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ថ្ងៃ��ទី០៣ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៧:៤៨នាទីព្រ,ឹក
អ្នកលោព្រប�ការសញ្ជឹងគិត ទល់ដែតលោចញជារូបអារម្មណ៍ លោព្រពាះសត\ក្នុង

ថ្ន្ក់សគួ៌ចាប់សញ្ញ្ចិត្តគា្ន្  លោប�ចិត្តក្មួយមិនលោចះលោម�លសញ្ញ្ចិត្តលោហ�យ  លោនាះ
ក្មួយៗមិនអាចជាសត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់(នលោទ។  �ូជាសត\ព្រ�ហ្មជាន់លោល�បំផុត
ក្មួយលោរ&នលោម�លចិត្ត�ូWមទ្វ្រមលោនា គរឺូ(រម្មណ៍។

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2739158479645562
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ថ្ងៃ��ទី០៣ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:២៥នាទីថ្ងៃ��ព្រ.ង់
អំណចថ្ងៃនកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ងជាគុណ ឬព្រ�ះលោត�គុណ៖

Wំង�ីតចូដឹងក្តមីករហតូដល់អាយុជាង៥០ឆ្ន្លំោនះ �ូមិនដែដល លោហ�យ
មិនលោចះនិយាយនូវលោរpងរ្៉ាវទំងឡាយណដែដលគា្មន្លោFក្នងុរូ(រម្មណ៍ (Feel)

រូ(វចរចិត្តរបស់�ូលោទ  លោប��ូគរូជារូ(រម្មណ៍លោFក្នុងចិត្តរបស់�ូមិនលោចញលោទ
�ូមិនដឹងជានិយាយព្រ(ប់លោគយ្៉ាងលោម៉ចលោទ។ ឧទហរណ៍ លោសរីភា� សន្តភិា�
ការអន់ឱន ការដឹងកំហុស យុត្តិធម៌ ការរាប់អានគា្ន្ ដែមឪ៉ សុភមង្គល កក់លោ ្́ត្
ព្របជាធិបលោតយយ្  ឥស្សរភា� កតញ្ញូ  សតិ  សមប្�្ជញ្ញៈ  មនសិការ ឧត្តមគតិ
លោស្នហា ការសុំលោទស នីតិរដ្ឋ ព្រ�ះលោត�គុណជាលោដ�ម។ ពាកយ្ទំងអស់លោនះ ព្រតូវ
គូរលោចញជារូ(រម្មណ៍ឱ្យ(នលោទ�ប�ូបង�ូរអារម្មណ៍ឱ្យវាឮជាសំលោxងដល់លោគ
ព្រគប់គា្ន្(ន។  លោ�លសា្ត្ប់ពាក្យលោគនិយាយក៏ដូចគា្ន្ដែដរ  �ូយកមកគូរជារបូ
លោFក្នុងអារម្មណ៍យ្៉ាងលោលpនបផំតុ លោហ�យបកដែព្របរូ(រម្មណ៍លោនះលោlលោu�ញថ
ខា្ទ្ស់ ឬព្រសប ចិត្ត�ូព្របឆំងភា្ល្ម ឬយល់ព្រសបភា្ល្ម។ ឥxូវ�ូដឹងច្បាស់លោហ�យ
ថ ចិត្តរបស់�ូជាចិត្តរបសស់ត\ក្នុងថ្ន្ក់ណ អី៊ចឹង(នជារូ(រម្មណ៍ក្នុងចិត្ត
�ូវាលោក�តមនមិនដាច់  លោហ�យរហ័សដែបបលោនះនុះ។  ចិត្តអ្នកលោ(សសម្អត្ធម៌
ដែដលជាការសដែម្តងព្រ(ប់របស់ព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធព្រ�ះនាមសមណលោគាតមដល់
ស�\សត\  គឺព្រតូវដែតជាភារៈរបស់ចិត្តសត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់បំផុត  លោល�សលោគលោល�ស
ឯងក្នុងសម័យលោនះ លោហ�យមិនដែមនលោល�សលោគដែតក្នុងឋានមនុស្សលោនះលោទ គលឺោល�ស
លោគក្នុងថ្ងៃព្រតភ� សួរអ្នកលោចះចាំធម៌លោlព្រ�ហ្មលោល�លោគលោឈា្ម្ះព្រ�ហ្មអី  គឺអកនិដ្ឋក
មហាព្រ�ហ្ម ជាព្រ�ហ្ម(នសលោព្រមចធម៌អ\ី?  គឺអនាគាមិព្រ�ហ្មជាព្រ�ហ្មមន
សម្ម្ទិដ្ឋិ គឺព្រ�ហ្មដែដលមនធម៌សច្ចៈ ឬសម្ម្ទិដ្ឋិ កតញ្ញូ និងខន្តី លោហ�យ(ន
សលោព្រមច(នឈានខ្ពស់ជាងលោគបំផុត។ �ូលោល�កឧទហរណ៍ឱយ្ក្មួយ(នលោស�ច
និងគិតយល់អំ�ីចិត្តរបស់�ូដែដលគូរជារូ(រម្មណ៍(នលោលpន លោហ�យដឹងថ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 33
