
          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី២៩ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:៣២នាទីរំលងអព្រ2ាព្រ.
ក្មួយៗលោព្រប�ទ្វ្រមលោនាលោដ�ម្បីគិត�ិចារណលោម�លចុះ!  លោមលោរ&នដែដលលោគ

លោ�ថ ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាបលោព្រង&នលោដាយព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធ(នចូលមកក្នងុព្រសុក
ដែខ្មរលោហ�យកា្លយ្ជា�ំលោនpសាសនាក្នងុ�ីវិតរស់លោFយ្៉ាងលោព្រÌរបស់ព្របជា�លរដ្ឋដែខ្មរ
ដែតក្មួយគិតលោម�លចុះ!  លោត�មនអ្នកណម្ន្ក់Wំង�ីអតីតកាលមកដល់បច្ចុប្បន្ន
(នមកWម�ន្យល់លោមលោរ&នព្រ�ះ�ុទ្ធដល់ព្របជា�លរដ្ឋដែខ្មរ  ដែដលបដិបត្តពិ្រ�ះ
�ុទ្ធសាសនាលោFក្នុង�វីភា�រសព់្របចាថំ្ងៃថdរបសគ់ាត់លោទ?  ឬគាតល់ោ�pតៗគា្ន្មកជា
សាសនាដែដល�ួកគាត់ព្របកាន់យកថ ជាសាសនាដែដល�ូ�សាសន៍ព្រតូវដែតមន
�ំលោនpមួយ គឺព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាលោនះលោFក្នុង�ីវិតរបស់�ួកគាត់។ ក្មួយសញ្ជឹង
គិតរកលោម�លចុះ!  លោត�ក្នុងព្របវត្តិសាស្រស្តថ្ងៃនព្របលោទសដែខ្មរលោយ�ង លោត�មនអ្នកព្រ(�្ញ
លោត�មនល្បីលោឈា្មះ្ណមយួលោទ លោយ�ងនឹងយកព្របវត្តិអ្នកលោនាះមកគិត�ិចារណ
លោម�ល៍! ថលោត�គាត់ជាមនុស្សយ្៉ាងលោមច៉។ សូមក្មយួៗនឹករកលោឈា្មះ្អ្នកលោនាះលោហ�យ
មកព្រ(ប់�ូ �ូនឹងយកព្របវត្តអិ្នកលោនាះមកគិត�ិចារណលោដ�ម្បីសា្គល់្សមត្ថភា�
ដែភ្នកបញ្ញ្ និងទឹកចតិ្តរបសប់គុ្គលលោនាះ ថលោត�សមជាអ្នកបំភ្លឺនូវលោមលោរ&នព្រWស់
ដឹងរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធលោនាះដែដរឬលោទ។ លោប�Wមការសលោង្កត�ិនិត្យរបស់�ូវិញ �ូរក
មិនលោu�ញអ្នកណមយួក្នុងព្របវត្តិសាស្រស្តដែខ្មរ ជាអ្នក(នយល់នូវអ\ដីែដលព្រ�ះ
សម្ម្សម្ពុទ្ធ(នបលោព្រង&នលោនាះលោx�យ។  មនអ្នកខ្លះលោគ(នព្រ(ប់�ូWមការ
សិក្សាព្រសាវព្រជាវរបស់លោគ លោគថព្រ�ះ(ទ�យវរ្មន័ទី៧ជាអ្នកព្រច(ច់ចូលគា្នរ្វាង
ព្រ�ហ្មញ្ញសាសនា និងព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនា។ �ូមិនដឹងថលោរpងលោនះ�ិតឬយ្៉ាងណ
លោនាះលោទ ប៉ុដែន្តព្រគាន់ដែតឮថព្រច(ច់ចូលគា្ន្រវាងព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនា និងព្រ�ហ្មញ្ញ
សាសនា �ូដឹងថមិនលោក�ត(ត់លោlលោហ�យ។ �ូ(នគិតថ លោហតុយ្៉ាងលោមច៉(ន
ជាយករបស់ល្អបរិសុទ្ធឥតលោល�សឥតខ\ះលោlដាក់បដែន្ថមបន្ថយបលោញ្ចញបញ្ចលូ
ព្រច(ច់ចូលគា្ន្អី៊ចឹងលោlវិញ លោត�ការលោនះជាលោរpងព្រតឹមព្រតូវលោក�តដែដរឬលោទ? លោគ(ន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 213
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�នយ្ល់�ូបដែន្ថមលោទ&តថ  អី៊ចឹងលោហ�យ(នជាមនដែបបដែផនព្រ�ហ្មញ្ញសាសនា
លោFក្នុង�លំោនpព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនារបសល់ោយ�ង លោយ�ងព្រតូវដែតយល់អំ�ីចំណុចលោនះ។
�ូនឹកគិតចំណុចលោនះថ លោយ�ងព្រតូវដែតទទួលសា្គ្ល់ចំណុចxប់របសដ់ែខ្មរលោយ�ង
ទឹកដែដលល្អបរិសុទ្ធព្រតូវយកលោlផឹក(នលោសាះព្រសាប់ដែតចាក់បញ្ចូលទឹកកខ\ក់
លោហ�យ លោគនយិាយលោដាយលោមទនភា�ថ  លោយ�ងព្រតវូដែតទទួលសា្គ្ល់ការ�យ
បញ្ចូលគា្ន្ថ្ងៃនសាសនាទំង�ីរលោនះ។ �ូគិតក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូថ អ្នកនិយាយ
លោនះ�ិតជាxប់គា្ម្នដឹងអីដែមន ទឹកដែដលសា្អ្តបរិសទុ្ធអាចផកឹ ឬលោព្រប�ព្រ(សជ់ា
អ\ីក៏(ន ព្រសាប់ដែតយកទឹកកខ\ក់មក�យលោដាយលោមទនភា�ថលប្ាយទឹកល្អ
និងទឹកកខ\ក់លោនាះ គឺជាសមិទ្ធផលដ៏ឆ្ល្តវាងថ្ងៃវរបស់អ្នក�យលោនាះលោទ&ត  �ូ
គិតថឆ្កួតសុទ្ធ។  ចាប់�ីចំណុចដែដលលោព្រប�ខួរក្បាលលោដ�ម្បលីោព្រចាះយកស្អីជាលោរpង
ព្រតឹមព្រតូវអាចទទួលយក(ន ស្អីជាលោរpងមិនព្រតឹមព្រតូវ  ព្រតូវទត់លោចាល �ូគិត
លោម�លអំ�ីពាក្យសម្ដីទំងឡាយណដែដលលោគចាត់ទុកថជាពាកយ្សម្ដីរបសព់្រ�ះ
សម្មស្ម្ពទុ្ធថ្ងៃនលោយ�ង។ �ូលោទ�សមុនលោគពាក្យថព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនា ក្នងុមលោនារម្មណ៍
�ូ �ូមិនព្រ�មលោសាះលោx�យដែដលលោគយកលោមលោរ&នព្រ�ះ�ុទ្ធដែដលបលោព្រង&ន�ួកលោយ�ង
