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ថ្ងៃ��ទី០៥ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:០៦នាទីថ្ងៃ��ព្រ.ង់
យុត្តិធម៌៖

�ូសូមលោធ\�ការដែកតព្រមូវពាក្យ�ន្យល់របស់�ូ  លោល�ពាក្យដែដលគូស
បញ្ជក់្អំ�ីលោព្រគាងវិញ្ញណ្។ លោ�លក្មយួដឹងថចិត្ត�ូពាល់ព្រតូវអ\ីលោទ�ប�ូនិយាយ
ព្រ(ប់ក្មយួៗថ  គឺលោព្រគាងវិញ្ញណ្លោធ\�ដំលោណ�រលោចញ�ីរូបរាងកាយរាប់រយ�នឆ្ន្ំ
លោlមុខលោទ&តលោនាះ ក្មយួនឹងដឹងថលោប�ចិត្តក្មយួជាចិត្តល្អ ចិត្តព្រតង់ ក្មយួនឹងនិយាយ
ដូចដែត�ូអី៊ចឹង។  �ូសូមរំលឹកក្មួយលោលងៗថ  មនុសស្ល្អនិយាយWមការដឹង
មនុសស្ដែដលនិយាយWមការដងឹគឺមនុស្សព្រតង់  ក្មួយៗយល់លោទ?  ចិត្តព្រតង់
គឺព្រតង់�ីក្នុងលោពាះមក  ដឹងប៉ុនា្ម្ននិយាយប៉ុណ្ណឹង  ព្រ�ះ�ុទ្ធអ្នកព្រWស់ដឹងធម៌
លោត�លោហតុផលសមលោទ  លោlរួចលោទលោប�មនអ្នកណមកបលោព្រង&នព្រ�ះ�ុទ្ធ  លោហ�យ
អ្នកលោ(សសម្អត្ធម៌ លោត�មនលោហតុផលលោទដែដលមនអ្នកណមួយមកបលោព្រង&ន
អ្នកលោ(សម្អ្តធម៌លោនាះ?  លោត��ូដឹងតិច  ឬដឹងតិចជាងមនុស្សសម័យលោនះ
ទំងអស់ឬ?  លោហ�យ�ូនិយាយការដឹងលោនះលោចញមកលោព្រ´  លោត�ដឹងលោព្រច�នលោទ?

លោហ�យចតិ្តលោនះព្រតងល់ោទ?  លោនះគឺចិត្តអ្នកលោ(សសម្អត្ធម៌ដែដលព្រWស់ដឹងលោដាយ
ព្រ�ះសម្មស្ម្ពុទ្ធព្រ�ះនាមសមណលោគាតម។ �ូវិបស្សនា�ូដងឹ�ីលោព្រគាងវិញ្ញ្ណ
របស់�ូ លោ�ល�ូសា្ល្ប់ ឬដែបកធ្ល្យរំ�យខន្ធ�ីអត្ថិភា�ជាមនុសស្លោl �ូឥត
លោព្រប�រយៈលោ�ល៧ខណៈលោដ�ម្បីប្តូរលោព្រគាងវិញ្ញ្ណរបស់�ូលោទ  គឺ�ូប្តូររួចលោហ�យ
អ៊ីចឹងអ\ីដែដល�ូនិយាយWមសភា�ដឹងថ្ងៃនលោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោនះ  ដឹងប៉ុនា្ម្ន
និយាយបុ៉ណ្ណងឹ ព្រតង់លោទ? ដឹងលោព្រច�នលោទ? ក្មយួគិតWមបញ្ញ្របស់ក្មយួលោlចុះ។
សព្រមប់សត\មនុស្សលោផ្សងៗលោទ&តលោ�លដែបកធ្ល្យខន្ធ�ីមនុស្សលោl  ព្រតូវការ
លោ�ល៧ខណៈចាប់សញ្ញ្  ប្តរូព្រទង់ព្រទយលោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោlជាសត\ក្នុងថ្ន្ក់
ណមួយ  �ូចង់និយាយ�ន្យល់ព្រ(ប់ក្មួយៗថ  លោព្រគាងវិញ្ញ្ណសត\ក្នុងថ្ន្ក់
នីមួយៗមិនដូចគា្នល្ោទ ក្នុងលោ�លលោនះ�ូអាចនយិាយច្បាស់ៗដែត�លីោព្រគាងវិញ្ញ្ណ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 45
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របស់�ូដែតប៉ុលោណ¾្ះ។ ក្មួយធ្ល្ប់ឮលោគនិយាយលោហ�យ ព្រ�ហ្មគា្ម្នលោភទលោទ �ូដឹង
ច្បាស់អំ�ីលោរpងលោនះលោព្រពាះលោ�លវិបសស្នា សរថ្ងៃសវិញ្ញ្ណដឹងព្រតង់ព្របដាបល់ោភទ
ប៉ុនសរថ្ងៃសសក់លោ�លដែដលខ្លួន�ូរាវលោlជាសភា�ខាប់ៗ សរថ្ងៃសវិញ្ញ្ណលោភទ
លោនះព្រតូវកស្រនា្ត្ក់លោចញ�ីព្របដាប់លោភទមកភា្ល្ម  លោហ�យសភា�លោព្រគាងវិញ្ញ្ណ�ូ
ទំងមូលដែព្របព្របួលរូបរាងថ្មី  �ូនិយាយសលោង្ខបៗលោលងឱ្យក្មយួយល់ខ្លះ ក្បាល
មន�ន្លឺលោព្រច�ន�ណ៌មនសភា�ដូចឆ�ណ្ណរង្សី(រស្មី៦�ណ៌)  លោហ�យវិញ្ញ្ណ
ដឹងខួរក្បាលមនសភា�ព្រសាលលោហ�យព្រកង�ីសរថ្ងៃសដឹង ឬសរថ្ងៃសវិញ្ញ្ណ
ប៉ុនសរថ្ងៃសសក់មនរូបរាងសណ្ឋ្នដូចព្រ�ះលោកសព្រ�ះ�ុទ្ធ  ប៉ុដែន្តសូមបញ្ជ្ក់
លោនះគឺសរថ្ងៃសវិញ្ញ្ណ  សរថ្ងៃសដឹងណ៎!  មិនដែមនសាច់លោទ  លោហ�យលោព្រច�នជាន់
លោហ�យបន្តមកសរថ្ងៃសវិញ្ញ្ណខរួឆ្អឹងខ្នង  រាងដូចឆ្អឹងកងខ្នងនឹងដែតម្តង  ដែតវា
ជាសរថ្ងៃសវិញ្ញ្ណ  កាប់មិនដាច់លោទ  លោហ�យមនសរថ្ងៃសវិញ្ញ្ណជារាងលោ��ង
ថ្ងៃដព្រកងយា៉្ងសា្អ្តយា៉្ងមនរលោប&ប  ព្របលោហាងព្រតង់លោពាះប៉ុនចានកូម  មន
សរថ្ងៃសវិញ្ញណ្ព្រក�ះទុកដឹងភា�អត់ឃ្លន្របស់មនុស្ស លោមW្ត្ ករុណចំលោពាះ
មនុសស្លោដាយដឹងថមនុសស្ឃ្ល្ន  រន្ធលោបះដូងដូចរន្ធដែប៉ននំបញ្ចុកលោហ�យមន
ធម្មធតុព្រតជាក់ខា្ល្ងំណស់ មនរន្ធព្របលោហាងបុ៉នព្រ(ក់កាក់ព្រតង់បំ�ង់សំលោxង
លោហ�យសូមបញ្ជ្ក់ព្របលោហាងនីមួយៗហ្នឹង  មនិដែមនព្របលោហាងទលោទលោទគឺសរថ្ងៃស
វិញ្ញ្ណព្រកងព្របទក់លោlនឹងខរួកប្ាល មនព្របលោហាងព្រតងច់លោង្កះ�ីលោព្រកាយ មន
ព្របលោហាងព្រតង់ចលោនា្ល្ះសា្ល្បព្របលោច&វទំង�ីរ  មនព្របលោហាងព្រតង់កញ្ចឹងក  និង
ព្របលោហាងព្រតង់ក្បាលខាងលោព្រកាយ លោFព្រប�ុំចិលោញ្ច�មមនព្របលោហាងមូលប៉ុនព្រ(ក់
កាក់ដែតរាងដូចផ្ក្ចន្ទន៍ លោហ�យមន�ន្លឺ�ណ៌លោខ&វព្រសងាត់មតុសាចលោចញដូច
�ន្លលឺោភ្ល�ង�ិល សរថ្ងៃសវិញ្ញណ្ដែភ្នកលោចញ�ន្ល�ឺណ៌ថ្ងៃបតង មនសរថ្ងៃសវិញ្ញណ្
ដឹងWមព្រតលោច&កលោហ�យមនសរថ្ងៃសវិញ្ញ្ណដឹងWមលោធ្មញ លោ�លលោស�ច ខយ្ល់
លោល��យចូលលោlបះ៉សរថ្ងៃសវិញ្ញណ្ខួរយា៉្ងលោល��យព្រសួល ឈាមរាវមិនដូចឈាម
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 46
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មនសុ្សលោយ�ងលោទ មន�ណ៌ដូចព្រសាទំពា(ំយ�ូរ មនសភា�លោ´្តឧ្ណ្ហៗព្រសួល
ខ្លនួណស់ �ូសូមនិយាយសលោង្ខបលោលងៗព្រតឹមបុ៉លោណ្ណះចុះ។ បុ៉ដែន្តមនុស្សលោផ្សង
�ី�ូ  លោព្រកាយ�ីសា្ល្ប់�ីអត្ថិភា�ជាមនុស្សលោl  �ួកលោគមនរយៈលោ�ល៧ខណៈ
លោដ�មប្ីចាប់សញ្ញ្ប្តូរទព្រមង់លោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោlជាសត\ក្នងុថ្ន្ក់ណមួយ �ូមិន
(នដឹងច្បាស់អំ�ីលោព្រគាងវិញ្ញ្ណសត\ទំងលោនាះលោទ លោត�ក្មយួយល់លោទ? សភា�
លោ ្́ត្ព្រតជាក់ព្រចដែណនឈា្ន្នីស គំនុំ  លោ ្́ត្ព្រកហាយ កំណញ់ លោមW្ត្ករុណតិច
ឬលោព្រច�ន នឹងលោធ\�ជាព្របអប់លោបះដូងរបស់សត\លោFក្នងុថ្នក់្នីមួយៗ សត\ណដែដល
មនលោបះដូងលោធ\��ីកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ងនងឹលោសាយទុក្ខក្នុងទុគ្គតិភ�  Wមកព្រមិតថ្ងៃន
កម្ល្ំងធតលុោភ្ល�ង  ឯសត\ណដែដលមនព្របអបល់ោបះដងូល្អលោធ\��ីកម្ល្ំងធតុព្រតជាក់
គឺកម្ល្ងំធតុទឹកនឹងលោlលោសាយសុខក្នងុសុគតិភ� Wមកម្ល្ងំព្រតជាក់តិច តិច
បនា្ទប់្  លោហ�យបនា្ទប់្ចុះមកលោព្រកាមWមលំដាប់លំលោដាយWមកម្ល្ងំធតុព្រតជាក់
ឬធម៌ដែដលមនលោFក្នងុចិត្តរបស់សត\លោនាះលោl។  លោ�លដែដលព្របអប់លោបះដូងសត\
ទំងលោនាះមកជាប់គំាងក្នងុរូបកាយជាមនុស្ស  ទំងសត\ទុគ្គតិភ�ព្រគប់ជាន់ថ្នក់្
