�តជាមនុស្ស  អាចមនឱកាស�ព្រងីក
ចិត្តខ្លួនឱ្យលោlជាសត\ថ្ន្ក់ខ្ពស់(ន  លោប�លោFជាតិរចា¹្ន  ជានរក  ឬជាលោព្របត
រហូត លោនាះនឹងគា្ម្នឱកាសលោទ។ មួយលោទ&ត (នលោក�តជាមនុស្សលោហ�យមន
អ្នកបំភ្លដូឺចជាព្រ�ះ�ុទ្ធជាលោដ�ម  លោនាះចិត្តសត\ថ្នក់្ទប(នមនឱកាសមកសងំំ
ក្នងុរូបកាយជាមនុសស្(នឱកាសដ៏ល្អកព្រមមនលោនះសា្ដប់្ការបំភ្លរឺបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធ
ដំលោx�ងចិត្តកតញ្ញូ  លោនាះលោ�លដែបកអត្ថភិា�ជាមនុស្សមនឱកាសនឹងលោគលោហ�យ
គឺអភិវឌ្ឍចិត្តខ្លួនលោlជាចិត្តសត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់រួចនឹងលោគលោហ�យ។  Wមតព្រមុយ
ដែដល�ូបងា្ហ្ញលោនះ  ក្មួយៗគិតលោម�លបដែន្ថមខ្លួនឯងលោl  សព្រមប់�ូ  �ូចង់ឱ្យ
ក្មួយៗកុំគិតចិត្តសត\ណ�ព្រងីក(ន ចិត្តសត\ណ�ព្រងីកមិន(នអី ព្រតូវព្របឹង
លោធ\�ឱ្យអស់លទ្ធភា�រួចទុកឱ្យធម្មជាតិលោនះលោរ&បរយលោl  លោព្រពាះលោយ�ង�ំុមនញាណ
ព្រជាបឧបនិស្ស័យចិត្តសត\ណដែដលអាចអភិវឌឍ្  លោហ�យចតិ្តសត\ណអភិវឌ្ឍ
លោx�ងមិនលោក�ត ដលូោច្នះមនដែតព្របឹងឱ្យអស់លទ្ធភា� រួចទុកឱ្យធម្មជាតិលោនះលោរ&ប
រយលោl។ �ូសូមលោល�កឧទហរណ៍�ីចិត្តសត\លោព្របត នរកដែដលព្រ�កលោFក្នងុលោព្រគាង
វិញ្ញ្ណជាមនុស្សលោនះបន្តចិ �ូ�ន្យល់ថលោប�វាថ�ូលោនះមិនលោក�ត និយាយលោនះ
មិនព្រតវូ សូមឱ្យវា�ន្យល់អាព្រតូវមក លោប��ូ�ន្យល់លោរpងមួយថអី៊ចឹងដែដលវាថ
�ូខុស លោត�វា�ន្យល់លោរpងហ្នងឹថយ្៉ាងលោមច៉ដែដលព្រតូវលោនាះ? �ន្យល់ឱ្យលោក្បាះក្បាយ
ជាង�ូមក។ លោត�សា្ដប់្(នលោទ? ឱ្យដែតលោចញមកថ�ូWំងខ្លនួឯងជាព្រ�ហ្ម ឆ្កះឹលោឆ្ក¬ល
�ីមុខ�ីលោព្រកាយ លោម៉ចក៏មិន�ន្យល់ថយ្៉ាងលោម៉ចខុស យ្៉ាងលោម៉ចព្រតូវ  លោត�យល់
�ីចិត្តខ្លួនឯងលោទ?  និយាយប៉ុណ្ណឹងលោហ�យលោFដែតយល់មិន(ន លោចញមកដែត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 374
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ដដែដលលោទ&តហ្នឹង សូមក្មួយៗលោម�លលោម�ល៍។ លោនះលោហ�យចិត្តសត\នរកលោព្របតលោនាះ
វាមិនយល់ទំងចិត្តខ្លួនវាផង  លោlយល់ចិត្តលោគយា៉្ងលោម៉ចលោl  �ូទល់តព្រមិះ
ក្នុងការ�ន្យល់ចិត្តវាលោហ�យ ចាំវាអានសំលោណរ�ូលោl វាមិនចាប់សញ្ញ្ចិត្ត�ូ
(នថ�ូចង់�ន្យល់វាលោទ  វាលោlជាចាប់សញ្ញ្ចិត្ត�ូព្រចxំថ  �ូនិយាយលោនះ
ចង់ឈ្នះវា �ូនិយាយលោនះអួត។ លោនះលោហ�យសនា្ដ្នថ្ងៃនចិត្ត�ួកលោនាះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2776323349262408
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ថ្ងៃ��ទី១៣ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៣:៥៦នាទីល�ាច
លោត�ចំលោណញអីដែដលលោយ�ងលោដ�រលោទ�សដែតលោរpងលោគ? ចំលោណញ។

ចំលោណញក្នុងលោ�លបច្ចុប្បន្ន  គឺកុឱំ្យមនុស្សយកគំនិតអាព្រកក់  គំនិត
មិនល្អ យកលោlអនុវត្តWមនំាឱ្យមនុសស្លោក�តជាតរិចា¹្ន នរក លោព្របតលោព្រច�នលោ�ក
លោត�វាចំលោណញលោទ?  ទប់សា្ក្ត់កុំឱ្យមនុស្សនិយាយxប់ៗ និយាយគំនិតមនិល្
អខ្លនួវាហ្នងឹលោlទុគ្គតិភ�ដែដរ  លោហ�យអ្នកទប់សា្កត់្ដែថមទំង(នជាមនុស្សចិត្តល្អ
លោចះ�ួយឈឺឆ្អល្នឹងសុខទុក្ខអ្នកដថ្ងៃទ ជាចិត្តសត\ថ្នក់្ខ្ពស់  លោ�លដែបកអត្ថភិា�
ជាមនុសស្  ចិត្តលោនាះនឹងលោlលោសាយសុខក្នុងសុគតិភ�ដែដលលោគខំលោធ\�បុណ្យលោធ\�
ទនដែបបសាសនាហ្នងឹអស់លុយទំងគរមិន(នផង លោមច៉ក៏ថមិនចំលោណញ?

