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�ូគិតថមក�ីលោយ�ងលdង់លោ�កលោទ  មនុស្សលោយ�ងលោនាះគា្ម្នចិត្តកតញ្ញូ
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លោរ&នសូព្រត  ព្រ(ព្រស័យទក់ទងនឹងមនុស្សព្រគប់ព្របលោភទ  Wមព្រគប់ទព្រមង់ដែដល
មនសិការ�ូអនុញាតឱ្យទក់ទងជាមួយ(ន  លោរpង�យួមនុស្ស  �ូគិត�ីតថ្ងៃម្ល
�ួយមនសុស្ក្នងុទព្រមង់ធំទូ�យ ទបទ់ល់ជាមួយសព្រតូវព្រគប់ព្របលោភទ �ួកលោនាះ
Wមបំផ្ល្ញ�ូគា្ម្នអ្នកអត់ឱនឱ្យ�ូ  ដែត�ូលោFដែតអាចរក្សាភា�ជា�ូមិនដែដល
ផ្ល្ស់ប្តូរ  លោដាយរស់លោFជាមួយឥស្សរភា�ផ្លូវចិត្តជាងលោគទំងអស់លោល�លោ�ក
លោហ�យលោFដែតអាចបំលោ�ញតួនាទីជាទី�ឹងថ្ងៃនអ្នកដថ្ងៃទ  ក្នុងភា�ជាអ្នកបំភ្លឺផ្លូវ
មនុសស្អត់ដែដលដែព្របព្របួលដែតដដែដលហ្នឹង។  �ូមិនលោu�ញមនុស្សខូចណអាច
លោធ\�ឱ្យ�ូលោដ�រលោល្អ¬ងផ្លវូដែដលមនសិការ�ូព្រ(ប់ឱ្យលោដ�រលោនាះលោx�យ។  ក្មយួគិតលោដាយ
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លោសា្ម្ះព្រតង់ចុះ  លោប�ព្រសុកដែខ្មរលោយ�ងមនចិត្តមនុសស្ដូច�ូលោព្រច�ន  លោត�មនុសស្ដែដល
លោគថជាអ្នកឆ្ល្ត  ដែតលោយ�ងថមនុស្សខូចហ្នុង  អាច�ះិជាន់លោកងព្របវ័ញ្ចលោយ�ង
លោក�តលោlរួចលោទ?  សរុបមក  ចិត្តកតញ្ញូលោFដែតព្រតូវជាដរាប  ចិត្តមនុស្សខូច
មិនអាចឈ្នះលោយ�ង(នលោទ។ លោយ�ងឈ្នះ�ីបច្ចប្ុបន្នលោនះ រហូតដលប់រលោ�ក �ួក
ខូចចាញ់�ីបច្ចុប្បន្ន  រហូតដល់បរលោ�កណ៎ក្មួយ។  លោត�លោយ�ងលោlយកឈ្នះ
មនុស្សដែដលមនចិត្តឈ្នះខ្លនួឯងយ្៉ាងលោមច៉លោក�ត? លោទះសម្លប់្(ត់ក៏មិនឈ្នះ
ដែដរ ក្មួយលោព្រប�ទ្វ្រមលោនាគិតលោម�លលោlនឹងលោu�ញការ�ិតលោហ�យ។ លោនះលោហ�យជា
អំណចថ្ងៃនចតិ្តកតញ្ញូ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2766379756923434
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ថ្ងៃ��ទី០២ ខែ
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អ្នកលោម�លលោដាយមលោនារម្មណ៍ថ្ងៃនចតិ្តកតញ្ញូចុះ អ្នកនឹងលោu�ញចិត្តសត\

ថ្ងៃនសង្គមលោយ�ងស�\ថ្ងៃថdលោហ�យ។ �ូសលោង\គអ\លីោម្លះលោទ។ �ូធ្លប់្និយាយថ “ �លរដ្ឋ
ក្នុងសង្គមមួយដែដលលោម�លងាយទឹកចិត្តវីរៈបុរសខ្លួន �នជាតិលោនាះនឹង គា្ម្ន
វាសនាភ្លសឺា្វង្នឹងលោគរួចលោទ  ដែតលោ�ល�ូយល់ដំលោណ�រព្របព្រ�ឹត្តលោlថ្ងៃន” ធម្មជាតិពាក្យ
ដែដលសមលោព្រប�គឺថ “ �នជាតិមួយដែដលលោម�លងាយទឹកចិត្តរបស់វីរៈបុរសខ្លួន
