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ថ្ងៃ��ទី០៦ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:៤១នាទីរវេ%&ល
កាលណមលោនា�ូស្ទង់លោlចិត្តអ្នកសរួ�ីលោរpងនរកលោព្របតការចាប់ជាតិ

ជាលោដ�ម  លោព្រពាះលោគចង់ដងឹ�ីសភា�ព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃនសត\ទំងអស់លោនាះ  �ូមន
ចិត្តចង់បងា្ហញ្ព្រ(ប់លោគWមការយល់  និងពាល់ព្រតូវរបស់�ូលោlលោគខា្ល្ងំណស់
ប៉ុដែន្តលោប�ចិត្ត�ូស្ទង់លោlលោu�ញថ  ចិត្តសរួលោនះព្រ�ួយលោព្រពាះគិតខ្លួនឯង  ចង់(ន
ព្របលោយា�ន៍មកខ្លនួឯង (រម្ភ�ី�ីវិតខ្លនួឯង �ូស្ទង់ដឹងថ លោគជាមនុស្សចិត្តតូច
មិនលោប&តលោប&នអ្នកដថ្ងៃទលោព្រពាះខ្លនួលោគខា្លច្ធ្លក្ន់រកលោព្របតដែតប៉លុោណ¾ះ្ ចតិ្តមនុស្ស
លោនះមិនដែមនជាចិត្តខា្វយ្ខ\ល់ដល់សុខទុក្ខអ្នកដថ្ងៃទក្នងុលំអានចិត្ត�ូលោទ។ លោ�ល
លោនាះចិត្ត�ូព្រគឺតភា្ល្ម នឹកក្នុងចតិ្តថ ចិត្តមនុសស្លោនះលោប�លោធ\�លោម៉ច(នលោlលោសាយ
សុខជាសត\សួគ៌ខ្ពស់ជាងលោគគឺលោlសំងំសុខលោទ&ត  �ូស្អប់មនុស្សធុនលោនះណស់
លោប�(នលោlជាព្រ�ហ្មមិនមនចិត្តលោម�លការខុសព្រតូវរក្សាលោ�កស្អីលោទ គឺព្របុងលោl
លោដកសងំំលោសាយសុខក្នុងសុគតិភ�ហ្នុងឯង  ដែតធម្មជាតិលោនះយុត្តិធម៌ណស់
សូក(្៉ន់មិន(នលោទ ឱ្យវាព្រសលះសាធុអី៊ចឹងលោlចុះ កុំឱ្យចតិ្តមនុស្សធុនៗលោនះ
(នលោlរស់លោFជាសត\លោសាយសុខខ្ពស់ជាងលោគដែបបលោនះ វាមិនយុត្តិធម៌លោទ។
�ូនឹកក្នុងចិត្តថ  លោប�អ្នកលោនាះមិនលោប&តលោប&នលោគគឺលោព្រពាះដែតខា្ល្ច(បប៉ុលោណ¾្ះ
លោប�មិនមន(បមនបុណ្យអីលោទ ចិត្តមនុស្សធុនលោនះ ស្អក៏ីហ្៊ានលោធ\�ដែដរ មិនដែមន
ជាចិត្តលះបង់លោសចក្តីសុខផ្ទ្ល់ខ្លួន  នរកលោព្របតមិនដែដលគិតឱ្យដែតមនសុ្សក្នុង
ចំនួនលោព្រច�ន(នលោសចក្តសីុខ លោទះខ្លនួលោlលោក�តជាស្អីក៏លោlៗ �ូដឹងថ ចតិ្តមនុស្ស
ធុនលោនះ  លោប�ទុកជាលោក�តក្នុងសុគតិភ�ក៏ព្រតឹមលោទវWកំបុិកកំប៉ុករក្សាលោដ�មលោឈ�
អីហ្នឹងជាលោដ�ម �ូព្រសថ្ងៃមគិតថ ដូចសម្បុកព្រសំាងតូចWចWមដំបូក Wមលោដ�ម
កស្រនា្ទ្ងដែខតអីជាលោដ�ម  បុណ្យកុសលលោនះ(នលោដាយចិត្តមិនលោប&តលោប&នអ្នក
ដថ្ងៃទដែតប៉ុលោណ¾្ះ  មិនដែមនបុណ្យកុសលថ្ងៃនចិត្តថ្ន្ក់ខា្វ្យខ\ល់អំ�ីសុខទុក្ខ
របស់លោគលោx�យ។ សួរលោx�ងសួរដែត�ីលោរpងខ្លួនឯង ចង់(នលោសចក្តីសុខមកដែត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 65
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ខ្លួនឯង  ដែន!អំបូរលោទវWកំបុិកកំប៉ុករក្សាលោដ�មលោឈ�  មិនដែមនជានរកលោព្របតក៏
�ិតដែមន ដែតជាមនុស្សដែដលមនចិត្តគួរឱ្យលោម�លងាយណស់ ចង់លោធ\�ជាសត\
ខ្ពសម់នចិត្តរកស្ាលោ�កផង ចិត្តរលោប&បលោនះខ្ពសអ់សព់្រតឹមលោទវWកបំុិកកបំ៉ុកហ្នងុ
វាសមថ្ន្ក់ចិត្តរបស់ខ្លួនលោហ�យ។  ដូចជាសួរលោហ�យសួរលោទ&តថ  លោ�លលោយ�ង
ចាប់ជាតិកុំឱ្យមនអ្នកណមករំខាន�ីវន្តចិត្តចុងលោព្រកាយរបសល់ោយ�ង ខា្ល្ចលោយ�ង
លោlចាប់ជាតិនឹងសត\ក្នុងទុគ្គតិភ�ជាលោដ�ម �ូសា្ត្បស់ណំួរលោហ�យគិតថ ចុះចិត្ត
ហ្នឹងលោlគិតដែបបហ្នឹងលោធ\�អ\ី  មិនគិតដល់លោសចក្តីល្អរបស់ចិត្តជាអចិថ្ងៃស្រន្តយ៍លោទ
ដែតព្របយ័ត្នដែតលោ�លងាប់ដែតប៉ុលោណ¾្ះ  �ូលោឆ្ល�យថឱ្យវាចុះនរកព្រសលះលោlក្មួយ
ចិត្តមនុស្សធុនៗលោនះឱ្យលោlសុគតិភ�នំាដែតចថ្ងៃព្រងលោគឯងលោទ។  លោនះគឺ�ូលោឆ្ល�យWម
ចិត្តស្អប់មនុស្សធុនហ្នឹងរបស់ចិត្ត�ូ  ប៉ុដែន្តព្រគប់យ្៉ាងវាមិនWម�ូលោឆ្ល�យលោនាះលោទ
គឺធម្មជាត(ិនលោរ&បចំលោlWមកម្មដែដលមនុសស្(នសាង លោដាយឥតលោល្អ¬ងបន្តចិ
ណលោសាះលោx�យ។ ថ្ន្ក់ចិត្តធុនណ វានឹងលោlលោយាងលោយាគកំលោណ�តក្នុងថ្នក់
របស់ខ្លួនហ្នងុ។ លោត�ក្មយួយល់ព្រតង់ចំណុចថ្នក់្ចិត្តហ្នងឹឬលោទ? លោត�ក្មយួៗយល់�ី
អារម្មណ៍�ូចំលោពាះមនុស្សដែដលមនចិត្តធុនហ្នងឹ ឬលោទ? �ូនិយាយថ “ចិត្តចង់
(នបុណ្យគឺជាចិត្ត(បជាចិត្តលោឆ្អះឆ្អ្ប់គព្រមក់លោ�កថ្ងៃព្រក ។  ចិត្តរបស់សត\” លោF
ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់ដែដលលោសាយសុខលោFក្នងុសុគតភិ�ថ្នក្ខ់្ពស់  គឺជាចិត្តសត\ដែដល
មិនដែដលគិតដល់សខុទុក្ខខ្លួនឯងលោសាះ មនចិត្តខ\ល់ខា្វ្យដែត�ីលោរpងលោគលោម�ល
ខសុលោម�លព្រតូវដល់មនុស្ស ដែដលគា្ម្នសមត្ថភា�រកយុត្តិធម៌ឱ្យខ្លួនឯង ដឹងថ
ខ្លនួលោចះជាងលោគ ឆ្ល្តជាងលោគ យល់ការជាងលោគ អាណិតអាសូរលោគជាងខ្លួនឯង
លោlលោទ&ត ខ្លួនលោlណក៏លោlៗ  ឱ្យដែតលោគ(នសុខលោនះ មិនលោប&តលោប&នអ្នកដថ្ងៃទ
គឺលោព្រពាះអាណិត�វីតិលោគ មនិដែមនលោព្រពាះខា្លច្(បលោទ ប៉ុដែន្តលោប�លោu�ញមនសុស្ខូច
មនុស្សបំផ្លញ្លោសចក្តសុីខអ្នកដថ្ងៃទ ចិត្តអ្នករក្សាលោ�កចង់លោ�តលោlខំាក្បាល
ព្រកុមមនុស្សទំងរស់  លោនះគឺជាចិត្តរបស់សត\អ្នករក្សាលោ�កលោនាះ  គឺជាចិត្ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 66
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សត\លោFក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់បំផុតលោនាះ  លោត�ក្មួយៗយល់ចិត្តសត\លោFក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់លោទ
គឺចិត្តខ្ពស់  ចិត្តថ្ងៃថ្លថ្នូរ  ចិត្តគួរឱ្យលោគារ�ណ៎ក្មួយៗ។  សូមក្មួយៗព្របឹងគិតឱ្យ
យល់ លោហ�យ(នជាព្របទីបបំភ្លឺផ្លូវដ៏ដែវងឆ្ង្យរបស់�ីវិតក្មួយៗលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2742176672677076
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ថ្ងៃ��ទី០៧ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០២:១៩នាទីរវេ%&ល
�ូសមូ�ព្រមប�កួក្មួយៗនវូពាកយ្ដាចខ់ាតក្មយួៗចងចំាថ ក្នងុការងារ

