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ថ្ងៃ��ទី១៩ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:៤៥នាទីព្រ%ឹក

ពូទទួលសញ្ញ�្្នងុផ្លវូមនេ�ពូថា �្មយួៗសំណាងណាស់៖
សំណាងទីមួយ៖  �្មួយបា�នេ��តជាម�ុស្ស  �្មួយមា�ធម្មសញ្ញ្អាច

ពិចារណាអRតីែដលពូ�ិយយបា�
សំណាងទីពីរ៖ �្មយួបា�ជួបពូមា�ឳកាសបា�ស្តប់្ធម៌
សំណាងទីបី៖ នេទាះ�្មួយវិ�លវិការ ក្រ�លំបា� រូបរាងមិ�ស្អ្ត នេរa�

បា�តិច ចំនេណះដឹង�្សត់នេ=្>យ�៏នេ�យ �៏�្នងុចិត្តពូ ព�ួ�្មួយៗជា�ូ�របស់ពូ
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ពួ��្មយួៗចូលរួម�្នងុចល�របស់ពូនេដ�ម្បីបំភ្លមឺ�ុស្សយូរណាស់ម�នេហ�យ នេធR�ឱ្យ
ពូមា�អារម្មណ៍ថាពួ��្មយួៗជា�ូ�  ដូនេច្នះពួ��្មួយៗមា�សំណាង នេក្រqះបា�
នេ��តជា�ូ�ពូ នេត�ពួ��្មយួៗចាប់សញ្ញន្េ�ះបា�ដូចពូតែដរឬនេទ? នេប��្មយួចាប់សញ្ញ្
នេ�ះបា�  �្មយួ�ឹងទទួលអារម្មណ៍ដឹងថា q�្យតែដលពូ�ិយយនេKនេវទិកានេK�្នងុ
ក្របនេទសនៃថនេKនៃថ្ងទី៣១ តែ=១២ ឆ្ន្២ំ០១៩នេ�ះ ជាសញ្ញចិ្ត្តអRនីេហ�យ។ ពួ��្មួយ
�ឹងបាត់ការតូចចិត្ត  «នេ�យសរនេក្របaបពូជសស�៍=្លួ��ឹងក្របនេទសជិតខង
នេr�ញក្របនេទស=្ល�ួអ�់ថយទំាងនេសដ្ឋ�ិច្ចទាំងអRីៗក្រគប់តែផ្ន�ទាំងអស់។ �្មយួៗក្រតូវ
ចំាថា ពូជតែ=្មរជាពូជអ្ន�សងអង្គរ  មិ�នេចះចង់បា�របស់នេគ មា�តែតភាពនេស្មះ្-
ក្រតង់ ពូជនេ�ះអាច�ឹងមា�ព�្លសឺជាថ្មី  �ឹងកា្ល្យជាពូជតែដលអាចជាទីពឹងដល់
ពូជសស�៍ដនៃទនេទaត�្នុងនេ8� នេK�្នុងជំ��់ពួ�នេយ�ងនេ�ះ»  នេត��្មួយយល់
ឬនេKថាមនេ�រម្មណ៍ពូយ៉្ងនេមQចបា�ជាព�ូិយយតែបបនេ�ះ?  ឪពុ�របស�់្មួយ
មិ�តែដល�យិយq�្យណាតែដលម�ិចប្ាស់8ស់�្នុងមនេ�រម្មណ៍នេទណា�្មយួ
ពូ�ឹងនេចញនេធR�ការងារសនេស្ត្រងា្គ្ះនេ�ះ�្នុងនេពលឆប់ៗនេ�ះនេហ�យ។ សូមពួ��្មួយ
តែដលទទួលសញ្ញ្ចិត្តពូបា� សប្បាយរី�រាយ នេក្រតaម=្ល�ួ�ឹងចូលរួម�្នងុចល�
សនេស្ត្រងា្គះ្របស់នេយ�ងចុះ៕
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ថ្ងៃ��ទី១៩ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៤:៥៥នាទីល�ាច
រនេបaបតែដលសតRនេសយ�ម្ម(ប�្ត)
ពូសុំចាប់�ិយយក្រតឹមសតRម�ុស្សជាសតRសង  ដល់នេពលស្ល្ប់នេគ

នេ0ថាតែច�ឋា�  នេJនេក្រកាមទុគ្គតិភព ឬនេJនេល�សុគតិភព ឋា�ម�ុស្សជាឋា�
�ណា្តល្ ជាចំណតឡា�ក្រ�ុងនេទ�្មយួ វាតែច�ផ្លវូគ្នន្េJនេល�សុគតិភព ឬនេJនេក្រកាម
ទុគតិភព នេK�ំនេណ�តជាម�សុ្សនេ�ះ ឬឋា�ម�ុស្សនេ�ះនេហ�យ �្មយួៗចាប់សញ្ញ្
ពូព�្យលក់្រតង់ចំណុចនេ�ះបា�នេទ? នេពលស្ល្ប់ភា្ល្ម ពូ�ិយយពី�ំនេណ�តនេសយ
គឺតិរចា្ឆ�្ �រ� នេក្របត អសុរកាយថា្ន្�់ទីបQុ�្ម្�  ឬសុគតភិព នេទវតាជា�់ទីបQ�ុ្ម�្
ឬក្រពះឥស្ត្រ�V  ក្រពះក្រពហ្មតែតបQុនេណា�្ះ។ សតR�្នុងថា្ន្�់នេ�ះជា�ំនេណ�តសតRនេសយ
គឺនេសយសងា្ខ្រតែដលសតRសងពី�ំនេណ�តជាម�ុស្ស។  សូមបញ្ជ្�់ថា មិ�ដឹង
សតRសង�្នងុ�ំនេណ�តជាម�ុស្សនេ�ះ  បQ�ុ្ម�្រយនេកាដិ8�ជាតិ  ក្រតឡប់ក្រតឡិ�
នេJជាសតRនេសយ �រ� នេក្របត ឬនេទវតាបQុ�្ម្�ដង បQុ�្ម្�ជាតិនេទ នេទ�បសងា្ខ្រ
នេ�ះបនេង:�តបា�ជាស�្ត្�ចិត្ត  របស់សតRតែដល�្មួយនេម�លនេr�ញថាចិត្ត=ុសៗគ្ន្
នេK�្នងុក្របអប់នេបះដូងរបស់ម�ុស្ស។ �្មួយក្រតូវចាប់អារម្មណត៍ែដលពនូេក្រប�q�្យថា
ក្របអប់នេបះដូង នេក្រqះនេទាះសតRនេសយ �៏ក្របអប់នេបះដូងតែតមួយនេ�ះតែដរ តែតមួយ
ណា គតឺែតមួយ �្មយួក្រតូវចាប់អារម្មណ៍នេល�q�្យសង:ត់ធ្ង�់ក្របអប់នេបះដូងតែតមួយ។
ក្រតង់នេ�ះពូចង់�ិយយក្របាប់�្មួយៗថា  សរនៃសវិញ្ញ្ណតែដលសងជានេបះដូង
គឺសរនៃសវិញ្ញណ្ដតែដល  ដឹងនេe្ត្ ក្រតជា�់ លំបា� ក្រសួល  ក្រ�ហល់ក្រ�ហយ ឬ
អាណិតនេមតា្ត្ គនឺេKដតែដល បQុតែ�្តសភាពដឹងរបស់សតRម�ុស្ស ដឹងតិចណាស់
សមា្គ្ល់បា�តិចណាស់ ថានេបះដូងរបស់ម�ុស្ស មា�សភាពល្អ ល្អជាងល្អ
ណាស់ អាក្រ��់ អាក្រ��់ជាង អាក្រ��ណ់ាស់ =ុសគ្ន្ ពីនេក្រqះម�ុស្ស មា�សច់
នេបះដូងបាំងសរនៃសវិញ្ញ្ណ នេធR�ឱ្យម�ុស្សដឹងពីក្របអប់នេបះដូង តែដលសតRមា�
=ុសៗគ្ន្ បQុតែ�្ត នេប�យ�សច់នេបះដូងនេ�ះនេចញ នេ�ះសតR�ឹងដឹងយ្៉ងជា�់ច្បាស់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 242
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�ូវសភាព=ុសគ្ន្នៃ�ក្របអប់នេបះដូងរបស់សតRមួយនេJសតRមួយនេទaត  =្លួ�ជា
ម�ុស្ស ក្របអប់នេបះដូងជានេទវតា ម�ុស្សនេទនេវា =្លួ�ជាម�ុស្ស  ក្របអប់នេបះដូង
ជាម�ុស្ស ម�ុស្សម�ុនេស្>  =្លួ�ជាម�ុស្ស ក្របអប់នេបះដូងជាតិរចា្ឆ្� ម�ុស្ស
តិរចា្ឆ្នេ� =្លួ�ជាម�ុស្ស ក្របអប់នេបះដូងជានេក្របត ម�ុស្សនេបនេតា =្លួ�ជាម�ុស្ស
ក្របអប់នេបះដូងជា�រ�  ម�ុស្ស�ិរយនេកា  នេប��្មួយពូតែ�នេម�លសញ្ញ្  �្មួយ�ឹង
នេម�លដឹងថា ម�ុស្សនេ�ះស្ល្ប់នេJ �ឹងនេJជាសតRអRី�្នុង�ំនេណ�តប�្ទ្ប់។ ក្របអប់
នេបះដូងរបស់សតR តែដលមា�ធម៌នេមតា្ត្�រុណា ក្រតជា�់ខ្ល្ំង ក្រតជា�់ណា�្មួយ
ក្រតជា�់  គឺពូដឹងqល់ក្រតូវអារម្មណ៍ក្រតជា�់នេ�ះ  ពីនេក្រqះជានេបះដូងរបស់ពូ  �ំុ
�ិយយ �ុំគិតពសីភាពនេបះដូងរបស់ម�ុស្ស គឺម�ុស្សដឹងតិចណាស់ ថាក្របអប់
នេបះដូងនេ�ះសងពីធម៌នេមតា្ត្ �រុណា មុទិតា ឧនេបកា្ខ្ គឺក្រពហ្មវិហរធម៌ =ុសពីក្រប-
អប់នេបះដូងម�ុស្សតែដលសងពីធម៌ក្រចតែណ�  គំ�ុំ  ចង់បា�នេហ�យចង់បា�
នេទaតយ៉្ងណានេ�ះ។ សូម�្មួយឈប់អា�ក្រតង់នេ�ះ នេហ�យពិចារណាឱ្យយល់
សិ� ថាពូចង់ក្របាប់�្មួយៗថានេមQច? គឺក្របអប់នេបះដូង=ុសគ្ន្ សភាពដឹង=ុសគ្ន្
ណា ដូនេច្នះក្របអប់នេបះដូងក្រតជា�់នេe្តត្ែបបណា  នេ�ះគឺក្របអប់នេបះដូងសតR  នេK
�្នងុថា្ន�់្ណាមួយ =ុសៗគ្ន្  នេប�សតR�្នងុឋា�សួគ៌ គឺក្របអប់នេបះដូងនេ�ះ ក្រតជា�់ល្អ
តិចៗ  នេឡ�ងនេJក្រតជា�់ល្អខ្ល្ំងណាស់  ពី�ក្រមិតនេទវតាជា�់ទីមួយរហូតនេJ
ដល់ក្រពហ្ម �្មួយរាប់នេម�ល មា�បQ�ុ្ម�្ជា�់ថា្ន�់្នេបះដូង នេប�អ្ន�ចំាធម៌ នេគ�ិយយ
ថា ឋា�នេទវតាមា�បQ�ុ្ម�្ជា�់ ឋា�ក្រពហ្មមា�បQ�ុ្ម�្ជា�់ គឺថា្ន្�់សភាពនេបះដូង
មា�ក្របមាណបQ�ុណុងនេហ�យ នេហ�យនេប�ចាប់រាប់ពីម�ុស្សតែដលនេបះដូងសងនេJ
នេក្រកាម�រ� នេក្របត អសរុកាយ សរួអ្ន�ចំាធម៌នេJ នេត�មា�បQុ�្ម្�ជា�ថ់ា្ន�្់? គកឺ្រប-
មាណបQ�ុណងុនេហ�យ។  បQតុែ�្តក្របអប់នេបះដូង  សងពីធម៌អាក្រ��់  មា�ក្រចតែណ�
គំ�ុំ ព្យបាទ �ំណាញ់ គសឺភាពនេបះដូងរបសស់តR �ំណត់នេ�យធម៌ទំាងអស់
នេ�ះ ពូអាចក្របាប់�្មយួបា�ថា នេe្ត ្នេe្ត-្ណាស់ៗៗៗ ក្រជួលក្រចាលណាស់ នេរាលរាល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 243
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ណាស់ អ�Vះអតែ�Vងណាស់ៗៗៗ ក្របតែហលជាងនៃម°ជា�់ថា្ន្�់  �្មួយយល់ឬនេទ?

