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ថ្ងៃ��ទី១៥ ខែ
មេ�សា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង១០:០៦នាទីយប់
ឥឡូវពូដឹងរឿ��ងពិតរឿ��យ រឿ��យពីពូបានផុសសំរឿ��ទាក់ទងនឹង

រឿតជគុ�សាន សុជា។ មានក្មួយៗរឿផ*�សា�មក�បាប់ពូថា  ដែដលរឿតជគុ�
សាន សុជា រឿ0កចង់ឱ្យពូសា�ភាពកំ�ុសជាសាធា��ៈ រឿ8យរឿ0កនិយាយ
ថាក្នុងនាមពូជាអ្នក�ស0ញ់ភាពប�ិសុទ្ធ គឺរឿ��ង account sothearan chea ពូ
សា្ដប់្រឿ��យ ពូរឿស�ច�ួសដែតចិត្ត ពូនឹកក្នងុចិត្តថា សាន សុជា ពិតជាសាន សុជា
ដែមនគឺពិតជា សាន សុជា ដែដលពូបានគិត�្នុងដែមន គ្ម្នខុសអ្វីបន្តិចអំពី
សាន សុជាដែដលពូធា្លប់្បានគិតរឿនាះរឿឡ�យ។ ពូសូម�ំលឹករឿតជគុ�សាន សុជា
រឿ8យចរំឿLះ រឿតជគ�ុអានសំរឿ���បស់ខ*ុំរឿនះ រឿ��យគិតពចិា�ណាឱ្យខ្ល្ំង
ខ*ុដឹំងថាសនា្ដន្រឿតជគុ�គ្មន្បញ្ញដ្ែដលអាចយល់សំរឿ���បសខ់*ុរំឿនះបានរឿទ
ប៉ុដែន្តខ*ុំរឿTដែតមិនអស់ចិត្តដែ�កងរឿ0មានខ�ៈណាមួយដែដលចិត្តជាសនា្ដ្ន
�បស់រឿតជគុ�ធា្ល្ក់ចុះ  រឿU្វ�ឱ្យរឿតជគុ�អាចគិតរឿV�ញអ្វីៗតាមសភាពពិត
�បស់វា។ ខ*ុំសូម�បាប់រឿតជគ�ុរឿ8យ�តង់ៗ  រឿ8យចំរឿLះថា រឿតជគុ�តាម
រឿសចក្តីល្អ�បស់ខ*ុំ  និងបញ្ញ្�បស់ខ*ុំ២០០0នដែផនដីរឿទ\តក៏រឿតជគុ�តាម
មិនទាន់ផង ខ*ុឈំប់រឿស_`មរឿ��យឱ្យរឿតជគ�ុរឿដ��តាមខ*ុំ២០០0នដែផនដី ក៏
រឿតជគុ�តាមរឿសចក្តលី្អ និងបញ្ញ�្បស់ខ*ុមិំនទាន់ដែដ�។ បុ៉ដែន្តសភាពពិត រឿទាះបី
ខ*ុចំង់ឈប់រឿដ�ម្បី�ង់ចំារឿតជគុ�រឿដ��រឿbទាន់ ក៏ខ*ុមិំនអាចរឿU្វ�រឿbរឿក�តដែដ� រឿ�Lះ
ទំាងរឿតជគុ� និងខ*ុកូំណាគឺរឿដ��រឿbមុខទំាងអស់គ្ន្ ដូរឿច្នះរឿតជគុ�មិនដឹង
ជាបុ៉នា្ម្នLន0់នដែផនដរីឿទ បានរឿតជគុ�រឿដ��ទាន់រឿសចក្តលី្អ និងបញ្ញ�្បស់
ខ*ុ។ំ  អ្វដីែដលរឿតជគុ�គួ�ដែត�ិះគន់ខ*ុកូំណា គឺចំរឿ�ះដឹងអំពីUម៌រឿ�Lះរឿតជគុ�
បួសរឿ�\នដែផ្នករឿនះ រឿ��យរឿតជគុ�បរឿ�ង\នអភិUម្មផង ឯខ*ុគំម្ព�ី�ពះពុទ្ធសាសនា
ដែតបន្តចិក៏មិនដែដលបានរឿប�ករឿម�លដែដ�  ដរូឿច្នះរឿតជគុ�គួ�ដែតទិរឿត\នខ*ុំរឿ��ង
ចំរឿ�ះអំពី�ពះពុទ្ធសាសនារឿនះ  ប៉ុដែន្តរឿតជគុ�មិនដែដលទិរឿត\នខ*ុំអំពីរឿ��ង
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រឿនះរឿសាះរឿឡ�យ រឿត�រឿ�Lះរឿ�តុអ្វ?ី  រឿប�ខ*ុនិំយាយខុសក្នងុនាមរឿតជគុ�ជាអ្នក
ផ្សព្វផស្ាយរឿមរឿ�\ន�ពះពុទ្ធ រឿមjចក៏រឿតជគ�ុទុកឱ្យមនុសស្ដូចខ*ុបំាចសាចគំនិត
មិន�តឹម�តូវអ៊ីចឹង? រឿត�ចិត្តរឿតជគុ�វាយា៉្ងរឿម៉ចចំរឿLះសា្ថ្នភាពរឿនះ? ដែត
តាមពិតរឿតជគុ�មិនហ៊្ន�ិះគន់��ពន្យល់Uម៌�បស់ខ*ុំរឿទ រឿ��យដែrមទាំង
លួចសា្ដប្រ់ឿដ�មប្លួីចយកចំរឿ�ះអំពី��ពន្យល់�បស់ខ*ុំរឿbដែកស�មួល  ច្នៃច្នឱ្យ
រឿbជាចំរឿ�ះដឹង�បស់រឿតជគុ�រឿទ\តផង រឿត�រឿតជគុ�ឯណារឿbហ្៊ន�ិះគន់
��នយិាយUម៌�បស់ខ*ុំរឿbរឿក�ត? ដូរឿច្នះដែផ្នកបញ្ញ្រឿនះ រឿតជគុ�ដឹងក្នងុចិត្ត
�សាប់រឿ��យថារឿតជគ�ុមិនដលខ់*ុរំឿទ ដែមនឬមិនដែមន? រឿតជគ�ុថាមករឿដ�មបី្
ឱ្យរឿគឮ�គប់គ្ន្ថា រឿតជគុ�ហ៊្ន�បឈមមុខដែផ្នកបញ្ញរ្ឿនះជាមួយខ*ុកូំណារឿទ?

រឿតជគុ�ដឹងច្បាស់ជាងរឿគក្នងុចិត្តរឿតជគុ� ខ*ុមិំនចង់បំបាក់រឿតជគុ��តង់
ចំ�ុចរឿនះរឿទ។  ដែដលខ*ុំទិរឿត\នរឿតជគុ�គឺ�តង់រឿតជគុ��បឹងណាស់បាច
សាចគំនិតឆ្កួតលី0រឿ8យយក�ពះUម៌ដែដលសដែមjងរឿ8យ�ពះពុទ្ធ  មកបិទ
បាំងរឿដ�ម្បបីានមុខមាត់ជាមា្ចស្�់គូដែតប៉រុឿណា|ះ្ កុំអីមនសុស្�បដែ�លរឿតជគ�ុ
រឿនះខ*ុំមិនរឿb�ជលក់មាត់រឿទ ប៉ុដែន្ត��បាចសាចគំនិតខុស ជាបញ្ហ្Uំណាស់
ដែដលខ*ុំ�តូវដែតគិតគូ�។  ចំដែ�កឯចិត្តល្អ  ចិត្តជាកុសល  ខ*ុំកូណាក៏រឿល�ស
រឿតជគុ�រឿ~មិនឮដែដ�  ដែតចំ�ុចរឿនះអាចរឿតជគុ�ស្ទង់មិនដឹង  ពីរឿ�Lះ
មនុសស្ចិត្តដូចរឿតជគុ�អាចគ្មន្ចិត្តល្អស្ទង់មនុសស្ដែដលមានចិត្តល្អ ខ្ពស់8ច់
ឆ្ង្យពីរឿតជគុ�មិនបានដែមន  ដែតខ*ុំច្បាស់ណាស់  ភាពជាមនុស្សល្អ�បស់ខ*ុំ
រឿនះ រឿT8ច់ឆ្ងយ្�ួសអាល័យពីរឿតជគុ�។ បញ្ញក៏្រឿល�សរឿតជគុ� ភាពជា
មនុស្សល្អក៏ឆ្ងយ្8ច់អាល័យពីរឿតជគុ�  ដែតរឿប�រឿ��ងខ*ុ�ំចឡំអារឿខន  Sothearan