សលោស្រងា្គ្ះមនុស្សដែដលជា�ីវិតទំងមូលរបស់�ូ  �ូមិនដែដលព្រតូវការអ្នកណ
មក�ួយ�ូលោទ  លោប�អ្នកណមនចិត្តថមក�ួយ�ូគឺអ្នកមនចិត្តយល់ព្រចxំធំ
លោហ�យ  �ូសូមបញ្ជ្ក់លោហ�យបញ្ជ្ក់លោទ&តថ  លោប�អ្នកចូលមក�ួយការងារ�ូ
គឺអ្នកយល់ព្រចxំធំណស់  �ូគឺជាអ្នកសលោស្រងា្គ្ះធំជាងលោគ  គឺសលោស្រងា្គ្ះមនុស្ស
ទំងអស់រួមទំងអ្នកនិយាយថចូលមក�ួយ�ូហ្នឹងផង  ដែតលោប�អ្នកយល់ថ
អ្នកចង់មកលោធ\�ការងារហ្នងឹ �ូទុកកដែន្លងក្មយួលោធ\�Wមសមត្ថភា� លទ្ធភា� ទំហំ
ទឹកចិត្ត ចំលោណះដឹងដែដល�ូលោម�លលោu�ញថក្មួយៗមន ដែតលោប��ូលោម�លលោu�ញថ
ក្មយួគា្មន្លក្ខណ:សម្បត្តទំិងអស់លោនះលោទ  លោប��ូមិនធក់ក្បាលក្មយួលោចញ  ចាត់
ទុកថជាការអនុលោព្រគាះធំណសរ់បស់�ូចំលោពាះក្មួយលោlលោហ�យ  លោរpង�ួយ�ូគឺ
គា្ម្នដាច់ខាត  គមឺនដែត�ូ�ួយលោគ  លោរpងដែដលក្មួយមក�ួយ�ូគឺគា្ម្នដាច់ខាត
សូមលោlលោដកគិតលោx�ងវិញលោl៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2742747162620027

អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 68



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី០៨ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០វេ�លាវេ��ាង០៣:០៥នាទីល�ាច
ភា�ជាអ្នកភា្ញ្ក់៖

�ូលោក�តមក នំាយកមកជាមួយខ្លនួនូវភា�ភា្ញក់្លោនះចដែម្លកអស់មនុស្ស
ដថ្ងៃទក្នុងលោ�ក �ូមិនទន់លោរ&ប រាប់លម្អិត�ីសភា�ភា្ញ្ក់ចដែម្លករបស់�ូលោនះលោទ
ប៉ុដែន្ត�ូនិយាយខ្លះៗព្រ(ប់ក្មួយថ  �ូយល់ធម៌ដែដលមនលក្ខណៈលោព្រÌ�ិ(ក
យល់លោដាយ�ូឮលោគនិយាយព្រតង់លោនះបន្តិចព្រតង់លោនាះបន្តិច  លោហ�យ�ូយកមក
គិត  ដែដលមនលោ�លខ្លះ  អ្នកដែដលនិយាយពាក្យ�ូយកមកគិតលោហ�យយល់
ពាក្យរបស់ព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធសដែម្តងព្រ(ប់មនុស្សយល់លោនាះ លោគមិនទំងដឹងថ
ពាក្យលោនាះមនន័យថលោមច៉ផង  ដែត�ូអ្នកសា្ត្ប់  �ូគិតយល់។  �ីវិតយល់ធម៌
របស់�ូគឺយល់Wមដំលោណ�រដែបបលោនះ  ឥxូវ�ូយល់លោហ�យ  ព្រ�ះ�ុទ្ធអ្នកព្រWស់
ដឹងធម៌  វា�ិតជាគា្ម្នអ្នកណលោlបលោព្រង&នព្រ�ះ�ុទ្ធ�ីធម៌លោនះលោក�តលោទ  វាខុស
ទព្រមង់អ្នកព្រWស់ដឹងគឺព្រតូវព្រWស់លោដាយខ្លួនឯង គា្ម្នអ្នកបលោព្រង&នលោទ ចំដែណក
អ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌ព្រ�ះ�ុទ្ធ  វា�ិតជាគា្ម្នអ្នកណមកបលោព្រង&ន�ូលោទ  វាខុស
ទំនងអ្នកលោ(សសម្អត្ធម៌ព្រ�ះ�ុទ្ធ  គឺលោចះដែតឮពាក្យលោនះពាក្យលោនាះរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធ
Wមលោគនយិាយគា្ន្  លោហ�យនងិWមលោគនយិាយព្រ(ប�ូ់ខ្លះ ទំងលោគអ្នកនិយាយ
លោនាះមិនយល់ ដែត�ូយល់។ ក្នងុដំលោណ�រលោនះ�ូអាចយល់ធម៌ដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធព្រWស់
ដឹងលោនាះ(ន មិនលោព្រច�នទំងអស់នូវអ\ដីែដលព្រ�ះ�ុទ្ធព្រWស់ដឹងលោទ ប៉ុដែន្តដឹងមួយ
ល្មមសព្រមប់និយាយព្រ(ប់សត\សា្គល់្បុណ្យ(ប ព្របកាន់យកទលោង\�បុណ្យ លោហ�យ
ដែលងលោចាលអំលោ��(បលោដាយសទ្ធ្ព្រ�ះថ្ល្ថ្ងៃនបុគ្គលលោនាះផ្ទ្ល់ មិនដែមនលោដាយ
លោ�pWម�ូលោទ  មនន័យថ�ូ(នយល់ពាក្យរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធលោហ�យ �ូយកមក
�ន្យល់បន្តមនុស្សយល់(ននូវអ\ីដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តង លោនះគឺជាលំអានថ្ងៃន
អ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌ ឬលោ(សសម្អ្តលោមលោរ&នព្រWស់ដឹងរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធ។ លោដាយ
សភា�ភា្ញ្ក់ចដែម្លក�ីកំលោណ�តរបស់�ូដែដលខុសលោគដែតឯងក្នុងលោ�កនាលោ�ល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 69
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បច្ចុប្បន្ន  �ូលោស្ទ�រដែតស្ទង់មិន(នថ្ងៃនភា�មិនភា្ញ្ក់លោសាះលោទះបីមនលោហតុផល
ធំៗគួរឱ្យមនុសស្ភា្ញ្ក់ខា្ល្ំងណស់យ្៉ាងណ  ដែតលោព្រពាះកំលោណ�តជាមនសុ្សមិន
ភា្ញ្ក់ �ួកលោគមនិភា្ញ្ក់ទល់ដែតលោសាះ �ូលោម�លសភា��ួកលោគ �ូព្របដូចថលោគក�ុំង
ដែតលោដ�រ លោហ�យលោមu(ក់ធ្ល្ក់ព្រគំាងៗ�ុំវិញខ្លួនលោគ ដែតមនុសស្លោនាះលោFលោដ�រយ្៉ាង
ព្រ�លោង�យ  ឱ!  លោនះលោហ�យជាសភា�ថ្ងៃនសត\ដែដលមនកំលោណ�តមិនភា្ញ្ក់ដែដល
ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តង�ីបុគ្គលដែដលគា្មន្ឧបនិស្សយ័លោព្រ(ស(នលោនាះលោហ�យ។ �ូគតិ
�ីភា�ឆ្ល្តវាងថ្ងៃវ មនុសស្ខ្លះលោរ&នដល់បណ្ឌិតបរិញ្ញ្ និងចុះៗមកWមលំដាប់
ហ្នងឹ �ួកលោគមិនដែមនជាមនុស្សមិនលោចះអក្សរឯណ លោហតុអីក្នុងខ្លួនរបស់លោគមិន
មនលោហតុផលគួរភា្ញក់្លោសាះអី៊ចឹង �ូលោព្រប&បលោធ&បចិត្តលោគមកចិត្ត�ូ លោu�ញខុសគា្ន្
ដូចមួយចំលោហ&ងចព្រកវាxម្ន្ក់  ឱ!លោនះលោហ�យកំលោណ�តជាមនុស្សមិនភា្ញ្ក់  ឬ
កំលោណ�តថ្ងៃនអ្នកគា្មន្ឧបនិស្ស័យលោព្រ(ស(នលោនាះ។  លោមច៉ក៏មិនលោ�pជាក់លោល�ក្បាល
ខ្លនួឯង លោគនិយាយមកចុះ ស្អក៏ីលោដាយ លោយ�ងសា្តប់្លោហ�យគិតលោម�លលោl ដែតសត\
មិនភា្ញ្ក់មិនមនសភា�ដែបបលោនះលោx�យ  គឺមិនខ្ចីសា្ត្ប់  មិនរវល់  ចំណយ
លោ�លដែតដប់ថ្ងៃម្ភនាទីក្នុង�ីវិតរបស់ខ្លួនទំងមូលលោដ�មប្ីដឹងការ�ិត ដែតមិនសា្ត្ប់
មិនរវល់  ឱ!មនុស្សលោអ�យមនុស្ស!  អីក៏បំផ្ល្ញខ្លនួឯងដល់ថ្ន្ក់លោនះ!  មនុសស្
ដែដលគា្មន្សញ្ញ្លោម�លចិត្តលោគយល់ គជឺាសត\សយុ៉ំងកប្ាលចះុ មិនសា្គល្ស់ញ្ញ្
អ\ីជាអ\ីគឺមនសភា�ដែបបលោនះលោហ�យ។ មិនលោu�ញករុណរបស់លោគ  មិនលោu�ញ
បញ្ញ្របសល់ោគ ដែព្របមកថ លោម�លងាយទឹកចិត្តមនុសស្អកតញ្ញូ។