លោlដាក់ជាសាសនា  លោនះជាកំហុសធំណស់ដែដលនាំឱ្យរ�យន័យថ្ងៃនការ
បលោព្រង&នរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធ។ ក្មួយគិតលោម�លចុះ! ព្រ�ះ�ុទ្ធបលោព្រង&នលោយ�ងអំ�ីដំលោណ�រ
ព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃនធម្មជាតិ  មនុស្សព្រគបគ់ា្ន្ឱយ្ដែតលោព្រប�ខួរក្បាលគឺអាចយល់(នព្រគប់
គា្ន្ទំងអស់ លោហតអុីការបលោព្រង&នដែបបលោនះវាលោlជាសាសនាលោlវិញ?  សាសនា
(តព្រគឹះរបស់វាគឺ�ំលោនp  លោហ�យការបលោព្រង&ន�ីដំលោណ�រព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃនធម្មជាតិ
របស់ព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធ គឺលោដ�ម្បីឱយ្លោយ�ងលោក�តសទ្ធ្។ មកដល់ព្រតង់លោនះ មនអ្នក
Wមបកព្រសាយថ ព្រតូវលោហ�យ សទ្ធ្ដែព្របថ�ំលោនp �ូនឹកគិតថលោប�លោភ្ល�លោទលោFឱ្យ
លោសd¬មលោl  លោគដែថមពាក្យព្រ�ះថ្ល្លោlលោល�ពាក្យសទ្ធ្  ថសទ្ធ្ព្រ�ះថ្ល្�ីលោព្រពាះកុំ
ឱ្យមនុស្សxប់  យកពាក្យសទ្ធ្លោlលោព្រប�ថជា�ំលោនp  ព្រសាប់ដែតមកxប់ទូទំង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 214
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ព្របលោទសឱ្យទល់ដែត(ន។ �ូដឹងលោហ�យ �ូគិតលោu�ញលោហ�យ ដំលោណ�រអ៊ីចឹងៗ
ដែដលជាដំលោណ�រកា្ល្យន័យបន្តិចម្តងៗរហូតដល់រលត់ន័យ គា្ម្នលោសសសល់
បន្តិចលោសាះថ្ងៃនការបលោព្រង&នព្រ�ះធម៌ដែដលជាលោមលោរ&នព្រWស់ដឹងនូវដំលោណ�រធម្មជាតិ
របស់ព្រ�ះ�ុទ្ធ។ កម្មដែដលន័យ�ិតគឺកម្ល្ំង លោយ�ងធក់ស្អីលោlកម្ល្ំងលោចញលោlវូ
លោហ�យរបស់ហ្នងុលោបុ�ង ព្រសាប់ដែតកម្មលោនះកា្លយ្លោlជាកម្មផលក្នងុ�ំលោនpសាសនា
របស់អ្នកកាន់ និងអ្នកបលោព្រង&នព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាហ្នងឹលោlវិញលោl។ ដែតលោទះយ្៉ាង
ណក៏លោដាយក៏ពាក្យបលោព្រង&នរបស់ព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធលោFមនវត្តមនរស់រលោវីកក្នុង
�វីិតរស់លោFរបស់ព្របជា�លរដ្ឋដែខ្មរដូចជាពាកយ្ថ បុណ្យ(ប និងសីលមន
លោចតនាជាតួ លោចតនាហំ ភិក្ខលោវ បុញ្ញំ  (បំ សីលញ្ច វាទមិ  ដែតស�\ថ្ងៃថdបុណ្យ
(បនិងសីលលោគមិន(នគិត�ិចារណដល់លោចតនាលោទ។  លោ�ល�ូវិបស្សនា  �ូ
(នដឹងថលោចតនាប៉ះពាល់ខា្ល្ំងណស់ៗៗៗលោlដល់ចិត្ត  ចិត្តលោយ�ងខំសំងំលោធ\�
ជាលោស្ម�  លោព្រពាះលោយ�ងចំាថវិបស្សនាព្រតូវមនសតិដឹង ជាមួយនងឹចិត្តជាឧលោបកា្ខ្
ចលំោពាះលោវទនាទំងឡាយដែដលសតិស្ទង់លោu�ញ។ �ូនឹកថចិត្ត�ូឧលោបកា្ខ្លោហ�យ
ដែតWម�ិតមនឧលោបកា្ខ្ឯណ ចិត្ត�ូសំងំចំាលោម�លលោវទនាលោFលោល�ក្បាល�ូ ព្រគាន់
ដែត�ូគិតថចាំលោម�លវាមុខដែតលោចញលោlWមលោល�ក្បាល�ូលោនះលោហ�យ  ព្របដែហល
កន្លះលោម៉្ង វាកានដ់ែតលោចញលោវទនាចប្ាសល់ោx�ងៗ ដែតវាមនលោចញលោlណឯណ
លោ�លលោនាះ�ូនកឹគតិថព្របដែហលចិត្តអញអតឧ់លោបកា្ខ្លោទដឹង �ូខំលោធ\�មនិដឹងមនិ
គិតដល់លោវទនាលោនាះ វាលោចញវាចលូលោព្រសចដែតវាលោl ដែតវាមិនលោlណលោសាះ មួយ
សន្ទះុ�ូដូចជាលោភ្លចគិតអំ�ីលោវទនាលោនាះ ព្រសាប់ដែតវាធូរ�ីក្បាលលោនាះរួចវាតឹងលោl
ចុងលោ��ង  លោក�តលោវទនាលោFចុងលោ��ងលោនាះយ្៉ាងខា្ល្ំង  �ូភា្ញ្ក់នឹកក្នុងចិត្ត  អូ!Wម
ដំលោណ�រវាគឺវាទញ�ីចុងលោ��ងលោនាះមកលោទលោត�  ឯងខំគិតថវាលោចញលោlWមក្បាល
ហ្នងុលោហ�យ  វាមនអី៊ចុងឯណ  លោ�លដែដលចិត្ត�ិតជាឧលោបកា្ខដ្ែមន  ដែខ្សលោវទនា
ដែដលលោក�តលោFនឹងខួរក្បាលលោនាះ វាទញដែខ្សសងា្ខ្រលោFឯចុងលោ��ងឯលោណះ។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 215
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អូ!  ព្រ(ជា្ញ្ព្របដែហលអញផងលោFដែត�ិ(កសម្គ្ល់  ចះុអ្នកលោផ្សងលោទ&ត លោ�ក
យាយលោ�កW  លោត�វិបសស្នាយ្៉ាងលោម៉ចលោl  លោហ�យអ្នកលោធ\�បុណ្យលោធ\�ទនមន
ដឹងថលោចតនាវាមនឥទ្ធ�ិលខា្ល្ងំបុ៉នណលោទលោlលោល�ចិត្ត។ លោត�ដាក់(ព្រតលោ�ក
លោដ�ម្បីឱ្យ(នមកអញហ្នឹង វាជាលោចតនាលោដ�ម្បីលោគឬវាជាលោចតនាបុណ្យ ឬដែចក
អំលោណយបលោងា្ហះ្Wមលោហ\សបុ៊ក លោធ\��ិធីបុណ្យយកមុខWមដែបបសាសនា ទូល
គម្ពរី(ចផ្កដ្ាកច់ងុលោ��ងWមដលំោណ�ររបសល់ោ�កម្ចស្់ព្រគូលោគ លោធ\��ិធីសាសនា
