
អារម្ភកថា
ពិភពលោ�កលោ�ះលោក	តពីកម្លាំងវិលនៃ�ក�បៈតែតមួយគត់  ដូលោ !ះអ្វីៗ

ទំាងអស់ក!ុងលោ�កគឺជាកម្លាំងលោ* តែតសត្វពាល់ត្រតូវខុសថាជាធាតុ។ ត្រពះពុ*្ធ
អ!កត្រ4ស់ដឹងលោ�កត្របលោម	លដឹងជាមុ�ថា ត្រ6ំពា�់ឆ្នាលំោត្រ9យត្រពះអង្គបរិ�ិពា្វា�
សភាពកម្លាងំនៃ�ក�បៈ �ឹងវិលមុជ ូលដល់សភាពតឹងតែម�តែ*� លោ?យសារ
សត្វម�ុសាសតែដលជាសត្វរមូរកម្លាំង*ុកលោក	តលោត្រ 	�លោពកលោល	ឋា�ម�ុសាសលោ�ះ។
លោ�កលោCសម័យ9លតែដលកម្លាងំតឹងខ្លាងំលោFះថា អ�្តរកបាប។ អាយុម�ុសាស
តែដលសមាបកម�ុសាសជាកម្លាំងធាតុលោFះ  ុះមកលោJត្រតឹមដប់ឆ្នាំ។  អ!កត្រសនៃម
លោ?យទា្វារមលោFរបស់អ!កលោKលោម	ល៍!  លោប	កម្លាងំធាតុតែដលលោM	្វសមាបកម�ុសាសថយ
អាយុម�ុសាសមកលោJត្រតឹមដប់ឆ្នាំ លោត	កម្លាងំធាតុតែដលលោM្វ	តែOPលោQ	 បតែ�Pទំាងឡាយ
សត្រមប់ត្រ*ត្រ*ង់ជីវិតម�ុសាស �ឹងម�សភាពយ៉ាងលោមU ? ត្រតីសត្វតែដលជាត្របភព
ត្រ*ត្រ*ង់ជីវិតម�ុសាស  តែដលសមាបកវាក៏លោM្វ	ពីកម្លាំងធាតុតែដរ  វា�ឹងតែត្របលោKជា
យ៉ាងលោមU ? លោត	សភាព ិត្តសត្វម�ុសាសក!ុងសម័យអ�្តរកបាបលោFះ វាយ៉ាងលោមU 
លោK6�  ជាកម្មលោពYរត្រតូវមកលោក	តលោJក!ុងសម័យដ៏តែស�យ៉ាប់យុឺ�អ�្តរធា�
លោFះ?  លោពលលោFះសត្វម�ុសាសមិ�ដឹងលោ?ះត្រសាយបញ្ហាម�ុសាសយ៉ាងលោមU លោ*
ទាល់ត្រ កត្រគប់ OPវូលោ]	យ សត្វម�ុសាសក៏សលោត្រម លោ?ះត្រសាយបញ្ហាម�ុសាសលោ?យ
បរិមណូលោK។  បឺ៊ងៗៗៗៗ  សត្វម�ុសាសសា្លាប់រណូករតែណលលោសb	រOុតពូជម�ុសាស
ពីតែO�ដីលោ�ះលោK។ អ!កត្រសនៃមលោម	ល ុះ!  លោប	ម�ុសាសតែដលម�កម្មលោពYរត្រតូវមក
លោក	តជាម�ុសាសF  សម័យលោFះលោKលោ]	យ  លោពលជលោម្លាះ  លោ?ះត្រសាយបញ្ហា
ម�ុសាសលោ?យបរិមណូ លោសb	រOុតពូជម�ុសាសពីតែO�ដីលោKលោ]	យ លោត	លោពលតែបក
សមាបក9យម�ុសាស  វិញ្ញាណសត្វទំាងតែO�ដី�ឹងលោKជាសត្វក!ងុ*ុគ្គតិភព  ឬសត្វ
សុគតិភព? លោត	គួរឱាយសលោង្វគសត្វម�ុសាសតែដលងងឹត�យិយព�ាយល់សា្តាបគ់្នាមិ�
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6�តែដលចាប់លោO្ត	ម4ំងពីលោពលឥឡូវលោ�ះលោ*?  សភាពកម្លាំង គឺវាកំពុងវិល
