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ថ្ងៃ��ទី០៩ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:៥៣នាទីព្រ,ឹក
អ្នកសរលោសរលោនះមិនយល់  មិនសា្គ្ល់ធម្មជាតិថ្ងៃនកម្ល្ំងលោទ  សរលោសរ

Wមបញ្ញ្របស់ខ្លួន គិតលោu�ញរាងសមលោហតុសមផលដែដលខ្លួនយល់(នក៏
សរលោសរលោចញមក មិនដែមនការសា្គ្ល់ ឬយល់�លីហំូរកម្ល្ំង ឬលំហរូធម្មជាតិ
ថ្ងៃនកម្ល្ំងលោទ។ កម្ល្ំងថ្ងៃនក�បៈដែដលមនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់វិល វាកួចមក
ក្នងុទព្រមង់ដែបបលោមច៉ អ្នកព្រតូវលោផ្ទ¬ងផ្ទត់្ជាមួយធម្មជាតិថ្ងៃនកម្ល្ងំលោនាះសិន លោទ�ប
អ្នកយល�ី់លោ�កយិថ្ងៃនមនសុស្ដែដលលោក�តមក�ីកម្ល្ងំលោនាះ(ន លោដាយឥតមន
ឆ្គងលោសាះលោx�យ។  ធម្មជាតិថ្ងៃនកម្ល្ងំថ្ងៃនក�បៈដែដលមនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់
វិលមនសណ្ឋ្នដូចកូនអាលោ(្៉ងវិល វាវិលកួចខា្ល្ំងណស់ រហូតព្រ�ះ�ុទ្ធ
សដែម្តងថ  លោFលោល�លោ�កលោនះគា្ម្នកម្ល្ំងអ\ីខា្ល្ំងលោស្ម�នឹងកម្មលោទ។  កូនក�បៈ
វិលដូចកូនអាលោ(្៉ងវិល វាមនចំណុចវិលថ្ងៃនក�បៈ លោនះជាកម្ល្ំងខា្ល្ំង និង
កម្ល្ងំរាងលោខ្សាយបន្តបនា្ទប្�ី់ចំណុចវលិមក ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងថការ(នលោក�ត
ក្នងុព្របលោទសដ៏សមគួរ  គឺជាមង្គលដ៏ឧត្តម  មនន័យថ ទឹកដីដែដលជាចំណុចវិល
ថ្ងៃនក�បៈជាទឹកដីដ៏សមគួរ មនដែតមួយលោទក្នងុចំលោណមព្របលោទសរាប់រយក្នុង
�ិភ�លោ�ក មនសុ្សដែដលលោក�តមក�ីកម្ល្ំងដែដរលោFក្នុងទឹកដលីោនះគសឺណំងធំ
លោហ�យរបស់មនុស្ស  លោប�ទឹកដីដែខ្មរជាទឹកដីដ៏សមគួរលោហ�យ លោត�ភូមជាទឹកដីដ៏
សមគួរយា៉្ងលោម៉ចលោlលោក�ត។ យល់�ីកម្ល្ំងឬអត់?  និយាយឱ្យសមWមខ្លួន
(នវបិស្សនាWមបលោច្ចកលោទសដែដលនំាមក�ីភូមលោនាះ វាមិនព្រតូវលោទ និយាយ
យ្៉ាងលោមច៉ក៏វាមិនព្រតូវដែដរ �ិនិត្យអញរបស់ខ្លនួលោl និយាយហ្នងឹលោដ�ម្បីការពារ
ខ្លនួដែដលលោlវិបស្សនាហ្នុងឬដែមនលោទ?  អីក៏អញធំលោម្លះ  អញទល់ដែតធ្លក់្នរក
លោព្របតលោlអី មខុអញហ្នុងក៏វាអសា្ច្រ្យអីខា្ល្ំងលោម្លះ គា្ម្នអ្នកធក់ទម្ល្ក់អញ(ន
លោសាះអី៊ចឹង កម្ល្ំងធតទុឹកដលីោភ្ល�ងខ្យល់៦០ ៧០គីxូហ្នឹង អីកម៏នអញធំយា៉្ង
ហ្នឹង លោ�កធម៌ណ៎!  នាំសត\ឱ្យសំយ៉ុងក្បាលចុះណ៎្!  លោត�អ្នកវិបស្សនាមន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 83
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យល់ព្រតង់ចំណុចលោនះលោទ?  លោគខំ�ន្យល់ថ  ព្រ�ះ(ទអលោសាកលោដ�ម្បីការពារ
បលោច្ចកលោទសបរិសុទ្ធថ្ងៃនវិបស្សនា  ព្រ�ះអង្គ(នសម្លប់្លោចារលោFក្នងុសំណក់ព្រ�ះ�ុទ្ធ
អសព់្របដែហល៥០០អង្គ លោនះព្របឹងនយិាយលោដ�ម្បកីារពារអញដែដលលោlវិបសស្នា
Wមបលោច្ចកលោទសនំាមក�ីភូមហ្នងឹថព្រតឹមព្រតូវ តិចសំយុ៉ងក្បាលចុះលោព្រពាះអញ
ក្នុងចិត្តលោនាះអញវាមិនព្រ�មទម្ល្ក់លោសាះ  ព្រ�ះ(ទអលោសាកឯណលោlសម្ល្ប់
ព្រ�ះសងឃ្ព្របដែហល៥០០អង្គ លោដ�មបី្ការពារបលោច្ចកលោទសវិបស្សនាដ៏បរិសុទ្ធលោនាះ
កាលសម្លប់្លោនាះព្រ�ះអង្គមិនទន់(នសា្តប់្  លោហ�យយល់ធម៌ដែដលសដែម្តងលោដាយ
ព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធផងហ្នងឹ  សម្លប់្លោចារក្នងុសំណក់ព្រ�ះ�ុទ្ធរួចលោហ�យ  លោទ�បព្រ�ះអង្គ
(ន�ួបព្រ�ះអរហន្តលោហ�យ(នសា្ត្ប់ធម៌ដែដលសដែម្តងលោដាយព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធ
លោហ�យ(នសលោព្រមចលោសាWលោFលោ�លលោនាះលោl លោហ�យលោដាយព្រ�ះអង្គ(នសា្ត្ប់
យល់�ីធម៌ ដែដលព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធព្រWស់ដឹង ដឹងថល្អអសា្ច្រ្យណស់ ដឹងថ
ព្រតឹមព្រតូវអសា្ចរ្យ្ណស់ ដឹងថដំលោណ�រធម្មជាតិលោនះគវឺាអី៊ចឹង លោទ�បព្រ�ះអង្គលោF
លោសd¬មមិន(នក៏ចាត់ធម្មទូត�ីរព្រ�ះអង្គជាព្រ�ះអរហន្តព្រ�ះនាមលោសានៈ  និងឧត្តរៈ
មកផស្�\ផ្សាយលោមលោរ&នព្រWស់ដឹងរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធលោFក្នុងលោព្រជាយសុវណ្ណភូមិលោនះ
មិនដែមនព្របលោទសភូមលោទ។ បងប្អូនក្មួយៗអាច�ិនិត្យសលោង្កតលោម�លលោដាយខ្លួន
ឯង(ន ពាក្យសម្តពី្រ�ះ�ុទ្ធលោFរស់រលោវកីក្នងុ�ីវភា�សាមញ្ញព្របចំាថ្ងៃថd ថ្ងៃនព្របជា
�លរដ្ឋក្នុងទឹកដីដ៏សមគួរ  គពឺ្របលោទសដែខ្មរលោយ�ងលោនះ។  លោប�កំុដែតមនពាកយ្សម្តី
របស់ព្រ�ះ�ុទ្ធ�ន្យល់�ីលោរpងធម៌មនលោFក្នុង�ីវភា�ព្របចាំថ្ងៃថdរបស់ព្របជា�ល
រដ្ឋដែខ្មរ  លោត��ូលោមច៉នឹងអាចដឹងថព្រ�ះ�ុទ្ធ(នព្រ(ប់មនុស្សលោ�ក�ីលោរpងអីខ្លះលោl
�ូមិនដែដល(នលោlលោរ&នលោFវត្តអារាម  ឬលោម�លគម្ពរីព្រ�ះថ្ងៃព្រតបិដកបន្តចិណលោសាះ
លោហតុអ\ី�ូអាចយល់អ\ីដែដលព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធសដែម្តងលោនាះលោក�ត។ លោនះលោព្រពាះដែត
