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ថ្ងៃ��ទី១៦ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង ១០:០៩នាទីយប់
លោត�សាងឧបនិស្ស័យដចូលោម្តចដែដលលោ�ថព្រតូវ?(បន្ត)

អ\ដីែដលលោគលោ�ថព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនា (នចូលមកព្របលោទសដែខ្មរលោយ�ងគឺ�ំុ
មននរណម្នក់្(នយល់ច្បាសអំ់�ីអត្ថន័យ�ិតព្រ(កដ ដែដលព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធ
(នបលោព្រង&នមនុស្សលោនាះលោទ។ លោប�លោគយល់ច្បាស់អំ�ីអត្ថន័យដែដលព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធ
បលោព្រង&នដល់មនុស្ស  ព្រ(ប់ការ�ិតដល់មនុស្ស  លោគមិនអាចលោ�ការបលោព្រង&ន
និងការព្រ(ប់�ីដំលោណ�រធម្មជាតិរបស់ព្រ�ះអង្គថជាព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាលោទ លោម្លះលោគ
មិនអាចបកដែព្របពាក្យសទ្ធជ្ា�ំលោនpលោទ។  លោនះជាភស្តWុងច្បាស់ខ្លះៗដែដលបញ្ជក់្
ថ ដែខ្មរដែដលបដិបត្តិWមការបលោព្រង&នរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធមិនព្រតឹមព្រតូវលោទ �ូមិនដឹង
ថមិនព្រតឹមព្រតូវចាប់�ីលោ�លណមកលោទ  ដែត�ូដឹងថ  កា្ល្យន័យលោនះគឺមន
យូរយារណស់មកលោហ�យ  សូមរំលឹកក្មួយៗឱ្យភា្ញ្ក់ថ  អ\ីៗដែដល�ូនិយាយ
ទំងអស់លោនះ គឺជាការលោ(សសម្អត្ការបលោព្រង&នរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធឱ្យព្រតឹមព្រតូវWម
ន័យលោដ�មលោx�ងវិញ។  ការព្រ(ប់  នងិបលោព្រង&នរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធសព្រមប់ព្របជា�ល
រដ្ឋដែខ្មរWំង�ីយូរលង់ណស់មកលោហ�យ មកក្នងុទព្រមង់ជាសាសនាអី៊ចឹងលោហ�យ
(នជាមនពាក្យបញ្ជ្ក់��ីលំោនpដូចជាសុសំលី សុរំាល់ដែតថ្ងៃថdសីល  ព្របដែហល
នឹង�ួកលោយស៊ូលោlលោហ�យ លោlព្រ�ះវិហារលោរ&ងរាល់ថ្ងៃថdអាទិត្យដែដរហ្នឹង។ សទ្ធ្
ដែព្របកា្ល្យន័យលោlជា�ំលោនpក្នុងសាសនា លោធ\�បុណ្យអលោញ្ចះ  (នលោlអលោញ្ចះលោl
លោធ\�បុណ្យបច្ចយ័បួន(នអានិសង្សលោនាះ លោធ\�បុណ្យកឋិន(នអានិសង្សលោនះលោl
លោត�ច្បាប់ធម្មជាតិវាអាចលោlរួចដែដរលោទ?  ព្រ�ះ�ុទ្ធបលោព្រង&នធម៌  ឬបលោព្រង&នច្បាប់
ធម្មជាតិឱ្យមនុស្សមនសទ្ធព្្រ�ះថ្ល្ មិនដែមន�ំលោនpលោទ លោហ�យការបលោព្រង&នរបស់
ព្រ�ះអង្គក៏មិនដែមនសាសនាដែដរ ចិត្តមនលក្ខណៈដែបបលោមច៉ លdកៗ លdតឹៗ លោភ្ល�ៗ
ខំលោធ\�បុណ្យលោl(នលោlលោស្តចចព្រក វាលោlWមណ? វាលោlយា៉្ងលោម៉ចរួច? ដែត
សាសនាថលោlរួច។ដែតច្បាប់ធម្មជាត ិចិត្តដែដលលោភ្ល�  លdកៗ លោលd�ៗគឺលោlខាងមុខ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 130
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លោFដែតលោភ្ល�អី៊ចុង លdតឹអី៊ចុង។  ទនដាក់ដែត(ព្រតលោ�ក លោ�កល្អ លោ�កអាព្រកក់
កុំគិត អ្នកអត់ឃ្ល្នជាងលោ�កមិនឱ្យលោទ ទុកដាក់(ព្រតលោ�កវិញ(នបុណ្យ
លោនះជា�ំលោនpសាសនា ដែតច្បាប់ធម្មជាតិ ចិត្តដែដលមិនគិតលោគគិតឯង គិតដែត
ខ្លនួឯងឱ្យ(នបុណ្យ លោប�គា្ម្នអកុសលចិត្ត ចិត្តលោនាះលោយាងកំលោណ�ត(នព្រតឹម
លោទវWកំបិុកកំបុ៉កWមលោដ�មលោឈ�ថ្ងៃព្រ� លោប�មនអកុសលចិត្ត លោនាះនរកលោព្របតយ្៉ាង
លោទ&ងទត់។  បុណ្យក្នុងសាសនាលោធ\�លោx�ងជា�ិធី  ឯចិត្តបុណ្យWមធម្មជាតិថ្ងៃន
ចិត្ត  បុណ្យលោនាះគឺ  មនុស្សដែដលចិត្តល្អលោចះ�ួយលោគ�ួយឯង ព្រសួលសម្គ្ល់
លោម�លណស់ មនុស្សចិត្តល្អ លោត�ក្មយួៗសម្គល់្(នលោទមនុស្សចិត្តល្អលោនាះ។ មនុស្ស
ចិត្តល្អលោហ�យមនបញ្ញ្ លោត�ជាមនសុ្សយ្៉ាងលោម៉ច ក្មួយៗអាចសម្គ្ល់(នលោទ?

គឺចិត្តលោនាះលោហ�យដែដលលោlមុខលោទ&ត មិនដែមនមនុស្សចិត្តអន់លោហ�យលោធ\��ិធីបុណ្យ
លោហ�យលោlលោ�លខាងមុខអាចលោlទទួលបុណ្យកុសលកា្លយ្ជាអ្នកមន កា្លយ្ជា
ចិត្តល្អលោlរួចលោទ? ច្បាប់ធម្មជាតិវាមិនអាចអី៊ចឹងលោទ វាខុសទំនងលោហ�យ វាខុស
សភា�ដែដលអាចលោlរួចលោហ�យ  វាជា�ំលោនpសាសនាលោទ។  លោត�ស�\ថ្ងៃថdលោនះ  ការ
បលោព្រង&នរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធព្រតូវ(នខូចលោខ្ទចខ្ទីអស់ឬលោទ?  លោត�វាសមល្មមនឹងលោ(ស
សម្អ្ត  តដែព្រមតព្រមង់លោដ�មប្ីយកការបលោព្រង&នលោនះមកជាព្របលោយា�ន៍របស់លោយ�ង
ជាមនសុ្សលោទ?  �ូខំលោរ&បរាប់មកលោនះគឺ ឱយ្�ួកក្មួយៗយល់ថ ការបដិបត្តិដែបប
ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាស�\ថ្ងៃថdលោនះគឺព្រ(សចាកនយ័ដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធ(នបលោព្រង&នអស់
រលីងសូន្យលោlលោហ�យ  ដូលោច្នះការលោ(សសម្អ្តការបលោព្រង&នរបស់ព្រ�ះអង្គ  និង
ធម៌ដែដលព្រ�ះអង្គសដែម្តងព្រតូវលោធ\�ជាចំា(ច់លោហ�យ។ គា្ម្នអ\ីដែដលលោយ�ងមិនអាច
លោផ្ទ¬ងផ្ទ្ត់ថ ណមួយខុសឆ្គង ណមួយព្រតឹមព្រតូវ(នលោនាះលោទ លោព្រពាះពាក្យ
សម្តកីារបលោព្រង&នរបស់ព្រ�ះអង្គលោFមនរស់រលោវកី ក្នងុពាក្យសម្តរីបស់�នជាតិដែខ្មរ
លោដាយគា្មន្(ត់បង់ពាក្យណដែដលព្រ�ះអង្គសដែម្តងលោនាះលោx�យ  ដែដល(ត់បង់
គឺ(ត់បង់ដែតនយ័ថ្ងៃនពាក្យដែតប៉ុលោណ¾្ះ លោត�ក្មួយៗយល់លោទ?
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ឥxូវលោយ�ងព្រតលប់មកការសន្សំឧបនិស្ស័យលោlឱ្យចិត្តថ្នក់្ទនវិញម្តង។
ទនក៏លោដាយ សីលក៏លោដាយ ការយល់ធម៌  ឬបញ្ញ្ក៏លោដាយគឺព្រតូវដែត(នលោl
ដល់ភា�ជាព្របព្រកតីថ្ងៃនចិត្តលោព្រពាះដែបកធ្ល្យកាយជាមនុស្សគឺ ចិត្តដដែដលហ្នឹង
ដែដលលោធ\�ដលំោណ�រដែវងឆ្ង្យលោlមខុលោទ&ត។ លោប�ក្មួយយល់ដំលោណ�ររបស់ចតិ្តលោហ�យ
ក្មយួដឹងថព្រតូវសន្សំអីលោlឱ្យចិត្តលោហ�យ។ �ូមិនបដិលោសធអំ�ីផលបុណ្យថ្ងៃនការ
លោធ\�អាមសិទនលោដាយចិត្តបុណ្យដែមនដែទនលោនាះលោទ ប៉ុដែន្តចិត្ត�ូ លោ�លលោu�ញការ
លោធ\�អាមិសទន លោចះដែតគិតថជាបុណ្យតូចWចណស់ ក្នងុ�ីវិត�ូ �ូ(នឱ្យលុយ
រាប់មឺុនដែសនដុ�្លរ្ លោlឱ្យមនុស្សលោដាយចិត្តខា្វយ្ខ\ល់�ីសុខទុក្ខលោគ�ិតព្រ(កដ
ដែតមិនដែដលស្កប់ចិត្ត�ូម្តងណលោx�យ �ូលោFដែតក្នុងមលោនារម្មណ៍មិនដែដលដាច់
គឺចង់ឱ្យមនុស្សយល់ព្រតូវ។ មនុស្សណ! មនុស្ស! គឺមិនដែមនអ្នកលោនះ ឬអ្នកលោនាះ
លោx�យ គឺចង់ឱ្យមនុស្សព្រគប់ជាតិសាសន៍យល់ព្រតូវ រស់លោFលោដាយភ្លសឺា្វង្ និងក្នងុ
សខុសន្តិភា�ទំងអស់គា្ន្  �ូអាចនិយាយព្រ(ប់�ួកក្មួយ(នថ  ការ�ន្យល់
មនុស្សគឺជាការងារព្របចាំ�ីវិតមិនអាចខ\ះ(នក្នុង�ីវិត�ូ  លោហ�យនិយាយ�ី
កម្ល្ំងចិត្តចង់លោនាះវិញ គឺលោដកមិនលក់  ព្រ�ឹកគិត ថ្ងៃថdគិត �្ង្ចគតិ យប់គិត
លោចះដែតគិតលោu�ញថ ខ្លួនមនអាយុខ្លីណស់ក្នុងការលោធ\�លោរpងលោនះ លោហ�យមន
អារម្មណ៍ថ សម័យលោនះលោប�អញមិនលោធ\�ព្រ(កដជាអត់មនអ្នកណលោធ\�ការងារ
លោនះ�ំនួសអញលោទ ក្នងុលំអានចិត្ត�ូលោនះ �ូចង់ព្រ(បឱ្់យក្មួយបណ¸ុះឧបនិស្ស័យ
(នជាទី�ឹងរបស់មនុស្សផងគា្ន្ លោដាយចាប់រាប់�ីព្រគួសារបងប្អនូមិត្តភក្តលិោx�ង
លោl សំុលក្ខខណ្ឌ�ីលោគមកវិញព្រតឹមដែតជាមនុស្សមនតថ្ងៃម្លទញ(នចិត្តចង់�ួយ
របស់លោយ�ងលោl(នលោហ�យ។ �ូស្អប់ដែសនស្អប់លោហ�យ�ូចង់ឱ្យបណ¸ុះនិស្ស័យ
ស្អប់ដូច�ូលោនះលោlចិត្តក្មួយដែដរ  គឺមនសុ្សណរស់យករួចដែតខ្លួន  �ូសម្លឹងមខុ
លោគលោហ�យ  ក្នងុចិត្ត�ូលោម�លងាយមនុស្សធុនលោនះណស់លោទះលោគមនមុខមនមត់
ល្បីក្នុងសង្គមប៉ុនណក៏លោដាយ  ដែតសព្រមប់មលោនារម្មណ៍របស់�ូ  �ូគា្ម្នចិត្ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 132
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លោកាតដែព្រកងមនុស្សធុនលោនះបន្តិចណលោសាះ មនដែតចិត្តលោម�លងាយ ចិត្តព្រ�ិញ
ចិត្តស្អប់លោខ្ព�ម រស់លោFទមdន់លោគ ទមdន់ឯង ចងឱ់្យដែតលោគលោគារ�ខ្លួន។ លោu�ញអ្នក
លោធ\�បុណ្យព្រ(ថ្ន្ឱ្យលោlជាអ្នកមន  មនបរិវាលោF�ុំ�ិត  ថ�ូស្អប់លោអ�យស្អប់
មនុស្សអីក៏ចិត្តចថ្ងៃព្រងយា៉្ងលោនះ លោក�តមកចង់ដែតព្រតួតលោគ ចិត្តហ្នឹងវាយា៉្ងលោម៉ច
(នព្រតួតលោគ(នចិត្ត(នសុខអី៊ចឹង លោមច៉ក៏មិនឆdល់ចិត្តខ្លួនឯងផង  លោម៉ចមិន
�ិចារណលោល�ចិត្តខ្លនួឯងផងថចិត្តអញអាព្រកក់ណស់ហ្ន៎! ចង់ឱ្យលោគបលោព្រម�ខ្លនួ
ចង់ឱ្យលោគទបជាងខ្លួនលោទ�បសប្បាយ។  លោត�វាជាចិត្តអី?  ជាចិត្តចថ្ងៃព្រងដល់លោគ
ដល់ឯង  លោប�ចិត្តមនុស្សធឺលោនះរស់�ុំគា្ន្  លោត�(ន�ីណបលោព្រម��ីណ  អ្នកណ
លោកាតដែព្រកងអ្នកណ?  ឱ្យវាកាប់គា្ន្ រកអ្នកលោធ\�លោមលោគ ឱ្យលោគលោគារ�លោl។ ចិត្តធុន
លោនះជាចិត្តសត\នរក អាព្រកក់�ូរជាតិ វាគួរដែតមនអារម្មណ៍ថ (នមនព្រ(ជា្ញ្
(នលោរ&ន(នលោព្រច�ន  (នលោlជាអ្នកមន (នរូបសម្ផស្សសា្អត្អាណិតលោគដែដល
អន់ជាងខ្លួន  (នលោlជាទី�ឹងរបស់មនុស្សខ្សត់លោខ្សាយផង ដែតលោនះសប្បាយ
នឹងមនជាងលោគ  សប្បាយនឹង(នលោល�សលោគ  ចិត្តហ្នឹងអីក៏វាអាព្រកក់អីអាព្រកក់
យា៉្ងហ្នឹង រួចខំលោlលោធ\��ិធីបុណ្យឱ្យលោក�តជាតិលោព្រកាយ(នលោគWមបលោព្រម�ដែបប
ហ្នឹង លោទ&ត។  Wមបលោព្រម�លោFឋាននរកលោl!  ចិត្តអីក៏អាព្រកក់ចថ្ងៃព្រងដល់លោ�ក
យ្៉ាងលោនះ។ ក្មួយៗព្រតូវសន្សចំតិ្តជាអ្នកស្អបល់ោខ្ព�ម គចឺតិ្តស្អប់លោខ្ព�មណ៎! មនិដែមន
ស្អប់លោលងៗដែតមត់លោទ  គឺជាសនា្ត្នថ្ងៃនការស្អប់អំលោ���ិះជាន់  អំលោ��ព្រតួតព្រWលោគ
ស្អប់អ្នកចង់មនចង់(នឱ្យលោគលោគារ� គឺការស្អប់លោនះជាសនា្តន្ចិត្តរបស់ក្មយួៗ
លោនះគឺសនា្តន្ចិត្តថ្ងៃនសត\ក្នងុថ្នក់្ខ្ពស់ លោត�ក្មយួៗយល់លោទ?  ក្នងុធម្មជាតិលោនះអ\ីៗ
លោក�តមក�ីដែតកម្ល្ំងធតុបួន គឺកម្ល្ំងធតុទឹក កម្ល្ំងធតុដី កម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ង
និងកម្ល្ំងធតុខ្យល់។ កម្ល្ងំធតុទឹកលោធ\�ឱ្យលោចញជាចិត្តមនុសស្មនធម៌លោមW្ត្
ករុណជាចិត្តដែដលមនុស្សកំណត់ថ  ល្អ  ជាចិត្តដែដលលោគអាចរស់លោFយ៉ា្ង
កក់លោ ្́ត្លោព្រកាមការលោម�លដែថរបស់ចតិ្តលោនះ ឯកម្ល្ងំធតុលោភ្ល�ងលោធ\�ចិត្តនរក មនចិត្ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 133
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ព្រចដែណន មនចិត្តឈា្ន្នីស មនចិត្តចង់(នលោកងព្របវ័ញ្ច នងិចិត្តគំនុំជាលោដ�ម
វាជាធម៌ដែដលមនុស្សសម្គ្ល់ថ  គឺជាធម៌អាព្រកក់  ដែដលមនុស្សមិនអាចរស់
ជាមួយលោដាយសុខសាន្ត(នលោទ។ ដែតធម្មជាតិគឺវាមិនទំងដឹងថ កម្ល្ំងធតុ
របស់វាបលោង្ក�ត(នជាចិត្តមនុស្សល្អ  ឬចិត្តមនុស្សអាព្រកក់អីផង លោនះគឺធម៌។
ក្មួយៗគិតWមលំអានលោនះ ក្មួយព្រតូវលោធ\�អ\ីក៏លោដាយឱយ្(នលោlជាកម្ល្ំងធតុល្អ
លោlដល់ចិត្ត  លោទ�បចិត្តរបស់ក្មួយអាចទទួល(ននូវធម្មធតុល្អទំងអស់លោនាះ
សព្រមប�់ីវិតលោlខាងមុខលោទ&ត។

