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ថ្ងៃ��ទី២៧ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០១:៤១នាទីរវេ%&ល

�ូឧស្សាហ៍លោu�ញលោគសរលោសរ  ឬឮលោគនិយាយថ  «លោប�លោយ�ងជាមនុស្ស
ល្អលោហតុអ\ីលោយ�ងលោដ�ររិះគន់លោគអ៊ីចឹង»។  �ូលោចះដែតឆdល់អ្នកនិយាយលោនះលោត�មន
(នគិត�ិចារណលោល�ពាក្យរបស់លោគលោទ ឬចតិ្តលោគរវល់ដែតមិនចង់ឱ្យលោគថឱ្យខ្លនួ
លោព្រពាះខ្លួន ឬព្រកុមខ្លួនមនចំណុចមិនល្អលោព្រច�នលោ�ក មិនចង់ឱ្យលោគថឱ្យខ្លួន ឬ
ព្រកុមខ្លនួ លោចះដែតរកពាក្យមកខ្ទប់មត់របស់លោគលោl? ការ�ិតការងារថឱយ្លោគហ្នងឹ
ជាការងាររបស់មនុស្សល្អលោទលោត�  មនុស្សដែដលខ្លួនឯងមិនលោធ\�អំលោ��អាព្រកក់ដូច
មនសុស្ដែដលខ្លនួរះិគនហ់្នឹងលោត�ដែដលនយិាយរិះគនម់នុស្សមនិល្អលោនាះ។ មនសុ្ស
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 192



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

ដែដលក្នុងចិត្តរបស់លោគមិនល្អអ៊ីចឹងដែដរ មនសិទ្ធិអីមករិះគនអ់្នកលោនះខុសអលោញ្ចះ
អ្នកលោនាះខុសអញ្ចុះលោនាះ។ ខ្លួនឯងលោធ\�ព្រសីលក់ខ្លួនដែដរ មនសិទ្ធិអីមកថឱ្យលោគ
ដែដលលក់ខ្លួន លោធ\�ដូចខ្លួនឯងមិន(នលោធ\�ការលក់ខ្លួនអ៊ីចឹង? មនដែតមនុស្ស
អាព្រកក់លោទដែដលមិនគួររិះគន់លោគ លោព្រពាះគូទខ្លួនឯងមិនសា្អ្តផង មក�ងគូទ
លោគយា៉្ងលោម៉ច ទុកឱ្យលោគជាមនុស្សល្អលោចញមុខតិះលោដ&លមនុស្សអាព្រកក់(នលោហ�យ
ឯងអាព្រកក់ដែដរ លោចញមកថឱ្យលោគដូចខ្លួនឯងល្អណស់អ៊ីចឹង លោត�សមលោទ? ដែត
សម័យលោនះ  លោម្តច(នជាមនុស្សxប់លោlនិយាយដែលងដឹងខុសដែលងដឹងព្រតូវ
ស្អីលោសាះអី៊ចឹង?  លោlជានិយាយថ លោប�លោយ�ងជាមនុស្សល្អ លោម៉ចលោដ�ររះិគន់លោគ?

xប់លោទដឹង? មនុសស្ល្អហ្នឹងលោត�ដែដលមនសិទ្ធិរិះគន់មនុស្សអាព្រកក់លោនាះ លោមច៉
លោlជាមនស្ុសល្អថឱ្យមនុស្សអាព្រកកអ់ត់(ន?  លោនះជាគនំតិឆ្កតួលី�លោទលោត�។
ដែត�ូឧស្សាហ៍លោu�ញមនុស្សនិយាយពាក្យលោនះណស់ ខ្លះជាព្រ�ះសង្ឃលោទ&តផង
គឺលោគនិយាយថ លោប�លោយ�ងជាមនុសស្ល្អ លោម៉ចលោlលោដ�រថឱយ្លោគអី៊ចឹង មនុសស្ល្អ
មិនដែដលលោដ�រថឱ្យលោគលោទ។ �ូសា្ត្ប់ពាក្យលោនះលោហ�យលោ ្́ត្  នឹកគិតថ លោប�xប់លោទ
លោFឱ្យលោសd¬មលោl ហ្នុងខ្លួនឯងការពារមនុស្សដែដលលោធ\�ខូចលោហ�យហ្នុង ខ្លួនឯង
ជាមនុស្សខូចហ្នុង (នជាលោlនិយាយការពារមនុស្សខូចអ៊ីចឹងនុះ!

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2760839994144077
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ថ្ងៃ��ទី២៧ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:២៨នាទីយប់
លោត�កសាងឧបនិស្ស័យដូចលោម្តចដែដលលោ�ថព្រតូវ?(បន្ត)