Wំង�ីនរកជាន់លោព្រកាមបំផុត លោ ្́ត្បំផុតមកដល់លោព្របត និងសត\សួគ៌ដែដលមន
លោបះដូងព្រតជាក់បំផុត  គឺព្រ�ហ្មមនលោបះដូងជាអ្នករក្សាលោ�កមនព្រ�ហ្មវិហារធម៌
ចះុមកWមលំដាបល់ំលោដាយដលល់ោទវWជានល់ោព្រកាមបំផុតគឺមកសងំំក្នងុរូបកាយ
ជាមនុស្សទំងអស់  លោដាយសារកម្មឬកម្ល្ងំដែដលលោគ(នសាង�ំពាក�ំ់�ិនព្រតូវ
ឱ្យលោគទំងលោនាះ លោFរយៈលោ�លចាបក់លំោណ�ត៧ខណៈ លោគចាប់(នសញ្ញ្មនុស្ស
ក៏មកលោក�តជាមនសុ្សសិន  ប៉ុដែន្តមកអស់កម្មជាមនុស្ស លោហ�យលោគមិន(នសាង
កម្មល្អលោFក្នុងកំលោណ�តសាង លោគក៏ដែបកធ្លយ្ខន្ធលោlចាប់កំលោណ�តក្នងុទុគ្គតិភ�
វិញលោl  លោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោគមនសភា�ព្រទង់ព្រទយ  និងព្របអប់លោបះដូងជាសត\
ក្នងុថ្នកណ់មួយថ្ងៃនសត\ក្នងុទគុ្គតិភ�លោនាះលោl។ ដែតលោប�លោគមនភារកិច្ចមកលោក�ត
ក្នងុឋានមនុស្សលោ�ក ឬលោដាយបុណ្យរបស់លោគ ឬកម្មល្អរបស់លោគ ព្រតូវមកលោក�ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 47
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ក្នុងឋានមនុសស្លោ�កមួយដែភ្លត៧០  ៨០ឆ្ន្ំ  លោគ(នសាងកម្មល្អ  លោបះដូងលោគ
ល្អយល់ធម៌  លោ�លចប់កំលោណ�តជាមនុសស្  លោគមនរយៈលោ�ល៧ខណៈ លោដ�ម្បី
ចាប់សញ្ញដ្ែព្របលោព្រគាងវិញ្ញ្ណដឹងរបស់�ួកលោគលោlជាសត\សួគ៌ក្នងុលំដាប់ណ
មួយរបស់សត\ក្នុងសុគតិភ�លោនាះលោl។  ដូលោច្នះលោហ�យលោប�សត\មនដែភ្នកបញ្ញ្
ចាប់សញ្ញក្្នងុទ្វរ្មលោនា គឺមលោនារម្មណ៍(នព្រតង់ (នច្បាស់ (នព្រតឹមព្រតូវ លោគ
នឹងចាប់សញ្ញ្ចិត្តWមរយៈកាយវិការ ពាក្យសម្តី  សកម្មភា�លោផ្សងៗរបស់
សត\មនុសស្ដឹងថសញ្ញ្ចិត្តរបស់សត\អី របស់សត\ក្នុងថ្ន្ក់ណមក�ួនសំងំ
ក្នុងរូបកាយជាមនុស្សលោនះលោហ�យសត\សួគ៌  ឬសត\នរក  ឬលោព្របត  ឬតិរចា¹្នគឺ
អ្នកមនដែភ្នកព្រតង់  ដែភ្នកអត់មនអញ  អតម់នលលោម្អ¬ងមកខ្លួន  អត់មនធម៌
ឈា្ន្នីស ធម៌ព្រចដែណន ធម៌គំនំុ លោម�លដឹងយ្៉ាងច្បាសថ់ជាចិត្តសត\ក្នុងថ្ន្កអ់ី
(នមកសំងំក្នងុរូបកាយជាមនុស្សលោនះ  លោហ�យលោ�លដែបកកាយរំ�យអត្ថភិា�
ជាមនុសស្  លោគនឹងមនលោ�ល៧ខណៈដូរលោព្រគាងវិញ្ញណ្លោlជាសត\ក្នងុថ្នក់្ណ
មួយលោដាយលោ�&សមនិរចួលោx�យ។  ព្រតងច់ណំុចលោនះ  ក្មយួៗគិតលោម�លចុះធម្មជាតិ
លោនះយុត្តធិម៌ ឬលោទ? ក្នងុពាក្យយុត្តធិម៌មនពាក្យថធម៌ក្នុងពាក្យលោនះ ជាពាក្យ
របស់ព្រ�ះ�ុទ្ធលោទដឹងលោព្រពាះមនពាក្យថធម៌ ដែតក្នងុសភា�ជាមនុស្ស លោយ�ងដែតង
មនអារម្មណ៍ថ �ិភ�លោ�កលោនះអយុត្តធិម៌ណស់ មនុស្សល្អព្រតូវមនុស្សខូច
លោធ\�(ប ព្រតង់លោនះអយុត្តិធម៌ណស់ ព្រតង់លោនាះអយុត្តិធម៌ណស់ មនុស្សយំ
ដែព្រសកលោព្រពាះរងអំលោ��អយុត្តិធម៌  ដែព្រសកលោនះដែព្រសកអស់ព្រ�លឹងព្រ�លះលោដ�ម្បីរក
យុត្តិធម៌លោព្រពាះខ្លួន�ួបអំលោ��អយុត្តិធម៌។  �ូសូមរំលឹកក្មួយថ លោព្រគាងវិញ្ញ្ណ
ដែដលមកលួចសំងំក្នុងរូបកាយជាមនុស្សលោនះគឺវាជាប់គំាង  �ូចង់និយាយថ
វាដឹងព្រចxំ  វាអវិជា្ជ្ក្នុងភា�ជាមនុស្សណស់  ដូលោច្នះលោហ�យការដឹងរបស់វា
លោស្ទ�រដែតយកជាការមិន(ន។  Wម�ិតក្នុងធម្មជាតិមនភា�យុត្តិធម៌សុព្រកឹត
លោស្ទ�រមួយរយភាគរយ លោប�កំុដែតមនឧបឃតកកម្មជាលោដ�ម គឺវាសុព្រកឹតមួយរយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 48
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ភាគរយ យុត្តិធម៌មួយរយភាគរយ ដែតការដងឹរបសម់នុស្សអវជិា្ជណ្ស់ ទំង
អ្នកព្របព្រ�ឹត្តអំលោ��(ប�ិះជាន់ លោធ\�ទុក្ខបុកម្នញិលោគ  ទំងអ្នកសន្សំព្រទ�្យ កំណញ់
ព្រទ�្យ  ឈា្ន្នីសលោគ គំនុំនឹងលោគក្នុងចិត្តសនា្ត្ន ទំងអ្នករងអំលោ��អយុត្តិធម៌របស់
លោគ�ីលោគ  រងការលោធ\�ទុក្ខបុកម្និញ�ីលោគ  ទំង�ីរ�ួកលោនះមនិ(នដងឹ  ឬអវជិា្ជ្មិន
យល់ធម៌ មិនយល់�ីដំលោណ�រព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃនធម្មជាតិដូចដែតគា្នហ្្នងឹ។ ក្មយួៗគិត
លោម�ល៍!  លោប�គា្នដឹ្ង លោត�គា្នល្ោlព្របព្រ�ឹត្តអាព្រកក់ទំងលោនាះលោក�តលោទ?  សន្សំព្រទ�្យសម្បត្តិ
លោធ\�(បលោគលោដ�ម្បី(នព្រទ�្យសម្បត្តដិែដលយកមកចាយក៏មិនអស់  យកលោlលោធ\�អី
លោល�ស�ីបច្ច័យបួនក៏វាមិនលោក�ត លោហ�យខំព្របឹងយកព្រទ�្យលោនាះលោlលោធ\��ិធីបុណ្យ
ធំៗដែបបលោនះ ឬដែបបលោនាះWមដែតកលោÑ្លរ្បស់ខ្លនួ  លោហ�យលោព្រពាះដែតលោរpងចង់(នលោនះ
គា្ន្ព្របព្រ�ឹត្តអំលោ��អាព្រកក់នំាខ្លួនឱយ្លោlលោសាយទុក្ខក្នុងទុគ្គតិភ�យ្៉ាងយូរ  រងទុក្ខ
រងលោទស ឈឺចាប់គា្ម្នលោ�លព្រសាកព្រសានមួយខណៈលោx�យ ខ្លះលោព្រពាះដែតអញ
ខា្ល្ចអន់  ខា្ល្ច(ក់មុខមិនទទួលសា្គ្ល់ថខ្លួនអន់លោទ  ព្របឹងលោល�កមុខណស់
ព្របឹងថខ្លនួថ្ងៃថ្លថ្នូរណស់  ព្របឹងលោធ\�លោ�កធំ  ព្របឹងលោធ\�អ្នកមនមុខមនមត់ក្នុង
សង្គម  មនុស្សខ្លះមនចំណុចល្អបន្តិច  មនគុណសម្បត្តិ  លោគសរលោស�បន្តិចក៏
វលោង\ង  �ុលនឹងអញ  លោក�តលោមទនភា�នឹងខ្លួនឯង  លោ�កធម៌ទំង៨យា៉្ង
ដែដលជាធមវ៌លោង\ង នងិជាធម៌នំាឱ្យវលោង\ងលោF�័ទ្ធ�ុំវិញមនុសស្ដែដលកំ�ុងមន
អវិជា្ជ្ លោនះឬជាការលោធ\�ព្របលោយា�ន៍លោដ�ម្បីខ្លនួឯងដូចលោគព្រ(ថ្ន្លោនាះ? លោនះគឺអវិជា្ជ្
ដែមនណ៎!  លោប�គា្ន្ដឹងថលោនះគឺអវិជា្ជ្  លោនះគឺការបផំ្ល្ញខ្លួនឯងយ្៉ាងធំ  យ្៉ាង
លោព្រÌរកលោរីខ្លួនមិនរួច  លោត�គា្ន្នឹងលោធ\�លោក�តដែដរ  ឬលោទ?  លោនះលោហ�យគឺសម័យកម្ល្ំង
រមូរខា្ល្ំង  កម្ល្ំងនំាឱ្យលោក�តមនុស្ស  កម្ល្ងំរមូរខា្ល្ំង  មនុស្សអាW្ម្និយមខា្ល្ំង
ដែលងសា្គល់្បុណ្យ ដែលងសា្គល់្អ\លីោ�ថ (ប�ិតព្រ(កដ ដែលងសា្គល់្អ\លីោ�ថ
លោធ\�ព្របលោយា�ន៍លោដ�ម្បីខ្លួន  ដែលងសា្គ្ល់អ\ីលោ�ថ  អំលោ��បំផ្ល្ញខ្លួន  ជាសម័យ
ព្រសីៗដែដលមនចរិតលោថកទបលោx�ងមកអង្គុយដែណនាំលោយ�ង�ីលោរpងសីលធម៌
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 49
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បលោព្រង&នមនុស្ស�ីលោរpងលោស្នហា  �ីលោរpងសុភមង្គល លោម�លចុះហួសចិត្តណស់
សម័យ�ួកលោចារលោx�ងមកនិយាយលោរpងយុត្តធិម៌ និយាយលោរpងលោស្ម�ភា�គា្ន្ និយាយ