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ខុសឬព្រតូវ(នលោលpនបំផុត៖  ព្របដែហលជា៦-៧ឆ្ន្ំមុន  �ូ(ន�ិះឡានលោl
ថ្ងៃព្រ�ដែវង  លោហ�យឈប់ឡានលោដ�ម្បីឆ្លងសាឡាងអ្នកលោលpង  លោ�លលោនាះមនកូន
លោក្មងលក់ឌីសចលោព្រម&ង  វា(នហុចមកឱ្យ�ូលោម�ល  លោហ�យ�ូ(នលោម�លលោដ�ម្បី
លោព្រ��សលោរីសបទចំលោរ&ង  �ូ(នព្រកលោxកលោម�លចំណងលោ��ងបទចលោព្រម&ងលោហ�យ
លោព្រ��សលោរសីទិញ �(ូនលោម�លលោu�ញចណំងលោ��ងបទចលោព្រម&ងដែដលលោព្រច&ងលោដាយ
ឆយ  វីរៈយុទ្ធគឺបទ  «ខា្ល្ចការ�ិតត្បិតមិនហា៊្នដែបក»  �ូគូរក្នងុរូ(រម្មណ៍
លោហ�យខា្ទ្ស់ភា្ល្មថចំណងលោ��ងថ្ងៃនបទចលោព្រម&ងលោនះមិនព្រតូវលោទ  «ខា្ល្ចការ�ិត
តប្ិតមិនហា៊្នដែបក»  ក្នុងរូ(រម្មណ៍�ូមិនហា៊្នដែបកលោទតប្ិតខា្ល្ចការ�ិត(ន
វាព្រតឹមព្រតូវ  លោ�លលោនាះ�ូ(ន�ន្យល់ប្អូនៗក្នុងឡាន  ដែតគា្ម្នប្អូនណម្ន្ក់
យល់(នលោទ ថ�ូព្រគឺតលោនាះព្រគឺត រមួលលោពាះ លោ ្́ត្ចិត្តនឹកថស្អី�ន្យល់ប៉ុណ្ណឹង
លោFដែតមិនយល់លោទ&ត។ លុះលោព្រកាយមក �ូ(ននិយាយពាក្យហ្នងឹលោFក្នងុលោវទិកា
សាធរណៈរបស់�ូ សាក់ឌីនវាជាអ្នកកាត់សព្រមួលសំលោxង�ូ �ូលោFចំាលោហ�យ
លោស�ចរហូតដល់ស�\ថ្ងៃថd ឱយ្ដែតនឹកលោu�ញសកម្មភា�សាក់ឌីនលោFលោ�លលោនាះ
វានិយាយព្រ(ប់�ូថ  «ខ្ញុំកាត់តសំលោxងបងបលោណ̧�រ  សា្ត្ប់បលោណ̧�រអស់ជាង
កន្លះលោម៉្ងលោហ�យ  សា្ត្ប់លោlសា្ត្ប់មកលោព្រច�នសារដែតខ្ញុំលោFដែតមិនយល់  ខ្ញុំលោx�ង
�ុលរកក្អួតលោទ&តផងបង  ខ្ញុំឈប់សា្ត្ប់សិនលោហ�យ  វិលមុខណស់  ចង់រក
ដែតក្អួត»  �ូសា្ត្ប់វាលោហ�យ �ូអស់សំលោណ�ច នឹកហួសដែតចិត្ត  ខា្ល្ចការ�ិតត្បិត
មិនហា៊្នដែបកខុសលោហ�យ  គខឺុសលោហ�យ  ដែដលព្រតូវលោនាះគឺ  មិនហា៊្នដែបកត្បិត
ខា្ល្ចការ�ិត។  �ូលោល�កឧទហរណ៍  ខ្ញុំលោlលោរ&នយឺតត្បិតខ្ញុំដែបកកង់  លោនះជា
ព្របលោយាគព្រតឹមព្រតូវ  ដែតលោប�លោគនិយាយថខ្ញុដំែបកកង់ត្បិតខ្ញុំលោlលោរ&នយឺត  លោទមិន
ព្រតូវលោទ  «តប្ិត»  មនន័យថ  «លោព្រពាះ»  ខា្ល្ចការ�ិតលោព្រពាះមិនហា៊្នដែបក ខុស
លោហ�យ ដែដលព្រតូវគឺមិនហ្៊ានដែបកលោព្រពាះខា្លច្ការ�ិត។ សូមចូលរួមលោសាកសា្តយ្
អរគុណចំលោពាះការដែចករំដែលកលោនះ ខ្ញុំសូមសដែម្ដងនូវការដឹងគុណ ព្របលោទស
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 34
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លោយ�ងលោធ\�ដែបបលោនះ  គឺលោដ�ម្បីបងា្ហ្ញឱ្យ�ិភ�លោ�ក  លោម�លលោu�ញថព្របលោទស
លោយ�ងព្រក ជាព្របលោទសតូចដែមន ដែតជាព្របលោទសមនគុណធម៌ ជាលោដ�ម �ូគូរសញ្ញ្
ក្នុងអារម្មណ៍�ូលោl លោu�ញថឆ្គងណស់។ លោនះគឺសញ្ញ្ក្នុងរូ(រម្មណ៍របស់�ូ
គឺសញ្ញ្ក្នុងទ្វ្រមលោនា  ឱ្យដែតក្មួយរហ័សរហួន  រវាសរថ្ងៃវនឹងសញ្ញ្Wមទ្វ្រ
មលោនាលោនះ ក្មយួជាលោព្រគាងវិញ្ញណ្មនធម៌កតញ្ញលូោហ�យ ជាយន្តលោហាះដែដល(ន
បពំាក់ព្រប�័ន្ធបងា្ហ្ញផ្លវូលោហ�យ �វីិតរបស់ក្មួយៗនឹងមនព្រប�័ន្ធបងា្ហ្ញផ្លវូលោF
លោ�លដែដលគា្ម្នព្រ�ះ�ុទ្ធ  ឬអ្នកលោ(សសម្អត្ធម៌មកបងា្ហ្ញផ្លវូ  លោហ�យលោព្រគាង