�ូ(ននិយាយលោFលោ�លមុនអ�ំីចិត្តដែដលមនធម៌ចថ្ងៃព្រងគឺអញលោដាយ
ទិដ្ឋិ។ លោ�លលោនះ�ូសុំនិយាយ�ីលោរpងចិត្តអញលោដាយធម៌មនះវិញម្តង។ លោ�ល
គិត�ីមនុសស្  ក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូលោចះដែតគិតថ  ឱ!លោ�កលោអ�យលោ�ក!  ដីទឹក
លោភ្ល�ងខ្យល់ទមdន់៧០  ៨០គីxូលោសាះ  ប៉ុដែន្តលោ�លដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់លោនះកា្ល្យមក
ជាមនុស្សអីក៏ចថ្ងៃព្រងអីយ្៉ាងលោនះ  អីក៏វាមនះអីយ្៉ាងលោនះ  អីក៏វាលdង់លោlបំផ្លញ្
ខ្លនួវា  និង�ិភ�លោ�ករបសវ់ាអីដល់ថ្ន្ក់ហ្នឹង។  ក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូ  �ូដែព្រសក
លោហ�យដែព្រសកលោទ&តថ  �ូសុំខា្ល្ចលោហ�យលោ�កអញលោដាយមនះលោនះ  លោ�ក
បណ្ឌតិសញ្ញប្ព័្រតធំ លោ�កអ្នកជាបម់ខុមត់ លោ�កធ្ល្ប់(នកតិ្តយិស លោទះ
លោយ�ងព្រ(ប់ថលោ�កខុសព្រតង់លោនះ  លោ�កខុសព្រតង់លោនាះ  លោហ�យកំហុសហ្នុង
លោFកណ្តល្វាល លោ�កគា្មន្�ិនិត្យពាក្យរបស់លោយ�ងនិយាយអីបន្តចិ មនដែត
ចិត្តចង់ឈ្នះ  លោត�អ្នកយកឈ្នះហ្នឹងលោlលោធ\�អី  អ្នកមិនយកឈ្នះខ្លួនឯងអ៊ីចឹង
លោម�លចិត្តអ្នកបំពានលោlទំងខុសហ្នងឹឬអី!  មលោនារម្មណ៍�ូសម្លងឹលោlចិត្តអ្នកលោនាះ
លោu�ញដែតមនុស្សលោនះកំ�ុងបំផ្លញ្ខ្លនួឯង មិនដឹងជាចូលក្នងុចិត្តរបស់មនុស្ស
ធុនលោនះWមរលោប&បណ  លោប�លោគចាក់លោប៉តុងចិត្តរបស់លោគព្រកាស់យា៉្ងលោនះ  ចង់
ឈ្នះលោគលោហ�យបំផ្ល្ញខ្លួនឯង ឱ!លោ�កលោអ�យលោ�ក! ខ្ញុំមិនយល់លោទ លោត�លោ�ក
ព្រស�ញ់ខ្លនួឯងដែដរឬលោទ?  លោប�អ្នកព្រសឡាញ់ខ្លនួឯង  លោមច៉ក៏អ្នកបំផ្លញ្ខ្លនួឯង
អី៊ចងឹ? បំណចដ់ែតចតិ្តធ្ល្ប់អួតអាងលោដាយចលំោណះរបស់ខ្លនួលោlលោហ�យ វាជាប់
លោFក្នុងសនា្ត្នរបសខ់្លួនលោlលោហ�យ  វាលោក�តជាអំនួត  រហូតគា្ម្នព្រ�ះឥស្រន្ទណ
លោlប(ំកម់នះលោនះ(នលោទ លោហ�យអ្នកខ្លះឮឯងនិយាយលោរ&បរាប់�ីមនុស្សមនះ
លោដាយចិត្តអួតអាង  លោធ\�លោអpរលោប&បលោនះ  លោ�កមនះក៏លោធ\�ជាដាក់ខ្លួន  មន
អធ្យាព្រស័យល្អ លោlជាមនុស្សសាមញ្ញ លោlជាមនុស្សលោចះលោព្រច�នដែតលោគមិនអួត មិន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 194
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យកឋានៈតំដែណង លោគលោធ\�ជាមនុស្សសាមញ្ញវិញ ដែតលោម�ល�ីចម្ង្យលោu�ញដែត
អញ មខុ�ីចំលោហ&ងក៏អញ ចំមខុក៏អញ �ីលោព្រកាយខ្នងក៏លោម�លលោlលោu�ញអញ
បិទដែភ្នកក៏លោu�ញដែតអញ លោល�កថ្ងៃដក៏លោu�ញដែតអញ ឱបថ្ងៃដក៏លោu�ញដែតអញ ស្អី
ក៏អញ។ ក្នងុមលោនារម្មណ៍�ូ មនុស្សចិត្តអញព្របលោភទលោនះ គឺអញព្រកាស់ចាក់លោបតុង
មំទំ បុកមិនធ្លយ្ មិនចាញ់លោ�កអញលោដាយអួតអាងលោទ បុកលោហ�យបុកលោទ&ត
គឺមិនដែបកដូចគា្ន្  �ូលោស�ចលោហ�យចង់ដែតដែព្រសកដាក់ព្រតលោច&កថលោ�កអញឯង
កុំបុិន�ួនលោ�ក �ូលោម�លលោu�ញលោហ�យ គូទលោFកណ្ត្លវាលហ្នឹង  ចង់(នមុខ
(នមត់ ដែតលោធ\�ជាមិនចង់(ន �ូលោ�អាអស់អញ សល់ដែតអាមុខងាប់ហ្នឹង។
លោនះគឺអញលោដាយដាក់ខ្លួនមួយដែបបលោទ&តលោl  ក្មួយសលោង្កតលោម�លបដែន្ថមលោដាយ
ខ្លួនឯងលោl។  លោនះគឺជាការសន្សំអញលោlឱ្យចិត្តដែដលនឹងលោlជាសនា្ត្នលោព្រច�ន
អលោនកជាតិលោlមុខលោហ�យ។ អ្នកវិបសស្នាខ្លះ  អ្នកលោចញ�ីអិលឌីភីខ្លះ  (នជា
ព្រ�ុលមត់ថអិលឌីភីមិនល្អលោlលោហ�យ គឺដាច់ខាតមិនសារភា�កំហុសលោទ លោទះ
លោម�លសកម្មភា��ូលោFដែតដដែដលគា្ម្នដែព្របព្របួល �ីមុនយា៉្ងលោម៉ច  ឥxូវក៏លោF
ដែតអី៊ចឹង ចិត្តរបស់លោគ(នដឹងថ លោគមិនដល់�ូលោទ អ\ីដែដលលោគយល់មកលោល��ូ
ខសុលោទ  ប៉ុដែន្តបំណច់ដែតខ្លួន(នថ�ូខុសលោlលោហ�យ  គឺមិនចាញ់ដែតម្តង  ខ្លះ
សខុចិត្តបិទមត់  មិននិយាយអ\ីលោទ  លោត�លោនះគឺជាចតិ្តអ\ី?  គអឺញលោដាយមនះ
អញព្រ�ុលជាថអី៊ចឹងលោlលោហ�យ ព្រតូវដែតការពារមុខមត់អញដល់ទីបំផុត។ �ូ
គិតលោម�លលោlក្នងុមលោនារម្មណ៍�ូ  �ូលោចះដែតគិតថនរកឥxូវលោហ�យ  លោព្របតឥxូវ
លោហ�យ លោចះដែតខុសលោlៗលោហ�យ លោដ�មប្ីការពារអញ លោគ(នបំផ្ល្ញខ្លួនលោគមិន
ឈបឈ់រលោទ លោនះគឺអញលោដាយមនះមយ្៉្ាង។ ក្មយួសលោង្កតលោម�លចុះអញលោដាយ
មនះមិនសូវលំ(កលោម�លលោទ។  �ូសំុនិយាយសលោង្ខបលោរpងអញលោដាយមនះព្រតឹម
បុ៉លោណ្ណះចុះ។ ជាទូលោlអញលោដាយមនះគឺចតិ្តរបសបុ់គ្គលលោនាះលោគ(នដងឹខ្លនួ
ថខ្លនួលោគចង់ឈ្នះដែតម្តង  អញជាឪ  អញមិនចាញ់  អញជាអ្នកមន  អញមិន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 195
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ចាញ់ អញជាបង អញមិនចាញ់ អញឱ្យដែតនិយាយគឺលោល�លោគដូលោច្នះអញមិន
ចាញ់អ្នកណ  អញមនសញ្ញ្ប័ព្រតធំជាងដែអ�ងអញមិនចាញ់  អញលោក�តមុន
ដែអ�ងអញមិនចាញ់  អញលោរ&នធម៌អភិធម្មលោនះយូរលោហ�យអញមិនចាញ់  អញ
បួសយរូលោហ�យអញមិនចាញ់ អញលោlសា្គ្ល់ព្រសុកលោព្រ´លោព្រច�នជាងដែអ�ងក៏មន
ចិត្តអំនួត អញមិនចាញ់ អញមកលោFព្រសុកលោគមនចិត្តអំនួតថអញព្រគាន់លោប�
អញមិនចាញ់  អញលោlណធ្ល្ប់(នលោគសរលោស�រលោចះលោនះលោចះលោនាះ  សរលោស�រ
ថរូបសម្ផស្សគា្នវ្ាអន់ដែមន បុ៉ដែន្តវា(នព្រតង់លោនះព្រតង់លោនាះ ឮភា្លម្ចិត្តលោx�ងអំនួត
លោគថប៉ះព្រតង់ហ្នឹងមិន(ន  ព្រតូវលោចះWមលោម�លចិត្តរបស់ខ្លួន  វាគា្ម្ន(នជា
ព្របលោយា�ន៍អ\ីមកខ្លនួលោទ វាមនដែតបំផ្ល្ញខ្លួនហ្នងឹ លោ�កម្ច្ស់អញគឺអី៊ចឹងឱ្យ
ដែតខ្លួនមនស្អីអាចមនះ(ន។  សលោង្កតចិត្តខ្លួនចុះព្របយ័ត្នចិត្តរបស់ខ្លួនចូល
សភា�មនះលោនះ ព្រតូវនឹកគិតដល់ធម៌បំផ្ល្ញខ្លួនឯង ព្រតូវនឹកគិតដល់ដីទឹក
លោភ្ល�ងខ្យល់  ៧០  ៨០គីxូ  មនមុខថ្ងៃដ�ីរព្រគប�ិត  អីក៏មនះខា្ល្ំងលោម្លះ  ដែត
ឧស្សាហ៍នឹកដល់ចំណុចដែបបៗលោនះ ចិត្តមនះនឹងព្រតូវថយចុះ។ ធម៌មនះជា
លោព្រគpងរារំាងការយល់ដឹងអ\ីៗ Wមដំលោណ�រ�ិតរបស់វា ជាលោព្រគpងរារាំងការយល់
ធម៌។ សរុបមកអញជាធម៌ចថ្ងៃព្រងសព្រមប់ខ្លួនឯងលោទ ជាធមប៌ំផ្ល្ញខ្លួនឯងលោទ
មនះគឺជាសភា�អញយ៉ា្ងរឹងមំ  សូមក្មួយៗកសាងឧបនិស្ស័យជាមនុស្ស
លោស្ដ�ងអញ លោគនិយាយព្រតូវចំណុចលោយ�ងល្អ ព្រគាន់ដែតដឹងថលោគនិយាយព្រតូវ លោស�ច
លោលងសប្បាយលោហ�យក៏ចប់ព្រតឹមហ្នឹងលោl ព្របយ័ត្នជាប់នងឹការសរលោស�ររបស់លោគ
លោនះ អញណ៎ក្មួយ គឺជាធម៌បំផ្ល្ញខ្លួនឯងលោទណ៎ក្មួយ។

