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ថ្ងៃ��ទី២៨ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង៦:៣៩នាទីយប់
សញ្ញ្ទំងបីរបស់អ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌គឺ  ករុណគុណ  បញ្ញ្“ គុណ

វិសុទ្ធិគុណ ៖”
សំលោណរ�ីគុណទំងបីលោនះ  �ូមិនចងស់រលោសរលោសាះលោx�យ  ប៉ុដែន្តលោប�

មិនសរលោសរ �ូដែព្រកងអ្នកទំងអស់គា្ន្មនភា�ខុសឆ្គងមកលោល��ូ ទទួលលោទស
ធម្មជាតិធdន់ធdរលោlWមលោទសកំហុសរបស់ខ្លួន ដែដលខុសឆ្គងមកលោល��ូលោដាយ
លោចតនាអាព្រកក់  ឬលោដាយភា�លdង់របស់ខ្លួន។ លោដ�ម្បីជាព្របលោយា�ន៍ដល់�ួកលោគ
�ូសលោព្រមចចិត្តថសរលោសរវាលោlចុះ។

“ករុណគុណ  �ូសូមរំលឹកក្មួយៗថ អ\ីៗទំងអស់ក្នុង�ិភ�លោ�ក”

របស់សត\ទំងអស់  លោក�ត�ីកម្ល្ំងថ្ងៃនក�បៈដែដលមនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់
វិល  �ូនិយាយឱ្យក្មយួព្រសួលសា្តប់្ឆប់ចាប់អារម្មណ៍ថ  អ\ីៗ ក្នងុ�ិភ�លោ�ក
ទំងមូលលោក�តមក�ីកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុដី  កម្ល្ំងធតុទឹក  កម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ង  កម្ល្ំង
ធតុខយ្ល់  អ\ីៗទំងអស់លោក�តមកដែត�ីកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុទំងបួនហ្នឹង  ក្មួយយល់
លោទ?  �ូសូម�ញ្ញ្ក់លោហ�យ�ញ្ញ្ក់លោទ&តថ  តុក៏លោដាយ  ទូក៏លោដាយ  ឡានក៏
លោដាយ  (យទឹកក៏លោដាយ  ចិត្តមនសុ្សក៏លោដាយ  ស្អីក៏លោដាយគឺលោក�ត�ីកម្ល្ំង
ទំងអស់  សូមប្ីដែតក្បាលដែដលក្មួយលោព្រប�លោដ�ម្បីគិតអ\ីៗហ្នឹង  លោហ�យសូម្បីដែត
សភា�គិតដែដលកំ�ុងដែតដំលោណ�រការគិត  ក៏វាលោក�ត�ីកម្ល្ំងដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់
លោនះដែដរ កម្ល្ំងណ៎!  កម្ល្ំង!  មិនដែមនធតុលោទ កម្ល្ងំណ៎! ដូលោច្នះវាព្រតូវលោF
ក្នុងសណ្ឋន្ រលោប&បថ្ងៃនកម្ល្ងំ មិនដែមនសណ្ឋន្ ឬរលោប&បថ្ងៃនធតុលោទ។ ករុណ
លោត�ជាកម្ល្ំងធតុអី? វាព្រតជាកណ់ស់គឺកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុទឹក ក្មួយយល់លោទ? អ\ីៗ
ទំងអស់ក្នងុលោ�កលោក�តមក�ីកម្ល្ងំ លោហ�យជាកម្ល្ងំថ្ងៃនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់។
ករុណលោធ\�មក�ី ឬលោក�តមក�ីកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុទឹក កម្ល្ំងណ៎! គឺកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុ
ទឹក  អ៊ីចឹងលោហ�យ(នជាវាព្រតជាក់ណស់។  �ូព្របដូចលោlជាធតុដែដលក្មួយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 1



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

សម្គល់្ដំុទឹកកក ដែតដំុទឹកកកដែដលក្មយួសម្គល់្គឺជាធតុលោFក្នងុផ្លវូអារម្មណ៍
របស់ក្មយួ ដែតWម�ិតវាជាកម្ល្ងំលោទ មិនដែមនជាធតុលោទ ដែត�ូលោល�កឧទហរណ៍
ដូចក្នុងអារម្មណ៍ដែដលក្មួយយល់(នហ្នឹងលោlចុះ។  ដុំទឹកកកតូច  វាសាយ
ចំហាយព្រតជាក់(នមួយដែម៉ព្រត�ុំវិញដុំទឹកកកលោនាះ លោប�ដុំទឹកកកធំបន្តិចវា
សាយចំហាយធតុព្រតជាក់(ន�ីរដែម៉ព្រត�ុំវិញដុំទឹកកកលោនាះ  លោប�វាធំវានឹង
សាយចំហាយធតុព្រតជាក់(នធំលោlWមលោនាះដែដរ  លោប�ទំហំដុំទឹកកកលោនាះធំ
ប៉ុនណ វានឹងសាយចហំាយធតុព្រតជាក់លោនាះធំប៉ុលោណ¾្ះដែដរ អាចសាយលោl
ដល់ព្របលោទសថ្ងៃថ  ព្របលោទសហ\ីលី�ីន  ដល់ទ\ីបអឺរ៉ុប  ដល់ទ\ីបអាលោម៉រិកជាលោដ�ម
លោនះគឺកម្ល្ំងធតុករុណ  គឺវាព្រតជាក់អ៊ីចឹង ប៉ុដែន្តលោ�លដែដលលោយ�ងយករូប
កាយជាមនុស្សលោlព្រគប់ដំុទឹកកកធំតូចលោនះ ចំហាយធតុព្រតជាក់លោនះកា្លយ្លោl
ជាចិត្តគិតដល់អ្នកដថ្ងៃទទំហំធំប៉ុលោណ¾្ះដែដរ។  ក្មួយស្ទង់មកចិត្ត�ូលោម�ល៍!  �ូ
និយាយWំង�ី�ូលោចញ�ីគណបក្សសម  រងស្ុីមក  ថចិត្ត�ូមិនដែដលព្របកាន់
�ូ�សាសន៍លោx�យ  ក្នងុផ្លូវអារម្មណ៍�ូ  គឺ�ូលោម�លលោu�ញដែតមនុស្ស  លោu�ញ
ដែតទុក្ខលោសាករបស់មនុស្ស  មិនដែដលលោម�លលោu�ញទុក្ខលោសាករបស់ព្របជា�រដ្ឋ
ថ្ងៃនព្របលោទសដែខ្មរ  លោហ�យបំលោភ្លចទុក្ខលោសាកថ្ងៃនព្របជា�លរដ្ឋថ្ងៃនព្របលោទសលោផ្សង  ឬ
ទ\ីបលោផ្សងលោx�យ។  ក្មួយលោព្រច�ននិយាយថ  លោបះដូង�ូជាលោបះដងូសកល  គំនិត
ទស្សនៈ�ូជាគំនិតទស្សនៈសកល ករុណជាកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុទឹក គឺកម្ល្ំងណ៎!
កម្ល្ងំ មិនដែមនធតុលោទ គឺកម្ល្ងំណ៎! ក្មយួយល់�ីសភា�កម្ល្ងំលោទ វាវិលណ៎!

