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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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ថ្ងៃ��ទី២១ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:០២នាទីយប់
លោ�លអ្នកណមួយលោ(ះលោចាលសមត្ថភា�របស់ខួរក្បាលគឺ  អ\ីៗព្រតូវ

ចប់ស�\ព្រគប់ទំងអស់។  សព្រមប់ខ្ញុំWំង�ីកលោក�តលោហ�យធំដឹងក្តីមក  ខ្ញុំទុកចិត្ត
លោល�សមត្ថភា�របស់ខួរក្បាលខ្លនួឯងណស់ សូមឱ្យលោគនិយាយមកចុះខ្ញុសំា្តប់្
លោដាយលោសា្មះ្ព្រតង់ លោហ�យខ្ញុគំតិលោម�លថវាសមលោហតុផលឬលោទ។ ខ្ញុសំរួលោដញលោដាល
លោព្រពាះមិនច្បាស់  លោu�ញមនុស្សដែដលចិត្តលោគព្រ(ប់លោដាយលោសា្ម្ះព្រតង់  លោហ�យអ្នក
សួរនយិាយលោlវិញលោដាយផ្ច្ញ់ផ្ចល្  ចិត្តរបស់ខ្ញុំគិតថ  យី!  គា្ន្ព្រ(ប់លោដាយ
លោសា្ម្ះព្រតង់លោសាះ  មលោនាស្ទង់ចិត្តលោគមិនព្រតវូ  មិនលោគារ�ទឹកចិត្តលោគ  លោlជាវាយ
បកលោព្រពាះចិត្តចង់ឈ្នះ ចង់បំ(ក់ ខ្ញុគិំតថមនុស្សលោនះបំផ្លញ្ខ្លនួឯងលោទ  លោហ�យ
លោឆ្ល�យតបនឹងទកឹចិត្តអ្នកព្រ(ប់  ឬអ្នក�ន្យល់មិនព្រតូវលោទ&ត  លោធ\�ឱ្យលោគខកចិត្តនឹង
ព្របតកិម្មរបស់លោយ�ង លោនះជាកហុំសមយួដែដលលោយ�ងលោធ\�លោlលោល�លោគ ដែដលមិនព្រតូវ
ខកខានក្នងុការសំុលោទសលោនាះលោx�យ លោទះលោគប្អនូលោយ�ងក៏លោដាយ។ ខ្ញុំនឹកលោu�ញ
ការលោព្រប&នព្របលោÍរបស់ម្តយ្ខ្ញុគឺំព្រតូវលោទ&ត គាត់និយាយថកូនខុស(នដែមវ៉ាយ
ដែម៉វាយចង់ឱយ្កូនល្អ។ គាត់ព្រ(បថ់លោប�កនូយល់ថកនូមិនខសុដចូដែមថ៉លោទ កូន
ព្រ(ប់លោហតុផលមក សមនឹង�ូជាមនុសស្ដែដលសនា្ត្នជាមនសុ្សមនលោហតុផល
ព្រសាប់ផង  ដែមគ៉ាត់និយាយមនលោហតុផលផង  វាព្រតូវគា្នដ្ែតម្តង។  ដល់លោ�ល�ូ
សម្លងឹលោlលោម�លមនុសស្�ំុវិញខ្លនួលោព្រច�នបំផុត លោគជាមនុស្សលោ(ះលោចាល សមត្ថភា�
របសខួ់រក្បាល លោហ�យលោប��ដែ�កគឺមកទំងចិត្តចង់ឈ្នះលោគ ទំងចិត្តជាប់តណ្ហ្
របស់ខ្លួន  ទំងចិត្តជាប់នឹងគំនិតព្របកាន់របស់ខ្លនួ  លោដាយមិនសា្ត្ប់លោហតុផល
លោគលោសាះ  �ូលោម�ល�ីចម្ង្យលោចះដែតគិតថ  មនុស្សទំងលោនះកំ�ុងដែតបំផ្ល្ញ
ខ្លួនឯងលោត�។  រូបភា�លោម�លលោu�ញថមនុស្សលោនះនិយាយឈ្នះលោគ  និយាយព្រគប
លោល�លោគ ដែតការ�ិតក្នងុ�លោព្រÑគឺមនុស្សលោនះកំ�ុងដែតរុញមនុស្សដែដលឱ្យលោហតុផល
ព្រតឹមព្រតូវឱ្យលោចញ�ីខ្លួនម្តងមួយៗ លោហ�យដលំោណ�រលោរpង�ិតព្រតូវ(នបិទភ្ជតិមនិឱ្យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 162
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យល់(នលោដាយចរិតផ្ទល់្របស់បុគ្គលលោនាះ។  លោនះគឺការបំផ្លញ្ខ្លួនឯងលោទលោត�
�ូនឹកគតិក្នុងចតិ្តថ លោហតអីុមនុស្សដែដលមនចិត្តព្រសឡាញ់ខ្លួនណស់ លោព្រ��ស
លោរសីយកផ្លូវបផំ្ល្ញខ្លួនអី៊ចឹង? មនុស្សលោអ�យមនុសស្!  លdង់អីក៏លdង់បំផ្ល្ញដែត
ខ្លនួឯងអី៊ចឹង។ ធម៌ព្រតូវដែត�ដែ�កគា្ន្លោដាយលោសា្មះ្ព្រតង់ អ្នកព្រ(ប់ក៏�ន្យល់ព្រ(ប់
លោដាយលោសា្ម្ះព្រតង់  លោហ�យអ្នកគិតក៏គិតលោដាយលោសា្ម្ះព្រតង់  លោនាះទីបំផុតលោយ�ង
ព្រតូវដែតយល់គា្ន្លោដាយលោ�&សមិនរួចលោx�យ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2755394464688630
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ថ្ងៃ��ទី២១ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:៥៧នាទីយប់
កាល�ីមុន �ូធ្លប្ន់យិាយអំ�ីការដែបងដែចកមនសុស្ជាព្រ(ំ�ួក គឺខ្លនួ

ជាមនុស្សចិត្តជាលោទវW លោ�ថមនុស្សលោទលោវា ខ្លនួជាមនុស្សចិត្តជាមនុស្សលោ�ថ
មនុសស្មនុលោស្សា ខ្លួនជាមនុស្សចតិ្តជាតិរចា¹្ន មនុស្សតិរចា¹្លោនា ខ្លនួជាមនុសស្
ចិត្តជាលោព្របត  មនុស្សលោបលោW  ខ្លួនជាមនុសស្ចិត្តជាសត\នរក  មនុសស្នរិយលោកា
