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ថ្ងៃ��ទី០៥ ខែ
ឧ&ភា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង៥:១៨នាទីលា្ងាច
មនសុស្គចឺតិ្ត។ រឿពលសា្លប្ស់ម្បក�យរឿចាលរឿTរឿល�ដែផនដី ចិត្តបន្ត

ដំរឿ���រឿbមុខរឿទ\ត។  ចិត្តអត់យករឿbជាមួយនូវអា�ម្ម�៍�ុញ�ចានឱ្យមាន
រឿ8យ�យរឿទ  គឺអា�ម្ម�៍ចង់�ួមរឿភទ  អា�ម្ម�៍រឿ�សកឃា្ល្នអាហ�  និង
អា�ម្ម�ខ៍្លច្ងប។់ រឿTសលអ់ា�ម្ម�៍រឿផ្សងរឿទ\តបុ៉នា្មន្ ជាអា�ម្ម�៍�បសច់តិ្ត
ប៉ុដែន្តអា�ម្ម�៍�បស់ចិត្តមានUម៌ដែដលចិត្តគ�ួ�តូវ��  នងិUម៌ដែដលចិត្តមិនគួ�
�តូវ�� ដែតចិត្តមនុស្សទូរឿb ឬចិត្តថា្នក់្ទាបមានចិត្តអបាយភូមិជារឿដ�ម ប៉ះLល់
ខ្ល្ំងណាស់រឿbដល់ចិត្តគឺរឿ0កUម៌  ដែតចិត្តសត្វថា្ន្កខ្ពស់មិន�តូវ��រឿ0ក
Uម៌រឿនះរឿទ គឺ�តូវ��ទឹកចិត្ត គឺចិត្តរឿមតា្ត្ និងចិត្តក�ុណារឿ�Lះចិត្តបានទទួល
ទឹកចិត្តរឿនះ ចិត្តសត្វថា្ន្កខ់្ពស់ទទួលបានអា�ម្ម�៍កក់រឿ�្ដ្។

រឿមjចបានរឿយ�ងថារឿ0កUម៌ជារឿសចកj�ីតូវ���បស់ចិត្តវរឿង្វង? រឿ�Lះ
រឿប�រឿយ�ងនយិាយពរីឿ0កUមទ៌ាំងបួនដែដលចិត្តចងប់ានគបឺាន0ភ បានយស
បានស�រឿស�� និងបានសខុ គចឺតិ្តមនិបានទទួលភាពកករ់ឿ�្ដរ្ឿឡ�យ ចិត្តរឿTដែត
គ្ម្នជ�មកដដែដល ដែតចិត្ត�ចឡំថារឿនាះជារឿសចកjី�តូវ���បស់ចិត្ត។ ចដំែ�ក
រឿ0កUម៌បួនយ្៉ាងរឿទ\តដែដលផ្ទុយ  គឺជាអ្វីដែដលចិត្តខ្ល្ចក្នុង��ទទួលបាន
បំផុត។  ពូសូមបញ្ជ្ក់រឿ0កUម៌ទីបួនគឺសុខ  រឿត�អ្វីជាសុខ?  គឺអា�ម្ម�៍បាន
ទទួលភាពសុខរឿ8យបានសញ្ញ្ទំាងបី�បស់សត្វ  គឺបានច្នៃដគូរឿភទដែដលខ�ួន
រឿពញចិត្ត មាន�ូបចកុ�គប់�គន់ និងមានសុវត្ថិភាពឱ្យដល់ជីវតិ រឿ��យអ្នក
ដែដលបានអា�ម្ម�៍សខុដែបបរឿនះ គពួឺកអឺ�Åបុ ពួកអូ¨សា្តលី្ អារឿម�ិក �ណា8
ជប៉ុនជារឿដ�ម។ រឿត���បាន�បស់មនុស្សដែដលរឿយ�ងបានរឿ�\បរប់ខងរឿល�រឿនះ
ចិត្តបានស្កប់ស្កល់ មានជ�មកគត់មត់រឿ��យឬរឿT? រឿទ! គឺចិត្តរឿTដែតអត់ជ�មក
ដែតដដែដល ដូរឿច្នះ0ភ យស ស�រឿស�� សុខ មិនរឿU្វ�ឱ្យចិត្តមានជ�មកកក់រឿ�្ដ្
មានសង្ឃឹម�ីករយក្នុងជីវិត�បស់ចិត្តរឿទ គឺរឿ0កUមម៌ិនបាននំាសុខរឿbដល់
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 181
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ចិត្តរឿទ  ដែដលជាជ�មក�បស់ចិត្តពិត�បាកដ  គឺទឹកចិត្តមនុស្ស  រឿ��យដែដល
រឿ~ថា  «ទឹកចិត្ត» គឺទឹកចិត្តរឿមតា្ត្  និងក�ុណារឿនះឯង។  ចិត្តអ្នកដែដលមាន
រឿ�គ�ងទទួលគឺចិត្តរឿមតា្ត ្និងក�ុណាទទួលស្កប់ស្កល់កក់រឿ�្ដ ្រឿ8យបានទទួល
ទឹកចិត្តរឿមតា្ត្ និងក�ុណា�បសចិ់ត្តអ្នកដច្នៃទ មិនដែមនរឿ0កUម៌រឿទ បុ៉ដែន្តរឿទាះអ្នក
ដច្នៃទមានទឹកចិត្តគឺចិត្តរឿមតា្ត្  និងក�ុណាUំរឿUងបង��ូរឿbឱ្យចតិ្តអ្នកដច្នៃទក៏រឿ8យ
រឿប�ចិត្តអ្នកដច្នៃទរឿនាះគ្ម្នចិត្តរឿមតា្ត្ និងក�ុណាស�មាប់ទទួលស្ទង់ដឹងនូវទឹក
ចិត្តរឿមតា្ត្ និងក�ុណា�បស់អ្នកឱ្យរឿទ រឿនាះចិត្ត�បស់អ្នកគ្មន្រឿមតា្ត្ និងក�ុណា
ចាំទទួល នឹងគ្ម្នបានទទួលទឹកចិត្តអ្នកឱ្យរឿទ រឿ��យចិត្តអ្នករឿនាះមិនបាន
ទទួលនូវភាពកក់រឿ�្ដ្  ឬជ�មកជីវិតដែតដដែដល។  ក��ីរឿនះវាមានសភាព
ដូចជាទឹកដែដល�ូ�ចុះពីរឿល�កំពូលភ្នំយ្៉ាងខ្ពស់ ដែតអ្នកដែដលមានចិត្តចង់ផjល់
ឱ្យរឿនាះបាញ់ទឹកចិត្តសំរឿ§រឿbរឿ��យ ដែតមនុស្សឥតមានអ្វមីកទទួលទឹករឿនាះ
រឿសាះ ទឹករឿនាះ�ូរឿចាលឥតបាន��អ្វចំីរឿLះមនុស្សទាល់ដែតរឿសាះ ដែតចំរឿLះ
ចិត្តអ្នកមានរឿមតា្ត្  ក�ុណាចំាទទួលដឹង រឿ�ប\បដូចជាអ្នកមានLង មានUុង
ចំាទទួលទឹកដូរឿចា្នះ្ដែដ�។  អ្នកដែដលគ្មន្រឿមតា្ត្  ក�ុណាចំាទទួលចតិ្ត�បស់អ្នក
ផjល់ឱយ្  វានិយាយរឿ8យសភាពចិត្តមិនដឹងគុ�ថា  ទឹកចិត្ត�្នឹងសុ8ីច់អី?

