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ថ្ងៃ��ទី០៣ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៤:៥៧នាទីល�ាច

អវិជា្ជ្បច្ចយ សងា្ខរ្ា សងា្ខរ្ប្បច្ចយ វិញ្ញ្ណំ វិញ្ញ្�ប្បច្ចយ �មរូបំ
�ម �ិងរូបគឺម�ុស្ស សម្ប� នេ0ថារូប �មគឺចិត្ត ចិត្តមា�រច�សមs�័្ធវាគឺ នេវទ-
�=�្ធ សញ្ញ្=�្ធ សងា្ខ្រ��្ធ �ិងវិញ្ញ្ណ�្ខ�្ធ នេពលវិញ្ញណ្នេ�ះដឹងក្រតឹមក្រតូវល្អ
វិញ្ញ្ណនេ�ះចូលរួមបនេង:�តចិត្តគឺនេJជាម�ុស្សមា�ចិត្តល្អ ចិត្តម�ិអាតា្ម្�ិយម
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 203
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គឺចិត្តដឹងក្រតូវ នេពលស្ត្ប់សំនេឡងពូ វិញ្ញណ្នេ�ះដឹងគុណក្របនេយជ�៍នៃ�សំនេឡង
នេ�ះ ដឹងទឹ�ចិត្តអ្ន��ិយយ នេ�ះគឺដឹងគុណ នេ�ះគឺចិត្ត�តញ្ញ។ូ

ម�ុស្សអាតា្ម�ិ្យមមា�ចិត្តនេ��តពីវិញ្ញណ្ដឹង=ុស  នេក្រqះ�្នងុធម្មជាតិ
�មា្ល្ំង គ្ម្�អញនេទ អារម្មណ៍អញជាអារម្មណ៍អាតា្ម្�ិយម ជាអារម្មណ៍តែដល
នេ��តពីវិញ្ញណ្ដឹង=ុស  ដូនេច្នះនេហ�យម�ុស្សមា�ចិត្តអាតា្ម�ិ្យម ស្តប់្សំនេឡងពូ
មិ�ដឹងតាមសភាពពិតរបស់សំនេឡងនេ�ះនេទ  គឺថាមិ�ស្គ្ល់គុណនៃ�សំនេឡង
នេ�ះនេទ ទំាងគុណក្របនេយជ�៍ ទំាងគុណធម៌នៃ�សំនេឡងនេ�ះ  នេ�ះគឺមិ�ដឹងគុណ
មិ�ស្គល់្គុណ នេ�ះគឺចិត្តអ�តញ្ញ។ូ ដូនេច្នះនេហ�យ បា�ជាម�ុស្សអាតា្ម�ិ្យម មិ�
ស្គល់្គុណនៃ�សំនេឡងពូនេទ សំនេឡងដ៏មា�គុណក្របនេយជ�៍ �ិងគុណធម៌ ពួ�នេគ
មិ�ស្គល់្នេទ ស្តប់្មិ�ដឹងនេទ ដូចមា�់នេr�ញនេពក្រជមួយនេបា៉ត្ មា�់មិ�ស្គល់្នេពក្រជ
មួយនេបា៉្តនេ�ះនេទ  នេ�ះគឺជាចិត្តអ�តញ្ញូ  ដូនេច្នះនេហ�យ  ម�ុស្សមា�ចិត្ត
អាតា្ម្�ិយម ស្ត្ប់មិ�ដឹងគុណសំនេឡងពនូេទ ស្តប់្សំនេឡងពូមិ�យល់នេទនេ�យ
សរចិត្តអាតា្ម�ិ្យម  ឬចិត្តអ�តញ្ញនូេ�ះ។  នេK�្នងុសង្គមតែ=្មរ  ម�ុស្សអាតា្ម�ិ្យម
នេក្រច��ណាស់  ដូនេច្នះវាសមនេហតុផលនេហ�យតែដលនេគស្ត្ប់សំនេឡងពូមិ�យល់
នេ�ះ៕
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ថ្ងៃ��ទី០៦ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:៤១នាទីយប់
=្ញុឮំម�ុស្សឧស្>ហ៍�ិយយថា =្ញុំមិ�ចង់រាប់អា�អ្ន�នេ�ះនេទ នេក្រqះវា

អត់ក្របនេយជ�៍ =្ញុមិំ�បាច់ស្គល់្អ្ន�នេ�ះនេទ នេក្រqះវាគ្ម�្បា�ក្របនេយជ�៍អី =្ញុ=ំ្ជលិ
នេធR�នេរ}ងនេ�ះណាស់ នេក្រqះវាអត់ក្របនេយជ�៍ =្ញុ=ំ្ជលិ�ិយយនេដ�មនេគណាស់ �ំតែតនេគ
ស្អប់អត់ក្របនេយជ�៍។ល។ =្ញុំយ�ចិត្ត=្ញុំតែដលនេ��តពីវិញ្ញ្ណដឹងក្រតូវនេJថ្លឹង=្ញុំ
យល់ថា  =្ញុំមិ�នេធR�អRីតែដលនេគថានេគមិ�នេធR�នេរ}ងនេ�ះ ឬនេរ}ងនេ�ះ  នេក្រqះវាអត់ក្រប-
នេយជ�៍នេ�ះនេទ នេក្រqះមិ�តែម��្នុងចិត្ត=្ញុំមា�អារម្មណ៍ថាអត់ក្របនេយជ�៍នេទ
បQុតែ�្ត=្ញុំមា�អារម្មណ៍ថា  =្ញុំបា�នេធR�នេរ}ងតែដលអត់តនៃម្ល  តែតនេរ}ង=្លះ នេគយល់ថា
អត់ក្របនេយជ�៍ តែត=្ញុំមា�អារម្មណ៍ចង់នេធR�ណាស់ ដូចជា�ិយយនេដ�មម�ុស្ស
តែដល�្នុងចិត្ត=្ញុំមា�អារម្មណ៍ថាជាម�ុស្ស=ូច ចង់នេជរណាស់ម�ុស្ស=ូច មិ�
បា�តិះនេដaល =្ញុទំទួលអារម្មណ៍ថា=ុស ថាស្តយ្ណាស់។

q�្យថាអត់ក្របនេយជ�៍សក្រមាប់អារម្មណ៍=្ញុំ  =្ញុមំា�អារម្មណ៍នេe្តភ្ា្លម្  =្ញុំ
ដឹងថាម�ុស្សតែបបនេ�ះអាតា្ម�ិ្យមណាស់ �្នងុចិត្តគិតរបស់ម�ុស្សនេ�ះ គិតរ�តែត
ក្របនេយជ�៍  នេហ�យក្របនេយជ�៍តែដលម�ុស្សនេ�ះ�ិយយ  គឺជាក្របនេយជ�៍ផ្ទល់្-
=្លួ�របស់វាសុទ្ធសធ គូ សុភាព នេម�ំមុ=នេគគិតនេរ}ងតែបបហ្នឹង នេធR�តែបបហ្នឹង
�ំតែតលំបា�=្ល�ួនេទ នេធR�នេរ}ងនេ�ះនេទ�ប�ំម�ឱ្យក្រសួល=្ល�ួ។ល។ =្ញុសំ្តប់្នេហ�យនេe្ត្
�ឹង គូ  សុភាព នេឡ�ងញ័រសច់ =្ញុំដឹងច្បាស់ថា ចិត្ត�តញ្ញូគឺជាចិត្តយល់ក្រតូវ
គឺជាចិត្តតែដលអត់អញនេទ�បក្រតូវ នេពលអ្ន��ិយយម�មា�អញ គឺបQះទង្គចិ�ឹង
ចិត្ត=្ញុភំា្លម្  =្ញុកំ្រគឺតនេ�ះក្រគឺត  ម�ុស្សបាតម�ុស្សម�បនេក្រងa�ធម៌  ម�ុស្សវិញ្ញណ្
ដឹងបស្ត្រញ្ចស្ ម�ុស្សឆ្ងយ្ពីធម៌នេ0មិ�ឮម�បនេក្រងa�ធម៌ នេហ�យឱ្យក្របជាពលរដ្ឋ
នេគរព មិ�ស្គ្ល់គុណ មិ�ស្គ្ល់នេទាស នេ�ះគឺម�ុស្សនេទាស ម�ុស្សវិញ្ញ្ណ
បស្ត្រញ្ច្ស ម�ុស្សដឹងបស្ត្រញ្ចស្ ម�ុស្សអាតា្ម�ិ្យម ម�ុស្សអ�តញ្ញូ ក្របជាពលរដ្ឋ
នេដ�រតាម នេគរពនេធR�តាម វញិ្ញ្ណ�តញ្ញូរបស់=្ញុ ំដឹងច្បាស់ថា�ំក្របនេទសទាំងមូល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 205
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នេJរ8យនេហ�យ =្ញុ=ឹំងតែស�=ឹង =្ញុដឹំងក្របជាពលរដ្ឋភាគនេក្រច��ជាម�ុស្សវិញ្ញណ្
បស្ត្រញ្ចស្ ដូនេច្នះពួ�គត់ដឹង=ុសពី=្ញុំ  អី៊ចឹងនេហ�យបា�ជាគត់មិ�=ឹង នេប�គត់ដឹង
ដូច=្ញុំ គត់=ឹងដូចតែត=្ញុំអ៊ីចឹង ហួសនេហតុម�ុស្សឡប់នេសះម�បនេក្រងa�ម�ុស្ស
ឱ្យស្គ្ល់គុណ ស្គ្ល់នេទាស ស្គ្ល់តនៃម្លនេ��តតែដរអី? នេត�ម�ុស្សងងឹតអ៊ីចឹង �ំ
ម�ុស្សឱ្យភ្លឺស្វ្ងនេ��តនេទ?  ម�ុស្សអ�តញ្ញូតែបបនេ�ះ ម��ំម�ុស្សឱ្យ�តញ្ញូ
នេ��តនេទ? មិ�អនីេទ =្ញុំ�ឹងនេចញ�ិយយព�្យល់ក្របជាពលរដ្ឋ ឱយ្គតស់្គល្់តនៃម្ល
ស្គ្ល់គុណ ស្គល់្នេទាស ឱ្យនេJជាម�ុស្សមា�ធម៌�តញ្ញ�ូ្នងុនេពលដ៏ឆប់ៗនេ�ះ។