�នជាតិលោនាះអវំសិលោរាលោហ�យ មនន័យថងងឹត�ីឥxូវរហូតលោlអនាគតជាតិ ។”

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2766472230247520
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វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៥:៥៨នាទីល�ាច
�ូមិនគិត�ីខ្លនួឯងលោទ �ូដូចដឹងថចិត្ត�ូមកដែផនដីលោនះ គឺលោដ�ម្បីសលោស្រងា្គះ្

មនុស្សឱយ្(នលោព្រច�ន �ូដែសនខ\ល់ខា្វ្យដែតលោរpងលោនះក្នុងចិត្តលោFមិនសុខលោទ លោរpង
នលោយា(យជាលោរpងតចូWចណស់ក្នុងមលោនារម្មណ�ូ៍  ដែតលោរpងមនុស្សមនិយល់
ធម៌  វាសខំានណ់សក់្នុងចតិ្ត�ូ។  ហួសឱកាសលោនះលោl មនុស្សលោ�កលោនះនឹង
រស់លោដាយគា្មន្អ្នកបំភ្លលឺោទ&តលោទ លោ�កិយរបស់មនុស្សកាន់ដែតព្រចបូកព្រចបល់លោx�ង
លោlៗលោហ�យ  អាយុមនុស្សនឹងចុះដល់ដែត១០ឆ្ន្លំោទនឹងសា្លប់្  លោហ�យសស្រងា្គម្លោ�ក
ក៏ផ្ទុះលោFលោ�លលោនាះ  សត\មនុស្សក៏សា្ល្ប់អន្តរធនលោFលោ�លលោនាះលោហ�យៗចិត្ត
សត\ដែដលលdតឹលdងម់និដឹងអី ក៏បន្តងងឹតតលោlលោទ&តគា្ម្នទីបញ្ចប់លោx�យលោl៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2766488760245867
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លោម៉ចនិយាយដូចមនសុ្សឆ្កួតមិនលោម�លចិត្តខ្លនួឯង  និយាយទំងខុស

ខឱំ្យដែត(នឈ្នះលោគ អូ! មនុស្សឆ្កួតដែដលលោគបលោព្រង&នមិនលោចះលោនាះ ព្រគូលោនាះមិន
លោក�តដែដរ! ចុះព្រ�ះ�ុទ្ធលោព្រ(សមនុស្សគរលោគាកមិន(នដែដរ  ព្រ�ះ�ុទ្ធហ្នុងមនិលោក�ត
ការដែដរ?  លោlផ្ទះលោដកគិត�ីចិត្តខ្លួនឯងលោម�ល៍!  លោត�វាចង់ការពារស្អីលោទឬ(នជា
និយាយពាកយ្xប់លោចញមកអី៊ចឹង តិចខឹងលោគនឹករកដែតពាកយ្និយាយយកដែត
ឈ្នះលោគ មិន(នលោម�លលោu�ញចិត្តល្អរបស់លោគចំលោពាះមនុស្សលោភ្ល�ដូចខ្លួនលោl?

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2766547263573350
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ក្មយួឱយ្គាត់(នយល់សំលោណរថ្មរីបស់�ូ ធម៌សំខាន់ណស់ គាត់លោF

ភូមណិ?  លោ�លចប់�ំងឺថ្មីលោនះ �ូលោចញនិយាយលោហ�យក្មួយ �ូចង់�ួយគាត់�ី
លោរpងធមល៌ោនះ គាត់ចាស់ណស់លោហ�យ លោ�លលោFខ្លីណស៕់

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2766563733571703
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ថ្ងៃ��ទី០២ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:១២នាទីយប់
លោត�ចិត្តកតញ្ញូគិតយ្៉ាងលោម៉ចចំលោពាះលោរpងកម្មលោ�&រ?

