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ថ្ងៃ��ទី២៥ ខែ
ធ្ន ូឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៦:៥៦នាទីល�ាច
នេពលពូសរនេសរនេរaបរាប់ពីការ�នេ��តនេ8�  �ិងសពRសតRទាំងអស់

រួមទំាងម�ុស្សផង ពូបា�ទទួលសំណួរយ៉្ងនេក្រច�� នេម�លសំណួរនេហ�យ ពូ�ឹ�
ហួសតែតចិត្ត មិ�សមម�ុស្សល្ងង់អីដល់ថា្ន្�់ហ្នឹង សំណួររបស់នេគ  គឺយ�នេរ}ង
នេ8�ិយម�សួរ  យ�អRីតែដលនេគបា�នេr�ញ  បា�ឮជានេរ}ងនេ��តនេក្រកាយ�មា្ល្ងំ
នៃ�ការវិលរបស់�ូ�អាតូម គឺនេរ}ងនេ8�ិយម�សួរពូពីនេរ}ងសច្ចៈ នេរ}ងនេ8�ិយ
�ិងសច្ចៈផVយុគ្នជ្ាដរាប អ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្តគនឺេ8�ិយ ការក្រតាស់ដឹងរបស់ក្រពះពុទ្ធ
គឺសច្ចៈ។ ពូសំុសរនេសរព�្យល់ម្តងនេទaតតែក្រ�ង�្មួយតែដលម�ិយល់ អាចយល់បា�
=្លះនេពលអា�សំនេណរនេ�ះ  នេហ�យនេប�អ្ន�យល់បា�តិចពសីនំេណរមុ� �ឹងអាច
យល់បា�បតែ�្ថមនេទaតពីសំនេណរនេ�ះ។

ឥឡូវ  ពូសុំ�ិយយពីរនេបaបនៃ�ការ�នេ��តនេ8�ិយឬចក្រ�វាឡមុ�។
មា��ូ�អាតូមជា “ ធាតុ  ”  មា�ធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់នេK�្នុង�ូ�អាតូមនេ�ះ
គឺជា “ ធាតុ  មា��័យថា អRីតែដលអាចបQះបា� នេត�អ្ន�ស្គ្លធ់ាតនុេទ”  គឺជារបស់
តែដលអាចបQះបា� របស់នេ�ះនេ0ថា �ូ�អាតូម មា�ធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់ ផ្សំគ្ន្
ឱ្យនេ��តជា�ូ�អាតូមមួយនេ�ះ។ ម�ដល់ក្រតង់ហ្នឹង នេត�អ្ន�យល់q�្យថា “ ធាតុ”
នេទ? “ធាតុ  គឺមា�សភាពអី៊ចឹង។ សូមបញ្ជ�់្” ម្តងនេទaត �ូ�អាតូមមួយនេ�ះមា�
ធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់  នេហ�យធាតុទំាងនេ�ះមិ�ខ្ទត្ �ច់នេចញពីគ្នន្េទ គឺនេKតែត
ធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់នេKនេផ្សងៗគឺមិ�រ8យចូលគ្នន្េទ បនេង:�តបា�ជា�ូ�អាតូម
មួយហ្នឹងនេ0ថា “ ធាតុ ។ �្នុង” ធម្មជាតិនេ�ះ  ធាតុមា�តែតអាតូមមួយហ្នឹងគត់
ពុំមា�អាតូមនេក្រច��នេទ គឺមា�តែតមួយហ្នឹងគត់ មិ�តែម�មា�មួយក្របនេភទ នេហ�យ
មា�ចំ�ួ�នេក្រច��នេ�ះនេទ គឺមា�តែតអាតូមមួយគត់ជាធាតុ នេក្រeពីនេ�ះ អRតីែដល
នេយ�ងបQះបា�រាលន់ៃថ្ងនេ�ះ ម�ិតែម�ធាតុនេទ គឺជា “ �មា្ល្ំង  នេមា៉្ល្ះនេហ�យ” បា�ជា
អ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្ត យ�របស់មួយតែដលនេយ�ងបQះបា� នេJតែវ�រ�ធាតុល្អតិតូចបំផុត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 116
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គឺអាតូម តែតនេគរ�មិ�នេr�ញធាតុនេទ។ នេគថាអាតូមតែដលតូចបំផុតនេ�ះជា�មា្ល្ងំ
ក្រតង់នេ�ះអ្ន�មា��្ងល់នេទ អាតូមតូចបំផុតជា�មា្ល្ងំ  តែតនេពលអាតូមផ្គុគំ្នន្េក្រច��នេJ
កា្លយ្នេJជាធាតុ អាចឱ្យនេយ�ងបQះបា� កា�់បា� គឺវាមិ�អាចអី៊ចឹងនេទ នេប�អាតូម
តូចបំផុតជា�មា្ល្ំង អាតូមនេ�ះផ្គុំគ្ន្នេក្រច�� វានេចញជាបណ¶ុ�ំមា្ល្ងំ នេចញជាធាតុ
មិ�ក្រតូវនេទ តែតនេយ�ងបQះបា� កា�់បា� ស្ទប្=្ល�ួឯងបា� �៏សមា្គល់្ថាជាធាតុនេJ
�៏សមា្គ្ល់ថាជា=្លួ�នេJ  ជាការភា�់ក្រចឡំថា្ន្�់qលក់្រតូវធណំាស់។  នេ�ះនេហ�យ
តែដលក្រពះពុទ្ធនេ0ថា ((អវិជា្ជ្)) នេ�ះ។ ការពិតនេK�្នងុធម្មជាតិនេ�ះ អាតូមតែដល
ជាធាតុមា�តែតមួយគត់ អាតូមតែដលអ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្តរ�នេr�ញ គឺជា�មា្ល្ងំ  នេក្រqះ
វាជា�មា្ល្ងំតែដលនេចញពីអាតូមពិតតែដលជាធាតុវលិយ៉្ងខ្ល្ំង  គ្ម�្ស្អខី្ល្ងំជាង
�មា្ល្ំងវលិរបស់�ូ�អាតូមនេ�ះនេឡ�យ  វលិខ្ល្ំងរហូតដល់នេ��តពិភពនេ8�ទំាង
មូល។  អាតូមពិតតែដលជាធាតុ  ចាប់នេផh�មវិលតាមទក្រមង់ដូច�ូ�អានេបា៉្ងវិល
�នេ��តជាតែផ�ដីរបស់នេយ�ងហ្នឹងម�  �ូ�អាតូមពិតតែតមួយគត់តែដលមា�ធាតុ
ដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់ វិលយ្៉ងនេល}�បំផុត�្នងុទក្រមង់ដូច�ូ�អានេបា៉ង្វិល បនេង:�តបា�
ជា�មា្ល្ងំ មា�សភាពដី  ទឹ�  នេភ្ល�ង  =្យល់  តែដលនេយ�ងបQះqល់បា�ដូចសពRនៃថ្ង
នេ�ះ។ �ូ�អាតូមពិតតែដលមា�ធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់ វិលជះនេចញជា�មា្ល្ងំតែដល
មា�សភាពដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់ក្រសនេដaង�ូ�អាតូមពិត តែត=ុសក្រតង់�ូ�អាតូម
តែដលបនេង:�តនេ8�ទាំងមូលរបស់នេយ�ងនេ�ះ មា�ចំ�ួ�នេក្រច��នេហ�យវាជា�មា្ល្ំង
=ុសពីអាតូមពិតតែដលវិល វាជាធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់នេហ�យមា�តែតមួយ នេ�ះគឺ
ការ�នេ��តភពតែផ�ដី ឬចក្រ�វាឡរបស់នេយ�ង។ �ូ�អាតូមពិតវិល �ូ�អាតូមមា�
ធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់ �៏ជះនេចញជា�មា្ល្ងំដីទឹ�នេភ្ល�ង=្យល់ម� បនេង:�តចក្រ�វាឡ
នេយ�ងនេ�ះនេJ  មា�សមុក្រទ ទនេ�្ល  បឹងបួរ  ជា�មា្ល្ងំធាតុទឹ�  ដីនេគ�  ដីនេកាះ  ដី
នេក្រកាមទឹ�ទាំងអស់បនេង:�តនេ�យ�មា្ល្ំងធាតុដី  =្យល់ទាំងអស់តែដលនេយ�ងក្រសូប
ដ�ដនេង¸�មទាំងអស់គ្ន្ នេចញពី�មា្ល្ំងនៃ�ធាតុ=្យល់របស់�ូ�អាតូមតែតមួយវិល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 117
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នេហ�យសីតុណ្ហភាពក្រតជា�់នេe្តល្្មមសមរម្យ ដូចតែដលនេយ�ងqល់ក្រតូវសពRនៃថ្ង នេ��ត
ម�ពី�មា្ល្ំងធាតុនេភ្ល�ងនៃ��ូ�អាតូមពិតវិល  នេ�ះជារនេបaបនៃ�ការ�នេ��តចក្រ�-
វាឡនេយ�ងនេ�ះ។ គឺ�ូ�អាតូមពិតមា�ធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់ វិលបនេង:�តជា�មា្ល្ងំ
�មា្ល្ងំដី ទឹ� នេភ្ល�ង=្យល់វិល បនេង:�តដីទRីប ដនីេកាះ ដីនេក្រកាមទឹ� ក្រតូវសណា្ឋ�្ល្មម
របស់វា បនេង:�តបា�ទឹ� មា�ទឹ�សមុក្រទ ទនេ�្ល  បឹងបួ ក្រតូវសណា្ឋ្�  ក្រតូវលំហូរ
�មា្ល្ំងរបស់�ូ�អាតូមពិតវិល បនេង:�តបា�ជា=្យល់អាកាសល្មមសមរម្យ ក្រតូវ
�តែ�្លងសុះសយបំនេពញចនេ�្ល្ះតែដលគ្ម្�ទឹ�គ្ម្�ដីឱ្យនេពញល្មម �ិងបនេង:�ត
សីតុណ្ហភាពសមរម្យល្មម  ល្មមនេ�ះមិ�តែម�ល្មមសក្រមាប់ម�ុស្សនេទ  តែតល្មម
សក្រមាប់�ូ�អាតូមវិលក្រសួល មិ�ផVុះតែប�អRីតែដលវាបនេង:�ត ឬនេ0ថាចក្រ�វាឡ
របសវ់ានេទ។