លោផ្សងៗWមព្របលោទសដែដលលោគមន�ំលោនpហ្នុង។ល។  លោត�វា(នបុណ្យដូចលោគគិត
ហ្នុងលោទ?  លោចតនាគឺលោចតនាណ៎!  បុណ្យ(បសីលគឺលោចតនា  លោហ�យធម៌ដែដល
សនសំ្ទំងអស់(នលោlចតិ្ត សនសំ្ចិត្តចង់(នបណ្ុយ លោធ\�អីយកដែតមខុ មិនមន
ចិត្ត�ួយលោគ�ិតព្រ(កដលោទ ដែតនឹកគិតថលោធ\�លោl(នបុណ្យជាលោដ�ម។ លោត�លោគកំ�ុង
សន្សំអ\ីលោlឱ្យចិត្ត?  គឺសន្សំចិត្តដែដលលោធ\�ហ្នុង  មនុស្សដែដលមនចិត្តស្អីក៏លោធ\�
ស្អីក៏លោធ\�ៗ សដែម្តងៗគឺសភា�ដែបបហ្នុងលោហ�យដែដលចិត្តរបស់គាត់សន្សំ  អ្នកខ្លះ
លោlសន្សំលោធ\�ៗលោFនរកលោFលោព្របតក៏មន  លោនះលោហ�យដែដលលោគមិនដងឹសភា�ធម៌
លោត�វាព្របព្រ�ឹត្តលោlយ្៉ាងណ  លោគលោធ\�Wមដែត�ំលោនpសាសនារបស់លោគ  �ូសម្លងឹលោl
�ួកលោគលោហ�យនឹកសលោង\គដែតក្នុងចិត្ត  លោនះជាសម័យកម្ល្ំងរមូរខា្ល្ំងដែមន ចិត្ត
មនុសស្ដែលងសា្គ្ល់បុណ្យ(បថយ្៉ាងលោម៉ចលោlលោហ�យ �ះិជាន់លោកងព្របវ័ញ្ចលោគ
(នលុយទុកលោធ\�បុណ្យ ហ្នងុគឺបុណ្យដែមអ៉ាបុណ្យលោគលោហ�យ!  �ូមិនដឹងជានិយាយ
�ន្យល់ព្រ(ប់គាត់ថលោម៉ច។  ក្មួយៗសម្លឹងលោម�លសនា្ត្នចិត្តល្អលោម�ល៍!  លោត�មន
សនា្ត្នចិត្តល្អណលោល�ស�ីសនា្ត្នអិលឌីភីហ្នឹងលោទ&ត។  ដល់លោ�ល�ូ�ន្យល់
ធម៌លោu�ញសនា្តន្ហ្នងឹយល់ធម៌លោលpនលោទ លោហ�យក្មយួសម្លងឹលោម�លលោដាយទ្វរ្មលោនា
លោlក្នុងចំលោណមសនា្ត្នចិត្តអ្នកលោFលោព្រ´អិលឌីភលីោម�ល៍! លោត��ួកលោគមនសនា្ត្ន
ជាមនសុ្សយា៉្ងលោម៉ចលោl? សនា្ត្នមិនលោចះសា្ត្ប់លោហតុផល លោlជាតិខាងមុខ គឺ
ចិត្តដែដលមិនលោចះសា្តប្ល់ោហតផុលហ្នងឹដែដលលោlមខុលោទ&ត សនា្តន្ដែដលមនិលោចះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 216
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ឈឺឆ្អ្លនងឹសង្គម លោlខាងមខុលោទ&ត គឺសនា្តន្ហ្នងឹ សនា្ត្នមិនលោចះ ឈឺឆ្អ្ល
នឹងលោគហ្នឹងដែដលលោlមុខលោទ&ត។ សនា្ត្នដែដលកាច់មួល �ប�ណ៌លោគជាលោដ�ម
ដំលោណ�រ�ីវិតលោlមុខលោទ&តគឺសនា្តន្ចិត្តដែបបហ្នងុដែដលលោlមុខលោទ&ត សនា្តន្ចិត្ត
�ីឥxូវដែដលជាមនុស្សចង់ដែត(នរបស់លោគ  �ិះជាន់លោគ  សាហាវយង់u្នង
ដែដលជាសនា្ត្នចិត្ត�ួកលោគ  សនា្ត្នលោនាះលោហ�យដែដលលោធ\�ដំលោណ�រលោlមុខលោទ&ត
លោហ�យសនា្ត្នចិត្តអិលឌីភីលោយ�ងលោនះក៏លោlមុខជាមួយនឹងលោគហ្នឹងដែដរ  អ្នកលោl
នរកនរក អ្នកលោlលោព្របតលោព្របត អ្នកលោlតរិចា¹្នតិរចា¹្ន  អ្នកមកមនុស្សវិញមក
មនុសស្វិញ អ្នកលោlលោទវWគឺលោទវW លោហ�យអ្នកលោlព្រ�ះព្រ�ហ្មកល៏ោlព្រ�ះព្រ�ហ្មលោl
Wមថ្នក់្ថ្ងៃនសនា្តន្ចិត្តសត\ដែដលសន្សំលោនាះ។ ក្មួយសម្គល់្លោម�ល! លោត�Wំង�ីចូល
ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាមកក្នុង�ីវិតរស់លោFព្របចំាថ្ងៃថdរបស់ព្របជា�លរដ្ឋដែខ្មរលោយ�ង លោត�
មនអ្នកណWមមកតដែព្រមតព្រមង់អំ�ីដំលោណ�រធម៌  ដំលោណ�រចិត្តដែដលលោlចាប់
បដសិន្ធយ្៉ិាងលោមច៉លោនាះលោទ? លោប�កាន់សលីគឺខា្ល្ច(ប លោប�លោធ\�បណ្ុយគឺដាក(់ព្រត
លោ�ក លោហ�យនិង�ិធីសាសនាលោផ្សងៗ ដែដលក្នុងសនា្ត្នចិត្តចងល់ោx�ងឋានសួគ៌
ដែតប៉ុណ្ណឹងគឺចបឯ់វំ។  ក្មួយគិតលោម�លលោត�ព្រតូវលោទ?  កាន់សីលលោព្រពាះចិត្តខា្ល្ច(ប
លោធ\��ិធីបុណ្យលោព្រពាះចិត្តចង់(នបុណយ្លោx�ងឋានសួគ៌ជាលោដ�ម ចបព់្រតឹមប៉ុណ្ណឹង។
លោនះលោហ�យជា�ំលោនpសាសនាដែដលលោគលោ�ថព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាលោនាះ។  �ិតជា
គរួឱ្យសលោង\គដល់ស�\សត\ណស់  ដំលោណ�រព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃនធម្មជាតិគឺល្អិតល្អន់
�ន្យល់មិនងាយយល់លោទ អ្នកណសា្តប្យ់ល់ព្រតូវដែតលោចះលោព្រប�ខួរក្បាល�ិចារណ
រកលោហតុផលលោដាយចិត្តសលោង\គលោនpយណយនឹង�ីវិត លោu�ញ�ីវិតលោគដូច�ីវិត
ខ្លួនឯងដែដរ លោក�តចតិ្តអាណិតចង់�ួយព្រ(ប់ យតិលោយាងឱយ្លោគ(នលោlទខី្ពស់ផង
គឺចិត្តដែដលគា្មន្អញ ចិត្តដែដលគា្មន្ទិដ្ឋមិនះ លោហ�យនិងតណ្ហ្ ចិត្តព្រ(សចាក
អកុសលធម៌ទំងឡាយមនព្រចដែណនឈា្ន្នីសគនំុំកំណញ់ជាលោដ�ម  លោត�ដែខ្មរ
លោយ�ងដែដលកាន់ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាមនយល់�ីចំណុចលោនះលោទ?  គឺធម្មជាតិណ៎!