លោរpងកម្មលោ�&រវាព្រតូវមកទូទត់គា្ន្ក្នុង�ីវតិជាមនុស្ស  លោប�ក្នុង�ីវិតសត\
លោសាយទំងអស់គឺវាលោសាយកម្មដែដលខ្លួន(នសាងលោនាះលោហ�យ ដែតលោប�ខ្លួន(ន
លោក�តជាមនុស្ស  វាព្រតូវ(នសាង  ឬក៏(នលោសាយកម្មលោ�&រដែដលខ្លួន(នសាង
�ីមុន ដូលោច្នះចិត្តកតញ្ញូឬបញ្ញ្  ព្រតវូសលោព្រមចឱយ្(នព្រតឹមព្រតូវក្នុងលោរpងកម្មលោ�&រ
លោនះ។ ទស្សនៈមួយដែដលគិតថ  «ចាញ់(នលោlជាព្រ�ះឈ្នះ(នលោlជាមរ»

អ្នកឯងលោធ\�អីលោធ\�ចុះ  លោនាះអ្នកឯងនឹងលោសាយផលដែដលអ្នកឯង(នសាងលោនាះ
លោហ�យ លោត�ចិត្តព្របកាន់យកគំនិតដែបបលោនះព្រតឹមព្រតវូដែដរឬលោទ?  ចំលោពាះ�ូ លោនះជា
គំនិតថ្ងៃនចិត្តអកតញ្ញូ ចិត្តគា្ម្នបញ្ញ្ លោយ�ងព្រតូវមនបញ្ញ្អារកាត់លោរpងលោនះឱ្យ
(នចប្ាស�់ស់ ឱ្យមនទំនកុចិត្តលោFក្នងុអារម្មណ៍របសល់ោយ�ង ថអ\ដីែដលខ្លនួ
ព្របកាន់យក មិនខុសលោlលោល�លោគលោទ លោហ�យក៏មិនលោភ្ល�ឱ្យអំលោ��អាព្រកក់រីករាលដាល
មកលោល�មនុសស្ទូលោlដែដរ។ លោប�លោយ�ងមនគំនិតដែផ្អកលោlលោល�ថ វាគឺជាកម្មលោ�&រ
ដែដលលោយ�ង(នសាង�លីោ�លមុន ដូលោច្នះវាព្រតូវដែតលោគលោធ\�(បវិញលោFក្នុងជាតិលោនះ
លោហ�យ ចិត្តព្របកាន់ដែបបលោនះជាលោរpងមិនព្រតឹមព្រតូវលោទ លោព្រពាះចិត្តលោយ�ងក្នុងលោ�ល
បច្ចប្ុបន្នយល់ច្បាស់ណស់ថ លោរpងលោនះជាលោរpងអយុត្តិធម៌ចំលោពាះលោយ�ង ឬចំលោពាះ
មនុស្សណមួយលោនាះ ដូលោច្នះទុកលោរpងកម្មលោ�&រលោនះមួយដែxកសិនចុះ ចិត្តលោយ�ង
ដែដលមិនដឹងកម្មលោ�&រ ឬយ្៉ាងណលោនាះ មនសិការលោយ�ងសលោព្រមចថលោយ�ងមិន
លោធ\�ខុសលោល�លោគលោទ លោយ�ងសំុឬទមទរព្រតឹមដែតភា�ព្រតឹមព្រតូវយុត្តធិម៌ក្នងុលោរpងលោនះលោទ
លោដាយមិន(នគិតដល់លោរpងកម្មលោ�&រលោនាះលោx�យ  លោយ�ងគតិដែបបលោនះគឺគិតលោសា្មះ្
ព្រតង់�ីក្នងុចិត្តលោយ�ងដែមនណ៎!  លោយ�ងមិនដែមនមនលោចតនាខូចលោទ គឺលោយ�ងមិន(ន
ដឹងថ លោយ�ងឬអ្នកដែដលព្រតូវ(នលោគ�ិះជាន់ក្នងុលោ�លលោនះ ព្រតូវទទួលកម្មលោ�&រ
ដែដលខ្លនួ(នសាងក្នងុអតីតកាលលោទ  ដូលោច្នះមនសិការរបស់លោយ�ងព្រ(ប់លោយ�ងថ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 269
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លោយ�ងព្រតវូដែតតបតWមលទ្ធភា�ដែដលលោយ�ងអាចលោធ\�លោl(ន លោព្រពាះលោរpងលោនះវា
អយុត្តិធម៌ដែមនណ៎ចំលោពាះលោយ�ង ឬចំលោពាះអ្នកដថ្ងៃទលោផ្សងណលោនាះ។ អ្នកគិត
លោម�ល៍!  លោត�ឱយ្ខ្ញុំលោធ\�លោម៉ចលោព្រ´�ីផ្លូវលោនះ?  ខ្ញុំ(នអត់ឱន លោល�កដែលង  ទូទត់ក្នុង