អញលោដាយតណ្ហ៖្  មនតណ្ហ្បីព្របលោភទគឺ កាមតណ្ហ្  ភវតណ្ហ្
វិភវតណ្ហ្។

កាមតណ្ហ្៖  សភា�ចិត្តដែដលសប្បាយជាប់ក្នងុកាមក៏ជាលោព្រគpងរារំាង
មួយយា៉្ងធំសព្រមប់ការយល់ធម៌  លោគនិយាយ�ន្យល់ធម៌ដែដលជាដំលោណ�រ�ិត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 196
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ដែដលមនុសស្ចំា(ច់ព្រតូវដែតយល់  ប៉ុដែន្តសភា�ចិត្តដែដលងប់ងុលសប្បាយវក់វី
ក្នុងកាម ចិត្តលោនាះមិនចង់សា្ត្ប់ មិនចង់ឮការ�ន្យល់ទំងអស់លោនាះលោx�យ។
លោគនិយាយថវាគឺជាសភា�ចិត្តដែដលជាប់�ំពាក់ក្នងុកាមលោទ ដែដលចិត្តលោនាះមន
អារម្មណ៍ថកាមសំខាន់ណស់លោនាះ  ការ�ិតវា�ុំមនតថ្ងៃម្លលោស្ម�នឹងការហូប
(យផង  អតក់ាមមិនងាបល់ោទ  ប៉ុដែន្តអត(់យងាប់  លោនះជាដំលោណ�រ�ិត  លោនះ
ជាលោរpង�ិត ដែតពាក្យបុ៉ណ្ណងឹលោយ�ងសា្តប់្មិនយល់ មិនព្រ�មទទួលសា្គល់្ថហ្នងឹ
ជាលោរpង�ិត លោត�ចិត្តលោយ�ងលោlយល់ធម៌ដែដលជាដលំោណ�រ�ិតដែវងឆ្ង្យយ្៉ាងលោម៉ច
លោlលោក�ត។  ចិត្តអាចយល់ធម៌(នលុះព្រWដែតចិត្តលោនាះគា្ម្នអញ  លោស្ត�ងអញ
កព្រមិតណ ចិត្តលោនាះនឹងងាយយល់ធម៌កព្រមិតហ្នងុ។ ចិត្តខ្លះសា្តប់្លោយ�ងនិយាយ
លោl ម្ច្ស់ចិត្តលោគថ លោគយល់លោហ�យ Wម�ិតវាព្រគាន់ដែតជាពាក្យដែដល(នរត់
កាត់ខួរក្បាលលោគបុ៉លោណ¾ះ្ បុ៉ដែន្តលោគមនិ(នព្រជាបអត្ថន័យថ្ងៃនពាក្យលោនាះលោទ លោហ�យ
ក៏មិន(នជាមូលដា្ឋ្នសព្រមប់ចិត្តរបស់លោគ�ិចារណលោx�យ  ដូលោច្នះដំលោណ�រ
ធម្មជាតិដថ្ងៃទលោទ&តលោចះដែតកន្លងហួស�ីខួរក្បាលលោគដែតរហូត  ចិត្តរលោប&បលោនះ
លោម្តចអាចយល់ដំលោណ�រធម្មជាតិ(នលោl។ លោរpងកាមលោនះមនិដែមនជាលោរpងលោលង
លោស�ចតិចតួចរបស់ចិត្តលោនាះលោទ។  ចិត្តមនុស្សលោឈា្ល្ះកាប់ចាក់គា្ន្រាល់ថ្ងៃថdរហូត
(ត់ដី(ត់ព្របលោទស ក៏លោដាយសារចិត្ត�ំពាក់នឹងកាមលោនះដែដរ។ ការ�ិតលោសចក្តី
ព្រតូវការកាមជាលោសចក្តពី្រតូវការរបស់រាងកាយលោទ មិនដែមនជាលោសចក្តពី្រតូវការរបស់
ចិត្តដែដលលោ�លសា្ល្ប់អត្ថិភា�ជាមនុស្សលោl  ចិត្ត(នលោធ\�ដំលោណ�រចាកលោចាល
រូបកាយលោដាយមិន(នសា្ព្យយកអារម្មណ៍កាម ដែដលជាអារម្មណ៍ទមទរ
របស់រាងកាយលោlជាមួយលោx�យ។ ព្រតង់លោនះ�ូចង់�ន្យល់ព្រ(ប់ក្មយួថ លោយ�ង
គឺចិត្តដូលោច្នះព្រតូវមនអារម្មណ៍ដែបងដែចកឱ្យដាច់ព្រសxះអ\ជីាអារម្មណ៍ដែដលរាង
កាយព្រតូវការ នងិអ\ដីែដលជាអារម្មណរ៍បសច់តិ្តព្រតូវការ។ កាយព្រតូវការអារម្មណ៍
កាម កាមសញ្ញ្  កាយព្រតូវការសុីគឺអាហារសញ្ញ្  លោហ�យទីបីគឺកាយខា្លច្សា្លប់្
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 197
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គឺ�ីវិតសញ្ញ្ ទំងបីលោនះគឺជាអារម្មណ៍របស់កាយលោទ មនិដែមនជាអារម្មណ៍របស់
ចិត្តលោx�យ។ លោប�ក្នុងរូបកាយលោនាះជាចិត្តរបស់សត\ក្នុងថ្នក្ខ់្ពស់ លោនាះអារម្មណ៍
ទំងបីរបសក់ាយព្រតូវចិត្តសម្គល់្ដឹងយ្៉ាងចប្ាស។់ ឧទហរណ៍ឮលោគនិយាយថ
មនុស្សព្រសីលោយ�ងព្រតូវលោចះលោធ\�ខ្លនួឱ្យសា្អត្លោដ�ម្បីទក់ទញឱយ្ប្តីលោFផ្ទះ  ឮភា្ល្មចិត្ត
សត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់ខា្ទ្ស់ភា្ល្ម  នឹកគិតក្នុងចិត្តថ លោប�គូលោស្នហ៍របស់លោយ�ងមន
ចិត្តគិតថ លោប�ខ្លួនព្រ(ណរបស់លោយ�ងចុះសម្ភស្ស លោនាះសា្វ្មីខ្លួនមនចិត្តលោl
រកអ្នកលោព្រ´ ចតិ្តលោយ�ងឱយ្លោlភា្ល្មគា្មន្ព្របឹងលោធ\�ខ្លនួឱយ្សា្អ្តលោដ�មប្ទីកប់្តីឱ្យលោFជា
មួយខ្លនួស្អលីោទ លោប�ឮពាក្យលោនះឬសលោង្កតចិត្តរបស់ប្តខី្លនួថមនចិត្តដែបបហ្នងឹ មិន
(ច់និយាយគា្ន្លោព្រច�នលោទ  ឱយ្មនចិត្តតុបដែតងខ្លួនលោដ�មប្ីឱ្យប្តីលោFជាមួយខ្លួន  ឬ
Wមឃ្វល្ប្តគឺីអត់ដាច់ខាត  មនដែតដែលងគា្ន្ដែតម្តងលោl។  លោនះគឺចិត្តសត\ថ្នក់្ខ្ពស់
ដឹងសញ្ញរ្បស់កាយ និងសញ្ញ្របស់ចិត្តច្បាស់�ស់ក្នងុមលោនារម្មណ៍ខ្លនួ លោហ�យ
សូ៊ព្រទំនឹងការដឹងថខ្លនួលោថកទបមិន(នលោទ ក្នុងករណីលោនះអារម្មណ៍ដឹងថ
ខ្លួនលោថកទប ខំដែតងខ្លួនលោដ�ម្បីឱ្យលោគលោFជាមួយ ខំផ្គ្ប់ផ្គុនឱ្យលោគលោFជាមួយ
ខសំដែម្ញងលុយកាក់ឱយ្លោគលោFជាមួយ កា្ត្ប់លុយឱ្យជាប់ឱយ្លោគលោFជាមួយ អង\រ
លួងលោ�មលោគឱ្យលោគលោFជាមួយ  លោធ\�ល្បិចកលឱ្យលោគព្រ�មលោFជាមួយជាលោដ�ម  គឺ
ក្នុងមលោនារម្មណ៍ស៊ូមិន(ននឹងការដងឹលោនះលោទ លោចះដែតមនអារម្មណ៍ថខ្លួនលោធ\�
អំលោ��លោថកទបណស់ លោប�លោគចង់លោl ព្រតូវដែតឱយ្លោគលោl ទកល់ោគឱយ្លោFWមរលោប&ប
ខាងលោល�លោនះ  ខ្លួនគា្ម្នអារម្មណ៍កកល់ោ´្ត្ក្នុង�ីវិតលោទ  គឺដែបងដែចក(នអារម្មណ៍
កក់លោ´្ត្ដែដល(នទទួល�ីការផ្តល់ឱ្យលោដាយក្តីសលោណ្ត្សដែដលនាំចិត្តខ្លួនឱ្យ
លោគារ� និងអារម្មណ៍លោភទដែដលជាអារម្មណ៍សត\យ្៉ាងច្បាស់�ស់។ ចិត្តរលោប&ប
លោនះគឺជាចិត្តដែដលមិនជាប់�ពំាក់ក្នុងកាមលោx�យ ថ\ីត្បតិដែតមនការរួមលោភទជា
លោរpងធម្មWរបស់�ីវិតជាមនុសស្  ដែតសញ្ញ្របស់ចិត្តខ្លួន  លោFដែតជាសញ្ញ្ចិត្ត
សត\ក្នុងថ្នក្់ខ្ពស់ដែដលអាចដែបងដែចកអារម្មណ៍កាមរបស់កាយ និងអារម្មណ៍
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 198



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

ចិត្តដែដលជាចិត្តសត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់(នដែតដដែដលហ្នឹង។  មនុស្សស�\ថ្ងៃថdដែលង
សា្គល់្ថអ\លីោlជាលោសចក្តលីោស្នហា  យកអារម្មណ៍លោភទមកនិយាយថជាក្តលីោស្នហា
លោlលោហ�យ  អ្នកខ្លះមិនដែមនអារម្មណ៍លោភទលោទដែតក៏លោFដែតជាអារម្មណ៍សត\គឺ
អារម្មណ៍ចង់�ឹងលោគលោព្រពាះលោគមនព្រទ�្យសម្បត្តជិាងខ្លនួ លោរ&បការជាមួយលោគលោl
ខ្លនួ(នខ្ពស់មុខខ្ពស់មតល់ោដាយសារលោគ។ល។ លោនះមនិដែមនជាក្តីលោស្នហារបស់
សត\ក្នងុថ្នក្់ខ្ពស់លោx�យ ដែត�ូសូមនយិាយសលោង្ខបលោដាយខ្លីព្រតឹមប៉ុលោណ្ណះ លោព្រពាះ
�ូចង់និយាយដែត�ីអារម្មណ៍កាមតណ្ហ្ដែដលលោធ\�ឱ្យចិត្តមនុស្សវក់វី  មិនអាច
សា្ត្ប់យល់ធម៌(នដែតប៉ុលោណ¾្ះ។ ចំលោពាះចិត្តមនុស្សក្នុងសម័យកាលកម្ល្ំង
រមូរខា្ល្ងំលោនះ  អារម្មណ៍កាមមនសភា�ខា្ល្ងំកា្លណ្ស់ កាប់ចាក់គា្ន្  �ុករលួយ
ក្បត់ព្រប�ន្ធ ផិតប្តី អស់ទឹកអស់ដីលោព្រពាះដែតអារម្មណ៍កាមលោនះ។ ហ\ូងចិត្តសត\
ដែដលលោFវកវី់ក្នងុអារម្មណ៍កាមលោនះ មិនងាយនងឹអាចយល់ធម៌(នលោទ លោព្រពាះ
ចិត្តសត\ដែដលសប្បាយវក់វីនឹងអារម្មណ៍កាមលោនះ  ជាចិត្តសត\ក្នុងថ្ន្ក់ទប
ណស់។ លោនះគឺកាមតណ្ហ្៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2761225060772237
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ថ្ងៃ��ទី២៨ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៦:២៨នាទីយប់
ចិត្តមន�ំហរឬចិត្តកតញ្ញូ៖

មនុសស្ដែដលមនឧត្តមគតិគឺ  លោព្រពាះដែតមនុសស្មនចិត្តកតញ្ញូលោម�ល
យល់ចិត្តអ្នកដថ្ងៃទ  និងលោម�លយល់គុណ  ឬលោទសថ្ងៃនទលោង\�នីមួយៗ។  លោព្រពាះដែត
ដែភ្នកបញ្ញភ្្លច្ឺបាស់លោនះលោហ�យ ដែដលលោធ\�ឱ្យចិត្តមនុស្សលោនាះលោlជាចិត្តមន�ំហរ
បលោណ្តយ្ចិត្តខ្លនួឱ្យលោធ\�ខុសយ្៉ាងលោមច៉ លោប�ដែភ្នកបញ្ញល្ោម�លលោu�ញអំ�ីលោទសដែដល
ខ្លួនអនុញ្ញ្តឱ្យចិត្តខ្លួនលោធ\�អំលោ��ណមួយដែដលមនលោទសលោនាះ។ លោត�ចិត្តខ្លួន
អនុញ្ញត្ឱ្យអ្នកដថ្ងៃទដែដលស្ថតិលោFក្នងុការព្រគប់ព្រគងថ្ងៃនមនសិការខ្លនួ លោធ\�ខុសយ្៉ាង
លោមច៉លោlលោក�ត លោប�ចតិ្តខ្លនួលោម�លលោu�ញអំ�ីទំហំលោទសដែដលខ្លួន(នអនុញ្ញ្តឱយ្
អ្នកដថ្ងៃទលោធ\�ទលោង\�ដែដលមនសិការខ្លួនលោម�លលោu�ញថ ជាកំហុសលោនាះ?  ដូលោច្នះ
លោហ�យលោទ�ប�ូនិយាយថ  មនុសស្ដែដលចិត្តមន�ំហរច្បាស�់ស់គឺលោព្រពាះដែត
ដែភ្នកបញ្ញ្របស់ខ្លួនភ្លឺថ្ល្ដែដលលោFក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូ  �ូ�ិ(ករកខា្ល្ំងណស់
មនុសស្ដែដលចិត្តមន�ំហរលោFក្នុងដែខ្ស�ីវតិ�ូ  លោហ�យចិត្ត�ូលោគារ�ខា្ល្ំងណស់
មនុសស្ដែដលមន�ំហរ។  ក្នុងចិត្ត�ូ  “មនុសស្ដែដលចិត្តមន�ំហរគឺជាមនុស្ស
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 200
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មនឧត្តមគតិ ។  �ូលោចះដែតព្រសថ្ងៃមក្នងុមលោនារម្មណ៍ថ  ចុះលោប�មWបិW  ឬព្របធន”