វាសា្គ្ល់ដែតអំរឿណាយ សា�Åុងមួយ �កមា៉្មួយ លុយមួយមុឺន ពី�មុឺនរឿ�\ល ឬ
សមា្ភ�្រឿផ្សងៗ  វា�បមាrទឹកចិត្តមនុស្សដែដលជា�បស់មានតច្នៃម�បំផុតក្នងុរឿ0ក
ដែដលរឿយ�ងរឿ~ចិត្ត�បរឿភទរឿនះថា ចិត្តអកត�្ញ ូ �បមាrទឹកចិត្តមនុស្សដែដល
រឿយ�ងរឿម�លតាមផ�ូវមរឿនារឿយ�ងរឿb រឿយ�ងដែ�សកក្នុងចិត្តរឿយ�ងថា អូ! អវំសិរឿរ
រឿ��យ!  មនុស្ស�បរឿភទរឿនះគ្មន្ទឹកចិត្តចំាទទួលរឿទ ចិត្តពួកវាសា្គល់្ដែតទឹកលុយ
ដែតបុ៉រឿណា|ះ្  អី៊ចឹងរឿ��យបានជាមនុស្ស�បរឿភទរឿនះដែដលរឿចញពីអិលឌីភីរឿb
វាបាននិយាយថា ពូបានចាយលុយដែដលរឿគចូលមកឱ្យបកស្ ។ ពូ�កដែតពុរឿទា្ធ្
ក្នុងអា�ម្ម�ព៍រូឿទ អូ! អារឿថាកអស់រឿនះ ខ�នួវារឿថាកមិនដែដលមានទឹកចិត្តសមា្គល់្
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 182
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ដឹងទឹកចិត្តមនស្ុសដូចពូអី៊ចឹង!  បានជាយកទឹកចិត្តពូរឿbរឿ�ប\បរឿU\ប�្នឹងលុយ
មួយមុនឺ ពី�មុឺនដុ0្ល្��្នឹង។ ទឹកចិត្តផjល់ឱយ្រឿ8យកjី�ស0ញ់ និងអា�ិត
ចំរឿLះ�បជាពល�ដ្ឋដែខ្ម�  ទិញបុ៉នា្មន្មឺុន0នដុ0្ល�្ក៏ទិញមិនបានដែដ�។ ក្មយួៗ
គិតរឿម�លរឿ8យរឿសា្ម្ះ�តង់ចុះ ទឹកចិត្តអា�ិត�ស0ញ់ចំរឿLះមនុស្សដែខ្ម�
�បស់ចិត្តពូ វាមានទំ�ំUំរឿUងក�មិតណា រឿ��យរឿត�រឿគយកទឹកលុយក្នងុក�មិត
ណាមកទិញទឹកចិត្តពូរឿនះបាន?  មានដែតមនុស្សរឿថាករឿទដែដលគ្ម្នទឹកចិត្ត
អា�ិត�ស0ញ់រឿនាះ វាអាចលក់ក្បាលបាន មិនដែមនលក់ទឹកចិត្តរឿទ។ រឿប�
គ្ម្នទឹកចិត្ត�ស0ញ់អា�ិតជាតិផង រឿត�រឿគយកលុយមកទិញឱ្យមនុស្ស
រឿb�ស0ញ់ជាតិយ្៉ាងរឿមច៉រឿbរឿក�ត?  ទិញយ្៉ាងរឿមច៉ក៏វាមិនរឿចញជាទឹកចិត្ត
�ស0ញ់ជាតិ�្នងឹរឿbរឿក�តដែដ�អារឿថាក  បុ៉ដែន្តរឿប�ដែអ�ងមានចិត្តអា�ិត�សា0ញ់
ជាតិ  រឿ��យខំ�បឹងរឿU្វ���រឿដ�ម្បីបរឿ�ម�ចិត្តអា�ិត  និង�ស0ញ�់បស់ដែអ�ង
ចំរឿLះជាតិ �សាប់ដែតរឿគមកនិយាយទិញទឹកចិត្តដែអ�ងដែដល�ស0ញ់ជាតិរឿនះ
រឿពលរឿនាះចិត្តដែអ�ងនឹងរឿ�្ដ្ភា្ល្ម  រឿ��យតបរឿbវិញថា  ដែអ�ងអីក៏រឿថាករឿម�ះអា!