វិញ្ញ្ណកតញ្ញូនឹង(នលោl�ួបព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធក្នុងលោ�លណមួយ  លោហ�យ
សលោព្រមចធម៌គឺលោព្រគាងវិញ្ញ្ណដឹងថ  សូម្បីដែតលោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោនះមិនដែមនជា
ខ្លួនរបស់សត\លោទ គឺជាកម្ល្ំងលោទ និពា្វ្នលោFលោ�លលោនាះ ចប់ទុក្ខលោសាកអ\ីទំង
ឡាយក្នុងលោ�កលោFលោ�លលោនាះ។  �ូសូមនិយាយមកចិត្ត�ូវិញ  ក្នុងទ្វ្រមលោនា
សា្គ្ល់សញ្ញ្ថ្ងៃនការលោ(កព្រ(ស់  សញ្ញ្ថ្ងៃនភា�ភ្លីលោភ្ល�ថ្ងៃនលោព្រគាងវិញ្ញ្ណដែដល
សំងំ�ួនក្នុងអត្ថិភា�ជាមនុស្ស  �ូលោ ្́ត្ព្រកហាយនឹងភា�លោឆតលdង់របស់�ល
រដ្ឋដ៏លោព្រច�នលោល�សលប់ ដែដលឱ្យមនុស្សខូចលោ(ក(ន លោរpងងាយៗលោសាះ លោម�ល
យល់ក្នងុរូ(រម្មណ៍យ្៉ាងច្បាស់  បុ៉ដែន្តលោដាយកម្ល្ងំរមូរខា្ល្ងំ  លោប�គិតមកលោ�កិយ
គឺភា�អាW្ម្និយមរបស់មនុស្សលោlជាឱ្យមនុស្សខូចដែបបលោនះ លោ(កព្រ(ស់(ន
ឱ្យមនុស្សលdិតលdង់ភ្លីលោភ្ល�រកដែតផ្លូវសព្រមប់ខ្លួនឯងមិនលោu�ញផង  មកដឹកនាំ
មនុស្សយ្៉ាងលោព្រច�នឱ្យលោដ�រWមខ្លនួ  �ូលោ´្តព្្រកហាយនឹងភា��លោភ្ល�របស់ព្របជា�លរដ្ឋ
និងលោ ្́ត្នឹងភា�អាW្ម្និយមរបស់មនុស្ស  ដែដលមិនមនអារម្មណ៍គិតដល់
លោគទល់ដែតលោសាះ គា្ម្នសា្គ្ល់គុណលោទស លោម�លងាយទឹកចិត្តមនុសស្ កាត់ថ្ងៃថ្ល
ចិត្តមនុស្សនឹងទឹកលុយ  មិនសា្គ្ល់ល្អអាព្រកក់  គា្ម្នចិត្តបុណ្យ  គិតដែត�ី
ខ្លួនឯង ជាមនុស្សដែដលគា្ម្នតថ្ងៃម្ល  មិនសមរស់លោFលោល�ដែផនដីលោទ  �ូលោ ្́ត្លោដក
មិនលក់នឹងចិត្តព្របជា�លរដ្ឋធុនលោនះណស់។  �ូលោម�លលោlចិត្តអ្នកមនអំណច
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 35
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ដែដលសង្កត់សង្កនិលោធ\�(ប  បំពានលោល�ភា�ស្លតូព្រតង់  ភា�លោភ្ល�  ភា�អាW្ម្និយម
របសព់្របជា�លរដ្ឋ �ូលោ ្́តក្្នុងចតិ្តលោស្ទ�រលោឆះ គតិចុះគិតលោx�ងលោត�ព្រតូវលោដាះព្រសាយ
បញ្ហ្ទំងអស់លោនះលោដាយរលោប&បណ? គិតៗអត់ឈប់អត់ឈររហូតលោដកលក់
លោl លោប�កដែភ្នកអារម្មណ៍ដដែដលហ្នងឹមកដល់ភា្លម្មួយរលំោ�ច។ �ូមនអារម្មណ៍
ថចងល់ោ�តធក់រដែវមយួលោ��ងឱយ្ដួលទំងនគរនូវភា�លdង់  ភា�អាW្ម្និយម
របស់ព្របជា�លរដ្ឋ លោហ�យចង់លោធ\�បុណ្យឱ្យធំ លោធ\�លោមច៉ព្របមូលមនស្ុសអាW្មនិ្យម
ឱ្យ(នចូលក្នុង�ិធីបុណ្យលោនាះឱ្យលោព្រច�ន លោហ�យដាក់មីនបំផ្ទុះឱ្យងាប់ផុត�ូ�
មនុស្សអាW្ម្និយម  �ូលោ ្́ត្លោនាះលោ ្́ត្  គិតអីមិនលោក�ត  លោធ\�អីលោចញ  លោទ�សថ្ងៃដ
លោទ�សលោ��ង  ការងារមិនលោlមុខ  លោព្រពាះមនុស្សធុនលោនះ  ងាកៗបលោង្ក�តដែតកូន
កូនលោនាះកូន លោលpនលោនាះលោលpន លោហ�យព្របលោÍកូនឱយ្អាW្ម្នយិមដចូខ្លួន កុលំោl
ចូលរួមក្នងុលោវទិកាហ្នងុ(នសីុអី ព្របឹងសា្តប់្(នសីុអី លោlលោធ\�កិច្ចការហ្នងុ(នការអី
លោគឱ្យលុយបុ៉នា្មន្(នលោlហ្នងុ  លោគឱ្យតួនាទីអី(នព្របឹងលោធ\�លោម្លះ  អញឆdល់ណស់
ម៉ូតូមយួ�ីរហ្នុងខំចាក់សំលោxងឱយ្�ីណសា្ត្ប់ហ្នុង អត់លោចះខា្ម្ស់លោទអី ព្របឹងអី
ក៏ព្របឹងលោម្លះ  មួយព្រសុកមួយភូមិរស់លោFដូចមិនព្រចxំនងឹលោគ  ចូលបក្សឆ្កតួហ្នុង
