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ថ្ងៃ��ទី២៦ ខែ
ឧ&ភា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង៥:៥៧នាទីលា្ងាច
មនុស្សគឺចតិ្តណា៎ក្មួយ៖

រឿយ�ងលម្អតិពីមនុស្ស គឺមានសម្បក�យមួយ ដែដលមានទា្វ�្វិញ្ញ�្
៦ស�មាប់ឱ្យចិត្តដែដលមានវិញ្ញ�្មួយ ជា�ចនាសម្ពន័្ធមយួ�បសចិ់ត្តរឿU្វ�ដំរឿ���
ក្នងុទា្វ�្ទំាង៦រឿនះរឿដ�ម្បីដឹងពិភពរឿ0កខងរឿ��។ សម្បក�យ�តូវបាន�ចនា
រឿឡ�ងរឿbតាមសភាពច្នៃនចិត្ត មានន័យថាចិត្ត�បរឿភទដែបបរឿម៉ច រឿនាះ�យ�តូវ
�ចនារឿឡ�ងរឿbតាមសភាពច្នៃនចិត្តរឿនាះ។ រឿនះគឺកម្មជ្ជ�ូប គឺចិត្តរឿU្វ��យ ចិត្ត
ផលិត�យ ចិត្តយ្៉ាងរឿម៉ច�យមានសភាពដែបប�្នុងរឿដ�ម្បឱី្យចិត្តដំរឿ����
��បស់វាបានក្នងុ��ដឹងពិភពរឿ0កខងរឿ��។ �យជា�បស់មិនដឹងសុទ្ធសាU
ដែដលដឹងគឺចិត្ត ដូរឿច្នះមនុស្សគឺចិត្តរឿនះឯង។ 

ចិត្តមាន�ចនាសម្ព័ន្ធបួនគឺ  សញ្ញ្ វិញ្ញ្� រឿវទនា សង្ខ�្។ សញ្ញ្
រឿវទនា និងសង្ខ�្�បស់មនុស្សមា្នក់្ដូចដែតគ្ន្ ដែដលខុសគ្នគឺ្វិញ្ញ្�។ មនុស្ស
គឺ�យ និងចិត្ត  �យជា�បស់មិនដឹង ដូរឿច្នះសល់ដែតចិត្តរឿទដែដលជាមនុស្ស
រឿ��យចិត្តមាន�ចនាសម្ព័ន្ធបួនគឺសញ្ញ្ វិញ្ញ្� រឿវទនា និងសង្ខ្� ឯសញ្ញ្
រឿវទនា និងសង្ខ�្គឺដូចគ្ន្  ដូរឿច្នះរឿTសល់ដែតវិញ្ញ�្រឿទដែដលខុសគ្ន។្ ដូរឿច្នះ
ចិត្តខុសគ្ន្គឺវិញ្ញ្� ឬវិញ្ញ្�ដឹងខុសគ្ន្  រឿនះគឺចំ�ុចមួយ។ បនា្ទ្ប់មក
រឿទ\ត Uម៌ដែដលរឿTក្នុងចិត្តជាអាសវៈកិរឿលសក៏ខុសគ្ន្ដែដ� មានកុសលUម៌
រឿមតា្ត្ ក�ុណា មុទិតា ឧរឿប�្ខ្ ជាកុសលUម៌ដែដលរឿTរឿដក�តំាក្នុងចិត្ត រឿ��យ
អកុសលUម៌មាន  �ចដែ�ន ឈ្ន្នីស គំនុំ  ព្យបាទ កំណាញ់ជារឿដ�ម ជា
អកុសលUម៌ដែដលរឿដក�តំាក្នងុច្នៃផ្ទច្នៃនចិត្តរឿនាះដែដ�។ មានសភាពUម៌ជាកណា្ដល្
ដែដលជាអាសវៈករិឿលស�បសចិ់ត្តដែដ� វាមានមុខនាទីជាកមា្ល្ងំ�ុញ�ចានគឺរឿ0ភៈ
រឿទាសៈ រឿមា�ៈ រឿប�ចិត្តមានកុសលUម៌រឿមតា្ត្  ក�ុណា មុទិតា ឧរឿប�្ខ្រឿនាះ
រឿ0ភៈ រឿទាសៈ រឿមា�ៈជាUម៌�ុញ�ចានច្នៃនកុសលUម៌ទាំងអស់រឿនាះ ដូរឿច្នះ
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រឿ0ភៈ រឿទាសៈ និងរឿមា�ៈមិនដែមនជាUម៌អា�កក់រឿទ វាមានកមា្ល្ំង�ុញ�ចាន
Uម៌ខងមុខគរឺឿមតា្ត្ ក�ុណា មុទិតា ឧរឿប�្ខ្ឱ្យមានកមា្ល្ងំខ្ល្ងំរឿឡ�ង ដែតរឿប�Uម៌
ខងមុខគឺអកុសលUម៌ គឺ�ចដែ�ន ឈ្ននី្ស គំនំុ  កណំាញ់ ព្យបាទជារឿដ�ម
រឿនាះរឿ0ភៈ  រឿទាសៈ  រឿមា�ៈ  នឹងជាកមា្ល្ំង�ុញ�ចានUម៌អកុសលទំាងរឿនាះ
ឱយ្មានកមា្ល្ំងអា�កក់ខ្ល្ំងណាស់។  រឿត�ក្មួយៗយល់បានរឿទក្នុងផ�ូវមរឿនា�បស់
ក្មួយៗ? វិញ្ញ្�ជាសភាពដឹង�បស់ចិត្ត �លណាវិញ្ញ្�ដឹងខុស ដឹង�តូវ
ដឹងឆ្គង ឬមិនឆ្គងរឿ8យគ្មន្ខួ�ក្បាលគិត គឺសភាពបណា្ដល្ៗច្នៃនច�ន្តវិញ្ញ�្
រឿនាះគឺសភាពច្នៃនវិញ្ញ�្រឿនាះរឿ��យ។  សភាពដែដលវិញ្ញ្�ដឹងឆ្គងឬមិនឆ្គង
ខ្ល្ំងឬតិច គឺជាសភាពបញ្ញ្  រឿ��យសភាពចិត្តដែដលបបំាតរ់ឿចាលនវូអកសុល
Uម៌និងបរឿង្ក�ននូវកុសលUម៌ឱ្យរឿbរឿដក�តាំក្នុងចិត្ត  គឺចូលតាមសភាពបញ្ញ្
�បស់ចិត្តរឿនាះរឿ��យ។ សភាពបញ្ញ្�បស់ចិត្តរឿ~ថាUម៌កត�្ញូ�បស់ចិត្ត  ឬ
សភាពបញ្ញ្�បស់ចិត្ត ដូរឿច្នះរឿ��យរឿទ�ប�ពះពុទ្ធសដែមjងថា កត�្ញូជាUម៌រឿម
�្វូងច្នៃនកសុលUម៌ទំាង¢យ។ រឿត�ក្មួយៗស�្ជឹងគិតយល់ក្នុងទា្វ្�មរឿនា�បស់
ក្មួយៗរឿទ?  រឿTមានសភាពផ្នត់ទមា្ល្ប់�បសចិ់ត្តដែដលមិនល្អ រឿយ�ងរឿ~សភាព
ផ្នត់ទមា្ល្ប់មិនល្អ�បស់ចិត្តរឿនាះ  គឺសភាព�ប�ន់យកនូវសភាពមិនល្អ�បស់
វិញ្ញ្�រឿនាះ ថាគឺជាUម៌អញមានអញរឿ8យមានះ អញរឿ8យតណា្ហដ្ែដល