យ៉ាងលោលl�មុជលោKរកអ�្តរកបាបលោFះលោ]	យ លោទាះម�ុសាសពាល់ត្រតូវថាអ្វីៗជា
ធាតុក៏លោ?យ  តែតសភាពពិតវាជាកម្លាំងលោ*  លោទាះសត្វកំពុងលោដ	រ  កំពុងអង្គុយ
កំពុងលោស	 លោលងសបាបាយ កំពុងលោក	ត*ុក្ខ  ឬកំពុងតែតលោដកលក់ តែតកម្លាំងនៃ�
ក�បៈតែដលបលោងo	តលោ�ក  កំពុងតែតវិលអត់? ់មួយវិF*ីលោ*  លោ]	យវិល
មុជលោKរកអ�្តរកបាបលោFះលោ]	យ។

ជាលោពលពាក់កណ្តាលកម្លាងំត្រ4ស់ដឹងរបស់ត្រពះពុ*្ធត្រពះFមសមណ
លោគតម ពូជាត្រព]្មរកាសាលោ�ក ពូមកលោយងកំលោណ	តជាសត្វម�ុសាស លោដ	មាបីមក
ព�ាយល់ម�ុសាសឱាយដឹងពីម]�្តរាយអ�្តរធា�តែដល�ឹងលោក	តម� ំលោពាះសត្វម�ុសាស
លោJលោពលដ៏ខPខីងមុខលោ�ះ។ មិ�តែម�បលោtuvស�ិយមតែដលត្រតូវលោក	តម�សម័យ
អ�្តរកបាបលោFះលោ* គឺលោដ	មាបីឱាយសត្វម�ឧប�ិសាស័យសា្ដាប់យល់លោ]តុOល6�
លោក	ត ិត្តកតt្ញូ  អា សា្លាប់អត្ថិភាពជាម�ុសាសអតែណ{តលោKជាសត្វសួគ៌  លោគ 
Oុតសម័យអ�្ដរធា�នៃ�អ�្តរកបាបលោ�ះ។  ពូតែស�ខ្វល់ខ្វាយ�ឹងម]�្តរាយដ៏
អ�្តរធា�របស់សត្វម�ុសាសលោ�ះណស់ ពូលោដកគិតលោFះតែស�គិត ថាត្រតវូ?ស់
សត្វម�ុសាសFសម័យលោ�ះលោ?យវិMីស្អីខPះ  លោ*	បលោM្វ	ឱាយពួកម�ុសាសភា្ញាក់9�់តែត
ឆប់លោ]	យឱាយ6�លោត្រ 	�បំOុត4មតែតពូអា លោM្វ	6�។  ពូ�ឹកត្រសនៃមដល់9រ
តសូ៊លះបង់របស់ម្តាយពូក!ងុFមជាអ!កមកO្តល់កំលោណ	តជាម�ុសាសឱាយកូ� �ិង
ជាអ!កដឹកនៃដតត្រមង់OPវូកូ�លោត្រពាះសភាពកូ�លោក្មង កូ�អា វលោង្វង លោដ	មាបឱីាយកូ�
6�ជួយម�ុសាសក!ងុ9លដ៏សមគួរFពាក់កណ្តាលត្រ6ំពា�់ឆ្នានំៃ�កម្លាងំត្រ4ស់
ដឹងរបស់ត្រពះពុ*្ធ។  ពូត្រសលោណះ ិត្តម្តាយតែដលជា ិត្តសត្វសួគ៌  ជួយឱាយលោគ
6�សុខ ស្អីតែដលអា លោM្វ	6�មិ�រួញរាលោ* អី៊ ឹងលោ]	យ6�ជាគត់សុខ ិត្ត
លោKជាប់គុកជំ�ួសលោគលោJជំF�់រំលោ?ះលោ?យមិ�រួញរា។  លោ�ះគឺ ិត្តមុ*ិ4។
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តែមUលោអ	យតែមU! កូ�សា្គាល់ថាតែមUជាអ!កណលោ]	យ។
តែមUគត់លោសា�ាះត្រតង់�ឹងគូរបស់គត់ណស់ ធាតុរបស់ឪពុកពូ*ុកលោJវត្ត

ត្រគ�់តែតជិតដល់សម័យបUុល ពត គត់6�លោKយកធាតុលោFះមក*ុកលោJObះ
លោទាះលោគជលោមPvសពូពីត្រសុកកលោ�t�v លោខត្តនៃត្រពតែវង  លោKដល់ត្រសុកសណ្តា�់លោខត្ត