ពាក្យសម្តីរបស់ព្រ�ះអង្គដែដលសដែម្តង�ីធម្មជាតិលោនះព្រ(ប់មកមនុស្សលោ�ក
មនលោFក្នងុ�ីវភា�ព្របចំាថ្ងៃថdថ្ងៃនព្របជា�លរដ្ឋក្នងុព្របលោទសដ៏សមគួរលោនះលោហ�យ។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 84
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កុំលោចះដែតទញតព្រមូវអញដែដលធំដែដលព្រកាស់ហ្នឹងវាព្រតូវ លោlជាធម្មទូត�ីរព្រ�ះ
អង្គគឺព្រ�ះលោសានៈ និងឧត្តរៈ(ននំាយកបលោច្ចកលោទសវិបស្សនាលោlដំាបណុ̧ះលោF
ព្របលោទសភូមឯណឯលោណះលោlវិញ  សូម�ិនិត្យចិត្តខ្លនួឯង  អញឬមិនអញ
លោនះ�ូបុកអញធ្ល្ក់លោហ�យ ចំាលោម�លលោត�អញលោនះធ្ល្ក់ឬមនិធ្ល្ក់។ វិបសស្នាព្រតូវ
យ្៉ាងលោម៉ចលោlលោក�ត  លោប�យល់លោមលោរ&នបរិយត្តិមិនព្រតូវផងហ្នឹង  បរិយត្តិព្រតូវ(ន
បដិបត្តពិ្រតូវ។ លោនះជាសម័យកាលរ�យន័យទំងព្រសុងថ្ងៃនព្រ�ះធម៌ ដែដលសដែម្តង
លោដាយព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធគឺរ�យទំងព្រសុងថ្ងៃនបរិយត្តពិ្រតូវ ដូលោច្នះបដិបត្តពិ្រតូវក៏វា
រ�យទំងព្រសុងដែដរ។ បរិយត្តិព្រតូវលោទ�បបដិបត្តិព្រតវូ។  សូមក្មួយៗទំងអស់គា្ន្
ចំាលោម�លអញលោនះវាលោlជាយ្៉ាងលោមច៉លោទ&តលោl  ឬលោដ�មបី្ការពារអញនរកលោព្របត
ដែលងគិតលោlលោហ�យ ដែត(នមុខមត់មកអញ។  �ិតជាលោរpងសលោង\គរបស់សត\
លោ�កដែដលលdតឹលdង់�ិតព្រ(កដដែមន។  សូមក្មួយៗទំងអស់�ិនិត្យលោម�លធតុ
អញលោFក្នងុចិត្តរបស់ក្មយួៗម្នក់្ៗ អញលោដាយអំនួតដែបបលោល�កខ្លនួក៏អញ ដែបប
ដាក់ខ្លនួក៏អញ ដែបបសងំសំខុយករួចដែតខ្លួនអ្នកណលោធ\�អីកល៏ោធ\�លោlក៏អញ ដែបប
លោគខ្ពស់មុខខ្ពស់មត់ជាងខ្លួនលោហ�យព្រចដែណនឈា្ន្នីសក៏អញ  ដែបបអវិជា្ជ្មិន
ដឹងថខ្លនួមនអញដែតWម�ិត  គឺអញលួចសំងំលោដាយមិនដឹងខ្លនួថអញក៏
អញ អញគឺជាធម្មជាតិចថ្ងៃព្រងបំផ្ល្ញខ្លនួឯងមុនលោគ មនុនឹងឈានលោlបំផ្ល្ញ
អ្នកដថ្ងៃទ។ បំផ្ល្ញអ្នកដថ្ងៃទ មនុស្ស(នលោម�លលោu�ញជាក់ដែស្តង ដែតWម�ិត
បំផ្លញ្លោគដែតតិចតួចបុ៉លោណ¾ះ្  ក្នងុកំលោណ�តជាមនុស្សលោនះ  មិនអាចWមបំផ្លញ្
ចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោគក្នងុដំលោណ�រផ្លវូរាប់�នឆ្ន្ថំ្ងៃនចិត្ត ឬ�ីវិតរបស់លោគ(នលោទ
ដែតចិត្តដែដលខ្លួន(នឈ្នះចិត្តលោគក្នុងអត្ថិភា�ដ៏ខ្លី៧០  ៨០ឆ្ន្ំ  ក្នុងអត្ថិភា�ជា
មនុស្សលោនះ វា(នជាកម្មដែដលខ្លនួ(នសាងWមបំផ្លញ្�ីវិតរបស់ខ្លនួរាប់�ន
ឆ្ន្ំលោlមុខលោទ&ត។ ក្មួយៗគិតព្រតង់ចំណុចលោនះលោម�ល លោត�លោគបផំ្ល្ញលោយ�ងខា្ល្ំង ឬ
លោគបំផ្ល្ញខ្លួនលោគខា្ល្ំង។  សូមក្មួយៗរីករាយនឹង�ីវិតដែដលមនឪ�ុកកតញ្ញូ
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លោចះយល់ដំលោណ�រធម៌ តព្រមង់ផ្លូវកូនលោÔញាតិសនា្ត្នលោFក្នុងផ្លូវ�ីវិតព្រតូវក្នុង
ដំលោណ�រ�វិីតដដ៏ែវងឆ្ង្យ ព្របកបលោដាយភា�សខុសាន្ត នងិ(នលោl�ួបកតញ្ញ�ូន
កំ�ូលក្នុងលោ�លណមួយនាលោ�លអនាគត៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2744429549118455
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ថ្ងៃ��ទី១០ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លវេ��ាង១០:៤៧នាទីយប់
លោម�លចិត្តខ្លួន

លោទះដែម៉ឪបងប្អូនមីងមសាច់�ិតយ្៉ាងណក៏លោដាយ  ដែតលោប�ចិត្តមិន
យល់គា្ន(្ន លោយ�ងព្រតូវគតិលោu�ញឱ្យច្បាសថ់ លោយ�ងមនកម្មលោ�&រនងឹគា្ន្(នជា
មកលោក�តជាឪដែម៉កូន  បងប្អូន  មីងមនឹងគា្ន្ក្នុងកំលោណ�តដ៏ខ្លីគឺ  មនុសស្លោនះ
មិនដែមនជាដែម៉ឪបងបងប្អូនលោយ�ងព្រគប់ជាតិលោទ លោប�ជាដែមឪ៉បងប្អូនមីងមនងឹគា្ន្
វាព្រតូវដែតចិត្តសត\ក្នងុថ្នក់្ជាមួយគា្ន។្  អី៊ចឹងលោទះជាអ្នកដថ្ងៃទនឹងលោយ�ងក្នងុជាតិ
លោនះក៏លោដាយ លោប�មនចិត្តដូចគា្នចិ្ត្តសត\ក្នងុថ្នក់្ចិត្តជាមួយគា្ន្  លោនាះគឺជាបងប្អនូ
មីងមដែមឪ៉លោយ�ងលោហ�យ។ ចិត្តសត\ក្នងុថ្នក់្ជាមួយគា្ន្ លោ�លដែបកកាយជាមនុស្ស
ចិត្តសត\ក្នងុថ្នក់្ជាមួយគា្នល្ោនាះនឹងលោlជាមួយគា្នល្ោហ�យ  �ូបញ្ជក់្លោហ�យបញ្ជក់្
លោទ&តកាលលោFជាមនុស្ស ចិត្តរលោប&បលោម៉ច លោ�លលោlក៏ចិត្តលោFដែតដែបបហ្នុងដែដរ
ដូលោច្នះលោទ�ប�ូលោចះដែតលោស�ច មនុស្សដែដលនិយាយព្រ(ប់គា្ន្ កុំខឹង  កុំគិតលោព្រច�ននាំ
ដែតអកុសលធ្លក់្ក្នងុចតិ្តលោទ លំ(កចិត្តរបសន់រណលោគ គឺលំ(កចិត្តរបស់លោយ�ង
ហ្នងឹលោហ�យ សញ្ញចិ្ត្តរបស់មនុស្សលោនះ លោប�គា្មន្អកុសលធម៌ ព្រចដែណន ឈា្ន្ នីស
លោ�ភលន់ លោហ�យមនកុសលចិត្តថ្នក់្សីលមិនលោប&តលោប&នលោគ ឱ្យអមិសទនទំង
អស់ដែដលចាត់ទុកថទនកំបុិកកំប៉ុក លោប�(នលោlជាសត\សួគ៌ ចិត្តព្របលោភទលោនះ
នឹង(នជាលោទវWWមដុបថ្ងៃព្រ� Wមដំបូក លោ�លដែដលផ្ទុះដែផនលោឆះអស់រលីង
រត់លោ(្៉ងស្បង់ចវីរដូចដែតមនុសស្ដែដរ  លោម�លក្នុងគម្ពរីលោl  លោ�លដែដលផ្ទះុដែផនដី
លោឆះលោទវWព្រគប់ជាន់ទំងអស់។  ចិត្តជាព្រ�ហ្មអ្នករក្សាលោ�ក ក្មយួគិតលោម�លលោម�ល៍!

