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ថ្ងៃ��ទី១២ ខែ
មិ�ុនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង៥:០៥នាទីល�ាច
វិញ្ញាណ៖

វិញ្ញាណជារចនាសម្ពន័្ធមួយរបស់ចិត្ត  ដែ�លមានមុខនាទីសម្រាមាប់ឱាយចិត្ត
�ឹង។ តុ ទូ កៅ*អី គ្មានចិត្តកៅទ �ូកៅច.ះវាគ្មាន�ឹងកៅទ បះ៉តុសាកកៅម4ល៍! តអុត�់ឹង
កៅទ តុគ្មានវិញ្ញាណកៅទ។ កៅវទនា សញ្ញា សង្ខាររបស់អ.កណាក៏�ូចដែតរបស់អ.កណា
ដែ�រ ដែ�លខុសគ្នាគឺវិញ្ញាណ �ូកៅច.ះវានាំឱាយចិត្តដែ�លមានខន្ធទំាងបួន  គឺកៅវទនា
សញ្ញា  សង្ខារ  បូកនឹងវិញ្ញាណកៅនាះខុសគ្នា  កៅ?4យម្រាតូវចាំជាប់ក.ុង វិញ្ញាណ
អ.កថា  ពិភពកៅFកកៅនះអ្វីៗទាំងអស់កៅក4តមកពីកមា្លាំង�ូកៅច.ះអ្វីៗដែ�លខុសគ្នាគឺ
ខសុគ្នាក.ុងសណា្ឋានកមា្លាំង មិនដែមនខុសគ្នាក.ុងសភាពជាធាតុកៅទ កៅ?4យកមា្លាំង
កៅនះគឺជាកមា្លាងំវិលនៃនកFបៈ មិនដែមនកមា្លាងំរុញ កមា្លាងំម្រាចាន កមា្លាងំធា្លាក់ កមា្លាងំ
បំកៅបុ4ងជាកៅ�4មកៅនាះកៅទ  គឺកមា្លាំងវិល �ូកៅច.ះកៅប4កៅពលអ.កគិតនូវអ្វីៗទាំងអស់ក.ុង
កៅFក ម្រាតូវនឹកកៅP4ញពីសភាពអ្វីៗទាំងកៅនាះកៅក4តមកពីកមា្លាំងវិល។ វិញ្ញាណ
របស់មនុសាសមា្នាក់ៗ  ខុសគ្នាក.ុងសណា្ឋានខុសគ្នាកៅRយកមា្លាំងវិលនៃនកFបៈ
�ូកៅច.ះអារម្មណ៍អ.កដែ�លនិយាយថា មនុសាសកៅយ4ងមានខួរកាបាលមួយគីឡូបី
ខាំ�ូចគ្នាកៅទ  គឺខុសឆ្ងាយណាស់ពីសភាពពិតដែ�លពិភពកៅFកកៅនះកៅក4តពី
កមា្លាំងកៅនាះ។

មនុសាសគមឺានសមាបកមួយ  បូកនឹងចិត្ត។  ចិត្តកៅនាះមានវញិ្ញាណដែ�ល
ខុសគ្នា  �ូកៅច.ះមនុសាសក៏កៅ]ជាខុសគ្នាកៅ]  បុ៉ដែន្តឮពាកាយថាខុសគ្នាកៅនះ  ចិត្តអ.កម្រាតូវ
�ួចកៅ]រកសភាពកមា្លាងំភា្លាម  គខឺសុខា្លាងំណាស់  មនិដែមនខសុគ្នាក.ងុទម្រាមងច់តិ្ត
អ.កនយិាយ  ថាខួរកាបាលមនសុាសមួយគីឡបូខំីា�ូចគ្នាកៅនាះកៅទ  គឺវិញ្ញាណ�ឹង
កៅយ4ងខុសពីវិញ្ញាណ�ឹងរបស់ម្រាពះសមា្មាសម្ពុទ្ធ�ូចកៅមP  និង�ី  មិនដែមនខុស
ក.ុងទម្រាមង់អ.កឯងចលូចិត្តកៅនះ ខ្ញុំចូលចិត្តកៅនាះ អ.កឯងឆ្លាតកៅរbងកៅនះ ខ្ញុំក៏ឆ្លាត
កៅរbងកៅនាះដែ�រ មនុសាសមានខួរកាបាលមួយគីឡូបីខាំ�ូចដែតគ្នាកៅទ។ មនុសាសដែ�ល
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 1



អកនិដ្ឋព្រ�ហ្ម ព្រ�ះព្រ�ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ៤ អានលោដ�ម្បជីាទី�ឹង

នយិាយកៅចញមកនូវពាកាយកៅនះគវឺិញ្ញាណ�ឹងរបសក់ៅគ �ឹងម្រាចឡំថាពិភពកៅFក
កៅនះកៅក4តមកពីធាតុ ជាវិញ្ញាណ�ឹងខុសឆ្ងាយណាស់ ខុសអកៅនកអនន្តពីការពិត។
លុះវិញ្ញាណ�ឹងខុសយ៉ាាងឆ្ងាយអកៅនកអនន្តយ៉ាាងកៅនះកៅ?4យ កៅពលដែ�លវិញ្ញាណ
�ឹងខុសកៅនះវិលចូលមកក.ុងខួរកាបាលកៅ�4មាបីគិត  គឺគិតខុសអកៅនកអនន្ត កៅរeបចំ
សង្គមខុស រកកៅសចក្តសុីខឱាយមនុសាសខុស ជីវិតកៅជាគជ័យខុស ឱាយតនៃមhជីវិតខុស ឱាយ
តនៃមhអ្វីៗទាំងអស់ក.ុងកៅFកខសុ កៅ?4យនាំមនុសាសកៅ]ធា្លាក់នរកកៅម្រាបត Rំកាបាល
ចុះកៅម្រាកាមអវំសិកៅjខុសផhវូ  កៅ?4យយល់ថាម្រាតូវកៅទeត។  កៅនះគឺកៅម្រាពាះដែតវិញ្ញាណ�ឹង
ខុស គឺ�ឹងថាពិភពកៅFកកៅនះកៅក4តមកពីធាតុ ដែ�លសភាពពិតគឺពិភពកៅFកកៅនះ
កៅក4តមកពីកមា្លាំង �ូកៅច.ះចងព់នាយល់ព�ីកំៅណ4រធម្មជាតិ ឬធម៌�ល់មនសុាស មុនកៅគ
ម្រាតូវពនាយល់ឱាយមនុសាសយល់ពីពិភពកៅFកកៅនះកៅក4តមកពីកមា្លាងំជាមុនសិន។

ម្រាពះសមា្មាសម្ពទុ្ធក៏សដែមoងធម្មចក្កបាបវត្តនសូម្រាតមុនកៅគក.ងុ�ំកៅណ4រកៅម្រាqស
សត្វកៅFករបសម់្រាពះអង្គដែ�រ  គឺតម្រាមង់វិញ្ញាណ�ឹងរបសស់ត្វជាបឋម  គឺ�ឹងថា
ពិភពកៅFកកៅនះកៅក4តពីកមា្លាងំសិន គឺ�ឹងណា �ឹងៗៗៗ �ឹងក.ងុផhវូអារម្មណ៍ ឯការ
គិតកៅP4ញជា�ំណាក់កាលទីពីរកៅទ  គឺឱាយ�ឹងក.ុងផhូវអារម្មណ៍  គឺភាវនាមយ
បញ្ញា។ ចរន្តកៅភh4ងណាក៏បះឆក់ៗដែ�រ ដែតចរន្តកៅភh4ងខhះបះ៉កៅ]ឆកង់ប់ដែតមoង គវឺា
ឆកខ់ា្លាំងណាស់  ឯចរន្តកៅភh4ងខhះកៅទeត ប៉ះកៅ]ម្រាគន់ដែតឆក់កៅម្រាទ4តៗដែតប៉ុកៅណាtាះ
គឺកមា្លាងំឆក់វាខុសគ្នា វិញ្ញាណក៏�ូកៅចា្នាះដែ�រ។ វិញ្ញាណជាធម៌�ឹង វាមានលក្ខណៈ
�ឹង វាកៅធ្វ4ឱាយកមា្លាំងធាតុដែ�លមានវិញ្ញាណកៅvខាងក.ុងវា �ឹង ដែតវិញ្ញាណខhះ
�ឹងចាស់កា្លាល្អណាស់ វិញ្ញាណខhះកៅទeត�ឹងតិចតួចបំផុត  �ឹងកៅខាxយបំផុត បុ៉ដែន្ត
វិញ្ញាណកៅនះវាមកកៅvក.ងុខhនួមនុសាស  មនុសាសកៅចះដែតគិតថាវិញ្ញាណខhនួ�ឹង មិន
ម្រាតឹមដែត�ូចៗដែតកៅគប៉ុកៅណាtាះកៅទ  គឺយល់ថា  វិញ្ញាណ�ឹងរបស់ខhួន�ឹងខា្លាំងល្អ
ណាស់  កៅ?4យវិញ្ញាណកៅនះវិលចូលកៅ]ក.ុងខួរកាបាលកៅ�4មាបីគិតកៅ?4យយល់
យល់ថាខhួនឯងកៅចះជាងកៅគ ខhួនឯងយលម់្រាតវូជាងកៅគ ជាពកិៅសសវិញ្ញាណរបស់