កំពុងMំ  តែមUយកធាតុឪពុករបស់ពូលោK4មគត់រ]ូត  លោ]	យគត់�ិយយ
ត្រ6ប់ពូថា  ឪពុកកូ�ជាអ!កម�គុណ  ជាប្ដី  �ិងជាត្រគូ។  គត់រាប់អារម្មណ៍
របស់គត់ ាបាស់�ស់ណស់។ គត់ត្រ6ប់ពូថា ក!ងុជាតិណៗតែដលគត់លោក	ត
មិ�6�ជួបឪពុកពូជាគូលោ*  សូមឱាយគត់លោJលោត្រ�លោK ុះ។  គត់ថាគត់�ឹក
ឪពុកពូណស់។  លោ�ះជា ិត្តលោម4្តា។   ិត្តលោម4្តាលោ�ះលោM្វ	ឱាយ ិត្តគត់ម�មលោF
សលោt�តF �ិង ងចំាអ�ុសាសាវរីយ៍ក!ងុអារម្មណ៍របស់គត់ណស់ អី៊ ឹងលោ]	យ
6�ជាមិ� 6�ឮសំលោឡងពូ�គត់ក!ុងឱ9សជីវិត ុងលោត្រ9យរបស់គត់លោ*
គត់មិ��ចាកលោ�កលោ*។ ជាងនៃម�នៃថ�តែដលគត់សមPប់ស្ដូកស្ដឹងលោJលោល	តែត្រគ
លោJលោពល តែដលគត់ឮសំលោឡងពូតែដលសូមឱាយគត់លោK ុះ លោប	ម�ជាតិលោត្រ9យ
សូមឱាយពូលោក	តជាកូ�គត់លោ*Yត លោដ	មាបបីលោត្រម	ម្ដាយ4ម តិ្ត ងរ់បស់ពូ។ ត្រគ�់តែត
 ប់សំលោឡង របស់ពូភា្លាម គត់Oុតដលោង�	មភា្លាម។ ដំណក់*ឹកតែភ!ក*ីមួយក!ុង
ជីវិតជាម្ដាយពូតែដលពូ6�លោ�	ញ គឺលោJលោពលលោFះលោ]	យ។ គត់ពំុម�វលោង្វង
វង្វា�់ដូ ម�ុសាសMម្ម4លោឡ	យ។  លោ�ះគឺជា ិត្តលោម4្តារបស់សត្វសួគ៌តែដលម�
 ំលោពាះកូ�។

បញ្ញារបស់គត់ តែមPក គតរ់ស់ជាអ!កលោ?ះត្រសាយបញ្ហាឱាយលោគ លោទាះ
លោរlងMំតូ  ម�ុសាសតែដលសា្គាល់រាប់អា�គត់ តែតងតែតមករកគត់ឱាយលោ?ះត្រសាយ
បញ្ហារបស់លោគ។ គត់រស់លោJជា*ីពឹងតែO!កបញ្ញាដល់ញាតិសF្ដា�លោត្រ 	�ណស់
តែដលរាប់អា�គត់ លោទាះគត់មិ�លោ ះអកាសរក៏លោ?យ។ លោ�ះជា ិត្តកតt្ញរូបស់
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សត្វសគួ៌។ ម�លោពលមួយលោFះ កូ�ត្របុសដ៏ល្អរបស់អ!កភូមិត្រសុកជាមួយ មក
ដណ{ឹងប្អូ�ត្រសីឪពុកពូ តែមUគត់មិ�ឱាយលោ*។ អ!កភូមិអ!កត្រសុកលោគថាឱាយគត់ លោប	
កូ�ត្របុសលោគល្អបUុណ្ណឹងលោ]	យ លោJតែតមិ�ឱាយលោ*Yត លោត	លោKរកកូ�ត្របុសឯណល្អ
ជាង]!ឹងលោ*YតលោK? តែមUគត់�ិយយថា លោត្រពាះតែតកូ�ត្របុសលោគល្អ]!ឹងលោ]	យ
6�ជាខ្ញុំមិ�ឱាយ  លោត្រពាះប្អូ�នៃថPខ្ញុំមិ�ល្អសម�ឹងកូ�ត្របុសលោFះលោ*  កុំលោM្វ	6ប
កូ�ត្របុសលោគ។ លោ�ះជា ិត្តគ�ា�អញ គឺ ិត្តឧលោប9្ខា  ជាMម៌របស់ ិត្តត្រព]្ម   ិត្ត