លោរpងសិទ្ធិមនុសស្  លោរpងថ្ងៃថ្លថ្នរូរបស់មនុសស្  xប់អសរ់លីងលោហ�យ  ក្មួយព្រសថ្ងៃម
លោម�លកម្ល្ំងរមូរខា្ល្ំងលោនះ លុះដល់ព្របដែហល២៥០០ឆ្ន្ំលោទ&ត លោFលោ�លដែដល
កម្ល្ងំរមូរខា្ល្ងំជាងលោនះលោlលោទ&ត  អាយុមនុស្សចុះមកលោFព្រតឹមដែត១០ឆ្ន្ំ  លោហ�យ
�លោម្លះ្បរមណូ(នផ្ទុះលោx�ងលោFលោ�លលោនាះ  លោត�មនុស្សនឹងលោlជាយ្៉ាងណ
លោប�វាxប់ដែលងដឹងខុស ដឹងព្រតូវដាំក្បាល់ចុះWំង�ី�ំនាន់ឥxូវលោនះលោlលោហ�យ
លោត�លោយ�ងរស់យ្៉ាងលោម៉ចលោក�តលោl? មនដែតលោlសុគតិភ� ឱ្យ�ួកអ្នកខា្ល្ំងដូចគា្ន្
លោFតWំងគា្ន្ក្នុងទីលោនះចះុ។  លោនះគឺជាសម័យកម្ល្ំងរមរូខា្ល្ំង  អ្នកលោទសនាធម៌
ព្រ�ះ�ុទ្ធសុទ្ធដែតជាមនុស្សវលោង\ងចំាដែតពាក្យធម៌  និងមនុស្សលោ(កព្រ(ស់មនព្របអប់
លោបះដូងជាសត\ក្នុងទុគតិភ� និងអ្នកវិបស្សនាxប់លោព្រគpង គា្មន្ចិត្តជាអ្នក�ួយ
លោគសំងំយករួចដែតខ្លួន ដែតមិន(នរួចខ្លួនលោទ&ត មកលោទសនាដឹកនំាអប់រំមនុស្ស
ឱ្យលោធ\�បុណ្យសន្សំលោសចក្តលី្អ ដែតជា�ិធីបុណ្យលោទ ដំលោណ�រព្រតូវគឺគា្មន្លោទ ចំណយ
លុយ ចំណយកម្ល្ងំ (នមកវិញនូវភា�ងងឹតក្នងុខួរក្បាលអកតញ្ញូ លោហ�យ
បដែន្ថមភា�អាW្ម្និយមដែដលជាធម៌សំយ៉ុងក្បាលចុះ  លោត�ទឹកដីថ្ងៃនចំណុចគួច
ថ្ងៃនកម្ល្ំងដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តថជាទឹកដីដ៏សមគរួ  ការរស់លោFក្នុងព្របលោទសដ៏
សមគួរជាមង្គលដ៏ឧត្តម លោនះចូលក្នងុដំណក់កាលអ\លីោlលោហ�យក្មយួ? សម័យ
កាលដែដលកម្ល្ំងរមូរខា្ល្ំង លោនះគឺជាដំណក់កាលថ្ងៃនការ�នា្ល្កម្ល្ងំរបស់អ្នក
លោ(សសម្អ្តធម៌លោហ�យ។ មនុស្សលោក�តមក�ីកម្ល្ំង  មនុស្សអាW្ម្និយមខា្ល្ំង
លោក�តមក�ីកម្ល្ំងរមូរខា្ល្ំង  �ូមក�ន្យល់មនុស្សឱ្យយល់ព្រតូវ  សា្គ្ល់បុណ្យ
សា្គ្ល់(ប សា្គ្ល់ល្អអាព្រកក់ សា្គ្ល់ធម៌ សា្គ្ល់ផ្លូវសព្រមប់�ីវិត គឺជាការ�នា្ល្
កម្ល្ំងរមូរលោហ�យក្មួយ។ លោត�លោយ�ងអាច�នា្ល្កម្ល្ំង(នលោទ? លោទ! លោយ�ងលោក�ត�ី
កម្ល្ងំដែដរ លោនាះលោយ�ងគា្ម្នអំណចអ\ីលោlទញ�នា្ល្កម្ល្ំង(នលោទ គឺ�នា្ល្អញ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 50
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ឬភា�អាW្ម្និយមរបស់មនសុ្ស �នា្ល្ការយល់ខុសរបស់មនុសស្ �នា្ល្ការមិន
សា្គ្ល់ធម៌របស់មនសុ្សគឺជាការ�នា្ល្កម្ល្ំងរមរូលោហ�យ  លោព្រពាះកម្ល្ំងដែដលរមូរ
ខា្ល្ំងលោlៗ គឺវានឹងនាំដល់ការផ្ទុះដែផនដី ផ្ទុះលោ�កិយរបស់មនុស្ស លោឆះដល់
លោទវWលោព្របតទុគ្គតិភ�ជាន់ដែក្បរៗមនុស្សលោនះលោទ&តផង។ រយៈលោ�ល�ីលោនះលោl
ដល់កម្ល្ងំបលោង្ក�តព្រ�ះសិអារ្យលោមព្រតី ការបំភ្លផឺ្លវូថ្ងៃនចិត្តសត\ឱ្យចតិ្តដឹងកតញ្ញគូលឺោធ\�
ដែតមួយដងលោនះលោទ&តគត់  លោប�សត\គា្មន្ឧបនិស្ស័យចាប់យកការបំភ្លលឺោដ�ម្បីឱ្យចិត្ត
មនធម៌កតញ្ញមិូន(ន លោនាះសត\នឹង(ត់បង់ឱកាសដ៏កព្រមលោនះអស់រាប់�ន
ឆ្ន្លំោlមុខលោទ&ត លោហ�យ�ីវិតនឹងវិលវល់ក្នងុសុគតិភ�ទបៗខ្លះ និងក្នងុអ(យភូមិ
ខ្លះរកទីបំផុតគា្ម្ន  អ្នកលោម�លយល់លោu�ញ�ីវិតសត\ព្របដូចនឹងមមចលោហ�រចូល
លោភ្ល�ង ប៉ុដែន្តសត\ដែដលវិលវល់លោក�តសា្ល្ប់វលោង\ងវងា្វ្ន់  មិនដឹងទិសតំបន់លោល�ស
សត\មមចលោព្រច�ន�នដងលោlលោទ&ត ព្រ�ះ�ុទ្ធព្របដូចថ អ្នកលោu�ញមហាសមុព្រទ
ធំលោធង  ប៉ុដែន្តលោប�ព្របដូចមកទឹកដែភ្នកថ្ងៃន�ីវិតសត\ដែដលរងទុក្ខក្នុងដំលោណ�រ�ីវិត
របស់ខ្លួន គឺលោព្រច�នជាងទឹកមហាសមុព្រទហ្នឹងលោlលោទ&ត អី៊ចឹងអ្នកខំមរូអញហ្នឹង
លោម្លះ ខា្ល្ច(ក់មុខ(ក់មត់លោម្លះ ខា្ល្ចអញអន់លោម្លះ (នមុខ(នមត់ហ្នឹងដែត
ក្នុងសភា�ជាមនុស្សដែដលមនអវិជា្ជ្លោទ ជារយៈលោ�លខ្លីណស់ (នមុខលោF
ក្នុងកំលោណ�តមនសុ្សលោហ�យលោlលោសាយទុក្ខក្នុងទុគ្គតិភ�រាប់�នឆ្ន្ំក៏ព្រ�មដែដរ
កុំឱ្យដែត(ក់មុខឥxូវហ្នឹង លោត�សត\ឆ្កួត ឬមិនឆ្កួត? ក្មួយៗគិតលោម�ល៍! ចិត្តចង់
ឈ្នះខា្ល្ច(ក់មុខ  លោហ�យលោធ\�អំលោ��បំផ្ល្ញខ្លួនដែបបលោនះ?  លោនះឬដែដលឱ្យលោគ
សរលោស�រថខ្លនួឆ្លត្ក្នងុកំលោណ�តជាមនុស្សលោនះ?  �ូលោu�ញលោហ�យ �ូរឺតដែតលោដ�មព្រទូង
ឆ្កួតអីក៏ឆ្កួតយ្៉ាងលោនះ អ្នកកា្ល្ហាន�ិតព្រ(កដ គឺមនុស្សដែដលអាចលោធ\�ការងារ
ព្របឆំងនឹងព្របលោយា�ន៍ផ្ទ្ល់ខ្លួន លោត�ក្មួយៗយល់ពាក្យលោនះលោទ? ដែផនដីខ្លះមន
កម្ល្ំងបលោង្ក�តជាព្រ�ះ�ុទ្ធបំភ្លឺផ្លូវមនុស្សដល់ព្រតូវ៥អង្គ  ប៉ុដែន្តសត\លោFដែតគា្ម្ន
ឧបនិស្ស័យ(ន�ួបព្រ�ះ�ុទ្ធលោហ�យសា្ត្ប់យល់ ចិត្តលោFដែតអកតញ្ញូ។ ដែផនដី
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 51
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ខ្លះលោទ&ត  កម្ល្ងំមិន(នបលោង្ក�តកតញ្ញូ�នក�ំូលមកបំភ្លឺផ្លូវលោទ  លោហ�យព្រ�ះ�ទុ្ធ
ព្រ�ះនាមសមណលោគាតមព្រWស់ដឹងលោដាយបញ្ញ្នាំមុខ  លោFដែតលោព្រប�រយៈលោ�ល
បួនអាសលោង្ខយ្យ មួយដែសនកប្បលោដ�ម្បីព្រWស់ដឹងដែដរ។ មួយកប្បគឺមនរយៈលោ�ល
មួយរ�យដែផនដី លោត�យូរប៉ុនណ? លោហ�យបួនអាសលោង្ខយ្យ លោលខមួយលោហ�យ
សូន្យ១៤០ដងកប្ប ចុះបួនអាសលោង្ខយ្យ មួយដែសនកប្បលោត�យូរបុ៉នណ?  លោហ�យ
លោយ�ងទំងអសគ់ា្ន្វិលវលល់ោក�តសា្ល្ប់  វលោង\ងវងា្វ្ន់យូរជាងហ្នងឹលោlលោទ&ត  លោហតអីុ
(នជាមនឱកាសសា្តប់្ការបំភ្លធឺម៌របស់ព្រ�ះ�ុទ្ធលោហ�យ  ក្មយួៗខ្លះលោធ\�ឱ្យឱកាស
ដ៏កព្រមលោនះកន្លងហួសលោl  លោត�ក្នុង�វីិតមនុស្សមនអ\ីសំខាន់ជាងការសា្ត្ប់ធម៌
លោនះឱ្យយល់ លោត��ីវិតលោជាគ�យ័(នលុយរាប់ពាន់�នៗៗដុ�្ល្រ លោស្ម�នឹងការ
សា្តប់្ធម៌យល់ដែដរ ឬលោទ? សូមក្មយួៗដែដលមនឧបនិស្ស័យដែដល(នលោក�តក្នុង
ព្របលោទសដ៏សមគួរលោហ�យ (នសា្ត្ប់ធម៌លោនះយល់រកផ្លូវ�ីវតិលោu�ញ(នលោlជា
ព្របលោយា�ន៍សព្រមប់ក្មួយៗដែហលឆ្លងវាលវដ្តសង្សារដ៏ដែវងឆ្ង្យ  លោហ�យមន
ឧបនិស្ស័យ(ន�ួបព្រ�ះ�ុទ្ធ  លោហ�យសលោព្រមចធម៌ដឹងថខ្លួនលោនះជាកម្ល្ំង គឺ
ព្រ�ះអរហន្តលោFក្នុងជាតិកំលោណ�តណមួយផងលោlចុះ។  សូមក្មួយៗរីករាយ
នឹង�ីវិតព្រតូវរបស់ក្មួយផងលោlចុះ!  លោនះលោហ�យគឺជាយុត្តិធម៌ដែដលក្មួយៗដែព្រសក
ដលោង��យលោ�រកលោនាះ!!!