ដែអ�ងចង់យកលុយមកទិញទឹកចិត្តអញ  អញរឿU្វ���ង�ជួយ�បជាពល�ដ្ឋគឺ
រឿ8យទឹកចិត្តអា�តិ និង�ស0ញ់ វាគ្មន្អ្នកណាអាចទិញទឹកចិត្តឱ្យអញ
រឿb�ស0ញ់ និងអា�ិតមនុស្សរឿទ កុំយកចិត្តរឿថាកទាប�បស់មនុស្សUុន
ដែអ�ងមកr�ងឹនឹងចិត្តអញ មនុស្សដែអ�ងគ្មន្ទឹកចិត្តរឿទ ដូរឿច្នះមានដែតក្បាល�្នងុ
រឿ��យលក់រឿb  ឱនក្បាលមកអញ�បមាrជាន់ឈ�ីរឿលង  ចាំអញឱ្យលុយ។
មនសុ្សគ្ម្នទឹកចិត្តដូចដែអ�ង ដែអ�ងមិនសា្គល្់ Lល់មិន�តូវ���បមាrទឹកចិត្តរឿទ
ដែអ�ងសា្គ្ល់ដែតទឹកលុយ ដូរឿច្នះក្បាលដែអ�ង�្នឹងរឿគទិញនឹងទឹកលុយបានអី៊ចឹង
រឿ��យ  ដែតទឹកចិត្តអញមិនរឿថាកទាបរឿbបjូ�ជាមួយនឹងលុយរឿទអារឿថាក រឿនះ
គឧឺត្តមគតិណា៎ក្មួយ។ រឿប�គិតពីទំ�ំទឹកលុយ �បំាLន់  មួយមុឺន ពី�មុឺនក្នុង
មួយដែខ វាជាចំនួនលុយតិចតួចណាស់ចំរឿLះមនុស្សដែដលមានទឹកចិត្តUំរឿUង
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 183
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ដូចជាពូ ដែតរឿពលដែដលពូរឿម�លរឿV�ញដល់��លះបង់�បស់�បជាពល�ដ្ឋចំរឿLះ
ចលនាអិលឌីភី ទឹកចិត្តរឿនះវាមានតច្នៃម�UំរឿUងខ្ល្ំងណាស់ ដរូឿច្នះរឿ��យ រឿទ�ប
ពូនិយាយជាមួយមនុស្សក្នុងបក្សទំាងអស់ថា  អ្នកដែដលអាចចំណាយលុយ
ដែដល�បជាពល�ដ្ឋចូលមកអិលឌីភី រឿ��យមិនឆ្គងក្នុងផ�វូអា�ម្ម�៍�បស់ពូ គឺ
មានដែតពូមា្នក់្គត់ អ្នកណារឿផ្សងរឿ��ពីពូ ចំណាយលុយដែដលជារឿញ�សឈម
�បជាពល�ដ្ឋចូលក្នុងចលនាអិលឌីភី គឺសុទ្ធដែតមិនសម មិនទំនង វាខុសឆ្គង
ក្នងុផ�វូអា�ម្ម�ទំ៍ាងអស់ គឺមានដែតចិត្តពូមា្នក់្គត់ដែដលអាចចំណាយលុយដែដល
ជាកមា្ល្ំងរឿញ�សឈម�បស់�បជាពល�ដ្ឋរឿbរឿ��យមិនឆ្គង។  រឿប�ពូ�បាប់ថាឱ្យ
អ្នកណាចំណាយ រឿទ�បអ្នករឿនាះចំណាយបាន រឿU្វ�ដែបបរឿនះរឿទ�បវាមិនឆ្គងក្នងុ
ផ�វូអា�ម្ម�៍ពូ។ ដែតពួកមនុស្សរឿថាកទាបដែដលគ្ម្នទឹកចិត្ត វារឿម�លរឿV�ញដែត
ទឹកលុយ  វារឿម�លរឿV�ញលុយមួយមឺុន ពី�មឺុនដុ0្ល�្អសា្ច�្្យខ្ល្ងំណាស់ ដូរឿច្នះ
រឿ��យបានជាវាមិនអាចស្ទង់ទឹកចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់�បស់ពូបាន។ មនុស្សរឿថាកទាប
រឿត�មានទឹកចិត្តរឿbអាចស្ទង់ទឹកចិត្តមនុស្សដខ៏្ពង់ខ្ពស់យ្៉ាងរឿម៉ចរឿbរឿក�ត? មក
ដល់�តង់រឿនះ ពូនឹករឿV�ញដល់រឿ��ងប្អនូមា្នក់្រឿTអូ¨សា្តលី្ វានិយាយថាទឹកចិត្ត
បងមិនងយមានអ្នកណាស្ទង់ដល់  រឿ��យយល់បានរឿទ  ខ*ុំមានរឿ��ងមួយ។
�លរឿពលមួយរឿនាះ  ខ*ុំបានរឿbទិញដីរឿTមjុំសា�្នរឿលខដប់ផ�ូវជាតិរឿលខ៦ A

ខ*ុំដឹងថាដីរឿនាះវានឹងរឿឡ�ងច្នៃr�  រឿ��យវាចំរឿ�ញរឿ�ច�ន ខ*ុំក៏ស�មុកទិញអស់
លុយពីខ�នួ  រឿ��យរឿTដែតចង់ទិញរឿទ\តរឿ�Lះខ*ុច្ំបាស់ថាដីរឿនាះវាមខុដែតរឿឡ�ង
ច្នៃr�ខ្ល្ងំ វាជាដីដែ�សលិចទឹករឿទ ជំនាន់ខ*ុំទិញវាមានតច្នៃម�រឿថាកៗរឿទ ប៉ដុែន្តខ*ុំដឹង
ថាដីរឿនះនឹងរឿឡ�ងច្នៃr�ខ្ល្ំងរឿTច្នៃr_រឿ��យ។  ខ*ុំទិញបានជិតដប់�ិចតាក៏អស់
លុយរឿb។  រឿ8យខ*ុំដឹងថាដីរឿនាះនឹងរឿឡ�ងច្នៃr�ខ្ល្ំង  ខ*ុំក៏រឿb�បាប់មិត្តភក្តិឱ្យ
វាមកទិញដែដ�។ រឿ8យខ*ុំដឹងថាមិត្តភក្តិខ*ុំចិត្តមិនUំទូ0យដូចខ*ុំរឿទ  វាសា្ដ្យ
ខ្លច្បាត់បង់លុយណាស់។ ដល់ដែតខ*ុំដឹងចិត្តវាអី៊ចឹងរឿ��យ ខ*ុកំ�៏បាបវ់ាថាដែអ�ង
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 184



អកនដិ្ឋព្រ�ហ្ម ព្រ�ះព្រ�ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ៣ អានលោដ�ម្បីជាទី�ឹង

