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ថ្ងៃ��ទី០៧ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:៥៨នាទីព្រ,ឹក
លោដាយធម៌គំនំុ  និងធម៌អញដែដលជាអកុសលធម៌មនទហំំធលំោធងលោ�ក

លោFក្នងុចិត្ត  ព្រកុមអ្នកលោចញ�ីអិលឌភីីលោl  លោទះ�ូ�នយ្ល់ច្បាស់�ស់យ្៉ាងលោមច៉
ក៏លោដាយ ក�ួ៏កលោគលោFដែតមនចិត្តព្របទូស្តនឹង�ូលោដាយរកវិធីលោផ្សងៗលោដ�ម្បីបងា្ហ្ញ
ថ�ួកលោគព្រតូវ លោហ�យ�ូលោនះខុស �ូលោនះខូច។ អ្នកខ្លះខ្លនួជាលោ�កសង្ឃ បួសលោរ&ន
ធមវ៌ិន័យ លោស្ល¬កសប្ង់ចីវរ  ដែតលោដាយអកុសលចិត្តធំលោធងលោ�ក លោទះ�ូ�ន្យល់
លោដាយលោហតុផលច្បាស់ៗ  អ្នកមនបញ្ញ្តិចតួចក៏សា្ដ្ប់យល់ថព្រតឹមព្រតូវ(ន
ដែដរ ដែតលោដាយចិត្តគំនុំ  និងធម៌អញរុំ�័ទ្ធចិត្តរបស់បុគ្គលលោនាះធំលោធងលោ�កលោធ\�
ឱ្យបុគ្គលលោនាះលោlជាបំ(ត់លោហតុផល លោហ�យខំព្របឹងបំពានលោហតុផលដែដលជា
សកម្មភា�លោចញជាកម្មសន្សំទុកបដែន្ថមលោល�កម្មជាសនា្ត្នដែដលជាលោហតុនាំឱ្យ
បុគ្គលលោនាះ និងព្រកុមថ្ងៃនបុគ្គលធុនលោនាះលោlអ(យភូមិទល់ដែត(ន។ ឥxូវ�ូ
�ន្យល់លោហតុផលលោទ&តលោហ�យ សូមអ្នកទំងអស់គា្ន្សា្ដប់្លោម�លចុះ។ លោប��ូនិយាយ
ថអ្នកខុសព្រតង់ចំណុចណ �ូ�ន្យល់យ្៉ាងលម្អិតព្រតងច់ណុំចលោនាះ លោហ�យ�ូ
បដែន្ថមនវូចំលោណះដឹងលោផ្សងៗលោlឱយ្ព្រគប់មនសុ្សដែដល�ំុមនអ្នកណក្នុងសម័យ
លោនះអាចលោធ\�(ន ដូចជា�ូ(ន�ន្យល់�ីធម៌ក្នងុលោ�លថ្មីៗ លោនះ ក្មយួៗសា្ដប់្លោម�លចុះ
លោត�ក្មយួៗ(នព្របលោយា�ន៍�ីការ�ន្យល់របស់�ូដែដរឬលោទ លោហ�យមនមនុស្សណ
ក្នុងសមយ័លោនះអាច�ន្យល់ឱ្យមនុស្សសា្ដប់្លោក�តបញ្ញដូ្ចជា�ូលោនះលោទ លោរpង�ិត
ឬអត់?  លោត�លោរpងលោនះ�ិតឬអត់?  លោហតុអ\ីក៏ទទួលយកលោហតុផលលោនះមិន(ន?

ចំដែណក�ួកលោគវិញ ព្រគាន់ដែតថ�ូខុស �ូខូច លោហ�យ�ន្យល់លោហតុផលថ�ូខុស
និង�ូខូចសា្ដ្បល់ោlមនព្របលោហាងលោព្រច�នរាប់មិនអស់  ដែត�ូថលោរpងលោនះវាគួរសម
បន្តិច ដែតខ្លនួមនិ(ន�ន្យល់មនស្ុសឱ្យលោក�តបញ្ញ្ លោនាះលោត�ខ្លនួព្របដែកកលោlណរចួ
លោប�វាអ៊ីចឹងដែមន លោហតុផលប៉ុណ្ណឹងលោហ�យ លោFដែតលោគខំលោគចទំងគូទលោFកណ្ត្ល
វាល។  លោត�លោនះលោព្រពាះលោហតុអី?  គឺមិនមក�ីចិត្តគំនំុ គឺមក�ី(ក់មុខអញហ្នងឹ លោត�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 312
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លោគមនលោហតុផលណមកបស្រញ្ចស្នឹងលោហតុផលលោនះលោl? គឺលោគអត់អាច �ន្យល់
មនុស្សឱ្យលោក�តបញ្ញ្ដូច�ូលោទ  ដែមនឬមិនដែមន?  លោត�លោគលោដាះព្រសាយយ្៉ាងលោម៉ច
ព្រតង់ចំណុចលោនះ? លោនះជាលោហតុផលយ្៉ាងព្របត្យក្សមិនអាចព្របដែកក(នលោទ ដែត
ចាំលោម�ល�ួកលោគលោម�លសំលោណរលោនះរួចលោហ�យ  Wំងលោគលោx�ងមកទទឹងទិសលោទ&ត
លោហ�យ។  លោត�លោនះគឺចិត្តស្អលីោl?  មិនចិត្តគំនំុ  និងចិត្តអញ។  លោនះគឺជាចិត្តព្របទូស្ត
នឹង�ូយ្៉ាង�ិតព្រ(កដ។ លោហតុអ\ីការ�ន្យល់របស់�ូប៉ុលោណ្ណះលោហ�យ លោFដែតមិន
អាចឱ្យបគុ្គលលោចញ�ីអិលឌភីីទំងអសល់ោនាះ  បញ្ឈប់សកម្មភា�បំផ្លញ្ខ្លនួឯង
លោនះ(នលោទ&ត? មកដល់ព្រតង់លោនះ �ូនឹកលោu�ញដល់លោទវទត្ត និងព្រកុមរបស់លោគ៖
បញ្ញ្ព្របដែហលព្រ�ះ�ុទ្ធ  ចិត្តករុណព្របដែហលព្រ�ះ�ុទ្ធ លោFដែតមិនអាច�ន្យល់
ចិត្តព្រកុមដែដលដកឹនំាលោដាយលោទវទត្តឱ្យទម្ល្ក់សកម្មភា�ព្របទូស្ដរបស់លោគ(ន។
ឱ!ចិត្តចង់ឈ្នះ  ចិត្តគំនុំលោព្រពាះ(ក់មុខវាមនទំហំធំលោធងអី៊ចឹងដែមនហ្ន៎!  លោម�ល
សភា�ខាងលោព្រ´របស់�ួកលោគ  លោម�លមុខ  លោម�លដែភ្នក  លោម�លព្រចមុះ  លោម�លមត់
របស់�ួកលោគមនសណ្ឋន្ជាអ្នកព្របទូស្ដដែបបលោនះដែមន �ិតជាគរួឱ្យសលោង\គ សត\
ព្របទូស្ដដែបបលោនះណស់។

