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ថ្ងៃ��ទី១៤ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:៤១នាទីយប់
លោត�កសាងឧបនិស្ស័យដូចលោម្តចដែដលលោ�ថព្រតូវ?(បន្ត)

បុណ្យកសុលថ្ន្ក់សីល៖ ការសនសំ្លោlឱ្យចិត្តរហូតលោlដល់ចតិ្តមន
ភា�ព្របព្រកតីលោlលោដាយសីល  មនន័យថចិត្តដែដលព្របព្រកតីលោlលោដាយការមិន
លោប&តលោប&ន ការមិនលោធ\�អ\ដីែដលខ្លនួយល់ថខុសលោlលោល�លោគ ឬការខកខានមិន(ន
លោធ\�អំលោ��ដែដលខ្លួនព្រតូវលោធ\�។  ក្មួយៗព្រតូវសម្គ្ល់ឱ្យ(ន �ួកអ្នកដែដលនិយាយ�ី
ការកាន់សីលព្រ(ំ  សីលដប់គឺព្រតូវលោធ\�ដែបបលោនះ  ឬព្រតូវលោធ\�ដែបបលោនាះគឺមនន័យថ
ចិត្តរបស់លោគមិនទន់មនព្របព្រកតីលោlលោដាយសីលលោទ  វាជាអំលោ��ល្អថ្ន្ក់សីល
របស់កូនលោក្មងថ្ន្ក់មលោត្តយ្យលោទ  ក្មួយៗសម្គ្ល់(នដែដរឬលោទ �ីចិត្តព្របព្រកតីលោl
លោដាយសីលដែដលជាលោគាលលោÍថ្ងៃនការលោរ&នកាន់សីល គឺថរហូតចិត្តលោធ\�មិនលោក�ត
នវូអំលោ��ឆ្គ្ំឆ្គងទំងឡាយ លោនះជាលោគាលលោÍថ្ងៃនការលោរ&នកាន់សីល។ អ្នកដែដល
លោរ&នកាន់សីលដំបូងៗលោFរាប់សីលព្រ(ំកំុលោធ\�អីខ្លះ  សីលដប់កំុលោធ\�អីខ្លះ  មនន័យថ
ចិត្តរបស់គាត់មិនទនម់នព្របព្រកតីលោlលោដាយការមនិព្របព្រ�ឹត្តអំលោ��ខសុឆ្គងទំង
ឡាយលោx�យ ប៉ដុែន្តសព្រមប់មនសុ្សដែដលចិត្តរបស់លោគល្អថ្ន្ក់សីលគឺមនន័យថ
ព្រគប់អំលោ��អាព្រកក់ទំងឡាយលោគមនចិត្តរងា្គស្  លោធ\�វាមិនលោក�ត  វាមិនព្រសបជាមួយ
នឹងមនសិការរបសខ់្លួន លោត�ក្មួយៗយល់�ីចំណុចលោនះលោទ? សីលចំលោពាះមនុសស្
លោរ&នដំបងូៗ លោគលោ�ថលោរ&នកាន់សីល លោនះជាសីលថ្ន្ក់ទប ថ្ន្ក់កមុរដា្ឋ្ន
លោ�លណគាត់ដាច់សីល  គាត់មនការភ័យខា្ល្ច  លោទសរបស់គាត់គឺជាការ
ភ័យលោរpងដាច់សីល ចំដែណកមនុស្សដែដលមនព្របព្រកតីថ្ងៃនសីល លោទសរបស់
លោគគឺលោទសមនសិការ។ បុ៉ដែន្តលោរpងដែដលមនសិការមិនលោទ�ស គឺព្រតូវដែតលោធ\�លោហ�យ
លោប�មនសកិារថព្រតូវដែតតិះលោដ&ល  គឺតះិលោដ&លលោហ�យ  លោប�មនសកិារថព្រតូវWម
បំផ្ល្ញលោព្រពាះវាខូចទុកលោlចថ្ងៃព្រងដល់មនុស្សលោព្រច�នណស់  គឺព្រតូវដែតបំផ្ល្ញ
តិះលោដ&លបុគ្គលដែដលគួរតិះលោដ&លលោx�ងឋានសួគ៌ដូចលោគចាប់យកលោlដាក់ លោប�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 115
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ជាអ្នកកាន់ការងារព្របលោទសជាតិវិញ លោប�ព្រតូវដាក់គកុ គឺព្រតូវដែតដាក់គុក លោប�ព្រតូវ
Wមបំផ្ល្ញWមរលោប&បលោម៉ច  គឺព្រតូវដែតបំផ្ល្ញដែបបហ្នុង  Wមមនសិការដែដល
ខ្លនួមន។  អ្នកលោរ&នកាន់សីលកំបុិកកំប៉ុក  សីល១០សលី២០  ចិត្តមិនលោ�ត
ដល់ថ្ន្ក់ហ្នឹងលោទ  លោFខា្ល្ច(បណស។់ សីលលោF�ំពាក់�ំ�ិននឹងអញហ្នឹង
ខា្ល្ំងណស់  ដែតសព្រមប់មនុស្សព្របព្រកតីលោlលោដាយសីលលោហ�យ  ចិត្តមិនដែដល
នឹកលោu�ញលោlលោធ\�អំលោ��មិនគប្បីណដែដលមនសិការខ្លួន  ព្រ(ប់ថខុសលោx�យ
ព្រគាន់ដែតមនសមត្ថភា�ជាងលោគក្នុងការ�ួយសង្គម លោu�ញមនុស្សខុសលោព្រច�ន
ជាទូលោlក្នុងសង្គម លោហ�យគា្ម្ននរណលោចញមក�ួយ�ន្យល់ �ួយព្រ(ប់ �ួយ
តដែព្រមតព្រមង់ផ្លូវ ខ្លួនដែដលមនសមត្ថភា�លោធ\�លោរpងលោនះលោនាះ ប៉ុដែន្តដែបរជាលួច
សំងំលោសd¬ម មនុស្សមនព្របព្រកតីលោlលោដាយសលី មនសិការព្រ(ប់ថខ្លួន(នលោធ\�
លោនះខុសលោហ�យ  ខ្លួន�ិតជាខកខានមិន(នបំលោ�ញកាត�\កិច្ចខ្លួនធំណស់
ទប់មិនឈ្នះនឹងមនសិការរបស់ខ្លួនលោទ លោព្រពាះលោចះដែតមនអារម្មណ៍ថខ្លនួខុស
ចិត្តរបស់ខ្លនួគា្មន្ឥស្សរភា�លោx�យ ទីបំផុតព្រតូវដែតលោចញមកលោធ\�  លោទ�បចិត្តរបស់
ខ្លួន(នរួចផុតលោទសមនសិការ លោហ�យចិត្តលោនះមនឥស្សរភា�ផ្លូវចិត្ត។ ចិត្ត
អ្នកមនព្របព្រកតីលោlលោដាយសីល ពាក្យអ្នកដថ្ងៃទតិះលោដ&លខ្លួនគា្ម្នឥទ្ធ�ិលមក