មាន�មតណា្ហ្  ភវតណា្ហ្  វិភវតណា្ហ្  នងិសភាពចិត្តអញរឿ8យទិដ្ឋិ  រឿនះ
គឺជាផ្នត់ទមា្លប់្�បស់ចិត្តដែដលសភាពបញ្ញ�្បស់ចិត្តអាចរឿbបំបាត់យ្៉ាងរឿល�ន
ខុសពីអកុសលUម៌ដែដលរឿដក�តំាក្នងុចិត្តជាអាសវៈកិរឿលសដែដល�តូវ��រឿពល
យ�ូអដែង្វង រឿដ�ម្បបីំបាត់វា។ សភាពផ្នត់ទមា្ល្ប់មិនល្អ�បស់ចិត្តមានអញរឿ8យ
មានះ ផ្នត់ទមា្ល្ប់ចិត្តអញរឿ8យតណា្ហ្ ផ្នត់ទមា្ល្ប់�បស់ចិត្តអញរឿ8យទិដ្ឋិ
�តូវបានបj�ូមកទមា្លប់្ល្អរឿ8យគ្មន្អញរឿ8យរឿ�ប�សភាពបញ្ញ្  ឬUម៌កត�្ញូ
ប៉ុដែន្តក៏ជាសភាពមិនងយ�បស់ចិត្តរឿដ�ម្បីឱ្យសភាពបញ្ញ្រឿនះចូលរឿbបំបាត់
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Uម៌អញរឿនះបាន គឺមិនងយចូលបានរឿទ ប៉ុដែន្តរឿប�សភាពបញ្ញ្រឿនះចូលបាន
គឺមិនពិបាកបjូ�ផ្នត់ទមា្ល្ប់ដូចយកអាសវៈជាអកុសលUម៌រឿចញពីចិត្តរឿឡ�យ
គឺUម៌អញ�តូវបានផ្ល្ស់បjូ�ទមា្ល្ប់�បស់ចិត្តយា៉្ងរឿល�ន រឿប�សភាពចិត្តរឿនាះ
�ពមសា្ដ្ប់រឿគពន្យល់ឱ្យចូលសភាពបញ្ញ្រឿbក្នុងចិត្តអញ ប៉ុដែន្តរឿ0កមា្ច្ស់
អញក៏ជាសភាពមិនល្អខ្ល្ំងណាស់�បស់ចិត្តដែដ� គឺចិត្តមិនងយនឹងទមា្ល្ក់
Uម៌អញរឿនះបានរឿទ។  រឿត�ក្មួយៗយល់រឿទ?  សូមស�្ជឹងគិតឱ្យយល់ណា៎ក្មួយ
ឱ្យបានរឿbជាភាវនាមយបញ្ញគឺ្សភាពគិតៗ រឿ��យគិតរឿទ\ត រឿ��យគិតរឿទ\ត
��ូតដល់វិញ្ញ្�ដឹង�បស់ចិត្តដឹងយា៉្ងចាស់�្ល្ណា៎ក្មួយៗ។

កុសលUម៌ អកុសលUម៌ និងផ្នត់ទមា្ល្ប់អញ�បស់ចិត្ត  មានសភាព
តិច ខ្ល្ំង ខ្ល្ំងណាស់ខុសសណា្ឋ្នគ្ន្ណា៎ក្មួយ។ ក្មយួរប់អកុសលUម៌មាន
អ្វីខ�ះ មាន�ចដែ�ន ឈ្ន្នីស គំនុំ ព្យបាទ កណំាញ់ជារឿដ�ម �គន់ដែតក�មិត
គំនុំ កណំាញ់ ព្យបាទ �ចដែ�ន ឈ្ន្នីស មានក�មិតខុសគ្ន្ វាបានរឿbជា
ថា្ន្ក់ចតិ្តខុសៗគ្ន្រឿ�ច�នសណា្ឋ្នច្នៃនចិត្តបាត់រឿbរឿ��យ។  ចំដែ�កកុសលUម៌
ក៏ដូចគ្ន្  រឿមតា្ត្  ក�ណុា  មុទិតា  ឧរឿប�្ខ្  ចិត្តខ�ះមានកុសលUម៌រឿនះ  អត់
កុសលUម៌រឿនាះ រឿ��យសភាពច្នៃនកុសលUម៌រឿនាះ មានក�មាស់ខុសគ្ន្ក៏បាន
�្លយ្រឿbជាចិត្តថា្នក់្រឿផ្សងគ្នដ្ែដ�ណ៎ាក្មយួ។ ចុះរឿTUម៌អញជាសភាពជាប់មំា
រឿ8យផ្នត់ទមា្ល្ប់អញរឿនះ�បស់ចិត្តរឿទ\ត  រឿត�សភាព�បស់ចិត្តវាខុសគ្ន្រឿ�ច�ន
�បរឿភទ  រឿ�ច�នថា្ន្ក់ប៉ុណា|្រឿb  អ៊ីចឹងរឿ��យរឿពលដែដលចិត្តរឿនះរឿbជា�បរឿភទ
សត្វរឿសាយក៏ដែចកគ្ន្�ស់តាមថា្ន្ក់  តាម�បរឿភទ�បស់ចិត្តរឿនាះរឿb  មានចិត្ត
ន�កថា្ន្ក់រឿ��មរឿឡ�ងមក  ៨  ៩ថា្ន្ក់ន�ក  ពូមិនចំាច្បាស់រឿទ  រឿ��យបនា្ទ្ប់គឺ
ចិត្តរឿ�បតថា្ន្ក់រឿ��ម  រឿ��យរឿឡ�ងមកចិត្តរឿ�បតបន្តបនា្ទ្ប់ទំាងអស់គឺ១២ថា្ន្ក់
ចិត្តរឿ�បតណា៎ក្មួយ!  បនា្ទ្ប់មករឿទ\តខងរឿល�បំផុតច្នៃនទុគ្គតិភពគឺតិ�ចា្ឆ្ន។ r្វី
ត្បិតដែតរឿយ�ងរឿម�លដែភ្នករឿV�ញសភាពតិ�ចា្ឆន្ រឿយ�ងមិនចង់�្លយ្ខ�នួរឿbជាសត្វ
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ត�ិចា្ឆ្នរឿទ ដែតជាសភាពល្អជាងរឿគច្នៃនសត្វក្នុងទុគ្គតិភពណា៎ក្មួយ។ ក្នងុមរឿនា
រឿយ�ងត�ិចា្ឆ្នគឺជាសត្វអន់បំផុត ចំដែ�កសត្វរឿ�បត និងន�កក្នុងមរឿនា�ម្ម�៍
រឿយ�ងគឺជាមនុស្សដែដលបានរឿU្វ�អំរឿព�បាប រឿ��យ�តូវបានរឿbទទួលទុក្ខរឿទាស
ក្នុងឋានន�ករឿ�បតរឿនាះ គឺក្នុងមរឿនា�ម្ម�៍រឿយ�ងវាមានសភាពអ៊ីចឹង ដែតក្នុង
សភាពពិតមិនដូច��ជាប់ក្នងុមរឿនា�ម្ម�៍រឿយ�ងរឿទ ពូ�បដូចសភាពសត្វតិ�ចា្ឆន្
ថាជារឿគ�កបីដែឆ្កឆ្ម្ជារឿដ�ម រឿ��យសត្វន�ករឿ�បតដែដលអន់ជាងសត្វតិ�ចា្ឆ្ន
ដូចដង្កូវ�ប�ុកអី៊ចឹង  គឺសភាពវិញ្ញ្�ដឹង�បស់វាអន់ណាស់ក្មយួ។  អី៊ចឹង
រឿ��យរឿពលដែដលវាមករឿយាងកំរឿ��តជាមនុស្ស  មិនងយមានសត្វន�ករឿ�បត
