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ថ្ងៃ��ទី២៨ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:១១នាទីព្រ%ឹក

នេម�លq�្យអ្ន�សរនេសរនេម�លមា�នេរ}ងក្រតូវនេទ? គឺសុទ្ធតែតនេរ}ងតែដលបា�
ម�អញទាំងអស់ អញជានេរ}ងក្រតូវឬ? នេរ}ងអញជានេរ}ងអវិជា្ជរ្បសម់�សុ្សនេត�។
កាលពីនេពលមុ�ស្តប់្មា្ចស់្ក្រគូ  =្ល�ួនេជ}នេល��ុងម្៉ា  តែស�នេក្រព�ស្ម�្ថានេធR�អី៊ចឹង
បា�ម�=្លួ� តែតនេKនេពលតែដលបា�ស្ត្ប់នេ8�មា្ច្ស់ក្រគូ  នេទ�បដឹងថាជំនេ�}តែបប
ហ្នងុមិ�បា�ម�=្លួ�នេទ តាមការបនេក្រងa�របស់មា្ចស់្ក្រគូវិញនេទ�បបា�ម�=្ល�ួ បា�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 183
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ម�=្ល�ួគឺ=ុសដតែដល នេក្រqះការពិតគឺគ្ម្�=្លួ�នេទ ការដឹងថាមា�=្ល�ួគឺជាការដឹង
=ុស ឬអវជិា្ជន្េទ។  �ូ�សិស្ស�ិយយ=ុសនេសះ ក្រសប់តែតនេ8�ក្រគូធំយ�ម�ផុស
ទុ�ជាភស្តតុាងនេ�យយល់ថាក្រតវូ នេ�ះម�ពីនេ8�ក្រគ�ូ៏ជាអ្ន�យល=់ុសតែដរ។
ស� សុជា មចា្ឆទិ្ដ្ឋធំិណាស់ បនេក្រងa�ធម្មៈមិ�បា��ច់ខត។ អ្ន�ស្តប់្នេ8�
នេហ�យមិ�ដឹងថា=ុស មា�តែតចិត្តម�ុស្សតែដលមា�អញ បា�ម�អញ យល់
=ុសថាមា�អញដូចគ្នន្េទ តែតបQនុេណា�ះ្៕
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ថ្ងៃ��ទី៣១ ខែ
មករា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:៣២នាទីយប់
ស�្តភិាព �ិងឥស្សរភាព
មា�ម�ុស្សតិចណាស់ តែដលស្គល់្ពីភាព=ុសគ្នរ្វាងq�្យទំាងពីរនេ�ះ

នេហ�យការទទួលអារម្មណ៍ឥសស្រភាព  គឺរឹតតែតតិចនេJនេទaត  នេក្រqះម�សុ្សភាគ
នេក្រច��មិ�តែដលមា�អារម្មណ៍នេ�ះផង នេក្រqះម�ុសស្តែដលមា�អារម្មណ៍ឥស្សរ-
ភាពនេ�ះល្អនេហ�យភ្លឺស្វ្ងខ្ល្ំងណាស់  ដូនេច្នះនេត�ម�ុស្សក្រគប់គ្ន្អាចស្គ្ល់
អារម្មណ៍ឥស្សរភាពនេ�ះនេJនេ��តនេទ?

ស�្តភិាពគឺអារម្មណ៍ផុតការភ័យខ្ល្ច ផុតការក្រពួយបារម° នេប��ិយយ
ឱ្យម�ុស្សឆប់សមា្គ្ល់ដឹង គឺអារម្មណ៍រួចផុតពីឥទ្ធិពលតែដលម�ពីខងនេក្រe
ម�នេល�ផ្លវូចិត្ត នេ�ះគឺជាស�្តភិាព�្នងុផ្លវូអារម្មណ៍។

ឥស្សរភាព នេទាះបីម�ុស្សពិបា�យល់ ពិបា�qល់ក្រតូវ �៏=្ញុសំុំ�ិយយ
ជាល�្ខណៈទូនេJសិ� គឺជាអារម្មណ៍រួចផុតឥទ្ធិពលអាក្រ��់ខង�្នុង គឺជាចិត្ត
រួចផុតការដឹងថា=្លួ�បា�នេធR�អRី=ុស នេ�ះជា�័យទូនេJនៃ�ឥស្សរភាព បQុតែ�្តការ
qល់ក្រតូវអារម្មណ៍នេ�ះ មា�ម�ុស្សតិចតួចណាស់តែដលqល់ក្រតូវអារម្មណ៍នេ�ះ
នេក្រqះវាជាភាពហ្មត់ហ្មង នេហ�យភ្លសឺ្វង្។  ចិត្តម�ុស្សមា�ឥស្សរភាព ទាល់តែតចិត្ត
ម�ុស្សនេ�ះជាចិត្តម�ុស្សក្រតូវ ជាម�ុស្សនេ��តម�ពី�មា្ល្ងំក្រសប ម�ុស្សមា�អញ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 184
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តូច  នេហ�យតូចនេJតាមលំ�ប់  អារម្មណ៍ឥស្សរភាពនេ�ះ�៏នេ���នេឡ�ងធនំេJៗ
ច្បាស់នេJៗដឹងនេឡ�ងៗ តាមទំហំក្រចាសសមាមាក្រតជាមួយអារម្មណ៍អញ នេr�ញ
នេទពិបា�យល់ណាស់ បQុតែ�្តចូរ=ំក្របឹងថ្លឹង�្នុងអារម្មណ៍នេJនេដ�ម្បីយល់ មា�តែត
ម�ុស្សក្រតូវគឺម�ុស្សល្អនេហ�យភ្លសឺ្វង្នេទ នេទ�បអាចយល់អារម្មណ៍នេ�ះបា� នេក្រqះ
ម�ុស្សនេ�ះនេ��តម�ពី�មា្ល្ំងក្រសបនេក្រច�� �មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ចស្តិច នេប�វាជា�មា្ល្ងំក្រសប
ភាពដឹង=ុសដឹងក្រតូវ�៏មា�ទំហំធំតាមភាពធំនៃ��មា្ល្ងំក្រសបនេ�ះតែដរ  អ្ន�យល់
ក្រតង់ចំណុចនេ�ះអត់?  �មា្ល្ំងក្រសបជា�មា្ល្ំងល្អ  លុះតែក្របម�ជាម�ុស្សនេJជា
ម�ុស្សដឹង=ុសដឹងក្រតូវ  �ំុនេភ្លចថាម�ុស្សនេ��តម�ពី�មា្ល្ងំ។  ឯម�ុស្សតែដលមា�
អញធំ គឺម�ុស្សតែដលមា��មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្សធំ ម�ុស្សតែដលមា��មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ចស
ធំជាម�ុស្សវនេងRង  បស្ត្រញ្ចស្គឺវនេងRង  បស្ត្រញ្ចស្គឺអាតា្ម�ិ្យម  ដូនេច្នះម�ុស្សអាតា្ម្
�ិយម គឺម�ុស្សមិ�ដឹង=ុសមិ�ដឹងក្រតូវ យល់q�្យមិ�ដឹង=ុសមិ�ដឹងក្រតូវនេទ?

ម�ុស្សល្អ=្លះអាតា្ម�ិ្យម មិ�ដឹង=ុសមិ�ដឹងក្រតូវ  តែតជាម�ុស្សល្អនេទ  ដូចម�ុស្ស
អាតា្ម�ិ្យម�ិយយថា នេពលអូ�=ឹង នេប�ក្រសឡាញ់អូ� ក្រតូវលួងនេ8មអូ� នេr�ញ
វនេងRងនេទ? យល់វនេងRង គិតវនេងRងនេហ�យសប្បាយ�ឹងវនេងRង។ ម�សុ្សតែដលក្រស-
ឡាញ់នេយ�ង  នេពលនេយ�ង=ឹងក្រតូវសួរ«ថីបា�=ឹង?»  នេពលដឹងថានេយ�ង=ឹងមិ�
សមនេហតុមិ�សមផល  ក្រតូវក្របាប់ក្រតូវព�្យល់  នេប�នេយ�ងនេKតែតមា�ះចង់ឱ្យអងRរ
លួងនេ8ម ម�ុស្សតែដលក្រសឡាញ់ គឺមិ�អាចនេធR�តាមបា�នេទ នេ�ះគឺជាល�្ខណៈ
របស់ម�ុស្សក្រសឡាញ់  តែតម�ុស្សអាតា្ម�ិ្យម  ម�ុស្ស�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្យល់=ុស
ថា ក្រសឡាញ់ខ្ល្ំង គឺនេគយល់យ៉្ងនេមQច�៏នេ�យ នេគនេធR�យ៉្ងនេមQច�៏នេ�យ នេគ
=ុសយ៉្ងនេមQច�៏នេ�យ  នេKតែតអងRរលួងនេ8ម  នេ�ះមិ�តែម�ក្រសឡាញ់នេទ។
យយៗគត់ជាម�ុស្សល្អនេទ តែតជា�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្ គត់មិ�ដឹង=ុសមិ�ដឹងក្រតូវនេទ
�្នងុចិត្តគត់គិតថាគត់នេJនេធR�បុណ្យស�្សំ�ុសលនេដ�ម្បីល្អនេJអ�គតជាតិ នេ�ះជា
អារម្មណ៍អញ ជាអារម្មណ៍=សុ មិ�ដឹង=ុសមិ�ដឹងក្រតូវ គត់ថាគត់ម�ិនេ8ភ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 185
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ល�់ចង់នេធR�ធនំេទ គិតគូរនេរ}ង�នេយបាយជានេរ}ងរបស់នេគចង់នេធR�ធំនេទ គត់សមត្ថ-
ភាពតូចតាចណាស់ គត់ម�ិចូលរួម�ឹង�នេយបាយនេទ ទ�ុឱយ្អ្ន�ចង់នេធR�ធំ នេធR�
�នេយបាយចុះ នេr�ញម�ុស្សល្អតែតអាតា្ម្�ិយមនេទ នេr�ញម�ុស្សអាតា្ម្�ិយម
នេ��តម�ពី�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្សមិ�ដឹង=ុសមិ�ដឹងក្រតូវនេទ មួយជីវិតមិ�ដឹងថា=្លួ�
វនេងRងនេទ គឺវនេងRងជាប់នេr�ញ=ុសថាក្រតូវនេr�ញក្រតូវថា=ុស ស្គល់្វនេងRងនេទ?  ស្គល់្
បស្ត្រញ្ច្សនេទ?  ស្គ្ល់អាតា្ម្�ិយមនេទ?  ម�ុស្ស=ូច ម�ុស្សអាក្រ��់ទំាងឡាយជា
ម�ុស្សអាតា្ម�ិ្យម  ម�ុស្សល្អតែដលល្ងង់�៏ជាម�ុស្សអាតា្ម�ិ្យមតែដរ  គ្ម�្ភាពភ្លឺ
ស្វង្នេK�្នងុ=្ល�ួនេទ នេក្រqះនេ��តម�ពី�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្ វាក្រតូវតែតល្ងង់អី៊ចឹង វាក្រតូវតែត
=ូចអ៊ីចឹង  វាក្រតូវតែត=ុសអ៊ីចឹង វាក្រតូវតែតហិ�នេហចដល់នេគ  �ិង=្ល�ួឯងអ៊ីចឹង
នេទាះបីនេយ�ងថាម�ុស្សនេ�ះ�ំពុងតែតមា�សម្បូរសប្បាយ បQតុែ�្តនេយ�ងនេr�ញភាព
វនេងRងច្បាស់8ស់  ពីនេក្រqះជីវិតក្រតូវមិ�ចាំបាច់មា�លុយនេក្រច��នេJបនេង:�ត�ូ�
�ំពិបា�នេ�ះក្រសយនេទ  ក្របឹងរ�មា�បា�នេដ�ម្បីតែតស្ល្ប់នេJវិញបQុនេណា�ះ្  ជា
នេរ}ងមិ�ចំាបាច់ទាល់តែតនេសះ  ជានេរ}ងគ្ម�្តនៃម្លទាល់តែតនេសះ  ដូនេច្នះនេទាះនេគ�ំ-
ពុងរស់នេK�្នងុក្រទព្យសម្បត្តិ �ិង�ិត្តយិស នេត�នេរ}ងទំាងអស់នេ�ះវាចំាបាច់ឬសក្រមាប់
ជីវិត? នេគគ្ម�្ឥស្សរភាព�្នងុជីវិតនេគនេទ មា�តែតម�ុស្សបស្ត្រញ្ចស្ដូចគ្នន្េទតែដលឱ្យ
ពិ�V ុតែដលនេល��សរនេស�រអំនេព�អាតា្ម�ិ្យម អំនេព�វនេងRងតែបបនេ�ះ។