លោល�ចតិ្តខ្លួនលោx�យ លោ�កធម៌ទំងឡាយគា្មន្ឥទ្ធ�ិលមកលោល�ចតិ្តខ្លួនលោx�យ មន
ដែតលោទសមនសិការដែតប៉ុលោណ¾្ះដែដលលោធ\�ឱ្យចិត្តខ្លួនលោគខា្ល្ចបំផុត។ ទណ្ឌកម្ម
របស់មនុស្សដែដលចិត្តមនសីលជាព្របព្រកតី  គឺលោទសមនសិការ  ឯអ្នកកាន់
សីល១០សីល២០កំបុិកកំប៉ុក ចិត្តរបស់�ួកលោគលោ�តលោx�ងទល់ដែតងាប់ក៏មិន
ដល់ថ្នក់្លោនះដែដរ។ ចិត្ត�ួកលោគលោFវិលវល់ក្នងុអណំចថ្ងៃនលោ�កធមខ៌ា្ល្ងំណស់
លោទសរបស់�ួកលោគ  គឺពាក្យតិះលោដ&លរបស់អ្នកដថ្ងៃទ  និងភ័យខា្ល្ចនរកលោព្របត
ហ្នឹងលោហ�យ។ មនុស្សដែដលចិត្តមនសីលជាព្របព្រកតី លោហ�យដែដលជាលោគាលលោÍ
ខ្ពស់បំផុតថ្ងៃនបំណងលោរ&នកាន់សីល សីល៥  សលី១០ គឺសុខចតិ្តឱ្យលោគលោធ\�ខុស
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 116
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មកលោល�ខ្លួនចុះ  ដែតដាច់ខាតខ្លួនមិនលោធ\�ខុសលោlលោល�លោគមុនលោx�យ ចិត្តរបស់លោគ
ព្រតូវការបំផុតការរចួលោទសមនសិការ ឬឥសស្រភា�ផ្លវូចិត្តលោនះឯង។ ចិត្តដែដល
មនព្របព្រកតីលោlលោដាយសីល តងឹដែតងបំផុតចំលោពាះអំលោ��ខុសឆ្គងរបស់ខ្លួន និង
អំលោ��ដែដលដែភ្នកបញ្ញ្របស់ខ្លួនលោម�លលោu�ញថ  អ្នកដថ្ងៃទលោធ\�ហ្នឹង  ឬអ្នកដថ្ងៃទ
(នអនុញ្ញត្ឱ្យអ្នកដថ្ងៃទមួយលោទ&តលោធ\�  គឺជាអំលោ��នំាលោlរកការខុសក្នងុព្រទង់ព្រទយ
ធំ ខ្លួនដឹងលោហ�យសំងំសខុ មនអារម្មណ៍ថ ខ្លួនលោធ\�ខុសខា្ល្ំងណស់ មិនអាច
អនុញ្ញ្តឱ្យលោគលោធ\�ខុសដែបបហ្នឹងលោទ។  ជាញកឹញាប់ចិត្តរបស់លោគលោឈា្លះ្ជាមយួ
នឹងអ្នកដថ្ងៃទលោព្រពាះលោរpងលោនាះខសុ មិនដែមនលោរpង(ត់បង់ ឬប៉ះពាល់ព្របលោយា�ន៍
ផ្ទល់្ខ្លនួលោនាះលោទ គឺវាខុស ចិត្តលោយ�ងលោឈា្លះ្លោព្រពាះវាខុស លោត�អ្នកយល់លោទ? លោព្រពាះវា
ខុស!  លោប�ខ្ញុមិំនលោឈា្លះ្ មនសិការព្រ(ប់ថខ្ញុ(ំនលោធ\�ខុស លោឈា្លះ្(នវាព្រតូវ លោត�អ្នក
យល់លោទ? គា្ម្នលោសាះលោx�យក្នុងចិត្តនូវអារម្មណ៍ថ លោត�លោឈា្ល្ះ(នអ\ីមកវិញ
លោu�ញថវាខុស(នលោឈា្ល្ះ លោប�មនិលោឈា្ល្ះមនន័យថ អនុញ្ញ្តឱ្យលោគលោធ\�ខុស
អ្នកសា្គល់្ខុសលោទ? គឺឱ្យលោគលោធ\�ខុស ខុសគឺវាខុស វាខូច វាខាត វាវិនាសអន្តរាយ
វាធ្ល្ក់នរក វាលោlទុគ្គតភិ� លោត�អ្នកយល់លោទ? លោប�អ្នកមនចិត្តព្របព្រកតីលោlលោដាយ
សីល មិន(នលោlលោឈា្លះ្លោFលោ�លដែដលលោu�ញអ្នកដថ្ងៃទលោធ\�ខុស លោទសមនសិការ
មនភា្ល្មមកលោល�ផ្លូវចិត្តរបស់លោយ�ង  បញ្ញ្របសល់ោយ�ងព្រ(ប់លោយ�ងថលោយ�ង(ន
លោធ\�ខសុលោហ�យ លោធ\�ខសុលោហ�យ ព្រតូវដែកលោlលោធ\�ព្រតូវភា្ល្ម គឺព្រតូវលោlលោឈា្លះ្ភា្ល្ម មិន
ដែមនចិត្តអ្នកសំងំសខុលោត�លោឈា្ល្ះ(នអីមកវិញលោនាះលោទ។  �ួកសីលកំបុិកកំប៉ុក
លោប�គា្ម្នអកុសលចិត្តដូចជាព្រចដែណនឈា្ន្នីស គំនុំ �្យា(ទជាលោដ�ម ចិត្តកាន់
សីលរបស�ួ់កលោគ(នព្រតឹមប្តរូ�ីអត្ថភិា�ជាមនុសស្លោlលោក�តជាលោទវWកំបិុកកំបុ៉ក
ហ្នឹង ជាចិត្តអ្នករក្សាលោ�កលោlមិនរួចលោទ  លោប�ចិត្តរបស់លោគខ្ពស់បន្តិច(នព្រតឹម
លោlលោក�តជាភមូិលោទវW លុះចតិ្តលោគធំព្រគាន់ជាងហ្នងឹបន្តចិលោគលោx�ងដល់ចតុមហា
រា�កា ដែចកទិស ដែចកតំបន់ គឺលោទវWរក្សាតំបន់។ លោហ�យចិត្តលោx�ងធំជាងលោនះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 117
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លោlលោទ&តលោl  ក៏លោក�តជាលោទវWថ្ន្ក់ខ្ពស់ជាងហ្នឹងលោl  លោហ�យថ្ន្ក់ចិត្តក៏លោx�ង
បន្តបនា្ទប់្លោl រហូតដល់ចិត្តសត\លោFថ្នក់្ខ្ពស់ជាងលោគគឺ ព្រ�ហ្មរក្សាលោ�កលោឈា្មះ្
អកនិដ្ឋកព្រ�ហ្ម។  លោត��ូលោរ&បរាប់ប៉ុលោណ្ណះ  ក្មួយៗមនតព្រមុយក្នុងការគិតអំ�ី
លោហតុអ\ី(នចិត្តសត\ព្រតូវកាន់សីល លោហ�យនិងចិត្តដែដលមនព្របព្រកតីលោlលោដាយ