ណាសា្ដ្ប់Uម៌យល់រឿទ ដែតរឿប�តិ�ចា្ឆ្នមានឱ�សសា្ដ្ប់Uម៌យល់  មានន័យថា
សភាពវិញ្ញ�្ដឹង�បស់វាពីរឿ��ងខុស�តូវ �គនរ់ឿប�ជាងវិញ្ញ្�ដងឹ�បសស់ត្វ
ន�ករឿ�បតណា៎ក្មួយ។ ប៉ដុែន្តក្នុងសភាពមនុស្ស រឿយ�ងរឿម�លរឿV�ញថា ចិត្តរឿ�បត
ន�កមករឿក�តជាមនុស្សរឿ�ច�នឆ្ល្ត រឿចះ�កសុី រឿ�\នពូដែកប៉ុដែន្តក្មួយរឿbនិយាយ
Uម៌ឱ្យវាសា្ដប់្រឿម�ល រឿប�ចិត្តវាមានសមត្ថភាពសា្ដប់្យល់ �គន់ដែតសា្ដប់្ឱ្យយល់
�ួចចង់�បទូសj ក៏�បទូសjរឿb រឿត�វាអត់សមត្ថភាពក្នុង��សា្ដ្ប់យល់ដែតមjង ដែត
សភាពវិញ្ញ្��បស់ចិត្តសត្វន�ករឿ�បតមករឿU្វ���ជាមួយនឹងខួ�ក្បាលដ៏អន់
�បស់វា  មិនអាចដឹងខុសដឹង�តវូរឿក�តអី៊ចឹងណា៎ក្មួយ។  អ្នកខ�ះនិយាយថារឿគ
ពូដែក�កលុយ ដែតUម្មជាតិរឿនះ�ប�ពឹត្តរឿb�គប់ឋានច្នៃនចិត្តសត្វទំាងអស់ ដូរឿច្នះ
ដែដលពូដែក�កលុយរឿ�ច�នមកចិ��ឹម�បពន្ធកូន �ឺុហ�សប្បាយជាសភាពឆ្កួត
រឿទរឿត�  ដែដល�តឹម�តូវគឺមួយ�គប់�គន់រឿដ�ម្បី�ស់រឿ��យយល់ដំរឿ����ប�ពឹត្តរឿb
ច្នៃនUម្មជាតិ  �ស់រឿT�សបនឹងដំរឿ���Uម្មជាតិ  រឿនះគឺជីវិតសត្វមនុស្ស  គឺជា
ទីសំចតរឿដ�មប្ីសាងក្នុង�យៈរឿពលយ្៉ាងខ�ី៧០ ៨០ឆ្ន្ំរឿនះរឿទរឿត�។ មា្ដ្យ ឪពុក
មា្ដយ្បរឿង្ក�តសម្បក ចំដែ�កឯចិត្តសត្វមកពីឋានរឿផ្សងៗគ្ន្ មានមនុស្ស រឿ�បត
តិ�ចា្ឆ្ន ន�ក រឿទវតា រឿទវតាជាន់ទីប៉ុនា្ម្ន �ពះ�ព�្មអីជារឿដ�មរឿទរឿត� មិនដែមន
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មា្ដ្យឪពុកបរឿង្ក�តចិត្តកូនឯណា រឿម៉ចរឿbថាវាឆ្ល្តដែដលវា�បឹងបរឿង្ក�ត រឿ��យ
គិតថាកូនវា  ខំ�បឹង�កសុីមកបំរឿLកបំពុលកូន  រឿ��យភាគរឿ�ច�ន�ករឿ8យ
��រឿកង�បវ័��រឿទ\តផង។ រឿនះជាសភាពឡប�់បសវ់ារឿទរឿត� រឿមច៉រឿយ�ងស�រឿស��
ថាវាឆ្ល្ត?  សភាពមនុស្សរឿម�លរឿV�ញថាវាឆ្ល្តអ៊ីចឹងដែមន ប៉ុដែន្ត��ដឹងដល់
ដំរឿ���Uម្មជាតិដែដល�ប�ពឹត្តរឿb រឿម�លដឹងថាវាមកឡប់រឿTក្នុងឋានមនុស្ស
រឿ0ករឿនះឯង សា្ដប់្Uម៌មិនយល់ ងប់រឿbចុះអបាយភូមិ �តង់ណាថាវាឆ្លត្។
រឿប�រឿbនិយាយថាយករឿbមិនបានរឿទ�ទព្យសម្បត្តិ  កតិ្តយិល  មខុមាតជ់ារឿដ�ម
រឿស្ទ��ដែតគ្មន្ន�ណាអាចយល់បាន ទ�មំាដែតពន្យល់បានឱ្យថាអី៊ចងឹដែមនមយួៗ
គឺចង់ងប់រឿយ�ង  ប៉ុដែន្តនិយាយចប់  វិញ្ញ្�ដឹង�បស់វារឿbឡប់ក្នុងសភាព
�បស់វាដដែដល។ �្នឹងមិនសភាពចិត្តមិនល្អ វិញ្ញ្�ដឹងមិនល្អ វិញ្ញ្�ដឹង
រឿខ្សាយ�បស់ចិត្តសត្វក្នុងទុគ្គតិភព ផ�ូវរឿbសួគ៌ទក់ៗ ផ�ូវរឿbន�កសឹកអស់។
សភាពឆ្ល្តដែដលរឿយ�ងរឿម�លរឿV�ញក្នុងភាពជាមនុស្ស គឺសភាពឡប់រឿទ�បស់
វិញ្ញ្�ចាស់�្ល្ដែដលដឹងដំរឿ���Uម្មជាតិរឿនាះណា៎ក្មួយៗ។

ឥឡវូនិយាយអំពីដំរឿ�����ដែដលចិត្តវិលចូលមកក្នុងខួ�ក្បាល  គឺ
ទា្វ្�មរឿនារឿដ�ម្បីគិតវិញមjង។  រឿពលដែបកអត្ថិភាពជាសត្វនីមួយៗរឿb  ចិត្ត�តូវ
���យៈរឿពល៧ខ�ៈរឿដ�ម្បីរឿU្វ�រឿ�គងវិញ្ញ្� ឬសម្បក�យរឿ��យរឿសាយ
សុខក្នុងសុគតិភព ឬរឿសាយទុក្ខក្នុងទុគ្គតិភព ឬជាសត្វសាងគឺឋានមនុស្ស
រឿ0ករឿដ�ម្បីឱ្យចិត្តទទលួដឹងពិភពរឿ0កខងរឿ���បសវ់ា។  ឥឡវូរឿយ�ងនិយាយ
អំពីរឿ�គងវិញ្ញ្�ជាមនសុស្ ឬសម្បក�យជាមនសុស្ រឿត�វាដំរឿ�����យ្៉ាង
រឿមច៉?  ចិត្តអ្នករឿU្វ�សម្បក�យ ឬរឿ�គងវិញ្ញ�្រឿ~ថា កម្មជ្ជ�ូប រឿដ�ម្បីឱ្យសភាព
ចិត្តដែបបណាដឹងពិភពរឿ0កខងរឿ���បស់វាតាមសភាពចិត្តរឿនាះ។ �តង់រឿនះ
ពូសូមដកឃា្លប្ន្តចិ រឿដ�ម្បីឱ្យក្មយួគិតរឿម�លពីដំរឿ���សា្លប់្រឿក�តឬរឿទ�បស់សត្វ។
ចិត្តគឺជាសត្វ រឿ�គងវិញ្ញ្��បស់ចិត្ត ឬសម្បក�យ�បស់សត្វមិនដែមនជា