អញ្ចងឹនេហ�យ បា�ជានេក្របតមា�បQ�ុ្ម�្ជា�់ �រ�មា�បQ�ុ្ម�្ជា�់ ពូមិ�ចំា �ិងមិ�
រវល់ចង់នេចះចង់ចាំជា�់ថា្ន្�់នេ�ះនេទ  តែតពូដឹងសភាពនៃ�ជា�់ថា្ន្�់  ថាវាអ៊ីចឹង
នេ�ះគឺក្របអប់នេបះដូងសតR  តែដលគ្ម្�សច់ដូចនេបះដូងម�ុស្សជាសតRសង គឺ
នេបះដូងសតRនេសយ  មា�តែតវិញ្ញ្ណដឹង�្នុងនេបះដូង  គឺដឹងសភាពនេe្ត្  នេe្ត្
ណាស់ៗៗៗ ក្រតជា�់ ក្រតជា�់ណាស់ៗៗៗ ច្បាស់8ស់ណាស់។ នេ�ះគឺក្របអប់នេបះ-
ដូងរបស់សតR �្នងុថា្ន�់្�ីមួយៗ�្នងុ�ំនេណ�តសតRនេសយ �្មយួចាប់ក្រតង់ចំណុចនេ�ះ
ឱ្យបា� សំខ�់ណាស់ណា�្មយួ!  ពូ�ិយយពីក្របអប់នេបះដូង តែដលជាទូសក្រមាប់
អូសចិត្តកាត់។ ចិត្តមា�រច�សមs័�្ធ នេវទ� សញ្ញ្ សងា្ខ្រ វិញ្ញ្ណ ចំតែណ�
ក្របអប់នេបះដូងដូចទូស្អំ  ស្អំដូចទូទឹ���  រួចអូសតែដ�នេe្ត្កាត់  នេប�ទូនេ�ះនេe្ត្
�្មួយក្រសនៃមនេម�ល សងា្ខ្ររ8ថយនេក្រកាយកាលពីសង នេត�វានេe្ត្យ៉្ងណានេJ
នេប�ទូនេ�ះនេe្ត្ក្រសប់  នេហ�យវាក្រតជា�់យ៉្ងណា នេJនេប�ទូស្អនំេ�ះក្រតជា�់ក្រសួល
�្មយួយលក់្រតង់នេ�ះនេទ?  ទសូ្អកំ្រសួល  រាប់តំាងពីថា្ន�់្ចិត្តរបស់នេទវតាជា�់ទីមួយ
រហូតនេJដល់ក្រពះក្រពហ្មជា�់នេល�បំផុត ឯក្របអប់ស្អំតែដលនេe្ត្ លំបា� អ�Vះអតែ�Vង
ភ័យក្រពួយវិញ  រាប់ចាប់ពីតិរចា្ឆ្�នេJដល់�រ�នេក្រកាមនេគបំផុត។  ពូសូមនេល��
ឧទាហរណ៍ពីក្របអប់នេបះដូងតិរចា្ឆ�្  គឺជាសភាពភ័យខ្ល្ចនេគយ�នេភទរបស់=្លួ�
ខ្លច្តែលងបា�រួមនេភទ ភ័យខ្លច្នេគយ�របសសីុ់=្ល�ួ នេប�នេម�លសភាពម�ុស្សវិញ
គឺចូលចិត្តរួមនេភទមិ�នេរសីមុ= មិ�មា�អារម្មណ៍នេទ�សទាស់ ផុសរូបនេចញម�ដឹង
អារម្មណ៍នេភទរបស់នេគតែតម្តង នេប�ក្រសីៗវិញនេr�ញសភាពល�្ខណៈ ធម្មសញ្ញរ្បស់
នេយ�ង�ំណត់ដឹងថា  ម�ុស្សតិរចា្ឆន្េ�នេហ�យនេ�ះ  នេហ�យភ័យក្រពួយខ្ល្ចនេគយ�
ក្រទព្យរបស់=្លួ� នេហ�យ�ឹងក្រពួយណាស់នេរ}ងជីវិត ខ្ល្ចងាប់ណាស់ �្មួយចានំេទ
សញ្ញ្បីរបស់នេបះដូងសតRគឺ សញ្ញ្នេភទ សញ្ញ្អាហរ �ិងសញ្ញ្ខ្ល្ចស្ល្ប់
សញ្ញ្បីនេ�ះនេKនេល�=្លួ�ម�ុស្សតែដរ នេក្រqះម�ុស្ស នេបះដូងមា�8យសញ្ញ្បី
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 244
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របសស់តR  បQុតែ�្តម�សុ្សមា�សញ្ញ្មួយនេទaតនេល�សសតR  គឺធម្មសញ្ញ្អាចក្រតះិ-
រះិពិចារណារហូតចិត្តនេJក្របឆំង�ឹងសញ្ញ្របស់សតR  នេr�ញ�្នងុផ្លវូនេភទថានេថា�
ទាបនេព� អាសអាភាសនេព� មិ�គួរឱ្យរួមនេភទនេ��តនេទ  អារម្មណ៍ចង់រួមនេភទ
ជាមួយម�ុស្សនេ�ះ �៏បាត់នេJ នេក្រqះអារម្មណ៍នេ=s�មនេ�្អ�ម�ឹងសញ្ញដូ្ចសតR តែដល
មា�នេKនេល�=្ល�ួម�ុស្សតែដល=្ល�ួចង់រួមនេភទនេ�ះ។ នេr�ញចរិតក្របព�្ធ ជាសញ្ញ្
ក្របាប់ឱ្យដងឹពីចិត្តរបស់ប្តីវាយ៉្ងនេមQចនេហ�យ ពូ=្ជិលពីនេរ}ងហ្នឹង �្មួយយល់នេទ?

ចំនេqះអារម្មណ៍ឃ្ល�្អាហរ ឃ្ល្�ក្រទព្យ ឃ្ល្�យស ឃ្ល្�តំតែណង នេពលមា�
ធម្មសញ្ញពិ្ចារណានេJ ទទួលបា��្នងុផ្លវូអារម្មណ៍ ថានេថា�ទាបណាស់ យ�តំ-
តែណង យ�តួ�ទី យ�លុយ យ�ដីយ�ធ្លនីេ�ះមិ�នេ��តនេទ នេធR�មិ�នេ��តនេទ នេក្រqះ
អាណិត នេក្រqះ�ឹ�ថានេថា�ទាប នេគសង:ត់សង:�ិ�្បាលនេយ�ង នេគនេម�លងាយនេយ�ង
នេគឱ្យនេ�យការក្របមាថនេយ�ង នេយ�ងយ�របស់ទាំងនេ�ះមិ�នេ��តនេទ នេប�នេr�ញ
ម�ុស្សណានេរaបការជាមួយនេគ នេក្រqះសម្លឹងនេr�ញក្រទព្យសម្បត្តិលុយកា�់នេគ
នេហ�យអ្ន�តែដលមា�ចិត្តយ�ក្រទព្យសម្បត្តិលុយកា�់  រូបសម្ផស្សម�ទា�់ចិត្ត
ម�ុស្ស �្មួយក្រសនៃមចុះ ជាសញ្ញក្្របាប់ឱ្យដឹង ថាជាក្របអប់នេបះដូងសតR�្នងុថា្ន�់្អី?

តែតធម្មសញ្ញ្  រុញសញ្ញឃ្្ល�្របសស់តRឱយ្នេចញពី=្ល�ួ  ក្រតូវមា�អារម្មណ៍!  គឺ
មា�អារម្មណ៍ណា មិ�តែម�គិតនេr�ញនេលងៗនេទ គឺផ្លវូអារម្មណ៍រុញនេចញ គឺរុញ
នេចញ គឺខ្ទស់្ណាស់ ខ្ទស់្យ�តែតតែម�តែទ�។  �្មួយៗយលប់ា�នេទ?  នេប�ចតិ្តអ្ន�
ណាមិ�ទទួលអារម្មណ៍រុញនេចញ សញ្ញន្េ�ះ �្មយួដឹងថាជាសញ្ញន្ៃ�ក្របអប់នេបះ-
ដូងសតRអRីនេទ? វាគឺសញ្ញ្នៃ�ក្របអប់នេបះដូងរបស់តរិចា្ឆ្�។ សញ្ញខ្្លច្ងាប់ សតR
�្នងុថា្ន�់្ទំាងអស់  នេក្រeពីម�ុស្ស  �ិងតិរចា្ឆ�្  កាប់មិ�ស្លប់្នេទ  ក្រសនេមាលៗដូច
នេខ្មច្  នេត�នេJសមា្លប់្វានេមQចងាប់  នេលបថា្ន្ំឱ្យងាប់នេមQចនេJ នេត�សតRហ្នងុវាខ្លច្ងាប់
នេ��តនេទ?  ដូនេច្នះ  សញ្ញ្ខ្ល្ចងាប់  ជាសញ្ញ្ក្របាប់ឱ្យដឹង ថាជាសញ្ញ្តិរចា្ឆ្�
នេហ�យ។ នេពលនេKជាម�ុស្ស នេគគក្រមាម�ំតែហងអាយុជីវិតនេយ�ង ចិត្តនេយ�ងក្របឆំង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 245
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តបតណាស់  នេទាះនេយ�ងមិ�មាត់  តែតចិត្តវា�្គងខ្ល្ំងណាស់  រស់មិ�នេ��តនេទ
អារម្មណ៍នេចះតែតរុញនេចញ  នៃថ្ងណាមួយមា�ឱកាស  រត់ក្របុចនេJនេធR�ការ�តែ�្លង
នេផ្សងនេទaត។  នេប�នេគគក្រមាមជីវិតនេហ�យ  មា�អារម្មណ៍ធម្មតា  នេហ�យម��ិយយ
ក្របាប់នេយ�ងថា នេគ�៏មិ�ចូលចិត្តតែដរ បQតុែ�្តមិ�ដឹងនេធ�RនេមQច នេចះតែតនេKៗនេJ នេ�ះគឺ
សញ្ញក្្របាប់ឱ្យនេយ�ងដងឹ ថាចិត្តរបសន់េគសំ្ុ�ឹងការគក្រមាម�ំតែហងជីវិតនេ�ះ ខ្លច្
បាត់ជីវិត  នេ�ះជាសញ្ញស្តR  ក្របអប់នេបះដូងនេ�ះ  ជាក្របអប់នេបះដូងសតRនេហ�យ
នេពលស្ល្ប់គឺនេយង�ំនេណ�តជាតិរចា្ឆ្�យ៉្ងនេទaងទាត់  នេហ�យនេប�មា�ធម៌ក្រច-
តែណ� ¦្ន្�ីស  នេ8ភ�់  នេល�សពីធម៌ហ្នងឹនេJនេទaត �ឹងកា្លយ្នេJជាជីវិតសតR
នេសយ  �្នុងក្របនេភទនេផ្សងនេក្រកាមតិរចា្ឆ្�នេJនេទaត  មិ�មា�រូបសច់¦មដូច
តិរចា្ឆ្�នេទ  គឺ�ំនេណ�តនេសយនេក្រកាម�ំនេណ�តតិរចា្ឆ្�  នេត��្មួយយល់នេទ?  យល់
នេទក្រតង់ចំណុចហ្នងឹ?