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2740992369462173
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ថ្ងៃ��ទី០៦ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០២:២៩នាទីរវេ%&ល
រលោប&បលត់ដំកូនឱយ្ព្រតូវ៖

ដំបូងបំផុតព្រតូវសា្គ្ល់ឱ្យ(នផ្លូវរបស់�ីវិត  លោត�សា្ល្ប់លោក�តយា៉្ងលោម៉ច
�ីវិតវាបន្តលោlណលោទ&ត លោហ�យបញ្ចប់ព្រតឹមណ? លោនះគឺធម៌។ បនា្ទប់្�ីកំណត់
ផ្លូវ�ីវិតលោដ�រ(នលោហ�យ លោទ�បដឹងថលោ�លបច្ចុប្បន្ន  �ីវិតព្រតូវលោធ\�អ\ីឱ្យព្រតឹមព្រតូវ
ឬឱ្យលោចញជាព្របលោយា�ន៍សព្រមប់�ីវិត  លោហ�យលោប�ជាអ្នកដឹកនំាព្របលោទស  លោ�ល
យល់ធម៌លោហ�យ  លោទ�បយល់ដឹងព្រតូវថលោរ&បចំ�ីវិតឱ្យលោគទំងអស់គា្ន្រស់ដែបប
ណលោlលោ�ថព្រតឹមព្រតូវលោlលោក�តលោនាះ។ លោរpង�ិតគឺ�ីវិតមិនដែមនព្រតូវរស់ដែតក្នងុ
លោ�កយិថ្ងៃនមនុស្សប៉លុោណ¾្ះលោទ  ប៉ុដែន្ត�ីវិតលោនះព្រតូវលោធ\�ដំលោណ�រក្នុងផ្លូវដដ៏ែវងរាប់
ពាន់�នឆ្ន្ំលោហ�យ�ីវិតខ្លះផ្ទុះដែផនដីលោព្រច�នដងទព្រមំលោlដល់លោគាលលោÍ(ន
ដឹងខ្លួនថ ខ្លួន គឺជាកម្ល្ំង ព្រ�ះអរហន្ត លោនះជាលោគាលលោÍទីបំផុត។ ការយល់
ដឹងព្រតវូ ឬការយល់ដឹងធម៌ ឬការយល់ដឹងអំ�ីផ្លូវ�វីិតលោដ�រលោ�ថសម្ម្ទិដ្ឋិ។
លោប�លោយ�ង(នដឹងផ្លូវថ្ងៃន�វីិតលោដ�រដែបបលោនះលោហ�យ  ក្នុងនាមលោយ�ងជាឪ�ុកម្ត្យ
ថ្ងៃន�ួកកូនៗ  លោត�លោយ�ងព្រតូវអប់រំ�ួកវាយ្៉ាងលោមច៉លោទ�បលោ�ថ  ព្រស�ញកូ់នដែដល
ព្រតឹមព្រតូវលោនាះ? រាល់ទលោង\�ទំងអស់ណ សកម្មភា�ទំងអស់ណ សម្ភ្រទំង
អស់ណដែដលផ្តល់លោlឱ្យលោក្មង លោហ�យដែដលលោធ\�ឱ្យលោក្មងលោក�តមនភា�អាW្មនិ្យម
លោមទនភា�នឹង�ីវិតវា លោក�តចិត្តលោម�លងាយអ្នកដថ្ងៃទ សប្បាយវក់វីគឺសុទ្ធដែត
ជាផ្លវូខុសទំងអស់។ ខួបកំលោណ�តឱ្យកូន ព្រ(ប់ឱ្យកូនព្របឹងលោរ&នលោដាយលោដាះដូរ
នឹងរងា្វ្ន់ដែបបលោនះ  ឬដែបបលោនាះ មិនឱ្យលោគប៉ះកូនលោដាយមនចិត្តយល់ថលោគ
លោនាះអន់ជាងកូនខ្លនួ ទិញសម្ភរ្ឱ្យកូនលោព្រពាះចង់ឱ្យកូនសា្អត្លោល�សលោគ ចង់ឱ្យ
កូនខ្ពង់  ខ្ពស់ជាងលោគ  ។ល។  សុទ្ធដែតទលោង\�រុញទម្ល្ក់កូនលោដាយចិត្តព្រសឡាញ់
ដែបបឆ្កួត  ដែតប៉ុលោណ¾្ះ  លោត�ក្មួយៗគិតយល់�ីអ\ីដែដល�ូនិយាយលោនះលោទ?  ព្រតូវ
ដែដលព្រតូវគឺ  ព្រតូវឱ្យកូនខ្ពង់ខ្ពស់  រឹងមំ(នជាទី�ឹងដល់មនុស្សផងគា្ន្លោទ�ប
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 53
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លោ�ថព្រតូវ  ព្រតវូគឺព្រតូវ  ព្រតវូគឺដែបបហ្នឹង។ ការចង់ឱ្យកូនខ្ពង់ខ្ពស់លោដ�មប្ីជាទី�ឹង
ដែតក្នុងព្រគួសារ  លោហ�យនិង  ជាទី�ឹងរបស់ព្រគួសារវាក្នុងថ្ងៃថdអនាគត  គឺជាការ
សម្លប់្កូនទំងរស់  មនន័យថ �ីវិតកូនលោFរសល់ោទ ដែតម្តយ្ឪ�ុក(នសម្លប់្
ដែខ្ស�ីវិតកូន មនន័យថ ឪ�ុកម្ត្យ(នរុញដែខ្ស�ីវិតកូនឱ្យសំយ៉ុងក្បាល
ចះុលោព្រកាមលោlក្នុងទុគ្គតិភ�  លោដាយលោសចក្តីព្រសឡាញ់ដ៏ងងឹតងងុលរបស់ខ្លួន។
លោនះគឺឪ�ុកម្តយ្អកតញ្ញ។ូ  �ូលោF ចំាសម្តដីែម�ូ៉អត់លោភ្លចលោទលោFក្នងុមលោនារម្មណ៍។
គាត់(ននិយាយថ ឪកូនឯង(នបលោព្រង&នដែមW៉មលោស&វលោ គតិលោ�កថ កូន
កតញ្ញទូញវង្សព្រតកូលដែដលលោថកទបឱ្យលោx�ងមកខ្ពស់(ន  លោហ�យគាត់និយាយ
ថ ប្តីគាត់មនលក្ខណៈជាប្តីផង  ជាអ្នកមនគុណផង  និងជាព្រគូផង  មលោនា
គាត់អាចដែបងដែចកអារម្មណ៍ណដាច់�ីអារម្មណ៍ណ(ន។  �ូសូម�ញ្ញ្ក់
អារម្មណ៍ក្មួយៗថ  សត\លោសាយ  ទំងអស់�ុំមនសម្បកជាសាច់លោទ  លោព្រពាះ
សម្បកលោនះលោធ\��ីកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុ ឯលោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោធ\��ីកម្ល្ំងដែដលលោម�លមិន
លោu�ញប៉ះព្រតូវមិន(ន  ដូលោច្នះសត\លោសាយទំងលោនាះយល់គា្ន្(នWមសញ្ញ្
ទ្វ្រមលោនា ព្រតង់លោនះក្មួយយល់លោទ ព្រសថ្ងៃមលោu�ញលោទ?  ក្មួយយល់(នWមមលោនា
រម្មណ៍លោទ?  លោប�គា្មន្រូបដែដលលោក�តមក�ីកម្ល្ងំថ្ងៃនធតុ វាលោព្រប&បដូចលោគបកសម្បក
សាច់មនុស្សលោចញផុត�ីលោព្រគាងវិញ្ញ្ណ លោហ�យលោ�លលោនាះលោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោF
កណ្ត្លវាលលោហ�យ �ក់អារម្មណ៍ខូច ឬអារម្មណ៍ល្អរបស់ខ្លួនដែលង(ន
លោហ�យ សត\លោFក្នុងថ្ន្ក់ជាមួយគា្ន្លោម�ល លោu�ញចិត្តរបស់សត\ដថ្ងៃទលោទ&ត គឺ
ចាប់សញ្ញ្ចិត្តរបសស់ត\ដថ្ងៃទលោទ&ត(នយ្៉ាងច្បាស់  ដែលងបន្លំលោគ(នដូចជា
លោlដែចកអំលោណយយកមកបលោងា្ហ្ះក្នុងលោហ\សប៊ុក សត\ក្នុងថ្ន្ក់ជាមួយគា្ន្ចាប់
សញ្ញដឹ្ងថមិនដែមនឱ្យលោទ គឺចង់(នមុខមត់លោទ ពាក្យព្រសួលសា្តប់្គឺថ ព្រសាត
លោខាបងា្ហញ្គូទកណ្តល្វាលលោហ�យ ចិត្តអ្នកខូច និងចិត្តអ្នកល្អមិន(ច់សដែម្តង
លោទ&តលោទ អ្នកណចតិ្តយ្៉ាងលោម៉ច សត\ដថ្ងៃទចាប់សញ្ញ្ដឹងយ្៉ាងច្បាស់ ចិត្តឱ្យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 54
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ឬចិត្តខា្វ្យខ\ល់នឹងសខុទុក្ខរបស់អ្នកដថ្ងៃទ  ឬចិត្តចង់(នមុខមត់មកខ្លួនឯង
ចិត្តចង់លោx�ងឋានសួគ៌(នលោlលោធ\��ិធីបុណ្យ សត\ដថ្ងៃទ(នដឹងយ្៉ាងច្បាស់លោព្រពាះ
គា្មន្សម្បកសាច់ឈាមដូចមនុស្សលោFព្រគប(ំងលោព្រគាងវិញ្ញណ្លោទ ដូលោច្នះ(នជា
�ូរំលឹកលោហ�យរំលឹកលោទ&តឱ្យក្មួយលោម�ល លោចតនារបស់ខ្លួនឱ្យដែមនដែទន លោត�ជា
លោចតនាឱយ្ លោចតនាសលោស្រងា្គ្ះ  លោចតនាបុណ្យ  ឬកល៏ោចតនាលោដ�ម្បីខ្លួនឯង លោចតនា
ចង់(នមខុមត់ខ្លួនឯង  លោចតនាឈា្ន្នីស  លោចតនាបំ(ក់លោគ  បង្ខូចលោគ  គឺជា
លោចតនា(ប?