ដែតឯង  លោu�ញអស់ដែតលុយ  គា្ម្នដែដលលោu�ញ(នអីផង  ព្រប�ន្ធកូនមិន�យួ
រកសុីលោទ  លោlចូលបក្សឆ្កួតហ្នុង  លោត�វា(នព្របលោយា�ន៍អី?  គណបកស្លោគធំៗលោគ
មនទំងលុយ  ទំងអំណច  លោគចំណយលុយលោនាះ  លោហ�យលោគលោព្រប�អំណច
លោគលោទ&ត  លោគលោធ\�ចង់ងាប់មិនចង់ឈ្នះផង  ឯងអត់លុយ  រលោហមរហាម  អីក៏
ព្របឹងលោម្លះ?  អញដចូមិនយល់លោទ វាខលំោធ\�ហ្នងឹវា(នព្របលោយា�ន៍  អីលោx�ងគិតដែត
�ីលោរpងសុី  លោនះគឺសញ្ញ្សត\តរិចា¹្ន។ល។  �ូសា្ត្ប់លោហ�យ  ចង់ព្របមូលមនុស្ស
ធុនលោនះមួយព្របលោទសលោ(ះចូលក្នុងរលោÓ្ត្  កលោម្ទចលោចាលឱ្យអស់  លោហ�យមិន
យកលោlដាក់ដំណំអីលោទ  ខា្ល្ចឆ្លងលោរាគអាW្ម្និយមចូលដំណំលោនាះ  លោនះគឺ
ចិត្តលោ ្́តរ្បស់�ូចលំោពាះភា�អាW្ម្និយមរបស់មនុស្ស។  ងាកមកព្របជា�លរដ្ឋ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 36
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ដែដលស្លតូព្រតងដ់ែតលdង់គិតដែត�ីខា្ល្ច នរណលោធ\�អាព្រកក់ឱ្យលោគទទួលលោl សំងំឱ្យ
លោគ�ះិជាន់  ចាញ់ជាព្រ�ះឈ្នះជាមរ  ដែបកកូនដែបកលោÔលោlលោធ\�កញ្ជះលោគលោFថ្ងៃថ
ឯលោណះរាប់�ននាក់  លោហ�យខ្លះ(នកូនលោÔលោlលោធ\�ការលោFកូលោរ(៉នព្រ(ក់ដែខ
រាងលោព្រច�នបន្តិច  លោlលោដក�ូនដំលោណ�រកូនលោÔ  ឬក្មួយលោlលោធ\�កញ្ជះលោគ  លោដកចំា
លោx�ងរណូករដែណលលោ�ញព្រ��នយន្តលោហាះ  អារម្មណ៍�ួកគាត់លោធ\�លោម�លដែត
�ូនមនុស្សលោx�ងឋានសួគ៌អី៊ចឹង លោlលោធ\�កញ្ជះលោគលោទណ៎!  លោទះ(នព្រ(កដ់ែខ
លោព្រច�នរាប់ពាន់ដុ�្លរ្ក៏លោដាយ ក៏គា្នអ្្នកលោធ\�ការលោនាះ យកកម្ល្ងំលោlដូរយកលុយលោទ
មិនដែមនយកបលោច្ចកលោទសលោlដូរយកលុយលោទ  បន្តិចឮអ្នកលោនះគាំងលោបះដូង
សា្ល្ប់  អ្នកលោនះរត់លោចាលកដែន្លងលោធ\�ការ អ្នកលោនះលោÖដែកលោធ\�(ប លោប�កព្រ(ក់ដែខឱ្យ
មិនព្រគប់  អ្នកលោនះចូលថ្ងៃដក្នុងម៉្សុីន  គា្ន្លំ(ក�ិតងាប់លោព្រពាះលោរpងលុយលោនះ
លោFមនព្រគូលោជាគ�័យវគ្គដែវងវគ្គខ្លី  បញ្ចះុតថ្ងៃម្លពាក់កណ្ត្ល ព្របូម៉ូសិនអស់ស្ទះ
អស់ស្ទះដែមវ៉ាអី លោlរកវិធីលោ(កលុយព្រសបច្បាប់មកចិញ្ចមឹព្រប�ន្ធកូនវាលោសាះហ្នងឹ។
អ្នកផ្សាយធម៌ល្បីៗងងឹតខ្លះ វលោង\ងខ្លះ លោ(កខ្លះ ចង់(នមុខមត់ខ្លះលោlអប់រំ
Wមរលោប&បវលោង\ង រលោប&បxប់ រលោប&បលោ(ក រលោប&បអញធំលោ�ញទឹកលោ�ញដីលោF
ព្រសុកលោគ ឱ្យដែតដល់ឱកាសគា្ន្ឈប់សព្រមក ទំងWរា ទំងអ្នកវលោង\ងធម៌ ទំង
អ្នកនលោយា(យលោ(ក  ទំងអ្នកលោជាគ�័យលោជាគជាំWំងនំាគា្ន្�ពាក់��ូនលោl
រាយអនា្ទក់្លោហ�យ រកគា្នរ្កសុខមិនលោu�ញលោទដូចកូនព្រតxនតនលោដ�រយប់ អ្នកឆ្លុះ
ឆ្លះុ  អ្នកដាក់លោភ្ល�ងទក់  ដាក់លោភ្ល�ងទក់  អ្នកចាក់ស្ន  ចាក់ស្ន  អ្នក(ញ់  (ញ់
អ្នកដាក់ថ្ន្ំបំ�ុល ដាក់ថ្ន្ំបំ�ុល ក្នុងអារម្មណ៍�ូដែព្រសថ ឱ!កូនព្រតxនតន
លោអ�យ!  លោព្រគាះថ្ន្ក់ណស់!  លោព្រគាះថ្ន្កល់ោស្ទ�រគា្ម្នចលោនា្ល្ះលោ�លលោទ ប៉ុដែន្តលោlលោម�ល
ហ\ូងកូនព្រតxនតនដែដលលោយ�ងអាណិតព្រសលោណះវិញ ព្រគាន់ដែតលោយ�ងដាក់លោ��ង
ជាន់ដល់ទឹកដីហ្នុងក្នុងឱកាសបុណ្យទនឈប់សព្រមករបស់ព្របលោទសលោគវិញ