(នសាយធតុព្រតជាក់លោនាះលោl  ប៉ុដែន្តលោ�លដែដលកម្ល្ំងធតុព្រតជាក់លោនះមក
សំងំក្នុងរូបកាយជាមនុស្ស  រាងកាយជាមនសុស្រំាងខ្ទប់ការដងឹកម្ល្ងំធតទុកឹ
អវិជា្ជ្ថ្ងៃនមនុស្ស លោធ\�ឱ្យមនុស្សលោនះសម្គ្ល់ខ្លួនឯង(នថ ចិត្តទូ�យ ព្រគប
ដណ̧ប់មនុស្សក្នុងទំហំណ ក្មយួសម្គល់្លោបះដងូករុណ�ូ(នក្នងុទំហំណ
ឬលោF?  លោនះគឺសញ្ញ្ករណុ។ ព្រតង់លោនះលោហ�យ ដែដល�ូលោចះដែតលោស�ចអ្នកដែដល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 2
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លោចញ�ីអិលឌីភីលោl លោហ�យលោគនិយាយថចិត្តលោគល្អជាង�ូ លោគចាប់សញ្ញ្ករុណ
�ូមិន(នលោទ  គឺករុណ  ចហំាយថ្ងៃនកម្ល្ំងធតុព្រតជាក់ថ្ងៃនអ្នកលោ(សសម្អ្ត
ធម៌ព្រ�ះ�ុទ្ធ  ពាក់កណ្ត្ល៥០០០ព្រ�ះវស្សាលោនាះណ៎!  លោត�ក្មួយយល់លោទ?  �ូ
សូមសព្រមយម្តងលោទ&ត  ខា្ល្ចក្មួយព្រស�ិចព្រស�ិល  ចាប់សញ្ញ្ករុណ�ូ
មិន(នច្បាស់  ចំហាយថ្ងៃនកម្ល្ំងធតុព្រតជាក់លោនះ មនលោFក្នុងលោបះដូងព្រ�ហ្ម
ព្រ�ហ្មវិហារធម៌  គឺជាធម៌របស់ព្រ�ហ្ម  អ្នករក្សាលោ�ក  លោបះដូងដែដលមនធម៌
លោមW្ត្  ករុណ  គឺកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុព្រតជាក់ថ្ន្ក់ព្រ�ហ្ម  ដែដលជាអ្នកលោ(សសម្អ្ត
ធម៌គឺព្រតវូមនធម៌ករុណ  ឬកម្ល្ំងធតុទឹកធំជាងលោគក្នុងសម័យលោនះគឺកម្ល្ងំ
ករុណលោល�ស  មិនព្រតឹមដែតមនុសស្លោទគឺលោល�សទំងព្រ�ហ្មដថ្ងៃទលោទ&តផង។ កម្ល្ំង
ថ្ងៃនធតពុ្រតជាកល់ោនះ  កាលណយករូបកាយជាមនុស្សលោlព្រគបវា  វាលោចញមក
ព្រតឹមចិត្តល្អ  ចិត្តសលោណ្ត្ស  ចិត្តអធ្យាព្រស័យ  ចិត្តអនុលោព្រគាះ  ចិត្តឈឺឆ្អ្ល
ដល់មនុស្សសត\កព្រមិតណ  គឺជាកព្រមិតកម្ល្ំងធតុព្រតជាក់ដែដលវាវិលក្នុង
កព្រមិតលោនាះ។  �ូមិនចង់និយាយអំ�ីចិត្តករណុលោនះលោlកាន់អ្នកសា្ត្ប់លោទ  �ី
លោព្រពាះវាលោធ\�ឱ្យមនុស្សខ្លះលោក�តអគតិលោព្រពាះនឹកលោu�ញថ�ូអួត  ប៉ុដែន្តលោប��ូមិន
និយាយ �ូ(រម្ភខា្ល្ចក្មួយ  និងមនុស្សដថ្ងៃទលោទ&តមិនយល់  ឬចាប់សញ្ញ្
មិន(ន  នំាឱ្យមនភា�ឆ្គ្ំឆ្គងមកលោល��ូ  ខា្ល្ចក្មួយៗ  និងមនុសស្ដថ្ងៃទទទួល
លោទស  ឬកម្មលោ�&រWមកព្រមិតឆ្គ្ំឆ្គងរបស់មនុស្ស  ដែដល(នលោធ\�កម្មឆ្គ្ំឆ្គង
កព្រមិតលោនាះ លោត�ក្មួយយល់ចិត្ត�ូលោទ?  លោប��ូនិយាយប៉ុណ្ណឹងលោហ�យ  មនុសស្លោF
ចាប់សញ្ញ្�ូមិន(នលោទ&ត  ថ�ូអួតលោនាះក៏Wមឧបនិស្ស័យសត\លោlចុះ។  �ូ
សូមបញ្ជ្ក់ក្មួយៗបដែន្ថមថ កម្ល្ំងថ្ងៃនធតុទឹកលោនះ មិនព្រតឹមដែតផ្សាយលោFក្នុង
ភ�មនុស្សលោទ ដែតសត\លោFក្នុងភ�ខ្ពស់លោផ្សងៗកទ៏ទួលដឹងនវូកម្ល្ំងធតុព្រតជាក់
លោនះដែដរ  លោនះសម័យអ្នកលោ(សសម្អត្ធម៌ណ៎!  ក្មួយៗយល់លោទ?  ក្មួយលោរ&ន
ព្រសថ្ងៃមលោម�លWមលំអានលោនះលោlចុះ។  លោនះគឺសញ្ញ្ករណុ។  កម្ល្ំងករុណ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 3
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របស់ព្រ�ះ�ុទ្ធក៏មិនអាចផ្សាយ  លោlលប់លោល�កម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ងរបស់សត\នរក
(នដែដរ  វាខុសធម្មជាតិកម្ល្ំងធតុទឹក  និងលោភ្ល�ងដែដលព្រតូវដែតមនលោFក្នុង
ធម្មជាតិកម្ល្ំងធតុ។

បញ្ញ្គុណ៖  ពាក្យ  “បញ្ញ្ដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងគឺការយល់ព្រតូវ
យល់�ីកម្ល្ំង  យល់�ីដំលោណ�រថ្ងៃនការព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃនកម្ល្ំងដែដលនឹងដែព្របជា
ដំលោណ�រព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃនលោ�កទំងបីភ�លោនះ  មិនដែមនលោចះលោធ\�ឡាន  លោចះ” លោធ\�
យន្តលោហាះ លោចះលោធ\�អាប៉ូxូលោx�ងឋានព្រ�ះច័ន្ទ លោចះវសិ\ករ ឬលោចះ�ំនួញរកលុយ
�ីវតិលោជាគ�័យអីហ្នងុលោទ គឺបញ្ញ្ការយល់�ីធម៌ សភា�ថ្ងៃនកម្ល្ងំលោហ�យលោម�ល
មកលោ�កិយ  បងា្ហ្ញផ្លូវព្រតូវដល់មនុស្សក្នុងលោ�កិយលោFក្នុងថ្ន្ក់នីមួយៗ
លោប�លោ�កិយជាមនុសស្ព្រតូវបលោព្រង&នរលោប&បរស់លោFព្រតូវរបស់សត\មនសុស្  ការព្រ(ប់
�ីទស្សនៈ  និងរលោប&បរបបរស់លោFព្រតូវក្នុងដំលោណ�ររបស់លោព្រគាងវិញ្ញ្ណ កុំឱ្យ
មនភា�ខុសឆ្គងថ្ងៃនដំលោណ�រលោព្រគាងវិញ្ញ្ណ  លោធ\�ឱយ្លោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោនាះរអិល
ធ្ល្ក់ក្នុងទុគ្គតិភ�។  ក្មួយលោlលោម�លគំនិតទស្សនៈរបស់�ូដែដលនិយាយក្នុង
លោវទិកានីមួយៗ ក្មួយសា្ត្ប់កាន់ដែតលោព្រច�ន ក្មួយនឹងលោu�ញបញ្ញ្ ឬការយល់ព្រតូវ
របស់�ូកព្រមិតណលោហ�យ  លោត�មនុស្សក្នុងសម័យលោនះ  អ្នកណយល់ព្រតូវថ
�ិភ�លោ�កលោនះលោក�ត�ីកម្ល្ំង  ក្មួយគិតដល់ព្រតង់លោនះ  ក្មួយនឹងលោu�ញបញ្ញ្
គុណរបស់�ូលោហ�យ។  �ូលោល�កឧទហរណ៍  ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងថ  “រស់លោFក្នុង
ព្របលោទសដ៏សមគរួ  ជាមង្គលដ៏ឧត្តម  លោត�ក្មួយ” យល់យ្៉ាងណនូវពាក្យលោនះ?

