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ថ្ងៃ��ទី៣១ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:៤០នាទីយប់
ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាក្នុងមលោនារម្មណ៍ដែខ្មរ៖ (បន្ត)

�ូ(ននិយាយរួចលោហ�យ អំ�ីលោរpងកាន់សីលរបស់អ្នកកាន់ព្រ�ះ�ុទ្ធ
សាសនាដែខ្មរ។ ក្នុងអារម្មណ៍អ្នកកាន់ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាដែខ្មរ  គឺកាន់សីល  ស�\
(បស្សអករណំ លោវ&រចាកមិនលោធ\�អំលោ��អាព្រកក់គឺកាន់សីល ចិត្តកាន់សីលរបស់
គាត់គឺប៉ុណ្ណឹង  បនា្ទ្ប់មកគឺ  កុសលស្សូបសមប្ទ ងាកមកលោធ\�អំលោ��ល្អសនស្ំ
កុសលលោដាយលោធ\�ទនគឺលោធ\��ិធីបុណ្យលោផ្សងៗ សា្ត្ប់ការ�ន្យល់ធម៌ឱ្យលោក�តចិត្ត
កតញ្ញូ  គឺដូចក្មយួៗ(នលោu�ញព្រសាប់�ួកគាត់សា្តប់្ធម៌រាល់ថ្ងៃថdហ្នងុលោហ�យ  លោក�ត
ការយល់អំ�ីធម៌ ឬមិនយល់ ក្មួយលោម�លលោu�ញព្រសាប់លោហ�យ ដែតប៉ុណ្ណឹងគឺ អ្នក
កាន់ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាដែខ្មរហ្នងុ  លោប�ក្នងុមលោនារម្មណ៍�ូ  �ួកគាត់មិន(នព្របដែហល
ចិត្តមនុស្សល្អសាសន៍លោគខ្លះផង  លោធ\�បុណ្យអីកសាងដែតព្រ�ះវិហារ  កុដិលោ�ក
របងវត្ត លោខា្លង្ទ្វរ្វត្ត  សា�ឆន់ ដាក់(ព្រតលោ�ក ឱ្យលុយអ្នកសំុទនកំបិុក
កំបុ៉ក  និងលោធ\��ិធីបុណ្យលោផ្សងៗ លោហ�យកិច្ចការទំងអស់លោនះ គឺព្រ(ថ្នឱ្្យ(នបុណ្យ
មកអញ ហ្នឹងលោហ�យគឺចិត្តឱយ្ទនរបស់�ួកគាត់។ ក្មួយៗគិតលោម�លចះុ លោត��ិធី
អសហ់្នងឹ ការកសាងរបស់របរដែបបហ្នឹង វា(នស្អីលោlឱ្យចតិ្ត? បណ្ុយអាព្រស័យ
លោlលោល�លោចតនា លោហ�យបុណ្យ(នលោlចិត្ត លោត��ិធីបុណ្យ និងការកសាងសំណង់
លោផ្សងៗក្នងុសាសនារបស់គាត់(នស្អលីោlឱយ្ចិត្ត? �ូមិនដឹងថ(នស្អីលោទ ក្មយួ
ព្រសថ្ងៃមលោម�លលោlចុះ!  លោត�វា(នស្អីលោlឱ្យចិត្ត  លោហ�យធម្មជាតិមនដឹង  មន
សា្គល់្កុដិលោ�ក ព្រ�ះវិហារ សា�ឆន់ស្អលីោទ?  លោហ�យអ្នកណជាអ្នកចាត់ដែចង
សនសំ្ទុកបណ្ុយទនរបសគ់ាតហ់្នងុ លោប��ិភ�លោ�កលោនះស្អីៗទំងអស់លោក�តមក
�ីកម្ល្ំងថ្ងៃនក�បៈ ដែដលធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខយ្ល់វិលហ្នឹង?  វាអត់មន�វីិតផង
ហ្នឹង លោlនិយាយជាមួយវាយ្៉ាងលោមច៉? ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងអំ�ីដលំោណ�រព្របព្រ�ឹត្តលោl
ថ្ងៃនកម្ល្ំងរបស់ក�បៈហ្នឹង លោត�ក្មួយៗយល់អត់? សាសន៍ណក៏លោដាយ អ្នក
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កាន់សាសនាណក៏លោដាយ  ឱ្យដែតលោធ\�ព្រតូវទំនងលោlសួគ៌  គ(ឺនលោlសគួល៌ោហ�យ