មនសិការខ្ញុំរួចអស់លោហ�យ  សល់ប៉ុនា្ម្នដែដលអ្នក�ំពាក់ខ្ញុំដែដលអ្នកមនអំលោ��
អយុត្តធិម៌លោល�ខ្ញុំ ឬលោល�ព្រកុមណមួយលោនាះ ខ្ញុពំ្រតូវដែតទមទរWមលទ្ធភា�របស់
ខ្ញុំឱ្យអ្នកទូទត់វាមកឱ្យខ្ញុំ  ឬមកឱ្យ�នរងលោព្រគាះណលោនាះ  លោប�សព្រមប់ចិត្តខ្ញុំ
អ្នក�ំពាក់ខ្ញុមួំយរយដុ�្លរ្ ខ្ញុយំកដែតថ្ងៃម្ភ សាបសិប ខ្ញុំឱ្យរបសខ់្ញុលំោlអ្នកដែបត៉សបិ
ចិតសបិឬចំនួនណលោនាះដែដលមនសិការរបស់ខ្ញុំទូទត់លោដាយឥតលលោម្អ¬ងរចួ
លោហ�យ  លោត�អ្នកយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំលោទ?  ខ្ញុំមិន(នមនចិត្តលលោម្អ¬ងមកខាងខ្លួន
ឯងដូចអ្នកខ្លះលោទ អ្នកយកលោlមួយរយ លោគឱ្យអ្នកសងមួយរយហា ឬមួយរយហុក
ឬលោព្រច�នជាងលោនះ ដែដលក្នុងមនសិការខ្ញុំ  មនអារម្មណ៍ថ លោគទមទរលោព្រច�ន
ហួសលោហតុលោហ�យ  លោគលលោម្អ¬ងមកខាងខ្លនួលោគលោហ�យ  ដែតចិត្តខ្ញុមិំនដែមន ដូចចិត្ត
មនុសស្អស់លោនាះលោទ គឺខ្ញុំមិន(នលលោម្អ¬ងមកខាងខ្លួនឯងលោទ គឺមនដែតឱយ្អ្នក
យករបស់ខ្ញុំលោល�ស លោរpងខ្ញុំទូទត់លោល�ស មនសិការខ្ញុំមិនព្រ�មលោទ មនសិការខ្ញុំ
(នព្រ(ប់ថខ្ញុំខុសលោល�លោគលោហ�យ ដូលោច្នះអ\ីដែដលលោFសល់ អ្នកព្រតូវដែតទូទត់មក
ឱយ្ខ្ញុំ។ លោនះលោប�ខ្ញុំមនលទ្ធភា�រកយុត្តិធម៌ឱយ្ខ្លួនឯង ឬឱ្យព្រកុមនុសស្ណលោនាះ
ខ្ញុនំឹងទូទត់�ីអ្នកនូវទំហំដូចដែដលខ្ញុំ�ន្យល់ខាងលោល�លោនះ  ដែតលោប�ខ្ញុំ�ំុមន
លទ្ធភា�ក្នងុការទូទត់លោទ  �ីលោព្រពាះសង្គមលោនះអយុត្តធិម៌លោ�ក  តុ�ការមិន
ព្រតឹមព្រតូវ  អ្នកមនដែតងដែតឈ្នះអ្នកទន់លោខ្សាយជាលោដ�ម  ខ្ញុលំោធ\�អ\ីអ្នកមិន(ន
លោនាះខ្ញុគិំតថ លោប�វាជាកម្មលោ�&រដែដលខ្ញុំព្រតវូទូទត់លោlឱ្យអ្នក លោនាះសូមអ្នកយក
ចះុ ដែតលោប�អ្នកយករបស់ខ្ញុំលោល�ស លោនាះអ្នកព្រតូវដែត�ំពាកក់ម្មលោ�&រនឹងខ្ញុំ  លោហ�យ
កម្មលោ�&រលោនាះ  វានឹងទូទត់រលោប&បណក៏ទូទត់រលោប&បលោនាះចុះ  លោព្រសចលោល�
ធម្មជាតិចុះ  ខ្ញុំទុកលោរpងលោនះលោF�ីលោព្រកាយខ្នងខ្ញុំលោហ�យ  ខ្ញុំលោប�កដែភ្នក
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 270
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សម្លឹងលោlមុខលោទ&តលោហ�យWម �ិតខ្ញុំចងរ់កយុត្តិធម៌ឥxវូលោនះណស់ដែដរ ដែត
ខ្ញុមំិនដឹងជាលោlWមផ្លូវណ  ខ្ញុំគិតលោហ�យខ្ញុំគា្ម្នលទ្ធភា�លោទ  ដូលោច្នះខ្ញុំ
មិនទុកលោរpងដែដលអារម្មណ៍ខ្ញុំទទួលថជាលោរpងអយុត្តិធម៌ចំលោពាះខ្ញុំណស់