ពូសុ�ិំយយពកី្របអប់នេបះដូងពូម្តង �្មួយមា��្ងល់នេទ ថានេហតុអRីបា�
ជាពូមិ�តែដលមា�ទទួលអារម្មណ៍ថានេគ�្បត់នេសះ  រាប់ចាប់តំាងពីគូនេស្នហ៍រហូត
នេJដល់មិត្តភ�្តិ  អ្ន�គំក្រទគណប�្ស  ពូនេចះតែតមា�អារម្មណ៍ថា  ពូឱ្យនេសះ
នេហតុអRី�៏ម�ុស្សហ្នងឹនេJជាមិ�យ�? នេ�ះគឺនេគចិត្ត�្បត់ឬ? ឱ្យក្រទព្យ នេគមិ�យ�
នេ�ះគឺនេគចិត្ត�្បត់ឬ?  ពូចង់ជួយក្របជាពលរដ្ឋតែ=្មរនេសះ ក្រសប់តែតនេគមិ�នេបាះនេឆ្នត្
ឱ្យអិលឌីភី  ពូមិ�តែដលមា�អារម្មណ៍  ថាបាត់បង់ស្អីទាល់តែតនេសះ  អ្ន�ជួយ
មិ�តែដលចាញ់ ពនូេចះតែតមា�អារម្មណអ៍ាណិត �ឹ�ថាម�ុស្សទាំងនេ�ះនេភ្ល�នេម្លQះ
នេហ�យនេប�នេr�ញម�ុស្សតែដលចូលម��្នងុជីវិតពូ  ក្របាថា្ន្ចង់បា�ពូជាគូ  ពូនេចះតែត
មា�អារម្មណ៍ថា នេគនេ8ភល�់នេម្លQះ ពូនេចះតែតនេស�ច ពូនេចះតែតមា�អារម្មណូ៍
តែបបហ្នឹង តាំងតែតពីនេ�្មង ម�ដលន់េពលនេ�ះ ពូយល់នេហ�យ។ អ្ន�តែដលនេចញពី
អិលឌីភី អ្ន�=្លះតែដលពូទុ�ចិត្តមិ�តែដលគិតថា នេគ�ឹងនេចញពីអិលឌីភីនេសះ
ក្រសប់តែតអ្ន�នេ�ះឬអ្ន�នេ�ះ នេគនេដ�រនេចញពីអិលឌីភីមុ� ម��ិយយឱ្យម�ុស្ស
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 246
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តែដលពូមិ�តែដលគិត ថាម�ុស្ស�ឹងនេចញពីអិលឌីភីនេសះ នេពលនេr�ញតែបបនេ�ះ
ពូមា�អារម្មណ៍ហួសតែតចិត្ត ចង់នេJជួបនេហ�យ�ិយយក្របាប់នេគ នេក្រqះ�្នុងចិត្ត
ពូមា�អារម្មណ៍ ថា=ុស�្គង តែដលពូមិ�នេJព�្យល់គ្ន្ មិ�តែម�ស្ត្យ ខ្លច្នេគ
នេចញនេចាលអិលឌីភីនេ�ះនេទ តែតពូនេចះតែតមា�អារម្មណ៍ថា  អាណិតគ្ន្ នេក្រqះ
នេជ}នេគ  គ្នមិ្�យល់ការពិត  នេពលពូនេJ�ិយយ  ពូនេម�លសញ្ញដឹ្ងថា  នេគមា�
អារម្មណ៍  ថាពូម�ទា�់ទាញនេគនេJវិញនេហ�យ  ពូនេJម្តងពីរដងតាមសញ្ញ្
អារម្មណ៍ពូក្របាប់  ថាពូបា�នេធR�សមរម្យល្មមនេហ�យ ពូឈប់នេJ�ិយយ តែតនេប�
ម�ុស្សនេ�ះដឹង=្ល�ួនេហ�យក្រតឡប់ម�វិញ  ពូនេr�ញម=ុ ពូមិ�តែដលឱ្យនេគ�ិយយ
q�្យសំុនេទាស ឬនេរaបរាបន់េរ}ង=ុស�្នុងចិត្តនេគទា�់នេទ ចិត្តពូក្រសនេណាះ�ឹ�ចិត្តគ្ន្
តែដលដឹងថា=ុស  នេហ�យពូរាប់អា�ជា�ូ��្មួយ គ្ម�្សល់ស្នម្ល្អ�់��រអRបី�្តចិ
នេសះនេK�្នងុចិត្តពូចំនេqះម�ុស្សនេ�ះ។  �្មយួនេK�ឹ�នេr�ញq�្យពូនេទ  ពូថាពូ
មា�អារម្មណ៍ខ្ទស់្ចិត្តតែដលនេគ�ិយយថា របស់តែដលតែប�នេហ�យមិ�អាចផ្សះ-
ផ្>ជាថ្មីបា�នេទ ចិត្តពូមិ�អ៊ីចឹងនេសះ ពូមា�អារម្មណ៍ថា នេប�គ្នដឹ្ង=ុសនេហ�យ
នេមQចនេKមា�អារម្មណ៍ផ្>ចិត្តមិ�ជិត នេទ ពូគ្ម�្អារម្មណ៍តែបបហ្នងឹ�្នងុចិត្តពូនេទ
�្មួយនេKចាំq�្យពូនេទ ពូថាម�ុស្សតែដលដឹង�ំហុស ចង់ក្របក្រពឹត្ត�ំហុសនេល�ពូ
បQ�ុ្ម�្ដង�៏បា�តែដរ  ពូចំាថា  មា��្មយួនេក្រច��ណាសត់ែដល=ម�ិ។ ចុះម�ុស្ស
នេចះតែតម�សំុនេទាស  នេហ�យនេធR��ំហុស��់នេយ�ងនេទaត  នេត�គំ�ិតពូហ្នងឹយ�នេJ
នេក្រប�ការនេ��តនេទ ពូនេម�ល=មិ� ជាសញ្ញក្្របាប់ចិត្តពូឱ្យដឹងថា អ្ន�=មិ�នេ�ះគ្ន្ល្ងង់
ណាស់  ពូ�ឹ�នេស�ច�្នងុចិត្ត  មិ�qល់អារម្មណ៍ពូក្រតូវនេទ  ចិត្តគ្នន្េKទាបណាស់
នេឡ�ងម�បQះចិត្តពូមិ�បា�នេទ។ �្មួយស្គ្ល់ចិត្តតែដលថាឱ្យតែតស្គល់្�ំហុសៗៗៗ
អ្ន�qល់ក្រតូវ�ំហុស អ្ន�គិតនេr�ញថាអ្ន�=ុស អ្ន�qល់ក្រតូវ�ំហុសនេ�ះ អ្ន��ឹង
ឈឺចាប់  អ្ន��ឹងនេr�ញថា  អ្ន�អាក្រ��់ខ្ល្ំងណាស់  អ្ន��ឹងឈឺចាប់នេស្ម�=្ញុំ
ឬនេល�ស=្ញុំផង នេត��្មួយqល់សញ្ញ្ពូថា ឱ្យតែតអ្ន�ស្គ្ល់�ំហុស អ្ន�ចង់នេធR�=សុ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 247
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នេល�=្ញុំបQុ�្ម្�ដង�៏=្ញុំក្រពមតែដរ។  កាលណាអ្ន�នេម�លនេr�ញថាអ្ន�អាក្រ��់  អ្ន�
qល់ក្រតូវ�ូវក្រ�ឡុ�ក្រ�នេលaត ភាពបត់ក្រ�ឡិចក្រ�ឡុច  ក្រគលុ�ក្រគ8�់នៃ�ចិត្ត
នេពលអ្ន�ក្របក្រពឹត្ត�ំហុស នេប�អ្ន� តាមទា�់ចងា្វ�់្នៃ�ចិត្តនេ8តចុះនេ8តនេឡ�ង  ក្រគ-
លុ�ក្រគ8�់  បត់តែប�នៃ�ចិត្តរបស់អ្ន�ទា�់  អ្ន��ឹងដឹងថាចិត្តអ្ន�អាក្រ��់
បQុ�ណា។ នេ�ះគឺqល់ក្រតូវទំហំនៃ��ំហុស=្លួ� មិ�តែម�មាត់ថាសុំនេទាសនេទ  គឺ
qល់ក្រតូវទំហំ�ំហុស=្ល�ួ  ពូបា�នេr�ញចិត្តរបស់អ្ន�នេហ�យ  តែតពូមិ�មាត់  �្មយួ
យល់ក្រតង់ចំណុចនេ�ះនេទ? �្មួយៗតែដលអា�សំនេណរពូក្រតង់ចំណុចនេ�ះ គឺពូដឹង
ច្បាស់�ូវភាពបត់នៃ�ចិត្ត�្មយួ=្លះតែដលនេធR��ំហុសនេល�ពូនេហ�យ នេធR�មិ�ដឹង នេr�ញពូ
អ�ុនេក្រគះនេធR�មិ�ដឹង គិតស្ម�្ថាពូមិ�ដឹង ពូដឹង�្មយួ ដឹងណ្៎ា តែតពូមិ�មាត់  ពូ
នេចះតែតចង់នេស�ច  នេណ្ហ�យពូ�ិយយក្រតឹមនេណះចុះ  �ុំឱ្យ�្មួយនេអa�។  នេប��្មួយ
ហមាត់ចង់�យិយពី�ហំសុនេ�ះ ពអូាណិតខ្ល្ំងណាស់ �្មយួសVង់សញ្ញចិ្ត្តពូ
មិ�ក្រតូវនេទ�្មយួ។