របសព់្រ�ះ�ុទ្ធដែដរ ដែតក្នុង«ការយលរ់បស�់ ូ�ូនឹកគតិថ ព្រ�ះ�ុទ្ធព្រគានដ់ែតព្របដចូ
ដែតប៉លុោណ¾្ះ  ដែតលោ�លលោនះ  �ូដឹងច្បាស់លោហ�យ  ព្រ�ះ�ុទ្ធមិន(នព្របដូច�ីលោរpង
លោនះលោទ លោហ�យ�ូសា្គល់្ព្រ�ះ�ុទ្ធកាន់ដែតច្បាស់លោx�ងៗ លោទ�បដងឹថអ្នកណយល់
ថ ពាក្យព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងទំងអស់មនកដែន្លងណតូចមួយដែដលអ្នក(នគិតថ 
លោនះគឺព្រ�ះ�ុទ្ធព្របលោÍ លោនះគឺព្រ�ះ�ុទ្ធឧបមជាលោដ�មគឺខុសលោហ�យ គឺជាពាក្យព្រ(ប់
លោសចក្តី�ិតទំងអស់  លោល�កដែលងដែតពាក្យលោ�កលោព្រប�ពាក្យថឧបមថ  លោនាះ
(នជាលោរpងឧបម។  ដែតដូចជាលោរpងមនុស្សដែចកជាព្រ(ំ�ួកគឺ�ិតព្រ(កដថចិត្ត
នរក  ចិត្តលោព្របត  ចិត្តតិរចា¹្ន  ចិត្តមនសុ្ស  និងចិត្តសត\សួគ៌Wំង�ីថ្នក់លោល�
មកដល់សត\សគ៌ួថ្ន្ក់លោព្រកាមគមឺកលួចសំងំលោFក្នុងសម្បកជាមនុស្សទំងអស់
លោនះមិនដែមនឧបមលោទ  គឺលោរpង�ិតវាអី៊ចឹងដែមន។  ដចូជាពាក្យលោ�កព្រ(ប់ថ
ព្រ�ហ្មជាអ្នករក្សាលោ�ក គឺដែមនណ៎ គឺ�ិតព្រ(កដជាអី៊ចឹងដែមនណ៎្។  ព្រ�ហ្ម
មនភារកិច្ចលោម�លការខុសព្រតូវលោល�ឋានមនុស្សលោ�កហ្នឹងដែមនណ  មិនដែមន
ឧបមលោទ  វាជាលោរpង�ិត។  ក្មួយលោរ&នព្រសថ្ងៃមលោលងលោម�ល៍!  លោត�ចិត្តព្រ�ហ្មអាចមក
សងំំក្នុងរបូកាយជាមនសុស្លោទ?  គឺអាច  លោព្រពាះព្រ�ះ�ុទ្ធព្រ(ប់លោហ�យថសត\សគួ៌
Wំង�ីថ្នក្ល់ោល�រហតូមកដល់លោទវWជានល់ោព្រកាមបផំតុ គឺមកលួចសំងំក្នុងសមប្ក
កាយជាមនុស្ស។  ក្មួយព្រសថ្ងៃមគិតក្នុងផ្លូវមលោនាបន្តលោlលោទ&ត  លោប�ចិត្តព្រ�ហ្មមក
លួចសំងំក្នុងរូបកាយជាមនុស្ស  លោត�ចតិ្តព្រ�ហ្មលោនាះព្រតូវមកលចួសងំកំ្នងុរូបកាយ
ជាមនុស្សថ្ងៃនព្របលោទសណ?  លោប�លោFក្នងុព្របលោទសអឺរុ៉ប អាលោមរិ៉ក អាស្រហ\៊កិ ឬអូស្រសា្តលី្
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 164
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លោត�មនពាក្យសម្តីរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធលោFក្នុង�ីវិតព្របជា�លរដ្ឋ ឱ្យចិត្តព្រ�ហ្មលោនាះ
អាចយល់ពាក្យរបស់ព្រ�ះ�ទុ្ធសដែម្តង(នឬលោទ?  ក្មួយព្រសថ្ងៃមក្នុងទ្វរ្មលោនារបស់
ក្មួយបន្តលោlលោទ&ត លោត�ក្នងុព្របវត្តថិ្ងៃនព្របលោទសដែខ្មរលោនះដែដលមនអ្នកបដិវត្តន៍ផ្នត់គំនិត
មនុស្សលោទ?  ��ួកលោស្តចដែដលដែខ្មរលោយ�ងចាត់ទុកថជាអ្នកល្បីដែដលមនគតិ
មនគំនិតអប់រំ�លរដ្ឋឱ្យយល់ព្រតូវលោទ?  លោហ�យមកដល់លោ�លលោនះ  ក្មួយគិត
លោlលោព្រកាយជាងដប់ឆ្ន្លំោx�ងវញិ លោប�គា្ម្ន�ូ�ន្យល់ផ្តល់ទនិ្នន័យឱ្យមនសុស្ដែខ្មរលោទ
លោត��ួកក្មួយៗអាចដឹងថអ្នកលោនះលោ(ក អ្នកលោនះ�ួយ ដំលោណ�រលោនះវិនាស ដលំោណ�រ
លោនះចលោព្រម�ន ក្មួយៗសា្គ្ល់ពាក្យគន្លឹះមួយៗលោទ  ដឹងស្អីជាស្អីឬអត់។ ក្មួយព្រសថ្ងៃម
លោlលោព្រកាយវិញលោត�លោប�ក្មួយមិន(នយល់អិលឌីភីលោទ  ក្មួយៗព្រសថ្ងៃម�ី�ីវិតក្មួយ
លោម�ល៍!  លោត�យ្៉ាងលោមច៉?  លោហ�យលោត�មនមនសុស្បុ៉នា្មន្នាក់លោFក្នុងលំអានរបស់
ក្មួយៗលោនះ?  លោហ�យ�ីលោ�លលោនះលោlមុខនឹងមនលោរpងអ\ីលោក�តលោx�ងលោទ&ត?  ក្មួយ
គិតបន្តលោlលោទ&តអ�ំីចិត្តមនសុ្សទំងអស់ក្នុងលោ�កលោនះ លោត�ក្មយួគិតថចិត្តអ្នក
ណ  អាចលោម�លខុសព្រតូវការងារមនុស្សលោ�កលោនះ(ន? ចិត្តព្របធនាធិបតី
អាលោម៉រិក ចិត្តអ៊ុងសានស៊ូ�ី  ចិត្តអ្នកល្បីៗលោFអឺរ៉ុប ឬក៏ចិត្តនាយករដ្ឋមស្រន្តីណ
មួយលោFអាសីុ។ សូមក្មយួរីករាយនឹងសំណងក្មយួដែដល(នយល់ធម៌លោនះចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2755439161350827
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ថ្ងៃ��ទី២២ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:០៩នាទីព្រ,ឹក