វិញ្ញ្ណដឹងក្រតូវរបស់=្ញុំ ដឹងថារបស់តែ�្លងកា្លយ្តែដលមា�សណា្ឋ�្ដូច
របស់ពិតមា�នេទាសខ្ល្ងំណាស់ អាយហR�ូមួយជារបស់តែ�្លងកា្លយ្ មា�សណា្ឋ�្
រូបរាងដូចរបស់ពិត  វានេក្រគះថា្ន�់្ខ្ល្ងំណាស់សក្រមាប់អ្ន�ទិញ  វិញ្ញណ្គ្ម�្អញ
របស=់្ញុំ គិតដល់នេគតែដលល្ងង់មុ=តែតងាប�់ឹងរបស់តែ�្លងកា្ល្យហ្នឹងនេហ�យ =្ញុកំ្រគឺត
ណាស់�ឹងរបសត់ែ�្លងកា្លយ្ហ្នងឹ នេប�វិញ្ញណ្អ្ន�ដឹងអញ នេគមិ�រវល់នេទ ពីនេក្រqះ
នេរ}ងនេ�ះមិ�បQះអញ តែតវិញ្ញណ្ល្អ វិញ្ញណ្ដឹងក្រតូវ វិញ្ញណ្�តញ្ញរូបស់=្ញុំ  ដឹង
នេក្រគះថា្ន្�់នៃ�របស់តែ�្លងកា្ល្យតែដលមា�រូបរាងដូចរបសព់ិតណាស់ នេ�ះគឺនេតជ
គុណ ស� សុជា នេ8�នេទស�សុទ្ធតែតនេរ}ងរា៉្វនេចញពីវិញ្ញណ្ដឹងបស្ត្រញ្ចស្
វញិ្ញ្ណអញតែដល�្នុងធម្មជាតិនេ�ះគ្ម្�អញនេទ នេ8��ិយយដូចអ្ន�នេចះដឹង
អី៊ចឹង ម�ុស្សតែដលមា�វិញ្ញណ្បស្ត្រញ្ចស្ដូចគ្ន ្ស្តប់្នេJមិ�ដឹង=ុសនេទ តែតq�្យ
ក្រគប់ម្៉ាត់របស់នេ8�នេចញម�ពីអារម្មណអ៍ញនេ�ះ នេប�ជាq�្យក្រតូវគ�ុឺហ� នេប�
នេចញម�ជាq�្យពិត�្នងុចិត្តនេ8�គឺ=ុស នេហ�យ�ិងq�្យតែដលមិ�ក្រតូវយ�ម�
�ិយយនេសះ  តែតនេ8�យ�ម��ិយយ អ្ន�មា�វិញ្ញណ្�តញ្ញូដឹងថា  ក្រគប់
q�្យរបស់នេ8�នេចញម�ពីវិញ្ញណ្ដឹងបស្ត្រញ្ច្សនេទ  =ុសនេទ នេធR�មិ�នេ��ត ទំាង
នេ8� �ិងម�ុស្សតែដលនេ8�ក្របាប់ �ិងអប់រំឱ្យនេធR� គឺនេធR�មិ�នេ��តដូចគ្ន្ នេប�នេធR�នេ��ត
គឺនេធR�ហ្នុងឯង មិ�តែម�ជាអារម្មណ៍ពិត�្នងុចិត្តនេទ អ្ន�តែដល�ិយយថាតាំងពី=្ញុំ
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ស្តប់្នេ8�ម� =្ញុបំា�នេធR�ចិត្តតាមនេ8�នេក្របa�ក្របនេIហ្នងឹបា�មួយចំ�ួ�ធំនេហ�យ
ចិត្ត�តញ្ញ=ូ្ញុសំ្តប់្នេJ ឮវិញ្ញណ្បស្ត្រញ្ចស្នេគ�ិយយថា នេគនេធR�ជានេធR�បា�=្លះនេហ�យ
អ្ន�ស្គ្ល់នេធR�ជានេធR�បា�នេទ? មិ�តែម�ពិតនេទ គឺនេធR�ជានេធR�បា�នេទ មា��័យថាក្រចឡំ
ថានេធR�បា� ការពិតស្តប់្នេ8�ក្រគូយូរៗនេJ នេធR�បា�តាមនេ8�ក្រគូក្របាប់យូរៗនេJ គឺ
បស្ត្រញ្ចស្នេJៗហ្នងឹឯង ឬឡប់នេJៗហ្នងឹឯង ឬវនេងRងនេJៗហ្នងឹឯង នេក្រqះវិញ្ញណ្
ដឹងរបស់នេ8�ក្រគូ  គឺវិញ្ញណ្ដឹងបស្ត្រញ្ចស្ ដូនេច្នះនេធR�តាមបា�នេ8�ក្រគូតែដល
មា�វិញ្ញ្ណដឹងបស្ត្រញ្ច្ស គឺនេធR�នេរ}ងបស្ត្រញ្ចស្ នេរ}ងឡប់ នេរ}ងវនេងRងហ្នងឹនេហ�យ៕
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ថ្ងៃ��ទី០៧ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៨:៥៨នាទីយប់
ទិដ្ឋជុុ�ម្ម ក្រពះពុទ្ធចាត់ទុ�ជាអំនេព�ល្អ  ឬអំនេព�បុណ្យ  ឬអំនេព�ក្រតូវមួយ

�្នុងចំនេណាមអំនេព�បុណ្យ ឬអំនេព�ក្រតូវទាំង១០។ អ្ន�អាចនេធR�អំនេព�នេ�ះបា� លុះក្រតា
តែតអ្ន�នេ�ះស្គ្លអ់Rី=សុ អRីក្រតវូច្បាស8់សណ់ាស់ ដូនេច្នះនេយ�ង�ិយយបា�ថា
អ្ន�តែដលនេធR�បុណ្យទី១០ គឺទិដ្ឋុជុ�ម្មនេ�ះបា� លុះក្រតាតែតបុគ្គលនេ�ះ�តញ្ញូខ្ល្ំង
ណាស់  គឺម�ុស្សតែដលមា�វិញ្ញ្ណនេ��តម�ពី�មា្ល្ំងក្រសប �មា្ល្ំងគ្ម្�អញ
�មា្ល្ងំក្រតូវ ដូនេច្នះបា�ជាក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា  �តញ្ញបុូគ្គលគឺបុគ្គលមា�នេ�យ�ក្រម
កាលពីជំ��់ក្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធ  មា�តែតក្រពះពុទ្ធមួយអង្គជា�ំពូលនេគ  មុ�នេគ
ប�្ទប់្ម�នេទ�បក្រពះអង្គទាញតក្រមង់បា�សវ័�ឱ្យមា�វិញ្ញណ្ដឹងក្រតូវតាមលំ�ប់
លំនេ�យម�។