Chea ថាជារឿតជគុ� រឿត�រឿ��ងប៉ុ�្ណឹងខ*ុំអាចរឿbជាមនុសស្អន់ជាងរឿតជគុ�
រឿក�តដែដ�? រឿមjចករ៏ឿតជគុ�ខំរឿម�ះ រឿដ�ម្បីបង្ហ្ញថារឿតជគុ��គន់រឿប�ជាងខ*ុំ?
ខ*ុនិំយាយខងរឿល�រឿ��យរឿត� ខ*ុរំឿTឈប់ឱ្យរឿតជគុ�រឿដ��រឿbមុខពី�បី�យ0ន
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 2
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ដែផនដីរឿទ\ត ក៏រឿតជគុ�មានបញ្ញ្  និងចិត្តល្អមិនរឿស្ម�ខ*ុំដែដ�។ រឿត�រឿតជគុ�
យល់�តង់�្នងឹរឿទ? រឿតជគុ�ខំបង្ហញ្រឿម�ះ ថាខ*ុរំឿនះអន់ជាងរឿតជគុ�រឿ8យ
យកភាពភាន�់ចឡ�ំបស់ខ*ុ�ំតងអ់ាខន Sothearan Chea  ជារឿតជគុ�រឿនះ។ ខ*ុំ
រឿV�ញចតិ្តរឿតជគុ��តង់ចំ�ុចរឿនះ ខ*ុំចង់ដែតរឿស�ច។ ខ*ុំរឿV�ញចិត្តរឿតជគុ�
ដូចរឿTរឿល�បាទច្នៃដខ*ុំ ខ*ុយំកចតិ្តខ*ុដំែដលល្អរឿbr�ងឹរឿ��ង�ចឡំអារឿខនរឿនះ រឿនាះ
ចរឿម��យចតិ្តខ*ុវំារឿចញមកថា រឿទ!  រឿ��ងរឿនះបងវាសនាគត់�ចឡំ�តូវរឿ��យ រឿប�
អាខូចសធុារ្៉ន់រឿនះវារឿU្វ��គប់ដែបបយ្៉ាងរឿដ�ម្បីឱ្យបងវាសនាគត�់ចឡអំ៊ីចឹងរឿនាះ
អញr�ឹងចិត្តអញរឿម�លពីណាក៏�ចឡំដែដ�។  រឿ��យម្យ៉្ងរឿទ\ត  អញរឿV�ញ
អាសុធារ៉្ន់រឿនះវារឿU្វ�ល្បិចកល�គប់ដែបបយា៉្ងរឿ8យបន�ំជាអញរឿដ�ម្បីឱ្យបង
វាសនា�ចឡំ អញរឿV�ញអី៊ចឹង អញកលួ៏ចសម_ំរឿស_`ម អញនឹកអ�ថាចំារឿម�ល
បងវាសនាមុខដែតចូលអនា្ទ្ក់�បស់អា សុធារ៉្ន់  ជា រឿនះរឿ��យ រឿ��យរឿពល
ដែដលគត់�ចឡំ  រឿនាះគត់នឹងជាប់អនា្ទ្ក់អញដែដលចង់រឿ��យ  អញ�ក់រឿb
ចាប់គត់ភា្ល្ម រឿដ�ម្បីបង្ហ្ញថាគត់អា�កក់ណាស់ រឿត�អញសមកប្ាលនឹងតប្ូង
ចបរឿទ?  ដែអ�ងជួយគិតរឿម�ល៍!  មួយត្បូងចបដូចមិនសមរឿទអី  បួនដប់តប្ូងចប
រឿbបានសម អញគឺមនុស្សអ៊ីចឹង។ រឿតជគុ�សាន សុជា ខ*ុំសា្គ្ល់គរឿមា�្U
រឿតជគុ�ឯងច្បាស់ណាស់ រឿនះខ*ុមិំនទាន់និយាយថារឿតជគុ�ឯង និងអារឿខន
Sothearan Chea មានអីLក់ព័ន្ធនឹងគ្នផ្ង។ ខ*ុនិំយាយថាអារឿខន Sothearan Chea

8ច់គ្នពី្រឿតជគុ�ឯងផងរឿbចុះ។ រឿTខ*ុសួំ�ថាសុធារន់ ជា រឿនាះជាន�ណា?

រឿប�រឿតជគុ�ឯង�គន់ដែតនិយាយថា  អាតា្ម្មិនដងឹរឿទ  ចុះរឿប�ខ*ុំនិយាយថាខ*ុំ
មិនរឿជ�  រឿត�រឿតជគុ�ឯងមានភសjតុាងអីបញ្ជក់្ថាមិនដែមន  រឿ��យរឿប��គន់
ដែតមិនដែមន ចុះរឿប�ខ*ុថំាមិនដែមនដែមន ដែតគ្មន្អីLក់ព័ន្ធគ្នគឺ្មិនអាចរឿទ រឿតជគុ�
ដឹងក្នងុចិត្តជាងរឿគទំាងអស់។ រឿតជគុ�ឯងរឿV�ញរឿ��យរឿត� សកម្មភាពអារឿខន
Sothearan Chea រឿនះវារឿU្វ�អីខ�ះ ចុះរឿ�តុអីរឿTរឿពល�្នុង រឿតជគុ�រឿម៉ចកម៏ិន
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 3
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ផុស�បាប់រឿគជាសាធា��ៈថាអារឿខន  Sothearan  Chea  រឿនះ  មិនដែមនជា
រឿតជគុ�ឯងរឿb? រឿមច៉ចំាឱ្យរឿTចប់រឿ��ង រឿទ�បរឿចញមក�ប�សថាមិនដែមន?