សីលឬលោF?  លោនះគឺកុសលថ្ន្ក់សីល។  សូមក្មួយៗអានឱ្យយល់លោដ�ម្បីសន្សំ
កុសលជាចតិ្តសត\ក្នងុថ្នក្់ណដែដលក្មយួចងឱ្់យខ្លនួកា្ល្យជាលោនាះលោl។ �ូនឹង
សរលោសរអ�ីំការសនស្ឧំបនិស្ស័យថ្នក្ទ់នលោlឱ្យចតិ្តលោFវគ្គលោព្រកាយលោទ&ត។ សមូ
ក្មួយរីករាយនឹង�ីវិតយល់ធម៌របស់ក្មួយចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2749089731985770
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ថ្ងៃ��ទី១៥ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង ០៧:០៨នាទីយប់
ទឹកដដីែខ្មរលោក�តមក�ីកម្ល្ំងដែតជាកម្ល្ំងថ្ងៃនចំណុចកណ្ត្លដែដលកូន

ក�បៈវិល លោនះជាទឹកដីដ៏សមគួរដែដលព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធសដែម្តងលោនាះ លោហ�យ
មនសុ្សដែដលលោក�តលោល�ទឹកដលីោនះក៏លោក�តមក�ីកម្ល្ំងជាមួយគា្ន្ ដែដលបលោង្ក�តទឹកដី
លោនះដែដរ ដូលោច្នះមនសុស្ដែដលលោក�តក្នងុទឹកដីលោនះមនសនា្តន្ជាមនសុស្ល្អព្របកប
មុខរបរចញិ្ចមឹ�ីវតិព្រតូវគឺការលោធ\�កសិកម្ម មនឈាម�រ័ជាអ្នកខា្ម្ស់លោអ&នលោព្រច�ន
មនព្របថ្ងៃ�ណីមិនលោ�តកញ្ឆក់កលោញ្ឆង ដែដលលោយ�ងលោម�លលោហ�យព្រសថ្ងៃមលោlជា
សភា�ចិត្តរបស់សត\តិរចា¹ន្លោFក្នងុរូបកាយមនុស្សលោនាះលោទ ជាសនា្តន្មនុស្ស
លោសា្មះ្ព្រតង់នឹងទំនាក់ទំនងព្រគប់យ្៉ាងរួមទំងទំនាកទំ់នងលោស្នហាផង មនសនា្តន្
ជាមនសុ្សមិនលោ�ភលន់  មនសនា្ត្នជាមនុស្សលោគារ�ទឹកចិត្តមនុស្ស។ល។
ដែតសមយ័លោនះជាសម័យកម្ល្ំងរមរូខា្ល្ំង  មនុស្សដែដលមក�ីកម្ល្ំងដែដលរមូរ
ខា្ល្ំងក្នុងសម័យលោនះកាន់ដែតលោខ្សាយការដឹងខុស ដឹងព្រតូវ  ដឹងបុណ្យ  ដឹង(ប
អ្នកមនព្រ(ជា្ញគិ្តដែត�ីលុយ លោធ\�លោមច៉ឱ្យដែត(នលុយ លោគមិនយល់ធម៌ មនិយល់
�ីដំលោណ�ររបស់ចិត្តថសា្លប្ល់ោហ�យលោlណលោទ&ត �ួកលោគព្រកxកខរួ គតិថ�វិីត
មនដែតលោFលោល�ដែផនដីហ្នឹងលោទ លោហ�យលោប�លោ�ដែតលោ�pបុណ្យលោ�p(ប យកលុយ
ទិញបុណ្យដែតម្តង ព្របឹងលោកង ព្របឹងព្របវ័ញ្ច ព្របឹង�ិះ ព្របឹងជាន់ លោដ�ម្បីយកលុយ
លោlលោធ\��ិធីបុណ្យ ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងយា៉្ងចប្ាស់ថបុណ្យ(បលោFលោល�លោចតនា បុ៉ដែន្ត
សម័យកម្ល្ំងរមរូលោនះមនុសស្សា្ត្ប់មិន(នលោសាះលោx�យ សម័យមនុស្សលោម�ល
ងាយទឹកចិត្តមនុស្ស  លោនះជាសមយ័កម្ល្ំងរមូរខា្ល្ំង។  ចំដែណកព្របជា�លរដ្ឋ
ស្លូតព្រតងល់ោlជាមនសភា�សត\ចលូខ្លួនលោហ�យ គិតដែត�ីខា្លច្អណំចទឹកលយុ
របស់លោគ លោគដែចកអំលោណយម្តងៗ រត់ជាន់ដលោណ̧�មគា្ន្ឱ្យដែត(នសុី ដែលងគិត�ី
សភា�ចិត្តរបស់ខ្លនួថ ជាសភា�ចិត្តរបស់សត\ក្នងុថ្នក់្អ\ីលោlលោហ�យ។ �ូនិយាយ
សលោង្ខបប៉ុលោណ្ណះលោlចុះ។  �ូលោម�លលោu�ញថ  មនុស្សសម័យឥxូវលោម�លងាយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 119
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ទឹកចិត្តមនុស្សណស់ ក្មួយព្រសថ្ងៃមលោlដល់ទឹកចិត្តអ្នកលោព្រសាចផ្ក្លោនះលោម�ល៍!
លោត�ចិត្តលោគកំ�ុងដែតលោធ\�អ\ី?  លោនះជាព្របលោភទចិត្តសត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់  លោហ�យមន
ចំនួនលោព្រច�នបំផុតលោFក្នុងអិលឌីភីលោយ�ង។  ពាក់កណ្ត្ល៥០០០ឆ្ន្ំ  ថ្ងៃនការ
ព្រWស់ដឹងរបស់ព្រ�ះ សម្ម្សម្ពុទ្ធ  មនការបំភ្លឺធម៌គឺទញកម្ល្ំងដែដលរមូរ
ខា្ល្ំងដែលង សា្គ្ល់  បុណ្យ(ប ឱ្យរ�  មកសា្គ្ល់បុណ្យ(ប ខុសព្រតូវវិញ
កាលណមនុស្ស  សា្គ្ល់បុណ្យ(ប  ខុសព្រតូវ  លោនាះកម្ល្ំងដែដលបលោង្ក�ត
មនុស្សក៏ព្រតូវរ�ធូរដែដរ។  កាលណកម្ល្ំងរ�ធូរ  លោ�កិយដែដលលោក�ត
មក�ីកម្ល្ងំមិនផ្ទុះដែបកលោទ។ លោត�ការ�នា្ល្កម្ល្ំងអាចលោធ\�មួយថ្ងៃថd�ីរថ្ងៃថd(នលោទ?