ក្មួយៗចំាសា្ត្ប់ចំណុចទំងឡាយដែដលគួរភា្ញ្ក់៖
-  �ូមិនដែដលនិយាយពាក្យមិន�ិតម្តងណទល់ដែតលោសាះក្នុង�វីិត�ូ

ចុះលោប�លោ�លលោនះ�ូនិយាយ�ីលោរpងដែដល�ូហាមមនុស្សមិនឱ្យ  និយាយ
គឺលោរpងនរកលោព្របត លោទវW ព្រ�ះឥស្រន្ទព្រ�ះព្រ�ហ្ម ព្រសាប់ដែតឥxូវ�ូនិយាយ
លោហ�យ និយាយលោទ&តដែត�ីលោរpងលោនះ លោហ�យ�ូព្រ(ប់ថ លោរpងលោនះសំខាន់
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ណស់ៗៗៗ  លោត�បុ៉ណ្ណងឹមិនដែមនជាលោហតុលោធ\�ឱ្យ  លោគភា្ញក់្យកសំលោណរ
របស់�ូលោlអានលោហ�យ�ិចារណលោទឬ?  លោត�វាព្រតូវចំណយលោ�លបុ៉នា្មន្
វាចំណយលោ�លលោព្រច�នណស់លោl ឬលោដ�ម្បីឈប់សនិលោហ�យមកអាន
សំលោណរ�ូលោដ�ម្បីដឹងថ �នូិយាយ�ីលោរpងអី វា�ិត ឬមិន�ិត វាមន
ព្របលោយា�ន៍ឬមិនមនព្របលោយា�ន៍ វាសំខាន់ ឬមិនសំខាន់? លោត�វាព្រតូវ
ចំណយលោ�លលោព្រច�នណស់លោlឬ  លោរpងបុ៉លោណ្ណះ  លោប��ូវិញ  ចំណយ
ព្រតឹមដប់ថ្ងៃម្ភនាទីលោព្រច�នលោ�កផង ដឹងថលោរpងលោនះ�ិត ឬមិន�ិត មន
ព្របលោយា�ន៍ ឬមិនមនព្របលោយា�ន៍(ត់លោlលោហ�យ។ �ូនឹកលោu�ញថលោប�
�ូជាឪ�ុកលោFក្នងុព្រគួសារមួយ កូនៗ�ូទំងអស់សំណងណស់ ដែដល
�ូមនធម្មជាតិភា្ញ្ក់ព្រគប់ដែតលោរpង �ិចារណលោហ�យយល់ មិនរំលង
អ\មួីយក្នងុ�ីវិតរបស់�ូលោហ�យយកលោរpងណដែដលមនព្របលោយា�ន៍ លោl
�ន្យល់ព្រ(ប់កូនៗ លោហ�យលោប�ឪ�ុកម្ត្យរបស់លោគងងតឹឈឹង ធ្ល្ក់
លោមuចំ�ីមុខក៏មិនភា្ញក់្ដែដរ  លោត�កូនៗរបស់�ួកលោគអាវំសិលោរាបុ៉នណលោl
មនដែតកូន�ួយឪ�ុកម្ត្យវិញ  លោហ�យលោប�ឪ�ុកម្ត្យមនលក្ខណៈ
ជាមនុស្សមិនភា្ញក់្ដែបបលោនះ  ភាគរយដែដលកូនអាចលោធ\�ឱ្យឪ�ុកម្តយ្
ភា្ញ្ក់មនតិចតួចបំផុត។  លោរpងនរកលោព្របត  លោទវW  ព្រ�ះឥស្រន្ទ  ព្រ�ះ
ព្រ�ហ្មដែដល�ូមិនដែដលនយិាយទល់ដែតលោសាះ លោហ�យហាមលោគមិនឱ្យ
និយាយលោទ&តផងលោព្រពាះជាលោរpងយល់មិន(ន កំុនិយាយ ដែតលោ�លលោនះ
លោហតុអ\ី(នជា�ូនិយាយដែតលោរpងលោនះ លោហ�យដែព្រសកព្រ(ប់លោគឯងថ
លោរpងលោនះសំខាន់ណស់ៗៗៗ អ៊ីចឹងវាជាចំណុចគួរឱ្យភា្ញ្ក់លោទ?

- ចំណុចទី២៖ ដែដលគួរឱយ្ភា្ញ្ក់គឺព្រ�ះ�ុទ្ធក៏សដែម្តង�ីលោរpងនរកលោព្របត
លោទវW ព្រ�ះឥស្រន្ទ ព្រ�ះព្រ�ហ្មលោនះដែដរ ដូលោច្នះលោប�លោ�លលោនះ �ូនិយាយ
�ីលោរpងលោនះព្របដែហលដែមនលោហ�យលោទដឹង  ព្របដែហល�ូលោទ�បដែតយល់

អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 71
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លោរpងលោនះ  លោទឬ?  លោព្រពាះជាលោរpងដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធលោ�កក៏សដែម្តងលោរpង
លោនះដែដរ លោហ�យ�ួកលោគទំងអស់គា្ន្ជាអ្នកលោ�pWមព្រ�ះ�ុទ្ធលោlលោទ&ត
ក្មយួៗគិតលោម�ល ចំណុចទំង�ីរហ្នងឹវាជាចំណុចគួរឱ្យភា្ញក្ដ់ែដរឬលោទ?