យកប�ង់ផ្ទះរឿbបញ្ច្ំUនាគ�  រឿ��យយកលុយរឿbទិញដីដែក្ប�អញរឿនាះរឿb
វានឹងចំរឿ�ញរឿ�ច�នណាស់ អញដឹងដែអ�ងគ្មន្លុយរឿទ អី៊ចឹងយកប�ង់ផ្ទះរឿb
បញ្ច្ំយកលុយមកទិញដី�្នុងរឿb រឿ��យ���បាក់ចាំអញបង់ឱ្យ។  បងឯង
រឿម�ល�សាប់ដែត វាស្ទង់ចិត្តខ*ុមិំនដល់រឿ�Lះចិត្តវាតូចរឿពក វាក៏និយាយនឹង�បពន្ធ
វាថា អញមិនរឿជ�រឿទ វារឿម៉ចក៏មិនយក�ទព្យសម្បត្តិវារឿbបញ្ច្ំ  រឿ��យយក
លុយរឿbទិញដី�្នងុខ�នួវារឿb  វាមិនដែដលអ្នកណាចិត្តល្អដល់ថា្នក់្មកបង់លុយ
ច្នៃr���ជំនួសរឿគ រឿ��យឱ្យរឿគយកលុយរឿbទិញដីចំរឿ�ញយកខ�នួឯងរឿទ អញ
មិនរឿជ�រឿទ វាមុខដែតមានល្បិចចំរឿ�ញក្នងុរឿ��ង�្នងឹរឿ��យ។ តាមពិត ខ*ុបំញ្ច្ំ
�ទព្យសម្បត្តអិស់រឿbរឿ��យ រឿប�រឿTសល់ ខ*ុបំញ្ច្រំឿទ\តរឿ��យ រឿប�ខ*ុមិំនមានចិត្ត
ថាបង់���បាក់ជំនួសវា �បដែ�លវាទិញយ៉ា្ង វាមិនរឿជ�ថាចិត្តខ*ុំអាចរឿចញ
���បាក់ជួសវារឿទ។ ពូសា្ដ្ប់រឿ��ងរឿនះរឿ��យ ពូរឿស�ច�ួសដែតចិត្ត  នឹកថាដែមន
រឿ��យ មនុស្សមិនដែដលមានទឹកចិត្តចង់ជួយអ្នកណា  យកចិត្តខ�នួរឿនាះមកស្ទង់
មនុស្សចិត្តទូ0យ  Lល់ចិត្តទូ0យរឿនាះមិន�តូវរឿទ  វារឿថាកទាប  វាស្ទង់
រឿV�ញថាអ្នកដច្នៃទចិត្តរឿថាកទាបដូចវាអ��ងុ។ ចុះទ�មំាចិត្តពូដែដលរឿល�សរឿគក្នងុ
រឿ0កសម័យរឿនះ ចិត្តមនុស្សរឿថាកទាបវាស្ទង់ចិត្តពូ�តូវដែដ�? រឿប�និយាយពី
ទំ�ំទឹកលុយបួនដប់មុឺនដុ0្ល្�វាតិចតួចណាស់ស�មាបច់ិត្តពូ  ពូឱ្យរឿគមjង
មួយមុនឺ ពី�មុឺន បីមុឺន ��ូតដល់ដប់មុឺនអស់លុយសឹងដែតវាល់0នក្នុងជីវិត
ពូ  ដែតពូមិនដែដលគិត  ឬចាប់អា�ម្ម�៍ថារឿ�ច�នមjងណារឿទក្នុងអា�ម្ម�៍ពូ  គឺ
ពូទទួលដងឹដែតទឹកចតិ្តពូបានឱ្យចំរឿLះមនុស្សដែដលពូចង់ឱ្យ�ួចរឿ��យ ពូUូ�ចិត្ត
ដែតប៉រុឿណា|្ះ។ ដែតទឹកលុយដែដល�បជាពល�ដ្ឋចូលមក រឿទាះតិចក៏រឿ8យ ក៏ពូ
រឿម�លទឹកចិត្តលះបង�់បស់ពួកគត់រឿV�ញថាUរំឿUញណាស់ ដែតរឿប��ំរឿល�ករឿប�ក
ក�យរឿ��ងលុយខ�នួឯងចលូភា្ល្ម  រឿU្វ�ដូចជាលុយ�្នឹងរឿ�ច�នណាស់  ចះុទឹក
ចិត្តរឿគ �បុង�ត់ច្នៃr�នឹងលុយខ�នួឯង�្នងឹ។ កុំរឿU្វ�ឫករឿថាក អារឿថាក អញរឿគ�ព
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 185
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ណាស់ទឹកចិត្ត  ប៉ុដែន្តដែអ�ងរឿU្វ�ឱ្យទឹកចិត្តដែអ�ងអស់តច្នៃម�ជាទឹកចិត្ត�លីង ដែអ�ងនំា
រឿថាកដល់ខ�នួដែអ�ងរឿទណាអារឿថាក។

ពូគិតដឹងថា  ទឹកចិត្តពូUំរឿUង��ូតពិបាក�កអ្នកមករឿ�ប\បរឿU\បណាស់
មិនដែមនទំ�ំទឹកលុយដែដលពូបានចំណាយរឿbរឿទ បុ៉ដែន្តគឺទំ�ំទឹកចិត្តដែដល ពូ
មានចំរឿLះមនុសស្រឿ0កដែដលចិត្តពូមិនរឿT�តឹមជាតិសាសន៍ផង  គឺសាសន៍
អ្វីក៏រឿ8យ  សាសនាអ្វីក៏រឿ8យក៏ក្នុងជរឿ� ចិត្តពូរឿV�ញដែតទុក្ខ�បស់មនុស្ស
�គប់ៗគ្ន។្  ពូចង់ឱ្យមនុស្សបានសុខរឿ8យគ្មន្�ប�ន់ពូជសាសន៍រឿឡ�យ  រឿ��យ
គឺចិត្តរឿនះរឿ��យដែដលវា�ំខនដល់ដំរឿ�កពូជាងរឿគបំផុតក្នុងជីវិតពូ  ដែតវាក៏
ជា��ចូលចតិ្តច្នៃនជីវតិពូដែដ�។ ពូចូលចតិ្តរឿដកស�្ជឹងគតិក្នងុបន្ទប់បិទរឿភ��ងដែត
មា្ន្ក់ឯង គិតអំពីជីវិតមនុស្ស រឿត�ជវីិតរឿក�តមកជួបដែតទុក្ខដែបបរឿនះរឿទឬ?  ជីវិត
មានដែតរឿពលរឿក�តមក រឿ��យប��ប់រឿbវិញក្នុងរឿពលសា្ល្ប់ដែតប៉ុ�្ណឹងរឿទឬ?