ស�\ថ្ងៃថdលោនះ សបំរូ�ួកតិរចា¹្នដែដលភ្លីលោភ្ល�ឱ្យ�ួកនរកលោព្របត�ះិជាន់អត់
ដឹងខយ្លអ់លីោទ&ត ជាលទ្ធផល�ួកតរិចា¹្នព្រតូវលោគ�ះិជាន់ វលិវល់ដែតក្នុងកលំោណ�ត
តរិចា¹្នឥតឈប់ឈរ  លោហ�យ�ួកនរក  លោព្របតលោនាះកវ៏ិលវល់ដែតក្នុងនរកលោព្របត
ដដែដលហ្នឹងដែដរលោl។  លោu�ញលោទមិនគិតលោរpងលោគវាខាតស�\ព្រគប់អ៊ីចឹងណ៎្៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2776413559253387
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ថ្ងៃ��ទី១៣ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៧:៣៨នាទីយប់
ក្មួយៗព្រតូវលោរ&នលោម�លសភា�ថ្ងៃនចិត្ត។  សម្លឹងលោម�លសញ្ញ្ដែដលលោយ�ង

(នទទលួរួចស្ទងល់ោlរកសភា�ថ្ងៃនចិត្តWមសញ្ញ្លោនះ។ លោ�កគូ សភុា�ដែដល
និយាយពាកយ្ថ  «សនស្ំលុយ សម្បរូលុយ សនស្ំលោរpង សមប្ូរលោរpង សន្សំខឹង
សមបូ្រទុក្ខ» Wមសញ្ញ្ដែដលលោ�កនិយាយពាក្យលោនះលោចញមក គសឺភា�ចតិ្ត
លោ�កមនិដែមនដចូពាក្យទំងលោនះលោទ លោ�កលោព្រប�ខរួកប្ាលលោដ�មប្គីតិរកពាក្យណ
ដែដលលោ�កគិតថ ល្អមកសរលោសរលោដ�ម្បីបងា្ហ្ញព្រ(ប់លោគថលោ�កមនចិត្តល្អ
ដែតចិត្តរបស់លោ�កមិនមនសភា�ដូចពាក្យសម្ដីរបស់លោ�កលោនះលោទ  អ៊ីចឹង
លោយ�ងដឹងថ  សភា�ចិត្តរបស់លោ�កជាចិត្តជាប់នឹងមុខមត់លោគសរលោស�រខា្ល្ំង
ណស់  រកនឹកដែតពាក្យណដែដលលោ�កយល់ថល្អមកសរលោសរផុសលោដ�មប្ីឱ្យ
លោគសរលោស�រថលោ�កជាអ្នកអប់រំឱ្យលោគលោធ\�ល្អ លោហ�យមនចិត្តព្រតជាក់ណស់លោនះ
គឺសភា��ិតថ្ងៃនចិត្តលោ�ក។  ឥxូវ�ូបកព្រសាយអំ�ីគំនិតលោ�កសរលោសរលោនះ
ដែដលលោ�កយល់ថព្រតឹមព្រតូវ  បុ៉ដែន្តជាគំនិតអាចម៍សុទ្ធ។  �ូសូមបកព្រសាយ�ី
គំនិតម្ដង មិនដែមនបកព្រសាយសភា�ចិត្តលោ�កលោទ។ សព្រមប់ចិត្ត�ូ ព្រគានដ់ែតឮ
អ្នកណនិយាយថ  ខ្ញុំមិនចង់មនលោរpងជាមួយព្រប�ន្ធខ្ញុំ  លោFក្នុងចិត្ត�ូគិត
ថឈប់ៗៗ  ឈប់និយាយលោទ&តលោl ខ្ញុដឹំងសភា�ចិត្តរបស់អ្នកឯងលោហ�យ  ហ្នងឹ
លោគនិយាយមកថលោគព្រតវូលោហ�យហ្នឹង  Wម�ិតបងា្ហ្ញ�ីសភា�ចិត្តគា្ម្ន�ំហរ
លោហ�យលោល្អ¬ងលោlរកខា្ល្ចព្រប�ន្ធ  �ូលោម�លដឹងថចិត្តរបស់មនុស្សលោនះគឺអ៊ីចឹង។
មនុសស្ណនិយាយថខ្ញុំមិនចូលចិត្តលោឈា្ល្ះលោទ  �ូដឹងថមនុស្សលោនះមនចិត្ត
មិនរឹងមំមិនហា៊្នព្របឈមនឹងលោរpងដែដលគួរលោឈា្ល្ះ លោគនិយាយចង់បងា្ហ្ញថ
លោគជាមនុស្សល្អ  លោគមិនចូលចិត្តលោឈា្លះ្ប៉ុដែន្តលោគមិនដឹងថពាក្យលោនះលោគបងា្ហ្ញ
�ីសភា�ចិត្តមនុស្សដែដលយកជាការមិន(ន  មនលោរpងអ\ីមិនអារកាត់  ជា
មនុស្សគា្មន្�ំហរ លោហ�យជាមនុស្សលោភ្ល� លោប�មិនលោភ្ល�លោមច៉និយាយលោរpងលោភ្ល�លោចញមក
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 377
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លោហ�យគិតថខ្លនួនិយាយលោរpងល្អលោlលោទ&ត លោនះគឺអាលោភ្ល� លោប�មកដណឹ̧ងកូនលោយ�ង
ព្រគាន់ដែតឮពាក្យប៉ុលោណ្ណះព្រគប់ព្រគាន់ឱ្យលោយ�ងមនិឱ្យកូនលោហ�យ មិន(ច់�ិភាក្សា
លោរpងថ្ងៃថ្លទឹកលោដាះលោទ  ឱ្យថ្ងៃថ្លទឹកលោដាះមួយ�នដុ�្ល្រក៏មិនឱ្យកូនដែដរ  លោព្រពាះ
លោយ�ងដឹងសភា�ចិត្តរបសវ់ា។ �ូព្របដូចលោlមនុស្សម្ន្ក់ដែដលនិយាយថខ្ញុំមិន
ចូលចិត្ត�ំងឺណដែដលព្រតូវវះកាត់លោទ លោយ�ងឮលោហ�យលោ ្́ដល្ោឆវ ចុះអញចូលចិត្ត?