ព្រកុម លោម�លការខុសព្រតូវដឹកនាំមនុស្សតិចឬលោព្រច�នកព្រមិតណមួយមិនដែមនចិត្ត
កតញ្ញូគឺដែភ្នកបញ្ញ្លោគអន់ លោធ\�ឱ្យលោគកា្ល្យលោlជាមនុស្សគា្ម្ន�ំហរ លោត�លោគនឹង
ដឹកនំា�ីវិតព្រគួសារលោគ កនូព្របុសព្រសីជាទីព្រសឡាញ់របស់លោគ ឬមនុស្សក្នុងចំនួន
ដែដលលោគទទួលខុសព្រតូវក្នុងការដឹកនាំលោនាះ  រកផ្លូវព្រតូវ  ផ្លូវសុខ  ផ្លូវចលោព្រម�ន
យ្៉ាងលោម៉ចលោlលោក�ត លោប�ចិត្តលោមដឹកនំាលោនាះងងឹតឈឹងដែបបលោនះលោនាះ។ �ូព្រសថ្ងៃម
ដូចមនុស្សខា្វ្ក់លោហ�យកំ�ុងដែតដឹកនំាហ\ូងមនុស្សជាព្រគួសារ  ជា�ួកកូនៗ  ជា
ព្រកុមមនុស្សក្នងុចំនួនណអី៊ចឹងដែដរ លោហ�យហ\ងូមនុស្សដែដលលោគកំ�ុងដែតដឹកនំា
លោនាះមិនដឹងជាធ្ល្ក់លោព្រជាះ លោx�ង�ីលោព្រជាះចូលថ្ងៃព្រ� ចូលកន្លុក រងា៉្ករ់លោងុ�កបុក
ទង្គិចនឹងលោព្រគាះថ្ន្ក់យា៉្ងលោមច៉ខ្លះលោទ ក្នុងដំលោណ�រ�វីិតដែដលមនមនសុស្លdឹតជា
អ្នកដឹងនំាលោនាះ។ �ូនឹកអាសូរខា្ល្ងំណស់ដល់ហ\ងូមនុស្សដែដលលោFលោព្រកាមការ
ដឹកនំារបស់មនុស្សដែដលដែភ្នកបញ្ញង្ងឹតឈឹងដែបបលោនះលោនាះ ដូលោច្នះលោហ�យលោទ�ប
�ូមនអារម្មណថ៍ ព្របជា�លរដ្ឋថ្ងៃនព្របលោទសមួយដែដលព្របមថទឹកចិត្តរបស់�ន
សបប្ុរស�ិតព្រ(កដ វាសនារបស់�នជាតិលោនាះគឺអាវំសិលោរាលោហ�យ។ លោព្រពាះដែត
ក្នុងមលោនា�ូលោម�លលោu�ញដែបបលោនះលោហ�យ លោទ�ប�ូលោម�លលោlវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីរបស់
�ូ  អ្នកណខា្ល្ចព្រប�ន្ធលោនះមួយ អ្នកណលោ�តមិនរួច�ីអំនួតខ្លួនឯងលោនះ�ីរ
ថចិត្ត�ូស្អប់លោអ�យដែសនស្អប់ ក្នុងចិត្ត�ូដែព្រសកថ ចរិតខ្លួនឯងវាមនិអាចម៍ផង
លោធ\�ខ្លនួឯងមកកាន់ក្បាលលោមព្រកូដូចជាហំណស់  ចតិ្ត�ូឱ្យតថ្ងៃម្លអ្នកទំងលោនាះតិច
ជាងមនសុស្ដែដលចំលោណះដឹងគា្នល្dតឹលdង់ លោហ�យមនចិត្តចង់ព្រ(ប់ខំកាន់ក្បាល
លោមព្រកូមកដែព្រសកព្រ(ប់លោគWមសមត្ថភា�របស់ខ្លួនលោនាះ។  លោ�លលោម�លលោu�ញ
សកម្មភា�របស់មនុស្សដែបបៗលោនះ �ូនឹកលោu�ញដល់ព្របវត្តរិបស់ឪ�ុក និងម្តយ្
របស់�ូ។ �ូ�ិ(ករកមនុស្សណដែដលមនចិត្តខ្ពស់ដូច�ួកគាត់ទំង�ីរណស់។
�ូសូមលោល�កយកលោរpងមួយដែដលបញ្ជក់្�ីចរិតមនុស្សមន�ំហរ៖  ម្ត្យ�ូមន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 201
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ប្អូនព្រសីម្ន្ក់ជាមនសុស្ដែដលមនរូបសម្ផស្សសា្អ្តណស់ លោហ�យចរិយាសមប្ត្តិ
សព្រមប់ជាព្រប�ន្ធរបស់លោគគឺល្អព្រតឹមព្រតូវល្អណស់។ កាលលោណះ គាត់អាយុ
មិនទន់ព្រគប់ថ្ងៃម្ភឆ្ន្ំផង  ឪ�ុក�ូ(នសលោព្រមចចិត្តឱយ្ប្អូនថ្ងៃថ្លគាត់លោlដុកទ័រម្ន្ក់
លោFក្នុងភូមិជាមួយគា្ន្  លោហ�យ(នភា្ជ្ប់ពាក្យនឹងគា្នរ្ួចរាល់លោហ�យ។ កូនព្របុស
លោនាះលោរ&ន(នខ្ពង់ខ្ពស់រហូត(នជាដុកទ័រលោហ�យជាកូនអ្នកមនលោទ&តផង បុ៉ដែន្ត
គាត់មិន(នរស់លោFលោព្រកាមការព្រគប់ព្រគងរបស់ឪ�ុកម្តយ្គាត់លោទ  គឺគាតរ់ស់លោF
លោព្រកាមការព្រគប់ព្រគងរបស់បងព្របុសគាត់។  លោFថ្ងៃថdមួយបងព្របុសរបស់គាត់(ន
និយាយពាក្យដែដលឪ�ុករបស់�ូចាត់ទុកថ ជាពាក្យលោម�លងាយរបស់បងព្របុស
លោនាះមកលោល�ព្រគួសារ�ូ គាត់និយាយថលោប�បណំច់នឹងឱ្យប្អូនព្របុសលោរ&បការនឹង
អ្នកណ  លោយ�ងព្រតូវលោម�លសមត្ថភា�ខាងព្រសីលោនាះផង។ ពាក្យលោនះ(នឮដល់
ឪ�ុក�ូ លោហ�យឪ�ុក�ូខឹងភា្លម្តបលោlវិញថ “មនុស្សព្របុសមនវិជា្ជជ្ាសម្បត្តិ
មួយ ឯមនុស្សព្រសីមនចរិយាសម្បត្តក៏ិជាសម្បត្តមួិយដែដរ ។ គា្មន្នរណលោល�ស”