�ូសូមនយិាយបនា្ទ្ប់បនសំ្ដែតជាលោរpងសំខាន់ដែដលជាទម្ល្ប់របស់ចិត្ត
ដែដរ។  ភា�ខ្ជិលព្រចអូស  ភា�ព្របxិមព្របxំ  ភា�ខ្ជីខា្ជ្  ថឱ្យដែតផុត�ីមត់
ចូលចិត្តដែតនិយាយលោព្រច�នដែតមិនលោធ\�  លោធ\�ការយកដែតមុខ  រស់លោFមិនលោចះលោទ�ស
លោគលោធ\�អីលោធ\�លោl ចិត្តមិនដែដលលោចះលោទ�សឈឺឆ្អ្លនឹងអ្នកណ សុទ្ធដែតជាទម្ល្ប់
មិនល្អ ដែដលនឹង(នលោlជាប់ក្នុងសនា្ត្នចិត្តថ្ងៃនក្មួយលោlអនាគត ចិត្តសត\ក្នុង
ថ្ន្ក់ខ្ពស់មិនដែដលមនលក្ខណៈដែបបលោនះលោទ លោនះជាច្បាប់ធម្មជាតិ លោធ\�ទម្ល្ប់
យា៉្ងលោម៉ចលោlឱ្យចិត្ត  ចិត្តលោនាះនឹង(នទម្ល្ប់ដែបបលោនាះ  ច្បាប់ធម្មជាតិគឺវា
អី៊ចឹងណ៎ក្មយួ។  លោប�ក្មយួៗ(នយល់ដំលោណ�រធម៌លោហ�យ ក្មយួយកលោlលោផ្ទ¬ងផ្ទត់្
នឹងចរិតរបស់ព្របជា�លរដ្ឋដែខ្មរលោម�លដែដលគាត់ខំលោធ\�បុណ្យ  ខំសុំសីល លោត�ចិត្ត
របស់គាត់លោFក្នុងលក្ខណៈដែបបលោម៉ច?  ក្មួយៗ(នលោu�ញជាក់ដែស្តងលោហ�យថ្ងៃន
ចរិតរបសព់្របជា�លរដ្ឋដែខ្មរលោយ�ងនាសម័យលោនះ។ �ូមកលោនះគឺមកលោ(សសម្អត្
ធម ៌ដែកអត្តចរិតរបស់ព្របជា�លរដ្ឋ ដែដលមនភ័�\សំណងលោក�តក្នុងព្របលោទសដ៏
សមគួរលោនះលោហ�យ។ សូមក្មួយៗរីករាយនឹង�ីវិតយល់ធម៌របស់ក្មួយៗលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2750834465144630
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ថ្ងៃ��ទី១៧ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:១៩នាទីថ្ងៃ��ព្រ.ង់
ការសាងឧបនិស្ស័យដូចលោម្តចដែដលលោ�ថព្រតូវ?(បន្ត)

ការសាងឧបនិស្ស័យជាមនុស្សគា្មន្អញក្នងុផ្លវូអារម្មណ៍។ ក្មយួៗលោរ&ន
ព្រសថ្ងៃមគិតដចូ�លូោម�ល៍!  ចតិ្តលោF�ីខាងក្នុង វាជាធមដ៌ែដលព្រតូវគាសរំ់លោល�ងសនា្ត្ន
អាព្រកក់លោចញ  និងបញ្ចូលលោlវិញនូវសនា្ត្នល្អ  លោនះជាការសន្សំឧបនិស្ស័យ
លោlឱ្យចិត្ត លោហ�យសភា�ចិត្តដែដលមនអញលោFក្នុងចិត្តមនុស្ស វាលោព្រប&បដូចជា
លោស្បាងផ្ល្ស្ទិករុំដែផ្លលោឈ�  រុំលោF�ីខាងលោព្រ´ចិត្ត  សភា�លោស្បាងផ្ល្ស្ទិកលោនះប៉ុន
រូបរាងកាយមនុស្ស  ចិត្តលោយ�ងព្រសថ្ងៃមថវាប៉ុនព្របអប់លោបះដូងលួចសំងំលោFក្នុង
លោព្រគាងវិញ្ញណ្គឺកាយ។ សូមក្មយួៗទម្លប់្គិតឱ្យចិត្តមនសភា�ធម្មWរហ័ស
រហួនក្នុងការកតស់ម្គល្ថ់ស្អជីាស្អ។ី សម្បកកាយលោនះមិនដែមនលោយ�ងលោទ វាព្រគាន់
ដែតជាលោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោFក្នុងអត្ថិភា�ជាមនុស្សដែតប៉ុលោណ¾្ះ  លោ�លដែបកធ្ល្យ
អត្ថភិា�ជាមនុស្សដែត៧ខណៈលោទ ចតិ្ត(នលោធ\�លោព្រគាងវិញ្ញ្ណវាថ្មី លោដ�មប្ីឱ្យចិត្ត
អាចដឹង�ិភ�លោ�កខាងលោព្រ´របស់វា  លោនាះលោហ�យដែដលលោគលោ�ថចាប់ជាតិ
ដែតកុំលោភ្លចថចិត្តលោនាះលោFដដែដលមនសភា�យា៉្ងលោម៉ចគឺយា៉្ងហ្នុង លោហ�យ
សា្លប់្លោក�តលោភ្លចអស់រលីងមិនដឹងថ ខ្លនួឯងមក�ីណ�ីជាតិមុនគឺមនដែតមនុស្ស
និងតិរចា¹ន្លោនះឯង លោនះលោហ�យដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធលោ�កសដែម្តងថ  លោនះគឺអវិជា្ជក្្នងុ
អត្ថិភា�ជាមនុស្សលោនាះ ប៉ុដែន្តសព្រមប់សត\លោសាយដថ្ងៃទលោទ&តគឺលោFចំាទំងអស់
គឺចំានវូអ\ីដែដលវា(នសាងកាលលោFកំលោណ�តមុន ឬអត្ថិភា�មុនក្នុងភា�ជាវា
ដែតអវិជា្ជរ្បស់វាគឺសម្គល់្ខ្លនួវាជាសត\មិន(នពាល់ព្រតូវថ ជាកម្ល្ងំលោទ លោហ�យ
លោប�ចិត្តលោយ�ងដែបងដែចកមិន(នអ\ីជាសញ្ញ្របស់កាយរួមលោភទ �វិីត និងអាហារ
ជាលោដ�មលោនាះ លោ�លចិត្តលោយ�ងប្តរូអត្ថភិា�លោlជាសត\អី ចិត្តលោនាះនងឹបលោង្ក�តលោព្រគាង
វិញ្ញ្ណរបស់វាWមសភា�ចិត្តរបស់វា លោប�វាកាលលោFជាមនុស្សវាព្រចxំខា្ល្ំង
សញ្ញទំ្ងបីរបស់សត\ និងចិត្តមិនយល់ធម៌លោlជាចង់(នព្រទ�្យសម្បត្តិ  មុខមត់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 135
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កិត្តយិស  ជាន់លោគជាន់ឯងលោដ�ម្បី(នជាអកុសលចិត្តលោនាះ  ចិត្តដែដលព្រចxំលោនាះ
នឹងលោធ\�លោព្រគាងវិញ្ញ្ណថ្មីលោlWមថ្ន្ក់ចតិ្តរបស់ខ្លនួលោនាះ  លោlជាតិរចា¹្ន  ឬលោl
ជានរកលោព្របតWមសភា�ចិត្តដែដលលោ�ញលោដាយធម៌អកុសល មិនយល់ធម៌ ឬ
មិនយល់ដំលោណ�រលោដ�មទងព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃនអ\ីៗទំងអស់ក្នុងលោ�កលោនះ ឬលោ�ថ
មិនយល់ធម៌លោនាះ  លោត�ក្មួយៗគិតយល់លោទ?  លោហ�យសភា�អញដែដល�ូព្របដូច
ជាលោស្បាងផ្លស្្ទកិរំុលោF�ីខាងលោព្រ´ចិត្ត  វាលោស្ត�ងក៏�ិតដែមន  ដែតក្នងុលក្ខណៈរបស់
ចិត្តមនុស្សខ្លះវាមនលក្ខណៈរឹងមំមិនងាយបុកទម្លះុទម្លយ្ឱ្យធ្លយ្ធ្លះុ(ន
លោទ វាមនលក្ខណៈមំទំជាងដែដកដែថបលោlលោទ&ត ជាងលោបតងុសុីម៉ងត៍ រំុយ្៉ាង
រឹងដែប៉សមិនឱយ្មនអ\ីចូលលោlដល់ចិត្តលោដ�មប្ីគាស់រំលោល�ងធម៌អាព្រកក់  និង(ន
សនស្ំ  ឧបនិស្ស័យល្អលោlឱ្យចិត្ត(នលោទ សភា�រឹងដែប៉សរបស់ចិត្តលោនះលោ�ថ
ធមម៌នះ អញគឺអី៊ចឹងណ៎្ក្មយួៗ។ ធម៌មនះអញលោនះ លោយ�ងព្រសថ្ងៃមលោl ដូច
លោស្បាងផ្ល្ស្ទកិលោស្ត�ងលោទ ប៉ដុែន្តលោប�ចាក់មិនព្រតូវ ឬគា្ម្នព្របលោហាងប៉ុនចុងម្ជុលលោចាះ
ទម្លះុចូលលោទ លោនាះវាមនលក្ខណៈរឹងហួសដែដកដែថបលោlលោទ&ត។ វា�ំុមនលក្ខណៈ
ដូចអកុសលធម៌ដែដលមនលោFក្នុងចិត្តលោទ  អកុសលធម៌ព្រតូវការលោ�លយូររយ
�នឆ្ន្ំ  លោដ�ម្បីដូរឧបនសិស្យ័ដែដលមនជាធម៌អាព្រកកល់ោFក្នុងចតិ្តសនា្តន្មនសុស្
ដែតអញលោដាយមនះលោប�និយាយព្រតូវ  លោប�មនុសស្ដឹងខ្លួនអាចដរូ(នភា្ល្ម បុ៉ដែន្ត
វាគឺជាព្របលោភទធម៌ដែដលរារំាងការយល់លោសចក្ត�ិីតយ្៉ាងមំណស់ដែដរ  �ូនិយាយ
លោនះគឺ�ូចង់ឱ្យក្មួយយល់ការកសាងឧបនិស្ស័យជាមនុស្សគា្ម្នធម៌អញ ជា
ធមរ៌ារាំងចតិ្តយ្៉ាងមំមិនឱយ្យល់ធម(៌ន។ ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងថ ធម៌ដែដលរារំាង
ការយល់ធម៌គមឺន ទិដ្ឋិ មនះ តណ្ហ្ ប៉ុដែន្តសព្រមប់�ូ �ូគិតថក្មួយកុំ�ិ(ក
យល់លោព្រច�នលោ�ក យល់Wមលំអាន�ូ(នលោហ�យ ងាយចាប់(ន លោហ�យលោប�ចាប់
(នទំងអស់នឹងកា្ល្យលោlជាចិត្តព្របដែហល�ូប៉ុណ្ណឹង(នលោហ�យ។  ធម៌អញ
លោនះចថ្ងៃព្រងណស់ មនលោFក្នុងចិត្ត�ិ(កឱ្យព្រ(ព្រស័យទក់ទងក្នុងការយល់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 136
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គា្ន្លោស្ទ�រដែតដូចមនុស្សមនធម៌អាព្រកក់ដែដរ។  អញលោដាយអំនួតដែបបលោល�កខ្លួនក៏
អញ  ដែបបដាក់ខ្លួនក៏អញ  ដែបបសំងសំុខយករួចដែតខ្លនួអ្នកណលោធ\�អីក៏លោធ\�លោl
ក៏អញ ដែបបលោគខ្ពស់មុខខ្ពស់មត់ជាងខ្លនួលោហ�យព្រចដែណនឈា្ននី្សក៏អញ ដែបប
អវិជា្ជ្មនិដឹងថ  ខ្លនួមនអញដែតWម�ិតគឺអញលួចសំងំលោដាយមិនដឹងខ្លួន
ថអញក៏អញ  អញដែបបជាប់នឹងតណ្ហដ្ែដលខ្លនួចូលចិត្តលោហ�យនិយាយការពារ
ក៏អញ អញលោព្រពាះខា្ល្ចចាញ់លោគក៏អញ។ �ូព្របឹងនិយាយ�ីធម៌អញលោនះលោដ�មបី្
ឱ្យក្មយួៗព្រតួត�ិនិត្យលក្ខណៈចិត្តរបស់ខ្លួន  ថលោត�ចតិ្តក្មយួមនអញជាលោព្រគpង
រារាំងមិនឱ្យយល់លោគនិយាយអី  មិនឱ្យយល់ចិត្តលោគWមដំលោណ�រ�ិតរបស់ចិត្ត
លោគលោនាះដែដរឬលោទ?  �ូដឹងថធម៌អញអាព្រកក់ណស់  �ូចង់ឱ្យក្មួយៗ  កសាង
ឧបនិស្ស័យលោlឱ្យចិត្តក្មយួៗ កំុឱ្យមនធម៌អញដែដលជាធម៌អាព្រកក់រារំាងចិត្តមិន
ឱ្យយល់ការ�ិត Wមសភា�ដែដលវាព្របព្រ�ឹត្តលោlលោនាះ(នលោសាះលោx�យ។ �ូចង់
ឱយ្ក្មួយៗបណ¸ុះនិស្ស័យលោlឱ្យចិត្តក្មយួៗ ឱយ្ចិត្តក្មួយៗគា្ម្នធម៌អញលោដ�ម្បីទប់
ការពារមិនឱ្យយល់សភា�ធម៌ទំងអស់ដែដលវាព្របព្រ�ឹត្តលោlWមដំលោណ�ររបស់
វា។ មនុស្សដែដលចិត្តគា្ម្នអញថ្លឹងលោគថ្លឹងឯង(នល្អខា្ល្ំងណស់ យល់ទុក្ខ
របស់លោគលោស្ម�នឹងទុក្ខលំ(ករបស់ខ្លនួដែដរ យល់ទំហំថ្ងៃនការព្រពាត់ព្រ(សរបស់លោគ
ដូចការព្រពាតព់្រ(សរបសខ់្លនួដែដរ  យល់�ីទំហំថ្ងៃនការចង(់នសុខថ្ងៃន�ីវតិទំង
អស់លោល�លោ�ក(នដូចៗគា្ន។្ អញជាទំនប់មិនឱ្យដឹង�ីលោរpងលោគ សា្គ្ល់ និងដឹង
ដែតលោរpងរបស់ឯង លោនះគឺភា�ចថ្ងៃព្រងថ្ងៃនធម៌អញដែដលក្នុងធម្មជាតិសភា��ិតគឺ
ជាកម្ល្ងំរួម មិនដែមនកម្ល្ងំដាច់លោដាយដែxកលោទ លោហ�យកម្ល្ងំលោនះមិនព្រតូវមន
អញលោទ(នវាព្រតូវ។  ព្រគានដ់ែត�ូនិយាយពាក្យហ្នងឹមនអញលោ�តមករំាងមិន
លោចះតិចលោទលោន&ក អញគឺវាអី៊ចឹង។ ការ�ិតវាអតព់្រតូវមនអញដែមនណ៎!  អ្នកចង់
យល់ការ�ិតគឺ  ចិត្តស្យង់លោlគិតលោល�ពាក្យរបស់លោគខុស  ឬព្រតូវ  មិនព្រតូវមន
អារម្មណ៍ថ ប៉ះអញ ឬ(នមកអញចូលលោl�យxំលោដាយដឹងខ្លួន ឬមិន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 137



