
          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី៣០ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:៤៩នាទីព្រ,ឹក
�ូសុំលោធ\�ការដែកតព្រមូវពាកយ្«សងា្ខ្រ» លោlជាពាក្យ «កម្មសន្សំទុក»

ក្មយួៗព្រគាន់ដែតអានសំលោណរ�ូ លោហ�យលោu�ញមនពាក្យ “សងា្ខរ្  ក្មយួៗ”

ដរូមកជាពាកយ្ “កម្មសន្សំទុកឬកម្ល្ំងសនស្ំទុក  លោl(នលោហ�យ ដែត” អត្ថន័យ
របសព់ាកយ្លោនះគលឺោFរកស្ាដដែដល �ូលោដកគិតលោហ�យអំ�ីពាក្យថសងា្ខរ្ លោហ�យនិង
កម្មសន្សំទុកលោនះ។  សងា្ខ្រជារចនាសម្ព័ន្ធមួយរបស់ចិត្តដែដលចិត្តមនរចនា
សម្ព័ន្ធបួនគឺលោវទនាខន្ធ សញ្ញ្ខន្ធ សងា្ខ្រក្ខន្ធ និងវិញ្ញ្ណក្ខន្ធ។ ក្មយួៗ�ិនិត្យ
លោម�លសងា្ខរ្ក្ខន្ធមនក្នុងរចនាសម្ពន័្ធមួយរបស់ចតិ្ត លោហ�យចតិ្តលោនះមនិអាចលោF
ដែតឯង(នលោទ វាដឹង�ិភ�លោ�កខាងលោព្រ រ́បស់វាមិន(នលោទ គឺវាព្រតូវការលោព្រគាង
វិញ្ញ្ណលោដ�មប្ឱ្ីយចរន្តវិញ្ញ្ណដងឹលោនះ លោធ\�ដំលោណ�រក្នងុស�\លោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោនះ
(ន លោហ�យដែដលលោព្រគាងវិញ្ញ្ណមនទ្វ្រវិញ្ញ្ណមនព្រតលោច&ក  ដែភ្នក  ព្រចមុះ
កាយជាលោដ�មសព្រមប់ឱ្យវិញ្ញ្ណលោដ�រក្នុងលោព្រគាងលោហ�យដឹង�ិភ�លោ�ករបស់វា
Wមទ្វរ្ថ្ងៃនលោព្រគាងវិញ្ញណ្ហ្នងឹ។ លោព្រពាះដែតធម្មជាតិថ្ងៃនចិត្តវាមិនអាចលោFដែតឯង
លោដាយគា្មន្លោព្រគាងវញិ្ញណ្លោនះលោហ�យ (នជាសា្ល្ប់អត្ថភិា�មយួៗ វាលោព្រប�លោ�ល
ដែត៧ខណៈលោទ  លោដ�មប្ីលោធ\�លោព្រគាងវិញ្ញ្ណថ្មីរបស់វាភា្ល្ម  លោព្រគាងវិញ្ញ្ណលោព្រ´�ី
មនុសស្  និងតរិចា¹្នដែដលលោធ\��ីកម្ល្ំងធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់  គឺសត\លោសាយទំង
អស់លោព្រគាងវិញ្ញណ្វាលោធ\��ីកម្ល្ងំសុទ្ធ។ លោ�លណមនុស្សដឹងខ្លនួភា្ញក់្�ីដំលោណក
លោចតនាចាប់លោផ្ត�មមនក៏លោចញជាកម្មសន្សំទុកដែដល�ីមុន�ូព្រចxំលោ�វាថសងា្ខរ្
Wម�ិតមិនដែមនព្រតូវលោ�ថសងា្ខរ្លោទ ព្រតូវលោ�ថកម្មសនស្ទុំក(នព្រតូវ លោព្រពាះ
សងា្ខរ្ជារចនាសម្ពន័្ធមួយរបស់ចិត្តលោទ បុ៉ដែន្តអត្ថន័យវាគឺលោFដដែដលដូរដែតពាក្យ
(នលោហ�យក្មួយ។  �ូព្រចxំកម្មសន្សំទុកលោនះលោ�ថសងា្ខ្រ  លោព្រពាះលោ�ល�ូលោl
វិបស្សនា  សា�វិបសស្នាលោគលោ�កម្មសន្សំទុកថសងា្ខរ្  លោហ�យលោ�លថ្មីៗ លោនះ
�ូវិបស្សនា(នលោម�លលោu�ញលក្ខណៈរបស់កម្មសន្សំទុកលោនះថវាមនសភា�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 231
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យ្៉ាងលោម៉ច �ូក៏និយាយថលោនាះជាសងា្ខ្រលោl។ �ូបញ្ជ្ក់លោហ�យបញ្ជ្ក់លោទ&ត
ខា្លច្ក្មយួៗព្រចxំអត្ថន័យដំលោណ�រលោដ�មទងព្របព្រ�ឹត្តលោlរបស់វា  គឺមិនដូរអ\ទំីងអស់
ដូរដែតលោឈា្ម្ះរបស់វា  គឺមិនដែមនសងា្ខ្រលោទ  គឺកម្មសន្សំទុក  លោហ�យលោ�លដែដល
សត\លោសាយ គឺកម្មលោនះរ�ថយលោព្រកាយអស់ព្រតឹមប៉ុណ្ណឹង  លោត�ក្មួយៗយល់លោទ?