រឿប�បុ៉�្ណងឹ  គឺគ្មន្ន័យអ្វទំីាងអស់។  អនុស្សាវ�ីយ៍ដែផ្អមដែល�ម  និងជូ�ចត់ដិត8ម
ក្នុងជវីិតពូជាប់  ពូដែសនរឿសាករឿÕនឹងជីវិតឥតន័យរឿនះ រឿទ�បដែតរឿពលពូបាន
យល់អំពីដំរឿ���Uម្មជាតិដែដល�ពះពុទ្ធ�តាស់ដឹង រឿទ�ប��ខ្វល់ខ្វយ្ក្នងុជរឿ� 
ចិត្តពូតំាងពពូីដងឹកj�ី�តូដល់អាយុជាងហសបិឆ្ន្ំ  �តូវបានរឿ8ះ�សាយ រឿប�
ចិត្ត�បស់ពូរឿTជាប់ស្អិតដែតរឿ��ងជីវិត  ដែតរឿ��ងសុខទុក្ខ�បស់មនុស្ស  រឿត�ឱ្យពូ
មានរឿពលឯណារឿbគិតរឿ��ងចង់បានលុយកំបុិកកំប៉ុកដែបបរឿនះរឿនាះ?  ប៉ុដែន្ត
មនុសស្រឿថាកទាបទំាង¢យ  ដែដលចិត្តវាLល់�តូវដែតរឿសចកjីសប្បាយពីរឿ��ង
លុយ�ក់�ទព្យសម្បត្តិ  រឿ��យវាយក ចិត្ត�មុិក�ម៉ក់កបំុិកកំប៉ុកមកស្ទង់រឿម�ល
ចិត្តពូ រឿត�ស្ទង់រឿbរឿV�ញអ្វី?  រឿV�ញចិត្តវា�្នុងរឿ��យ រឿ��យវាក៏�បទូសjរយ
នឹងពូតាមចិត្តវាដែដលវាស្ទង់រឿV�ញនះុរឿb រឿ��ងវាមានដែតប៉ុ�្ណឹង។ រឿ�Lះដែតវា
យកចតិ្តរឿថាកទាប�បស់វារឿbស្ទង់ចិត្តរឿគ  រឿ��យរឿV�ញចិត្តរឿថាកទាប�បស់វា
�្នុងអី៊ចឹងរឿ��យ បានជាក្នងុជីវិតវាមិនដែដលមានអា�ម្ម�៍រឿគ�ពអ្នកណារឿទ
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 186
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វាមិនទំាងសា្គ្ល់អា�ម្ម�៍រឿគ�ពរឿនះផង។ វាស្ទង់រឿbរឿV�ញដែតអា�ម្ម�៍ខ្ល្ច
រឿ�Lះខ្លច្បាត់�បរឿយាជន៍ណាមួយ�បស់វា វាក៏រឿ�\បបាយរឿ�\បទឹកបរឿ�ម�រឿយ�ង
រឿV�ញមុខរឿយ�ងរឿចះជ�មាបសួ�ជារឿដ�ម  រឿ��យគិតថាវាក៏រឿចះរឿគ�ពរឿគដែដ�
ដែតរឿពលវាដឹងថាបាត់�បរឿយាជន៍  ដែលងសង្ឃឹមថាស្ទួច�បរឿយាជន៍បានរឿ��យ
វាដែប�មកខំរឿយ�ងភា្ល្ម រឿ��យវាស្ទង់ថាអា�ម្ម�៍រឿគ�ពមនុសស្គឺអី៊ចឹងរឿ��យ
វាមិនដឹងថាអា�ម្ម�៍រឿគ�ពមិនអាចងកមក�បទូស្តជាមួយនឹងមនុស្សដែដល
ខ�ួនធា្ល្ប់មានចិត្តរឿគ�ពរឿនាះភា្ល្មៗបានរឿទ  ដូចឪពុកមា្ន្ក់ដែដលរឿយ�ងដឹងថា
គត់ជាមនុស្ស�តឹម�តូវតំាងពីរឿយ�ងរឿTរឿក្មង ��ូតដល់រឿយ�ងអាយុច្នៃម្ភសាមសិប
ឆ្ន្ំរឿbរឿ��យ ចិត្តរឿគ�ពឪពុករឿ8យយល់ថាឪពុកជាមនុសស្�តឹម�តូវ  �សាប់
ដែតច្នៃr_មយួរឿយ�ងដឹងថាគត់រឿU្វ�រឿ��ងមិន�តឹម�តូវ Uម្មជាតិចិត្តដែដលធា្ល្ប់រឿគ�ព
កប់យ្៉ាងរឿ�¹ក្នងុរឿបះដូង មិនអាចងកមក�បទូសjភា្លម្ៗរឿbរឿក�ត�ួចរឿទ មិនដឹង
ថារឿត�គត់រឿU្វ�កំ�ុសដល់ណារឿនាះរឿទ  រឿទ�បរឿយ�ងអាចរឿឡ�ងបកអា��តគត់
ជាសាធា��ៈបាន។  ពូស្ទង់មិនរឿV�ញថាគត់រឿU្វ�រឿទាសកំ�ុសUំប៉ុណា|្រឿទ
ដែដលចិត្តរឿយ�ងអាចរឿឡ�ងរឿb�បទូស្តនឹងមនុស្សដែដលរឿយ�ងធា្ល្ប់រឿគ�ពបាន។
ពូស្ទង់រឿbរឿV�ញថា រឿប�ប៉ះប្៉ាច់ រឿ��យ�បទូសjតបមកភា្លម្ ចិត្តកត�្ញូ ឬបញ្ញ្
�បស់ពូ�បាប់ថា  ចិត្តវាមិនដែដលរឿគ�ពរឿយ�ងតំាងពីយូ�ណាស់មករឿ��យ  មាន
ដែតខ្ល្ច មនិដែមនរឿគ�ពរឿទ ឬរឿប�ខ�ួនឯងថាមិនខ្លច្រឿទ មានដែតចិត្តUម្មតាៗមិន
ដែដលរឿគ�ពអ្នកណារឿទ ប៉ុដែន្តពួកចិត្តន�ក ចិត្តរឿ�បត ឬចិត្តតិ�ចា្ឆ្នវាយល់ថា
រឿនាះគឺចិត្តរឿគ�ពរឿ��យ ដូចអាន�ករឿTបាត់ដំបងអីរឿនះ ពូ�គន់ដែតសួ�យ្៉ាង
ខ�ថីា ក្មយួឯងយកអារឿព�ជដែមនរឿទ? វាភ័យរឿ��យ�ត់រឿbបាត់រឿb រឿ��យ�សាប់
ដែតវារឿចញរឿ��ងពូអា�កក់តាមដែតវានឹករឿV�ញនិយាយរឿb  រឿ��យពួកអ្នកច្នៃr�r្ន�ូ
ដែដលរឿចញពីអិលឌីភី�្នឹង ក៏រឿbជាគំ�ទវារឿb ឯវំ�តឹមប៉ុ�្ណឹង៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2797577737136969
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ថ្ងៃ��ទី០៥ ខែ
ឧ&ភា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង១០:៤២នាទីយប់