លោlមិនរួចលោទ  វាខុស�ីសភា�  ថ្ងៃនកម្ល្ំង  អិលឌីភី(នលោក�តមកជាង១០ឆ្ន្ំ
លោហ�យ (នបលោព្រង&នមនុស្សឱ្យលោចះដឹង ខុសដឹងព្រតូវ ដឹងល្អដឹងអាព្រកក់ ដឹង
បុណ្យដឹង(ប  មកដល់លោ�ល  លោនះគឺជា  ការ�នា្ល្កម្ល្ំងក្នុងព្រទង់ព្រទយធំ
លោហ�យ។ Wំង�ីយូរជាង១០ឆ្ន្ំ លោហ�យ ដែដល�ូដឹកនាំចលនាអិលឌីភីលោនះ �ូ
ក៏មិន(នដឹងថ  ជាចលនា�នា្ល្កម្ល្ំងរមូរ  ពាក់កណ្ត្លឥទ្ធិ�លថ្ងៃនការ
ព្រWស់ដឹងរបស់ព្រ�ះ សម្ម្សម្ពុទ្ធដែដរ ដែតមក ដល់លោ�លលោនះ �ូងាកព្រតxប់
លោlលោព្រកាយវិញ  អ\ីៗដូចជាការមលោម�  លោហ�យលោធ\�លោព្រពាះ  អ្នកដែដលកំ�ុងដែតលោធ\�
មិនដឹងខ្លនួ បុ៉ដែន្តមកដល់ លោ�លលោនះលោទ�បលោយ�ងដឹងថ អ\ីៗ ទំងអស់វាព្រតូវដំលោណ�រ
ថ្ងៃនការ�នា្ល្កម្ល្ំងដែមន។ ក្មយួៗសលោង្កតលោម�ល Wំង�ីកលោក�តទឹកដី ដែខ្មរលោនះមក
លោត�មនចលនាអប់រំមនុស្ស  ដែកផ្នត់គំនិតមនុស្សឱ្យមកយល់ព្រតូវសា្គល់្បណ្ុយ
សា្គល់្(បដូចអិលឌីភីឬលោទ? �ូលោu�ញរូបភា�លោនះ �ូព្រសថ្ងៃមនឹក ដល់សម័យលោនះ
មនុស្សលោម�លងាយទឹកចិត្តមនុស្សណស់ ដែលងសា្គល់្ ខុសសា្គ្ល់ព្រតូវលោហ�យ។
កម្ល្ំងចំណុចកណ្ត្លលោFដែតមន ដូលោច្នះឈាម �័រមនុស្សដែដលលោក�តមក�ី
កម្ល្ងំលោនះក៏លោFដែតមន មនិដាច់�ូ�លោទ ដូលោច្នះការ�នា្ល្កម្ល្ំងព្រតូវដែតលោធ\�លោហ�យ
លោដ�ម្បីរក្សាលោ�កិយដែដលលោក�ត�ីកម្ល្ំងកុំឱ្យផ្ទុះដែបក(ន។ សូមក្មួយៗសប្បាយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 120
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រីករាយនឹងសណំងថ្ងៃន�ីវតិមនឱកាសយល់ធម៌របស់ក្មួយៗលោlចុះ៕
https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2749851738576236
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ថ្ងៃ��ទី១៥ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង ១០:៤១នាទីយប់
ការកសាងឧបនិស្សយ័ដូចលោម្តចដែដលលោ�ថព្រតវូ?(បន្ត)

សីល�\ត្តបរាមស៖  ក្មួយៗព្រតូវយល់ពាក្យសីលធម៌  សុ�ីវធម៌  និង
អ្នកសដែម្តងលោធ\�ឫកពារជាអ្នកព្រតឹមព្រតូវ។  សីលធម៌(នដល់សភា�ដែដលចិត្តមន
ព្របព្រកតីភា�នូវធម៌ល្អទំងឡាយ  មនចិត្តដែដលមិនលោប&តលោប&ន  ចិត្តលោគារ�នូវ
ទឹកចិត្តអ្នកដថ្ងៃទ ចិត្តដែដលមិនខកខានលោធ\�កាត�\កិច្ចរបស់ខ្លនួចំលោពាះមនុស្សទូលោl
មនសង្គមជាតិជាលោដ�ម  និងចតិ្តដែដលមិនលោធ\�ខុសលោlលោល�លោគមុនជាលោដ�ម  លោនះ
គឺជាសីលធម៌។ សីលដែព្របថព្របព្រកតី មនន័យថជាព្របព្រកតីរបស់ចិត្តលោlលោហ�យ
អ្នកមនសីលធម៌ ឬអ្នកមនសីលគឺជាចិត្តដែដលមនព្របព្រកតីនូវចិត្តមិនលោប&តលោប&ន
ចិត្តមិនលោធ\�ខុសលោល�លោគមុន  ចិត្តមិនអាចខកខានលោធ\�កាត�\កិច្ចដែដលខ្លួនមន
ចំលោពាះអ្នកដថ្ងៃទ ចិត្តដែដលលោគារ�ទឹកចិត្តអ្នកដថ្ងៃទជាលោដ�ម។ ចំដែណកសុ�ីវធម៌
គឺជាដំលោណ�រចិត្តដែដលលោរ&នកាន់យកធម៌ល្អទំងឡាយមកដាក់ក្នងុចិត្តឱ្យកា្លយ្
ជាព្របព្រកតី  ក្មួយៗអាចសម្គ្ល់លោម�លចិត្តអ្នកកាន់សីលស�\ថ្ងៃថd  លោត�គាត់មន
ព្របព្រកតីឬលោF?  ឬក៏លោFក្នងុដំលោណ�រលោតះតះរលោប&បអ្នកលោរ&នកាន់សីលលោFក្នងុសភា�
សុ�ីវធម៌លោFលោx�យ?  លោរpងលោនះមិនដែមន�ូ  ឬអ្នកណជាអ្នកឱ្យ�ិន្ទុលោទ  គឺចិត្ត
ខ្លួនឯងផ្ទល់្លោនាះជាអ្នកលោសាយផល�លីក្ខណៈរបសច់តិ្តខ្លនួឯងផ្ទ្ល់  ដូលោច្នះ