អាតា្ម�ិ្យម គឺ=ុសគឺបស្ត្រញ្ចស្ នេត�បស្ត្រញ្ចស្�ឹងអRី?  គឺបស្ត្រញ្ចស្�ឹងធម្ម-
ជាតិនៃ��មា្ល្ំងវិលរបស់�ូ��8បៈ។ q�្យអស់នេ�ះឱ្យ�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្ម�អា�
នេម�ល  មិ�យល់នេទ វាបស្ត្រញ្ចស្នេមQចយល់q�្យក្រសប q�្យក្រតូវបា�នេJ បស្ត្រញ្ចស្
គឺមិ�ដឹង=ុសមិ�ដឹងក្រតូវ គឺវនេងRង គឺអវិជា្ជ ្�មា្ល្ងំគ្ម�្អញនេទ តែតនេគមា�អារម្មណ៍
ថាមា�អញ យល់ថាមា�អញ នេធR�អRីទាល់តែតបា�ម�អញ  គឺវនេងRងទាំងអស់
យល់=ុសយល់ក្រតូវមិ�បា�នេទ នេពល�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្នេ��តជាម�ុស្ស  គឺម�ុស្ស
អាតា្ម្�ិយមនេក្រqះម�ុស្សនេ��តព�ីមា្ល្ំង នេប�វាម�ិស្គ្ល់=ុសស្គ្ល់ក្រតូវផង នេត�វា
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 186
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មា�ឥស្សរភាពយ៉្ងនេមQចនេJនេ��ត?  ឥស្សរភាពរួចផុតអRីតែដលចិត្តនេយ�ងបា�
យល់បា�ដឹងថា=្លួ�នេយ�ងបា�នេធR�=ុស ចុះនេប�មិ�ដឹង=ុសមិ�ដឹងក្រតូវផង រួចផុត
នេរ}ង=ុសតែដល=្លួ�បា�នេធR�យ៉្ងនេមQចនេJ?  ដូនេច្នះម�ុស្សអាតា្ម្�ិយមមិ�អាច
មា�ឥស្សរៈផ្លូវចិត្តនេឡ�យ។  =្ញុំឧទាហរណ៍នេរ}ង=្ញុំផ្ទ្ល់  =្ញុំគិតនេហ�យគិតនេទaត
�ូវនេរ}ង�នេយបាយនេK�្នុងក្រសុ�តែ=្មរ  គិតយ៉្ងណា�៏=្ញុំនេKតែតយល់នេr�ញថា
នេK�្នុងក្រសុ�តែ=្មរគ្ម្�នេទអ្ន�ជួយ  គ្ម្�នេទអ្ន��នេយបាយសូម្បីតែតមួយ  នេក្រqះ
�្នុងចិត្តរបស់=្ញុំអ្ន��នេយបាយគឺជាអ្ន�ជួយ  =្ញុំគិតចុះគិតនេឡ�ង  សម្លឹងនេម�ល
នេគជុំវិញរ�នេម�លអ្ន�ណាតែដលអាចជួយក្របនេទសជាតិបា�  =្ញុំរ�មិ�នេr�ញ
នេសះ  =្ញុំនេចះតែតគិតពីរនេបaបជួយក្របជាពលរដ្ឋតែ=្មរ  ពីវិធីតែដលជួយគត់បា�គឺ
ព�្យល់ ព�្យល់ពនីេរ}ងអី? គឺព�្យល់នេរ}ងក្របជាធិបនេតយ្យ ពីធម៌ ពីនេមនេរa�ជីវិត
=្ញុំគិតថានេJតាមផ្លូវហ្នឹងនេហ�យ  ម�ុស្សតែ=្មរក្រតូវតែតបនេក្រងa�នេមនេរa�តែបបហ្នឹង
នេហ�យ  នេត�អ្ន�ណាបនេក្រងa�?  នេម�លជុំវិញ=្លួ�យូរៗនេJ  គ្ម្�នេr�ញអ្ន�ណា
នេសះ  =្ញុំគិតនេr�ញតែត=្លួ�ឯងហ្នឹងនេហ�យ  នេពលតែដលគិតនេr�ញក្រតង់ចំណុច
នេ�ះ  =្ញុំយ�ភួយក្រគប�្បាល  មិ�ចង់គិតតនេJនេទaតនេទ  នេរ}ងនេ�ះហត់ណាស់
លំបា�ណាស់ ជួបឧបសគ្គនេក្រច��ណាស់ =្ញុំមិ�ចង់នេធR�នេទ =្ញុំរឹតតែតគិត កា�់តែត
យល់ថា នេប�=្ញុំម�ិនេធR�មិ�នេ��តនេទ  គឺម�ិនេ��តនេទ  គឺមិ�នេ��តតែម�ណា  =្ញុំ=ុសតែម
�ណានេប�=្ញុំមិ�នេធR�  =្ញុំពិតជា=ុស  �្នុងចិត្ត=្ញុំគិតយ៉្ងណា�៏=្ញុំ=ុសតែដរ នេប�=្ញុំ
មិ�នេធR�  នេKទីបំផុត=្ញុំសនេក្រមចចិត្តថាក្រតូវតែតនេធR�វា  គឺនេរ}ងតែដលមិ�ចង់តែតក្រតូវ
តែតនេធR� នេប�មិ�នេធR�គឺ=ុស នេពលនេធR�នេទ�បមា�អារម្មណ៍ថាធូរក្រសល ជាង១០ឆ្ន្ំនៃ�
ការនេធR��នេយបាយរបស់=្ញុំៗជួបនេរ}ងលំបា�នេក្រច��ណាស់ តែត�្នុងចិត្ត=្ញុំរួចនេទាស
តែដល=្ញុំដឹង=្ញុំមា�សមត្ថភាពនេហ�យ នេហ�យ=្ញុំមិ�នេធR�  រួចនេទាសម�សិការ នេទាះ
លំបា��៏អារម្មណ៍ធូរនេស្ប�យខ្ល្ំងណាស់  =្ញុំស្គ្ល់ច្បាស់អារម្មណ៍ឥស្សរ-
ភាព។
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=្ញុ�ឹំ�ដល់អRតីែដលតែមQ=្ញុចំង់នេធR� =្ញុកំ្រសនៃមនេr�ញថានេប�តែមQ=្ញុនំេKរស់ នេត�គត់
�ឹងមា�ចិត្តតែបបណា? គត់�ឹងនេធR�តែបបណា? គត់មា�ចិត្តចំនេqះបងប្អ�ូយ្៉ង
នេមQច=្លះ? =្ញុ�ឹំ�នេr�ញចិត្តល្អ ចតិ្តឈឆឺ្អល្ ចតិ្ត8ត ចតិ្តគ្ម�្អញរបសគ់ត់ =្ញុំ
នេគរពទ�ឹចិត្តនេ�ះណាស់  �ឹ�នេr�ញដល់នេពលណា  ក្រសនេណាះដលចិ់ត្តគត់
ដ�់ជាប�់្នងុអារម្មណ=៍្ញុំ  នេពលតែដល=្ញុដំឹងថាតែមQ=្ញុមំា�ចិត្តតែបបណានេហ�យ =្ញុមិំ�
នេធR�នេរ}ងតែដលផVុយ�ឹងបំណងរបស់មា្ត្យ=្ញុំនេឡ�យ។ =្ញុនំេr�ញគត់ក្រសឡាញ់ប្អ�ូ-
ក្រសី=្ញុំ គត់ជួយក្រគួសរ គត់ឈឺឆ្អល្�ឹងនេគចតែម្ល�=ុសពីម�ុស្សក្រសីដនៃទនេទaតខ្ល្ងំ
ណាស់  នេពលតែដល=្ញុំដឹងដូនេច្នះនេហ�យ នេពលតែដល=្ញុំនេធR�មិ�ក្រសបតាមបំណង
មា្ត្យ=្ញុំ =្ញុមំា�អារម្មណ៍ថា=ុសចំនេqះមា្តយ្  =្ញុនំេធR�មិ�នេ��តនេទ  នេរ}ងអ�ុនេក្រគះឱ្យ
សមាជិ�ក្រគួសរ មិ�តែម�នេក្រqះអ្ន�ទាំងនេ�ះតែដល=្ញុំអ�ុនេក្រគះនេ�ះនេទ តែត
នេក្រqះ=្ញុំ�ឹ�ដល់បំណងរបស់មា្ត្យ=្ញុំចំនេqះអ្ន�ទាំងនេ�ះ =្ញុំនេពញចិត្ត�ឹងអ�ុ-
នេក្រគះឱ្យម�ុស្សទំាងនេ�ះណាស់ នេពលតែដល=្ញុំ�ឹ�ដល់បំណងមា្ត្យ=្ញុំ =្ញុយំល់
ច្បាស់�វូអារម្មណ៍ទទលួនេទាសម�សិការ �ិងអារម្មណ៍រួចផុតនេទាសម�សិការ
=្ញុំ�ឹ�មា្ត្យ  ស្ត្យនេអ�យតែស�ស្ត្យ�ឹ�នេឡ�ងនេKមិ�អស់ចិត្ត�ឹង=្ញុំយល់ធម៌
នេហ�យ=្ញុមិំ�បា�ព�្យល់គត់  =្ញុដឹំងថា  នេប�គត់នេKរស់  គត់ពិតជាអាចស្តប់្ធម៌
យល់  �ឹ�ដល់ក្រតង់នេ�ះ=្ញុអំាណិតមា្តយ្=្ញុណំាស់  =្ញុបំា�សម្លងឹនេម�លរូបថតគត់
នេហ�យ =្ញុំ�ិយយ�្នុងចិត្តមា្ន្�់ឯងថា  នេដ�ម្បីលួងនេ8មចិត្តស្តយ្នេក្រកាយរបស់=្ញុំ
តែដលមិ�បា�ព�្យល់ធម៌តែមQ  =្ញុំបា�សចា្ច្�្នុងចិត្តនេKចំនេqះរូបថតមា្ត្យ=្ញុំថា
“ តែមQ=្ញុំ�ឹងយ�ការយល់ពីធម៌របស់=្ញុំនេJព�្យល់ម�ុស្សឱ្យអស់លទ្ធភាពរបស់=្ញុំ
នេដ�ម្បីជាការលួងអារម្មណ៍ស្ត្យនេក្រកាយរបស់=្ញុំ តែដល=្ញុយំល់ធម៌យឺតនេព�មិ�
ទា�់ជីវិតមា្តយ្=្ញុនំេKរស់  ចាប់ពីនេពលនេ�ះម� នេKនេពលតែដល” ជួប�ូវនេរ}ងធុញ
ក្រទា�់  តឹងតែតង�្នុងផ្លូវចិត្តនេពលតែដល=្ញុំនេចញនេJនេធR�ការងារព�្យល់ម�ុស្ស =្ញុំ
ចង់តែតនេបាះបង់ការងារ=្ញុនំេចាល តែតនេពល=្ញុ�ឹំ�នេr�ញដល់មា្តយ្=្ញុ ំ=្ញុមំា�អារម្មណ៍
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 188
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ថា នេប�=្ញុឈំប់ =្ញុ=ុំស�ឹងមា្តយ្=្ញុខំ្ល្ងំណាស់ ឈប់មិ�នេ��តនេទ =្ញុqំល់ក្រតូវ�ូវq�្យ
ថា នេទាសម�សកិារ qលក់្រតូវអារម្មណឥ៍សស្រភាព រួចផុតនេទាសម�សិការ �្នងុ
ជីវិតរបស់=្ញុំ គឺ=្ញុខំ្លច្បំផុតនេទាសម�សិការនេ�ះ អី៊ចឹងនេទ�ប=្ញុ�ិំយយថា ទណ្ឌ�ម្ម
ដ៏ធ្ង�់ធ្ងរបំផុតរបសម់�ុស្សតែដលមា�ឧត្តមគតិគឺវិប្បដិសរី។