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សត្វរឿទ។  រឿពលដែដលសា្ល្ប់  ឬដែបកធា្ល្យអតិ្ថភាពជាសត្វនីមួយៗ  ចិត្តដែដល
�ជករឿTក្នុងរឿ�គងវញិ្ញ�្ ឬសម្បក�យរឿនាះ �តូវ��រឿពល៧ខ�ៈរឿដ�មបី្
រឿU្វ�រឿ�គងវិញ្ញ្� ឬសម្បក�យr្មី រឿប�ដូរឿច្នះ ក្មួយៗស�្ជឹងគិតរឿម�ល រឿត�មាន
សត្វសា្ល្ប់ឬរឿទ  ចិត្តគឺជាសត្វ  សម្បក�យមិនដែមនជាសត្វរឿទ  ដែបកសម្បក
�យចិត្តរឿbមុខរឿទ\ត។ ចិត្ត�តូវ��ដែតរឿពល៧ខ�ៈរឿដ�ម្បីរឿU្វ�សម្បក�យr្មី
រឿត�រឿនះជា��រឿក�ត�បសច់តិ្តឬ? រឿទ!  ចិត្តមិនបានរឿក�តរឿទ គឺរឿTសភាពដែតដដែដល
�្នឹងចិត្តអ្នកណាល_ង់  រឿTដែតជាសភាពចិត្តល_ង់  ចិត្តអ្នកសម្បូ�ឬ��ស់រឿb
រឿ8យកុសលUម៌ គឺសភាពចិត្តរឿនាះរឿTដដែដល ដែដល�ពះពុទ្ធសដែមjងថាសន្សំ
ឧបនិស្ស័យរឿbឱ្យចិត្តពីមួយជាតិរឿbមួយជាតិ។ ចិត្តអ្នករឿពញរឿbរឿ8យអកុសល
Uម៌រឿ��យអកុសលUម៌��ស់រឿសj�ងយ៉ា្ងរឿម៉ចគឺរឿTដែតដដែដល�្នុង។  សភាព
អញរឿ8យតណា្ហ្  រឿ8យមានះ និងរឿ8យទិដ្ឋរិឿប�មានក្នងុសភាពចិត្តជាមនុស្ស
ដែបបណា  រឿពលរឿbចាប់បដិសន្ធិសាជាr្មី  គឺសភាពចិត្តឥតដែ�ប�បួលរឿTដែត
ដដែដល�្នងឹ។ រឿនះគឺ��សា្លប់្ និង��រឿក�ត�បស់ចិត្តដែមនដែដ�រឿទ? ក្មយួៗស�្ជងឹ
គិត�តង់ចំ�ុចរឿនះរឿម�ល៍!  �ពះពុទ្ធសដែមjងថា សា្ល្ប់រឿ��យរឿក�តមកវិញគឺមិន
�តូវ សា្ល្ប់រឿ��យសូនយ្ក៏មិន�តូវដែដ� គឺចិត្តឥតមានសា្ល្ប់ ឥតមានរឿក�តរឿនាះរឿទ
ប៉ុដែន្តមនុស្សរឿយ�ងភាន់ភំាងរឿទរឿត�ដែដលគិតថា សា្ល្ប់រឿ��យរឿក�តមកវិញ ដូរឿច្នះ
បានជាគត់គិតរឿV�ញថា គត់ល_ង់ ចិត្តគត់ខ្ជលិ ឬមិនល្អក្នងុសភាពណាមួយ
គត់ខំរឿU្វ�បុ�្យដែបបសាសនារឿ8យសង្ឃមឹថារឿពលរឿក�តមកសាជាr្មីនឹងឆ្ល្ត
នឹងដ�ូសភាពចិត្តរឿbជាល្អនឹងរឿគ។  រឿត�ដំរឿ���Uម្មជាតិ  វាបានរឿ�\បចំដូច�
�ំពឹងទុក�បស់គត់ដែដ�ឬរឿទ?  រឿត�មានអ្នកណា ឬ�ពះណាជាអ្នករឿ�\បចំឱ្យគត់
ចាប់ជាតិដែដ�ឬរឿទ?  �ពះពុទ្ធជាអ្នក�តាស់ដឹងដរំឿ����ប�ពឹត្តរឿb�បសU់ម្មជាតិ
រឿ��យUម្មជាតបិានរឿ�\បចំដរំឿ���ឱ្យមាន�ពះពុទ្ធរឿនះរឿឡ�ង គឺមានមកជានិយាម
�ពះពុទ្ធ�ទង់�តាស់សដែមjងអំពីដំរឿ����ប�ពឹត្តរឿb�បស់Uម្មជាតិ សត្វណាដែដល
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 292
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មានវិញ្ញ្�ដឹងចាស�់្លល្្មមអាចយល់ដំរឿ������ប�ពឹត្តរឿbច្នៃនUម្មជាតិ  ក៏
យល់តាមដំរឿ���Uម្មជាតបិានតាមសមត្ថភាព�បស់ចតិ្តខ�ួនរឿb។ Uម្មជាតចិ្នៃន
ចិត្តគមឺានដរំឿ������ប�ពឹត្តរឿbដែបប�្នឹងណា៎ក្មួយ។

ឥឡវូងកមកដំរឿ�����ច្នៃនចិត្តក្នុងសម្បកជាមនុស្សវិញមjង។  ចិត្ត
បានរឿU្វ�សម្បក�យ រឿ��យ�ជកក្នងុសម្បក�យជាមនុស្សរឿនះរឿb ក្នងុដំរឿ���
���បស់ចិត្តរឿbតាម�គបទ់ា្វ្�ទាំងអស ់ គឺដរំឿ�����ដឹង�បស់វញិ្ញ្�ច្នៃនចិត្ត
ក្នងុ�គប់ទា្វ�្រឿនាះ។  ឥឡូវរឿយ�ងពិនិត្យរឿម�លដំរឿ�����ច្នៃនចិត្តក្នងុទា្វ�្ខួ�  ឬទា្វ្�
មរឿនា។ ដែដលរឿ~ថាចិត្តកត�្ញូ  ឬចិត្តមានសភាពបញ្ញ្  គជឺាច�ន្តចិត្តដែដល
ល្អដំរឿ�����ចូលរឿbក្នុងទា្វ្�ខួ� សភាពច្នៃនចិត្ត ឬសភាពច្នៃនវិញ្ញ្�ដែដល
ដឹងថាឆ្គង ថាមិនឆ្គង គឺដឹងថាឆ្គង ឬមិនឆ្គងរឿនះ តំាងពីមុនដំរឿ�����ចូលរឿb
ក្នុងទា្វ�្ខួ� រឿដ�ម្បីគិតថាខុស ឬ�តូវរឿម�ះ គឺមានអា�ម្ម�ថ៍ាឆ្គងៗក្នងុផ�វូអា�ម្ម�៍
គឺតាំងពីចិត្តរឿTក្នុងរឿបះដូងរឿម�ះ មិនដែមនចិត្តរឿbរឿU្វ���ក្នុងខួ�ក្បាលរឿ��យ
រឿទ�បដឹងថាខុស ឬ�តូវរឿនាះរឿទ ច�ន្តដែដលល្អគឺដឹងថាឆ្គងៗ ថា�សួលក្នងុអា�ម្ម�៍
ចំរឿLះសញ្ញ្ដែដលចិត្តចាប់បានមក រឿ��យវិញ្ញ្�ដឹងថា�តូវគឺវាមិនឆ្គងៗ