ដែតរឿនះមកពីរឿតជគុ�ចង់ទុកឱ្យខ*ុំចូលអនា្ទ្ក់អាសុធារន់ ជា ដែមនរឿទ? រឿត�
រឿតជគ�ុឯងងករឿbខងណា?  ចងម់ានរឿ��ងរឿដញរឿ8លគ្ន្ពីរឿ��ងអារឿខន
Sothearan Chea  ឬយា៉្ងរឿម៉ច?  តិចក្តិតរឿTកណា្ដ្លវាល?  ខ*ុំឱ្យអរឿ��ះមួយ
រឿទ\តរឿbចុះ ថាខ*ុំ�ចឡំដែមនរឿbចុះ រឿ��យអារឿខន  Sothearan Chea  រឿនះមិន
Lក់ព័ន្ធជាមួយរឿតជគុ�ឯងរឿbចុះ រឿត�រឿតជគុ�ឯងរឿឆ��យយ្៉ាងរឿមច៉ចំរឿLះ
��ដែដលរឿតជគុ�ឯងផុសឱ្យខ*ុរំឿចញមកសា�ភាពរឿ��ង�្នងឹ? រឿតជគុ�យល់ថា
�្នឹងចាប់ខ*ុំជាប់រឿ��យ�្នឹង? �បឹងគិត២០០ឆ្ន្ំរឿទ\តរឿb រឿប�ថាចាប់ជាប់រឿ��យ
�បាប់រឿb ខ*ុំនឹងរឿbជបួរឿដញរឿ8លគ្ន្  រឿប�ច្បាស់ ចាក់រឿ��យដកច្នៃដ ចំាសា្ដប្់
រឿមសុីសង រឿតជគុ�ឯងចាក់រឿលខ�្នឹងរឿ��យដែមនរឿទ?  ច្បាសរ់ឿ��យថារឿលខ
�្នឹងដែមនរឿទ?  រឿប�ច្បាស់រឿ��យ  ដកច្នៃដរឿចញ  ទុកឱ្យរឿមសុីសង។  រឿតជគុ�
សាន  សុជា ខ*ុំ�បាប់រឿតជគ�ុឱ្យរឿ��យថា  តាមខ*ុំ២០០0នដែផនដីរឿទ\តក៏
រឿតជគ�ុតាមបញ្ញ្ បញ្ញ្ណា៎! មិនដែមនភាព�ករឿឡច�កឡុច ឆ្ល្តច្នៃវ�្នុងរឿទ
គឺបញ្ញ្  និងរឿសចក្តីល្អ�បស់ខ*ុំមិនទាន់ដែដ�  រឿត�រឿតជគុ�យល់រឿទ?  ខ*ុំថា
រឿតជគុ�ឯងមនិយល់រឿទ។  ដែតរឿប�មិនយល់�គន់ដែតចំារឿbបានរឿ��យ  ឬថា
មិនចំារឿទ\ត?  រឿប�មិនចំារឿទ\ត  រឿចញមករឿទ\តមក។  ក្មយួៗគិតរឿម�ល៍! រឿប�ជា
�ពះពុទ្ធរឿ��យ�ពះអង្គមានកំ�ុសឆ្គងណាមួយរឿ8យអរឿចតនា  រឿ�Lះដែត
កំ�សុរឿនះ �ពះអង្គអាច�្លយ្ខ�នួរឿbជាមនុសស្អា�កក់ជាងរឿទវទត្តរឿទ? ពូរឿល�ក
យកឧទា���៍អ៊ីចឹង មានអ្នកគំ�ទរឿ0ករឿចញមកនិយាយថាពូនឹងយក
ខ�ួនឯងរឿbរឿ�ប\បរឿU\បនងឹ�ពះពុទ្ធរឿទ\តឥឡវូរឿ��យ ពូ�គន់ដែតចង់�បាប់មនុស្ស
ទាំងអស់ថា  មនុស្សមា្ន្ក់ដែដលល្អ8ច់ពីមនុស្សមា្ន្ក់រឿទ\ត  រឿ��យរឿ�Lះដែត
កំ�ុសរឿ8យអរឿចតនាណាមួយ  រឿ��យកំ�ុសអរឿចតនារឿនាះរឿ�\បចំរឿ8យ
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 4
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បុគ្គលខូចចង់ឈ្នះមនុស្សល្អ�្នុងរឿទ\តផង រឿត�រឿ�Lះដែតកំ�ុសរឿនះ បុគ្គល
ដែដលល្អរឿនាះអាច�្លយ្រឿbជាមនុស្សអា�កក់ជាងមនុស្សដែដលរឿ��មខ�នួទំាងអស់
�្នងុរឿក�តរឿទ?  ឆ្កួតអីក៏ឆ្កួតយ្៉ាងរឿនះ!  រឿ�Lះដែតចង់ឈ្នះ គិតអីក៏គិតមនិរឿV�ញ
នឹកថាខ�ួនឯងចាក់រឿ�អូវ�តូវរឿ��យ�្នឹងអ�ី!  រឿតជគុ�រឿអ�យ!  ចង់ដឹងសាក
រឿម�លរឿb ខ*ុំថាមិនចង់បំបាក់រឿទ ដែតច�ិតសនា្ដ្នរឿតជគុ�ឯងរឿនះ សម_ំចាំ�ក
រឿម�លដែត�បរឿហងរឿទ ដែតខ*ុ�ំបាបថ់ាពី��យ0នដែផនដីរឿទ\តក៏អត់សង្ឃឹមដែដ�ណា៎
រឿតជគុ�សាន សុជា៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2778618995699510
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ថ្ងៃ��ទី១៦ ខែ
មេ�សា ឆ្នាំ ២០២០ មេ�លាមេ��ាង០៩:២៤នាទីព្រ!ឹក
កដែន�ងចប្ត់�បស់មនសុស្�បុសគឺរឿ��ងមនុស្ស�សី�្នឹងរឿ��យ រឿប��ឹងបុឹង

ជំ��ជាមួយមនុស្ស�សីគឺជំ���្នឹងអាចទុកចិត្តបានរឿ��យ។ រឿម�ល�បពន្ធវា
រឿប�រឿម�លរឿV�ញថា�បពន្ធអាចរឿU្វ�រឿ��ងដែដលមិនសម�ម្យបាន  គឺកុំនិយាយពី
មនុស្ស�បុសរឿនាះមានជំ��ឱ្យរឿសាះ  រឿទាះ�បុសរឿនាះវាហ្៊នចាប់ខ្ល្  ចាប់យក្ស
បាញ់រឿបាះមិនខ្លច្ ក៏�បាប់វាថា អាចម៍រឿអ�យអាអាចម៍!  វាមិនអាចម៍រឿទអាអាចម៍!

មខុដែអ�ងវាមិនអាចម៍រឿទ៕
https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2779110855650324
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ថ្ងៃ��ទី១៦ ខែ
មេ�សា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង០២:៥៨នាទីរមេ&'ល
មនុសស្ណាដែដលចិត្តមានលក្ខ�ៈដែបប�្នឹង  រឿពលចប់អត្ថិភាពជា

មនុសស្នឹងរឿbរឿយាងកំរឿ��តជាសត្វក្នុងថា្ន្ក់ខ្ពស់។ ពូសូមរឿល�កដែតលក្ខ�ៈ
ពី�យ្៉ាងឱយ្ក្មួយៗឆប់សមា្គ្ល់បាន  ទីមួយគឺ�ព�្មវិហ�Uម៌  ទីពី�គឺកត�្ញូ។
សត្វណាដែដលមានUម៌ទាំងពី�រឿនះនឹងរឿយាងកំរឿ��តជាសត្វក្នុងសុគតិភព
ខ្ពស់ៗបំផុត។ �ព�្មវិហ�Uម៌ ពូយកដែតUម៌ពី�យកមកនិយាយ រឿ��យនិងកត�្ញូ
រឿដ�ម្បីឱ្យក្មួយៗបានសមា្គ្ល់ច្បាស់ក្នុងផ�ូវមរឿនា�បស់ក្មួយៗ។  �ព�្មវិហ�Uម៌
ទំាងអស់មានបួន ដែតពូរឿល�កយកដែតពី�មកនិយាយគឺរឿមតា្ត្ និងក�ុណា ដូរឿច្នះ
ចិត្តល្អបំផុតគរឺឿមតា្ត្ ក�ណុា និងកត�្ញូ។

លក្ខ�ៈសមា្គល្ច់្នៃនUម៌ទាំងបីរឿនះ ក�ុណា សមា្គល្រ់ឿ8យចិត្ត អUយ្
�ស័យ ឬអនុរឿ�គះ រឿមតា្ត្សមា្គ្ល់រឿ8យចិត្តដែដលមាន ឬនឹកដល់អនុស្សាវ�ីយ៍
យា៉្ងដិត8ម រឿ��យចិត្តរឿនះរឿពលបានទទួលUម៌រឿមតា្ត្  ឬក�ុណា�បសរ់ឿគ
ចិត្តរឿមតា្ត្រឿនះផុសរឿចញនូវចិត្តរឿគ�ព  ចិត្តតិ�ចា្ឆ្ន  ន�ករឿ�បត  8ច់ខតមិន
មានUម៌រឿមតា្តឬ្ចិត្តរឿគ�ពចំរឿLះអ្នកណារឿឡ�យ  ឯកត�្ញសូមា្គល្់រឿ8យមនសុ្ស
មានជ�ំ�។ រឿត�ពូសរឿង្ខបបុ៉រឿ�្ណះ ក្មួយៗអាចមានសញ្ញ្�ចាប់Uម៌ល្អកំពូល
ទាំងបីរឿនះបានខ�ះឬរឿT?  ចិត្តក�ុណាគឺជាចិត្តអU្យ�ស័យសរឿណា្ដ្ស និងអនុ
រឿ�គះរឿ�ច�ន  គឺច្បាស់ណាស់អត់មានគំនុំរឿទ  រឿប�ក្មួយ�បា�ស័យទាក់ទង់នឹង
មនុស្សណា ក្មួយចង់ដឹងពីសនា្ដ្នចិត្តល្អ�បស់មនុស្សរឿនាះ ក្មួយ�តូវសមា្គ្ល់
�តង់ចំ�ុចរឿនះ។ រឿត�ចិត្តរឿគមានក្តីអU្យ�ស័យ អនុរឿ�គះ សរឿណា្ដ្សរឿ�ច�ន
ដែដ�ឬរឿទ?  រឿប�ក្មយួៗសមា្គល់្រឿV�ញលក្ខ�ៈចិត្ត�បស់រឿគដែបបរឿនះរឿ��យ  �តូវចាប់
អា�ម្ម�៍ថា ចិត្តបុគ្គលរឿនះសម្បូ�រឿbរឿ8យUម៌ក�ុណារឿ��យ។