សមូបញ្ជ�់្  ល្មមសក្រមាប់�ូ�អាតូមវិលក្រសួល  មិ�តែម�ល្មមសក្រមាប់
ម�ុស្សនេKនេល�ភពតែផ�ដីនេទ។ ល្មមសក្រមាប់ម�ុស្ស គឺល្មមសក្រមាប់ភពតែផ�ដីនេយ�ង
ហ្នឹង  តែតល្មមសក្រមាប់�ូ�អាតូមវិល គឺល្មមសក្រមាប់ចក្រ�វាឡវិលក្រសួលទំាងមូល
ភពនេក្រច��ណាស់តែដលមិ�ល្មមសក្រមាប់ម�ុស្សអាចរស់បា� ភពតែផ�ដីនេយ�ងនេ�ះ
គឺល្មមសក្រមាប់ម�ុស្សនេយ�ងនេ�ះ  នេហ�យការផVុះតែប�តែផ�ដីនេ�ះ  គឺនេ�យសរ
ម�ុស្សគស់កាយ នេររុីះតែផ�ដីនេធR�ឱ្យមា�ទំ�ញពីភពដនៃទនេ��តមា�នេឡ�ង  រហូត
ក្រទំាមិ�បា��៏បQះទង្គចិរវាងភពតែផ�ដីនេយ�ង  �ិងភពនេផ្សង  កា្លយ្ជាតែប�ផVះុភព
តែផ�ដីនេយ�ងនេ�ះនេJ តែត�ូ�អាតូមពិតនេKតែតវិលធម្មតា នេហ�យ�មា្ល្ងំវា�ឹងនេរaបចំ
ភពតែផ�ដីតាម�មា្ល្ំងវិលនៃ��ូ�អាតូមពិត ឬក្រពះពុទ្ធនេ0ថា�ម្មសជាថ្មីនេJ។
អ្ន�នេម�លចុះ  ភពទាំងអស់តែដលវិល គឺវិល�្នុងទក្រមង់ទិសនេIតែតមួយ  នេក្រqះវា
នេ��តពី�មា្ល្ងំនៃ��ូ�អាតូមតែដលវិល�្នងុរនេបaប�ូ�អានេបា៉ង្តែតមួយតែដរ។

ឥឡូវនេយ�ង�ិយយរនេបaបនៃ�ការ�នេ��តជីវិតម�ុស្សវិញម្តង។  ក្រពះពុទ្ធ
ជាអ្ន�ក្រតាស់ដឹងនេរ}ងនេ�ះ នេយ�ង�ិយយតាមការព�្យល់របស់ក្រពះពុទ្ធតែតបQុនេណា�្ះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 118
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នេយ�ងមិ�បា�ក្រតាស់ដឹងនេ�យ=្លួ�ឯងនេទ តែតនេយ�ងយល់ថា ក្រពះពុទ្ធក្រតាស់ដឹង
�ណា្តល្ទី  មិ�តែម�ក្រតាស់នេKចំណុចចាប់នេផh�មនេទ ចង់បញ្ជ�់្ថា ក្រពះពុទ្ធមិ�នេJ
អង្គុយនេម�ល កាលពីអាតូមពិតចាប់នេផh�មវិលនេទ គឺអាតូមពិតមិ�ដឹងវិលតាំងពី
នេពលណាម�នេទ ក្រពះពុទ្ធនេ��តពី�មា្ល្ងំ ឬ�ម្មនេ�ះតែដរ នេហ�យនេពលក្រតាស់ដឹងភា្លម្
គឺមា�ម�ុស្សសតR  �ិងភពទាំងឡាយរួមទាំងភពតែផ�ដីរួចជានេក្រសចនេJនេហ�យ
ក្រពះពុទ្ធបា�យ�=្លួ�ឯងនេJពិនេសធ នេហ�យឧប�រណព៍និេសធរបស់នេ8� គឺ
“ សតិដឹង  �ិង ” “ ចិត្តឧនេបកា្ខ្ ។ ការដឹង” របស់នេ8�ល្អតិនេJៗ ច្បាស់នេJៗដល់
នេJទីបំផុត នេ8�ដឹងថា =្ល�ួនេ8�ជា�មា្ល្ងំនេទ នេ��តម�ពី�មា្ល្ងំនេទ ភពតែផ�ដី
�ិងភពទំាងឡាយនេក្រeពីភពតែផ�ដី �៏នេ��តពី�មា្ល្ងំតែដរ។

ស្គល់្នេ8�ខង�្នងុ  ស្គ្ល់នេ8�ខងនេក្រe  ដឹងនេ8�ខង�្នុង  ដឹង
នេ8�ខងនេក្រe  យល់នេ8�ខង�្នុង  យល់នេ8�ខងនេក្រe  ពីនេក្រqះនេយ�ង
ឬនេ8�ខង�្នុង  នេ��តពី�មា្ល្ំងវិលរបស់�ូ�អាតូមដូចនេ8�ខងនេក្រeតែដរ។
នេ8�ដឹង នេហ�យយល់យ្៉ងច្បាស់ �ិងក្រតឹមក្រតូវថា ចក្រ�វាឡទំាងមូលរួមទំាងសតR
មា�ជីវិតផងនេ��តម�ពី�មា្ល្ំងនៃ��ូ�អាតូមវិល  មិ�តែម�នេ��តម�ពីធាតុនេទ។
កាលណា�ូ�អាតូមឈប់វិល ចក្រ�វាលរួមទំាងសពRសតR រលត់អស់រលីង គឺរលត់
អ្ន�យល់q�្យរលត់នេទ? ពំុតែម�មា�ស្អកី្រជុះរាយប្៉ាយ រណូ�រតែណលនេទ គឺរលត់
តែបបនេ�ះនេហ�យតែដលថា ចក្រ�វាល �ិងសពRសតRនេ��តម�ពី�មា្ល្ងំ ឬ�ម្មនេទ ពំុតែម�
នេ��តពីធាតុនេទ។  �មា្ល្ងំ ឬ�ម្មតែដលនេ��តម�ពី�ូ�អាតូមវិល បនេង:�តអRមី��៏នេ�យ
នេត�វាក្រតូវដឹងថាមា�=្លួ�នេទ?  អ្ន�សញ្ជឹងគិតក្រតង់ចំណុចនេ�ះនេម�ល! ក្រសប់តែត
ម�ុស្សតែដលនេ��តពី�មា្ល្ំងនេJជាមា�អារម្មណ៍ថា នេ�ះគឺអញ នេ�ះគ=ឺ្លួ� នេក្រqះ
ស្ទ្ប=្លួ�នេJដឹង  ដូនេច្នះ�៏សមា្គ្ល់ថា  នេ�ះគឺ=្លួ�នេJ។  ការដឹងតែបបនេ�ះ  គឺជា
ការដឹង=ុសតែដលក្រពះពុទ្ធនេ0ថា “ អវិជា្ជ្  វានេ��ត” ម�ពី�មា្ល្ំងគួរតែតមិ�ដឹងអី
បQះមិ�ឈឺ បQះមិ�ដឹង នេទ�បក្រតឹមក្រតូវ តែតបQះនេJឈឺ បQះនេJដឹង នេ�ះគឺ=្លួ� នេ�ះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 119
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នេហ�យអវិជា្ជ្។ នេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ  វាមិ�ក្រតូវមា�=្ល�ួនេសះ តែបរជាបQះនេJដឹងថាបQះ=្ល�ួ
�្តចិនេJឈឺ នេ�ះជាការដឹងក្រចឡំ នេ�ះគឺអវិជា្ជ។្ =្ញុនំេក្របaបក្របដូច នេយ�ងនេJយ�ដីឥដ្ឋ
ម�នេធR�រូបម�ុស្សនេលង ក្រសប់តែតដីឥដ្ឋរូបម�ុស្សនេ�ះ វាមា�វិញ្ញ្ណ នេJជា
សមា្គ្ល់ថា នេ�ះគឺ=្លួ�វា នេក្រqះ�្តិចនេJឈឺ ដឹងក្រតជា�់នេe្ត្ នេចះគិត នេចះដឹង�្លិ�
នេចះឮ នេចះចង់បា� �ិងនេចះស្អប់។ល។ នេយ�ង�្ងល់ណាស់ វាជាដីនេសះ គួរតែត
វាមិ�ដឹង តែតវាតែបរនេJជាដឹងវិញ នេ�ះជាការដឹងក្រចឡំ នេក្រqះវាមិ�ក្រតូវដឹងនេសះ
នេទ�បក្រតូវ  ការដឹងក្រចឡំនេ0ថាអវិជា្ជ្។ ក្រពះពុទ្ធក្រតាស់ដឹងនេKនេពលតែដលមា�
ម�ុស្ស���ុញនេល�តែផ�ដីនេ�ះនេJនេហ�យ ដូនេច្នះនេទ�បក្រពះពុទ្ធយ�អវិជា្ជ្  គឺការដឹង
=ុសជានេដ�មនេហតុមុ�នេគ។ សូមបញ្ជ្�់ថា អវិជា្ជ្មិ�តែម�ជានេដ�មនេហតុដំបូងនេទ
នេក្រqះ�្នងុធម្មជាតិនេ�ះពំុមា�ដំបូងនេទ គឺនេពលតែដលក្រពះពុទ្ធក្រតាស់ដឹង គឺ�ូ�អាតូម
បា�វិលនេហ�យ  �មា្ល្ងំនៃ�ធាតុដីទឹ�នេភ្ល�ង=្យល់មា�នេហ�យ  បនេង:�តបា�ជាម�ុសស្
មា�នេហ�យ ដូនេច្នះក្រពះពុទ្ធយ�អវជិា្ជ្ជាខងនេដ�ម ឬជានេហតុនៃ�ការ�នេ��តម�ុស្ស
នេក្រqះ�ូ�អាតូមបា�វិលនេហ�យ �មា្ល្ងំ ឬ�ម្មមា�នេហ�យ ពិភពនេ8� ឬចក្រ�វាល
មា�នេហ�យតែដរ។