ព្រតង់អ\ីៗ ដែដល�ូ�ន្យល់�ីសងា្ខរ្  លោហ�យកម្មសន្សំទុកលោនះលោប�ក្មយួមិនយល់ច្បាស់
សូមឱ្យសួរ�ូកុំឱយ្មនភា�មិនច្បាស់�ស់អំ�ីកម្មសន្សំទុក និងសងា្ខ្រលោនះ។
�ូសំុបញ្ជក់្ កម្មមូរលោlមុខលោ�ថកម្មសន្សំទុក លុះដល់លោ�លសត\លោlលោសាយ
គឺកម្មលោនះ�ថយលោព្រកាយដែដលលោយ�ងលោ�ថផលថ្ងៃនកម្ម  គឺផលថ្ងៃនកម្មដែដល
(នសន្សំទុកលោនាះឯង។ សមូក្មយួៗរីករាយនងឹ�ីវិតយល់ធមរ៌បសក់្មយួៗ លោហ�យ
រស់លោF(នជាទី�ឹងរបស់ខ្លួនឯងផង  និង(នជាទី�ឹងរបស់អ្នកដថ្ងៃទWម
សមត្ថភា�ចិត្តរបស់�ួកក្មួយៗផងលោlចុះ។

បញ្ជក់្លោរpងកម្ម  ព្រ�ះ�ុទ្ធព្រ(ប់មិនឱ្យនិយាយវាក្នងុលក្ខណៈល្អតិល្អន់
លោទលោព្រពាះមនុសស្ដឹង និងយល់ដែតលោរpងលោ�កិយដែដលជាសមទិ្ធផលលោក�ត�ីកម្ល្ងំ
លុះដល់លោ�លគិត�ីកម្ល្ំងលោចះដែតយកទិន្នន័យដែដលដឹងក្នងុសភា�លោ�កយិ
លោនះលោlគិត�ីសភា�កម្ល្ំង វាមិនដូចទំងព្រសុងថ្ងៃនសភា�លោ�កិយលោទ ដលូោច្នះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 232



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

លោហ�យ(នជាព្រ�ះ�ុទ្ធព្រ(បម់និឱ្យនយិាយក្នុងលក្ខណៈល្អិតល្អនអំ់�ីកម្មលោនះ
លោយ�ងព្រគាន់ដែត�ិចារណឱយ្លោu�ញថ�ិភ�លោ�កលោនះលោក�តលោx�ងលោដាយកម្ម  ឬ
កម្ល្ំង  លោយ�ងមនសទ្ធ្ព្រតង់ចំណុចលោនះឬលោF?  លោប�មនសទ្ធ្លោហ�យគួរគិត
លោរpងអ\ីបនា្ទ្ប់ ដែដលមនព្របលោយា�ន៍សព្រមប់�វីិតលោយ�ងលោl(នលោហ�យ កុំនំាគា្ន្
និយាយល្អិតល្អន់អំ�ីកម្ម លោធ\�ដូចខ្លួនឯងអាចយល់ល្អិតល្អន់�ីកម្ម លោហ�យនិង
ការយល់ល្អិនល្អន់�ីកម្មលោនះ  វាមនព្របលោយា�ន៍សព្រមប់�វីិតលោយ�ងអី៊ចឹង លោត�
ក្មួយៗសា្គ្ល់ល្មមលោហ�យឬលោF? និយាយដែតលោរpងល្មម(នលោហ�យណ៎ក្មួយ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2763571470537596
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ថ្ងៃ��ទី៣០ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០២:៥៧នាទីរវេ%&ល