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 2
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សត្វថា្នាក់ទាបមានទុគ្គតិភពជាកៅ�4ម។ វាយល់ថាស្អី  ឯងកៅចះដែតឯង �ឹងកៅ?4យ
ថាជាម្រាពះសមា្មាសម្ពទុ្ធ  បុ៉ដែន្តម្រាពះសមា្មាសម្ពទុ្ធឯង?.ងឹឱាយកៅចះសា្ដាប់កៅគខhះផងកៅម4ល។
សូមក្មួយៗគិតកៅម4ល៍! កៅត4វញិ្ញាណ�ឹងរបស់វា�ឹងថា?.ឹងជាម្រាពះសមា្មាសម្ពុទ្ធដែ�រ
ឬកៅទ?  វាថាវា�ឹង  ដែតពូថាវិញ្ញាណវាមិន�ឹងកៅទ  កៅប4វា�ឹងវាលុតជង្គង់សំពះ
ម្រាពះសមា្មាសម្ពុទ្ធសុំខមាកៅទាសកៅFកqត់កៅ]កៅ?4យ  វាថាវា�ឹង  ដែតវិញ្ញាណវា
មិន�ឹងកៅទ។  ក.ងុវិញ្ញាណវា  វា�ឹងម្រាចឡំថាពិភពកៅFកកៅនះកៅក4តពីធាតុ  គឺវា�ឹង
គំងៗអ៊ីចឹង  សមនឹងវិញ្ញាណមិនខា្ទាស់ក.ុងផhូវអារម្មណ៍គឺ�ឹងតិចៗ  �ឹងម្រាតឹម
ដែតមនសុាសមានវិញ្ញាណ មិន�ូចគលក់ៅ~4ដែតប៉ុណ្ណឹង ប៉ុដែន្តវិញ្ញាណ�ឹងវាកៅខាxយ
ណាស់ មនិដែមន�ងឹក.ុងផhវូវិញ្ញាណ គឺផhវូអារម្មណក៍ៅនាះកៅទ គឺវិញ្ញាណ�ឹងកៅនាះ
qនវលិចលូមកក.ុងកាបាលដែ�លម្រាពះសមា្មាសម្ពុទ្ធសរកៅស4រថា  មនុសាសមានទា្វារ
កៅនះគឺទា្វារខួរកៅនះកៅ�4មាបីគិត។ វិញ្ញាណវាវិលមក�ល់ទា្វារខរួ កៅយ4ងទប់វិញ្ញាណ
វាកៅvនឹងទា្វារខរួសិនកៅ�4មាបីពនាយល់វា។ ពនាយលក់ៅនាះពនាយលទ់ម្រាមំាដែតវាគិតកៅP4ញ
កៅ?4យម្រាពដែលងវិញ្ញាណឱាយវិលចូលកៅ]ក.ុងកៅបះ�ូង  កៅ�4មាបីឱាយអ្វីៗដែ�លវាយល់
ជាប់កៅvក.ុងវិញ្ញាណ កៅ?4យកៅ]ជាអារម្មណរ៍បស់វញិ្ញាណដែ�ល�ឹងម្រាតូវ  �ឹង
ខុសក.ងុផhវូអារម្មណ៍  ដែតមួយដែភhតតាំងqត់�ឹងកៅទeតកៅ?4យ។ កៅនះគឺវិញ្ញាណ�ឹង
កៅខាxយ  គវឺិញ្ញាណ�ឹងរបសស់ត្វតិរចា្ឆាន ឯវិញ្ញាណ�ឹងរបស់សត្វនរកកៅម្រាបត  គឺ
កៅយ4ងទប់មិនជាប់ឱាយវា~ប់វិញ្ញាណវាកៅvនឹងទា្វារខួរសិនកៅ�4មាបីកៅយ4ងពនាយល់
ខុសម្រាតូវ�ល់វា កៅយ4ងទប់មិនqនកៅទ កៅម្រាពាះវាម្រាបទូសo ម្រាបកាច់ចាប់មិន~.ះ កៅរ�ចុះ
ឬកៅរ�កៅឡ4ង  ខាំតបម្រាបទូស្តនឹងបំណងល្អរបស់កៅយ4ង កៅត4កៅពលណានឹងវិញ្ញាណ
�ឹងរបស់វា  សា្ដាប់កៅយ4ងពនាយល់កៅ�4មាបីឱាយវិញ្ញាណ�ឹងខុស  �ឹងម្រាតូវកៅក4តកៅ]?

អកៅនកជាតិឯកៅនាះ  មិន�ឹងជាវាម្រាតូវដែ?លក.ងុសមុម្រាទទុក្ខ�ល់កៅពលណាកៅទeតកៅទ
កៅទ4បវញិ្ញាណ�ឹងរបស់វាកៅរeនសូម្រាតqនពីបទពកិៅសាធន៍នរកកៅម្រាបតរបស់វា  កៅ*្ដា
កៅjលjល ចំាកៅvក.ុងវិញ្ញាណ កៅទ4បវញិ្ញាណរបស់វា�ឹងបន្តិចមoងៗ កៅ?4យកៅឡ4ង
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 3
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មកជាសត្វសួគ៌ថា្នាក់ទាបៗនឹងកៅគqនខhះ។  កៅនះគឺសភាពវិញ្ញាណ�ឹងរបស់
សត្វ។

វិញ្ញាណជារចនាសម្ព័ន្ធមួយរបស់ចិត្ត ដែ�លមានមុខនាទីសម្រាមាប់ឱាយ
ចិត្ត�ឹង។ តុ ទូ កៅ*អី គ្មានចិត្តកៅទ �ូកៅច.ះវាគ្មាន�ឹង កៅទប៉ះតុសាកកៅម4ល តុអត់�ឹង
កៅទ  តុគ្មានវិញ្ញាណកៅទ។  កៅវទនា  សញ្ញា  សង្ខាររបស់អ.កណាក៏�ូចដែតរបស់
អ.កណាដែ�រ ដែ�លខុសគ្នាគឺវិញ្ញាណ�ូកៅច.ះវានាំឱាយចិត្តដែ�លមានខន្ធទាំងបួនគឺ
កៅវទនា សញ្ញា សង្ខារ បូកនឹងវិញ្ញាណកៅនាះខុសគ្នា កៅ?4យម្រាតូវចំាជាប់ក.ងុវិញ្ញាណ
អ.កថា  ពិភពកៅFកកៅនះអ្វីៗទាំងអស់កៅក4តមកពីកមា្លាំង�ូកៅច.ះអ្វីៗដែ�លខុសគ្នាគឺ
ខសុគ្នាក.ុងសណា្ឋានកមា្លាំង  មិនដែមនខសុគ្នាក.ុងសភាពជាធាតុកៅទ កៅ?4យកមា្លាងំ
កៅនះគឺជាកមា្លាំងវិលនៃនកFបៈ មិនដែមនកមា្លាំងរុញ កមា្លាំងម្រាចាន កមា្លាំងធា្លាក់
កមា្លាងំបំកៅបុ4ងជាកៅ�4មកៅនាះកៅទ គឺកមា្លាំងវិល�ូកៅច.ះកៅប4កៅពលអ.កគិតនូវអ្វីៗទាំងអស់
ក.ុងកៅFកម្រាតូវនឹកកៅP4ញពីសភាពអ្វីៗ ទំាងកៅនាះកៅក4តមកពីកមា្លាងំវិល។  វិញ្ញាណ
របស់មនុសាសមា្នាក់ៗខុសគ្នាក.ុងសណា្ឋានខុសគ្នាកៅRយកមា្លាំងវិលនៃនកFបៈ
�ូកៅច.ះអារម្មណ៍អ.កដែ�លនយិាយថាមនុសាសកៅយ4ងមានខួរកាបាលមួយគីឡូបីខាំ
�ូចគ្នាកៅទ  គឺខសុឆ្ងាយណាស់ពីសភាពពិតដែ�លពិភពកៅFកកៅនះកៅក4តពីកមា្លាងំ
កៅនាះ។  មនុសាសគឺមានសមាបកមួយ  បូកនឹងចិត្ត។  ចិត្តកៅនាះមានវិញ្ញាណដែ�ល
ខុសគ្នា  �ូកៅច.ះមនុសាសក៏កៅ]ជាខុសគ្នាកៅ]  បុ៉ដែន្តលឺពាកាយថាខុសគ្នាកៅនះ  ចិត្តអ.កម្រាតូវ
�ួចកៅ]រកសភាពកមា្លាងំភា្លាម  គខឺសុខា្លាងំណាស់  មនិដែមនខសុគ្នាក.ងុទម្រាមងច់តិ្ត
អ.កនិយាយថា  ខួរកាបាលមនុសាសមួយគីឡូបីខាំ�ូចគ្នាកៅនាះកៅទ  គឺវិញ្ញាណ�ឹង
កៅយ4ងខសុពីខសុពីវញិ្ញាណ�ឹងរបសម់្រាពះសមា្មាសម្ពទុ្ធ�ូចកៅមP  និង�ី  មិនដែមន
ខុសក.ងុទម្រាមង់អ.កឯងចូលចិត្តកៅនះ ខ្ញុចូំលចិត្តកៅនាះ អ.កឯងឆ្លាតកៅរbងកៅនះ ខ្ញុក៏ំឆ្លាត
កៅរbងកៅនាះដែ�រ  មនសុាសមានខួរកាបាលមួយគឡីួបខីាំ�ូចដែតគ្នាកៅទ។  មនសុាសដែ�ល