លោហ�យលោប�លោធ\�ព្រតូវទំនងលោlអ(យ គឺលោlអ(យហ្នុងលោl ធម្មជាតិលោនះវាមន
សា្គ្ល់កុដិ  សា្គ្ល់វហិារ  សា្គ្ល់សា�ឆន់  សា្គ្ល់រូបគំនូរក្នុងវហិារឯណ។
ដូលោច្នះលោហ�យក្មួយៗអាចសម្លឹង  លោហ�យសញ្ចឹងគិតក្នុងទ្វ្រមលោនារបស់ក្មួយ  លោត�
(នបុណ្យ  (នកុសលប៉ុនា្ម្នក្នុងការលោធ\�បុណ្យរបស់អ្នកកាន់�ំលោនpព្រ�ះ�ុទ្ធ
សាសនាហ្នងឹ?  �ូមកលោនះគឺលោដ�ម្បីជាព្របលោយា�ន៍ឱ្យមនុស្សដែដលមនឧបនិស្ស័យ
(នសា្គល់្ដំលោណ�រព្របព្រ�ឹត្តលោlរបស់ធម្មជាតិដែដលព្រ�ះសម្មស្ម្ពុទ្ធលោ�កសដែម្ដង
ហ្នងុលោហ�យ។ Wមដំលោណ�រធម្មជាតិ បុណ្យក៏លោដាយ (បក៏លោដាយ កម្ល្ងំបុណ្យ
ក៏លោដាយ កម្ល្ំង(បក៏លោដាយគឺវាលោFលោល�លោចតនាហ្នុងលោហ�យ លោហ�យវាសន្សំលោl
ឱយ្ចិត្ត លោហ�យចិត្តហ្នឹងលោហ�យដែដលលោlកាន់សុគតិភ� ឬទុគ្គតភិ�លោនាះ។ លោនះ
គឺជាដំលោណ�រធម្មជាតិដែដលព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធលោ�កសដែម្ដងលោនាះ។ ក្នងុមលោនារម្មណ៍
�ូ  �ូមនចតិ្តសា្ដ្យខា្ល្ំងណស់ដែដលអ្នកលោ�pព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនា(នចំណយ
កម្ល្ំង  ចំណយលោ�លលោវ�  ចណំយលុយកាក់  លោហ�យក្បាលមនមនិលោព្រប�
លោlជាលោ�p  �ូសា្ដ្យទំងអស់លោនះ  (នជា�ូខំនិយាយ  ខំព្រ(ប់  ខំ�ន្យល់។
លោប�ការព្រ(ប់  ការ�ន្យល់របស់�ូ(នលោlដល់មនុស្សលោព្រច�នក្នុងទំហំណ  �ូ
សប្បាយក្នងុទំហំលោនាះ។ សរុបមកវិញដូចព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងអី៊ចឹង បុណ្យ(បគឺ
លោFលោល�លោចតនា  កម្ល្ំងបុណ្យ  និងកម្ល្ំង(បគឺវាអាព្រស័យលោល�កម្ល្ំងលោចតនា
ហ្នឹង ក្មួយៗយល់ព្រតង់លោនះលោទ?  �ូចង់រំលឹកដាស់លោតpនលោហ�យដាស់លោតpនលោទ&ត
ថ  អំលោ��ល្អដែដល(នសន្សំលោlឱ្យចិត្តក្នុងលោរpងបុណ្យទន  ក្មួយលោធ\�អីលោធ\�លោl
�ួយគា្ន្លោរpងអី(ន �ួយលោរpងហ្នុងលោl  លោFទីណ  លោFកដែន្លងណ  លោFកាលៈ
លោទសៈណ ក្មួយថ្លឹងគិតលោដាយខ្លួនឯងលោl ដែតសព្រមប់�ូ �ូលោFដែតគិតលោu�ញ
ក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូថ ធម្មទនដែដល(នឱ្យលោlមនុស្ស គឺជាការឱ្យដែដលមន
ព្របលោយា�ន៍ បំផុតលោlដល់អ្នកទទួលទន លោប�ជាអាមិសទន សព្រមប់អ្នកទទួល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 250
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�ូសឹងដែតថគឺទលោទសព្រមប់អ្នកទទួល  លោព្រប�ព្រ(ស់អាមិសទនលោនាះលោហ�យ�ុះ
អាចម៍លោចាល លោប�(នលោព្រប�ព្រ(ស់ខ្លះក៏លោ�លដែបកធ្ល្យអត្ថិភា�ជាមនុស្សលោl
ចិត្តព្រតលោងាលលោ(ល(ញ់អត់មនស្អីលោសាះលូនលោចញ�ីរូប ព្រសាតនលោនាលគក