លោត�អញចូលចិត្តមន�ំងឺដែដលព្រតូវវះកាត់លោlឬ? គា្មន្អ្នកណចូលចិត្តលោទ ប៉ដុែន្ត
លោប�វាលោក�ត�ំងឺព្រតូវវះកាត់លោហ�យ មនុស្សចិត្តមន�ំហរព្រតូវព្របឈមនឹងការ វះកាត់
វះកាត់(នព្រតូវ  ក្មយួសា្គល់្អំ�ីមនុស្សចិត្តមន�ំហរលោទ?  ឮលោគនិយាយថ  ខ្ញុំ
មិនចូលចិត្តសន្សំលោរpងលោទ លោហ�យចុះអញចូលចិត្ត  និយាយអី៊ចឹងលោដ�ម្បីបងា្ហញ្
លោគថខ្លួនវាជាមនុស្សព្រគាន់លោប�លោហ�យហ្នឹង លោភ្ល�ណស់អាលោភ្ល�  និយាយលោរpងលោភ្ល�
ព្រ(ប់លោគយ្៉ាងអំនួតអី៊ចឹង លោភ្ល�អីលោភ្ល�លោម្លះ!  លោរpងលោភ្ល�លោlជាយល់ព្រចxំថចិត្តខ្លួន
ឯងល្អលោទ&ត។ អ្នកណមិនចងស់ន្សំលុយ បុ៉ដែន្តវាព្រតូវដែតចំណយណអាxប់!

លោធ\�ឯងនិយាយដូចព្រគានល់ោប�ណស់  Wម�ិតxប់ហ្នឹងណ៎!  សនស្ំលោរpង  សមប្ូរ
លោរpង អ្នកណក៏ស្អប់ដែដរលោរpងនុះ ប៉ុដែន្តលោប�លោរpងលោនាះវាព្រតូវដែតលោក�តលោរpងលោហ�យ
ព្រតូវដែតព្របឈមមុខលោដាះព្រសាយ រត់លោគចលោlណ? និយាយលោរpងxប់អី៊ចឹង លោចញ
មកលោដាយអំនួតលោទ&ត  មនដឹងថខ្លួនឯងxប់លោទ  ហ្នឹងមិនលោភ្ល�!  សន្សំខឹង
សម្បូរទុក្ខ  ដូចដែតពាក្យមុនដែដរសុទ្ធដែតលោរpងលោភ្ល�  អ្នកណចង់ខឹង  ចង់ដែត
សប្បាយ ប៉ុដែន្តលោប�វាមនលោរpងព្រតូវខឹងលោហ�យ ព្រតូវដែតខឹង ព្រតូវដែតព្របឈម មនុស្ស
មន�ំហរគឺចិត្តអី៊ចឹង លោធ\�ឯងនិយាយដូចខ្លួនឯងអ្នកសន្តិភា�ណស់  ដែត
Wម�ិតយកក្បាលលោភ្ល�លោlគិតលោចញលោរpងលោភ្ល�អ៊ីចឹងមក  លោហ�យដល់លោ�លអ្នក
សា្ដ្ប់ឯលោណះសម្បរូអ្នកលោភ្ល�ដែដរ ក៏លោចញជា Like  និង Share  ភ្លូកទឹកភ្លូកដីលោl
ឱ្យវា(នជាអំនួតដល់មនុស្សលោភ្ល�លោនះដែថមលោទ&តលោl អាឆ្កតួលោF�ីលោល� អា�លោភ្ល�លោF
�ីលោព្រកាម។  ហ្នងឹលោហ�យសភា�លោFក្នងុសង្គមដែខ្មរលោយ�ងស�\ថ្ងៃថd។  �ូមនភារកិច្ច
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 378
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លោ(សសម្អត្លោមលោរ&នព្រ�ះ�ុទ្ធ  លោល�កតថ្ងៃម្លធម៌កតញ្ញូ  ឬបញ្ញ្លោដាយដាំបណ¸ុះ
ចុះលោFក្នងុចិត្តសនា្ដន្ថ្ងៃន�លរដ្ឋដែខ្មរលោx�ងវិញ។ លោប�ដលោណ̧�មទីសព្រមប់ មនុស្ស
ដែដលមនធម៌កតញ្ញមិូន(ន ក៏បបួលអ្នកមនធម៌កតញ្ញអូដែណ̧តលោx�ងលោlលោល�
ទុកទីលោនះឱយ្�ួកវាកាប់ចាក់គា្ន្�ិះជាន់គា្ន្លោl  វាយ្៉ាងលោម៉ច  គឺវាអី៊ចុងលោហ�យ
ព្របឹងឱ្យអស់លទ្ធភា�លោl លោហ�យទុកឱ្យធម្មជាតិលោរ&បរយលទ្ធផលលោl។ ឯវំ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2776544172573659
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ថ្ងៃ��ទី១៣ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:៤៥នាទីយប់
ក្មួយលោu�ញសភា�សត\មនុស្សក្នុងលោ�លលោនះ  ក្មួយខា្ល្ចសភា�សត\

មនុសស្លោFក្នុងលោ�ល�ិត២៥០០ឆ្ន្ំលោទ&តលោទ?  លោប�មិនដែមនចិត្ត�ូលោទ  លោត�ចិត្តអ្នក
ណលោlវិញលោl ដែដលអាចមក�ន្យល់សត\មនុស្សក្នុងសម័យលោនះលោl?