វាគួរឱ្យចំណយលោ�លដប់ថ្ងៃម្ភនាទី  លោដ�ម្បីអានសំលោណរ�ូឱ្យយល់ថ
ខមឹ  វាសនា គាត់កំ�ុងដែតនិយាយអំ�ីលោរpងអីហ្នឹង  លោហ�យកុំអាន
លោដាយចិត្តអគតិលោព្រពាះវាជាលោរpងខាតខ្លួនឯងដែតប៉ុលោណ¾ះ្  មិនដែមន
ខាត�ូលោទ កុំចង់ឈ្នះ�ូ លោហ�យបំផ្ល្ញខ្លួនឯងដែបបលោនះ អានលោFឯ
ផ្ទះម្ន្ក់ឯងលោត�  មននរណលោu�ញ  �ូមនលោu�ញឯណ  លោlខា្ល្ច
ចាញ់ចិត្ត�ូអី  អានឱយ្យល់ថស្អីជាស្អលីោl  លោប�អតព់្របលោយា�ន៍  ឱយ្
លោu�ញវាអត់ព្របលោយា�ន៍  លោប�សំខាន់  ឱ្យដឹងថលោនះជាលោរpងសំខាន់។
�ូអស់លទ្ធភា�លោហ�យ  មិនដឹងជាព្រតវូលោប�កផ្លូវដងួចិត្តរបស់បុគ្គល
លោនាះWមរលោប&បណលោទ  �ូលោព្រប�អស់លោហ�យ  ទំងចិត្តករុណ  ទំង
បញ្ញ្របស់�ូ  ទំងគួរនិយាយព្រតង់ណ  ឬមិនគួរនិយាយព្រតង់ណ
គឺលោព្រប�ទំងអស់លោហ�យ។ �ូដែព្រសក្នងុចិត្តថ �ូអស់លទ្ធភា�លោហ�យ លោត�
�ូលោធ\�លោមច៉លោទ&ត គឺ�ិតជាអស់ក្បាច់ក្បូរដែមនណលោ�កព្រ�ះ!!! ហ្នងឹ
ឬជាការឈ្នះ�ូ? សូមអលោញ្ជ�ញលោlWមផ្លូវរបស់លោ�កព្រ�ះចុះ!!!