គា្ម្នស្អីជាប់លោlនឹងចិត្តបន្តិចលោសាះ  លោហ�យលោប�សា្ដ្ប់ព្រ�ះសង្ឃស�\ថ្ងៃថdលោទសនា
គឺជាប់លោរpងxប់លោlជា  មួយចិត្តលោ�លចាប់កំលោណ�តថ្មីច្បាស់ជាអវំសិលោរាមិន
ខាន ក្មួយគិតលោម�លលោl �ូខ្ជិលនិយាយណស់។ ហ្នឹងលោហ�យសីល ទនព្រ�ម
ទំងការសន្សំចិត្តកតញ្ញូ  លោដាយសា្ត្ប់ព្រ�ះសង្ឃលោទសនារបស់អ្នកមន�ំលោនp
មុតមំលោល�ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាដែខ្មរលោនាះ។  ចិត្ត�ួកគាត់(នព្របលោយា�ន៍អ\ី�ី�ំលោនp
ក្នុងព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនារបស់គាត់  �ួកក្មួយៗគិតលោម�លលោដាយខ្លួនឯងចុះ  ឯវំ។
សូមក្មួយរីករាយនឹង�ីវិតយល់ធម៌របស់ក្មួយៗ  លោហ�យរស់លោF(នជាទី�ឹង
របស់ខ្លួនផង និងជាទី�ឹងរបស់អ្នកដថ្ងៃទWមសមត្ថភា�ចិត្តរបស់ក្មួយៗផង
លោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2764863150408428
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ថ្ងៃ��ទី០១ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:៥៤នាទីថ្ងៃ��ព្រ.ង់
ឱ!  មនុសស្លោអ�យមនុស្ស!  ចិត្តមនុស្សជាចិត្តអី?  រស់លោlណ?  សា្ល្ប់

លោlអត់ចបល់ោត�លោlណលោទ&ត លោប�ចតិ្តមិនសា្គល់្ស្អជីាស្អីអី៊ចងឹ លោត�ចតិ្តលោនាះវលោង\ង
យ្៉ាងណ?  លោដាះព្រសាយយ្៉ាងលោម៉ចលោl?  អាណិតដែត�ួយមនិ(ន  មនដែត
អារម្មណ៍សលោង\គហ្នឹងលោហ�យ?

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2765433363684740
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ថ្ងៃ��ទី០១ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០២:០៤នាទីរវេ%&ល

ក្មួយលោម�លWមទ្វ្រដែភ្នក  រួចសញ្ចឹងគិតនូវសភា�របស់របូWមទ្វ្រ
ដែភ្នកលោនះ  និងសំលោxងWមទ្វ្រព្រតលោច&ករបស់ក្មួយ  លោហ�យលោព្រប�ទ្វ្រមលោនាស្ទង់
សភា�Wមទ្វ្រមលោនារបស់ក្មួយលោម�ល  ក្មួយគិតថយា៉្ងលោម៉ចចំលោពាះបងព្រសី
ដែដលខំលោល�កថ្ងៃដសំ�ះសំ�ិនលោF�ីលោព្រកាយប្អូនព្របុស។  លោយ�ងស្ទង់លោlចិត្តគាត់
គឺគាត់ចង់�ួយប្អូនព្របុសគាត់ខា្ល្ំងណស់ ខា្ល្ចប្អូនមនលោរpង និយាយមិនដឹង
ថយ្៉ាងលោម៉ចសម ឬមិនសមលោនាះលោទ គិតលោធ\�លោមច៉ឱ្យដែតប្អូនព្របុសរួចខ្លួន លោហ�យ
ប្អូនព្របុសលោនាះកម៏នចិត្តភ័យព្រ�ួយ(រម្ភខា្ល្ចមនលោរpងដល់ខ្លួន  និយាយថ
ខ្លនួឆ្កួត ខ្លួនxប់ ខ្លួនមិនដឹងអីក៏ព្រ�មដែដរ ឱយ្ដែត(នរួចខ្លួន។ ក្មួយស្ទង់លោម�ល
លោនះលោហ�យព្រតកូលដែដលគា្មន្ធម៌កតញ្ញលូោFក្នងុចិត្ត។ កាលដំបងូដែដលប្អនូនិយាយ
ឱ្យអ្នកភ្នលំោ�ញអលោញ្ចះអញ្ចុះ  ទក់ទងន់ងឹការភយ័ខា្ល្ចនងឹ�ំងឺករូ៉ណូ លោប�ប្អូន