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

ដឹងខ្លនួលោFក្នុងការគិតលោនាះលោទ  រកខុសរកព្រតូវមិនលោu�ញលោទ យល់ការ�ិតមិន
(នលោទ មិនដែមនបំផ្ល្ញលោគលោទ គឺបំផ្ល្ញខ្លនួឯងហ្នុង  ក្មួយៗយល់លោទ?  លោប��ូ
និយាយថមនុសស្ព្រសីចិត្តតូចណស់  Wំងលោទ&តលោហ�យ  ចិត្តរបស់មនុស្សព្រសី
ដែដល(នអានដល់ចំណុចលោនះ  លោ�តមកព្របឆំងភា្ល្ម  បំផ្ល្ញខ្លួនឯងភា្ល្ម
សភា�ចិត្តដែដលមិនអាចយល់ការ�ិត(នស្ទះុមកនិយាយ  ឬការពារអញភា្លម្។
លោគនិយាយលោនាះជាការ�ិតឬអត់  គិតមិនលោu�ញលោទ  លោព្រពាះអញលោx�ងមក(ំង
លោហ�យ។ លោ�ល�ូនិយាយថអញលោx�ងមក(ំងលោហ�យ ក្មួយៗខ្លះគិតថ អញ
ក៏អញលោl អញព្រតូវដែតនិយាយការពារអញអី៊ចឹងលោហ�យ លោដាយគិតថ លោប�មិន
ការពារអញ ការពារ�ីណ? �ូលោស�ចគឺការពារលោរpងព្រតឹមព្រតូវ ការពារលោរpង�តិ
មិនដែមនការពារលោរpងអញលោទណ៎ក្មយួ។  លោប��ូនិយាយថ ព្របលោទសដែខ្មរជាព្របលោទស
សមគួរ ព្របជា�លរដ្ឋដែខ្មរលោក�តមក�ីកម្ល្ំងលោផ្ត�ម ឬកម្ល្ងំផ្ចតិជាព្របលោភទមនសុស្
មននិស្ស័យល្អ  លោអ�!និយាយអ៊ីចឹង(នអញចូលចិត្ត  ខុស  ឬព្រតូវដែលងគិត
លោហ�យ  អញគឺវាអ៊ីចឹង មនគិតលោម�លថ  សម័យលោនះកម្ល្ំងផ្ចិត(នបលោង្ក�ត
មនសុស្ល្អលោនះ វាជាកម្ល្ំងរមរូខា្ល្ំង ដូលោច្នះមនុស្សល្អលោlជាមនសុស្អាW្មន្យិម
លោស្ទ�រអស់លោហ�យ  មនគិតដល់ចំណុចអវិ�្ជមនហ្នឹងដែដរឬលោទ?  ឱយ្ដែតលោគលោល�ក
សរលោស�រ ខ្លនួឯងលោភ្ល� ខ្លនួឯងបំផ្លញ្ខ្លនួឯងក៏មិនគិតដែដរ ញញឹមក្នងុចិត្តលោហ�យ
គំាព្រទលោគនិយាយភា្លម្ លោនះគឺអញ។ ដល់�ូនិយាយថព្របលោទសលោព្រ´�ីព្របលោទសដែខ្មរ
មនអាលោម៉រិក អឺរ៉ុប អូស្រសា្ត្លីជាលោដ�មបលោង្ក�តមក�ីកម្ល្ំងសាយភាយមិនដែមន
កម្ល្ំងស្នូលលោទ  លោហ�យព្របជា�លរដ្ឋក៏លោក�ត�ីកម្ល្ំងលោនះដែដរ  ជាព្របជា�លរដ្ឋ
ដែដលមនិដឹងឆ្គង  អារម្មណ៍ដឹងឆ្គងគតឺចិតួចណស់ Wំងដែខ្មរលោFអាលោមរ៉កិលោF
អូស្រសា្ត្លីលោ�តមកព្របឆំងភា្ល្ម  មិនហា៊ន្ថចំមុខ�ូ  ក៏គិតក្នុងអារម្មណ៍ខ្លួន
លោហ�យលួចនយិាយគា្ន្ក្នុងចលំោណមអ្នកដែដលខ្លួនទុកចិត្តលោដ�ម្បីព្របឆំងនងឹគំនិត
�ូលោនះ  ចិត្តមនិ(នសdប់លោហ�យ�ិចារណលោល�ពាក្យ�ូថ ព្រតូវឬអត់លោទ  លោព្រពាះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 138
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ប៉ះអញតិចឬលោព្រច�ន  អារម្មណ៍អញមនលោមទនភា�នឹង(នលោlរស់លោFព្របលោទស
លោព្រ´ហ្នងឹ  វាព្រជាបចូលក្នងុអារម្មណ៍ខ្លនួលោគយូរលោហ�យ ដែតម្ចស់្ខ្លនួមិន(នកត់
សម្គ្ល់។ ចិត្តក្មួយឱយ្សdប់រួច�ិចារណWមដំលោណ�ររបស់ធម្មជាតិលោម�ល៍! ចិត្ត
របស់លោយ�ងមនWំង�ីយូរមកលោហ�យ  លោហ�យមកសា្ន្ក់លោFក្នុងលោព្រគាងវិញ្ញ្ណ
ជាមនុស្ស  លោ�លដែបកអត្ថភិា�ជាមនុស្ស  ចិត្តរបស់លោយ�ងលោនះអាចលោlក្នងុអត្ថភិា�
លោផ្សង  លោហ�យលោFដឹងថជាលោយ�ង  លោlមុខរាប់�នឆ្ន្ំលោទ&ត។  លោប�ក្មួយដឹង
ដំលោណ�រ�ីវិតគឺដែបបហ្នឹង។  ចុះការលោរ&បច�ំីវិតដូចអាលោមរ៉ិក  អឺរ៉ុប  ឬអូស្រសា្ត្លី
ហ្នុងជាការព្រតឹមព្រតវូដែដរ?  �ូព្រសថ្ងៃមលោម�លថ  លោគចាក់ព្រគឹះលោធ\�របងលោបតុងយ្៉ាង
រឹងមំក្នុងអត្ថិភា�ជាមនុស្សលោនះ  អារម្មណ៍�ូច្បាស់�ស់ណស់ថ�ួកលោគ
កំ�ុងដែតវលោង\ង ឱ្យ�ូលោlសរលោស�រ�ួកអ្នកលោរ&បចំព្របលោទសទំងអស់ហ្នងុយ្៉ាងលោមច៉
លោlរួច។ ដែមឪ៉ខបំលោង្ក�តកូនមក ចិញ្ចមឹ លោម�លដែថ ជាព្របថ្ងៃ�ណីព្របលោទសទំងលោនាះគឺ
អត់មន អារម្មណ៍លោគារ�ដល់ទឹកចិត្តម្ត្យ ឪ�ុក មនមលោនាសលោញ្ចតនាចាក់
លោព្រÌនឹង�ួកគាត់លោទ លោគដែបរលោlជាអរគុណព្រ�ះ។ �ូលោម�លលោl�ីវិតគឺជាទុក្ខសុទ្ធ
លោម�លយ្៉ាងលោមច៉ក៏លោu�ញដែតទុក្ខ  ដែតព្របថ្ងៃ�ណីរបស់លោគ កូនលោក�តមកលោធ\�ខួបកំលោណ�ត
មនអ្នកចូលរួមអបអរសាទរ លោនះជាអារម្មណ៍យល់ខុសរបស់ព្របជា�លរដ្ឋ
ថ្ងៃនព្របលោទសលោនាះ។ មួយថ្ងៃថdៗ គិតដែត�ីលោធ\�ការ លោគថលោដ�ម្បីឱ្យលោសដ្ឋកិច្ចរបស់ព្របលោទស
លូត�ស់រឹងមំ(ន  �ូលោចះដែតមនអារម្មណ៍គិតថ  �ួកលោគឆ្កួតឬអី  លោធ\�ការ
ហត់លោនpយយ្៉ាងលោនះ �ិះឡានមួយម្នក់្ឯងលោlមកលោlមករាល់ព្រ�ឹក រាល់�្ងច្
លោត�លោដ�ម្បីអ\ី? លោដ�ម្បីចុងលោព្រកាយងាប់ឬ? លោត�លោគមនយល់�ីដំលោណ�រ�ីវិតឬលោទ? �ូ
មនអារម្មណ៍ថលោគគិតចំជាគា្មន្ដឹងខ្យល់អ\ដីែមន �ីវិតដែដលព្រតឹមព្រតូវ គឺព្របកប
មុខរបរកសិកម្ម  មិនដឹងចង់មនចង់(នយកមកលោធ\�ស្អីលោទ។  ហូបឱ្យដែតមួយ
រស់លោl រស់លោFនឹងធម្មជាតិ យកលោ�លគិតគូរ�ិចារណអំ�ី�ីវិត សា្គល់្ផ្លវូ�ីវិត
ឬសា្គ្ល់ធម៌  ចិត្តរស់លោFឱបព្រកលោសាបគា្ន្ជា�ីវិតកក់លោ ្́ត្ខា្ល្ំងណស។់ រស់លោF
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 139
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គិតដែត�ីលោធ\�ការ ចងម់នចង់(ន មិនសា្គ្ល់តថ្ងៃម្លថ្ងៃនមលោនាសលោញ្ចតនា ព្រតូវការ
រួមលោភទណត់រកគា្ន្បន្ធរូអារម្មណ៍លោភទលោនាះលោl ដូចសត\ដូចធតុអ\លីោម្លះ �ូគិត
យ្៉ាងណក៏លោFដែតគិតលោu�ញថការលោរ&បចំព្របលោទសដូចលោFអូស្រសា្តលី្ អាលោមរិ៉កនិង
អឺរ៉ុបគឺជាការលោរ&បចពំ្របលោទសខុស។ �ូយលល់ោហ�យអ៊ីចឹង(នជាព្រ�ះ សម្មស្ម្ពទុ្ធ
សដែម្តងថ  ការ(នលោក�ត និងរស់លោFក្នុងព្របលោទសដ៏សមគួរគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តម
លោហ�យព្របលោទសដ៏សមគួរមនដែតមួយក្នងុចំលោណមព្របលោទសទំងអស់ ថ្ងៃន�ិភលោ�ក
លោព្រពាះកដែន្លងដែដលកូនក�បៈវិលបលោង្ក�ត(នជាកម្ល្ងំដំបូង វាមិន(នបលោង្ក�ត
លោlជាព្របលោទសលោព្រច�នលោx�យ លោត�ក្មួយៗយល់ព្រតង់លោនះលោទ? ក្មួយៗកុមំនអារម្មណ៍
ជាប់នឹងអញ ទុកខ្លនួដែដលមនជាកម្ល្ងំធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់ដូចជាមនស្ុសយន្ត
គា្ម្នអញលោFក្នុងអារម្មណ៍លោហ�យសញ្ជឹងគិត�ីធម្មជាតិលោនះលោម�ល៍!  លោត�គួរឱ្យ
សលោង\គលោទ? គរួឱយ្គា្ម្នលោមទនភា�នឹង�វីតិលោនះលោទ? លោត�អ\ីដែដលលោធ\�ឱ្យចិត្តរបស់
លោយ�ងលោនះគួរលោគារ�? គឺចិត្តលះបង់ក្នងុការផ្តល់ឱ្យមលោនាសលោញ្ចតនាដ៏ដែសនលោព្រÌ
ដែដលមនុស្សមនចំលោពាះស�\សត\  វាជាធម៌ដែដលលោយ�ងនឹកដល់កក់លោ ្́ត្ខា្ល្ំង
ណស់ លោគារ�ខា្ល្ងំណស់ គា្មន្អ\លីោព្រ´អំ�ីលោនះលោទ។ អ\ីៗ ក្នងុលោ�កដែដលមនុស្ស
ធម្មWឱ្យតថ្ងៃម្ល  វាព្រគាន់ដែតជាលោព្រគpងបំ�ុលមិនឱ្យ�ីវិតសា្គល់្លោសចក្តី�ិត(នដែត
បុ៉លោណ¾ះ្ លោហ�យ�នួកាលលោដ�មបី្(នរបសទំ់ងអស់លោនាះ មនសុស្ព្រតូវលោធ\�ការយា៉្ង
លោនpយហត់  មនុស្សព្រតវូ�ិះជាន់គា្ន្យ្៉ាងវកវ់ី  ឥតមនព្រសលោណះចំលោពាះ�វីិត
ដូចគា្ន្ លោនះលោហ�យភា�វលោង\ងរបស់�វីិតសត\។ អ្នកមនលុយ មនសញ្ញ្បព្រត
ធំ  អ្នកមនលោទ�លោកាសល្យអ\ី  អញលោFជាប់នឹងភា�ដែដលខ្លួនមនលោនាះ  ឱ្យដែត
ខ្លនួលោក�តលោមទនភា�នងឹអ\ីដែដលខ្លួនមនលោនាះលោហ�យ លោគនិយាយប៉ះពាល់ដល់
ភា�ដែដលខ្លួនមនលោនាះ  គឺចិត្តរបស់ខ្លួនលោ�តមកព្របឆំងភា្ល្ម  មិន(នមន
ឱកាសគិតថ ពាកយ្ដែដលលោគនិយាយលោនាះព្រតូវឬអត់លោទ?  សភា�អញក្នុងចិត្ត
គឺដែបបលោនះ  វាជាលោព្រគpងរារាំងមិនឱ្យសា្គ្ល់ធម៌  ឬសា្គ្ល់ដំលោណ�រលោរpង�ិត។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 140
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សព្រមប់ចិត្ត�ូ លោទះអញវាមនលក្ខណៈខសុ�អីកុសលធមទ៌ំងឡាយ ដូចជា
ព្រចដែណន ឈា្ន្នី គំនុំ �្យា(ទជាលោដ�ម ប៉ុដែន្តក្នុងអារម្មណ៍�ូ អញជាធម៌គួរឱ្យ
ស្អប់លោខ្ព�ម គួរឱ្យខា្ល្ចខា្ល្ំងណស់ ក្នុងអារម្មណ៍�ូ  អញគឺជាអារម្មណ៍ដែដល
បលោង្ក�ត(នជាការព្របល័យលោ�ក បលោង្ក�ត(នជាភា�ឈចឺាប់ ភា�លោសាះកលោព្រកាះ
ថ្ងៃន�ីវតិសត\លោ�ក។  ជាសរបុមកអញជាធមច៌ថ្ងៃព្រងបផំតុក្នងុអារម្មណ៍�ូ  �ូខំ
និយាយលោព្រច�នមកលោនះលោដ�ម្បីឱ្យក្មួយលោម�លលោu�ញធម៌អញជាធម៌ចថ្ងៃព្រង  ចថ្ងៃព្រង
ដល់លោ�ក  ចថ្ងៃព្រងដល់ខ្លួនឯង  នំាខ្លួនលោlអ(យភូមិក៏លោព្រពាះដែតធម៌អញលោនះ
ដែដរ។  �ូនឹងនិយាយលោរ&បរាប់បន្តលោទ&តនូវសភា�ធម៌អញលោនះ។  ក្មួយៗលោរ&ន
�ព្រងីកការដឹង និងការយល់អំ�ីកម្ល្ងំ លោដ�ម្បី�ព្រងីកចិត្តរបសក់្មយួលោដញធម្មជាតិ
អញ�ីក្នុងចិត្តក្មួយ លោដ�ម្បីជាព្របលោយា�ន៍របស់ក្មួយផង និងព្របលោយា�ន៍ដល់
សត\ផងគា្ន្ផង។  សូម�ួកក្មួយៗរីករាយនឹងសំណងរបស់ក្មួយៗដែដល(ន
យល់ធម៌លោនះផងលោlចុះ។ សូមក្មយួៗរស់លោF(នជាទី�ឹងរបស់ខ្លនួឯង និងជា
ទី�ឹងដល់សត\លោ�កទន់លោខ្សាយទំងឡាយផង៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2751359585092118
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ថ្ងៃ��ទី១៧ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:១៣នាទីយប់
អារម្មណ៍ខ្ញុំខុស�ីអារម្មណ៍របស់សព្រតូវរបស់ខ្ញុំទំងអស់។ លោ�លខ្ញុំ