ពូសុំ�ិយយប�្តពីសភាពដឹងរបស់ពូ ចំនេqះសភាពនេបះដូងរបស់ពូ
នេKនេពលនេ�ះ។  �្មយួមា��្ងល់នេទ  ថានេហតុអRបីា�ជាពូ�ិយយនេរ}ងនេក្របត  �រ�
នេទវតា សតRសួគ៌នេទ?  ក្របអប់នេបះដូងក្រពហ្ម តែដលមា�ក្រពហ្មវិហរធម៌ គឺនេមតា្ត្
�រុណា មុទិតា �ិងឧនេបកា្ខ្ ក្របអប់នេបះដូងក្រតជា�់ណាស់ គឺក្រតជា�់ណ្៎ា សភាព
ដងឹថា ក្រតជា�។់ នេពលនេ�ះពូយលន់េហ�យ q�្យតែដលនេគ�ិយយក្របាប់ថា ក្រពះ-
ពុទ្ធនេKនេសយ វិមុត្តសុិ= នេក្រកាយការក្រតាស់ដឹង សភាពក្របអប់នេបះដូងក្រពហ្ម តែដល
ដឹងនេក្រeការដឹងរបស់ម�ុស្ស ដឹងនេក្រeនេបះដូងរបស់ម�ុស្ស �្មយួយល់នេទ? មា�
សភាពក្រតជា�់  ដូច�្មួយយ�នៃដលូ��្នុងទឹ����ំពុងរ8យ  ក្រតជា�ណ់ាស់
អ៊ីចឹងនេត�បា�ជាសងា្ខ្រនេe្ត្ក្រ�ហយ ដូចជានេទាសៈជាមួយអ្ន�ណាមួយ ស្អប់
ម�ុស្ស=ូច ជាសងា្ខ្រនេe្ត្មូរទុ�កាលនេKជាម�ុស្ស នេពលអូសកាត់ថយនេក្រកាយ
នេK�្នុងក្របអបន់េបះដូងក្រពហ្ម ក្រពះក្រពហ្មក្រគ�់តែតដឹង�ូវសភាពនៃ�សងា្ខ្រនេ�ះតែត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 248
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នេបះដូងនេKតែតក្រតជា�់  មិ�មា�សងា្ខ្រនេe្ត្នេ�យនេទាសៈ  នេពលអូសកាត់ថយ
នេក្រកាយ�្នងុក្របអប់នេបះដូងក្រពហ្មនេទ ដូចទូទឹ���មួយក្រតជា�់ នេហ�យយ�តែដ�នេe្ត្
តែដលមា�ក្របតែវងតែវង ហូតក្រគលី�ក្រគ8�់ ជានេe្ត្�៏មា� ជាសប្បាយ�៏មា� ជា
សភាពទុ�្ខនេស��៏មា� តែតក្របអប់ទូទឹ���នេ�ះ នេKតែតទទួលដឹងបា��ូវភាពក្រត-
ជា�់ល¸ឹមតែតដតែដល នេត��្មួយយល់ក្រតង់នេ�ះនេទ? ក្រតង់នេ�ះសំខ�់ណាស់ �្មួយ
ក្រតូវតាមសញ្ញ្តែដលពូចង់ក្របាប់ឱ្យទា�់ ទូទឹ���ដ៏ក្រតជា�់ ជាក្របអប់នេបះដូង
នៃ�សតR�្នងុថា្ន្�់សគួ៌ណាមួយ គឺដឹងខ្ល្ំងណាស ់មិ�តែម�ដឹងដូចនេបះដូងម�ុស្ស
តែដលជាក្របអប់នេបះដូងនៃ�សតRសងនេទ  គឺដឹងច្បាស់  ថាក្រតជា�់តែបបណា គឺសតR
�្នុងសួគ៌ណាមួយ នេ�ះគឺ នេបះដូងនៃ�សតR�្នុងថា្ន្�់នេសយ�្នុងថា្ន្�់សួគ៌។  ឥឡូវ
�ិយយអំពីចិត្តតែដលអូសកាត់ក្របអប់ទូទឹ��� ឬក្របអប់នេបះដូងនេ�ះវិញ។ ចិត្ត
មា�រច�សមs័�្ធ  វិញ្ញ្ណ  សងា្ខ្រ  សញ្ញ្  នេវទ�។  សងា្ខ្ររ8ថយនេក្រកាយ
នេក្រqះជាសតRនេសយ  �្មួយក្រសនៃមនេម�ល  តែ=្សដ៏រាប8់�គីឡូតែមQក្រត  បត់�្ងិច�្ង�់
រនេបaបណា គឺរនេបaបនេ�ះនេហ�យ គឺជាចិត្តតែដលមា�សងា្ខ្ររមូរនេJមុ= កាលពី
នេKជាសតRសងគឺ  ម�ុស្ស។  នេពលស្លប់្ភា្លម្  ដូចនេយ�ងយ�នៃដ�ល់សច់នេបះ-
ដូងផច់  ទូក្របអប់នេបះដូងតែដលមា�សភាពតែបបណាមួយនៃ�សតR  ក្រតូវនេចញ
ពីម�ុស្ស  ចំតែណ�ចិត្ត8ថយនេក្រកាយ សងា្ខ្ររ8ផច់  សញ្ញ្ក្របាប់នេK�្នុង
=ួរ�្បាលសតRនេសយ  ដឹងថាជាអRី  សញ្ញ្អRី?  សញ្ញ្សមា្ល្ប់នេគ  ¦្ន្�ីសនេគ
នេ��តទុ�្ខ រីងនៃរ ចង់នេJផ្>រ ចង់នេJនេ�ះនេJនេ�ះ គឺសញ្ញ្ក្របាប់ឱ្យ=ួរ�្បាលសតRថ្មី
ដឹងថា =្លួ�កាលពីនេKជាសតRសង បា�នេធR�អី=្លះ យល់ដឹងទំាងអស់ ថា=្ល�ួបា�
នេធR�អRី យល់ក្រតង់នេ�ះអត់? សខំ�់ណាស។់ សញ្ញក្្របាបថ់ាស្អនីេហ�យ នេវទ�ចាប់
នេផ្ត�មនេសយនេហ�យ នេហ�យក្របអបទ់ទូឹ���នេe្ត្ ឬក្រតជា� ់នេe្តត្ែបបណា ឬក្រតជា�់
តែបបណា  គឺក្រ�ហល់ក្រ�ហយ  ឬនេសយជាសុ=នេKនេពលនេ�ះនេហ�យ  នេហ�យ
=ួរ�្បាលនៃ�សតRថ្ម ីនេចះតែតទទួលសញ្ញ្ដឹងអំពីនេរ}ងអតីតកាលរបស់=្លួ� តែដល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 249
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បា�សងកាលនេKជាម�ុស្ស  អត់បាត់អRីប�្តិចប�្តួចនេសះនេឡ�យ សងា្ខ្ររ8
ថយនេក្រកាយទំាងអស់ �្មយួៗយល់នេទក្រតង់ចំណុចនេ�ះ? �ូ�ពូយល់នេទក្រតង់ចំណុច
នេ�ះ? �ូ�ៗរបស់ពូ មា�ឪ�តញ្ញូ មិ�អាច�ំ�ូ�ចុះ�រ�នេទ ធម៌�តញ្ញជូានេមហRងូ
ធម៌ភ្លឺស្វ្ង  ធម៌ស្គ្ល់សញ្ញ្ច្បាស់  �្មួយយល់ក្រតង់នេ�ះនេទ?  �្មួយឈប់មា�
អារម្មណ៍តូចចិត្ត=្ល�ួឯងតែដលនេ��តម�នេ=R¨�=Rង់  មា�របូសមប្ត្តិមិ�ស្អ្ត  នេរa�
សកូ្រតបា�តចិតួច  មា�ការងារមិ�ល្អ នេ��ត�្នងុក្រគួសរក្រ�ក្រ�ី។ល។ ពូនេម�លសញ្ញ្
ដឹងច្បាស់ណាស់ ថា�ូ�ៗរបស់ពូ  គ្ម�្ក្របអប់នេបះដូងអ្ន�ណាជាក្របអប់នេe្ត្  គឺពូ
នេម�លសញ្ញ្នេហ�យ  ពូអាច�យិយបា�ថា  សឹងតែតមួយរយភាគរយនៃ��ូ�ពូ
នេទាះល្ងិតល្ងង់យ៉្ងណា�៏នេ�យ  �៏គ្ម្�ក្របអប់នេបះដូងក្រ�ហល់ក្រ�ហយតែបប
ណាមួយ ជានេបះដូងសតRជាទុគតិភពតែដរ។ សូម�្មយួរី�រាយ�ឹងជីវិតរបស់�្មយួ
ចុះ នេហ�យនេយ�ងរួមគ្នន្េធR�ចល�សនេស្ត្រងា្គះ្សតRតែដល�ំពុងតែតល្ងតិល្ងង់  =្លះមា�ក្រប-
អប់នេបះដូងល្អ  =្លះមា�ក្របអប់នេបះដូងល្អល្មម  ឬមា�នេបះដូងអាក្រ��់ នេបះដូងនេe្ត្
ឱ្យគ្នម្ា�ឱកាសស្គល់្ផ្លវូ  បា�ជួប�ឹងនេមនេរa�របស់ក្រពះពុទ្ធក្រពះសម-ណនេគតម
នេដ�ម្បីបនេង:�តឧប�ិស្ស័យឱ្យគ្ន្  បា�ជួបក្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធអង្គថ្មនីេK�្នងុអ�គត
ជាតិនេ�យបនេក្រងa� �ិងបងា្ហត់្បងា្ហញ្ឱ្យសតRទំាងនេ�ះ  នេចះនេម�លសញ្ញត្ែដលជា
ធម៌�តញ្ញូ  ជាធម៌នេមហRងូ  នេទាះគ្នប្ា�សងអំនេព�អាក្រ��់មា�ក្របអប់នេបះដូងនេe្ត្
ក្របនេភទណាមួយ�្នងុជាតិនេ�ះ  នេពលតែដលគ្ន្បា�នេសយនេK�្នងុទុគតិភព  អស់
�ម្មចាស់ គឺសងា្ខរ្ចាស់ គ្ន្មា�ឱកាសនេ�យធម�៌តញ្ញនូេ�ះ �ំជីវិតគ្នន្េJបា�
ជួយ�ឹងក្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធ នេហ�យឱ្យគ្នម្ា�ឱកាសបា�រួចរំនេ�ះ�្នងុជាតិណាមួយ
នេ�យក្របអប់នេបះដូងនេមតា្ត្ �រុណារបស់�្មយួផង។ នេត��្មយួបា�យល់ក្រតង់ចំណុច
នេ�ះនេទ  វាមា�សរៈសំខ�់ណាស់តែដល�្មយួក្រតូវតែតយល់  នេហ�យអ្ន�យល់ក្រតូវ
ជួយក្របាប់ ជួយព�្យល់�្មយួ បងប្អ�ូ ញាតិស�្ត�្�្នងុក្រ�ុមក្រគួសរនេយ�ង នេហ�យ�ិង
ពក្រងី�នេJចំនេqះសពRសតRនេ�យគ្ម្�ក្របកា�ព់ូជសស�៍ ឬសស�អRនីេឡ�យ។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 250
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ចំណំា៖ ពូសំុ�ិយយម្តងនេទaត នេបះដូងដូចជាទូស្អំ អូសចិត្តថយនេក្រកាយ
គឺនេសយនេហ�យ នេសយអRតីែដល=្ល�ួបា�សង។ វិញ្ញណ្ដឹង សងា្ខរ្ចាប់នេផ្ត�មរ8
សញ្ញក្្របាប់ថាគឺជាអRី =្ល�ួបា�សងអRី នេវទ�ចាប់នេផ្ត�មនេសយ ក្របអបន់េបះដងូចាប់
ស្អនំេហ�យ ភាពក្រ�ហល់ក្រ�ហយ ឬក្រតជា�ក់្រសួល ចាបន់េផ្ត�មនេ��តមា�នេហ�យ នេ�ះ
គឺជាជីវិតសតRនេសយ។ បដិច្ចសមុប្បាទ អវិជា្ជ្បច្ចយ សងា្ខ្រា សងា្ខ្រប្បច្ចយ
វិញ្ញណំ្ វិញ្ញណ្បច្ចយ �មរូបំ នេ�ះគឺ�ម  �ិងរូបរបស់សតRថ្មណីាមួយនេហ�យ
បQតុែ�្ត រូប�្នងុ�ំនេណ�តសតRនេសយជា�មា្ល្ងំ  កាប់មិ�មុត សមា្លប់្មិ�ងាប់ នេសយ
នេហ�យ �មរូប្បច្ចយ សឡាយត�ំ  មា�ទា្វ្រវិញ្ញ្ណចូលនេហ�យ ចំនេqះសតR
នេសយបា�ឱ្យសំនេឡង បា�ឱ្យរូបភាពតាមទា្វ្រវិញ្ញ្ណឱ្យសតRនេK�្នុងពពួ�
ដូចគ្ន្ បា�នេr�ញបា�ឮនេហ�យ នេប�ពពួ�ទុគតិភព តែភ្ន�8�នេJនេក្រqះសងា្ខរ្
រ8ថយនេក្រកាយ សំនេឡង¦្ន្�ីសនេJ  សតRមួយនេទaត ទទួលបា�សញ្ញ្ចិត្ត
នេហ�យ ដឹងនេហ�យ នេe្តក្្រ�ហល់ក្រ�ហយនេរaងៗ=្ល�ួ៕
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ថ្ងៃ��ទី១៩ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:៥៦នាទីយប់
នេរa�ពក្រងី�  �ិងពក្រងឹងឱ្យច្បាស់8ស់�ូវការយល់តាមទា្វរ្មនេ� នេដ�ម្បី