�ូសូមរំលឹកម្ដងលោទ&ត  ដែព្រកងលោ�ចិត្តហ្នឹងកំ�ុងដែតលោម�លលោហ�យលោ ្́ត្
(ំងដែលងមនចិត្តគិតអំ�ីខុសព្រតវូលោu�ញលោlលោហ�យ។ �ូនិយាយថ លោប�អ្នកថ
�ូមនិល្អ �នយ្ល់មនសុស្ឱយ្លោក�តបញ្ញល្្អជាង�ូលោl(នលោហ�យ យលល់ោទ? លោត�អ្នក
លោធ\�(នលោទ?  លោត�អ្នកគិតលោu�ញចំណុចលោនះលោទ?  លោត�ឱ្យ�ូនិយាយថលោម៉ចលោទ&ត
លោទ�បចិត្តគំនុំរបស់អ្នកមនឱកាស(នភា្ញ្ក់ខ្លួនលោl?  ឱ!សត\លោអ�យសត\!  ឱ!

មមចលោអ�យមមច!  អីក៏ធម៌គំនុំ  លោហ�យនិងធម៌អញរុំចិត្តព្រកាស់u្មឹក  យក
លោអសា្ក្មួយមុឺនលោព្រគpងមកគាស់ឱ្យលោហ�បមុខមិន(នអ៊ីលោចះ!  សូមក្មួយៗអាន
សំលោណរលោនះលោហ�យ លោហ�យគិត�ិចារណលោម�លចុះ លោហ�យសូមអ្នកដែដលព្របទូស្ត
ទំងអស់លោនាះអានសំលោណរលោនះលោហ�យគិត�ីចិត្តខ្លួនឯងលោម�ល  ឬយ្៉ាងណក៏
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 313



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

យ្៉ាងហ្នុងលោl។ អញដឹងដែត�ីលោlលោល�កពានលោFឋាននរកលោហ�យ។ ដែតប៉ុណ្ណឹង
គឺឯវំ �ូមិនដឹងជា�ន្យល់យា៉្ងលោម៉ចលោទ&តលោទ គឺមនដែតឯវំហ្នឹងលោហ�យ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2770803343147742
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ថ្ងៃ��ទី០៧ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៨:៣០នាទីយប់
�ូលោម�លសកម្មភា�របស់ក្មួយៗព្របតកិម្មតបនងឹសលំោណររបស�ូ់ �ូស្ទង់

លោu�ញចតិ្តក្មួយៗយល់ពាក្យសម្តី�ូដែដល�ន្យល់ធម៌លោនះកព្រមិតណ។  លោនាះ�ូ
(នយល់�ីកព្រមិតបញ្ញរ្បស់ចិត្តក្មយួៗកព្រមិតណដែដរ។ ចិត្តថ្ងៃច្នរូបណ៎!  កម្ម�្ជរូប
រូបលោFទីលោនះគឺសំលោÍទព្រមង់សភា�លក្ខណ:ថ្ងៃនសាច់ខួរក្បាលណ៎ក្មួយ!  គឺ
លោដ�ម្បីតព្រមវូលោlWមសភា�ចិត្តលោនាះ។ ចិត្តដែដលមិនយល់ធម៌  យល់ធម៌តចិ  ឬ
យល់ធម៌លោព្រច�ន ចិត្តលោនាះនឹងថ្ងៃច្នខួរក្បាលលោlWមទព្រមង់លក្ខណ:ថ្ងៃនចិត្តមិន
យល់ធម៌ ចិត្តយល់ធម៌តិច ឬយល់ធម៌លោព្រច�នលោlWមហ្នងឹលោl។ ភាគលោព្រច�នថ្ងៃន
ចិត្តអ្នកមនលុយ  អ្នកមនអំណច អ្នកលោរ&ន(នលោព្រច�ន  គឺមនមនះ មនទិដ្ឋិ
មនតណ្ហ្ លោនះគធឺមអ៌ញជាលោព្រគpងរារំាងចិត្តមនិឱយ្យល់ធម៌ ដូលោច្នះលោ�លចិត្ត
លោនះមកចាប់កំលោណ�តជាមនសុស្ ចិត្ត(នថ្ងៃច្នសាច់ខរួកប្ាលWមទព្រមង់លក្ខណៈ
របស់ចិត្តលោនាះ  លោដ�ម្បីឱ្យចិត្តលោនាះរត់ក្នុងសាច់ខួរក្បាលលោដ�ម្បីគិតWមសភា�
លក្ខណៈរបស់ចិត្តលោនាះ។ ដូលោច្នះលោហ�យលោប�លោទះជាសាច់ខួរក្បាលលោគដែដលមនុសស្
លោ�កលោយ�ងលោម�លលោu�ញថល្អ  បុ៉ដែន្តជាទព្រមង់សណ្ឋន្ថ្ងៃនសាច់ខួរក្បាលដ៏អាព្រកក់
បំផុត  �ីលោព្រពាះជាទព្រមង់សាច់ខួរក្បាលដែដលថ្ងៃច្នលោx�ងលោដាយសភា�ចិត្តដែដល
មិនអាចយល់ធម៌  ឬយល់ដំលោណ�រធម្មជាតិ(ន។  ចិត្តលោនាះលោព្រកាយលោ�លដែបក
អត្ថិភា�ជាមនុស្សក៏សំយ៉ុងក្បាលចុះទុគ្គតិភ�  លោត�ជាលទ្ធផលវា(នលោចញ
ដែបបលោនះ  ក្មយួៗយល់ថមនុស្សមនខួរក្បាលដែបបហ្នងឹជាមនុស្សឆ្លត្វាងថ្ងៃវដែដរ?