អ្នកនិយាយUម៌រឿចញមកបាន  លុះ�តាដែតអ្នករឿនាះបានពិចា�ណា
��ូតដល់សភាពUម៌រឿនាះរឿលចរឿធា្លរ្ឿឡ�ងក្នងុផ�វូអា�ម្ម�៍ឬផ�វូមរឿនា �ួចរឿ��យ
អ្នករឿនាះក៏បង�ូ�រឿចញនូវអ្វីដែដលរឿលចរឿធា្ល្ក្នុងផ�ូវអា�ម្ម�៍រឿនាះ  តាមសំរឿឡង
រឿចញមកពន្យល់�បាប់រឿគឯង រឿនះគឺសភាពចិត្តអ្នកដែដលអាចនិយាយUម៌បាន។
Uម៌មិនដែមននិយាយតាម��ចាំរឿនាះរឿទ  ��ចាំគឺសុតមយបញ្ញ្  អ្នកមាន
សុតមយបញ្ញ្ អំពីរឿ��ងUម៌ដែដល�ពះសមា្ម្សម្ពុទ្ធ�បាប់រឿយ�ង�គប់គ្ន្មិនអាច
ចំារឿ��យមកនិយាយ�បាប់រឿយ�ងបានរឿទ គឺទាល់ដែតអ្នកគិត��ូតទាល់ដែតយល់
នូវអ្វីដែដល�ពះសមា្ម្សម្ពុទ្ធចង់�បាប់រឿយ�ង រឿ��យបន្ត��គិតរឿនាះឱ្យរឿV�ញ
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 188
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ច្បាស់រឿឡ�ង រឿ�ច�នរឿឡ�ងៗនូវUម្មជាតិដែដល�ពះសមា្ម្សម្ពុទ្ធសដែមjង�បាប់រឿយ�ង
រឿនាះ រឿទ�បរឿគអាចយករឿ��ងក្នុងចិត្តរឿគរឿនាះ មកសដែមjង�បាប់រឿយ�ងបាន។ ដែត
ក្មយួៗ�តូវដឹង និងយល់ឱ្យច្បាស់ថា Uម៌មិនដូចបរឿច�ករឿទសនានារឿឡ�យ មនុស្ស
ដែដលមានអញ ឬអកុសលUម៌ មិនអាចគិតយល់ រឿ��យពិចា�ណានូវអ្វដីែដល
ខ�នួយល់ រឿដ�ម្បីឱ្យច្បាស់រឿbៗក្នងុផ�វូអា�ម្ម�៍បានរឿទ រឿ�Lះរឿយ�ងដែដលកំពុង
គិតរឿនះក៏ជាកមា្ល្ំងដែដ� រឿពលណាអ្នកគិតរឿនះជាកមា្ល្ំង�មូ�រឿ8យមានះ ទិដ្ឋិ
តណា្ហ្  ឬអញរឿ8យអកុសលUម៌  រឿនាះកមា្ល្ំង�មូ�រឿនាះ  មិនអាចគិតរឿ��យ
Lល់�តូវនូវសភាពUម៌ដែដល�ពះពុទ្ធសដែមjងក្នុងផ�ូវអា�ម្ម�៍�បស់រឿគបានរឿទ
ដូរឿច្នះមានដែតនិយាយតាមចាំ�្នុងរឿ��យ។  សូមក្មួយៗរឿ�\នសា្ដ្ប់សភាពចាំ
ដែដលរឿ0កនិយាយគ្មន្បានគិតរឿV�ញក្នងុផ�វូអា�ម្ម�៍បន្តចិរឿម�ល៍!  រឿ�\នសា្ដប់្
យ�ូៗរឿb ក្នងុផ�ូវមរឿនា�បស់ក្មួយ និងចាប់សញ្ញ្ចិត្តអ្នកនិយាយបាន ថាអ្នក
រឿនះនិយាយតាមចំា អ្នករឿនះនិយាយតាមចិត្តគិតរឿV�ញ ឬសភាពចិត្តភាវនា
ចរំឿLះUម៌ដែដលខ�ួនកំពុងដែតនិយាយរឿនាះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/videos/2797805053780904
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ថ្ងៃ��ទី៦ ខែ
ឧ&ភា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង៩:១៣នាទីព្រ!ឹក
រឿV�ញសកម្មភាព�សីៗសព្វច្នៃr_បរឿង្ហ្ះតាមរឿ�្វសប៊ុក  នឹករឿឡ�ងអស់

សំរឿ��ចនឹងមាយា¨ស្ត៤ី២ជំពូក ដែដលសដែមjងរឿ8យ�ពះសមា្មស្ម្ពទុ្ធ�តង់ជំពូក
មួយថា ¨ស្តមីានមាយារឿដ�ម្បីឱ្យរឿគចាប់អា�ម្ម�៍រឿ8យចាប់�តង់រឿនះ  �តង់រឿនាះ
ទាញរឿនះ ទាញរឿនាះមនិចំរឿLះ�តង់ណាឱ្យចប្ាស0់ស់។ នឹកដល់�តង់ចំ�ុច
រឿនះ ពូរឿម�ល�សីៗដែដលបរឿង្ហះ្ខ�នួឯងតាមរឿ�្វសបុ៊ក មានLiveជារឿដ�ម រឿV�ញ
សកម្មភាពមិនដឹងជារឿបះរឿនះរឿបះរឿនាះ  �0ស់សក់  ចាប់ទូ�ស័ព្ទបន្តិចរឿb
ទាញអាវរឿឡ�ងរឿU្វ�ដូចជាខ្ល្ចរឿគរឿV�ញសាច់ខ�ួន ដែតបានបន្តិចក៏ទាញចុះវិញ
មិនដឹង ជាចង់បិទបាំងអីទាញចុះទាញរឿឡ�ង�្នឹង  តាមពិតស្ទីលរឿគទាញ��
ចាប់អា�ម្ម�៍រឿទរឿត�  ខ�ះដូចជាចុចទូ�ស័ព្ទមាន��សំខន់ណាស់  រឿបាះឥវា៉្ន់
រឿbលិចរឿbរឿក�ត ជ�្ជូនពីទីរឿនះ រឿb8ក់រឿTទីរឿនាះ 8ក់ខងមុខបានបន្តិច
ទាញរឿb8ក់ខងរឿ��យវិញ 8ក់ខងរឿ��យរឿ��យមិនសុខ យកមក8ក់
កដែន�ងដដែដលវិញ  អរឿ��ះអ��ុះមិនរឿចះចប់រឿ��ង  រឿ��យមិនដងឹថារឿ��ងអីឱ្យ
ច្បាស់ ខ�ះផឹកទឹកសីុរឿនះសីុរឿនាះ  ដូចជាជីវិតរឿគ�្នងឹ�វល់�ករឿពលដែតសីុអីមិនបាន
ក៏មកសុីរឿពលLiveដែតមjងរឿb។ល។  ហហហ  តាមពិតដែដលច្បាស់រឿនាះគឺ
ចិត្តមាយា រឿចញស្ទលីរឿដ�ម្បីទាក់ទាញ��ចាប់អា�ម្ម�៍�បស់មនុស្ស�បុសរឿទរឿត�។
នឹករឿឡ�ងអស់សំរឿ��ចនឹង�ពះពុទ្ធសដែមjង  មិនទុកករឿន�`តករឿនា្ល្ះឱ្យកិរឿលស
នាងៗពួនផង ពូនឹកក្នងុចិត្តថា រឿប�ក្នងុរឿ0ករឿនះមានដែតមនុស្ស�សីគ្នឯ្ង�្នងឹ
រឿត�វាមានកលមាយា8ក់អ្នកណារឿគ�្ន៎ រឿ��យវាលក់រឿ�បងរឿម្Ñ �ឹតរឿនះ �ឹតរឿនាះ
សរឿនះ សរឿនាះឱយ្ពីណារឿគ�្ន៎ នឹកយ្៉ាងណាក៏រឿTដែតចងរ់ឿស�ចពួកនាងៗដែដ�
ដែតសូមស�រឿស��ពួកនាងៗទំាងអស់រឿនាះដែដ�  គឺជា�្វូងមនុស្សដែដលពូដែកទាក់
�បុសៗឱ្យ8កំ្បាលចុះន�ករឿ�បត យ្៉ាងមាន�បសិទ្ធភាព។ 