អវិជា្ជ្បច្ចយ  សងា្ខ្រា  អវិជា្ជ្ជានេហតុ�ំឱ្យនេ��តសងា្ខ្រ  មា��័យថា
នេ�យការសមា្គ្ល់ក្រចឡំ  ឬដឹងក្រចឡំ  សតRនេចះតែតចង់បា�នេ�ះ  ចង់បា�នេ�ះ
ចង់នេJនេ�ះ ចង់នេJនេ�ះ ចង់នេធR�នេ�ះ ចង់នេធR�នេ�ះ មិ�នេចះចប់ មិ�នេចះនេហ�យ
នេល��តែលងតែតនេពលនេដ�ល�់ សូម�ុំនេភ្លចថា អRីៗទាំងអស់�្នុងនេ8�នេ�ះ នេ��ត
ឬបា�ម�ពី�មា្ល្ងំនៃ��ូ�អាតូមវិល ដូនេច្នះចិត្តនេយ�ង ចង់នេJនេ�ះនេJនេ�ះ ចង់នេធR�
នេ�ះនេធR�នេ�ះ គឺបា�ម�ពី�មា្ល្ងំឬនេក្រប��មា្ល្ងំទំាងអស់។ ដូនេច្នះ “ សងា្ខរ្ គឺជា�មា្ល្ងំ

 បQុតែ�្តនេ�យសតRសមា្គ្ល់ក្រចឡំ  ឬអវិជា្ជ្  នេហ�យ” នេ�យ�មា្ល្ំងនេ�ះជា�មា្ល្ំង
បស្ត្រញ្ច្ស ជា�មា្ល្ងំតែដលបា�នេក្រប�ជា�មា្ល្ំងតែដលបាត់បង់ ដូចចរ�្តអគ្គសិ�ីតែដល
នេយ�ងបា�នេក្រប� វាអស់ថាមពលអគ្គីស�ីតែដលនេយ�ងបា�នេក្រប�នេK�្នុងរបសន់េផ្សងៗ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 120
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ដូចជាទូទឹ�� ម្៉ាសីុ�ក្រតជា�់ ទូរទស្ស�៍ជានេដ�ម បQតុែ�្តវាបនេង:�តជាភាពក្រតជា�់ រ�្>
របស់ឱ្យក្រតជា�់  �ិងនេម�លរូបនេr�ញជានេដ�ម  ដូនេច្នះ�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្ឬសងា្ខ្រតែដល
នេ��តពីនេចត�របស់សតRនេ�ះ នេKនេពលនេJវិបស្ស�នេទ�បនេយ�ងដឹងច្បាស់ វានេJ
ជានេស្លស្មខប់នេពញ�្នុង=្លួ� វានេJជានេe្ត្ វានេJជាឈឺ វានេJជាភាពខប់ៗ�្នងុ=្ល�ួ
នេហ�យជំq�់វា�់វិ�គរនេល�គ្ន្គ្ម្�មុ=ក្រសយដូចតែ=្សអំនេបាះជំq�់រ�មុ=មិ�
នេr�ញ។ នេប�អត់នេJវិបស្ស� សងា្ខរ្នេ�ះ�ំឱ្យនេយ�ងដឹងថាមា�=្ល�ួ ដឹង��រឹង ដឹង
ដូចសភាពម�ុស្សដឹងសពRនៃថ្ង នេ�ះគសឺងា្ខ្រ។ អវិជា្ជ�ំ្ឱ្យនេ��តសងា្ខរ្ សងា្ខរ្�ំឱ្យ
នេ��តវិញ្ញ្ណ គឺសភាពដឹង ដឹងនេ��ត�្នុងលំ�បន់េ�ះ នេក្របaបដូចតែ=្សលួសស្ព្�់
តែដលនេគរុំជាឌីណាមQូ នេត�វាបនេង:�តនេភ្ល�ងយ៉្ងនេមQច? គឺសងា្ខ្រ�ំឱ្យនេ��តវិញ្ញ្ណ
�្នុងទក្រមង់តែបបនេ�ះតែដរ នេក្រqះតែតអវិជា្ជ្ហ្នឹង នេធR�ឱ្យម�ុស្សនេយ�ងមា�នេចត�ចង់
ឬមិ�ចង់រហូត  នេពលចង់ឬមិ�ចង់  គឺបនេង:�តបា�សងា្ខ្រថ្មីជាដរាប  នេពលនេJ
វិបស្ស� នេយ�ង�ឹងដឹងតែបបនេ8�ិយ សច្ចៈគឺ�មា្ល្ងំ នេ8�ិយដឹងថាជានេស្លស្ម ដឹង
ថាជា�នេ²្ដ ្ដឹងថាជាទឹ� ដឹងថាជាក្រតជា�់ ដឹងថាជាភាពស្អតិៗ។ល។ បQុតែ�្តសច្ចៈ
ឬការពិតជា�មា្ល្ំងនេទ នេពលសតRនេKមា�ជីវិត សតRបនេង:�តសងា្ខ្រតែតរហូត លុះ
ដលន់េពលសតRស្ល្ប់នេJ  សងា្ខ្ររបសស់តRចាស់នេ�ះ  �ឹងបង:ឱ្យមា�វិញ្ញណ្ថ្មី
វិញ្ញណ្ថ្មនីេ�ះ  �ឹងបង:ឱ្យមា��ម  �ិងរូប  �មរបូបនេង:�តឱ្យមា�សឡាយត�ៈ
គឺទា្វរ្វិញ្ញណ្ទំាង៦ សឡាយត�បនេង:�តឱយ្មា�ការបQះ=Vប់ ការបQះ=Vប់បនេង:�តឱ្យ
មា�តណា្ហ្ តណា្ហ្�ំឱ្យមា�ឧបាទា� ឧបាទា��ំឱ្យនេ��តភព ភព�ំឱ្យមា�
ជាតិ។ល។  តែតសូម�ុំនេភ្លចថា  អ្ន�គឺជា�មា្ល្ំង  ការសមា្គ្ល់ថាមា�អញនេ�ះ
គឺជាការដឹង=ុស ជាអវិជា្ជ្  នេហ�យការរ�អRីឱ្យចូលតែតអញ គឺជាការនេក្រប��មា្ល្ងំ
រួម=ុស =ុសនេ�ះមិ�=ុសចំនេqះនេគនេទ គឺ=ុសចំនេqះ=្លួ�ឯងហ្នឹង។ ការពិត វាមិ�
ក្រតូវមា�អញ នេហ�យក្រចឡំថាមា�អញ នេហ�យនេត�វាមា�បា�អRឱ្ីយអញ គឺវាមា�តែត
=ុសតែថមនេទaត =ុសនេហ�យ=ុសនេទaត នេប�អញជាការដឹង=ុស ដូនេច្នះបតែ�្ថមអRមី�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 121
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អញ គឺជាការបតែ�្ថម=ុស ការគិត ការយល់ ការ�ិយយ ការចូលចិត្តសុទ្ធតែតនេក្រប�
�មា្ល្ងំទំាងអស់ ដល់តែតអ្ន�នេក្រប��មា្ល្ងំ=ុស នេr�ញអ្ន�យល់=ុសនេទ អ្ន�យល់ថាឱ្យ
តែតបា�ម�អញ អញនេធR�នេហ�យ នេពលអ្ន��ិយយ�៏�ិយយតែបបហ្នងឹ នេពលអ្ន�=ំ
�៏=ំតែបបហ្នឹង នេក្រqះទាំងអស់នេ��តម�ពី�មា្ល្ំង=ុស គឺ�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស វាខត
�មា្ល្ងំក្រសប ឬ�មា្ល្ងំបនេណា្តយ្ ខត�មា្ល្ំងបនេណា្ត្យ�៏ខតចុះ ឱ្យតែតវាបា�ម�
អញ  តែតនេសច�្តពិីតវាមិ�បា�ម�អញនេទ នេក្រqះវាគ្ម�្អញ វាបតែ�្ថមតែតការយល់
=ុស ឱ្យតែត=ុសនេហ�យ វាគ្ម�្ចំនេណញអីនេទ នេត�អ្ន�យល់ក្រតង់ចំណុចនេ�ះអត់? ឬ
ម�ពីអ្ន�នេ��តពី�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស នេធR�ឱ្យអ្ន�យល់=ុស គិត=ុស =ំ=ុស �ិយយ
=ុសតែបបហ្នងឹនេJ។