នយិាយកៅចញមកនូវពាកាយកៅនះគវឺិញ្ញាណ�ឹងរបសក់ៅគ �ឹងម្រាចឡំថាពិភពកៅFក
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 4
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កៅនះកៅក4តមកពីធាតុ  ជាវិញ្ញាណ�ឹងខុសឆ្ងាយណាស់  ខុសអកៅនកអានន្តពី
ការពិត។ លុះវិញ្ញាណ�ឹងខុសយា៉ាងឆ្ងាយអកៅនកអានន្តយ៉ាាងកៅនះកៅ?4យ កៅពល
ដែ�លវញិ្ញាណ�ឹងខសុកៅនះវលិចូលមកក.ុងខួរកាបាលកៅ�4មាបីគិត  គឺគិតខុសអកៅនក
អានន្ត  កៅរeបចំសង្គមខុស រកកៅសចក្តសុីខឱាយមនុសាសខុស ជវីិតកៅជាគជ័យខុស  ឱាយ
តនៃមhជីវិតខុស  ឱាយតនៃមhអ្វីៗទាំងអស់ក.ុងកៅFកខុស កៅ?4យនាំមនុសាសកៅ]ធា្លាក់
នរកកៅម្រាបត  Rំកាបាលចុះកៅម្រាកាមអវំសិកៅjខុសផhវូ  កៅ?4យយល់ថាម្រាតូវកៅទeត។  កៅនះគឺ
កៅម្រាពាះដែតវិញ្ញាណ�ឹងខុស គឺ�ឹងថាពិភពកៅFកកៅនះកៅក4តមកពីធាតុ  ដែ�ល
សភាពពិតគឺពិភពកៅFកកៅនះកៅក4តមកពីកមា្លាំង  �ូកៅច.ះចង់ពនាយល់ពី�ំកៅណ4រ
ធម្មជាតិ  ឬធម៌�ល់មនុសាស  មុនកៅគម្រាតូវពនាយល់ឱាយមនុសាសយល់ពីពិភពកៅFកកៅនះ
កៅក4តមកពីកមា្លាំងជាមុនសិន។  ម្រាពះសមា្មាសម្ពុទ្ធក៏សដែមoងធម្មចក្កបាបវត្តនសមូ្រាត
មុនកៅគក.ុង�ំកៅណ4រកៅម្រាqសសត្វកៅFករបស់ម្រាពះអង្គដែ�រ  គឺតម្រាមង់វិញ្ញាណ�ឹង
របស់សត្វជាបឋមគឺ�ឹងថា  ពិភពកៅFកកៅនះកៅក4តពីកមា្លាំងសិន  គឺ�ឹងណា
�ឹងៗៗៗ  �ឹងក.ងុផhវូអារម្មណ៍ ឯការគិតកៅP4ញជា�ំណាក់កាលទីពីរកៅទ គឺឱាយ�ឹង
ក.ងុផhវូអារម្មណ៍គឺភាវនាមយបញ្ញា។  ចរន្តកៅភh4ងណាក៏បះឆក់ៗដែ�រ  ដែតចរន្តកៅភh4ង
ខhះប៉ះកៅ]ឆក់ងប់ដែតមoង  គឺវាឆក់ខា្លាំងណាស់  ឯចរន្តកៅភh4ងខhះកៅទeតប៉ះកៅ]
ម្រាគន់ដែតឆក់កៅម្រាទ4តៗដែតប៉កុៅណាtាះ  គឺកមា្លាំងឆក់វាខសុគ្នា  វិញ្ញាណក៏�ូកៅចា្នាះដែ�រ។
វិញ្ញាណជាធម៌�ឹង  វាមានលក្ខណៈ�ឹង  វាកៅធ្វ4ឱាយកមា្លាងំធាតុដែ�លមានវិញ្ញាណ
កៅvខាងក.ុងវា�ឹង  ដែតវិញ្ញាណខhះ�ឹងចាស់កា្លាល្អណាស់  វិញ្ញាណខhះកៅទeត�ឹង
តិចតួចបំផុត �ឹងកៅខាxយបំផុត បុ៉ដែន្តវិញ្ញាណកៅនះវាមកកៅvក.ងុខhនួមនសុាស  មនុសាស
កៅចះដែតគិតថាវិញ្ញាណខhួន�ឹង  មិនម្រាតឹមដែត�ូចៗដែតកៅគប៉កុៅណាtាះកៅទ  គឺយល់ថា
វិញ្ញាណ�ឹងរបស់ខhួន�ឹងខា្លាំងល្អណាស់  កៅ?4យវិញ្ញាណកៅនះវិលចលូកៅ]ក.ុង
ខួរកាបាលកៅ�4មាបីគិតកៅ?4យយល់  យលថ់ាខhួនឯងកៅចះជាងកៅគ  ខhួនឯងយលម់្រាតូវ
ជាងកៅគ ជាពិកៅសសវិញ្ញាណរបស់សត្វថា្នាក់ទាបមានទុគ្គតិភពជាកៅ�4ម។ វាយល់
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 5
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ថាស្អី  ឯងកៅចះដែតឯង  �ឹងកៅ?4យថាជាម្រាពះសមា្មាសម្ពទុ្ធ  បុ៉ដែន្តម្រាពះសមា្មាសម្ពទុ្ធឯង
?.ឹងឱាយកៅចះសា្ដាប់កៅគខhះផងកៅម4ល។ សូមក្មួយៗគិតកៅម4ល កៅត4វិញ្ញាណ�ឹងរបសវ់ា
�ឹងថា?.ងឹជាម្រាពះសមា្មាសម្ពទុ្ធដែ�រ ឬកៅទ?  វាថាវា�ឹង ដែតពូថាវិញ្ញាណវាមិន�ឹងកៅទ
កៅប4វា�ឹងវាលុតជង្គង់សំពះម្រាពះសមា្មាសម្ពុទ្ធសុំខមាកៅទាសកៅFកqត់កៅ]កៅ?4យ
វាថាវា�ឹង ដែតវិញ្ញាណវាមិន�ឹងកៅទ។  ក.ងុវិញ្ញាណវា វា�ឹងម្រាចឡំថាពិភពកៅFក
កៅនះកៅក4តពីធាតុ  គឺវា�ឹងគំៗអី៊ចឹង  សមនឹងវិញ្ញាណមិនខា្ទាស់ក.ុងផhវូអារម្មណគ៍ឺ
�ឹងតចិៗ  �ងឹម្រាតឹមដែតមនុសាសមានវញិ្ញាណ  មិន�ចូគលក់ៅ~4ដែតប៉ណុ្ណឹង  ប៉ដុែន្ត
វិញ្ញាណ�ឹងវាកៅខាxយណាស់  មនិដែមន�ងឹក.ុងផhវូវិញ្ញាណ  គឺផhវូអារម្មណ៍កៅនាះ
កៅទ គវឺញិ្ញាណ�ឹងកៅនាះqនវលិចលូមកក.ងុកាបាលដែ�លម្រាពះសមា្មាសម្ពទុ្ធសរកៅស4រ
ថា  មនសុាសមានទា្វារកៅនះគទឺា្វារខរួកៅនះកៅ�4មាបីគិត។  វិញ្ញាណវាវលិមក�ល់ទា្វារខួរ
កៅយ4ងទប់វិញ្ញាណវាកៅvនឹងទា្វារខួរសិនកៅ�4មាបីពនាយល់វា។  ពនាយល់កៅនាះពនាយល់
ទម្រាមាំដែតវាគិតកៅP4ញកៅ?4យម្រាពដែលងវិញ្ញាណឱាយវិលចូលកៅ]ក.ុងកៅបះ�ូង កៅ�4មាបី
ឱាយអ្វីៗដែ�លវាយល់ជាប់កៅvក.ុងវិញ្ញាណ  កៅ?4យកៅ]ជាអារម្មណ៍របសវិ់ញ្ញាណ
ដែ�ល�ឹងម្រាតូវ  �ឹងខុសក.ងុផhវូអារម្មណ៍  ដែតមួយដែភhតតំាងqត់�ឹងកៅទeតកៅ?4យ។
កៅនះគឺវិញ្ញាណ�ឹងកៅខាxយ  គឺវិញ្ញាណ�ឹងរបស់សត្វតិរចា្ឆាន  ឯវិញ្ញាណ�ឹងរបស់
សត្វនរកកៅម្រាបត  គឺកៅយ4ងទប់មិនជាប់ឱាយវា~ប់វិញ្ញាណវាកៅvនឹងទា្វារខួរសិន
កៅ�4មាបីកៅយ4ងពនាយល់ខុសម្រាតូវ�ល់វា  កៅយ4ងទប់មិនqនកៅទកៅម្រាពាះវាម្រាបទូសo  ម្រាបកាច់
ចាប់មិន~.ះ កៅរ�ចុះ  ឬកៅរ�កៅឡ4ង  ខំាតបម្រាបទូស្តនឹងបំណងល្អរបស់កៅយ4ង កៅត4កៅពល
ណានឹងវិញ្ញាណ�ឹងរបស់វាសា្ដាប់កៅយ4ងពនាយល់កៅ�4មាបីឱាយវិញ្ញាណ�ឹងខុស  �ឹងម្រាតូវ
កៅក4តកៅ]?  អកៅនកជាតិឯកៅនាះ  មិន�ឹងជាវាម្រាតូវដែ?លក.ុងសមមុ្រាទទុក្ខ�ល់កៅពល