ឱ្យវិញ្ញណ្ដឹង=ុស ដឹងក្រតូវ ដឹង�្គង ឬមិ��្គង នេហ�យកា�់តែតច្បាស់8ស់នេ�យ
ការក្រតិះរិះពិចារណា  ពូមិ�ចងន់េក្រប�q�្យបនេក្រងa�ធម៌របស់ក្រពះពុទ្ធឱ្យ�្មយួពិបា�
យលន់េទ �្មយួនេរa�គតិពចិារណា តាមសភាពយលប់ា�របស់�្មយួ នេហ�យទាញ
ការយល់នេ�ះពីសភាពដឹង=ុសនេ�ះ  នេJរ�ភាពក្រតឹមក្រតូវ  នេ�ះនេ0ថា  ទិដ្ឋជុុ�ម្ម
ហ្នុងនេហ�យ។នេពលចិត្តនេចញពី=្លួ�នេJ  នេត�វានេJ�្នុងអាយុបQុ�្ម្�?  នេរa�ក្រសនៃម
ពូនេក្រប�q�្យថា  ចិត្តនេចញពី=្លួ�នេJ �្មយួពិបា�យល់ ដូនេច្នះពូនេក្រប�q�្យតាមការ
យល់បា�រនេបaបយល=ុ់សរបស�់្មួយៗសិ�ចុះ  នេហ�យទាញថយនេក្រកាយនេJរ�
ការយល់ក្រតូវ បQតុែ�្តមុ��ឹង¦�នេJរ�ការយល់ក្រតឹមក្រតូវ ក្រតូវនេក្រប�q�្យព�្យល់តាម
ការយល់=ុសរបស់ម�ុស្ស នេហ�យចំាទាញនេJរ�ការយលក់្រតូវជានេក្រកាយ។ q�យ្
តែដលក្រតឹមក្រតូវ  ចិត្តនេចញពី=្លួ�  ម�ុស្សយល់មិ�បា�  នេប�នេក្រប�តាមការយល់
=ុសរបស់ម�ុស្ស  ម�ុស្សឆប់យល់បា� គឺថា ក្រពលឹងនេចញពី�្នងុ=្ល�ួ �្មយួមា�
សញ្ញចាប់ អាចយល់នេហ�យ ឬនេទ? នេត�ក្រពលឹងនេចញពី=្លួ�ម�ុស្សស្ល្ប់នេហ�យ
នេត�ក្រពលឹងនេ�ះអាយុបQុ�្ម្�?  នេចញនេJមួយដឹង  មិ�ចាស់មិ�នេ�្មងនេព� គឺមួយ
ដឹងសពRក្រគប់ ម�ុស្សល្អចិត្តល្អ នេពលក្រពលឹងនេចញព=ី្លួ� វានេKតែតល្អអី៊ចឹង �្មយួ
ក្រសនៃមម�ុស្សអាក្រ��់ នេពលក្រពលឹងនេចញពី=្ល�ួ នេត�ក្រពលឹងវាអាក្រ��់នេទ?  គឺសភាព
ចិត្ត  គឺក្រពលឹងតែដលម�ុស្សយល់=ុសហ្នងឹឯង។  នេពលចិត្តនេចញផុតពី=្ល�ួ  វាមា�
សភាពដូចក្រពលឹងតែដលម�ុសស្យលហ់្នឹងឯង  នេប�នេK�្នុង=្លួ�ជាក្រពលឹងម�ុស្ស
អាក្រ��់ នេពលផុតពី=្លួ�វាអាក្រ��់អញ្ចុងឯង នេហ�យនេពលវានេJនេសយទុ�្ខ�្នុង
ទុគតិភព ឋា��រ� នេក្របត គឺវាដឹងថាវាជា�រណាហ្នុង ឯង បា�នេធR�ស្អ=ី្លះហ្នងុឯង
នេត��្មួយយល់នេទ? មិ�តែម�នេ��តនេទណា គឺក្រពលឹងរបស់ម�ុស្ស=ូច ក្រតូវនេJនេសយ
ទុ�្ខ�្នងុទុគ្គតិភព នេ�យដឹងថាវាជា�រណា នេហ�យបា�នេធR�នេទាសអR=ី្លះ បQតុែ�្តក្រពលងឹ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 252
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នេ�ះ ការពិតជាចិត្តនេទ មា�រច�សមs�័្ធ វានេសយផលយ្៉ងនេមQច គឺពូបា��ិយយ
អស់នេហ�យ បQុតែ�្ត ពូ�ិយយថាក្រពលឹងអ៊ីចឹងនេJតាមការយល់របស់ម�ុស្ស នេទ�ប
ម�ុស្សងាយយល់  នេហ�យចំាទាញថយនេក្រកាយនេJរ�ការយល់ក្រតូវ  គឺដូចពូបា�
សរនេសរព�្យល់ពីមុ�អ៊ីចឹងឯង។ �្មយួចាប់អារម្មណ៍អំពីចិត្តនេហ�យឬនេK?  វានេK
�្នងុម�ុស្ស វានេJជាដឹងតែបបម�ុស្ស សម្ប�នេK�ូ�នេ�្មង =ួរ�្បាលវាមិ�ទា�់រី�
ធំធាត់ នេចះគិតគូរពិចារណា ក្រពលឹងម�ុស្សធំដឹង�្តី �៏នេJជាដឹងតែបប�ូ�នេ�្មង
អ៊ីចឹងនេJ នេហ�យដល់នេពលរូបនេ�ះចាស់នេJ ក្រពលឹងនេ�ះ�៏សមា្គល់្ថា=្ល�ួចាស់
អី៊ចឹងនេJ ចង់រួមនេភទ ចង់សុីអី នេហ�យខ្ល្ចងាប់ គឺជានេសច�្តកី្រតូវការរបស់សម្ប�
កាយនេទ ក្រពលឹងតែដលលបនេK�្នងុកាយ ក្រចឡសំញ្ញរ្បសក់ាយ ថាជារបសក់្រព-
លឹង �្មួយយល់ពីអRីតែដលពូចង់ឱ្យ សញ្ញ�្្មយួនេហ�យឬនេK? �្មយួមា�សញ្ញត្ាម
ទា្វរ្មនេ�នេហ�យ ឬនេK អំពីចិត្តតែដលនេចញពី=្ល�ួនេJ វានេKអាយុបQ�ុ្ម�្ នេហ�យនេត�វា
មា�នេភទតែដរ ឬនេទ? ហ្នងឹជាចិត្តរបស់ម�ុស្សល្អ ឬអាក្រ��់ ឬតែបបណា ជាចិត្ត¦្ន្-
�ីស ក្រចតែណ� �ំណាញ់ គឺនេKដតែដល ក្រពលឹងវាគឺនេK�្នងុសភាពដតែដលហ្នងុ
q�្យក្រតឹមក្រតូវ  គឺចិត្តរបស់វានេK�្នងុសភាពដឹងដតែដលហ្នងុ។  �្មយួក្រសនៃមនេម�ល
សភាពចិត្តសមាជិ�របស់ក្រគួសរនេយ�ង  នេប�នេចញពីកាយទំាងអស់គ្ន្  អារម្មណ៍
នេភទគ្ម�្ អារម្មណ៍ឃ្ល�្បាយគ្ម�្ អារម្មណ៍ខ្លច្ងាប់គ្ម�្ នេប�ពូឧបមាថា ជាក្រព-
លឹង នេត�វា�ឹងចាប់ជាតិម�ជាម�ុស្សនេ�ះយ៉្ងនេមQច នេម�លសភាពក្រគួសរនេយ�ង
នេម�ល? នេត�ឱ្យក្រពលឹង�្មួយៗម�នេធR�ជាម�ុស្សបងពូ  នេត�ក្រពលឹង�្មួយហ៊្�នេទ?

�្មយួក្រសនៃមដល់ចិត្ត�្មយួនេម�ល?  នេមា៉្លះ្នេហ�យ�្មយួក្រសនៃមនេម�លក្រគួសរនេយ�ងនេម�ល
ពូសមជានេមក្រគួសរនេទ? តែភ្ន�នេម�លម�ុស្សអាក្រ��់ចំៗ ដឹងថាអ្ន�ណាយ្៉ងនេមQច
អ្ន�ណាមិ�ល្អក្រតង់ណា អ្ន�ណាសហវ�ំុបQះqល់ ក្របយ័ត្ននេក្រគះថា្ន�់្ នេ0�ូ�
នេÑបងប្អូ�ឱ្យនេស្ង¨មស្ង្ត់ នេម�លអ្ន�ផ>្យធមន៌េបា�ក្របាស់�ូ�នេÑ បងប្អូ�ក្រ�ុម
ក្រគួសរ =ឹងនេe្តក្្រ�ហយ ម�ិនេដ�សំងំយ�រួចតែត=្លួ� នេត�ចិត្តពូសមជានេមក្រគួសរ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 253
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នេទ? ចិត្តនេចះនេម�លតែថ�ូ�នេÑ សមាជិ�ក្រគួសរ ដឹង=Rះខត គួរជួយលុយ ជួយជា
លុយ គួរផ្តល់ចំនេណះដឹង ផ្តល់ចំនេណះដឹង បងា្ហត់្បនេក្រងa��ូ�នេÑ �្មយួៗ បងប្អ�ូ
ឱ្យមា�ចនំេណះដឹងនេ�យភាព��ន់េe្ត្ ដឹងសមាជិ�ក្រគួសរ=Rះខត  ក្រតូវរ�ក្រតង់់
ណា នេJបិតភ្ជិតក្រតង់ណា នេម�លសមាជិ�ក្រគួសរតែដល=Rះខត តែដលឈឺថា្ក្ត់
តែដលល្ងតឹល្ងង់ ក្រតូវនេធR�យ្៉ងនេមQច គិតមុ= គិតនេក្រកាយ នេដ�មិ�សូវល�់ គិត�ិច្ចការ
ក្រគួសរ  រហូតដល់�ិច្ចការម�ុស្សនេ8�  មិ�ក្របកា�់ពូជសស�៍  ឬសស�
នេឡ�យ។ �្មួយគិតទាំងអស់គ្ន្នេម�ល នេត�ឱ្យពូអាយុនេ�្មងជាងនេគ�្នុងក្រគួសរនេ��តនេទ
�្មួយនេម�លសពRនេម�លក្រគប់�្នុងទក្រមង់តែបបនេ�ះ  �្មួយនេម�លក្រគួសរនេយ�ងមា�ពូជ
អំបូរនេទ �្មួយនេម�លយយ មា្ត្យពូសមជាយយរបស់�្មួយៗនេទ? �្មួយគិត�្នុង
ទក្រមង់នេ�ះ �្មួយដឹងថា  វិញ្ញ្ណរបស់ពួ�នេយ�ងម�ពីណានេហ�យ នេហ�យនេពល
នេយ�ងចប់ការងារសនេស្ត្រងា្គះ្ម�សុ្ស ពួ�នេយ�ងនេចញពីសម្ប�ម�សុ្សតែដលនេយ�ង=្ចី
នេក្រប�  នេហ�យ�្មយួដឹងថា នេត�ពួ�នេយ�ងនេJណានេហ�យ។ នេត�ការងារពួ�នេយ�ង  ម�តែត
ចំ�ួ�ក្រគួសរតែតបQណុ្ណងឹ  នេហ�យនេJវិញតែតបQុណ្ណឹងអ្ន�នេទឬ? ពូនេមក្រគួសរ�:តួនេទអី
រស់នេK�តែ�្លងរស់នេKរបស់=្ល�ួមិ�សុ=នេទអី អផ្សុ�នេព�ចុះម�ឋា�ម�ុស្សនេ8�
នេដ�ម្បី�ម្>�្តសប្បាយឬ? �្មួយធា្ល្ប់ឮនេហ�យថា ក្រពហ្មជាអ្ន�រ�្>នេ8� �្មួយ
គិតនេម�លនេJ �ូ�មា�ពូជអម្បូរ ចិត្តល្អ នេពលនេr�ញនេគលំបា� នេKសុ=នេ��តនេទ
នេJចុះចូលជាមួយ�ឹងអំនេព�អាក្រ��់នេ��តនេទ នេហ�យនេត�ចុះនេយង�ំនេណ�តនេKអានេមQ-
រិ� នេKអឺរុ៉ប នេKអាក្រហិ� នេត�សមនេទ?  មា�អារម្មណ៍ថា�្គងនេទ  នេគនេ0តែមQនេគថា
you  នេគនេ0តែ�:នេ¦្ម្លថា  he  នេ0បងក្របុសនេគថា he  តែដរ នេគនេ0តែ�:ញីនេគថា
she  នេគនេ0បងក្រសីនេគថា  she  តែដរ  នេគនេ0តែមQឪនេគឱ្យ  eat  បាយ ដលន់េពល
នេ0តែ�:នេគឱ្យ  eat  បាយតែដរ តែមQនេស្ល¨�ប៊ីគី�ីនេKមុ=�ូ� ប្អ�ូក្រសីនេស្ល¨�បី៊គី�ីនេK
មុ=បងក្របុស បងក្របុសនេ�ះអាវនេដ�រក្រទនេ�លក្រទនេ�លនេKមុ=ប្អ�ូក្រសី  ចាស់នេហ�យ
នេK8បនេក្រ�ម 8បនេម្Ç តុបតែតង=្លួ�ដូចម�ុស្សនេលងហុី នេត�មា�អារម្មណ៍ថា
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 254
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�្គងនេទ?  អ៊ីចឹងនេហ�យបា�ជាក្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធមុ�ចុះនេយង�ំនេណ�ត  ក្របនេម�ល
នេម�លទRីប នេម�លក្របនេទស នេម�លក្រត�ូល នេម�លមាតា �ិងនេម�លកាល។  គិតដល់
ក្រតង់នេ�ះ �្មួយដឹងថាក្រគួសរនេយ�ងជាក្រគួសរស្អីនេហ�យ។ �្មួយមា�សញ្ញ្=្លះៗ
នៃ�ក្រត�ូលក្រគួសរនេយ�ង ឬនេK? នេហ�យនេយ�ងម�នេ�ះ�្នុងនេបស��ម្មអRី? នេហ�យ
នេក្រជាយសុវណ្ណភូមិ ជាក្របនេទសសមគួរ តែដលពួ�នេយ�ងក្រតូវផ្សពRផ្>យនេមនេរa�
ក្រតាស់ដឹងរបសក់្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធនេចញនេJនេក្រe  នេក្របaបដូចយ�ដុំថ្មគបច់ូលនេJ
�្នុងទឹ�នេK�តែ�្លងតែដលសមក្រសប នេដ�ម្បីឱ្យរល�សយភាយនេចញនេJខងនេក្រe
តែដរ ឬនេទ? នេ�ះមិ�តែម�ជាដំនេណ�រ�ម្>�្តនៃ�ក្រគួសរនេយ�ងនេទ ដូនេច្នះម�គ្នតិ្ច ក្រតូវ
នេJវិញគ្នន្េក្រច�� តាមតែដលអាចនេធR�នេJបា�។ នេ�ះនេហ�យជាអំបូរចិត្តល្អ មា�ពូជ
ដឹង=sស់ដឹងទាប ដឹងបងដឹងប្អ�ូ នេចះជួយនេម�លគ្ន្ �ិងនេម�លម�ុស្សរងនេក្រគះ ក្រប-
មូលចូលក្រគួសរនេយ�ង។  នេពលនេវ8ជាង២៥០០ឆ្ន្ំ  នៃ�ការផ្សពRផ្>យនេមនេរa�
ក្រតាស់ដឹងរបស់ក្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធជាទីនេគរពនៃ�ពួ�នេយ�ងទំាងអសគ់្នប្ា�ម�
ដល់នេហ�យ  នេត�ពួ�នេយ�ងអាចសំងំនេKបា�សុ=ចំនេqះមុ=សង្គមរបស់នេយ�ង
សពRនៃថ្ងតែដរ ឬនេទ? នេទម�ិអាចនេទ!!!  �ំពូលក្រគួសរមា�ចិត្តល្អ មា�ពូជអំបូរក្រប-
នេស�រជាងនេគនេល�នេ8� មា�តួ�ទីរ�្>នេ8� ក្រតូវតែតនេចញម�ជួយនេ8�នេហ�យ
ជានេពលនេវ8សមក្រសបនេហ�យ  នេហ�យនេពលចប់�ិច្ចការបំភ្លមឺ�ុស្ស ក្រ�ុមក្រគួសរ
នេយ�ង�ឹងក្របមូលម�ុស្សទាំងអស់តែដលមា�ស�្ត្�ដូច  ឬក្រសនេដaង  នេយ�ងនេJ
រស់នេKតាមជា�់ថា្ន្�់ រហូតដល�់តែ�្លងតែដលព�ួនេយ�ងរសន់េK  នេ�ះជាភារ�ិច្ច
នៃ�ក្រគួសរមា�ពូជមា��ំនេណ�ត  នេហ�យនេពលនេយ�ងនេJរសន់េK�្នុងក្រគួសរនេយ�ង
ក្រពលឹងដឹងរបស់ក្រគួសរនេយ�ងមា្ន�់្ៗ គឺនេKតែតដឹងបង ដឹងប្អ�ូ ស្គល់្បង ស្គល់្ប្អ�ូ
ស្គល់្ពូ ស្គល់្យយ�្នងុសភាពដតែដលហ្នងឹ៕
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ថ្ងៃ��ទី២៥ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:០៩នាទីយប់
ពូសូម�ិយយការជាប់គំងនៃ�ចិត្តនេK�្នងុរូបកាយជាម�ុស្ស៖
នេពលពូ�ិយយថាចិត្ត �្មយួពិបា�យល់ ដូនេច្នះពូសូម�ិយយថា “ ការ