លោ�លអ្នកណព្រ(ប់�ូឱយ្លោធ\�អ\ីមួយ និងកុឱំ្យលោធ\�អ\ីមួយ លោដាយព្រ(ប់�ូ

ថលោធ\�ដែបបលោនះលោlនឹង(នព្របលោយា�នផ៍្ទល់្ខ្លនួដែបបលោនះ  លោធ\�ដែបបលោនះនងឹខាត
ព្របលោយា�ន៍ផ្ទ្ល់ខ្លួនដែបបលោនះមួយ  ដូចជាលោ�លអវត្តមនគណបក្សសលោស្រងា្គ្ះ
ជាតិ អិលឌីភីគួរដែតលោចះលោឆ្ល¬តឱកាស លោនាះអាណត្តលិោព្រកាយនឹង(នលោ´អីអង្គយុ
នឹងលោគ។ លោប� ខឹម វាសនា ឆ្លត្ បន្ធរូកំុថ្ងៃវអ្នកសាសនាលោ�ក �ួកលោនះនឹងដែបរមកគំាព្រទ
អិលឌីភី  លោប�ខឹម  វាសនាឆ្ល្តមនWកទិកខ្ពស់កុំថ្ងៃវព្របជា�លរដ្ឋម្ច្ស់លោឆ្ន្ត
លោនាះនឹង(នការគំាព្រទលោព្រច�ន លោប�លោធ\�នលោយា(យព្រតង់ភ្លឹងដូចខឹម វាសនា អញ
ទយទុក មួយរយជាតលិោទ&តមិន(នលោ��ងលោ´អីមួយផង ។ល។ ផ្លវូមលោនា�ូទទួល
អារម្មណ៍មិនល្អភា្ល្ម  នឹកគិតថអ្នកព្រ(ប់�ូលោនះច្បាស់ជាចិត្តវាគិតជាប់ដែត�ី
ព្របលោយា�ន៍ផ្ទ្ល់ខ្លួន  អី៊ចឹងលោហ�យ(នជាវាគិតថចិត្តអញដូច  ចិត្តវាដែដរ វាខំ
ព្រ(ប់អញកុឱំ្យលោធ\�លោនះវាខាតព្របលោយា�ន៍ លោធ\�លោនាះលោl(នចលំោណញ ព្របលោយា�ន៍
ផ្ទល់្ខ្លនួ �ូនកឹថអាលោនះចិត្តវាលោថកទបណស់ ទល់ដែត(នព្របលោយា�ន ៍ផ្ទល់្
ខ្លួនវា(នវាលោធ\�  អាលោថកទប។  ចំលោពាះចិត្ត�ូ  មិន(ច់ព្រ(ប់�ូ�ីលោរpង(ន
ព្របលោយា�ន៍មក�ូលោទ  ព្រ(ប់�ូដែតលោរpងខុសព្រតូវ(នលោហ�យ  �ូសា្តប់្លោដាយលោសា្មះ្
ព្រតង់  លោព្រពាះ�ូយល់ច្បាស់ថ  មនុស្សមិនព្រ�មសា្តប់្លោហតុផលលោគលោដាយលោសា្ម្ះ
ព្រតង់  គឺជាមនុស្សបំផ្ល្ញខ្លួនឯងលោត�  លោហ�យ�ូលោគារ�ចិត្តមនុស្សដែដលចិត្តលោគ
ឈរលោល�លោគាលខុសព្រតូវលោនះ។ លោ�ល�ូនិយាយ�ន្យល់លោគវិញក៏ដូលោច្នះដែដរ គឺ�ូ
និយាយ�ន្យល់យ្៉ាងលម្អិត�ីលោហតុផលខុសឬព្រតវូដែដរ  ដែតចិត្តមនុសស្សម័យ
លោនះ  ទល់ដែតខូចព្របលោយា�ន៍លោគលោទ�បលោគភ័យលោហ�យភ័យដែមនដែទន  មិនដែមន
ភ័យល្មមៗលោទ  លោប�លោគគិតលោu�ញថប៉ះពាល់ព្របលោយា�ន៍លោគលោនាះវាធdន់ធdរខា្ល្ំង។
�ូ និយាយ យូរជាងដប់ឆ្ន្ំលោហ�យអំ�ីកាត�\កិច្ចយ្៉ាងលោម៉ចខ្លះ  លោដ�ម្បីកា្ល្យជា
�លរដ្ឋថ្ងៃថ្លថ្នូរ រសល់ោFមនការទទលួខសុព្រតូវ សលីធម៌ជា�លរដ្ឋល្អក្នុងសង្គម
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 166



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

មនុស្សលោដ�ម្បីកា្ល្យជា�លរដ្ឋល្អសមនឹងរស់លោFលោល�ដែផនដី និង(នជាទី�ឹង
របស់ខ្លួនឯង និងអ្នកដថ្ងៃទផង។ល។ ដែតមនុសស្ដែខ្មរតិចណស់ដែដលសា្ត្ប់ការ
�ន្យល់លោនះ(ន លោព្រពាះគាត់គិតលោu�ញថមិនដែមនព្របលោយា�ន៍ផ្ទ្ល់ខ្លួនគាត់
លោត�គួរឱ្យស្អប់ចិត្តមនុស្សដែបបលោនះលោទ?  លក្ខណៈមនុស្សល្អលោនះមនជាទូលោlក្នងុ
ចំលោណមសម�ិកអិលឌីភី លោហ�យសភា�ល្អរបស់លោគទំងលោនះព្រតូវព្រសូបទញ
លោដាយសនា្ត្ន�ូ។  ឥxូវ�ូ(នយល់ធម៌ដែដលព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធសដែម្ដងលោហ�យ
លោនះគឺព្របលោយា�ន៍ផ្ទ្ល់ខ្លួនដែតម្ដង  ក្មួយៗចាំលោម�លចុះ!  លោ�ល�ូលោចញនិយាយ
អិលឌីភីនឹងព្រសូប(នមនុស្សមួយផ្ទ្ំងធំលោទ&តដែដលជាចិត្តរបស់ មនុស្សគិត
ព្របលោយា�ន៍ផ្ទ្ល់ខ្លួន ខា្ល្ចលោរpងនរកលោព្របត។ ចិត្តមនុស្សព្របលោភទលោនះ ថ\ីលោប�មិន
លោក�តជាសត\ក្នុងទុគ្គតិភ�ក៏�ិតដែមន បុ៉ដែន្តមិន(នលោក�តជាសត\ក្នងុ សគុតិភ�
ថ្ន្ក់ខ្ពស់លោទ  លោព្រពាះចិត្តរបស់�ួកលោគWំង�ីលោ�លឥxូវលោនះជាចិត្តមិន ខ្ពស់
លោព្រសចព្រសាប់លោlលោហ�យ។ លោ�ល�ូយល់ធមដ៌ែដលព្រ�ះសម្ម្សម្ពទុ្ធសដែម្ដង �ូនកឹ
អស់សំលោណ�ចដែតនឹងចិត្តសត\លោទ ចិត្តសត\គឺវាអី៊ចឹងហ្ន៎! ចំដែណកចិត្តសត\ ថ្ន្ក់
ទបបំផុត គា្មន្ទំងសមត្ថភា�សា្ដប់្យល់ធម៌លោនះផង លោព្រពាះចិត្តសត\ ទំងលោនះ
កំ�ុងដែតលោងាកងុយនឹងទិដ្ឋិ តណ្ហ្ និងមនះដែដលខ្លនួមន។ ឱសត\លោអ�យសត\!