បនា្ទប់្មករឿទ\តគឺUម៌រឿមតា្ត្  មានរឿម�តីភាព �ស0ញរ់ប់អានមនុសស្
រឿ8យរឿសា្មះ្�តង់មិនដែមនរបអ់ានរឿ8យសម�ងឹក្នុងទា្វ�្មរឿនា�ក�បរឿយាជន៍ណា
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 7
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មួយពី��រប់អានរឿនះរឿទ រឿ��យរឿប�មានអ្នកណាមួយទូទាត់ទឹកចិត្តរឿគនឹងលុយ
�ក់ តំដែ�ង តួនាទី ឬ�បរឿយាជន៍ណាមួយ មនុស្សមានចិត្តរឿមតា្ត្ដែប�រឿbជា
�សងកចតិ្តនឹងចតិ្តមនសុស្�បរឿភទរឿនះណាស់  រឿនះរឿ��យគដឺែបបដែផនច្នៃនមនសុស្
ដែដលមានចិត្តរឿមតា្ត្។ មនុស្សមានUម៌រឿមតា្ត្រឿTក្នុងចិត្ត រឿ��យរឿប�Uមរ៌ឿមតា្ត្រឿនះ
ខ្ល្ំងគឺចិត្តមនុស្សរឿនាះមានអនុស្សាវ�ីយ៍យ្៉ាងដិត8មមានមរឿនាសរឿ��តនាយ្៉ាង
ដិត8ម។ ��បាត់បង់មនុស្សជាទី�ស0ញ់ ជាទីរប់អាន�បស់ខ�នួជា��បាត់
បង់Uំណាសរ់ឿTក្នងុជរឿ� ចិត្ត�បស់មនុស្សដែដលមានUមរ៌ឿមតា្តខ្្ល្ងំរឿនះ  រឿ��យ
ចំ�ុចមួយដែដលក្មួយៗ�តូសមា្គ្ល់ខ្ល្ំងរឿនាះគឺចិត្តរឿគ�ព �គន់ដែតឮសំរឿឡង
រឿ��យចិត្តរឿមតា្ត្ទទួលសញ្ញរ្ឿមតា្តប្ានមានចិត្តរឿគ�ពមា្ចស្ស់រំឿឡងរឿនាះរឿ8យ
មិនទំាងរឿV�ញ�ូបផង រឿ��យរឿប�សា្ដ្ប់ឮរឿ��យ មានចិត្តUម្មតា រឿនាះគឺអត់ចិត្ត
រឿមតា្ត្�្នុងរឿ��យ។

ឯកត�្ញសូមា្គល់្បានរឿ8យមនសុស្មានជំ�� គឺពិបាក�កខ្ល្ងំណាស់
គឺពិបាក�កជាងUម៌រឿមតា្ត្ និងក�ុណារបL់ន់0នដង។ រឿដ�ម្បីឱយ្ក្មួយៗឆប់
សមា្គ្ល់មនុស្សដែដលមានUម៌កត�្ញូរឿនះបាន  ពូសូមឱ្យក្មួយសរឿង្កតក្នុងផ�ូវ
មរឿនា�បសក់្មួយៗ គឺជាមនុស្សជាជំ��ឱ្យ�គួសា� បងប្អូន ញាតិសនា្ដ្ន ឬជា
ជំ��ឱ្យ�បរឿទសមួយ ឬសកលរឿ0កមួយ គឺជាលក្ខ�ៈ�បស់បរឿង្គល្ បរឿង្គល្
តូច បរឿង្គ្លUំ  បានជាទពីឹងឬជ�ំ�រឿbតាមលក្ខ�ៈបរឿង្គ្លតូច ឬUំរឿនាះ។
ពូសូមរឿល�កយកឧទា���៍�បរឿទសមកនិយាយបន្តិចចុះ។ រឿប�អ្នកដឹកនំាច្នៃន
�បរឿទសរឿនាះជាមនសុ្សមានជំ�� គឺបានរឿbជាជំ��ដ៏�ឹងមាំច្នៃនជនជាតរិឿនាះ។
ក្មយួៗ�តូវសមា្គល់្លក្ខ�ៈជំ��  និងលក្ខ�ៈរឿជ�ង�ង  គឺខុសគ្ន8្ច់�សលះ។
មនុស្សដែដលមានលក្ខ�ៈ�ចរឿ¢ងខម  មនុស្សដែដលមានលក្ខ�ៈលរឿម្អ`ង
មនសុ្សដែដលមានលក្ខ�ៈពិសពុលដែដល�ងក្នុងទ�មង់�ចរឿ¢ងខម  ទ�មង់
លរឿម្អ`ង  ទ�មង់ពិសពុល មានល្បិចកលរឿ�ច�នឱ្យ�បរឿទសមួយ មិនដែមនជា
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 8
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លក្ខ�ៈបរឿង្គល្រឿទ។ លក្ខ�ៈបរឿង្គល្គឺមានUម៌កត�្ញូ  សា្គល់្ខុស សា្គល់្�តូវ
សា្គល់្គុ� សា្គល់្រឿទាស រឿត�លក្ខ�ៈ�ចរឿ¢ងខម លក្ខ�ៈលរឿម្អ`ង លក្ខ�ៈ
ល្បិចកលមកដែតជនជាតិខ�នួ  រឿត�ជាលក្ខ�ៈដឹងខុសដឹង�តវូច្នៃនចិត្តកត�្ញូដែដ�
ឬរឿទ? ពូសម�ឹងរឿម�លលក្ខ�ៈ�បស់អ្នកដឹកនាំច្នៃន�បរឿទសនីមួយៗក្នុងរឿ0ក
ពូ�កមិនរឿV�ញ លក្ខ�ៈUម៌កត�្ញូច្នៃនចិត្ត�បស់រឿមដឹកនាំរឿនាះរឿសាះរឿឡ�យ
មិនដែមនដែតឥឡូវរឿនះរឿទ សូម្បីដែតតំាងពីកន�ងមក ពូសូមរឿ�ប�Lក្យថា រឿប�មាន
ក៏រឿ8យក�មដែដ� ពូមិននិយាយ8ច់ខតថាគ្ម្នរឿនាះរឿទ ដែតក�មខ្ល្ំងណាស់
ក្មយួៗអាចរឿម�លរឿ8យទា្វ�្មរឿនា�បស់ក្មយួៗរឿbចុះ។ រឿត�សភាពចិត្តដែដល�ង
ឱ្យជនជាតិមួយរឿ8យលរឿម្អ`ងរឿbជនជាតិខ�នួ  ឬរឿ8យល្បិចកលឱ្យរឿbជនជាតិ
ខ�នួដែដលរឿយ�ងរឿ~ថា អ្នកជាតិនិយមជាលក្ខ�ៈចិត្តមានបញ្ញ្ឬរឿទ? បញ្ញ្
គឺលក្ខ�ៈដឹងខុស�តូវ  ដឹងចរឿ�ម�ន  ដឹងវិនាស  រឿម�លយល់គុ�រឿទាស
ច្បាស់0ស់ ចុះរឿប�វាលរឿម្អ`ង  វាជាតិនិយម  វា�ងឱ្យដែតមា្ខ្ង  វាល្បិចកល
ឱយ្ដែតមា្ខ្ង  រឿត�វាមានបញ្ញ្រឿក�តដែដ�?  វាមិនដឹងថាUម្មជាតិរឿនះមានដំរឿ���
រឿbមុខរឿទ\ត យ្៉ាងរឿម៉ចរឿទ វាងងឹតខ្ល្ំងណាស់ វាបានដឹកនំាជនជាតិមួយឱ្យ
សំយុ៉ងកប្ាលរឿbអបាយភូមិ រឿត�ថាវាឆ្ល្តរឿក�តរឿទ? រឿត�ថាវាមានបញ្ញរ្ឿក�តរឿទ?