=្ញុរំស់�្នងុសណា្ឋ�្ម�ុស្សមា�ឥស្សរភាពផ្លូវចិត្ត =្ញុំមិ�តែដលរងសមា្ព្ធ
នៃ�នេ8�ធម៌នេសះនេឡ�យ ឥឡូវ=្ញុំបា�ដឹងច្បាស់ថា ម�ុស្សតែដលអាតា្ម្�ិយម
រងឥទ្ធិពលនៃ�នេ8�ធម៌  តែតម�ុស្សយល់ក្រតូវរស់នេKមា�ឥស្សរភាពផ្លូវចិត្ត
នេពល=្ញុំមា�អារម្មណ៍នេ�ះ  =្ញុំសម្លឹងនេម�លម�ុស្សជុំវិញ=្លួ�  =្ញុយំល់ថាម�ុស្ស
មិ�ងាយ�ឹងស្គ្ល់អារម្មណ៍ឥស្សរភាពនេ�ះនេសះនេឡ�យ  អារម្មណ៍ឥស្សរភាព
នេ��តម�ពី�មា្ល្ងំក្រសប �មា្ល្ងំ8ត នេពលគិតគ្ម�្អារម្មណ៍អញ ដឹង=ុសដឹងក្រតូវ
នេហ�យបញ្ញ្  ឬការយល់ក្រតូវកា�់តែត=sស់  គឺកា�់តែតយល់ច្បាស់ពីអារម្មណ៍
ឥស្សរភាពនេ�ះ ដូនេច្នះនេទ�ប=្ញុ�ិំយយថា  អារម្មណ៍ឥស្សរភាពមា�ភាពល្អតិល្អ�់
ហ្មត់ហ្មង  �ិងភ្លឺស្វ្ងណាស់។  សម័យនេ�ះ ម�សុស្អាតា្ម្�ិយមនេក្រច��ណាស់
ដូនេច្នះម�ុស្សមា�ឥស្សរភាពផ្លវូចិត្តតិចណាស់។ ព�្យល់ម�ដល់ក្រតង់ចំណុចនេ�ះ
បងប្អូ�យល់q�្យតែដល=្ញុំ�ិយយថា “ =្ញុំស៊ូ�ឹងអារម្មណ៍ដឹងរបស់=្ល�ួឯងមិ�
បា�នេទ” ?  គឺដឹងថាអRីតែដល=្លួ�បា�នេ�យការបង្ខិតបង្ខំនេគ ��់សមា្ព្ធនេល�នេគ
អងRរលួងនេ8មនេគ  នេធR�ល្បិច�លនេដ�ម្បីបា�  =្ញុនំេធR�មិ�បា�នេទ  =្ញុដឹំងច្បាស់ថាវាជា
ការបា�តែដលគ្ម្�តនៃម្លសក្រមាប=់្ញុំនេទ =្ញុំនេr�ញគនូេស្នហ៍=្លះ  ចង់ឱយ្នេគនេKជាមួយ
កា្ត្បល់ុយកា�់យ៉្ងតែណ� ដឹងចំណុចនេ=្>យនេគក្រតងណ់ា កា្តប់្ចំណុចនេ=្>យ
នេ�ះយ៉្ងតែណ� ឬ�៏យ�ក្រទព្យសម្បត្តលិុយកា�ន់េJបំនេq�បំq�់នេល�គូនេស្នហ៍
នេដ�ម្បីចងចិត្តនេគ  =្ញុំដឹងថា=្លួ�នេធR�តែបបនេ�ះ  =្ញុំក្រទាំមិ�បា��ឹងការដឹងរបស់=្ល�ួ
តែបបនេ�ះនេទ =្ញុំនេចះតែតនេកាតចិត្តនេគនេធR�តែបបនេ�ះបា�នេJនេ��ត នេត�នេគមា�អារម្មណ៍
��់នេe្តត្ែដរឬនេទ? មិ�អាចនេទ! នេគតែដលស្គល់្អារម្មណ៍លះបង់តែដរឬនេទ? លះបង់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 189
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នេគសប្បាយ�ឹងបា�នេធR� តែតម�ុស្សអាតា្ម្�ិយមនេក្រប�q�្យថា =្ល�ួលះបង់ណាស់
បQុតែ�្តយំផងតែក្រស�ផងក្របាប់នេគថា=្លួ�លះបងណ់ាស់ =្លួ�អត់ធ្មត់ណាស់ នេត�នេគ
ស្គល់្អារម្មណ៍លះបង់នេទ មិ�ស្គល់្�ច់ខត។ នេគនេក្រប�q�្យថា នេគនេគរពណាស់
ដូចជាទំ��់ទំ�ងប្តកី្របព�្ធនេគ ក្រគូធមា្មច្ារ្យរបស់នេគ ឬក្រពះពុទ្ធ ម�ុស្សអាតា្ម្�ិយម
មិ�តែដលស្គល់្អារម្មណ៍នេគរពនេទ  មិ�មា�អារម្មណ៍នេគរពអ្ន�ណានេទ នេក្រqះ
ម�ុស្សអាតា្ម្�ិយមនេ��តព�ីមា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស នេគរពជាធមល៌្អនេ��តពី�មា្ល្ំងក្រសប
ដូនេច្នះនេគ�ិយយថានេគនេគរពក្រពះពុទ្ធ បQុតែ�្ត�្នុងចិត្តនេគចង់បា�បុណ្យនេទ នេប�នេគ
នេក្រសចទឹ�នេល�ក្រពះពុទ្ធបា�បុណ្យ  នេទាះក្រពះពុទ្ធរងារយ្៉ងណា�៏នេ�យ នេគនេK
តែតសំុមួយផ្តលិនេហ�យមួយផ្តលិនេទaត នេក្រសចឱ្យ�ូ�នេគ នេក្រសចឱ្យនេÑនេគ នេÑទីមួយ
នេÑទីពីរ នេÑក្របុស នេÑក្រសី នេទាះបីនេម�លនេr�ញថា ក្រពះពុទ្ធរងារញ័រញា�់យ៉្ង
ណា�៏នេ�យ �៏នេគនេKតែតនេក្រសចតែដរ  ប�្ទប់្ម�នេគសំពះ ��់ផ្កភ្្ញី  �្នងុចិត្តរបស់
នេគ នេគយល់ថាចិត្តនេ�ះនេហ�យជាការនេគរពក្រពះពុទ្ធណាស់។