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/videos/2776725532555523
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ថ្ងៃ��ទី១៤ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:៣៩នាទីព្រ,ឹក
សភា�ចិត្តល្អមិនព្រតូវ(នបងា្ហញ្ច្បាស់�ស់លោដាយសកម្មភា�ល្ៗអ

និងពាក្យសម្ដីថ្ងៃនការព្រស�ញ់អំលោ��ល្អលោទ  ដែតសម្គ្ល់(នលោដាយភា�ច្បាស់
�សដ់ាច់ណត់ លោដាយសកម្មភា�ស្អប់អំលោ��អាព្រកក់។ សកម្មភា�អ្នកផ្សាយ
ធម៌ព្រ�ះ�ុទ្ធល្បីៗលោព្រច�នណស់លោu�ញដូចជាអំលោ��ថ្ងៃនចិត្តល្អ  ដែតចង់ដឹងបុគ្គល
ទំងលោនាះមនចិត្តល្អដែមនឬអត់ លោម�លសកម្មភា�ស្អប់សភាវៈអាព្រកក់របស់បុគ្គល
ទំងលោនាះ  អ្នកនឹងដឹងថបុគ្គលលោនាះមនចិត្តល្អឬអត់លោហ�យ។  ប្ដីព្រប�ន្ធខ្លះ
និយាយថ  លោយ�ងព្រតូវព្រស�ញ់អំលោ��ល្អ  លោគនិយាយថព្រប�ន្ធឬប្ដីរបស់លោគ
មិនល្អដូចអ្នកលោនះឬអ្នកលោនាះលោទ  វាហាក់បដីូចជាព្រប�ន្ធឬប្ដីរបស់លោគលោនាះជា
មនុស្សមនចិត្តល្អលោព្រពាះលោគព្រស�ញ់អំលោ��ល្អ  មនុស្សល្អ  ដែតលោយ�ងលោម�លប្ដី
លោនាះអាចរស់លោFជាមួយព្រប�ន្ធមិនល្អលោនាះ(នរហូតមក  លោហ�យព្រប�ន្ធខ្លះ
អាចរស់លោFជាមួយប្ដីមិនល្អលោនាះដែតជាលោរ&ងរហូតមក។ លោប�លោគជាចិត្តល្អដែមន
ចិត្តល្អលោនាះមិនអាចរួមរស់ជាមួយមនុស្សមនចិត្តមិនល្អ(នលោទ ច្បាស់ជាមន
ព្រតង់ណមិនល្អដូចគា្ន្លោហ�យ  ឆ្ន្ំងណវាព្រតូវដែតគព្រមបហ្នឹង  លោប�មិនដែមនជា
គព្រមបរបសវ់ាលោទ គព្រមបលោនាះព្រគបមនិព្រតូវឆ្ន្ងំលោទ។ មនឧទហរណ៍យ្៉ាងលោព្រច�ន
ក្នុងសង្គមមនសុស្ដែដលលោយ�ងលោu�ញលោដាយដែភ្នកថមនសុស្ល្អលោដ�រចុះចលូ ឬគំាព្រទ
ព្រកុមមនុសស្អាព្រកក់។  លោគថមនុស្សលោនាះល្អលោទ  ដែតក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូលោប�វាជា
ចិត្តល្អ មិនដែមនវាលោដ�រចុះចូលជាមួយមនុស្សអាព្រកក់(នលោទ។ ដូលោច្នះលោទ�ប�ូលោធ\�
លោសចក្ដសីន្និដា្ឋ្នសរុបថ លោប�វាជាចិត្តល្អដែមន លោហតុអី(នជាវាមិនចុះសព្រមុង
ជាមួយនឹងអំលោ��ល្អ លោហ�យមិនស្អប់អំលោ��អាព្រកក់អី៊ចឹង វាមនដែតអាព្រកក់ដូចគា្ន្
ហ្នុងលោហ�យ លោប�មិនអី៊ចឹងលោទ មនដែតលោភ្ល�៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2777112669183476
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ថ្ងៃ��ទី១៤ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៣:៥៤នាទីល�ាច
មនដែតចិត្តល្អលោទ ដែដលអាចនិយាយព្រតង់Wមសភា�ចិត្តខ្លួនដែដល

ព្របតិកម្មចលំោពាះបញ្ហ្អ\ីមួយ ប៉ុដែន្តចិត្តមិនល្អខំ�ក់(ំងសភា��ិតថ្ងៃនចិត្ត រួច
យកខួរក្បាលមកគិត  និយាយថ្ងៃច្នយា៉្ងណក៏លោដាយដែដលខ្លួនគិតថអាច
ទប់ទល់នឹងសកម្មភា�ចិត្តលោគ ឬវាយបកនឹងសកម្មភា�របស់ចិត្តលោគ(ន លោប�
លោu�ញថមនព្របលោឡាះអាចវាយ(ន មិនអាចដាចខ់ាតនិយាយWមសភា�ចិត្ត
របស់ខ្លួនលោទ។  Wមទ្វ្រមលោនារបស់�ូ  ដែដល(នលោu�ញសកម្មភា�ចិត្តរបស់
លោត�គុណសាន សុជា ចិត្ត�ូព្របតិកម្មលោlWមសភា�ចិត្តកតញ្ញូដែដលលោម�ល
លោu�ញយ្៉ាងព្រតងឥ់តលោល�សឥតខ\ះ ដែតលោ�កនិយាយក្នងុu្លីបវីលោដអូលោនះលោដាយ
បិទ(ំងសភា�ចិត្តដែដលខឹង  លោហ�យនឹករកព្រតង់ណដែដលនឹកលោu�ញថអាច
សង្កត់�ូ(ន។ �ូនិយាយលោព្រច�នដងលោហ�យ លោFដែតលោ�កសា្ដ្ប់មិន(ន  អី៊ចឹង
(នជា�ូនិយាយថ  លោ�កមនបញ្ញ្មិនលោក�តលោទ  គឺ�ូនិយាយព្រតង់ប៉ុណ្ណឹង