ក្នុងផ�ូវអា�ម្ម�៍រឿទ។ រឿនះគឺសភាពច្នៃនចិត្ត  ចិត្តណាដែដលដឹងឆ្គង ឬមិនឆ្គង
យ៉ា្ង��័សដែបប�្នឹង រឿយ�ងរឿ~ចិត្តរឿនាះថា ចិត្តកត�្ញូគឺសភាពបញ្ញ្�បស់
ចិត្ត។  រឿប�ចង់ប�្ដុះគ�ុUម៌ណាមយួរឿbឱ្យចតិ្ត គឺរឿTក្នុងដណំាក�់លគិត
�តិះ�ិះរឿនះរឿ��យ ប៉ុដែន្តសភាពចិត្តដែដលសម្បូ�អកុសលUម៌ និងរឿ�គ�ងររំង
ចិត្តគឺអញ គឺមិនឱ្យចិត្តចូលសភាពបញ្ញ្បានរឿនាះរឿទ គឺរឿ�Lះដែតចិត្តរឿពញ
រឿbរឿ8យអកុសលUម៌ និងរឿ�គ�ងររំងចិត្ត គឺផ្នត់ទមា្ល្ប់អញ�បស់ចិត្តរឿនះ
ណ៎ាក្មួយ។ សមូក្មួយៗ�តិះ�ិះពិចា�ណាអំពីដំរឿ����� ឬដំរឿ����ប�ពឹត្តរឿb
ច្នៃនUម្មជាតិ�បស់ចិត្ត។  ចតិ្តមនុស្សណាដែដលជាចិត្តសត្វថា្ន្ក់ទាបៗ វិញ្ញ្�
ដឹងដែដលជា�ចនាសម្ព័ន្ធ�បស់ចិត្ត ដឹងសភាពឆ្គងមិនឆ្គងរឿនះតិចតចួណាស់
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 293
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អី៊ចងឹរឿ��យបានជាមានអិលឌីភីខ�ះក្នងុមរឿនា�ម្ម�៍ពូ  ជាចិត្តសត្វកំបិុកកបំ៉ុក
បុ៉នរឿមច្នៃដ រឿមរឿជ�ង ជាចិត្តន�ក ចតិ្តរឿ�បតខ�ះ ចតិ្តតិ�ចា្ឆ្នខ�ះ ចតិ្តសត្វសគួថ៌ា្នក្់
ទាបៗខ�ះ វាគិតថាពូខុសរឿនះ ពូខុសរឿនាះ មិនដល់វា�តង់រឿនះ វា�គន់រឿប�ជាង
ពូ�តង់រឿនាះ ពូរឿចះដែត�កពុរឿទា្ធ្ក្នុងផ�ូវអា�ម្ម�៍ពូ រឿ�Lះពូដឹងថាវិញ្ញ្�ដឹង
�បស់ពួករឿគ  គឺរឿTក្នុងសភាពដឹងឆ្គង  ឬមិនឆ្គងរឿនះតិចតួចបំផុត ��ូតដល់
ចិត្តរឿនះមកដំរឿ�����គិតក្នងុខួ�ក្បាល រឿយ�ងពន្យល់ចង់ងប់រឿទ�បគិតរឿV�ញ
ថាខុសឬ�តូវ  ឬខ�ះ�កវិUី�បទូសjនឹង��ពន្យល់ឱ្យដឹងខុស�តូវរឿនះរឿទ\តផង
មិនដែមនជាសភាពចិត្តទរឿទមិនរឿU្វ���ជាមួយនឹងខួ�ក្បាល ដែតជាវិញ្ញ�្ចាស់
�្ល្សន្សំ��ដឹងឆ្គង ឬមិនឆ្គងរឿនះអរឿនកជាតិមករឿ��យរឿនាះរឿទ។ មនសុ្សល_ង់
វារឿម�លដែតនឹងដែភ្នក  វារឿV�ញសម្បកជាមនុស្សបុ៉នៗគ្ន្ ដូរឿច្នះវាគិតថាចិត្ត�បស់
មនុសស្ក៏ដូចៗដែតគ្ន្�្នឹង Lកយ្វាធា្ល្ប់និយាយគឺមនុស្សរឿយ�ងមានសមត្ថភាព
�បដែ�លៗគ្នរ្ឿ�Lះខួ�ក្បាលរឿយ�ងទម្ងន់មួយគីឡូបីខំដូចគ្នរ្ឿទ គ្មន្ន�ណា
�គន់រឿប�ជាងន�ណារឿទ ឱយ្ដែតរឿយ�ងខំបន្តិចរឿb រឿយ�ងនឹងបាន�គន់រឿប�រឿ��យ
រឿនះជាសភាពគិត�បស់ចិត្តដែដលមានវញិ្ញ�្មិនដឹងខុស  មិនដឹង�តវូ  ឬចិត្ត
អកត�្ញូរឿនាះឯង។ 

ពូឧទា���៍ វិញ្ញ�្ដឹង�បស់រឿយ�ង�0ភា្លម្ រឿ��យពីដឹងដំរឿ���
Uម្មជាតិច្នៃនចិត្ត វាដំរឿ�����រឿT�គប់ឋានដែដលជាកដែន�ងមានសត្វ�ស់រឿT រឿយ�ង
ដឹងថាចិត្ត�បស់រឿយ�ងមិនដែមនរឿTដែតក្នងុឋានមនុស្សរឿ0ករឿនះរឿទ  គឺអាចដែបក
ធា្លយ្អត្ថភិាពជាមនុស្សរឿb រឿ��យចិត្តរឿយ�ងអាចរឿbជារឿទវតា �ពះ�ព�្ម ន�ក
រឿ�បត តិ�ចា្ឆន្ ឬមនុស្ស វិលវង់ក្នងុភពទំាងអស់រឿនះ វិញ្ញ�្ដឹងភា្លម្ យល់ភា្លម្
ចិត្តរឿយ�ង�0ភា្ល្មៗយ្៉ាងឆប់��័ស  និងរឿ8យងយ�សួលក្នុង��ដឹង  ថា
វិrី�បស់ចិត្តរឿU្វ�ដំរឿ���រឿb�គប់ឋាន ដរូឿច្នះចិត្តជាប់ជLំក់នឹងលុយ នឹង�ទព្យ
សម្បត្តិ និងកិត្តិយស មុខមាត់ តំដែ�ងតួនាទី រឿចញចាកផុតចិត្តរឿយ�ងយា៉្ង
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ឆប់��័សរឿ��យពីរឿយ�ងបានគិតយល់ ឬវិញ្ញ្�ដឹង�បសរ់ឿយ�ងបានដងឹពី
ដំរឿ����បស់ចិត្ត ថាវា�ប�ពឹត្តរឿbយ្៉ាងរឿមច៉។ បុ៉ដែន្តរឿយ�ងយករឿ��ងរឿនះរឿbពន្យល់
អ្នកដែដលចិត្ត ឬវិញ្ញ�្ដឹង�បស់រឿគមិនទាន់ចាស់�្ល្ គឺរឿគសា្ដប់្មិនបាន គឺរឿគ
មិនចងស់ា្ដប្់  អ្នកខ�ះយល់បាន�តឹមកដែន�ងពនយ្ល់�្នុង  រឿពលរឿចញផុតពីមុខ
រឿយ�ងរឿb សភាពចិត្ត�បស់រឿគ ឬសភាពវិញ្ញ�្ដឹង�បស់រឿគដែដលមិនដឹងឆ្គង