នេr�ញមិ�ដឹង=ុសមិ�ដឹងក្រតូវនេទ  នេ�ះគឺ�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្សបនេង:�ត�ូវចិត្ត
អាតា្ម្�ិយម  ចិត្តមា�អញ។  ធម៌នេគរពនេ��តនេK�្នុងចិត្តម�ុស្សតែដលនេ��តពី
�មា្ល្ំងក្រសប  ម�ុស្សតែដលមា�អញតែតមួយ=្លួ��្តិចឈឺ  qល់ក្រតូវដឹង  តែត�្នុង
អារម្មណ៍នេពលនេធR�អRីមួយគ្ម្�អារម្មណ៍អញនេទ។  ចិត្ត�តញ្ញូ  ឬចិត្តដឹងគុណ
ចិត្តនេគរព ចិត្តលះបង់ មនេ�សនេញ្ចត� ចិត្តឥស្សរភាព ម�សិការ ឧត្តមគតិ
ចិត្ត��់នេe្ត្  តនៃម្ល  ជា�ុសលចិត្ត  មិ�អាចនេK�្នុងចិត្តរបស់ម�ុស្សអាតា្ម្�ិយម
�ច់ខត ដូនេច្នះ �ច់ខតពួ�នេគមិ�ស្គ្ល់ ម�ិqលក់្រតូវចិត្តទាំងនេ�ះនេទ នេទាះ
អ្ន�នេ�ះជាអ្ន�ផ្>យធម៌  នេចះធម៌  ចាំធម៌យ៉្ងណា�៏នេ�យ  �៏ចិត្តអ្ន�នេ�ះ
ពុំមា��ុសលចិត្តទាំងនេ�ះតែដរ  អ្ន�ចាំធម៌ទាំងនេ�ះនេគបនេក្រងa�ម�ុស្សឱ្យបា�
បុណ្យ ឱ្យនេធR�នេ�ះ នេធR�នេ�ះនេដ�ម្បីបា�បុណ្យ អ្ន�=្លះក្របាប់នេគឱ្យនេធR�បុណ្យមិ�ក្របាថា្ន្
នេទ�បបា� សុទ្ធតែត�ូ�សិស្សអញ �ូ�សិស្សតែដលមា�អារម្មណអ៍ញ នេត�ក្រពះសង្ឃ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 190
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នេទាះល្បីយ៉្ងណា�៏នេ�យបា�បនេក្រងa�ធម៌ បនេក្រងa��ូ�សិស្សឱ្យមា�សមា្ម្-
ទិដ្ឋយ្៉ិងនេមQចនេJនេ��ត? ��់នេមក្រ�ូឱ្យ�ូ�សិស្សសួរនេម�ល នេប�មិ�សួរពីនេរ}ងអញឱ្យ
ជុំជិត នេត�នេ8�ក្រគូបនេក្រងa�ធម៌នេ�ះ មា�សមា្មទិ្ដ្ឋនិេ��តនេJរួចនេ�យរនេបaបណា?

គឺមា�តែតជាម�ុស្សអាតា្ម�ិ្យម  ម�ុស្សយល់=ុសដូច�ូ�សិស្សតែដរតែតបQនុេណា�ះ្។
ដំរី�៏ខ្វ�់្ក្រទមា�់�៏�:តួ នេ¦្មះ្តែតអ្ន�ផ្>យធម៌ បQតុែ�្តមិ�បា�បនេក្រងa�ក្រតូវ បនេក្រងa�
ឱ្យម�សុ្សបា�យល់ថាគ្ម្�អញនេទ  �ូ�សិសស្តែដលស្តប់្  ឮតែតសធុៗ  នេប�ចូល
នេម�ល�្នងុនេផ� សរនេសរតែតq�្យសធុៗ នេប�ផ្>យនេរ}ងចនេម្អសចមា្អស្ នេរ}ងទំ�ស់
ប្តកី្របព�្ធ នេរ}ងនេ�រ្តិ៍នេភទ នេរ}ងអត់តនៃម្ល មា�ម�ុស្សចូលនេម�លជិតដល់រយនេ=។ អ្ន��
នេយយបាយ�ិយយម�តែតនេរ}ងអញ  មា�អ្ន�គំក្រទនេសV�រទំាងក្របនេទស  នេប�=ុស
យ្៉ងហ្នងឹ នេត�ក្របនេទសនេKបQណុ្ណងឹ មា�អីចតែម្ល�! អី៊ចឹងនេហ�យ បា�ជាក្រពះពុទ្ធក្រប-
នេម�លនេម�លថា ក្របតែហលq�់�ណា្ត្លក្របំាq�ឆ់្ន្ំនេ�ះ ក្រពះធម៌របស់ក្រពះអង្គ�ឹង
មា�ការបំភ្លសឺជាថ្មី  នេ�ះមា��័យមុ�មា�ការបំភ្លឺ  គឺវាធា្ល�់្ដល់ចំណុចសូ�្យ
ងងឹតតែលងយល់ស្អ=ុីសស្អកី្រតូវតែតម្តង  នេយ�ងគិតនេម�ល  នេត�ងងឹតនេក្រqះអR?ី គឺគ្ម�្អRី
នេក្រeពីអញនេទ។  ម�ុស្ស�្នងុអតីតកាលចិត្តល្អណាស់ ចិត្ត8តណាស់គឺជាចិត្ត
ម�ុស្សអញតូច គឺសម្បូរម�ុស្សមា�ចិត្តឥស្សរភាពណាស់ លុះនេក្រកាយម�រហូត
ដល់ឥឡូវ  អញរបស់ម�ុស្សកា�់តែតនេ���នេឡ�ងធំនេJៗ ដូនេច្នះម�ុស្សកា�់តែតវនេងRង
តែលងដឹង=ុសដឹងក្រតូវ ម�ុស្សឆ្ល្តតែម� តែតម�ុស្សយល់ក្រតូវមា�តិចនេJៗ នេត�
ម�ុស្សអញក្រកាស់តែបបនេ�ះស្គល់្ចិត្តមា�ឥស្សរភាពយ្៉ងនេមQចនេJនេ��ត?

ឧទាហរណ៍ចិត្ត��់នេe្ត្ ពួ�អាតា្ម្�ិយម ចិត្តបស្ត្រញ្ច្ស ចិត្ត=ុសស្គ្ល់
តែតសប្បាយ គឺនេKនេពលតែដលនេគបា�គឺនេគសប្បាយ ដូនេច្នះចិត្តនេគស្គល់្តែតឥទ្ធពិល
លុយ ឥទ្ធពិលអំណាច ឥទ្ធពិលរបស់ នេពលនេគបា�ទទួលលុយ របស់ ឬអំណាច
នេគសប្បាយនេហ�យនេគថានេគ��ន់េe្ត្  នេ�ះម�ិតែម�អារម្មណ�៍�់នេe្តន្េទ អារម្មណ៍
��់នេe្ត ្នេទាះបីមិ�បា�ទទួលរបស់ទំាងនេ�ះ�៏នេ�យ នេពលតែដលនេគដឹងទំហនំៃ�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 191
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ការលះបង់របស់អ្ន�ដនៃទចំនេqះ=្ល�ួ  នេគមា�អារម្មណ៍ស:ប់ស:ល់នេហ�យ  នេគអាច
ក្រស�់ទឹ�តែភ្ន�ចំនេqះទឹ�ចិត្តល្អទាំងនេ�ះ នេហ�យនេប�មា��រណីចាំបាច់  នេគមិ�
ក្រតូវការរបស់ពីអ្ន�ឱ្យទាំងនេ�ះផង  នេគនេក្រប�q�្យថា  សុំអ្ន�ទុ�របស់ទាំងនេ�ះ
នេJ  =្ញុំបា�ទទួលនេហ�យ  មា��័យថាចិត្តរបស់នេគបា�ដឹង  នេហ�យនេគរំនេភ�ប
នេហ�យបា���់នេe្ត្�ឹងអនំេព�ល្អរបស់អ្ន�ដនៃទដូចជាគនូេស្នហ៍  មិត្តភ័�្តិតែដលមា�
ចំនេqះ=្លួ�  ចិត្ត��់នេe្ត្នេ�ះមា�ចំនេqះតែតម�ុស្សតែដលនេ��តម�ពី�មា្ល្ំងក្រសប
ដឹង=ុសដឹងក្រតូវ  តែតម�ុស្សនេ��តពី�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស  �មា្ល្ំងនេធR�ឱ្យអារម្មណ៍មា�
អញ  នេគសបប្ាយទាលត់ែតនេគបា�របស់  នេគមិ�ស្គល្់  ឬqល់ក្រតវូតនៃម្លនៃ�
ទឹ�ចិត្តនេទ  ដូនេច្នះនេត�ឱយ្នេគមា�អារម្មណ៍��ន់េe្ត្យ៉្ងនេមQច?  នេគ�យិយនេរaប-
រាប់អារម្មណ៍ទាំងនេ�ះ�៏មិ�ក្រតូវ  នេក្រqះវាមិ�តែដលមា��្នុងចិត្តនេគផង  នេត�នេគ
ស្គ្ល់អារម្មណ៍ទាំងនេ�ះ  នេហ�យនេរaបរាបន់េមQច�ឹងក្រតូវ?  ម�ុស្សតែដលនេ��តម�
ពី�មា្ល្ំងក្រសបគ្ម្�អញនេK�្នុងអារម្មណ៍  នេពលបា�ទទួលទឹ�ចិត្ត  ចិត្តនេគមា�
អារម្មណ៍ដឹងគុណ គឺស្គ្លគ់ុណ ស្គ្ល់ថានេ�ះជាគុណ គឺជាអារម្មណ៍របស់
ម�ុស្សក្រតវូ  កាលណានេគមិ�បា�នេ�្ល�យតបបដិទា�  នេគមា�អារម្មណ៍ថា=សុ
នេr�ញនេទចិត្តរួចផុត�ំហុសទាំងឡាយ  ឬចិត្តមា�ឥស្សរភាព  គឺល្អិតល្អ�់
ណាស់។