មិន(ច់មកនិយាយ�ន្យល់�ូ មនិ(ចម់កព្របឆំងនឹងពាក្យ�ូយកឈ្នះចាញ់លោទ
គឺសភា�ចិត្តខ្លួនឯងហ្នុងលោហ�យដែដលនឹងឱយ្ផលជាយ្៉ាងលោមច៉លោនាះ។ ចដំែណក
មនុសស្ខ្លះលោទ&តមនចិត្តខូច សលីធមក៌គ៏ា្មន្ ដំលោណ�រលោរ&នកាន់សីលដែដលលោយ�ង
លោ�ថ សុ�ីវធម៌ក៏គា្ម្នដែតសដែម្តងលោធ\�ដូចជាមនសីល ដែបបលោនះក៏ចិត្តខ្លួនឯង
ផ្ទល់្ជាអ្នកលោសាយផល មិន(ច់ព្របដែកកព្របណំងយកឈ្នះគា្នអី្លោទ យ្៉ាងលោមច៉
គឺវាយ្៉ាងហ្នុងលោហ�យ។ មនុសស្ លោប�យល់ព្រតង់លោនះច្បាស់ មនសុស្ខូចកម៏និហា៊្ន
លោធ\�ខចូដែដរ លោព្រពាះចិត្តខ្លួនឯងហ្នងុជាអ្នកលោសាយផល ដែតមនុស្សសមយ័ឥxូវគឺ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 122
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សម័យកម្ល្ំងរមូរខា្ល្ំង  ចិត្តមនុស្សដែលងសា្គ្ល់បុណ្យ(ប  ដែលងសា្គ្ល់ស្អី
ដែដលវិនាសដល់ខ្លួន ចិត្តសត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់លោហាះលោx�ងលោល� ចិត្តសត\ទុគ្គតិភ�
មកលោយាងកលំោណ�តជាមនសុស្លោព្រច�នណស់  អី៊ចឹងលោហ�យ(នជាមនុសស្សម័យ
ឥxូវដែលងសា្គល់្បុណ្យ(ប។ លោប��ួកលោគដឹងថមនលុយ ដឹងថមនកិត្តយិស
ដឹងថមនរូបសម្ផស្សសា្អ្ត  វាគា្ម្នជាការចាំ(ច់ដែដលព្រតូវដែតមនសព្រមប់
ការរស់លោFក្នុងអត្ថិភា�ជាមនុស្សលោនះ  លោត�មនុស្សនឹងលោធ\�បុណ្យព្រ(ថ្ន្ព្រទ�្យ
សម្បត្តិ មុខមត់ តំដែណង និងរូបសម្ផស្សសា្អ្តយា៉្ងលោម៉ចលោl? អ្នកខ្លះ(ន
តំដែណងមខុមតរូ់បសម្ផស្សសា្អត្  លុយកាក់ហូរលោហ&រលោដ�របំផ្ល្ញព្របលោយា�ន៍
ខ្លនួឯងលោlលោទ&តផង  លោព្រពាះអ\ដីែដលលោគមនទំងអស់លោនះ  លោធ\�ឱ្យចិត្តលោគមនអំនួត
លោម�លងាយអ្នកទន់លោខ្សាយ លោហ�យលោ�ល�ចាកអត្ថិភា�ជាមនសុ្ស  ចិត្តរបស់
លោគនឹងលោសាយទុក្ខក្នុងទុគ្គតិភ�។ ក្មួយៗគិតលោម�លចុះ លោត�ក្មួយៗមនចិត្តព្រ(ថ្ន្
កិត្តិយស លុយកាក់ មខុមត់ ឬរបូសមប្ត្តដិែដរឬលោទ? សព្រមប�ូ់ វាគា្មន្ចំា(ច់
អ\ទីល់ដែតលោសាះសព្រមប់�ីវិត។ ចិត្តដែដលលោយ�ងលោ�ថលោយ�ង មនWំង�ីយូរលង់
ណស់មកលោហ�យ  លោហ�យមកព្រ�កលោFក្នងុសម្បកជាមនុស្សដែតក្នងុរយៈលោ�លខ្លី
លោហ�យលោធ\�ដំលោណ�រយ្៉ាងដែវងឆ្ង្យលោlមខុលោទ&ត។ លោត�អ\ីជាការចំា(ច់របស់ចិត្ត?
ក្មួយគតិខ្លួនឯងលោlចុះ។  មនុស្សដែដលមិនសា្គ្ល់បុណ្យ(ប  មិនសា្គ្ល់ធម៌
គឺមិនសា្គ្ល់កដែន្លងហ្នឹងលោហ�យ។ បំណងថ្ងៃនការលោរ&នកាន់សីលរបស់អ្នកយល់
ធម៌ ឬយល់�ីដំលោណ�រ�ីវិតគឺក្នងុលោគាលបំណងឱ្យចិត្តមនព្របព្រកតីភា�លោlលោដាយ
ធម៌ល្អ។  ដំលោណ�រលោរ&នកាន់សីលលោដ�ម្បីឱ្យចិត្តមនព្របព្រកតីភា�ថ្ងៃនសីល  លោយ�ង
លោ�ថស�ុវីធម៌ ដែតមនុស្សខូចជា�ិលោសសមនុស្សសម័យឥxូវ គា្មន្ទំងសីល
លោហ�យក៏មិនដែមនដំលោណ�រលោរ&នកាន់សីល ដែដលលោយ�ងលោ�ថសុ�វីធម៌លោនាះដែដរ
មនដែតកាយវិការភូតលោ(កព្រ(ស់លោធ\�ជាអ្នកមនសីលធម៌  លោចះដឹងខ្ពស់ទប
ដែតក្នុងមលោនាអាព្រកក់រកលោលខដាក់គា្ម្ន  លោនះលោហ�យជាសម័យកម្ល្ំងរមូរខា្ល្ំង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 123
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មនុស្សមិនសា្គ្ល់បុណ្យ(បលោនាះ។ ក្មួយសាកព្រសថ្ងៃមព្របដែហល២៥០០ឆ្ន្ំលោl
មុខលោទ&ត លោត�សភា�របស់មនុស្សនឹងលោlជាយ្៉ាងណ?  សមូកំុលោភ្លចអ\ីៗ ទំងអស់