ក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូ លោត�គុណ សាន សុជា លោនះក្បាលមួយត្បូងចប
(នព្រតូវ អញលោនាះអញ អញធំមិនទម្ល្ក់លោសាះ កុំនិយាយដល់គុណសម្បត្តិ
លោផ្សងលោទ&ត  ព្រគាន់ដែតគុណសម្បត្តិចិត្តអ្នកឱ្យគា្ម្នផង  លោហ�យលោlឱ្យទនជា
បញ្ញដ្ល់មនុស្សយ្៉ាងលោមច៉  ក្មយួៗសា្គល់្ឬអត់ចិត្តដែដលឱ្យលោនាះ?  គឺលោ�កអត់
មនចិត្តឱ្យដែតម្ដង រលីងណិល ចិត្តឱយ្របស់លោ�កមិន(នលោស្ម�នឹងចិត្តកូនទ័�
អិលឌីភីលោFWមព្រសុកដែព្រសមួយផង។  អ្នកលោធ\�ធម្មទនព្រតូវមនគុណសម្បត្តិ៥យ្៉ាង
ដំបូងគឺមនចិត្តជាអ្នកឱយ្ ព្រគាន់ដែតលក្ខខណ្ឌមួយលោនះលោ�កគា្មន្ទល់ដែតលោសាះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 234
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រលីងណិល មនដែតចិត្តអញ គឺចិត្តអំនួតលោដាយដាក់ខ្លួន អញលោដាយដាក់ខ្លនួ
លោត�ក្មយួៗលោម�លលោu�ញសញ្ញចិ្ត្តរបស់លោ�កអី៊ចឹងលោទ?  ចិត្តលោ�កជាចិត្តអំនួត(ន
ងារជាម្ចស់្ព្រគូអ្នកមនអធ្យាព្រស័យល្អ  ជាចិត្តមនុស្សសាមញ្ញ  លោចះដឹងលោព្រÌព្រ�ះ
ដែតមិនលោល�កតលោម្ក�ងខ្លួន ចិត្តលោ�កគឺ អ៊ីចឹង មិនដែមនជាចិត្តអ្នកឱ្យលោទ មិនដែមន
ជាចិត្តអ្នកដែចកទនជាការ�ន្យល់ធម៌លោទ។  លោ�កលួចសា្តប់្  លួចអានដែតសំលោណរ
�ូ  រួចយកលោlកាថ្ងៃxលោធ\�ជារបស់ខ្លនួ  លោហ�យបំ(ត់គុណរបស់លោគ  លោនះជាចិត្ត
របស់មនុស្សល្អឬ?  លោ�កលួចអានសំលោណរលោនះលោហ�យគិតលោម�លខ្លួនឯងលោl
តិចនរកលោព្របត អីក៏អញធំលោម្លះលោ�កម្ច្ស់សាន សុជា កម្ល្ំងដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់
៦០ ៧០គីxូ លោហ�យមនមុខ�ីរ(តថ្ងៃដព្រគប�ិតលោសាះហ្នឹង លោម្តចក៏អញហ្នឹងអី
ក៏ធំអីធំលោម្លះ?  លោចះចាំធម៌លោនាះលោចះ លោប�លោចះយា៉្ងហ្នឹង  យកអាធម៌ចាំហ្នឹងលោl
ឆ្លះុលោម�លអញរបស់ខ្លួនលោម�ល លោត�វាធំប៉នុណ? លោហ�យលោចះចំាធម៌លោព្រច�នផង ដឹង
លោហ�យថធម៌អញវានាំចថ្ងៃព្រងអីខ្លះ  លោត�គុណដឹងព្រសាប់លោហ�យ  ឱ្យលោចះយក
ឈ្នះអញលោដាយធម៌លោចះចំារបស់ខ្លនួផង ដែត�ូលោម�លដំលោណ�រចតិ្តរបស់លោ�កលោl
មិនរួចលោរpងទំនប់អញលោនះលោទ គឺសារជាតិរបស់លោ�កមិនអាចចូលជាមួយអិលឌីភី
លោយ�ង(នដែតម្ដង។ លោយ�ងថទម្លក់្អញវាព្រសួលលោទ ឱ្យដែតសាមីខ្លនួលោគព្រ�មទម្លក់្
លោនះជាចិត្តលោយ�ងលោទ ប៉ុដែន្តសព្រមប់ចិត្តអ្នកសន្សំឧបនិស្ស័យមនធម៌អញរាប់
�នជាតិមកលោហ�យលោនះ  ដែស្អកទម្ល្ក់ធម៌អញ(នលោហ�យ។  លោម�លចិត្តលោ�ក
យូរៗលោl ដឹងជាលោlយ្៉ាងលោមច៉យ្៉ាងម៉្លោទសាន សជុា លោនះ ចំាលោម�លលោlលោ�ក
ទំងអស់គា្ន្លោl។  លោ�កខំលោ�តមកនិយាយពាក្យព្រ�ះ�ុទ្ធព្រតង់កម្មលោនះថ
នត្ថិ  កម្មំ  សមំ  �លំ កម្ល្ំងអ\ីលោស្ម�នឹងកម្ល្ំងរបស់កម្មមិនមនលោx�យ  លោដាយ
ភា្ជ្ប់ឧទហរណ៍លោរpងព្រ�ះលោមគ្គ�នព្រតូវព្រកុមលោចារសម្ល្ប់លោទះព្រ�ះអង្គជាអ្នក
មនឫទ្ធិខា្ល្ំងប៉ុនណក៏លោដាយ។  លោ�កxប់លោទ&តលោហ�យ  កម្មដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធ
សដែម្ដងថ ខា្ល្ំងអសា្ចរ្យ្លោល�សកម្ល្ងំអ\ីទំងអស់ក្នុងលោ�កគឺកម្ល្ងំដែដលលោចញ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 235
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�ីក�បៈវិល លោនះគឺកម្ល្ងំដែដលខា្ល្ងំអសា្ចរ្្យ គឺកម្ល្ងំបលោង្ក�តលោ�កថ្ងៃនថ្ងៃព្រតភ�
ដែតកម្មដែដលព្រ�ះលោមគ្គ�នព្រតូវលោសាយផលមកជា�ួកលោចារសម្លប់្គឺកម្មដែដល
មនកម្ល្ងំបន្តចិបន្តួចហ្នឹង  គកឺម្មសន្សំទុករបស់សត\មួយៗហ្នឹង  លោត�កម្មហ្នឹង
វាមនកម្ល្ងំខា្ល្ងំជាងលោគលោល�លោ�កដែដរ?  ការយល់ខុសដែបបហ្នងឹដែដលជាលោហតុ
លោធ\�ឱ្យកា្លយ្ន័យថ្ងៃនកម្មដែដលបលោង្ក�តលោ�កហ្នងឹលោlជាកម្មផល គឺកម្មសន្សំទុក  និង
ផលដែដលឱ្យលោដាយកម្មសន្សំទុកលោនះ។  យាយWលោ�កអ្នកលោ�pព្រ�ះ�ុទ្ធ សាសនា
រាល់ថ្ងៃថdកំ�ុងដែតxប់លោរpងកម្មផលហ្នឹងផង ព្រសាប់ដែតលោ�កxលោxxxឺមកនំា
មនសុស្ដែដលក�ុំងដែតxបរ់កផ្លវូមិនលោu�ញផង ឱយ្រឹតដែតxបខ់ា្ល្ំងរកទិសតបំន់
មិនលោu�ញលោlលោទ&ត។ ក្មួយៗ(នលោម�លលោu�ញភា�អញរបស់លោ�កនាំមនុស្ស
លោព្រច�នxប់Wមឬលោទ?  លោនះគឺអញចថ្ងៃព្រងដល់លោគដល់ឯងខា្ល្ងំណស់ �ូមិនអាច
សំងំឱ្យលោ�កនំាមនុស្សលោlxប់ដែបបលោនះលោទ ឱ្យដែតលោចញមកព្រតូវភូស គឺដាក់ភូស
លោហ�យ �ូចំាលោម�លថលោត�លោ�កនងឹលោចញស្អីមកលោទ&ត ចំាគតិលោទ&ត៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2763716863856390
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ថ្ងៃ��ទី៣០ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:១៩នាទីយប់
អស់រលីង�ូ�លោក�ត�ីកម្ល្ងំស្នលូ លោlជាមនអារម្មណ៍ដែលងដឹងលោអ&ន

ខា្មស់្អស់រលីងលោlលោហ�យ។ លោនះលោហ�យដែដល�ូព្រតូវដែត�ន្យល់ឱ្យមនុស្សសា្គល់្ខុស
សា្គ្ល់ព្រតូវលោFផ្លូវអារម្មណ៍កុំឱ្យលោ�លចប់អត្ថិភា�ជាមនុស្ស វាដាំក្បាលលោl
លោព្រកាម៕

https://www.facebook.com/100006543093049/posts/2763965467164863
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ថ្ងៃ��ទី៣០ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:២៨នាទីយប់
បលោព្រង&នឱ្យមនុស្សឱ្យលោក�តអារម្មណ៍សត\  លោ�លសា្ល្ប់�ីមនុស្សចិត្ត