ចំនេqះម�ុសស្មា�ចិត្តអាតា្ម្�ិយម  នេប�មា�គនូេស្នហ៍ជាអ្ន�ផ្តល់ឱ្យ �៏
នេគមិ�បា�ទទួលតែដរ  ដូនេច្នះ  អ្ន�លះបង់នេJឱ្យម�ុស្សអាតា្ម្�ិយម  នេJ
ឱ្យម�សុ្សទទួលមិ�បា�  ម�ុសស្គ្ម្�ចិត្តទទួលបា�  ស្ត្យការឱ្យទាំងនេ�ះ
ណាស ់ នេប�នេគមិ�ទទួលបា�នេ�យចិត្តមិ�ស្គ្ល់  នេគ�៏គ្ម្�អRីទាំងនេ�ះនេដ�ម្បី
ឱ្យម�អ្ន�តែដរ ដូនេច្នះនេត�ចិត្តអ្ន�មា�នេហតុផលសមរម្យអRី  នេដ�ម្បីនេKរួមរស់
ជាគូ�ឹងម�ុស្សអាតា្ម្�ិយម?  អ្ន�=្លះនេ�្ល�យថាអាណិត  នេទ  គ្ម�្តនៃម្លអាណិត
ដល់ថា្ន្�់យ�តែ=្សជីវិតនេJលះបង់សក្រមាប់ម�ុស្សក្របនេភទនេ�ះនេទ យ�តែ=្សជីវិត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 192



        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

នេJឱ្យម�ុស្សគ្ម្�តនៃម្លអ៊ីចឹង មា�អារម្មណ៍ថា=ុសណាស់ នេធR�មិ�នេ��តនេទ ចិត្ត
គិតនេr�ញល្អតិល្អ�់តែបបនេ�ះ នេទ�បចិត្តបុគ្គលនេ�ះមា�ឥស្សរភាព៕
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ថ្ងៃ��ទី០២ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៧:១៩នាទីយប់
�តញ្ញូ  ឬដឹងគុណ  VS  អ�តញ្ញូ  ឬមិ�ដឹងគុណ អ�តញ្ញូតែក្របថា

មិ�ដឹងគុណ មិ�តែម�រមិលគណុនេទ។ “ �តញ្ញូ ឬចិត្តដឹងគុណ  គសឺភាពចិត្ត”

តែដលដឹង�ូវទឹ�ចិត្តលះបង់  ចិត្ត=Rល់ខ្វ្យ ចិត្តឈឺឆ្អ្លរបស់អ្ន�ណាមា្ន្�់  ជា
ចិត្តដឹងពីគុណ ឬស្គល់្ ឬវិញ្ញណ្ដឹង�ូវគុណតនៃម្លនៃ�ការងារតែដល=្ល�ួនេធR� ដឹងពី
គុណតនៃម្លនៃ�ការងារតែដលនេគនេធR�  ការឱយ្នេ�ះតែដលនេK�្នុងចិត្តមា�បង:ប់តមs�់នេទ
ទទួលអារម្មណ៍ថាជាសម្ប�នេក្រeឱ្យ  ខង�្នុងបង:ប់តមs�់ទាញនេJវិញ  នេម�ល
នេr�ញថា qល់ក្រតូវថា ជាចិត្តនេស្ម�្នេក្រគ�គ្ម�្តនៃម្ល ស្គល់្ថានេ�ះជាការលះបង់
នេទាះរបស់តិចតួច�៏នេ�យ �៏នេម�លដឹងថាមា�តនៃម្លខ្ល្ំងណាស់ ដួងចិត្តតែដល
ទទលួបា�ការលះបងន់េហ�យដឹងថាជាការលះបង់  ដួងចិត្តនេ�ះទទួលបា��វូ
ភាព��ន់េe្ត្ នេហ�យមា�ចិត្តនេគរពគឺ “ �តនេវទី  ម�សុ្ស�តញ្ញសូ្គ្ល់តនៃម្ល ដឹង”

ថានេ�ះគឺជាតនៃម្ល  មា�ទឹ�ចិត្ត�តនេវទី  គឺទឹ�ចិត្តនេគរពជាទឹ�ចិត្តនេ�្ល�យតប�ឹង
គុណ នេ�្ល�យតប�ឹងគណុគឺនេគរព ជួ�កាលក្រស�ទ់ឹ�តែភ្ន�នេក្រqះqលក់្រតូវតនៃម្ល
នេ�ះ  អ៊ីចឹងនេហ�យបា�ក្រពះពុទ្ធ��់ថា  “ ចិត្ត�តញ្ញូ  �ិង�តនេវទីជាលំ�ប់
ចិត្តជាប់គ្ន្  ឱយ្តែត” ចិត្តមា��តញ្ញូ  ដឹងថានេ�ះជាគុណ  ទឹ�ចិត្ត�តនេវទី  គឺ
ទឹ�ចិត្តនេគរពគណុក្រតវូមា��តញ្ញ�ូតនេវទី។  ក្រតងន់េ�ះសមូព�ួ�្មួយៗ សញ្ជឹង-
គិតឱ្យយល់ឱ្យqល់ក្រតូវ�វូ “ សភាពចិត្ត�តញ្ញូ  នេ�ះ ពីនេក្រqះ ” “ ចិត្ត�តញ្ញូជា
ធម៌នេមហRូងនៃ��ុសលធម៌ទាំងឡាយ  �្មួយៗមា��្ងល់ថា  នេហតុអRីវានេដ�រតួជា”

នេមហRូង�្នុងផ្លវូចិត្តនៃ��ុសលធមទំ៌ាងឡាយនេទ?  ជានេមហRូងនេគ គឺជាអ្ន�ដឹង=ុស
ដឹងក្រតវូ ដឹងល្អដឹងអាក្រ��់ ដឹងគួរ ឬមិ�គរួ អ្ន��ំមុ=នេគក្រតូវមា�គណុសម្បត្តិ
អRី=្លះបា�ជាក្រតូវនេធR�នេមនេគ? ពូសូមនេក្រប�q�្យថា ជាធម៌ភ្លឺស្វ្ងខ្ល្ំងណាស ់នេទ�ប
នេធR�ជាអ្ន��ំផ្លវូនេគបា� �្មយួយល់ក្រតង់នេ�ះនេទ?  សភាពចិត្តតែដលភ្លសឺ្វង្ គឺសភាព
ចិត្តតែដលដឹងគុណតនៃម្ល អ៊ីចឹងនេហ�យនេទ�បធម៌នេ�ះជាធម៌�ំមុ=នេគឱ្យ�ុសលធម៌
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 194
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ទាំងឡាយនេដ�រក្រតូវផ្លូវរបស់វា គឺនេដ�រក្រតូវផ្លវូនេ�យភ្លសឺ្វង្ នេ�យសរមា�នេមហRងូ
គឺធម៌�តញ្ញនូេ�ះ។

នេមហRូងភ្លសឺ្វ្ង �ំឱ្យ�ូ�ហRូងតែដលជាធមម៌ា�តែត�មា្ល្ំងនេ�ះ ភ្លឺស្វ្ង
ល្អតាមនេមហRងូនេ�ះតែដរនេក្រqះនេមហRងូនេ�ះភ្លសឺ្វង្ ស្គ្ល់ផ្លូវក្រតូវ ស្គ្ល់គុណតនៃម្ល
ដឹងគុណតនៃម្ល  ច្បាស់�្នងុអារម្មណ៍  នេ�ះគឺ�តញ្ញធូម៌។  ម�ដល់ក្រតង់នេ�ះ  ពូសំុ
ព�្យល់បតែ�្ថមថា �តញ្ញូគឺជាសភាពចិត្តតែដលនេ��តព�ីមា្ល្ំងក្រសប វិញ្ញ្ណដឹង
ក្រសប ដឹងថានេ�ះជាគុណ គឺគុណតនៃម្ល ក្រ�នេឡ�នេr�ញភា្លម្ស្គល់្ច្បាស់ណាស់
ទទួលអារម្មណ៍ច្បាស់ណាស់  ដឹង�្នុងចិត្តច្បាស់ណាស់ថា  នេ�ះជាគុណតនៃម្ល
សភាពចិត្តតែបបនេ�ះនេហ�យនេ0ថាដឹងគុណតនៃម្ល  នេ�ះនេហ�យគឺធម៌�តញ្ញូ។  នេប�
សភាពចិត្តដឹងយ៉្ងច្បាស់  ដឹងក្រតូវច្បាស់8ស់ថា  នេ�ះជាតនៃម្ល  នេពលតែដល
ចិត្តទទួលតនៃម្លតែដល=្ល�ួដឹងច្បាស់ ថានេ�ះគឺជាតនៃម្ល នេរ}ងអីចិត្តមិ���់នេe្ត ្ចិត្តមិ�
លំឱ�នេគរព�តនេវទី  ដូនេច្នះនេហ�យវានេធR�ឱ្យការលះបង់ភ្លសឺ្វង្  វានេធR�ឱ្យម�សកិារ�៏
ភ្លសឺ្វ្ង  នេធR�ឱ្យឧត្តមគតិមា�ភាពភ្លសឺ្វង្ណាស់  នេធR�ឱយ្នេមតា្ត្  �រុណា  មុទតិា
ឧនេបកា្ខ្តែដលជាធម៌មា�តែត�មា្ល្ំង ភ្លឺស្វ្ងណាស់ នេធR�ឱ្យចិត្តនេគរព នេធR�ឱ្យចិត្ត
��់នេe្ត្ នេធR�ឱ្យមនេ�សនេញ្ចត�ភ្លឺស្វ្ងខ្ល្ំងណាស់។ ដូនេច្នះ�តញ្ញកូ្រតូវតែតជាធម៌
នេមហRូងនៃ��ុសលធម៌ទាំងឡាយ  អ្ន�ក្រសនៃមនេម�លចិត្តអត់ដឹងតនៃម្ល  មិ�ច្បាស់
អំពីតនៃម្ល នេត�នេមតា្ត្ �រណុា ការលះបង់តែដលជា�ុសលធម៌ មា�តែត�មា្ល្ងំ រ�ភាព
ភ្លឺស្វ្ងនេr�ញនេទ? ដូនេច្នះ �តញ្ញូតែក្របថាដឹងគុណតនៃម្ល អត្ត-�ញ្ញូតែក្របថាមិ�ដឹង
គុណតនៃម្ល នេប�មិ�ដឹងថានេ�ះគឺជាតនៃម្ល នេរ}ងអីតែដលបា�ទទួលការលះបង់ តែដល
ជាធម៌ដ៏មា�តនៃម្លនៃ�ការលះបង់ពីអ្ន�ដនៃទ  ចិត្ត=្ល�ួក្រតូវបា�ទទួលភាព��់នេe្ត្  គឺ
ការសំពះដឹងគុណតនៃម្លនៃ�ការលះបង់នេ�ះ  តែតនេ�យចិត្តមិ�ដឹងគុណតនៃម្ល  ចិត្ត
អ�តញ្ញូ  ផVុយនេJវិញនេJជានេអ}នេJជាអួតថា=្ល�ួក្រគ�់នេប�  បា�ជានេគលះបង់ឱ្យ
នេr�ញ�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្នេ��តការដឹងបស្ត្រញ្ចស្នេទ នេម�លនេr�ញតនៃម្លបស្ត្រញ្ច្សនេ0ថា
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 195
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មិ�ដឹងគុណ  ឬអ�តញ្ញហូ្នងឹនេទ អ្ន�អាចលះបង់ឱ្យម�ុស្សអ�តញ្ញនូេJនេ��តនេទ?