ងងឹតអីក៏ងងឹតយា៉្ងលោនះ!  ដែមនដូចព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងដែមន  គា្ម្នងងឹតអីលោស្ម�នឹង
ងងឹតលោដាយអវិជា្ជ្លោនះលោទ។ សូមក្មួយៗរីករាយនឹងសំណងថ្ងៃន�ីវិតក្មួយ សូម
ក្មួយសាងឧបនិស្ស័យជាចិត្តដែដលអាចជាទី�ឹងរបស់ខ្លួន និងមនុស្សផង គា្ន្
ផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2755945494633527
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ថ្ងៃ��ទី២២ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:៥៤នាទីថ្ងៃ��ព្រ.ង់
�ូមិន(នលោម�លលោរpងលោនះលោទ លោព្រពាះអារម្មណ៍�ូធុញនឹងលោរpងដែដលសង្គម

ដែខ្មរចាត់ទុកថជាលោរpងអប់រំ  លោទះលោគថ�លោព្រÑណក៏លោដាយ ក៏ក្នងុអារម្មណ៍�ូ
ទទួលដឹងថរាក់ គា្មន្�លោព្រÑលោហ�យភាគលោព្រច�នបំផុតជាការបងា្ហញ្ផ្លវូខុស មិន
ដែមនព្រតឹមដែតរាក់លោទ គឺខុស បលោព្រង&នឱ្យមនុស្សអាW្ម្និយម និងឱ្យមនុសស្គិត
ថលោ�កិយរបស់មនុស្សជាអ\ីៗទំងអស់របស់ចិត្តសត\មនុស្ស  ដែតលោសចក្ដី
�ិត  ការបលោព្រង&នមនសុស្ឱយ្មនភា�អាW្ម្និយម គជឺាព្របលោភទថ្ងៃនការអប់រំដែបប
អសីលធម៌ មយួព្របលោភទ លោហ�យវាជាការនំាផ្លវូឬរញុព្រចានមនសុស្លោដាយអ្នកមិន
សា្គ្ល់ផ្លូវ  ឬមិនយល់ធម៌។ លោប�អ្នកដឹងថផ្លូវរបស់ចិត្តលោដ�រមិនដែមនដែតព្របដែវង
លោ�កិយរបស់មនសុស្  លោហ�យភា�អាW្ម្និយមគឺខុសនឹងដំលោណ�រធម្មជាតិដែដល
គា្ម្នអញ  លោត�ការអប់រំឱ្យមនុស្សអាW្ម្និយម  លោហ�យនិងគិតគូរដែតផ្លូវ�ីវិតដែត
ក្នុងលោ�កិយជាមនសុ្សជាលោរpងព្រតឹមព្រតូវដែដរលោទ?  លោរpងអប់រពំ្របលោភទលោនះមនអ្នក
ចូលលោម�ល និងខមិនគំាព្រទ និងឱ្យ�ិន្ទថុជាលោរpងល្អ  អ្នកណជាអ្នកឱ្យ�ិន្ទុហ្នងឹ?