ក្នុងលោ�លបច្ចបុប្ន្នព្របលោទសដែខ្មរជាព្របលោទសដស៏មគរួដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធលោ�កសដែម្តង
លោនាះលោហ�យ។  លោព្រគាងវិញ្ញ្ណដែដលលួចសំងំលោFក្នុងរាងកាយជាមនុស្សអាច
លោធ\�ដំលោណ�រលោlទុគ្គតិភ� ឬសុគតិភ� ដូលោច្នះភា�ជាមនុស្សលោនះព្រតូវដែតជាចំណត
លោបនឡានសព្រមប់ដែចកឋានលោlខាងទុគ្គតិភ� ឬលោlខាងសុគតភិ� ឬលោ�ថ
ឋានកណ្ត្ល  លោហ�យមនុស្សដែដលសា្ល្ប់�ីអត្ថិភា�ជាមនុសស្  លោយ�ងលោ�ថ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 4
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មនុស្សលោនាះដែចកឋានលោlលោហ�យ  លោហ�យលោព្រគាងវិញ្ញ្ណដែដលលួចសំងំក្នុង
រូបកាយជាមនុស្ស(នលោធ\�ដលំោណ�រលោlលោហ�យ អី៊ចងឹលោ�លដែដលលោព្រគាងវិញ្ញ្ណ
លួចសំងំក្នុង�ីវិតជាមនុស្ស  លោត�ក្មួយព្រតូវលោរ&បចំ�ីវិតយា៉្ងលោម៉ច?  ព្រតូវលោរ&បចំ
�ីវិតយ្៉ាងលោម៉ចក្នុងភា�ជាមនុស្សចំណតលោបនឡានលោនះ ដែដលលោ�ថ “ព្រតូវ”
លោនាះក្មួយ?  ព្រតូវលោធ\�កសិកម្មលោដ�ម្បីហូប សម្លម្ជូរ សម្លព្របលោហ�រ សម្លកកូរលោនះព្រតូវ
កំបិុកកំបុ៉កលោព្រច�នលោ�ក ព្រសាព្រកហម ព្រសាសំ(្៉ញព្រតូវមនព្រកណត់ព្រកហមព្រកាល
មនសម មនសា្លប្ព្រពា មនអ្នកបលោព្រម�លោឆ\ងសា្ត្ំ អ្នកមុខអ្នកការ ហូបលោដ�ម្បីឱ្យ
សម្បកកាយលោFរស់ ឱ្យលោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោFសន្សំលោសចក្តីល្អសព្រមប់ដំលោណ�រ
ព្រតូវលោlមុខលោទ&ត  អីក៏កំបុិកកំប៉ុកយ្៉ាងលោនះ  លោធ\�ការមួយថ្ងៃថdបួនដប់លោម៉្ងយក
លុយលោlលោធ\�អី  លោសដ្ឋកិច្ចលោx�ងប៉ុលោណ្ណះ សប្បាយរំាលោព្រច&ងផឹកសុីព្រសីញីអូនបង
�បលោម្Á  ខាត់ដែស្បក  (របន  ក្មួយគិតលោម�លលោl  លោត�ជាផ្លវូព្រតូវឬលោទ?  �ីវតិ
មនុស្សលោនះជាលោបនឡានរងចាំដែចកឋាន  និងសាងលោសចក្តីល្អសព្រមប់�ីវិត
ដែវងឆ្ង្យលោlមុខលោទ&ត  លោហ�យលោគព្របព្រ�ឹត្តអលំោ��ដែបបអស់ទំងលោនះ លោត�ក្មួយយល់
ថលោម៉ច �ូធ្ល្ប់និយាយថ លោប�លោធ\�ព្របលោទសឱយ្លោlជាព្របលោទសអ្នកមនជាងលោគ �ូ
លោធ\�មិន(នលោទ បុ៉ដែន្តលោប�លោធ\�ព្របលោទសឱ្យសុខសាន្តជាងលោគ ឱ្យលោគមកលោលង លោហ�យ
មនភា�កក់លោ ្́ត្  អភិវឌ្ឍការយល់ដឹងរបស់មនុស្សលោដ�ម្បីទក់ទញលោភ្ញ¬វ
លោទសចរណ៍ សា្ន្មញញឹម ទឹកថ្ងៃដ កាយវិការដែដលលោចញ�ីការយល់ព្រតូវខ្ពស់
ជាងមនុស្សដថ្ងៃទក្នុងលោ�ក  គឺព្របលោទសកក់លោ ្́ត្  លោនាះ�ូធនាថព្របលោទសដែខ្មរ
គឺជាព្របលោទសទីមួយក្នងុលំអានលោនះ លោត�ក្មយួលោFចំាពាក្យទំងអស់លោនះលោទ? លោនះ
គឺបញ្ញ្ការយល់ព្រតូវ  លោត�ព្របលោទសដែខ្មរមនលំអានថ្ងៃនដំលោណ�រយល់ព្រតូវមក�ី
មុនលោហ�យ  ឬលោទ?  មុខម�ូម  សម្លកកូរ  សម្លព្របលោហ�រ  សម្លម្ជូរ  អត់កំបុិកកបំ៉ុក
លោព្រច�នលោទ  លោបះបដែន្លWមរបងផ្ទះអាចស្ល(នហូប  ព្របកបមុខរបរកសិកម្ម  ព្រសី
លោស្ល¬កសំ�ត់ ពាក់លោខាអាវ(ំងកាយ�ិត មនភា�ខា្ម្ស់លោអ&នលោព្រច�ន មិនមន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 5
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ព្របថ្ងៃ�ណីរាំលោព្រច&ងអត់លោករ្តិ៍ខា្ម្ស់  �ង\ក់ឱ្យលោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោភ្លចដំលោណ�ររបស់
ខ្លួនបនា្ទ្ប់�ីសា្ល្ប់ ឬឱ្យលោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោFវក់វីលោហ�យធ្ល្ក់ខ្លួនលោlអ(យភូមិ
បនា្ទប់្�ីសា្លប់្ មនចរិតជាមនុស្សសា្គល់្បុណ្យ សា្គល់្(ប�ិតព្រ(កដ ចិត្តល្អ
ស្លូតព្រតង់ សុទ្ធសឹងជាសញ្ញ្ព្រ(ប់លោយ�ង�ីមនសុស្លោនះរស់លោFលោល�ផ្លវូព្រតូវ លោនះគឺ
មនសុស្ដែខ្មរ មនសុស្ថ្ងៃនព្របលោទសព្រតូវ រសល់ោFក្នុងព្របលោទសដ៏សមគួរ គឺជាមង្គលដ៏
ឧត្តម។ ព្របលោទសដែដលជាចំណុចកម្ល្ំងវិល កាល�ីមុនចំណុចលោនះលោFឥណ្ឌ្
សម័យលោនះកម្ល្ងំ(នវិលមកដល់ព្របលោទសដែខ្មរលោហ�យ ដូលោច្នះការលោ(សសម្អ្ត
ធម៌ព្រតវូលោធ\�លោFក្នុងព្របលោទសលោនះ។  មុននឹងចះុលោយាងកលំោណ�ត ទំងព្រ�ះ�ុទ្ធ ទំង
អ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌  ព្រតវូព្របលោម�លលោម�លនូវចំណុចព្រ(ំ  ទី១គឺលោម�លទ\ីប  ទី២
លោម�លព្របលោទស ទី៣លោម�លព្រតកូល ទី៤លោម�លមW និងទី៥លោម�លកាល លោនះគជឺា