ម�ុស្សអ�តញ្ញូ គឺមិ�ដឹងថាការលះបង់នេ�ះមា�តនៃម្លនេសះ ដូចយ�នេពក្រជនេJឱ្យ
មា�់អី៊ចឹង គឺមា�់មិ�ស្គ្ល់គុណតនៃម្លដូចតែតគ្ន្នេទ នេប�ស្គល់្គុណតនៃម្ល នេប�ដឹង
គុណតនៃម្ល ដឹងច្បាស់ថាទនេងR�របស់=្ល�ួគ្ម�្តនៃម្លទាល់តែតនេសះ នេក្រqះមា�់មិ�អាច
ស្គ្ល់នេពក្រជបា�នេទ នេត�អ្ន�មា�ចិត្ត�តញ្ញូឯណា យ�នេពក្រជនេJឱ្យមា�់? អ្ន�
នេr�ញ�តញ្ញូជាចិត្តភ្លឺស្វ្ងនេទ ធម៌នេ�ះសមជានេមហRូងនៃ��ុសលធម៌ទាំងអស់
ឬនេទ?

ព�្យល់ម�ដល់ក្រតង់នេ�ះ  នេត�អ្ន�មា�សញ្ញណ្=្លះអំពីធម៌�តញ្ញនូេហ�យ
ឬនេK?  �តញ្ញូ  គឺជាចិត្តភ្លឺស្វ្ងតែដលស្គ្ល់គុណតនៃម្ល។ ឧទាហរណ៍ចំនេqះ
ចិត្តម�ុស្សក្រសីមា្ន�់្តែដល�ិយយថា  =្ល�ួមិ�ចង់បា�អីនេទ  ចង់បា�តែតក្របុសនេចះ
នេម�លតែថ  នេចះយ�ចិត្តទុ���់�ឹង�ង  នេពល�ងមិ�សប្បាយចិត្ត  នេចះលួង
នេ8ម�ង។ល។ ឮនេហ�យដឹងនេហ�យចង់តែតនេស�ច នេត�ម�ុស្សក្របុសមា�តនៃម្លឯណា
ឬម�ុស្សក្របុសមា�ចិត្ត�តញ្ញឯូណា នេJនេធR�នេរ}ងគ្ម�្តនៃម្លតែបបនេ�ះ? �ងមិ�អាច
រ�បា�ក្របុសមា�តនៃម្ល  ឬក្របុស�តញ្ញូនេទ  គឺមុ=តែតរ�បា�ក្របុសនេចាលនេម្ស¨ត
នេក្រqះនេr�ញរូបសក្រមស់  នេr�ញលុយនេr�ញកា�់តែដល�ងមា�  ជាម�ុស្ស
វិញ្ញ្ណដឹងបស្ត្រញ្ចស្ ដឹងម�តែត=្ល�ួឯង គឺចង់បា�ក្រទព្យ�ង ឬរូបសម្ផស្ស�ង
ហ្នងឹ មុ=តែតទឹ�តែភ្ន�រនេហមរហម�្នងុជីវិតមិ�ស្វង្ហ្នងុនេហ�យ នេហ�យ�្ងល់ថា =្ល�ួ
មា�សពRយ៉្ង លុយកា�់ រូបសម្បត្តិ នេត�នេហតុអRមិី�អាចរ�ក្របុស តែដលអាចផ្តល់
ភាព��់នេe្តឱ្្យ�ងបា�  ចិត្តចង់របស់�ងគឺជា�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្  �្នងុធម្មជាតិនេ�ះ
គ្ម�្អញនេទ �ងមា�អារម្មណ៍ឱ្យនេគម�យ�ចិត្តអញ គឺជាការចង់បា�បស្ត្រញ្ចស្
ដូនេច្នះបា�ជាវាមិ�ក្រតូវ អRតីែដល�ងមា�ចំនេqះបុគ្គល�តញ្ញតូែដលជាចិត្តក្រសប
ស្គ្ល់តនៃម្លនេម�លនេr�ញអRីតែដល�ងមា�  គ្ម្�តនៃម្លទាល់តែតនេសះ  ដូនេច្នះមិ�
អាចបា�បុរសមា�ចិត្ត�តញ្ញ ូផ្តល់ភាព��់នេe្តដ្ល់ក្រសីតែដលអត់តនៃម្លតែបបនេ�ះនេទ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 196
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គឺ�ង ក្រតូវតែតនេJជាទឹ�តែភ្ន�រនេហមរហម�្នុងជីវិតមិ�ឈប់តែបបនេ�ះនេហ�យ។
ម�ុស្សមា�ចិត្តអាតា្ម្�ិយមតែបបនេ�ះ  មិ�អាចមា�ចិត្ត�តញ្ញូ  ឬចិត្តស្គ្ល់
គុណតនៃម្លបា�នេទ នេហ�យនេប�មិ�ស្គ្ល់គុណតនៃម្ល�៏មិ�មា�ចិត្តនេគរពតែដរ អី៊ចឹង
នេហ�យបា�ជាម�ុស្សតែដល�ងក្រសឡាញ់ �ងក្របចណ្ឌ �ង=ឹង �ងនេ¦្លះ្មិ�
ឈប់ នេត�ចិត្តនេគរពម�ុស្សមា្ន�់្អាចក្របចណ្ឌ អាច=ឹង អាចក្របទុស្តតបត�្នុងនេរ}ង
ស្អមួីយបា�នេទ?  គឺមិ�អាចទាល់តែតនេសះ។ នេប��ងមា�ចិត្តក្របចណ្ឌ មា�ចិត្ត=ឹង
ឬចិត្តក្របទុស្ត គឺជាចិត្តមិ�នេគរព ឬមួយ�ងជាម�ុស្សអ�តញ្ញូមិ�ស្គល់្តនៃម្ល ឬ
បុរសតែដល�ងក្រសឡាញ់ជាម�ុស្សអ�តញ្ញូ  មិ�ស្គ្ល់តនៃម្ល  ឬមិ�មា�តនៃម្ល
នេហ�យនេប��ងជាម�ុស្ស�តញ្ញូស្គ្ល់តនៃម្ល នេត��ងអាចរស់នេKជាមួយម�ុស្ស
ក្របុសតែដលអ�តញ្ញ ូមិ�ស្គល់្តនៃម្លបា�នេទ? ដូនេច្នះនេប�នេr�ញនេ¦្លះ្តែតគ្ន្ ក្របចណ្ឌ
តែតគ្នន្េហ�យមិ�តែលង គឺម�ុស្សទំាងពីរហ្នងុអ�តញ្ញ ូមិ�ស្គល់្តនៃម្លដូចគ្នន្េហ�យ។