ណាកៅទeតកៅទ កៅទ4បវញិ្ញាណ�ឹងរបស់វាកៅរeនសមូ្រាតqនពីបទពិកៅសាធន៍នរកកៅម្រាបត
របស់វា កៅ*្ដាកៅjលjល ចំាកៅvក.ុងវិញ្ញាណ កៅទ4បវិញ្ញាណរបស់វា�ឹងបន្តិចមoងៗ
កៅ?4យកៅឡ4ងមកជាសត្វសួរថា្នាក់ទាបៗនឹងកៅគqនខhះ។ កៅនះគឺសភាពវិញ្ញាណ
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 6
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�ឹងរបស់សត្វ។
ឧទា?រណ៍៖  កៅយ4ងមិនqនគិតកៅរbងខុស  កៅរbងម្រាតូវអ្វីកៅទ  គឺក.ុងផhូវ

អារម្មណ៍របស់កៅយ4ងឥតមានកៅទ4សទាស់ក.ុងកៅរbងចំណូលចំណាយដែ�លកៅគចូល
រួមកៅល4សា្លាកអីកៅទ  គឺវិញ្ញាណកៅយ4ង�ឹងថាម្រាសួល  មិន�ឹងថាមានឆ្គងអីក.ុងផhវូ
អារម្មណ៍កៅទ ម្រាសាប់ដែតវិញ្ញាណ�ឹងរបស់មនុសាសខhះ  មកសួរកៅរbងចំណូល
ចំណាយកៅល4កសា្លាកគណបកាស  កៅRយកៅគពនាយល់ថាកៅគមានការម្រាពួយqរម្ភ�ល់
ទឹកចិត្តបងប្អូន អ.កដែ�លចូលលុយមកកៅ�4មាបីកៅល4កសា្លាកកៅនះ។ កៅគខា្លាចមានការ
កិបកៅកង  ម្រាបមាថទឹកចិត្ត�ល់អ.កចូលរួម។  វិញ្ញាណ�ឹងរបស់កៅយ4ង  �ឹងថាឆ្គង
�ឹងថាមិនសមក.ុងផhូវអារម្មណ៍  ប៉ុដែន្តវិញ្ញាណ�ឹងឆ្គងកៅនះ  វិលចូលមកគិតក.ងុ
ខួរកាបាល  គិតមិនយល់�ូចពួកកៅគកៅចាទថាម្រាតូវ  ដែតអារម្មណ៍របស់ខhនួ ឬវិញ្ញាណ
�ឹងរបស់ខhនួក.ងុផhវូអារម្មណ៍យល់ថាមកសួរអី៊ចឹង�ូចបញ្ច្រញ�ាសនឹងអារម្មណ៍ខhួន
ដែតវញិ្ញាណកៅយ4ងកៅនះវិលចលូកៅ]គិតក.ងុខួរកាបាល ថាខុសឬម្រាតូវយ៉ាាងកៅមច៉ គិតវា
មិនកៅP4ញ មិន�ឹងជាតបជាមួយកៅគយា៉ាងកៅម៉ច កៅម្រាពាះគិតវាមិនកៅP4ញ ដែតក.ុង
អារម្មណ៍ វាកៅចះដែតកៅទ4ស វាកៅចះដែតមានអារម្មណ៍ថាមិនម្រាតវូ។ កៅនះគឺជាវញិ្ញាណ
�ឹងខុស  �ឹងម្រាតូវ  គឺវិញ្ញាណកតញ្ញូ  ឬចិត្តកតញ្ញូកៅនាះកៅ?4យ  គឺចិត្ត�ឹងខុស
�ឹងម្រាតូវ  �ឹងឆ្គង  ឬមិនឆ្គងក.ងុផhវូអារម្មណ៍  មិនដែមន�ឹងខុស  �ឹងម្រាតូវកៅvកៅពល
គិតកៅP4ញកៅនាះកៅទ គឺ�ឹងខុស �ឹងម្រាតូវក.ុងផhូវអារម្មណ៍ តាំងពីមិនទាន់គិតកៅP4ញ
កៅមhះ បុ៉ដែន្តអ.កដែ�លមកសួរនំាកៅរbងចំណូលចំណាយ  គឺក.ងុអារម្មណ៍វាវិញ្ញាណ
មិន�ងឹឆ្គង មិន�ឹងខសុ មិន�ឹងម្រាតូវដែតមoង។ កៅនះកៅប4កៅយ4ងពនាយល់វាកៅ?4យយល់
ក.ុងកៅរbង?.ឹងមួយ  វានឹងកៅ]រអិលមិន�ឹងខុសមិន�ឹងម្រាតូវនូវកៅរbងមួយកៅទeត
មិនខាន កៅម្រាពាះវិញ្ញាណ�ឹងខសុ �ឹងម្រាតូវរបស់វាកៅខាxយណាស់ កៅ?4យនយិាយ
សុទ្ធដែតមនសិការ  ឧត្តមគតិ មកៅនាសកៅញ�តនា  ឥសាសរភាពផhវូចតិ្ត  គឺវាចំាពាកាយ
ទំាងអស់?.ងឹកៅទ វាគ្មានផុសកៅឡ4ងនូវពាកាយទំាងអស់កៅនះក.ងុផhវូអារម្មណ៍របស់វាកៅទ
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 7
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គឺវិញ្ញាណ�ឹងរបស់វាមិនមាន�ឹងក.ុងផhូវអារម្មណ៍ថាស្អីជាមនសិការ ស្អីជា
មកៅនាសកៅញ�តនា ស្អីជាឧត្តមគតិ  ស្អីជាឥសាសរភាពក.ុងផhូវអារម្មណ៍របស់វា
កៅឡ4យ គឺវញិ្ញាណរបស់គ្នាកៅvកៅខាxយណាស់ កៅម4លដែតការតុបដែតងខhួនម្រាqណ
ម៉ូ�សក់ jងកៅ�~រ កៅម្រាជ4សកៅរ�សរូបយកមកផុស រូបភាពដែ�លRក់តំាងម្រាបូហ្វាល់
កៅយ4ងយល់�ល់សភាពវិញ្ញាណ�ឹងរបស់វា  កៅរbងឆ្គង  ឬមិនឆ្គងកៅនះកៅ?4យ។
កៅនះជាលក្ខណៈរបស់វិញ្ញាណដែ�លក្មួយម្រាតូវកៅរeនកត់សមា្គាល់ឱាយqនក.ងុផhវូ
អារម្មណ៍ក្មួយ  កៅ?4យឱាយវាកាន់ដែត�ិតកៅ]ៗ ចាបាស់កៅ]ៗក.ងុវិញ្ញាណ  ឬក.ងុផhវូ
អារម្មណ៍របស់ខhនួ។

ពូសូមកៅល4កឧទា?រណ៍បន្តកៅ]កៅទeតឱាយក្មួយដែ�លចង់យល់ចង់�ឹង
ចង់ឱាយវិញ្ញាណរបស់ក្មួយ�ិតRមនូវភាពខុសម្រាតូវជាប់ក.ុងផhូវអារម្មណ៍របស់
ក្មយួៗ។ កៅត4ម្រាតូវកៅ�វាថាអ្វី?  ថារបស់ ថាកមា្លាងំ  ថាធាតុ?  ក្មយួៗម្រាតូវគិតឱាយយល់
កៅ?4យ�ិតRមក.ងុផhវូអារម្មណ៍របស់ក្មយួ  ថាអ្វីៗ ទំាងអស់ក.ងុកៅFកកៅនះ តំាងពីតុ
ទូ ចាន ឆ្នាងំ  កៅសeវកៅ� ទា្វារ  បង្អចួ  រូបគំនូរ  ខhនួកៅយ4ង ខាយល់ ពនhឺ  ចិត្ត វិញ្ញាណ
ជាកៅ�4ម  ទំាងអស់កៅនះកៅក4តមកពីកមា្លាងំ  កៅត4កៅយ4ងម្រាតូវកៅ�អ្វទំីាងកៅនះថាជាអ្វកីៅ]?

ថាជាធាតុ ថាជារបស់ ថាជាចរន្ត ថាជាកមា្លាំង កៅត4ម្រាតូវកៅ�វាថាជាស្អីកៅទ4បម្រាតូវ
ក្មួយ?  ម្រាពះពុទ្ធកៅ�ថា  ធម៌  កៅ�ថាសភាវៈដែបបកៅនះ  សភាវៈដែបបកៅនាះ  ធម៌
ដែបបកៅនះ ធម៌អ៊ីចឹង ធម៌?.ឹង......វាមិន�ឹងថាកៅ�ថាអ្វឱីាយវាម្រាតូវតាមសភាពដែ�ល
វិញ្ញាណកៅយ4ង�ឹង  គឺកៅ�ថាធម៌?.ឹងកៅ?4យ។  មក�ល់ម្រាតង់កៅនះ  ក្មយួៗយល់
ពាកាយថាធម៌ឬកៅv?  កៅ?4យកៅRយកៅគសួរកៅយ4ងកៅពកអំពីធម៌ កៅប4និយាយឱាយខhមីកថា
ជាស្អ?ី  កៅយ4ងមិនកៅឆh4យថាស្អទំីាងអស់ក.ងុកៅFកគឺជាធម៌។ អី៊ចឹងឬមិនអី៊ចឹងក្មយួ?