គឺ�ួកអ្នកវលោង\ងដូចគា្ន្ អ្នកវលោង\ងជាអ្នកឱ្យពានលោlអ្នកវលោង\ង លោនះលោហ�យសង្គមដែខ្មរ
សង្គមដែដលលោក�តមក�ីកម្ល្ំងរមរូខា្ល្ំងនុះ  មនុសស្ដែដលលោក�តមក�ីកម្ល្ំងរមូរ
ខា្ល្ំងលោនះ គឺលោម�លលោlដែលងដឹងខុសដឹងព្រតវូអ៊ីចឹងលោហ�យ។ លោគសរលោសរថដែម៉អបរ់ំ
កូនឱ្យលោlជាមនសុស្កា្លហ្ាន  ហ្៊ានព្របឈមមុខនឹងពាក្យមក់ងាយ  ញញឹម
នឹងឧបសគ្គ។ល។  មនុស្សភាគលោព្រច�នដែដលចូលខមិន�ួកលោគគំាព្រទខា្ល្ំងណស់
ខ្លះលោគនិយាយថលោម�លលោរpងលោនះលោទ�បនឹងដឹងថដែមជ៉ាអ\ីៗ ទំងអស់របស់កូន ដែម៉
ជាកម្ល្ំងចិត្តរបស់កូន។ �ូគិតក្នុងផ្លវូមលោនារបស�់ូថ អាចម!៍  លោ�លលោម�លលោរpង
លោនះលោហ�យ(នអញដឹងថដែម៉របស់អញxប់ដែមន  គា្ម្នសា្គ្ល់ស្អីជាស្អីលោទ។
ការបលោព្រង&នមនុសស្ឱ្យព្របឹងដែព្របងលោដ�មប្ីខ្លួនឯងជាការងារដែដលគា្ម្នតថ្ងៃម្ល  លោប��ូ
វិញ�ូគិតថ លោប�ចងុលោព្រកាយគង់ដែតងាបដ់ដែដល កូនគួរដែតងាប់ឥxូវលោl លោសាះនឹង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 168
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�ិ(ករកសីុ �ិ(កសូ៊ព្រទំនឹងពាក្យមក់ងាយរបស់លោគ លោសាះនឹងសូ៊ព្រទំព្របឈម
នឹងឧបសគ្គ។ល។  លោម៉ចក៏មនុសស្គិតមិនលោu�ញព្រតង់ចំណុចហ្នឹង  លោម៉ចក៏អប់រំ
ឱយ្មនុស្សលោlលោធ\�ការអត់មនតថ្ងៃម្លលោសាះអី៊ចឹង ដំរីក៏ខា្វ្ក់  ទម័កក៏ឆ្កួត  លោនះលោប�
រស់លោFមិន(នជាទី�ឹងដល់អ្នកដថ្ងៃទផងគា្ន្  លោម៉ចក៏មិនងាប់ឱ្យលោហ�យដែតម្តង
លោlព្រសួលជាង  លោប�ចុងលោព្រកាយគង់ដែតងាប់  លោហ�យអត់ចាំអ\ីកាលខ្លួនលោFរស់
ទំងអស់ដូចដែតគា្ន្ហ្នឹង  សា្ល្ប់មុនសា្ល្ប់លោព្រកាយដូចដែតគា្ន្ហ្នឹង  ឬមិនទន់(ន
បលោង្ក�តលោគឱ្យមក�ិ(កដូចខ្លនួដែដរ?  លោមច៉ក៏ចិត្តមនុស្សគិតមិនលោu�ញព្រតង់ចំណុច
លោនះហ្ន៎!  ម្យា៉្ងលោទ&តអ្នកអប់រំលោនះមិនយល់�ីធម៌  ឬមិនយល់�ីផ្លូវដែដលចិត្ត
ព្រតូវលោដ�រ លោហ�យនិងអ\ីដែដលចិត្តអាចយកលោl(នជាប់នឹងចិត្ត។ សរុបមក អ្នក
ផ្តួចលោផ្ត�មសរលោសរលោរpងលោនះ  និងអ្នកឱ្យ�ិន្ទុលោរpងលោនះ  គឺ��ួកមនុស្សមនចិត្ត
ងងឹតដូចដែតគា្ន្។  មនុសស្ងងឹតឱ្យអ្នកខា្វ្ក់លោដ�រដឹកថ្ងៃដ  មុខជាដឹកលោដ�រចូលថ្ងៃព្រ�
ទំងអស់គា្ន្!!!លោlលោហាង។  �ូនឹកក្នុងចិត្តថលោប��ូលោទ�បដែតលោចញមកលោ�លលោនះ
លោត��ូអាចនងឹបដែង\រមនសុស្ភា្ល្មៗ(នលោទ? លោទ! លោចញមកWំង�ីជាងដបឆ់្ន្ំមុន
ហ្នឹង វាព្រតូវលោហ�យ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2756040734624003
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ថ្ងៃ��ទី២២ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:២៣នាទីយប់
�ូគិតស�\ៗលោl នឹកហួសដែតចិត្ត ចង់ដែតលោស�ច នឹកដល់ចិត្តសត\ដែដល

មនឧបនិស្សយ័ទប ចិត្តសត\រមុកិរម៉ក់ប៉ុនលោមថ្ងៃដ ប៉ុនលោមលោ��ងដូចសត\អស្រង្កង
មួយទូកថ្ងៃដ(នដែតមយួម៉្ត់  លោហ�យវាយល់ថខ្លនួវាជាមនុស្សអសា្ចរ្យ្ជាងឯង
លោទ&ត។ �ូនឹកលោu�ញដល់កាល�ំនាន់ព្រ�ះ�ុទ្ធ �ិ(ក�ន្យល់ ឬលោព្រ(សមនុស្ស
ដែដលមនចិត្តតចូបុ៉នលោមថ្ងៃដ លោមលោ��ងអ៊ចឹីងលោ�ក ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងបដិហារ្យកណ្តល្
ចំលោណមសត\ដែដលមនចតិ្តរមិុករមក៉ត់ចូWច មិនលោចះសា្តប្់លោហតុផលធុនហ្នឹង
លោដ�ម្បីបំ(ក់ទិដ្ឋិ  មនះ ឬតណ្ហរ្បស់សត\ទំងលោនាះ។ �ូនឹកអស់សំលោណ�ចហួស
ដែតចិត្តនឹកគិតថព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងបដិហារ្យលោដ�ម្បីបំ(ក់មនុស្សធុនហ្នឹងលោហ�យ
មិនដែមនមនុស្សទំងអស់ហ្នងឹយល់ធម៌លោដាយការសដែម្តងបដិហារ្យរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធ
ហ្នុងលោទ  ព្រគាន់ដែតបំ(ក់ទិដ្ឋិ  មនះ ឬតណ្ហ្របស់សត\ហ្នុងលោទលោត�  បនា្ទ្ប់មក
ព្រ�ះ�ុទ្ធព្របមូលហ\ងូសត\ទំងអស់លោនាះមកអង្គយុសា្តប់្ព្រ�ះអង្គ�ន្យល់ដដែដល