សូមបញ្ជ�់្ថា  ចិត្តអ�តញ្ញូគឺជាចិត្តមិ�ដឹងគុណតនៃម្ល  មិ�តែម�ចិត្ត
រមិលគុណតែដលជាចិត្តសហវ ហ៊្�ក្របទុស្តតបត�ឹងគុណនេ�ះនេទ អ្ន�យល់
ក្រតង់ចំណុចនេ�ះនេទ? ចិត្តរមិលគុណគឺសហវខ្ល្ំងណាស់ អាក្រ��់ខ្ល្ងំណាស់
ជាក្របនេភទចិត្តអាក្រ��់  ឯចិត្តអ�តញ្ញូអាចជាចិត្តរបស់ម�ុស្សល្ងង់ បQុតែ�្តនេប�
មា�អ�ុសធម៌�្នុងចិត្តដូចជាក្រចតែណ� គំ�ុំ នេមាទ�ភាពគឺតែលងនេJជាចិត្តល្ងង់
នេហ�យ  គឺនេJជាចិត្តសហវនេឃរនេÛនេហ�យ  បQុតែ�្តនេប�ចិត្តអ�្តញ្ញូមិ�ស្គ្ល់
គុណតនៃម្ល តែតមា�ចិត្តមា��ុសលធម៌គឺនេមតា្ត្  �រុណា មុទិតា ឧនេបកា្ខ្ ជានេដ�ម
ម�ុស្សនេ�ះកា្ល្យនេJជាម�ុស្សល្ងង់នេJវិញ។ អ្ន�ផ្>យធម៌ល្បីៗសពRនៃថ្ង គឺជា
ម�ុស្សមា�ចិត្តអ�តញ្ញូ  គឺមិ�ដឹងគុណតនៃម្ល  ចិត្តអាតា្ម្�ិយម គឺវិញ្ញ្ណដឹង
បស្ត្រញ្ច្ស ដឹងម�អញ ដឹងថាមា�អញ អី៊ចឹងបា�ជានេទស�នេ0យយតា ឱ្យ
យយតានេធR�បុណ្យបា�ម�អញហ្នុង មា�អញឯណា អញគឺក្រចឡំ អញគឺអវិ-
ជា្ជគឺ្ដឹង=ុស ដូនេច្នះក្រតូវ គឺនេធR�អំនេព�ណា�ំនេJរ�អស់អញ មិ�គិតពីអញ គិតតែតពី
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 197
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ម�ុស្សតែដលមា�តនៃម្លគួរតែតនេធR�ចំនេqះ នេ�ះគឺបុណយ្ក្រតវូ នេហ�យអ្ន�នេទស�ទាំង
នេ�ះ ចិត្តគ្ម�្�ុសលធមដ៌ចូជានេមតា្ត្ �រុណា មុទិតា ឧនេបកា្ខន្េទaត មា�តែតចិត្ត-
ក្រចតែណ� ចិត្តគំ�ំុ ចិត្តនេមាទ�ៈ ជាម�ុស្សបាតម�ុស្ស បQតុែ�្តនេធR�ជាមិ�=ឹង នេធR�ជាមា�
អធយ្ក្រស័យល្អនេក្រqះជាប់សីលនេដ�ម្បីអញ  តែត�្នុងចិត្តនេពញនេqរនេJនេ�យធម៌
អ�តញ្ញូ  មិ�ស្គ្ល់តនៃម្ល  នេហ�យរុញក្រចា�នេ�យ�មា្ល្ំងអ�ុសលធម៌គឺក្រចតែណ�
គំ�ំុ ¦្ន�ី្ស នេមាទ�ភាព គឺជាម�ុស្សអាក្រ��់បំផុត នេថា�ទាបបំផុត នេ�ះនេហ�យ
ជាសម័យកាលតែដលក្រពះធម៌សតែម្តងនេ�យក្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធរ8យ�័យ
ទំាងក្រសុងនេ�ះ។

មា�ឧទាហរណ៍=្លះនេទaតនៃ�ចិត្តមិ�ស្គល្់តនៃម្ល ដូចជាអ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្ត
=ំក្រសវក្រជាវរ�ភពសក្រមាប់ជវីិត  នេហ�យដឹ�ជញ្ជ�ូម�សុ្សនេJរស់នេKនេល�ភពថ្មី
នេ�ះ អ្ន�សញ្ជងឹគិតនេម�លនេត�មា�តនៃម្លឬនេទ?  នេត�មា�ម�ុស្សបQ�ុ្ម�្��់ អាចនេJ
រស់នេKនេល�ភពទំាងនេ�ះបា�  នេប�ម�ុស្សនេKនេល�តែផ�ដីឯនេ�ះ  �ំពុងតែតជិះជា�គ់្ន្
នេ�ងក្របវ័ញ្ចគ្ន្ រុញក្រចា�គ្ន្នេ�យចិត្តក្របកា�់ក្របនេទសឯង ក្របនេទសអញ ពូជ-
សស�៍ឯង ពូជសស�៍អញ នេរ}ងតែដលមា�តនៃម្ល គឺជួយព�្យល់ម�ុស្សអ�តញ្ញូ
មិ�ស្គល់្តនៃម្លឱ្យស្គល់្តនៃម្ល ក្រពមរស់នេKសុ=ស�្តនេល�ភពតែផ�ដីទំាងអស់គ្ន្ ជា
ការងារដ៏មា�តនៃម្ល តែតពួ�នេគនេម�លមិ�នេr�ញថានេ�ះជាការងារមា�តនៃម្ល តែបរជា
នេJ=ំដឹ�ជញ្ជូ�ម�ុស្សនេJនេKភពនេផ្សង ចង�់ប់សពថាជាការងារដ៏មា�តនៃម្ល
សក្រមាប់ជីវិតនេគនេJវិញ នេហ�យអ្ន�ផ្តួចនេផ្ត�មគំ�ិតនេ�ះរបស់=្លួ�នេKនេល�ភពនេ�ះ
នេទaតផង អ្ន�នេម�លចុះ នេត�នេ�ះគឺជាចិត្តអRី? នេត�មា�គុណតនៃម្លទាញចិត្តអ្ន�ឱ្យ
នេគរពនេទ? �:ួតនេអ�យតែស��:ួត! ងងឹតនេអ�យតែស�ងងឹត! អ�តញ្ញូនេអ�យអ�តញ្ញូ
នេ�ះនេហ�យជាចិត្តមិ�ស្គល់្តនៃម្ល ចិត្តមិ�ដឹងគុណ ចិត្តអ�តញ្ញ។ូ ពិភពនេ8�ដឹ�-
�ំនេ�យម�ុស្សមា�ចតិ្តអ�តញ្ញនូេ�ះ  រ�ភាពភ្លសឺ្វង្ឱ្យពិភពនេ8�មិ�នេr�ញ
នេទ ដូនេច្នះនេហ�យបា�ជាពិភពនេ8�នេ�ះគ្ម្�សុ=ស�្តិភាព មិ�តែម�ជា�តែ�្លង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 198
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ផ្តល់ភាព��់នេe្តឱ្្យជីវិត នេទាះបីជាមា�នេមតា្ត្ �រុណា�្នងុ�រណី=្លះ�៏នេ�យ�ច៏តិ្ត
នេមតា្ត្ �រណុានេ�ះ មិ�បា��ំភាពភ្លឺស្វ្ង �ំសុ=ស�្តភិាពដល់ជីវិតម�ុស្សពិត
ក្របា�ដនេឡ�យ។ នេ�ះបា�អ្ន�នេម�លនេr�ញថា �តញ្ញ ូគឺជាធម៌នេមហRងូនៃ��ុសលធម៌
ទំាងឡាយតែម�។  ចិត្ត�តញ្ញសូ្គល់្តនៃម្លរ�នេr�ញភាពក្រតូវ  រ�នេr�ញភាពល្មម
រ�នេr�ញយុត្តធិម៌  រ�នេr�ញសុ=ស�្តភិាព  រ�នេr�ញភាព��់នេe្ត្  រ�នេr�ញភាព
ភ្លសឺ្វង្នៃ�ដំនេណ�រជីវិតទំាងក្រសុង។  ភាពល្មម  ភាពក្រតូវមិ�តែម�នេស្ម�ភាពនេទ  ដូនេច្នះ
ធម៌ល្មម ធម៌ក្រតូវ ក្រតូវរ��្នងុចិត្តតែដលជា�មា្ល្ងំបនេណា្តយ្ �មា្ល្ងំក្រសប �មា្ល្ងំគ្ម�្
អញ ម�ិតែម�រ�នេr�ញ�្នុង�្បាលម�ុស្សដូចនេស្ម�ភាពនេឡ�យ នេត�អ្ន�យលក់្រតង់
ចំណុចនេ�ះនេទ?  ធម្មជាតិនៃ��ូ��8បៈតែដលមា�ធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់វិល
�មា្ល្ងំតែដលនេចញពីការវិលនេ�ះ  មិ�តែម�ជា�មា្ល្ងំក្រតង់នេឡ�យ  មិ�តែម�ជា�មា្ល្ងំ
នេJមុ=នេឡ�យ  គឺ�មា្ល្ងំរាងរងRង់  អ្ន�នេម�លភពទំាងអសវ់លិ�្នងុរនេបaបនេមQច  �្នងុ
ទក្រមង់យ៉្ងនេមQច  គឺ�មា្ល្ំងតែដលនេចញពី�ូ��8បៈតែដលមា�ធាតដុទឹី�នេភ្ល�ង
=្យល់វិល គឺ�្នុងទក្រមង់តែបបនេ�ះនេហ�យ ភាពក្រតូវ  ភាពល្មមគឺក្រតូវ ឬល្មមតាម
សភាពនៃ��មា្ល្ំងនេ�ះ ម�ុស្ស  �ិងពិភពនេ8�របស់ម�ុស្សនេ��តពី�មា្ល្ំងនេ�ះ
តែដលក្រតូវគកឺ្រតូវ�្នុងសណា្ឋ្��មា្ល្ំងនេ�ះ ដនូេច្នះនេហ�យនេទ�ប=្ញុំ�ិយយថា ភាពក្រតូវ
ភាពល្មមមិ�តែម�នេស្ម�ភាពនេទ។