សត\លោFក្នុងមនុស្សលោនាះនឹងលោlលោក�តជាសត\យ្៉ាងព្រ(កដ៕
https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2763970840497659
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ថ្ងៃ��ទី៣០ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:៣០នាទីយប់
ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាក្នុងមលោនាអារម្មណ៍ដែខ្មរ៖ (បន្ត)

�ូសុំនិយាយ�ីចិត្តដែដលមនសីលហិរិ  និងឱត្តប្បៈ។ ក្មួយព្រតូវគិត
លោlលោល�ពាក្យព្រ�ះ�ុទ្ធ  មិនដែមនជាពាក្យមនុស្សធម្មWលោទ  មិនដែមនជាពាក្យ
អប់រំទូនា្មន្លោព្រប&នព្របលោÍលោx�យ  គឺមិនដែមនទល់ដែតលោសាះ  គឺជាពាក្យដែដលព្រ(ប់
លោសចក្ត�ិីត។ លោ�កព្រ(ប់ថ ហិរិ និងឱត្តប្បៈគឺសីលធម៌គឺជាធម៌ដែដលព្របព្រកតី
លោFក្នុងចិត្តសត\រក្សាលោ�ក លោត�សត\អ\ីជាសត\រក្សាលោ�ក?  គឺសត\ព្រ�ហ្មថ្ន្ក់
ខ្ពស់បំផុត  ដូលោច្នះចិត្តព្រ�ហ្មថ្ន្ក់ខ្ពស់បំផុតមនព្របព្រកតីចិត្តលោlលោដាយធម៌ហិរិ
និងឱត្តប្បៈលោនះ លោត�ចិត្តហិរិ និងចតិ្តឱត្តប្បៈវាជាចិត្តមនលក្ខណៈយ្៉ាងលោម៉ច?

-ហិរិ  គឺជាសភា�ចិត្តដែដលខា្ម្ស់លោអ&ននឹងទលោង\�ណដែដលមនសិការ
ខ្លនួយល់លោu�ញថខុស  ដូចឧទហរណ៍�ីរខាងលោល�គឺលោរpងលក់អីវា៉្ន់លោx�ងថ្ងៃថ្ល
លោ�លមនអាសន្នអនព់្រក និងលោរpងដរូដឱីយ្លោគ។ ឥxូវ�ូសុំបដែន្ថមចតិ្តហិរិចលំោពាះ
លោរpងតូចWច ដូចជាលោរpងលក់របស់ហូបព្រ�ុះព្របឡាក់ដីលោហ�យលោរីសទុកលក់ឱ្យ
លោគ  មនអារម្មណ៍ថលោធ\�អី៊ចឹងមិនលោក�តលោទ  លោធ\�ចំណីលក់អត់អនាម័យអាងដែត
លោគមិនលោu�ញ  ជាអារម្មណ៍ថ  លោទលោធ\�អី៊ចឹងមិនលោក�តលោទ!  លក់របស់ហួសដឺលោx
លោទលោធ\�មិនលោក�តលោទ  លោក&សរបស់លោគលោlដាក់លោក&នម្តុំ  លោហ�យយកកដែន្លងទុកដាក់
របស់ខ្លួនឯងឱ្យព្រសួល  លោទមិនលោក�តលោទ!  ចតម៉ូតូ  ចតឡានលោធ\�លោម៉ចឱ្យដែត(ន
ព្រសួលខ្លួនឯង អាងដែតលោគលោចញលុយ គិតដែតកុម្មង់ លោlសុីអី�ុំគា្ន្មនគំនិតចង់
លោកងលោគលោហ�យមិន�ួយលោចញលុយ លោlលោព្រកាយលោគ ចង់(នមុនលោគ។ល។ មន
អារម្មណ៍ថ  លោទមិនសមលោទ  លោធ\�មនិលោក�តក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍  មិនដែមនព្រគាន់ដែត
ក្បាលគិតលោទ លោប�ក្បាលគិតគឺលោរ&នកាន់សីល ទល់ដែតព្របព្រកតីលោlលោដាយធម៌លោនះ
លោទ�បលោ�ថ  ហិរិ  រហូតលោlដល់ខ្លួនមនសមត្ថភា�ជាងលោគលោហ�យមិន�ួយ
លោចះដែតមនអារម្មណ៍ថខុស  ដូចមនអារម្មណ៍ថបលោនា្ថ្កឈាមម្ត្យឪ�ុក
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 239
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លោធ\�អំលោ��មិនគបប្មីនអារម្មណ៍ថខ្លនួមិនសមជាមនសុស្លោទ ចតិ្តលោFក្នុងសភា�
ដែបបៗលោនះលោហ�យ គឺជាចិត្តមនសីលធម៌ហិរិ។