�ូសុំនិយាយ�ីសត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់  លោ�លចិត្តលោនាះសំងំក្នុងរូបកាយ
មនុសស្ ចិត្តដែដល(នឱយ្(ន�ួយលោគ �ួយមនុស្សដែដលចិត្តយល់ថមនតថ្ងៃម្ល
គរួទទួល(នការ�ួយ�ីខ្លួន  ចិត្តលោនាះសប្បាយខា្ល្ំងណស់  លោហ�យលោ�លចិត្ត
លោនាះ(នទទួលការលះបង់�ីអ្នកដថ្ងៃទ  ខ្លួនស្ទង់ដឹងថលោនះគឺជាការលះបង់
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មិនគិត�ីរបស់ដែដលលោគឱ្យលោនាះលោទ  ខ្លនួកក់លោ ្́តខ្ា្ល្ងំណស់  លោ�លចិត្ត
លោនះប្តរូលោlជាលោព្រគាងវិញ្ញណ្ក្នងុថ្នក់្ខ្ពស់ សប្បាយដែតនឹងឱ្យ (នឱ្យសប្បាយ
លោហ�យ(នទទួលចិត្តឱ្យរបស់លោគ  ចិត្តខ្លនួមនភា�កក់លោ ្́ត្  លោត�ក្មយួៗចាប់សញ្ញ្
ចិត្តព្រតង់លោនះ(នដែដរឬលោទ?  សត\ក្នុងថ្ន្កខ់្ពស់  សម្គ្ល់សញ្ញ្ចិត្ត(នលោលpន
ណស់ លោ�លមកជាមនុស្ស វាយតថ្ងៃម្លមនុស្សដែតWមទឹកចិត្តបុ៉លោណ¾ះ្ ទឹកចិត្ត
លះបងខ់្លួន(នទទួលមនអារម្មណ៍ស្កបស់្កល់ណស់ (អារម្មណ៍កក់លោ ្́ត ្គឺជា
អារម្មណ៍ស្កប់ស្កល់  លោក�ត�ីការពាល់ព្រតូវការលះបង់)  លោហ�យ(នឱ្យអ\ីលោl
មនុស្សដែដលសមនឹងឱ្យមនអារម្មណ៍ថ(ន មិនដែមនឱ្យ  លោlមនអារម្មណ៍ថ
អស់លោទ ឱ្យលោគលោហ�យគមឺនអារម្មណ៍ថ (នណ៎ក្មួយ! លោនះគឺជាចិត្តសត\ក្នុង
ថ្ន្ក់ខ្ពស់  បលោព្រង&នកូនព្រតូវ  គឺបលោព្រង&នធម៌ឱ្យកូនយល់គឺបលោព្រង&នផ្លូវលោដ�រ�ីវិត
ព្រតូវលោដ�រឱ្យកូន(នសា្គ្ល់។  រាល់ទលោង\�ដែដលនាំឱ្យកូនលោភ្ល�តលោភ្ល�ន  ជាប់នឹងលោរpង
លោ�កិយរបស់មនុស្សលោនះ  លោ�កធម៌ទំង៨  គឺជាការរុញកូនឱ្យដាំក្បាល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 55
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ចុះលោព្រកាមទំងអស់។ �ូលោFចាំពាក្យដែម៉របស់�ូនិយាយព្រ(ប់�ូថ កូនលោលង
កុនដែតផលិតកម្មលោយ�ង(នលោហ�យ កំុសដែម្តងកុនឱ្យផលិតកម្មណឱ្យលោសាះ លោហ�យ
គាត់និយាយថ �ួកអ្នករាំលោព្រច&ងអស់ហ្នឹង មុខដែតធ្ល្ក់នរកមិនខានលោទ លោព្រពាះ
�ង\ក់�ង\លីោគឱយ្�ុលដែលងសា្គ្ល់អ\ីៗទំងអស់គិតដែត�ីសប្បាយ។ �ូសា្ត្ប់ពាក្យ
គាត់លោហ�យមិនយល់លោទ  ប៉ុដែន្តឥxូវ�ូយល់ច្បាស់លោហ�យ  ចិត្ត�ូមិនចូលចិត្ត
មិនសប្បាយនឹងលោរpងទំងអស់លោនះដែដរ បុ៉ដែន្ត�ូមិនយល់ថលោហតុអ\ីដែមគ៉ាត់មន
អារម្មណ៍ដូលោច្នះ  លោហ�យគាត់និយាយព្រ(ប់�ូដូលោច្នះ។  ចិត្តលោយ�ងព្រគប់គា្ន្ព្រតូវ
អដែណ̧តរសាត់វិលវល់រាប់មុឺន�នឆ្ន្ំក្នុងភា�ជាលោយ�ង  មនិផ្ល្ស់ប្តូរ�ីលោយ�ង
លោទលោហ�យលោយ�ងមកវក់វី�ុលនឹងលោរpងសិល្បៈរាំលោព្រច&ងសប្បាយដែថមទំងនំាខ្លួន
ឱ្យធ្ល្ក់ចុះទុគ្គតិភ�  លោព្រពាះលោរpងហ្នឹងលោទ&តផង  លោត�ព្រតូវលោទ?  ដូលោច្នះការឱ្យកូន
លោម�លសិល្បៈទំងអស់លោនះលោហ�យ លោធ\�ឱ្យចិត្តរបស់កូនអត់លោនpយណយ ដែថមទំង
ជាប់�ពំាក់នឹងលោរpងខុសទំងលោនះ លោត�ព្រតវូលោទ?  លោត�លោនះឬព្រសឡាញ់កូន?  ឪ�ុក
ម្ត្យដែដលអកតញ្ញូមិនសា្គ្ល់គុណលោទស ខុសព្រតូវ  មិនយល់ធម៌  គឺផ្លូវ�ីវិត
ដែដលចិត្តព្រតូវលោដ�រ  ដែតងដែតរុញកូនដែដលខ្លនួព្រសឡាញ់ឱ្យសំយុ៉ងក្បាលចុះយ្៉ាង
លោនះឯង។

ព្រសឡាញក់នូលោដាយភ្លសឺា្វង្ សា្គ្ល់ធម៌ ព្រគប់លោ�លទំងអស់ព្រតូវទញ
កូនឱ្យលោFក្នុងគន្លងធម៌  ទិញអ\ីឱ្យកូន  ទិញរបស់ឱយ្កូនសប្បាយព្រតូវ�ន្យល់
ព្រ(ប់វាឱ្យយល់យ្៉ាងមំទំថ កូនលោu�ញលោទ កូន(នរបស់ទំងអស់លោនះ លោដាយ
ក្តពី្រសឡាញ់របស់(្៉ម្៉ក់ណ៎!  (្៉ម្៉ក់និយាយលោនះ មិនដែមនចង់ឱ្យកូនព្រសឡាញ់
ដែត(៉្ម៉្ក់លោទ ប៉ុដែន្ត(៉្ម៉្ក់ចង់ឱ្យផ្លូវចិត្តរបស់កូន មលោនារម្មណ៍របស់កូន(ន
ទទួលដឹងថវាមិនដែមនជារបស់លោទ បុ៉ដែន្តជាក្តពី្រសឡាញ់ដែដល(្៉ម្៉ក់មនចំលោពាះ
កូន  លោត�កូនមនលោម�លលោu�ញថកូនមនសំណង  លោហ�យកូនអ្នកដថ្ងៃទលោទះ
ដែមឪ៉មនប៉ុនណក៏លោដាយ ប៉ុដែន្តលោគមិន(ន�ន្យល់កូនឱយ្យល់�ីទំហំទឹកចិត្ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 56
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លោនះលោទ លោហ�យម្យ្៉ាងវិញលោទ&ត កូនសម្លងឹដល់កូនអ្នកខ\ះខាត �ួកលោគគា្មន្ឱកាស
(នរបស់ទំងលោនះលោលងដូចកូនលោទ  លោត�កូនអាណិត�ួកលោគទំងអស់គា្នល្ោនាះលោទ
�ួកលោគជាលោក្មង �ួកលោគក៏ចង់(នរបស់លោលងដូចកូនអ៊ីចឹងដែដរ លោត�ក្នុងដួងចិត្ត
របស់�ួកលោគដែដលចង់(នលោហ�យមិន(ន  លោត�ចិត្តលោនាះលោព្រសកឃ្ល្នយា៉្ងណ
លោ�លលោម�លលោu�ញរបស់កូនកាន់ លោត�ដួងចិត្តរបស់លោក្មងៗទំងអស់ហ្នុងលោគមន
អារម្មណ៍ថលោម៉ច  លោហ�យលោប�កូន  មនលទ្ធភា�បលោង្ក�តរបស់ទំងអស់លោនះឱ្យ