សម័យនេ�ះ�្មយួៗ អាចសមា្គល់្ថាបុគ្គល�តញ្ញូ ស្គល់្គុណ ស្គល់្តនៃម្ល
មា�វិញ្ញណ្ដឹងក្រតូវ  �ក្រមយ្៉ងណា នេហ�យសភាពទំាងអស់ ឬធម៌ទំាងអស់នេ�ះ
ទំាង=ុសទំាងក្រតូវ ក្រតូវនេរaបចំនេឡ�ងនេ�យសរ�ម្ម  ឬ�មា្ល្ំងតែដលនេយ�ងបា�គិត
នេr�ញនេJដឹងថា  �តញ្ញូនេ�ះ  ពិតជាមា�នេ�យ�ក្រមណាស់នេហ�យបា�ជួប
�តញ្ញូជ� �ិងបា�ស្គ្ល់�តញ្ញូជ� គឺជានេរ}ងសំណាងណាស់ គឺជានេរ}ង�ក្រម
ណាស់។  នេហតុអRី�ិយយថាសំណាង?  នេក្រqះវិញ្ញ្ណនេ�ះនេហ�យតែដលក្រតូវ
អនេ�្ទល្នេយលនេយគនេ��តជាជីវិតថ្មី  �្លងកាត់�្នងុវាលវដhសង្>ររាប់8�នេកាដិ
ជាតិនេJមុ=នេទaត។  ដូនេច្នះ  ការតក្រមង់ឱ្យវិញ្ញណ្ដឹងក្រតូវ ឬនេ0ថាទិដ្ឋជុុ�ម្ម នេរ}ង
អីតែដលមិ�ចាត់ទុ�ជាអំនេព�ល្អ ជាអំនេព�បុណ្យឬជាអំនេព�ក្រតូវនេ�ះ នេហ�យនេត�អ្ន�ណា
អាចនេធR�បា�នេក្រeពីចិត្តស្គល់្ផ្លវូ ឬចិត្ត�តញ្ញូនេ�ះ? ម�ដល់ក្រតង់នេ�ះ អ្ន�យល់អំពី
បុគ្គលតែដលមា�ចិត្ត�តញ្ញូមា�នេ�យ�ក្រមតែបបណានេហ�យ នេហ�យបុគ្គលតែដល
បា�ជួបនេហ�យស្គល់្  �ិងបា�ក្របនេយជ�៍អំពីចិត្ត�តញ្ញូ  វាសំណាងយ្៉ងណា
នេ�ះនេហ�យ។
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ក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា ភ្លពីឺឥឡូវ  ភ្លនឺេJមុ=  នេទាះបា�ទទួលព�្លតិឺចពីឥឡូវ
�៏នេ�យ  តែតវាជាដំនេណ�រនេJរ�ផ្លវូក្រតូវនេK�្នងុអ�គតជាតិដ៏តែវងឆ្ងយ្។  ទិដ្ឋជុុ�ម្ម
គឺការបងា្ហ្ញផ្លូវក្រតូវនេJឱ្យម�ុស្ស  នេត�អាចតក្រមង់ក្រគប់ម�ុស្សបា�តែដរឬនេទ?

នេទ!  អ្ន�អាចនេធR�ទិដ្ឋុជុ�ម្មបា�គឺបុគ្គល�តញ្ញូ នេត�នេធR�ចំនេqះអ្ន�ណា? ឱ្យចំនេqះ
អ្ន�ណា?  ឱ្យបា�ចំនេqះបុគ្គលតែដលមា�ឧប�ិស្ស័យ គឺជាម�ុស្សតែដលនេចះ
នេក្រប�ធម្មសញ្ញ្  គឺការគិតក្រតិះរិះពិចារណានេ�យចិត្តគ្ម្�អញ នេពលនេ�ះបុគ្គល
នេ�ះ  �ឹងដឹងថាបុគ្គលតែដល�ំពុងនេធR�ទិដ្ឋុជ�ុម្មជាម�ុស្សបងា្ហញ្ផ្លវូយ៉ង្ជា�់-
ច្បាស់  នេពលនេ�ះនេហ�យចិត្តរបស់នេគនេ��ត�្តីនេគរព នេក្រqះបា�ទទលួការយល់
ក្រតូវដ៏អស្ចរ្្យមយួ  ចិត្តនេគរំនេភ�បនេក្រqះវិញ្ញ្ណរបស់នេគ  ដឹងគុណតែដលនេគបា�
ទទួល ថាវាមា�ក្របនេយជ�៍ដល់�ក្រមិតណា  ចិត្តនេក្រត�អរ  ចិត្តនេគរព  ចិត្តរំនេភ�ប
គ្ម�្ស្តយ្អR�ី្នងុជីវិតរបស់នេគនេឡ�យ នេម�លនេr�ញច្បាស់ថាមា�តែតវិញ្ញណ្ដឹងក្រតូវ
នេ�ះនេទ តែដល�ឹងនេយលនេយគ�្នងុ�ំនេណ�តថ្មនីេហ�យភ្លសឺ្វង្ ស្គល់្ផ្លវូក្រតូវតែដលក្រតូវ
នេដ�រនេ�យគ្ម្�អ្ន�បងា្ហ្ញនេទaតនេឡ�យ  នេក្រqះរយ8�ជាតិនេJមុ=របស់=្លួ�
វញិ្ញ្ណដឹងក្រតវូនេ�ះ �ឹងនេធR�ជាក្របទីប�ំផ្លូវរបស់ជីវិតនេ�យគ្ម្��តញ្ញូជ�ម�
�ំផ្លូវនេទaតនេឡ�យ  នេហ�យចិត្តតែដលនេ��តពីវិញ្ញ្ណដឹងក្រតូវនេ�ះ �ឹងក្រតូវជួប�ូវ
�តញ្ញជូ�ដ៏អស្ចរ្្យនេK�្នងុអ�គតជាតិណាមួយនេ�យខ�មិ�បា� នេពលនេ�ះ
នេហ�យតែដលនេគ�ឹ�ដល់ម�សុ្សជាទកី្រសឡាញ់របស់នេគ គមឺា្ត្យឪពុ� បងប្អ�ូរួម
ទំាងម�ុស្សដូចគ្ន្ ចង់ឱ្យមា�ឱកាសម�ស្ត្ប់�តញ្ញូជ� នេដ�ម្បីមា�វិញ្ញ្ណ
ដឹងក្រតូវបា�ជា  ឧប�ិស្ស័យ�្នងុការដឹងក្រតូវនេK�្នងុដំនេណ�រ�្លងកាត់វាលវដhសង្>រ
នេ��តស្លប់្ៗ នេក្រច��រយ8�ជាតិទក្រមំាបា�ជួប�តញ្ញជូ�ដ៏�ំពូល នេK�្នងុអ�គត
ជាតិណាមួយ។

នេគក្រសនៃមនេr�ញម�ុស្សតែដលងងឹត  មា�ឱកាសជួប�តញ្ញូជ�ដ៏�ក្រម
នេហ�យ នេក្រqះតែតឧប�ិស្ស័យសងម�ជាអ្ន�ងងឹត អ�តញ្ញជូ�មិ�ស្គល់្គុណ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 209
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ពួ�នេគ�ឹងវនេងRងមុជនេង�បៗ នេ��តស្ល្ប់ៗជាអនេ��ជាត�ិ្នុងភាពវនេងRង នេហ�យនេK
�្នុងជាតិមួយដ៏យូរលង់ខងមុ=  នេទាះនេគមា�ឱកាសជួប�ឹង�តញ្ញជូ�ដ៏�ក្រម
នេហ�យនេគមិ�បា�ដឹងថា  នេ�ះគឺជា�តញ្ញូជ�  អ្ន�បំភ្លឺដ៏អស្ច្រ្យនេហ�យ�៏ងងឹត
ហួសបុគ្គលជា�តញ្ញូ នេហ�យ�៏មុជនេង�បៗ�្នុងសមុក្រទអវិជា្ជ្នេ�ះគ្ម្�ទីបញ្ចប់។
អ្ន�ក្រសនៃមចុះ អRីៗ ទំាងអស់�្នងុនេ8�នេ�ះនេ��តម�ពី�ម្ម ឬ�មា្ល្ងំដូចជាឡា� មQូតូ
ផVះ  នេពក្រជ  មាស  រូបសម្ផស្សស្អ្ត  ចំនេណះដឹង  តំតែណងតួ�ទី  ចិត្តម�ុស្ស
ចិត្ត�តញ្ញូ ចិត្តនេ8ភល�់ ចិត្ត¦្ន�ី្ស នេត�ធមទ៌ាំងអស់នេ�ះ មួយណាមា�តនៃម្ល
ជាងនេគ?  ចិត្តម�ុស្សធម្មតាយល់=ុសថា តំតែណងតួ�ទី រូបសម្ផស្ស នេពក្រជ មាស
លុយកា�់ជារបស់មា�តនៃម្ល�្នងុជីវិត  ដូនេច្នះនេហ�យនេទ�បនេគនេធR�បុណ្យក្របាថា្ន្ឱ្យជួប
របស់ទាំងអស់នេ�ះនេទaត  បQុតែ�្តតែដលក្រតឹមក្រតូវ  នេត�ឱ្យអ្ន�ណាក្របាប់ថាអRីតែដល
មា�តនៃម្លជាងនេគ? តែដលក្រតឹមក្រតូវ គឺចិត្ត�តញ្ញូជាអ្ន�កាត់�្តី ជាអ្ន�ឱ្យតនៃម្លថា អRី
តែដលមា�តនៃម្លជាងនេគ។