លោនាះ  លោFក្នុងចិត្តខ្ញុំលោx�យ។  ខ្ញុំគិតថលោរpងមនុស្សលោ�កដែដលជា�ីវិតសាងវា
ដែតបុ៉ណ្ណងឹ  ព្រតង់លោនះខ្ញុនឹំកដល់ពាក្យព្រ�ះ�ុទ្ធលោ�កព្រ(ប់លោយ�ងថ  «លោធ\�ឱ្យ
អស់លទ្ធភា�រួចទុកឱ្យធម្មជាតិជាអ្នកលោរ&បរយ លោlចុះ»។ លោធ\�ឱ្យ
អស់លទ្ធភា�ៗៗៗ  ទីមួយកំុឱ្យលោល�សលោlលោល�លោគលោទះលោយ�ងមន សមត្ថភា�  ឬ
លទ្ធភា�លោល�លោគ(ន  គឺលោយ�ងមិនព្រតូវលោធ\�លោល�លោគលោx�យ  មនសិការលោយ�ងព្រ(ប់
លោយ�ងថអី៊ចឹង។ លោនះក៏ជាការលោធ\�ឱយ្អសល់ទ្ធភា�មួយដែដរគឺមនន័យ ថ លោយ�ង
(នគិត�ិចារណអស់លទ្ធភា�លោហ�យ គឺវាព្រតូវដែតលោlWមផ្លូវហ្នឹង ដែតលោប�
លោយ�ងលោF�ីលោព្រកាមលោគ  លទ្ធភា�លោខ្សាយជាងលោគ  លោយ�ងក៏ព្រតូវព្របឹងតបតWម ផ្លូវ
ដែដលលទ្ធភា�លោយ�ងអាចលោlរួច  លោនះក៏ជាការលោធ\�ឱយ្អស់លទ្ធភា�មួយដែដរ
បនា្ទប់្�ីលោនាះលោl ទុកឱ្យធម្មជាតិជាអ្នកលោរ&បរយអ\ីទំងអស់លោlចុះ លោប�ខ្ញុ�ំំពាក់
អ្នក លោអ�! អ\ីដែដលអ្នកលោធ\�មកលោល�ខ្ញុំលោនាះ គឺវាទូទត់គា្ន្រួចលោហ�យ ដែតលោប�អ្នក�ំពាក់
ខ្ញុវំិញ  លោនាះក៏ទុកឱយ្ធម្មជាតិលោរ&បរយលោlដែដរ  ខ្ញុំចង់លោរ&បរយ�សួធម្មជាតិដែដរ
ដែតខ្ញុគំា្មន្លទ្ធភា� លោនះលោហ�យដែដលថ លោធ\�ឱ្យអស់លទ្ធភា�លោហ�យទុកឱ្យធម្មជាតិ
ជាអ្នកលោរ&បរយលោlលោនាះ។ ខ្ញុំយល់ថ ពាកយ្របស់ព្រ�ះ�ុទ្ធគឺព្រតូវដែតលោlWមផ្លូវ
ហ្នឹង។ ចំលោពាះខ្ញុំអ្នកដែដលជានិច្ចកាលគិតថ គឺសុទ្ធដែតជាកម្មលោ�&រ ឬ ក៏ទុកឱ្យ
អ្នកលោធ\�ហ្នុងលោសាយកម្មលោ�&រលោl ខ្ញុំយល់ថមិនព្រតឹមព្រតូវលោទ។ ចំលោពាះចតិ្តកតញ្ញូ
របសខ់្ញុំៗ ស្អបប់ផំតុ  លោព្រពាះខ្ញុលំោម�លលោu�ញលោទសថ្ងៃនគនំតិដែដលគិតថ ស្អីៗទំង
អសស់ទុ្ធដែតជាកម្មលោ�&រ ឬទុកឱ្យអ្នកព្របព្រ�ឹត្តលិោនាះលោគលោសាយកម្មលោ�&រលោl! ខ្ញុគំតិថ
គំនិតលោនះឱ្យលោទសធdនណ់ស់ គឺមនុស្សខូច(នថ្ងៃដលោដាយដែផ្អកលោល� គំនតិលោនះ
លោហ�យអ្នកស្លូតព្រតង់ដែដលលdង់ៗចំាដែតរងលោព្រគាះលោl!  លោនះលោហ�យគំនិតចាញ់លោl
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 271
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ជាព្រ�ះឈ្នះ(នលោlជាមរលោនាះ ឱ្យលោគ�ិះជាន់Wមចិត្ត មិនគិតរកវិធីបស្រងា្ក្ប
អំលោ��អាព្រកក់កុំឱ្យវារីកលូត�ស់លោទ លោប�ខ្លនួលោយ�ងអាចអនុលោព្រគាះឱ្យអំលោ�� អាព្រកក់
លោនះ(ន ក៏ព្រតូវគិតថមនុស្សកូនលោÔ�ំនាន់លោព្រកាយ វាមិនអាចរស់លោF(នសុខ
លោដាយសារគំនិតឆ្កួតលី�របស់លោយ�ងលោនះដែដរ មិនលោធ\�ហួសលោlលោល�លោគ ដែតក៏