ជាប់គំងនៃ�នេក្រគងវិញ្ញ្ណដឹង�្នុងរូបរាងកាយជាម�ុស្ស ។  ” �្មួយអា�នេហ�យ
ក្របឹងសញ្ជងឹគិតឱ្យយល់តាមទា្វរ្មនេ� គឺទា្វ្រគិតរបស់�្មួយ នេ�ះគជឺាការបងា្ហ្ញ
របស់ពូសំខ�់ណាស់ចំនេqះពួ��្មួយៗ។ សរនៃសវិញ្ញ្ណ ឬរច�សមs័�្ធចិត្ត
មា�សណា្ឋ�្ដូចរូបពូផុសភា្ជ្ប់�្នុងសនំេណរនេ�ះ គឺមា�សរនៃសវិញ្ញណ្តូចឆ្មរ្ៗ
ពូថាបQុ�ចុងសរនៃសស�់ចុះ វាជាក្របនេភទនៃ��មា្ល្ំងនេទ  ពូសុំរំឭ��្មួយថា  ស្អីៗ
�្នងុពភិពនេ8�ទំាងអសន់េ��តព�ីមា្ល្ំងនៃ��ូ��8បៈតែដលមា�ធាតុដីទឹ�នេភ្ល�ង
=្យល់វិល ដូនេច្នះសរនៃសវិញ្ញណ្គនឺេ��តព�ីមា្ល្ំងតែដរ កាប់វាមិ��ច់នេទ កាប់យ្៉ង
នេមQច�៏មិ��ច់តែដរ  សរនៃសវិញ្ញ្ណនេ�ះនេហ�យតែដលនេយ�ងក្រចឡំថាជានេខ្មច្  ឬ
ជាក្រពលឹងនេ�ះ តាមពិតនេខ្មច្មា�នេក្រគងសរនៃសវិញ្ញណ្ នេហ�យចា�់បំនេពញនេJ
នេ�យ�មា្ល្ងំ មា�សភាពក្រសនេមាលៗ នេត��្មយួៗយល់នេទ? ពូសូមពញ្ញ�់្ការយល់
របស�់្មួយម្តងនេទaត ក្រតង់ចំណុចនេ�ះ គឺនេក្រគងសរនៃសវិញ្ញណ្មា�សណា្ឋ�្ដូច
រូបតែដលពូផុសភា្ជ្ប់នេK�្នុងសំនេណរនេ�ះ សូមប្ីតែតម�ុសស្�៏មា�សរនៃសវិញ្ញណ្
តែបបហ្នឹង  នេK�្នុង=្លួ�ម�ុស្សតែដរ  នេត��្មួយៗអាចគិតយល់=្លះតែដរឬនេទ?  �្មួយ
នេម�លនេJរូបតែដលភា្ជ្ប់�ឹងសំនេណរនេ�ះនេJនេម�ល នេត�សរនៃសវិញ្ញ្ណ ឬរច�-
សមs័�្ធនៃ�ចិត្តវាមា�សណា្ឋ្�ដូចនេម្តច? វាមា�សរនៃសវិញ្ញ្ណដឹងតាមតែភ្ន�
សរនៃសវិញ្ញណ្ដឹងតាមក្រចមុះ សរនៃសវិញ្ញណ្ដឹងតាមក្រតនេចa� សរនៃសវិញ្ញណ្
ដឹងតាមកាយ សរនៃសវិញ្ញណ្ដឹងតាមទា្វរ្មាត់ សរនៃសវិញ្ញណ្ដឹងតាមទា្វរ្នេបះ-
ដូង  តែតសតR=្លះគ្ម្�សរនៃសវិញ្ញណ្ដឹងតាមទា្វរ្នេភទនេទដូចជាក្រពហ្ម នេក្រqះសតR
ក្រពហ្មគឺអត់នេភទនេទ បQុតែ�្តសរនៃសវិញ្ញ្ណតាមទា្វ្រនេផ្សងៗមា�ទាងំអស់ នេហ�យ
តែដលសំខ�់ជាងនេគទាំងអស់គឺសរនៃសវិញ្ញ្ណដឹងតាមទា្វ្រនេបះដូង។ នេហ�យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 256
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ចំនេqះសតRនេសយទាំងអស់  សរនៃសវិញ្ញណ្ក្រគប់ទា្វរ្ទំាងអស់មិ�នេក្រសបនេ�យ
សច់នេទ  គឺនេក្រសបនេ�យ�មា្ល្ំង  តាមពិតសច់�៏ជាក្របនេភទ�មា្ល្ំងមួយតែដរ។
បQតុែ�្តសច់នេ�ះនេធR�ឱ្យ�មា្ល្ងំតាមទា្វរ្នេបះដូងមិ�ក្រតូវបា�ទប់  វារ8យថយនេក្រកាយ
សតRនេសយ នេប�មា�សច់ទប់  ក្រគប់នេចត�ទាំងអស់របស់សតR  វាជា�មា្ល្ងំមូរ
ទុ�នេJមុ= សតRសង បQតុែ�្តម�ុស្សមា�អវិជា្ជមិ្�បា�ដឹងថាវាមូរយ្៉ងនេមQចនេសយ
យ្៉ងនេមQច នេ�ះគឺអវិជា្ជ្របស់សតRម�ុស្ស �្មយួយល់ក្រតង់នេ�ះនេទ សំខ�់ណាស់។
អវិជា្ជរ្បសស់តRម�ុស្ស  នេក្រqះ�មា្ល្ងំបា�នេធR�ឱ្យមា�សច់តែដលសតRម�ុសស្ក្រចឡំ
ថាជាធាតុ  តាមពិតសច់នេ�ះជា�មា្ល្ងំនេទ  នេហ�យ�្នងុរូបកាយម�ុស្សនេ�ះ  មា�
ការលួចសំងំនៃ�នេក្រគងវិញ្ញ្ណដឹង �្មួយយល់ក្រតង់នេ�ះអត់?  �្មួយៗសម្លឹងនេJ
នេម�លរូប តែដលពភូា្ជ្ប់នេJជាមួយ�ឹងសំនេណរនេ�ះ  នេ�ះគនឺេក្រគងវិញ្ញ្ណតែដល
ម�ុស្សយល់ក្រចឡំថាក្រពលឹងនេ�ះ នេហ�យចា�់បំនេពញនេJនេ�យសច់នេ0ថា
ម�ុស្ស  តិរចា្ឆ�្�៏មា�សភាពតែបបនេ�ះតែដរ  តែតពូ�ិយយតែតអត្ថភិាពជាម�ុស្ស
នេJចុះ។  �្មយួក្រសនៃមនេម�ល  នេប�នេក្រគងវិញ្ញណ្នេ�ះនេចញពីម�ុស្ស  នេត�មា�សភាព
តែបបណា? ការ�ិយយពីសភាពវានេ�ះនេហ�យ គឺការ�ិយយពីធម៌ ធម៌គឺតែបប
ហ្នឹងណា នេរ}ងអីតែដលនេយ�ងជាម�ុស្សមិ�ក្រតូវនេរa�ធម៌ មិ�តែម�ធម៌តែដលនេគនេទស
�សពRនៃថ្ងនេ�ះនេទ សូម�្មយួៗតែបងតែច�ឱ្យបា�ច្បាស់�ំុក្រចឡំក្រតង់ចំណុចនេ�ះ។

ឥឡូវពូ�ិយយពីសភាពជាប់គំងនៃ�សរនៃសវិញ្ញណ្  នេK�្នងុរូបកាយ
ជាម�ុស្ស នេហ�យ�្មួយសញ្ជឹងគិតតាមទា្វ្រមនេ�របស់�្មួយឱ្យនេr�ញ  ឱ្យយល់
នេ�ះនេហ�យគឺនេក្រគងវិញ្ញណ្ដឹងក្រតូវ  គឺដឹងដំនេណ�រពិតតែដលក្រពះពុទ្ធនេ8�នេ0ថា
ចិត្ត�តញ្ញជូាធម៌�ំមុ=នេគនៃ��ុសលធម៌ទំាងឡាយ  នេក្រqះចិត្ត ឬនេក្រគងវិញ្ញណ្
តែដលយល់អំពីធម៌  ឬយល់អំពីដំនេណ�រនៃ�នេក្រគងវិញ្ញ្ណថានេJយ្៉ងនេមQច ចាប់
�ំនេណ�តយ្៉ងនេមQច  នេសយយ្៉ងនេមQច  �្គងយ៉្ងនេមQច សមរម្យយ្៉ងនេមQចនេK�្នងុ
អត្ថភិាពជាម�ុស្ស។ កាលណានេក្រគងវិញ្ញណ្នេ�ះយល់ដំនេណ�រនេ�ះ ឬយល់ធម៌
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 257
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នេក្រគងវិញ្ញណ្មិ��ំ�្បាល់ចុះនេក្រកាមនេJអបាយភូមិនេឡ�យ នេក្រqះនេក្រគងវិញ្ញណ្
ដឹងសភាពនេJ  ឬដំនេណ�រនេJនៃ�នេក្រគងវិញ្ញ្ណនេហ�យ  នេពលចប់អត្ថិភាពជា
ម�ុស្ស  ឬនេពលតែច�ឋា�នេJ នេក្រគងវិញ្ញ្ណនេ�ះនេក្របaបដូចយ�្តនេហះ តែដល
នេហះក្រ�ឡាប់ចា�់នេឡ�ងនេល�ចុះនេក្រកាមឥតឈប់ឥតឈរ�្នងុ�ំនេណ�តនេផ្សងៗដ៏
នេក្រច��អនេ��  ក្រតូវបា�បំq�់ក្របព័�្ធបងា្ហញ្ផ្លវូ  ឬការយល់ធម៌នៃ�នេក្រគងវិញ្ញណ្
នេ�ះនេហ�យ។  យ�្តនេហះនេ�ះតែលងនេហះក្រ�ឡាប់ចា�់ដូចមុ�នេទaតនេហ�យ  ជា
នេក្រគងវិញ្ញ្ណដឹងធម៌ដឹងផ្លូវតែដលនេក្រគងវិញ្ញ្ណក្រតូវនេដ�រ  នេដ�រតែបបនេ�ះ�ឹង
នេJនេសយសុ=�្នុងសុគតិភព  នេដ�រតែបបនេ�ះ�ឹងនេJនេសយទុ�្ខ�្នុងទុគតិភព
នេ�ះគនឺេក្រគងវិញ្ញ្ណ�តញ្ញូ ឬចិត្ត�តញ្ញូ។ ក្រពះពុទ្ធម�សតែម្តងធម៌ក្របាប់សត្វ
ម�ុស្សនេដ�ម្បីឱ្យនេក្រគងវិញ្ញណ្តែដលពួ�សំងំនេK�្នងុរូបកាយជាម�ុស្សបា�យល់
មា�ធម៌�តញ្ញូ  នេត��្មួយៗយល់នេរ}ងរា៉្វក្រតង់ចំណុចនេ�ះនេទ? ក្រពះពុទ្ធព�្យល់អR?ី
ក្រពះពុទ្ធព�្យល់ធម៌  ទិដ្ឋជុុ�ម្ម។  នេហ�យនេត�នេក្រគងវិញ្ញណ្របស់សតRម�ុស្សក្រតូវ
យល់ធម ៌ ឬក្រតូវចាំធម៌?  �្មួយគិតនេម�ល នេត�ក្រតូវយល់ ឬក្រតូវចាំ?  យល់អំពីផ្លូវ
តែដលនេក្រគងវិញ្ញ្ណក្រតូវនេJ ឬក្រតូវចំានេ�យមិ�យល់អំពីផ្លវូតែដលនេក្រគងវិញ្ញណ្
ក្រតូវនេដ�រ? នេពលនេ�ះ�្មួយអាចក្រសនៃមនេr�ញដល់អ្ន�តែដលនេចះចាំធម៌  នេត�បា�
ក្របនេយជ�៍អRីដល់នេក្រគងវិញ្ញ្ណ=្លួ�  នេKនេពលតែដល=្លួ�ស្ល្ប់ពីម�ុស្សនេJ?