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គា្មន្សា្គល់្អ្នកណជាអ្នកណលោទ វាព្របព្រ�ឹត្តWមដំលោណ�ររបស់វា លោប�វាមិនទំង
មន�ីវិតឱ្យលោយ�ងលោlនិយាយជាមួយវា(នផងហ្នឹង  វាគឺជាកម្ល្ំងថ្ងៃនធតុ
ដីទឹកលោភ្ល�ងខយ្ល់ដែដលវិលដែតប៉ុលោណ¾្ះ។ លោប�លោយ�ងលោធ\�ព្រតូវទំនងវា វា(នលោសចក្តី
សុខលោl វាលោlទីខ្ពស់លោl លោប�លោយ�ងលោធ\�ខុសទំនងលោlរកលោសចក្តសុីខគឺវាព្រតូវទំនង
លោlទុគ្គតិភ�ហ្នងុលោl  វាមនលោចះសីុសំណូកអ្នកណ  វាមនលោចះអនុលោព្រគាះឱ្យ
អ្នកណ លោហ�យវាក៏មិនលោចះដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកណដែដរ វាមនដែតអី៊ចឹង វាព្របព្រ�ឹត្ត
លោlអី៊ចឹង វាWមដំលោណ�រអី៊ចឹង វាមនដែតអី៊ចឹងៗលោហ�យនិងអី៊ចឹងៗ លោហ�យវាក៏
ចប់ព្រតឹមអី៊ចឹង លោនះលោហ�យធម៌។  សូមក្មួយៗរីករាយនឹង�ីវិតយល់ធមរ៌បស់
�ួកក្មយួៗលោlចុះ លោហ�យសូម�ួកក្មយួៗរស់លោF(នជាទី�ឹងដល់មនុស្សផងគា្ន្
Wមសមត្ថភា�របស់ក្មួយៗផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2762211270673616
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ថ្ងៃ��ទី២៩ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០១:១៤នាទីរវេ%&ល

កុំលោl�ំពាក់គិតលោរpងអត់(នការហ្នុង  គិតលោរpង(នការអស់លោហ�យ
ឬលោF?  លោប�គិតអស់លោហ�យ  គិតលោរpង(នការអស់លោហ�យ  ចំាគិតលោរpងអត់(ន
ការហ្នុងលោl លោដកលោតះព្រគាប់ឈូក ព្រគាប់ឪxឹកបលោណ̧�រ លោហ�យគិតលោរpងអត់(ន
ការបលោណ̧�រហ្នុងលោl។  មនុសស្ដែដលគិតដែតលោរpងលោល�សៗមិនល្មមអី៊ចឹង ចណំំ
ចះុ! លោចញសំនួរមកដែតលោរpងលោល�សអី៊ចឹងដែតរហូត �ិនិត្យចិត្តខ្លួនឯងលោម�ល ចិត្ត
ខ្លនួមនដឹងភា�ល្មមឬលោទ?  ចិត្តហ្នឹង�ូព្រ(ប់ថឱ្យព្របយ័ត្នលោរpងល្មម  និងមិន
ល្មមឱយ្ដែមនដែទន។  សភា�ចិត្តហ្នឹងលោហ�យ  ដែដលលោព្រកាយ�ីព្រ�ះ�ុទ្ធបរិនិពាន\
វាលោចញជាអ្នក�ូដែកចំាកងធម៌  នំាឱយ្ការដឹងថមនុសស្ព្រតូវដឹងអី  លោចះអីលោនាះ
កាន់ដែតលោខ្សាយលោlៗរហូត(ត់ថ  មនុស្សគួរលោរ&នអីដឹងអីលោនាះទំងព្រសុងលោl
លោហ�យសល់ដែតអ្នកលោចះចំាធមដ៌ចូដែវកក្នុងឆ្ន្ំងរហូតដល់ស�\ថ្ងៃថdលោនះលោl។ លោនះ
មន�ូលោFរស់ចាំកាត់កង  �ូលោu�ញអិលឌីភីបលោង្ក�តព្រគុប�ដែ�កធម៌  �ូដឹងថ
លោ�លអត់�ី�ូលោl មុខដែតលោចញអ្នកណចំាលោចះកងធម៌លោព្រច�នលោx�ងអញធំកា្ល្យ
ជាលោមធលំោគហ្នឹងលោហ�យ។ លោត�លោ�លអត់�ី�ូលោl (នអ្នកណអារកាត់ថ គួរលោចះ
បុ៉ណ¾្ល្មមសមលោហ�យលោl? កាលព្រ�ះ�ុទ្ធលោ�កគង់ព្រ�ះ�ន្មលោFលោx�យ លោ�ក
ជាអ្នកកាត់កងថមនុស្សគួរដែតលោចះស្អី  លោហ�យថស្អវីាលោល�សលោហ�យមិនចំា(ច់។
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ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងថ  “ធម៌ដែដលតថគតព្រWស់ដឹងលោព្រច�នដូចស្លឹកលោឈ�ក្នុងថ្ងៃព្រ�
ដែតតថគតសដែម្ដងដែតធម៌ណដែដលមនព្របលោយា�ន៍ដល់មនុស្សលោទ លោព្រប&បដូច
ស្លកឹលោFក្នងុថ្ងៃដរបស់តថគតអី៊ចឹង ។  អត់�ីព្រ�ះអង្គលោlភា្លម្  អ្នកលោចះចំា” កងធម៌
នឹង(នថ្ងៃដលោហ�យ លោទសនាព្របមូល�ភ ព្របមូលបរិស័ទ ព្រគូធំព្រគូតូច ម្ចស់្ព្រគូ។ ល។
រហូតដល់ស�\ថ្ងៃថdអី៊ចឹងមកលោអ�យ។ ក្មយួៗលោព្រត&មដែតដែ�ងដែត(្៉ន់ដែតជាលោដ�ម បន្តចិ
លោទ&តព្រតូវ(្៉ន់លោហ�យ អ្នក�ដែ�កធម៌លោគព្រតូវការរបស់ទំងលោនះទុកគប់ក្បាលគា្ន្
�ដែ�កៗធម៌ លោu�ញ(៉្ន់ដែត លោu�ញថសលោហាះព្របុយៗតព្រមង់ក្បាលគា្ន្លោហ�យ
ក្មួយ ហាហាហា៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2762675837293826
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ថ្ងៃ��ទី២៩ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៦:០២នាទីល�ាច
�ូគិតថមិនចង់និយាយលោទ �ូគិតថ�ូសរលោសរ�ន្យល់�ីផលអាព្រកក់

ថ្ងៃនអារម្មណ៍អញ  គឺជាការដាស់លោតpនជាព្របលោយាលចំលោពាះក្មួយព្របុសលោឈា្ម្ះ
Laing  Kosal  លោហ�យ។ �ូនឹកគិតថការ�ន្យល់�ីអញរបស់�ូវា(នលោlជា
ចំលោណះដឹងសំខាន់ណស់សព្រមប់មនុស្សទូលោl និង(នលោlជាការដាស់លោតpន
ជាព្របលោយាលលោlក្មួយ  Laing  Kosal  មិនខាន។  �ូគិតថក្មួយជាអ្នកសា្ត្ប់
អិលឌីភីដែដរ  ដូលោច្នះក្មយួមុខដែតមនសនា្តន្និយាយសា្ដប់្គា្ន(្នខ្លះលោហ�យ  បុ៉ដែន្ត
Wមរយៈព្របតិកម្មជាស្ទីកu័រលោល�សំលោណរ�ូដែដលមនុស្សដែដលក្មួយមិនលោ�ញ
ចិត្ត  លោព្រពាះលោគ(នព្រ(ប់�ីចំណុចមិនល្អរបស់ក្មួយដែដលក្មួយព្រតូវដែតដែកលោចញ
�ូដឹងថក្នងុផ្លវូចិត្តក្មយួមនព្របតិកម្មយ្៉ាងលោមច៉លោហ�យ។ ក្មយួៗដថ្ងៃទលោម�លស្ទកីu័រ
ដែដលក្មួយ  Laing Kosal  (នព្របតិកម្មលោល�សំលោណររបស់�ូដែដលផុស លោដាយ
មនុសស្ដែដលដែកលម្អក្មួយ  Laing  Kosal  ក្មួយៗនឹងយល់�ីព្របតិកម្មផ្លូវចិត្តថ្ងៃន
ក្មួយ  Laing Kosal  លោហ�យ។ �ូលោម�លស្ទីកu័រលោនះលោហ�យ �ូលោស�ចលោចះដែតនឹក