មិនឱ្យលោគលោធ\�អំលោ��អាព្រកក់ចំលោពាះអ្នកដថ្ងៃទលោx�យ។  លោ�លខ្លះលោប�ព្រតឹមខ្លួនលោយ�ង
លោFអនុលោព្រគាះ(នលោទ&ត  ដែតនឹកគិតដល់លោសចក្តីសុខថ្ងៃន�នទន់លោខ្សាយ បន្ត
បនា្ទប់្គា្នដ្ែដលរងលោព្រគាះ�ីអំលោ��អយុត្តធិម៌ មនសិការលោយ�ងព្រ(ប់ថមិនអាចអត់
ឱនឱ្យអំលោ��អាព្រកក់លោនាះ(នលោទ។ លោនះជាការទូទត់ដែដលមនសិការលោយ�ងព្រ(ប់
ថ វាជាការទូទត់ដ៏សពុ្រកឹតយ្អតល់ោល�សលោlលោល�លោគលោx�យ។ «លោធ\�ឱ្យអស់ លទ្ធភា�
លោហ�យទុកឱយ្ធម្មជាតិជាអ្នកលោរ&បរយព្រគប់យ្៉ាងលោlចុះ»  ក្នងុមនសិការលោយ�ងគឺ
ដែបបហ្នឹង។ លោនះលោហ�យគឺចិត្តល្អព្របកបលោដាយដែភ្នកបញ្ញ្  ឬចិត្តកតញ្ញូលោនាះ។
សូមក្មួយៗ រស់លោFនឹង�ីវិតរួចលោទសមនសិការដែដលដឹងលោដាយក្មួយខ្លួនឯង
ផ្ទ្ល់លោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2766623770232366
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ថ្ងៃ��ទី០៣ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៧:០៣នាទីព្រ,ឹក

ក្នុងចលំោណមគុណទំងអស់៖  គុណ  គុណធម៌  គុណព្របលោយា�ន៍
គុណសមប្ត្តិ  និងគុណតថ្ងៃម្ល  ចិត្តកតញ្ញូសា្គ្ល់យ្៉ាងច្បាស់នវូគុណនីមួយៗ
លោហ�យគុណដែដលចិត្តសត\ថ្ន្ក់ទបលោស្ទ�រដែតគិតមិនដល់  ដែតចិត្តថ្ន្ក់ខ្ពស់គិត
ដល់ខា្ល្ំង  គិតព្រគប់ដលោង��មលោចញចូលលោនាះគឺ  “គុណតថ្ងៃម្ល ។  ការងារលោនះ” មន
គុណតថ្ងៃម្លឬអត់? �ីវតិរស់គិតដែតព្រសួលសប្បាយអី៊ចឹង មនគុណតថ្ងៃម្លឫអត់?
រសល់ោFប្តពី្រប�ន្ធជាមយួមនុសស្ធុនហ្នងឹវាមនគុណតំថ្ងៃម្លឬអត់? �ួយឬអនុលោព្រគាះ
ឱយ្មនុស្សធុនហ្នឹង វាមនគុណតថ្ងៃម្លឬអត់?  ស្អីជាគុណតំថ្ងៃម្លលោ�ញលោលញក្នុង
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�ីវតិមនស្ុស? លោគលោរ&បចពំ្របលោទសព្រគប់ដែផ្នកដែបបហ្នឹង លោត�លោគមន(នគតិ�ីគណុ
តថ្ងៃម្លដែដរឬលោទហ្ន៎?  Wំង�ីលោរpងតូចWចលោx�ងដល់លោរpងធទំំងអស់  ចតិ្តនកឹដល់
ដែតលោរpងគុណតថ្ងៃម្ល  គុណតថ្ងៃម្ៗល ៗៗៗៗៗៗៗៗៗមនសកិារទលោន្ទញជាប់ជានិច្ច  នកឹ
ដល់ជានិច្ច រំលឹកចិត្តលោយ�ងជាប់ជានិច្ច ចិត្តលោយ�ងព្រតូវការវាជាប់ខ\ះមិន(នក្នងុ
�ីវិត  វាជារសថ្ងៃន�ីវិតរបស់ចិត្តលោយ�ង។ លោនះលោហ�យជាចិត្តកតញូ  ចិត្តសា្គ្ល់
គុណសា្គ្ល់លោទស  ជាធម៌ថ្ងៃនចិត្តសត\ថ្ន្ក់ខ្ពស់  ជាធម៌លោមហ\ូងថ្ងៃនកុសលធម៌
ទំងឡាយលោនាះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2767009906860419