ក្រតង់នេ�ះនេហ�យតែដលពនូេr�ញអ្ន�នេទស�សពRនៃថ្ង  �ិងអ្ន�នេជ}អ្ន�នេទស�សពR
នៃថ្ងនេ�ះ ពូ�ឹ��្នុងចិត្តថាសុទ្ធតែតម�ុស្សវនេងRង  ដូនេច្នះនេទ�បq�់�ណា្ត្ល៥០០០
ឆ្ន្ំនេ�ះ  មា�អ្ន�ម�បំភ្លឺធម៌តែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តង។  �្មួយគិតនេម�ល  នេប�នេក្រគង
វិញ្ញ្ណនេ�ះនេចញពី=្ល�ួនេJ នេក្រគងវិញ្ញណ្មិ�ឆ្លត្ មិ�រនេវaសរនៃវ មិ�យល់ធម៌
ចាំតែតធម៌  នេ�ះជាសញ្ញ្ក្របាប់ឱ្យនេយ�ងយល់ថា �នំេណ�តប�្ទ្បរ់បស់ព�ួនេគមិ�
អាចនេK�្នុងទី=sស់បា�នេឡ�យ ពីនេក្រqះមិ�តែម�ជានេក្រគងវិញ្ញណ្ដឹងតែដលមា�
ធម៌�តញ្ញូ  ជាសភាពចិត្តយល់ដំនេណ�រនេដ�មទងនៃ�ផ្លូវតែដលនេក្រគងវិញ្ញណ្ក្រតូវ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 258
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នេដ�រនេឡ�យ។ នេត��្មួយមា�សញ្ញ្ណយល់ពីអRី  តែដលពូព�្យល់�្មួយៗ=្លះនេហ�យ
ឬនេK?

ឥឡូវពូតែបរម��ិយយអំពីសភាពជាប់គំងនៃ�នេក្រគងវិញ្ញ្ណនេK
�្នងុសំប�កាយជាម�ុស្សវិញ៖

សំប�កាយជា�ូ�ង្៉ា នេក្រគងវិញ្ញណ្ដ៏ធំ ដឹង=ុស ដឹងក្រតូវ �្នងុសភាព
ជាម�ុស្សនេពញវ័យ  ក្រសប់តែតចូលនេJ�្នុងរូបកាយ�ូ�ងា៉្�៏សមា្គល់្=្ល�ួថាជា
�ូ�ងា៉្  លុះដល់រូបកាយនេ�ះនេJជាសំប�កាយចាស់ នេក្រគងវិញ្ញណ្តែដលមា�
សភាពដតែដលក្រចឡំថា=្លួ�ឯងចាស់នេហ�យ  នេ�ះគឺជាអវិជា្ជ្តែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តង
នេ�ះ។ នេប�នេក្រគងវិញ្ញណ្ដឹងមិ�ក្រចឡំ មិ�មា�អវិជា្ជគឺ្នេក្រគងវិញ្ញណ្នេ�ះដឹងថា
សូម្បីតែតនេក្រគងវិញ្ញណ្�៏នេ��តពី�មា្ល្ងំ ដឹងជា�មា្ល្ងំ គឺ�មា្ល្ងំវិលនៃ��8បៈតែដល
មា�ធាតុដីទឹ�នេភ្ល�ង=្យល់  នេ�ះគកឺ្រពះអរហ�្តគឺសភាពវិញ្ញ្ណដឹងនេសច�្តីពិត
ទីបំផុតគឺក្រពះអរហ�្តនេ�ះឯង។ តែតម�ុស្សមិ�ទំាងដឹងថា  នេក្រគងវិញ្ញណ្តែដល
លួចសំងំនេK�្នងុរូបកាយជាម�ុស្សនេK�ច់នេផ្សងពីរូបកាយជាម�ុស្សផង  កាល
ណាសម្ប�កាយជា�ូ�នេ�្មង នេក្រគងវិញ្ញ្ណនេ�ះក្រចឡំថា វាគឺជា�ូ�នេ�្មង លុះ
ដល់សំប�កាយនេ�ះចាស់ នេក្រគងវិញ្ញណ្នេ�ះយល់ក្រចឡំថាវាគឺចាស់នេហ�យ តែត
តាមពិតវានេKតែតនេក្រគងវិញ្ញណ្តែតដតែដលហ្នងឹ  “ មិ�ចាសមិ់�នេ�្មង  មា�សភាព
មួយដឹង  យល់q�្យថា” មួយដឹងនេទ គិតក្រតង់នេ�ះឱ្យយល់ថាពូចង់ក្របាប់ថានេមQច។
ក្រចឡំសញ្ញ្បីតែដលមា�នេKនេល�=្លួ�ម�ុស្ស តែដលក្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធនេ0សញ្ញ្បី
នេ�ះថាជាសញ្ញស្តRតិរចា្ឆ�្។ កាយចង់រួមនេភទ ការចង់រួមនេភទជាអារម្មណ៍របស់
កាយនេទ មិ�តែម�ជាអារម្មណ៍របស់នេក្រគងវិញ្ញណ្នេទ �្មយួយល់ក្រតង់នេ�ះឬនេK?

�្មួយនេr�ញម�ុស្សសពRនៃថ្ង  ជាទនូេJអារម្មណ៍នេភទតែដលជាអារម្មណ៍របស់រាង-
កាយ  មិ�តែម�ជាអារម្មណ៍របសន់េក្រគងវិញ្ញណ្  ក្រគបស�្ធប់នេល�នេក្រគងវិញ្ញណ្
របស់នេគទាំងមូល នេ�ះជាសញ្ញ្ក្របាប់ឱ្យនេយ�ងដឹង ក្របាប់ឱ្យនេយ�ងយល់ថា ជា
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 259
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នេក្រគងវិញ្ញណ្តែដលផុតពីអត្ថភិាពជាម�ុស្ស �ឹងនេយង�ំនេណ�តជាសតR ឬយ៉្ង
នេក្រច��ម�សុ្សតរិចា្ឆ្នេ� វាគឺជាសម័យកាលតែដល�ូ��8បៈវិលម�ដល់�មា្ល្ងំ
រមូរចូលខ្ល្ងំ គឺ�មា្ល្ងំអញខ្ល្ងំ មា�អារម្មណ៍ថាអញ�ក្រមិតណា �្នងុសភាពពិត
តែដលម�ុស្សមិ�ដឹងគឺ�មា្ល្ងំរមូរខ្ល្ំង�ក្រមិតនេ�ះ សូមរំឭ�ថា�មា្ល្ំងវិលនៃ��ូ�
�8បៈ គឺវិល�្នងុសភាពដូច�ូ�អានេបា៉ង្វិល នេហ�យសម័យកាលនេ�ះ �មា្ល្ងំរមូរ
ខ្ល្ងំវានេក្របaបដូចគូទ=្ចងវាតែណ�នេJៗ =ុសទក្រមង់  ឬ=ុសសភាពនៃ��មា្ល្ងំរបស់
�ូ��8បៈតែដលវិល  នេ�ះគឺសម័យកាលអញ។ សភាពពិត ឬសច្ចៈគឺ�មា្ល្ំង
រមូរខ្ល្ំង តែតនេ8�ិយគឺម�ុស្សដឹងក្រចឡំថា=្ល�ួជាម�ុស្ស =្ល�ួមិ�តែម�ជា�មា្ល្ងំ គឺ
អញក្រកាស់បំផុត  តែលងដឹងក្រតូវ  តែលងដឹងថាសភាពពិតថា=្ល�ួជា�មា្ល្ងំនេទ នេទាះ
មិ�បា�ដឹងថា=្លួ�ជា�មា្ល្ំង �៏សភាព�្នុងផ្លូវអារម្មណរ៍បស់ម�ុស្សសម័យមុ�
=ុសពីអារម្មណ៍របស់ម�ុស្ស�្នុងសម័យនេ�ះតែដរ។  ការពិត ឬសច្ចៈគឺ�មា្ល្ងំរមូរ
ខ្ល្ំង  តែតសភាពនេ8�ិយនេយ�ងនេr�ញម�ុស្សអាតា្ម្�ិយម អ្ន�នេធR�បុណ្យទា�គឺ
ក្របាថា្ន្ចង់បា�ម�តែតអញ  តែលងនេធR�បុណ្យនេ�យចិត្តអាណិតអាសូរ  ឬចិត្តនេគរព
នេហ�យ គឺនេធR�បុណ្យ�្នុងចិត្តនេដ�ម្បីឱ្យបា�ម�អញ  ម�សុ្សអាក្រ��់នេក្រច��ណាស់
�ំពុងនេធR�ពិធីបុណ្យនេដ�ម្បីបា�ម�អញ  �្មយួយល់ក្រតង់ចំណុចនេ�ះនេទ  នេត�យល់នេទ
�្នុងចិត្តនេដ�ម្បីឱ្យបា�ម�អញ គឺចិត្តអាក្រ��់ គឺគ្ម្�បា�អនីេទណា�្មួយ គឺតែលង
គិតនេr�ញ=ុសក្រតូវរួចនេហ�យ �សម័យនេ�ះគឺសម័យតែដល�មា្ល្ងំនៃ��ូ��8បៈ
វិលម�ដល់សភាពជា�មា្ល្ំងរមូរចូល ជានេ8�ិយគឺម�ុស្សអាតា្ម�ិ្យមតែលង
ដឹង=ុស ដឹងក្រតូវ តែលងដឹងបុណ្យដឹងបាប  ដូនេច្នះនេទ�បមា�អ្ន�ម�នេបាសសមា្អត្
ធម៌ក្រពះពុទ្ធ ឱ្យម�ុសស្យលន់េសច�្តពីតិតែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តង  គឺសម័យកាលម�
ព�្ល្�មា្ល្ំងរមូរខ្ល្ំង  �មា្ល្ំងតែលងស្គ្ល់បុណ្យបាបនេ�ះ  តែលងស្គ្ល់អRីល្អ  អRី
អាក្រ��់នេ�ះ �មា្ល្ងំរមូរខ្ល្ងំ  ឬម�ុស្សអាតា្ម្�ិយមនេ�ះគ�ឺំនេណ�តពួ�នេគ�ំ�្បាល
ចុះទុគតិភព នេមា៉្លះ្នេហ�យនេទ�បក្រពហ្មតែដលជាសតRរ�្>នេ8�យល់ដំនេណ�រ�មា្ល្ំង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 260
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ចុះម�បងា្ហញ្ផ្លូវ ឬបនេក្រងa�ធម៌ក្រពះពទុ្ធនេដ�ម្បីឱ្យ�មា្ល្ំងរ8 ឱយ្នេក្រគងវញិ្ញ្ណ
សតRមា�ធម៌�តញ្ញូនេធR�សតRឱ្យក្រតឡប់�្បាលនេឡ�ងនេល�គឺសុគតិភព។ �្មយួៗនេr�ញ
អញ ឬ�មា្ល្ងំរមូរនៃ�សតRម�ុស្សសម័យនេ�ះនេទ អ្ន�នេធR�បុណ្យទា�នេដ�ម្បីអញ=ុស
នេហ�យ អ្ន�នេទស�បនេក្រងa�ឱ្យម�ុស្សនេ��តអញ នេដ�ម្បីប្តូរម�វិញ�ូវលុយកា�់
�ូវនេ�រ្តិ៍នេ¦្ម្ះថា=្លួ�ជាអ្ន�បនេក្រងa�ធម៌ក្រពះពុទ្ធ  នេ�ះគឺ�មា្ល្ំងរមូរ  ឬចិត្តអញ
អ្ន��នេយបាយ�៏ដូចគ្ន។្  ការយល់ក្រតូវ  ឬចិត្តម�ុស្សល្អគឺអាហរតែតបីនេពល  វា
សមក្រប�ប�ឹងផ្លវូរបស់នេក្រគងវិញ្ញណ្នេហ�យ  នេក្រqះឋា�ម�ុស្សនេ8�នេ�ះជាចំ-
ណតនេប�ឡា�នេទនេត� នេពលស្ល្ប ់នេហ�យតែច�ឋា�នេJ នេក្រគងវិញ្ញណ្ក្រតូវនេធR�ដំ-
នេណ�ររាប់រយ8�ឆ្ន្នំេJមុ=នេទaត នេមQចនេJជាយល់=ុស ស�្សំក្រទព្យសម្បត្តិ កាប់
ចា�់ដនេណ¶�មគ្ន�្្នងុជីវិតនៃ�នេ8�ិយជាម�ុសស្តែត៧០  ៨០ឆ្ន្នំេ�ះអី៊ចឹង  នេហ�យ
ឱ្យនេក្រគងវិញ្ញណ្នេ�ះនេ��ត�្នងុទុគតិភពអី៊ចឹង  នេ�ះគឺការវនេងRងរបស់ម�ុស្ស  មិ�
ស្គល់្ផ្លវូនេក្រគងវិញ្ញណ្នេដ�រ ឬមិ�ស្គល់្ធម៌  ដូនេច្នះនេហ�យនេទ�បអ្ន�បំភ្លឺធម៌ម�
ទាញ  ព�្យល់�មា្ល្ំងរមូរឱ្យ8នេដ�ម្បីជាក្របនេយជ�៍ដល់សតR  បតែងRរ�្បាល
តែដល�ំពុង�ំចុះនេJរ�ទុគ្គតិភពឱ្យមា�ធម៌�តញ្ញូ  តែបរ�្បាលនេឡ�ងនេJនេល�វិញ
នេហ�យការបំភ្លធឺម៌នេធR�តែតម្តងហ្នងឹគត់នេទaតនេទរហូតដល់ក្រពះសិអានេមនេត្តយ្យក្រតាស់
ដឹង  អ្ន�បា�ស្តប់្ធម៌តែដលក្រតាស់នេ�យក្រពះសមា្មស្មsទុ្ធក្រពះ�មសមណនេគតម
នេ�ះយល់តិច  ឬនេក្រច��នេ�ះនេក្រគងវិញ្ញណ្�ឹងមា�ធម�៌តតញ្ញជូាឧប�ិសស័្យ
សក្រមាប់ជួបក្រពះសិអា-នេមនេត្តយ្យនេ�យខ�មិ�បា�នេឡ�យ។ ជិត២៥០០ឆ្ន្នំេJមុ=
នេទaត  �មា្ល្ំងរមូរកា�់តែតខ្ល្ំង  អាយុម�ុស្សនេKក្រតឹមក្របតែហល១០ឆ្ន្ំ  នេហ�យ
ការនេ¦្លះ្បំផ្លញ្នេ8�មា�នេKនេពលនេ�ះ សតRស្លប់្ហិ�នេហច រណូ�រតែណល
នេល�តែផ�ដី នេពលនេ�ះសតRនេKសល់ចំ�ួ�តិចណាស់ សតR�៏មា�ចិត្តសនេងRគនេហ�យ
�មា្ល្ំងអញ�៏រ8នេធR�ឱ្យអាយុម�ុស្ស�៏បា�នេ���នេឡ�ងដល់៨មុឺ�ឆ្ន្ំ នេពលនេ�ះ
ម�ុស្ស�៏នេ��តអញនេទaត នេក្រqះដំណា�់កាលនៃ��មា្ល្ំងរមូរបា�ម�ដលន់េហ�យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 261
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នេចះតែតរមូរនេJៗ អញនេJៗ អាតា្ម�ិ្យមនេJៗ អាយុម�ុស្ស�៏ថយចុះពី៨មឺុ� ម�
នេKក្រតឹម២មុឺ�ឆ្ន្ំ  នេហ�យក្រពះសិអានេមនេត្តយ្យ�៏ក្រតាស់ដឹង នេKនេពលនេ�ះ ពពួ�
សតRក្រពហ្ម �ិងសតRសួគ៌ដនៃទជានេក្រច���៏ម�នេយង�ំនេណ�តជាម�ុស្សនេដ�ម្បីបា�
ស្ត្ប់ធម៌ �ិងបា�វិបស្ស�រហូតដឹងថាជា�មា្ល្ំង រួចកា្លយ្នេJជាក្រពះអរហ�្តរួច
រំនេ�ះនេKនេពលនេ�ះនេJ។