ខងឹនឹងអ្នកណម្ន្ក់  លោទះការខឹងលោនាះខា្ល្ំងយ្៉ាងណក៏លោដាយ  លោ�លដែដល
អ្នកលោនាះទទួលការវាយព្របហារ�ីអ្នកដថ្ងៃទលោផ្សងលោទ&ត លោល�សទំហំកហុំសដែដល
លោគ(នលោធ\�  ខ្ញុមំនអារម្មណ៍រលោង្ក¬សនឹងការវាយព្របហាររបស់លោគលោនាះភា្ល្ម  ខ្ញុំ
ទទួលអារម្មណ៍ថគា្ន្ខុសមិនដល់ថ្ន្ក់វាយព្របហារដែបបហ្នឹងលោទ  លោហ�យលោប�លោគ
លោFដែតវាយព្របហារមនុស្សដែដលខ្ញុំខឹងលោនាះបន្តលោទ&តខ្ញុំមនអារម្មណ៍ថ អ្នក
វាយព្របហារលោគហ្នងឹជាមនុស្សមិនល្អលោទ មិនដែមនវាយព្របហារលោល�សលោដាយភា�
លdង់លោទគឺលោដាយភា�ខូចរបស់លោគដែតម្តង។  ខ្ញុច្ំបាស់ថ  ចិត្តខ្ញុលំ្អ  ខ្ញុខឹំងនឹងមនុស្ស
មិនដែមនមក�ីអ្នកលោនាះលោធ\�ឱ្យខូចព្របលោយា�ន៍ខ្ញុលំោទ គឺលោដាយសារអ្នកលោនាះលោធ\�ខុស
ឬលោដាយសារចរិតអ្នកលោនាះមិនល្អដែតម្ដង លោហ�យខ្ញុំច្បាស់លោទ&តថ ខ្ញុំជាមនុស្ស
ដែដលចិត្តគា្ម្នគំនុំលោទ  គឺលោប�មនុស្សដែដលលោធ\�ខុសលោនាះលោគ(នដឹងទំហំកំហុស
របសល់ោគ ខ្ញុំមិនចង់ឱយ្លោគនយិាយលោចញនវូពាកយ្សុំលោទសមកកានខ់្ញុំលោទ ខ្ញុំសា្គ្ល់
ការឈឺចាប់ដែដលលោក�តមក�ីកំហុសរបស់ខ្លួន  ប៉ុដែន្តសព្រតូវរបស់ខ្ញុវំិញ  លោ�ល
លោu�ញអ្នកណមួយវាយព្របហារខ្ញុលំោដាយបំពានលោទះលោគដឹងថ  អ្នកលោនាះអាព្រកក់
ក៏លោដាយ ក៏លោគចូលលោlគំាព្រទដែដរលោទះលោគមិនលោចញមុខមកគំាព្រទ ក៏លោគលួចគំាព្រទ
ក្នុងចតិ្តលោគដែដរ  លោហ�យលោប�មនឱកាសនិយាយអាព្រកក់�ីខ្ញុំព្រ(ប់អ្នកដថ្ងៃទ  លោនាះ
លោគ(នលោល�កសម្អង្ថ សូមប្ដីែតអ្នកលោនះឬអ្នកលោនាះកវ៏ាយខ្ញុដំែដរ។ ខ្ញុំដឹងលោហ�យ
ខ្ញុំលោស�ចដែតក្នុងចិត្ត  សកម្មភា�ខាងលោព្រ´មិនលោធ\�លោទ  ដែតសកម្មភា�ក្នុងផ្លូវមលោនា
លោធ\�រួចលោហ�យ លោត�ចិត្តលោគជាចិត្តរបស់មនុស្សល្អយា៉្ងលោម៉ចលោlលោក�ត? លោប�លោគដឹង
ច្បាប់ធម្មជាតិ លោគនឹងដឹងថចិត្តខចូរបស់លោគដែបបហ្នងឹនឹងនំាលោគលោlកាន់ទុគ្គតភិ�
នរកលោព្របតលោដាយលោ�&សមិនផុតលោx�យ។  ចិត្តលោគចង់បំផ្ល្ញខ្ញុំដែត  ខ្ញុំលោម�លក្នុង
ផ្លូវមលោនារបស់ខ្ញុំលោu�ញថលោគកំ�ុងដែតបំផ្ល្ញខ្លួនឯងលោហ�យលោរpងលោ�កិយជា
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មនុស្សលោនះ លោគ(នបំផ្លញ្ខ្ញុមិំនឱ្យ(នលោធ\�ការងារ�ន្យល់មនុស្ស ខ្ញុលំោចះដែតលោស�ច
ខ្ញុំមិន(នលោធ\�ការ�ន្យល់មនុស្សខូចព្របលោយា�ន៍ខ្ញុំ? លោគអ្នកដឹង និងយល់�ីខ្ញុំ
និងការងាររបស់ខ្ញុំ  លោគព្របមលូគា្ន្វាយបកលោlបគុ្គលលោនាះវញិ មនលោ�លខ្លះខ្ញុំ
(នហាមឃត់អ្នកគំាព្រទខ្ញុដំែដលលោធ\�សកម្មភា�តបវិញលោនាះផង។ Wំង�ីលោដ�មមក
ខ្ញុលំោu�ញសព្រតូវខ្ញុំលោដ�រក្នុងដែតផ្លូវហ្នឹង  ខ្ញុំនិយាយលោលងថលោព្រប�កប្ាចច់ាស់ដដែដលៗ
ហ្នឹងលោទ&តលោហ�យ លោដាយសារចិត្តរបស�់ួកលោគលោFក្នុងអំបរូដដែដលដូចដែតចិត្ត�ួក
អ្នកមុនដដែដលហ្នងឹ  អី៊ចងឹ(នជាក្នងុមលោនារម្មណ៍ខ្ញុ(ំនលោចញជាគតិមួយថ
លោត�មននរណលោlយកឈ្នះមនុស្សដែដលឈ្នះខ្លួនឯងលោនាះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2751678148393595

អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 143



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី១៨ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:៤៧នាទីថ្ងៃ��ព្រ.ង់
លោត�សាងឧបនិស្ស័យដចូលោម្តចដែដលលោ�ថព្រតូវ?(បន្ត)

�ូ(ននិយាយរួចលោហ�យអ�ីំធម្មជាតអិារម្មណអ៍ញគឺធម្មជាតិបំផ្ល្ញ
ឬខាតបង់មុនដំបងូលោគគឺខ្លួនឯង  រួចលោហ�យលោទ�បបំផ្ល្ញអ្នកដថ្ងៃទ  ដែតលោទះជា
យ្៉ាងណកក៏ារបំផ្លញ្អ្នកដថ្ងៃទលោនាះ ជាទលូោlលោFមនទហំំតចិជាងការបផំ្លញ្
ខ្លួនឯងឆ្ង្យណស់។  លោនះលោប�លោយ�ងដឹងព្រតូវ  ដឹងថ�ីវិតគឺមន�ីអតីតកាល
បច្ចុប្បន្ន  និងអនាគតដែវងឆ្ង្យលោទ&ត។ អ្នកដែដលផ្លូវមលោនារបស់លោគលោម�លមិន
លោu�ញអំ�ីភា�ចថ្ងៃព្រងថ្ងៃនចិត្តអញដែដលបផំ្លញ្លោគ លោហ�យនងិបំផ្ល្ញខ្លនួឯងលោទ
�ូមនអារម្មណ៍ថមនុស្សលោនះជាមនុស្សលdង់  ដែតចិត្ត�ូមនុស្សខ្លះលdង់គួរឱ្យ
អាណិត ខ្លះលdង់គួរឱ្យខា្លច្លោព្រពាះចិត្តលោគសាហាវ ខ្លះលdង់គួរឱ្យស្អប់ លdង់លោហ�យ
ថខ្លនួឯងលោចះ ខ្លះលdង់លោហ�យចិត្តលោយ�ងមិនហ្៊ានលោFដែក្បរដែតម្តង មិនដែមនដែតខា្លច្
លោគសាហាវលោនាះលោទ ដែតលdង់ឱ្យលោទស លោត�ក្មយួៗយល់�ីអារម្មណខ៍ា្លច្មនុសស្លdង់
ឱ្យលោទសលោនះលោទ។ លោនះសុទ្ធសងឹជាអាមរ្មណ៍អញទំងអស់ អញគវឺាអី៊ចឹងណ៎
ក្មួយ។ កសាងឧបនិស្ស័យជាមនសុស្ដែដលចតិ្តគា្ម្នអញលោដ�មបី្ឱយ្ខ្លនួលោយ�ងអាច
យល់ព្រគបល់ោរpងWមដំលោណ�រ�ិតរបសវ់ា  លោប�លោគព្រស�ញ់ដងឹថលោគព្រស�ញ់  លោប�
លោគ�ួយដឹងថលោគ�យួ លោប�លោគចង់ព្រ(ប់ដឹងថលោគចង់ព្រ(ប់ លោប�លោគលោភ្ល�ដងឹថលោគលោភ្ល�
លោប�លោគខូចដឹងថលោគខូច។ល។  ចិត្តដែបបលោនះងាយនឹងយល់ធម៌ណស់  លោព្រពាះ
ជាចិត្តមនុស្សដែដលគា្ម្នធម៌អញលោFរារាំងមិនឱយ្យល់ការ�ិត(ន។ មិនដឹង
និយាយយា៉្ងលោម៉ចឱ្យលោគ(នសា្គ្ល់�ីអារម្មណ៍�ូ  ដែដលខា្ល្ចធម៌អញលោនះ។
ក្នងុអារម្មណ៍�ូ អញជាធម៌ចថ្ងៃព្រងបំផុតៗៗៗ។ �ូសូម�នយ្លW់មតព្រមុយព្រ�ះ�ុទ្ធ
ឱយ្លោយ�ង  គឺអញលោដាយទិដ្ឋិ  មនះ  និងតណ្ហ្។  �ូធ្ល្ប់�ួបមនុស្សដែដលមន
ចិត្តអញលោដាយធម៌ទំងបីលោនះ  ចិត្ត�ូដែព្រសកក្នងុអារម្មណ៍ថ  អញសំុខា្លច្លោ�ក
អញលោហ�យ គឺវារឹងណស់បដំែបកមិនដែបកលោទ យកចិត្តអាណិតលោlបុកក៏វាមិន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 144
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ដែបក យកបញ្ញ្លោlបុកក៏វាមិនដែបក អស់លទ្ធភា�លោហ�យ ខ្ញុំខា្ល្ចលោហ�យលោ�ក
ម្ច្ស់អញ ក្នុងចតិ្តខ្ញុំនឹកថលោ�កអញឯង(នពានលោlនរកលោដាយលោជាគ�័យ
លោហ�យ។ �ូនិយាយដែត�ីការដែដលបំផ្ល្ញខ្លួនឯងរបស់មនុស្សដែដលមនអញ
អញធំបំផ្ល្ញខ្លួនឯងធំ  អញតូចបំផ្ល្ញខ្លួនឯងតូច  អស់អញដែលងបំផ្ល្ញ
ខ្លនួឯងលោហ�យ  លោត�ក្មួយយល់លោទ?  ព្រតង់ហ្នឹងលោហ�យដែដល�ូចង់ឱ្យក្មួយៗលោរ&ន
កសាងនិស្ស័យជាមនុស្សលោស្ត�ងអញរហូតលោlដល់អស់អញ។  ជាដំបូងសូមឱ្យ
មនអញព្រតឹមដែតមួយខ្លនួលោយ�ងហ្នងឹ(នលោហ�យ គឺ�ីក្បាលដល់ចុងលោ��ង ចំាលោl
អសអ់ញហ្នងឹលោFលោ�លដែដលលោយ�ង(នលោl�បួអ្នកព្រWស់ដឹងលោFក្នងុកបប្ណ
មួយចះុ  ប៉ុដែន្តឱ្យអស់អញលោFក្នុងអារម្មណ៍�ីលោ�លឥxូវលោនះលោl  លោព្រពាះអញ
ជាធម៌ចថ្ងៃព្រងបំផុតចំលោពាះខ្លនួឯង និងចំលោពាះអ្នកដថ្ងៃទក្នងុការពាល់ព្រតូវរបស់�ូ។