fb.com/veasna.khem.56/posts/2798227283738681
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ថ្ងៃ��ទី៦ ខែ
ឧ&ភា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង៥:៥០នាទីលា្ងាច
រឿត�បានអ្វី  រឿ��យនិងរឿU្វ�អ្វដីែដលរឿU្វ�ឱ្យជីវិតបានសប្បាយ រឿ��យបាន�បរឿយាជន៍

ស�មាប់ជីវិតរឿយ�ងក្នុងបច�ុប្បន្ន និងក្នុងប�រឿ0ក?

មនុស្សសព្វច្នៃr_  ដែស្វង�ករឿ0កUម៌ រឿ�Lះក្នងុចិត្តរឿគយល់ថា រឿ0ក
Uម៌ជាអ្វីដែដលរឿU្វ�ឱ្យជីវិតមនុស្សដែដលបានទទួលវា  បានសុខបំផុត  មនុស្ស
យល់អ៊ីចឹង��ូតរឿគនិយាយថា ��បានទទួលរឿ0កUម៌  គឺជារឿជាគជ័យUំ
បំផុត�បស់ជីវិត រឿ��យវគ្គបរឿ�ង\នអំពីរឿជាគជ័យ�បស់ជីវិត �តូវរឿគរឿប�កបរឿ�ង\ន
Lសរឿពញសកលរឿ0ក។ វគ្គបរឿ�ង\នរឿជាគជ័យរឿនះ រឿគលរឿ§គឺរឿដ�ម្បីឱ្យ
បានរឿ0កUម៌ អី៊ចឹងរឿយ�ងអាចនិយាយបានថា បានរឿ0កUម៌គឺបានរឿជាគជ័យ។
ឥឡវូខ្ជិលរឿbរឿ�\ន ខ្ជលិ�បឹង�បកួត�បដែជងអី ពូឱ្យរឿ0កUម៌ដែតមjងរឿb  ឥឡវូ
ក្មយួបានរឿ0កUម៌រឿ��យ  លុយមានរឿ�ច�នជាងរឿគរឿល�ពិភពរឿ0ក  លុយមាន
រឿ��យ 0ភកម៏ានរឿ��យ យសក៏មានរឿ��យ ស�រឿស��ក៏មានរឿ��យ ចុះសុខ
មានរឿ��យឬរឿT?  ដែដលរឿ~ថាសុខ គឺមានសុីចាយសមប្ូ�សប្បាយ រឿត�មាន
លុយជាងរឿគរឿល�ពិភពរឿ0ក រឿត�វាមានសមប្ូ�សប្បាយសុីឬអត់?  មាន។ រឿនះ
គឺបានបំរឿពញសញ្ញទី្មួយ�បស់សត្វដែដលមានរឿTរឿល�ខ�នួមនុស្ស។  រឿប�សម្បូ�
លុយរឿ�ច�នយ្៉ាង�្នងឹ សប្បាយនឹងរឿភទ រឿb�ួចរឿទ? រឿb�ួចរឿទ\ត Uឺណាក៏បាន។
រឿនះគឺ��បំរឿពញសញ្ញ្ទីពី��បស់សត្វដែដលមានរឿTរឿល�ខ�ួនមនុស្ស។  សុខ
មកពីសុវត្ថិភាពជីវិត  មិនភ័យ  មិនខ្ល្ចពី��បំL�បំLនដល់អាយុជីវិត
រឿត�មានលុយជាងរឿគក្នុងរឿ0ក អាចបានចំ�ុចរឿនះរឿទ? បាន! រឿនះជាសញ្ញ្
បំរឿពញបានសញ្ញ្ទីបី�បស់សត្វដែដលមានរឿTរឿល�ខ�ួនមនុសស្។