វាមិនសា្គល់្ខុស សា្គល់្�តូវ  វាមិនសា្គល់្អ្វនំីារឿb�កចរឿ�ម�ន  អ្វនំីារឿb�កវិនាស
រឿ��យវាយល់ថាវាឆ្ល្តរឿទ\តផង រឿត�វាងងតឹប៉ុណា|្រឿb?  ដែតពូនិយាយអរឿ��ះ
មានអ្នកឆ្កតួអ្នកឡប់អ្នកខូចរឿឡ�ងមកតវ្៉ារឿ��យថា  �បរឿទសរឿគ�ីកចរឿ�ម�នចង់ងប់
រឿអ�!វាចរឿ�ម�នចងង់ប់�្នុងរឿ��យ។  ជីវិតជាមនសុ្សរឿTរឿល�ភពដែផនដីរឿនះ  ដែត
៧០  ឬ៨០ឆ្ន្ំប៉ុរឿណា|្ះ ដែដល�តឹម�តូវរឿដ�ម្បី�ស់គឺបច�័យបួន រឿ��យវាឆ្កួតរឿទ
អីនាំជនជាតិវាទាំងមូលឱ្យរឿU្វ����ត់ចង់ងប់ ទាំងយប់ទាំងច្នៃr_រឿដ�ម្បីដែត�ស់
រឿនះ  �្នឹងមិនឆ្កួត។ រឿ��យមិនបានមានបញ្ញប្រឿ�ង\ន�បជាពល�ដ្ឋវាឱ្យយល់ពី
ដំរឿ���ជីវិត រឿដ�ម្បីឱ្យពល�ដ្ឋវាសន្សំរឿសចក្តលី្អស�មាប់ជីវតិដ៏ដែវងឆ្ងយ្ក្នុងរឿពល
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 9
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អនាគតរឿទ\តផង។ វាដឹកនាំឱ្យ�បជាពល�ដ្ឋវា�កទិសរឿ§ជីវិតមិនរឿV�ញ �ស់
រឿTUុញ �ទាន់នឹងជីវិត  អផ្សុករឿពក  រឿ¨ស្តសរឿពកក៏រឿចះដែតយក��ង�  និង
��កម្សាន្តឡប់ឆ្កួតមកបន�ប់ជីវិតរឿb �្នឹងមិនគឺអ្នកដឹកនាំឆ្កួត។   អកត�្ញូ
គឺអ៊ីចឹង។

ពូនិយាយដល់ចំ�ុចរឿនះ មានមនុស្សមិនតិចរឿទរឿឡ�ងមក�បឆំង
ដែតមិនអីរឿទ  �បឆំងអី�បឆំងរឿb  ដែតរឿនះជារឿសចក្តពិីត  អី៊ចឹងរឿប�ជាលក្ខ�ៈ
បរឿង្គល្ឱ្យជនជាតមិយួគឺរឿចះរឿU្វ�ជាទីពឹងឱយ្�បជាពល�ដ្ឋច្នៃន�បរឿទសរឿនាះ�ស់
រឿTក្នងុភាពភ�សឺា្វង្ អា�ម្ម�៍ច្នៃន�បជាពល�ដ្ឋច្នៃន�បរឿទសរឿនាះ មានទីអាងក្នងុ
ជវីិត�បស់រឿគ ស�រឿស��សំណាង�បស់រឿគខ្ល្ំងណាស់ដែដលមានអ្នកដឹកនំាមាន
លក្ខ�ៈជាបរឿង្គ្ល  ឬមានជំ��សា្គ្ល់ផ�ូវជីវិតដឹកនំាជីវតិពួករឿគដែបបរឿនះ។
ពួករឿគ�សរ់ឿTមានទីអាង អា�ម្ម�ក៍ក់រឿ�្ដនិ្ងរឿគ�ព�ស0ញអ់្នកដឹកនំា�បស់
រឿគខ្ល្ំងណាស់ រឿ�Lះក្នុងទា្វ្�មរឿនា�បស់ពួករឿគ បានរឿម�លរឿV�ញផ�ូវដែដលអ្នក
ដឹកនាំ�បស់ពួករឿគ បានបង្ហ្ញយ៉ា្ងច្បាស់0ស់ចំរឿLះពួករឿគ  �ស់រឿTក្នុង
បច�ប្ុបន្នមិនសូវ�ត់រឿន�យ  រឿ��យមានអា�ម្ម�៍កក់រឿ�្ដ្ មានសង្ឃឹមយ្៉ាងច្បាស់
0ស់ក្នុងដំរឿ���ជីវិតនារឿពលអនាគត។ រឿនះជាលក្ខ�ៈច្នៃនជំ��ដែដលពូចង់
ឱ្យក្មយួៗសរឿង្កតរឿV�ញក្នងុផ�វូអា�ម្ម�៍�បស់ក្មយួៗ។ កត�្ញូសមា្គ្ល់រឿ8យជំ��
ទាល់ដែតមានបញ្ញ្ រឿ�Lះដែតចិត្តមានបញ្ញរ្ឿទ�បចិត្តរឿនាះមានជំ���ឹងមំា រឿប�ជាប្អនូ
ជាបង ជារឿម�គួសា� ជាបjគឺីបានរឿbជាជំ��រឿម�លខុសរឿម�ល�តូវ មិនដែមន�ង
រឿទណា៎! មិនដែមនលរឿម្អ`ងរឿទណា៎! មិនដែមនល្បិចកលរឿទណា៎! ឱយ្�គួសា��ជក
យ៉ា្ងគត់មត់រឿTក្នុងជីវិត។  មនុស្សមានUម៌កត�្ញូមិនងយ�ករឿទ  គឺមនុស្ស
ដែដលចិត្តមានបញ្ញរ្ឿម�ល�គបស់ភាពរឿ8យរឿស្ម�ឥតលរឿម្អ`ង អត់លរឿម្អ`ងរឿbបង
អត់លរឿម្អ`ងរឿbមិត្តភក្តិ  អត់លរឿម្អ`ងរឿbមា្ដ្យឪពុក រឿ��យដែដលអត់លរឿម្អ`ង
ពិរឿសសដែដលមនុស្ស�បុសទូរឿbរឿស្ទ��ដែតជាង៩០ភាគ�យរឿ0តមិន�ួចគឺ លរឿម្អ`ង
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 10
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រឿb�បពន្ធ។ �តង់រឿនះរឿ��យដែដលពូនិយាយថា Uម៌កត�្ញូរឿនះមិនងយនឹង
បុគ្គលណាមានរឿនាះរឿទ វាមិនដែមនគិតរឿV�ញរឿTនឹងខួ�ក្បាលរឿទ ប៉ុដែន្តវាជា
សភាពលក្ខ�ៈ�បស់ចិត្តដែដលឆប់ទទួលដឹងយ្៉ាង��័ស  យ្៉ាងសង់សុីបពី
ភាពខុស ឬភាព�តូវរឿ8យឥតលរឿម្អ`ង ឯមនុស្ស�បុសរឿ�ច�នលរឿម្អ`ងរឿb�បពន្ធខ�នួ
ឬមនុស្ស�សីដែដលខ�នួ�ស0ញ់ លក្ខ�ៈចិត្តដែបបរឿនះគឺមិនដែមនជាលក្ខ�ៈ
ចិត្តដែដលមានUម៌កត�្ញូរឿទ រឿ�Lះកត�្ញូជាសភាពពន�ឺ ឬបញ្ញ្ ចុះរឿប�វាបំាង
រឿ8យសភាពនាងជាគូរឿស្ន�៍រឿbរឿ��យ រឿមច៉រឿ~ថាបញ្ញរ្ឿក�ត មានដែតលក្ខ�ៈ
ចិត្ត�ង  មនិដែមនជាលក្ខ�ៈច្នៃនចតិ្តកត�្ញរូឿទ  មនិដែមនជាលក្ខ�ៈច្នៃនជ�មក
ឬបរឿង្គល្រឿទ។ រឿប�វាជាចិត្ត�ងឱយ្�បពន្ធរឿ��យ នាងជា�បពន្ធរឿនាះរឿឡ�ងចាង
រឿ��យ។  រឿប�នាងជា�សីកត�្ញូ  នាងមិនសប្បាយចិត្តដែដលបjីបង្កលក្ខ�ៈឱ្យ
នាងរឿឡ�ងចាងដែបបរឿនះរឿទ។ នាងនឹងនិយាយរឿ��ងរឿនះជាមួយបjី ប៉ុដែន្តសភាព
ចិត្ត�បស់មនសុស្�សីក�មណាសដ់ែដលមានសភាពចិត្តកត�្ញូរឿនះ រឿប�បjលីរឿម្អ`ង
មកខងនាង ចិត្តមនុស្ស�សីរឿស្ទ��ដែតទំាងអស់គសឺប្បាយចិត្តបាន�គប់�គងមនសុស្
�បុសរឿនាះ  �គប់�គងរឿ8យរឿភទក៏រឿ8យ  �គប់�គងរឿ8យចិត្តអា�ិត�បស់បjី
ចំរឿLះនាងក៏រឿ8យ  �គប់�គងរឿ8យសភាព�ទព្យសម្បត្តិ�បស់នាងលប់រឿb
រឿល�បjីក៏រឿ8យ �គប់�គងរឿ8យសភាពអនរុឿ�គះ�បស់បjរីឿ�Lះនាងមានជំងឺរឿ�Lះ
នាងមានកូនក៏រឿ8យ  រឿ8យសភាពអ្វីក៏រឿ8យ  នាងភាគរឿ�ច�នបំផុតដែតងដែត
សបប្ាយចិត្ត នាងមនិមានចិត្តកត�្ញដូងឹរឿទាសដែដលចិត្តបjមីានលក្ខ�ៈដែបប
រឿនះរឿនាះរឿទ។  រឿប�នាងរឿម�លរឿV�ញរឿទាស  ក្នុងផ�ូវចិត្ត�បស់នាង  ចង់ដែកបjីមjង
រឿ��យមjងរឿទ\ត រឿប�រឿV�ញថាសនា្ដ្ន�បស់បjីដែកមិន�ួច ក្នុងទា្វ្�មរឿនា�បស់នាង
ផុសចិត្តរឿម�ល�សាលបjីនាងមjងបន្តិចៗ��ូតរឿល�កច្នៃដឱបបjីរឿនាះមិនរឿក�ត ដែត
មនុស្ស�សីដែដលមានចិត្តកត�្ញូ�បរឿភទរឿនះគឺតិចតួចបំផុត។  ឯមនុស្ស�បុស
ដែដលមានដែភ្នកបញ្ញឬ្ចតិ្តកត�្ញអូតម់ានច្បត់ ឬលរឿម្អ`ងរឿbខង�បពន្ធដែបបរឿនះ
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 11
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គឺមានតិចតួចបំផុតដែដ�។ មនុស្ស�បុសដែដលជាលក្ខ�ៈបរឿង្គល្�បស់�គួសា�
មិនដែមនជារឿជ�ង�ង�បស់�គួសា�រឿទណា គឺបរឿង្គល្  គឺជំ���បស់�គួសា�ចិត្ត
មានលក្ខ�ៈមិនលរឿម្អ`ងរឿbខង�បពន្ធរឿ8យតណា្ហ្រឿភទ រឿ8យអា�ិត
រឿ8យកូន ឬរឿ8យអ្វក៏ីរឿ8យរឿនាះរឿទ គឺចិត្តមានលក្ខ�ៈរឿស្ម�រឿbតាមសភាព
�បស់មនុស្សជាបង ជាប្អូន ជា�គួសា� ឬជា�បពន្ធដែតទំាងអស់។