សព្រមប់ចិត្ត�ូលោម�លលោu�ញថជាព្របលោភទសាច់ខួរក្បាលអន់បំផុត សាច់ខួរក្បាល
លោនះអន់ជាងសាច់ខួរក្បាលក្មយួៗដែដលអាចយល់ធម៌ដែតតិចៗ(នលោនាះផង ដែត
ក្មយួៗលោចះដែតមនចិត្តបងា្អប់្ខួរក្បាលខ្លនួឯងថជាសាច់ខួរក្បាលមិនឆ្លត្ មិន
ដែមនលោទក្មួយ  គឺជាសាច់ខួរក្បាលល្អលោហ�យ  លោប�លោព្រប&បលោធ&បជាមួយនឹងសាច់
ខួរក្បាលអ្នក�ូដែករកលុយ អ្នកលោរ&ន(នលោព្រច�ន អ្នកមនសញ្ញប្ព្រតធំ ដែតព្រគាន់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 315
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ដែតគិត�ីលោរpងធម៌សមូ្បីដែតយល់(នបន្តិចបន្តួចក៏យល់មិន(នដែដរ ព្រតង់ណ
ថឆ្ល្តហ្នុង?  �ូគិតមកខួរក្បាល�ូវិញ  លោប�គិតលោរpងធម៌  គិតលោu�ញធ្លុះធ្ល្យ
លោខ្ទចខ្ទីអស់  (នយកមក�ន្យល់លោគលោទ&ត  លោហ�យលោប�គិតលោរpងរកសុី  លោរpងលោរ&ន
�ូដែក ក៏�ូលោlរួចលោទ&ត �ូចង់លោស�ចមនុស្សដែដលលោរ&នជាមួយ�ូ លោហ�យលោរ&ន�ូដែក
ព្របហាក់ព្របដែហល�ូដែដរ ឬលោល��ូផង ដែតសមត្ថភា�យល់ធម៌គឺសូន្យឈឹង ដែត
បន្តិចក៏អត់ដែដរ គមឺនដែតលោធ\�បុណ្យដែបបសាសនាហ្នុង។ �ូហួសដែតចិត្ត លោមច៉ក៏
ព្រគាន់ដែតធម៌បន្តិចក៏គា្ម្នសមត្ថភា�គិតយល់យា៉្ងលោនះ  ឱ្យ�ូថ�ួក  លោគជា
មនុសស្ឆ្លត្ �ូហាមត់ថមិនលោចញលោទ ក្នងុចិត្ត�ូគិតថគឺមនស្ុសលdង់បំផុតហ្នងឹ។
�ូ�នយ្ល់មកដល់ព្រតង់លោនះ លោត�ក្មយួៗគតិយ្៉ាងលោមច៉ចំលោពាះសាច់ខួរក្បាលក្មយួ
ដែដលអាចឱយ្ចិត្តដំលោណ�រការគិត�ីលោរpងធម៌លោនះ(នព្រគាន់លោប�ដែដរលោនាះ នឹកចង់
ដរូខួរក្បាលខ្លួនឯងនឹងខួរក្បាល�ួកទំងអស់លោនាះលោទ?  ក្មួយៗលោរ&នគិតបន្តិច
លោម�ល៍! លោត�ចិត្តតិរចា¹ន្អាចយល់ធម៌(នឬលោទ? លោហ�យចិត្តលោព្រកាមតិរចា¹ន្លោlលោទ&ត
វាអាចយល់ធម៌(នយា៉្ងលោម៉ចលោl?  លោប�ចិត្តវាអាចយល់ធម៌(ន  លោម្ដចវាលោធ\�
ទលោង\�ដែដលនាំខ្លួនវាលោlលោក�តថ្ន្ក់លោព្រកាមតិរចា¹្ន(នលោទ&តអ៊ីចុង?  ក្មួយៗគិត�ិ
ចារណព្រតង់ចំណុចលោនះលោម�ល ចិត្តសត\តិរចា¹្នគឺលោភ្ល� សមដែតនឹងមិនយល់ធម៌
ហ្នុងព្រតូវលោហ�យ លោព្រពាះជាចិត្តលោភ្ល�  ដែតចិត្តលោព្រកាមតិរចា¹្នលោទ&ត លោត�លោយ�ងលោ�ចិត្ត
វាថយ្៉ាងលោម៉ចលោl? លោប�ចិត្តវាមិនលោភ្ល�លោទ ចិត្តវាព្រគាន់លោប�ជាងតរិចា¹្ន លោមច៉វាលោl
លោភ្ល�លោធ\�ទលោង\�នំាឱ្យខ្លនួវាលោយាងកំលោណ�តលោព្រកាមតិរចា¹្នអី៊ចឹងលោក�ត?  លោត�ចិត្តវាឆ្ល្ត
ជាងចតិ្តតិរចា¹្នឬ?  ក្នុងមលោនា�ូថវាមិនឆ្ល្តលោទគឺមនដែតលោភ្ល�ហ្នុងលោហ�យ។  លោត�
វាមនដឹងលោទ ថអកុសលធម៌ទំងឡាយនំាចិត្តវាឱ្យលោlលោក�តក្នុងទុគ្គតិភ� លោប�
គា្ម្នអ្នក�ន្យល់លោl ថវាលោភ្ល�អី៊ចឹងសម ដែតមនអ្នកមក�ន្យល់លោហតុផលល្មម
ដែតសា្ដ្ប់(ន លោប�មិន(នទំងអស់ក៏(នខ្លះដែដរ ដែតលោនះវាលោlជាព្របទូស្តគុណ
ឬមិនមនអ\ីលោផ្អ�លភា្ញ្ក់លោlវិញ វាលោចះឬវាលdង់?  លោនះជាព្របលោភទលdង់មួយដែបប
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 316
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លោទដឹង?  ក្មួយៗនាំគា្ន្គិតលោម�ល។  �ូថមនុស្សដែដលលោធ\�(បខ្លួនឯងដែបបលោនះ
គា្ម្នអីលោព្រ´�ីលdង់លោទ  �ូចង់ថមហាលdង់លោទ&តផង។  ក្មួយៗគិតលោម�ល៍!  លោដ�ម្បី
�វីិតរស់លោFក្នងុឋានសំចតគឺឋានមនុស្សលោ�កលោនះដែដលព្រតូវសុខសាន្តក្នុងផ្លូវ
អារម្មណ៍ គឺមនដែតបច្ចយ័បួនរស់ព្រសួលលោហ�យ ចំដែណក�ួកលោគចង់(នតំដែណង
តួនាទី  មុខមត់ក្នុងសង្គម  លុយឡានវីឡា  ក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូ  ព្រគាន់ដែតងក់
ក្បាលលោហ�យ(នលោដ�ម្បីខ្លនួឯង ក៏មិនចំា(ច់(នយកមកលោធ\�ស្អីដែដរ លោហ�យលោប�
(នអ\ីៗ ទំងអស់ហ្នងឹលោដាយកាប់ចាក់ដលោណ̧�មគា្ន្Wមរលោប&បលោផ្សងៗឱ្យខ្លនួលោl
ធ្ល្ក់នរកលោព្របតលោទ&តលោនាះ លោត�ក្មយួៗយល់ថមនុស្សមនចិត្តអី៊ចឹងឆ្លត្ឬ? ក្នងុ
អារម្មណ៍�ូ  គឺមនុស្សមហាលdង់ហ្នឹងលោហ�យ។  មិនដងឹនិយាយយ្៉ាងលោម៉ចអំ�ី
សភា�លdង់របស់ចិត្តមនសុស្ព្រកុមលោនះលោទ  គឺ�ូសូមបញ្ចបព់្រតឹមថជា�ួកមហា
លdងហ់្នងឹលោហ�យ។  សមូក្មយួៗរីករាយនឹង�ីវិតយល់ធម៌របស់ក្មយួៗ  លោហ�យរស់
លោF(នជាទី�ឹងសព្រមប់ខ្លនួឯងផង និងជាទី�ឹងសព្រមប់អ្នកដថ្ងៃទWមសមត្ថភា�
ចិត្តរបស់ក្មួយៗផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2771125903115486
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ថ្ងៃ��ទី០៨ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:៥៥នាទីថ្ងៃ��ព្រ.ង់
រចនាសម្ពន័្ធរបស់ចិត្តគឺ លោវទនា សញ្ញ្ សងា្ខរ្ និងវិញ្ញណ្។  វិញ្ញណ្