លោក�តមក�ីកម្ល្ងំដែតមួយហ្នឹង លោ�លណកម្ល្ំងរមរូ មនុសស្ដែលងសា្គ្ល់បុណ្យ
(ប អាយុក៏កាន់ដែតថយចុះ កលោÑ្ត្កាន់ដែតលោx�ងលោ ្́ត្  ក្នុងចតិ្តមនុស្សក៏កាន់ដែត
លោ ្́ត្លោព្រពាះសត\នរកលោព្របតជាលោព្រច�នមកសំងំក្នុងរបូកាយជាមនុស្ស  បដែន្លដែផ្លលោឈ�
ប្តរូរស់ជាតិ លោព្រពាះវាលោក�ត�ីកម្ល្ងំដែដរ លោ�លលោនាះ�ិភ�លោ�កព្រទំលោFដែលង(ន
មនុសស្ដែដលអាយុលោFព្រតឹម១០ឆ្ន្ំ  លោហ�យចិត្តដែលងសា្គ្ល់បណុ្យ  សា្គ្ល(់បក៏
សលោព្រមចកាប់ចាក់គា្ន្លោដាយបរមណូរំ�យលោ�កលោFលោ�លលោនាះលោl។  ក្មួយ
ព្រសថ្ងៃមលោម�លចុះ! លោប�ភា�អាព្រកក់របស់មនុស្ស ភា�មិនសា្គ្ល់បុណ្យមិនសា្គ្ល់
(បរបស់មនុស្សលោចះដែតលោក�នលោx�ងៗ លោត�វានឹងដល់ទីបំផុតដែដរលោទ?  វាមិនអាច
លោlរហូត(នលោទ  វាតឹងណស់ វាតឹងដល់ទីបំផុតលោហ�យ លោព្រពាះ�ិភ�លោ�ក
លោនះលោក�ត�ីកម្ល្ំង  មិនដែមនលោក�ត�ីធតុលោទ  ដូលោច្នះសភា�កម្ល្ំងព្រតូវដែតមន
ទីបំផុតរបស់វា។  លោFទីបំផុតដែដលមនុស្សលោFអាយពុ្រតឹម១០ឆ្ន្ំក្នុងរយៈលោ�ល
២៥០០ឆ្ន្ខំាងមុខលោនះ សស្រងា្គ្មបរមណលូោដាយលោ�&សមនិផុតនងឹព្រតូវលោក�តមន
លោFលោ�លលោនាះលោហ�យ។ ក្មួយព្រសថ្ងៃមលោម�លចុះ �ូលោល�កដែតមួយចណុំចរបស់ឋាន
មនុសស្ដែដលគួរឱយ្សត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់លោខ្ព�មលោហ�យខា្ល្ចបំផុតលោនាះគឺសម្លប្់�ីវិត
គា្ន្សុី សត\ក្នុងឋានលោផ្សងៗមិនសុី(នអីសម្ល្ប់គា្ន្ លុះលោម�លមកលោu�ញឋាន
មនុសស្លោ�កសម្លប្់�ីវិតគា្ន្សុី  លោត��ីវតិសត\ក្នុងឋានសុគតិភ�លោផ្សងៗលោព្រស&វ
ខ្លួនយា៉្ងណ?  លោខ្ព�មឋានមនុស្សលោ�កយា៉្ងណ? �ិតជាឋានព្រចបូកព្រចបល់
គួរឱ្យខា្លច្ព្រ(កដដែមន។ មិនដែមនព្រតឹមដែតព្រចបូកព្រចបល់បលោង្ក�តបញ្ហឱ្្យឋានខ្លនួ
ដែតមួយឋានប៉ុលោណ¾ះ្លោទ ដលល់ោ�លផ្ទះុដែផនដី លោឆះទំងឋានលោទវWទំងអស់និង
ឋានលោព្របតទំងអស់  លោត�ឋានមនុស្សលោ�កព្រចបូកព្រចបល់គួរឱ្យខា្លច្យ្៉ាងលោមច៉លោl?

អ្នកយល់ដំលោណ�រធម៌លោu�ញមនុស្សសម័យឥxូវងងឹតមុខឈឹង។  លោប�ជាសត\ព្រ�ហ្ម
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 124
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លោត�អាចលោចាលភារកិច្ចរក្សាលោ�កដែដលជាកាត�\កិច្ចរបស់ខ្លួនដែដរឬលោទ? ព្រ�ហ្ម
ជាសត\ឆ្ល្តជាងលោគបំផុតក្នុងចំលោណមសត\ក្នុងលោ�កិយលោនះ  លោហ�យចិត្តល្អ
ជាងលោគទំងអស់ដែថមលោទ&ត ដូលោច្នះលោហ�យអាចរត់លោចាលលោ�កិយថ្ងៃនមនុស្ស(ន
ដែដរឬលោទ?  ដែតលោទះអាណិតយា៉្ងណក៏លោដាយ  ក៏ព្រតូវលោម�លដំលោណ�រទំនងថ្ងៃន
ការ�យួដែដរ លោប��ួយមនិ(នលោហ�យ លំ(កលំបនិទំងខ្លួនលោទ&ត លោត�សត\ឆ្ល្ត
ដូចព្រ�ហ្មនឹងលោlលោធ\�ការងារឆ្កួតលី�  អត់តថ្ងៃម្លដែបបហ្នឹងឬលោទ?  លោម�លទំនង
កម្ល្ំងចាប់�ីហ្នឹងរហូតដល់ព្រ�ះសិអារ្យលោមព្រតីព្រWស់ដឹង  ព្រ�ហ្មចុះមកលោយាង
កំលោណ�តជាមនុស្សលោដ�ម្បី�នា្ល្កម្ល្ំងដែតមួយដងហ្នឹងលោទ&តគត់  លោព្រពាះដំលោណ�រ
ទំនងកម្ល្ងំ�នា្ល(្នដែតលោFក្នងុលោ�លហ្នងឹ ដូលោច្នះអ្នកដែដលមនឧបនិស្ស័យសា្ត្ប់
ឱ្យយល់ តដែព្រមតព្រមង់ផ្លវូ�ីវតិរបស់ខ្លួនលោដ�ម្បីឱ្យលោគចផុត�ីភា�ច�ចលដែដល
លោក�តមក�ីភា�មិនដឹងខុសមិនដឹងព្រតូវ  មិនសា្គ្ល់បុណ្យមនិសា្គ្ល់(បរបស់