មិនដែមនលោu�ញព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងបដិហារ្យលោហ�យយល់ឯណ  ព្រតូវមកអង្គយុសា្តប់្
ព្រ�ះ�ុទ្ធ�ន្យល់�ីធម៌ដែតដដែដលហ្នងឹ។  ក្មយួៗនឹកគិតលោម�លអស់សំលោណ�ចនឹងសត\
ធុនហ្នឹងលោទ មិនលោចះសា្ត្ប់លោហតុផលលោទ ទល់ដែតលោu�ញព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តឫទ្ធិអ៊ីចឹង
លោទ�បភ័យខា្លច្ លោកាតសរលោស�រព្រ�ះ�ុទ្ធ លោហ�យមកអង្គុយញ័រទព្រទក់ទលោព្រទ�តលោដ�ម្បី
សា្ត្ប់។  នឹកលោu�ញដល់ព្រតង់លោនះ  នឹកដល់យាយៗWៗលោ�លមកអង្គុយសា្ត្ប់
លោល�កថ្ងៃដសំ�ះព្រ�ះសង្ឃរហូត ព្រ�ះសង្ឃខ្លះជាលោចារថង់យាម លោទសមិនដឹងស្អី
ជាស្អី  លោ(កគាត់លោFនឹងមុខ  ដែតគាត់ខំអង្គយុសំ�ះ  (ក់ចលោង្កះ(ក់ខ្នង  លោហ�យ
វាយលោគ វាយឯង វាយកូនវាយលោÔឱ្យសំ�ះកុមំត់កុំក ខា្ល្ច(ប ដែតគា្ម្នយល់
អីលោទ។ �ូនឹកគិតថព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងបដិហារ្យកណ្តល្ហ\ងូមនុស្សលោហ�យគរលោក&រ
ព្របដែមព៉្របមូលឱ្យមកអង្គយុ លោហ�យសា្តប់្ព្រ�ះអង្គ�ន្យល់ មិនដឹងជាអ្នកណសា្តប់្
(នខ្លះលោទ មិនដែដលលោu�ញគម្ពរីសរលោសរថ ក្នុងចំលោណមហ\ូងមនុស្សធុនហ្នឹង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 170
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សា្ត្ប់លោហ�យសលោព្រមចធម៌ជាន់ខ្ពស់អីលោទ  មិនដឹងគា្ន្សា្ត្ប់លោl(នយល់អីខ្លះលោទ
លោនះលោហ�យហ\ងូមនសុស្ដែដលមនចិត្តរមុិករមក៉ដូ់ចចព្រងិតមយួទូកថ្ងៃដ(នមួយ
ម៉្ត់ហ្នឹង នឹកលោu�ញលោព្រប&បលោធ&បដល់ព្រ�ះសិរីបុត្ត  និងព្រ�ះលោមគ្គ�ន។ ព្រ�ះ
សរីិបុត្ត(ន�ួបព្រ�ះអស�ុិ លោហ�យ�រិំតសរួ លោម�លរូបរាងសកម្មភា�ទឹកមុខរបស់
ព្រ�ះអសុ�ិ  ព្រ�ះសិរីបុត្តលោពាលថលោប�Wមរូបរាង ដំលោណ�រសកម្មភា� ឫកពា
របស់ព្រ�ះអង្គព្រសគត់ព្រសគុំចដែម្លក�ីលោគ  លោត�ព្រគូរបស់ព្រ�ះអង្គបលោព្រង&ន�ីអ\ី  ឱ្យខ្ញុំ
ព្រ�ះករណុសុំដឹងបន្តិចផង(នលោទ? ព្រ�ះអសុ�ិព្រ�ះអង្គលោ�ករាងលោអះអុញ។
ព្រ�ះសិរីបតុ្តព្រទង់សង្កត់បញ្ជក្ថ់សមូព្រ�ះអង្គមនសង្ឃដិកាមកចុះ  ទុកឱ្យខ្ញុំ
ព្រ�ះករុណសា្ត្ប់រួចគិតខ្លួនឯង។ លោ�លលោនាះព្រ�ះអសុ�ិព្រទង់មនលោថរដីកាថ
ព្រគូរបស់អាW្ម្បលោព្រង&នថ  «លោយ  ធម្ម្  លោហតុប្បភវា លោតសំ  លោហតុំ  តថគលោW
លោតសញ្ច លោយា និលោរាលោធ  ឯវំវាទិ មហាសមលោណ»  ដែព្របថ ធម៌ទំងឡាយលោក�ត
មនលោដាយលោហតុ  តថគតសដែម្តងព្រ(ប់លោហតុថ្ងៃនធម៌ទំងឡាយលោនាះផង និង
លោហតុដែដលនំាឱ្យរំលត់លោlថ្ងៃនធម៌ទំងឡាយលោនាះផង។ ព្រគាន់ដែតឮពាក្យបុ៉ណ្ណងឹ
ព្រ�ះសិរីបុត្តភា្ញ្ក់ខា្ល្ំងណស់ នឹកគិតថព្រគូរបស់ព្រ�ះអសុ�ិជាមនុស្ស ចដែម្លក
ណស់លោព្រពាះលោពាលពាក្យមនលោហតុផលណស់ មិនដែដលឮ�ីណនិយាយ
មនលោហតុផលលោព្រÌដែបបលោនះលោទ ព្រ(កដណស់ព្រគូរបស់ព្រ�ះអសុ�ិ�ិតជាមនុស្ស
មិនធម្មWលោទ។ ព្រ�ះសិរីបុត្តគិតដូលោច្នះលោហ�យ ក៏លោlបបួលព្រ�ះលោមគ្គ�នលោដាយ
យកពាក្យលោនះលោlព្រ(ប់ ដូចចិត្តព្រ�ះលោមគ្គ�នក៏ជាមនុស្សលោចះសា្តប់្លោហតុផល
ដែដរ ក៏នំាគា្ន្ទំង�ីរនាក់លោl�ួបព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធក្នុងលោ�លលោនាះលោl។ ក្មួយៗ
គិតលោម�ល និស្ស័យជាមនុស្សដែដលលោចះសា្ត្ប់លោហតុផល សា្ត្ប់ដែតបន្តិចលោសាះ
ក៏មនអារម្មណ៍ភា្ញ្ក់ថមនលោរpងអីចដែម្លកភា្ល្ម ដែតហ\ូងសត\មនចិត្តរមុកិរម៉ក់
បុ៉នលោមថ្ងៃដលោមលោ��ងមួយទូកថ្ងៃដ(នមួយម្៉ត់ និយាយ�ន្យល់លោហតុផលទំងឡាន
ទំងសំលោä លោមu(ក់ធ្ល្ក់លោFចំលោពាះមុខ ដែតអត់មនអារម្មណ៍ភា្ញ្ក់លោផ្អ�លអី
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 171
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បន្តិចលោសាះ ទល់ដែតលោu�ញព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងបដិហារយ្លោទ�បភ័យខា្ល្ចលោកាតដែព្រកង