ខ\ះលោល�អ្នកណលោទ ថដែតបុ៉ណ្ណងឹលោហ�យឪ�ុក�ូផ្តច់្ពាក្យ�ីខាងព្របុសលោនះភា្លម្។
លោ�លឮដំណឹងលោនះ  កូនព្របុសលោនាះ(នមកលុត�ង្គង់សំ�ះម្ត្យ�ូនិយាយ
អង\រយ្៉ាងលោព្រច�ន  ចុងលោព្រកាយគាត់និយាយថ  អ្នកណលោអ�យដែដល�ួយខ្ញុំ(ន
ក្នុងលោរpងលោនះ ខ្ញុំមិនលោភ្លចគុណលោគលោទអស់មួយ�ីវិត។  ដែម៉របស់�ូអាណិតកូន
ព្របុសលោនាះខា្ល្ងំណស់  គាត់(ន�ន្យល់ឪ�ុក�ូថ  កំុដាក់លោទសកូនព្របុសលោនាះអី
លោនាះជាសម្តីបងព្របុសរបស់លោគលោទ ដែតឪ�ុក�ូតបវិញថ មិនអាចអនុញ្ញ្តឱ្យ
លោគលោម�លងាយព្រគួសារលោយ�ងលោទ  វាមិនដែមនជាពាកយ្សម្ដីរបស់កូនព្របុសលោនាះក៏
�ិតដែមន  ដែតកនូព្របុសលោនះលោFលោព្រកាមឥទ្ធិ�លរបស់បងព្របុសវា  លោប�បងព្របុសវា
មនចិត្តដែបបហ្នងឹជាមួយព្រគួសារលោយ�ងលោហ�យ  អូនសា្មន្ថប្អនូព្រសីលោយ�ងអាចលោl
លោFសុខក្នងុព្រគួសារលោនះឬ លោហ�យលោនះជាការព្របមថធំលោធងណស់ លោដាយម្តយ្
�ូសា្គល់្ចិត្តរបស់ឪ�ុក�ូច្បាស់ គាត់ឧស្សាហ៍និយាយព្រ(ប់�ូណស់ថ ឪរបស់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 202
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កូនឯងមិននយិាយលោព្រច�នលោទ លោហ�យបងប្អនូគា្មន្នរណហ្៊ាននឹងឪ�ុកកូនឯងលោទ
បងប្អនូទំងអស់សូម្បីដែត�ីដូនមួយព្រគប់គា្នក៏្ខា្លច្ឪ�ុកកូនឯងដែដរ ដែតនិយាយ
ម្៉ត់ណ  គមឺ៉្ត់ហ្នឹង  ដែម៉សា្គ្ល់ចិត្តឪ�ុកកូនឯងច្បាសណ់ស់។  លោ�លលោនាះ
ដែម(៉នអង\រថ  ដែម៉អាណិតកូនព្របសុលោនាះខា្ល្ំងណស់ សូមទុកលោ�លឱ្យវាមួយ
ឆ្ន្លំោl លោប�ក្នងុរយៈលោ�លមួយឆ្ន្លំោនះ លោយ�ងមិនទន់ឱ្យប្អនូព្រសីលោយ�ងលោlអ្នកណលោទ
លោនាះលោយ�ងឱ្យលោlវាវិញ។  ឪ�ុក�ូសា្តប់្លោហ�យគាត់យល់ព្រ�ម  ថលោអ�ដែមវ៉ាឯងលោl
ព្រ(ប់វាថអី៊ចងឹលោl ដែតក្នងុចតិ្តឪ�ុក�ូ(នគតិរួចជាលោព្រសចថ ប្អូនថ្ងៃថ្លគាតល់ោនះ
គាត់ព្រតូវឱ្យលោl�ីណលោហ�យ។ គាត់ឱ្យដែមល៉ោlនិយាយWមចិត្តដែមល៉ោនាះ ព្រគាន់ដែត
ឱ្យដែមអ៉ស់ចិត្ត លោហ�យឱ្យកូនព្របុសលោនាះអស់ចិត្តផង។ បុ៉នា្មន្ដែខលោព្រកាយមកមន
លោគចូលដណ¸ឹងប្អូនថ្ងៃថ្លគាត់  គាត់ក៏សលោព្រមចចតិ្តថឱ្យលោគលោl។  ដែមគ៉ាតអ់ាណិត
កូនព្របុសលោនាះខា្ល្ំងណស់  ដែតគាត់មិនហា៊្នព្របដែកកនឹងលោហតុផលដ៏សមរម្យ
របស់ឪ�ុក�ូលោទ លោហ�យលោរpងហ្នឹងក៏ព្រតូវបញ្ចប់Wមការលោរ&បចំរបស់ឪ�ុក�ូលោl។
ដែម៉គាត់និយាយថ ឪកូនឯងមិនទន់លោ�ញចិត្តកូនព្របុសលោព្រកាយនឹងលោទ លោគជា
អ្នកបលោច្ចកលោទសខាងលោធ\�យន្តលោហាះ លោរ&បការលោហ�យម្តយ្មីង�ូមកWមប្តី  លោហ�យ
រស់លោFឯទីព្រកុងភ្នលំោ�ញ។  ដែមថ៉ឪ�ុកកូនឯងចង់ទុកលោរសីមនសុស្ព្របុសឱ្យ(ន
លោព្រច�ននាក់ដែដរ ដែតខា្ល្ចលោល�សរយៈមួយឆ្ន្ំដែដល(នសន្យានឹងលោគ លោរpងហ្នឹងដែម៉
លោម�លទឹកចិត្តឪ�ុកកូនឯង ដែមយ៉ល់។ មនលោរpងមួយលោទ&តដែមនិ៉យាយថ ទឹកចិត្ត
ឪ�ុកកូនឯង មិនដែមនព្រសឡាញ់ដែម៉លោទ ការលោរ&បការជាមួយដែម៉លោនះគឺអាណិត
ដែម៉លោទ  លោហ�យលោរpងអាណិតលោនះ  ឪ�ុកកូន(ននិយាយព្រ(ប់ដែម៉ផ្ទ្ល់ថបង
លោរ&បការជាមយួអូន លោព្រពាះបងអាណិតអូន លោu�ញអូនល្អគរួឱ្យអាណិតលោហ�យ
ដែដលជា�ំហរព្រគួសារលោនះ  លោប�បងមនិចូលមក�ួយអូន  បងមនអារម្មណ៍ថ
ខសុឆ្គងណស់ �ីថ្ងៃថdលោរ&បការលោនះលោl បងឱយ្អូនកាន់សីលរហូតលោហ�យ អូន
លោម�លលោ��ងអូនលោម�ល៍! អូនតូចលោ��ងមួយចំលោហ&ង អូនមនកម្មលោ�&រស្អមិីនខានលោទ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 203
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ព្រគួសារអូនព្រកខា្ល្ងំណស់ បុ៉ដែន្តមនុស្សក្នងុព្រគួសារអូនជាមនុស្សមនសនា្តន្ល្អ
លោហ�យ�ួកលោគឆ្លត្ៗណស់ខ\ះដែតមនុស្សដឹកនំាផ្លវូ  បងចូលមក លោនះមក�ួយ
ដឹកនំាផ្លវូ បងមកយកអូនជាព្រប�ន្ធ បងសំុដែតកូន�ីរលោទ បងនឹង�អូនលោហ�យ។
គាត់និយាយពាក្យ�លោនះWំង�ីថ្ងៃថdលោរ&បការជាមួយម្ត្យ�ូដំបូង  លោហ�យដែម៉
ចំាពាក្យលោនះរហូត ដែមនឹ៉កគិតថគាត់លោlបួស។ ដែមនិ៉យាយថ �ីវិតដែម៉ និង�ីវិត
ព្រគួសារដែមម៉ន�ន្លលឺោដាយសារឪ�ុករបស់កូនឯង គាត់បលោព្រង&នដែមល៉ោព្រច�នណស់
ដែមគ៉ាត់ឧស្សាហ៍និយាយអំ�ី លោស&វលោ គតិលោ�កនិងលោស&វលោ ព្រសីហិលោWបលោទស។
�ូលោFចំាពាក្យរបស់គាត់ អ្នកមនរក្សាខ្សត់ដូចសំ�ត់�័ទ្ធ�ីលោព្រ´ សម្ភរ្បញ្ជក់្
សតិអារម្មណ៍  ឆ្ន្ំងណព្រគបហ្នុងលោហ�យកូន  បណ្ឌិតលោu�ញទុក្ខមិនទន់ដល់
លោយាបល់គិតទុក�ីចម្ង្យ មនុសស្លdង់ឥតលោផ្អ�លភា្ញក់្ដចូដែភ្នកខា្វក់្ទំងសងខាង
លោហ�យគាត់បដែន្ថមថលោទះបីលោមu(ក់ធ្ល្ក់�ិតកិនវាក៏វាមិនភា្ញ្ក់ដែដរ មនកនូ
សា្លប់្ឈឺចាប់តិចជាងកូនលdង់លោទណ៎កូន មនុស្សលdង់លោម�លដែតនឹងដែភ្នក ។ល។
លោនះជាពាក្យឪរបសក់នូឯង�នយ្ល់ដែម៉ គាតព់្រ(បថ់ ឪកូនឯងព្រ(ប់ដែម៉ថ លោប�
បងមិនលោFផ្ទះអូនព្រតូវចាក់លោសាទ្វរ្ឱ្យជាប់  លោប�បងមកវិញលោហ�យបងលោប�កគន្លះឹទ្វរ្
ចូលផ្ទះលោដាយខ្លួនឯង(ន  បងដែលងអូនឯងលោហ�យ លោប�បងលោប�កមិន(ន បង
ព្រតូវលោដកលោព្រ´ផ្ទះក៏បងមិនបលោនា្ទស្អូនឯងដែដរ។ ដែមចំ៉ាណស់ពាក្យរបស់ឪ�ុក
កូនឯង ដែតគាត់ថលោហ�យគឺគាត់លោធ\�លោហ�យ  អី៊ចឹង(នជាក្នងុចិត្តដែមគ៉ាត់និយាយថ