សូមរំឭ�ថា  អRីៗទាំងអស់�្នុងនេ8�នេ�ះ  គឺនេ��តពី�មា្ល្ំង  ឬ�ម្ម។
ចិត្ត�តញ្ញូ ជាអ្ន�ឱ្យតនៃម្លធម៌ទាំងអស់តែដលនេ��តពី�មា្ល្ំងហ្នឹង។ ចិត្ត�តញ្ញូឱ្យ
តនៃម្លថា ចិត្ត�តញ្ញកូ្រតូវនេKមុ=នេគ រុញក្រចា�នេ�យ�ុសលធម៌នេមតា្ត្ �រុណា មុទិតា
ឧនេបកា្ខ្ ឯធម៌នេ8ភៈ នេទាសៈ នេមាហៈជាធម៌�មា្ល្ំងរុញតែដរ តែតមិ�តែម�ជាធម
អាក្រ��់នេទ  នេក្រqះមា��តញ្ញនូេKពីមុ=  នេប�ខងមុ=ជាចិត្តអ�តញ្ញូ  ចិត្តមិ�ស្គល់្
គុណនេទាស អ្ន�នេKខងមុ=ល្ងិត មា�នេមតា្ត្ �រុណា មុទិតាជាចិត្តល្អតែតវនេងRង
នេប�អាណិត  ឬជួយមិ�ស្គល់្តនៃម្ល  នេចះតែតនេធR�នេJ  នេហ�យនេប�អ�តញ្ញនូេហ�យមា�
ចិត្តក្រចតែណ�  ¦្ន្�ីស  នេមាទ�ភាព  នេហ�យឧបត្ថម°នេ�យ�មា្ល្ំងធម៌នេ8ភៈ
នេទាសៈ នេមាហៈ គឺអាក្រ��់ខ្ល្ងំណាស់។ ទំាងអស់នេ�ះ ទំាងដឹងថាធម៌នេ�ះល្អ ធម៌
នេ�ះអាក្រ��់ គឺធម៌�តញ្ញូជាអ្ន�ដឹង អ្ន�ក្របាប់ទំាងអស់។ ជួប�តញ្ញជូ�តក្រមង់ទិដ្ឋិ
នេ0ថា “ ទិដ្ឋុជុ�ម្ម”  នេដ�ម្បីឱ្យវិញ្ញ្ណអ្ន�មា�ឧប�ិស្ស័យដឹងក្រតូវ ដឹងគុណ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 210
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ដឹងនេទាស ដឹង=sស់ដឹងទាប ដឹងនេរ}ងគួរមិ�គួរ �ិងបា�ជាឧប�សិស្យ័នេJជបួ
�តញ្ញជូ��ំពលូ ឬក្រពះពុទ្ធនេK�្នងុជាតិណាមួយ។

អ្ន�ក្រសនៃមដល់នេរ}ងនេ�ះ នេត�អ្ន�នេក្រសaវ=្លួ�ឬនេទ? នេត�អ្ន��ឹ�ដល់តែមQឪ
ម�ុស្សជាទីក្រសឡាញ់ �ិងម�ុស្សទូទាំងពិភពនេ8�នេទ?  អ្ន�នេ��តចិត្តសនេងRគ
�ឹងជីវិតសតRនេទ? អ្ន�យល់នេហ�យឬនេKថា នេហតុអRីបា�ជាក្រពះពុទ្ធមិ�សឹងមិ�
សក្រមា�? អ្ន���ឹនេr�ញពុទ្ធ�ចិ្ចទំាងក្របំារបសក់្រពះអង្គនេទ? ក្រពឹ�ក្រទងបិ់ណ្ឌបាក្រត
នេពលរនេសaលក្របទា�ធម៌នេទស�ដល់ម�សុ្ស នេពលក្រពលប់ក្របទា�ឱវាទដល់ភិ�្ខុ
នេពលអាក្រធាក្រតនេ�ះក្របស្ន្នេទវតា �ិងនេពលនេទaបភ្លកឺ្របនេម�លនេម�លសតRតែដលមា�
ឧបស្ស័យនេដ�ម្បកី្រពះអង្គនេJនេក្របាស។  នេហតនុេ�ះនេទ�បនេ8�មមាញឹ�គ្ម្�នេពល
សក្រមា� នេដ�ម្បីផ្តល់ជាឧប�ិស្ស័យដល់សតRសក្រមាប់បា�នេJជួប�ឹង�តញ្ញជូ�
ដ៏�ំពលូ នេK�្នុងជាតខិងម=ុដ៏យូរលង់។ អ្ន�ក្រសនៃមដល់គុណទំាងបីរបសក់្រពះ-
ពុទ្ធ គឺ�រុណគុណ វិសុទ្ធគុណ �ិងបញ្ញគុ្ណ ឥឡូវq�់�ណា្តល្៥០០០ក្រពះ-
វស្>នៃ��មា្ល្ំងក្រពះធម៌ តែដលសតែម្តងនេ�យ ក្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធក្រពះ�មសមណ-
នេគតម ជានេពលនេវ8សមក្រសបដល់សពR សតRនេហ�យ សូមអ្ន�នេប��នេសតក្របសទ
នេដ�ម្បី  ស្ត្ប់ឱ្យយល់�ូវធមត៌ែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តង នេដ�ម្បីបា�ជាក្របទីប�ំផ្លូវ�្នុង
ដំនេណ�រជីវិតនៃ�វាលវដhសង្>រ  �ិងនេJជួប�ត្តញ្ញជូ��ំពូលនេK�្នងុអ�គតជាតិ
ដ៏យូរលង់។ សូមរំឭ�ថា ធម៌�តញ្ញូនេ�ះ គឺផVុយ�ឹងចិត្តមា�អញ កាលណា
ចិត្តគ្ម�្អញ�ក្រមិតណា គឺធម៌�តញ្ញមូា��មា្ល្ងំ �ក្រមិតនេ�ះតែដរ៕
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ថ្ងៃ��ទី១០ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:១០នាទីថ្ងៃ��
នេ8�ក្រគូអត់មា�អារម្មណ៍ថា�្គង ថា=ុស គឺវិញ្ញណ្ដឹង=ុស មិ�តែម�

វិញ្ញណ្ដឹងក្រតូវចូលរួមជាមួយ  =�្ធបនីេទaតនេដ�ម្បីបនេង:�តចិត្ត�តញ្ញូបា�នេទ។ ចិត្ត
�តញ្ញមូ�ពីវិញ្ញ្ណល្អ  ដឹងថា=ុសមា�ចិត្តរនេង:¨ស តែដលជាចិត្តអាចវិបស្ស�
យល់ �ិងqលក់្រតូវដនំេណ�រធម៌បា� នេក្រqះអាចqល់ក្រតវូដំនេណ�រធម្មជាតិ បា�
ទាលត់ែតចិត្តដឹងល្មម ដឹង�្គងច្បាស់8ស់ ចិត្ត�តញ្ញូ។ នេប�សសិស្វិបស្ស�ណា
តែដលនេr�ញក្រគូ គួច សុងហ�់ មា�ក្របព�្ធធុ�នេ�ះ នេហ�យនេរសីក្រសីក្របនេភទនេ�ះ
ជាក្រគូវិបស្ស� មិ�នេទ�ស  មិ��្គង ឬនេទ�សតិចៗ ចិត្តមិ�មា�ទទួលសញ្ញ្�្គងខ្ល្ងំ
ដល់នេKជាមួយមិ�បា�នេទ  �ូ�សិស្ស�៏ជាចិត្តអ�តញ្ញធូ�ុក្រគូ  នេ�ះតែដរ  នេហ�យ
�ុបំាចន់េJវបិស្ស�អ ី ចិត្តគ្ម�្វិញ្ញណ្ដឹងល្មម មិ�អាចវិបស្ស�បា�យល់ �ិង
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qល់ក្រតូវភាពល្មមតែដលជាច្បាប់ធម្មជាតិបា�នេទ  នេហ�យចិត្តមិ�មា�វិញ្ញណ្ដឹង
ល្មមនេ�ះ �ឹង�ំសតRនេJនេ��ត�្នងុទីនេថា�ទាបនេ�យនេចaសមិ�ផុតនេឡ�យ។