អី៊ចឹងកៅប4កៅគនិយាយថាធម៌របស់ម្រាពះពុទ្ធ  កៅត4ក្មយួយល់ម្រាសបកៅទ កៅ?4យក.ងុផhវូ
អារម្មណ៍របស់ក្មួយ  ឬវិញ្ញាណ�ឹងរបស់ក្មួយ  �ឹងថាបុគ្គលអ.កនិយាយកៅនះ
មានវិញ្ញាណ�ឹងយ៉ាាងកៅមច៉ក្មយួ? កៅគនិយាយថា យី! ចង់កៅម4លងយកៅគផងកៅគជា
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 8
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ម្រាគូអភិធម្ម ដែន!  កៅFកជាអ.កកៅចះធម៌កៅម្រាច4នណាស់ កៅFកជាអ.កកៅទសនាម្រាបកៅ�កៅគ
កៅរbងធម៌អាថ៌កៅនះ។ល។ កៅត4ក.ុងមកៅនារម្មណ៍ក្មួយ�ឹងថាយ៉ាាងកៅមច៉? សម្រាមាប់មកៅនា
រម្មណ៍ពូ�ឹងថា អាឡប់ទំាងម្រាគូទំាងសិសាសវា?.ងឹឡប់កៅទ កៅចះចំាកៅទ អញកៅចះ អញ
ចំាមិន�ល់វាកៅទ បុ៉ដែន្តអញកៅខ្ព4មការកៅចះ  ការចំា?.ងឹ�ូចអាចម៍  កៅប4កាបាលអញកៅចះ
និងចាំធម៌អាថ៌កៅម្រាច4ន�ូចវា  មិន�ឹងជាអញរត់កៅ]រកម្រាគូកៅពទាយណាដែ�លមាន
សមត្ថភាពអាចកៅខ្វះកៅចញកៅទ អូយ! ម្រាគន់ដែតពូនឹក�ល់កៅរbងកៅនះ វិញ្ញាណ�ឹងរបស់
ពូចង់សនhប់។  វិញ្ញាណ�ឹងណ៎ាក្មយួ!  គឺ�ឹងក.ងុផhវូអារម្មណ៍  មិនដែមនគិតកៅ?4យ
qន�ឹងកៅនាះកៅទ  គឺសភាពវិញ្ញាណ�ឹងខា្ទាស់  ឆ្គងៗ  មិនម្រាតូវៗ  ឬ�ឹងថាម្រាសួល
ធម្មតា�ូចអត់មានខុស  អត់មានឆ្គងអីកៅសាះក.ងុផhវូអារម្មណ៍។  កៅនះគឺវិញ្ញាណ�ឹង
ចាសក់ា្លា  ដែតវិញ្ញាណ�ឹងរបស់សត្វខhះ  ពូនយិាយកៅលងកៅ]  ថាវញិ្ញាណ�ឹងវា
កៅទ4បដែតមកពីអញ្ច្រង្កង  ពីម្រាសកៅមាច  ពីសង្អារ ពីមមាច  កៅ?4យមកចាប់ជាតិជា
មនុសាស  �ូកៅច.ះវិញ្ញាណ�ឹងរបស់វាគ្មាន�ឹងអីកៅទ  វាមិន�ឹងធម៌កៅមតា្តា  វាមិន�ឹង
សភាពបញ្ញា  វាមិន�ឹងស្អជីាស្អី  ខhះពនាយល់qនយល់មួយកៅរbងកៅ] កៅ]ឡប់កៅរbង
កៅផាសងមួយកៅទeត  ពនាយល់កៅរbងកៅនះqន  កៅ]ឡប់កៅរbងមួយកៅទeត  ពីកៅម្រាពាះដែខាស
វិញ្ញាណរបស់វាមិន�ឹងខុស មិន�ឹងម្រាតូវ មិន�ឹងថាឆ្គង ឬមិនឆ្គងក.ងុផhវូអារម្មណ៍
វាកៅទ។ ឧទា?រណក៍ៅយ4ងពនាយលព់ីកៅរbងទឹកចិត្តអ.កចលូរួមលុយគ្នា  កៅ�4មាបីកៅល4ក
សា្លាកកៅRយទឹកចិត្តកៅនះ  កៅពលណាកៅយ4ងកៅ]សរួកៅ]នាំ  ក.ុងផhវូអារម្មណ៍របស់
កៅយ4ង �ូចជាកៅយ4ងមិនqនកៅ]ជួយកៅធ្វ4កៅគ  កៅ?4យមកម្រាចត់ចកៅង្កះសួរឯលិច  សួរឯ
កៅក4ត កៅធ្វ4�ូចខhួនឯង?.ឹងqនកៅធ្វ4ការងរកៅម្រាច4នក.ងុកៅរbង?.ងឹសន្ធកឹណាស់ កៅយ4ង
ឆ្គងក.ុងផhូវអារម្មណ៍របស់កៅយ4ង  កៅយ4ងមានអារម្មណ៍ថា  កៅ]សួរនាំចំណូល
ចំណាយកៅគអី៊ចឹង គឺជាការម្រាបមាថទឹកចិត្តកៅគធំណាស់ ឯងខំពនាយល់ឱាយវាយល់ពី
ទឹកចិត្តរបស់មនុសាស  ដែ�លខំចណំាយកៅ�4មទុនកសាងមាតុភូមិ ម្រាសាប់ដែតវាកៅ]
ជាឡប់ចំកៅពាះអ.កកៅផាសងដែ�លគ្មានទឹកចិត្តផង កៅ?4យកាន់លុយដែ�លជាទឹកចិត្ត
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 9
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របស់កៅគកៅ]ចំណាយ កៅយ4ងមានអារម្មណ៍ថាខា្ទាស់ក.ងុផhវូចិត្ត កៅ?4យដែម្រាសកថាម្រាតូវ
ដែតកៅ]តាមសួរចំណូលចំណាយអ.កកៅនាះកៅម4ល៍! កៅត4វាចាត់ដែចងចំណូលចំណាយ
យា៉ាងកៅម៉ច?  ម្រាសាប់ដែតពួកវិញ្ញាណ�ឹងរមុិករម៉ក់  អញ្ច្រង្កង  ម្រាសកៅមាចដែ�ល
វិញ្ញាណមិន�ឹងឆ្គង  វានិយាយថាកៅម៉ចក៏មិនកៅគរពទឹកចិត្តកៅគ  កៅ]សួរកៅ]នាំ
ចំណូលចំណាយពកីៅគអ៊ីចឹង?  យី!អាឡប់កៅនះ។  ពនាយល់ឱាយqត់កៅរbងឡប់មួយ
កៅ]ឡប់កៅរbងមួយ  កៅ?4យគឺវិញ្ញាណវាមិន�ឹងកៅរbងឆ្គង  ឬមិនឆ្គងកៅសាះអ៊ីចឹង
កៅគរពគឺកៅគរពទឹកចិត្ត  ដែតមនុសាសខhះគ្មានទឹកចិត្តកៅទ  គ្មានចិត្តជាកមា្លាងំធាតុទឹកកៅទ
កៅប4ចិត្តគ្មានអាសវៈជាកមា្លាងំធាតុទឹកផង  កៅមច៉កៅ]កៅគរពអាឆ្កតួឡប់អី?  វិញ្ញាណ
�ឹងកៅយ4ង�ឹងសភាពចិត្តមនុសាសកៅនាះ ថាមិនមានទឹកចិត្ត មិនដែមនចិត្តជាកមា្លាងំ
ធាតុទឹកកៅទ គឺចិត្តរំុព័ទ្ធកៅRយកមា្លាងំធាតុកៅភh4ង មិនដែមនទឹកចិត្តកៅទ គឺកៅភh4ងចិត្ត កៅត4ឱាយ
កៅយ4ងកៅគរពចិត្ត?.ងុយ៉ាាងកៅមច៉កៅ]?  កៅយ4ង�ងឹថាចិត្តកៅកង  ចតិ្តម្រាបវញ័�  ចិត្តមាន
ក.ុងមានកៅម្រា* ម្រាកកៅឡចម្រាកឡុច ចិត្តអី៊ចឹងម្រាតូវដែតតាមRន ម្រាតូវដែតសួរនំា ដែតចកំៅពាះ
មនុសាសដែ�លវិញ្ញាណ�ឹងវាមិន�ឹងខុសឆ្គង  មិន�ឹងថា  គឺមិន�ឹងណា៎ គឺ
មិន�ឹងថាណាមួយទឹកចិត្ត ណាមួយកៅភh4ងចិត្ត  កៅ?4យវាយកម្រាទឹសoីថា  កុំកៅម4ល
ងយទឹកចិត្តដែ�លកៅយ4ងពនាយល់វាពីខាងកៅ�4មយកមកកៅម្រាប4ចំកៅពាះកៅភh4ងចិត្តដែ�រ
យី!អាឡប់កៅនះ អាវិញ្ញាណមិន�ឹងខុស មិន�ឹងម្រាតូវ អាចិត្តអកតញ្ញកូៅនះ ពិតជា
ពិqកនិយាយគ្នា  សា្ដាប់គ្នាឱាយយល់ដែមនណា៎។  កៅ]! កៅចញឱាយឆ្ងាយម្រាសឡះ
កៅ]!  កៅចញពីបកាសឱាយម្រាសឡះ!  ពិqកកៅធ្វ4ការជាមួយមនុសាសវិញ្ញាណ�ឹងឡប់
អ៊ីចឹងណាស់។  កៅប4វិញ្ញាណ�ឹងរបស់វា�ឹងថាវាល្ងង់  កៅចះសា្ដាប់កៅគសា្ដាប់ឯង