លោត�ជាចិត្តព្របលោភទណ៎!  មិនដែមនជាចិត្តព្រ�ហ្មដែដល(នសា្ល្ប់�ីមនុស្សលោlជា
ព្រ�ហ្មលោដាយសារដែតព្រ�ហ្មវិហារធម៌លោមW្ត្ ករុណ មុទិW ឧលោបកា្ខដ្ែតបុ៉លោណ¾ះ្លោទ
មនដែតធម៌ព្រ�ហ្មលោនះលោlជាព្រ�ហ្មរក្សាលោ�កយ្៉ាងលោមច៉លោlលោក�ត ក្មយួលោម�លមនុស្ស
ដែដលស្លូតៗចិត្តល្អហ្នុង ចិត្តព្របលោភទហ្នុងរក្សាលោ�ក(នដែដរ លោម�លខុសលោម�ល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 87
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ព្រតូវកុំឱ្យលោ�កនឹងវិនាសណ៎្!  ក្មួយព្រតូវគិតឱ្យដូចមនុស្សព្រគប់ទឹកផង កុំគិត
ដូចមនុស្សសរថ្ងៃសព្របសាទណ៎ក្មួយ!  មិនដែមនលោធ\�បុណ្យលោl មនស្អីលោlប្តូរឱ្យ
លោlជាចិត្តព្រ�ហ្មរក្សាលោ�កនឹង(នលោទ ចិត្តវាយ្៉ាងលោមច៉កាលលោFមនុស្ស លោ�ល
សា្ល្ប់�ីមនុស្សលោl លោFជាព្រ�ហ្មក៏ចិត្តដែតដដែដលហ្នុង លោប�លោព្រទ�កៗលោហ�យយកដែត
រួចខ្លនួសំងំដែតសុខ  លោធ\�អីទល់ដែត(នព្របលោយា�ន៍មកខ្លនួឯង(នលោធ\�  លោហ�យចិត្ត
ព្របលោភទលោនះលោlរក្សាលោ�កលោក�តដែដរ  ក្មួយៗព្រតូវយល់ព្រតង់ចំណុចលោនះណ៎!
ចិត្តកាល�ីលោFជាមនុស្សយ្៉ាងលោមច៉ លោlជាសត\លោសាយក៏ចិត្តលោFដែតព្របលោភទដដែដល
ហ្នុងដែដរ គឺចិត្តដដែដលណ៎!  ចតិ្តព្របដែហល�ូមិនដឹងជាសន្សំឧបនសិស័្យបុ៉នា្មន្
ដែផនដីមកលោហ�យលោទ  ក្មយួយល់សភា�ចិត្តដែដរឬលោទ? លោ�លដែបកធ្ល្យកាយជា
មនុសស្  គឺចិត្តដដែដលហ្នឹងដែដលលោធ\�ដំលោណ�រលោl។  ក្មួយលោម�លចិត្តមនុសស្ស�\ថ្ងៃថd
លោម�ល៍! លោត�មនអ្នកណមនចតិ្តរក្សាដែផនដីលោទ ខ\ល់ខា្វ្យនឹងដែផនដីលោទ គិតលោរpង
របស់លោគលោទ មនចិត្តអ្នករក្សាលោ�កលោទ រក្សាលោ�កសំខាន់គឺ រក្សាឋានកណ្តល្
លោនះ លោព្រពាះសត\សាងគឺសត\មនុស្សលោនះនំាបញ្ហ្ខា្ល្ងំណស់ដល់សត\ព្រគប់ឋាន
ទំងអស់  រក្សាលោ�កធំជាងលោគ  គឺរក្សាឋានមនសុ្សលោ�កលោនះកុំឱ្យមនបញ្ហ្
សត\ឋានដថ្ងៃទជាសត\លោសាយមិនមនបញ្ហ្អ\ីលោទ សាងយ្៉ាងលោម៉ច លោសាយអី៊ចឹង
លោl ដែដលជាបញ្ហ្គឺ(នជាសត\លោហ�យ គឺសាងឱ្យផ្ទះុដែផនដីទល់ដែត(ន ឱ្យ
ចុះនរកចុះលោព្របតទល់ដែត(ន។  ព្រ�ហ្មរក្សាលោ�កព្រតូវដែតជាព្រ�ហ្មសម្មទិ្ដ្ឋិ  មិន
ដែមនព្រ�ហ្មធម្មWលោទ។ បដិវត្តន៍ផ្នត់គំនិត លោត�មនលោទលោFក្នងុព្របវត្តទឹិកដីសុវណ្ណភូមិ
លោយ�ង? ការ�ន្យល់មនសុស្ឱយ្យលព់្រតូវ គឺឱ្យដឹងថអ\ីខសុអ\ីព្រតវូ អ\ីឆ្គង ឬមិនឆ្គង
វាទមទរសមត្ថភា�បញ្ញធំ្ណស់ ទឹកចិត្តធំណស់ លោទ�បលោធ\�កិច្ចការលោនះ(ន។
ការ�ន្យល់ឱយ្ដឹងខុសដឹងព្រតវូគឺ  �ន្យល់លោដ�ម្បី�នា្ល្កម្ល្ំងកុំឱយ្ផ្ទុះដែបកលោ�ក
លោនះ(ន លោត�អ្នកណលោl�នា្ល្កម្ល្ំងលោក�ត ប៉ុដែន្តមនុសស្លោក�តមក�ីកម្ល្ំង  �នា្ល្
មនសុស្គ�ឺនា្លក្ារយល់ខសុរបសម់នុសស្  លោនះគឺជាការ�នា្លក្ម្ល្ងំ។  ក្មយួដឹងលោទ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 88
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លោ�លមនុស្សកំ�ុងដែតគិត លោប�ក្មួយ(នដឹង គឺលោFក្នុងខរួក្បាលមនុស្ស សងា្ខ្រ
កំ�ុងដែតព្របព្រ�ឹត្តលោl  សងា្ខ្រលោក�ត�ីកម្ល្ំង  កាលណគិតខុស កម្ល្ំងរមរូខុស
លោធ\�ឱ្យមនុស្សលោធ\�ខុសWមការគិតខុសលោនាះ លោធ\�ខុសគឺមក�ីគិតខុស ដែលងសា្គល់្
បុណ្យ(ប វិនាសចលោព្រម�ន  គឺមិនសា្គ្ល់ធម៌លោនះឯង លោហ�យ�ន្យល់មនុសស្ឱ្យ
យល់ធម៌  លោ�លលោនាះសងា្ខ្រដែដលលោក�តមក�ីកម្ល្ំងរ�ថយលោព្រកាយមកព្រតូវ
សា្គ្ល់ខុស សា្គល់្ព្រតូវ សា្គ្ល់បុណ្យ សា្គ្ល់(ប ដែលងចង់(នបុណ្យលោlទូល
គម្ពរីដែបបមនុស្សឆ្កតួហ្នងុលោហ�យ ចង់(នបុណ្យលោ�កឱ្យ�ួកលោចារដែដលយកធម៌
ព្រ�ះ�ុទ្ធមកលោ(ក(នលុយសកឹការព្រប�ន្ធ ចិញ្ចមឹដែមឪ៉បងប្អនូលោធ\�អ្នកមនលោដាយ
សារយកការបួសលោចះលោទសនាលោ(កយាយWលោនះឯង។ លោធ\��ិធីដែចកអំលោណយ
ដល់អ្នកព្រក ដែចកអំលោណយដល់Wសុីក្លូរាប់រយនាក់ ព្រចxំថជាអំលោ��បុណ្យ
អត់មនលោម�លលោចតនារបស់ខ្លួនលោទ លោនះគឺបុណ្យឬ? មិនសា្គល្់បណុ្យ មិនសា្គល្់
(ប  បន្លំ  លោកងព្របវ័ញ្ច�ិះជាន់(នលុយយកលោlលោធ\��ិធីបុណ្យលោផ្សង  លោនះគឺ