រញីរញ័ររត់បះថ្ងៃដបះលោ��ងលោlអង្គុយសា្ត្ប់ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តង�ន្យល់  មិនដឹងជា
យល់(នអីខ្លះលោទ។ ឱ!សត\លោអ�យសត\! លdឹតអីក៏លdឹតយា៉្ងលោនះ លdង់អីក៏លdង់
យ្៉ាងលោនះ លោហ�យគិតថខ្លួនឯងព្រគាន់លោប�លោទ&ត។ �ូនឹកដល់អ្នករំកិលចុះរំកិល
លោx�ង លោx�ងរលោ�ងរនាប �ួកបណ្ឌតិ �ួកបរិញ្ញ្ �ួកលោជាគ�័យទំងព្រគូទំងសិស្ស
�ួកធម្ម្ចារ្យល្បីៗលោទសនាសុទ្ធដែតមនព្របតិទិនកត់ថ្ងៃថdទុក ខា្ល្ចជាន់ថ្ងៃថdគា្ន ្អ្នក
ខ្លះលោដ�រសុទ្ធដែតមនអ្នក(ចផ្ក្លោFចុងលោ��ងជាលោដ�ម បុ៉ដែន្តនិស្ស័យជាមនុស្សមិន
លោចះសា្ត្ប់លោហតុផល  លោនះសុទ្ធដែតជានិស្ស័យមនុស្សលោព្រ(សមិន(នលោហ�យ។
ងាកលោlផ្សារអ្នកលក់ដូរលោ�ញទំងផ្សារ  ចិត្តជាបដ់ែតនឹងលោរpងលុយ  អ្នកណ
មនជាងអ្នកហ្នុងខា្ល្ំង  អ្នករត់ម៉ូតូឌុប រត់សុីក្លូ  រត់ផស់អាប់ យាយអ្នកធម៌
អ្នកអាថ៌លោlព្រសុកឥណ្ឌ្ ព្រសីលងា្ក្រ ភូម លោu�ញមុខរហូត លោ�ញទឹកលោ�ញដី
មិន ដែដលសា្តប់្អីលោទ បុ៉ដែន្តសួរលោl និយាយលោlឯងរកដែតលោហ�បមត់មិនរួច និយាយ
ចង់ដែតឈ្នះ  បុណ្យ(បគាត់ដឹង  គាត់លោ�p  គាត់លោធ\�ដែតបុណ្យលោទស�\ថ្ងៃថdលោនះ
អ្នក ខ្លះគា្ម្នអីដែតម្តង  អ្នកខ្លះថព្រ�ះ�ុទ្ធជាទស្សនវិទូ  លោ�លោx�ងសុទ្ធដែត
ទសស្នវិជា្ជ្ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនា  ខ្លះ(នសញ្ញប្ព្រតបណ្ឌិតព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាមក
�ីសកលវិទ្យាល័យហាវុឺតសហរដ្ឋអាលោម៉រិកដែដលឱ្យលោដាយលោយស៊ូ  លោក�តមនះ
បុ៉នៗភ្នពំ្រ�ះសលុោមរុ។ ��ួកលោនះលោហ�យដែដលចតិ្តជាសត\មមចលោនាះ លោlនយិាយ
ជាមួយលោl លោប�លោចះសា្តប្ល់ោហតផុល។ កាល�នំាន់ព្រ�ះ�ុទ្ធឮថព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តង
បដហិារយ្លោចះលោហាះលោចះលោហ�យ  លោផ្អ�លភា្ញ្ក់លោដ�រព្របមូលកូនព្របមូលលោÔលោlលោម�ល
ព្រ�ះ�ុទ្ធលោហាះ ដល់លោ�លអត់លោu�ញព្រ�ះ�ុទ្ធលោហាះផងថ្ងៃថdហ្នងឹ នំាគា្ន្ព្រតលប់លោl
ផ្ទះវិញអស់  អ៊ីចឹងលោហ�យ(នជាព្រ�ះ�ុទ្ធមិនងាយនឹងសដែម្តងបដិហារ្យលោនះ
លោហ�យហាមភិក្ខដុែដល(នសលោព្រមចឫទ្ធអិភិញ្ញ្ មិនឱ្យសដែម្តងឫទ្ធិលោនះលោទ លោព្រពាះ
ការសដែម្តងឫទ្ធិមិននំាឱ្យមនុស្សយល់ធម៌លោទ សដែម្តងឫទ្ធិយូរៗ លោក�តជាព្រ�ះបន់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 172
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ព្រសន់បួងសួងបលោណ្តយ្។ និស្ស័យអ្នកយល់ធម៌គឺនិស្ស័យអ្នកលោចះសា្តប់្លោហតុផល
លោទលោត�  អី៊ចឹងលោហ�យ(ន�ូនឹកគិតលោlលោស�ចម្ន្ក់ឯង  លោម�លព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងឫទ្ធិ
មិនដែមនអ្នកលោu�ញលោហ�យសលោព្រមចធម៌ឯណ គឺព្របមលូហ\ូងសត\ដែដលមនចតិ្ត
អងា្កច់្អលោងា្កច្កំបិុកកំបុ៉ករមិុករម៉ក់ទំងអសហ់្នងឹ មកអង្គយុសា្តប់្ព្រ�ះ�ុទ្ធ�ន្យល់
អំ�ីធមដ៌ែតដដែដលហ្នងឹ។ ក្មួយៗលោ�លគិតដល់ព្រតង់លោនះ ក្មួយៗយល់�ីនិស្ស័យ
សត\លោទ ហួសចិត្ត�ីនិស្ស័យសត\លោទ គឺវាដែបបហ្នងឹណ្៎ក្មយួៗ។ ព្រ�ះ�ុទ្ធព្រគាន់ដែត
ព្រ(ប់អំ�ីផ្លូវថ្ងៃនចិត្តដែដលសត\ព្រតូវលោដ�រ  លោប�អ្នកចង់សុខព្រតូវលោធ\�ដែបបលោនះ  លោប�អ្នក
លោធ\�ដែបបលោនាះវិញ អ្នកនឹងលោសាយទុក្ខលោFទុគ្គតិភ�។ សា្តប់្បុ៉ណ្ណងឹគួរដែតអរគុណ
ព្រ�ះអង្គ  ដែតលោប�មិនចាប់អារម្មណ៍លោទ ក៏ហីលោlចុះ លោហតុអ\ីក៏លោlជាព្របទូស្តនឹង
អ្នកព្រ(ប់លោlវិញ ឱ!សត\លោអ�យសត\!  គឺវាអី៊ចឹងណ៎ក្មួយ។ សូមក្មួយៗរីករាយ
នឹងសំណងយល់ធម៌របស់ក្មួយ លោហ�យរស់លោF(នជាទី�ឹងរបស់ខ្លួន  និង
មនុស្សដែដលលោF�ុំវិញWមសមត្ថភា�របស់ក្មួយផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2756368991257844