សំខន់បំផុតគដឺែភ្នកបញ្ញ្រឿម�លរឿV�ញរឿទាសជាពិរឿសសរឿ8យ�បពន្ធ
ដែដលមានចិត្ត�រឿ0ករឿbរឿល�បjី ឧទា���៍៖ ចិត្តអាង�ូបសម្ភស្ស អាង�គួសា�
ខង�បពន្ធជាអ្នកមាន អាងកjសីរឿណា្ដស្ អាងស្អក៏ីរឿ8យដែដលខ�នួអាចអាងបាន
រឿដ�ម្បីទុក��អាងរឿនាះជាចំ�ុចរឿខ្សាយក្នុង��មានរឿ�ប\បរឿbរឿល�បjី។ ក្នុង
ក��ីរឿនះ  បjដីែដលមានចិត្តកត�្ញរូឿម�លរឿV�ញរឿទាសដែដល�បពន្ធចាប់រឿផj�មមាន
ចិត្តដែបបរឿនះ រឿប�ទុកយូ�រឿbរឿទ\ត រឿទាសរឿនាះ�ន់ដែតUំ ដូរឿច្នះ�តូវដែតរឿ~�បពន្ធ
រឿនាះមកនយិាយពរីឿ��ងរឿនះឱ្យចប្ាស់0ស់  រឿ��យ�តូវបង្ហ្ញអំពីជំ���បស់
ខ�ួនចំរឿLះ�បពន្ធ។ បjីដែដលមានចិត្តតឹង�ឹងចំរឿLះអំរឿព�មិនគប្បីច្នៃនចិត្ត�បពន្ធ
រឿbរឿល�បjដីែបបរឿនះ គឺរឿ~ថាចិត្តកត�្ញ�ូបស់បjី ឬជាចិត្តមានជំ�� ឬលក្ខ�ៈ
បរឿង្គល្ច្នៃន�គួសា�រឿនាះ  �តូវ�ស់រឿTក្នងុភាពតឹងដែតងពី�យ្៉ាងគឺតឹងដែតងចំរឿLះ
អំរឿព�អា�កក់ទាំង¢យ និងតឹងដែតងចំរឿLះអំរឿព�អា�កក់�បស់ខ�ួនឯង។ ��
អត់ឱនឱ្យអំរឿព�អា�កក់រឿបាះទងរឿចញមក  រឿទាស�បស់វាគឺអំរឿព�អា�កក់រឿនាះ
នឹងដែបកដែខ្នងជាកូនពូនជារឿ®ក្នុងចិត្តសនា្ដ្ន�បស់�បពន្ធ  រឿ��យនិង���ស់
ក្នុងភាពអU្យ�ស័យមួយ  រឿនះគឺក�ុណារឿ��យ  គឺក�ុណាចំរឿLះ�បពន្ធកូន
មនុសស្រឿTជុំវិញខ�ួន ដូចជា��ចាយវាយ ��រឿដ��រឿលងដែដលដែភ្នកបញ្ញ�្បស់
ខ�ួនរឿម�លរឿV�ញរឿbថា  វាមិនដែមនជាទរឿង្វ�អា�កក់ដែដលបរឿណា្ដ្យរឿbគ្ម្នផល
ល្អរឿនាះរឿទ មានដែតរឿទាស�ន់ដែតUំរឿឡ�ងៗ រឿនះគជឺាជំ��។ ពូរឿ�\បរបរ់ឿ8យ
សរឿង្ខបមកដល់�តង់រឿនះក្មួយៗរឿV�ញលក្ខ�ៈច្នៃនUម៌កត�្ញូ ដែដលបរឿង្ក�តជា
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ជំ��រឿTក្នុងចិត្តសនា្ដ្ន�បស់ចិត្តមនុស្សគឺមានរឿ8យក�មរឿទ?  រឿត�ចិត្តដែដល
មានលក្ខ�ៈដែបបរឿនះ វាអាចជាចិត្តសត្វតិ�ចា្ឆ្នដែដ�ឬរឿទ?  រឿប�តិ�ចា្ឆ្នគ្ម្ន
រឿ��យ  រឿ��មតិ�ចា្ឆ្នគឺន�ករឿ�បត�ឹតដែតអត់រឿbរឿទ\តរឿ��យ  ដូរឿច្នះរឿទ�បចិត្ត
សនា្ដ្ន�បស់អ្នកណាមានUម៌កត�្ញូរឿនះគឺអបាយភូមិបិទទា្វ្�រឿ��យ។

ពូសូមសរឿង្ខបរឿឡ�ងវិញ សូមក្មយួៗសមា្គល់្ចតិ្តល្អ�បសម់នសុស្ដែតរឿb
រឿល�Uម៌បីបានរឿ��យគរឺឿមតា្ត្ ក�ណុា និងកត�្ញូUម។៌ រឿមតា្ត្សមា្គ្ល់រឿ8យចិត្ត
នឹកអនុស្សាវ�ីយ៍ ក�ុណាសមា្គ្ល់រឿ8យមនុស្សមានអU្យ�ស័យរឿ�ច�ន រឿ��យ
កត�្ញូសមា្គ្ល់រឿ8យមនុស្សមានជំ��៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2779335558961187
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ថ្ងៃ��ទី១៦ ខែ
មេ�សា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង១០:៥២នាទីយប់
រឿដ�មប្ីដឹង  ឬយល់ចិត្តរឿគបាន មនុស្សរឿ�ប�លក្ខ�ៈពី�យ្៉ាង មួយគឺ