�ូលោព្រប&បលោធ&បចិត្ត�ូនិងចិត្តរបស់លោគ  លោគនិយាយគា្ន្ឯណឯលោណះ
មិនដងឹជាស្អលីោlស្អី  �ូលោរសីពាក្យរបសល់ោគមកផ្គុំ  �ួនកាលពាកយ្លោនះឮ�ីឆ្ន្ំមុន
យកមកផ្គុំនឹងពាក្យឮមួយឆ្ន្ំលោព្រកាយ ឬយូរជាងលោនះផង លោហ�យយល់ភា្ញ្ក់ដូច
លោគលោចាលស្អីចំក្បាល  ចុះលោ�ល�ូយល់ពាកយ្ទំងអស់ហ្នឹងលោហ�យ  �ូយកលោl
�ន្យល់លោគយា៉្ងលម្អិតលោល�កឧទហរណ៍�ីរូបផង  �ីសំលោxងផង  លោធ\�ថ្ងៃដលោធ\�លោ��ង
គសូលោចញជារូបភា�លោហ�យលោគលោFដែតមិនយល់  �ូមនអារម្មណស៍ងឹដែតអុកគទូ
អីក៏លំ(កៗយល់យ្៉ាងហ្នឹង  សព្រមប់�ូវិញ  លោម៉ចក៏មិនលំ(ក  គា្ម្ន�ីណ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 72
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�ន្យល់�ូលោទ �ូលោដកគិតយល់លោដាយខ្លួនឯងលោទលោត� លោម៉ចក៏�ូរកនឹកឧទហរណ៍
ព្រសួលៗយល់ មកបងា្ហ្ញលោគលោហ�យ លោគលោFដែតមិនយល(់នលោទ&ត លោហ�យអ្នកខ្លះ
�ូលោម�លដែភ្នក លោម�លទឹកមុខ លោម�លកាយវិការរបស់លោគលោl �ូដឹងថលោគគតិថលោគ
ព្រគាន់លោប�ជាង�ូលោlលោទ&ត។ ទំងចិត្តខា្វ្យខ\ល់ដល់អ្នកដថ្ងៃទ ទំងបញ្ញ្ដ៏វាងថ្ងៃវ
លោគគិតថលោគលោល�ស�ូលោlលោទ&ត។ ឱ!មនុស្សលោអ�យមនុស្ស!  លdឹតលdង់អីក៏ដល់
ថ្ន្ក់លោនះ! លោមច៉មិនលោម�លធម្មជាតលិោF�ុំវិញខ្លួន �តិ ឬឆ្ងយ្ទំងអស់់ឱយ្លោu�ញ
Wមសភា��ិតរបសវ់ា លោមច៉កល៏លោម្អ¬ងមកដែតខ្លនួឯងដែបបលោនះ គឺបំផ្លញ្ខ្លនួឯង
លោទណ៎!  មិនដែមនបំផ្លញ្អ្នកដថ្ងៃទលោx�យ លោប�លោទះបីជាបំផ្លញ្អ្នកដថ្ងៃទក៏ បំផ្លញ្
ខ្លនួឯងមុនដែដរ  លោហ�យបំផ្ល្ញខ្លួនឯងធdន់ធdរជាងបំផ្ល្ញអ្នកដថ្ងៃទលោទ&តផង។
លោត�ក្មួយៗគិតយល់ព្រតងច់ណុំចលោនះឬលោទ?  ក្នងុលោ�កលោនះអ\ីៗទំងអសល់ោក�តមក
�ីកម្ល្ំង មិនដែមនលោក�ត�ីធតុលោទ គឺលោក�តមក�ីកម្ល្ំង និងកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុ សូម
គិតWមសភា�ថ្ងៃនកម្ល្ងំវិលថ្ងៃនក�បៈដែដលមនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់  លោហ�យ
វិលក្នងុទព្រមង់ដូចកូនអាលោ(្៉ងវិល  គិតយល់�ីចំណុចលោនះ  លោហ�យលោចះដែត�ព្រងីក
ការយល់របស់ខ្លួន�ីចំណុចកម្ល្ំងលោនះលោl  អ្នកនឹងលោu�ញថកម្ល្ំងមនិដែដល
អាចបលោង្ក�តអ្នកខា្ល្ងំអសា្ចរ្្យកំ�ូល�ីរលោក�តលោទ  កម្ល្ងំវាអី៊ចឹង គឺជាសភា�របស់
កម្ល្ំង ក្នុងសមយ័លោនះកម្ល្ំង(នបលោង្ក�ត�ូរួចលោហ�យ ដូលោច្នះចិត្តគិតថខ្លួនឯង
លោល�ស�ូគឺលោlមិនរួចលោទក្មួយ។  វាព្រតូវដែតទទួលសា្គ្ល់លោសចក្តី�ិត  កម្ល្ំង(ន
បលោង្ក�តសភា�អ្នកខា្ល្ំងកំ�ូលដែតមួយ  លោហ�យនិងអ្នកខា្ល្ំងបន្តបនា្ទ្ប់  វាព្រតូវដែត
ទទួលសា្គ្ល់Wមសភា��ិតរបស់កម្ល្ំង មិនដែមន�ូនិយាយឱ្យក្មួយៗលោគារ�
�ូលោទ បុ៉ដែន្តសភា�កម្ល្ងំគឺវាព្រតូវដែតដែបបហ្នងឹ លោត�ក្មយួៗគិតលោu�ញលោទ? ចិត្តដែដល
ល្អអាចមនលោព្រច�ន គឺមនុស្សចិត្តល្អអាចមនលោព្រច�ន ដែតមនុស្សចិត្តល្អ  លោហ�យ
ចិត្តទូ�យមនលោដាយកព្រម  សភា�ដែដលបងា្ហញ្�ីចិត្តធំទូ�យដែដលសភា�
ដូចចិត្តរបស់ម្តយ្�ូលោFជាគំរូក្នងុមលោនារម្មណ៍របស់�ូWំង�ី�ូដឹងក្តរីហូតមកដល់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 73
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លោ�លលោនះ  �ូរកមិន(នទំងព្របុស  និងព្រសីដែដលចិត្តល្អលោហ�យធំទូ�យដូច
ម្ត្យ�ូលោទ  លោទះឪ�ុក�ូជាអ្នកបលោព្រង&នម្ត្យ�ូ  ឱ្យដែម៉គាត់កាន់សីលដែលង
សម្ល្ប់សត\លោព្រកាយលោ�លលោរ&បអាពាហ៍�ិពាហ៍ជាមយួគា្ន្ លោហ�យបលោព្រង&នម្តយ្
�ូរហូតដែម៉និយាយព្រ(ប់�ូថ ឪ�ុក�ូជាព្រគូ ជាអ្នកមនគុណ នងិជាប្តី  គាត់
ជាមនុស្សមុឺងម៉្ត់ណស់ ដែតគាត់និយាយយា៉្ងលោម៉ចគឺយា៉្ងហ្នុងលោហ�យ អ\ី
ដែដលគាត់ព្រ(ប់លោគមិនឱ្យលោធ\� គាត់ក៏មិនលោធ\�ដែដរ ម្តយ្�ូឧស្សាហ៍និយាយ�ីភា�
មុឺងម៉្ត់របស់ឪ�ុក�ូព្រ(ប់�ូណស់  ដែត�ូលោFដែតលោម�លលោu�ញថ  ចិត្តម្ត្យ
�ូធំទូ�យជាងចិត្តរបស់ឪ�ុក�ូឆ្ង្យណស។់ ញាតមិតិ្ត ទំងព្របុសទំងព្រសី
ឆ្លងភូមិuំុព្រសុកលោខត្តដែដលសា្គល់្ដែម ៉ លោ�លមនបញ្ហធំ្ៗព្រតូវលោដាះព្រសាយជាមួយ
ថ្នក់្តំបន់ ឬថ្នក់្ព្រសុក�ំនាន់៧០ �ួកលោគមករកដែមទំ៉ងអស់ �ូឧស្សាហ៍លោu�ញ
ដែម៉លោlលោដាះព្រសាយលោរpងលោគចាប់ព្រ�ូកជាមួយនឹងថ្ន្ក់ព្រសុក  លោហ�យមិនដឹងជា
លោរpងស្អខី្លះលោទ  ឧស្សាហ៍លោu�ញដែម�ិ៉ះមូ៉តូតួព្របុសសុ៊យសូ៊គីលោlព្រសុក  លោដាះព្រសាយ
លោរpងលោគណស។់ អ្នកណក៏លោដាយទំងព្របុសទំងព្រសីលោu�ញមករកដែតដែម៉ មិនដឹង
ជា�ួយលោរpងស្អីៗខ្លះលោទ លោហ�យលោF�ំនាន់�ិតដែបកប៉ុល �ត �ួកនិរតី(នចូល
លោlសម្ល្ប់�ួកបូពា៌្ លោ�លលោនាះកូនធម៌ដែម៉�ិតរាប់សិបនាក់លោFមន្ទីរព្រសុក និង
លោFតំបន់(នរត់ខា្ច្ត់ខា្ច្យ ព្រសាប់ដែតលោ�លយប់ដែម៉ហា៊្នទូល(យយកលោlឱ្យ
កូនធម៌របស់គាត់ និងមិត្តភក្តគិាត់លោFលោធ\�គណៈព្រសុក�ំនាន់លោនាះ។ សកម្មភា�
រលោប&បៗលោនះយ្៉ាងលោព្រច�នលោFជាប់នឹងដែកវដែភ្នក�ូ។  លោ�លយួនវាយដែបកភ្នំលោ�ញ
ដែម៉ធ្ល្ប់លោx�ងចះុផ្ទះសលោម្តចជា សុីម នងិអ្នកធំលោផ្សងលោទ&ត �ូលោFចំាពាក្យគាត់
និយាយគា្ន្ជាមួយ�ួកម៉្កគាត់ថ  «អូ!អង្គការលោដ�រខុសផ្លូវលោហ�យ»  លោហ�យ
លោ�លមនកម្មវិធរីាស្រស្ត�ួបជាមួយមស្រន្តី ចាក់ផ្សាយក្នងុទូរទស្សន៍ឆ្ន្៩ំ០ជាងបន្តចិ
លោហ�យជាការចាក់ផ្សាយលោល�កទីមួយ ព្រសាប់ដែតលោu�ញដែម៉លោx�ងកាន់ក្បាលលោម៉ព្រកូ
សរួសំណួរលោlលោគ �ូលោu�ញលោហ�យភា្ញ្ក់លោនាះភា្ញ្ក់។ កិច្ចការសង្គម ដែម៉ចូលចិត្ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 74
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ណស់ លោនះជាសភា�ចិត្តទូ�យរបស់គាត់ដែដលWំង��ីូលោក�តមក ទំងព្របុស
ទំងព្រសី �ូមិនដែដលលោu�ញមនុស្សចិត្តទូ�យដូចគាត់លោទ។ លោ�លលោនះ �ូយល់
លោហ�យ គាត់ព្រតូវមកដែផនដីលោនះផ្តល់កំលោណ�តឱ្យ�ូ លោទ�បជាលោរpងព្រតឹមព្រតូវ �ូលោក�ត
មក�ីម្ត្យលោផ្សងមិនសមទំនង  មិនដែមនជាលោរpងព្រតឹមព្រតូវលោទ។  លោនះជាចិត្តព្រ�ហ្ម
អ្នករក្សាលោ�កគឺព្រតូវដែតចិត្តទូ�យដែបបហ្នឹង។  ក្មួយៗសលោង្កតលោម�លលោបះដូង
អ្នកចិត្តទូ�យឱយ្ភា�ព្រតជាក់ព្រត�ុំ  សុខដុមរមនាដល់ញាតិមិត្តបងប្អូន�ិត
ឆ្ងយ្យ្៉ាងលោមច៉ខ្លះ?  លោហ�យក្មយួៗសម្គល់្លោម�ល  មនុស្សចិត្តទូ�យទព្រមង់
ដែបបៗលោនះក្នុងសង្គមលោយ�ងសម័យឥxូវខ្សត់ដែដរឬលោទ?  លោនះគឺសម័យកម្ល្ំង
រមូរចូល  មនុស្សមនភា�អាW្មនិ្យមខា្ល្ងំណស់  ទលោង\�ខុស  ទលោង\�អសីលធម៌
លោសាះ នំាគា្ន្ព្របកាន់យកថជាទលោង\�បុណ្យ។  លោនះគឺជាកិច្ចការរបស់�ូលោដ�មប្ីឱ្យ
កម្ល្ងំធូរ  កម្ល្ងំដែលងរមូរ  លោដ�ម្បីឱ្យលោ�កិយលោនះលោ�&សផុត(ន�ីការផ្ទះុដែបក
រ�យ ការទញមនុស្សឱ្យយលព់្រតូវលោដ�ម្បីឱ្យកម្ល្ងំធូរជាកិច្ចការរបស�ូ់  អី៊ចឹង
លោហ�យ�ូព្រតូវមនលក្ខណៈសមព្រសបអ\ខី្លះទំងព្រ(ជា្ញ្ ទំងចិត្តករុណសលោណ្តស្
ទំងការដឹងល្មម  និងមនធតុលោភ្ល�ងដែដលជាគុណគឺមិនអាចខ\ះ(នសព្រមប់
អ្នក�នា្ល្កម្ល្ំងលោទ  លោប�គា្ម្នលក្ខណៈសម្បតិ្តទំងអស់លោនះ  គឺលោធ\�កិច្ចការដ៏ធំគឺ
ទញមនុស្ស ឬបដិវត្តន៍ផ្នត់គំនិតឱ្យមនុស្សមកយល់ព្រតូវសា្គ្ល់បុណ្យសា្គ្ល់
(បមិន(នសលោព្រមចលោទ។  ក្មយួគិត�ិចារណលោម�លអំ�ីចិត្តមនុស្សក្នងុសម័យលោនះ
មនុស្សជាង៦ពាន់�ននាក់ដែតក្នុងមួយឋានប៉ុលោណ¾្ះ  លោlលោល�ជាងថ្ងៃម្ភឋាន
លោlលោព្រកាមជាងថ្ងៃម្ភឋាន  លោត��ីវិតវាលោព្រច�នប៉ុនណ?  លោហ�យមនុស្សភាគលោព្រច�ន
បំផុតមនចិត្តគិតដែតក្នុងរង\ង់ព្រគួសារខ្លួន  លោហ�យមកលោព្រប&បលោធ&បចិត្ត�ូដែដល
គិត�ីវតិទំងអស់ លោត�គួរឱ្យអសស់លំោណ�ចលោទ?  លោ�ល�ូនិយាយមកដល់ព្រតង់លោនះ
�ួកលោគនឹងអស់សំលោណ�ចលោដាយភា�ងងឹតរបស់លោគថ  �ួកលោគព្រតូវលោទ&តហ្នុង។
លោណ្ហ�យ!  ទុកឱ្យ�ួកលោគលោlWមផ្លូវរបស់�ួកលោគលោlចុះ  �ូនឹងលោធ\�កិច្ចការរបស់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 75
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ខ្លនួលោlWមផ្លូវរបស់�ូលោហ�យ  ចប់ភារកិច្ច�ូនឹងដែចកឋានគា្ន្រស់លោlWមថ្ន្ក់
ចិត្តរបស់�ួកលោយ�ងលោរ&ងៗខ្លួនលោlចុះ។ សូមក្មួយៗ(នយល់ព្រតូវ យល់�ីផ្លូវថ្ងៃន
�ីវិតដ៏ដែវងឆ្ងយ្ឱ្យចិត្តរបស់ក្មយួទទួលដឹងនូវធម៌  លោដ�ម្បីឱ្យចិត្តរបស់ក្មយួកតញ្ញូ
សព្រមប់ជាព្របទីបបំភ្លផឺ្លវូក្នងុដំលោណ�រលោl�ួប កតញ្ញ�ូនដ៏កំ�ូលលោហ�យរួចរំលោដាះ
ដឹងថខ្លួនជាកម្ល្ំងលោFព្រគាលោនាះលោlចុះ។