ឪ�ុកកូនឯងជាអ្នកមនគុណ ជាព្រគូ  នងិជាប្តី  ជាតិណៗលោប�ដែម៉មិន(ន�ួប
ឪកូនឯងលោទ ឱ្យដែម៉លោFលោព្រäចុះ មនុសស្ដូចឪ�ុកកូនឯងរកមិន(នលោទ សា្អ្តក៏
សា្អ្ត ឆ្ល្តក៏ឆ្ល្ត។ លោគថគាត់កាចណស់ គា្មន្នរណលោFជាមួយគាត់(នលោទ
ដែតដែមថ៉គាត់មិនកាចអីលោទ និយាយមនលោហតុផល លោប�លោយ�ងសា្តប់្លោហតុផលលោនាះ
លោហ�យយល់ថព្រតូវ  ដែម៉ឆdល់ថលោហតុអីក៏មិនលោធ\�Wម។  ដែម៉ថកូនលោអ�យ!  ដែម៉ជា
ព្រសីកម្ល្ំងលោខ្សាយ លោហ�យឈឺលោព្រច�នលោទ&ត ដែម៉មនលោlលោធ\�អ\ីលោក�ត  ឪ�ុកកូនឯង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 204
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លោធ\�ទំងអស់ មនលោរpងអីដែដលដែម៉មិនលោគារ�គាត់ លោរ&បការជាមួយដែម៉ គា្ម្នបង
ប្អនូណលោគមកលោទ លោគថដែម ៉និងព្រគួសារដែមព៉្រក លោហ�យរូបមិនសា្អត្លោទ&ត បងប្អនូលោគ
ឆdល់ថលោហតអុ\ីឪ�ុកកូនឯងមកលោរ&បការនងឹដែម៉ លោហ�យមនិដែដលស្តីឱ្យឮដលផ់្ទះ
លោគមួយម៉្ត់  មិនដូចព្រប�ន្ធមុនទំង�ីរ វាយដែព្រសកលោរាទិ៍ដូចលោគា លោហ�យព្រប�ន្ធ
ទី�ីរសា្អត្ណស់ ដែតគាត់ថគាត់មិនព្រសឡាញល់ោទ ដែមល៉ោព្រកាយរបស់គាត់បង្ខថំ
លោរ&បការឱ្យវាលោl ដែតការលោlវាលោFជាមួយគា្ន្ វាព្រសឡាញ់លោហ�យ ឪ�ុកកូនឯង
លោឆ្ល�យថ អី៊ចឹងការលោl ការ(នដែតមួយអាទិតយ្ ឪកនូឯងយកព្រប�ន្ធលោlថ្វយ្
បង្គំ�ូនម្ត្យឪ�ុកលោគវិញដល់ផ្ទះ  គាត់និយាយថគាត់មិនយកលោហ�យគឺមិន
យកលោហ�យ។ ដល់លោ�លមកលោរ&បការជាមួយនឹងដែម៉ គាត់លោរសីខ្លនួឯង ម្តយ្គាត់
លោព្រកាយ លោហ�យនងិបងប្អនូគាត់ លោគមិនលោ�ញចិត្តនងឹដែមទ៉ល់ដែតលោសាះ ដែតឪ�ុក
កូនឯងព្រ(ប់បងប្អូនគាត់ថ លោនះជាដែវ៉នWលោបនឡានក៏�ិតដែមន ទិញក្នុងតថ្ងៃម្ល
លោថកក៏�ិតដែមន ប៉ុដែន្តវាពាក់លោlព្រតូវដែភ្នក។ ដែម៉និយាយថឪរបសក់ូនឯងមន
�ំហរណស់  ដែម៉មិនដែដលរងសម្ព្ធ�ីឪលោក្មកដែម៉លោក្មកឬសម�ិកព្រគួសារណ
ម្នក់្�ីខាងឪ�ុកកូនឯងលោទ គឺឪ�ុកកូនឯងគាត់លោចះការពារដែមល៉ោហ�យ។ បងប្អនូ
ព្រកុមព្រគួសារលោគមនិលោ�ញចតិ្តនឹងដែមក៏៉�ិតដែមន ដែតដែមមិ៉នដែដលខា្លច្អ្នកទំងអស់
លោនាះលោទ ឪ�ុកកូនឯងមន�ំហរណស់។ លោ�លលោរ&បការនឹងដែមល៉ោហ�យភា្លម្ គាត់
ចុះ�ីផ្ទះដែដលគាត់កំ�ុងដែតលោFជាមួយកូនគាត់  មកលោFជាមួយដែម៉  គាត់លោធ\�
ផ្ទះថ្មលីោFឯពានា គា្មន្យកអ\មីកWមខ្លនួទំងអស់។ ថ្ងៃថdមួយគាត់លោlWំងលោគាក
កំ�ងធ់ដំែដលជាផ្ទះគាត់រស់លោFជាមួយកនូ មនុលោ�លលោរ&បការជាមយួដែមល៉ោដ�ម្បី
លោlយកវិទ្យុ លោព្រពាះគាត់លោទ�បដែតលោរ&បការនឹងដែមរួ៉ចលោហ�យ គា្មន្លុយទិញវិទ្យុសា្តប់្
លោ�លលោនាះកនូរបសគ់ាត(់ននិយាយនងឹគាត់ថ លោប��ុកចង់(នវិទ្យុ ចំាលោម�ល
ព្រប�ន្ធខ្ញុមំក�ីផ្សារវិញលោហ�យខ្ញុសួំរ គាត់សា្តប់្ឮពាក្យលោនះលោហ�យ គាត់អត់មត់
មួយម្៉ត់ រួចចុះមកផ្ទះវិញលោហ�យគាត់និយាយព្រ(ប់ដែមថ៉ គាត់កាត់កាលកូន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 205
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ហ្នងឹលោចាលលោហ�យ។  គាត់សូមផ្ត្ដំែមឱ្៉យច្បាស់ លោ�លដែដលគាត់សា្លប់្សូមកំុឱ្យកូន
លោនះមកចូលរួមបុណ្យស�\គាត់ឱ្យលោសាះ។ ដែម៉គាត់និយាយថ ឪ�ុករបស់កូន
ឯង ដែតគាត់និយាយយ្៉ាងលោមច៉គឺអី៊ចឹងលោហ�យ បងប្អនូខាងគាត់និយាយថ ឪ�ុក
របស់កូនឯងកាចណស់  គា្ម្នបងប្អូនណហ្៊ានជាមួយគាត់លោទ បុ៉ដែន្តលោគឆdល់
ព្រគប់គា្ន្ថឪ�ុកកូនឯងលោហតុអីមិនដែដលស្តី  ឬវាយដែម៉មួយថ្ងៃដលោសាះ  បងប្អូន
ខាងគាតថ់ លោគធនាឱយ្ដែតមយួដែខដងឹដែតឪ�ុកកនូឯងដែលងដែមល៉ោហ�យ។ ព្រសាប់
ដែតលោគលោu�ញឪ�ុកកូនឯងលោFជាមួយដែមមិ៉នដែដលវាយ មិនដែដលដែព្រសកស្តឮីដល់
លោគលោសាះ លោគថឪ�ុកកនូឯងព្រតូវលោស្នហដ៍ែម៉  ដែតWម�ិតដែមថ៉ឪ�ុកកូនឯងព្រសួល
ណស់ អ៊ីចឹងលោទ�បដែម៉និយាយថ “ ព្រសីណ�ិះលោសះលោលpនមិនលោក�ត សុទ្ធដែតជា
ព្រសីអន់ទំងអស់ ។ ដែមល៉ោខ្សាយកម្ល្ងំណស់ ឪ�ុក” កូនឯងរ្៉ាប់រង់ការងារព្រគួសារ
ទំងអស់ Wំង�ីដែម៉លោរ&បការនឹងឪ�ុកកូនឯងរួចលោហ�យ ឪ�ុកកូនឯងលោរ&បចំ
ព្រគួសារដែម៉ទំងអស់ ដែម៉មិនដែដល�ិ(កចិត្តនឹងលោរpងព្រគួសារលោទ គឺឪ�ុកកូនឯង
ជា�ំហរឱ្យដែមដ៉ែផ្អក(នដែតរហូត។ មកដល់លោ�លឥxូវលោនះ លោទ�ប�ូកាន់ដែតយល់
ច្បាស់�ីភា�សុីសងា្វ្ក់គា្ន្ រវាងម្ត្យ�ូ និងឪ�ុក�ូ �ួកគាតជ់ាថ្ងៃដគ�ូដែ�កគា្ន្
លោរpងធម៌  ព្រតវូគា្ន្ណស់  លោ�លលោនាះចិត្តដែដលលោគារ�មនុសស្មន�ំហរកាន់ដែត
ច្បាស់លោx�ង ព្រ(កដព្របជាលោx�ងក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូ។ វាជាសនា្ត្នផងដែដល�ូ
លោគារ�ព្រសឡាញ់មនុស្សដែដលមន�ំហរ លោហ�យថ្មីៗលោនះដែដល�ូយល់ធម៌ �ូ
រឹតដែតដឹងថម្ត្យ�ូលោគារ�ឪ�ុក�ូលោព្រពាះលោរpងអ\ី។ �ូនិយាយមកដល់ព្រតង់លោនះ
ក្មយួមនសញ្ញណ្ខ្លះ�ីចរិតមនុស្សដែដលមន�ំហរឬលោទ?  “គឺជាមនុស្សដែដល
ដែភ្នកបញ្ញ្លោម�លឆ្លុះលោព្រÌដឹងចិត្តមនុស្ស និងដឹង�ីទំហំលោទសដែដលលោក�តមក�ី
ទលោង\�ខុសរបស់មនុស្ស ។  លោនះ” គឺជាចិត្តកតញ្ញូ  គឺជាចិត្តដែដលគួរឱ្យលោគារ�ខា្ល្ំង