លុយទិញបុណ្យ ទលោង\�លោកងព្របវ័ញ្ចនំាឱ្យចះុនរក អត់ដឹងអីបន្តិចគិតថខ្លួនលោធ\�
បុណ្យលោហ�យ លោនះលោហ�យមិនសា្គល់្បុណ្យ មិនសា្គល់្(បលោនាះ។ ពាក់កណ្តល្
កម្ល្ំងថ្ងៃនការព្រWស់ដឹងរបសព់្រ�ះ�ទុ្ធ៥០០០ឆ្ន្ំមនការបំភ្លឺធម៌លោនះម្តងលោទ&ត។
ព្រ�ហ្មជាអ្នករក្សាលោ�ក មនចិត្តលោម�លខុសលោម�លព្រតូវ  កំុឱ្យលោ�កលោនះផ្ទះុដែបក
លោដាយសារមនុស្សដែដលលោក�តមក�ីកម្ល្ងំលោធ\�សងា្ខរ្ខុស គឺមិនសា្គល់្ធម៌ លោចះដែត
គិតបស្រញ្ច្ស  សងា្ខ្ររមូរបស្រញ្ច្ស  កម្ល្ំងរមូរបស្រញ្ច្ស  �ិភ�លោ�កលោនះនឹង
ដែបកឥxូវលោហ�យ ដូលោច្នះព្រ�ហ្មដែដលមនចិត្តជាអ្នករក្សាលោ�កព្រតូវ�ន្យល់មនុសស្
ឱ្យសា្គ្ល់ធម៌ សា្គ្ល់បុណ្យសា្គ្ល់(ប សា្គ្ល់ចលោព្រម�ន សា្គ្ល់វិនាស។ មនុស្ស
ឥxវូដែលងសា្គ្ល់បុណ្យសា្គ្ល់(បអស់លោlលោហ�យ ព្របឹងចំណយលុយលោធ\��ិធី
បុណ្យលោផ្សងៗ  ហ្នុងក្នុងចិត្តលោគសា្ម្នដែត(នបុណ្យលោហ�យ  មន�ិនិត្យលោម�ល
លោចតនារបស់ខ្លួនឯងលោនាះដែដរ ឬអត់? លោធ\�បុណ្យដែបបស�\ថ្ងៃថdលោនះ នរកលោព្របត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 89



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

ចាំទទួល ច្បាប់ធម្មជាតិណ៎! អត់មនសុសីណូំកលោយ�ងអីបន្តិច អតដ់ងឹលោយ�ង
លោធ\�យ្៉ាងលោមច៉លោទ លោធ\�រលោប&បណ(នរលោប&បហ្នឹង លោធ\�រលោប&បលោ(កលោគ លោធ\�យកមុខ
សងា្ខរ្រមូរទុកដែបបមិនដឹងខុសមិនដឹងព្រតូវ សងា្ខរ្រមូរនំាលោlនរក លោព្របតទុគ្គតិភ�
លោធ\�លោដាយយល់ធម៌  ចិត្តលោនះនឹងលោlកាន់សុគតិភ�។  សម័យកម្ល្ងំរមូរគឺកម្ល្ងំ
រមូរខា្ល្ំងណ៎ក្មួយ មិនដែមនចិត្តព្រ�ហ្មដែដលមនព្រតឹមដែតព្រ�ហ្មវហិារធម៌គឺ  ចិត្ត
អាណិតចង់�ួយ  លោហ�យ�ួយ(នសលោព្រមចលោនាះលោទ  គឺចិត្តព្រ�ហ្មលោហ�យជាចិត្ត
ដែដលមនសម្មទិ្ដ្ឋិ  អី៊ចឹង(នជា�ូនិយាយថព្រ�ហ្មសម្មទិ្ដ្ឋណ៎ិក្មយួ!  គឺចិត្ត
របស់ព្រ�ហ្មដែដលមនសម្ម្ទិដ្ឋិ។  ចង់ឱ្យកម្ល្ំងរ�លោដ�ម្បីរក្សាដែផនដីកុំឱ្យផ្ទុះ
ព្រតូវ�នា្ល្ការយល់របស់មនុសស្ដែដលកំ�ុងដែតយល់ខុសឱយ្មកយល់ធម៌ លោដ�មបី្
ឱ្យកម្ល្ំងកំុរមរូខា្ល្ំងផ្ទះុលោ�ក។ លោម�លព្រតឹមដែតដំលោណ�រអិលឌីភីជាង១០ឆ្ន្ំលោយ�ង
លោម�ល៍!  លោត�ព្រតវូឬខុស  មិចា¹្ទិដ្ឋិ  ឬសម្មទិ្ដ្ឋិដែដលលោយ�ងព្រតូវ�នយ្លព់្របជា�លរដ្ឋ
លោFក្នងុព្របលោទសសមគរួគឺ ចំណចុដែដលកូនក�បៈវិលឱ្យសា្គល់្ខុស សា្គល្ព់្រតូវ
លោហ�យមកដល់ឥxវូលោនះគឺលោ�លដែដល�ូយល់ធម៌លោហ�យ �ូដឹងថ�ូជានរណ
លោហ�យ ជាលោ�លដែដលការ�នា្ល្កម្ល្ំងព្រតូវលោធ\�ក្នុងព្រទង់ព្រទយធំលោហ�យ។ ការ�នា្ល្
កម្ល្ំងក្នុងព្រទង់ព្រទយធំព្រតូវដែតចាប់លោផ្ត�មលោហ�យ។ លោ�លចុះចាប់កំលោណ�ត ព្រ�ហ្ម
សម្ម្ទិដ្ឋិ  លោចះលោម�លដំលោណ�រកម្ល្ំងដឹងថ ពាក់កណ្ត្លអណំចថ្ងៃនការព្រWស់
ដឹងរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធគឺជារយៈលោ�លសមព្រសបដែតម្តងហ្នឹងលោទ&តគត់  ក្នុងការ�នា្ល្
កម្ល្ំង ចុះចាប់កំលោណ�តខុសដែតមួយខណៈគឺ ខុសលោហ�យ។ �ីលោ�លលោនះរហូត
ដល់៥០០០ឆ្ន្ំ ថ្ងៃនអំណចថ្ងៃនការព្រWស់ដឹងរបស់ព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធព្រ�ះនាម
សមណលោគាតម កម្ល្ងំនឹងរមូរខា្ល្ងំលោទ&ត អាយមុនុស្សចុះព្រតឹម១០ឆ្ន្ំ  លោហ�យ
សស្រងា្គម្បរមណូក៏ផ្ទុះលោFលោ�លលោនាះ  បនា្ទ្ប់�ីលោនាះមនុស្សលោFតិចតួចបំផុត
លោFលោល�ដែផនដីលោយ�ងលោនះ  មនុស្សមនចិត្តសលោង\គ  លោហ�យអាយុក៏(នលោx�ង
ដល់៨មុឺនឆ្ន្ំ លោហ�យលោដាយអំណចអញកម្ល្ំងរមូរ អាយុមនុស្ស(នចុះមក
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 90
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ព្រតឹម២មុឺនឆ្ន្ំ  លោហ�យព្រ�ះសិអារយ្លោមព្រតីក៏ព្រWស់លោFលោ�លលោនាះ។ អ្នក(នសា្ត្ប់
ធមរ៌បស់ព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធ  ចិត្តមនធម៌កតញ្ញូក៏(ន�ួបនឹងព្រ�ះសិអារ្យលោមព្រតី