សាយភាយក្នុងកាយទំងមូលព្រគប់ទ្វ្រ លោធ\�ឱ្យទ្វ្រវិញ្ញ្ណទំងអស់ដឹង លោនះគឺ
វិញ្ញ្ណ។ សញ្ញ(្នមកដល់ទ្វរ្វិញ្ញណ្ទំង៦ សញ្ញជ្ារូប(នមកប៉ះទ្វរ្
ដែភ្នក  សញ្ញ្ជាសំលោxង(នមកប៉ះទ្វ្រព្រតលោច&ក  សញ្ញ្ជាក្លិន(នមកប៉ះទ្វរ្
ព្រចមុះ  សញ្ញ្ជារស(នមកប៉ះទ្វ្រអណ្ត្ត  សញ្ញ្លោផត�\ៈ(នមកប៉ះទ្វ្រ
កាយ លោហ�យសភា�ថ្ងៃនទ្វរ្ទំងអស់ហ្នងឹចូលមកប៉ះទ្វរ្មលោនាគឺខួរក្បាល។ លោវទនា
ក៏លោក�តWមទ្វរ្ទំង៦ ចុងលោព្រកាយបំផុតការសលោព្រមចចិត្តព្របតិកម្មជាតួនាទីរបស់
សងា្ខរ្ក្ខន្ធគឺព្របតិកម្មរុញលោចញ  ឬទញចូល។  ក្មួយៗលោu�ញលោទគឺ�ិ(កយល់
�ូដឹងថក្មួយៗ�ិ(កយលណ់ស់ �(ិកចាប់ឱ្យ(នថស្អីជាស្អីឱ្យ(នច្បាស់
�ស់ណស់ ដលូោច្នះលោហ�យ�ូនឹងកាតក់ងឱយ្ក្មួយៗព្រសួលចាប់(ន។ �ូគិតថ
វាមនព្របលោយា�ន៍ក្នងុការកាត់លោចាលខ្លះលោនះ វាមនព្របលោយា�ន៍សព្រមប់ការយល់
របសក់្មយួៗ  គឺ�ូកាត់តួនាទីរបសវិ់ញ្ញ្ណក្ខន្ធ  និងលោវទនាខន្ធលោចញ  ទុកដែត
តួនាទីរបស់សញ្ញខ្ន្ធ  និងសងា្ខរ្ក្ខន្ធ(នលោហ�យ  លោហ�យសញ្ញខ្ន្ធ  និងសងា្ខរ្ក្ខន្ធ
លោនះ  �ូកាត់តួនាទីខន្ធទំង�ីរលោនះលោចញ�ីទ្វ្រវិញ្ញ្ណព្រ(ំ  លោដាយទុកតួនាទី
របស់ខន្ធទំង�ីរលោនះដែតWមទ្វរ្មលោនា។ ចិត្តកតញ្ញូ សលោង្ខបមកព្រតឹមចាប់សញ្ញ្
Wមទ្វ្រមលោនាឱ្យព្រតូវ  លោហ�យព្របតិកម្មឱ្យព្រតូវចប់ព្រតឹមប៉ុណ្ណឹង។ ដែតក្មួយៗព្រតូវ
បលោង្ក�តសមត្ថភា�ក្នងុចំណចុទំង�ីរលោនះ(នរឹងមំលោx�ង លោនាះបលោង្ក�នធម៌កតញ្ញូ
លោនះលោlចិត្តហ្នឹង(នលោហ�យ។  លោដ�ម្បីចាប់សញ្ញ្  និងព្របតិកម្មឱ្យ(នព្រតឹមព្រតូវ
គឺចិត្តព្រតវូគា្ម្នអញលោដាយទិដ្ឋិ  អញលោដាយមនះ អញលោដាយតណ្ហ្  និងអញ
លោដាយអកុសលធម៌ទំងឡាយ ដូលោច្នះនិយាយឱ្យព្រសួលសា្ដ្ប់ព្រសួលគិតលោu�ញ
“ចិត្តកតញ្ញូគឺចាប់សញ្ញ្Wមទ្វ្រមលោនា(នច្បាស់  រួចព្របតិកម្មទល់នឹងសញ្ញ្
ដែដលចតិ្តចាប់(នលោនាះឱយ្(នព្រតឹមព្រតូវ ។ អញជាលោព្រគpងរារំាងចិត្ត” កតញ្ញលូោនះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 318
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មនអញកព្រមិតណ ចិត្តកតញ្ញថូយចុះកព្រមិតលោនាះដែដរ លោព្រប&បដូចជាកា្ដរ្មួយ
បន្ទះយ្៉ាងដែវង  លោហ�យលោគដាកល់ោល�ទីខ្ពស់  មនុស្សព្រគបគ់ា្ន្ព្រតូវលោដ�រឆ្លងកាត់បន្ទះ
កា្ដ្រដដ៏ែវងលោនះ។ អ្នកគា្ម្នអញរត់ព្របុយ  អ្នកមនអញកព្រមិតណលោព្រទតលោព្រទតឬ
ធ្លក់្ចុះកព្រមិតលោនាះដែដរ។ ឋានទំងអស់គឺជាថ្នក់្របស់ចិត្តសត\ សត\ដែដលចាប់
សញ្ញ្ចំ  លោហ�យព្របតិកម្មចំបំផុតគឺចិត្តសត\ថ្ន្ក់លោល�លោគ  លោហ�យចុះបន្តបនា្ទ្ប់
លោដាយសារការចាប់សញ្ញ្  និងព្របតិកម្មតបខុសលោដាយសារអញលោនះ លោព្រពាះ
លោហតុលោនះលោហ�យ  លោត�ក្មួយៗខា្ល្ចអ\ីនឹងលោរpងព្របតិកម្មខា្ល្ំងប៉ុនណជាមួយនឹង
លោទសដូចជាតិះលោដ&ល រិះគន់ ឬព្របតិកម្មដែបបណមួយទល់នឹងទលោង\�ខូច នឹង
�ួកមនុស្សមនចិត្តខូចទំងឡាយ។  ចាប់សញ្ញ្ឱ្យព្រតូវ  លោហ�យព្របតិកម្មឱ្យចំ
ចិត្តសត\ថ្នក្ខ់្ពសបំ់ផុតណ៎ក្មយួ!  ចាបស់ញ្ញ្ច្បាស់�សណ់ស់  រួចព្របតិកម្ម
តបច្បាស�់ស់ ឥតមនលោល�ស មនខ\ះអីលោទ លោនះគឺចិត្តកតញ្ញ។ូ លោនះលោហ�យ
ជាលក្ខណៈចិត្តដែដលលោយ�ងនិយាយធម្មWលោ�ថ ចិត្តឆ្ងយ្�ីចិត្តសត\តរិចា¹ន្
ចិត្តសត\តិរចា¹្នណមនលក្ខណៈដែបបហ្នឹង  លោហ�យលោប�នរកលោព្របតជាចិត្តសត\
លោព្រកាមតិរចា¹្នលោlលោទ&តហ្នុង  លោម្ដចជាចិត្តសត\មនលក្ខណៈដែបបលោនះ(ន?