�ូចង់គំាងលោបះដូង រកនិយាយមិនលោចញ វាលោដ�រ�ពាក់��ូនលោដាយញី លោដាយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 37
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លោឈា្មល្ លោម�លការលោស្ល¬កពាក់តុបដែតងខ្លនួរបស់វា លោម�លដែកវដែភ្នកវាសម្លឹងគ្នីគា្ន្
ដូចគា្ម្នដឹងខ្យល់អីបន្តិចលោសាះ គា្ម្នដឹងសញ្ញ្ងាប់ សញ្ញ្លោគ�ិះជាន់ សញ្ញ្
លោគលោ(ក  សញ្ញ្លោគលោម�លងាយអ\ីបន្តិចលោទ  សប្បាយគិតដែត�ីសប្បាយ  វិស័យ
សត\ជាគា្ន្  ដែតលោ�លហ\ូង�ួកវាលោដ�រ�ួបមុខ�ូ  �ូលោម�លដែកវដែភ្នក�ួកវា  �ូសា្គ្ល់
សញ្ញ្xប់�ួកវា  មិនសា្គ្ល់មុខសញ្ញ្អ្នក�ួយ  អ្នកលោ(កអ\ីទំងអស់  ចិត្តវា
លោខ្ព�មលោយ�ងណស់  ខ្លះសញ្ញ្លោទសៈមកកាន់លោយ�ង  សញ្ញ្លោភ្ល�មកកាន់លោយ�ង
ចិត្ត�ូលោម�លលោហ�យ  សលោង\គផង  លោ ្́ត្ផង  លោដ�រក្នុងទីព្រកុងលោគដែតសម្បកកាយ
ក្នុងចតិ្តលោព្រគាងវិញ្ញ្ណ�ូមនអារម្មណ៍សលោង\គ  និងលោ ្́ត្លោនះលោFព្រចបូកព្រចបល់
មិនដាច់លោទ  (ត់អារម្មណ៍ដែតលោ�ល�ូលោដកលក់  លោប�កដែភ្នកលោx�ងលោFក្នងុសណ្ឋគ្ារ
ព្របលោទសលោគ  អារម្មណ៍ដដែដលលោនះបន្តសាជាថ្មី។  �ូលោចះដែតគិតថលោត�អញព្រតូវ
គិតលោដាះព្រសាយលោរpងហ្នឹងយ្៉ាងលោម៉ច  លោ�ល(យព្រ�ឹកក៏គិតលោរpងហ្នឹង  លោ�ល
(យថ្ងៃថdក៏គិតលោរpងហ្នឹង  លោ�លលោដ�រផ្សារក៏គិតលោរpងហ្នឹង  លោ�លលោដ�រកម្សាន្តលោF
កដែន្លងកម្សាន្តលោFព្រសុកលោគក៏គិតលោរpងហ្នឹង  ងាកសម្លឹងលោម�ល�ុំវិញ ក៏គិតដែត
លោរpងហ្នងឹ  លោu�ញមនុស្សព្រសុកលោគ�ពាក់��ូនងងឹតរលោប&បមនុស្សព្រសុកលោគហ្នងុលោl
អារម្មណ៍ដែបបលោនះលោFជាប់រហូត  សព្រមក(នដែតលោ�លលោដកលក់ដែតបុ៉លោណ¾ះ្។
ឈានលោ��ងព្រតxប់មក�ីព្របលោទសលោគវិញ  �ិះWមយន្តលោហាះ  គឺលោហាះដែតកាយ
ចិត្តរបស់ខ្លួនលោFដែតគិតដល់លោរpងដដែដលៗ ចុះដល់ព្រសុកដែខ្មរ លោu�ញជាក់នឹង
ដែភ្នកនូវការ�ិះជាន់  ភា�អយុត្តិធម៌  ភា�មិនព្រតឹមព្រតូវចាប់លោផ្ត�ម�ីព្រ��ន
យន្តលោហាះ  រហូតWមផ្លូវលោធ\�ដំលោណ�រ�ីព្រ��នមកផ្ទះ  នឹកលោ ្́ត្លោឆះឆួលនឹង
មនុស្សអាព្រកក់  មនុស្សមនលុយ  មនុស្សមនអំណច  មនុស្សមនព្រ(ជា្ញ្
ដែដលលោព្រប�លុយ  លោព្រប�អំណច  លោព្រប�ព្រ(ជា្ញល្ោដ�មបី្សលោព្រមចបំណងដែដលមនលោFក្នងុ
ចិត្តរបស់�ួកលោគ។ �ូលោដកបិទដែភ្នកព្រសថ្ងៃមជារូ(រម្មណ៍លោFក្នុងព្រទូង�ូ  ចង់លោធ\�
គុកឱ្យធំ  ញាត់មនុស្សដែដលមនសនា្ត្ន(តគុកឱ្យលោF(តគុកហ្នុងលោហ�យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 38
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លោម្តច(នព្រតូវព្រ�ដែលង�ួកលោគឱ្យលោដ�រលោធ\�(បមនុស្សស្លូតព្រតង់លោ�ញទឹកលោ�ញដី
អី៊ចងឹ? �ូនឹកលោ ្́ត្ចិត្តលោហ�យមនអារម្មណ៍ថលោ��ង�ូដាក់ចុះ�ីលោល�ឡានលោlលោល�
ដែផនដី លោហ�យលោផ្អ¬ង។ �ួកអ្នកផស្ាយធមដ៌ែដលលោ(កព្រ(ស់ព្របជា�លរដ្ឋលោu�ញ
មុខ�ូ  ដឹងថកដែន្លងហ្នឹងមនវត្តមន�ូ  �ួកលោគសងំំលោសd¬ម �ក់សនា្ត្នខូច
របស់�ួកលោគលោFក្នុងសនា្ត្នចិត្ត។  �ួកអង្គការសង្គម  ខ្លះខូច  ខ្លះលោភ្ល�  ឱយ្ដែត
លោu�ញវត្តមន�ូ  លោកះគា្ន្ខស្ឹបលោខ្ស¬វ  �ួកអ្នកនលោយា(យក៏ដូចគា្ន្ដែដរ។  សរុប