�ូសូម�ញ្ញក្់សា្ម្រតកី្មួយៗថ លោហតុអ\ីព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងថសត\វិលវល់
លិចអដែណ̧តៗក្នុងវាលវដ្ដសង្សាររកទីបំផុតគា្ម្ន? លោប�សត\សា្ល្ប់លោហ�យសូន្យ
លោត�ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងពាក្យលោនះមិនខុសលោlលោហ�យ!  លោនះជាចំណុចដែដលមនុស្ស
មនធម្មជាតិភា្ញ្ក់  គួរភា្ញ្ក់ដែដរឬលោទ?  សូមក្មួយៗរីករាយនឹងសំណងលោFក្នុង
�ីវិតរបស់ក្មួយៗ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2743644035863673
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ថ្ងៃ��ទី០៨ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លវេ��ាង១១:២២នាទីយប់
អត់សា្ល្ប់ អត់លោក�ត៖

ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងថសត\សា្ល្ប់លោហ�យលោក�តមកវិញក៏ខុស  សត\សា្ល្ប់
លោហ�យសូន្យក៏ខុស លោត�ក្មួយៗយល់ពាក្យដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធចង់ព្រ(ប់លោយ�ង �ីការ
ព្រWស់ដឹងរបស់ព្រ�ះអង្គព្រតង់ចំណុចលោនះលោu�ញដែដរឬលោទ? កាល�ីលោ�លមុន �ូ
(នដឹងថ�ិភ�លោ�កលោនះលោក�តមក�ីធតុ  គឺធតុដី  ធតុទឹក  ធតុលោភ្ល�ង
ធតុខ្យល់ លោ�លលោនាះ�ូក៏�ន្យល់�ួកក្មួយៗព្រតង់ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងថសា្ល្ប់លោក�ត
មកវិញក៏ខុស សា្លប់្លោlសូន្យក៏ខុសWមរលោប&បថ�ិភ�លោ�កលោនះលោក�ត�ីធតុ
ហ្នងឹលោl។  លោទ!ឥxូវលោនះ�ូ(នដឹងលោហ�យថ�ិភ�លោ�កលោនះមិនដែមនលោក�តលោx�ង
�ីធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់លោទ  គឺលោក�ត�ីកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់ថ្ងៃនក�បៈ
ដែដលកំ�ុងដែតវិលជាប់មិនដាច់លោសាះលោx�យ ដូលោច្នះពាក្យដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តង
ថ យល់ថសត\សា្ល្ប់លោហ�យលោក�តមកវិញក៏មិនព្រតវូ  យល់ថសត\សា្ល្ប់លោហ�យ
សូនយ្ក៏មិនព្រតូវ។  អី៊ចឹងដែដលព្រតឹមព្រតូវលោនាះវាយ្៉ាងលោម៉ច?  �ូនិយាយឱ្យក្មួយៗ
ឆប់ភា្ញ្ក់ថ  អត់សា្ល្ប់ផង សត\អត់សា្ល្ប់ផង សត\ព្រចxំថខ្លួនឯងសា្ល្ប់Wម
�ិតមនសា្ល្ប់ឯណ  គឺប្តូរ�ីអត្ថិភា�ដឹងដែបបមនុស្សលោlអត្ថិភា�ដឹងដែបប
សត\ក្នុងថ្ន្ក់ណមួយដែតប៉ុលោណ¾្ះ គឺអត់សា្ល្ប់លោទ គឺអត់មនសា្ល្ប់អ\ីលោទមនុស្ស
យលព់្រចxថំខ្លួនសា្ល្ប់លោទលោត�  Wម�តិសត\មនសា្ល្ប់ឯងណ  លោមច៉លោlជាលោក�ត
វិញលោប�អត់សា្លប់្ផង(នអីលោក�ត  លោហ�យសា្លប់្លោlសូន្យយ្៉ាងលោមច៉លោប�មិនសា្លប់្ផង។
លោយ�ងគចិឺត្ត �ូនិយាយលោព្រច�នដងលោហ�យថលោយ�ងគចឺតិ្ត លោម�លមនុស្សគឺលោម�លចិត្ត
សូមឱ្យលោម�លចិត្តមនុស្ស  សញ្ញW្មទ្វរ្មលោនាគឺទុកសម្គល់្ចិត្តមនុស្សលោនះលោហ�យ
លោត�ក្មយួវាងថ្ងៃវក្នងុការលោម�លសញ្ញចិ្ត្តរបស់មនុស្សដែដរ  ឬលោទ?  លោប�ក្មយួ�ូដែកលោម�ល
សញ្ញរ្បស់ចិត្តមនុស្ស ក្មយួនឹងដឹងថ ចិត្តដែដលសំងំលោFក្នងុរូបកាយជាមនុស្ស
លោនាះ ជាចតិ្តសត\តិរចា¹្ន ជាចតិ្តសត\លោព្របត ជាចិត្តសត\នរក ជាចតិ្តលោទវW ឬជា
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 77
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ចិត្តព្រ�ះព្រ�ហ្ម  លោហ�យលោFលោ�លដែបកកាយរំ�យខន្ធជាមនុស្ស  ចិត្តលោនាះលោl
ទំងមូលដែតម្តង  គា្មន្ដែព្របព្របួលបន្តចិលោសាះលោx�យ។  �ូនិយាយឱ្យព្រសួលសា្តប់្ថ
លោlទំងលោយ�ងដែតម្តង អត់មនសា្ល្ប់ អត់មនលោក�តអ\ីលោទ គឺលោហាះលោlដែតម្តង លោត�
ក្មយួយល់លោទ? លោ�ល�ូដឹងធម្មជាតិគឺដែបបហ្នងឹ �ូសប្បាយចិត្តណស់ �ូដែព្រសក
ក្នុងចតិ្ត�ូថ អូយយ៉ូយ!  ធម្មជាតិលោនះយុត្តិធម៌ណស់!!!  ពាក្យយតុ្តិធម៌គឺជា
ពាកយ្ព្រ�ះ�ុទ្ធលោហ�យ លោព្រពាះមនពាកយ្ថ ធមល៌ោFក្នងុពាក្យយុត្តិធមល៌ោនះ លោហ�យ
ធម្មជាតលិោនះគឺវាសពុ្រកឹតមយួរយភាគរយឥតលលោម្អ¬ង ឥតសុីសំណូកសកូ(្៉ន់
អ្នកណលោសាះលោx�យ  វាលោធ\�អី៊ចឹង វាព្រតូវដែតលោចញផលមកអ៊ីចឹង គា្ម្នផលណ
ដែដលលោក�តព្រ(សចាកលោហតលុោនាះលោទ។  អ្នក(នយល់�ីធម៌  លោទ�បយល់ច្បាស់�ី
ផលដែដលលោក�តមក�ីលោហតុ  វាមនសភា�សុព្រកឹតឥតលោខា្ច្ះយា៉្ងលោម៉ច។  �ូសុំ
រំលឹកក្មយួថ “លោFក្នងុលោ�កលោយ�ងលោនះ អ\ីៗ លោក�តមក�ីដែតកម្ល្ងំសុទ្ធ និងកម្ល្ងំ
ថ្ងៃនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យលដ់ែតប៉លុោណ¾ះ្ អស់ព្រតឹមប៉ុណ្ណឹង ។ ប៉ុដែន្តកម្ល្ងំ នងិកម្ល្ងំ”