ណស់ ដូលោច្នះលោហ�យ(នជា�ូលោម�លដឹងមនុស្សដែដលខា្លច្ព្រប�ន្ធ ដែដលលោព្រប�ពាក្យ
ថមិនចង់លោឈា្ល្ះគា្ន្ជាមួយប្តីព្រប�ន្ធ �ូនឹកក្នុងចិត្តថ អាអាចម៍លោអ�យលោអ�យអា
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 206
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អាចម៍!  លោរpងកំបុកិកំប៉ុក  សម្បត្តិព្រតឹមមនលោហតុផលលោហ�យព្រប�ន្ធសា្ត្ប់មិន
(នលោlជាមិនចង់លោឈា្លះ្នឹងប្តពី្រប�ន្ធ? ចិត្ត�ូមិនលោឈា្លះ្លោទ គឺដែលងគា្នដ្ែតម្តង។
មនុសស្លោព្រច�នណស់ លោគWមប្តី  ប្តីWមព្រប�ន្ធ លោគWមព្រកុមព្រគួសារ លោគគិតក្នុង
ចិត្តថ លោគលោចះលោហ�យហ្នឹង លោគសលោព្រមចចិត្តព្រតូវលោហ�យហ្នឹង? សព្រមបដ់ែភ្នកបញ្ញ្
�ូ មលោនារម្មណ៍�ូព្រ(ប់ថ មនុស្សលោនះយកជាការមិនលោក�តលោទ លោប�អញជាប្តីជា
ព្រប�ន្ធ ឬជាសម�ិកព្រគួសារលោនះ លោហ�យមនមនុស្សមកWមអញលោដាយសម្អង្
ថអញជាប្តី ថអញជាព្រប�ន្ធ ថអញជាលោមព្រគួសារលោនះ លោប�ចតិ្ត�ូវិញ �ូដែលង
លោចាលដែតម្តង។ លោប�ជាប្តឬីជាព្រប�ន្ធលោ�មកចង្អលុក្បាលស្តឱ្ីយគា្មន្ទុកមុខឱ្យលោទ
ថ អញ�ឹងជាមខុជាមតម់និ(នលោទ ទុកជា�ហំរសព្រមបដ់ែថរកស្ាលោគ ដែថរក្សា
ឯងមិន(នលោទ វារកដែតសុខខ្លួនវាលោទ លោu�ញឯងខុស មិន�ួយទញឯងផងលោទ
ខា្លច្(ត់ព្របលោយា�ន៍ វាសំងំឱ្យឯងខុស ហ្នងឹឬវាព្រសឡាញ់លោយ�ង? (នព្រតួតព្រW
ក្បាលមនុសស្  មនឥទ្ធិ�លលោល�ក្បាលមនុស្សចង់បង\ិលលោlលោនះ ឬលោlលោនាះ
(នWមចិត្តខ្លួន  លោlជាសប្បាយចិត្ត  ក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូ  លោប�ក្នុង�ីវិត�ូ�ួប
ហ\ូងមនុសស្ធុនលោនះ �ូមនអារម្មណ៍ថ ឱ!អញលោអ�យអញ!  គឺ�ិតជាដែតឯង
ដែមនណ៎!  គា្ម្ននរណ�ួយលោម�លខុសលោម�លព្រតូវអាW្ម្អញលោទ  �ិតជាឯលោកា
ណស់។ មនុស្សលោF�ុំវិញខ្លួនអញលោនះ គា្ម្ននរណ(នគិត�ីសុខទុក្ខរបស់
អញលោទ មនដែតចំាយកព្របលោយា�ន៍�ីអញដែតប៉ុលោណ¾ះ្ អាW្មអ្ញ�ិតជាកប្ាល
មួយដែតឯងដែមនហ្ន!៎ គា្មន្មនុស្សដែដលដែចករំដែលកសុខទុក្ខលោដាយចិត្តលោសា្មះ្ព្រតង់
លោទហ្ន៎! �ូលោម�លលោu�ញចិត្តព្រសីខ្លះ លោគថលោគលោចះ ប្តលីោគវាមិនសវូលោចះ ដូលោច្នះលោគលោចះ
លោគ�ួយប្តលីោគ  លោគខំលោx�ងមកនិយាយការពារប្តរីបស់លោគ  �ូរឺតដែតលោដ�មព្រទូង  មលោនា�ូ
មិនលោu�ញមនុស្សព្រសីលោនះ�យួប្តបីន្តិចផង លោu�ញដែតនំាប្តីចះុនរកចុះលោព្របត ក្នុង
ចិត្តលោគ លោគថលោគលោចះ�ួយប្តីលោគលោហ�យហ្នុង ព្រសីចិត្តអកតញ្ញូកំ�ុងទញប្តីឱ្យដំា
ក្បាលចុះលោព្រកាមលោហ�យ។ ព្រសីខ្លះលោគថប្តលីោគលោចះ ដូលោច្នះលោគយកប្តលីោគជាលោគាល លោទះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 207
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ដឹងថប្តីលោគលោធ\�ហ្នឹងមិនសមរម្យចំលោពាះអ្នកដថ្ងៃទក៏លោដាយ ក៏ប៉ុដែន្តលោគលោព្រ��សលោរីសផ្លូវ
Wមប្តលីោគលោហ�យ លោព្រពាះប្តលីោគជាអ្នក�ូដែកលោម�លដែថ�ីវភា�ក្នងុព្រគួសាររបស់លោគ បុ៉ដែន្ត
ក្នងុមលោនារបស់�ូ  ប្តកំី�ុងដែតទញព្រប�ន្ធឱ្យសំយុ៉ងក្បាលចុះ  លោហ�យព្រប�ន្ធលោគក៏
សលោព្រមចចិត្តឱ្យប្តទីញក្បាលខ្លនួឱ្យសំយុ៉ងចុះលោlជាមួយគា្ន។្  លោ�លលោនាះលោu�ញ
បងប្អូនលោគ  លោដាយសារលោu�ញបងរបស់លោគជាអ្នកមនលុយកាក់  �ះឥទ្ធិ�ល
លោlលោល�ព្រគួសារ  លោគក៏សលោព្រមចWមបងរបស់លោគដែដលព្របព្រ�ឹត្តអំលោ��មិនគប្បីលោល�
អ្នកដថ្ងៃទលោនាះលោl  លោគថលោគសលោព្រមចព្រតូវលោហ�យហ្នុង  ដែតមលោនា�ូលោម�លលោu�ញថ
បងរបសល់ោគកំ�ុងដែតដំាក្បាលចះុលោព្រកាមលោហ�យ�ឹងបងប្អូនរបស់លោគមនិ(នលោទ
វាកំ�ុងដែតឱយ្ ឬ�ព្រមុញបងរបស់វាឱ្យដាំក្បាលចុះកាន់ដែតលោលpន។ លោនះលោហ�យ
អ្នកសលោព្រមចចិត្តឈរខាងបងប្អូនព្រកុមព្រគួសារប្តីព្រប�ន្ធជានិច្ចលោនាះ  លោព្រពាះដែភ្នក
បញ្ញរ្បស់លោគវាលdឹតខា្ល្ងំណស់  វាសា្មន្ដែត�ីវិតរបស់មនុស្សមនដែតក្នងុភា�
ជាមនុស្សលោនះលោទ វាមិនដឹងថងាប់លោl វាព្រតូវមនដំលោណ�រលោlណលោទ&ត ហ្នឹង
មិនវាលdឹត។  កាល�ីមុន�ូមិន(នដឹង�ីធម៌  មិន(នដឹងថដំលោណ�រចិត្តលោl
ណលោព្រកាយលោ�លសា្ល្ប់ មិនដឹង�ីវិថីដែដលចិត្តព្រតូវលោធ\�ដលំោណ�រលោព្រកាយលោ�លសា្ល្ប់
ផង ក៏�ូមិនលោធ\�អ\ីដែដលមិនគប្បីចំលោពាះមនសិការខ្លួនឯង  �ូស៊ូមិនរួចនឹងការ
ដឹងរបស់ខ្លួនថខ្លួនខូច ខ្លួនលោធ\�ខសុលោlលោល�លោគ ព្រសាប់ដែតឥxវូលោនះ �យូល់ធម៌
លោហ�យ �ូដឹងថការសលោព្រមចលោដាយមនសកិារ�ូលោនះ វាព្រតូវនឹងដំលោណ�រធម៌លោទ&ត
�ូសប្បាយចិត្ត លោហ�យដែព្រសកក្នងុចិត្តថ អឺវាយុត្តធិម៌ណស់! ឱ្យវាអី៊ចឹងព្រសxះលោl
កុឱំ្យមនុស្សខចូវា(នថ្ងៃដលោ�ក  អាងស្អីអាងអ្នកណថអីក៏ថលោl  ខុស  លោល�
អ្នកណកខ៏ុសលោl អ្នកណថអីក៏ថលោl  អញមិនដែមនរសល់ោFជាមយួនឹងអ្នក
លោនាះលោទ  អញឈរជាមួយព្រគួសារអញលោហ�យ ដែតក្នងុមលោនា�ូលោស�ចលោហ�យគិតថ
អ្នកណលោធ\�អីក៏លោធ\�លោl  គឺអញចុះនរកជាមួយព្រគួសារអញលោហ�យ  លោហ�យអញ
ដែថមទំងរុញព្រគួសារដែដលជាទីព្រសឡាញ់របស់អញឱ្យដំាក្បាលចុះកាន់ដែតលោលpន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 208