យកសភាព�បស់ចិត្តខ�ួនរឿbស្ទង់ថា រឿត�ចិត្តរឿគអ៊ីចឹងដែដ�ឬអត់  រឿ��យនិងមួយ
រឿទ\តគឺយកបញ្ញ្រឿbស្ទង់សភាពលក្ខ�ៈ�បស់ចិត្តរឿគ។ ក្មួយៗ�តូវស�្ជឹង
គិត�តង់រឿនះឱ្យយល់  មួយគឺ�តូវយកសភាពចិត្តខ�ួនរឿbស្ទង់ឱ្យយល់ចិត្ត�បស់
អ្នកដច្នៃទ និងទីពី��តូវយកបញ្ញ្រឿbស្ទងគ់តិពីលក្ខ�ៈ�បស់ចិត្តរឿគរឿដ�ម្បីយល់
លក្ខ�ៈបញ្ញរ្ឿនះគឺចិត្តកត�្ញ។ូ  រឿ�តុអ្វក៏ីក�មមនុស្សស្ទង់យល់ពីសភាពចិត្ត
ដែដលមាន�ព�្មវហិ�Uម៌រឿមតា្ត្  ក�ុណាដែដលជាចិត្តសត្វថា្ន្កខ់្ពស់បំផុតរឿដ�ម្បី
យល់បានខ្ល្ំងរឿម�ះ?  ពីរឿ�Lះសភាពលក្ខ�ៈច្នៃន�ព�្មវិហ�Uម៌រឿនះ  គឺមាន
រឿTក្នុងចិត្តសត្វថា្ន្កខ់្ពស់បំផុត រឿ��យរឿប��ព�្មវិហ�Uម៌រឿនះមានលក្ខ�ៈUំរឿUង
ខ្ពង់ខ្ពស់រឿbរឿទ\ត  គឺក�មមានចិត្តមនុស្សLល់ឱ្យ�តូវខ្ល្ងំណាស់  ពីរឿ�Lះសភាព
ចិត្តរឿនះមិនដែមនជាសភាពចិត្ត�បសខ់�ួន។  �គន់ដែតពូស�រឿស�ប៉ុ�្ណឹង  ក្មួយៗ
យករឿbអានឱយ្កូនសិស្សរឿTតាមសា0 មនុស្សរឿTតាមផ្សា� អ្នករឿU្វ�បុ�្យ
រឿU្វ�ទានតាមពិUីសាសនា និង�គូUមា្ម្ចា�្យរឿគ�្នុងយល់សំរឿ��ពូរឿនះរឿម�លរឿb
រឿត�យល់បានរឿទ?  រឿត�ដឹងថា ពូកំពុងនិយាយអីរឿទ?  រឿពលរឿនាះក្មយួៗនឹងរឿV�ញ
សភាពមិនសា្គ្ល់ចិត្តពូច្នៃនសត្វដ៏រឿ�ច�នរឿនាះរឿ��យ។

ពូនិយាយមjងរឿទ\ត  រឿដ�ម្បីយល់ពីចិត្តអ្នកដច្នៃទ  ខ�ួន�តូវមានសភាព
Uមរ៌ឿនាះរឿTក្នុងចតិ្ត និងរឿប�គ្មន្សភាពUម៌រឿនាះរឿTក្នងុចិត្តរឿទ �តូវរឿ�ប�សភាព
បញ្ញ្ឬចិត្តកត�្ញូរឿដ�មប្ីស្ទង់យល់ចិត្តអ្នកដច្នៃទ។  ក្មួយៗមានឆ_ល់រឿទ  រឿ�តុអ្វី
បានជាពូនិយាយពីចតិ្ត�បស់មនុស្ស�តូវខ្ល្ំងរឿម�ះ ដចូក្មយួរឿV�ញ�សាបរ់ឿ��យ
ពូនិយាយអំពីសភាពចិត្តរឿតជគុ�សាន សជុាជារឿដ�ម? រឿ�តុអ្វីពូស្ទងរ់ឿV�ញ
រឿ��យពូហ៊្នថាឱ្យរឿ0កចំៗ ? រឿ��យចំរឿLះសភាពចិត្ត�បស់អ្នកដច្នៃទដរ៏ឿ�ច�ន
រឿទ\ត ពូរឿTដែតហ៊្នថាដែបបរឿនះឬដែបបរឿនាះ រឿនាះគឺសភាពបញ្ញ្ឬចតិ្តកត�្ញូ
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 14
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រឿនាះរឿ��យ។  ពូសូម�ំលឹកមjងរឿ��យមjងរឿទ\ត  រឿដ�ម្បីស្ទង់យល់ចិត្តរឿគបានមនុស្ស
មិនដែមនចូលរឿbក្នុងចិត្តរឿគរឿទ ប៉ុដែន្ត�តូវមានសភាពUម៌រឿTក្នុងចិត្តខ�ួន និង
សភាពបញ្ញ្រឿbស្ទង់ចិត្តរឿគ។ ក្មួយៗគិតរឿម�លពីUមរ៌ឿTក្នុងចិត្តមនុស្សមានដែត
បួនដប់ច្នៃម្ភ�្នងឹ មានរឿមតា្ត្ ក�ុណា មុទិតា ឧរឿប�្ខ្ Uម៌�ចដែ�ន Uម៌ឈ្ន្នីស
Uម៌គនំុំ Uម៌ព្យបាទជារឿដ�ម  ដូរឿច្នះរឿប�យកសភាពUម៌ក្នុងចិត្តខ�ួនរឿbស្ទង់ គឺ
មានលក្ខ�ៈមិនរឿ�ច�នប៉នុា្ម្នរឿទដែដលរឿយ�ងអាចស្ទង់បាន ដែតសភាពលក្ខ�ៈ
ដែដលរឿយ�ងកត់សមា្គ្ល់រឿV�ញតាម��សរឿង្កត  តាមបទពិរឿសាUន៍ដែដលរឿយ�ង
រឿ~ថាបញ្ញស្្ទង់បានមានរឿ�ច�នរឿ��ងណាស់ ដែតសភាពបញ្ញរ្ឿនះមិនងយនងឹ
រឿក�តមានរឿទ ដូរឿច្នះរឿ��យបានជាចិត្តសត្វថា្នក់្រឿ��មៗស្ទង់ឱ្យយល់សភាពចិត្ត
សត្វក្នងុថា្នក់្ខ្ពស់ គឺពិបាកយល់តាមសភាពពិតដែមនដែទន រឿ�Lះ�តូវ��បញ្ញ្
រឿ��យសភាពបញ្ញ្វាមានលក្ខ�ៈ�តឹម�តង់តាមសភាពពិតច្នៃនដំរឿ����ប�ពឹត្ត
ច្នៃនUម្មជាតិទំាង¢យ រឿ��យសត្វក្នងុថា្នក់្ទាប ចិត្តវាមានអកុសលUម៌�ចដែ�ន
ឈ្ននី្ស គំនំុ ល_ង់ អំនួត ជាប់នឹងភព ជាប់នឹង�ម ជាប់នឹងទិដ្ឋជិារឿដ�ម ដូរឿច្នះ
វារឿU្វ�រឿមច៉នឹងអាចមានបញ្ញ្ រឿប�បញ្ញ្ទាល់ដែតមានលក្ខ�ៈ�តឹម�តង់ ចុះរឿប�វា
�តូវបានរឿវ\ច �តូវបានលរឿម្អ`ងរឿ8យអកុសលUម៌�ចដែ�ន ឈ្នន្ីស អំនួត
ល_ង់ជារឿដ�ម រឿU្វ�រឿម៉ចវាអាចស្ទង់រឿ8យ�តង់បានរឿb?