លោព្រច�ន លោដ�មប្ីឱ្យ�ួកលោគ(នសប្បាយ លោត�កូនសប្បាយចតិ្តលោទ?  កូនមនឱកាស
ចូលហាង  ហូបរបស់ឆ្ង្ញ់ៗ  កូនលោម�លលោក្មងៗអ្នកព្រក  ក្នុងចិត្តកូនដឹង�ីការ
លោព្រសកឃ្លន្របស់�ួកលោគលោទ? កំុមនអារម្មណ៍អញលោF(ំងណ៎កូន? កូនឃ្លន្
លោគក៏ឃ្លន្ដែដរ កូនឆ្ងញ់្លោគក៏ឆ្ងញ់្ដែដរ កូនសប្បាយលោគក៏សប្បាយដែដរ មនុស្ស
ដូចគា្ន្ណកូន  លោហតុអ\ីកូនស្ទង់ចិត្តលោគឃ្ល្នមិន(នដូចដែតកូនឃ្ល្នអ៊ីចឹង
ដែដរណ៎?  កូនយល់អារម្មណ៍លោនះលោទ?  កូនមនសំណងណស់ដែដលកូន
លោក�តមកចំម្តយ្ឪ�ុកមនលទ្ធភា�ដែបបលោនះ  លោហ�យលោចះ�ន្យល់ធម៌  �ន្យល់
ផ្លូវ�ីវិតដល់កូនដែបបលោនះ  ឱ!កូនព្របុសព្រសីបណ¸ូលចិត្តលោអ�យ!  លោប�(៉្រាកូន
ព្របុសព្រសីលោអ�យ  កូន�ឹងអ្នកណ  មនុស្សដូចគា្ន្ណ៎កនូ  កូនឈឺលោគក៏ឈឺដែដរ
កូនសប្បាយលោគក៏សប្បាយដែដរ  លោប�កូន�ួយលោគឱ្យ(នសប្បាយ លោត�កូនសប្បាយ
លោទ? លោនះជាចិត្តសត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់ លោត�ក្មួយៗយល់លោទ? ធម្មជាតិលោនះយុត្តិធម៌
ណស់  ចិត្តមនុស្សដែដលល្អ  ដែដលសំងំយករួចដែតខ្លួនមិន(ន ដែដលលោu�ញ
ទុក្ខរបស់អ្នកដថ្ងៃទ ឈចឺាបដ់ចូដែតទុក្ខរបស់ខ្លនួ សប្បាយ នឹង(ន�ួយមនុស្ស
ដែដលមនតថ្ងៃម្ល លោហ�យលោប�កម្ល្ងំខ្លនួព្រតូវ�ួយមនុស្សគឺ(ន កានដ់ែត លោព្រច�ន លោនាះ
យល់ថខ្លនួយល់ព្រតូវ មនុស្សដែតម្នក់្លោសាះ ដែត�ួយមនុស្ស(នក្នងុព្រទង់ព្រទយធំ
លោត�ផ្លវូលោនះព្រតូវលោទ?  «ស�\ទនំ  ធម្មទនំ  �ិនាតិ  គា្ម្នការ ឱ្យណព្របលោស�រ
ជាងការឱយ្មនសុស្យល់ព្រតូវ  យល់ធម៌  ឬយល់ផ្លវូ�វិីតលោទ»។  លោនះគឺបដិវត្តន៍
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 57
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ផ្នត់គំនិតលោហ�យ  ព្រតូវដែតលោធ\�ឱ្យ(នសលោព្រមចជាក្តីសុខរបស់មនុស្ស ទំងនគរ
មនុស្សជាតិលោព្រច�នណស់  ការលោ(ះបង់កិច្ចការលោនះលោចាលគឺជាការព្របមថឈាម
ម្តយ្ដែដល(នទម្លក់្កូនក្នងុលោបសកកម្មថ្ងៃនការ�ួយមនុស្ស ចិត្តប៉ងខា្ល្ងំណស់
ផ្ល្ស់ប្តូរឱ្យ(ន  លោទះមនុស្សរាប់�នកាច់មួលបំពាន ព្របមថបុករុក  ដែត
មិនលោចាលលោទផ្លូវលោFដែតលោlមុខ  លោព្រពាះជាក្តីសុខមនុស្សទំងនគរ។  ឱបកូន
ជាប់នឹងលោដ�មព្រទូង  បងា្ហញ្ព្រ(ប់វា�ីក្តពី្រសឡាញ់ឱ្យវាដឹងថលោនះជាក្តពី្រសឡាញ់
ឱ្យវាមនទីអាងលោព្រពាះវាមនម្តយ្ឪ�ុកដែដលព្រសឡាញ់វា បុ៉ដែន្ត កុំលោធ\�ជាទីអាង
រហូតដល់វាលោx�ងចាង  មនលោរpងអ\ីក៏អាងឪ�ុកម្ត្យលោធ\�ឱ្យ ក៏អាងថឪ�ុក
ម្ត្យកាន់លោ��ង  ព្រតូវព្រ(ប់វាថ  លោរpងកូនខុសលោទះខុស  លោល�អ្នកណក៏លោដាយ
(្៉ម៉្ក់ព្រតវូដែតរកខសុព្រតូវឱ្យមនុសស្  លោប�កូនយល់ថ  កូនជាកូនរបស់(្៉ម៉្ក់
លោហ�យ(្៉ម៉្ក់មខុដែតលលោមd¬ងមកខាងកូនតិច  ឬលោព្រច�ន  លោនាះកូនយល់ខុសធំ
ណស់  (៉្ម៉្ក់លោធ\�ជាទីអាងរបស់កូនដែតមនអំលោ��អយុត្តិធម៌មកលោល�កូនដែត
ប៉លុោណ¾្ះ ដែតលោប�កូនអយុត្តិធម៌លោlលោល�លោគ (្៉ម៉្ក់សូមព្រ(ប់កូនឱ្យលោហ�យ គឺ(្៉
ម្៉ក់លោនះលោហ�យជាអ្នកដាក់លោទសកូន (្៉ម្៉ក់លោធ\�ដែបបលោនះ លោព្រពាះ(្៉ម្៉ក់ព្រសឡាញ់
កូនលោដាយភ្លឺសា្វ្ង  (្៉ម៉្ក់មិនកាន់លោ��ងកូនដាច់ខាត  វាគឺជាការរុញកូនឱ្យ
លោដ�រផ្លវូខុស ឱ្យកូនសំយុ៉ងក្បាលចុះលោព្រកាម មិនដែមនជាការព្រសឡាញ់កូនលោនាះលោទ
គឺជាការបំផ្លញ្កូនលោដាយភា�ព្រសឡាញ់ថ្ងៃនម្តយ្ឪ�ុក ងងឹតងងុល ឬម្ត្យ
ឪ�ុកអកតញ្ញូលោទកូន។

�ូលោFចំាសម្តីម្ត្យ�ូ ដែដលនិយាយលោlកាន់មនុស្សដែដលសា្គ្ល់គាត់
ថមិនថ្ងៃវកូន  កាន់លោ��ងកូន  ខូចកូនអស់លោហ�យ  លោម�លកូនអញលោម�លអញថ្ងៃវ
អញព្រ(ប់វាឱ្យដឹងខុសព្រតូវ  លោម�លកូនអញទំង�ីរលោម�ល  លោហ�យអញស្អប់
ណស់អ្នកណថ្ងៃវកូនមនិព្រ(ប់លោហតុផល  ខឹងភា្ល្មទញមកដាក់ភឹង  លោក្មងវា
មិនដងឹអី  លោប�មិនព្រ(ប់វា  លោម៉ចវានងឹដឹង  លោនះជារូបភា�ថ្ងៃនការអប់រំកូនដែដល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 58
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�ូលោFចងចំាជាប់ក្នងុមលោនារម្មណ៍។ គាត់ចង់ថ្ងៃវ�ូ មនលោ�លមួយលោនាះ�ូរត់ គាត់
មិនរត់Wមលោទ  បលោណ្ត្យឱ្យ�ូរត់លោl  ព្របដែហលមួយអាទិត្យលោព្រកាយ  �ូហូប
(យជាមួយនឹងគាតរ់ួចលោហ�យ គាត់ទញដែមកកន្ទួតដែដលលោ(ចស្លឹកលោចញរួច
ជាលោព្រសច លោហ�យគាតទ់ញថ្ងៃដ�ូមកអង្គុយបត់លោ��ងលោFមុខគាត់ លោហ�យនិយាយ
ថ ដែមព៉្រ(ប់កូនឱ្យលោហ�យ កូនខុសលោទ�បដែមថ៉្ងៃវ កូនយល់លោទ? លោហតុអី(នកូនរត់?