គិតក្រតង់ចំណុចនេ�ះនេឡ�ងវិញ ជាក្របនេយជ�៍របស់អ្ន�នេទ នេប�=ុសចំនេqះ
អ្ន�ដនៃទ នេហ�យបា�ក្របនេយជ�៍នេJអ្ន� នេ�ះការ=ុសគួរតែត=ុសតែដរ នេក្រqះវាបា�
ក្របនេយជ�៍នេJអ្ន�ណាមួយ តែតអ្ន�ស្គ្ល់=ុសនេទ តែត=ុសគឺ=ុស =ុសចំនេqះ
អ្ន�ដនៃទផង នេហ�យ=ុសចំនេqះ=្ល�ួអ្ន�ផង នេក្រqះ=្ល�ួមិ�មា�នេទ គឺជាការដឹង=ុស
នេទ គឺជាអវិជា្ជ្នេទ។ នេ8�ិយរបស់អ្ន�រ8យនេក្រqះតែត=ុសហ្នឹង អ្ន�យល់នេទ
នេ�ះគឺអវិជា្ជ។្  អាតូមវិលបនេង:�តបា��មា្ល្ងំ  អ្ន�នេ��តម�ពី�មា្ល្ងំ  នេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ  វា
មិ�ក្រតូវនេ��តមា�ការដឹងនេទ មិ�ដឹងបា�ក្រតឹមក្រតូវ ។ �ូ�អាតូមវិល បនេង:�តបា�
ជា�មា្ល្ងំរួមមួយ នេក្រqះតែតអ្ន�ដឹង=ុស អ្ន�យល់=ុសថា �ម្ម  ឬ�មា្ល្ងំបនេង:�តអ្ន�
នេJជា�ម្មផល តែលងនេJជា�មា្ល្ងំនេហ�យ នេ�ះគឺការយល់=ុស នេហ�យ�ម្មរបស់អ្ន�
នេK�ច់ពី�ម្មរបស់អ្ន�ដនៃទ ស្អហី្នងឹ? គឺការយល់=ុស គឺអវិជា្ជ ្គឺក្រចឡំថាមា�អញ
�មា្ល្ំងរួមនេសះ នេក្រqះតែតដឹងក្រចឡំថាមា�អញ �៏នេ��តជាការយល់=ុស យល់
ថា�ម្មផលអញ  �ម្មនេពaរអញ  នេហ�យ�ម្ម  ឬ�មា្ល្ងំរួមនេសះ  តែតតាមការយល់
=ុស ថាជា�មា្ល្ំងនេK�ច់នេ�យតែឡ� នេ�ះគឺដំនេណ�រ¦�នេJរ�ការរ8យ
នេ8� គួរឱ្យសនេងRគណាស់ ចង់បា�ម�អញ តែតតែបរជានេធR�ដំនេណ�រនេJរ�ការ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 122
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បំផ្លញ្អញនេJវិញ ឱ! សតRនេអ�យសតR! ពិតជាវិលវល់�្នងុវាលវដhសង្>រតែម�!

អវិជា្ជ្ជានេហត�ុំសតRនេធR�សងា្ខរ្ សងា្ខ្រជានេហតុនេ��តវញិ្ញណ្គឺសភាព
ដឹង។  សភាពដឹងតែដលនេ��តពីគំ�រសងា្ខរ្�ណា្តញ់្ចា�់តែក្រសះ  នេធR�ឱ្យកាយ��រឹង
ខ្ល្ំង វិបស្ស�នេធR�ឱ្យសតិចា�់មិ�ចូល�្នុង=្លួ�  នេក្រqះគំ�រសងា្ខរ្នេ�ះវា�ណា្តញ់្
ក្រកាស់r្មឹ�ខ្ល្ំងនេព� គររ�មុ=មិ�នេr�ញ វិញ្ញ្ណដឹងតែដលនេ��តម�ពីសងា្ខ្រ
រនេបaបនេ�ះ  គឺវិញ្ញ្ណដឹងតែតអRីតែដលនេ��ត�្នុង=្លួ�  បងប្អូ�យល់ក្រតង់ចំណុច
នេ�ះនេទ?  គឺសងា្ខ្រ�ណា្ត្ញន់េK�្នុង=្លួ�ម�ុស្សជាក្របភព�ំឱ្យនេ��តវិញ្ញណ្ តែតអRី
នេK�្នងុ=្ល�ួ  ម�ុស្ស=្ល�ួឯងមិ�ដឹងនេរ}ងរបស់នេគនេKខងនេក្រeនេឡ�យ  ដូនេច្នះឱ្យគ្ន្
�ិយយថានេមQច  �ិយយតាមការដឹង  ដឹងតែត�្នុង=្លួ� នេក្រqះក្របភព�ំឱ្យនេ��ត
ការដឹង គឺនេK�្នងុ=្ល�ួ �ំុគិតពីអ្ន�ណា គិតតែត�ូ�នេÑនេយ�ងបា�នេហ�យ គិតតែតក្រប-
នេទសនេយ�ងបា�នេហ�យ នេមាទ�ភាពជាតិនេយ�ង ចង់ឱ្យជាតនិេយ�ងនេល�សនេគ ចង់ឱ្យ
=្ល�ួឯងនេល�សនេគ ចង់ឱ្យពូជឯងនេល�សនេគ �ិយយគឺ�ិយយអី៊ចឹង �ិយយតាម
ការដឹង  ដឹងតែដលមា�ក្របភពម�ពីខង�្នងុ  គឺ�ិយយអី៊ចឹង  នេត�អ្ន�យល់ក្រតង់
ចំណុចនេ�ះឬនេទ?  សងា្ខ្រប្បច្ចយ វិញ្ញ្ណំ សងា្ខ្រ�ណា្ត្ញ់ចា�់តែក្រសះរ�មុ=
មិ�នេr�ញនេKខង�្នងុ  ជាក្របភព�ំឱ្យនេ��តវិញ្ញណ្  គឺ�ំឱ្យនេ��តការដឹង  នេត�ដឹង
ខងនេក្រeយ្៉ងនេមQចនេJនេ��ត?  ដឹងខង�្នងុហ្នងុនេទ�បក្រតូវ នេប�គ្ន�ិ្យយនេរ}ងគិតនេគ
គិតឯង នេរ}ង=ុសនេរ}ងក្រតូវ នេរ}ងនេJជួយនេគ គឺច្បាស់ជា�ិយយផVយុ�ឹងការដឹង
របស់=្លួ�  តែដលនេយ�ងនេ0ថា ការ�ិយយភូត�ុហ� នេយ�ងនេម�លមុ=តែដលនេ��ត
ម�ពី�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្នេម�ល ការដឹងតែដលនេ��តម�ព�ីមា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្ នេពល�មា្ល្ងំ
នេ�ះតែក្របម�ជា សនំេឡងតែដល�ិយយនេរaបរាប់ភាសបនេណា្ត្យ នេយ�ងស្តប់្នេJ
ដឹងថាបស្ត្រញ្ច្ស  គឺ�ិយយភូត។ អ៊ីចឹងនេហ�យបា�ជា=្ញុំនេម�លអ្ន�តែដលនេធR�ការ
ដូចជាសប្បុរសតែដលផ្>យតាមនេហRសប៊ុ�  អ្ន�នេJនេធR�បុណ្យនេធR�ទា�នេធR�ពិធី
សស�នេផ្សងៗ នេr�ញថានេធR�នេដ�ម្បីម�=្លួ�ឯង ម�ិនេr�ញ�មា្ល្ំងហូរនេចញនេក្រe
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នេសះ នេទាះបីស�ម្មភាពនេr�ញដូចជាហូរនេចញ តែតការពិត គឺ�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស
ហូរនេJ�្នុងវិញនេទ។  អ្ន�គិត�្នុងលំអា�នេ�ះ  អ្ន��ឹងយល់អំពនីេរ}ងនេបា�របស់
នេ8�ិយហ្នងឹនេហ�យ៕
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ថ្ងៃ��ទី២៨ ខែ
ធ្ន ូឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០២:៣២នាទីរវេស�ល
រ�ភាពក្រតូវពីភាព=ុស គឺរ�មិ�បា��ច់ខត។ នេប�នេ8��ិយយក្រតូវ