លោFលោ�លលោនាះ។  លោព្រកាយអំណចព្រWស់ដឹងថ្ងៃនព្រ�ះ�ុទ្ធចុងលោព្រកាយបំផុតសព្រមប់
ដែផនដលីោនះ ដែផនដីក៏(នផ្ទុះលោFលោ�លលោនាះ សត\ដែដលមនឧបនិស្ស័យ លោទះ
មិនកា្ល្យជាព្រ�ះអរហន្តលោFលោ�លលោនាះ  ចិត្តមនធម៌កតញ្ញូ  ក៏កា្ល្យជាសត\
ខ្ពស់ជាងលោទវWដែដលព្រតូវលោឆះលោដាយការផ្ទុះដែផនដីលោFលោ�លលោនាះ  សត\លោនាះក៏
បន្ត�ីវិតក្នុងភ�ដែផនដីលោព្រកាយ  លោហ�យ(ន�ួបព្រ�ះ�ុទ្ធ  លោប�មិន(នព្រWស់ក៏
បន្តលោlលោទ&ត �ួបព្រ�ះ�ុទ្ធអង្គលោព្រកាយលោទ&ត លោព្រពាះលោគមនធម៌កតញ្ញូ។ ក្មួយៗ
លោម�លលោម�ល៍! ចិត្តព្រ�ហ្មដែដលរកស្ាលោ�កមនលក្ខណៈដែបបលោមច៉លោlដូចមនុស្ស
ស�\ថ្ងៃថdយករចួដែតខ្លនួហ្នឹងឬ?  គួរឱ្យអស់សំលោណ�ចណសល់ោព្រពាះយករចួដែតខ្លនួ
ដែបបហ្នុងលោហ�យ មកលោ�លោគឱ្យលោlរស់លោFដូចខ្លួនលោទ&តផង លោហ�យគិតថចិត្ត
លោគមិនដល់ចិត្តខ្លួនលោទ&ត។  ចិត្តមនុស្សដែដលគិតយករចួដែតខ្លួនដែបបលោនះ  មន
ទំហំចិត្តឯណលោlគិតគរូខ\ល់ខា្វ្យលោរpងដែផនដី  មនកម្ល្ំងព្រ(ជា្ញ្ឯណលោl
លោដាះព្រសាយលោរpងភ�ដែផនដលីោក�ត ដែតលោគគិតថ ចិត្តរបស់លោគលោនាះព្រគាន់លោប�លោហ�យ
ដែតសព្រមប�ូ់លោម�លលោlលោគវិញ �ូលោu�ញសញ្ញច្តិ្តរបសល់ោគខ្លះជាសត\នរក ខ្លះជា
សត\លោព្របត  ខ្លះជាចិត្តលោទវWWមដុបកំបូ៉ត �ិតជាគួរឱ្យសលោង\គសត\ក្នងុសម័យ
លោនះព្រ(កដដែមន។ �ូសូមរំលឹកក្មយួៗថ ការបំភ្លធឺម៌�ីលោ�លលោនះលោlដល់លោ�ល
ព្រ�ះសអិារយ្លោមព្រតីព្រWស់គឺ មនដែតម្តងលោនះលោទ&តគត់។ សមូក្មយួៗសា្ត្ប់ធមយ៌ល់
រួចបដិបត្តិខ្លួនWមផ្លូវព្រតូវ ក្នុងដំលោណ�រដ៏សុខសាន្តលោl�ួបព្រ�ះសិអារ្យលោមព្រតី។
សូមក្មយួៗរីករាយនឹង�វីិតយល់ធម៌របស់�ួកក្មួយៗ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2745737025654374
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ថ្ងៃ��ទី១១ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:២៩នាទីថ្ងៃ��ព្រ.ង់
សភា�បញ្ញ្ជាសភា��ន្លឺ

ឱយ្អ\ីក៏មិនមនតថ្ងៃម្លលោស្ម�នឹងការ�ន្យល់មនុស្សឱយ្មនបញ្ញ្ដែដរ។ ស្អី
លោlបញ្ញ្?  គឺជាការគិតយល់នវូដំលោណ�រធម្មជាតិ កាន់ដែតគិត�ីធម៌ ឬកាន់ដែត
គិត�ីដំលោណ�រធម្មជាតិ  កាន់ដែតយល់លោlៗក្នុងខួរក្បាលកាន់ដែតភ្លឺៗលោl ភ្លឺណ៎
ក្មួយ!  គឺភ្លឺ  គឺធម្មជាតិ�ន្លឺ  ដឹងថអ\ីខុសគឺជាដំលោណ�រនំាសត\លោlកាន់ទុគ្គតិភ�
លោហ�យដឹងថស្អីព្រតូវគឺជាដំលោណ�រនំាសត\លោlកាន់សុគតិភ�។  លោនះគឺស�\ទនំ
ធម្មទនំ  �ិនាតិ  គា្ម្នការឱ្យទនណព្របលោស�រថ្ងៃថ្លថ្ល្ជាងការ�ន្យល់ឱយ្មនុស្ស
លោក�តបញ្ញ្លោទ  គឺការយល់ធម៌  ឬយល់ដំលោណ�រធម្មជាតិលោនះឯង។  មនុស្សមិន
(នដឹង�ីសភា�ថ្ងៃនការគិតយល់ដំលោណ�រធម្មជាតិលោFក្នងុខួរក្បាលលោយ�ង មន
សភា�ដូចលោម្តចលោx�យ  លោព្រពាះលោព្រគាងវិញ្ញ្ណរបស់ចិត្តក្នុងអត្ថិភា�ជាមនសុ្ស
គឺ  កម្ល្ំងធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល។់  កម្ល្ំងធតទុំងបួនលោនះលោហ�យដែដលលោធ\�ឱ្យចិត្ត
ដឹងដលំោណ�រធម្មជាតពិ្រតូវរំាងស្ទះមិនឱ្យយល់ដលំោណ�រធម្មជាតិ(ន  ដែដលព្រ�ះ�ទុ្ធ
លោ�ដំលោណ�ររំាងស្ទះការដឹងដលំោណ�រធមក៌្នងុអត្ថភិា�ជាមនសុស្លោនះថ  «អវជិា្ជ្»។
ការយល់ដំលោណ�រធម្មជាតិលោនះទូ�យលោlៗ លោព្រÌលោlៗគបឺញ្ញ្ ក្នុងសភា��ិត
បញ្ញ្ជាសភា�ភ្លឺ  គឺជា�ន្លឺ។  �ូដឹងសភា�របស់បញ្ញ្លោនះលោFលោ�លដែដល�ូ
លោu�ញលោព្រគាងវិញ្ញ្ណរបស់�ូ លោu�ញ�ន្លឺ�ណ៌លោខ&វ ភ្លឺខា្ល្ំងណស់ លោហ�យ�ន្លឺ
លោនះ  លោ�លដែដលសងា្ខ្រដែដលជាកម្ល្ំង  �ូយកសតិលោlចុចផ្ត្ច់យ្៉ាងលោម៉ចក៏
មិនដាច់ ដែតលោ�លវាអូសកាត់�ន្លឺព្រតង់ចុងចិលោញ្ច�មរបស់�ូ �ូលោu�ញសងា្ខ្រដាច់
កា្ល្យជាកំទិចលោលpងដូចកំទិចធូបមុនលោគយកមកលោធ\�ធូប  លោ�លលោនាះ�ូយល់
លោហ�យ ការគិត ឬកម្ល្ងំបញ្ញដ្ែដល(នគិតសញ្ជងឹក្នងុចិត្តនូវកំហុងឆ្គងដែដល
ខ្លនួ(នលោធ\�មនសភា�ចិត្តព្រគលុកព្រគ�ក់ដែបបលោមច៉  គឺចិត្តរបសខ់្លនួសា្គល្ទំ់ហំ
ថ្ងៃនកំហុសរបស់ខ្លនួ លោហ�យយល់ថព្រតូវលោធ\�លោមច៉លោដ�មបី្លុប�ងសមWមលោទស