ឧទាហរណ៍ បុរសមា្ន�់្ជានេមបQលីូសតែដលមា�ក្របព�្ធស្លប់្នេចាល នេហ�យ
ប�្សល់ទុ���ូក្របុសមា្ន្�់ឱយ្គត់  គតក់្រសឡាញ�ូ់�ក្របុសរបស់គត់ខ្ល្ងំណាស់
នេហ�យគត់ជាម�ុស្សតែដលមុឺងមា៉្ត់ហ្មត់ចត់�ឹងការងារបំផុត  គត់តែតងចាប់
ម�ុស្ស  តែដលក្របក្រពឹត្តបទនេល្ម�ស��់គុ�នេ�យគ្ម្�នេល��តែលងនេឡ�យ។ នៃថ្ងមួយ
អ្ន�ក្របក្រពឹត្តបទនេល្ម�សនេក្រគ}ងនេញ¨�គឺជា�ូ�របសគ់ត់ គត់ដឹងនេរ}ងនេ�ះនេហ�យ
គត់ឈឺចាប់ គត់ភា�់ភំាង គត់បាត់លំ�ឹងផ្លវូចិត្ត គត់លំបា�ចិត្តយ្៉ងខ្ល្ងំ បQតុែ�្ត
�្នងុមុ=�ទីជានេមបQលីូស គត់ក្រតូវតែតអ�ុវត្តច្បាប់ គត់ឱ្យនេគនេJចាប់�ូ�គត់តែដល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 199
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តាមទមា្លប់្គត់ធម្មតា គឺគត់ដឹ��ំការចុះបស្ត្រងា្កប្នេ�ះនេ�យ=្ល�ួគត់ផ្ទល់្ តែត�្នងុ
�រណ�ីូ�របស់គត់នេ�ះ គត់មិ�បា�នេJនេទ គត់ទប់ចិត្តមិ�បា�នេទ គត់ឱ្យ
នេគនេJ គត់នេKអង្គុយស្ង្ត�់្នុងប�Vប់តែតមា្ន្�់ឯង សក្រម�់ទឹ�តែភ្ន�។ មា�បQលីូស
តែដលមឺុងម្៉ាត់ បQតុែ�្តនេក្រប�ការកាត់�្តីតែត�្បាល គ្ម�្ចិត្តតែដលគ្ម�្អញម�ថ្លងឹតែថ្លង�្នងុ
ការងាររបស់=្លួ�នេទ នេគបា��ិយយថា បុរសជានេមបQូលីសមា�ចិត្តមិ�នេស្ម�រវាង
�ូ�=្លួ� �ិង�ូ�របស់នេគនេទ នេប��ូ�នេគគត់ចុះនេJចាប់ផ្ទល់្ បQតុែ�្តដល់�ូ�=្ល�ួឯង
=្ល�ួមិ�នេធR�ដូនេចា្នះ្នេទ នេគទាមទាររ�ភាពយុត្តធិម៌ នេ�ះនេហ�យតែដល=្ញុថំាមិ�ក្រតូវ មិ�
ល្មម នេរ}ងក្រតូវ នេរ}ងល្មមតែដលថ្លឹងតែថ្លងនេ�យចិត្តគ្ម្�អញ រ�នេr�ញថានេយ�ង
គួរតែតនេយគយល់ដល់ម�ុស្សតែដលល្អ នេធR�ការងារតែដលមា�ក្របនេយជ�៍ដល់សង្គម
ជាតនិេក្រច��ណាស់ ភាពល្មម ភាពក្រតឹមក្រតូវ គកឺ្រតូវតែតឱ្យនេគនេJនេធR�នេរ}ងហ្នឹងអី៊ចឹង
នេហ�យ នេហ�យនេប��រណីចាំបាច់តែដលនេទាសរបស់�ូ�គត់មា�ទំហំធ្ង�់ធ្ងរ�្នុង
លំ�ប់ណាមួយ  នេយ�ងក្រតូវសក្រមួលឱ្យម�នេKក្រតឹម�ក្រមិតណាមួយ នេ�ះមិ�តែម�
នេក្រqះតែត�ូ�នេ�ះនេទ  គឺនេក្រqះតែតគណុសម្បត្តរិបស់ឪពុ�ចំនេqះជាតិតែតបQនុេណា�ះ្
នេយ�ងដឹងថា នេប�គត់ដឹងថានេយ�ងសក្រមួលនេទាស�ូ�គត់ក្រតឹម�ក្រមិតណាមួយ គត់
មុ=តែតបដិនេសធ នេក្រqះគត់យល់ថា វាមិ�យុត្តិធម៌ចំនេqះម�ុស្សទូនេJ ដូនេច្នះ
នេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ  នេរ}ងល្មមគឺនេយ�ងសក្រមួល�ូ�គត់នេហ�យ  នេយ�ងមិ�ឱ្យគត់ដឹងនេទ
នេក្រqះនេយ�ងដឹងថា  នេទាះគត់ឱ្យអ�ុវត្តនេទាសរបស់�ូ�គត់នេស្ម��ឹងនេទាសរបស់
អ្ន�ដនៃទ  �៏ដួងចិត្តរបស់គតឈ់ឺផ>្ខ្ល្ំងណាស់ ដូនេច្នះ�តញ្ញរូបស់នេយ�ងស្គល់្
ល្មម ស្គល់្ក្រតូវ គឺក្រតូវសក្រមួលដល់�ក្រមិតណាតែដលម�សិការរបស់នេយ�ងក្របាប់ថា
ល្មម នេហ�យការមិ�ឱ្យគត់ដឹងគឺជានេរ}ងល្មម នេរ}ងក្រតូវតែដលនេយ�ងក្រតូវតែតនេធR��្នងុ
�រណីគត់នេ�ះ។ នេr�ញនេទ ភាពក្រតូវ ភាពល្មមមិ�តែម�នេស្ម�ភាពនេទ ទក្រមង់នៃ��ូ�
�8បៈវិលនេK�្នងុសណា្ឋ�្ជារងRង់  ការសនេក្រមចតែដលក្រតឹមក្រតូវ  គឺក្រតូវតែតក្រសប
�ឹង�មា្ល្ំង នេក្រqះនេយ�ងនេ��តម�ពី�មា្ល្ំងនេ�ះ។ ការដឹងល្មម ដឹងថាក្រតូវនេ�ះ គឺ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 200
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ការដឹងតនៃម្ល នេ�ះគឺ�តញ្ញ ូដឹងពីវិញ្ញណ្តែដល8ត តែដលគ្ម�្អញនេKនេពលគិត
នេKនេពលដឹង វិញ្ញ្ណដឹងក្រតូវនេ�ះ វិលម�ចូល=ួរ�្បាល =ួរ�្បាលគិត នេក្រqះ
វិញ្ញ្ណចូលម�ដល់នេហ�យ  វិញ្ញ្ណតែដលក្រតូវ  តែដលដឹងតនៃម្ល  វិលចូល�្នុង
=ួរ�្បាលនេហ�យ =ួរ�្បាល�៏គិតបា��ូវនេរ}ងមា�តនៃម្ល យល់នេរ}ងមា�តនៃម្លគឺសមា្ម្-
ទិដ្ឋិ សមា្ម្សង:បប្ៈ នេ�ះជាតួបញ្ញ្គឺការយល់ក្រតវូ បញ្ញ្គឺការយល់ក្រតូវនេ�ះឯង
មិ�តែម�ឆ្ល្តនេទ  គឺយល់ក្រតូវ  នេពលវិញ្ញ្ណដឹងក្រតូវនេ�ះវិលម�ចូល�្នុងមាត់
បនេង:�តការ�ិយយក្រតូវតាមការដឹងក្រតវូនៃ�វញិ្ញ្ណដឹងក្រតវូ  នេ�ះសមា្មវ្ាចា នេហ�យ
វិញ្ញ្ណដឹងក្រតូវវិលចូលក្រគប់ទា្វ្រទាំងអស់គឺសមា្ម្�ម្ម�្តៈ  នេហ�យប�្ទ្ប់ម�មិ�
រស់នេKក្រតូវ!  នេJចង់បា�យ�ម�នេធR�អRី  បនំេq�អRី បំបQ�អRី វា=ុសនេហ�យ នេប�នេr�ញ
ការរស់នេK=ុស គឺមា�នេហ�យមា�នេទaត ចង់បា�នេហ�យចង់បា�នេទaត បនេង:�ត�ូ�
ម�ទទួលមរត�របស់=្ល�ួ នេត�វាជាការងារមា�តនៃម្លនេទ? �ូ�ម�សុ្សនេពញតែផ�ដី
នេមQចមិ�ឱ្យនេJ? នេប�គ្ម្�អញគឺឱ្យនេហ�យ។ នេ�ះមិ�តែម�ជាការរស់នេKក្រតូវនេទ
វញិ្ញ្ណដឹងក្រតវូ �ចខ់តក្រតវូនេJជាចិត្តតែដលរសន់េKក្រតូវ រសន់េKសមល្មម ដឹង
អRតីែដលមា�ភាពចំាបាច់�្នងុជីវិត  នេ�ះគឺសមា្មអ្ាជីវៈ  នេ�ះគឺតួសីលក្រតូវ  នេហ�យនេប�
ដឹងក្រតូវនេហ�យ នេរ}ងអីតែដលមិ�ព្យយមក្រតូវ ព្យយមតែត�្នងុនេរ}ងតែដលដឹង ចុះនេប�
ដឹងក្រតូវ មិ�ព្យយមក្រតូវ! នេហ�យវិញ្ញណ្ដឹងក្រតូវនេ�ះ�ឹងរឭ�ដឹងក្រតូវ នេហ�យចិត្ត-
�ឹងមា�លំ�ឹងក្រតូវ គឺសមា្មស្មាធិ នេ�ះគឺសមាធិ។

រំឭ�៖  ចិត្ត�តញ្ញូ�ច់ខតគឺក្រតូវនេ��តម�ពីវិញ្ញ្ណដឹងក្រតូវ  យល់
ក្រតង់ចំណុចនេ�ះនេទ? តែដលក្រតូវគឺក្រសប ឬបនេណា្តយ្តាម�មា្ល្ងំ�ូ��8បៈវិល វា
អត់បស្ត្រញ្ច្សបា�នេJជាដឹងក្រតូវ នេប�បស្ត្រញ្ច្សគឺនេJជាដឹង=ុស គ្ម្�អញនេសះ
�្នងុធម្មជាតិនេ�ះ  បQតុែ�្តនេគដឹងម�អញ នេពលគិតអី អារម្មណ៍អញមា�ជាប់ជា�ិច្ច
ដូនេច្នះម�ុស្សអាតា្ម្�ិយម �ច់ខតគ្ម្�ធម៌�តញ្ញនូេទ នេក្រqះវានេ��តពីវិញ្ញ្ណ
ដឹងបស្ត្រញ្ច្សតែដលវិញ្ញ្ណដឹងបស្ត្រញ្ច្សនេ�ះ អាចមា��ុសលធម៌នេផ្សងនេទaត
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