ដែដលមិនដឹងខុស មិនដឹង�តូវ រឿb�ស់រឿTក្នុងសភាពដដែដល គឺជាប់នឹងភព
ជាមនុស្សរឿនះ  �បឹង�កសុីឱ្យមានបាន  ជីវិតរឿជាគជ័យ  រឿជាគជាំស្អីរឿគ�្នុង
រឿយ�ងរឿម�លរឿV�ញរឿ��យ វិញ្ញ្�ដឹងច្នៃនចិត្តរឿយ�ងដែ�សក�កដែតពុរឿទា្ធ្  រឿម៉ចក៏
រឿគមិនភា្ញ្ក់អ៊ីចឹង?  រឿនះគឺច�ន្តវិញ្ញ្�ច្នៃនចិត្ត�បស់រឿគមិនដឹងខុស�តូវក្នុងផ�ូវ
វិញ្ញ្��បស់រឿគរឿនាះរឿ��យ។ រឿយ�ង�បាប់ថាមានកូន មានដែម ៉មានឪ មានបង
មានប្អូនដែតក្នុងជីវិតជាសត្វមនុស្សរឿនះរឿទ  ស�មាប់សត្វរឿសាយ រឿគគ្ម្នរឿក�ត
មកពីអ្នកណារឿទ គ្មន្រឿក�តមកពីដែម៉ គ្មន្រឿក�តមកពីឪ ដូរឿច្នះគ្មន្បងប្អនូបរឿង្ក�ត
ស្អីរឿទ។ សត្វរឿសាយទំាងរឿនាះមិនទំាងសា្គ្ល់សភាពកូន សភាពឪ សភាពបង
ប្អនូបរឿង្ក�តស្អ�ី្នងឹផង  មា្ដយ្ឪពុកក្នងុអត្ថភិាពជាមនុស្សបរឿង្ក�តបានដែត�ូប�យរឿទ
ដែតចិត្តដែដលជាតួសត្វពិត�បាកដមកពីឋានណាមិនដឹងរឿទ  អ្នកខ�ះមកពីន�ក
ន�កជាន់ណា រឿ�បត រឿ�បតជាន់ណា រឿទវតា រឿទវតាជាន់ណា �ពះ�ព�្មច្នៃន
ជាន់ណាមួយជារឿដ�ម មកជាបង ជាប្អនូ ជាមីងជាមា ជាឪពុកជាមា្ដយ្នឹងគ្ន្
ក្នុងអត្ថិភាពជាមនុស្សរឿនះ រឿ8យកម្មរឿព\��តូវមកជួបគ្ន្ ដូរឿច្នះរឿប�មា្ដ្យរឿយ�ង
ឪពុករឿយ�ង បងប្អូនបរឿង្ក�ត�បសរ់ឿយ�ង ចិត្តមិនដែមនជាមា្ដយ្ឪពុក ជាបងប្អូន
បរឿង្ក�ត បរឿង្ក�តកូនមកចំាដែតយក�បរឿយាជន៍ពីកូន រឿU្វ�បាបកូន បងប្អនូខ�ះនិយាយ
មិនសា្ដប់្គ្ន្  រឿយ�ង�បឹងជួយអស់លទ្ធភាពរឿ��យ រឿគមិនដឹងរឿគ�ពទឹកចិត្ត�បស់
រឿយ�ងរឿសាះ រឿនាះរឿយ�ង�តវូច្បាស់ក្នុងផ�វូអា�ម្ម�៍ថា រឿយ�ងមានកម្មរឿព\�នឹងគ្ន្
ដែដល�តូវរឿក�តមកជួបគ្ន្ ខំ�បឹង�ស0ញ់ជួយទំនុកប�មុងអស់ចិត្តអស់ចង់
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 295



អកនិដ្ឋព្រ�ហ្ម ព្រ�ះព្រ�ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ៣ អានលោដ�ម្បីជាទី�ឹង

រឿ��យ  រឿប�រឿTដែតមិនបានគឺ�តូវដែតបរឿណា្ដយ្តាមកម្ម�បស់សត្វរឿ�\ងៗខ�នួរឿbចុះ
រឿ�Lះដំរឿ���Uម្មជាតិពួករឿយ�ងជាឪពុកមា្ដយ្ ជាកូនជារឿ® ជាមីងជាមា ជាបង
ជាប្អនូ គឺមានដែតក្នងុសភាពជាមនុស្សរឿនះរឿទ រឿ��យគឺមកពីកម្មរឿព\�ដែដលរឿយ�ង
�តូវជួបគ្ន្  កុំជាប់ចិត្ត��ូតដល់រឿbក្នុងសភាពធា្លក់្ខ�នួដូចជាកូនពិត�បាកដ
ជាបងពិត�បាកដ ជាដែមឪ៉ពិត�បាកដ ជាមីងមាពិត�បាកដ រឿ8ះចិត្តមិន�ួចរឿនាះ
សភាពពិតពួករឿយ�ងទាំងអស់គឺជាចិត្តមា្ន្ក់ៗ  រឿប�គ្ម្នUម៌ដូចគ្ន្រឿTក្នុងចិត្ត
�បស់រឿយ�ងរឿទ រឿនាះមិនដឹងថាបងប្អូនបរឿង្ក�ត មងីមា ឬកូនបរឿង្ក�តមានន័យថា
យ្៉ាងរឿម៉ចរឿទ រឿប�វាមកយកកម្មរឿព\�នឹងរឿយ�ងដល់ដែបបរឿនះរឿbរឿ��យ �តូវដែត
ទទួលសា្គល្�់�ពិត។ រឿ��ងរឿនះពន្យល់ចង់ងប់ទ�មំាដែតវិញ្ញ�្ដឹង�បស់អ្នកខ�ះ
ទទួលសា្គល់្ថារឿនះជាដំរឿ���ពិតច្នៃនUម្មជាតិ ដែតចប់ព�ី�ពន្យល់�បសរ់ឿយ�ងរឿb
�ស់រឿTក្នងុសភាពចិត្តដដែដលវិញ។  រឿនះគឺសភាពវិញ្ញ្�ដឹងខុស�តូវ�បស់រឿគ
រឿខ្សាយខ្ល្ងំណាស់ មនិដែមនជាវិញ្ញ្�ដងឹចាស់�្ល្រឿនាះរឿទ។ សភាពវិញ្ញ�្
ដឹងចាស់ខ្ល្ឱ្យដែតបានដឹងថាស្អីជាដំរឿ���ពិត គឺសភាពចិត្តរឿនាះ�ពមទទួល
សា្គល់្��ពិតរឿនាះយ្៉ាងរឿល�ន រឿស្ទ��ដែតមិនយល់ថារឿ�តុអ្វចិីត្តរឿគមិន�ពមទទួល
យក��ពិតអី៊ចឹងរឿសាះ។ រឿយ�ងគឺចិត្ត ងប់រឿbភា្ល្មគ្ម្នដែម៉ គ្ម្នកូន គ្ម្នបង
គ្ម្នប្អូន គ្ម្នភាពជាមនុសស្រឿTជាប់នឹងចិត្តរឿយ�ងរឿទ ងប់ ឬដែបកអត្ថិភាពជា
មនុសស្ភា្ល្ម ដែចករឿជ�ងគ្ន្�Lត រឿត�វិញ្ញ្�ដឹង�បស់អ្នកដឹងឬរឿទ?  ចះុរឿប�ដឹង
រឿ��យរឿT�ស់រឿTដែបបជាប់ក្នុងអត្ថិភាពជាមនុស្សដូចមិនងប់រឿសាះអ៊ីចឹង។