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 92
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កំហុសរបស់ខ្លនួលោដាយឥតលលោម្អ¬ងមកខ្លនួឯង លោនាះសងា្ខរ្ដែដលលោយ�ង(នលោធ\�
លោដាយលោចតនាអាព្រកក់លោល�លោគព្រតូវ(នរួចលោទស  លោត�ក្មួយៗយល់លោទ? មនុស្ស
លោយ�ងលោ�លដែដលលោធ\�កំហុសលោល�អ្នកណមួយ ដែដលខ្លួនលោយ�ង(នដឹង លោ�ថ
ចិត្តលោយ�ងខូចគឺ  លោយ�ង(នលោធ\�សងា្ខរ្ជាកម្ល្ងំលោហ�យអាសវៈដែដលជាកម្ល្ងំធតុ
មនសភា�ដែបបលោម៉ចលោFក្នុងចិត្ត  មនន័យថ ចិត្តលោយ�ងជាមនុស្សមនធម៌
ព្រចដែណនឈា្ន្នីស គំនុំជាលោដ�ម សមូ្បីដែតដលោង��មដង�កព់្រគលុកព្រគ�ក់រលោប&បលោម៉ច
ក្នងុលោ�លដែដលលោយ�ងលោធ\�សងា្ខរ្លោដាយចិត្តខូចលោនាះ លោ�លវា រ�មកគឺមន សភា�
ដូចគា្ន្ឥតលោខា្ច្ះ សងា្ខរ្រ�ថយលោព្រកាយ អាសវៈកិលោលសដែដលជាកម្ល្ំង ធតុ
ព្រចដែណនឈា្ន្នីស  គនំុំ  ខ្ចប់វិញលោlជាមួយសងា្ខរ្លោ�លសាង  រួមទំងដលោង��ម
លោ�លលោយ�ងកំ�ុងសាងមនសភា�ដង�ក់ដែបបលោម៉ច  គឺ�មកមនសភា� ដែបប
ហ្នុងទំងអស់  ឥតមនខ\ះចលោនា្លះ្ឬលោល�សបន្តចិណលោx�យ។  ព្រតង់លោនះលោហ�យ
តួបញ្ញ្ដែដលមន�ន្លឺយល់�ីសភា�ព្រគលុកព្រគ�ក់ថ្ងៃនចិត្តណរបស់លោយ�ង
លោFលោ�លដែដល(នសាងកំហុសលោlលោល�លោគលោនាះ  លោយ�ងមនការឈឺចាប់លោlWម
ទំហំព្រគលុកព្រគ�ក់ថ្ងៃនលោចតនារបស់លោយ�ងដែដលខូច លោនាះសងា្ខរ្ទំងអស់លោនាះ
ព្រតូវកាត់ផ្ត្ច់�ុំមនកម្មលោ�&រលោx�យ លោត�ក្មួយៗគិតយល់ព្រតង់ចំណុចលោនះលោទ?

មិនដែមនសុំលោទសលោគ លោដ�ម្បីបស្រង្គប់កិច្ចលោនាះលោx�យ គឺចិត្តសា្គ្ល់  ភា�បត់ដែបន
ព្រគលុកព្រគ�ក់ថ្ងៃនលោចតនារបសខ់្លួន និងអាសវៈកិលោលសដែដលរុំលោlជាមួយនឹង
លោចតនាលោFលោ�លដែដលលោយ�ង(នសាងកំហុសលោlលោល�លោគលោនាះ គឺលោយ�ងដឹងច្បាស់
ដែបបហ្នឹងគបឺញ្ញ្ព្រ(ប់លោយ�ង លោ�លលោនាះលោយ�ងឈឺចិត្ត លោយ�ងដឹងកំហុស លោយ�ង
ដឹងថព្រតូវលោធ\�លោម៉ចឱ្យសមនឹងកំហុសរបស់លោយ�ងលោហ�យ  លោ�លដែដលលោយ�ង(ន
លោធ\�ទលោង\�ឱ្យសមនឹងកំហុសរបស់លោយ�ងរួចលោហ�យ  លោទះលោគមិនអត់ឱន  ឬអត់ឱន
ក៏លោដាយ លោនាះជាលោរpងរបស់លោគលោទ ជាការទទួលខសុព្រតូវរបស់លោគលោទ ជាលោចតនា
របស់លោគលោទ ជាសងា្ខ្រដែដលលោគសនស្ំទុកលោទ ដែតលោយ�ង(នផ្ត្ច់សងា្ខរ្រួចលោហ�យ
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ចិត្តលោយ�ងមនឥស្សរភា�លោហ�យ លោនះគឺចិត្តរួចលោទស មនដែតបញ្ញល្ោទដែដលព្រ(ប់
លោយ�ង�ីចំណុចលោនះ  អ៊ីចឹងលោហ�យ(នជា�ូលោu�ញ�ន្លឺ�ណ៌លោខ&វលោFព្រតង់ព្រប�ុំ
ចិលោញ្ច�ម�ូ  អាចផ្ត្ច់សងា្ខ្រ(នលោFលោ�លសងា្ខ្រលោនាះ(នហូរកាត់�ន្លឺបញ្ញ្
របស់�ូលោនាះ ព្រ�ះ�ទុ្ធសដែម្តងថ គា្ម្ន�ន្លអឺ\លីោស្ម�នឹង�ន្លឺបញ្ញ្ លោត�ក្មយួ(នយល់
អ\ដីែដល�ូ(ន�ន្យល់លោនះលោទ?  ស�\ទនំ  ធម្មទនំ  �ិនាតិ លោនះគឺការបលោព្រង&ន
មនុស្សឱ្យលោក�តបញ្ញល្ោហ�យណ៎ក្មយួ!  សូមក្មយួៗរីករាយនឹង�ីវិតដែដលរួចលោទស
មនសកិាររបសក់្មយួ! សូមចិត្តក្មយួមនឥសស្រភា�លោFក្នងុ�ីវិតរបសក់្មយួៗចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2746216898939720
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ថ្ងៃ��ទី១១ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:៤៣នាទីព្រ,ឹក
កុសលថ្ន្ក់សីល កុសលថ្ន្ក់អាមីសទន និងកុសលថ្ន្ក់ធម្មទន៖

ខ្លួនអត់អីហូប អត់�ព្រមក អត់មលោធ្យា(យលោធ\�ដំលោណ�រ បងប្អូនព្រកុម
ព្រគួសារអ្នកលោFក្នុងការទទួលខុសព្រតូវរបស់លោយ�ង អត់អីហូប អត់�ព្រមក អត់
មលោធ្យា(យលោធ\�ដំលោណ�រជាលោដ�ម លោយ�ងខំលោlរក ជាលោរpងព្រតឹមព្រតូវ បុ៉ដែន្តលោ�លលោយ�ង
រកបំលោ�ញលោសចក្តីព្រតូវការទំងលោនះ(នរួចលោហ�យ លោយ�ងមនអារម្មណ៍ថ�ីវិត
ជាមនុស្ស(នដល់លោគាលលោÍលោហ�យ លោត�ព្រតូវលោធ\�អីលោទ&ត?  បលោង្ក�តកូនមួយ�ីរបី
រួចព្របឹងរកយកមកលោដាះព្រសាយលោរpងកូនហ្នងឹលោទ&ត លោទ!ខុសលោហ�យ!  លោមច៉ក៏លោl
ជាលោធ\�អី៊ចឹង?  លោធ\�អី៊ចឹងមិនព្រតវូលោទ  ខុសលោហ�យ។  រកគា្ន្ជាប្តីព្រប�ន្ធលោត�លោដ�ម្បីអ\ី?