១. អញលោព្រពាះទិដ្ឋ៖ិ ព្រតង់ចំណុចលោនះសូមក្មយួៗសម្គល់្ក្នងុផ្លវូ អារម្មណ៍
ឱយ្(ន  មនុស្សណកម៏នទិដ្ឋិគឺការយល់លោu�ញផ្ទ្ល់របសខ់្លួនដែដរ  ដែតការ
យល់លោu�ញលោនាះអាចផ្លស់្ប្តរូ  ឬអាចព្របកាន់យកដដែដលលោព្រកាយ�ីលោយ�ងសា្តប់្
លោហតុផលលោគដែដលឱ្យមក  ចិត្តរលោប&បលោនះមិនដែមនជាចិត្តអញលោដាយទិដ្ឋិលោទ
មិនដែមនជាព្របលោភទចិត្តរឹងរូសមនះចង់ឈ្នះចាញ់លោនាះលោទ  លោហ�យក៏មិនដែមន
ជាចិត្ត  អញលោដាយតណ្ហដ្ែដរ  �ូលោស្ទ�រដែតមិនដងឹថក្នងុចិត្តមនសុស្មនទិដ្ឋខិ្លះ
លោគគិតយ្៉ាងលោម៉ច  ប៉ុដែន្ត�ូដឹងថចាក់មិនធ្លះុលោទ  ព្របដែហលចិត្តលោគគិតថលោគមិន
ដែដលលោធ\�អាព្រកក់អីផង លោគលោចះប៉ុណ្ណឹងគឺព្រគប់ព្រគាន់លោហ�យ។ �ូលោចះដែតគិតក្នុង
ចិត្តថ លោគដឹងថចិត្ត�ូល្អ �ូ�ន្យល់ព្រ(ប់លោគ លោគដងឹថចិត្តលោយ�ងល្អ ចង់ឱ្យលោគ
យល់  លោគដឹងលោទ&តថបញ្ញ្លោយ�ងលោល�សលោគ  ប៉ុដែន្ត�ូ(ន និយាយព្រ(ប់លោគថ
ធម៌ដែដល�ូកំ�ុង�ន្យល់លោគលោនះវាមនតថ្ងៃម្លលោល�សលុយបុ៉នា្មន្ �នដងក៏លោដាយ
លោល�សរបស់របរក្នុងលោ�កទំងអស់  �ូឆdល់ណស់  លោប�លោគថចតិ្ត�ូល្អចង់ឱ្យ
លោគយល់ បញ្ញ្របស់�ូក៏លោគដឹងថព្រគាន់លោប�ជាងលោគ  ចុះលោហតុអ\ី�ូនិយាយនឹង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 145
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លោគដែបបហ្នឹងព្រសាប់ដែតលោu�ញលោគធម្មW លោត�ចិត្តលោគយល់ថធម៌លោនះសំខាន់ដូច�ូ
យល់ដែដរឬលោទ? ព្រ(កដណស់លោគមិន(នយល់ដូច�ូលោទ លោគមនទិដ្ឋិមួយលោF
ក្នុងចិត្តរបស់លោគថការគិតរបស់លោគវាព្រតឹមព្រតូវលោហ�យ។ ចុះលោគថ�ូល្អចង់ឱ្យលោគ
យល់ ថ�ូមនព្រ(ជា្ញ្លោល�សលោគ ចុះលោហតុអ\ីចំណុចទំង�ីរហ្នឹងមិន�ួយឱ្យលោគ
(នដូរទិដ្ឋរិបស់លោគផង?  លោFដែតរឹងដែបស៉ចាក់មិនធ្លះុដែតដដែដល។ �ួប�ូលោFថ្ងៃថd
លោព្រកាយលោu�ញលោគលោFដដែដល គា្ម្នផ្ល្ស់ប្តូរអ\ីទល់ដែតលោសាះ លោនះលោគគា្ម្នពាល់
ព្រតូវធម៌លោទ  ចិត្តរបស់លោគឆ្ង្យ�ីធម៌ណស់  �ួនកាលលោគអាច�ដែ�កជាមួយ�ូ
លោរpងធម៌លោនះលោទ&តផង  ប៉ុដែន្តលោគគា្ម្នយល់អំ�ីធម៌លោទ  លោប�លោគយល់លោគ�ុំមន
លក្ខណៈដដែដលអ៊ីចឹងលោទ។  �ូថលោគមិនយល់លោគឆdល់លោហតុអីក៏�ូថ  លោគមិន
យល់ធម៌ លោគ�ដែ�កជាមួយ�ូរាល់ថ្ងៃថd(នដែដរលោត� លោម៉ចថលោគមិនយល់?  �ូនឹក
ក្នុងចតិ្តថ  លោគ�ដែ�កអំ�ីរលោប&បគាស់យកមស  ព្រតូវលោធ\�ដែបបលោនះ  ឬដែបបលោនាះ
�ូព្រ(ប់ថអ្នកមិនដឹងថខ្ញុក៏ំកំ�ុងដែត�ីកមសលោទ។ លោគលោឆ្ល�យថ លោទ!  លោគដឹងថ�ូ
�ីកមសលោត�  លោគ�ដែ�កជាមួយ�ូលោរpង�ីកមសហ្នឹងលោហ�យលោត�។ �ូលោឆ្ល�យថអ្នក
ឯងមិនដឹងថខ្ញុំកំ�ុង�ីកមសលោទ  លោប�ដឹងថខ្ញុំកំ�ុង�ីកមស  លោម្លះអ្នកឯង
ព្រសលោវព្រសវាយកអ\ីមកទុកព្រចកមសលោហ�យ  អ្នកឯងលោម�លលោគ�ុំវិញដែដលកំ�ុង
សា្ត្ប់លោយ�ង�ដែ�កលោរpង�កីមសលោនះលោម�ល៍! លោFក្នុងថ្ងៃដលោគ ខ្លះកាន់ធុង ខ្លះមន
ឆ្ន្ំងកញ្ច្ស់ កាន់ឆ្ន្ំងកញ្ច្ស់ ខ្លះមន(វកាន់(វ។ល។ លោត�លោគកំ�ុងដែតលោធ\�
អ\ហី្នងឹ  �ួកអ្នកដឹងថ�ូកំ�ុងដែត�ីកមស លោគកាន់របស់របរទុកដាក់មសហ្នងុ
លោហ�យអ្នកដឹងថ�ូកំ�ុងដែត�កីមស  លោហ�យអ្នកឯងអង្គុយ�ដែ�កលោរpង�កីមស
អ្នកឯងគា្ម្នដឹងថខ្ញុកំំ�ុងដែត�ីកមសលោទ  លោហតុអី(នជាខ្ញុថំអី៊ចងឹ �ីលោព្រពាះ
មិនលោu�ញអ្នកឯងយកស្អមីកទុកដាក់មសផង។  លោគសរួ�ូថ  អី៊ចឹងលោត�លោគព្រតូវ
លោធ\�អីលោដ�ម្បឱី្យ�ូថលោគយល់? យល់លោហ�យលោត�លោធ\�អីលោទ&ត? �ូសា្ត្ប់លោហ�យចង់អុក
គូទ បំដែបកមិន(នលោទ។ លោនះលោហ�យជាទិដ្ឋមួិយដែបប។ �ូ�ួបមនុស្សលោព្រច�នណស់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 146
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មិនព្របដែកកព្របណំងលោដាយចិត្តចង់យកឈ្នះចាញ់អីលោទ ប៉ុដែន្តទិដ្ឋិក្នុងចតិ្តរបស់
លោគលោនាះមនិដឹងជាស្អីខ្លះលោទ ចាកម់និចំលោសាះ លោu�ញលោFដែតដដែដល គា្ម្នយល់
ធម៌អីលោទ លោនះគឺទិដ្ឋមួិយដែបប។ លោយ�ងនិយាយ�ីលោរpងធម៌ព្រ(ប់�ួកលោគ លោគអត់មន
ព្របដែកកព្របណំងជាមួយនឹងលោយ�ងលោទ ប៉ុដែន្តក្នងុចិត្តរបសល់ោគមនការព្របកាន់ទុក
ជាមុនរួចលោlលោហ�យ ចាក់មិនធ្លះុលោទ វាយបំដែបកមិនដែបកលោទ �ួបលោ�លណលោu�ញ
ដែតប៉ុណ្ណឹងគា្ម្នអីផ្ល្ស់ប្តូរលោទ  លោនះលោហ�យគឺទិដ្ឋិមួយដែបបលោនាះ។ ក្មួយៗដែដល
សម្គ្ល់លោu�ញមនុស្សអី៊ចឹងលោទ គ�ិឺតជា�ិ(កគាស់រលោប�កទិដ្ឋរិបស់លោគណស់
លោនះគឺអញលោដាយទិដ្ឋិមួយដែបប។ ឥxូវ�ូនិយាយ�ីទិដ្ឋងិាយៗដែដលក្មយួៗឆប់
សម្គ្ល់ដឹង ប៉ុដែន្តគឺទិដ្ឋិណ៎!  គឺ�ិ(កបំដែបកណស់ �ូដឹងថក្មួយៗធ្ល្ប់ប៉ះ
លោហ�យទទួលអារម្មណ៍ថ�ិ(កបដំែបកហ្នងឹដែដរ។ ក្មយួដែដលលោu�ញចិត្ត�ួកអ្នក
សាសនាលោទ?  �ួកលោគយល់ថទលោង\�របស់លោគហ្នឹងព្រតូវលោហ�យ ក្មួយលោlនិយាយ
លោlឱ្យលោគសា្តប្ល់ោហតុលោយ�ង  មនិដែមនឱ្យលោគWមលោទ  លោត�លោគលោចះសា្តប់្លោហតុផលលោទ?

ក្នុងចតិ្តលោយ�ងមិនដែមនឱយ្លោគWមលោយ�ងលោទ  ថមិនដែមនឱ្យលោគWមលោយ�ងលោទ  អ្នក
Wមខ្ញុំក៏មនិព្រតូវ ខ្ញុំមិនព្រ�មឱ្យអ្នកWមខ្ញុំលោទ ដែតខ្ញុំចង់ឱយ្អ្នកសា្ត្ប់លោហតុផល ខ្ញុំ
Wមអ្នកក៏មិនព្រតូវ ខ្ញុកំ៏ព្រតូវសា្ត្ប់លោហតុផលរបស់អ្នកដែដរ។ លោយ�ងទំងសងខាង
អ្នកណលោ�pWមអ្នកណក៏មិនព្រតូវ  ដែដលព្រតូវគឺ  លោយ�ងទំងសងខាងព្រតូវសា្ត្ប់
លោម�លលោហតុផលគា្ន្លោlវិញលោlមកលោដាយលោសា្មះ្ព្រតង់  លោនាះទីបំផុតលោយ�ងនឹងលោl
ដល់ការ�ិតមួយ «ព្រគប់ការ�ដែ�កទំងអស់គឺព្រតូវលោlក្នុងលំអានហ្នឹង»។ ប៉ុដែន្ត
ម្ច្ស់ថ្ងៃថ្លលោអ�យ!  លោគមិនសា្ត្ប់លោហតុផលលោទ លោព្រច�នណស់លោ�ញទឹកលោ�ញដី លោត�
លោគបំផ្ល្ញ�ូ ឬបំផ្ល្ញខ្លួនឯង? លោប�លោគដាក់ចិត្តអញលោដាយទិដ្ឋិដែបបលោនះលោចាល
លោម្លះអិលឌីភីឈ្នះWំង�ីយូរ។ ដែតអ្នកខ្លះទិដ្ឋិគិតថ �ូហ្នឹង CPP ទិញ �ូហ្នឹង
លោធ\�នលោយា(យចង់(នអំណច លោប�លោគមិនឱ្យលុយលោទ លោគមិនឱ្យនិយាយ(នលោទ។
គា្មន្អ្នកណព្របឹងលោនាះព្របឹងយ្៉ាងហ្នងឹលោទ លោប�មិន(នអី វាមិនដែដលព្របឹងអី៊ចឹងលោទ។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 147
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លោFលោព្រច�នមុខលោទ&ត  ក្មយួៗធ្លប់្�ួបក្មយួៗដឹងលោហ�យ  ហ្នងឹគឺទិដ្ឋមួិយដែបប។  លោត�
ក្មយួៗចង់រត់លោទជាមួយមនុស្សអី៊ចឹង? ទិដ្ឋរិបស់លោគ លោប�បុកព្រតូវ មិនដូចអកុសធម៌លោទ
គឺធ្លក់្ភា្លម្ ប្តរូផ្លស្(់នភា្លម្ បុ៉ដែន្តរឹងណសណ៎់!  រកកដែន្លងចូលមិនលោu�ញលោទ
ចាញ់លោចះលោហ�យ  (នមកមួយៗ�ិ(កចង់ងាប់  ក្មួយៗសា្គ្ល់ទិដ្ឋិលោទគឺវាអ៊ីចឹង
ណ្៎?  មិនដែមនបងា្កច់្បង្ខចូលោយ�ងលោដាយអកុសលចិត្តលោនាះលោទ បុ៉ដែន្តលោគយល់ថ
អី៊ចឹងដែមនណ៎!  លោនះលោហ�យគឺលោ�កម្ច្ស់ទិដ្ឋិ  មិនរឹងលោ�កលោទក្មួយ ដែតល្មមដែត
លោយ�ងស៊ូមិន(នរត់លោចាលសមរភូមិហ្នឹងណ៎!  លោប�ប្តីព្រប�ន្ធគិតៗព្រតង់ចំណុច
ហ្នឹងលោl ដែលងគា្ន្ដែតម្តង។ ដប់ថ្ងៃម្ភឆ្ន្ំចាក់មិនចូល ខ្លះមួយ�ីវិតចាក់មិនចូល
ក្មយួៗសា្គល់្លោ�កម្ចស់្ទិដ្ឋឬិលោF? ចិត្តព្របដែហល�ូ �ូលោFដែតដែព្រសកថសូមខា្លច្
លោហ�យលោ�កម្ច្ស់ទិដ្ឋិលោអ�យ! សូមអ្នកលោFឱ្យ(នសុខលោl! អ្នកឈ្នះខ្ញុំលោហ�យ!

អ្នក(នពានលោហ�យ! គឺពានលោlនរក!!! ព្រគាន់ដែតសា្តប់្លោដាយលោសា្មះ្ព្រតង់បួនដប់
នាទី  លោធ\�មិន(ន រឹងអីក៏រឹងយា៉្ងលោនះ មិនអស់ចិត្តលោទ  ដែតព្រតូវដែតទទួលទំង
មិនអស់ចិត្តហ្នងឹ។  ក្មយួព្រសថ្ងៃមលោម�លចុះ  ព្រ�ះ�ុទ្ធព្រ(ប់ដូចសរលោសរសំបុព្រត  សា្លប់្
គឺចិត្តហ្នឹងលោlលោទ&ត គចឺិត្តដែតដដែដលហ្នឹង លោប�ចិត្តរលោប&បទិដ្ឋិគវឺាលោlលោទ&តវាលោF
ដែតអី៊ចឹង។ ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងថបណ្ុយ (ប សីលគឺអាព្រស័យលោល�លោចតនា សនស្ំ
ឧបនិស្ស័យលោlឱ្យចិត្ត  ច្បាស់ឬលោF។  ចិត្តៗៗៗៗៗៗ  គឺចិត្តដដែដលហ្នឹងៗៗ!!!

លោត�ឱ្យព្រ(ប់យ្៉ាងលោមច៉ឱ្យច្បាស់ជាងហ្នងឹលោទ&តលោ�ក!  ដែតក្មយួលោម�លអ្នកសាសនា
លោម�ល? លោប�ចិត្តរបស់លោគរស់លោF�ំុគា្ន្ លោត�ចិត្តអ្នកសាសនាហ្នងឹរស់លោF�ំុគា្ន(្នសុខ
ដែដរឬលោទ?  ក្នុងចតិ្តចង(់នបណ្ុយលោរ&ងៗខ្លនួ លោត�ចិត្តអី៊ចឹងលោF�ុគំា្ន(្នសខុដែដរ?