សត\មនុស្សលោនះ។ ក្មយួៗព្រសថ្ងៃមលោម�លចះុ ព្រគានដ់ែតសម័យឥxវូលោនះផង មនសុស្
និយាយគា្ន្សា្ត្ប់ដែលង(នលោlលោហ�យ  លោទះលោយ�ងនយិាយមនលោហតុមនផល
គរួឱ្យសា្ត្ប(់នយា៉្ងណក៏លោដាយ ប៉ដុែន្តកម្ល្ងំរមូរដែដលបលោង្ក�តជាមនុស្សលោនះៗ
ដែលងលោចះសា្តប់្លោហតុផលលោlលោហ�យ លោត�បំផ្ល្ញ�ីណ?  លោយ�ងនិយាយចង់ឱ្យ
លោគល្អលោសាះ លោគយល់ថលោយ�ងនិយាយអត់(នការ លោយ�ងនិយាយលោនះលោព្រពាះចង់
(នព្របលោយា�ន៍ផ្ទល់្ខ្លនួ ព្រតលោច&កមនមិនសា្តប់្លោទ លោlឱ្យព្របលោហាងគូទ ឯលោណះ
សា្តប់្វិញ លោដាយញីលោដាយលោឈា្មល្ដូចសត\សប្បាយចង់ងាប់ លោយ�ងនិយាយល្អ
និយាយព្រសួលសា្តប់្មិន(ន មិនលោចះសា្តប់្លោហតុផល លោយ�ងស្តថីឱ្យវាថលោយ�ង
លោម�លងាយវា លោយ�ងលោម�លមខុវា វាថលោយ�ងលោឈ្ល�យ លោប�លោគជាអ្នកធំ លោគថលោយ�ង
មិនលោគារ�លោគ លោគធំបុ៉ណ្ណងឹដែដរលោយ�ងហ្៊ានលោម�លមុខលោគចំ លោប�លោយ�ងងាកមុខលោចញ
លោគថលោគធំបុ៉ណ្ណងឹដែដរ លោយ�ងហ្៊ានងាកមុខលោចញ ក្មយួៗព្រសថ្ងៃមលោម�លចុះ!  សភា�
ចិត្តមនុស្សដែបបលោនះ ដល់លោ�លព្របដែហល២៥០០ឆ្ន្លំោlមុខលោទ&ត កម្ល្ងំវារមូរខា្ល្ងំ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 125
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ដែមនដែទនដែដលលោធ\�ឱ្យ�ីវិតមនុស្សចុះមកលោFព្រតឹម១០ឆ្ន្ំសា្ល្ប់  លោត�សភា�ចិត្ត
មនសុស្លោFលោ�លលោនាះ វាសាហាវយ្៉ាងលោមច៉លោl? ធម្មជាតមិនសភា�លោ ្́តខ្ា្ល្ំង
លោហ�យដែផ្លលោឈ�ដូររស់ជាតិអស់រលីង ដំាអីក៏ដែលង(នសីុ �លោម្លះ្បរមណូ ដែដល
ជាដំលោណះព្រសាយលោ�&សមិនរួចក៏លោក�តលោx�ងលោFលោ�លលោនាះ។  លោព្រកាយ�ីលោ�ល
លោនាះ�ិភ�លោ�កលោខ្ទច �ីវិតមនុស្សលោស្ទ�រដែតអស់�ីដែផនដី  លោប�លោយ�ងជាមនុស្ស
សល់�សីា្ល្ប់ក្នុងសម័យលោនាះ  លោត�សភា�ចិត្តរបស់លោយ�ងវាយា៉្ងលោម៉ចលោl? លោនះ
លោហ�យចិត្តមនុស្សលោ�កដែដលនិយាយសា្តប់្គា្នមិ្ន(ន  គឺវាព្រតូវដែតដែបបហ្នងឹ។
លោប�ក្មួយមនបំណងលោ�&សឱយ្ផុតសម័យកាលដែបបលោនះ  លោនាះក្មួយៗព្រតូវសន្សំ
ឧបនិស្ស័យជាអ្នកស្អប់លោខ្ព�មទលោង\�មនុស្សដែដលនាំលោlដល់សភា�ដែបបលោនាះ។
ចិត្តអ្នកមនព្របព្រកតីលោlលោដាយសីល  មិនដែមនកាន់សីល  លោព្រពាះខា្ល្ចមនផល
អាព្រកក់អ\ីមកលោល�ខ្លួនលោនាះលោទ  គឺលោព្រពាះដែតចិត្តលោចះដែតគិតលោu�ញថ  លោធ\�អ៊ីចឹង
លោlលោល�លោគមិនសមលោទ  លោធ\�អី៊ចឹងលោlលោល�លោគខុសលោហ�យ  លោគក៏ចង់សុខ  លោយ�ងក៏
ចង់សខុ  លោគក៏ខា្ល្ច(ត់បង់របស់លោគដែដរ  ដូលោច្នះលោយ�ងយករបស់លោគមិនសមលោទ
មិនដែមនខា្ល្ច(បលោទ  ដែតចិត្តលោចះដែតថមិនសម  ក្មួយៗព្រតូវសម្គ្ល់ឱ្យ(នថ
អ\ីៗដែដលមិនគួរលោធ\�  ព្រតូវដែត(នលោlភា�ព្របព្រកតីរបស់ចិត្តលោទ�បជាបំណង�ិត
ព្របកដថ្ងៃនការកាន់សីល។ ព្រតូវព្រ(ប់យាយWឱ្យគាត់យល់ចំណុចលោនះផង អាណិត
គាត់  គាត់ខំកាន់សីលWំង�ីលោក្មង  ប៉ុដែន្តមិនមនភា�ព្របព្រកតីលោFក្នុងចិត្តលោទ
លោ�លដែបកអត្ថិភា�ជាមនុស្សលោl  សម្បកកាយលោនះលោFលោល�ដែផនដី  ចិត្តលូន
លោចញផុត�ីកាយ លោប�ចិត្តគា្មន្ព្របព្រកតីលោlលោដាយសីលផង លោត�ចិត្តនឹងយកអ\លីោl
(ន? ៧ខណៈចិត្តចាប់សញ្ញ្ដូរលោព្រគាងវិញ្ញ្ណថ្មីភា្ល្ម លោប�ចិត្តគា្ម្នព្របព្រកតី
លោlលោដាយសីលផង  ចិត្តលោនាះមិនលោព្រប&បដូចមនុស្សលោដ�រព្រសាតលោlលោហ�យលោទអី!