លោហ�យ  សូម្បីដែតមនុសស្មនបញ្ញ្តិចតួចក៏អាចសា្ដ្ប់(នដែដរ  ដែតលោនះលោ�ក
អត់មនសា្ដ្ប់(នលោសាះ  មនន័យថលោ�កអត់បញ្ញ្លោទ៖  �ូនិយាយថឱ្យ
ដែតខសុលោហ�យគឺវាខុសលោហ�យ វាមិនព្រតវូលោទលោព្រពាះវាខុស និយាយបិទ(ំងយ្៉ាង
ណ  ថ្ងៃច្ននឹងខរួក្បាលយ្៉ាងណក៏លោlជាព្រតូវមិនលោក�តដែដរ  លោព្រពាះវាខសុគឺខុស
គឺវាមិនព្រតូវហ្នឹងណ៎!  សា្ដ្ប់(នលោទ?  លោ�កខំនិយាយថសូម្បីដែតលោទវWក៏
សុំលោទសភិក្ខុដែដរ  ក្នុងនាមលោយ�ងជាអ្នកបរិសុទ្ធ  លោត�មនចិត្តកា្ល្ហានហា៊្នសុំ
លោទសលោទ? �ូគិតលោlចិត្តលោ�កថ លោ�កចង់និយាយថលោមច៉ហ្នងឹ u្លបីខ្លីលោ�ក �ូ
រកសា្ដ្ប់មិនយល់  មិនដឹងលោ�កចង់និយាយថលោម៉ចឱ្យច្បាស់។  លោ�កចង់
និយាយថ�ូទិលោត&នលោ�កខុសឬ? លោប�ខុស ខុសព្រតង់ណ? លោមច៉ក៏មនិ�នយ្ល់
ព្រ(ប់មកថខុសព្រតងណ់?  លោប�ខុស  �ូនឹងស្ទង់�ីទំហំកំហុស�ូលោlលោត�ប៉ុណ¾្
�ូនឹងលោធ\�អំលោ��លោlWមទំហំកំហុសរបស�ូ់ ដែត�ូមនិដឹងថខុសព្រតង់ណ លោព្រពាះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 382
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លោ�កមិននយិាយថ�ខូុសព្រតងណ់ផង។ ប៉ុដែន្តលោ�ក(នលោព្រប�ពាក្យថ លោទវW
សំុលោទសភិក្ខុ  �ូមិនយល់ព្រសបលោទព្រតង់ចំណុចហ្នងឹ  ឱ្យដែតមនុស្សណខុសកព្រមិត
ណ សមនឹងលោគទិលោត&នកព្រមិតណ វាព្រតូវដែតទិលោត&នកព្រមិតហ្នងុ(នវាព្រតូវ តចិ
លោ�លោ�កគិតថគថឺភិក្ខសុូម្បីដែតលោទវWក៏មិនអាចទិលោត&ន(នដែដរ លោនះគពឺ្រតង់
ចំណុចហ្នឹងដែដល�ូមិនយល់ព្រសប។  អ្នកលោនាះជាអ\ីក៏លោដាយ  ដែតលោធ\�កំហុស
សមនឹងលោគទិលោត&នប៉ុណ¾្  គឺទិលោត&នប៉ុណ្ណឹងលោហ�យ  សមលោហ�យ  កុំយកងារ
របស់ខ្លួនមក(ំងលោដ�មប្ីមិនឱ្យលោគរិះគន់  ខ្លួនចង់លោធ\�យ្៉ាងលោម៉ចក៏(នដែដរលោព្រពាះ
មុខនាទីលោនាះ �ូមិនព្រ�មលោទ  ព្រតូវលោធ\�ខ្លួនឱ្យសមនឹងមុខនាទីលោនាះ ដែតលោធ\�ខុស
ព្រ�ុលហួសដល់ថ្ន្ក់ព្របមថនឹងតប្ូងចប គឺ�ូព្របមថលោហ�យ ព្របមថ(នវាព្រតូវ
លោព្រពាះអ្នកលោនាះលោធ\�អំលោ��សមនឹងព្របមថនឹងត្បូងចបអី៊ចឹងដែមន  លោរpងតួនាទីយក
មក(ំងកំហុស  មនសិការ�ូមិនព្រ�មដាច់ខាត។  ឥxូវថ�ូព្របមថខុសវិញ
លោត�ព្របមថខុសព្រតង់ណ លោល�សខ\ះព្រតង់ណ សូមនិយាយបងា្ហ្ញមក �ូចាំ
សា្ដ្ប់លោដាយលោសា្ម្ះព្រតង់ លោប�លោu�ញថ �ូនិយាយលោល�ស លោធ\�លោល�ស �ូនឹងទទួល
កំហុសឱយ្សមព្រសបនឹងទលោង\�របស់�ូ  ដែតលោនះលោ�កអត់និយាយលោចញមក  �ូ
មិនដងឹថលោ�កសំលោÍព្រតង់ណលោទ។ មួយលោទ&ត លោ�កនិយាយ�ីលោប�លោយ�ងជា
អ្នកបរិសុទ្ធ  លោត�ហា៊្នទទួលកំហុសដូចជាសុំលោទសឱ្យសមនងឹកំហុសរបសខ់្លនួ
លោទ?  ហីចុះលោរpងអីខា្លច្?  លោធ\�ខុសគឺព្រតូវដែតទទួលកំហុសឱ្យសមនឹងអំលោ��ខុសរបស់
ខ្លនួ �ូព្រ(ប់ថហ្៊ាន កំុថសំុលោទស លោល�សសំុលោទសលោទ&តក៏(នដែដរ វាលោlWម
ទំហំថ្ងៃនកំហុសលោនាះ។ ឥxវូ�ូនិយាយលោlខាងលោ�កវិញ និយាយលោx�ងសុទ្ធ
ដែតលោប�លោយ�ងជាអ្នកបរិសុទ្ធព្រតូវដែតហា៊្នទទួលកំហុសរបស់ខ្លួន លោ�កនិយាយ
អី៊ចឹង ខ្លនួលោ�កហ្៊ានទទួលកំហុសរបស់លោ�កលោទ និយាយ�ីលោរpងបរិសុទ្ធ លោត�
លោ�កបរិសុទ្ធលោទ?  និយាយដូចណណី សុទ្ធដែតបរិសុទ្ធ  ព្របមថនឹងត្បូងចប
តិចផង មិនសមនឹងកំហុសលោ�កលោទ ធdន់ជាងហ្នឹង  លោព្រច�នជាងហ្នឹង(នសម
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 383
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�ូ(នលោរ&បរាប់�ីកំហុសរបសល់ោ�កលោហ�យលោទលោត�។ ផុសរបស់លោ�កមួយណ