គិតថ អញគឺ�ិ(កយកឈ្នះដែបបហ្នងឹហ្ន!៎ អី៊ចឹង(នជា�ូនិយាយថ “ ការឈ្នះ
ខ្លនួឯងគឺជាការឈ្នះដ៏កព្រម និងជាការឈ្នះដ៏ព្របលោស�រ ។”  ដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់ដែដល
មនទមdន់៦០លោl៨០គីxូ  មនមុខប៉ុន�ីរ(តថ្ងៃដព្រគប�ិតហ្នឹង  វារឹងមនះ
ខា្ល្ំងណស់  សំយ៉ុងកប្ាលលោlនរកលោlលោព្របតក៏វាព្រ�មលោlដែដរ  គឺវាគិតថវាមិន
ព្រ�មចាញ់លោទ គឺវាឈ្នះលោហ�យ។ ការ�ិតវាកំ�ុងដែតចាញ់អញរបស់ខ្លួនវាលោទលោត�
ហ្នងឹវាគិតថវាកំ�ុងដែតឈ្នះលោគលោហ�យហ្នងឹ  ដែតWម�ិតវាកំ�ុងដែតព្រតូវព្រគបសន្ធប់
លោដាយធម៌អញលោទលោត�។ �ូសលោង្កតលោu�ញលោរpងធម៌អញលោនះមិនងាយមននរណ
យកឈ្នះវា(នលោទ អ្នកលោចញ�ីអិលឌីភីលោl �ូសម្លងឹលោម�លលោដាយទ្វរ្មលោនា�ូលោl
ព្របមូលអ្នកលោចញទំងអស់មកបុកយកធម៌ល្អមិន(នលោស្ម�ធម៌ល្អថ្ងៃនលោរាមលោ��ងមួយ
�ូផង ប៉ុដែន្តមនុសស្អងា្ក្ច់អលោងា្ក្ចរមុិករម៉ក់ដកឹលោlចាក់លោចាលមួយថ្ងៃថdមួយរយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 221
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ឡានមិនអស់ �ួកលោគសុទ្ធដែតមនអារម្មណ៍ថ លោគហ្នងុព្រគាន់លោប�ជាង�ូទំងអស់
ឱ!ធម៌អញលោអ�យអញ!  ដូចកូនដែឆ្កព្រ�ុសយន្តលោហាះ  អ៊ីចឹង ដូចអលោណ̧�ក លោគ
គិតថលោគរត់លោលpន  រត់ព្របណំងឈ្នះយន្តលោហាះ  លោម�លក្នុងមលោនារម្មណល៍ោlកប់
លោយាបលឈ់ឹងមនិដឹងជានយិាយថលោមច៉ជាមយួនឹងលោ�កម្ចស់្អញ ដល់លោl
ឮថឯងទល់ព្រចកមិនដឹងជា�ន្យល់លោ�កអញថលោមច៉ លោ�កអញហក់លោ�ត
កលោញ្ឆញលោហ�យដែព្រសកថលោម៉ចលោប�មិនចាញ់អញ  លោម៉ចលោប�មិនខា្ល្ំងជាមួយអញ
លោl។ ហាហាហាលោ�កអញឈ្នះដែមនលោហ�យ លោlសំងំលោល�កពានលោFទុគ្គតិភ�
លោl លោ�ក(នពានលោlភ�ហ្នុងលោហ�យ។ ក្នុងករណីក្មួយ  Laing Kosal  លោនះ
លោប�ទុកជាខងឹ អន់ចិត្តនឹងបងៗលោFព្រគុបកលូោរថ៉ឱយ្ កគ៏រួលោគារ�ថបងៗ(នផសុ
សំលោណរ�ូលោទលោត�  ដែតលោនះលោ�កអញមិនយល់មុខអ្នកណទំងអស់  គា្មន្លោ�ក
ម្ច្ស់ណសំខាន់លោស្ម�លោ�កម្ច្ស់អញលោទ លោនះលោហ�យគឺលោ�កអញ ឯវំ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2762872137274196
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ថ្ងៃ��ទី២៩ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:៤៧នាទីយប់
ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាក្នុងមលោនាអារម្មណ៍ដែខ្មរ៖

ក្មួយៗគិតលោម�លជាសរុបដែខ្មរអ្នកកាន់ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាតឹងរឹង  លោត�
សកម្មភា�គាត់តឹងរឹងលោល�ស្អីខ្លះដែដលលោយ�ងសម្គ្ល់ថ  �ួកគាត់អ្នកកាន់ព្រ�ះ
�ុទ្ធសាសនាហ្នឹង?  Wមការសលោង្កតរបស់�ូ  លោu�ញថគាត់កាន់សីល  និងលោធ\�
�ិធីបណ្ុយWមសាសនាគាតហ់្នងឹ  លោប�បលោង្ក�នបញ្ញ្លោlឱយ្ចតិ្តលោដ�មប្ឱ្ីយចិត្តមន
ធមក៌តញ្ញូគឺទលោទសូនយ្សុង  ដូលោច្នះរូបភា�ដែដល(នមកចិត្តគឺកាន់សីល  និង
លោធ\��ិធីបុណ្យទនWមដែបបសាសនា  គឺមនដែតប៉ុណ្ណឹងចប់ឯវំ។  សច្ចៈ  �ិភ�
លោ�ករួមទំងលោយ�ងលោក�ត�ីកម្ល្ំងសុទ្ធនិងកម្ល្ំងធតុដែតប៉ណុ្ណឹង លោប�ដែតប៉ណុ្ណឹងវា
គា្ម្នលោចះសុសីណំូក វាអត់លោចះនិយាយសា្ត្បគ់ា្ន(្ន មនយុត្តិធម៌ អត់យុត្តិធម៌
ស្អីវាលោទ គមឺនដែតកម្ល្ំងសទុ្ធលោហ�យនងិកម្ល្ងំធតុដែដលលោចញ�ីក�បៈដែដល
មនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់វិល  លោហ�យអ្នកកាន់ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាដែខ្មរលោយ�ងកាន់
សីល  និងលោធ\��ិធីបណុ្យទន  លោត�អ្នកណចាត់ដែចងបុណយ្ទនសីលដែដលគាត់
លោធ\�សន្សំរាល់ថ្ងៃថdហ្នុង លោទវWព្រ�ះឥស្រន្ទព្រ�ះព្រ�ហ្ម? លោទ! ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងច្បាស់
លោហ�យ សត\ទំងអស់មនកម្ម  «កម្ល្ងំដែដលសត\កាលលោFជាមនុស្សសន្សំទុក គឺ
កម្ល្ងំសន្សំទុកណ៎!»  ជារបស់ខ្លនួ  លោទវWព្រ�ះឥស្រន្ទព្រ�ះព្រ�ហ្មជាសត\ដែដរណ៎!

មនកម្មជារបសខ់្លួនដែដរណ៎!  គា្ម្ននរណកត់ឱយ្នរណលោទ មនដែតព្រ(ប់ថ
សត\មនកម្មជារបស់ខ្លួន  លោហ�យគិតលោម�លលោl  លោត�កម្មវាសន្សំយា៉្ងលោម៉ចលោហ�យ
ឱ្យផលយា៉្ងលោមច៉? ព្រ(ប់រួចលោហ�យព្រគប់គា្ន្មនកម្មជារបស់ខ្លួនរួមទំងអ្នកព្រ(ប់
ហ្នឹងផង គា្ម្នអ្នកណ�ួយអ្នកណ(នលោទ។ ព្រ�ះ�ុទ្ធព្រ�ះអង្គព្រ(ប់លោទ&តថ
បុណ្យ(បសីល(នលោlលោល�ចិត្ត  គឺចិត្តអ្នកសន្សំណ៎!  លោហ�យលោlលោសាយកម្ល្ងំ
សន្សំទុកហ្នងឹ ព្រ(ប់អស់ព្រតឹមបុ៉ណ្ណងឹលោហ�យ សា្តប់្យល់ឬមិនយល់?  គា្មន្នរណ
�ួយសត\(នលោទគឺខ្លួនឯងហ្នុងលោហ�យ។  ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងលោទ&តថ  គា្ម្នការឱ្យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 223