ព្របុសលោនះ ឬបងព្រសីលោនះ មនដែភ្នកបញ្ញ្ ដឹងថខ្លនួឬប្អនូព្របុសរបស់ខ្លនួនិយាយ
លោនះមិនសមលោទ  លោម្តចមិនព្រ(ប់ប្អូន  ឬសាមីខ្លួនលោនាះកុំលោធ\�ដែតម្តង  ឬដឹងថប្អូន
ព្របុសខ្លួនមិនដឹងអីអី៊ចឹង ព្រតូវWមលោម�លប្អូនវាលោធ\�ស្អីខ្លះ  លោនះគឺអត់លោទ ខ្លួនលោធ\�អី
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 252
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ក៏លោធ\�លោl ប្អនូលោធ\�អីក៏បងលោនាះមិនដឹងខុសដែដរ  មិនដឹងសា្ថ្នភា�វានឹងលោl ជា
យ្៉ាងលោម៉ចដែដរ  លោនះលោហ�យជាព្រគួសារដែដលគា្ម្នសម�ិកដែដលមនចិត្តកតញ្
ញូលោFWមលោម�លដែថ មនដែតចិត្តអាណិតព្រសឡាញ់ប្អូន ប៉ុដែន្តខ\ះបញ្ញ្ ខ\ះចិត្ត
កតញ្ញូគដឺែបបហ្នឹង។  �ូលោFចំាសម្ដីរបសម់្ត្យ�ូ  កនូមនចិត្តកតញ្ញូ  លោទះបី
លោក�តក្នងុព្រតកូលព្រគួសារមិនដឹងខ្យល់អី  ក៏កនូលោនាះទញវង់ព្រតកូលឱយ្ដឹងខុស
ដឹងព្រតវូ ដឹងលោរpងគរួមិនគួរ(នដែដរ ដែតលោនះលោម�លសភា�ព្រគួសារលោនះលោl គឺមិន
ដឹងជាអ្នកណ�ួយបភំ្លអឺ្នកណលោទ។ ចិត្តព្រគួសារលោនះអី៊ចឹងលោហ�យ(នជាលោមu
របស់�ូធ្ល្ក់(ក់ចំ�ីមុខផ្ទះគាត់ ឥតមនសម�ិកណលោផ្អ�លភា្ញ្ក់នឹងលោមu
�ូ(ក់លោសាះលោx�យ។  មិនដឹងជាអ្នកណ�យួអ្នកណលោទ  លោហ�យដល់លោ�ល
ដែចកឋានលោរ&ងៗខ្លនួលោl សម�ិកព្រគួសារមិនដឹងដែចកលោ��ងគា្ន្លោlណខ្លះលោទ លោនះ
(នចំជា�វីិតព្រគួសារដែដលគួរឱយ្សលោង\គដែមន។ លោu�ញលោរpងហ្នឹង  �ូនឹកលោu�ញ
ដល់ចិត្តកតញ្ញរូបស់ម្ត្យ�ូ  គាត់និយាយព្រ(ប់�ូថ  ឪកូនឯងមកដណឹ̧ង
ដែម៉គឺ  និយាយខ្លួនឯងដែត�ីរអ្នកជាមួយនឹងយាយរបស់កូនឯង  លោព្រពាះគាត់
និងយាយរបស់កូនឯង  ជា�ួកម្៉កនឹងគា្ន។្  ដែមគ៉ាត់ព្រ(ប់�ូថលោ�លលោនាះគាត់
លួចសា្ដប្់លោFក្នុងបន្ទប់  គាតភ់ា្ញក្់ខា្ល្ងំណស់លោព្រពាះឪ�ុកកូនឯងអាយុបងដែម៉
ដល់លោl២៤ឆ្ន្ំ លោហ�យលោFផ្ទះ�តិនឹងម្ត្យដែម ៉កនូព្របុសបងដែដលជាកនូព្រប�ន្ធ
មុនរបស់ឪ�ុកកូន មនអាយុលោល�សដែម៉មួយឆ្ន្ំលោទ&ត លោហ�យលោ�លដែម៉លោក�តមក
ឪ�ុករបស់កូនឯងដាក់កូនព្របុសគាត់ឱ្យលោលងជាមួយនឹងដែម៉  លោហ�យគាត់បញ្ចកុ
(យទំង�ីរនាក់។  ព្រសាប់ដែតព្រប�ន្ធគាត់សា្ល្ប់លោl គាត់មកដណឹ̧ងដែម៉លោដាយ
ខ្លនួឯង  ដែម៉លួចសា្ដ្ប់ក្នុងបន្ទប់  ដែម៉គិតថដែម៉យកលោហ�យ  ឪ�ុកកូនឯងសា្អ្ត
លោហ�យឆ្ល្តណស់  ដែម៉គិតថ(នកូនមកឆ្ល្ត។  ក្មួយគិតលោម�ល  លោព្រពាះដែត
ឪ�ុក�ូមនចិត្តកតញ្ញូ  មនដែភ្នកបញ្ញ្យល់ធម៌  គាត់(នលោរ&បចំព្រគួសារ
របស់ម្តយ្�ូឱ្យមនរលោប&បរបប សា្គល់្ខ្ពស់ សា្គល់្ទប សា្គល់្គុណ សា្គល់្លោទស