គឺម�ជាភូត គឺ=ុស តែតនេប�នេ8��ិយយភាពពិតពី�្នងុ=្ល�ួ គឺនេ8��ិយយក្រតង់
ក្រតូវតែតq�្យនេ�ះជាq�្យ=ុស នេត�នេហតុអី? គឺនេក្រqះនេ8�មា�ធាតុ=ុសគឺអញ។
សច្ចៈគឺ�មា្ល្ងំ វាមិ�ក្រតឹមក្រតូវនេទតែដលសមា្គល់្ថាមា�អញ ដូចនេយ�ងលុញដីឥដ្ឋជា
រូបនេគនេលង  តែដលក្រតឹមក្រតូវវាមិ�ក្រតូវមា�ជីវិតនេទ  នេប�នេគនេធR�ពីដីឥដ្ឋនេ�ះ  ដឹងថា
មា�=្លួ� គឺជាការដឹង=ុស ដូចគ្ន្ម�ុស្សនេ��តព�ីមា្ល្ំង ដូនេច្នះនេរ}ងក្រតូវ វាមិ�ក្រតូវ
សមា្គល់្ថាវាជាម�ុស្សនេទ ការសមា្គល់្នេ�ះ=ុសនេហ�យ ការសមា្គល់្=ុសនេ�ះ នេធR�ឱ្យ
មា�សងា្ខរ្តែដលជា�មា្ល្ងំ=ុស ឬ�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្ នេត��មា្ល្ងំ=ុសឬ �មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្
ឯណា�ិយយក្រតូវនេ��ត នេប�មិ�ភូតនេទ  គឺ�ិយយ=ុស។  នេ8�មា�អារម្មណ៍
អញ គឺ�មា្ល្ំង=ុស �មា្ល្ំង=ុស គឺមចា្ឆ្ទិដ្ឋិ  នេប�មិចា្ឆ្ទិដ្ឋិនេហ�យ �ឹង�ំឱ្យមា�
មិចា្ឆ្សង:ប្បៈ នេប�មា�មិចា្ឆ្សង:ប្បៈ �ិងមិចា្ឆទិ្ដ្ឋ ិគឺការយល់=ុសនេ�ះនេហ�យ �ឹង�ំ
ឱ្យមា�មចិា្ឆ្វាចា នេ�ះនេ8��ឹង�ិយយ=ុស �ំឱ្យមា�មិចា្ឆ្�ម្ម�្ត  គឺការនេក្រប�
�មា្ល្ំង=ុស អRីៗតាមទា្វ្រទាំង៦ គឺ=ុសទាំងអស់ ឧទាហរណ៍ ឮនេគ�ិយយថា
នេ8�ក្រគូនេធR�ក្រតូវណាស់ នេធR�ល្អណាស់ នេ8��៏សប្បាយចិត្ត ការសប្បាយចិត្តនេ�ះ
គឺ=ុស គិតនេម�ល នេប�នេគមិ�សរនេស�រ=ុសនេទ គឺនេគបនេញ្ជរ្នេ8� នេប�នេគសរនេស�រ=ុស
ឬនេគបនេញ្ជរ្អី៊ចឹង  នេត�សប្បាយនេ��តតែដរឬនេទ?  នេ8�សប្បាយ=ុស  គឺនេក្រប��មា្ល្ងំ
=ុសនេហ�យ។  ឯការរសន់េK ការព្យយម ការរឭ�ដឹង នេហ�យសមាធិ�៏=ុសតែដរ
នេ�ះគឺនេ�យសរតែតនេចញពីការដឹង=ុស ឬក្រចឡំ គឺក្រចឡំថាមា�អញនេ�ះឯង។

នេម�លរូបនេ8�ចុះ អញ ឬមិ�អញ!  មា្ន�់្ឯងនេសះ នេហ�យនេJនេធR�កាយ
វិការអ៊ីចឹង គ្ម្��ំពុងព�្យល់នេគផង នេត�=ុស ឬក្រតូវ?  នេម�លq�្យរបស់នេ8�
�ិយយនេម�ល នេត�អញ ឬមិ�អញ? ការពិត អញគ្ម្�នេទ អញជាការដឹង=ុស
ជាការយល=់ុសនេទ នេក្រកាយពកីារដឹង=ុស ឬការយល់=ុសនេហ�យ នេចញនេJនេធR�ស្អី
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�ិយយស្អី�៏=ុសតែដរ នេប�ចង់ក្រតូវ នេ8�ក្រតូវតែលងអញ ឬតែលង=ុសហ្នឹងនេចាល
សិ�៕
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ថ្ងៃ��ទី០២ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:០៨នាទីយប់
អារម្មណ៍ថាមា�អញជាអារម្មណ៍=ុស សច្ចៈមា�តែត�មា្ល្ំង �មា្ល្ងំមិ�

អាចនេ��តមា�អញនេទ មិ�អាចថាមា�=្លួ�នេទ មិ�ក្រតូវនេ��តមា�វិញ្ញណ្ដឹងនេទ�ប
ក្រតូវ ដូចដីឥដ្ឋតែដលនេគលុញនេធR�នេគ នេរ}ងពិត នេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ  នេគដីនេ�ះមិ�ក្រតូវ
មា�វិញ្ញណ្ដឹងនេទ  មិ�ក្រតូវមា�ជីវិតនេទ នេទ�បជានេរ}ងក្រតឹមក្រតវូ តែតនេប�នេគដីនេ�ះ
មា�ជីវិតគឺជានេរ}ង=ុស នេយ�ង�្ងល់ណាស់ នេហតុអRបីា�ជានេគដីនេ�ះនេJជាមា�
ជីវិតនេ��ត វាជានេរ}ង=ុស តែតនេហតុអRីនេគដីនេ�ះមា�ជីវិតនេJនេ��ត ការពិតនេរ}ង
សច្ចៈ�្នុងនេ8�នេ�ះ មា�តែត�មា្ល្ំងវិលនៃ�អាតូមតែដលមា�ធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង �ិង
=្យល់ បនេង:�តបា�ជា�មា្ល្ងំ  ឬ�ម្មតែតបQណុ្ណងឹ  តែតម�ុស្សយល់ថាមា�អញ  មា�
=្លួ�ឯងជាម�ុស្ស ការដឹងតែបបនេ�ះ ក្រពះពុទ្ធនេ0ថា “ អវិជា្ជ្  ” នេក្រqះការពិតជា
�មា្ល្ំងសុទ្ធ វាមិ�ក្រតវូមា�ជីវិតនេទ តែតម�ុស្សqល់=្លួ�ឯងក្រតវូថាមា�អញ មា�
ជីវិតនេ�ះនេហ�យ គឺអវិជា្ជ ្គឺការដឹង=ុស។

ក្រពះពុទ្ធបា�ក្រតួតពិ�ិត្យនេម�លនេល��មា្ល្ងំនេ�ះ  មា�ការដឹងនេKនេពលណា
មា�ជីវិតនេKនេពលណា? ក្រពះពុទ្ធ�៏នេ��តព�ីម្ម ឬ�មា្ល្ំងនេ�ះតែដរ នេហ�យក្រពះពុទ្ធ
បា�ក្រតាស់ដឹងនេKនេពលតែដលពិភពនេ8�នេ�ះ មា�ជីវិតម�ុស្ស �ិងសពRសតR
រួចម�នេហ�យ នេពលតែដលវិបស្ស�តែសRងរ�ការពិត�្នុង=្លួ�  នេដ�ម្បីយល់ដំនេណ�រ
ពិតពីការ�នេ��តការដឹង  ឬវិញ្ញ្ណនេ��តនេចញពី�មា្ល្ំងតែដលជាសភាពមិ�ដឹង
ក្រពះពុទ្ធបា�យ�=្ល�ួឯងម�ពិនេសធតាមរយៈវិបស្ស� នេហ�យឧប�រណ៍ពិនេសធ
របសន់េ8�គឺ “ សតិ �ិងឧបកា្ខចិ្ត្ត  នេហ�យទីបំផុត”  ក្រពះអង្គបា�យល់ពីដំនេណ�រ
នៃ�ការ�នេ��តការដឹង  គឺវិញ្ញណ្រហូត�នេ��តម�ុសស្នេចញពី�មា្ល្ងំតែដលជាធម៌
មិ�ដឹង។ នេ8�រ�នេr�ញថា អវិជា្ជ្ជានេដ�មនេហតុ គឺម�ុស្សqល់ក្រតូវក្រចឡំនេ�ះ
នេហ�យ ជានេដ�មនេហតុ។ អវិជា្ជជ្ានេហតុ�ំឱ្យនេ��តសងា្ខរ្ នេក្រqះតែតqល់ក្រតូវក្រចឡំថា
មា�=្លួ� ម�ុស្ស�៏នេចះតែតចង់បា�នេ�ះ ចង់បា�នេ�ះ រុញនេចញនេ�ះ រុញនេចញ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 127
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នេ�ះ គនឺេ8�ធម៌ នេចត�នេ�ះ�ំឱ្យនេ��តសងា្ខ្រ។ =្ញុំក្របដូចថា មា�ថា្ន្ដុំសនេធ្មញ
មួយដបតែដលនេគចងព្យួរមាត់ដបចុះនេក្រកាម��់�ណា្ត្លនេបះដូងរបស់ម�ុស្ស
នេKនេពលម�ុស្សមា�នេចត�ចង់នេធR�នេ�ះ ចង់នេធR�នេ�ះ ចង់នេJនេ�ះ ចង់នេJនេ�ះ
មិ�ចង់បា�នេ�ះ មិ�ចង់បា�នេ�ះ =ឹងអ្ន�នេ�ះ =ឹងអ្ន�នេ�ះ ថា្ន្ំដុសនេធ្មញនេ�ះ
�៏ហូរចុះម�រហូត  បត់តែប�ចុះនេឡ�ងនេJតាមចំណង់របស់នេយ�ងតិច  ឬនេក្រច��
នេរ}ងតិចនេរ}ងនេក្រច�� នេJតាមចំណង់របស់ម�ុស្សមា្ន្�់ៗ  នេ�ះនេហ�យគឺសងា្ខ្រ។
ម�ុស្សមិ�បា�ដឹងថា =្ល�ួនេ��តពី�មា្ល្ងំ តាមពិត គឺម�ុស្សនេយ�ងនេ��តពី�មា្ល្ងំ បិទ
តែភ្ន��៏នេក្រប��មា្ល្ំង  �ិយយ�៏នេក្រប��មា្ល្ំង  ស្ត្ប់�៏នេក្រប��មា្ល្ំង គិត�៏នេក្រប��មា្ល្ងំ
ចំណង់�៏នេក្រប��មា្ល្ំង  នេហ�យ�្នុងចនំេណាមការនេក្រប��មា្ល្ំងនេ�ះ  ផ្លូវគិតគឺផ្លូវមនេ�
សុី�មា្ល្ំងនេក្រច��ជាងនេគ។ វាដូចជាម�ុស្សមួយនេក្រប�ចរ�្តនេភ្ល�ងអ៊ីចឹង នេប��តែភ្ន��៏សីុ
នេភ្ល�ង ស្តប់្�៏សីុនេភ្ល�ង �ិយយ�៏សុីនេភ្ល�ង គិត�៏សុីនេភ្ល�ង បQតុែ�្ត�្នងុចំនេណាមទា្វរ្ទំាង៦
ទា្វរ្មនេ� ឬទា្វ្រគិតនេក្រប��មា្ល្ំងនេក្រច��ជាងនេគ តែតម�ុស្សមិ�ដឹងនេរ}ងនេ�ះនេទ គឺនេគ
ដឹង=ុស គឺដឹងថាមា�=្ល�ួ �មា្ល្ងំនេគដឹងថាជាធាតុ �មា្ល្ងំនេKជាប់គ្នន្េសះ គឺបា�
ម�ពីអាតូមវិលហ្នឹងតែតមួយ តែតម�ុស្សយល់ថា អនំេព�របស=់្លួ�នេK�ច់ពីអំនេព�
របស់អ្ន�នេផ្សង  អ្ន�នេr�ញអញ  ឬ=្លួ�នេ�ះ=ុសនេហ�យ�ំចនៃក្រងដល់�មា្ល្ំងរួម
បQុ�ណានេJ។ សងា្ខ្រនេ�ះនេហ�យ តែដលជាក្របភព�ំឱ្យនេ��តការដឹង �មា្ល្ំងនេសះ
នេ��តនេចញជាការដឹងនេK�្នុងលំ�ប់នេ�ះ អវិជា្ជ្បច្ចយ សងា្ខ្រា សងា្ខ្រប្បច្ចយ
វញិ្ញណ្ំ  នេក្រqះសងា្ខរ្តែដលនេ��តពនីេចត�របសស់តRចាស់  បា�បង:�ំនេណ�តជា
សតRថ្ម។ី  នេត�អ្ន�យល់ពីសភាព ឬធម្មជាតិនៃ��មា្ល្ងំនេទ?  តែតវានេK�មា្ល្ងំ  ឬ�ម្ម វា
�ឹងក្របតិ�ម្មនេKនេពលសតRចាស់�ច់=្យល់ នេក្របaបដូច�ូ�ឡា�តូចតែដលនេគនេក្រប�
ក្រប�បម់លួនេដ�មបី្ឱ្យឡា�នេJមុ= នេពលនេគមួល�មា្ល្ងំនេKមា� នេពលនេគតែលងនេJ
�ូ�ឡា�នេ�ះ�ឹងរតន់េJមុ=  ចុះនេប�ម�ុសស្នេពលនេKរស់ មា�សងា្ខរ្ក្រគប់ដនេង¸�ម
នេចញចូលនេល��តែលងតែតនេដ�ល�់ នេKនេពលតែដលម�ុស្សមា�ចំណង់ ពី៦០នេJ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 128
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៧០ឆ្ន្ំ  នេត�មា�សងា្ខរ្បQ�ុណា នេហ�យនេពលម�ុស្ស�ច់=្យល់ ក្រតូវការតែត៧=ណៈ
នេដ�ម្បីចាប់ជាតិថ្មីតែតបQុនេណា�្ះ នេត�វានេKសងា្ខ្រចាស់បQុ�ណានេJ? សងា្ខរ្ប្បច្ចយ
វិញ្ញ្ណំ សងា្ខរ្នេ�ះបង:ឱ្យមា�ការដឹង គឺវិញ្ញណ្ វិញ្ញណ្ប្បច្ចយ �មរូបំ ជីវិត
ឬសតRចាប់នេផ្ត�មមា�ពីលំ�ប់នេ�ះនេJនេហ�យ។