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ទនណព្របលោស�រជាងធម្មទនលោx�យ គឺទនណ៎!  គឱឺ្យទនមនន័យថ(ន
លោlអ្នកទទួលណ៎!  គា្ម្នការឱយ្ទនណព្របលោស�រដូចឱយ្ធម្មទនលោlមនុស្សលោទ
គឺ(នព្របលោយា�ន៍លោlអ្នកទទួលទនណ៎!  មិនដែមនព្របលោយា�ន៍អ្នកឱ្យទនលោទ
ឱ្យធម្មទនលោដ�ម្បីឱ្យអ្នកសា្ត្ប់លោក�តបញ្ញ្  យល់ធម៌គឺយល់ដំលោណ�រព្របព្រ�ឹត្តលោl
របស់ធម្មជាតិវាយ្៉ាងលោម៉ច។ ដល់ព្រតង់លោនះ  សូមអ្នកគតិលោម�លឱយ្ច្បាស់លោដាយ
ខ្លនួឯងចះុ  លោត�សា្តប្់លោ�កលោទសនារាល់ថ្ងៃថdលោក�តបញ្ញ្លោទ?  �ូថគឺអត់មនលោទ
ខុសឬព្រតូវ �ិនិត្យលោម�លខ្លនួឯងចុះ។ គិតដែត�ីខឹង�ូ មិនដឹងថពាក្យ�ូលោនះនិយាយ
�ិត ឬមិន�ិតលោទ �ូទល់តព្រមិះលោហ�យ មិនដឹងជា�ន្យល់លោ�កម្ច្ស់អ្នកកាន់
ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាហ្នឹងយ៉ា្ងលោម៉ចលោទ&តលោទ។ �ូសលោង្ខបលោx�ងវិញ  គឺកាន់សីល
និងលោធ\��ិធីបុណ្យលោធ\�ទនWមដែបបព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនា  លោនះលោហ�យគឺសម្គ្ល់ថ
អ្នកកាន់ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាលោនាះ ដែមនឬក៏មិនដែមន?  ព្របយ័ត្នគិតដែត�ីខឹង�ូ មិន(ន
គិតលោម�លថ�ូនិយាយលោនះ�ិតឬមិន�ិត។  ការ�ិតព្រ�ះ�ុទ្ធលោ�កសដែម្ដងអំ�ី
ដំលោណ�រព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃនធម្មជាតិលោ�ថធម៌  វាគា្ម្នទក់ទងនឹង�ិធីបុណ្យដែបប
សាសនា ឬ(នកាន់សីលលោព្រពាះខា្លច្(បស្អហី្នងុលោទ គឺព្រ�ះអង្គសដែម្ដងអំ�ីដំលោណ�រ
ព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃនធម្មជាតិទំងអស់  លោហ�យលោយ�ងអ្នកសា្ត្ប់  គឺព្រតូវសា្ត្ប់ឱ្យយល់
អំ�ីដំលោណ�រធម្មជាតិដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងលោនាះ លោនះគឺការសា្ដប់្ការ�ន្យល់ធម៌នំា
ឱ្យលោយ�ងលោក�តបញ្ញ។្  ក្មយួៗសលោង្កតលោម�លចុះអំ�ីការសដែម្ដងធម៌ថ្ងៃនព្រ�ះសង្ឃ  និង
ព្រគហស្ថដែដលលោគចាត់ទុកថជាអ្នកខា្ល្ងំៗខាងព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនា  លោត�មន ព្របព្រ�ឹត្ត
Wមដំលោណ�រលោនះដែដរឬលោទ?  លោត�មននរណសា្ដ្ប់លោlលោហ�យលោក�តបញ្ញ្លោទ?  លោនះ
លោហ�យព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាក្នុង�ំលោនpរបស់ព្របជា�លរដ្ឋដែខ្មរ។

ឥxវូ�ូសុំទុក�ំលោនpរបស់ព្របជា�លរដ្ឋដែខ្មរក្នុងព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាមួយ
ដុំសិនចះុ �ូសុំនិយាយអំ�ីដំលោណ�រព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃនធម្មជាតិម្តង។ �ិភ�លោ�ក
លោនះមនក�បៈមួយដែដលមនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់ គឺធតុណ៎!  មិនដែមនជា
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 224
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កម្ល្ំងធតុលោទ  គឺធតុណ។  ក�បៈដែដលមនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់លោនះវិល
ក្នុងទព្រមង់ដូចកូនអាលោ(្៉ង  លោត�វាលោចញជាស្អី?  ទីមួយវាលោចញជាកម្ល្ំងសុទ្ធ
លោម�លនឹងដែភ្នកមនិលោu�ញកម្ល្ំងលោនាះលោទ  ដែតវាមនកម្ល្ំង  លូកលោ��ងដាច់លោ��ង
លូកថ្ងៃដដាច់ថ្ងៃដ លោហ�យលោ�លដែដលក�បៈវិល ក្មយួព្រសថ្ងៃមលោម�លចុះលោប�ក�បៈ
វិលដូចកូនអាលោ(្៉ងក្នុងលំហ លោត�កម្ល្ំងដែដលលោចញ�ីក�បៈលោនាះវាមនរាង
លោáសណ្ឋន្យ្៉ាងលោមច៉? គឺរាងវាលោប�លោយ�ងលោម�លលោu�ញនឹងដែភ្នក វារាងដូចដែផនដី
ហ្នឹងអី៊ចឹង វា�ះកម្ល្ងំខា្ល្ំងលោlខាង លោហ�យកម្ល្ំងលោខ្សាយលោដញតៗគា្ន្លោlលោល�
និងលោlលោព្រកាមដូចរាងដែផនដី  ដែតជាកម្ល្ំងណ៎ក្មយួ!  លោនះលោម�លមិនលោu�ញលោទ
ដែតវាជាកម្ល្ំងលោ�ថកម្ល្ំងសុទ្ធ  ចិត្តនិងលោព្រគាងវិញ្ញ្ណសត\លោសាយរួមទំង
សងា្ខរ្លោធ\��ីកម្ល្ំងសុទ្ធលោនះ លោហ�យក្មួយព្រតវូគិតដល់សភា�កម្ល្ំងណ៎  វាមិន
ដែមនកាត់ផ្តច់្ដូចលោយ�ងកាត់សាច់ព្រកណត់យកមកលោធ\�ចិត្ត  លោព្រគាងវិញ្ញណ្និង
សងា្ខ្រលោទ  គឺវាលោFជាប់នឹងកម្ល្ំងលោដ�មដែដលលោចញ�ីក�បៈវិល  អី៊ចឹងលោហ�យ
(នជាកាលណចិត្តអាW្មនិ្យមគឺកម្ល្ងំរមូរចូលកាន់ដែតខា្ល្ងំលោlៗព្រគប់ៗមនុស្ស
លោធ\�ឱ្យកម្ល្ំងលោដ�មដែដលលោចញ�ីកូនក�បៈវាតឹង លោហ�យមនលោ�លមួយវាព្រទំ
មិន(នក៏ផ្ទះុលោ�កិយហ្នងឹលោl លោត�ក្មយួៗព្រសថ្ងៃមយលល់ោទ អី៊ចឹង(នជា�ូព្រ(បថ់
ចិត្តអាW្មន្យិមហ្នងឹក្នងុសភា�លោ�កិយកអ៏ាព្រកក់គួរឱយ្ស្អប់ ដល់លោ�លលោយ�ង
ដឹងដល់សច្ចៈថជាកម្ល្ងំជាប់គា្នវ្ារឹតដែតគួរឱ្យចង់វាយ ចង់ស្តឱ្ីយ លោព្រពាះកម្ល្ងំ
វាជាប់គា្ន្  លោ�លដែបកដែផនដីលោl  គឺដែផនដីទំងអស់គា្ន្ណ៎!  �ួយវាយគា្ន្ផង
ក្មយួៗដែដលដឹងលោហ�យយល់�ួយវាយភា�អាW្មនិ្យម  ឬកម្ល្ងំរមូរខា្ល្ងំរបស់
មនុស្សម្ន្ក់ៗផង។  លោយ�ងមនសិទ្ធិវាយភា�អាW្ម្និយមរបស់មនុស្សម្ន្ក់ៗ