-ឱត្តបប្ៈ មនុស្សចិត្តមនធម៌ឱត្តបប្ៈ លោយ�ងឧស្សាហ៍សម្គ្ល់ឮពាក្យ
របស់លោគថ  «យីស!  ដាក់វាតិចសិនកំុឱ្យវាលោx�ងចាងលោ�ក  កំុឱ្យវាខូចលោ�ក»។
លោu�ញមនសុស្ខូចលោx�ងចាង មនអារម្មណ៍សស្រង្គឺតលោធ្មញ ព្រតូវដែតមនអារម្មណ៍
ដែបបលោនះតិចឬលោព្រច�នឬលោព្រច�នខា្ល្ំងដែមនដែទន  លោនះគឺជាឱត្តប្បៈធម៌ដែដលមនជា
ព្របព្រកតីលោFក្នុងចតិ្តលោហ�យ។ ចិត្តដែដលស្អប់លោខ្ព�មអំលោ��អាព្រកក់លោFមនិសុខ ចង់ដែត
បស្រងា្ក្ប  លោនះគឺជាចិត្តមនឱត្តប្បៈធម៌  លោត�ក្មួយសម្គ្ល់(នលោទ?  មនុស្សមន
ចិត្តមនឱត្តបប្ៈធម៌លោនះ  មិនដែមនមនុសស្សន្សំលោរpងចូលចិត្តលោឈា្ល្ះលោទ  ដែតជា
ចិត្តស្អប់អំលោ��អាព្រកក់កុំឱយ្វាលោx�ងចាង  កុំឱ្យវា(នថ្ងៃដ  ព្រតូវដែតលោចញលោlលោឈា្ល្ះ
ដែតសភា�ក្នងុសង្គមដែខ្មរលោយ�ងកន្លងមកគឺបំ(ត់ហិរិ  និងឱត្តប្បៈធម៌លោនះ។  មនុស្ស
ដែដលឈឺឆ្អល្ចង់បស្រងា្កប្អំលោ��អាព្រកក់លោចះដែតមនលោរpងដល់ខ្លនួ  ដូលោច្នះឱត្តបប្ៈធម៌
លោFក្នុងចតិ្តរបសម់នុស្សកាន់ដែតថយចុះលោlៗ លោហ�យលោប�គា្ម្នអ្នកដែដលមនចិត្ត
ឱតប្បៈខ្ពស់ លោហ�យរឹងមំខា្ល្ងំមកនំាចិត្តមនុស្សឱ្យលោx�ងធម៌ឱត្តប្បៈលោនះលោទ លោនាះ
ធមឱ៌តប្បៈលោនះ  នឹងព្រតូវរលំរ�យលោចញ�ីក្នុងសនា្ត្នចិត្តរបស់មនុស្សដែដល
លោក�ត�ីកម្ល្ំងស្នូលលោហ�យ។ ចំដែណកធម៌ហិរិក៏ដូចគា្ន្ សង្គមដែខ្មរ(នលោធ\�ឱ្យធម៌
ហិរិរលំរ�យលោស្ទ�រលោចញផុត�ីសនា្តន្មនុស្សដែខ្មរលោlលោហ�យ។  លោគ(នឱ្យតថ្ងៃម្ល
លោlលោល�លុយ លោlលោល�តំដែណង លោlលោល�ព្រទ�្យសមប្ត្តិ  អ្នកណមនលុយ អ្នក
ហ្នុងថ្ងៃថ្លថ្នូរ ដែលងដឹងថខា្ម្ស់លោអ&ននឹងលុយដែដល(នមកហ្នុងយ៉ា្ងលោម៉ចលោl
លោហ�យ អ្នកណមនតួនាទី មនុស្សដែខ្មរគិតដែតលោគារ� (នឱ្យតថ្ងៃម្លខ្ពសណ់ស់
លោlលោល�តំដែណងតួនាទីលោនះ ក្មយួៗលោu�ញលោគរត់ការលោដ�ម្បីឱ្យ(នតំដែណងតួនាទី
ក្នងុព្រគប់សា្ថប័្នទំងអស់លោទ សូម្បីដែតក្នងុសា្ថប័្នសង្ឃ? លោនះគឺជារលោប&បរំ�យ
ធម៌ហិរិ�ីសនា្តន្ចិត្តមនុស្សដែខ្មរលោហ�យ។ �ូសូមនិយាយសលោង្ខប�ីការរលំរ�យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 240
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ន័យធម៌ហិរិ  និងឱត្តបប្ៈ�ីក្នុងសនា្ត្នចិត្តមនុសស្ដែដលលោក�តមក�ីកម្ល្ំងស្នូល
ថ្ងៃនទឹកដីសវុណ្ណភូមិលោនះ។

ឥxវូ�ូសុំនិយាយចតិ្តអ្នកដែដលមកលោល�កស្ទួយតថ្ងៃម្លធមល៌្អ ឬអ្នកមក
�នា្ល្កម្ល្ំងរមរូ ឬអ្នកមកលោ(សសម្អ្តធម៌ព្រ�ះ�ុទ្ធលោx�ងវិញ។ ខាងមុខលោគថ្ងៃន
ចិត្តមនុស្សលោនះគឺព្រតូវមនធម៌កតញ្ញូ  ជាធម៌លោមហ\ូងថ្ងៃនកុសលធម៌ទំងអស់
កតញ្ញជូាតួបញ្ញដ្ែដលជាធម៌ខ\ះមិន(នលោសាះលោx�យ សព្រមប់អ្នកលោ(សសម្អត្
ធម៌។  ក្មយួៗលោម�លសង្គមដែខ្មរដែដលវក់វីយ្៉ាងៗហ្នងឹ  លោប�ដែភ្នកបញ្ញ្លោម�លមិនយល់
ឬគា្ម្នចិត្តកតញ្ញូសព្រមប់លោម�លឱ្យយល់ថព្រតូវទញអូសកម្ល្ំងរមូរខា្ល្ំងលោនះ
យា៉្ងលោម៉ច លោត�លោlអូសលោlទញលោlចាប់លោផ្ត�មទញអូស�ីព្រតង់ណមកមុន?

ព្រតូវលោlអូសលោlទញយ្៉ាងលោមច៉ឱ្យវាល្មមលោនាះ ព្រតូវយល់សា្ថន្ការណ៍ ព្រតូវព្រកាប
ព្រកាប  ព្រតូវលូនលូន  ព្រតូវរុលលោlមុខរុលលោlមុខ  ព្រតូវដកថយដកថយ។ លោនះ
គឺជាធម៌កតញ្ញូដែដលជាធម៌លោមហ\ូងដែដលចិត្តអ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌ចំា(ច់ព្រតូវ
ដែតមន។ ចិត្តអាណិតអាសរូ ចិត្តព្រសឡាញ់លោគារ�តថ្ងៃម្ល  ចិត្តសាទរនឹងក្តសីុខ
របស់មនុស្ស  គា្ម្នចិត្តព្រចដែណនឈា្ន្នីស  គំនុំ  លោហ�យមនចិត្តឧលោបកា្ខ្មិន
លលោម្អ¬ងលោlខាងណ  សលោណ្ត្សអធ្យាព្រស័យខ្ពស់  គឺលោមW្ត្ករុណ  មុទិW
ឧលោបកា្ខ្ គឺព្រតូវដែតមនធម៌លោនះលោFក្នុងចិត្តរបស់អ្នកលោ(សសម្អត្ធម៌។  លោត�ៈ
គឺកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ងជាគុណ  លោត�ព្រតូវខ\ះ(នឬលោទជាមួយកម្ល្ំងរមូរខា្ល្ំងដែបប
�នជាតិដែខ្មរលោយ�ងស�\ថ្ងៃថdលោនះ?  ក្មួយៗថ្លឹងលោម�លលោដាយចិត្តខ្លួនឯងចុះ។  ចិត្ត
ដែដលមិនជាប់�ំពាក់នឹងលោ�កធម៌�ភ  យស  សរលោស�រ  សុខជាធម៌ដែដល
ព្រតូវដែតមនក្នុងចិត្តសនា្ត្នរបស់អ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌  គឺលោដ�ម្បីលោធ\�កុំឱយ្ចិត្តលោនះ
u្លីងលោឃ្ល្ង  លោគទិញ(ន  �ុលលុយ  �ុលតំដែណង  �ុលនឹងសរលោស�រ។ល។
ក្មួយៗគិតយល់លោទ?  ព្រតូវស្ទង់Wមទ្វ្រមលោនាណ៎!  លោត�ចិត្តក្មួយៗលោធ\�លោlរួចលោទ?