អ្ន�សនេង:តនេម�ល វិញ្ញណមា�មុ�សតRនេJនេទaត សតRគឺ�មរូប វិញ្ញណ្
�ំឱ្យមា��មរូប ការដឹង�ំឱ្យមា�ជវីិត នេត�ការដឹងជាអR?ី  ការដឹងមិ�តែម�ដូច
ការដឹងរបស់ម�ុស្សតែដលនេចះដឹងឈឺ ដឹងក្រសឡាញ់ ដឹងស្អប់នេ�ះនេទ នេ�ះគឺចិត្ត
មិ�តែម�វិញ្ញ្ណនេទ។ ចិត្តមា�រច�សមs័�្ធ៤ គឺនេវទ� សញ្ញ្ សងា្ខ្រ វិញ្ញ្ណ
វិញ្ញណ្ជារច�សមs�័្ធមួយរបស់ចិត្តនេទនេត� ដូនេច្នះវិញ្ញណ្ម�ិតែម�ដឹងដូចចិត្តនេទ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 129
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ចិត្តនេចះឈឺ នេចះនេe្ត្ នេចះក្រសឡាញ់ នេចះស្អប់ វិញ្ញណ្តែដលមា�ក្របភពពីសងា្ខរ្
នេហ�យជានេហតុ�ំឱ្យនេ��ត�មរូប  គឺជីវិត មិ�តែម�ដឹង�្នុងទក្រមង់នេ�ះនេឡ�យ។
អ្ន�នេr�ញនេគវះកាត់នេក្រគ}ង�្នុងម�ុស្សដូចជាក្រ�នេលa�ជានេដ�មនេទ  នេប�ក្រ�នេលa�
នេ�ះនេKមា�វិញ្ញ្ណ គឺនេគអាចតភា្ជ្ប់ឱ្យម�ុស្សថ្មីបា� តែតនេប�ក្រ�នេលa�នេ�ះ
ងាបន់េហ�យ ឬអស់វិញ្ញ្ណនេហ�យ  គឺមិ�អាចតភា្ជ្ប់ឱ្យម�ុស្សថ្មីបា�នេទ q�្យ
ធម្មតារបស់នេយ�ង  គឺថាក្រ�នេលa�នេ�ះងាប់នេហ�យ  គឺក្រ�នេលa�ងាប់វិញ្ញ្ណ
ក្រ�នេលa�នេKវិញ្ញណ្  គឺក្រ�នេលa�នេKរសអ់ាចតភា្ជ្ប់ឱយ្ម�សុស្នេផ្សងបា�  តែត
នេទាះក្រ�នេលa�នេ�ះនេKរស់  ឬនេKមា�វិញ្ញណ្ មិ�តែម�ថាក្រ�នេលa�នេ�ះ នេយ�ង
�្តចិនេJឈឺនេទ នេ�ះគឺវិញ្ញណ្តែដលនេ��តនេចញពីសងា្ខរ្  នេហ�យវាគឺជានេដ�មនេហតុ�ំ
ឱ្យនេ��ត�មរូប គឺចិត្ត  �ិងកាយ។

អ្ន�សនេង:តនេម�ល  នេទាះម�ុស្សមា�តែភ្ន�ក្រតនេចa�ក្រចមុះ។ល។ដូចតែតគ្ន្
បQតុែ�្តម�ុស្សរាប់q�់8���់=ុសគ្ន្ទាំងអស ់ នេហ�យចិត្ត�៏=ុសគ្ន្ទំាងអស់តែដរ
ដូនេច្នះ  វិញ្ញ្ណរបស់ម�ុស្សតែដលនេ��តម�ពីសងា្ខ្រមិ�ដូចគ្ន្  �៏ការដឹង  ឬ
វិញ្ញ្ណមិ�ដូចគ្ន្តែដរ នេហ�យ�មរូប�៏មិ�ដូចគ្ន្តែដរ។ ម�ុស្សនេក្រច��q�់8�
��់យ្៉ងណា�៏នេ�យ  តែតនេយ�ងអាចតែបងតែច�តែតពីរពួ�នេទ  គឺម�ុស្សល្អ  �ិង
ម�ុស្សអាក្រ��់ នេ�ះនេក្រqះនេហតុអី?  នេក្រqះវិញ្ញណ្ ឬការដឹងតែដលមា�ក្របភពម�
ពីសងា្ខរ្  �៏មា�តែតពីរពួ�តែដរ  គឺវិញ្ញណ្តែដលនេ��តម�ពីសងា្ខរ្ចា�់�ណា្តញ់្
��រឹង នេពលវិបស្ស� អ្ន��ឹងដឹងថា សតិចា�់មិ�ចូលនេទ នេ�ះគឺសងា្ខរ្តែដលបង:
ឱ្យនេ��តវិញ្ញណ្  មា�ក្របភពម�ពី�្នុង=្លួ� គឺការដឹងមា�ក្របភពម�ពីខង�្នងុ
នេក្រqះសងា្ខរ្នេ�ះចា�់�ណា្ត្ញ់នេKខង�្នុង  ក្រសយមិ�នេចញនេទ ដូនេច្នះវិញ្ញណ្
តែដលនេ��តម�ពីសងា្ខរ្  គឺមា�ក្របភពម�ពីខង�្នុង ដឹងតែត=្លួ�ឯង នេ�ះគឺ�មា្ល្ងំ
បស្ត្រញ្ច្ស ការដឹង�៏បស្ត្រញ្ច្ស ដឹងតែត=្លួ�ឯង លុះការដឹងចលូម��្នុង=រួ�្បាល
នេ��តជាការគិត �៏គិតតែត=្ល�ួឯង លុះ�មា្ល្ងំនេ�ះតែក្របម�ជាការ�ិយយ �៏�ិយយ
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តែតនេរ}ង=្លួ�ឯង គ�ឺិយយ=សុ ដល់�មា្ល្ំងម�ជាការ=កំ្របឹងតែក្របង �៏=ំក្របឹងតែក្របង
=ុស គឺ=ំក្របឹងតែក្របងតែតនេដ�ម្បី=្ល�ួឯង គឺថាវិញ្ញណ្ដឹង=ុស �ំឱ្យយល់=ុសមិចា្ឆទិ្ដ្ឋិ
យល់ថាមា�អញ  មិចា្ឆទិ្ដ្ឋ�ំិឱ្យនេ��តមិចា្ឆស្ង:ប្បៈ  គិតឱ្យបា�ម�អញ  នេចញពី
ការដឹង=ុស យល់=ុស  �ិងគិត=ុស �ំឱ្យមា�ការ�ិយយ=ុស នេធR�=ុស រស់-
នេK=ុស ក្របឹងតែក្របង=ុស គកឺ្របឹងតែក្របងឱ្យបា�ម�តែតអញ ដល់នេពលនេJសមាធិ
វិបស្ស��៏នេដ�ម្បីអញតែដរ គឺ�៏=ុសតែដរ គឺនេដ�ម្បីឱ្យបា�ម�អញ តែដលអញ�្នងុ
ការពិត  គឺការក្រចឡំនេទ  វិបស្ស�គឺនេដ�ម្បីឱ្យអស់ការយល់ក្រចឡំនេ�ះ  មិ�តែម�
វិបស្ស�នេដ�ម្បីអញនេទ។