លោហ�យលោប���ួកលោទវWលោសាយសុខនឹងកាមហ្នឹង  លោត�លោlមនចិត្តលោ(សសម្អ្ត
អំលោ��អាព្រកកហ់្នងឹលោក�តដែដរ? ក្មួយៗគិតយល់ ខា្លច្អនីងឹដាក់ឱ្យវា(ក់ក ឱ្យវារាង
ចាល ឱ្យវាញិនដែលងហ្៊ានលោធ\�អំលោ��អាព្រកក់លោl។ លោព្រតមព្រតំុ លោព្រចមព្រចំុខា្លច្ដែត(ប
ហ្នឹង លោទវWនរកលោព្របតអីហ្នឹងឥxូវលោហ�យ។ កម្មជាសនា្ត្ន  គឺសនា្ដ្នចិត្តណ៎
ក្មយួ!  ជាអ្នកកំណត់ឋាន ឬកំណត់ថ្នក់្ចិត្តសត\លោដ�ម្បីចាប់កំលោណ�តណ៎ក្មយួៗ។
កម្មសន្សំទុកឱ្យផលតិចណស់  ជាកម្មលោ�&រវាតិចតួចណស់  កម្មជាសនា្ដ្ន
(នធdន់ធdរ  សនា្ដ្នរលោប&បលោម៉ច  ចាប់កំលោណ�តជាសត\Wមកម្មសនា្ដ្នហ្នុង។
ក្មយួព្រសថ្ងៃមលោម�លចិត្ត�ូលោម�ល៍!  សនា្ដន្ថ្ងៃនចិត្ត�ូណ៎ក្មយួ!  លោឈា្លះ្ងាប់ លោឈា្លះ្រស់
លោឈា្លះ្ដែចកឋានគា្នរ្ស់ណ៎ក្មយួ!  លោត�មនុស្សចិត្តព្របលោភទយ្៉ាងលោមច៉ដែដលលោឈា្លះ្
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 319
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ងាបរ់ស់ដែចកឋានជាមួយនឹងចិត្ត�ូ? លោប�វាយ�ួកអាព្រកកល់ោហ�យធ្ល្ក់នរកលោព្របត
គា្មន្អ្នកធ្លក់្មុន�ូលោទក្មយួ។  លោគថ�ូលោព្រប�សម្ដអីសុលោរាះ�ូដែកលោ�រ  គឺលោ�រឱ្យ�ួកអាខូច
ឱ្យវាវិនាសព្រពាតព់្រ(ស ឈប់�ង\ក់ បំផ្លញ្ការគតិរបស់មនសុស្លោl។ ចដំែណក
លោ�រព្របជា�លរដ្ឋគឺលោ�រឱ្យលោក�តខ្លនួ លោ�រឱ្យមនបញ្ញ្ លោ�រឱ្យឈប់លោភ្ល� លោ�រឱ្យលោx�ង
ឋានសួគ៌ លោ�រកុំឱ្យធ្ល្ក់នរកលោព្របត។ លោប�ដែភ្នកបញ្ញ្�ូលោម�លលោu�ញច្បាស់លោហ�យ
សញ្ញច្ាប់(នច្បាស់លោហ�យ ព្របតិកម្មតបវាព្រតូវដែតច្បាស់អី៊ចឹង ព្រតងហ់្នងឹលោហ�យ
ដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងថ  តិះលោដ&លបុគ្គលដែដលគួរតិះលោដ&លលោx�ងឋានសួគ៌ដូច
លោគចាប់យកលោlដាក់។ លោនះគឺចិត្តកតញ្ញូ  ឬបញ្ញ្ខ្ពស់ណស់ សញ្ញ្ចាប់ព្រតូវ
ព្របតិកម្មតបព្រតូវ  ចដំែណកសរលោស�របុគ្គលដែដលគរួតិះលោដ&លចុះនរកដូចលោគធក់
�ីលោព្រកាយ លោនះគឺចាប់សញ្ញ្ខុស លោហ�យព្របតិកម្មខុស ចិត្តអត់មនធម៌កតញ្ញូ
លោនះឯង។ ក្មួយៗលោម�ល�ួកអ្នកកាន់ព្រ�ះ�ុទ្ធសាសនាព្រសុកដែខ្មរលោម�ល៍!  លោត�ចិត្ត
របស់�ួកគាត់មនសនា្ដន្យ្៉ាងលោមច៉?  អី៊ចឹងលោហ�យ(នសភាវអាព្រកក់វា(នថ្ងៃដ
ណស់។ លោនះគឺជាលទ្ធផលថ្ងៃនការអប់រំបលោព្រង&នថ្ងៃនមនុស្សងងឹតដូចគា្ន្  វាព្រតូវដែត
អ៊ីចឹង ផលមិនដែដលលោក�តព្រ(សចាកលោហតុលោទ។ “�ូមកលោនះគឺ�ូមកដែកសនា្ដ្ន
ដែខ្មរហ្នឹងលោហ�យ ។  លោត�ក្មួយៗមនតព្រមុយខ្លះបដែន្ថមលោដ�ម្បីគិតឱ្យ” លោu�ញអំ�ីធម៌
កតញ្ញូលោនះលោទ? “ចាប់សញ្ញ្ឱ្យព្រតូវ  រួចព្របតិកម្មឱ្យព្រតូវ ។ សូមក្មួយៗរីករាយ”

នឹង�វីិតយល់ធម៌របសក់្មួយៗ លោហ�យរស់លោF(នជាទី�ឹងសព្រមប់ខ្លួនឯងផង
និង(នជាទី�ឹងសព្រមប់អ្នកដថ្ងៃទWមសមត្ថភា�ចិត្តរបស់ក្មួយៗផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2771737806387629
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ថ្ងៃ��ទី០៨ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៥:៣៣នាទីល�ាច
លោដ�មប្ីលោរីសអ្នកលោម�លដែថរក្សា អ្នកព្រតូវលោរីសចិត្តដែដលមនធម៌�ីរខ\ះមិន

(ន “ ករុណ និងកតញ្ញូ ។ ករណុជាចិត្តអ្នកលោម�លដែថ ឯចិត្តកតញ្ញូជាដែភ្នក”