លោព្រពាះវាលោក�តមក�ីកម្ល្ំងជាប់គា្ន្ ដល់លោ�លផ្ទុះដែផនដីគឺងាប់ទំងអស់គា្ន្ លោឆះ
ដល់លោទវW និងលោព្របតលោទ&តផង លោត�ក្មយួយល់លោទ? យល់�ីធម៌លោទ? លោនះគឺដំលោណ�រ
ព្របព្រ�ឹត្តលោlរបសធ់ម្មជាតិណ៎ក្មួយ។ លោព្រ´�ីកម្ល្ំងលោនះ កូនក�បៈហ្នឹងមន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 225
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ធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខយ្ល់  លោ�លដែដលវាវិលមក  មិនលោចញព្រតឹមដែតកម្ល្ំងសុទ្ធហ្នឹង
លោទ គឺវាលោចញជាកម្ល្ងំធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់ដែដលលោយ�ងលោu�ញស�\ថ្ងៃថdលោនះ កម្ល្ងំ
ធតុវាបលោង្ក�ត(នជាភ�លោផ្សងៗ  លោព្រគាងវិញ្ញណ្របស់មនុស្ស  និងតិរចា¹ន្ព្រ�ម
ទំងលោដ�មលោឈ�រុក្ខជាតិនានា។ល។  លោហ�យវាមនលោព្រគាះថ្ន្ក់ដែដរ  គឺលោFលោ�ល
ដែដលកម្ល្ងំសុទ្ធរមូរខា្ល្ំង ចិត្តអាW្ម្និយមមិនយល់ធម៌ ឬមិនយល់�ីដំលោណ�រ
ធម្មជាតិ វាលោចះដែតបលោង្ក�តលោរាងចព្រកលោធ\�ព្របតិកម្មផលិតឱ្យលោចញជា�រ័ ជាលោនះជា
លោនាះខសុព្របតិកម្មថ្ងៃនកម្ល្ំងធតុWមដែបបធម្មជាតិ វាក៏លោក�តមហន្តរាយលោlជា
ខ្យល់�្យុះ ទឹក�ំនន់ លោព្រគាះរំាងសdតួ ដែផ្លលោឈ�(ត់រសជាតិជាលោដ�ម លោនះគឺមហន្តរាយ
ថ្ងៃនចិត្តដែដលលោក�ត�ីកម្ល្ំងសុទ្ធ  លោlលោធ\�ការដែកថ្ងៃច្នកម្ល្ំងធតុទំងងងឹតងងុល
មិនយល់ដំលោណ�រព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃនធម្មជាតិគឺវាមហន្តរាយដែបបអី៊ចឹង។ សរុបមក
វិញមហន្តរាយដែដលលោក�តមក�ីកម្ល្ំងសុទ្ធរមូរ  គឺផ្ទុះដែបកលោ�កិយមនុស្ស
តរិចា¹្ន  លោព្របត  និងលោទវW  ចំដែណកឯមហន្តរាយដែដលលោក�តមក�ីការដែកថ្ងៃច្ន
ខុសថ្ងៃនដំលោណ�រកម្ល្ំងធតុវាបលោង្ក�ត(នជាលោព្រគាះមហន្តរាយទឹក�ំនន់  លោព្រគាះ
រំាងសdួត ខ្យល់�្យុះ និងការដូររសជាតិថ្ងៃនដែផ្លលោឈ� និងដំណលំោផ្សងៗ។ ក្មួយៗ
ដឹងដំលោណ�រមហន្តរាយថ្ងៃនភ�ដែផនដីលោយ�ងយ្៉ាងលោម៉ចលោហ�យ  ក្មួយព្រសថ្ងៃមលោម�ល
លោl ជាតិសាសន៍ណដែដលបំផ្លញ្ភ�ដែផនដីលោយ�ងជាងលោគ លោហ�យលោត�ដែខ្មរលោយ�ង
បំផ្ល្ញធម្មជាតិតិចឬលោព្រច�ន  ក្មួយគិតលោl។  ដែតព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងថការរស់លោF
ក្នុងព្របលោទសដ៏សមគួរជាមង្គលដ៏ឧត្តម។ មនុស្សដែដលលោក�តមក�ីកម្ល្ំងសុទ្ធ
និងកម្ល្ំងធតុលោFក្នុងព្របលោទសដ៏សមគួរលោនះ  គឺជាមនុស្សល្អព្របកបមុខរបរ
កសិកម្ម  មិនសូវលោចះដែកថ្ងៃច្នជាលោរាងចព្រកផលិតលោនះលោនាះធំៗនឹងលោគលោទ លោហ�យជា
ជាតិសាសនដ៍ែដលដឹងឆ្គងឬមិនឆ្គង សមឬមិនសមក្នុងផ្លវូអារម្មណ៍លោព្រច�នជាង
លោគដែដលលោក�តមក�ីកម្ល្ងំសុទ្ធ  និងកម្ល្ងំធតុដែដលមិនលោFចំចំណុចថ្ងៃនក�បៈ
វិល។  �ូសូមបញ្ចប់ការនិយាយ�ីកម្ល្ំងប៉ុលោណ្ណះចុះ  មកនិយាយអំ�ីការរស់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 226
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លោFព្រសបនឹងធម៌ ឬព្រសបនឹងដំលោណ�រធម្មជាតិលោដ�ម្បីឱ្យ�ីវិតសត\(នក្តីសុខ គឺ
(នលោក�តក្នុងសុគតិភ�។

Wម�ំលោនpសាសនាដែដលព្របជា�លរដ្ឋដែខ្មរចាត់ទុកថ  ជាព្រ�ះ�ុទ្ធ
សាសនាលោនាះ  គឺកាន់សីលលោព្រពាះខា្ល្ច(ប  លោធ\�បុណ្យដែចកទនជារលោប&ប�ិធី
បុណ្យសាសនាលោផ្សងៗ លោហ�យសា្ត្ប់ធម៌ឱ្យលោក�តបញ្ញ្គឺគា្ម្នលោទ។ អង្គុយសំ�ះ
ព្រ�ះសង្ឃលោទសនាមិនដឹងជាស្អីៗលោទ  លោហ�យលោ�pថ(នបុណ្យដែតម្តង។  ឥxូវ
ដំលោណ�រធម្មជាតិវាយ្៉ាងលោមច៉លោlវិញ? ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងថ បុណ្យ ឬ(ប លោហ�យ
និងសីល(នសនស្លំោlឱយ្ចិត្ត ខា្ល្ងំឬលោខ្សាយគឺអ្នកស្ទង់លោម�លលោចតនាខា្ល្ងំលោខ្សាយ
របសអ់្នកលោlហ្នងុលោហ�យដែដលអ្នកលោ�pថ (នបុណ្យតចិឬលោព្រច�នលោនាះ Wម�ិត
លោចតនាយ្៉ាងលោមច៉  វាសន្សលំោlក្នងុចិត្ត  លោចតនាខា្ល្ងំឬតចិ  វាសនសំ្ឱ្យលោlចិត្ត។
កាន់សីលលោដ�ម្បី(នលោlឱ្យចិត្ត មិនដែមនខា្លច្(បលោទ គឺអាព្រស័យលោlលោល�មនសិការ
ជាមនសុ្សរបស់អ្នក។ មនសិការព្រ(ប់លោយ�ងថ មនិគួរលោធ\�អ\ី  អ\ីក៏លោដាយមិនចំា
(ច់រាបជ់ាសលីបុ៉លោណ្ណះបុ៉លោណ¾ះ្អីលោទ លោរpងណដែដលមិនសមលោlលោល�លោគគឺមិន
ព្របព្រ�ឹត្តដែតម្តង  លោនះគឺចិត្តរបស់មនុស្សល្អណ៎!  ក្មួយសម្គ្ល់លោu�ញលោទចិត្តល្អ
របស់មនុស្សគឺអី៊ចឹងណ៎! លោប�លោយ�ងលោរ&បរាប់សីលដប់សីលថ្ងៃម្ភរបស់យាយ W
កាន់សីលលោព្រពាះខា្ល្ច(បហ្នុង ចិត្តរបស់មនស្ុសល្អដែបបលោយ�ងព្របដែហលព្រតូវរាប់
មួយ�ីរបីដល់មួយមុឺនយ្៉ាង គឺលោព្រច�នណស់ មនសិការព្រ(ប់ថមិនគួរលោធ\�លោល�
លោគ  គឺកុំលោធ\�  �ូថមិនដែមនសីលដប់សីលថ្ងៃម្ភលោទ  គឺព្របដែហលសីលមួយមុឺនWម
លោម�លលោl  សា្អ្តខា្ល្ំងណស់  គឺសា្អ្តក្នុងថ្ងៃផ្ទចិត្តខា្ល្ំងណស់  មិនព្របព្រ�ឹត្តមិន