ការលោម�លមកលោ�កិយមនុស្ស ដែតសច្ចៈលោយ�ងលោម�លចំណុចវិលថ្ងៃនកម្ល្ងំ ដំបូង
លោម�ល�ីខាងមក  លោម�លទ\ីប  រចួរួមកម្ល្ងំមកបន្តចិគឺលោម�លព្របលោទស  លោហ�យរួម
មកលោទ&តគឺលោម�លដែខ្សកម្ល្ំងគឺព្រតកូល  បនា្ទ្ប់មកលោទ&តលោម�លលំហូរកម្ល្ំងក្នុង
រលោប&បតូចមកលោទ&តគឺលោម�លមW  ហួស�ីលោម�លមWគឺលោម�លខណៈថ្ងៃនកម្ល្ំង
លោដ�ម្បីចុះចាប់កំលោណ�តគឺលោម�លកាល ខុសកាលដែតមួយខណៈ គឺមិន(នដាច់ខាត
គឺខុសលោហ�យ លោម�លដល់ខណៈលោហ�យចុះលោក�តដែតម្តង មិនលោក�តដែតម្ន្ក់ឯងលោទ
លោ�កិយលោu�ញម្ន្ក់ឯងអ៊ីចឹងលោហ�យ ប៉ុដែន្តលោប�ជាដែខ្សកម្ល្ំងវាព្រតូវដែតជាព្រ�ហ្ម
លោព្រច�ននាក់មកលោយាងកំលោណ�តលោFក្នងុព្របលោទសលោនះWមលំដាប់លំលោដាយ អ្នកណ
លោក�តជាមនសុស្មនុ�ូ  ព្រតូវសា្លប្់សនិលោដ�មប្លីោក�តជាមនុស្សម្តងលោទ&តព្រតូវជាប្អូន�ូ
ក្មួយលោម�លក្នុងអិលឌីភីលោម�ល៍! លោត�មននរណដែដលចាស់ជាង�ូលោទ ព្រ�ហ្មសា្គល់្
ឆ្គងខា្ល្ំងណស់ លោចះលោម�លកម្ល្ំងលោ�កិយមិនអាចឆ្គង(នលោទ ដូលោច្នះលោហ�យ
លោទ�បគា្ម្ននរណម្ន្ក់លោFក្នុងអិលឌីភីមនអាយុលោព្រច�នអាចលោ��ូ  អា(នលោទ
ឆ្គងណស់ លោ�មិនរួចលោទ ចុះចាប់កំលោណ�តមិនលោក�តលោទ។ លោប��ូជាព្រ�ហ្ម កូន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 6
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ព្រ�ហ្មអាចលោក�ត�ីដែម៉ធម្មW(នលោទ  ព្រតង់លោនះលោហ�យគឺព្រតូវដែតលោម�លមWលោនាះ
ឥxូវ�ូដឹងថដែម�ូ៉លោFឯណលោហ�យ លោហ�យគាត់កំ�ុងដែត�ួយ�ូលោរpងអ\ខី្លះ  អី៊ចឹង
លោត�(នជាអារម្មណ៍ថ�ូលោចះដែតខុសឆ្គងនឹងម្តយ្ លោ�លដែដល�ូអស់កម្ល្ងំក្នងុ
កិច្ចការ�ួយមនុស្សលោ�ក លោហ�យ�ូលោចះដែតមនអារម្មណ៍ថ ដែម៉�ូមនចរិត
ខុសអស់ព្រសីក្នុងលោ�ក លោត�ក្មួយយល់លោទ?។ ក្មួយគិតក្នុងលំអានហ្នងឹលោlក្មយួ
នឹងយល់(នខ្លះលោហ�យ។ ការយល់លោដ�មទង ដំលោណ�រលោរpងថ្ងៃនកម្ល្ំង ឬការយល់
ធម៌គឺជាបញ្ញ្  លោត�អ្នកណអាចយល់ដំលោណ�រលោដ�មទងដែបបលោនះឬលោទ?  លោនះគឺ
ជាបញ្ញគុ្ណ លោប��ូព្រតូវ(នលោគបលោព្រង&នធម៌ លោត��ូសាកសមជាអ្នកលោ(សសម្អត្
ធម៌លោទ  អ្នកដែដលបលោព្រង&ន�ូ  លោម៉ចលោគមិនលោ(ស លោហ�យលោម៉ចក៏�ូខា្ទ្តលោចញ�ី
�ួកលោគឆ្ងយ្លោម្លះ?  លោគលោរ&នធម៌ចំាគម្ពីរ  បសួលោរ&នយូរឆ្ន្ណំស់ �ូឆ្ងយ្�ីលោរpង
អស់ហ្នុងឆ្ង្យណស់ អូ!  គឺឆ្ង្យណស់អី៊ចឹង(នព្រតូវ។ សមយ័លោនះកម្ល្ំង
រមូរខា្ល្ងំ  ព្រតូវមនអ្នកមកលោ(សសម្អត្ធម៌គឺអ្នកមក�នា្លក្ម្ល្ងំ  កំុឱ្យកម្ល្ងំរមូរ
លោប�មកលោ�កិយគឺភា�អាW្មនិ្យមរបស់មនុស្ស  ក្មយួលោម�លលោ�កិយថ្ងៃនព្របលោទស
ព្រតូវសម័យលោនះលោម�ល៍!  ព្រសីខូចលោx�ងមកនិយាយអំ�ីសីលធម៌ មនុស្សកាចសាហាវ
លោx�ងនិយាយអំ�ីយុត្តធិម៌  មនុស្សxប់ឆ្កតួលោx�ងមកនិយាយអំ�ីបុណ្យ(ប។
ធម្មជាតិទំងអស់ដែព្របព្របួល  សូម្បីដែតសា្វយ្ដែកវចិនដែលងដែផ្អមឈdយុ  ស្លកឹលោឈ�
ដែផ្លលោឈ�លោផ្សងដែព្របព្របួលលោlជាអន់ថយគុណភា�លោហ�យ  លោនះគសឺម័យកម្ល្ំង
រមូរខា្ល្ងំ សម័យលោ�កិយគឺសម័យអញព្រកាស់ និយាយ�ន្យល់ធម៌ដែលងសា្តប់្
គា្ន្(ន  សូមប្ីដែតមនុស្សអិលឌីភីលោlលោហ�យ  �ន្យល់លោរpងកម្ល្ំងលោល�កសំណួរ
នីមួយៗ�ូសា្តប់្លោហ�យចង់ដាច់ផ្ង្  �ន្យល់ម្តងលោហ�យម្តងលោទ&ត  ទព្រមំយល់ខ្លះ
លោនះគឺសម័យកម្ល្ំងរមូរខា្ល្ំង។  លំហូរថ្ងៃនកម្ល្ងំខុសគឺសា�បរលោទសដែដល
ដែមឪ៉ក៏ you ដែឆ្កក៏ you ដែម៉ក៏ she ដែឆ្កក៏she ដែម៉ឪក៏ eat ដែឆ្កក៏ eat ជាសា�ដែដល
កូនដែខ្មរបង់លុយថ្ងៃថ្ល ដែតថ្ងៃតកុងឡានព្រ(ព្រស័យទក់ទងក្នងុភា�ជាព្រគួសារជាមួយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 7
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លោក្មងមិន(នលោទ ថ្ងៃតកុងព្រតូវដងឹថជាថ្ងៃតកុងឡាន បលោព្រង&នលោក្មងឱ្យខុសឆ្គងមិន
សា្គល់្តថ្ងៃម្លមនុស្ស  សច្ចៈគឺជាកម្ល្ងំដែដលមិនដែមនជាចំណុចកណ្តល្ថ្ងៃនកម្ល្ងំ
ដូចព្របលោទសដែខ្មរ  កំ�ុងដែតហូរកម្ល្ំងខុសលោនះចូល  លោត�លោយ�ងអាចព្រទំរស់ក្នុង
ដំលោណ�ររមូរកម្ល្ំងចូលអី៊ចឹង(នដែដរឬលោទ?  អី៊ចឹង(នជាអារម្មណ៍ដែព្រសកថ
ឱ!កូនព្របុសព្រសីលោអ�យ!  រស់មិនលោក�តលោទ!  សដែព្របលោlជាលោÇ្ម្  លោត�កូនរស់លោក�តលោទ?