កៅម្រាពាះ�ឹងថាខhួនឯងល្ងង់  កៅនាះវាមិនអីកៅទ  ដែតវិញ្ញាណ�ឹងវាឡប់កៅ?4យ  វាកៅv
ចកៅចសថាម្រាគន់កៅប4កៅទeត  អ.កណាកៅFកកៅអ4យកៅ]កៅធ្វ4ការជាមួយមនុសាសដែបប
កៅនាះកៅក4ត។  វាកៅចញពីបកាសគឺវាជួយបកាស?.ុងកៅនាះ។  កៅប4វាកៅចញកៅ]  កៅល4កនៃ�
សាទរវាកៅ]។
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កៅនះគឺសភាពវិញ្ញាណក្មួយ។  សូមក្មួយៗគិតឱាយយល់ក.ុងផhូវអារម្មណ៍
របស់ក្មយួ។ វិញ្ញាណកៅម្រាបeប�ូចចរន្តកៅភh4ង គឺចរន្តកៅភh4ង ចរន្តកៅភh4ងកៅខាxយ ចរន្តកៅភh4ង
ខា្លាំងគកឺៅយ4ងម្រាសួលយកមកកៅម្រាប4  �តុបំភhឺ  អូសទាញមា៉ាសុីនម្រាតជាក់  ម៉ាាសុីន
កៅqកកៅខាអាវ ឆ្នាងំអុ៊ត ម៉ាាសីុនRំទឹក ឆ្នាងំRំqយអគ្គសិនីជាកៅ�4ម គឺវាម្រាសួលកៅម្រាប4
ណាស់  កៅម្រាពាះចរន្តកៅភh4ងកៅនាះខា្លាំង។  �ូចគ្នានឹងវញិ្ញាណមានលក្ខណៈ�ឹង  ដែត
វិញ្ញាណចាសក់ា្លាគឺវិញ្ញាណ�ឹងខុស  �ឹងម្រាតូវក.ងុផhវូអារម្មណ៍  លុះវាវិលចលូមក
ក.ុងខួរកាបាលដែ�លរចនាកៅRយសារវិញ្ញាណកៅនាះ  កម្មជ្ជរូបគឺវិញ្ញាណកៅនាះ
�ឹងខុស  �ឹងម្រាតូវកៅ]តាមសភាពវិញ្ញាណល្អ ឬអាម្រាកក់កៅនាះកៅ?4យ។  វិញ្ញាណ
ល្អគឺវិញ្ញាណ�ឹងខុស  �ឹងម្រាតូវ  ឆ្គង  ឬមិនឆ្គងក.ុងផhូវអារម្មណ៍  មិនqច់
យកខួរកាបាលកៅ]គតិកៅរbងខសុម្រាតូវកៅទ  គឺអារម្មណ�៍ងឹថាកៅទ4សៗ  ឆ្គងៗ  មនុនងឹ
�ំកៅណ4រការគិតកៅ]កៅទeត។ កៅនះគឺវិញ្ញាណល្អ ឬវិញ្ញាណចាស់កា្លា។ ចំដែណកឯចរន្ត
វិញ្ញាណអន់ គឺមិន�ឹងកៅទ4ស មិន�ឹងឆ្គង មិន�ឹងល្មមម្រាតង់ណាកៅទ ខុស ម្រាតូវ ខុស
ម្រាតូវ  កៅ?4យខសុកៅម្រាច4នភាគរយដែមនដែទន  ម្រាតូវដែតបន្តចិភាគរយ  ពិqកកៅធ្វ4ការ
ជាមួយមនុសាសដែ�លចិត្តរបស់កៅគមិន�ឹងឆ្គងកៅនះណាស់  គឺកៅធ្វ4ការជាមួយ
ពួកកៅយ4ងមានទំនាស់រ?ូត  កៅ?4យកៅគថាកៅគម្រាតូវកៅទeត។  ចំដែណកកៅយ4ងដែ�ល
វិញ្ញាណល្អ  ឬចិត្តល្អមិនដែ�លគិតផងកៅរbងខុស  កៅរbងម្រាតូវ  គឺកៅធ្វ4កៅ]ដែតមoង  ម្រាតង់ៗ
ម្រាតង់ភhងឹ ដែតអារម្មណ៍យ៉ាាងកៅមច៉ កៅធ្វ4អី៊ចឹងកៅ?4យ ឱាយដែតអារម្មណ៍មិនឆ្គងគឺកៅធ្វ4កៅ?4យ
ដែតពួកវិញ្ញាណមិន�ឹងឆ្គងកៅម្រាប4កាបាលកៅ�4មាបីទប់សកម្មភាពកុំឱាយខុស កំុឱាយឆ្គង
ទបយ់ា៉ាងណាក៏កៅRយ វាមានសភាព�ូចលីតកង់Rច់មិន�ឹងម្រាតង់ណាល្មមកៅទ
គ្មានសភាពកៅទ4សក.ងុផhវូអារម្មណ៍កៅ�4មាបីទប់កៅទ  កៅម្រាប4កាបាលដែតរ?ូត កៅម4លកៅ]ឆ្គងៗ
រឹងៗ មិនដែមនជាសភាពចិត្តកៅទ គឺមនុសាសកៅម្រាប4កាបាលកៅ�4មាបីគិតរកភាពម្រាតឹមម្រាតូវដែត
បុ៉កៅណាtាះ  បុ៉ដែន្តសភាពវិញ្ញាណរបស់កៅគ គឺមិន�ឹងឆ្គងក.ងុផhវូអារម្មណ៍កៅទ កៅនះគឺ
ម្រាបកៅភទវិញ្ញាណអន់ កៅ?4យដែ�លអន់ជាងកៅនះកៅ]កៅទeតគមឺ្រាបទសូo។ អ.កខhះដែ�ល
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ចិត្តកៅគមានអាវសៈកកិៅលសជាកមា្លាំងធាតុកៅភh4ង  មានម្រាចដែណន  ឈ្នានីស  គំនុំ
កណំាញ់ ពាយាqទជាកៅ�4ម Fយជាមួយនឹងវញិ្ញាណរបស់ចិត្តមិន�ឹងឆ្គង មិន
�ឹងខុសម្រាតូវកៅទeត កៅនាះក៏កៅក4តជាកៅរbងម្រាបទូស្តកៅឡ4ង គឺចិត្តរបស់នរក កៅម្រាបតកៅនាះឯង
កៅ?4យកៅប4វិញ្ញាណមិន�ឹងឆ្គងរបស់សត្វតិរចា្ឆានកៅ]កៅសពគប់នឹងវិញ្ញាណម្រាបទូសo
នៃនចិត្តសត្វក.ុងទុគ្គតិភពទាបៗកៅទeត គឺទាញចុះភា្លាមកៅ]ក.ងុទុគ្គតិភពកៅម្រា�ៗភា្លាម
តាមកៅនាះដែ�រ។  កៅនះគឺសភាពវិញ្ញាណ�ឹងណ៎ាក្មយួៗ។  ពិតជាមានឧទា?រណ៍
កៅម្រាច4នអកៅនកអនន្តអំពីសភាពវិញ្ញាណកៅ�4មាបីយកមកពនាយល់ពួកក្មួយៗ  ពូនឹង
បន្តពនាយល់ក្មួយៗកៅvក.ុងសកំៅណរកៅម្រាកាយៗកៅទeតនូវសភាពវញិ្ញាណកៅនះ។ សូម
ក្មួយរ�កjយនឹងជីវិតយល់�ំកៅណ4រធម្មជាតិរបស់ក្មួយៗកៅ]ចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2832338263660916
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ថ្ងៃ��ទី១២ ខែ
មិ�ុនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:៤៤នាទីយប់
សភាពមានកូនគឺមានដែតមនុសាស និងតិរចា្ឆាន៖

ធម្មជាតិកៅនះ  ម្រាបម្រាពឹត្តកៅ]ដែ�លវិញ្ញាណ�ឹងតាមទា្វារខួរកៅទ4បចាប់សញ្ញា
ធម្មជាតិ ឬធម្មសញ្ញាកៅនះqន គឺមានន័យថា គឺវិញ្ញាណ�ឹងតាមទា្វារខួរ កៅទ4បអាច
�ឹង�ំកៅណ4រម្រាបម្រាពឹត្តកៅ]របស់ធម្មជាតិqន។  កៅប4ពឹងកៅល4វិញ្ញាណ�ឹងតាមទា្វារ
ដែភ.កនិងទា្វារម្រាតកៅចeកកៅនាះ  វិញ្ញាណ�ឹងរបស់ចិត្តកៅយ4ងម្រាតូវqនបំភាន់ឱាយវិញ្ញាណ
�ឹងរបស់កៅយ4ងភាន់ភំាងខា្លាងំ  គឺវិញ្ញណ�ឹងរបស់កៅយ4ងមិនអាច�ឹង�ំកៅណ4រម្រាបម្រាពឹត្ត
កៅ]របស់ធម្មជាតិqនកៅទ  គឺវិញ្ញាណ�ឹងរបស់កៅយ4ងតាមទា្វារខួរ  ឬទា្វារមកៅនា
កៅទ4បអាច�ឹង�ំកៅណ4រម្រាបម្រាពឹត្តកៅ]របស់ធម្មជាតqិន។ វញិ្ញាណ�ឹងតាមទា្វារដែភ.ក
និងទា្វារម្រាតកៅចeក �ឹងថាមនុសាសនិងតិរចា្ឆានមានកូន កៅយ4ងនិយាយយ៉ាាងរត់មាត់