ក្រពះពុទ្ធនេទាះមួយរយៈ=្លីមុ�សតR�ច់=្យល់ស្ល្ប់ �៏នេ8�នេJនេក្របាស
គឺព�្យល់ឱ្យសតRមា�វិញ្ញណ្ជារច�សមs�័្ធមួយរបស់ចិត្តនេ�ះ ដឹងក្រតូវ ដឹងល្មម
ដឹងច្បាប់ធម្មជាតិ នេចះដឹងនេទ�ស នេចះដឹង�្គង នេក្រqះវិញ្ញណ្នេ�ះ �ឹងចំាគុណនេ�ះ
ជាវិញ្ញ្ណដឹងក្រតូវ  សក្រមាប់�ំនេណ�តសតR�្នុងអ�គតជាតិ  ដឹង=ុស ដឹងក្រតូវ
ដឹងល្មម ដឹង�្គង នេហ�យវិញ្ញ្ណនេ�ះ �ឹងស្គ្ល់ផ្លូវ  ដឹងសំនេឡងក្រតូវ �ឹងនេJ
ជួបក្រពះពុទ្ធនេK�្នងុអ�គតជាតិដ៏យូរលង់៕
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ថ្ងៃ��ទី១១ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:១០នាទីយប់
នេហតុអRនីេKនេពលម�ុស្សជិតស្លប់្នេហ�យ  ក្រពះពុទ្ធនេKតែតនេJនេធR�ទិដ្ឋជុុ�ម្ម

គឺការតក្រមង់ទិដ្ឋឱ្ិយបុគ្គលនេ�ះនេទaត?

នេទាះបីម�ុស្សជិតស្លប់្�៏នេ�យ ក្រពះពុទ្ធនេKតែតនេJសតែម្តងធម៌ ព�្យល់
ម�ុស្សជិតស្ល្ប់នេ�ះ។ នេយ�ង មា��្ងល់នេទថា នេហតុអRីក្រពះពុទ្ធនេKតែតសតែម្តង
នេក្របាសម�ុស្សជិតស្ល្ប់នេ�ះ?  �្នុងដំនេណ�រពុទ្ធក្របវត្តិ  នេយ�ងនេr�ញស�ម្មភាព
តែបបនេ�ះរបស់ក្រពះពុទ្ធជាញឹ�ញាប់  នេហ�យនេពលបច្ចុប្ប�្ន  នេ8�តាអាចារ្យ
តែតងតែត�ិម�្តក្រពះសង្ឃ  សតែម្តងធម៌នេទស�ឱ្យម�ុស្សជិតស្លប់្នេ�ះស្តប់្  នេ�យ
មា�ជំនេ�}ថា ម�ុស្សជិតស្លប់្ កាលស្តប់្ធម៌តែដលក្រពះសង្ឃសតែម្តង �ឹងបា�ជា
ក្របទីបនេJ�្នុងជីវិតសតR�ជាតិនេក្រកាយ។  អ្ន�មា�=ួរ�្បាល�្ងល់នេទថា ជ�ំ�់
ក្រពះពុទ្ធ នេត�ក្រពះពុទ្ធ�ិយយអRី�ឹងអ្ន�ជិតស្ល្ប់នេ�ះ? ស�ម្មភាពនេ�ះ វាដូច�ឹង
ក្រពះសង្ឃតែដលនេធR�ចំនេqះម�ុស្សជិតស្លប់្�្នងុនេពលបច្ចុប្ប�្នតែដរ។ នេត�កាលជំ��់
ក្រពះពុទ្ធ  ក្រពះអង្គនេធR��ិច្ចការនេ�ះគឺទិដ្ឋុជុ�ម្មនេដ�ម្បីអRី?  សូមអ្ន�យល់�្នុងភាពជា
ម�ុស្សផង ជាអ្ន�មិ�ឡប់ ជាអ្ន�មិ�មា�សស�ផង  ជាអ្ន�ភ្លសឺ្វង្ផង  មា�
បញ្ញស្មជាអ្ន�មា�ធម្មសញ្ញ្ផង៖ ចិត្តមា�រច�សមs�័្ធ៤ គឺនេវទ�=�្ធ សញ្ញ្-
=�្ធ សងា្ខរ្�្ខ�្ធ  �ិងវិញ្ញណ្�្ខ�្ធ អ្ន�ក្រតូវតែតយល់នេហ�យគិតឱ្យនេr�ញថា =�្ធ�ី-
មួយៗនេធR�ការយ៉្ងនេមQច។  វិញ្ញ្ណ�្ខ�្ធ៖  នេត�=�្ធមួយនេ�ះនេធR�ការយ៉្ងនេមQច?

កាលណាអ្ន�ស�្លប់  នេគនេ�ះអRី  បQះអRអី្ន�មិ�ដឹងនេឡ�យ  នេក្រqះអ្ន�បាត់វិញ្ញណ្
នេពលណាអ្ន�មា�វិញ្ញ្ណវិញ  អ្ន�ដឹង=្លួ�  នេ�ះគឺតួ�ទីរបស់វិញ្ញ្ណ  អ្ន�
សមា្គ្ល់វិញ្ញ្ណបា�នេហ�យឬនេK? នេគបា�វះក្រគនេលa�មា្តយ្ កាត់យ�ម�តឱ្យ
�ូ� នេគ��់មា្ត្យនេKជិត�ូ�នេហ�យនេធR�ការវះកាត់ ម�ិចា�់ថា្ន្ំសsឹ�នេទ នេគវះយ�
ក្រគនេលa�រួចម�តឱ្យ�ូ�ភា្ល្មៗ នេគម�ិទុ�ក្រគនេលa�នេKយូរនេទ នេក្រqះអRី? នេក្រqះ
ក្រគនេលa�ថ្មីៗនេ�ះនេKមា�វិញ្ញ្ណ នេប�ទុ�យូរគឺងាប់វិញ្ញ្ណនេហ�យ តតែលង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 214
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ជាប់នេហ�យ អ្ន�ស្គ្ល់សភាពវិញ្ញ្ណនេទ?  វិញ្ញ្ណគឺអ៊ីចឹង  នេត�អ្ន��ិយយ
ជាមួយក្រគនេលa�នេ��តនេទ?  នេត�អ្ន�វាយក្រគនេលa�ឈឺនេទ?  តែតក្រគនេលa�ងាប់វិញ្ញណ្
វះកាត់តមិ�នេ��តនេឡ�យ នេ�ះគឺសភាពវិញ្ញណ្ វិញ្ញណ្មា�តួ�ទីតែតបQណុ្ណងឹ  នេប�
វាចូលរួមជាមួយ=�្ធ៣នេទaតរបស់ចិត្ត  គឺនេវទ�=�្ធ  សញ្ញ្=�្ធ  សងា្ខរ្�្ខ�្ធ
នេ�ះវាកា្ល្យនេJជាចិត្ត អ្ន�នេម�លសភាពចិត្តរបស់អ្ន�នេម�ល នេត�វានេធR�ការយ៉្ង
នេមQច?  អ្ន�ក្រតូវសមា្គ្ល់ដឹងឱ្យបា�ថា  អRីជាចិត្ត  នេ�ះគឺតួ�ទីរបស់វិញ្ញណ្��្ធ
�្នងុរច�សមs�័្ធចិត្ត  គឺវានេធR�ឱយ្ដឹង=្លួ�  មិ�តែម�ស�្លប់ វិញ្ញណ្�្ខ�្ធមា�តួ�ទីតែត
បQណុ្ណងឹ។