ជារួមមក  ឱយ្ដែត�ួកលោគដឹងថទីណមួយមនវត្តមនរបស់�ូ  លោទះលោFក្នុង
បណ្ត្ញសង្គមក៏លោដាយ  �ួកលោគមនអារម្មណ៍ថអំណចធតុលោភ្ល�ងគឺព្រ�ះ
លោត�គុណរបស់�ូ អំណចធតុលោភ្ល�ងជាគុណរបស់�ូ(នលោlដល់ទីលោនាះលោហ�យ
អារម្មណ៍របស់�ួកលោគលោទះលោគមិននិយាយ ក៏អារម្មណ៍�ួកលោគព្រគបដណ̧ប់លោដាយ
អំណចធតុលោភ្ល�ងរបស�ូ់យ្៉ាងចប្ាសព់្រកដែxតដែដរ។ លោនះគកឺារលោរ&បរាប់សលោង្ខប
ថ្ងៃនព្រ�ះលោត�គណុ គឺគុណថ្ងៃនធតុលោភ្ល�ងរបស់�ូដែដលមិនអាចខ\ះ(នក្នងុភា�
ជាអ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌ព្រ�ះ�ុទ្ធ ឬលោ�ថ�នបដិវត្តន៍ផ្នត់គំនិតក្នុងសម័យ
កាលលោនះ។  ក្មយួលោរ&នសលោង្កតលោម�លក្នងុផ្លវូមលោនារបស់ក្មយួៗ  ព្រគប់បរមលោពាធិសត\
ទំងអស់ ឬព្រគប់អ្នកសន្សំ(រមីជាអ្នកព្រWស់ដឹង ឬអ្នកសលោស្រងា្គ្ះកំ�ូលសុទ្ធដែត
មនលោត�ៈ(រមីលោនះ  លោដាយខានមនិ(នលោx�យ។  ទឹកចតិ្តអ្នកសលោស្រងា្គះ្ស្អប់
ណសអំ់លោ��អាព្រកក់ អំលោ��លោប&តលោប&នអ្នកដថ្ងៃទ  អំលោ��បំផ្ល្ញលោសចក្តីសុខរបស់
អ្នកដថ្ងៃទ ស្អប់ណស់លោ ្́តណ្ស់នឹងភា��លោភ្ល�របស់�នរងលោព្រគាះ ដែដលអនុញ្ញត្
ឱ្យអំលោ��អាព្រកក់រកីរាលដាលមកព្រគបដណ̧ប់អ្នកទន់លោខ្សាយ គា្ម្នចិត្តអ្នកណ
ម្ន្ក់ដែដលលោធ\�ការសលោស្រងា្គ្ះមនុស្សក្នុងព្រទង់ព្រទយលោ�ក  ខ\ះកម្ល្ងំលោត�ៈ  ឬក
ម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ងដែដលជាគុណលោនះ(នលោx�យ លោហ�យក្មួយសលោង្កតលោម�លកម្ល្ំង
ធតុលោភ្ល�ង ឬលោ�ថ លោទសៈ លោនះព្រតវូ(នផ្ត្ច់អស់ឫសគល់គឺលោFលោ�លបុគ្គល
លោនាះ(នកា្ល្យលោlជាអ្នកព្រWស់ដឹង ឬព្រ�ះអរហន្តដែតប៉ុលោណ¾្ះ ប៉ុដែន្តលោFក្នុង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 39
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អំxុងលោ�លថ្ងៃនការសាង(រមីលោដ�ម្បីព្រWស់ដឹង  ឬកា្ល្យជាអ្នកសលោស្រងា្គ្ះកំ�ូល
គា្មន្អ្នកសាង(រមីជាអ្នកសលោស្រងា្គះ្កំ�ូលណខ\ះកម្ល្ងំលោត�ៈ ឬកម្ល្ងំធតុលោភ្ល�ង
ជាគុណលោនះ(នលោទ។ កម្ល្ងំធតុលោភ្ល�ងលោប�លោយ�ងលោចះលោព្រប�វាជាគុណ គឺវាដុតបំភ្លឺ
ដុតដាំ(យ ដុតរំ�យលោធ\�របស់លោព្រប�ព្រ(ស់ក្នុងទំហំណក(៏ន ដែតលោប�វាលោឆះជា
លោទសក្មយួលោu�ញលោភ្ល�ងលោឆះថ្ងៃព្រ�លោFអូស្រសា្តលី្លោទ លោនះគឺកម្ល្ងំធតុលោភ្ល�ងជាលោទស
លោប�ចិត្តអ្នកមនធម៌ព្រចដែណន  ឈា្ន្នីស គំនុំ  កំណញ់  លោ�ភលន់  �្យា(ទ
កម្ល្ងំធតុលោភ្ល�ង  ឬលោ�ថលោទសៈ លោនះជាធម៌រុញព្រចានអកុសលធម៌លោនះឱ្យមន
កម្ល្ងំ ខា្ល្ំងណស់  ប៉ុដែន្តលោប�អ្នកមនព្រ�ហ្មវិហារធម៌គឺលោមW្ត្  ករុណ  មុទិW
និងឧលោបកា្ខ្  កម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ងកា្ល្យជាកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ងជាគុណ  ឬលោ�ថព្រ�ះ
លោត�គុណលោនាះឯង៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2739310919630318
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ថ្ងៃ��ទី០៣ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០២:០៩នាទីរវេ%&ល