បនា្ទ្ប់មកគឺចិត្តគា្ម្នអញលោដាយតណ្ហល្ោដាយមនះ និងលោដាយទិដ្ឋិ  គឺជាចតិ្ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 241
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ដែដលលោចះសា្ត្ប់លោហតុផល  លោសចក្តីសលោព្រមចព្រគប់យ្៉ាងថយកឬមិនយកគឺឈរ
ដែតលោល�លោហតុផល។ ចុងលោព្រកាយបំផុតគឺសីលធម៌ហិរិនិងឱត្តប្បៈ  ព្រតូវដែតមកបំលោ�ញ
មិនឱ្យមនចលោនា្ល្ះព្របលោហាងថ្ងៃនចិត្តអ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌។ ក្មួយៗស្ទង់Wមទ្វ្រ
មលោនា  លោត�ចិត្តក្មួយៗណអាចដល់កព្រមិតហ្នឹង  លោដ�មប្ីមកលោធ\�កិច្ចការលោល�កតថ្ងៃម្ល
មនសុ្សដែខ្មរលោនះ(ន? ក្មួយៗគិតលោម�លខ្លួនឯងចះុ។ សូមក្មួយៗរីករាយនឹង �ីវិត
យល់ធម៌របស់ក្មួយៗ  លោហ�យរស់លោF(នជាទី�ឹងរបស់ខ្លួនឯងផង  និង(ន
ជាទី�ឹងដល់អ្នកដថ្ងៃទWមសមត្ថភា�ចិត្តរបស់ក្មួយៗផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2764063003821776
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ថ្ងៃ��ទី៣១ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៧:៥៥នាទីព្រ,ឹក

លោu�ញសញ្ញ្លោនះ  ក្មួយៗសា្គ្ល់ចិត្តរបស់អ្នកលោរ&បចំកម្មវិធីលោនះលោទ?

លោនះជាសា្ថ្នភា��ិតថ្ងៃនសង្គមដែខ្មរលោយ�ងបច្ចុប្បន្ន  �ួយគា្ន្�នា្ល្កម្ល្ំងរមូរមុន
នឹងលោយ�ង�គា្ន្លោl  លោហ�យដែផនដីលោនះលោធ\�ដំលោណ�រលោlរកសា្ថ្នភា�វឹកវរលោដាយ
កម្ល្ំងរមរូខា្ល្ំងលោនះលោF�ិត២៥០០ឆ្ន្ំខាងមុខលោនះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2764379527123457
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ថ្ងៃ��ទី៣១ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៨:៣៧នាទីព្រ,ឹក
កាលណកម្ល្ងំមួយវិលជារង\ង់  លោត�ក្មយួៗសា្គល់្កម្ល្ងំចាកផ្ចតិលោទ?

�ូព្រតូវការលោព្រប�ពាកយ្កម្ល្ំងចាកផ្ចិតលោនះក្នុងការ�ន្យល់របស់�ូ៕
https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2764403950454348

អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 244
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ថ្ងៃ��ទី៣១ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០២:១០នាទីរវេ%&ល
ហិរិ និងឱត្តប្បធម៌៖