ពូសូមរំឭ�ម្តងនេទaត  ការឃ្ល្�  ការខ្ល្ចស្ល្ប់  ការចង់រួមនេភទជា
តក្រមូវការរបសរ់ាងកាយនេទ  មិ�តែម�ជាតក្រមូវការរបស់នេក្រគងវញិ្ញណ្នេទ បQុតែ�្ត
នេ�យនេក្រគងវិញ្ញណ្ម�ជាប់នេK�្នងុរូបកាយម�ុស្ស  វា�៏គំងក្រចឡំសញ្ញ្ទំាងបី
របស់រាងកាយថាជាសញ្ញ្របស់=្លួ�វានេJ។ នេក្រគងវិញ្ញ្ណនេពលនេចញផុតពី
រាងកាយម�ុស្ស  វាមិ�ខ្ល្ចស្ល្ប់នេទ  នេក្រqះកាប់មិ�មុត ក្រសនេមាលៗដូចនេខ្មច្
អ៊ីចឹង  នេត�អារម្មណ៍ខ្ល្ចស្ល្ប់មា�យ៉្ងនេមQចនេJនេ��ត?  អារម្មណ៍ចង់រួមនេភទ
�៏បាត់តែដរ អារម្មណ៍ចង់សុី�៏បាត់តែដរ នេ�ះតែដលពូ�ិយយថានេពលតែដលនេក្រគង
វិញ្ញណ្ម�នេ��តជាម�ុស្ស វាក្រចឡំសញ្ញរ្ាងកាយទំាងបីថាជាតក្រមូវរបស=់្ល�ួវា។
សភាពដឹងទាំងអស់តែក្របកា្ល្យនេJជានេ=្>យ ពូនេល��ឧទាហរណ៍ដូចជាសភាព
នេបះដូងនេក្រគងវិញ្ញណ្ក្រពហ្ម  វាក្រតជា�់ក្រសួលខ្ល្ងំណាស់ ក្រតជា�់ហួសទឹ���
នេទaត  បQុតែ�្តនេពលនេក្រគងវិញ្ញ្ណក្រពហ្មចូល�្នងុរូបកាយជាម�ុស្ស  នេយ�ងក្រតឹមតែត
ដឹងថាម�ុស្សនេ�ះល្អ  មា��័យថាម�ុស្សនេ�ះមា�នេបះដូងល្អ  នេបះដូងមា�
ក្រពហ្មវិហរធម៌ គឺជាធម៌របស់នេបះដូងក្រពហ្ម។ ក្រពហ្មវិហរធម៌នេ�ះ នេធR�ឱ្យក្របអប់
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នេក្រគងវិញ្ញ្ណក្រពហ្មក្រតជា�់ខ្ល្ំងណាស់ គឺក្រតជា�់ណា៎្! គឺក្រតជា�់ ចិត្តនេសយ
ស=ុ�្នុងសុគតិភព នេត��្មួយយលន់េទ? ចតំែណ�ក្របអប់នេបះដូងសតR�រ� ម�ជាប់
គំង�្នងុរូបកាយជាម�ុស្ស ម�ុស្ស�ិរយនេកា  នេយ�ងក្រគ�់តែតដឹងថាម�ុស្សអាក្រ��់
ផឹ�សីុក្រសីញី  គ្ម្�គិតអRីឱ្យតែតបា�សុី  នេហ�យ�ិងរួមនេភទ គឺអារម្មណ៍ស:ប់ស:លូ់
នេហ�យ �្នងុសភាពជាម�ុស្សនេបះដូង�រ� នេយ�ងសមា្គល់្បា�តែតបQណុ្ណងឹ បQតុែ�្តនេពល
តែដលនេបះដូងខ្ទ្តនេចញពសីចន់េJជាសតR�រ� គឺនេបះដូងវានេe្ត្ គឺនេe្ត្ ក្រពះពុទ្ធ
សតែម្តងថាគ្ម�្នេភ្ល�ងណានេe្តជ្ាងនេភ្ល�ងនេទាសៈ គឺនេបះដូងនៃ�សតR�រ�នេe្តជ្ាងនេភ្ល�ង
នេJនេទaត នេត��្មួយយល់នេទ? តែតនេពលចូល�្នងុរូបរាងកាយជាម�ុស្ស ការដឹងនេe្ត្
នេ�ះ�៏តែក្របនេJជាសភាពនេe្តល្្មមតែបបម�ុស្ស=ូច  គឺម�ុស្ស�ិរយនេកានេ�ះឯង។  ពូ
នេរaបរាប់ម�ដល់ក្រតង់នេ�ះ  �្មយួបា�នេម�លនេr�ញពីសភាពជាប់គំងតែដលនេក្រគងវិ-
ញ្ញណ្តែដលជាប់�្នងុរូបកាយជាម�ុស្សនេហ�យ ឬនេK?  ការគិត�៏ជា�មា្ល្ំង ខ្វ្ត់-
តែ=RងរនេញQរនៃញQ  បQុតែ�្តនេពលណាអ្ន�គិតក្រតវូ គឺគិតក្រតូវសភាព�មា្ល្ំង  នេពលនេ�ះ
�មា្ល្ំងក្រ�នេវមក្រ�វាមនេពញ=ួរ�្បាល តែក្របម�ជារត់តាមសណា្ឋ�្នៃ��ូ��8បៈ
វិល តែតម�ុស្សមិ�តែដលដឹងនេទ  នេ�ះគឺសភាពជាប់គំងនៃ�នេក្រគងវិញ្ញណ្នៃ�អត្ថិ-
ភាពជាម�ុស្ស  ឬនេ0ថាអវិជា្ជ�្្នងុអត្ថភិាពជាម�ុស្ស។  �្មយួៗក្រតូវយល់ពីសភាព
ជាប់គំង  ឬអវិជា្ជ�្្នងុអត្ថភិាពជាម�ុស្សឱ្យច្បាស់8ស់ នេក្រqះនេពល�្មួយយល់ពី
សភាពតែបបនេ�ះគឺជាការយល់ធម៌នេហ�យ  គឺនេក្រគងវិញ្ញ្ណ�្មួយ�តញ្ញូនេហ�យ
ដឹង=ុស ដឹងក្រតូវ  ដឹងសម ឬមិ�សម ដឹងទំ�ង ឬមិ�ទំ�ង  នេក្រគងវិញ្ញណ្ដឹង
តែបបនេ�ះ�ឹងនេJនេសយសុ=�្នុងសុគតភិពនេហ�យ�ិងបា�ជួបក្រពះសិអានេមត្តយ្យ
នេពលតែដលក្រពះអង្គក្រតាស់ដឹង វាជានេក្រគងវិញ្ញណ្�តញ្ញូ ធម៌�តញ្ញជូាធម៌នេមហRងូ
នៃ��ុសលធម៌ទំាងឡាយ �្មយួយល់នេទ?  ការយល់ដំនេណ�រនៃ��មា្ល្ំង  គសឺមា្មទិ្ដ្ឋិ
នេហ�យសមា្ម្ទិដ្ឋិនេ�ះ�ឹង�ំសតRឱ្យនេ��ត�្នុងទ=ីsង់=sស់នេក្រqះយល់ក្រតូវតាមទំ�ង
�មា្ល្ំង នេត��្មយួយល់នេទ? ការនេ�ះក្រសយអំពីសញ្ញ្ទាំងបីនៃ�សតR គឺសញ្ញឃ្្ល�្
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 263
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សញ្ញ្ចង់រួមនេភទ �ិងសញ្ញ្ខ្ល្ចងាប់ នេត�ម�ុស្សក្រតូវនេ�ះក្រសយតែបបនេមQច?

មិ�តែម�ម�ិឱ្យរួមនេភទនេទនេក្រqះម�សុស្ក្រតវូរួមនេភទ មិ�តែម�មិ�ឱ្យហូបនេទនេក្រqះ
ម�ុស្សក្រតូវហូប មិ�តែម�មិ�ឱ្យខ្ល្ចងាប់នេ�ះនេទ នេក្រqះក្រតូវទុ�ជីវិតនេដ�ម្បីនេធR�ការ-
ងារតែដលក្រតូវនេធR�ប�្តនេJនេទaត គឺថាចិត្តសតR�្នងុថា្ន�់្=sស់ ម�នេKសំងំ�្នុងរូប-
កាយជាម�សុ្ស មិ�នេថា�នេក្រqះនេរ}ងសុី មិ�នេថា�នេក្រqះនេរ}ងរួមនេភទ មិ�នេថា�
នេក្រqះនេរ}ងខ្ល្ចងាបន់េទ  �្មួយសមា្គ្ល់ក្រតង់ចំណុចបា�តែដរឬនេទ?  គឺថាមិ�បាត់
នេសច�្តនីៃថ្លថ្នរូ�្នងុសញ្ញទំ្ាងបីនេ�ះនេទ គឺចិត្តមិ�ក្រពម ចិត្តនេចះតែតមា�អារម្មណ៍នេទ�ស
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