ដែដល�ូយកមកផុសលោប�កបងា្ហ្ញ លោហ�យ�ូមិន(ននិយាយយា៉្ងលម្អិតអំ�ី
កំហុសថ្ងៃនគំនិតលោនាះ  លោហ�យនិងនិយាយអំ�ីលោចតនារបស់លោ�កដែដលផុស
សំលោណរ ដែដលមនកំហុសលោនាះ �ូសុទ្ធដែតលោរ&បរាប់យ្៉ាងលម្អិតទំងអស់។ លោត�
លោ�កលោឆ្ល�យរួចនឹងការបកព្រសាយរបស់�ូ�ីទស្សន:ដែដលលោ�កផុស �ីលោចតនា
របស់លោ�ក និងអំ�ីអត្តចរិតរួមដែដលជាសនា្ដន្របស់លោ�ក លោត�លោ�កបកព្រសាយ
ចំណុចទំងអស់ហ្នឹងលោដាយរលោប&បណលោl? �ូសូមលោព្រប�ពាក្យលោ�កលោlវិញ
និយាយសុទ្ធដែតលោប�លោយ�ងជាអ្នកបរិសុទ្ធ �ូសូមនិយាយថ លោប�លោយ�ងហ្៊ានថឱ្យលោគ
អ្នកបរិសុទ្ធព្រតូវដែតហា៊្នទទួលកំហុស ដូលោច្នះខ្លួនឯងហ្នឹងព្រតូវដែតជាអ្នកមហា
បរិសុទ្ធលោហ�យ។ ចុះលោទសដែដល�ូបកព្រសាយ�ីទស្សន:ខសុ ដែដលលោ�ក(ន
(ចសាចនីមួយៗ  លោទសថ្ងៃនលោចតនាដែដលលោ�ក(នផុសទស្សន:ខសុៗដែបប
ហ្នុង រួមទំងលោទសថ្ងៃនសនា្ដ្នលោ�ក ជាអ្នកមិនសមផ្ស�\ផស្ាយគំនិត ដែតលោ�ក
លោFដែតខំបិទ(ំងលោដ�ម្ប(ីនលោឈា្មះ្ជាម្ច្ស់ព្រគូផ្ស�\ផ្សាយគំនិតឆ្គួតរបស់លោ�ក
លោត�អ្នកមហាបរិសុទ្ធហា៊្នទទួលលោទសលោនះដែដរឬ?  លោត�លោទសព្របមថនឹងត្បូង
ចបលោu�ញថលោFតិចឬអត់? សូមលោ�កបកព្រសាយមក។

ឥxូវ�ូសូមនិយាយ�ីសនា្ដ្នរបស់សត\តិរចា¹្ន និងលោព្រកាមតិរចា¹្ន
លោដ�ម្បីឱ្យក្មយួៗយកលោlគិត ថលោហតុអីសនា្តន្ដ៏ភ្លលីោភ្ល�របស់តិរចា¹ន្ដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធ
លោ�កលោរ&បថ្នក្ច់តិ្តថជាចតិ្តសត\ខ្ពស់ជាងសត\លោព្របត នរកលោlវញិដែដលលោយ�ង
លោម�លលោlលោu�ញថសភា�ចតិ្តលោព្របត និងនរកលោនះលោFក្នុងសម្បកកាយជាមនសុស្
វាដូចជាឆ្លត្ជាងចិត្តតិរចា¹ន្។ លោដ�ម្បីផ្សំាងចិត្តសត\តិរចា¹ន្ឱ្យលោx�ងសភា�ខ្ពស់
ជាងចិត្តតិរចា¹្នលោនាះ ទីមួយព្រតូវលោធ\�ឱ្យវាសា្គ្ល់ទឹកចិត្តអាណិត និងទឹកចិត្ត
លោមW្ត្របស់លោយ�ងជាមុនសិន។  ទី�ីរព្រតូវឱ្យវាទទួលសា្គ្ល់ថវាលោភ្ល�ដែមន។  ឱ្យ
ដែតលោធ\�(នចំណុច�ីរលោនះគវឺាដងឹថលោយ�ងព្រស�ញ់ និងអាណិតវា លោហ�យនិង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 384



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

វាដឹងខ្លួនវាថវាលោភ្ល�គឺវាព្រ�មអភិវឌ្ឍចិត្តវាលោហ�យ។  លោហ�យលោដ�ម្បីផ្សាំងចិត្តលោព្របត
និងនរកក៏លោយ�ងព្រតូវដែតឱ្យចិត្តវាពាល់ព្រតូវចំណុចទំង�ីរលោនះដែដរ  គឺព្រតូវលោធ\�ឱ្យ
វាដឹង ឬវាទទួល(នសញ្ញ្ចិត្តល្អ លោមW្ត្ ករណុរបស់លោយ�ងចលំោពាះវា លោហ�យ
ឱ្យវាដឹងថគឺចិត្តវាលោភ្ល�លោទ។  ក្មយួចំាសម្គល់្លោម�លចិត្តសត\តិរចា¹ន្ទំងឡាយ កំុ
ថដែតចិត្តសត\តិរចា¹្នដែដលស្លូត សូម្បីដែតសត\តិរចា¹្នដែដលសាហាវ ក៏លោគលោF
ដែតផ្សំាងវា(នដែដរ ឱយ្ដែតចិត្តវាសម្គល់្ដងឹថ ចតិ្តរបស់មនសុស្មនិលោព្រគាះថ្នក្់
ចលំោពាះវាលោទ  គឺព្រស�ញ់  និងអាណិតវាលោទគឺវាមិនរត់  ឬព្របទូស្តនឹងលោយ�ងលោទ
គឺវាសំាងជាមួយនឹងមនុស្សណស់ លោប�ចិត្តតិរចា¹ន្សាហាវខ្លះវាដែបរព្របទូស្ដនឹង
មនុស្សម្ដងម្ក្លគឺគា្ម្នអីលោព្រ´�ីលោភ្ល�លោទ  លោហ�យលោប�វាមកលោFក្នុងសភា�មនុស្ស
វិញ  ឱ្យដែតវាព្រ�មទទួលថវាលោភ្ល�គឺលោយ�ងមនសង្ឃមឹ�ន្យល់វា(ន  លោហ�យជា
�ិលោសសគឺវារស់លោFជាមួយលោយ�ងWំងដែត�ីតូច លោទះលោFក្នុងសម្បកជាតរិចា¹្ន
ឬសម្បកជាមនុស្សក៏លោដាយ គឺលោយ�ងងាយនឹងផ្សំាងវាឱ្យដឹងថចិត្តលោយ�ងព្រស�ញ់
ឬអាណិតវាណស់  លោហ�យដែតវាចាប់(នសញ្ញចិ្ត្តលោយ�ងថព្រស�ញ់អាណិតវា