សមរម្យលោទះចំណុចតូចល្អិតក៏លោដាយលោlលោល�លោគ លោនះគឺសីល(នលោlចិត្តក្នុង
ដំលោណ�រធម្មជាតិដែដលចិត្តមនព្របព្រកតីលោlលោដាយសីល។ ឧទហរណ៍ ព្រសុកលោទស
កំ�ុងដែតមនអាសន្នអន់ព្រក លក់របស់របរឱ្យលោlលោគថ្ងៃថ្ល លោទដូចមិនលោក�តលោទ លោគ
កំ�ុងដែត�ិ(កផង ឯងលោlជាន់កគា្ន្លោទ&តលោធ\�មិនលោក�តលោទ លោនះគឺសីល។ លោត�មន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 227
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លោFក្នុងសីលដប់សីលថ្ងៃម្ភគាត់លោទ  លោនះគឺសីលខា្លច្(បរបស់គាត់  ចិត្តជាអ្នក
លោlមុខលោទ&តណ៎!  អត់មន�ីណកត់ព្រWសីលរបស់លោយ�ងលោទ  គឺចិត្តរបស់
លោយ�ងដែដលសន្សពំ្របព្រកតីថ្ងៃនធម៌ណមួយ គឺចិត្តលោនាះលោហ�យដែដលលោlមុខលោទ&ត។
�ូលោu�ញលោគថ  (នឱកាសមនុស្សកំ�ុងលោក�តអាសន្នអន់ព្រក  លោយ�ងព្រតូវលោឆ្ល¬ត
លោក�បលុយ កុំឱ្យឱកាសល្អលោនះកន្លងហួសលោl �ូសា្ត្ប់លោហ�យ  នឹកហួសដែតចិត្ត
លោកាតថចិត្តលោគលោធ\�លោlរួច  លោហ�យដែមឪ៉កាន់សីលខ្លះ�ួយរាប់លុយកូនដែដលកំ�ុង
ដែតលោឆ្ល¬តឱកាសលោល�អាសន្នអន់ព្រករបស់គា្ន្លោទ&ត ដាច់សីលឬមិនដាច់ �ូគា្ម្ន
(នគិតដាច់ឬមិនដាច់លោទ  លោប�កូនអញលោធ\�អ៊ីចឹង អញលោម�លចរិតកូនអញ
អញស្អប់ងាប់លោហ�យ  អញមុខដែតថ  មខុដែតព្រ(បក់ុំលោធ\�អី៊ចងឹ លោហ�យលោប�វាមនិ
សា្តប់្ជាសនា្តន្ចិត្តវាអី៊ចឹង អញមុខដែតសំុលោlរស់លោFដែបកគា្ន្  លោហ�យកាត់កាល
កូនសនា្ត្នអាព្រកក់លោនះលោចាលលោហ�យ។  ដែតយាយWកាន់សីលរាល់ថ្ងៃថd  លោu�ញ
កូនមនចិត្តអី៊ចឹង �ួយរាប់លុយកូនសន្សំទុកលោធ\�កឋិន លោត�អ្នកណកត់ឱ្យ មន
លោទវW ព្រ�ះឥស្រន្ទ ព្រ�ះព្រ�ហ្មកត់បុណ្យកឋិនយាយWឯងដែដរឬអី? មនុស្សខ្លះ
មនដីជាយព្រកុងទំហំប៉ុនគា្ន្  គឺក្បាល២០ដែម៉ព្រត  �លោព្រÑ២០០ដែម៉ព្រតអ៊ីចឹងលោl
តថ្ងៃម្លព្របដែហលដប់ថ្ងៃម្ភមឺុនដុ�្លរ្  លោគ(នមកទិញដីអ្នក�តិខាងរបសគ់ាតទំ់ង
សងខាង  លោហ�យគា្ន្ចង់(នដីរបស់ខ្លួនដែដលលោFសងខាងឱ្យមកលោFជាប់គា្ន្
ក៏លោlនិយាយសុំដូរដីលោដាយឱ្យចំលោណញបីបួនមុឺនដុ�្ល្រ លោហ�យព្រសាប់ដែតគាត់
លោនាះមិនព្រ�ម ដីទំហំមួយប្លង់ៗប៉ុនៗដែតគា្ន្ហ្នឹង លោហ�យដីលោនាះគា្ម្នផ្ទះគា្ម្នស្អី
លោF�ីលោល�ផង  លោu�ញលោគឱ្យចំលោណញបីបួនមឺុនដុ�្លរ្លោហ�យ  ដឹងថគា្នច្ង់រំកិល
ដីឱ្យជាប់គា្ន្ខ្លួនឯងមិនព្រ�មដូរ  ទរលោគអត់ខា្ម្ស់លោអ&ន  លោហ�យនិយាយថ  ដី
របស់លោយ�ងលោត�  ដូរឬមិនដូរលោព្រសចដែតលោយ�ងលោទ អូយ!  �ូលោធ\�មិនលោក�តលោទ លោប�យក
លោគមួយមុឺនឬ�ីរមុឺនសុំលោទសលោគលោទ&ត  បងលោអ�យដីប៉ុនដែតគា្ន្  លោហ�យលោFដែក្បរ
គា្ន្អី៊ចងឹខ្ញុយំកលុយបងមិនសមលោទ សមដែតដរូលោស្ម�គា្នល្ោទ ដែតខ្ញុំវាអត់ ខ្ញុំសំុលុយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 228
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បងដែតមួយមុឺន�ីរមុឺនលោទ បងឱ្យខ្ញុំលោព្រច�នលោល�សហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនយកដែដរ ឱ្យខ្ញុំសុំ
លោទសណ៎បងណ៎។ លោនះគឺសីលដែដលមនសិការលោយ�ងព្រ(ប់លោយ�ងថ  យក
លុយលោគវាមិនសម  យកលុយលោគខា្ម្ស់លោគណស់  លោម៉ចនិយាយថ ដីលោយ�ង
លោត�លោយ�ងដូរឬមិនដូរជារបស់លោយ�ងលោត�  វាជារបស់លោយ�ងដែមន ដែតវាលោហតុអី(ន
ជាលោយ�ងមិនដូរឱ្យលោគ  ចិត្តអីក៏អាព្រកក់យា៉្ងហ្នឹង។  លោនះគឺសីលរបស់មនុស្ស
ដែដលមនមនសកិារ ដែតលោប�សីលរបស់យាយWដែដលកានស់លីខា្លច្(ប លោរpង
ធឺៗហ្នងឹគាត់លោធ\�លោហ�យ។ Wមលំអានឧទហរណ៍ដែបបៗហ្នងឹ លោត�ក្នងុ�ីវតិព្របចំា
ថ្ងៃថdរបស់មនុស្សលោយ�ង  វា�ួបលោរpងអីខ្លះ  ប៉ុនា្ម្នដែសន�នលោរpងលោl?  លោត�ក្នុង
មនសិការលោយ�ងដឹងថស្អីខុស ស្អីព្រតូវ  ស្អីសមឬមិនសមលោទ?  លោនះគឺដែបបដែផន
សីលរបស់មនសុស្ដែដលមនមនសិការ  គឺជាចតិ្តដែដលព្របព្រកតីលោlលោដាយសលី
លោរpងដែដលមនសិការលោយ�ងដឹងថមិនសម លោធ\�វាមិនលោក�ត  លោនះគឺសីល។ សីល
ដែបបលោនះលោហ�យដែដលវាសន្សំនិសស្័យជាចិត្តល្អ Wមដំលោណ�រធម្មជាតិលោនាះ មិន
ដែមនកាន់សីលលោព្រពាះខា្ល្ច(បលោទ។ ក្នុងករណីខាងលោល�លោនះ លោប�កូនរបស់លោយ�ង
មនចិត្តចង់(នលុយលោគដែបបលោនះ លោយ�ងនិយាយមិនសា្ត្ប់ លោយ�ងមុខដែតខា្ម្ស់
អ្នកឱ្យលុយហ្នុងសា្ល្ប់លោហ�យ  ដែលងហា៊្នលោlជាន់ផ្ទះកូនហ្នុងលោទ&តលោហ�យ។
លោនះគឺចិត្តមនហិរិដែដលព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធសដែម្តងថ ជាធម៌មួយថ្ងៃនធម៌�ីរ
ដែដលរក្សាលោ�កលោនាះ។  មនុសស្ដែដលចិត្តមនហិរិលោនះគឺជាចិត្តខ្ពស់បំផុត  គឺ
ជាចិត្តព្រ�ហ្មរក្សាលោ�កលោហ�យ  លោហ�យលោប�លោu�ញលោគលោធ\�ទលោង\�មិនសមដែបបលោនះ
ខ្លនួលោខ្ព�មថលោគលោធ\�លោlលោក�ត លោនះគជឺាឱត្តប្បៈ គឺលោខ្ព�ម(បជាលោ�ក(លធម៌ដែដរ
ហិរិ  និងឱត្តប្បៈជាធមរ៌ក្សាលោ�ក  មនន័យថ  ចិត្តមនុស្សដែដលព្របព្រកតីលោl
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