ជាឧទា���៍ ក្មួយៗរឿV�ញ�សាប់រឿ��យ ពូពន្យល់រឿនះងយយល់
អស់ពីងយយល់រឿ��យក្មួយៗ  ដែតចំារឿម�លមនុស្សមកខមិនរឿb  មានជាអាទិ៍
រឿអ��យ! វាមិនអាចម៍រឿទអា្ហះ្! រឿប�និយាយដែបប�្នងឹ ដែផនដីអស់មនុស្សរឿTរឿ��យ
នរឿយាបាយមិនគិតរឿទ រឿbគិតរឿ��ងអីផុតដែផនដីឯណារឿណាះរឿbវិញ  និយាយ
�្នងុ�ចដែ�ននឹងរឿតជគុ�សាន សុជាដែដលកំពងុដែតល្បីរឿ��យ�្នងុ។ និយាយ
ដែវងរឿនាះដែវង រឿប�ចង់ឱយ្រឿគយល់ រឿម៉ចក៏មិន�កLក្យខ�ីៗមកពន្យល់រឿគមក? រឿU្វ�
នរឿយាបាយUុនអិលឌីភី�្នងឹមួយ�យអា�ត្តរិឿទ\តមិនបានមួយរឿជ�ងរឿ�អីផង
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 15
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រឿគខំរឿដ��ដែចកអំរឿណាយ  រឿគខំខ្វល់ពីរឿ��ងកូវីដ១៩ចង់ងប់រឿ��យ  ឯង�វល់ដែត
នយិាយពីUម។៌ រឿតជគុ�រឿនះរឿ0ករឿទសល្អចង់ងបរ់ឿ��យ រឿ0កនំាសត្វឱ្យ
រឿU្វ�ល្អ  ដែតឯងរឿនះគិតដែតពីអង្គយុរឿទ�សរឿគ រប់0នរប់រឿ�ដិគំនិតដែដលរឿចញ
ពីចិត្តមិនបានរឿម�ល�តង់ រឿម�ល�តឹម រឿម�ល�តូវដែដលរឿយ�ងរឿ~ថាបញ្ញ្  ឬចតិ្ត
កត�្ញចំូរឿLះចិត្ត�បស់អ្នកដច្នៃទរឿឡ�យ។ ដែចកដែផនដីគ្ន�្ស់មួយ�យ0នដែផនដី
រឿទ\តក៏មិនសា្គ្ល់ចិត្តគ្ន្ផង។ ចិត្ត�រឿប\បៗ�្នងឹរឿbបរឿង្ក�នបញ្ញស្�មាប់ស្ទង់ចិត្ត
អ្នកដច្នៃទយ្៉ាងរឿមច៉រឿbរឿក�ត រឿនះជាអកុសលUម៌ដែដលជារឿ�គ�ងររំងមិនឱ្យចិត្ត
សត្វថា្នក្ទ់ាបរឿក�តបញ្ញ្ ឬUម៌កត�្ញសូ�មាប់ស្ទង់រឿ8យ�តង់ រឿ8យ�តឹមរឿ8យ
�តូវចំរឿLះចិត្តសត្វដច្នៃទរឿនាះរឿឡ�យ។  រឿប�ចិត្តវា�រឿប\ប�្នឹង  មានអកុសលUម៌
និងអញរឿ8យតណា្ហ្  រឿ8យមានះជារឿដ�ម  រឿត�ឱ្យរឿយ�ងបរឿង្ក�នបញ្ញ្  ឬUម៌
កត�្ញូរឿbឱ្យចិត្តវាយា៉្ងរឿម៉ចរឿbរឿក�ត ដូរឿច្នះជីវិត�បស់វាគឺ�ស់មិនសា្គ្ល់ចិត្ត
អ្នកដច្នៃទរឿ��ពីចិត្ត�កុមវា�្នងុដែតជារឿ�\ងដរប រឿ��យកំរឿ��តវាដែតក្នងុន�ក រឿ�បត
តិ�ចា្ឆន្�្នងុរឿ8យវិលវល់ក្នងុកំរឿ��តទំាងរឿនាះមិនឈប់ឈ��កកដែន�ងប��ប់
គ្ម្នរឿសាះរឿឡ�យ។  ពូ�ួសដែតចិត្តរឿមjចសត្វទាំងរឿនាះបំផ្ល្ញខ�ួនឯងអីក៏ដល់
ថា្នក់្រឿនះ យល់ចិត្តរឿគឱ្យ�តង់ ឱ្យ�តឹម ឱ្យ�តូវតាមសភាពចិត្ត�បស់រឿគរឿb រឿ��យ
ចាំសរឿ�មចចិត្តរឿU្វ�អា�កក់រឿល�រឿគ ឬមិនរឿU្វ�អា�កក់ វា�តូវយល់ឱ្យ�តូវ ឱ្យ�តឹម
ឱ្យ�តង់�គប់រឿ��ងទំាងអស់ គឺបញ្ញជ្ាមុនសិន រឿ��យចង់រឿU្វ�បាបរឿគ ចង់ឈ្នះរឿគ
ចង់�កលុយឱ្យបានរឿ�ច�ន  ចង់ជិះជាន់រឿគ  ចាំរឿU្វ�រឿ��ង�្នឹងតាមរឿ��យ  ឱ្យដែត
យល់ឱ្យ�តូវតាមសភាពពិតច្នៃនចិត្តរឿគ និងអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងរឿ0កជាមុនសិនរឿb
រឿនាះវាបាន�បរឿយាជន៍មកខ�នួរឿ��យ ដែតយល់មិនបានអ្វីៗតាមសភាពពិតដែបប
រឿនះគឺវាបំផ្ល្ញខ�ួនវារឿត�។

រឿ��ង�តឹម�តូវវា�តូវយល់  វា�តូវស្ទង់ដឹងសភាពចិត្តរឿគតាមដំរឿ���
ពិត�បស់ចិត្តរឿគ ស្ទង់យល់ពីខ�នួឯងតាមដំរឿ���ពិត�បស់ចិត្តខ�នួឯង និងស្ទង់
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អកនដិ្ឋព្រ�ហ្ម ព្រ�ះព្រ�ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ៣ អានលោដ�ម្បីជាទី�ឹង

ដំរឿ���សព្វយា៉្ងដែដល�ប�ពឹត្តរឿbបានវា�តឹម�តូវ រឿ��យដែដលយល់�តឹម�តូវ
រឿTទីចុងប��ប់ គឺយល់ថាពិភពរឿ0ករឿនះរឿក�តពីកមា្ល្ំង  រឿ��យស្ទង់ដឹងថា
គឺជាកមា្ល្ំងដែមន គឺ�ពះអ��ន្ត�្នុងរឿ��យ រឿ��យចង់មកសមា្លប្់ ចង់មក�កសុី
រឿកង�បវ័�� ចង់ឈ្នះរឿគ ចង់បានមុខមាត់ ចាំចង់បានតាមរឿ��យ ប៉ុដែន្តដំបូង
�តូវយល់ឱ្យបានអ្វីៗ តាមដំរឿ���ពិត�បស់វាគឺរឿដ�ម្បីខ�នួឯងរឿទណ៎ា!  គឺយល់ឱ្យ
បានថាអ្វីៗ �តូវ�ប�ពឹត្តរឿbតាមដំរឿ���ពិត�បស់វា កំុលរឿម្អ`ងណ៎ា!  ដឹងព័ត៌មាន
ពីUម្មជាតឱ្ិយពិតឥតលរឿម្អ`ង គជឺា�បរឿយាជន�៍បស់ខ�ួនរឿទរឿត� រឿពលដឹង�តឹម�តូវ
�ួចរឿ��យ ចង់ឈ្នះរឿគ កច៏ង់រឿb ចង់រឿbបរឿង្ក�តកូនរឿ�\��ូ�រឿពញដែផនដីរឿទ\ត
ក៏បរឿង្ក�តរឿb ចង់�កសុឱី្យមានបាន មានមុខមាត់ ក៏រឿU្វ�រឿb ដែលងមានអ្នកថាអី
រឿ��យ ដែលងមានអ្នកណាឃាត់រឿ��យ ដែតសុំដំបូងច្នៃដឱ្យយល់អ្វីៗ�ប�ពឹត្តរឿb
តាមដំរឿ���ពិត�បស់វាសិន។ ��យល់ដែបបរឿនះគឺជា�បរឿយាជន៍�បស់អ្នកឯង
រឿទ រឿម៉ចក៏មិន�ពមរឿឈ្វងយល់? រឿម៉ចក៏អ្នកឯងបំផ្ល្ញខ�ួនឯងអី៊ចឹង? មិនចង់
ដឹងព័ត៌មានពិតរឿទឬ?  បានដែតព័ត៌មានពិតរឿ��យ ចង់រឿU្វ�អីក៏រឿU្វ�រឿb។  ព័ត៌មាន
ពិតរឿTទីបំផុតគឺខ�ួនឯងជាកមា្ល្ំងគឺ�ពះអ��ន្តរឿTរឿពល�្នុង។ Uមគ៌ឺវាអី៊ចឹង
ណ៎ាក្មួយៗ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2779657282262348
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