ហិរិ  និងឱត្តប្បៈជាកំ�ូលសីលធម៌ដែដលចិត្តអ្នកណមនសីលធម៌
�ីរលោនះ  ចិត្តអ្នកលោនាះគឺមិនដែមនជាចិត្តសត\ក្នុងសុគតិភ�ទបៗលោនាះលោទ  គឺជា
ចិត្តសត\ក្នងុសុគតិភ�ថ្នក់្ខ្ពស់។  �ូ�ិ(កនិយាយឱ្យមនុស្សសម្គល់្ធម៌ហិរិ  និង
ឱត្តប្បៈលោFក្នងុចិត្តមនុស្សឱ្យ(នច្បាស់�ស់ងាយព្រសួលសម្គល់្ខា្ល្ងំណស់
�ូលោចះដែតលោដកគិត  លោត�រកវិធីណ  រកពាក្យណមកនិយាយ�ន្យល់ឱយ្ច្បាស់ៗ
ឱយ្មនុស្សងាយសម្គ្ល់ចិត្តខ្លួនឯង និងចិត្តអ្នកដថ្ងៃទថលោត�ចិត្តខ្លួន និងចិត្តអ្នក
ដថ្ងៃទ  មនធម៌ហិរិ  និងឱត្តបប្ៈលោនះលោទ  លោប�មន  មនកព្រមិតណ។  ហិរិ គឺជា
ចិត្តខា្ម្ស់ខ្លួនឯងចំលោពាះអំលោ��(ប  គឺអំលោ��អាព្រកក់ដែដលខ្លួនដឹងថខ្លួន(នលោធ\�
រាប់ចាប់Wំង�ីអំលោ��អាព្រកក់តូចៗ  លោlដល់អំលោ��អាព្រកក់ធំៗ  មនមនសិការ
របស់ខ្លួនជាអ្នកព្រ(ប់ថលោនះអំលោ��អាព្រកក់  ចិត្តខា្ម្ស់អំលោ��អាព្រកក់ មិនអាចលោធ\�
(ន  ខា្ម្ស់មនសិការខ្លួនឯង  លោហ�យលោប�ខ្លួនព្រ�ុលជាលោធ\�  គឺលោទសមនសិការ
ដែដលមនលោlលោល�ចិត្តរបស់ខ្លនួ លោត�ក្មយួៗយល់លោទ? �ូសំុសលោង្ខបឱ្យខ្លពី្រតឹមបុ៉លោណ្ណះ
អំ�ីធម៌ហិរិ  គឺចិត្តខា្ម្ស់អំលោ��អាព្រកក់ទំងឡាយដែដលមនសិការរបស់ខ្លួនជា
អ្នកដឹង  លោហ�យលោប�លោធ\�ទទួលលោទសមនសិការ  លោនះគឺជាសីលធម៌ថ្ងៃនចិត្តដែដល
មនធមហិ៌រិ  មនិដែមនកានស់លីលោព្រពាះខា្លច្(បលោទណ៎!  គឺព្របព្រកតីលោlលោដាយ
សីល។ សូមក្មួយៗគិតឱយ្យល់ក្នុងចិត្តសនា្ត្នក្មួយ។ ក្មួយលោFចំាពាក្យ�ូលោទ �ូ
និយាយលោព្រច�នដងថ  លោយ�ងលោធ\�មិនលោក�តលោទលោព្រពាះលោយ�ងជាមនុស្ស  ក្មួយស្ទង់
Wមទ្វរ្មលោនាមកចិត្ត�ូលោម�ល៍!  លោត�ចិត្ត�ូយ្៉ាងលោមច៉ដែដល�ូលោចះដែតនិយាយពាក្យ
ហ្នឹង?  ឱត្តប្បៈ ចិត្តដែដលស្អប់លោខ្ព�មអំលោ��(បលោចញ�ីក្នុងលោពាះលោវ&នលោពាះWំង។
ចិត្តលោនះលោត�ក្មយួៗសម្គល់្(នលោទ  ព្រកណស់ណ៎!  គឺដែតស្អប់លោហ�យលោFមិនសខុ
លោទ  គឺវាយបស្រងា្កប្អំលោ��អាព្រកក់ណ៎!  ក្មួយស្ទងល់ោម�ល៍!  លោត�ចិត្តដែបបលោនះកព្រមលោទ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 245
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លោត�ចិត្តដែបបលោនះមនលោFក្នុងតរិចា¹ន្លោទ មនលោFក្នុងចតិ្តសត\នរកលោព្របតលោទ មន
លោFក្នុងចិត្តសត\សុគតិភ�ថ្ន្ក់ទបៗលោទដូចជាលោទវWអី  លោសាយសុខលោដាយ
អារម្មណ៍កាមហ្នងឹ កាមភ� ដែតចិត្តដែដលមនព្របព្រកតីលោដាយធម៌ឱត្តប្បៈ លោប�មិន
(នរុកលោដាលចាក់លោឆ្ក¬ល�ួកខូចលោទ  លោFមិនសុខលោទ  លោត�ក្មយួយល់សនា្ត្នចិត្ត
ដែដលមនធម៌ឱត្តប្បៈលោFក្នុងចិត្តឬលោF?  មិន(នបស្រងា្ក្បអំលោ��អាព្រកក់លោFមិន
សខុលោទ។  អ្នកខ្លះសរួ�ូថលោគលោធ\�អីវា(នវាលោlរកលោរpងលោគ?  �ូលោឆ្ល�យថមខុដែអ�ង
បន្លប់អញ(ន?  ប៉ុដែន្តចតិ្តអញលោដ�រហួសវាមិនលោក�ត  លោu�ញដែអ�ងបុិនបន្លបល់ោគ
លោ�ក លោហ�យលោប�ចំលោពាះ�ួកអាព្រកក់ខា្ល្ងំទូលោlក្នងុសង្គម �ូលោព្រច�ននិយាយថ ហឺុៈ!

លោប�អញឈ្នះលោឆ្នត្ លោត�អញលោធ\�អីមុនលោគ? គឺលោធ\�គុកមុនលោគលោហ�យលោធ\�ឱ្យធំ សព្រមប់
ដាក់មនុស្សខូចហ្នឹងមិនលោFក្នុងគុកលោទគឺលោF(តគុក។  ក្មួយលោរ&នគិតលោម�ល៍!
លោប�សង្គមមនុស្សសមប្ូរមនុសស្មនចិត្តឱត្តប្បៈហ្នឹង  លោត�សង្គមលោនាះ  មនុស្ស
រស់លោFព្រសួលលោទ?  ព្រសួលដូចសង្គមដែខ្មរហ្នឹងលោទ???  សង្គមដែខ្មរលោយ�ង  មនសុ្ស
សំងំយកដែតសុខហ្នឹង ទំងលោ�កព្រគូព្របលោÍធម៌ល្បីៗលោគហ្នឹង លោដ�រចុះចូលយ្៉ាង
ព្រសួលជាមួយ�ួកអាខូច  លោទសនាលោ(កៗ  ព្រគូហ្នឹងចិត្តយា៉្ងលោម៉ច(នលោដ�រជា
មួយចិត្តខូចហ្នងុ(ន។ ក្មយួសា្គល់្សញ្ញចិ្ត្តរបស់លោ�កព្រគូលោគហ្នងុលោហ�យ លោហ�យ
យាយWកានសី់លមួយព្របលោទសដែខ្មរហ្នឹង  មននរណមនធមឱ៌ត្តប្បៈលោFក្នុង
ចិត្តសនា្ត្នលោទ លោហ�យអួតសុទ្ធដែតឯងហ្នឹងអ្នកមនសីល សីលខា្ល្ច(បហ្នឹង
សីលអំប៊ីហ្នឹង លោត�គាត់សា្គ្ល់មនុស្សល្អលោទ លោម�លយល់ចិត្តរបស់មនុស្សល្អលោទ?