នូវសភាពវិញ្ញាណ�ឹងរបស់កៅយ4ង  តាមទា្វារដែភ.ក  និងម្រាតកៅចeក  កៅRយម្រាចឡំអំពី
�ំកៅណ4រនៃនធម្មជាតិយា៉ាងសា្ទាត់ជំនាញក.ុងភាពម្រាចឡំកៅនះថា  មនុសាសមានកូន
តិរចា្ឆានក៏មានកូន  កៅ?4យក៏វិញ្ញាណកៅយ4ងម្រាចឡំ�ឹងថាជីវិតសត្វកៅផាសងកៅទeតក៏
មានកូន�ូចដែតកៅយ4ងអី៊ចឹងដែ�រ។  តាមពិត  សូមាបីដែតមនុសាស  និងតិរចា្ឆានក៏មិនqន
បកៅង្ក4តកូនដែ�រ  បុ៉ដែន្តវិញ្ញាណ�ឹងម្រាចឡំរបស់កៅយ4ង�ឹងម្រាចឡំថាមនុសាស  និងតិរចា្ឆាន
qនបកៅង្ក4តកូន។

មនុសាសគឺចិត្ត ចិត្តqនកៅម្រាប4សមាបកកៅ�4មាបី�ឹងពិភពកៅFកខាងកៅម្រា*  បុ៉ដែន្ត
មនសុាសគកឺៅvដែតជាចិត្ត  មិនដែមនសមាបកកៅទ កៅ?4យដែម៉ឪបកៅង្ក4តqនដែតសមាបកកៅទ
ចិត្តមកពីកដែនhងកៅផាសង មកពីឋានកៅផាសងៗ កៅ?4យមកលួចសម្ងកំ.ងុសភាពជាកូន កៅធ្វ4
ឱាយមនុសាសកៅយ4ងមានការភាន់ភាំងម្រាចឡំថាកៅយ4ងបកៅង្ក4តកូន ដែតធម្មជាតិដែ�លវា
ម្រាបម្រាពឹត្តកៅ]  គឺមនុសាសបកៅង្ក4តកាយ  ឯចិត្តជាមនុសាសពិតម្រាqក�គឺមា្ដាយឪពុក
មិនqនបកៅង្ក4តកៅទ  កៅត4ទា្វារមកៅនារបស់ក្មួយៗ  កៅម4លយល់អពំីធម្មជាតមិ្រាបម្រាពឹត្តកៅ]
កៅរbងកូនកៅនះយា៉ាងកៅម៉ចកៅទ? ដែម៉ឪបកៅង្ក4តដែតសមាបក មនុសាសគឺចិត្ត កៅ?4យចិត្តកៅនះ
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 13
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ដែមឪ៉មិនqនបកៅង្ក4តកៅទ  វាមកពីឋាននរកម្រាគប់ជាន់  កៅម្រាបតម្រាគប់ជាន់ និងមកពី
ឋានសួគ៌ម្រាគប់ជាន់ មកលួចម្រាជកក.ុងសមាបកជាមនុសាសកៅនះ។ តាមការពិត ចិត្ត
ដែ�លលួចម្រាជកក.ងុសមាបកជាមនុសាសកៅនះ គ្មានចាស់ គ្មានកៅក្មងអីកៅទ គឺសភាពមួយ
�ឹងខុសម្រាតូវរបស់មនុសាស?.ឹងដែតមoង  ប៉ុដែន្តសមាបកកៅទដែ�លជាកូនង៉ា  កៅ?4យ
វាក៏កៅធ្វ4ឱាយសភាព�ឹងខុស�ឹងម្រាតូវរបស់ចិត្ត?.ងឹ  ក៏ថយកៅ]ជាកូនកៅក្មងកៅ]  កៅម្រាពាះ
ចិត្តកៅនះកំពុងដែតកៅម្រាប4កាយជាកូនកៅក្មងកៅ�4មាបី�ឹងពិភពកៅFកខាងកៅម្រា*របស់វា លុះ
សមាបកកាយកៅនាះចកៅម្រាម4នវយ័ធំកៅឡ4ងៗ  ចាសក់ៅឡ4ងៗ  ចិត្តដែ�លតាមសភាពពិត
របស់វាគឺគ្មានចាស់  គ្មានកៅក្មងអីកៅទកៅនាះ  ម្រាចឡំខhួនឯងថាខhួនឯងចាស់កៅ?4យ
តាមពិតសភាពចិត្តគ្មានចាសគ់្មានកៅក្មងអកីៅទ។  ក្មួយៗសញ្ជឹងពីសភាពរបស់ចិត្ត
ចុះ  កៅប4កៅយ4ងកៅqករូបកាយកកៅម¢ចកៅចាល  យកចិត្តកៅនាះមកបំពាក់សមាបកកាយជា
កៅទវតា ម្រាពះឥន¢ ម្រាពះម្រាព?្មអីកៅ] កៅត4សត្វទំាងអស់កៅនាះនឹងកៅ�គ្នាចាស់ទំុ កៅគរពគ្នា
ជាចាស់ជាទំុ ខ្ពស់ទាបជាងគ្នាតាមរកៅបeបកៅមច៉កៅ]ក្មយួ?  គឺសភាពគុណធម៌ដែ�ល
កៅvក.ុងចិត្តរបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗកៅនាះកៅ?4យ  កៅប4បុគ្គលណាមានគុណធម៌ខ្ពស់
ជាង បុគ្គលកៅផាសងកៅទeតកៅនាះមានចិត្តលំឱនកៅគរពគុណធម៌ដែ�លកៅvក.ុងចិត្ត
បុគ្គលកៅផាសងកៅនាះកៅ]  អត់មានកៅគរពសមាបកកាយចាស់កៅក្មងកៅទ គឺសមាបកកាយ
�ូចៗគ្នា។  កៅត4ក្មួយៗសញ�ឹងគិតយល់កៅទ?  កៅទាះបីកៅយ4ងកៅvក.ុងអត្ថិភាពជា
មនុសាសក៏កៅRយ ក៏កៅយ4ងម្រាតូវម្រាបឹងសញ�ងឹគិតឱាយយល់�ំកៅណ4រធម្មជាតិ នៃនជីវិតក.ុង
ឋានកៅផាសងៗកៅទeតដែ�រ  ពីកៅម្រាពាះកៅយ4ងអាចកៅ]ជាសត្វកៅvក.ុងឋានកៅនាះដែ�រ
បនា្ទាប់ពកីៅយ4ងដែបកអត្ថិភាពជាមនសុាសកៅនះកៅ] គឺកៅយ4ងម្រាតូវដែតដែស្វងយល់�ំកៅណ4រ
ម្រាបម្រាពឹត្តកៅ]របស់ធម្មជាតិ គឺដែស្វងយល់ធម៌កៅ�4មាបកីៅរeបចំ�កំៅណ4រជវីិតរបស់កៅយ4ង
កៅvក.ុងឋានមនុសាសកៅFកកៅនះ  ឱាយសមម្រាសបនឹង�ំកៅណ4រធម្មជាតិ  �ូកៅច.ះ
អារម្មណ៍ដែ�លម្រាចឡំថាមនុសាសបកៅង្ក4តកូន គឺកៅយ4ងម្រាតូវដែតគិតឱាយចាបាស់Fស់ យល់
ក.ុងផhវូអារម្មណ៍របស់កៅយ4ង កុំឱាយកៅយ4ងជាប់ជំពាក់នឹងកៅរbងដែ�លមិនពិត គឺជា
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 14
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ការជាប់ជំពាក់ដែ�លខុសឆ្គង។ សភាពមានកូនគឺជាសភាពរបស់មនុសាស  និង
តិរចា្ឆានដែ�លតាមពិត  គឺជាសភាពបំភាន់ចិត្តរបស់កៅយ4ងកៅទ  ម្រាតូវសញ្ជឹងគិតឱាយ
វិញ្ញាណរបស់កៅយ4ង�ឹងម្រាតឹមម្រាតូវអំពី�ំកៅណ4រធម្មជាតិក.ុងកៅរbងអសក់ៅនះ។  តាម
ពិតមា្ដាយឪពុកqនបកៅង្ក4តដែតសមាបកកៅទ កៅ?4យសមាបកមិនដែមនមនុសាសកៅទ មនុសាស
គឺចិត្ត  កៅ?4យចិត្តមិនដែមនដែម៉  និងឪបកៅង្ក4តវាកៅទ  គឺខhះមកពីឋានកៅនះ  ខhះមកពី
ឋានកៅនាះ វាមានកម្ម ឬមានកមា្លាងំម្រាបទាក់ម្រាបទងគ្នា  ខhះមកជួបគ្នាកៅRយកម្មកៅពeរ
ខhះមកជួបគ្នាជាឪពុកមា្ដាយ  និងកូនកៅRយបុណាយកុសលដែ�លជំពាក់ជំពិនគ្នា។
ក្មួយៗម្រាតវូគិតឱាយយល់  ឱាយអដែណ£តក.ុងផhូវអារម្មណ៍នូវកៅរbងទំាងអស់កៅនះ។  កូន
ខhះមកកៅម្រាពាះកម្មកៅពeរដែ�លកៅយ4ងqនកៅធ្វ4qបវា ដែ�លពាកាយដែខ្មរកៅយ4ងថា វាមកយក