បញ្ញ្ របស់អ្នកលោម�លដែថ។ អ្នកលោព្រ��សលោរីសលោមភូមិកល៏ោដាយ លោមសងា្ក្ត់ក៏លោដាយ
លោមព្រសុកក៏លោដាយ  លោមលោខត្តក៏លោដាយ  លោមព្របលោទសក៏លោដាយ  លោមព្រគួសារក៏លោដាយ
ជាប្ដក៏ីលោដាយ ជាព្រប�ន្ធក៏លោដាយ លោប��ិតជាចិត្តអ្នកលោម�លដែថល្អ ដាច់ខាតធម៌�ីរគឺ
“ចិត្តករុណ  និងចិត្តកតញ្ញូ  គឺមិនអាចខ\ះ(នលោទ។  លោប�អ្នក” លោម�លងាយ
គុណតថ្ងៃម្លថ្ងៃនចិត្តអ្នកលោម�លដែថលោនះលោហ�យ លោនាះអវំសិលោរាលោហ�យ។ �ូធ្លប់្និយាយ
ថ លោប�អ្នកលោម�លងាយទឹកចិត្តវីរៈបរុសថ្ងៃន�នជាតិខ្លួនលោហ�យ �នជាតិលោនាះនងឹ
កា្លយ្ជា�ូ�អតក់លំោណ�តលោហ�យ។ លោម�លងាយទកឹចិត្តមនសុស្ណ៎ក្មយួ! គឺជាការ
លោម�លងាយដ៏ថ្ងៃព្រ�ថ្ងៃផ្សបំផុតចលំោពាះរបស់ដែដលមនតថ្ងៃម្លបំផុត។ ចិត្តលោម�លងាយ
ឬចិត្តមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងគុណតថ្ងៃម្លថ្ងៃនទឹកចិត្តអ្នកលោម�លដែថ លោនះជាចិត្ត
អកតញ្ញ។ូ សង្គមដែខ្មរ(ន(ត់បង់លោlៗនូវធម៌កតញ្ញលូោនះ ដូលោច្នះលោទ�បសង្គមដែខ្មរ
របស់លោយ�ងមនសភា�លោង�បមុខមនិរួចដូចស�\ថ្ងៃថdលោនះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2771895579705185
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ថ្ងៃ��ទី០៨ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:០៨នាទីយប់
�ូ(នសលោង្ខបខ្លីអំ�ី  “ ចិត្តកតញ្ញូ  គឺជាចិត្តដែដលចាប់សញ្ញ្” (ន

ច្បាស់ លោហ�យព្របតិកម្មលោដាយព្រតង់មិនលោល�ស  មិនខ\ះលោlWមសញ្ញ្ដែដលចិត្ត
ចាប់(នលោនាះ។ �ូនយិាយដែបបហ្នងឹព្របដែហលមនមនសុស្លោព្រច�នអាចពាល់ព្រតូវ
ថ្ងៃនសភា�ចិត្តកតញ្ញូ  ប៉ុដែន្ត�ូព្រ(បល់ោហ�យថអ្នកអាចពាល់ព្រតូវធម៌កតញ្ញូដែដល
មនលោFក្នុងចតិ្តច្បាស់ លុះព្រWដែតចិត្តគា្មន្អញលោដាយទិដ្ឋិ ចតិ្តគា្ម្នអញលោដាយ
មនះ ចិត្តគា្ម្នអញលោដាយតណ្ហ្  និងចិត្តគា្ម្នអកុសលធម៌ទំងឡាយ។  �ូ
សូមនិយាយលោដាយចិត្តមនអញលោដាយកាមតណ្ហ។្ ឥxូវ�ូសំុលោល�កឧទហរណ៍
ជាក់ដែស្ដង លោដ�ម្បីឱ្យក្មួយៗថ្លឹងធម៌កតញ្ញូក្នុងចិត្តក្មួយៗ។ លោ�ល�ូ(ន�ួបប្ដី
ព្រប�ន្ធរបស់ក្មយួៗដែដលយល់អិលឌីភី លោហ�យ�ូព្រសថ្ងៃមគូលោព្រច�នលោទ&តដែដល�ូមិន
(ន�ួប។  អារម្មណ៍�ូទស់ខា្ល្ំងណសស់ភា�ថ្ងៃនប្ដីឬព្រប�ន្ធថ្ងៃនគូលោគលោនាះ  �ូ
ថ្លងឹក្នងុចិត្តថ  លោប�ប្ដពី្រប�ន្ធអញមនចរិតដែបបលោនះ  អញលោFយូរ(នព្របដែហល
�ីរលោម៉ង្ ចុះប្ដឬីព្រប�ន្ធឬគូលោស្នហ៍លោគ លោមច៉ក៏លោFជាមួយគា្ន(្នយូរលោម្លះ? �ូលោu�ញ
ព្រប�ន្ធលោគ ចិត្ត�ូមនអារម្មណ៍ថដូចសត\  លោហតុអីប្ដីលោគលោFជាមួយ(នហ្ន៎?
លោហ�យអិលឌីភលីោព្រច�នលោទ&តដែដលមនទព្រមង់ដែបបហ្នឹង។ អ្នកខ្លះលោគនយិាយថ ប្ដី
ជាអ្នកយល់អិលឌភីី ដែតព្រប�ន្ធមនិយល់អិលឌភីលីោទ �ូនកឹរកក្នុងចិត្ត�ូថ លោប�
�ូយល់ថអិលឌីភីល្អ លោហ�យចូលរួម លោត�ព្រប�ន្ធមិនយល់អិលឌីភីមនសភា�
ដែបបលោម៉ច  ដែដលចិត្ត�ូអនុលោព្រគាះឱ្យលោក�ត?  �ូលោស្ទ�រដែតរកព្របលោឡាះដែដលចិត្ត�ូ
អនុលោព្រគាះព្រ�មរស់លោFជាមួយព្រប�ន្ធ  ដែដលមនចរិតមិនយល់អិលឌីភី(ន
ចិត្ត�ូឆdល់ងាប់ ឆdល់លោដកមិនលក់ លោដ�រឆdល់ លោដកឆdល់ ហូប(យក៏ឆdល់ ព្រគប់
ដលោង��មលោចញចូល  �ូគិតដែតឆdល់  លោហតុអី(នមិនយល់  សា្ដ្ប់មិនយល់ឬ?

មនស្អកី្នងុចិត្តហ្នងឹ(នជាសា្ដប់្មិនយល់ ឱ្យតថ្ងៃម្លខ្ញុជំាប្ដឬីលោទ?  សា្ដប់្មិនយល់?