លោដ�ម្បីរួមលោភទ  ដូចជាមិនចាំ(ច់អីផង  លោu�ញលោគការប្តីព្រប�ន្ធលោដ�ម្បីរួមលោភទ
លោចះដែតមនអារម្មណ៍ថ លោទ!ដូចសត\លោម្លះអី៊ចឹងហ្ន៎!  ដូចគា្ម្នចំា(ច់អីលោទ!  លោត�
លោគលោផ្សងមនអារម្មណ៍ថចំា(ច់ឬ?  លោមច៉ក៏មនអារម្មណ៍អី៊ចឹង?  ខ្ញុលំោចះដែតមន
អារម្មណ៍ថ  អារម្មណ៍ដែបបហ្នឹង  មនអ\ីខុស�ីសត\លោl  កាន់ដែតគិត  កាន់ដែត
មនអារម្មណ៍ដចូសត\ណស។់ លោណ្ហ�យ! ខ្ជលិណសគ់ា្មន្សំខាន់អីលោទ! ដែតលោប�
មនគា្ន្ដែដលយល់ចិត្តគា្ន្  មិនដែមនលោរ&បការជាមួយនឹងលោយ�ងលោព្រពាះចង់(ន
ព្របលោយា�ន៍អ\ី�ីលោយ�ងលោនាះលោទ  គឺព្រសឡាញ់ចិត្តលោយ�ង  អ៊ីចឹងលោយ�ងដូចជាមន
អារម្មណ៍ថ  គួរឱ្យចង់រស់លោFជាមួយដែដរ។  មនុស្សដែដលមនចិត្តលោគារ�លោយ�ង
អាណិតលោយ�ង មិនចង់(នអ\�ីីលោយ�ង គឺជាមនុស្សដែដលលោយ�ងមនអារម្មណ៍ថ
គួរដែតរស់លោFជាមួយជាគា្នដ្ែដរ  ដែតលោប�រស់លោFជាមួយគា្នល្ោដាយមនការទមទរ
ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ថគា្ម្នតថ្ងៃម្លនឹងរស់លោFជាមួយលោទ  លោនះមិនដែមនមក�ីខ្ញុំខា្ល្ច
ការលំ(ក  មិនចង់ឱ្យលោគទមទរលោនាះលោទ  បុ៉ដែន្តខ្ញុមំនអារម្មណ៍ថ  មនុស្សដែដល
លោរ&បការនឹងខ្ញុំ  លោព្រពាះមនអារម្មណ៍ទមទរជាមនុស្សដែដលគា្ម្នតថ្ងៃម្លសមឱ្យ
ខ្ញុំរស់លោFជាមួយលោទ។ លោប�ខ្ញុំខា្ល្ចការលំ(ក លោហតុអ\ីខ្ញុំលោម�លលោlលោu�ញមនុស្ស
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 95
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ខ្លះព្រកីព្រក  មនសម�ិកព្រគួសារលោព្រច�ន  ដែតខ្ញុំមនអារម្មណ៍ថអាណិតលោហ�យ
ចង់រួមរស់ជាមួយលោlវិញ ដែតខ្ញុមំនអារម្មណ៍គិតថ លោប�ខ្ញុយំក�ីវិតខ្ញុលំោlសលោស្រងា្គះ្
ព្រគួសារមយួលោនះ គឺខ្ញុខំសុធំណសល់ោព្រពាះលោប�ខ្ញុំទុកខ្លនួទំលោនរ ខ្ញុំអាច�ួយមនសុស្
(នលោព្រច�នណស់។ លោ�លធំដឹងក្តីមក  ខ្ញុំលោចះគិតតិចៗ  លោម�ល�ីវិតលោF�ុំវិញ
ខ្លួនខ្ញុំ  ខ្ញុំលោចះដែតសួរខ្លួនឯងថ  �ីវិតគឺចាប់លោផ្ត�មលោFលោ�លដែដលលោក�ត�ីលោពាះដែម៉
លោហ�យបញ្ចប់លោlវិញលោដាយការសា្ល្ប់ សមិទ្ធផលរបស់�ីវិតគឺកូនមួយកំលោភា្ល្ះ
លោទ!  ដូចជាគា្មន្(នការអីទល់ដែតលោសាះ លោហ�យជាលោរpងព្រពាត់ព្រ(សដែបក(ក់
លោម៉ចលោគព្រគប់គា្ន្អត់គិត�ីលោរpងហ្នឹង? �ីវិតអត់សប្បាយអីផង ផ្ទុយលោlវិញជា
លោរpងលោសាកសលោព្រងងខា្ល្ងំណស់  លោ�លលោFរស់  លោប�សប្បាយមនលុយមនកាក់
មនមុខមនមត់ ដែដលរបសទំ់ងលោនះ(នមកលោដាយសុចរិតក៏លោ�លសា្ល្ប់លោl
វិញ អត់មនចំាអ\ទំីងអស់ ដូលោច្នះវាជាលោរpងឥតព្របលោយា�ន៍ដដែដល លោគសប្បាយ
នឹងលោរpងដែបបៗលោនះ ខ្ញុមំនអារម្មណ៍អត់សប្បាយអីផង លោហ�យខ្ញុលំោu�ញដែតលោគលោស�ច
ដែតលោគនិយាយគា្ន្  លោu�ញលោគលោដ�រលោលង លោគ�ដែ�កគា្ន្�ីលោរpងមន(ន ខ្ញុំយល់ថ
ជាលោរpងលោសាកសលោព្រងង ជាលោរpងឈឺចាប់ លោហ�យជាលោរpងឥត(នការអីទល់ដែតលោសាះ
លោព្រពាះសា្ល្ប់លោlអត់ចាំផង  អត់ចាំថលោយ�ងជាអ្នកមន  លោយ�ង(នលោដ�រលោលង
លោព្រច�នព្របលោទស លោយ�ងមនលោគបលោព្រម� លោយ�ងមនកិត្តយិសលោដ�រលោlណលោគលោគារ�សុទ្ធ
ដែតលោរpងមិនចំា(ច់សព្រមប់ការរស់លោFផង លោហ�យដលល់ោ�លសា្លប់្លោlមិនទំងចំា
ផង វាជាលោរpងអត់(នការទល់ដែតលោសាះ។ ដែតលោប�របស់ទំងអស់លោនះ មនកិត្តយិស
មនលុយ មនលោគលោគារ� មនអ្នកបលោព្រម�លោឆ\ងសា្ត្ំ  គឺជាការ(នលោដាយទុច្ចរិត
លោទ&តលោនាះ វារិតដែតលោរpងដែដលមិនគួរយកទល់ដែតលោសាះ លោហតុអី(នជាវត្តមន
របស់លោយ�ងមកលោល�ដែផនដីលោនះ  នំាការឈឺចាប់ដល់មនុស្សលោព្រច�នយ្៉ាងហ្នងឹ?  លោទ!