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

លោx�ងលោទ&ត។ �ូលោស�ច ចំាលោម�លលោគលោដាះព្រសាយយ្៉ាងលោមច៉ជាមួយធម៌អញរបស់លោគ
លោគខា្ល្ច(ក់មខុ�ីរថ្ងៃដព្រគប�ិត  លោហ�យលោlសំងំខ្ពស់មខុខ្ពស់មត់ក្នុងនរកហ្នុង
ឬយ្៉ាងលោមច៉ កំុឱ្យវាខូចលោ�ក លោព្រ��សលោរសីផ្លវូណក៏(ន ចង់ឈ្នះលោយ�ងឥxូវលោហ�យ
លោlខ្ពស់មុខខ្ពស់មត់លោFនរកលោព្របតក៏(ន លោនះលោហ�យជាព្រកុមព្រគួសារដែដលមន
�នអកតញ្ញូជាអ្នកនំាផ្លូវ វាអាវំសិលោរាអី៊ចឹង។ ដល់ដែតខា្មស់្លោយ�ងលោ�ក ចង់លោល�ក
មុខលោល�កមត់អញហ្នងុលោ�កថខ្លួនលោគមនិខសុហ្នងុលោ�ក មិនដឹងជាលោចញផ្លវូណ
ល្អ មនដែតលោlWមផ្លូវងាប់ហ្នងុដែតម្តងលោl លោត�ឈ្នះចតិ្តលោគលោហ�យហ្នុង? ហ្នុងថ
ឯងឆ្ល្តជាលោមព្រគួសារគួរឱ្យទុកចិត្ត(នលោហ�យហ្នុង? ហ្នុងជាស្អី? ហ្នុងគឺអញ
អញគឺវាអី៊ចឹង។ ចំាលោម�លមនុសស្ធុនៗលោនះយកឈ្នះអញ(នដែដរឬលោទ លោទះវា
លោlផ្លូវណក៏អាវំសលិោរាសព្រមប់ការយល់របស់វាដែដរ ដែតលោយ�ងវិញយល់ថ លោប�
វាបកលោព្រកាយជាលោព្រត�យសុខ លោប�វារុលលោlមុខ ហ្នងុ(នគឺអាវំសិលោរាដែមន។ សម័យ
លោនះគឺសម័យកម្ល្ងំរមូរខា្ល្ងំ កម្ល្ងំរមូរខា្ល្ងំលោនះបលោង្ក�ត(នជាចិត្តមនុស្សដែលង
ដឹងខុសដឹងព្រតូវអី៊ចឹងណ៎្  គិតថឈ្នះលោគ  ក្នងុចិត្តវាគតិថឈ្នះលោគ  ដែតWម�ិត
គឺវាបំផ្លញ្ខ្លនួឯងលោទ។ លោដាយមនុស្សមិនដឹង លោដាយមនុស្សអវិជា្ជព្្រកាស់ វាលោម�ល
លោu�ញថ�ីវិតគឺមនដែតក្នុងលោ�កិយជាមនុស្សលោនះ  វាលោព្រប&បដូចជាផ្លូវថ្នល់
ដែដលមនព្របដែវងលោlមុខរាប់�នគីxូដែមព៉្រតគា្មន្ទីបញ្ចប់អី៊ចឹងដែដរ ដែតWម�ិត
“ផ្លូវថ្ងៃន�វីិតគឺកាត់ទទឹងថ្នល់លោទលោត�  ព្របដែវងព្របដែហល១០លោl២០ដែម៉ព្រតហ្នងឹអស់
លោហ�យ ជាផ្លវូឆ្លងកាត់យ្៉ាងខ្លបំីផុតលោlលោល�លោទវWព្រ�ហ្មជាង២០ឋាន កាត់ឋាន
មនសុស្លោ�កចះុលោlតិរចា¹ន្  លោព្របត នរកជាង២០ឋាន ចតិ្តលោដ�រក្នងុផ្លវូហ្នងឹលោl
មកលោlមកដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធលោ�កលោ�ថ  វិលវល់ក្នងុវាលវដ្ដសង្សារលោព្រច�នអលោនក ។”
លោប��នកតញ្ញូសា្គ្ល់ផ្លូវ�ីវិតលោនះ ឬសា្គ្ល់ធម៌លោនះ លោនាះលោគនឹងនាំផ្លូវខ្លួនឯង
និងនំាផ្លវូហ\ងូមនុស្សលោដ�រកាត់វាលវដ្ដសង្សារក្នងុសុគតិភ� ឬក្នុងទីខ្ពស់លោlកាន់
លោគាលលោÍគឺ�ួបព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធ  លោហ�យ(នកា្លយ្លោlជាព្រ�ះអរហន្តលោFទីបញ្ចប់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 209
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ក្នុងដំលោណ�រផ្លូវលោlរកលោគាលលោÍលោនះ លោដាយលោយ�ងមនកតញ្ញូ�ននាំផ្លូវជាលោម
ព្រគួសារឬជាលោមហ\ងូ លោនាះដលំោណ�រទំងអស់គា្ន(្នសុខសាន្តរយ�នជាតមិនុ
នឹងលោlដល់លោគាលលោÍកា្ល្យជាព្រ�ះអរហន្ត  ដែតលោប�លោមព្រគួសារ  ឬជាលោមព្រគួសារ
ជាប្តីព្រប�ន្ធ�ូដែកលោកងលោគ�ួយប្តីព្រប�ន្ធខ្លួនឯង ជាលោមព្រគួសារលោចះលោកង�ីលោគ�ួយ
ព្រគួសារខ្លួនឯង ។ល។ គឺ�នអកតញ្ញូ  លោនាះសម�ិកព្រគួសារលោFWមផ្លូវ�ីវិត
នឹង�ួបលោព្រគាះមហន្តរាយដ៏ធំ ដែបក(ក់ខា្ចត់្ព្រពាត់ព្រកុមព្រគួសាររងទុក្ខរលោហមរហាម
លោវទនាលោរ&ងៗខ្លួនលោព្រពាះមនលោមហ\ូងជា�នអកតញ្ញូលោនះ។ ដូលោច្នះលោហ�យ(នជា
ក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូ មនសុស្ដែដលចិត្តមន�ហំរ សមណសល់ោធ\�ជាទី�ឹងថ្ងៃនព្រកុម
ព្រគួសារប្តពី្រប�ន្ធ និងហ\ងូមនស្ុសដែដលខ្លនួលោម�លដែថ គឺជាចិត្តដែដលគរួឱយ្លោគារ�
ខា្ល្ំងណស់។ មនុស្សចិត្តមន�ំហរមិនដែមនជាមនុស្សរឹងត្អឹង ឬរងឹរូសមនះ
លោx�យ  គឺលោចះសា្ត្ប់លោហតុផល  ថ្លឹងដែថ្លងលោហតុផល  ឈរលោល�លោហតុផលព្រគប់
កាលៈលោទសៈទំងអស់  វាលោព្រប&បដូចជាចានដែដកមួយដែដលអដែណ̧តលោFព្រតង់
ចំណុចទឹកគួចអី៊ចឹង វាមិនដែមនមិនផ្លស់្ទីលោFងាប់ស្តកូលោនាះលោទ វាផ្លស់្ទីរហូត
ដែតផ្លស់្ទីយ្៉ាងណក៏លោដាយក៏វាលោFដែតចំចំណុចទឹកគួចហ្នងឹដែតរហូត។  មនុស្ស
លោចះសា្តប់្លោហតុផលលោគ  អាចWមលោគ(នលោFលោ�លដែដលលោគឱ្យលោហតុផលលោlខ្លនួ
�ិចារណលោlលោu�ញថសមលោហតុសមផលដែមន ខ្លនួអាចផ្លស់្ទី�ំហររបស់ខ្លនួ
ជានិច្ច ឬរក្សា�ំហររបស់ខ្លនួជានិច្ច ឬរកំលិ�ហំររបសខ់្លនួលោlទីលោនះ ឬទីលោនាះ
លោដាយដែផ្អកលោlលោល�លោហតុផលជានិច្ច  លោប�លោu�ញថលោហតុផលរបស់ខ្លួនសមរម្យ
លោហ�យ  ព្រតឹមព្រតូវលោហ�យ  វាយឱ្យទល់ដែតងាប់ក៏មិនWមលោគដែដរ។  លោគមនិដែដល
លោព្រប�ពាកយ្ថ ខ្ញុមំិនដែលងគា្ន្លោទ លោព្រពាះខ្ញុំអាណិត ខ្ញុមំិនដែលងគា្ន្លោទលោព្រពាះលោដ�មប្ី
កូន  ខ្ញុំមិនដែលងគា្ន្លោទលោព្រពាះកូនលោFតូចចាំកូនធំសិន  ខ្ញុំមិនដែលងនឹងមនុស្ស
លោនះលោទលោព្រពាះលោគ(នលោធ\�ល្អជាមួយខ្ញុ�ីំមុនលោព្រច�នណស់ ខ្ញុមិំនដែលងគា្នល្ោទ លោព្រពាះ
អាណិតដែម៉លោក្មកខ្ញុំ  ឪលោក្មកខ្ញុំ  អាណិតដែម៉ខ្ញុំ  អាណិតឪខ្ញុំ  មិនដឹងជាលោហតុផល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 210
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ស្អខី្លះលោទ ដែត�ូសា្ត្ប់លោl សស្រង្គឺតដែតលោធ្មញ �ូមិន(នឮដូចលោហតុផលដែដលលោគ
(នព្រ(ប់�ូលោនាះលោx�យ។ �ូសួរក្នងុចិត្ត�ូថ អ្នកមនដឹងថអ\ីៗ ទំងអស់ដែដល
អ្នកចាតទ់ុកថជាលោហតុផលសមរមយ្សព្រមប់អ្នកដែដលសលោព្រមចចតិ្តមិនដែលងលះ
ដែតភាគមី្ខ្ងលោទ&តលោគ(នចាត់ទុកវាជាចំណចុលោខ្សាយ ចំណុចឈឺរបស់អ្នកលោទ
លោគមិន(នចាត់ទុកជាលោហតុផលដូចអ្នកលោទ ដែតលោគចាត់ទុកថអ្នកមនចំណុច
លោខ្សាយឱ្យលោគចាប់(នលោហ�យ លោត�អ្នកមនដឹងចិត្តរបស់ភាគីម្ខង្លោទ&តលោនាះឬលោទ?

គឺអ្នកទុកចំណុចឱ្យភាគីម្ខង្លោទ&តកាន់ក្នងុថ្ងៃដលោហ�យ លោគចំាដែតព្រច(ច់ដួងព្រ�លឹង
របស់អ្នកលោទ  លោប�អ្នកដឹងព្រតង់ចំណុចលោនះលោហ�យ  លោត�អ្នកលោ ្́ត្ចិត្តឬលោទ  លោនះជា
មនុស្សដែដលអ្នកព្រតូវមនលោហតុផលបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយគា្នល្ោlមុខលោទ&តឬ? លោប�
លោនាះជាលោហតផុលលោដ�មប្ីឱ្យអ្នកបន្តទំនាក់ទំនងលោlមខុលោទ&តគឺមននយ័ថ អ្នក
(នរុញភាគីម្ខង្លោទ&តចុះលោព្រជាះកាន់ដែតលោព្រÌលោlៗលោហ�យ។ លោនះគឺការអនុលោព្រគាះ?

អនុលោព្រគាះគឺលោដ�ម្បីឱ្យមនុស្សម្ខង្លោទ&ត(នសុខ លោប�លោធ\�ឱ្យមនុស្សម្ខង្លោទ&តកាន់
ដែតខចូលោl កានដ់ែតខុសលោl លោត�វាជាព្របលោយា�ន៍ថ្ងៃនការអនុលោព្រគាះដែដរ? �ូមិនដងឹ
ថចិត្តអនុលោព្រគាះ  ឬមិនអនុលោព្រគាះលោទ  ប៉ុដែន្តទលោង\�អនុលោព្រគាះរបស់អ្នក(នលោធ\�ឱ្យ
ភាគីម្ខង្លោទ&តដំាក្បាលចុះកាន់ដែតលោព្រÌលោx�ងលោហ�យ  ដែតលោប�លោនាះព្រគាន់ដែតជាលោលស
ប៉ុដែន្តលោហតុផលមក�ីអ្នកព្រតូវការអ\ីមួយ�ីភាគីម្ខ្ងលោទ&ត �ូគិតថអ្នកមិនដែមន
លោភ្ល�លោទ អ្នកគឺលោថកដែតម្តង។ សរុបមក វាគា្ម្នលោហតុសមរម្យអ\ីលោlអនុលោព្រគាះឱ្យ
មនុស្សម្នក់្លោទ&តមនឱកាសក្នងុការលោធ\�កំហុសកាន់ដែតលោព្រច�នលោx�ងៗលោនាះលោទ លោនះ
គឺដែភ្នកបញ្ញ្។  ដូលោច្នះលោហ�យក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូ  មនុស្សដែដលមន�ំហរ  គឺជា
មនុស្សដែដលមនឧត្តមគតិគឺជាចិត្តដែដលគួរឱ្យលោគារ�ខា្ល្ងំណស់ វា�ិតជារស់
លោFជាមួយមនុស្សដែដលមនចតិ្តព្របលោភទលោនះ(នទទួលភា�កក់លោ´្តខ្ា្ល្ងំណស់
លោយ�ងអាចលោដក(ន លោយ�ងអាចលោធ\�អ\ីៗលោដាយទុកការងារលោម�លខុសលោម�ល ព្រតូវឱយ្
មនុសស្មន�ំហរលោនះជាអ្នកលោម�ល�ំនួសចុះ លោប�លោគជាលោមព្រគួសារ ជាលោមហ\ូងថ្ងៃន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 211
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ព្រកុមមនសុស្ចនំនួណ  មនុស្សក្នុងចនំនួលោនាះនងឹមនទី�ឹងរងឹមំសព្រមប�ឹ់ង
សា្ន្ក់អាព្រស័យណស់។ លោនះជាចិត្តកតញ្ញូ។ សូមក្មួយៗ�ព្រងីកការលោម�លWម
ទ្វរ្មលោនាឱ្យកាន់ដែតទូ�យលោx�ងៗ  លោនះគឺជាការ�ព្រងីកចិត្តកតញ្ញ។ូ  សូមក្មយួៗ
រីករាយនឹង�វីិតយល់ព្រតូវរបស់ក្មយួៗចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2761931960701547
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