វី¢បួនដប់ ¢នបួនដប់ អួតសម្ផស្សមុខមាត់ តួនាទី  តំដែ�ង សីុផឹកសប្បាយ
ដូចដែតមិនដឹងដែដ� ងប់ភា្ល្មដែចករឿជ�ងគ្ន្�Lត រឿ�តុអីក៏មិនដឹងអ៊ីចឹងថាមិន
ដឹងរឿ�Lះអ្នក�ស់ក្នងុសភាពមិនដឹងដែមន ឱ្យរឿយ�ងថាអ្នកដងឹយ្៉ាងរឿមច៉រឿbរឿក�ត
រឿប�អ្នកមានសភាពមិនដឹងអ៊ីចឹងដែមនរឿនាះ រឿនះគឺវិញ្ញ្�មិនដឹងខុស�តូវច្នៃន
ចិត្តសត្វថា្ន្ក់ទាបរឿនាះណា៎ក្មួយ។
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 296
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និយាយរឿ��ងបរឿច�ករឿទស  រឿទាះបរឿច�ករឿទសរឿនាះរឿ�¹  ពិបាកគិតយ្៉ាង
ណាក៏រឿ8យ  ក៏ដំរឿ�����គិតគឺយកអញរឿbគិតរឿ��ងបរឿច�ករឿទសរឿនាះដែដ�ដែត
និយាយពីUម្មជាតិ អញ�តូវ�0 អញ�តូវគ្មន្អកុសលUម៌មក�ំុព័ទ្ធចិត្តណ៎ា!

រឿទ�បយល់បាន ដូរឿច្នះរឿ��យបានមនុស្សរឿ�ច�នណាស់មិនអាចយល់Uម៌ យល់
សភាពចិត្តសមូប្ដីែតចិត្តខ�ួនឯងក៏មិនយល់ផង។ វាគួ�ឱ្យអស់សំរឿ��ចណាស់
ដែតសភាពចិត្តខ�ួនឯងក៏ល_ិតល_ង់មិនអាចដឹងសភាពចិត្តរឿ�្ត្�តជាក់រឿ�¹រក់
�បរឿភទណារឿនាះផង  រឿនះគឺសភាពវិញ្ញ្��បស់ចិត្តដែដលខ្វះបញ្ញ្រឿនាះ។
មនុស្សខុសគ្ន្ គឺសភាពចិត្តខុសគ្ន្ ក្មយួៗគិតពីសភាពកមា្ល្ងំរឿម�ល។ សភាព
កមា្ល្ំងរឿbបន្តកន្ទុយគ្ន្  អ្នករឿbមុនវិញ្ញ្�ដែដលរឿគរឿបាករឿ��យចាំ  រឿគរឿU្វ�
បាបរឿ��យចំា  អរឿនកជាតវិិលវល់មុជរឿង�បៗ  រឿ8យចិត្តរឿនះឈឺចាប់នឹងរឿ��ង
ទុក្ខរឿសាក�Lត់�បាសទា�ុ�កម្ម�បស់Uម្មជាតិយូ�រឿb វិញ្ញ្�ដឹងរឿនះចំា
រឿ~ថាវិញ្ញ�្ចាស់�្ល្ រឿ��យចិត្តអ្នកមកតាមខងរឿ��យក៏វិលវល់ក្នងុសភាព
ដែបបរឿនះតរឿbរឿទ\តរឿb។  អ្នកខ�ះមានសំណាងបានជួប�ពះសមា្ម្សម្ពុទ្ធក៏ផ�ូវ
�ត់បន្តិចមក  មិនសូវឈឺចាប់រឿ��យវិញ្ញ្�ចាំ  ដឹងខុស  ដឹង�តូវរឿ8យ
ខ�នួឯងគឺមានកត�្ញជូនកំពូលបំភ�ឺ រឿ��យវិញ្ញ�្ដឹងខុសដឹង�តូវ ឬវិញ្ញ�្
មានUម៌កត�្ញូក៏សត្វមានឱ�សល្អរឿb  ដែតសត្វខ�ះបានជួប�ពះសមា្ម្សម្ពុទ្ធ
រឿ��យរឿ8យវិញ្ញ្�ដឹង�បស់រឿគមិនដឹងខុសមិនដឹង�តូវ ក៏�បទូសjនឹងគុ�
�បស�់ពះសមា្ម្សម្ពុទ្ធរឿនះរឿទ\ត រឿ��យចតិ្តរឿនះក៏វិលវល់មជុរឿង�បៗក្នុងវាលវដj
សង្សា�អរឿនកជាតិរឿb។  សភាពវិញ្ញ្�ច្នៃនចិត្ត  ឬសភាពច្នៃនចិត្តគឺវាដំរឿ���
�ប�ពឹត្តរឿbដែបប�្នឹងណា៎ក្មួយៗ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2816841815210561
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ថ្ងៃ��ទី២៨ ខែ
ឧ&ភា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង២:៤៩នាទីរមេ&'ល
អ្វីៗក្នុងរឿ0ករឿនះរឿក�តមកពីកមា្ល្ំង  រឿ��យអ្វីដែដលច្នៃr�ជាងរឿគបង្អស់

គឺទឹកចតិ្តមនស្ុស។ មនុស្សដែដលរឿម�លងយ�បសដ់ែដលមានតច្នៃម�ជាងរឿគបង្អស់
រឿល�រឿ0ករឿនះរឿនាះ គឺរឿជ\សមិន�ួចពីអវំសិរឿររឿទ។ �ត់ច្នៃr�ទឹកចិត្តមនុស្សនឹង
ទឹកលុយ  ឱ្យច្នៃr�ទឹកចិត្តមនសុស្មនិរឿស្ម�នឹងតច្នៃម�ច្នៃន�បូសមប្ត្តិ  រឿម�លងយតច្នៃម�
ទឹកចិត្តមនុសស្ថាជា�បស់មិនបានសុីឬសុីមិន8ច់ គូរឿស្ន�៍រឿគផ្តល់ឱយ្ខ�ួន ដែត
ចិត្តខ�ួនស្ទង់ចិត្តរឿគមិនបាន  ក៏គិតនឹកថារឿគ�ស0ញ់រឿ8យអា�ម្ម�៍រឿភទ
ចំរឿLះខ�នួជារឿដ�ម  សុទ្ធដែតជា���បមាrរឿម�លងយទឹកចិត្តមនុស្សរឿ��យរឿទាះ
រឿ8យសនា្ត្នខ�ួនល_ង់ជាសនា្ត្នត�ិចា្ឆ្ន ឬសនា្ត្នជាសត្វរឿ�បត ន�ក �បទូស្ត
គុ�ក៏រឿ8យចុះ  ក៏ជា���បមាrទឹកចិត្តដែដ�។  មនុស្សដែដល�បមាrរឿម�ល
�សាលឬរឿម�លងយទឹកចិត្តមនុស្ស គឺមកពីចិត្តរឿគរឿនាះ មិនសា្គ្ល់ថាទឹកចិត្ត
ជា�បស់មានតច្នៃម�រឿទដែតប៉ុរឿណា|ះ្ គឺចិត្តអ្នករឿនាះគ្ម្នUម៌រឿមតា្ត្ក�ុណាក្នុងចិត្ត