បQតុែ�្តនេពលនេយ�ងនេJបុណ្យសព  នេគនេគរពវិញ្ញណ្�្ខ�្ធនេ�យមិ�នេគរព
=�្ធ៣នេទaតរបស់ចិត្តនេឡ�យ នេត�នេក្រqះអR?ី នេក្រqះជា=�្ធតែដល�ំមុ=នេគ�្នងុដំនេណ�រ
ចាប់បដិស�្ធិថ្មីនេK�្នុងទុគ្គតិភព  ឬសុគតិភព  អាក្រស័យនេល�វិញ្ញ្ណ�្ខ�្ធនេ�ះ
ក្រតង់នេ�ះសំខ�់ណាស់  អ្ន�ក្រតូវយល់ឱ្យបា�  វាជាសភាពតែដលម�ុស្សអាច
យល់បា� នេហ�យនេក្រeពីម�ុស្សយល់ក្រតងន់េ�ះមិ�បា�នេទ។ =្ញុំសំុ�ិយយសនេង្ខប
ពីតួ�ទី=�្ធ៣នេទaតរបស់ចិត្ត។ នេក្រកាយពីនេយ�ងដឹង=្លួ� មិ�ស�្លប់នេ�យសរ
វិញ្ញណ្�្ខ�្ធនេហ�យ  មា�ស្អមី�បQះ=្ល�ួនេយ�ងភា្លម្  នេយ�ងដឹងនេ�យវិញ្ញណ្�្ខ�្ធ  គឺ
នេយ�ងមិ�ស�្លប់  ប�្ទ្ប់ម�នេយ�ងដឹងឈឺ  ឬនេយ�ងដឹងក្រសួល  សុ=នេវទ�  ឬ
ទុ�្ខនេវទ� ការដឹងតែបបនេ�ះ គនឺេ�យនេវទ�=�្ធ គឺនេវទ�=�្ធនេដ�រតួតែបបនេ�ះ ដឹង
ស=ុ ឬដឹងទុ�្ខ  ដឹងក្រសួល  ដឹងមិ�ក្រសួល នេ�ះជាតួ�ទីរបស់នេវទ�=�្ធ ប�្ទប់្
ម�នេទaតនេយ�ងដឹងថា អRីតែដលម�បQះនេយ�ងនេ�ះ ជានៃដម�ុស្សតែដលទះតប់នេយ�ង
ឬជានៃដម�ុស្សតែដលស្ទ្បអតែង្អលនេយ�ង ឬជាដុំថ្ម ឬចុងកាំបិត ឬស្អីមួយតែដល
សមា្គ្ល់បា� នេ�ះគឺតួ�ទីរបស់សញ្ញ្=�្ធ ឯត�ួទីរបស់សងា្ខ្រ�្ខ�្ធ គឺការនេ�្ល�យ
តប�ឹងអRតីែដលវាបា�ទទួល ជា�ំហឹង ជាការនេពញចិត្ត នេពញចិត្ត�ក្រមិតណា ធា�់
នេចញ�ក្រមិតណា ជាតួ�ទីរបស់សងា្ខរ្��្ធ។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 215
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ចិត្តមា�=�្ធបួ� នេវទ� សញ្ញ្ សងា្ខ្រ វិញ្ញ្ណ នេ�ះគឺចិត្ត នេក្របaបបា�
ដូចចរ�្តនេភ្ល�ង ចរ�្តនេភ្ល�ងជាចិត្ត មា៉ស្ុី�ក្រតជា�់ជា=ួរ�ប្ាល កាលណាចរ�្តនេភ្ល�ង
នេ�ះ�្លងកាតម់ា៉្សុី�ក្រតជា�់ នេចញជាសមទិ្ធផលក្រតជា�់ គឺចហំយក្រតជា�់ ចិត្ត
តែដលមា�=�្ធ៤នេ�ះ វិលចូលនេJ�្នុង=ួរ�្បាលគឺគិត  នេKក្រតង់នេ�ះនេហ�យ នេK�្នងុ
ជំហ�នេ�ះនេហ�យ អ្ន�ក្រតូវយល់ឱ្យបា�ថា =្ញុចំង់�ិយយពអីRី  នេKនេពលតែដលចិត្ត
ចលូនេJ�្នុង=ួរ�្បាលនេ�ះនេហ�យ គឺនេពលតែដលក្រពះពុទ្ធនេJនេធR�ទិដ្ឋុជុ�ម្ម គឺការ
តក្រមង់ចិត្តឱ្យ�តញ្ញូ  គឺដឹង=ុស  ដឹងក្រតូវ  ដឹងដំនេណ�រធម្មជាតិនៃ��ូ��8បៈតែដល
មា�ធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់វិល ដឹងដំនេណ�រ�្គង ដឹងដំនេណ�រវិលរបស់�ូ��8បៈ។
ចិត្តតែដលដឹងថា�្គង ចិត្តនេចះតែតមា�អារម្មណថ៍ាមិ�សម ថា�្គង ថាមិ�សម នេធR�
តែបបនេ�ះបា�សម  នេក្រqះធម្មជាតិនេ�ះ  គឺនេ��តម�ពី�មា្ល្ំង�ូ��8បៈវលិ
តែដលក្រតឹមក្រតូវមិ��្គង  គឺម�ិក្រតូវមា�អញនេទ  អារម្មណ៍ថាមា�អញ បា�ម�
អញ  គឺអារម្មណ៍ឡប់  វា�្គង�ឹងដនំេណ�រធម្មជាតិ  ការដឹងម�=្លួ�តែបបនេ�ះគឺ
ដឹងឡប់ គឺវិញ្ញ្ណឡប់ ក្រតង់នេ�ះសំខ�់ណាស់ៗៗៗ នេត�អ្ន�គិតយល់នេr�ញ
ក្រតង់ហ្នឹងអត់? ឧទាហរណ៍ ក្រសឡាញ់នេក្រqះមា�អញ អផ្សុ��្នុងជីវិតនេព��៏
បនេង:�ត�ូ�ជាអារម្មណ៍អញ ជាអារម្មណ៍ឡប់  នេក្រqះតែតក្រសឡាញ់មា�អញវា
ឡប់  យ��ូ�ម�ក្របឹងចិញ្ចមឹ  =្ល�ួ�៏ហត់  នេហ�យចុងនេក្រកាយ�ូ��៏ងាប់នេKនេល�
តែផ�ដី ម�សុ្សនេពញដទំីាងអសន់េធR�អ៊ីចឹង។ នេយ�ងសួរថា មា��ូ�បQ�ុ្ម�្��់? នេគ
ក្របាប់នេយ�ងថាមា��ូ�តែតពីរ��់នេទ នេយ�ងសួរនេដ�មប្ីពញ្ញ្�់វញិ្ញ្ណឡប់ឱ្យម�
ដឹងក្រតូវ ដឹងតែលងឡប់ ថាមីងក្រតូវមា��ូ�១០��់ ឥឡូវមីងក្រសឡាញ់នេហ�យ
បនេង:�តវាតែតពីរ��់នេទ មីងអត់គិតដល់អា៨��់តែដលមីងអត់បនេង:�តនេទ អា�ូ�
ពីរ��់តែដលមីងក្រសឡាញ់នេហ�យបនេង:�ត  មីង�៏ពិបា��ឹងអាពីរ��់ហ្នងឹ  នេហ�យ
អាពីរ��់�៏ងាប់  នេហ�យមីងសប្បាយ�ឹងនេរ}ងហ្នងឹនេទaត  នេត�វិញ្ញណ្មីងឡប់នេទ
ឬ? អា៨��់តែដលមីងអត់បនេង:�តម� មីង�៏អត់ហត់ អា៨��់ហ្នងុ�៏អត់បា�ងាប់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 216
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នេហ!  វិញ្ញ្ណមីងដឹងឡប់នេទអី  មីងគប្បី�ឹងអាពីរ��់តែដលមីងក្រសឡាញ់អត់
នេ�យសរ�្តីក្រសឡាញត់ែដលមា�អញ នេធR�ឱ្យមីងនេធR�នេរ}ងឡប់អ៊ីចឹង  នេហ�យមីង
�ិយយការqរនេរ}ងឡប់របស់មីងនេទaត។ ក្រពះពុទ្ធ�ំពុងតែតទាញតក្រមង់ការដឹង
ឱ្យដឹងច្បាស់ថា =្ល�ួ�ំពុងតែតឡប់នេទ ទុ�្ខនេសះមា�អារម្មណ៍ថាសប្បាយ។

ចំនេqះនេ8�សង្ឃតែដលជាម�ុស្ស�្គងបំផុត អារម្មណ៍តែដលដឹងក្រតឹមក្រតូវ
មា�អារម្មណ៍ថា�្គងណាស់ តែតនេពលបងប្អូ�មា�អារម្មណ៍អញ នេធR�បុណ្យ�ឹង
នេ8�ដឹងថានេឡ�ងឋា�សួគ៌ ពួ�មីងៗ យយៗ តាៗ ដ៏នេក្រច��ស�្ធ�ឹស�្ធប់្�៏នេJ
ឱ��្បាលសំពះម�ុស្សឡប់  នេពលនេJបុណ្យនេខ្ម្ច  នេគគួរតែតសនេងRគ តែតក្រពះ-
សង្ឃនេ�ះ នេ8�តែបរនេJជានេស�ច  អារម្មណ៍ដឹងថា�្គងនេទ?  វិញ្ញណ្ដឹងរបស់
មីងអត់ដឹងថា  �្គងនេទឬ?  នេប�ទទួលអារម្មណ៍ដឹងថា�្គង នេហតុអីមីងនេគរព?