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ថ្ងៃ��ទី០៣ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០២:៣៩នាទីរវេ%&ល

�ូច្បាស់ក្នងុចិត្តថ �ូអតច់ង់(នអ\�ីីលោគ លោហ�យ�ូដែថមទំងឱ្យចំលោណះ
ដឹងដថ៏្ងៃថ្លថ្ល្  ដែដលជាការឱ្យដខ៏្ពង់ខ្ពស់លោល�សអស់របស់អ\ីក្នុងលោ�កលោlមនុស្ស
លោដាយគា្ម្នចិត្តព្របកាន់�ូ�សាសន៍  សាសនាអ\ីទំងអស់  ស�\ទនំ  ធម្មទនំ
�ិនាតិ ដូលោច្នះចិត្តអង\រខា្លច្លោគមនិយកលោl ខា្លច្ដែព្រកងមិន(នព្របលោយា�ន៍មកខ្លនួ
គឺអត់ទល់លោសាះ ដូលោច្នះចិត្តខា្ល្ចលោគមិនលោម�លសំលោណរ ឬមិនសា្ត្ប់សលំោxង ខ្ញុំ
លោព្រពាះ(ត់ព្របលោយា�ន៍ខ្ញុំ  គឺមិនដែដលមនទល់ដែតលោសាះក្នុងសនា្ត្នចិត្តខ្ញុំ។
ចិត្តខ្ញុគិំតជាប់ជានិច្ច  អ្នកមិនសា្តប់្គឺអ្នកខាតៗៗៗៗៗៗធំណស់  គឺខាតWំង
�ីលោ�លឥxូវ រហូតដល់រាប់ពាន់មុឺន�នជាតិរបស់អ្នកលោlមុខលោទ&ត។ មយ្ា៉ង្
លោទ&ត មនិដែមនលោព្រពាះដែតលោនះមនិដែមនជាព្របលោយា�នរ៍បស់ខ្ញុំ  លោហ�យអាងថ វាជា
ព្របលោយា�ន៍ របស់អ្នក លោនាះខ្ញុមិំនសលោណ្តស្ ករុណ លោល�កដែលងឱ្យអ្នក លោនាះលោទ
ដែតវាជានិសស័្យរបសអ់្នកដែដលខ្ញុសំ្ទង់លោដាយចិត្តកតញ្ញរូបសខ់្ញុំលោlលោu�ញថ លោទះ
ចិត្តខ្ញុំផ្តល់ឱកាសឱ្យដល់អ្នកដល់កព្រមិតណ ចិត្តលោល�កដែលងសលោណ្ត្សឱ្យអ្នក
ដល់កព្រមិតណ  ចិត្តករុណដលអ់្នកដល់កព្រមិតណក៏លោដាយ ខ្ញុលំោព្រប�បញ្ញ្ដែដល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 275
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ខ្ញុ(ំនសន្សំរយ�នជាតិលោដ�ម្បីសលោស្រងា្គះ្អ្នកយ្៉ាងណក៏លោដាយ ក៏ការព្របឹងដែព្របង
របស់ខ្ញុំលោនះ�យួសលោស្រងា្គ្ះអ្នកមិន(នដែដរ។  ខ្ញុមំនអារម្មណ៍ថដូចខ្ញុំឱយ្លោ�ព្រ�
លោlអ្នករាប់ល្អីក៏លោដាយ ក៏អ្នកយកលោlលោ(ះលោចាល យកលោlទត់លោលង លោហ�យ
�ួនកាលមិនព្រតឹមដែតមិនចាប់អារម្មណ៍លោនាះលោទ  លោហ�យដែថមទំងឌឺដង  ដែផ្លផ្ក្
មកអ្នកឱ្យលោទ&តផង លោដាយក្នងុចិត្តគិតថខ្លនួឯងឈ្នះលោហ�យហ្នងុ អ្នកឱ្យលោ�ព្រ�
ជាអ្នកចាញ់លោហ�យហ្នុង។  ខ្ញុំលោធ\�យា៉្ងលោម៉ចក៏អ្នកលោFដែតមិន(នទទួល  គឺចិត្ត
ទល់តព្រមិះរបស់ខ្ញុំលោនះលោហ�យដែដលខ្ញុំប្លុក ឬលោដ�រលោចាលអ្នកក្នុងទព្រមង់លោផ្សងៗ
លោប�លោFបន្តលោទ&តខ្ញុំមនអារម្មណ៍ថខ្ញុំកំ�ុងដែតលោធ\�ការងារដែដលអត់តថ្ងៃម្ល  ចិត្តខ្ញុំ