ដែមម៉និរត់Wមកូនលោទ ដែតដែមម៉ិនឱយ្កូនរួចខ្លនួលោទ លោប�ដែមថ៉្ងៃវលោ�លលោនាះមិន(ន ចំា
ថ្ងៃថdលោព្រកាយក៏កូនរត់មិនរួចដែដរ លោត�កូនដឹងថខ្លួនឯងខសុលោទ វាព្រតូវដែតថ្ងៃវ លោព្រពាះ
កូនឯងខុស ថ្ងៃថdលោព្រកាយកូនចងរ់ត់លោទ&តលោទ?  ខុសណ៎!  គឺកូនខុស(នដែម៉ថ្ងៃវ។
Wំង�ីថ្ងៃថdលោនាះមក  លោ�លព្របលោÍ�ូ  គាត់បក់ថ្ងៃដ  លោហ�យ�ូព្រតូវចូលមកអង្គុយ
បត់លោ��ងលោFមុខគាត់  សា្ត្ប់គាត់�ន្យល់�ីលោរpងដែដល�ូខុស  លោនះជារូបភា�
ដែដល�ូលោFដែតចំា�ីក្តពី្រសឡាញ់ដែដលភ្លឺសា្វ្ងរបសគ់ាតច់លំោពាះ�ូ  ដូលោច្នះលោហ�យ
ក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូ �ូបលោង្ក�ត(នជាគតិថ មនសុស្ព្រតូវរស់លោFក្នុងភា�តងឹដែតង
�ីរយា៉្ងគឺតឹងដែតចំលោពាះទលោង\�អាព្រកក់របស់ខ្លួនឯង  និងទលោង\�អាព្រកក់របស់អ្នក
ដថ្ងៃទ លោហ�យនិងអធ្យាព្រស័យមួយ។ មកដល់លោ�លលោនះ�ូសម្លឹងលោម�លលោlខាង
លោព្រកាយវញិ លោទ�ប�ូ(នយល់�ីដលំោណ�រលោដ�មទងថ្ងៃន�វិីត�ូ និងម្តយ្�ូ កូនខា្ល្
មិនលោក�តលោចញ�ីមWជាសត\ឈ្លូស(នលោទ  កូនជាព្រ�ហ្មព្រតូវដែតមWជាព្រ�ហ្ម
មWព្រតូវមនព្រ�ហ្មវិហារធម៌  ឱយ្ដែតមWមនព្រ�ហ្មវហិារធម៌លោនាះគឺលោព្រគាង  
វិញ្ញ្ណរបស់គាត់ជាព្រ�ហ្មលោហ�យ  ជាមWថ្ងៃនកូនព្រ�ហ្មជាប់រហូតដល់រាប់
រយ �នជាតិ រហូតដល់(នសលោព្រមចធម៌ដឹងថ ខ្លួនជាកម្ល្ំងទំងអស់គា្ន្។
រូបភា�ជាគំរូដែដល�ូលោFចំា�ីចិត្តករុណរបស់គាត់ដែដល�ីមុន �ូមិនព្រ�ះព្រសxះ
ហ្៊ាននិយាយលោព្រពាះនឹកក្នុងចិត្តថ ម្ត្យលោគក៏ល្អនឹងលោគដូច ដែតម្ត្យលោយ�ងដែដរ
បុ៉ដែន្តលោយ�ងមិន(នដឹង�ីលោសចក្តលី្អរបសម់្តយ្លោគចំលោពាះលោគដែតប៉លុោណ¾ះ្ ដែតលោ�ល
លោនះ�ូដឹងច្បាស់លោហ�យថ  ម្ត្យ�ូចដែម្លកលោល�សព្រសីក្នុងលោ�កដូចអារម្មណ៍
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 59
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របស់�ូមនWំង�ីតូចមកព្រ(កដដែមន គឺក្នងុមួយអាទិត្យគាត់ឈឺ លោកាសខ្យល់
មួយដងឬ�ីរដងមិនដែដលខាន អ\ីដែដល�ូលោFចាំ Wំង�ី�ូលោF លោក្មងអាយុ៧
៨ឆ្ន្ំ  រហូតដល់គាត់លោx�ងឈាមលោដ�រដែលងរួចគឺគាត់កំ�ុងដែត លោកាសខ្យល់
មនអ្នកណមករក�ឹងអី  ឬដឹងដំណឹងថបងប្អនូសាច់ញាតិអ្នកដែដលសា្គល់្
គា្នម្នបញ្ហអី្  គាត់លោល�កអាវវាលលោក្ល¬កពាក់ទំងមិនទន់លោកាសខ្យល់រួចលោនាះ
លោហ�យលោlរក�ួយលោគភា្ល្ម  រហូតដល់បងប្អូនព្រគប់គា្ន្ដំណល់ថ  ដែម៉របស់
ក្មួយឯងឈឺទុក(ន មិនអីលោទឈឺទុក(នអ៊ីចឹងលោនាះ  កំ�ុងដែតលោកាសខយ្ល់ៗ
ព្រសាប់ ដែតលោគមក�ឹងអី ឈប់លោកាសខយ្ល់សិន លោl�ួយលោគសិន �ួនកាល�ីរបី
ថ្ងៃថd  ឬ មួយព្រ�ឹក(នមកលោកាសខ្យល់លោទ&ត  លោហ�យមិនដែមនតិចដងលោទ គរឺាប់
ដងមនិអស់លោទ  រហូតដល់បងប្អនូចំា  លោហ�យនិយាយដំណលតៗគា្ន្�ីលោរpង
លោនះ លោនះគឺចតិ្តករុណរបស់គាត់ ចដែម្លកខុស�ីមនុសស្ដថ្ងៃទ។ និយាយ�ីភា�
គា្មន្អញរបស់គាត់វិញ  លោF�ំនាន់�ល �ត មនព្រសីម្នក់្ដែដលគាត់ព្រតូវជាប់គុក
ព្រសាប់ ដែត(ត់ដែម៉  លោព្រពាះគាត់សលោព្រមចចិត្តលោlជាប់គុក�ំនួសលោគ  �ូយំនឹកដែម៉
រាល់ថ្ងៃថd  អសរ់យៈលោ�លព្របដែហល៦ដែខ លោទ�បគាត់មកវិញ ឱ!ដែមល៉ោអ�យដែម!៉  លោត�ដែម៉
លោlណ? ដែម៉ថដែមខ៉្ជិលព្រ(ប់បងប្អូនឱ្យដឹង ខា្ល្ចលោគដឹងលោហ�យ ឃត់ដែម៉។ ដែម៉
ដឹងថ លោប�ដែម៉លោlជាប់គុក ដែម៉សា្គ្ល់សន្តិសុខគុកលោព្រច�ន លោហ�យលោÔហា្វ្យព្រសុក
រងលោនាះជា�ួកម្៉កដែម៉ លោប�ដែមល៉ោlជាប់គុក ដែមអ៉ាចលោចញមកវិញ(ន លោប�បលោណ្តយ្
ឱយ្មីមួយហ្នឹងលោl វាមុខដែតងាប់លោហ�យ អូយ!ម្ច្ស់ថ្ងៃថ្លលោអ�យ!  ឥxូវលោទ�ប�ូដឹង
ថ  ភា�អត់អញរបស់គាត់ដល់កព្រមិតណ។  និយាយ�ីបញ្ញ្គាត់វិញ  គាត់
នយិាយថ អញលោu�ញលោគលោរ&បការឱយ្កូន លោគលោរ&បចយំា៉្ងលោម៉ច លោប�អាមួយហ្នឹង
លោហ�យមីព្រសីវាខសុគា្ន្ដាច់យ្៉ាងលោនះ ដូចយករបស់ធំលោlញ៉ុកក្នុងរបស់តូចដែម៉
នដែទន  ញ៉ុកវាយា៉្ងលោម៉ចនឹងចូល  វាខំញ៉ុកអ៊ីចឹងលោត�វាឆ្កួតឬអី  ញ៉ុកវាមិន
ចូលលោទ  អញថមិនចូលគឺមិនចូលលោហ�យ។  មនលោរpងមួយដែដលអ្នកភូមិលោគ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 60
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លោផ្អ�លព្រគប់គា្ន្ ដែម៉គាត់មនប្អូនថ្ងៃថ្លព្រសីម្ន្ក់ គឺព្រតូវជាប្អូនព្រសរីបស់ឪ�ុក�ូ។ លោF
លោ�ល លោនាះមនមនុស្សព្របុសលោFភូមិ�ិតគា្ន្ ជាមនុស្សសា្អត្លោហ�យកូនអ្នកមន
�ូ�អំបូរលោហ�យដែថមទំងកនូព្របុសលោនាះ  អ្នកភមូិសរលោស�រថជាកនូព្របុសល្អនងិ
មន រូបសម្បត្តិមកដណឹ̧ងប្អូនព្រសីថ្ងៃថ្លគាត់។ ដែម៉ព្រ(ប់�ូថ ឪ�ុកកូនឯងព្រ(ប់
ដែមថ៉ លោព្រសចដែតលោល�ដែមច៉ាត់ដែចងលោទ  លោប�ដែមថ៉ឱ្យក៏ឱ្យលោl លោប�ដែមថ៉មិនឱ្យកល៏ោព្រសច
ដែតដែមល៉ោl។ លោ�លលោនាះដែម៉�ូសលោព្រមចថមិនឱយ្លោទ អ្នកភូមលិោគលោផ្អ�លព្រគបគ់ា្ន្ថ កូន
ព្របុស លោគល្អយ្៉ាងហ្នងឹលោហ�យ លោមច៉ក៏មិនឱ្យលោFចំាកូនព្របុសណល្អលោល�សហ្នងឹលោទ&ត
មិនងាយរកលោទ។ ដែមល៉ោឆ្ល�យលោlវិញថ លោព្រពាះដែតកូនព្របុសលោគល្អហ្នងឹលោហ�យ (ន
អញមិនឱយ្ហ្នឹង វាមិនសខុនឹងគា្ន្លោទ។ លុះលោព្រកាយមកមនកូនព្របុសអ្នកយ្៉ាប់
ក្នុងភមូិ  កូនព្របុសលោនាះមហាដែសនយ្៉ាប់មកចង់(នប្អនូថ្ងៃថ្លគាត់  ដែមថ៉លោអ�!អា
ហ្នងឹលោហ�យគូវាលោនាះ លោហ�យដែម៉ក៏លោរ&បការឱ្យលោl។  លោត�គួរឱ្យអស់សំលោណ�ចលោទ?

គូលោនះលោFជាមួយគា្ន្រហូតដល់�ំនាន់�ល �ត �ួក�ល �តក៏វាយកូនព្របុស
ហ្នុងលោចាលលោl។ លោFក្នុង�ីវិតរបស់ដែម៉  ដែម៉(នផ្សំផ្គុំមនុស្សខ្ទង់ព្របដែហលមួយ
រយគូ លោF�ំុគា្នរ្ហូតមកដល់ស�\ថ្ងៃថd មិនមនគូណដែដលដែបកគា្ន្លោសាះលោx�យ
ដែមថ៉អញចាប់គូមិនលោល�សមិនខ\ះលោទ លោហ�យលោរpងចាប់គូលោនះលោផ្អ�លអ្នកព្រសុកភូមិ
គាត់ គឺគាត់�ូដែកចាប់គូជាងលោគបផុំតរហូតដល់លោគចំណំគាត់�ីលោរpងលោនះ។ ចំាថ្ងៃថd
លោព្រកាយ �ូនិយាយបដែន្ថម�ីលោរpងចដែម្លកៗរបស់�ីវិតអ្នកម្តយ្�ូ លោ�លលោនះអ\ីជា
ចមdល់ �ូ(នបកព្រសាយអសល់ោហ�យ លោ�ល�ូ(នដងឹថគាត់ជានរណ លោ�ល
លោនះគាត់កំ�ុងដែតលោFទីណ លោហ�យកំ�ុង�ួយ�ូក្នុងកិច្ចការអ\ី  អ៊ីចឹងលោត�(ន
ជាលោ�ល�ូធុញព្រទន់នឹងចរិតរបស់ព្របជា�លរដ្ឋដែខ្មរ �ូអស់កម្ល្ងំចិត្ត ចិត្តចង់
លោដកលោសd¬មឱ្យរលតល់ោl ដែត�ូលោចះដែតមនអារម្មណ៍ថលោធ\�អី៊ចឹងមិនលោក�តលោទ ខុស
ឆ្គងនងឹម្ត្យណស់។  លោFមនលោរpងមួយលោទ&តដែដលព្រតូវបងា្ហ្ត់កូន  ការខា្ល្ច
កូនលំ(ក លោចះដែតអត់ឱនឱ្យកូនក្នុងកិច្ចការលំ(ក លោរpងវាព្រតូវលោធ\�ខ្លួនវា(ន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 61
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លោសាះ  លោចះដែតលោល�កដែលងឱ្យវា  លោហ�យរំលងលោlៗជារហូតដល់(នជាទម្ល្ប់
សព្រមប់�ីវិតកូន  លោនះគឺជាការខុសឆ្គងមួយធំណស់។  �ូគិត�ីខ្លនួ�ូ  �ូនិយាយ
ព្រ(ប់ក្មួយៗថ អារម្មណ៍ថខ្លួនជាលោក្មងគគឺា្មន្លោទលោFក្នងុ�ីវតិ�ូ ទីបផំតុ�ូ(ន
មកជាមនុសស្លោចះ�ិចារណដែបបហ្នឹង  �ូហាក់លោភ្លចអស់រលីងថអារម្មណ៍ជា
លោក្មងលោនាះវាយ៉ា្ងលោម៉ច គឺ�ូលោចះដែតគិតអារម្មណ៍ដែដលមកលោFក្នុងចិត្ត�ូមុនលោគ
គឺ�ីវិតដែតប៉ុណ្ណឹងលោទឬ?  �ីវិតដែត�ីថ្ងៃថdលោក�តដល់មកថ្ងៃថdសា្ល្ប់ដែតប៉ុណ្ណឹងលោទឬ?