លោប�(៉្រាលោហ�យ  លោត��ួកកូនទី�ឹងអ្នកណ?  លោត�ក្មួយយល់ដំលោណ�រលោដ�មទងខ្លះ
លោហ�យឬលោF?  លោនះគឺការលោម�លលោu�ញដំលោណ�រធម៌  លោនះគឺបញ្ញ្  លោត�សម័យលោនះ
មនអ្នកណលោម�លលោu�ញដែបបលោនះលោហ�យឬលោF? លោនះគឺបញ្ញ្គុណ។

វិសុទ្ធគុិណ៖  ភា�ដឹងថល្មម ដឹងថល្មមដូចលោគព្រកិត មិនលោល�សមិន
ខ\ះគឺសញ្ញ្វិសុទ្ធគុណ។  មនករុណគុណ  មនបញ្ញ្គុណ  លោប�លោព្រទ�កៗ
មិនសា្គ្ល់ភា�សមល្មម  មិនអាចជាកម្ល្ំង�នា្ល្កម្ល្ំងរមូរ(នលោទ។ �ូលោល�ក
ឧទហរណ៍  ក្នុងវិបត្តិទំនាក់ទំនងប្តីព្រប�ន្ធ  �ូសា្ត្ប់កម្មវិធីលោដាះព្រសាយរបស់
លោគលោព្រច�នណស់ មនទំងព្រ�ះសងឃ្  ស្រស្តី  បុរសលោធ\�ជាវាគ្មិន  ព្រគាន់ដែតអ្នកខល
ចូលមកលោរ&បរាប់ព្រ(ប់មិន(នបួនព្រ(ំម៉្ត់ផង  វាជាសញ្ញ្ព្រ(ប់�ូឱយ្ដឹងថ
លោនះគឺអាចម៍  គឺនិយាយអំ�ីព្រសី  ឬបុរសដែដលលោគព្រសឡាញ់មនលក្ខណៈ
ដែបបលោនះ  ឬដែបបលោនាះលោគនិយាយថបុរសលោនាះ  ឬស្រស្តីក្បត់ចិត្តលោគ  សំលោxង
របស់លោគនឹកព្រសលោណះបរុស ឬស្រស្តីលោនាះ ចង់ឱ្យគូលោស្នហ៍អាចម៍លោគលោនាះព្រតxប់
វិញ លោហ�យលោរ&បរាប់លោរpងរបស់លោគបន្ត  ក្នុងចិត្ត�ូ  សា្គ្ល់សញ្ញ្ចិត្តវលោង\ងរបស់
អ្នកខលចូលច្បាស់ណស់  មិនដែមនលោស្នហាលោទ  គឺជាអារម្មណ៍លោភទ  �ូសា្ត្ប់
លោlឮថខ្ញុំព្រស�ញអ់ាចម៍លោនះណស់  ខ្ញុំចង់(នអាចម៍លោនះព្រតxប់មកវិញ
�ូនឹកក្នុងចិត្តថ អ្នកព្រសឡាញ់អាចម៍លោនះ វាមិនហួស�ីអាចម៍លោទ ព្រសាប់ដែត
វាគ្មិនរបស់លោគ  លោស�ចលោហសៗ  សញ្ញ្លោនះព្រ(ប់�ូឱ្យដឹងថ  លោគនឹងនិយាយ
ព្រ(ប់អ្នកខលចូលថឱ្យចាប់  ដែព្របថកុំដែលង  �ូសា្ត្ប់លោហ�យមនអារម្មណ៍
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 8
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លោ ្́តនឹ្ងអ្នកខលចូល លោ ្́តនឹ្ងវាគ្មនិ �ូនឹកក្នងុចិត្តថ សង្គមវាឆ្គតួអស់លោlលោហ�យ
ឬ(នជាមនុស្សធុនហ្នឹងមកលោធ\�ជាវាគ្មិនលោក�ត ខ្លះជាព្រ�ះសង្ឃលោហ�យជាព្រ�ះ
សងឃ្ល្បីលោទ&តផង លោត�ជាសង្គមអីលោl?  មិនដឹងផ្លវូព្រតូវ  ព្រ(ប់ឱ្យកាត់ព្រតង់ណ
ល្មម  អី៊ចឹងមកលោធ\�វាគ្មិនដែដរ  �ូព្រទំមិន(នបិទវិទ្យុភា្ល្ម។  អ្នកខ្លះលោ�កូនលោគ
សុទ្ធដែតគាត់  �ូនឹកលោu�ញដែម៉�ូ  លោ�កូនថអា  ដែតសំលោxងគាត់�តគា្ម្ន
�ិស�ុល គា្ម្នរំដែញក គា្ម្នលោល�កកនូហួសលោហតុដែដលជាលោហតុនំាកនូខចូ ដែតលោនះ
លោ�កូនសុទ្ធដែតគាត់  �ូចង់ឌឺ  �ូសរួថគាត់អាយុប៉ុនា្ម្នលោហ�យ  លោគព្រ(ប់ថ
គាត់អាយុព្រ(ំបីឆ្ន្ំ �ូលោស�ច លោហ�យ�ូបន្តសរួលោដាយលោព្រប�ពាក្យគាត់ៗ ដែតក្នុងចិត្ត
�ូឱយ្អាចម៍  មនុស្សអី៊ចឹងក្នុងផ្ទះចិត្តអាព្រកក់  អ្នកលោFជាមួយលោ�លោគសុទ្ធដែត
ឈ្នួល  បះ៉កូនមិន(ន  កាន់លោ��ងកូនមិនដឹងខុសព្រតូវ  លោធ\�ឯឯមនសីលធម៌
លោ�កូនសុទ្ធដែតគាត់។  អ្នកខ្លះលោ�ព្រប�ន្ធគាត់ៗលោធ\�ដូចព្រប�ន្ធជាព្រសីព្រគាន់លោប�
ណស់ ដែត�ូលោម�លរូបថតក្នុង  facebook  លោu�ញសក់ព្រកហម ដែតងខ្លួនមក ជា
សញ្ញ្ព្រ(ប់�ូឱយ្ដឹងថព្រសីលោនះមិនលោក�តលោទ �ូអូសលោlលោម�លរូបថតលោផ្សងលោទ&ត
លោu�ញព្រប�ន្ធលោនាះថតលោធ\�មត់ព្រចដែវបព្រចវាប បិទដែភ្នកមួយចំលោហ&ង លោប�កដែភ្នក
មួយចំលោហ&ង លោធ\�ថ្ងៃដអលោញ្ចះអញ្ចុះ  លោធ\�ថ្ងៃដរូបកថ្ងៃស្រន្ត  លោធ\�រូបលោបះដូង  ថតលោក&កក
ឱបប្តី�ីមុខ�ីលោព្រកាយ លោណ្ហ�យ!  �ូយល់លោហ�យ ថ្ងៃថdលោព្រកាយមនុស្សលោនាះមក�ួប
�ូ លោu�ញនាំព្រប�ន្ធលោនាះមកដែដរ �ូលោម�លចរិត�ូសា្គ្ល់ដឹងថព្រតូវលោធ\�យា៉្ងលោម៉ច
ជាមួយមនុស្សលោនះលោហ�យ �ូសា្គ្ល់ចរិតប្តីលោនះលោហ�យ លោu�ញព្រប�ន្ធសា្គ្ល់ប្តី
ដឹងថព្រតវូលោធ\�លោម៉ចជាមួយប្តីព្រប�ន្ធលោនះលោហ�យ លោ�លមកដែលងផ្ទះ�ូ �ូព្រតូវលោគច
លោគច �ូព្រតូវនិយាយលោលងមួយដែភ្លត លោហ�យ�ូភូតថព្របញាប់មនការលោlលោនះ
ឬលោlលោនាះ  �ូលោធ\�Wមអារម្មណ៍ដឹងល្មមរបស់�ូ។  អ្នកការដែសតសួរសំណួរ
លោផ្សងៗ  មនសុ្សសួរ�ីលោគាលនលោយា(យរបស់បក្ស  �ូដឹងកលោន្ល�តអ្នកសួរលោនះ
លោហ�យ  �ូដឹងថព្រតូវលោឆ្ល�យយ្៉ាងលោម៉ចលោហ�យ  មិនលោល�សមិនខ\ះលោទ  �ូដឹងចិត្ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 9