ធតុវាបលោង្ក�ត(នជាមនសុ្ស  និងស�\សត\ដថ្ងៃទលោទ&តយ្៉ាងលោរ&បរយឥតលោខា្ច្ះ
Wមសភា�កម្ល្ំង  និងកម្ល្ងំធតុដទឹីកលោភ្ល�ង  ខ្យល់។  នរកលោព្របតសាង�ីកម្ល្ងំ
ថ្ងៃនធតុលោភ្ល�ង  ចំដែណក��ួកសត\សួគ៌រហូតដល់ព្រ�ហ្មគឺលោធ\��ីកម្ល្ំងធតុទឹក
លោហ�យ កម្ល្ងំធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់លោធ\�ឋានកណ្តល្គឺឋានមនុស្សលោ�កលោនះឯង។
ព្រ�ះព្រ�ហ្មដែដលចិត្តព្របកប លោដាយព្រ�ហ្មវិហារធម៌គឺចិត្តលោមW្ត្ករុណ មុទិW
ឧលោបកា្ខ្គឺលោធ\��ីកម្ល្ំងធតុទឹក កម្ល្ំងធតុទឹកលោនះជាកម្ល្ំងព្រតជាក់ លោ�លវា
បលោង្ក�តជាមនុស្ស  ឬបលោង្ក�តជាសត\សួគ៌ដូចជា សត\ព្រ�ហ្មគឺចិត្តលោមW្ត្ករុណ
ដែដលលោធ\��ីកម្ល្ំងធតុទឹកហ្នឹង គឺកា្ល្យលោlជាមនុស្ស  ឬសត\ព្រ�ហ្មដែដលចិត្ត
លោនាះលោចះដែតខា្វ្យខ\ល់គិតលោគគិតឯង  អ្នករស់លោFជាមួយ(នក្តីសុខអី៊ចឹងលោl
ចំដែណកកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ង  លោធ\�ចិត្តសត\នរក លោទះជាមនុសស្ដែដលមនចិត្តនរក
ឬសត\នរក កម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ង(នលោធ\�ចិត្ត�ួកលោគឱយ្រមិលគណុឱ្យសាហាវជាលោដ�ម
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 78
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អ៊ីចឹងលោl Wម�ិតលោនាះគឺកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុលោភ្ល�ងលោទ  ធម្មជាតិមិនទំងដឹងថមន
សត\ផង លោហ�យកម្ល្ងំធតុលោភ្ល�ងខ្លនួវាក៏មិន(នដឹងកម្ល្ងំធតុលោភ្ល�ងរបស់វាលោនះ
លោធ\�ឱ្យលោក�តចិត្តដែដលសាហាវ ដែដលរមិលគុណអី៊ចឹងដែដរ។ គរួឱ្យអស់សំលោណ�ច
ធម្មជាតិលោនះណស់គឺវាអី៊ចឹងលោទឬ កម្ល្ំងធតុទឹកវាព្រតជាក់លោធ\�ឱ្យលោក�តសត\ល្អ
ចិត្តព្រតជាក់ល្អ  កម្ល្ងំធតុលោភ្ល�ងឱ្យលោធ\�លោក�តជាមនុស្សមនចតិ្តអាព្រកក់  ឬចិត្តសត\
នរកលោព្របត។  លោព្រ´�ីមនុស្ស  កំលោណ�តសត\ទំងអស់ជាសត\លោសាយ គឺលោសាយ
សុខក្នងុសុគតិភ� ឬលោសាយទុក្ខក្នងុទុគ្គតិភ� លោហ�យការលោសាយលោនះលោដាយសារ
សងា្ខ្រកាលលោFជាសត\សាង សត\(នសាងរលោប&បលោម៉ច  លោ�លលោសាយលោនាះគឺ
អត់មនខ\ះ អត់មនរំលង អត់មនបដែន្ថម គឺព្រតឹមព្រតវូយុត្តិធម៌ល្អណស់ អត់
មនអ្នកណសីុសំណូកសូក(្៉ន់អ\លីោទ។ ព្រតង់ចំណុចលោនះ �ូគិតលោលងៗថ លោF
ក្នងុថ្នក់្ចិត្តថ្ងៃន�ីវិតសត\ទំងជាង៤០ឋាន មនដែតឋានមនុស្សមួយគត់ជាឋាន
សាង  វា(នបលោង្ក�តភា�រលោញ៉រថ្ងៃញ៉  ភា�ឥតសណ្ត្ប់ធ្ន្ប់  ភា�អយុត្តិធម៌
ដល់កព្រមិតលោនះលោlលោហ�យ ចុះលោប�ព្រគប់ឋានទំងអស់សុទ្ធដែតរលោញរ៉ថ្ងៃញ៉ អយុត្តធិម៌
ដែបបហ្នឹង  លោត��ិភ�សត\នឹងលោlជាយា៉្ងណលោl?  ព្របដែហលជាព្រតូវផ្ទុះដែផនដី
ព្រ�ឹក�្ង្ចលោហ�យលោម�លលោl។ លោFឋានមនុស្សលោ�កលោនះ  អ្នកមនលុយទិញ
បុណ្យ(ន លោu�ញដែតអ្នកមនលុយលោធ\��ិធីបុណ្យដែចកអំលោណយដល់អ្នកព្រកីព្រក
មនុស្សខូច�ិះជាន់លោកងព្របវ័ញ្ចលោគ(នលុយ លោហ�យយកលុយលោlលោធ\��ិធីបុណ្យ។
មនុសស្ដែដលចិត្តគិតដែត�ីព្រកុមព្រគួសារខ្លនួ  ចង់ឱ្យកូនព្រប�ន្ធខ្លនួ(នសុខ(ន
សប្បាយ ខ្លួនលោព្រប�លោគឱយ្លោធ\�ការ ឱ្យកូនព្រប�ន្ធលោដក មនុសស្ចិត្តរលោប&បលោនះលោx�ង
លោធ\�អ្នកធំ  លោlណមកណមនលោគលោគារ�លោកាតដែព្រកង។  មនស្ុស មនព្រ(ជា្ញ្
លោចះលោកងព្របវញ័្ចលោញ�សឈាមអ្នកទន់លោខ្សាយ លោu�ញដែតរសល់ោFព្រសួល។ អ្នកលោ(ក
ក្នុងសាសនាក៏លោចះដែតលោ(កលោ�ញទឹកលោ�ញដីលោl។ ចងដ់ែតព្រសួល ចង់ដែត (ន
មុខមត់  ចង់ដែត(នកិត្តយិស ចង់លោគឱ្យបលោព្រម�  មនចិត្តព្រចដែណននឹងលោគដែដល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 79
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ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងខ្លួន អ្នកណខ្ពង់ខ្ពស់ជាងខ្លួនមិន(ន លោប�លោFក្នុងឋានព្រ�ហ្មជា
ឋានលោសាយសុខ  ព្របដែហលចិត្តធុនៗលោនះ  លោlសូក(្៉ន់  លោlកាប់ចាក់  លោlសំងំ
សុខឱ្យលោគបលោព្រម�លោFទីលោនាះលោទ&តលោហ�យ។  ឱ!មនុស្សចិត្តអាព្រកក់  អាព្រកក់រកទីបំផុត
គា្មន្ដែបបលោនះហ្ន៎!  អាចអយុត្តធិម៌ អាច�ិះជាន់លោគ(ន អាចដែបង៉លោ��ងលោគ លោហ�យ
រុលលោlមុខ  អាចសូក(្៉ន់ដែតលោFក្នងុ�ីវិតជាសត\សាងដែតមួយឋានដែតបុ៉លោណ¾ះ្។
ចិត្តដដ៏ែសនអាព្រកកល់ោនះព្របុងលោlព្រចដែណន ព្របុងលោlបពំារបពំានលោគ ព្របុងលោlសងំំ
យករួចខ្លួនលោFក្នុងឋានសត\លោសាយ លោនាះ លោទ&តឬ?  ដែតធម្មជាតិលោនះ យុត្តិធម៌
ណស់ �ួកលោគមិនអាចសលោព្រមច បំណង លោគ(នលោទលោFក្នុងឋានសត\លោសាយ
ក្នុងសុគតិភ�លោនាះ។ �ូធ្ល្ប់និយាយគូស បញ្ជ្ក់ �ីអារម្មណ៍�ូថ “មនដែត
�ីវតិដែដលលះបង់ព្រគប់ដែបបយ្៉ាងលោដ�ម្បី បលោព្រម� មលោនាសលោញ្ចតនា ឬចតិ្តអាណតិ
ព្រសឡាញ់ចំលោពាះមនុស្សដែដលខ្លួនអាណិត ព្រសឡាញ់លោទ  លោទ�ប�ីវិត�ូសា្គ្ល់
ភា�ដែផ្អមដែល�មក្នងុ�ីវិត(ន  មលោនា�ូសម្លងឹលោlអ្នកដែដលលោគមនលទ្ធភា�លោសាយ”