លោប�ដែបបលោនះគឺ�ីវិតអត់សប្បាយលោទ  លោu�ញដែតសា្ល្ប់  លោu�ញដែតព្រពាត់ព្រ(ស
លោu�ញដែតអត់(នការ មនស្អីក៏អត់(នការ រស់យូរ រស់ឆប់ ងាប់លោlគឺអត់
ដឹង ដូលោច្នះ  អ្នកមនអ\ីកាលលោFរសល់ោដ�រលោលងសបប្ាយដល់ណកអ៏ត់ចំា លោនះ
លោហ�យគឺជាអារម្មណ៍ដែដល�ូមនិ�ុលនឹងលោ�កធមទ៌ល់ដែតលោសាះ។  កាលលោF
�ីតូច �ូធ្ល្ប់ដែតសួរដែម៉�ូថ លោត�ដែម៉សា្ល្ប់ឬលោទ? ដែម៉�ូលោឆ្ល�យថដែម៉ក៏សា្ល្ប់ដែដរ។
�ូក៏សួរលោទ&តថលោត�ដែម៉លោlចាំខ្ញុំលោFឯងណ?  ដែម៉លោឆ្ល�យថ  ដែម៉ក៏មិនដឹងដែដរ។
លោ�លលោនាះ�ូក៏លោដកយំលោFដែក្បរដែម៉ទល់ភ្លឺ។ �ូមនអារម្មណ៍ថ �ូចាស់Wំង�ី
កាលហ្នងុមក ដូលោច្នះលោហ�យការ�ួយលោធ\�កិច្ចការ លោព្រពាះចង់ឱ្យដែមព៉្រសណុកក៏មន
Wំង�ីលោFលោក្មងរហូតមក។ ឥxូវ�ូដឹងលោហ�យ អារម្មណ៍ដែដលមនថ�ីវិតគឺ
មនដែតលោ�លលោក�តរហូតលោlដល់លោ�លសា្ល្ប់ប៉ុលោណ្ណះ  លោនះគឺជា�ីវិតអត់(ន
ការអ\ីទំងអស់ អត់គួរឱ្យលោលងលោទ លោហ�យបដែន្ថមលោល��វីិតអត់ន័យលោនះ គឺលោ�ល
លោFរស់  �ួកមនុស្សខូច�ិះជាន់លោធ\�(បស�\ព្រគប់លោទ&ត  ជាលោរpងឈឺចាប់ជាន់លោល�
ឈឺចាប់ព្រតូវ(នលោដាះព្រសាយលោហ�យ ជាបញ្ហ្ក្នុងអារម្មណ៍ដែដលទទួល(ន
Wំង�ីតូចមកដល់អាយុជាង៥០ឆ្ន្ំ  លោទ�ប(នអាចលោដាះព្រសាយបញ្ហ្ក្នុងផ្លូវ
ចិត្តលោនះ(ន។ �ូលោស�ចសប្បាយ លោហ�យសប្បាយលោទ&ត លោហ�យសប្បាយលោទ&ត
ក្នងុផ្លវូអារម្មណ៍ខា្ល្ងំណស់ គិតថអី៊ចឹង(នយុត្តធិម៌។ �ូធ្លប់្មនអារម្មណ៍ថ
ធម្មជាតិលោនះអយុត្តិធម៌ណស់ �ំនួសមកវិញលោដាយអារម្មណ៍ថធម្មជាតិលោនះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 62
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យុត្តិធម៌ណស់  �ូរកលោu�ញលោហ�យ  ទឹកដីដ៏ព្រសស់សា្អ្តសព្រមប់�វីិតមនុស្ស
ដែដល�ូចង់ឱ្យ�ួកលោគ(នសុខលោព្រកាយ�ី�ូបិទដែភ្នក��ួកលោគលោl។  លោ�ល(្៉
បិទ  ដែភ្នក�កូនព្រគប់ព្រ(ណ  កូនព្រតូវដែតមនទីឋានរស់លោដាយសុខសាន្ត�ួប
�ុំបង  ប្អនូជាទីកក់លោ ្́ត្  ជាលំលោFដល់រូបកូន  ជា�ព្រមកដម៏ំមួនថ្ងៃនព្រគប់រូប
កូនមនុ(្៉ �អ្នក។

លោនះ  គឺជាសមិទ្ធផលថ្ងៃនការអប់រំឱ្យកូនលោចះសា្គ្ល់ទុក្ខលំ(ក  តស៊ូ
ព្របឆំងនឹងទុក្ខលំ(កដែដលម្ត្យឪ�ុកលោព្រច�នណស់ (នលោម�លរំលងចំណុច
លោនះ។  ម្ត្យឪ�ុកលោព្រច�នណស់ចងឱ់្យកូនព្រសួលលោព្រពាះព្រសឡាញ់កូន  ប៉ុដែន្តលោគ
មិនដងឹថការសាងលោបះដូងកូនឱយ្កា្ល្យលោlជា�ព្រមករបស់មនុស្សផងគា្ន្គឺជា
ការផ្តល់លោសចក្តសីុខ�ិតព្រ(កដ  គឺជាការព្រសឡាញ់កូន�ិតព្រ(កដ  គឺជាការ
ព្រសឡាញ់កូនលោដាយភា�ភ្លឺសា្វ្ង។  ទឹកចិត្តដែដលលះបង់ឱយ្លោlមនុស្សដ៏មន
តថ្ងៃម្លលោព្រច�នៗក្នុងកព្រមិតណ  ភា�ដែផ្អមដែល�មលោFក្នុង�លោព្រÑចិត្តរបស់បុព្រWបុព្រតី
កម៏នកព្រមិតលោនាះដែដរ។  �ីវិតដែដលតស៊ូលះបង់ព្រគប់យ្៉ាង  លោទះដែហលឆ្លង
សាគរក៏លោដាយលោដ�ម្បីបលោព្រម�មលោនាសលោញ្ចតនារបស់ខ្លួនដែដលមនចលំោពាះមនុស្ស
ជាទីព្រសឡាញ់របស់ខ្លួន  គឺដែផ្អមដែល្អមខា្ល្ំងណស់  មនិដូចលោបះដូងបុព្រWបុព្រតី
ដែដលម្ត្យឪ�ុកទលោព្រម�សខា្ល្ចកូនហត់  គជឺាលោបះដូងលោព្រក&មស\ិតកំបុិត  គា្ម្ន
ជាតិលោÌអ\ីបន្តិចលោទ  លោហ�យចិត្តដ៏លោសា្ម្កលោព្រគាកលោនះមិនអាចលោយាងកំលោណ�តក្នុង
ទីខ្ពស់(នលោx�យ មនដែតលោបះដូងដែផ្អមដែល្អមមលោនាសលោញ្ចតនាកប់លោព្រÌ លោម�លដែត
កន្ទុយដែភ្នកយល់ដល់�លោព្រÑចិត្ត  យល់ដល់ទុក្ខលោសាក លោសចក្តីព្រតូវការរបស់
មនុសស្លោទ លោទ�បលោបះដូងអ្នកលោនាះអាចសាងជាសត\ក្នុងសុគតិភ�ដ៏ខ្ពស់លោដាយ
�លោព្រÑលោបះដូងដ៏ដែផ្អមដែល�មលោនះ។ លោបះដូងដែដលចង់�ួយសលោស្រងា្គះ្មនុស្សកព្រមិត
ណ បញ្ញ្ដែដលគិតគូរលោដ�ម្បីលោដាះព្រសាយបញ្ហ្ទុក្ខលោសាករបស់មនុស្សក៏លោក�ន
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លោx�ងៗកព្រមិតលោនាះដែដរលោនះគឺជាការឱ្យបញ្ញ្ដល់បុព្រតព្របុសព្រសីថ្ងៃនមWបិW
កតញ្ញូទំងឡាយ។

សរុបមកវិញ �ូចង់បងា្ហញ្ព្រ(ប់ក្មយួៗថ ក្នងុការអប់រំកូនៗ ភា�ជា
គំរូសំខាន់ណស់មិនអាចខ\ះ(នលោx�យ បលោព្រង&នកូនឱ្យអាW្មនិ្យមគឺបលោព្រង&ន
កូនឱ្យរមិលគុណខ្លួន  វាអាW្ម្និយមរហូតដល់ដែម៉ឪវាក៏វាថ្លឹងថ  មនតថ្ងៃម្ល
មិនលោស្ម�នឹងខ្លួនវា រួមទំងកូនព្រប�ន្ធវាផង លោហ�យគឺជាកំហុសម្ត្យឪ�ុកដែដល
បលោព្រង&នឱ្យកូនអាW្ម្និយមលោនះ  លោព្រពាះផ្លូវ�ីវិតគឺលោFដែវងឆ្ង្យណស់  ភា�
អាW្ម្និយមគឺបំផ្ល្ញខ្លួនឯង គឺបំផ្ល្ញកនូលោដាយក្តីព្រសឡាញ់លdឹតលdង់របស់
ម្តយ្ឪ�ុក។ សូមក្មយួៗយល់ផ្លវូព្រតូវរបស់�ីវិត ឬយល់ធម៌សព្រមប់ជា ព្របលោយា�ន៍
របស់ក្មួយៗ និងមនុសស្ជាព្រសឡាញ់របស់ក្មួយៗលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2741915622703181
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