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�ូថ  �ូគា្ម្នអញលោFក្នុងអារម្មណ៍លោទ  ដូលោច្នះដែតក្នុងអារម្មណ៍�ូឱ្យសញ្ញ្មក
ថលោធ\�លោម៉ចគឺលោធ\�អ៊ីចុងលោlព្រតូវលោហ�យ  ព្រតូវរដែវ  រដែវ  ព្រតូវផ្ក្ប់ចាន  ផ្ក្ប់ចាន
ព្រតូវឱន ឱន ព្រតូវលូន លូន ព្រតូវព្រកាប ព្រកាប លោប�ប៉ះពាល់ដល់ព្របលោយា�ន៍�ូ
អារម្មណ៍�ូយល់ថល្មម ក្នុងសា្ថ្នភា�ហ្នឹង ចិត្ត�ូថលោlៗ �ួនកាលអ្នកខ្លះ
លោ(កលុយ�ូអស់រាប់ដែសនដុ�្លរ្ មិនដែមនម្នក់្លោទ �ូបូកលោហតុ បូកផល គិតថ
ល្មមលោFព្រតង់ហ្នឹង  �ូសលោព្រមចអី៊ចងឹភា្លម្  លោហ�យក្នុងចតិ្ត�ូមិនដែដលយកលោរpង
(ត់បង់  លោរpងលោគលោ(កព្រ(ស់មកទុកក្នុងចិត្តលោx�យ  លោព្រពាះយល់ថលោធ\�អី៊ចឹង
ព្រតូវលោហ�យ  សា្ថ្នភា�ហ្នឹង  លោធ\�អី៊ចឹងល្មមលោហ�យ  ដូលោច្នះលោត�យកលោរpងហ្នឹងមក
លោដកគតិនំាលោÉហ្មងដល់ចិត្តយ្៉ាងលោម៉ចលោទ&ត  លោនះគឺល្មម  លោនះគវឺិសុទ្ធ  ដឹង
ល្មមលោFព្រតង់ណ  អត់ស៊ុំព្រគលំជាមួយខ្លួនឯង  ឱ្យលោគលោធ\�ខុសលោល�លោយ�ងចះុ ដែត
លោយ�ងដាច់ខាត  ដឹងលោហ�យ  យល់លោហ�យថលោនះខុស  ស៊ូព្រទំនឹងការដឹងរបស់
ខ្លួនមិន(នលោទ  មិនលោធ\�ខុសលោល�លោគលោដាយដឹងលោទ  ព្រទឹស្តីដែដលនិយាយថកុំ
ព្រស�ញ់លោគអស់�ីលោពាះ  ដែព្រកងមនការឈឺចាប់មិនចូលក្នុងចិត្ត�ូលោx�យ  �ូ
និយាយថលោប�លោu�ញថអ្នកលោនាះល្អ  គឺក្នុងចតិ្តលោយ�ងយល់ថល្អលោហ�យ  គឺព្រតូវ
ដែតល្អ  លោយ�ងព្រតូវដែតល្អ  លោយ�ងព្រតូវដែតលោសា្ម្ះព្រតង់  លោហ�យលោប�លោគក្បត់លោយ�ងជា
លោរpងរបស់លោគលោទ  លោដាយសារដែតគតិដឹងថល្មមព្រតង់ដែបបលោនះ  �ូហា៊្ននិយាយ
ថ  គា្ម្នមនុសស្ក្នុងលោ�កណមនមិត្ត�ិតដិត  បងប្អនូ�ិតដិត  លោសា្ម្ះព្រតង់
ល្អលោព្រច�នជាង�ូលោx�យ  �ូសប្បាយចិត្តនឹងផ្លូវ�ីវិតរបស់�ូណស់។   អ្នកលោធ\�
វាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីរបស់�ូ  កាលណ�ូដឹងថ�ីវិតរបស់លោគជាមនុស្សមនភា�
លោសា្មក្លោព្រគាកដចូជាខា្ល្ចព្រប�ន្ធ ព្រប�ន្ធព្រតួតព្រW មនសីលធម៌រស់លោFមនិសា្អ្ត
ស្អំ  គរំិះអាចម៍កា្ត្ប់  ពាក់អាវមួយឆ្ន្ំអស់�ីរបី  លោហ�យជាអាវ��ះុលោទ&ត  មក
លោx�ងនិយាយលោធ\�ដូចព្រគាន់លោប�ណស់  អារម្មណ៍�ូហក់លោlយកក្បាលលោមព្រកូ
មកកតិអាចម៍  រួចដែព្រសកថអាចម៍  កុនំិយាយ  អញថ្លង់ក្តិតអាចម៍ណស់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 10
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�ូរកវិធីឱយ្អ្នកលោនាះឈប់មកនិយាយទល់ដែត(ន  �ូស៊ូមិន(ននឹងភា�ដឹង
របស់ខ្លនួលោទ លោFចម្ករ្ក៏លោដាយ លោFជាមួយ�ូក៏លោដាយ �ូមិនដាក់សម្ពធ្លោគលោទ
�ូមិនសុំអង\រលោគលោទ  �ូមិនលោលងល្បិចលោដ�ម្បីឱយ្(នលោគមករស់លោFជាមួយ�ូលោទ
ក្នុងអារម្មណ៍�ូការ(នរលោប&បលោនះគឺជាការ(នដែដលគា្ម្នតថ្ងៃម្ល  លោប�លោគមិនចង់
លោF ព្រគាន់ដែត�ូលោម�លលោu�ញ�ន្លឺដែភ្នក �ូឱយ្លោlភា្ល្ម �ូស៊ូនឹងការដឹងរបស�ូ់មនិ
(នលោទ  លោហតុលោនះលោហ�យ(នជា�ូលោល�កទសស្នៈថ  មនុស្សព្រតូវរស់លោFក្នុង
ភា�តឹងដែតង�ីរយ្៉ាង  គឺតឹងដែតងចំលោពាះអំលោ��អាព្រកក់គឺអំលោ��ណដែដលនំាលោl
ដល់ការលោដ�រខុសផ្លវូថ្ងៃនបុគ្គលលោនាះ ឬបុគ្គលលោផ្សងលោដាយទលោង\�របស់បុគ្គលលោនាះ
និងតឹងដែតងចំលោពាះអំលោ��អាព្រកក់របស់ខ្លនួឯង ខ្លនួឯងមិនលោធ\�អំលោ��អាព្រកក់លោហ�យ
ខ្លនួឯងមិនអត់ឱនចំលោពាះអំលោ��ណរបស់អ្នកដថ្ងៃទ ដែដល�ូមនអារម្មណ៍ថ
លោប�អត់ឱននំាមនុសស្លោនាះឱ្យធ្ល្ក់ខុសផ្លវូ  លោនះជាការតឹងដែតង�ីរយ្៉ាង  និង
អធ្យាព្រស័យមួយ។ ការខុសទស់ លោទះខូចខាតលុយកាក់ សន្តិសុខ ខចូការធំ
កព្រមិតណក៏លោដាយ ប៉ុដែន្តលោប�លោចតនាគា្ន្ល្អលោទ ព្រគាន់ដែតស្តីឱ្យក្នុងនាមជាបងជា
ប្អូន  ស្តីឱ្យយា៉្ងណ  ក៏ក្នុងចិត្តលោយ�ង  ប្អូនលោFដែតប្អូន  ក្មួយលោFដែតជាក្មួយ
ដដែដល លោនះគវឺិសុទ្ធិគុណ ក្មួយ�ិចារណក្នុងលំអានលោនះ �ូលោរ&បរាប់មិនអស់
លោទ ក្នងុ�ីវិត�ូ �ូ�ួបលោរpងរ្៉ាវលោព្រច�នណស់ ដែត�ូគិតថល្មមព្រតង់ណ �ូលោល�កដែលង
ព្រតង់លោនាះភា្ល្ម  ដែត�ូមនអារម្មណ៍ថមិនអាចលោល�កដែលងឱ្យលោទ  លោទះ�ូសំងំ