សុខលោល�គំនរព្រទ�្យសមប្ត្តិទំងឡាយ  �ូថ្លឹងចិត្ត�ូ  �ូថចិត្ត�ូអត់សប្បាយ
នឹងអ\ដីែដលលោគកំ�ុងដែតសប្បាយលោនាះផង  �ូលោម�លលោu�ញថ  អ\ដីែដលលោគកំ�ុងដែត
សប្បាយលោនាះ លោប�ឱ្យមកជា�ូវិញ ព្របដែហល ជា�ូព្រតូវសម្ល្ប់ខ្លួន(ត់លោlលោហ�យ
អត់សប្បាយអីផង ព្រ�ឹកអី៊ចឹង ថ្ងៃថdអី៊ចឹង �្ង្ចអី៊ចឹង ចុងលោព្រកាយងាប់ លោហ�យ
លោ�លងាប់លោlអត់ចំាថខ្លនួ(នសប្បាយអីផង លោត�ការសប្បាយលោ�លដែដលខ្លនួ
លោFរស់លោនាះ វាមនន័យខ្លឹមសារអ\ីលោl ងាប់ឱ្យឆប់លោlលោសាះនឹងមិន�ិ(ក
រកសីុលោទះមនលុយចាយសប្បាយសីុហូរលោហ&របុ៉នណក៏លោដាយ  ក៏ចុងលោព្រកាយ
គងដ់ែតសា្លប្់  លោហ�យសា្ល្ប់លោlអត់មនចំាអ\ីទំងអស់ គា្ម្នសប្បាយអីលោទ�ិតជា
គា្ម្ន(នការអ\ីលោទ។  �ូលោu�ញ�ីវិតអ្នកណក៏អ៊ីចឹងៗ  គួរឱ្យធុញព្រទន់ណស់
គួរឱ្យសលោង\គណស់ សា្ល្ប់ព្រពាត់ព្រ(សលោចាលមនុស្សជាទីព្រស�ញ់របស់ខ្លួន
ជាលោរ&ងរហូត លោខា្លច្ផ្សាណស់ ទុក្ខព្រ�ួយណស់ ចុះលោហតុអ\ក៏ីមនុស្សម្នទំ្ងឡាយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 80
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លោគលោស�ចសប្បាយនឹង�ីវិតលោម្លះ  លោគអត់មនលោu�ញថ�ីវិតអត់(នការលោខា្លច្ផ្សា
និរាសព្រពាត់ព្រ(សដូច�ូលោទឬ?  ក្នងុអារម្មណ៍�ូលោចះដែតគិតថចង់ឱយ្មនុស្សព្រគប់
គា្នរ្ស់លោFលោដាយសន្តភិា� យល់ថ�ីវិតគា្មន្(នការអ\លីោទ ដែចកគា្នរ្ស់ ដែចកគា្នសីុ្
ទព្រមំដល់ថ្ងៃថdសា្ល្ប់  ថ្ងៃថdដែបកជាលោរ&ងរហូតលោl។  ប៉ុដែន្ត�ូ�ន្យល់ព្រ(ប់�ីផ្លូវលោនះ
មិន(នផលទល់ដែតលោសាះ លោគគិតលោផ្សង�ី�ូ ក្នងុចិត្ត�ូគិតយ្៉ាងណក៏លោFដែត
លោម�លលោu�ញថ មនដែត�វិីតដែដលយកលោlព្របឈមនងឹឧបសគ្គព្រគបដ់ែបបយ្៉ាង
លោដ�ម្បីបលោព្រម�មលោនាសលោញ្ចតនារបស់ខ្លួនចំលោពាះមនុស្ស ដែដលខ្លួនព្រសឡាញ់លោទ
លោទ�ប�ីវិត(នទទួលនូវភា�ដែផ្អមដែល�ម។  ព្រសាប់ដែតអារម្មណ៍លោសាកសលោព្រងង
អំ�ី�ីវិតជាង៥០ឆ្ន្ំ  របស់�ូព្រតូវ(នលោប�កបងា្ហ្ញលោx�ង  អូ!�ីវិតមនសង្ឃឹម
លោហ�យលោត� ព្រសស់បំព្រ�ងលោហ�យលោត� មនន័យលោហ�យលោទលោត�  អ៊ីចឹង(នវាយុត្តិធម៌
អី៊ចឹង(នមនកម្ល្ំងរស់។ មនុសស្មិនសា្ល្ប់ឯណ លោ�លដែបកធ្ល្យអត្ថិភា�
ជាមនុសស្គឺចតិ្តរបសល់ោយ�ង(នលោlមុខលោទ&តលោទលោត� មនុសស្ដែដលលោយ�ងព្រសឡាញ់
អាចលោធ\�ដំលោណ�រជាមួយនឹងលោយ�ងលោដាយសប្បាយរីករាយ  លោដាយគា្ម្នអំលោ��
អយុត្តធិម៌�ីលោ�លឥxូវលោនះ  រហូតលោlមុខដ៏ដែវងឆ្ងយ្រាប់�នឆ្ន្ជំាមួយព្រកុម
មនុស្សដែដលលោយ�ងព្រសឡាញ់  ឥតដែបកគា្ន្លោសាះលោx�យ  ឥតមន�ួបទុក្ខលំ(ក
លោសាះលោx�យលោព្រពាះអំលោ��ល្អដែដលលោយ�ង(នសាង�ុំគា្ន្  វា�ូនដំលោណ�រលោយ�ង�ី
កន្លងមកដល់លោ�លលោនះ លោហ�យបន្តលោlមខុរាប់�នឆ្ន្ទំព្រមំដល់ថ្ងៃថdដែដលលោយ�ង
(ន�ួបព្រ�ះ�ុទ្ធលោហ�យវិបស្សនាលោដ�ម្បីឱយ្ដឹងថខ្លួនលោយ�ងគឺជាកម្ល្ំងលោទ វាគា្ម្ន
លោយ�ង�ិតព្រ(កដលោទលោFក្នុងកម្ល្ំងលោនះ កម្ល្ំងគឺជាកម្ល្ំង  មិនដែមនលោយ�ងលោទ
លោនាះគឺព្រ�ះនិពា្វ្ន។

មកដល់ព្រតង់លោនះ  �ូនឹកអស់សំលោណ�ចនឹងមនុស្សខូច  និងមនុស្ស
អាW្ម្និយម  លោប�សិនណជាលោគអាចសំងំសុខលោFក្នងុសុគតិភ�(ន  ព្របដែហល
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