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 253
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រហូតដល់ម្តយ្�ូ  គាត់និយាយ�ីចិត្តលោគារ�ចំលោពាះឪ�ុក�ូរបស់គាត់ថ  ឪ�ុក
�ូជាអ្នកមនគណុ  ជាព្រគូ  លោហ�យនងិជាប្តី  លោប�ជាតិណៗគាត់មិន(ន�ួបប្តី
គាត់លោទ សូមឱ្យគាត់លោFលោព្រäលោlចុះ។ ក្មួយយល់ឬលោF មនុស្សដែដល មនចិត្ត
កតញ្ញទូញព្រគួសារវង្សព្រតកូល ញាតិសនា្តន្�ីទីទបឱ្យមកទីខ្ពស់(ន គឺមន
ន័យថឱ្យលោចះដឹងខុសដឹងព្រតូវ  ឱ្យចិត្តព្រគួសារញាតិមិត្តមនចិត្តកតញ្ញូ  លោង�ប
មុខលោx�ងក្នងុ�ីវិតជាតិលោនះផង  និង�ីវិតបន្តលោព្រកាយដែបកធ្លយ្អត្ថភិា�ជាមនុស្ស
ផង។ ក្មួយៗលោu�ញឬលោFអំ�ីអត្ថព្របលោយា�ន៍ដែដលកាតថ់្ងៃថ្លមិន(នអំ�ីចតិ្តកតញ្ញូ
លោនះ។  សូមក្មួយៗសាងចិត្តកតញ្ញូលោដ�ម្បី(នជាទី�ឹងសព្រមប់ខ្លួនឯង  និង
ញាតិមិត្តបងប្អូនរបស់ក្មួយៗលោlWមសមត្ថភា�ចិត្តរបស់ក្មួយៗផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/videos/2765472240347519
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ថ្ងៃ��ទី០១ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៨:៣៧នាទីយប់
មនលោ�លខ្លះចិត្ត�ូលោស្ទ�រដែតទទួលយកមិន(ន លោរpងធម៌ជាលោរpងដែដល

ខរួក្បាលគិតយល់លោសាះ  លោម្តចក៏មនុសស្គិតមិនយល់។  លោរpងធម៌គឺជាដំលោណ�រ
�ិតដែដលធម្មជាតិលោនះព្របព្រ�ឹត្តលោl  លោម៉ចក៏មនមនុសស្ចង់តិចលោម្លះ  លោហ�យលោl
ព្របកាន់ខា្ជ្ប់ជាមួយនឹងលោរpងមនុសស្ ដែដលជាលោរpងមិន�ិតលោlវិញ លោហ�យលោរpង
គរួគិតលោu�ញ គួរភា្ញ្ក់លោផ្អ�លលោFចំលោពាះមខុ លោហតុអីលោគគិតមិនលោu�ញ លោហ�យលោគ
មិនភា្ញក្ល់ោផ្អ�លអី៊ចឹង លោត�លោគមិនព្រស�ញ់ខ្លនួលោគលោទឬ? លោត�លោគមិនគតិដល់ខ្លនួលោគ
លោទឬ? គិតចះុគតិលោx�ង ចង់សរថ្ងៃសព្របសាទខ្លួនឯង លោព្រពាះវាហួសចិត្តខា្ល្ំងលោ�ក។
លោប�យា៉្ងៗហ្នឹង  លោត�លោគបលោង្ក�តកូនមកលោធ\�អី  លោប�លោគគា្ម្នសមត្ថភា�លោឈ\ងយល់
លោរpងធម្មជាតិ�ំនួសកនូរបស់លោគផងហ្នឹង? លោរpងព្រតូវ វាព្រតូវលោឈ\ងយល់ឱយ្យល់
រួចលោl�ន្យល់ព្រ(ប់កូន ខា្ល្ចកូនផុងរលោÓ្ត្ លោដ�រធ្ល្ក់លោព្រជាះ លោដ�រចូលឡានម៉ូតូ
លោព្រគាះថ្ន្ក់លោនះលោនាះ លោទ�បសមជាឪ�ុកម្ត្យរបស់លោគ ដែតលោនះទលោទឈឹង លោត�ឱ្យ
កូនព្របុសព្រសីគា្នទី្�ឹងអ្នកណលោl? �ូព្រកលោxកលោu�ញមនសុស្ដែបបលោនះ ក្នងុមលោនា�ូ
គិតថ �ួកលោគមិនសមបលោង្ក�តកូនមកលោទ លោប�ខ្លួនលោគ�ុំមនសមត្ថភា�លោធ\�ដែម៉លោធ\�
ឪលោគផងហ្នឹង លោទះអ្នកមនលុយ មនតំដែណង ឱ្យកនូលោរ&នសូព្រតដល់បរលោទស
ណក៏លោដាយ  ក៏លោFដែត�ូគិតថ  �ួកលោគមិនសមបលោង្ក�តកូនព្របុសព្រសីមកលោទ