ដូនេច្នះនេហ�យនេទ�ប=្ញុំ�ិយយថា  �តែ�្លងវិបស្ស�តែដលម�ិអ�ុញ្ញ្តឱ្យ
សិស្សចូលរួមវិបស្ស��ិយយនេរ}ង�នេយបាយ  នេក្រqះខ្លច្នេ¦្លះ្គ្ន្គឺមិ�ក្រតូវនេទ
នេក្រqះនេប�នេគជតែជ�នេរ}ងគណប�្សណា=ុស ឬក្រតូវ  ល្អ  ឬអាក្រ��់  គ្ម្�ភា្ជ្ប់ក្រប-
នេយជ�៍អញនេJជាមួយ  នេ�ះនេគមិ�នេ¦្លះ្គ្នន្េទ  នេទាះយល់=ុសគ្ន្នេKគ្រាខង
នេដ�ម�៏នេ�យ ជតែជ�គ្ន្មួយស�VុះនេJ នេគ�ឹងរ�នេr�ញគណប�្សតែដលក្រតឹមក្រតូវ
ដូចគ្ន្  តែតនេប�នេគកា�់គណប�្សណាមួយនេក្រqះតែតនេដ�ម្បីអញនេហ�យ គឺ�មា្ល្ងំ=ុស
�ំពុងតែតវាយលុ��្នុងការគិតរបស់នេគនេហ�យ  នេ�ះគឺអារម្មណ៍អញ  ឬ�មា្ល្ំង
បស្ត្រញ្ច្សនេចញម�គិត  នេចញម��ិយយ  នេចញម�=ំ មិ�បាច់ឱ្យនេគនេKប�្ត
វិបស្ស�នេទ ឱ្យនេគនេJផVះវិញនេJ នេ�ះគឺអារម្មណ៍អញ ឬ�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្នេហ�យ
វិបស្ស�គឺនេដ�ម្បីឱ្យនេយ�ងកា្លយ្នេJជា�មា្ល្ំងបនេណា្ត្យតាម�មា្ល្ំងអាតូមវិលនេJ
ជា�មា្ល្ំងនេទ�បនេយ�ងសVង់នេr�ញសច្ចៈ គឺភាពគ្ម្�អញ នេទ�បដឹងថាមា�អញគឺ
ជាអារម្មណ៍=ុស ម�ុស្សមា�អញនេKថា្ន្�់យល់នេ�ះ មិ�អាចវិបស្ស�បា�នេទ
មិ�តែម�អស់អញថា្ន�់្qល់ក្រតូវនេទ  តែតជាអារម្មណ៍អស់អញថា្ន�់្យល់  នេក្រqះតែត
អី៊ចឹងនេហ�យបា�ជានេយ�ងនេr�ញអរិយបុគ្គលទំាងអស់មិ�តែដលជាម�ុស្សអាក្រ��់
មា្ន�់្នេទសូម្បីតែតស្តប់្យល់�៏ក្រតូវតែតជាម�ុស្សល្អតែដរ នេប�នេr�ញម�ុស្សនេ�ះអាក្រ��់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 131
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វិបស្ស�មួយ8�ជាតិនេទaត �៏មិ�បា�qល់សច្ចៈតែដរ។ ម�ុស្សអាក្រ��់គឺម�ុស្ស
រស់បស្ត្រញ្ចស្ធម៌ ឬធម្មជាតិ ធម្មជាតិនេ�ះគឺគ្ម�្អញ គឺមា�តែត�មា្ល្ងំសុទ្ធ ម�ុស្ស
អាក្រ��់គមឺា�អញ យល់ថាមា�អញ នេទាះនេអ}�៏អញ នេមាទ�ភាព�៏អញ ��់
=្លួ��៏អញ ក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា នេល��តនេម:�ង=្ល�ួ�៏មា�ៈ ��់=្ល�ួ�៏មា�ៈ សទុ្ធតែតជា
អារម្មណ៍អញទាំងអស់ ជាអារម្មណ៍=ុស សូម�ុំនេភ្លចថា គិតគឺនេក្រប��មា្ល្ំង មា�
អារម្មណ៍គឺនេក្រប��មា្ល្ងំ  អារម្មណ៍អញ គឺ�មា្ល្ងំ=ុសតែដល�ំឱ្យមា�អារម្មណ៍អី៊ចឹង
សូមពិចារណាក្រតង់នេ�ះឱ្យយល់ឱ្យបា�ជាក្របនេយជ�៍របស់=្ល�ួនេJចុះ  គឺយល់ក្រតូវ
រស់នេKក្រតូវ។

ចំតែណ�ម�ុស្សល្អ គឺសងា្ខរ្មិ�ចា�់�ណា្តញ់្នេទ វិញ្ញណ្តែដលនេ��តម�
ពីសងា្ខរ្មិ�ចា�់�ណា្តញ់្នេ�ះ អាចមា�ក្របភពដឹង ឬវិញ្ញណ្នេ�ះម�ពីខងនេក្រe
ឬនេយ�ងនេ0ថា ដឹងក្រតូវ នេពល�មា្ល្ំងដឹងក្រតូវ វិលចូលម��្នុង=ួរ�្បាលនេJជា
ការយល់ ការយល់នេ�ះ�៏យលក់្រតវូ ម�ជាការគិត�៏គិតក្រតវូ ម�ជាការ�ិយយ
�៏�ិយយក្រតូវ �ិយយនេរ}ងជួយនេគ ជួយឯង ដល់នេពល=ំ�៏=ំ�្នងុនេរ}ងជួយនេគជួយ
ឯង  នេហ�យម�ជាការរស់នេK�៏រស់នេKក្រតូវ  មិ�នេ8ភល�់  មិ�មា�តែតឯង
ហួសនេហតុ លុះដល់នេJសមាធិវិបស្ស� �៏វិបស្ស�ក្រតូវតែដរ �្នងុអដ្ឋង្គ�ិមគ្គ គឺក្រតូវ
ទាំងអស់។ ម�ុស្សល្អមា�ល្អតិចល្អនេក្រច�� ម�ុស្សអាក្រ��់�៏ដូចគ្ន្តែដរ  គឺមា�
អាក្រ��់តិចអាក្រ��់នេក្រច��។ ម�ុស្សតែដលមា�អញ នេប�នេគ�ិយយការពិត�្នងុចិត្ត
q�្យសម្តរីបស់នេគនេ�ះ=ុស ដូចជា មិ�បាច់=Rល់ពីណានេទ គិតតែតរ�បាយឱ្យ�ូ�
នេយ�ងសីុនេJ នេ�ះជាq�្យ=ុស នេក្រqះ�មា្ល្ងំរួមមិ�នេK�ច់ពីគ្ន្ដូចនេគគិតហ្នុងនេទ
បQុតែ�្តនេប�នេគ�ិយយ ឬនេJនេធR�នេរ}ងតែដលនេម�លនេJដូចជាក្របនេយជ�៍រួម ក្របនេយជ�៍
សធារណៈ នេរ}ងហ្នុងគឺភូតនេទ គត់នេJនេធR�បុណ្យនេធR�ទា� តែច�អំនេណាយនេគឯង
ជួយនេ�ះ ជួយនេ�ះ បនេងា្ហះ្តាមនេហRសបុ៊� នេទស�ធម៌ដូចជាព�្យល់នេគ ព�្យល់
ឯង នេ�ះជាទនេងR�ក្រតូវ តែតនេចញពីចិត្ត=ុស គឺចិត្តអញមិ�ក្រតូវតែតដតែដល។ អ្ន�ក្រតូវ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 132
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មិ�បា�នេទនេក្រqះអ្ន�យ�អញ អញជាធម៌=ុស ដូនេច្នះអ្ន�នេធR�អRី�៏មិ�ក្រតូវតែដរ
សូមអ្ន�រ�ឧទាហរណ៍ឱ្យបា�មួយពីនេរ}ងអញ នេហ�យឱ្យក្រតូវម�គឺគ្ម្�នេទ គឺ
មិ�អាចនេទ មិ�អាចទាល់តែតនេសះ ក្រសឡាញ់នេគនេក្រqះតែតអញ មិ�តែម�ក្រសឡាញ់
នេទ ក្រសឡាញ់គឺឱ្យ ម�ុស្សអញគ្ម្�ឱ្យនេទ មា�តែតផ្គ្ប់ផ្គុ� បនេង:�ត�ូ�នេក្រqះតែត
អញ ក្រសឡាញ់�ូ�ណាស់ តែតនេក្រqះតែតអញ�៏បនេង:�តនេគឱ្យម�រងទុ�្ខ �ំុគិតថា
នេ�្មងវាដឹង ឬម�ិដឹងថាជាទុ�្ខ តែតនេយ�ងបា�បនេង:�តវាឱយ្ម�រងទ�ុ្ខ =្លួ��ពំុងធា្ល្�់
អណ¶ូង  អផ្សុ�ណាស់�ឹ�ចង់បា��ូ�ក្រគ�់បំបាត់ការអផ្សុ�  ក្រសឡាញ់�ូ�
ណាស់ នេក្រqះ�ូ�នេ�ះជួយឱ្យអ្ន�បាត់អផ្សុ� �៏បនេង:�តវាម�ឱ្យម�នេK�្នងុអណ¶ងូ
ជាមួយអ្ន� នេ�ះឬក្រសឡាញ់? ក្រសឡាញ់នេក្រqះមា�អញគឺ=ុសអី៊ចឹង  សូមអ្ន�
ជួយរ�ឧទាហរណ៍ណាមា�អញនេហ�យក្រតូវឱ្យ=្ញុំមួយម� �ច់ខតគឺគ្ម្�នេទ
ម�ុស្សនេក្រqះតែតអញ គឺនេធR�នេរ}ងតែដលគ្ម�្តនៃម្លទាល់តែតនេសះ។