រឿដ�មបី្ស្ទង់ដឹងទឹកចិត្តអ្នកដច្នៃទ រឿ��យទទួលបានទឹកចិត្តផ្តល់ឱ្យ�បសរ់ឿគ ក្នងុចិត្ត
ខ�ួនមិនមានភាពកក់រឿ�្ត្រឿទ  ដូរឿច្នះចិត្តមនុស្ស�បរឿភទរឿនះ  �តូវដែតជាចិត្តសត្វ
ថា្ន្ក់ទាបៗ ដែដលនឹងរឿយាងកំរឿ��តក្នុងទីទាបអ៊ីចឹងរឿ��យ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2818444241716985
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ថ្ងៃ��ទី២៨ ខែ
ឧ&ភា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង៤:៤៨នាទីលា្ងាច
មនុស្សមិនរឿចះខឹងគឺគ្ម្នរឿទ  រឿប�អ្នកណាថាមិនរឿចះខឹងគឺភូត  ដែត

មនុសស្ល្អខឹងនឹងអំរឿព�ខុសឬខឹងមនុសស្ខូច  រឿប�រឿគថាចំកំ�ុសខ�ួន  រឿនាះមិន
ខងឹនឹងរឿគរឿទ មានដែតខ្ម្ស់រឿអ\នចំរឿLះរឿ��ងដែដលខ�ួនបានរឿU្វ�ខុស ដែតមនុសស្
អា�កក់ឬមនសុ្សឡប់រឿU្វ�ជាមិនរឿចះខឹង គឺរឿU្វ�ជាមិនខឹង ដែតក្នុងចិត្តរឿ�្ត្ណាស់
រឿ��យខងឹមិនដឹងខុស�តូវអីរឿទ  រឿគថាឱយ្ចំកំ�ុសខ�ួនក៏លួចខឹងក្នុងចិត្តឬខឹង
ជាចំ� គឺខឹងអន់ចិត្តមិនដឹងខុស�តូវអីរឿទ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2818483838379692
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ថ្ងៃ��ទី២៨ ខែ
ឧ&ភា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង១១:២៦នាទីយប់
រឿម�លដែតសភាពមាត់រឿ0ករឿស�ចក៏ជាសញ្ញ្ដំបូងៗ ក្នុង��សមា្គ្ល់

ដឹងពីសភាពចិត្តរឿ0កដែដ�។ អ្នកអាចនិយាយពីដំរឿ���ចិត្តមនុសស្បាន មិន
អាចរឿ�ប�បញ្ញ្ថា្ន្ក់ចាំបានរឿទ  �តូវនិយាយតាមសភាពអា�ម្ម�៍�បស់ខ�ួន។
មនុសស្អាចនិយាយពីចិត្តមនុស្សបាន គឺគិតៗៗៗៗៗទាល់ដែតយល់��ូតផុស
សភាពចិត្តរឿនាះក្នងុផ�វូអា�ម្ម�៍ ឬផសុជាសភាពបញ្ញក្្នងុផ�ូវអា�ម្ម�៍�បស់
ខ�នួ រឿទ�បអាចនិយាយពីសភាពអា�ម្ម�៍ ឬសភាពបញ្ញរ្ឿនាះរឿចញមកពន្យល់
រឿគបាន។ ចិត្ត�បរឿភទរឿនះ ជាចិត្តសត្វថា្ន្ក់ខ្ពស់ៗ ចិត្តសត្វថា្ន្ក់ទាបនិយាយ
ពីអា�ម្ម�៍ជាអា�ម្ម�៍អកុសលUម៌ រឿ�Lះជាចិត្តសត្វថា្ន្ក់ទាប  អ៊ីចឹងមិន
ហ្៊នបរឿ��ញអា�ម្ម�៍ពិតរឿទ រឿចះដែតយកក្បាលរឿbច្នៃច្ន អី៊ចឹងវារឿចញជាLក្យ
ខសុរឿនះខុសរឿនាះ Lកយ្មាន�បរឿហងUំៗមិនរឿចះអស់អី៊ចឹងរឿb រឿប�និយាយ
តាមសភាពបញ្ញ្ក្នុងផ�ូវអា�ម្ម�៍វិញ  រឿត�ចិត្តសត្វថា្ន្ក់ទាបឯណា ចិត្តមាន
សភាពបញ្ញ្រឿក�តក្នុងផ�ូវអា�ម្ម�៍រឿក�តរឿb អី៊ចឹងរឿ��យបាន ជានឹករឿV�ញស្អី
ដូចគិតៗរឿbទំនង ក៏និយាយរឿចញមកអប់�ំរឿគអី៊ចឹងរឿb គ្មន្សភាពផុសរឿឡ�ង
រឿល�ច្នៃផ្ទចិត្ត ដែដលជាលក្ខ�ៈ�បាកដ�បជាច្បាស់0ស់រឿនាះរឿក�តរឿឡ�យ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2818782338349842
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ថ្ងៃ��ទី២៩ ខែ
ឧ&ភា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង៦:២១នាទីព្រ!ឹក
មិនដែមនសភាពចិត្តដែដលរឿស�ចមិន�តូវ�លរឿនាះរឿទ គឺពូចង់និយាយ

ពី�ង្វង់�ង្វះមាត់រឿ0កដែដលអាចឱ្យរឿយ�ងសមា្គ្ល់ចិត្តរឿ0ក។ ចិត្តដែដលមិន
យល់�លណាជា�លណា ជាចិត្តសត្វល_ង់តួយ្៉ាងតិ�ចា្ឆ្ន រឿ��យ�ង្វង់�ង្វះ
មាត់រឿ0ករឿស�ចដូចរឿគយំជាសញ្ញ្ដំបូងៗ ឱ្យរឿយ�ងរឿម�លសា្គ្ល់ចិត្តរឿ0ក។
រឿប�ចិត្តរឿ0កកុខំងឹពូ រឿម�លរឿ8យចតិ្ត�តង់ រឿនាះរឿ0កនងឹបានសា្គល់្ថា្នក្ច់តិ្ត
�បសខ់�ួន រឿ��យធា្លក្ច់តិ្តភឹបៗឱ្យវិញ្ញ្�ច្នៃនចតិ្តរឿ0កដងឹរឿ��យចំា រឿនាះនឹង
បានជាឧបនិស្ស័យល្អស�មាប់កំរឿ��តបនា្ទ្ប់ៗ�បស់រឿ0ករឿ��យ៕
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