លោទកម្ល្ងំធតុលោភ្ល�ងមិនលោធ\�ចិត្តឱ្យខា្វយ្ខ\ល់លោទក្មយួ  កម្ល្ងំដែដលបណ្តល្

ឱយ្ចិត្តលោចះដែតខា្វ្យខ\ល់ដល់សុខទុក្ខលោគ គឺករុណលោត�ក្មួយ ដែតកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ង
មនកម្ល្ំងរុញព្រចានចិត្តករុណ គឺចិត្តខ\ល់ខា្វ្យនឹងលោរpងសខុទុក្ខលោគលោនាះ ឱយ្
កាន់ដែតមនចិត្តខា្វ្យខ\ល់លោx�ងៗក្មួយ។ គិតព្រតង់លោនះឱ្យយល់ឱយ្ទទួលដឹងថ
ស្អជីាស្អកី្មយួ។  កម្ល្ងំធតុលោភ្ល�ងវាមនតួនាទីព្រតឹមដែតជាកម្ល្ងំដែត�ំរុញលោទក្មយួ
លោប�ចិត្តលោយ�ងមនអកុសលធម៌  គឺព្រចដែណន  ឈា្ន្នីស  គនំុំ�្យា(ទជាលោដ�ម
កម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ងលោនះ  វាជាកម្ល្ំង�រំុញចិត្តឱ្យអាព្រកក់ខា្ល្ំងណស់  ដែតលោប�ចិត្ត
មនធម៌ព្រ�ហ្ម លោនាះធតុលោទសៈ ឬកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ងលោនះវា�ំរុញធម៌ព្រ�ហ្មឱ្យ
លោលpនណស់ក្មួយ។

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/273936737629133
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ថ្ងៃ��ទី០៤ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:២៥នាទីព្រ,ឹក
សម័យលោនះជាសម័យកាលកម្ល្ំងរមូរចូលខា្ល្ំង  មនុសស្លោក�តមក�ី

កម្ល្ំង  លោប�កម្ល្ំងរមូរ  លោនាះរមរូចូលខា្ល្ំង  លោនាះចិត្តមនុសស្អាW្ម្និយមខា្ល្ំង
ណស់  លោធ\�ឱយ្មនុសស្ដែលងសា្គ្ល់បុណ្យ(ប  ល្អអាព្រកក់  សម  ឬមិនសម
ខ្ពស់ទប ខុស ឬព្រតវូអស់រលីងលោlលោហ�យ លោហ�យ�ិ(ក�ន្យល់លោរpងខុសព្រតូវ
លោនះខា្ល្ំងណស់លោព្រពាះកម្ល្ំងរមូរខា្ល្ំង  កំលោណ�ត�ូជាអ្នក�នា្ល្កម្ល្ំងរមូរខា្ល្ំង
លោនះ  អ៊ីចឹងលោហ�យ(នជាចិត្ត�ូមិនចូលឥទ្ធិ�ល�ីអ្នកណ  លោFដែតជាចិត្ត
ខុសលោគឯងមិន�ុលលោសាះនឹងអ\ដីែដលមនសុស្សម័យលោនះ�ុល ដែតមនឥទ្ធិ�ល
ទញលោគឱ្យព្រតxប់លោព្រកាយមករកព្រតូវវិញ(ន គឺជា�នបដិវត្តន៍ចិត្តមិនព្រ�ម
Wមអ\ីដែដលមនុស្សសម័យលោនះក�ុំងដែត�ុលលោនាះលោសាះ លោចះដែតមនអារម្មណ៍
ថមិនសមលោទ  មិនព្រតវូលោទ  លោហ�យចិត្តយល់ថមិនសមលោនះ  មិនព្រតូវលោនះមន
កម្ល្ងំខា្ល្ងំណស់ លោត�ក្មយួៗយល់លោទ? ក្មយួៗអាចសម្គល់្(នដឹងព្រតឹម�ូ លោចញ�ី
គណបក្សសម រង្សីុមកគឺ�ូទញ�នា្លក្ម្ល្ងំយល់ខុស ឬកម្ល្ងំអាW្មនិ្យម ឬក
ម្ល្ងំរមូរលោនះ  ជាង១០ឆ្ន្លំោហ�យ។  កាលណមនុស្សធូរអញ  ធូរភា�អាW្មនិ្យម
លោនាះកម្ល្ងំរមូរលោlមុខក៏រ�ថយលោព្រកាយ  ដែលងសូវរមូរខា្ល្ងំដែដរ  ដូលោច្នះសម័យ
លោនះគា្ម្នអ្នកណវិបស្សនារ�ថយលោព្រកាយរហូតអស់អញ  (នលោទ  លោព្រពាះ
លោយ�ងលោក�ត�ីកម្ល្ំងរួម មិនដែមនលោក�ត�ីកម្ល្ំងដាច់ដែតឯងលោទ កម្ល្ំងៗៗៗៗៗៗ
យល់សភា�ថ្ងៃនកម្ល្ំងលោទ។  លោប�ក្មួយៗលោចះគិត�ិចារណ លោម�លដែតប៉ុលោណ្ណះ
ក្មួយដែលងមនចិត្តយកខ្លួនឯង  មកលោព្រប&បលោធ&បនឹង�ូលោហ�យ  ដែលងមនចិត្ត
ថខ្លនួព្រគាន់លោប�ជាង�ូលោហ�យ  ជា�ិលោសសក្មយួៗដែដលកំ�ុងដែតវិបស្សនាវលោង\ង  លោត�
ចិត្តក្មយួលោល�ស�ូយ្៉ាងលោមច៉លោlលោក�ត  យកចំណុចលោនះលោlគិតព្រតិះរិះ�ិចារណ