លោព្រពាះខ្លនួលោគ�ំុទន់មនសមត្ថភា�លោម�លខុសលោម�លព្រតូវកូនៗលោx�យ �ំុទន់មន
សមត្ថភា�លោធ\�ជាទីបដែង្អកឱ្យកូនព្របុសព្រសីលោx�យ  កុំថដល់ជាទីបដែង្អករបស់
ព្រគួសារធំ របស់មនុស្សក្នងុសង្គម ដែតសូម្បីដែតជាទីបដែង្អកកូនព្របុសកូនព្រសីដែដល
លោគបលោង្ក�តមកហ្នុង ក៏លោគមិនទន់មនសមត្ថភា�ផង។ �ិតជាគួរឱយ្សលោង\គរូប
លោគនិងកូនៗរបស់�ួកលោគខា្ល្ងំណស់  ដែដលមនឪ�ុកម្តយ្អកតញ្ញមិូនសា្គល់្ធម៌
ឬដំលោណ�រព្របព្រ�ឹត្តលិោlថ្ងៃនធម្មជាតិដែបបលោនះ លោធ\�ឱ្យកូនដែដលគា្នមិ្នដឹងអីលោក�តលោដាយ
សា្ន្ថ្ងៃដឪ�ុកម្ត្យដែបបលោនះ  គា្ន្វលោង\ងវងា្វ្ន់លោដ�រធ្ល្ក់លោព្រជាះ  បុកលោនះបុកលោនាះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 255
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លោព្រគាះថ្ន្ក់លោដាយសារដែតឪ�ុកម្ត្យអកតញ្ញូគា្ម្នដែភ្នកបញ្ញ្រលោប&បលោនះ។ �ូ
គិតថធម៌ងាយព្រសួលយល់លោសាះ ចណំយលោ�លដែតមួយថ្ងៃថdលោដ�មបី្គិត�ិចារណ
វាយល់(ត់លោlលោហ�យ (នជាទី�ឹងលោប�មិនដល់សង្គមទំងមូល ក៏(នជាទី�ឹង
របស់កូនព្របុសព្រសីថ្ងៃនខ្លួនដែដរ ឱ្យសមជាឪ�ុកម្តយ្ដែដលមនសមត្ថភា�លោម�ល
ដែថខុសព្រតូវដល់កូនជាទីព្រស�ញ់របស់�ួកលោគ។ �ូនឹកគិតមកខ្លនួ�ូវិញ គឺឆ្ងយ្
�ី�ួកលោគដូចលោមuនិងដី។  លោប��ូមនកូន�ីរបីនាក់ដូចរូបលោគ  �ូបលោព្រង&នកូន
លោដាយថ្ងៃដខ្លួនឯង លោlលោFព្រសុកដែព្រស លោធ\�ដែព្រស ដាំដំណំបួនព្រ(ំហិចW លោហ�យ�ូ
នឹងលោធ\�ឱ្យកូន�ូមនអារម្មណ៍ថ  វាសំណងជាងលោគលោល�លោ�ក  ដែដលលោក�ត
មកមន�ូជាឪ�កុ  មិនឱយ្�កួលោគ�ិ(កលោlលោរ&នជាង១០ឆ្ន្លំោFសា�អលីោទ  �ូ
បលោព្រង&ន លោដាយខ្លួនឯង(នលោហ�យ។ សូម�ួកក្មួយៗរស់លោF(នជាទី�ឹងដល់
មនុសស្ដែដលលdឹតលdង់Wមសមត្ថភា�ចិត្តរបសក់្មួយៗផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2765717616989648
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ថ្ងៃ��ទី០១ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:០៣នាទីយប់
ចិត្តកតញ្ញូ គឺជាចិត្តដែដលយល់ដងឹអ\ីជាគុណ អ\ីជាលោទស កាលណ

ចិត្តលោនាះសា្គ្ល់ដឹងថលោនាះជាគុណ  ចិត្តលោនាះសា្គ្ល់ថលោនាះជាគុណព្រតឹម
ប៉ុនណគឺលោគារ�គុណលោនាះប៉ុលោណ¾្ះ  លោហ�យចតិ្តលោនាះសា្គ្ល់ថលោនាះជាលោទស
ចិត្តលោនាះសា្គល់្ទហំំលោទសលោនាះប៉ុនណ ចិត្តលោនាះព្របតិកម្មព្របឆងំតបនងឹលោទស
លោនាះលោlWមកព្រមិតថ្ងៃនលោទសលោនាះប៉ុលោណ¾្ះដែដរ  លោនះជាចិត្តកតញ្ញូ  ឯចិត្ត
អកតញ្ញូគឺជាចិត្តមិនសា្គ្ល់ស្អីជាគុណ ស្អីជាលោទស លោត�ក្មួយៗយល់លោទ?