ព្រស�ញ់ តថ្ងៃម្លណស់  ខ្ញុំមិនអាចលោធ\�លោរpងណដែដលចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រ(ប់ថគា្ម្ន
តថ្ងៃម្លលោទ ព្របឹងលោហ�យ�ួយអ្នកមនិ(ន គអឺត់តថ្ងៃម្ល។ ក្នងុចតិ្តខ្ញុដំែព្រសកថ ខ្ញុពំាល់
ព្រតូវលោជាគជំាលោហ�យនូវចិត្តអកតញ្ញូ  ចិត្តព្របទូស្តនឹងគុណលោនះ ក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតថ
គឺអវំសិលោរាលោហ�យ។ ស�\ថ្ងៃថdខ្ញុដឹំងថ ចិត្តព្របទូស្តយ្៉ាងលោព្រច�ន(ន�ក់សកម្មភា�
ព្របទូស្តរបស់ចតិ្តលោគ លោដាយលួចWមដានសំលោណរក្នងុលោហ\សបុ៊ករបសខ់្ញុំ  លោព្រពាះ
លោគដឹងថដែតលោចញសកម្មភា�ព្របទូស្តឱ្យខ្ញុដឹំង  ខ្ញុនឹំងប្លកុអាលោខានរបស់លោគ លោហ�យ
ដូលោច្នះលោគខំ�កច់តិ្តព្របទូស្តរបសល់ោគលោហ�យលបWមដានលោដាយសា្ងត្់ៗ  ខ្ញុំគិត
ក្នុងចិត្តលោហ�យលោស�ច លោគWមដានសំលោណរលោរ&បរាប់�ីដំលោណ�រ�ិតយា៉្ង លោព្រច�ន
ដែដលមនព្របលោយា�ន៍  ប៉ុដែន្តលោគគា្ម្នព្រសូបយកព្របលោយា�ន៍�ីសំលោណរខ្ញុំអ\ីបន្តចិ
លោសាះ  លោនះលោហ�យចិត្តអកតញ្ញូ  និងចិត្តព្របទូស្តគុណលោនាះ។  មនព្រគប់ដែបប
ព្រគប់ធុន  ព្រគប់ព្របលោភទ ព្របទូស្តលោដាយលdង់មនសភា�មួយដែបបលោl  ព្របទូស្ត
លោដាយទិដ្ឋិ មនះ តណ្ហ្លោផ្សងៗលោព្រច�នដែបបលោព្រច�នយា៉្ងWមសភា�ហ្នឹងលោl។
ព្របទូស្តលោដាយអកុសលចិត្តមនព្រចដែណន  ឈា្ន្នីស  គំនុំមួយដែបបៗលោផ្សងៗ
Wមលោនាះលោl។  លោនះលោហ�យចិត្តអកតញ្ញូ  និងចិត្តព្របទូស្តគុណលោនាះ។  មិនដឹង
ថលោនាះជាគុណលោហ�យចិត្តមនិចាប់អារម្មណ៍នងឹគុណលោនាះ គជឺាចតិ្តអកតញ្ញូ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 276
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របស់សត\ដែដលមនចិត្តលdង់  �ួនកាលចិត្តរបស់សត\លdង់លោនះក៏ព្របទូស្តនឹង
គុណដែដរលោដាយចិត្តលdង់របស់ខ្លនួ ដែត�ួនកាលចិត្តសត\ព្របទូស្តនឹងគុណលោដាយ
ចិត្តខូច  ឬចិត្តអកុសល  ឬលោដាយទិដ្ឋិ  មនះ  និងតណ្ហ។្  សូមក្មយួៗអានរួច
លោហ�យសញ្ជងឹគិត កំុឱ្យចតិ្តខ្លនួធ្ល្ក់ចូលក្នងុផ្លវូអកតញ្ញូ ឬធ្ល្ក់ចូលផ្លវូព្របទូស្ត
គុណលោx�យ គឺជាផ្លវូអវំសិលោរាណ៎ក្មយួ។ សូមក្មយួៗគិត រហូតដល់ចិត្តសរលោស�រ
សំណងរបស់ខ្លនួដែដលយល់ព្រតូវ(នជាព្របលោយា�ន៍ដល់ខ្លនួ និង(នជាទី�ឹង
ចំលោពាះសត\ដែដលព្រតូវការទី�ឹងផងចះុណ៎ក្មួយ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2767296326831777
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