វិញ្ញ្ណដឹងរបស់មីងឡប់នេទឬ?  វិញ្ញ្ណដឹងរបស់មីងអត់ដឹង�្គងនេទ  នេពល
នេJចាប់ជាតិ វិញ្ញណ្ឡប់នេ�ះ បង:បនេង:�តនេK�្នងុជីវិត ឬ�ំនេណ�តសតRឡប់ នេចaស
មិ�រួចនេឡ�យៗៗៗ បងប្អូ�យល់ក្រតង់ហ្នឹងនេទ?  តែតនេr�ញថា�្គង  គឺ=ុសនេហ�យ
នេ�ះគឺវិញ្ញ្ណដឹង�្គង  ឧទាហរណ៍ក្រសីមា្ន្�់នេស្ល¨�q�់នេលចនេល�នេលចនេក្រកាម
បនេញ្ចញនេ�ះ បនេញ្ចញ�្បាលនេqះនេដ�ម្បីល�់នេឡ វិញ្ញណ្ដឹងក្រតូវ មា�អារម្មណ៍
ថាខ្ម្សនេអa�ណាស់ �្គងណាស់ នេ=s�មណាស់។ នេគបា�គិតឡប់ថា នេធR�អី៊ចឹង
នេហ�យ នេទ�បទា�់ម�សុ្សឱយ្ម�ទញិនេហ�យបា�លុយ នេយ�ង�៏នេដញសរួនេរ}ងដឹង
ឡប់របស់នេគថា លុយយ�ម�នេធR�អី? នេពលងាប់នេJ យ�លុយនេJតាមបា�ឬ?

នេគថាយ�ម�ទុ�ឱ្យ�ូ�នេគសប្បាយ ទុ�បញ្ជ�ូ�ូ�នេJនេរa�ក្រសុ�នេគ ទុ�ទិញ
ឡា� ទិញផVះនេធR�ហុហឺ ទុ�ឱ្យក្របសុៗក្រស�់ទឹ�មាត ់ទុ�ឱ្យនេគសរនេស�រ រាប់នេម�ល
នេត�មា�នេរ}ងក្រតឹមមួយនេទ? នេរ}ងបនេង:�ត�ូ� បា�ជាក្របឹងបញ្ជូ��ូ�នេJនេរa�ក្រសុ�
នេគ។ ឱ្យម�ុស្សក្រស�់ទឹ�មាត់�ឹងលុយកា�់របស់=្ល�ួ សុទ្ធសឹងជានេរ}ងឡប់។ នេរ}ង
ពិតគឺមា�តែតវិញ្ញណ្ដឹង=ុស ដឹងក្រតូវ ដឹង�្គងតែដលនេJចាប់បដសិ�្ធិ�្នុង�ំនេណ�ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 217
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ថ្មី នេត�អRីតែដល�ងនេរaបរាប់ម�ទាំងបQុ�្ម្� នេត��ងអាចយ�នេJបា�តែដរនេទ? នេត�
�ងមា�ដឹងថា វិញ្ញណ្ដឹងរបស�់ងម�ិដឹងអនីេទ �ពំុងឡប់នេទ ម�ិដឹង�្គង
មិ�ដឹង!  �ងស្គល់្q�្យមិ�ដឹងនេទ  វាមិ�ដឹង  គឺសភាពមិ�ដឹងថា�្គង អី៊ចឹង
បា�ជាសភាពដងឹចុតិបដិស�្ធ�ិ្គង�្នងុសតR �ងមិ�ដងឹ �ងយល់ក្រតងន់េ�ះនេទ?

អ្ន�ដឹង=ុសដឹងក្រតូវ  ដឹង�្គង  វិញ្ញ្ណដឹងក្រតូវនេ�ះនេហ�យ  ដឹង=sស់ដឹងទាប
ដឹងណា៎្! ដឹង! ដឹងថា�្គង បដិស�្ធិ�្នុងជីវិតសតR វិញ្ញណាដឹងនេ�ះ ដឹងថា�្គង
ណាស់ ម�ិចតុនិេទ ដូនេច្នះ ក្រតូវតែតចតុិ�្នងុសុគតភិព បា�វញិ្ញណ្ដឹងនេ�ះមិ��្គង
�ងយល់នេទ? យល់ក្រតង់ចំណុចនេ�ះនេទ? នេរ}ងនេ�ះសំខ�់ណាស់។

នេយ�ងនេr�ញអ្ន�ធំពុ�រលួយ មា�ក្រទព្យសម្បត្តិនេក្រច�� វិញ្ញ្ណដឹងក្រតូវ
របស់នេយ�ង ទទួលដឹងថា�្គងណាស់ ក្រសប់តែតមា�ម�ុស្សនេJនេគរព នេJល�់តួ
នេក្រqះតែតចង់បា�ក្រទព្យសម្បត្តតិែដលនេគហ្នងឹមា� មិ�ដឹងជាយ�ម�នេធR�អី យ�ម�
តែតនេដ�ម្បីរស់បា�នេហ�យ តែតនេគក្របឹងល�់តួនេក្រqះក្រទព្យសម្បត្តិ ឋា�ៈ តួ�ទី នេហ�យ
វិញ្ញណ្ដឹងឡប់របស់នេគ  ដឹងថាហឺុហ  ដឹងថាសប្បាយ  នេ�ះគឺវិញ្ញណ្ដឹងឡប់
ឡប់ទាំង�គរ។  វិញ្ញណ្ដឹងឡប់ចុតិបដិស�្ធិតាមរនេបaបដឹងឡប់របស់វិញ្ញណ្
ដឹងនេ�ះ  នេ�ះគឺចិត្តអ�តញ្ញូចូលរួមដឹងនេ�យវិញ្ញ្ណដឹងឡប់។  នេKក្របនេទស
នេ8�ខងលិច  នេគនេ0តែមQឪរបស់នេគថា  You  នេ0�ូ�នេ�្មងបQុ�ណា�៏  You