លោសd¬មលោធ\�មិនដឹង  យូរឆ្ន្ំ  យូរដែខប៉ុនណក៏លោដាយ  លោហ�យព្រតូវចំណយអ\ី
ក្នងុ�ីវតិ�ូក៏លោដាយគឺ�ូមិនលោល�កដែលងលោទ �ូស្អបអ់លំោ��អាព្រកក់ណស់ លោល�កដែលង
ឱ្យមិន(នលោទ ដែតលោ�លមនុស្សលោនាះដឹងទំហំកំហុសរបស់ខ្លួន លោហ�យឈឺចាប់
ក្នុងចិត្ត�ូអស់មនអ\ីរលីង  អ៊ីចឹងលោទ�បចិត្ត�ូបដិលោសធនឹងទស្សនៈដែដលថ
របស់ដែដលដែបកផ្សាវិញយ្៉ាងណក៏មិន(នដូចលោដ�មដែដរ  លោទ!  ចិត្ត�ូនឹងអ្នក
លោនាះល្អលោល�សលោដ�មលោlលោទ&ត  លោប�គា្ន្ដឹងខុស  លោហ�យ�ូស្ទង់លោlគឺមនុស្សលោនាះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 11
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មនការឈឺចាប់  លោlរំលឹកលោរpងកំហុសលោនាះលោធ\�អ\ីលោទ&ត  �ូសួរខ្លួនឯងថ
លោត�អញចង់(នអ\ី  អញស្អប់អំលោ��អាព្រកក់លោទលោត�  លោប�គា្ន្ឈឺចាប់នឹងអំលោ��របស់
គា្ន្លោហ�យ  វាល្មមលោហ�យដែដលព្រតូវអនុលោព្រគាះឱ្យគា្ន្  វាជាលោរpងសមល្មមលោហ�យ
ដែដលព្រតូវឈបរ់ំលឹក�ីកំហុសលោនះ។  អ្នកអាចខុសលោល�ខ្ញុំប៉ុនា្ម្នដងក៏(នដែដរ
ឱ្យដែតអ្នកលោចះដឹងកំហុស លោហ�យឈឺចាប់។ លោនះគឺវិសទុ្ធគិណុ ដឹងល្មមឥតលោល្អ¬ង
អារម្មណម៍នឥសស្រភា�ណស់។ លោរpងល្មមជាងលោគ  គឺឥតលលោម្អ¬ងមករក
ខ្លួនឯង  វិសុទ្ធិគុណ។  លោប�អ្នកពាល់ព្រតូវសញ្ញ្គុណណមួយក្នុងចំលោណម
គុណទំងបី  អ្នកនឹងដែលងមនអារម្មណ៍ព្របទូសត្តលោហ�យ  អ្នកជាមនុសស្មន
និស្ស័យអាចលោព្រ(ស(នលោហ�យ  លោប�ចាប់(នសញ្ញ្ទំងបី  លោនាះព្របលោស�រ
បរិបូរណ៍លោហ�យ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2736066066621470
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ថ្ងៃ��ទី០១ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង ២:២៦នាទីរវេ%&ល
មនុស្សចិត្តមិនល្អ  មិនលោចះឈឺឆ្អ្លនឹងសុខទុក្ខអ្នកដថ្ងៃទលោទ  លោl

វិបស្សនាក៏ចិត្តលោដ�ម្បីអញដែដរ LDP លោព្រច�នណស់ដែដលលោlវិបស្សនាលោហ�យលោl
ជាxប់នងឹសា�វិបសស្នាហ្នងឹ(ត់លោl ដែលងខ\ល់ខា្វយ្នឹងលោរpង�ួយមនសុស្
របស់ LDP ហ្នឹងអស់លោl លោព្រពាះដែតសនា្ត្នមិនលោចះគិតលោគ ឬសនា្ត្នគិតលោគតិច
អី៊ចឹងលោហ�យ(នជាលោlលោគារ�លោ�កព្រគូវិបសស្នាយ្៉ាប់ៗហ្នឹងលោក�ត  លោព្រពាះខ្លួន
ខា្ល្ចខាតលោនះ  ឬខាតលោនាះដល់ខ្លួន  ចិត្តធុនលោនះ  លោlយកចិត្តខ្លួនមកលោព្រប&ប
លោល�សចិត្ត�ូលោlលោទ&ត  មនុស្សចតិ្តល្អ  នរកក៏មិនខា្ល្ចលោlដែដរ  ឱ្យដែតរំលោដាះ
ចិត្តអាណិតចង�់ួយលោគ(ន សម័យលោនះលោម�លគំរូចិត្ត�ូចុះ  ចិត្ត�ូល្អជាគំរូថ្ងៃន
មនុសស្ក្នុងលោ�ក លោត��ូមនចិត្តយករួចខ្លួនលោទ លោត��ូដែដលរស់ចះុសំរុងជាមួយ
មនុស្សអាព្រកក់លោទ  ឱ្យដែតសលោស្រងា្គ្ះមនុស្សឱ្យយល់ព្រតូវ(ន  នរកឱ្យ�ូលោl
ក៏(ន។  �ីមុន  លោទះ�ូមិនយល់លោរpងសា្ល្ប់លោក�តយ្៉ាងលោម៉ច  ដែតចិត្ត�ូដែតងដែត
មនអារម្មណ៍ថ  លោទះមិនលោក�តមកវិញក៏លោដាយ  ដែត�ូព្រតូវដែត�ួយមនុស្សឱយ្
យល់ព្រតូវ  និងកសាងសង្គមមួយទុកឱ្យមនុស្សរស់លោFលោដាយសុខសាន្តមុន
លោ�ល�ូ�ចាកលោ�កលោនះលោl។ �ូលោខា្លច្ចតិ្តអាណិតមនសុស្ព្រគប់ជាតិសាសន៍
ណស់  �ូលោFសំងំសុខយករួចខ្លួនមិន(នលោទ  ចិត្តព្របលោភទលោនះមនដែត�ូម្ន្ក់
គត់ក្នងុសម័យលោនះ  ព្រសាប់ដែតមនុសស្ចិត្តរយលោរីស(នWមចិលោញ្ច�មថ្នល់លោក&រ
នឹងលោ��ង ដូចយ្៉ាងអ្នកលោlវបិស្សនាខ្លះ យល់ថចតិ្តខ្លួនល្អជាងចតិ្ត�ូលោlលោទ&ត
ឱ!  អីក៏វលោង\ងអីវលោង\ងដល់ថ្ន្ក់លោនះ។  ចិត្តព្រ�ហ្មអ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌ព្រ�ះ�ុទ្ធ
ពាក់កណ្តល្កម្ល្ងំព្រWស់ដឹងរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធ  ដែដលមនចំហាយកម្ល្ងំ៥០០០
ព្រ�ះវស្សាណ៎ក្មួយ។  �ូនិយាយដែតកម្ល្ំងចិត្តករុណរបស់�ូមួយលោlចុះ។
កម្ល្ំងព្រតជាក់ថ្ងៃនធតុទឹក គឺកម្ល្ំងធតុទឹកណ៎!  កម្ល្ំង  មិនដែមនធតុលោទ គឺ
កម្ល្ំង  លោប�ជាធតុដូចដុំទឹកកកលោហ�យសាយភាយចំហាយធតុព្រតជាក់  ដែដល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 13
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ព្រតជាកជ់ាធតលុោនាះវាសាយភាយធតពុ្រតជាក់យឺតណស់ សាយធតពុ្រតជាក់