�ូ�អាតូមវិលបនេង:�តបា�ជាភពតែផ�ដី បនេង:�តបា�ជាក្រពះអាទិត្យ   �ិង
ភពជានេក្រច��តែដលនេKរណប�ឹងក្រពះអាទិត្យ នេហ�យក្រពះអាទិត្យនេ�ះ មិ�តែម�មា�
តែតមួយនេទ មា�ក្រពះអាទិត្យនេក្រច��ណាស់ នេហ�យភពរណបវា�៏មា�រាប់មឺុ�តែស�
តែដរ នេហ�យជាទនូេJ សុទ្ធតែតមា�មា៉ស្មាឌធំជាងភពតែផ�ដនីេយ�ងនេ�ះនេJនេទaត
បQុតែ�្តភពទាំងនេ�ះ  ពុំមា�ល�្ខ=ណ្ឌសមក្រសបឱ្យមា�ម�ុស្សអាចរស់នេKបា�
នេឡ�យ  គឺគ្ម្�ដីទឹ�នេភ្ល�ង=្យល់សមក្រសបឱ្យជីវិតនេ��តបា�នេឡ�យ  តែតភពទាំង
អសន់េ�ះ នេ��តម�ពី�មា្ល្ំងវលិនៃ��ូ�អាតូមរួមតែតមួយ តែតភពទំាងអស់នេ�ះ ពំុ
មា�ឥទ្ធិពលនេធR�ឱ្យភពដនៃទក្របទាញក្របទង់ នេដ�រ=ុសគ�្លងរបស់វានេឡ�យ។ មា�
តែតភពតែផ�ដីមួយតែដលមា�មាឌតូចជាងនេគ  តែតនេ�យសរអញនេ�ះ  �មា្ល្ំង
បស្ត្រញ្ចសនេ�ះ នេធR�ឱ្យភពដនៃទ នេដ�រ=ុសគ�្លង នេហ�យនេKទីបញ្ចប់ ភពតែផ�ដីនេ�ះ
�៏បា�ផVះុតែប� រួច�មា្ល្ងំនេ�ះ�ឹងនេដ�រក្រសបធម្មតាវិញ ប�្ទប់្ម��៏នេ��តជីវិត នេហ�យ
នេក្រqះតែតអញនេ�ះ នេក្រqះតែត�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ចស្នេ�ះ បា�នេធR�ឱ្យភពតែផ�ដីនេ�ះ តែប�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 133
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សជាថ្មី  រាប់8�នេកាដិដងមិ�អស់នេJនេហ�យ នេត�អញនេ�ះចនៃក្រងបQ�ុណា? សច្ចៈ
ឬនេសច�្តពិីត ពិភពនេ8�នេ�ះជា�មា្ល្ងំ ពំុមា�អញនេទ តែតនេក្រqះតែតអញបា�នេ��ត
នេKនេល�ភពតែផ�ដីនេ�ះ �មា្ល្ំងតែក្របនេJជាអញ អញqល់�មា្ល្ំង=ុសថាជាធាតុ
នេហ�យអញមួយនេK�ច់ពីអញមួយនេទaត លុះនេJជាធាតុ ការដឹងទាំងអស់�៏
នេJជាយឺត �ន៏េJជាសsឹ� នេក្រqះធម្មជាតនិៃ�ធាតុ គឺវាសs�ឹអី៊ចឹង។ នេយ�ងនេ��បដីនេK
ក្រសុ�តែ=្មរមួយបង្គី  មិ�ងាយរនេង្គ�ដល់ដីនេKក្រសុ�អានេមQរិ�នេទ នេយ�ងដងទឹ�នេK
ក្រសុ�តែ=្មរមួយនេបា៉្ត មិ�ងាយក្រស�ដល់ទឹ�នេKអានេមQរិ�នេទ។  ធាតុគឺអី៊ចឹង វាសs�ឹ
ណាស់ តែតតាមពិត នេ�ះគឺ�មា្ល្ំង តែតម�ុស្សដឹងក្រចឡំថាមា�=្លួ� �មា្ល្ងំ�៏ដឹង
នេJជាធាតុនេJ  �មា្ល្ំងសង់សុីប (sensitive) ណាស់។  ដូនេច្នះ  នេចត�របស់
ម�ុស្សតែដលបង:ជាសងា្ខ្រតាមសភាពម�ុស្សតែដលដឹងជាធាតុ សមា្គ្ល់ដឹងថា
តិចណាស់ តែត�មា្ល្ងំវិញនេក្រច��ណាស់ នេក្រច��តែម�តែទ�  ប�្តចិៗមា្ន�់្  នេធR�ឱ្យតែផ�ដី
ផVះុបា� នេហ�យផVះុជាល�្ខណៈ�ិយម អRីៗ �ឹងនេ��តម�ដតែដលៗៗៗ តែដលក្រពះពុទ្ធ
នេ0ថា វិលវល់�្នងុវាលវដhសង្>រជាអនេ��ជាតិនេ�ះ។

ដូនេច្នះនេពលនេម�លនេJម�ុស្សមា�អញនេដ�រចះុពីនេល�ឡា� នេធR�ឫ�នេធR�q
ដូចមា�អញតែម�តែទ� នេr�ញម�ុស្សនេធR�បុណ្យនេឡ�ងឋា�សួគ៌ដូចបា�តែម�តែទ�
នេr�ញនេគបនេងា្ហះ្រូបនេស្គ រ̈គ្នក្្រសីក្របុស ប្តកី្របព�្ធ នេធR�ដូចនេKនេល�នេ8�នេ�ះមា�តែតអូ�
�ិងបង  នេម�លនេr�ញអ្ន�ធំ  អង្គរ�្សនេ�Rងស្ត្ំ  នេម�លនេr�ញក្របនេទសនេ�ះចង់ក្រតួត
ក្របនេទសនេ�ះ នេម�លនេr�ញនេគក្របជុំអង្គការសហក្របជាជាតិនេ�ះក្រសយតែតនេរ}ង
អញ នេត�នេ�ះនេរ}ង=ុសរួចនេទ?  នេr�ញការតែបងតែច�ក្របនេទស តែបងតែច�ពូជសស�៍
តែបងតែច�សស� ពិតជាវិលមុ=រ��ិយយមិ�នេចញ នេ�ះនេហ�យនេ8�ិយ នេ�ះ
នេហ�យនេរ}ងម�ិពិត  នេ�ះនេហ�យនេរ}ងរ8យរាប់8�តែស�ដងតែដលនេ��តម�ពី
ភាពអស្ច្រ្យនៃ�នេ8�អញនេ�ះ។អញជាចិត្តតូចណាស់ អារម្មណ៍តូចណាស់
អារម្មណ៍គ្ម្�អញនេទ�បជាអារម្មណ៍ទូ8យ ជាអារម្មណ៍ធំ ជាអារម្មណ៍លRឹង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 134
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នេលR�យ ជាអារម្មណ៍នេr�ញទ�ុ្ខនេគដូចទុ�្ខ=្លួ�ឯង នេr�ញនេសច�្តលីំបា�របស់នេគ
ដូចនេr�ញនេសច�្តីលំបា�របស់=្លួ� នេក្រqះគ្ម្�អញជាទំ�ប់បាំងនេគ �ិង=្លួ�នេទ
អារម្មណ៍គ្ម្�អញ  គឺជាវិញ្ញ្ណតែដលនេ��តនេKនេក្រe=្លួ�  ជាសងា្ខ្រមិ�ចា�់
�ណា្ត្ញ ់មិ���រឹង មិ�មា�អញជាទំ�ប់រាំងការដឹងរវាង=្លួ� �ិងនេគនេឡ�យ។
ម�ុស្សតែដលដឹងនេគដឹងឯង មា�អារម្មណ៍សនេងRគណាស់ នេក្រqះនេr�ញនេគរាល់គ្ន្
ដឹងថាមា�ទុ�្ខ  ដឹងនេគយល់នេគ  ជាចិត្តនៃ�ម�ុស្សល្អ  ម�ុស្សរស់នេKក្រសប�ឹង
ធម្មជាតិ ក្រពះពុទ្ធសនេងRគ�ឹងទ�ុ្ខនេស�របសស់តRនេ8�ណាស ់ធម៌សនេងRគនេ�ះ
មិ�អាច=Rះបា�ចំនេqះម�ុស្សល្អនេឡ�យ៕
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