លោហ�យលោម�លចិត្ត�ូដែដលអ្នកសាសនា លោគលោ�ថចិត្ត�ូថជាចិត្តទមិxអត់សាសនា
ក្មួយព្រសថ្ងៃមចិត្តព្របលោភទលោនះលោព្រច�នលោF�ុំគា្ន្លោម�ល៍!  (នសុខលោទ?  សប្បាយដែត
ហ្នឹងឱ្យ។  លោ�លសា្ល្ប់អត្ថិភា�ជាមនុស្សចិត្តក្នុងថ្ន្ក់ជាមួយគា្ន្លោF�ុំគា្ន្  ចិត្ត
អ្នកសាសនាលោF�ុគំា្ន្ជាមួយចតិ្តអ្នកសាសនាហ្នឹង មនដែតចតិ្តលោទណ៎! លោហ�យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 148
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កាយដែដលអង្គយុកន្តមឹៗងាកលោlចគំា្នស្ំ�ះគា្នហ្្នងឹអតម់នលោទ សត\ទំងអស់
ចាប់សញ្ញ្គា្ន្(នលោដាយសារចិត្ត  មិនដែមននិយាយគា្ន្លោដាយសំលោxង លោម�ល
មុខគា្ន្  លោម�លដែភ្នកគា្នល្ោហ�យចិត្តមិនលោu�ញលោនាះលោទ។  ព្រ(ព្រស័យទក់ទង់គា្នល្ោដាយ
សញ្ញ្ចិត្ត លោហ�យច្បាស់ណស់ណ អត់មនព្រចxំកូន ព្រចxំលោÔ ព្រចxំថលោគ
និយាយអលោញ្ចះ និយាយអញ្ចុះលោនាះលោទ គចឺាប់សញ្ញ្ចិត្ត(នយា៉្ងចប្ាស់ ឥត
មនព្រចxលំោទ ដូចដែតលោយ�ងសា្គ្ល់កូនសា្គ្ល់លោÔអ៊ីចឹង និយាយគា្ន្ថលោlលោនះលោl
លោនាះ  សា្ត្ប់គា្ន្(នលោហ�យយល់គា្ន្អី៊ចឹង។ �ូព្របដូចថដូចលោដ�រព្រសាត ចិត្តមន
សញ្ញ្អីអ្នកលោផ្សងចាប់(ន  លោហ�យក្មួយព្រសថ្ងៃមលោម�លចុះ!  លោប�ចិត្តអ្នកសាសនា
ដែដលចង់(នដែតបុណ្យមកលោរ&ងៗខ្លួន  លោហ�យលោប�មនអកុសលចិត្តព្រចដែណន
ឈា្ន្នីសលោទ&ត  លោត�លោ�លសត\ចាប់សញ្ញ្ចិត្តអាព្រកក់របស់គា្ន្(ន  លោត�សភា�
ចិត្តរបស់សត\ក្នុងថ្ន្ក់លោនាះ វាយ្៉ាងលោម៉ចលោl? លោនះលោហ�យគឺជាធម៌។ ព្រតវូយល់
ដំលោណ�រលោដ�មទងរបស់វា លោហ�យក្មយួព្រតូវដឹងថអកុសលចិត្តទំងឡាយ លោធ\�លោx�ង
�ីកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ងលោព្រច�ន  ក្មួយព្រសថ្ងៃមចុះ!  លោប�ចិត្ត�ួកលោគរស់លោF�ុំគា្ន្  និយាយ
មិនសា្ត្ប់លោហតុផលលោសាះ គិតដែត�ីលោធ\�បុណ្យដែបបសាសនា មុខដែតលោlរស់លោF
�ំុគា្នក្្នងុចិត្តសត\ថ្នក់្ដែតមួយហ្នងុលោហ�យ  ចិត្តព្រគូរបស់លោគដែដលនំា�ួកលោគលោធ\��ិធី
បុណ្យ  មខុដែតលោlរស់លោF�ុំគា្ន្ហ្នុងលោហ�យ  ក្មួយៗគិតលោម�លចុះ។  ចំដែណកចិត្ត
មនុសស្ល្អ  ចង់ឱ្យដែតលោគយល់ចិត្តខ្លួន  ឱ្យលោគដឹងចិត្តខ្លួន  លោព្រពាះខ្លួនវាមិនសូវ
លោចះនិយាយ ប៉ុដែន្តដឹងច្បាស់ថចិត្តខ្លួនវាល្អ  ដូលោច្នះលោហ�យចង់ឱ្យលោគចូលមក
ក្នងុចិត្តខ្លនួដែតម្តង ឱ្យលោគលោu�ញថចិត្តខ្លនួហ្នងឹថល្អយ្៉ាងលោមច៉ចំលោពាះលោគ  និយាយ
វាមិនដូចចិត្តលោសាះ។  ក្មួយព្រសថ្ងៃមលោម�ល៍!  លោប�ចិត្តល្អដែបបលោនះ�ិ(កនិយាយ
បុ៉ដែន្តចិត្តល្អលោlរស់លោF�ំុគា្ន្ក្នងុថ្នក់ចិត្តសត\ដែតមួយដូចគា្ន្ លោត�វាសុខយ្៉ាងណ៎!

កុំឱ្យ�ិ(កលោម�លចិត្ត ឱ្យចូលលោlលោម�លក្នុងចិត្តដែតម្តងលោl។ លោហ�យសូមរំលឹក
ព្រ(ប់ក្មួយៗថ ចិត្តល្អលោធ\��ីកម្ល្ំងធតុទឹកលោព្រច�ន គកឺម្ល្ំងធតុព្រតជាក់ លោដាយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 149
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សារកម្ល្ងំធតុព្រតជាក់លោនះ លោធ\�ឱ្យចិត្តមនុសស្លោlជាចិត្តល្អ លោនះគឺធម៌ គឺដលំោណ�រ
លោដ�មទងថ្ងៃនការបលោង្ក�តចតិ្តសត\គឺអី៊ចងឹ។ �ូខំនិយាយឱយ្លោគយល់�ីលោរpងហ្នងឹ លោគ
មិនសា្ត្ប់  លោគគិតដែតលោធ\��ិធីបុណ្យដែបបសាសនា  លោគថ�ូនិយាយលោនះលោព្រពាះ�ូ
ទមិxឥតលោ�pសាសនាអី  គអឺ៊ីចឹងលោហ�យ �ូនឹកក្នុងចិត្តថលោប�ព្រ�ះ�ទុ្ធព្រWសដ់ងឹ
លោFនឹងមុខលោគ ក៏លោគមិនដឹងដែដរលោព្រពាះសំខាន់បំផុតគឺលោគមិនសា្តប់្ លោគមិនគិត លោគ
មិន�ិចារណ  លោធ\�លោម៉ចនឹងលោគសា្គ្ល់ថលោនះជាព្រ�ះ�ុទ្ធលោlលោក�ត?  អូ!លោ�ក
ម្ច្ស់ទិដ្ឋិលោអ�យ! ខ្ញុំខា្ល្ចលោ�កលោហ�យ! ចះុនរកក៏លោ�កហា៊្នលោlដែដរ លោ�ករឹង
ណស់ គា្ម្នព្រគូ(អាចារ្យណព្របលោÍព្រ�ះអង្គទិដ្ឋ(ិនលោx�យ!  ចតិ្តលោយ�ងដែព្រសក
ព្រ(ប់លោគចង់ងាប់ថ ដាក់ទិដ្ឋិចុះថ្ងៃម្ភសាមសិបនាទី លោហ�យសា្ត្ប់លោហតុផលសិន
លោl  ជាព្របលោយា�ន៍របស់អ្នកលោទ  ខ្ញុមំិនឱ្យអ្នកWមខ្ញុំលោទ  ខ្ញុំព្រគាន់ដែតឱយ្សា្ត្ប់
លោហតផុលដែដលខ្ញុ�ំន្យល់ព្រ(ប់អ្នក លោហ�យយកលោlគិតលោl លោប�លោu�ញថខុស ចង់
ព្រគវាត់លោចាល  ក៏ព្រគវាត់លោl  ចង់មកតវា៉្ជាមួយខ្ញុំក៏តវា៉្លោl  ដែតម្ច្ស់ថ្ងៃថ្លលោអ�យ!

លោគមិនព្រ�មសា្ត្ប់  ចប់ឯវំ  មិនដឹងជាលោធ\�លោម៉ចជាមួយនឹងលោ�កទិដ្ឋិលោទ&តលោទ។
ចលំោពាះលោរpងនលោយា(យក៏ដូចដែតលោរpងសាសនាហ្នឹងដែដរ  ឯងចង់�ួយលោគលោសាះ
ខំព្រ(ប់លោអ�យព្រ(ប់ លោដកគតិរកវិធី លោធ\�លោមច៉ឱយ្សលំោxងឯង(នលោlដល់ព្រតលោច&ក
គាត់ �ួកលោយ�ងខ្លះ(នយកសំលោxង�ូលោlចាក់លោមព្រកូដាចចំ់ដំបូលផ្ទះគាត់ លោ�ក
ម្ច្ស់ទិដ្ឋិលោFដែតមិនឮ  លោហ�យរឹតដែតព្រកាស់លោហ�យរងឹ  �ូគិតក្នុងចិត្តថ  Wំង�ី
លោក�តមក  ចិត្ត�ូមិនដែដលមនលក្ខណៈដែបបហ្នឹងលោសាះ  ឮអីក៏សា្ត្ប់  សា្ត្ប់
លោហ�យ�ិចារណ  លោu�ញថខុស  លោu�ញថព្រតូវភា្ល្មៗ  មិនដូចចិត្តលោគលោសាះ
លោហតុអីក៏រឹងដែបបលោនះ  លោម៉ចមិនចំណយលោ�លបួនព្រ(ំនាទីសា្ត្ប់  លោហ�យគិត
លោម�លលោដាយលោសា្មះ្ព្រតង់ថលោគនយិាយហ្នឹងវាយា៉្ងលោមច៉ លោដ�មប្ី(នជាព្របលោយា�ន៍
របស់ខ្លួនឯង ព្របលោយា�ន៍របស់កូនលោÔ ព្រកុមព្រគួសារខ្លួនឯង និងជាព្របលោយា�ន៍
ញាតិមិត្តសាច់សារលោ�ហិត�ិតឆ្ង្យរបស់ខ្លួនលោទលោត�  លោម៉ចក៏មិនសា្ត្ប់?  ឱ!
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លោ�កម្ច្ស់លោអ�យ! លោនះលោហ�យលោ�កម្ច្ស់ទិដ្ឋិ! លោត�ក្មួយៗយល់លោទ? លោនះគឺចិត្ត
អញលោដាយទិដ្ឋិ។  �ូព្រសថ្ងៃមលោម�លក្នុងផ្លូវមលោនារបស់�ូ  កម្ល្ំងធតុដីទឹកលោភ្ល�ង
ខ្យល់ ៧០ ៨០គីxូលោនះមនមុខមយួដែដលថ្ងៃដ�ីរព្រគប់�ិតអីកវ៏ារងឹអីក៏រងឹយ្៉ាង
ហ្នឹង  ចង់ដែតយកអសិា្ក្រលោlកាយមុខនឹងលោចាល  ដឹងថឯងមនចិត្តអី៊ចឹងរឹតដែត
រឹងដែថមលោទ&ត លោហ�យសបប្ាយនឹងភា�រឹងរបស់ខ្លួនហ្នឹង ឌឺដាក់លោយ�ងដែថមលោទ&ត
នឹកថខ្លនួលោគឈ្នះលោហ�យនឹងលោន&ក ឈ្នះដែមនគឺឈ្នះពានលោlនរកហ្នងឹ។ លោណ្ហ�យ!

�ូដែតនិយាយដល់លោរpងទិដ្ឋិចង់ព្រ�ុះសក់អស់�ីក្បាលភា្ល្ម  លោ ្́ត្ខួរ  រលោxះរxះ
ថ្ងៃដលោ��ង អង្គុយមិនសខុ ឈរក៏មិនព្រសណុក បំលោភ្លចសិន (នសុី(យអីចូល
លោនះគឺទិដ្ឋិដែដល�ូពាល់ព្រតូវក្នុងអារម្មណ៍�ូ។  �ូសូមសលោង្ខបលោរpងអញលោដាយ
ទិដ្ឋបុ៉ិលោណ្ណះចុះ។ សូមក្មយួៗកសាងឧបនិស្ស័យជាមនុស្សមនទិដ្ឋពិ្រកាស់លោដ�ម្បី
កំុឱ្យ�ូអត់ការងារលោធ\� ហាហាហា! អូ!ព្រចxំលោទ! ក្មយួៗយល់�ីអារម្មណ៍�ូចំលោពាះ
ទិដ្ឋរិបស់មនសុស្ឬលោF? សូមក្មយួៗ(នទទួលរសជាតិថ្ងៃនការយល់ព្រ�ះធម៌លោដ�ម្បី
ជាព្របទីបបំភ្លឺផ្លូវថ្ងៃនចិត្តក្មួយៗ និងមនុស្សដែដលក្មួយៗចង់ឱ្យ�ួកលោគ(នសុខ
ក្នុងដំលោណ�រឆ្លងកាត់វាលវដ្ដសង្សារដ៏ដែវងឆ្ង្យលោនះលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2752300814997995
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ថ្ងៃ��ទី១៩ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៨:២៦នាទីយប់
សម័យលោនះមនអ្នកណដឹងថ  �ិភ�លោ�កលោនះលោក�ត�ីកម្ល្ំងថ្ងៃន

ក�បៈដែដលមនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់វិលលោទ?  មិនដែមនជាលោរpងថ្ងៃចដន្យលោទ
លោហ�យក្មួយៗសា្គ្ល់�ូច្បាស់លោហ�យ  លោត��ូដែដលនិយាយលោរpងដែដល�ូមិនច្បាស់
ដែដរលោទ?

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2753462081548535
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ថ្ងៃ��ទី១៩ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៨:៥៤នាទីយប់
មនុសស្ដែខ្មរគាតខ់ំលោធ\�បុណ្យWម�ំលោនpសាសនាគាត់ណស់  លោប�គាត់

មិន(រម្ភ�ីខ្លួនគាត់លោព្រកាយលោ�លសា្ល្ប់លោl គាត់មិនខំយ្៉ាងហ្នឹងលោទ អស់លុយ
យ្៉ាងណក៏គាត់មិនសា្ត្យដែដរ  អ្នកធំអ្នកតូចក៏អី៊ចឹងដែដរ  មនុស្សលោប�មិនខា្ល្ច
(បហ្នងុគាត់មនិដលោណ¸�មអលំោ(ះសីមមកចងកថ្ងៃដលោទ �ួកគាត់ខា្លច្(បណស់
លោហ�យចង់(នបុណ្យណស់  ដែត�ួកគាត់ទំងលោនាះលោធ\�អត់មនព្រតូវលោទ  ព្រសាប់
ដែត�ួកក្មួយ(នរបស់គាត់ចង់(នចង់ងាប់លោហ�យឯលោណះលោlវិញ លោហ�យ�ួក
គាត់ដែដលចង់(ន ម្នក់្ៗលោស្ទ�រលោ�ញមួយ�ីវិត�ួកគាត់លោlលោហ�យលោនាះខំលោlដល់
ព្រសុកព្រ�ះផង  ខំលោធ\�ស�\ដែបបយ្៉ាងលោlលោហ�យ  ដែតអត់(នអីលោសាះ  លោត�ក្មួយៗ
សរលោស�រសណំងខ្លួនលោទ លោហ�យសលោង\គដល់�ួកគាត់លោទ?