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ថ្ងៃ��ទី២២ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:៤៨នាទីយប់
�ូសូមនិយាយដែត�ីចិត្តសត\ថ្ន្ក់ខ្ពស់បំផុត  និងចិត្តសត\ខ្ពស់ដែក្បរៗខ្ពស់

បំផុតហ្នឹង៖
ចិត្តសត\ថ្នក្ខ់្ពស់  រីករាយនឹងឱយ្លោlមនសុស្ដែដលចិត្តខ្លនួយល់ថមន

តំថ្ងៃល លោហ�យកក់លោ ្́ត្លោ�ល(នទទួល(នទឹកចិត្តរបស់លោគ �ិលោសសសម្គ្ល់
ដឹងចតិ្តខ្លួនថកក់លោ ្́ត្ណស់  លោ�ល(នទទួលទឹកចិត្តរបស់មនសុ្សដែដលខ្លួន
លោគារ�  លោហ�យចិត្តសត\ខ្ពស់បំផុត  ស្អប់ណស់  មនុស្សបផំ្ល្ញក្តីសុខអ្នកទន់
លោខ្សាយ។ សម្គ្ល់ចិត្តខ្លួនព្រតង់ហ្នឹង សា្គ្ល់ថ្ន្ក់ចិត្តខ្ពស់របស់ខ្លួនលោហ�យ។ អ\ី
ដែដលដែខ្មរលោ�ថព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាហ្នុងWំង�ីចូលមកក្នុងព្របលោទសដែខ្មរ លោហ�យ
ចូលមកជាអារម្មណ៍ក្នុងសនា្ត្នចិត្តរបស់ព្របជា�លរដ្ឋដែខ្មរ គឺមិនដែដលមន
អ្នកសដែម្តង�ន្យល់អំ�ីចិត្តថ្ន្ក់ខ្ពស់បំផុត ដែដលជាលោគាលលោÍថ្ងៃនការកានស់លី
និងលោធ\�ទនរបស់អ្នកកាន់ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាលោនាះលោទ។ ក្នុងសនា្ត្នចតិ្តអ្នកកាន់
ព្រ�ះ�ទុ្ធសាសនាល្អលោនាះគឺសីល គលឺោវ&រចាកមិនលោធ\�អលំោ��អាព្រកកល់ោដាយកាន់សលី
ព្រ(ំ ឬសីលព្រ(ំបី ឬសីលដប់អី៊ចឹងលោl លោហ�យការឱ្យទនគឺនិយាយ�ីការដាក់
(ព្រតលោ�ក  ឬលោធ\��ិធីបុណ្យប៉ុណ្ណឹងឯង។  លោនះជាសនា្ត្នចិត្តមនុស្សល្អក្នុង
អារម្មណ៍មនុស្សដែខ្មរ  �ួកគាត់មិន(នយល់ដំលោណ�រលោរpង�ិតថ្ងៃនចិត្តសត\វាព្របព្រ�ឹត្ត
លោlយ្៉ាងលោមច៉លោនាះលោទ។ លោរpងលោនះមក�ីលោហតគុា្មន្អ្នកមកWមបកព្រសាយ�នយ្ល់
ឱ្យចប្ាស�់សអ់�ីំធម៌ដែដលព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធលោ�កសដែម្តងលោនាះ។ ព្របជា�លរដ្ឋ
ដែខ្មរ  យកធម៌ដែដលព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធសដែម្តងលោនះជា�ំលោនpសាសនាក្នុង�ីវភា�
រស់លោFរបស់គាត់ដែតម្តង  ដូលោច្នះលោហ�យ(នជាការសដែម្តងធម៌  ឬសដែម្តង�ី
ធម្មជាតិ របស់ព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធ មិន(នលោlជាព្របលោយា�ន៍លោ�ញលោលញសព្រមប់
ព្របជា�លរដ្ឋ ដែខ្មរWំង�ីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោនះលោទ។ ឥxវូលោនះ
ជាលោ�លលោវ�ដែដលព្រតូវលោ(សសម្អត្លោមលោរ&នព្រ�ះ�ុទ្ធ  លោដ�ម្បីឱ្យ(នជាព្របលោយា�ន៍
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 174



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

ដល់ស�\សត\ជា�ិលោសសព្របជា�លរដ្ឋដែដលលោក�តក្នុងទឹកដីដ៏សមគរួលោនះ។ ការ
កាន់សីលក្នុង�ំលោនpរបស់ព្របជា�លរដ្ឋកន្លងមក  លោដ�ម្បីកុំឱយ្ទទួលផលថ្ងៃនកម្ម
អាព្រកកដ់ែដលខ្លួន(នសាង ក្នុងការយល់របស�ុ់ទ្ធសាសនិក�នដែខ្មរគឺសលីល្អ
អស់ព្រតឹមប៉ុណ្ណឹង ប៉ុដែន្តWមដំលោណ�រធម្មជាតិ ចិត្តដែដលព្របព្រកតីលោlលោដាយសីល
លោទសធdន់ជាងលោគទំងអស់ក្នងុសនា្តន្ចិត្តសត\ថ្នក់្ខ្ពស់គឺ លោទសមនសិការមិន
ដែមនខា្ល្ច(បលោទ(ហិរិ  និងឱត្តប្ប)  លោហ�យការឱ្យទនដែដលខ្ពស់បំផុតស្ថិតក្នុង
�លោព្រÑទឹកចិត្តមិនដែមនលោល�ចំនួនទឹកព្រ(ក់  ឬសម្ភ្រលោនាះលោទ  លោហ�យទនដែដល
ភ្លឺសា្វ្ងគឺធម្មទន។ ក្មួយលោម�លលោហ�យ�ិចារណឱ្យយល់ព្រតង់ចំណុចលោនះ។ �ូ
សូមសលោង្ខបលោដាយខ្លីព្រតឹមប៉ុលោណ្ណះចុះ។  សូមក្មួយៗរីករាយនឹងសំណងដែដល
ក្មយួ(នយល់ធម៌លោហ�យសមូក្មយួរសល់ោF(នជាទី�ឹងរបសស់ត\ដែដលលdតឹលdង់
លោដាយចិត្តសលោណ្ត្ស និងសមត្ថភា�បញ្ញ្របស់ក្មយួផងចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2756434604584616

អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 175