ម�បញ្ញាទំាងអស់សុ*្ធតែត ិត្តអត់អញលោ�ះឯង។

 ំតែណក ិត្តអាណិតអាសរូ  ិត្តអMាយាត្រស័យ លោ9្ដាបត្រកលោសាបម�ុសាស
លោត្រ 	�ណស់ឱាយរស់លោJក!ងុ ិត្ត*ូ�យរបស់គត់6�។  គត់រស់លោJជាលោមត្រគួសារ
ជាបងត្រសីលោម	លត្រគួសារទំាងមូល លោត្រពាះតែតលោ]តុលោ�ះលោ]	យ លោ*	បឪពុកពូលោម	ល
លោ�	ញតែមU  លោ]	យអាណិតលោរYប9រជាមួយ�ឹងតែមUពូលោK។  លោ�ះគឺ ិត្តករុណ។
លោម4្តា កុរណ មុ*ិ4 ឧលោប9្ខា ជាMមន៌ៃ� ិត្តតែមUពូ លោ]	យបញ្ញាជា ិត្តកតt្ញនូៃ�
 ិត្តតែមUពូក!ងុFមជាអ!កមកO្ដល់កំលោណ	តឱាយពូ លោដ	មាបីឱាយពូ6�លោ6សសម្អាតMម៌
�ិងជាគំរូសត្រមប់វិញ្ញាណរបស់ពូ។ ពូ�ឹកលោឡ	ង9លណ សកម្មភាពរបស់
 ិត្តតែមUពូលោJរស់រលោវីកក!ុងមលោFរម្មណ៍ពូ។  ិត្តសត្វសួគ៌ខ្ពស់ៗល្អខ្លាំងណស់
លោដ	មាបីឱាយលោគ6�សុខ លោរlងតែដលលំ6កឱាយតែតអា លោM្វ	6�គឺមិ�រួញរាលោឡ	យ។
ក!ុងលោបសកកម្មលោ6សសម្អាតលោមលោរY�ត្រពះពុ*្ធ គឺជាលោបសកកម្មMណំស់ ពូមិ�
អា លោM្វ	តែតម្នាក់ឯង6�សលោត្រម លោ*  ប្អូ�ៗ  ក្មួយៗតែដលរួមដំលោណ	រពីសួគ៌មក
ក!ុងឋា�ម�ុសាសលោ�កលោដ	មាបីលោM្វ	លោបសកកម្មលោ�ះ  គឺ*ុក ិត្តទាំងត្រសុកលោល	បញ្ញា
របស់ពូ។  ិត្តសត្វសួគ៌គឺល្អតែបបលោ�ះណ៎ក្មយួ។ លោ�ះជាវិញ្ញាណតែដលជាកម្លាងំ
សុ*្ធរុអំាសវៈកម្លាំងធាតុ*ឹកឆ្ងាយៗពីក�បៈវិល។ ពូ�ឹកដល់កម្លាំងធាតុ*ឹក
ល្អគឺល្អខ្លាងំណស់រកត្របដូ មិ�6�លោ*។ កម្លាងំធាតុ*ឹកវាម�ឥ*្ធពិលត្រតជាក់
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ដល់វិញ្ញាណយ៉ាង]!ឹង  ឯកម្លាំងធាតុលោភP	ងនៃ�ពពួកសត្វ*ុគ្គតិភពលោត្រ�ៗ  ក៏វា
ម�អំណ មិ�ចាញ់កម្លាងំធាតុ*ឹកតែដរ  ិត្តរបស់វាតែដលរំុអាសវៈកម្លាងំធាតុ
លោភP	ង គឺ សាហាវ យង់�!ង អសា្ចារាយរកសា�ា�មិ�ត្រតូវតែដរ។ Mម្មជាតតិែដលបលោងo	ត
លោ�កលោឡ	ងគឺវាតែបប]!ងឹលោ]	យ។  ិត្តតែដលពាល់ត្រតូវMម៌ 6�O្ដល់�ូវ ិត្តសលោង្វគ
 ំលោពាះជីវិតទាំងឡាយ លោ]	យរស់លោJលោប	គ�ា�9រងរបលោត្រម	មលោFសលោt�តF
លោ*បលោត្រម	 ិត្តអាណិតលោ*គឺជីវិតMុញត្រទា�់គ�ា�បុព្វលោ]តុអ្វី�ឹងត្រតូវរស់លោឡ	យ៕
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