អត់មា�អារម្មណ៍ថានេទ�ស គឺវិញ្ញណ្អត់ដឹងថានេទ�ស អត់ដឹងថា�្គង អី៊ចឹងនេហ�យ
បា�ជាសង្គមនេ�ះ ក្រសីនេស្ល¨�q�់នេលចនេល�នេលចនេក្រកាម នេស្នហមិ�ស្គល់្ថា�្គង
គឺនេស្នហនេភទ  ប្តរូផ្លស់្ប្តកី្របព�្ធអត់មា�អារម្មណ៍ថា=ុស  ថា�្គង  នេ�ះគឺវិញ្ញណ្
ឡប់  អត់ដឹង�្គង។  តែមQឪមា�គុណខ្ល្ំងណាស់  នេពលចាស់នេJ  រុញនេJ��់
មណ្ឌលចាស់ជរាតែតឯងហ្នុង  �ូ�មិ�មា�អារម្មណ៍ថា�្គង  នេ�ះគឺវិញ្ញ្ណ
អត់ដឹងថា�្គង គឺវិញ្ញណ្ឡប់ បQះនេរ}ង�្គងនេហ�យ មិ�មា�អារម្មណ៍ថា�្គង នេពល
ចុតិ�ឹងតិរចា្ឆ�្ ចុតិ�្នងុអបាយភូមិ វិញ្ញណ្ដឹងនេ�ះមិ�ដឹងថា�្គងនេឡ�យ។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 218
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=្ញុំ�ិយយដលក់្រតង់នេ�ះ មា�អ្ន�មា�អារម្មណ៍ចង់នេចញម�ការqរ
មា�អារម្មណ៍ថា  សង្គមនេគនេ�ះល្អណាស់  នេគសម្បូរក្រទព្យសម្បត្តិ  អត់មា�
អារម្មណ៍ថា�្គងនេទ =្ញុំក្របាប់នេហ�យថា អារម្មណ៍=្ញុំដឹងថាក្រទព្យសម្បត្តិនេ�ះយ�
ម�នេធR�អី  គ្ម�្អារម្មណ៍ថាសំខ�់នេទ  គឺវិញ្ញណ្ដឹងថា�្គងនេទតែដលសំខ�់ នេក្រqះ
វិញ្ញ្ណដឹង�្គងនេ�ះ នេJចុតិបដិស�្ធនិេ�យដឹងថា�្គង មិ�ចុតិ�្នងុអបាយភូមិនេទ
ដឹងថា�្គងណាស់។ ជាសង្គម�្គងតែបបនេ�ះនេហ�យ បា�ជាក្រពះពុទ្ធក្រគប់អង្គ មិ�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 219
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បដិស�្ធនិេK�្នងុទRបីនេ�ះនេទ នេក្រqះវិញ្ញណ្ដឹងថា�្គង។ សម្លងឹនេម�លសង្គមក្រពះពុទ្ធ
នេម�លភាសបាលីជាភាសមា�=sស់ មា�ទាប ដងឹតែមQ ដងឹឪ ដឹងបង ដងឹប្អូ�គ្ម្�
ភាសណា�្នងុនេ8�  មា�លំ�ប់លំនេ�យ=sស់ទាបដូចភាសបាលីនេទ  ពីនេក្រqះ
ជាអារម្មណ៍ដឹង វិញ្ញ្ណដឹងថា តែបបនេ�ះក្រតូវ តែបបនេ�ះ�្គង។ នេម�លក្រពះ�ង
ពិមា្ព្នេម�ល  នេពលដឹងថាក្រពះពទុ្ធតែដល�ំពុងតែសRងរ�ការក្រតាស់ដឹង សឹងនេKនេល�ថ្ម
ក្រពះ�ងមា�អារម្មណ៍ថា=ុសណាស់ �្គងណាសត់ែដលក្រពះ�ងនេJផVនំេល�ក្រ�ឡា-
ប�Vំ  ក្រពះ�ងចុះម�ផVផំ្ទល់្ខងនេក្រកាម នេទ�បអារម្មណ៍រួចផុតអារម្មណ៍ដឹងថា�្គង
នេ�ះគឺវិញ្ញ្ណដឹងដ៏=sស់=sស់ ដឹងថា�្គងរបស់ម�ុស្សតែដលដឹង=ុសដឹងក្រតូវ ដឹង
ថា�្គងនៃ�ក្រត�ូលមា�ពូជអម្បូរនៃ�ក្រពះសមណនេគតម។ វិញ្ញ្ណរបស់ក្រពះពុទ្ធ
ដឹងថា�្គងសពRក្រគប់ល្អិតផូរផង់ តែដលនេយ�ងនេ0ថាដឹងល្មម គឺដឹង=ុសដឹងក្រតូវ
តែដលនេយ�ងនេ0ថាបារមី គឺដឹងថាល្មមឥតនេខ្ចះ្ នេ�ះគឺល�្ខណៈវិញ្ញណ្ក្រពះពុទ្ធ។
មិ�តែម�វិញ្ញ្ណឡប់ដូចម�ុស្សនេយ�ងភាគនេក្រច��សពRនៃថ្ងនេ�ះនេទ  យ�ម�ុស្សសុទ្ធ
តែតអញ ម�ុស្ស�្គងចូលនេJបុណ្យសពនេហ�យនេស�ច នេដ�រនេJណានេr�ញតែតនេស�ច
ដូចម�ុស្ស�:ួត  ដឹ��ំម�ុស្សនេឡ�ងឋា�សួគ៌នេ�យតែហនេទa�វស្>  តែហក្របទីប
ជុំវិញនេចតិយ នេធR�ពិធីមាrបូជា ជារនេបaបនេធR�បុណ្យតែបបម�ុស្សដឹងឡប់  នេJរ�
ភ្លសឺ្វង្នេម្តច�ឹងនេ��ត?  វិញ្ញណ្�តញ្ញូ  ចិត្ត�តញ្ញតូែដលដឹង=ុស ដឹងក្រតូវ ដឹងល្មម
ទទួលអារម្មណ៍ថា�្គង នេធR�មិ�សម ទទួលអារម្មណ៍ថានេធR�មិ�នេ��តនេទ នេ�ះជា
អារម្មណ៍ហិរិ នេហ�យនេពលនេr�ញនេគនេធR�មិ�ទំ�ងទាំងក្រ�ុម ទាំងហRូងដូចម�ុស្ស
ឡប់ យ�ក្រពះពុទ្ធបដិមានេJចងហលនៃថ្ង ទូលគមsរីរនេបaបជាអ្ន�ឡប់ ចិត្តនេយ�ង
នេកាតថា  នេគនេធR�នេ��ត ឡប់តែបបហ្នឹង  ចិត្តនេយ�ងនេ=s�ម  នេ�ះគឺជាចិត្តឱតប្បៈ  ហិរិ
�ិងឱតប្បៈ ជាធម៌�្នុងស�្ត្�ចិត្ត�ំនេJរ�ភាពភ្លឺស្វ្ង នេ�ះគឺវិញ្ញ្ណដឹងក្រតូវ
តែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តងឱ្យម�ុស្សនេចះមា�អារម្មណ៍ដឹងតែបបនេ�ះ គឺសតែម្តងឱ្យម�ុស្ស
ដឹងពីចប្ាប់ធម្មជាតិថាអត់មា�អញនេទ គឺ�ូ��8បៈមា�ធាតុដីទ�ឹនេភ្ល�ង=យ្ល់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 220
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វិលនេទ ដូនេច្នះសច្ចៈគឺក្រតូវតែតជា�មា្ល្ំង គ្ម្�ជីវិតនេទ នេប�ក្រជុលជាក្រចឡំថាមា�ជីវិត
នេJនេហ�យ អវិជា្ជ្នេJនេហ�យ សូមចាំ ឱ្យវិញ្ញណ្ដឹងតែលងក្រចឡំតាមរយៈវិបស្ស�
នេJចះុ តែតក្រតូវតែលងមា�អារម្មណអ៍ញ នេKនេពលនេធR�នេរ}ងអRីមួយ�្នុងជវីិតធម្មតា
របស់នេយ�ង។  ម�ុស្សគ្ម្�អញ�្នុងអារម្មណ៍�ិយយដឹង=ុសដឹងក្រតូវ គិតនេគ
គិតឯង មិ�អាតា្ម្�ិយម នេត�បងប្អ�ូសមា្គល្់ម�ុស្សអត់អាតា្ម�ិ្យមល្អនេទ ក្រសួល
ក្របាក្រស័យទា�់ទងនេទ  វិញ្ញណ្របសន់េគដងឹ=ុស  ដឹងក្រតូវណាស់  ដូនេច្នះនេពល
ចតុបិដិស�្ធ ិគឺច្បាស់�ច់ខតគឺជា�ំនេណ�តនេK�្នងុសុគតិភពមិ�ខ�នេឡ�យ។

ក្រពះពុទ្ធនេJនេធR�ទិដ្ឋុជុ�ម្ម  គឺតក្រមង់ការដឹងក្រតូវបា�តែត�្នងុ�ំនេណ�តជា
ម�ុស្សនេទ គឺមា��័យថាវិញ្ញ្ណដឹងបា�វិលចូលនេJ�្នងុ�្បាលដចូចរ�្តនេភ្ល�ង
វិលចូលនេJ�្នុងមា៉្សុី�ក្រតជា�់  វិញ្ញ្ណដឹងនេ�ះវិលចូលម��្នងុសច់=ួរ�្បាល
ម�ុស្ស សច់=ួរ�ប្ាលបូ��ឹងវិញ្ញ្ណនេ�ះនេចះគិត ក្រពះពទុ្ធតក្រមងក់្រតង់ហ្នឹងឱយ្
យលក់្រតូវ ឱ្យដឹងថាស្អី=ុស ស្អី�្គង ឱ្យវិញ្ញ្ណនេ�ះចាំ នេពលវិញ្ញ្ណនេ�ះនេចញ
ពី=្លួ�ម�ុស្ស វិញ្ញ្ណតែលងនេចះគិតនេហ�យ តែលងមា�=ួរ�្បាលនេធR�ការជាមួយ
វានេហ�យ ដូនេច្នះដឹង�្គង  ឬមិ��្គងជាសភាពរបស់វានេហ�យ តែលងដឹង�្គង  ឬមិ�
�្គងរនេបaបម�ុស្សនេហ�យ  ដូនេច្នះនេរ}ងតក្រមង់ទិដ្ឋិ  ឬទិដ្ឋុជុ�ម្មតែលងនេធR�នេJនេល�
វិញ្ញ្ណបា�នេទaតនេហ�យ គឺតក្រមង់ទិដ្ឋិនេ�ះនេធR�បា�តែត�្នុង�ំនេណ�តជាម�ុស្សតែត
បQុនេណា�្ះ នេហ�យនេរ}ងច្បាប់ធម្មជាតិមា�សតែម្តងតែតកាលណាតែដលមា�ក្រពះពទុ្ធ
ក្រតាស់ដឹងនេទ ដូនេច្នះសតRនេ��តស្លប់្ៗអនេ��ជាតិ មិ�ងាយបា�ជួបក្រពះពុទ្ធនេឡ�យ។
ដូនេច្នះនេពលបា�ជួបក្រពះពុទ្ធ  នេពលក្រពះពុទ្ធសតែម្តងធម៌ពីដនំេណ�ររបស់ធម្មជាតិ
ម�ុស្សយល់នេហ�យភា្ញ្�់  ទឹ�តែភ្ន�ហូរ  នេក្រqះ=្លួ�យល់ក្រចឡំយូរនេហ�យ នេពល
នេ�ះវញិ្ញ្ណចាំ វញិ្ញ្ណដឹងថាគុណ នេពលតែដលនេយ�ងស្ល្បន់េJ  វិញ្ញណ្ដឹង
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