ឱ្យសា្គ្ល់ចិត្ត�ូ  លោហ�យឱ្យសា្គល់្ចតិ្តខ្លួនឯង កំុចង់ឈ្នះចិត្ត�ូ  លោហ�យគតិព្រចxំ
ថ�ូចង់ឈ្នះចតិ្តក្មួយឯង លោទ! �ូលោu�ញក្មួយយល់ខសុលោល�លោគាកលោល�គាំងលោ�ក
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 42
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�ូចង់ព្រ(ប់ក្មួយកុំឱ្យយល់ខុសលោទ  គា្ម្នចិត្តចង់យកឈ្នះក្មួយលោទ  លោប��ូឈ្នះ
លោគទំងនគរលោlលោហ�យ  លោនះលោប�Wមបញ្ញ្មនុស្សលោ�កលោម�លលោu�ញធម្មW។
ចុះលោរpងអី�ូលោlចងឈ់្នះមនុស្សកំបិុកកំបុ៉កដូចក្មយួ �ូអាណិតលោទ ក្មយួៗយក
ពាក្យ�ូលោl�ិចារណឱ្យលោu�ញ�ីចិត្ត�ិតរបស់�ូ  លោដ�ម្បីកុំឱ្យក្មួយឆ្ល្កខសុ ផ្លវូ
រងទុក្ខរងលោទស�ីការគិតខុសលោនះលោlចុះក្មយួ �ូមិនហ្៊ាននិយាយដែវងខា្លច្ក្មយួ
លោម�លមិនយល់  �ូសូមបញ្ចប់ព្រតឹមប៉ុលោណ្ណះចះុ  សូម�ួកក្មយួជា�ិលោសសគឺ�ួក
ក្មយួលោlវិបស្សនាខុស  នឹកលោu�ញថរ�ដែតម្នក់្ឯងហ្នងុ សម័យលោនះកម្ល្ងំ
រមូរខា្ល្ំង កម្ល្ំងលោនះគឺកម្ល្ំងរួមណ វាបលោង្ក�តមនសុ្សទំងអស់ ដូលោច្នះមនុស្ស
ដែដលលោក�ត�ីកម្ល្ងំរួម មនិអាចវិបសស្នា�នា្លក្ម្ល្ងំរមូររួមឱ្យ�ដែតឯង(នលោទ។
កម្ល្ំងរ�ផុតគឺព្រ�ះអរហន្ត សម័យកម្ល្ំងរមូរខា្ល្ំងលោនះ គឺសម័យអស់ព្រ�ះ
អរហន្តលោហ�យក្មួយ!  ក្មួយៗមិនអាចរ�កម្ល្ំងដែតម្ន្ក់ឯង(នលោទ ក្មួយយល់
ព្រតងហ់្នងឹលោទ? សូមឱ្យក្មួយៗ(នគតិយល់ព្រតូវលោដ�ម្បជីា ព្របលោយា�ន៍របស់ក្មួយៗ
លោlចុះ។  �ូសូមរំលឹកក្មយួថ  ឱ្យយកចិត្តខ្លនួឯងលោព្រប&បលោធ&បនឹង�ូបន្តចិលោម�ល៍!

�ូព្រគាន់ដែតសា្តប់្ពាក្យលោគនិយាយ�ីរបីម្៉ត់លោចាល  �ូគិតលោល�ពាក្យលោនាះរហូតយល់
លោដាយខ្លួនឯង  យកមក�ន្យល់ក្មួយរាប់ពាន់លោម៉្ង  ចុះចំដែណកក្មួយវិញ�ូ
�ន្យល់យា៉្ងហ្នឹងៗលោlលោហ�យ  លោហ�យក្មួយយល់មិន(ន  ក្មួយមនលោម�ល
លោu�ញបញ្ញរ្បស់ក្មយួ  និងបញ្ញរ្បស់�ូខុសគា្នយ្៉្ាង លោនាះលោទ?  សូមចំណុច
ដែបបៗលោនះ(នចូលលោlក្នងុខួរក្បាលក្មយួលោហ�យ(នលោធ\�ឱ្យក្មួយភា្ញ្ក់រលឹក គិត
លោu�ញព្រតវូលោlផងចុះ។  ក្មួយៗដែដលលោម�លយល់សំលោណរ�ូ  លោត�ក្មួយមនចិត្ត
សលោង\គលោទ?  ចង់ឈ្នះ�ូរហូតដល់បំផ្ល្ញខ្លួនឯងអី៊ចឹង លោគលោ�អ្នកឈ្នះដែដរ?

ហ្នឹងកំ�ុងដែតឈ្នះលោហ�យហ្នឹង?  លោណ្ហ�យ!  �ូអស់អីនិយាយលោហ�យ!  លោ�លលោនះ
�ូកាន់ដែតយល់លោហ�យមនុស្សដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធលោព្រ(សមិន(នលោនាះមននិស្ស័យ
ជាមនុស្សយា៉្ងលោម៉ច។  ចំលោណះដឹង�ូលោល�ស�ួកលោគ  លុយ�ូមនលោល�ស�ួកលោគ
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រូបសម្ផស្ស�ូមនលោល�ស�ួកលោគ ភា�ល្បីល្បាញ�ូមនលោល�ស �ួកលោគ  លោត��ូចង់
ឈ្នះ�ួកលោគជាព្របលោភទមនុស្សតូចWចអី៊ចឹងមកលោធ\�អី? លោប�ចិត្ត�ូអី៊ចឹង �ូលោម�លងាយ
ខ្លួនឯងងាប់លោហ�យ  ក្មួយអាចយល់ចិត្ត�ូ(នលោទ?  សូមក្មួយៗអានសំលោណរ
លោនះ(ន លោlជាព្របលោយា�ន៍របស់�ួកក្មួយៗផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2740062162888527  
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