គឺវាងាយនឹងសា្ដប្ល់ោយ�ង�នយ្ល់ដែណនំាវាលោហ�យ។ ចំដែណកឯចតិ្តសត\នរកលោព្របត
វិញ ទីមួយ�ិ(កខា្ល្ងំណស់�ន្យល់ឱ្យវាព្រ�មទទួលសា្គល់្ថវាមហាលោភ្ល� លោប�មិន
មហាលោភ្ល�យ្៉ាងលោម៉ចលោក�ត លោរpងធម៌ជាលោរpងងាយៗ ដែតវាសា្ដ្ប់មិនយល់ លោទះខ្លះ
ជាអ្នកផ្សាយធម៌  វាលោFដែតមិនអាចយល់(ន  ចំាដែតមត់  ចំាលោនាះចំា  លោចះ
លោនាះលោចះ  ប៉ុដែន្តលោប�យល់គឺមិនងាយលោសាះលោx�យ  លោប�យល់ភា្ញ្ក់សា្ម្រតីលោហ�យ។
ឧទហរណ៍  លោយ�ងព្រ(ប់ថលោដ�ម្បីរស់គឺព្រតូវការដែតបច្ច័យបួនវា �ដែ�កយា៉្ង
លោម៉ចក៏មិនឈ្នះលោហតុផលលោយ�ងដែដរ  �ដែ�កចប់ជាមួយលោយ�ងលោហ�យ រស់លោF
ក្នងុភា�លោព្រសកឃ្លន្ហ្នងុលោទ&តដដែដល ចង់(នអត់ឈប់ មិនដឹងយកលោlណ
ដែកសភា�ចិត្តវាមិន(នលោទ ព្រ(ប់វាថដំលោណ�រ�ីវិតដូច�ីភ្នលំោ�ញលោl(ត់ដំបង
វាព្រតូវការលោស្ប¬ងដែតអង្ករមួយគីxូព្រគប់លោហ�យ  ឥxវូយកឱយ្លោល�សបន្តិចចុះគឺ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 385
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�ីរគxីូ  ព្រសាប់ដែតលោភ្លចលោម�លលោយ�ង  លោហ�យលោយ�ងព្រកលោxកមកលោព្រកាយ  ចិត្តលោព្រសក
ឃ្ល្នរបស់នរក លោព្របត វាយួរលោស្ប¬ងរលោណងរលោណង ទូលផង ដែរក ផង អូស
ផង  កាប់ចាក់ដលោណ̧�មលោគយកមកទុកធdន់លោ�ញលោមuលោ�ញដី  លោu�ញលោទ
ចិត្តលោ�ភលន់របស់វា និយាយសា្ដ្ប់គា្ន្មិន(ន។ ព្រ(ប់ថលោដ�ម្បរីស់មន ដែត
បច្ច័យបួន(នលោហ�យ  ដែតវាព្រស�ញ់មុខមត់  ជាប់នឹងពាក្យលោគសរលោស�រ
ជាប់នងឹងារ  ខំកាច់ខមំលួលោគ  បទិ(ងំមុខលោព្រកាយ  ទុកដាករ់បសអ់ត់(នការ
សព្រមប់�ីវិតរស់ ងាប់ក៏វាមិនទម្ល្ក់ដែដរ  លោត�ព្រតង់ហ្នឹងវាឆ្ល្តជាងចិត្តតិរចា¹្ន
ឬ?  លោហ�យលោប�លោយ�ងថរស់លោFលោធ\�ដែតលោរpងនាំខ្លួនឯងលោlអ(យភូមិអត់(នការ
យា៉្ងហ្នឹង ងាប់ឥxូវលោl វាចំលោណញដល់ខ្លួនលោព្រច�នជាង។ ឱ្យវាគិតលោម�ល ដែតវា
គិតមិនលោu�ញ ប៉ុណ្ណឹងក៏គិតមិនលោu�ញដែដរ វាxប់លោទអី?  លោត�លោនះឬចិត្តវាឆ្ល្ត
ជាងចិត្តតិរចា¹្នលោនាះ?  ចិត្តវាមនអកុសលធម៌លោព្រច�នជាងចិត្តតិរចា¹្នដូលោច្នះ
លោហ�យលោទ�បចិត្តវាលdង់ជាង�ួកចិត្តតិរចា¹្នអ៊ីចឹង លោហ�យលោប�លោរpងចិត្តពាល់ព្រតូវ
មលោនាសលោញ្ចតនាគលឺោមW្ត្  លោហ�យនិងករុណរបស់លោយ�ងគឺសូន្យឈឹង យ្៉ាប់ជាង
ចិត្តសត\តិរចា¹្នលោlលោទ&ត។  ឱ្យវាប៉ុណ¾្  ខំ�ន្យល់វាប៉ុណ¾្  វាពាល់ទឹកចិត្ត
លោយ�ងមិនព្រតូវលោទ ដូលោច្នះចិត្តលោគារ�គឺគា្មន្លោសាះលោx�យក្នងុសនា្ដន្ចិត្តនរក លោព្របត
លោនះ។ មលោនាសលោញ្ចតនាគឺធម៌លោមW្ត្ ជាចិត្តល្អល្អះថ្ងៃនសត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់ ដែតសត\
នរកលោព្របត  ដែម៉ឪបងប្អូន  មិត្តភក្តិញាតិសនា្ដ្នណសា្ល្ប់  អត់លោចះយំលោសាក
លោÉអីលោទ ព្របឹងយំក៏មិនលោចញដែដរ អ្នកខ្លះលួចដាក់ទឹកដែភ្នកលោធ\�យំ។  ចិត្តដែដល
នឹកដក់ជាប់នូវអនុស្សាវរីយ៍  គឺមលោនាសលោញ្ចតនា  លោហ�យមលោនាសលោញ្ចតនាលោនះ
គឺធម៌លោមW្ត្ហ្នឹងលោហ�យ។  ចិត្តសត\ថ្ន្ក់ខ្ពស់មនមលោនាសលោញ្ចតនាដែផ្អមដែល�ម
ណស់  នឹកណស់អនុស្សាវរីយ៍ជាធម៌ដែដលសត\មនុស្សមនលោដាយកព្រម។
មនុស្សដែដលសdួតមលោនាសលោញ្ចតនា  ចិត្តធម្មWៗនឹងព្រគប់លោរpងទុក្ខលោសាករបស់
មនសុ្សគឺមនសុ្សគា្ម្នមលោនាសលោញ្ចតនា  ឬចិត្តគា្មន្ធម៌លោមW្តល្ោនះឯង លោហ�យចិត្ត