�ូអូសថ្ងៃដមកសួរងាប់លោហ�យ។  ក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនលោ�pលោទ  ទទួលយកមិន(នលោទ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 322
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មនដែតមិនព្រ�មលោឈ\ងយល់ លោប�មិនព្រ�មលោឈ\ងយល់ មនន័យថមិនឱ្យតថ្ងៃម្លខ្ញុំ
ខ្ញុំព្រ(ប់ថអិលឌីភីល្អ  ខ្ញុំព្រតូវដែតចូលរួមក្នុងចលនាលោនះ  ប៉ុណ្ណឹងលោហ�យលោហតុអ\ី
មិនព្រ�មលោឈ\ងយល់  ហ្នងឹឬអ្នកព្រសឡាញ់ខ្ញុ?ំ  ព្រ�មឱ្យខ្ញុលំោធ\�ព្រគប់យ្៉ាងក្នងុចលនា
អិលឌីភី  ក៏ចិត្តខ្ញុំលោFដែតមិនព្រ�ម  លោត�ក្នុងចិត្តអ្នកគិតអី(នជាឱ្យមនុសស្ម្ន្ក់
ដែដលអ្នកថអ្នកព្រស�ញ់ផង លោគារ�ផងលោធ\�លោរpងមួយដែដលអ្នកមិនដឹងអីទំង
អស់�ីវា ឬលោរpងដែដលអ្នកមិនចូលចិត្តអី៊ចឹងលោក�តដែដរ?  គិតយ្៉ាងលោម៉ចក៏លោFដែត
មិនលោu�ញថអ្នកព្រស�ញ់ខ្ញុំ  ច្បាស់ណស់អ្នកព្រស�ញ់ដែតខ្លួនខ្ញុំលោទ  ឬអ្នក
ចង់(នផលព្របលោយា�ន៍ណមួយ�ីខ្ញុំលោទ  គឺអ្នកមិន(នព្រស�ញ់  លោគារ�ខ្ញុំ
លោទ។ លោទ!  លោប�អី៊ចឹងខ្ញុមំិនលោFជាមួយអ្នកលោទ។ លោប�អ្នកល្អជាមួយនឹងខ្ញុំ  ខ្ញុំទុកអ្នក
(នព្រតឹមជាប្អូនព្រសី  លោធ\�ជាថ្ងៃដគូ�វីិត គឺមិន(នជាដាច់ខាតៗៗៗ  ខ្ញុំយល់ថ
អ្នកគា្ម្នតថ្ងៃម្លឱ្យខ្ញុំរស់លោFជាមួយលោទ ខ្ញុំមិនលោធ\�លោរpងដែដលអត់តថ្ងៃម្លដែបបលោនះលោទ
សា្ដ្យដែតរបស់ដែដលមនតថ្ងៃម្ល របសដ់ែដលអត់តថ្ងៃម្លមិនសា្ដ្យលោទ លោភទជារបស់
អត់តថ្ងៃម្លសព្រមប់ខ្ញុំ  ខ្ញុំមិនឱ្យអ្នកយកលោភទមកគំរាមចិត្តខ្ញុំលោទ  របស់អត់តថ្ងៃម្ល
គំរាមខ្ញុមិំន(នលោទ។ ខ្ញុលំោម�លសញ្ញល្ោដាយព្រតង់ លោដាយចំគឺថអ្នកមិនព្រស�ញ់
ចិត្តខ្ញុលំោទ លោហ�យខ្ញុពំ្របតិកម្មឥតលោល�ស ឥតខ\ះWមសញ្ញដ្ែដលខ្ញុចំាប់(ន គឺដែលង
គា្ន្ កុំចង់យកកូនមកទប់ ព្រទ�្យសម្បត្តិមកទប់ ឬខ្លួនព្រ(ណមកទប់ឱ្យលោសាះ
ខ្ញុំព្រ(ប់ឱ្យលោហ�យ  គា្ម្នអ\ីទប់(នទំងអស់  លោត�អ្នកសា្គ្ល់ខ្ញុំលោទ?  លោនះលោហ�យ
គឺខ្ញុ។ំ មនុស្សដែដលគា្មន្តថ្ងៃម្លលោWងខ្ញុជំាប្ដមិីន(នលោទ។ �ូនិយាយដល់ព្រតង់លោនះ
�ូដឹងថអិលឌីភីលោព្រច�នណស់ដែដលមិន(នលោដ�រក្នុងទព្រមង់ចិត្ត�ូ  អូ!�ូដឹង
លោហ�យចិត្តកតញ្ញរូបស់លោគបុ៉នណលោនាះ។  ចំណុចដែបបៗហ្នងឹលោហ�យ  ដែដល�ូលោម�ល
លោu�ញថមនុស្សតិចណស់ដែដលមន�ំហរ មនុស្សមន�ំហរជាមនុស្សដែដល
គួរឱ្យលោគារ�ណស់។  មកដល់ព្រតង់លោនះ  ចិត្ត�ូលោFដែតទទួលយកមិន(នថ
លោហតអុ\អី្នកយល់អិលឌីភីមិន(ន?  អ្នកដួលលោ(កក្បាលឬអី?  អ្នកលោក�តមកមនិ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 323
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ព្រគប់ទឹកឬអី? ឬអ្នកលោក�តមកលោក�ត�ំងឺរ�កលោព្រសាមខួរក្បាល? លោប�ចលោម្ល�យថលោទអ្នក
អត់មនករណីដែបបលោនះលោក�តមនចំលោពាះអ្នកលោទ  អី៊ចឹងមនដែតអ្នកមិនព្រ�ម លោឈ\ង
យល់។  លោប�អ្នកមិនព្រ�មលោឈ\ងយល់  លោត�ឯណលោlដែដលអ្នកនិយាយថអ្នក
ព្រស�ញ់ លោគារ�ខ្ញុលំោនាះ? អ្នកយល់ថអិលឌីភីអាព្រកក់ឬ? លោប�អិលឌីភីអាព្រកក់លោមច៉
(នជាអ្នកឱ្យមនុស្សដែដលអ្នកព្រស�ញល់ោlលោធ\�លោរpងដែដលអ្នកយលថ់អាព្រកក់?
លោម្ដចក៏មិន�យួទញផង?  ឬអ្នកថអ្នកទញលោហ�យ  ដែតទញមិនឈ្នះ  លោប�
ទញមិនឈ្នះ  លោម៉ចមិនដែលងក្បាលខ្ញុំហ្នឹងលោចាលលោl?  លោFជាមួយមនុស្ស
លោថកដចូខ្ញុំលោនះលោក�តដែដរ? គិតលោlខាងណក៏មិនព្រតវូដែដរ។ អ្នកលោដ�រលោលងលោស�ច
សប្បាយ ដែតសព្រមប់ខ្ញុំគិតលោរpងលោនះលោស្ទ�រដែបកខួរ គិតលោហ�យគិតលោទ&ត លោត�លោយ�ង
ជាថ្ងៃដគូ�វីិតនឹងគា្ន្ឬ?  លោប�លោរpងដែដលខ្ញុំក�ំុងដែតគិតចង់ងាបស់ឹងដែតដែបកកប្ាល
លោហ�យអ្នកមិនចូលរួមគិតផងហ្នងឹ ទុកឱ្យខ្ញុគិំតដែតឯងលោlអី៊ចឹង? ច្បាស់ណស់
ខ្ញុគិំតលោu�ញថ  អ្នកព្រស�ញ់ខ្ញុំលោព្រពាះលោរpងលោភទ  មិនដែមនព្រស�ញ់ចិត្តខ្ញុំលោទ។
សម្បកកាយខ្ញុំ  មិនដែមនខ្ញុំលោទ  ឬអ្នកចង់(នព្របលោយា�ន៍អ\ីលោផ្សង  ដូចជាព្រទ�្យ
សមប្ត្តិ ការ�ឹងពាក់ខ្ញុំលោផ្សងៗក្នុងនាមជាប្ដីលោហ�យ។ ទំងអស់លោនាះ គមឺិនដែមន
ខ្ញុំលោទ  ដូលោច្នះអ្នកមិនព្រស�ញ់ខ្ញុំលោទ  លោប�អ្នកមនិព្រស�ញខ់្ញុំលោទ  គខឺ្ញុំលោlលោហ�យ។
កុំយកស្អីមករាំងខ្ញុំឱ្យលោសាះ លោភទក៏លោដាយ ព្រទ�្យសម្បត្តិក៏លោដាយ កូនក៏លោដាយ
ទំងអស់ លោនាះមិនដែមនជាចំណុចលោខ្សាយរបស់ខ្ញុំលោទ។  អ្នកសា្គ្ល់ខ្ញុំឬលោF?