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2765779556983454
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ថ្ងៃ��ទី០១ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:៥៥នាទីយប់
លោស�គប់កតញ្ញូ�ន  លោនាះកតញ្ញូ�នយិតលោយាងឱ្យលោx�ងទីខ្ពស់  ឯ

លោស�គប់អកតញ្ញូ�ន លោនាះអកតញ្ញូ�ននំាខ្លួនឱ្យចុះលោlកាន់ទីដ៏លោថកទប៕
https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2765820690312674
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          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី០២ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៧:១០នាទីព្រ,ឹក

ក្មយួៗអាចយល់ព្រចxំលោទ&តលោហ�យ។ គុណណ៎ក្មួយ!  គណុ!  លោគព្រ(ប់
ថគុណ  លោត�ក្មួយសា្គ្ល់ថលោគព្រ(ប់ក្មួយ�ីអី\លោទក្មួយ?  លោគនិយាយ�ីគុណ  លោត�
ក្មួយដងឹថលោគនិយាយ�ីអីលោទ?  គុណដែម៉គុណឪ�ុក  គុណអ្នកមនគុណមក
លោល�ក្មួយៗមនព្រ�ះ�ុទ្ធជាលោដ�ម?  លោទក្មួយ!  មិនដែមនសំលោÍដែតគុណហ្នុងលោទ  គឺ
ក្មួយសា្គល់្គណុដែតបន្តចិណស់  លោFសល់រាប់�នគណុលោទ&ត  ដែដលក្មួយៗ
មិនទន់សា្គ្ល់វា។ គឺគុណណ៎ក្មួយ? គុណព្របលោយា�ន៍ គុណតថ្ងៃម្ល លោរpងដែដល
មនតថ្ងៃម្ល  គុណសម្បត្តិ  គឺគុណទំងអស់ណ៎ក្មួយ  ឱ្យដែតលោគសរលោសរដាក់
ពាក្យថគុណ�ីខាងមុខវាណ៎ក្មួយ។ ចិត្តកតញ្ញូគឺជាចិត្តសា្គ្ល់គុណណជា
គុណអី មនគុណព្រតឹមកព្រមិតណ? មិនដែមនគុណម្ត្យឪ�ុកឬគុណថ្ងៃនអ្នក
មនគណុណមួយដែដលលោគ(នលោធ\�គណុមកលោល�ក្មួយដែតប៉ុលោណ¾ះ្លោទក្មួយ។ ឱយ្
ដែតគណុ  សា្គល់្ទំងអស់  ណមយួជាគុណសម្បត្តិ?  ណមយួមនតថ្ងៃម្លជា
គុណតថ្ងៃម្ល? គុណណជាគុណព្របលោយា�ន៍សា្គ្ល់ថវាជាគុណព្របលោយា�ន៍។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 259
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កាលណចិត្តក្មួយៗសា្គ្ល់គុណថ្ងៃនអ\ីទំងអស់លោនាះ  Wមលំដាប់លំលោដាយវា
លោនាះលោហ�យ ក្មួយៗនឹងទុកដាក់គុណលោនាះWមខ្ពស់Wមទប លោហ�យគុណខ្លះ
ក្មយួក៏ព្របព្រ�ឹត្តវាលោlលោព្រពាះជាព្របលោយា�ន៍Wំង�ីលោស្ល¬កពាក់ តុបដែតងកាយ កិរិយា
មយាទក្មួយ  លោធ\�វាឱ្យលោចញជាគុណ  លោត�ចិត្តក្មួយសា្គ្ល់គុណលោទក្មួយ?  ចិត្ត
ដែដលសា្គ្ល់គុណលោទសលោនះជាចតិ្តកតញ្ញូ  ជាចិត្តដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធព្រ(បល់ោយ�ងថ