សីលដែដលគាត់ខំកាន់លោFជាប់នឹងកាយឯលោណះលោទ មន(នលោlជាប់ក្នុងចិត្ត
ជាព្របព្រកតីឯណ! លោត�ក្មួយៗយល់ព្រតង់លោនះលោទ? សីលធម៌គឺជាព្របព្រកតីរបស់ចិត្ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 126
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នូវធម៌ល្អទំងឡាយ មិនលោធ\�អលំោ��អាព្រកកទំ់ងឡាយលោព្រពាះមិនព្រសបនឹងមនសិកា
របសខ់្លួន ព្រគានដ់ែតព្របលោទសដែដលជាផ្ទះលោយ�ងលោFទំងអស់គា្ន្ លោគខំការពារ លោគខំ
ដែថរក្សា  លោប�មនុស្សមនលោទសមនសិការជាទណ្ឌកម្ម  លោត�លោយ�ងសំងំយកសុខ
មិនចលូរួមនឹងនលោយា(យលោព្រពាះខា្ល្ចងាប ់លោព្រពាះមិនចង់ទំនាស់ជាមួយនឹងលោគ
លោត�មនសកិាររបសខ់្លួនមនដែដលលោ�រស្តីឱយ្ដែដរលោទ? លោប�មនសិការលោនាះខ្ពស់ដែមន
ដែទន លោទសមនសកិារក៏ខ្ពស់Wមហ្នឹងដែដរ។ ខ្លួនមនសមត្ថភា�ជាងលោគក្នុងភូមិ
ក្នងុព្រសុក  ក្នងុលោខត្ត  ឬក្នងុព្របលោទសដែតខ្លនួសំងំលោដាយខ្ជលិ  លោដាយមិនចង់មនលោរpង
លោដាយខា្ល្ចខូចព្របលោយា�ន៍ណមួយរបស់ខ្លួន មនុសស្មនសីលធម៌ខ្ពស់ដែដល
ចិត្តព្របព្រកតីលោlលោដាយសីល លោទសមនសិការជាទណ្ឌកម្មចំលោពាះចិត្តរបស់ខ្លួន
លោFសំងំសុខមិនលោក�តលោទ  មនសិការលោចះដែតព្រ(ប់ថខុសលោហ�យ  អ្នកលោធ\�ខុសលោហ�យ
ទីបំផុតព្រតូវដែតលោចញលោធ\� លោព្រពាះខា្ល្ចលោទសមនសិការ  មិនអាចរស់(នលោទលោប�
ចិត្តមនិមនឥស្សរភា�រួចផុតលោទសមនសិការលោនាះ  បុ៉ដែន្តលោប�លោធ\�លោនះខា្ល្ចប៉ះ
សីលខ្លនួ ខា្លច្មនលោទសដល់ខ្លនួ ខា្ល្ចខ្លួនលោក�តជាតលិោព្រកាយជាសត\ក្នុងទុគ្គតិភ�
លោចះដែតព្រ�ួយ  លោចះដែត(រម្ភ�ីខ្លួនឯងលោព្រពាះលោរpងសីលលោនះលោគលោ�ថសីល�\ត្ត
បរាមសៈ លោនះលោហ�យជាសា្ថន្ភា�ចិត្តដ៏លោព្រច�នបំផុតថ្ងៃនអ្នកកាន់សីលក្នងុព្របលោទស
ដែខ្មរលោយ�ង  អី៊ចឹង(នជា�ួកមនុសស្ចិត្តខូចវាលោx�ងចាងខា្ល្ំងលោម្លះ។ ចិត្តមនុសស្
ដែដលមនព្របព្រកតីលោlលោដាយសីល នឹកក្នុងចិត្តថមនុសស្អាព្រកក់ធុនៗលោនះ មិន
អាចប៉ះលោយ�ង(នលោទ  ប៉ុដែន្តលោប�មិន�ួយអ្នកទន់លោខ្សាយ មិនដឹងមន�ណី�ួយ
�ួកគាត់លោទ។  លោប�គា្ម្ន�ីណ�ួយមនុស្សទន់លោខ្សាយ  លោហ�យលោយ�ងអ្នកមន
សមត្ថភា��ួយដែបរជាសំងំសុខ  លោទសមនសិការព្រតូវមនមកលោល�ចិត្តលោយ�ង
លោហ�យ លោធ\�មិនលោក�តលោទ ព្រតូវដែតលោចញមកលោធ\�លោហ�យ។ លោនះជាចិត្តខុសគា្ន្រវាងចិត្ត
អ្នកមនព្របព្រកតីលោlលោដាយសីល  ជាចិត្តសត\ក្នងុថ្នក់្ខ្ពស់  និងចិត្តអ្នកលោរ&នកាន់
សីល ដែដលជាសភា�ចិត្តលោតះតះក្នុងការលោរ&នសីលគឺលោ�ញលោlលោដាយសីល�\
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 127
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ត្តបរាមសៈ។ លោត�ក្មយួៗដែបងដែចក(នលោទនូវចិត្តអ្នកមនព្របព្រកតីលោlលោដាយសីល
និងចិត្តអ្នកលោរ&នកាន់សីល?  សូមក្មួយៗលោព្រប�បញ្ញ្ក្នុងការយល់ដឹងព្រតឹមព្រតូវ
អំ�ីធម៌ ឬផ្លវូ�ីវិតលោដ�មប្ី(នជាទី�ឹងរបស់ខ្លួន និងដល់សត\ទន់លោខ្សាយ�ុំវិញ
ខ្លនួរបស់ក្មួយផង។

�ូសូមបញ្ជក់្ព្រ(ប់ក្មយួៗថព្របលោទសដែខ្មរលោយ�ង Wំង�ីកលោក�តព្របលោទស
រហូតមកដល់ស�\ថ្ងៃថdលោនះ  �ំុដែដលមនអ្នកណបលោព្រង&ន�លរដ្ឋឱ្យយល់ដឹង
�ីលក្ខណៈបុណ្យ(បឱ្យច្បាស់�ស់និងភ្លឺសា្វ្ងលោទ  ដូលោច្នះការបលោព្រង&នឱ្យ
មនសុស្កាន់សីលរបសអ់្នកបលោព្រង&ន វាគា្មន្លក្ខណៈចប្ាស�់សព់្រ(កដព្របជា
លោទ  វាលោFព្រតឹមដែតជាលក្ខណៈថ្ងៃនអ្នកលោរ&នកាន់សីលដែតប៉ុលោណ¾្ះ  �ូលោម�លក្នុង
ផ្លវូមលោនា�ូលោl  ព្រសថ្ងៃមលោu�ញដូចកូនលោក្មងលោរ&នលោដ�រលោតះតះអី៊ចឹង ឯចិត្តមនុស្ស
ដែដលមនព្របព្រកតលីោlលោដាយសីល ដូចមនុស្សរត់លោល�ដែខ្ស�ួរយ្៉ាងសា្ទត្�់នំាញ
អី៊ចឹង។ លោព្រពាះដែតគា្ម្នអ្នកបលោព្រង&នព្រតឹមព្រតូវដូលោច្នះលោហ�យ លោទ�ប�លរដ្ឋយល់ថ
ការកាន់សីលលោតះតះដូចយាយWហ្នឹងលោទ�បលោ�ថអ្នកមនសីល  ឬអ្នករក្សា
សីល  គឺជាការយល់ខុស១០០%  �ួកគាត់មិន(ន�ួបព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធផ្ទ្ល់
លោទ  លោហ�យក៏គា្ម្នបុគ្គលណក្នុងព្របលោទស(ន�ួបព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធផ្ទ្ល់ដែដរ
ដូលោច្នះការយល់អំ�ីសីលដែដលឮតៗគា្នគ្មឺនលក្ខណៈដែបបហ្នងឹលោហ�យ។ សូម
ក្មួយៗរកីរាយនឹង�វីិតយល់ធម៌របស់ក្មួយៗលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2750008668560543
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