ព្រស�ញ់អ្នក ខ្ញុំឱ្យចិត្តខ្ញុំលោlអ្នក លោប�អ្នកមិនព្រស�ញ់ចិត្តខ្ញុំលោទ កុំយកអ\ីមក
រាំងខ្ញុំ  គឺអត់ព្របលោយា�ន៍លោទ  ចិត្តខ្ញុំលោម�លលោu�ញទំនាក់ទំនងរវាងខ្ញុំនឹងអ្នកគា្ម្ន
គុណតថ្ងៃម្លលោសាះសូនយ្។  ដែតអ្នកខ្លះ  ប្ដីលោគយល់អិលឌីភី  ព្រប�ន្ធលោគមិនយល់អិ
លឌីភី លោហ�យព្រប�ន្ធលោនាះទំនាស់ជាមួយអ្នកដថ្ងៃទ មនបងថ្ងៃថ្ល ប្អូនថ្ងៃថ្លជាលោដ�ម។
ព្រប�ន្ធមករាយការណ៍ព្រ(ប់ប្ដី  �ូលោកាតដែតប្ដលីោនាះយកព្រតលោច&កសា្ដប់្ការលោរ&បរាប់
របស់ព្រប�ន្ធ�ីលោរpង�លោម្លះ្លោនះលោទ&ត លោប�ចិត្ត�ូវិញ �ូនឹងព្រ(ប់ព្រប�ន្ធថ និយាយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 324
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មកអូន ព្របលោហាងក្តិតអាចម៍បងកំ�ុងដែតសា្ដ្ប់អូនលោហ�យ។ លោu�ញព្រប�ន្ធ អញ
សា្គល់្ប្ដហី្នងុលោហ�យ សញ្ញព្្រប�ន្ធវា បងា្ហ្ញព្រ(ប់�លីក្ខណៈរបស់ប្ដីវា ព្រគានដ់ែត
លោu�ញព្រប�ន្ធវាដែតងខ្លួន Wំងរូបព្របហូា្វ្ល់ អញសា្គ្ល់ចរតិប្ដីវាលោហ�យ។ �ូនឹក
ដែតក្នុងចិត្តថ  លោប�ព្រប�ន្ធជាមនុស្សអស់តថ្ងៃម្លរលីងលោហ�យ  វាមនលោFសល់អី
លោព្រ´�ីលោភទ យកដែឆ្កមក�ំនួសលោlវាព្រគាន់ជាង វាមិនសវូអំ�ល់ទុក្ខ។ លោប�លោWង
ព្រទ�្យសម្បត្តលិោគ �ូនឹកថព្របុសអីក៏លោថកយ្៉ាងលោនះ លោដ�មព្រទូងព្រ(ំហត្ថដែដរ ចិញ្ចមឹ
ខ្លនួមិនរស់ឬអី?  ដែតអ្នកខ្លះប្ដរីកសីុទំងអស់ លោហ�យព្រប�ន្ធមិនយល់អិលឌីភីលោទ
ព្រសាប់ដែតប្ដដីែដលយល់អិលឌីភីលោនាះ លោlជាធម្មWជាមួយចរិតរបស់ព្រប�ន្ធមិន
យល់អិលឌីភីលោនាះលោlលោទ&ត លោត�ចិត្តកតញ្ញរូបស់ប្ដលីោនាះមនដែដរឬលោទ?  លោប�មន
លោម៉ចក៏មិនលោទ�សនឹងលោរpងអត់តថ្ងៃម្លលោនះផង។  លោទ!  គឺគា្ម្នចិត្តកតញ្ញូទល់ដែត
លោសាះលោទ!  �ូនិយាយលោរ&បរាប់មកខាងលោល�លោដាយសលោង្ខបមកប៉ុលោណ្ណះ មនប៉ះ
អិលឌីភីណខ្លះលោទ?  សូមក្មយួៗ�ិនិត្យលោម�លចិត្តកតញ្ញូរបស់ខ្លួន  ដែតចិត្តមិន
បះខា្ទស់្លោx�ងនឹងលោរpងអត់តថ្ងៃម្ល គឺចិត្តអកតញ្ញលូោហ�យ។ ក្មយួៗព្រតូវដឹងថ កំលោណ�ត
សត\ក្នុងថ្ន្ក់ខ្ពស់គឺលោដាយសារធម៌កតញ្ញូលោនះ។  ចិត្តសត\តិរចា¹្ន  និងសត\
ទុគ្គតិភ�លោព្រកាមៗលោនះគឺមិនសា្គ្ល់ចិត្តកតញ្ញូលោនះលោទ។ សូមក្មួយៗរីករាយនឹង
�វីិតយល់ធម៌របស់ក្មយួៗ លោហ�យនិងរស់លោF(នជាទី�ឹងសព្រមប់ខ្លួនឯងផង
និង(នជាទី�ឹងសព្រមប់អ្នកដថ្ងៃទWមសមត្ថភា�ចិត្តរបស់ក្មយួៗផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2772097073018369
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ថ្ងៃ��ទី០៩ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:១២នាទីព្រ,ឹក

សភា�ចិត្តអកតញ្ញូរបស់ព្រប�ន្ធ។  មិនលោចះលោម�លដំលោណ�រសកម្មភា�
របស់ប្តី  លោត�វានឹងឱ្យលោទសយា៉្ងលោម៉ច?  អ៊ីចឹង(នជាប្តីរកចំណូល(ន  ខ្លួន
សប្បាយ បលោង្ក�តកូនបន្តកន្ទុយមិនដាច់ មិនមនដែភ្នកបញ្ញ្លោម�លយល់ថទលោង\�
របស់ប្តីនឹងឱ្យលោទសរលោប&បណ។ ចិត្តព្រប�ន្ធគិតដែត�ីសប្បាយនឹង�ីវភា�ខ្លនួ
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