�ីព្រសុកដែខ្មរលោlដល់អាលោម៉រកិ  មិនដឹងព្រតវូចំណយលោ�លយរូប៉ុនណលោទ  ដែត
លោនះគឺកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុព្រតជាក់  ករុណ  កម្ល្ំងដែដលលោក�ត�ីកូនក�បៈវិល
លោលpនបំផុត កម្ល្ំងធតុព្រតជាក់�ីនឹងលោlអាលោម៉រិក គមឺនជាប់ព្រគប់ខណៈ �ី
នឹងលោlអាលោមរិ៉កគឺមនជាប់ ក្មយួយល់លោទ �ីលោព្រពាះជាកម្ល្ងំវិលថ្ងៃនកូនក�បៈ
ដែដលមនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់។  ករណុជាកម្ល្ងំធតុទឹកវាព្រតជាក់ក្នងុលោបះដូង
សត\ក្នុងទំហំណ  លោ�លយករូបកាយជាមនុស្សមកព្រគបលោបះដូងដែដលមន
កម្ល្ំងធតពុ្រតជាក់ទហំណំ  វា(នកា្ល្យលោlជាចិត្តខា្វ្យខ\ល់ដលស់ខុទុក្ខលោគ
ក្នុងទំហលំោនាះដែដរ។ ក្មួយៗមនចំាពាក្យ�ូនិយាយអំ�ីចិត្ត�ូលោទ �ូថចិត្ត�ូគា្ម្ន
ព្របកាន់�ូ�សាសន៍លោx�យ  ចិត្តនឹកដែតសុខទុក្ខរបស់មនុស្សទំងអស់លោFលោល�
ដែផនដី លោu�ញមនុស្សទំងអស់សុទ្ធដែតរងទុក្ខ  ដឹងថលោគលំ(ក  ដងឹថលោគ
ខ\ល់ខា្វ្យ ដឹងថលោគអត់ឃ្ល្ន ដឹងថលោគងងឹត មិនយល់ផ្លូវ�ីវិតដូចដែតគា្ន្ ចិត្ត
លោនះគា្ម្នលោFក្នុងទំហំ�ូ�សាសន៍ដែខ្មរលោx�យ លោត�ក្មួយយល់អំ�ីកម្ល្ំងធតុទឹកគឺ
ករុណ វាព្រតជាក់កព្រមិតណលោFក្នងុលោបះដូងសត\ លោ�លយករូបកាយជាមនុស្ស
មកព្រគងលោបះដូងថ្ងៃនលោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោនាះ  កម្ល្ំងថ្ងៃនធតុព្រតជាក់  ឬកម្ល្ំងថ្ងៃន
ធតុទឹកវា(នកា្ល្យលោlជាចិត្តខា្វយ្ខ\ល់ចលំោពាះលោគក្នងុទំហំលោនាះដែដរ។  លោនះគឺ
កម្ល្ំងចតិ្តករុណ  ឬកម្ល្ំងធតុទកឹរបសល់ោបះដូងអ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌  លោហ�យ
យកមកលោព្រប&បលោធ&បនងឹកម្ល្ងំធតទឹុកករុណថ្ងៃនលោបះដងូអ្នកលោlវបិស្សនាយក
រួចខ្លួនលោម�ល៍!  លោត�ជាលោបះដូងសត\លោFក្នុងថ្នក្់អ\ី?  សញ្ញ្លោនះព្រ(ប់លោយ�ងអំ�ី
លោបះដូងសត\លោFក្នុងថ្ន្ក់អ\ី  ក្មយួយល់លោទ?  �ូសុំ�ន្យល់សលោង្ខបព្រតឹមប៉ុណ្ណឹង
សិនចះុ ចំាលោ�លលោព្រកាយ�ូ�ន្យល់លម្អិត�ីធម៌លោផ្សងៗលោទ&តលោដ�ម្បីឱ្យក្មួយ(ន
យល់។ លោនះគឺទិដ្ឋ�ុុកម្មរបស់អ្នកលោ(សសម្អត្កម្ល្ងំធម៌របស់ព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធ
ព្រ�ះនាមសមណលោគាតម។  �ូសូមរំលឹកក្មួយៗបន្តិចថ  ក្នុងលោ�កលោនះអ\ីៗ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 14
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ទំងអស់លោក�តមកដែត�ីកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុដែតបួន  គឺកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុទឹក  កម្ល្ំងថ្ងៃន
ធតុដី  កម្ល្ំងថ្ងៃនធតុខ្យល់  និងកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុលោភ្ល�ង។  នរកលោព្រÌជាងលោគគឺ
កម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ង លោហ�យសាចមកWមកព្រមិតព្រសាលលោlៗ ព្រតឹមព្រ�ំព្របទល់ដែដន
គឺឋានកណ្ត្ល  គឺឋានមនុស្សលោ�ក  លោហ�យកម្ល្ំងធតុទឹកមនដែដនមក�ី
ឋានព្រ�ហ្មលោល�លោគ  ចុះមកWមលំដាប់ថ្ងៃនសត\ក្នុងសុគតិភ�  លោហ�យមកទល់
ដែដននឹងឋានមនុសស្ដែដរ ដូលោច្នះលោហ�យ(នជាកម្ល្ំងករណុ ឬកម្ល្ំងធតុទឹក
របស់ព្រ�ះ�ុទ្ធមិនអាចផ្សាយលោlដល់ឋាននរក(ន  �ីលោព្រពាះជាដែដនឥទ្ធិ�ល
ថ្ងៃនកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ង។  លោរpងលោនះក្មួយអាចសាកសួរអ្នកលោចះចាំធម៌(ន  លោត�វា
ដូលោច្នះដែមនឬលោទ?  ចិត្ត�ូមនលោទសៈ  ប៉ុដែន្តកម្ល្ំងចតិ្តលោទសៈលោនះជាធតុលោភ្ល�ង
ដែតលោFក្នុងដែដនថ្ងៃនចហំាយធតុព្រតជាក់ករុណ ព្រ�ហ្មវិហារធម៌ លោមW្ត្ ករុណ
មុទិW  ឧលោបកា្ខ្  កម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ងគឺលោទសៈរបស់�ូមិនដែដលឱ្យផលក្នុងដែដនដ៏
ព្រតជាក់គឺករុណដ៏ខ្ពស់ជាងលោគរបស់�ូលោទ លោត�ក្មួយយល់លោទ?

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2737655576462519
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