មិនសមលោទ!  មិនសមទល់ដែតលោសាះលោហ�យ!  លោប�លោយ�ងលោlលោធ\�លោរpងដែបបលោនះដែមន
មិនគរួអត់ឱនឱ្យមនុសស្ដូចលោយ�ងលោនះលោទ។ លោយ�ងគតិដែបបលោនះ ដែតសម្លឹងលោម�ល
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មនុសស្�ុំវិញខ្លួនលោយ�ងកាន់ដែតឆ្ង្យលោlៗ  លោយ�ងលោu�ញថ�ួកអ្នកមនលោចះដែត
ចង់មនលោទ&ត  �ួកអ្នកមនអំណចចង់រក្សាអំណចរបស់ខ្លួន  លោហ�យលោព្រប�
អំណច�ិះជាន់អ្នកទន់លោខ្សាយ ចំដែណកអ្នកទន់លោខ្សាយ មនគា្ន្លោព្រច�នដែតលdង់
អត់លោចះព្របមូលគា្ន្  ខ្លះដែបក(ក់គា្ន្លោlសីុនុយរបស់អ្នកមន  និងអ្នកមនអំណច
លោនាះលោទ&តផង។  គតិលោlគតិមកលោu�ញគា្មន្អ\ីលោព្រ´�ីលោភ្ល�លោទ  ផ្លវូឱយ្ធ្លងុទូ�យ
ឱ្យល\ងឹលោដ�មបី្លោដាះព្រសាយបញ្ហ្អយុត្តិធម៌របស់�ួកខ្លួន  បញ្ហ្ព្រកីព្រករបស់�ួក
ខ្លនួ  ប៉ុដែន្តខ្លួនមិនលោដ�រWមផ្លូវហ្នុងលោទ  លោlជាដែបកដែខ្ញកគា្ន្  សំងំយករួចដែតខ្លួន
ខា្ល្ចលោគលោធ\�(ប  �ីវិតលោu�ញលំ(ក  លោហ�យលោយ�ងរស់ដូចគាត់មួយថ្ងៃថdមិនលោក�ត
ផង លោម៉ចក៏គាត់ខា្ល្ចងាប់លោម្លះ លោហ�យចងរ់ស់លោម្លះ គិតលោlគិតមកគា្ម្នអីលោព្រ´�ី
លោភ្ល�ហ្នឹងលោទ  លោរpងលោភ្ល�លោទ&តលោហ�យ?  �ិ(ករស់លោFក្នុងជាតិលោនះលោ�ក  ក៏លោlលោធ\�
បុណ្យសន្សំកុសលលោដ�ម្បីឱ្យលោlជាតិខាងមុខ(នព្រសួល  លោl�ួបអ្នកលោ(កក្នងុ
សាសនាលោទ&ត លោ(កលោ�ញដែតទឹកលោ�ញដែតដី ធ្លយ្លោរpងអាព្រសូវអាមយួ លោlបជូា
អាលោ(កមួយលោទ&ត  លោចញ�ីអាខុសមួយលោlអាខុសលោទ&ត  គិតលោlគិតមកគា្ម្ន
លោរpងអីលោព្រ´�ីលោភ្ល�ហ្នឹងលោទ Wំងលោរpងលោភ្ល�លោទ&តលោហ�យ។ គិតមួយរយដង មួយ�ន
ដងលោដ�ម្បីលោដាះព្រសាយលោរpងលោភ្ល�លោនះលោចញ គា្ម្នអីលោព្រ´�ីផ្តល់ចំលោណះដឹងឱ្យ�ួក
គាត់លោទ។  ស�\ទនំ  ធម្មទនំ  �ិនាតិ  គា្មន្ការឱ្យណលោស្ម�ការឱ្យទនជាការ
�ន្យល់ឱ្យមនុស្សលោក�តបញ្ញ្លោទ លោហ�យឯងកំ�ុងដែតលោធ\�កិច្ចការលោនះ ព្រសាប់ដែត
មនុស្សខ្លះមកនិយាយថ កុំយកលោរpងស្មុព្រគសា្ម្ញមកដាក់ក្នុងចិត្តលោព្រច�នលោ�ក
លោប�ធdនទ់ម្ល្ក់វាលោចាលខ្លះលោl សា្តប្ឮ់ពាក្យលោនះលោហ�យ លោ´្តល្ោឆវ នឹកក្នងុចិត្តថអ្នក
ឱ្យលោយាបល់លោនះ លោហ�យនិងអ្នកលោធ\�Wមលោយាបល់លោនះ ចតិ្តគិតដែត�ីខ្លួនឯង ជា
ចិត្តតចូៗណស់  ចិត្តប៉ុនលោមថ្ងៃដ  លោមលោ��ង  លោប�ចិត្តមនបុណ្យកុសល ក៏កុសល
ថ្ន្ក់សីល លោប�(នជាកុសលថ្ន្ក់ទនខ្លះ  ក៏លោlមិនលោល�ស�ីអាមិសទនហ្នឹង
ដែដរ  ជាទនធុនលោថកបំផុត  មិនមនបញ្ញ្អ\ី  និងកម្ល្ងំចិត្តធអំ\ីដល់ថ្នក្ល់ោធ\�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 97
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ធម្មទន(នលោx�យ ដូលោច្នះកុសលផលបុណ្យថ្ងៃនចិត្តគាត់លោប�លោក�តជាលោទវWព្រតឹម
លោទវW�ំនាងផ្ទះ  ឬលោទវWWមដុបគុលោម្ព្ធហ្នឹងលោហ�យ  លោx�ងដល់លោទវWលោដ�ម
លោពាធិ៍លោដ�មថ្ងៃព្រ�លោlមិនរួចផង  លោហ�យលោប�ចិត្តមនអកុសលព្រចដែណនឈា្ន្នីស
លោ�ភលន់  កំណញ់  បុណ្យដែបបសាសនាគាត់លោនាះ  �ួយ�ូនគាត់លោlនរក
លោព្របតហ្នងុដែតម្តង។  សត\ចិត្តធំ  ចិត្តទូ�យ  កុសលថ្នក់្សីលដែលងទំងគិតលោl
លោហ�យ ចិត្តមនភា�ព្របព្រកតីនូវសីលលោនះ  គឺជាចិត្តមិនដែដលនឹកលោប&តលោប&ន
សត\ដថ្ងៃទទល់ដែតលោសាះ ចិត្តសុចរិតលោទ&ងព្រតង់ មនឥស្សរភា�ផ្លវូចិត្ត រួចលោទស
មនសិការច្បាស់�ស់ណស់  គឺមនិដែដលលោFរវីមរវាមនឹងកុសលថ្ន្ក់សីល
លោនះលោទ  កុសលថ្ន្ក់សីលលោនះជាកុសលរបស់កូនសិស្សថ្ន្ក់មលោត្តយ្យលោទលោត�
មនុស្សចិត្តទូ�យមនចិត្តលោចះលោម�លលោគ លោចះដែថរក្សាលោគ ដែថរក្សាឯង លោយ�ងលោផ្ញ�
បងប្អូនឱ្យលោធ\�ដំលោណ�រជាមួយរាប់មុឺនដែសននាក់  ក៏មនុស្សចិត្តទូ�យលោនះលោF
ដែតមនចិត្តលោម�លដែថមុខលោព្រកាយ លោឆ\ងសា្ត្ ំឈឺជាយប់ព្រ�លប់ ដឹងថព្រតូវលោដាះព្រសាយ
លោរpងដែដលសម�ិកលោធ\�ដំលោណ�រជាមួយលោនាះ កំ�ុងដែត�ួបព្របទះលោដាយរលោប&បណ
ចិត្តក៏ធំ  ព្រ(ជា្ញ្ក៏ឈា្ល្សថ្ងៃវ  លោចះការពារអ្នកទន់លោខ្សាយ  លោហ�យលោចះវាយបក
មនុសស្ខូចលោដាយសមព្រសបWមកាលៈលោទសៈWមសា្ថ្នភា� និងWមព្របលោភទ
ថ្ងៃនសព្រតវូលោនាះ។ លោនះជាចិត្តសត\ក្នងុសុគតិភ�ថ្ន្ក់ខ្ពស់។ សូមរំលឹកក្មួយៗថ
លោ�លដែបកកាយជាមនុស្ស  ចិត្តកាលលោFជាមនុស្សយ៉ា្ងលោម៉ច  គឺចិត្តដដែដល
លោនាះលោlលោសាយសុខ ឬលោសាយទុក្ខWមថ្ន្ក់ចិត្តរបស់ខ្លួនលោl លោត�ក្មួយៗយល់
ព្រតងច់ណុំចលោនះលោទ គឺចិត្តដដែដលណ៎។ ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងថ ស�\រសំ ធម្មរលោសា
�ិនាតិ  គា្ម្នរសណលោស្ម�នឹងរសព្រ�ះធម៌លោx�យ សូមក្មួយៗសប្បាយរីករាយ
នឹងការលោព្រកបរសព្រ�ះធម៌Wមឧបនិស្ស័យលោរ&ងៗខ្លួនរបស់ក្មួយលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2746627938898616
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