ដែភ្នកបញ្ញ្លោម�លយល់ចិត្តមនុស្ស គចឺិត្តកតញ្ញូ លោហ�យអ្នកលោទសនាWំង�ីណ
�ីណីមកលោទសនាឱ្យលោក�តបញ្ញ្គឺលោក�តធម៌កតញ្ញូលោនះលោទ?  អ្នកកាន់ព្រ�ះ�ុទ្ធ
សាសនាដែខ្មរមនចិត្តលោក�តធម៌កតញ្ញូលោនះលោទ?  លោនះគឺធម៌លោមហ\ូងថ្ងៃនកុសលធម៌
ទំងឡាយណ៎! ក្មួយៗគិតលោម�ល៍! លោត�លោមលោរ&នព្រ�ះ�ុទ្ធ(នរ�យលោហ�យឬលោF?

ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនារបស់គាត់មិនរ�យលោទលោ�កម្ច្ស់ធំលោអ�យ!  ប៉ុដែន្តន័យ�ិត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 246
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ព្រ(កដថ្ងៃនការសដែម្ដងធម៌របស់ព្រ�ះ�ុទ្ធគឺអាវំសិលោរាសូនយ្សុងលោហ�យ។ ព្រ�ះ�ុទ្ធ
�្យាករណ៍ថ លោព្រកាយ៥០០ឆ្ន្ដំែដលព្រ�ះអង្គបរិនិពា្វន្ ធម៌ដែដលព្រ�ះអង្គសដែម្ដង
អស់ន័យរលីងលោចញ�ីព្របលោទសកំលោណ�តរបស់ព្រ�ះអង្គ  ចាប់�ីលោ�លហ្នុងមក
ព្រ�ះធម៌ព្រ�ះអង្គមិនដឹងជារសាត់លោlច្បាស់ ឬមិនច្បាស់លោFព្របលោទសណ�ូមិន
ដឹងលោទ  ប៉ុដែន្តលោយ�ងអាចលោផ្ទ¬ងផ្ទ្ត់ពាក្យសដែម្ដងធម៌របស់ព្រ�ះអង្គ  លោដាយលោព្រប�
ខរួក្បាលគិត�ិចារណលោល�លោហតុផល។ ដែតស�\ថ្ងៃថdគឺលោចាទលោយ�ងថ លោត�អ្នកឯង
និយាយលោនះមនចំាគម្ពរីលោទ? មន(នបួសលោរ&នគម្ពរីលោទ? លោត�ការបួសលោរ&នលោនះ
យកលោគាលចំាឬយល់  លោហ�យគម្ពរីលោនះព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធ(នសរលោសរលោទ?  លោហ�យ
លោប�ព្រ�ះអង្គមិន(នសរលោសរ លោត�លោព្រពាះលោហតុអ\ី? លោល�ស�ីលោនះព្រ�ះអង្គសដែម្ដងមិន
ឱ្យលោ�pគម្ពរីលោទ&ត  ឱ្យលោព្រប�ខួរក្បាលគិត�ិចារណលោហតុ និងផលដែតដដែដលហ្នងឹ។
ក្មួយៗលោរ&នគិត�ិចារណWមតព្រមុយដែបបៗហ្នឹងលោl ក្មួយនឹងរកលោu�ញថ លោត�
មូលលោហតុអ\ីដែដលពាក្យសម្ដីសដែម្ដង�ីធម៌របស់ព្រ�ះអង្គ  ព្រតូវរ�យទំងព្រសុង
លោនាះ?  ចុងបញ្ចប់�ូសូមសលោង្ខប�ីធម៌ឱត្តប្បៈ គឺជាចិត្តដែដលស្អប់លោខ្ព�មអំលោ��
អាព្រកក់  អំលោ��អសកម្ម  អំលោ��អវិ�្ជមនទំងអស់របស់មនុស្ស  ទល់ដែត(ន
កលោម្ទចធម៌អាព្រកក(់នចិត្តលោFសខុ មនមនសិការជាអ្នកឃ្ល្លំោម�លចតិ្តខ្លួន នងិ
មនលោទសមនសិការលោប�ខ្លួនព្របព្រ�ឹត្តខុស។  លោនះគឺសីលធម៌ថ្ងៃនចិត្តដែដលមន
ឱត្តប្បៈ។  ហិរិ និងឱត្តប្បៈជាលោ�ក(លធម៌ ជាធម៌ចិត្តអ្នករក្សាលោ�ក លោនះ
គឺសីលធម៌ថ្ងៃនចតិ្តអ្នករក្សាលោ�កណ៎!  មិនដែមនកាន់សីលលោព្រពាះខា្ល្ច(បលោទ
ណ៎។  ក្មួយសម្គ្ល់ក្នុងមលោនារម្មណ៍ក្មួយលោម�ល៍!  មនុសស្ដែដលមនសីលធម៌
ហិរិ  និងឱត្តប្បៈលោនះ  លោត�កព្រមយ្៉ាងណ?  លោហ�យលោត�ចិត្តលោនះជាចិត្តមនុស្សល្អ
ខា្ល្ងំកព្រមិតណលោl? លោហ�យអ្នកលោទសនាល្បីៗ និង�ុទ្ធបរសិទ័អ្នកកាន់ព្រ�ះ�ុទ្ធ
សាសនាកាន់សីលលោព្រពាះខា្ល្ច(បហ្នឹង  មនកព្រមិតសីលធម៌ហិរិ  និងឱត្តប្បៈ
លោនះលោទ?  សូមក្មយួៗរីករាយនឹង�វីិតយល់ធម៌របស់ក្មួយៗ លោហ�យរស់លោF(ន
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 247
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ជាទី�ឹងសព្រមប់ខ្លនួឯងផង និង(នជាទី�ឹងសព្រមប់អ្នកដថ្ងៃទWមសមត្ថភា�
ចិត្តរបស់ក្មួយៗផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2764595410435202
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