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សត\នរកលោព្របតគឺមិនអាចមនធម៌លោមW្ត្លោនះដាច់ខាត លោរpងអីវាមនចិត្តលោមW្ត្
លោនះមកស្ទងច់តិ្តលោមW្តរ្បសចិ់ត្តសត\ថ្ន្ក់ខ្ពសល់ោក�តលោl  ដលូោច្នះអារម្មណ៍កកល់ោ ្́ដ្
វាមិនទទួល(នលោទ  លោប�វាមិនទទួល(នអារម្មណ៍លោនះ  វាមិនលោគារ�ទឹកចិត្ត
អ្នកដែដលផ្ដល់ឱ្យវាលោដាយចិត្តលោមW្ត្  ឬករុណលោទ  លោហតុលោនះចិត្តលោគារ�គឺចិត្ត
សត\នរកលោព្របតមនិអាចសា្គ្ល់ដាច់ខាត ដូលោច្នះលោហ�យ(នជាចិត្តសត\នរកលោព្របត
លោlជាព្របទូស្តគុណ  ឯចិត្តសត\តិរចា¹្នព្រគាន់ដែតមិនដងឹគុណលោទ  ដែតលោប�បណុ̧ះ
បន្តិចម្ដងៗ  វាមនមលោនាសលោញ្ចតនា  ដែតចិត្តនរកលោព្របតមិនអាចបណ¸ុះ(ន
លោx�យ។ ដឹងគុណវាគឺលោព្រប�ក្បាលលោlស្ទង់ លោហ�យលោធ\�ល្អលោដាយក្បាលតបនឹងចិត្ត
លោមW្ត្ករុណរបសល់ោគលោl លោរpងចិត្តដឹងគុណដាច់ខាតមិនពាល់ព្រតូវលោទ។ សូម
ក្មួយៗយកលោlគិតលោម�លលោl៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2777358835825526
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ថ្ងៃ��ទី១៤ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៧:០៤នាទីយប់

�ូដែសនសលោង\គនងឹមនុស្សដែខ្មរណស់ គាត់ចាប់សញ្ញ្ចិត្ត�ូមនិ(ន
�ូលោu�ញច្បាស់ក្នុងទ្វ្រមលោនារបស់�ូ លោត�សត\នឹងលោlណខ្លះលោ�លចប់អត្ថិភា�
ជាមនសុ្សលោl �ូលោចះដែតគិតលោហ�យគិតលោទ&តរកវិធី�ន្យល់ទប់សា្ក្ត់�ួកមនុស្ស
មនចិត្តអាព្រកក់ទំងឡាយកំុឱ្យលោlអ(យភូមិ “ចិត្ត�ូស្អប់�ួកមនុស្សខូចខា្ល្ងំ
ណស់  ដែតចិត្ត�ូគា្ម្នគំនុំលោទ  លោ�ល�ួកចិត្តអាព្រកក់ខា្ល្ំងដឹងកំហុស  �ូអស់
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រលីងលោធងនូវចិត្តស្អប់�ីក្នងុចិត្ត  លោហ�យ�ំនួសមកវិញនូវទឹកដែភ្នកទប់យ្៉ាងលោមច៉
ក៏មិនជាប់ ។ លោនះលោហ�យជាចិត្ត�ូ។ កន្លងមក �ូគិតថ�ូសា្គ្ល់ច្បាស់ណស់”

នូវចិត្តខ្លនួឯង ដែតមកដល់លោ�លលោនះ �ូលោទ�បដែតសា្គល់្ចិត្តខ្លនួឯងច្បាស់  លោព្រពាះ�ូ
សា្គ្ល់ចិត្តខ្លួនឯងលោល�សការសា្គ្ល�់ីលោល�កមុនលោlលោទ&ត  �ូដែសនព្របញាប់លោអ�យ
ដែសនព្របញាប់  �ូដែសនអាណិតលោអ�យដែសនអាណិត  �ូលោចះដែតលោxះឡាស់នឹង
លោ�លលោវ�ដែដល�ូលោFសល់ លោត��ូព្រតូវលោធ\�អ\ីលោទ&ត លោត��ូព្រតូវលោធ\�យ្៉ាងណជាមួយ
នឹងលោ�លលោវ�ដែដលលោFសល់របស់�ូ? �ូចង់ទប់សា្កត់្ចិត្តសត\កំុឱ្យលោlអ(យផង
�ូចង់ឱ្យមនុស្សសាងដែតចិត្តសត\ថ្ន្ក់ខ្ពស់ផង កុំគិតអីលោរpងសាងចិត្តសត\ក្នុង
សុខគតិភ�ទបៗ ឱ្យសា្គល់្ពាល់ព្រតូវច្បាស់ក្នងុផ្លវូអារម្មណ៍នូវធម៌ខ្ពស់ៗដូចជា
“ករណុ មលោនាសលោញ្ចតនា កតញ្ញូ ធម៌ហិរិ និងឱត្តប្បៈ  ជាលោដ�ម។ ” �ូគិតដល់
�ំលោនpព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាក្នងុអារម្មណ៍ដែខ្មរ  គឺកាន់សីលខា្លច្(បលោហ�យលោធ\��ិធីបុណ្យ
ដាក់ទនលោដ�ម្បីឱ្យ(នមកអញ មិនសា្គ្ល់ដំលោណ�រធម្មជាតិរបស់ចិត្ត  លោហ�យ
កសាងលក្ខណៈសម្បត្តឱ្ិយលោlចិត្តលោទ។ �ំលោនpក្នងុព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាក្នងុអារម្មណ៍
ដែខ្មរគឺងងឹតងងុលខា្ល្ំងណស់។ �ូគិតដល់លោរpងទំងអស់លោនះ �ូដែសនសលោង\គ
លោហ�យគិតលោធ\�យា៉្ងលោម៉ចលោព្រប�លោ�លដែដលលោFសល់ថ្ងៃន�ីវិត�ូក្នុងលោគាលលោÍ�ួយ
សត\លោនះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2777477215813688
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