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2753481788213231
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ថ្ងៃ��ទី២០ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៧:១៨នាទីព្រ,ឹក
អ្នកWមខ្ញុក៏ំមិនព្រតូវ លោហ�យខ្ញុWំមអ្នកក៏មិនព្រតូវ ដែដលព្រតូវគឺលោយ�ងទំង

សងខាង  ព្រតវូសា្ត្ប់លោហតុផលគា្ន្លោlវិញលោlមកលោដាយលោសា្ម្ះព្រតង់។  អ្នកណ
មិនលោចះសា្ត្ប់លោហតុផលលោគ  ឬមិនសា្ត្ប់លោហតុផលរបស់លោគ  លោដាយចង់ឈ្នះលោគ
ក៏លោដាយ លោដាយព្របកាន់ទិដ្ឋជិាប់ក៏លោដាយ លោដាយតណ្ហក៏្លោដាយ សុទ្ធដែតបំផ្លញ្
ខ្លនួឯងទំងអស់ គឺបលោព្រង&នចិត្តខ្លនួឯងព្រគប់ជាតិកំលោណ�តមិនឱ្យលោប�កទទួលដឹង
ការ�ិតព្រគប់លោរpងWមដំលោណ�រ�ិតរបស់វា(ន ឬជានិសស្័យតលោព្រច�ន�នជាតិ
ជាចិត្តដែដលមនលោព្រគpងរារំាងមិនឱ្យយល់ធម៌(ន។ គួរឱ្យសលោង\គមនុស្សដែដល
ចិត្តមននិស្ស័យដែបបលោនះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2753929154835161
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ថ្ងៃ��ទី២០ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:២០នាទីយប់
�ូសូមនិយាយសាជាថ្មីអំ�ីកម្ល្ំង៖

មនក្មួយៗលោព្រច�នដែដរ(នលោផ្ញ�សារសួរ�ូ�ីលោនះ�ីលោនាះ  ដែដលជាសរុប
មក �ូដឹងថលោគមិនទន់យល់�ីកម្ល្ំងលោនះលោទ ដូលោច្នះ�ូសូមនិយាយម្តងលោទ&ត
�ីកម្ល្ំងលោនះ។  លោ�ល�ូនិយាយ�ីកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់វិល  ក្មួយៗ
ព្រតូវលោរ&នគិតវាក្នុងមលោនារម្មណ៍ក្មួយៗនូវសភា�ថ្ងៃនកម្ល្ំងធតុនីមួយៗ  លោហ�យ
លោចះដែត�ព្រងីកការយល់�ីសភា�កម្ល្ំងថ្ងៃនធតុវិលលោនះលោl ក្មួយនឹងយល់�ី
ដំលោណ�រថ្ងៃន�ិភ�លោ�កលោនះក្នងុសភា�ទ�ូយលោlៗ លោនះលោហ�យគកឺារយល់ធម៌។
ព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធលោដាយមនចិត្តអាណិតដល់ស�\សត\លោ�កដែដលលោu�ញដែត ព្រពាត់
ព្រ(ស  លោហ�យនិងឆdល់ថលោត��ិភ�លោ�ក  និងសត\ទំងអស់លោក�តមនលោដាយ
សភា�ដែបបលោម៉ច។ លោនះជាចិត្តចង់�ួយ និងចិត្តឆdល់ លោ�លលោចញដែស\ងរកការ
យល់�ីដំលោណ�រធម្មជាតិ  ទីបំផុតព្រ�ះអង្គ(នព្រWស់ដឹង�ីលោរpងធម្មជាតិលោនះ។
លោ�ល�ូគិត�ីដំលោណ�រ�ីវិតរបស់�ូ  គឺក្នុងលំអានWមលោព្រកាយព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធ
លោនះដែដរ  លោរpងដែដលដក់ជាប់ក្នុង�លោព្រÑចិត្តរបស់�ូ  Wំង�ីលោ�ល�ូដងឹក្តីរហូត
ដល់លោ�ល(នយល់នូវអ\ដីែដលព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងនាលោ�លថ្មីៗ លោនះ គឺចិត្តដែដលលោម�ល
លោu�ញថ�ីវិតមនដែតប៉ុណ្ណឹងលោទឬ?  គឺ�ីថ្ងៃថdលោក�តរហូតដល់ថ្ងៃថdសា្ល្ប់ដែតប៉ុណ្ណឹង
លោទឬ?  លោហ�យក្នងុមលោនារម្មណ៍�ូដិតដាមជាប់Wំង�ីតូចលោរ&ងរហូតមកគឺដំលោណ�រ
�ីវិតមនុស្សដូចលោគ(ញ់ព្រគាប់កំាលោភ្ល�ងអី៊ចឹង វាមនរាងដូច(្៉រា៉្បូល គឺរាងដចូ
ឥន្ធនូ មនុស្សដែដលលោក�តលោហ�យលោធ\�ដំលោណ�រលោlរកសា្ល្ប់ រាងវាក្នងុមលោនារម្មណ៍�ូ
ដូច(្៉រ្៉ាបូល ឬឥន្ទធនូអី៊ចឹង។ លោគថកូនលោក្មងវាធំ លោហ�យវាកលោម្លះ្ព្រកមំុលោ�ញ របូ
លោ�ញរាងសា្អត្ណស់  ចុងលោព្រកាយ(នវាចាស់លោហ�យសា្លប់្  ដែតក្នងុមលោនារម្មណ៍
�ូគឺវារំកិលលោlរកសា្លប់្Wំង�ីថ្ងៃថdលោក�តហ្នងុ។ លោ�លលោគថកូនលោ�ញរូបលោ�ញរាង
សា្អ្តណស់ ក្នុងមលោនារម្មណ៍ លោចះដែតគិតវាថលោទ!  វា�តិដល់ថ្ងៃថdងាបល់ោហ�យលោត�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 155
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�ីវិតមនដែតបុ៉ណ្ណងឹលោទអី?  លោទ!  អត់សប្បាយលោទ!  អារម្មណ៍ហ្នងឹដក់ជាប់ក្នងុចិត្ត�ូ
លោទះលោu�ញព្រគួសារហ្នុងមនលុយ មនកិត្តិយស ជាព្រគួសារល្បីល្បាញយ្៉ាង
ណក៏លោដាយ  ដែតក្នុងអារម្មណ៍�ូលោចះដែតគិតថព្រគួសារលោនះមនលោព្រគpងបំ�ុល
�វីិត  មិនឱ្យលោu�ញដំលោណ�រ�ិតថ្ងៃន�ីវិត។ លោម�លការកម្សាន្តស្អក៏ីលោដាយ  (ល់ទត់
ព្របដាល់  ចលោព្រម&ង កុន ស្អីក៏លោដាយ អត់សប្បាយលោទ ចិត្តលោFដែតលោu�ញថ�ីវិត
(ក់ដែបក ព្រពាត់ព្រ(ស លោហ�យចុះលោគព្រគប់គា្ន្លោu�ញដែតលោស�ច លោu�ញដែតសប្បាយ
លោត�លោគមនចិត្តដូចអញដែដរឬលោទ? លោគដែបងដែចក�ូ�សាសន៍ លោហ�យលោឈា្លះ្លោដាយ
ព្របកាន់�ូ�សាសន៍គា្ន្ ក្នងុមលោនារម្មណ៍�ូ លោចះដែតគិតថលោត�មនុស្សលោធ\�អី៊ចឹងឆ្កួត
លោទឬ?  លោឈា្ល្ះកាប់ចាក់គា្ន្  មិនអាណិតដែស្បកសាច់ឈាមលោទឬ?  អ\ីដែដលអាច
រំលោដាះចិត្តអផ្សុកនឹង�ីវិត(នគឺមនដែតការឱ្យ (នឱ្យលោគមនអារម្មណ៍ថធូរចិត្ត
ឈរលោម�លលោu�ញលោគសប្បាយលោចះដែតគិតថ ព្របដែហលលោគមិន(នគិត�ី�ីវិតលោទ
ចិត្ត�ូលោFជាប់ដែតលោរpងលោនះ  ចង់ឱ្យលោគសុខ  ចង់ឱ្យលោគយល់នូវអ\ីដែដល�ូលោម�ល
លោu�ញលោនាះដែដរ។ ព្រសាប់ដែតលោu�ញអ្នកខា្ល្ំង  អ្នកមនព្រ(ជា្ញ្លោl�ិះជាន់  លោl
លោ(កព្រ(ស់អ្នកទន់លោខ្សាយ �ូនឹកលោ ្́តក្្នងុចិត្តភា្លម្ថ យី!អាលោនះចថ្ងៃព្រងអីក៏ចថ្ងៃព្រង
យ្៉ាងហ្នឹង!  ចង់ឱ្យលោគលោល�កសរលោស�រវា  ចង់(នមុខមត់  ចុះលោប�លោគព្រគប់គា្ន្ចង់
(នដូចដែតវាអី៊ចឹងដែដរ  លោត��ិភ�លោ�កលោនះ(នអ្នកណលោគារ�អ្នកណលោl?

គិតលោlគិតមក  ក្នុងចិត្ត�ូមនអារម្មណ៍ដែត�ីរយា៉្ងចំលោពាះមនុស្សគឺអាណិត
អ្នកទន់លោខ្សាយ ស្លូតព្រតង់ លោហ�យនិងស្អប់�ួកមនុសស្ខូច។ លោហ�យលោរpងអំ�ីខ្លួន
ឯងដចូជាលោភ្លចគិតអស់រលីង  គឺលោFសល់ដែតអារម្មណ៍អាណិតលោគ  លោហ�យនិង
ស្អប់�ួកមនុស្សខូចហ្នងឹ។  លោដាយសារអារម្មណ៍ទំង�ីរលោនះវាដក់លោព្រÌក្នុងចិត្ត
�ូ  នឹកគិតដែសនគិត  ក្បាលវិលជាប់  លោត�ព្រតូវលោដាះព្រសាយលោរpងលោនះយ្៉ាងលោម៉ច
លោដកក៏គិត លោដ�រក៏គិត លោ�លហូបអីក៏គិត គិត�ិចារណអំ�ីធម្មជាតិលោនះ លោហតុអ\ី
ក៏វាអយតុ្តធិម៌លោម្លះ? មនសុស្ទនល់ោខ្សាយ ព្រតូវលោគ�ះិជាន ់មនសុស្មនព្រ(ជា្ញ្(ន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 156
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រស់លោFព្រសួល លោត�ធម្មជាតិលោនះបលោង្ក�តដែតលោរpងអយុត្តិធម៌ដែបបហ្នឹងលោទឬ?  �ូនឹក
លោu�ញចតិ្តម្ត្យ�ូ �ូនឹកសា្តយ្ចិត្តគាតណ់ស់ មនសុស្ដូចគាតស់ា្លប្ល់ោl�ិភ�
លោ�កខាតលោព្រច�នណស។់ មនុស្សល្អដែដល�ួយ�ិភ�លោ�ក ធម្មជាតិឱ្យសា្ល្ប់
លោចាល�ិភ�លោ�ក  ទុកឱ្យ�ិភ�កលោណ្ត្ចកដែណ̧ងលោព្រពាះគា្ម្នអ្នកចិត្តល្អ។  �ូ
គិតដែតអី៊ចឹង គិតថ�ិភ�លោ�កលោនះអយុត្តិធម៌ណស់  ធម្មជាតិលោនះសាហាវ
ណស់ គិតៗ សលោង្កតៗ ទីបំផុត�ូយល់�ីអ\ដីែដលព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងព្រ(ប់ អូ!ធម្មជាតិ
លោនះអី៊ចឹងលោទលោត�!  �ូសប្បាយហួស សប្បាយក្នុងចិត្តណស់  លោអ�!  វាអី៊ចឹងលោl
(នមនកម្ល្ំងរសប់ន្តិច!  ធម្មជាតិលោនះវាបំភាន់ខា្ល្ំងណស់  លោប�លោយ�ងលោព្រប�ដែត
ទ្វរ្វិញ្ញណ្ទំងព្រ(ំគឺកាយវិញ្ញណ្ �ីវា្ហ្វិញ្ញណ្ ឃនវិញ្ញណ្ លោសាតវិញ្ញណ្
ចក្ខុវិញ្ញ្ណ  គឺមិនអាចយល់�ីដំលោណ�រធម្មជាតិ(នលោទ  ព្រតូវដែត�ូដែកខាងលោព្រប�
មលោនាវិញ្ញ្ណ លោហ�យសូមបញ្ជ្ក់សង្កត់លោហ�យសង្កត់លោទ&តថ ការលោព្រប�មលោនា
វិញ្ញ្ណលោដ�ម្បីសលោព្រមចមហិច្ឆWណមួយឱ្យ(នមកអញ  គឺមិនអាចយល់
ច្បាប់ធម្មជាតិលោទ&ត។  ទល់ដែតលោព្រប�មលោនាវិញ្ញណ្ដែដលគា្មន្អញ  គិតលោរpងសកល
លោរpងទុក្ខលោសាករបស់លោគ លោរpងធម្មជាតិ�ំុវិញខ្លនួ មិនដែមនក្នងុអារម្មណ៍គិតលោដ�ម្បី
ខ្លួនឯងលោទ។ មលោនារម្មណ៍ដែដលបលោព្រម�ឱ្យខ្លួនឯង គិតឱ្យទល់ដែតងាប់ខ្លួនលោទ&ត
ក៏មិនយល់ច្បាប់ធម្មជាតិលោនះដែដរ។  ធម្មជាតិវាគា្ម្នអញ  ក្នុងមលោនារម្មណ៍
ដែដលកួចមកដែតអញវាខុសនងឹធម្មជាតិ លោត�គិតដែបបលោនះលោlយល់ច្បាប់ធម្មជាតិ
យ្៉ាងលោម៉ចលោl(ន លោត�ក្មួយៗយល់ព្រតង់លោនះលោទ?