កម្មនឹងមា្ដាយឪពុកកៅទ  កៅម្រាពាះវាមានកម្មកៅពeរនឹងគ្នា  អ៊ីចឹងកៅ?4យqនជាកៅយ4ង
កៅP4ញកូនខhះ  កៅធ្វ4qបដែម៉ឪយា៉ាងខា្លាំង  កៅ?4យដែម៉ឪកៅនាះ គត់មិន�ឹងពី�ំកៅណ4រ
ធម្មជាតិ គត់កៅvដែតម្រាសFញ់កូនរបស់គត់កៅនាះ�ដែ�ល កៅម្រាពាះក.ងុមកៅនារម្មណ៍
គត់មិនqនយល់អំពី�ំកៅណ4រធម្មជាតិកៅទ ប៉ះចំកូនអវជាតិបុម្រាត គឺកូនអាម្រាកក់គឺ
គត់កៅvដែតម្រាសFញ់  គត់មិនqន�ឹងថាគត់បកៅង្ក4តដែតកាយ  ដែតចិត្តកៅនាះវា
មិន�ឹងពីណាបកៅង្ក4តកៅទ  កៅ?4យវាគឺចិត្ត  កៅ?4យមកជាកូនកៅម្រាពាះកម្មកៅពeរដែ�ល
មា្ដាយឪពុកកៅនាះqនសាងចំកៅពាះវា  ឬកូនខhះកៅទeតមានកម្មកៅពeរនឹងមា្ដាយវិញ
គឺម្រាតូវមា្ដាយ?.ងឹកៅធ្វ4qបចិញ�ឹមទុកម្រាគន់ដែតចិញ�ឹមគត់វិញដែតប៉កុៅណាtាះ។  អ.កខhះ
កៅទeត  នំាកូនកៅធ្វ4អំកៅព4qបទំាងខhនួឯងផង ទំាងកូនផង កៅម្រាពាះមិនqន�ឹង�ំកៅណ4រ
ធម្មជាតិ ថាខhួនមិនqនបកៅង្ក4តកៅគកៅទ គឺបកៅង្ក4តដែតសមាបកដែ�លមិនដែមនជាមនុសាស
កៅនាះដែតបុ៉កៅណាtាះ។ ម្រាសFញ់កូនកៅអ4យម្រាសFញ!់  បំកៅពាកបំពុលកូន កៅធ្វ4qបកៅគ
មកបំពាក់បំប៉ន បំពុលបំកៅពាកឱាយជីវិតកូនទំាងខhនួឯងក៏កៅធ្វ4អំកៅព4មិនគបាបី  ទំាងកូន
ដែ�លវកៅង្វងកៅនាះក៏qនចូលរួមនឹងមា្ដាយឪពុកកៅ�4មាបីកៅធ្វ4អំកៅព4qប។  ក.ុងដែភ.ក
មកៅនារបស់អ.កដែ�លយល់�ំកៅណ4រធម្មជាតិដែម្រាសករកដែតពុកៅទា¤ា! សម្រាតូវនឹងគ្នាកៅសាះ
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 15
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មកជាម្រាសFញ់សម្រាតូវរបស់ខhនួដែ�លខhនួកៅធ្វ4qបពីជាតិមុន កៅ?4យនំាគ្នាRំកាបាល
ចុះកៅ]អqយភូមិកៅRយសារចិត្តគ្មានបញ្ញា  ឬចិត្តអកតញ្ញូ គ្មានសា្គាល់ខុស  ម្រាតូវ
របស់ចិត្តខhនួកៅនះឯង។  ជវីិតសត្វគឺដែបប?.ឹងដែ�លម្រាពះសមា្មាសម្ពទុ្ធកៅម4ល�ឹងតាម
ទា្វារមកៅនាកៅFកកៅ?4យ  កៅFកសកៅង្វគអំពីជីវិតសត្វដែ�លវិលវល់មិន�ឹងទិស
តំបន់មុជកៅង4បក.ុងវាលវ�oសងាxរកៅនះ  កៅ?4យនិយាយកៅរbងការកៅក4តជាជីវិតកៅនះ
កៅទeតកៅសាត គឺ�ំកៅណ4រធម្មជាតិឥតមានកៅក4តកៅសាះ  គឺចិត្តកៅ]ដែតមoង សភាពចិត្ត
យ៉ាាងកៅមច៉គឺកៅ]តាមសភាពចិត្ត�ដែ�ល?.ុង  អត់មានងប់កៅក4តអីកៅទ។ កៅត4ក្មយួៗ
រកដែតពុកៅទា¤ាកៅទ?  មនុសាសល្ងង់ខំកៅធ្វ4បុណាយដែបបសាសនាសព្វនៃថ្ងកៅនះ កៅ�4មាបីឱាយជីវិត
ខhួនកៅក4តកៅvជាតកិៅម្រាកាយមានបញ្ញា  កៅត4�ំកៅណ4រធម្មជាតិមានមនុសាសណា  មាន
យមjជណា  មានកៅទវតាណាកៅv~រចំាម្រាតឡប់សភាពចិត្តដែ�លល្ងង់  កៅភh4អត់
បញ្ញាពីជាតិកៅនះ  ម្រាតឡប់~ឹបឱាយកៅ]ជាមានបញ្ញា?  គឺជាសភាពយល់របស់
មនុសាសឡប់កៅទ។  ដែត៧ខណៈមិន�ល់មួយវិនាទីផង ចិត្តqនកៅធ្វ4កៅម្រាគងវិញ្ញាណ
កៅ]ជានរកកៅម្រាបត  កៅទវតា  កៅត4អ.កណាកៅ]ម្រាតឡប់ចិត្តកៅភh4  ល្ងង់  សាហវឱាយកៅ]ជា
ចិត្តល្អ  ឱាយកៅ]ជាចិត្តឆ្លាត  ម្រាតឡប់�ូចពងទាកៅចeន?  កៅចeនមា្ខាងកៅ?4យ  ក៏ម្រាតឡប់
កៅ]កៅចeនមា្ខាងកៅទeតអ៊ីចឹង?  ងប់កៅ?4យកៅក4ត  កៅភh4កៅសាះ  ងប់កៅ]  កៅក4តម្រាតឡប់
កៅ]ជាឆ្លាតភា្លាម៧ខណៈមិន�ល់មួយវិនាទីផង?.ឹង  ពីណាកៅ]ដែកទាន់  កៅ]
ម្រាតឡប់ទាន់? គឺសភាព�ំកៅណ4រធម្មជាតិវាម្រាបម្រាពឹត្តកៅ]យា៉ាងកៅម៉ច ម្រាពះពុទ្ធកៅFក
សដែមoងពី�ំកៅណ4រ?.ុង។  ចិត្តកៅនះយា៉ាងកៅម៉ច  មានសភាពល្ងង់កៅភh4  វាកៅ]ទាំងកៅភh4
ទាំងល្ងង់ បកៅង្ក4តកៅម្រាគងវិញ្ញាណថ្មី  កៅ?4យចិត្តក៏សា្នាក់កៅvក.ងុកៅម្រាគងវិញ្ញាណ?.ងុ
កៅ]។ ចិត្តសាហវយង់P.ង នៃម្រាពនៃផាស សា្លាប់អត្ថភិាពជាមនុសាស៧ខណៈ ចិត្តកៅនាះក៏
ចាប់សញ្ញាកៅធ្វ4កៅម្រាគងវិញ្ញាណថ្មីកៅ]តាមសភាពចិត្ត  កៅ?4យចិត្តកៅនាះក៏កៅvក.ុង
កៅម្រាគងវិញ្ញាណកៅនាះជាសត្វក.ងុថា្នាក់ចិត្តរបស់ខhនួកៅនាះកៅ]។ ចិត្តកំណាញ់ ចិត្តគំនំុ
ចិត្តឈ្នានសី ចិត្តម្រាចដែណន ចិត្ត�ដែ�ល?.ងឹក៏កៅធ្វ4កៅម្រាគងវិញ្ញាណតាមសភាពចិត្ត
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កៅ?4យចិត្តក៏សា្នាក់កៅvក.ុងកៅម្រាគងវិញ្ញាណកៅនាះ ក.ុងសភាពជាសត្វក.ុងថា្នាក់ចិត្ត
របស់ខhនួកៅ]។  ចំដែណកចិត្តដែ�លមានកៅមតា្តា  ករុណាកម្រាមិតណា  ចិត្តមានបញ្ញា
កម្រាមិតណា  ចិត្តកៅនាះក៏កៅធ្វ4កៅម្រាគងវិញ្ញាណកៅម្រាកាយខូចសមាបកជាមនុសាស  ឬខូច
កៅម្រាគងវិញ្ញាណជាមនុសាស កៅ?4យចិត្ត�ដែ�លកៅនាះក៏កៅvក.ងុកៅម្រាគងវិញ្ញាណថ្មកីៅនាះ
ក.ងុសភាពជាសត្វតាមថា្នាក់ចិត្តរបស់ខhួនកៅ]។  កៅរbងងប់កៅ?4យកៅក4តមកវិញដែម្រាប
សភាពចិត្ត�ូចកៅគកៅចeនពងទាគឺគ្មានកៅទ  គឺមានដែតកៅvក.ុងកាបាលមនុសាសឡប់
ដែតបុ៉កៅណាtាះណ៎ាក្មយួ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2832632626964813
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