អ(យភូមិបិទទ្វ្រមិនទទួលចិត្តលោនាះលោទណ៎ក្មួយ។  ផ្ទុយ�ីចិត្តកតញ្ញូគឺចិត្ត
អកតញ្ញូ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2766125320282211
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ថ្ងៃ��ទី០២ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:៤៦នាទីព្រ,ឹក

ចិត្តដែដល�លរដ្ឋលោយ�ងយល់ថចិត្តល្អលោនាះ អាចមិនដែមនជាចតិ្តកតញ្ញូ
បុ៉ដែន្តចតិ្តកតញ្ញពូ្រ(កដណសជ់ាចតិ្តល្អលោហ�យក�ូំលថ្ងៃនចតិ្តល្អលោទ&តផង។ ចតិ្ត
កតញ្ញូជាចិត្តល្អលោហ�យមនបញ្ញ្។ លោម�លចិត្តមនុសស្ទំងលោនះលោម�លមនបញ្ញ្
លោទ?  លោម�លសកម្មភា�ទំងអស់លោនះលោម�ល៍!  ជាសកម្មភា�ថ្ងៃនចិត្តមនបញ្ញ្។
ចិត្តដែដលអ(យភូមិបិទទ្វរ្មិនទទួលលោនាះ គឺជាចិត្តល្អលោហ�យមនបញ្ញ្ គជឺា
ចិត្តកតញ្ញលូោនះឯង។ ចិត្តសត\នរក ជាចិត្តចងគំនំុសាហាវព្របទូស្តគុណណស់
ចិត្តសត\លោព្របតមិនយល់ដំលោណ�រធម្មជាតិលោនះជាចិត្តលោព្រសកឃ្ល្ន មិនលោចះស្កប់
មិនដងឹយកមកលោល�សក្តីព្រតូវការលោដ�មប្ីអ\ី? ព្រចដែណនព្របដែ�ងចង់(នលុយកាក់
មុខមត់មិនមនបញ្ញ្ដាស់លោតpនថចិត្តលោអ�យចិត្ត!  នរកណ៎!  លោព្របតណ៎!
រស់លោFសុខលោដាយមិន(ច់ព្រតូវការរបស់ទំងអស់ហ្នងុលោទ  ចិត្តសត\តិរចា¹ន្គា្មន្
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 261
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ដឹងខ្យល់អី គិតដែត�ីសីុ សប្បាយៗ រួមដែតលោភទលោlសុខលោហ�យ ចិត្តមនុស្សធម្មWៗ
រស់រួចដែតខ្លនួខ្ជលិគិតលោរpងលោគ  ឯចិត្តលោទវWWមលំដាប់ថ្នក់្កាន់សីលខា្លច្ (ប
លdឹតៗ  ដែតគា្ម្នអកុសលចិត្តលោទ  ចិត្តលោនះវិលចុះវិលលោx�ងក្នុងឋានៈចិត្តទបៗ
មិនព្រសួលអ(យភូមិខ្លះលោហ�យ  មកមនុស្ស  និងលោទវWថ្ន្ក់ទប  លោហ�យចិត្ត
សត\លោx�ងលោlៗ�ីលោទវWថ្ន្ក់ខ្ពស់ដល់ព្រ�ហ្ម  គឺចិត្តឆ្ល្តមនកតញ្ញូ  ដឹងខុស
ព្រតូវមិនលោធ\��ិធីបុណ្យដែបបចិត្តមនុសស្xប់អី៊ចឹងលោទ ដឹងខុសព្រតវូខ្ពស់លោlៗដល់
ចិត្តដែដលមនសមត្ថភា�ឱ្យអ្នកដថ្ងៃទ�ឹងពាក់(ន ទំងចិត្តឈឺឆ្អ្លលោរpងសុខ
ទុក្ខរបស់លោគ ទំងសមត្ថភា�បញ្ញ្ដែវកដែញកខុសព្រតូវ ទំងចតិ្តមន�ំហរមំទំ
ណស់អាចលោម�លដែថ�ីវិតទំងអស់(ន លោនះជាចិត្តកតញ្ញូណ៎ក្មួយ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2766251030269640
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