�ិភ�លោ�កលោនះ  លោក�ត�ីកម្ល្ំងវិលថ្ងៃនក�បៈដែដលមនធតុដីទឹក
លោភ្ល�ងខយ្ល់។  ក�បៈវិលក្នុងទព្រមង់ដូចកូនអាលោ(្៉ងបញ្ឈរ  ក្មួយៗលោរ&នព្រសថ្ងៃម
លោlដលស់ភា�កម្ល្ំងថ្ងៃនកូនអាលោ(៉ង្វិលលោម�ល៍។ �ឱូ្យក្មួយលោរ&នព្រសថ្ងៃមលោម�លលោl
ក្នុងបន្ទប់មួយទំហំ៥ដែម៉ព្រតបួនព្រ�ុង  លោយ�ងបឺតយកខ្យល់�ីក្នុងបន្ទប់ថ្មលោនះឱ្យ
អស់ រួចយកកងា្ហរ្មកបញឈ្រកណ្តល្លំហក្នងុបន្ទប់ លោហ�យកំុឱ្យមននរណ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 157
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សួរ�ូថកងា្ហរ្ដាក់កណ្តល្លំហអី៊ចឹងលោមច៉វាលោFលោក�តណ៎។ ក្មយួកំុគិត�ីលោរpង
វាដាក់លោក�ត ឬមិនលោក�តអត់មនព្របលោយា�ន៍សព្រមប់មនុសស្លោយ�ងលោទ អ\ីដែដលព្រតូវ
គិត ព្រតូវគិតលោម�លឱ្យលោu�ញថលោត��ិភ�លោ�កលោនះលោក�ត�ីកម្ល្ងំដែមនឬអត់? លោប�
វាលោក�ត�ីកម្ល្ំងដែមនលោហ�យ គឺចាប់គិត�ីព្រតង់ហ្នឹងលោl។ ម្យ្៉ាងលោទ&ត កុគំិតដូច
សា្ល្បកងា្ហ្រអ៊ីចឹងគឺវាបក់ដែតមួយទិស  វាមិនដែមនបក់លោlដែតមួយទិសអ៊ីចឹងលោទ
គឺវាបក់លោlខាង លោlលោល� និងលោlលោព្រកាមលោស្ម�គា្ន្ បុ៉ដែន្តវាវិលក្នងុទព្រមង់កូនអាលោ(្៉ង
វិល  លោហ�យវាវិលមហាដែសនខា្ល្ំងរហូតព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងថ  លោFលោល�លោនះគា្ម្ន
កម្ល្ំងអ\ីលោស្ម�នឹងកម្មលោទ កម្មគឺកម្ល្ំង។ ក្មួយព្រសថ្ងៃម�ីកម្ល្ំងលោចញ�ីកងា្ហ្រដែដល
អដែណត̧ក្នងុលំហលោនះលោម�ល៍! វាលោចញជាសភា�យ្៉ាងលោមច៉ យាយWគាត់លdតឹលdង់
�ិ(កគិតព្រតង់អ៊ីចឹងៗ គិតឱ្យដូចមនុស្សព្រគប់ទឹកផងក្មួយ កុំគិតដូចមនុស្ស
សរថ្ងៃសព្របសាទ ព្រ�ះ�ុទ្ធជាអ្នកព្រWស់ដឹង លោ�កយល់សភា�កម្ល្ំងលោនះរហូត
គា្ម្នអ្នកណយល់អសដ់ចូលោ�កលោទ គឺមិនដែមនគតិព្រតxប់ព្រតxនិ លោចះដែតលោ�p
មិនយល់សភា�កម្ល្ំង  និយាយលោចញមកដូចមនុស្សxប់លោនាះលោទ  លោត�ក្មួយ
យលល់ោទថលោហតអុ\(ីនជា�ូបញ្ជ្ក់ព្រតងហ់្នងឹលោហ�យបញ្ជ្ក់លោទ&ត គឺគិត�ីកម្ល្ងំ
ឱ្យដូចមនុស្សឈា្ល្សថ្ងៃវព្រតឹមព្រតូវ កុំសួរមកដូចមនុស្សមិនព្រគប់ទឹកលោនាះ។ លោប�
កូនកងា្ហ្រលោនាះវិលយា៉្ងលោលpនក្នុងលំហ លោត�នឹងមនអ\ីលោចញ�ីការវិលលោនះ?

ក្មួយៗព្រសថ្ងៃមថលោយ�ងលូកលោ��កលោlលោម�ល៍!  (ក់លោ��ង ដាច់លោ��ង លោត�ស្អីលោគហ្នឹង?

គឺកម្ល្ំង លោត�លោយ�ងលោម�លសភា�កម្ល្ំងលោu�ញលោទ? គឺអត់លោu�ញលោទ ប៉ដុែន្តមនជា
កម្ល្ំង លោនះលោហ�យដែដល�ូលោ�ថ “កម្ល្ំងសុទ្ធ ។”

ឥxវូលោយ�ងបញឈ្ប់កងា្ហរ្លោនះលោយ�ងដាក់ធតុដី  ធតុទឹក  ធតុលោភ្ល�ង
ធតុខយ្ល់លោFលោល�សា្ល្បទំងបួនថ្ងៃនកងា្ហរ្រួចឱ្យវាវិលសាជាថ្មី។ ម្តងលោនះ កម្ល្ំង
ថ្ងៃនធតុដី ធតុទឹក ធតុលោភ្ល�ង និងធតុខ្យល់(នលោចញ�ីការវិលថ្ងៃនកងា្ហរ្ដែដល
លោយ�ងលោ�ថកម្ល្ំងធតុដី  កម្ល្ំងធតុទឹក កម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ង កម្ល្ំងធតុខយ្ល។់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 158
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អី៊ចឹងសមិទ្ធផលថ្ងៃនកងា្ហរ្លោនះវិល  លោចញជាកម្ល្ងំសុទ្ធ  និងកម្ល្ងំធតុគឺកម្ល្ងំ
ធតុដី  ធតុលោភ្ល�ង ធតុទឹក ធតុខ្យល់។ ក្មួយៗលោរ&នព្រសថ្ងៃម�ីសភា�ថ្ងៃនកម្ល្ំង
ធតុនីមួយៗ  កម្ល្ំងធតុដីធdន់  ដលូោច្នះវាមិនអាចលោធ\�ដំលោណ�រលោlដែវងឆ្ង្យដូច
កម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ង កម្ល្ំងធតទុឹក កម្ល្ំងធតុខ្យលល់ោទ ក្មួយមិនព្រតវូលោរ&នព្រសថ្ងៃមអ\ី
ដែដល�ិ(កយល់លោ�កលោទ ដែតព្រតវូយល់�ីលក្ខណៈព្របហាក់ព្របដែហល  ព្រ�ះ�ុទ្ធ
ក៏លោ�កសដែម្តងមិនឱ្យលោយ�ងនិយាយអំ�ីកម្មលោនះក្នងុលក្ខណៈល្អតិល្អន់ដែដរ មន
ដែតព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធលោទដែដលលោ�ក(នយល់�ីកម្ម  ឬកម្ល្ំងលោនះល្អិតល្អនល់ោល�
សមនុសស្ទំងអសក់្នងុលោ�ក។  ក�បៈលោFនងឹភ�ដែផនដលីោនះ  ដូលោច្នះលោហ�យ
(នជាភ�ដែផនដីលោនះ មនកម្ល្ងំធតុព្រគប់បង្ក(នជា�ីវិតសត\មនុស្ស  តិរចា¹ន្
និងរុក្ខជាតិនានា។  កូនក�បៈវិលបលោង្ក�ត(នជាកម្ល្ំងសុទ្ធ  និងកម្ល្ំង  ថ្ងៃន
ធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់ បុ៉ដែន្តព្របតិកម្មថ្ងៃនកម្ល្ងំធតុលោនះបលោង្ក�ត(នជាដែដក ជាសា្ពន់្
ជាសំណ ជាសង្កសី ជា�រ័រាប់មខុមិនអស់  លោហ�យកម្ល្ំងធតុលោនះវាបលោង្ក�តជា
លោព្រគាងវិញ្ញណ្មនុសស្ដែដលព្រ�ះ�ទុ្ធលោ�ថ “ រូប  លោហ�យ” ចតិ្តដែដលលោធ\��កីម្ល្ងំ
ព្រ�ះ�ុទ្ធលោ�ថ “នាម” វាលោម�លមិនលោu�ញលោទ ប៉ុដែន្តវាមនអត្ថិភា�របស់វា។
លោហតុអ\កីាយលោយ�ងលោ�ថលោព្រគាងវិញ្ញណ្  �ីលោព្រពាះវាមនទ្វ្រវិញ្ញ្ណ៦សព្រមប់
ឱ្យចិត្តលោធ\�ដំលោណ�រWមផ្លូវលោនះ លោដ�ម្បឱ្ីយដឹង�ិភ�លោ�កខាងលោព្រ´របស់វា។ កាយ
គឺលោព្រគាងវិញ្ញណ្លោ�ថរូប ឯចិត្តលោ�ថនាម នាមបូកនឹងរូបគឺ�ីវិតមនុស្សសត\។
ក្មួយព្រតូវលោរ&នព្រសថ្ងៃមដល់សភា�ថ្ងៃនកម្ល្ងំ និងសភា�ថ្ងៃនកម្ល្ំថ្ងៃនធតុ។ កម្ល្ំង
ថ្ងៃនធតុគឺលោយ�ងអាចខ្ចប់លោវចយកលោlលោនះលោlលោនាះ(ន ដែតកម្ល្ងំគឺវាលោFដែតមន
សភា�រាងលោáដូចសភា�វា�ីដំបូងដែដលលោចញ�ីកូនក�បៈវិល  លោល�កដែលង
ដែតវាយកមកបលោង្ក�តចិត្ត សងា្ខរ្ និងលោព្រគាងវិញ្ញ្ណរបស់សត\ក្នុងថ្នក្់លោសាយ
ទំងឡាយ។ ក្មួយលោu�ញសភា�ចិត្តលោទ វាលោFក្នុងលោព្រគាងវិញ្ញ្ណមនុស្សដែដល
ជាកម្ល្ងំធតុ ចតិ្តជាអ្នកបញ្ជ្កាយ បុ៉ដែន្តកាយលោlណសា្ពយ្យកចិត្តលោlជា
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 159



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

មួយជាប់។ �ូចង់ព្រ(ប់ក្មយួថកម្ល្ងំដែដលផលិតចិត្តអាចបត់លោlលោនះលោlលោនាះ
(ន  ដែតយកកម្ល្ងំធតុលោlបត់  ឬប៉ះវាគឺមិន(នលោទ  វាលោFដែតមនរាងដូច
កាលវាលោចញមក�ីកូនក�បៈវលិអ៊ីចឹង ដែតលោចតនាជាកម្ល្ំងគឺអាចរុញវា(ន
អ៊ីចឹងលោហ�យ(នអញខា្ល្ំង  កម្ល្ំង  មិនដែមនកម្ល្ំងធតុលោទវារមូរលោធ\�ឱ្យកូន
ក�បៈវាតឹង  �ិ(កវិលរហូតដល់ផ្ទុះដែផនដី  លោត�ក្មួយអាចព្រសថ្ងៃមលោu�ញលោទ?

ចំដែណកអាសវៈកិលោលសរុំជាប់នឹងចិត្តជាកម្ល្ំងធតុដែដរ  ដែតមិនព្រគប់កម្ល្ងំ
ធតុទំងបួនលោទ លោប�វាជាកម្ល្ងំធតុវាមនព្របតិកម្មគីមីវាដែដរ ដូលោច្នះលោហ�យ លោទ�បចិត្ត
សត\មនដែបបដែផនលោផ្សងៗគា្នល្ោlជាចិត្តសត\ក្នងុទគុ្គតិភ�ជាងថ្ងៃម្ភដែបប សុគតិភ�
ជាងថ្ងៃម្ភដែបបដែដរ។ វាមនចិត្តករុណ ករុណតិច មនចិត្តព្រចដែណន មនចិត្ត
ឈា្ន្នីស  មនចិត្តលោ�ភលន់  មនចិត្តព្រ�ួយខា្ល្ច(ត់ព្រទ�្យ  មនចិត្តព្រ�ួយ
ខា្លច្(ត់លោភទ  មនចិត្តខា្លច្(ត់�ីវិត។ល។  លោព្រពាះអាសវៈកិលោលសលោFរំុនឹងកម្ល្ងំ
មិនដែមនរុំនឹងកម្ល្ំងធតុលោទ គឺរុំកម្ល្ំងណ៎ក្មួយ!  វាមនព្របតិកម្មគីមីដែដរ គឺ
អាសវៈកលិោលសលោក�តមក�ីកម្ល្ងំធតុវាមនព្របតិកម្មគីមលីោផ្សងដែដរ។ សូមបញ្ជក់្
កម្ល្ំងធតុលោដ�មវាមនដែតកម្ល្ំងនិងកម្ល្ំងធតុដី កម្ល្ំងធតុទឹក កម្ល្ំងធតុ
លោភ្ល�ង និងកម្ល្ំងធតុខ្យល់។ �ូសូមនិយាយសលោង្ខបអំ�ីកម្ល្ំង និងកម្ល្ំងធតុ
លោដាយសលោង្ខបដែតប៉លុោណ្ណះចុះ ចំាលោ�លលោព្រកាយ�ូនឹងនិយាយ�ីកម្ល្ំងលោនះបដែន្ថម
លោទ&ត។ សូមក្មួយ�ព្រងីកការយល់អំ�ីកម្ល្ំង និងកម្ល្ំងធតុបន្តលោlលោទ&តចុះ។
សូមក្មួយៗរីករាយនឹង�វីិតយល់ធម៌របស់ក្មួយៗចុះ៕
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ថ្ងៃ��ទី២១ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:២១នាទីព្រ,ឹក
មិនសូវមនលោ�លអានសំលោណរថ្មីៗ របស់�ូ? លោម�លចិត្តខ្លនួឯង ឱ្យសា្គល់្

ចិត្តខ្លនួឯងឱយ្ច្បាសល់ោម�ល៍! ថី(នខ្លនួមនិសូវ(នអាន? អត់លោ�លឬមនិសូវចាប់
អារម្មណ៍ថសំខាន?់  មនលោ�លសុី(យឬអត់?  មនលោត�!  ចុះលោហតុអ(ីនរវល់
ប៉ណុ្ណឹង លោហ�យលោFលោឆ្ល¬តសុី(យ(នលោទ&ត?  លោព្រពាះលោប�មិនសុីខា្ល្ចវាងាប់  លោអ�!
សំលោណរ�ូហ្នឹងវាសំខាន់ជាង(យហ្នឹងលោlលោទ&ត ដែតមក�ីចិត្តក្មួយយល់ថ វា
មិនសខំានល់ោស្ម�នងឹ(យលោទ។ លោកាតដែតធ្ល្ប់បួសជាព្រ�ះសង្ឃលោទ&ត លោប�លdង់ងាប់
មុខ ឈឹងគា្មន្មុខព្រសាយរួចអី៊ចឹង បួសដែតមិនដឹងសូម្បីបន្តចិថព្រ�ះ�ុទ្ធបលោព្រង&ន
�ីអ\ី លោប�ដឹងរត់(ក់កងាប់លោព្រពាះដឹងថខ្លួនមនសំណងណស់ក្នុង�ីវិត ឱ្យ
លុយ  ប៉ុនា្ម្ន ពាន់មុឺន�នដុ�្ល្រក៏មិនដូរនឹងការយល់ធម៌ដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធ
បលោព្រង&ន ធម៌ លោនះដែដរ ដែតលោនះដូចដែវកក្នុងឆ្ន្ំងសម្លអី៊ចឹង បួសដែមនដែតអត់ដឹង
ខយ្ល់អី  បន្តិចក៏មិនដឹងដែដរ  អី៊ចឹង(នជា�ូលោម�លចរិត�ីមុនមកWំង�ីលោFបួស
ជាព្រ�ះ សង្ឃដូចមនុស្សមិនព្រគប់ទឹកអី៊ចឹងxប់ៗ ថដែមនគឺវាដែមនលោហ�យ។ មនុស្ស
ធុន ក្មួយលោនះលdង់�ួយដែតខ្លួនមិនរួចផង លោlលោធ\�ទី�ឹងឱ្យលោគលោម៉ចនឹង(នលោl?

ហ្នឹងលោប��ូមនកនូព្រសី  លោហ�យវាព្រសឡាញ់គា្នជ្ាមយួនឹងក្មយួ  លោនាះ�ូនឹងកាត់
កាលកូនលោនាះលោចាលភា្ល្ម  លោlព្រសឡាញ់គា្ន្នឹងមនុស្សវិញ្ញ្ណដឹងជាសត\
តិរចា¹ន្  អត់ដឹងខ្យល់អី៊ចឹងលោlរួច មនដែតកូនលោយ�ងហ្នងឹវាមនចិត្តក្នងុថ្នក់្ជា
មួយគា្ន។្ មិនឱ្យ�ូ unfriend លោចាល យ្៉ាងលោមច៉ លោប�ទុកលោl ក៏វាគា្មន្(នទទួល
ព្របលោយា�ន៍អ�ីី�ូដែដរ ទុកលោlវាខាតកដែន្លងទទួលយកសត\ដែដលមនឧប្បនិសយ័
ក្មួយលោភ្ល�រហូត�ូ  unfriend លោចាលលោហ�យលោFលdង់រកមលូលោហតពុ្រតឹមព្រតូវមិនលោu�ញ
លោទ&តហ្ន៎? លdង់អីក៏លdង់យ្៉ាងលោនះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2754970374731039
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