អ៊ីចឹងរឿប�មានលុយ  សុខទាំងបីរឿនះដែដល�ពះពុទ្ធរឿ~ថាសុខដែបប
រឿ0កUម៌គឺមានទាំងអស់ ដូរឿច្នះ0ភក៏មាន យសកម៏ាន ស�រឿស��ក៏មាន សខុ
ក៏មាន រឿត�ចិត្តពិតជាបានសុខដែមនរឿ��យឬរឿT?  មិនដឹងថាចិត្តអ្នកទាំងអស់
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គ្ន្បានសុខប៉ណុា|្  សុខតិច  សុខខ្ល្ំង  មហសខុ  ឬអត់សុខរឿនាះរឿទ ប៉ុដែន្តពូ
�គន់ដែត�បាប់ក្មួយថា ចិត្តមិនទាន់មានជ�មករឿទណា៎! �បដូចថាក្មួយរឿTឈ�
កណា្ដល្រឿភ�`ងរឿទណ៎ា!  មិនទាន់មានគុហ�ពួន�ជករឿ8យកក់រឿ�្ដរ្ឿTរឿឡ�យរឿទ
រឿ�Lះមានសុីជារឿសចកjី�តវូ���បស់�យរឿទ មានសវុត្ថិភាពជីវិត រឿU្វ�ឱ្យរឿយ�ង
ដែលងខ្លច្ងប់គឺជាជ�មក�បស់�យរឿទ រឿ��យមានសប្បាយរឿL�Lសរឿ��ងរឿភទ
គឺជា��បំរឿពញអា�ម្ម�៍�បស់�យរឿទ ចិត្តរឿTឈ�កណា្ដល្រឿភ�`ងរឿទ មិនទាន់
មានផ្ទះចូល�ជកពួនរឿទ រឿ�Lះរឿពលសា្ល្ប់�យរឿb ចតិ្តរឿb អា�ម្ម�៍ទំាងបី
�បស�់យ ចតិ្តមិនបានយកវារឿbជាមួយរឿទ ដូរឿច្នះអា�ម្ម��៍បស�់យទំាងបី
រឿពល �យទុករឿចាលរឿTរឿល�ដែផនដី អា�ម្ម�៍ទំាងបី�បស់�យ�្នឹង  ចិត្តអត់
បានយករឿbតាមរឿទ។ រឿត�ក្មួយៗស�្ជឹងគិត�តង់ចំ�ុចរឿនះយល់បានរឿទ?

ពូសូមនិយាយអំពីរឿសចក្តរីឿស្នហរឿភទបន្តចិ។ �ពះពុទ្ធសដែមjងថា រឿស្នហ
រឿភទ អ្នកដែដលបានរឿភទទទួលទុក្ខមិនមានចរឿនា្លះ្មិនបានសុខរឿឡ�យ គឺទុក្ខជាប់
ដែតពូសូមដកថាបានសខុរឿពលដែដលបាន�ួមរឿភទមួយដែភ�តៗ�្នងឹរឿចញចុះ  រឿត�
ដករឿពលដែដលបានសុខរឿពលបាន�ួមរឿភទរឿចញ  រឿTសល់រឿពលដ៏ដែវងក្នងុរឿពល
ច្នៃនជីវិតដែដលមិន�ួមរឿភទ រឿត�ទទួលទុក្ខរឿ�Lះអ្វី?  ឥឡូវពូឱ្យក្មយួៗគិតអំពីរឿស្នហ
រឿភទ គឺ�តូវដែតមានមា្ខង្អ្នក�គប់�គង ឬមានឥទ្ធពិលរឿល�ភាគីមា្ខង្រឿទ\ត គឺ8ច់ខត
�តូវដែតស្ថិតក្នុងសា្ថ្នភាព�្នឹង មិនមានរឿទ��ផjល់ឱ្យ ដែដលជា��រឿពញចិត្ត
ដែដលភាគីអ្នកផjល់ឱ្យរឿពញចិត្តនឹងផjល់ឱ្យ  រឿ��យភាគីអ្នកបានទទួល  នឹង
ទទួលបានអា�ម្ម�ក៍ក់រឿ�្ដពី្��ផjល់ឱ្យរឿនះ គឺគ្មន្អា�ម្ម��៍្នងឹរឿទ គមឺានដែត
អា�ម្ម�៍មា្ខង្�គប់�គង មា្ខង្រឿទ\ត�តូវទទួលអា�ម្ម�៍ថារឿគ�គប�់គង។ ក្មយួៗ
គិតសា្ថ្នភាព�្នឹងឱ្យរឿV�ញក្នុងផ�ូវអា�ម្ម�៍�បស់ក្មួយៗរឿម�ល។ រឿពលក្មួយៗ
គិតរឿV�ញអា�ម្ម�៍�្នងឹរឿ��យ ពូនឹងនិយាយបន្ត។
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អ្នក�គប់�គងរឿគ មានអា�ម្ម�៍ខ្លច្បាត់��ូត រឿប�ដឹងថាចំ�ុចរឿខ្សាយ
មា្ខ្ងរឿនាះរឿ�Lះរឿ��ងអី ភាគីមា្ខ្ងរឿទ\តចាប់ចំ�ុច�្នុងទុករឿU្វ�ចំ�ុចរឿខ្សាយ
រឿប�ដឹងថារឿគមករឿ�\ប��នឹងរឿយ�ងរឿ�Lះ�ូប  ចាប់ចំ�ុចរឿខ្សាយរឿ��ង�ូប�្នឹង
រឿប�រឿគរឿ�\ប��នឹងរឿយ�ងរឿ�Lះ�ទព្យសម្បត្តិ  ចាប់�ទព្យសម្បត្តិ�្នឹងរឿU្វ�ចំ�ុច
រឿខ្សាយ អា�ម្ម�៍អ្នក�គប់�គងរឿគភ័យខ្លច្ដែតបាត់មានសភាពដូចសង្កត់បាល់
តឹងមួយឱ្យលឹបរឿbក្នុងទឹក សង្កត់ឱយ្ជាប់ណា បរឿង��បច្នៃដ�ជុងខងណាបន្តិច
រឿ��បរឿចញខង�្នងុភា្លម្ ភ័យ�ពួយឥតចរឿនា្លះ្រឿពល 8ក់មូ៉តូឌុបតាមរឿម�លបjី
ខ្លច្បjលួីចមាន�សី រឿ��យរឿប�ដឹងថាបjមីាន�សីរឿT�តង់ណា រឿbតាមវាយ។ល។
ឯភាគីបាល់វិញ ឱ្យដែត�អិលច្នៃដរឿbខងណាបន្តិច បានច្នៃដរឿខ្ជ្ល ឱ្យដែតមាន
ចរឿនា្ល្ះរឿពល អាចទំនងរឿb�ួច �បុចភា្ល្ម រឿត�រឿនះឬរឿស្នហ? រឿស្នហច្នៃនមនុស្ស
ពី�នាកដ់ែដលជារឿស្នហរឿ8យចិត្តរឿមតា្ត្ និងក�ណុា មានដែតភាពកក់រឿ�្ដ្ មាន
ដែត��រឿពញចិត្តនឹងលះបង់ឱ្យ  រឿ��យអ្នកដែដលទទួលបាន��លះបង់  មាន
អា�ម្ម�៍កក់រឿ�្ដ្  រឿពលខ�នួទទួលបាន��លះបង់រឿនាះ  អា�ម្ម�៍កក់រឿ�្ដជ្ា
អា�ម្ម�៍ស្កប់ស្កល់ រឿក�តពី��Lល់�តូវ��លះបង់ ពីមរឿនាសរឿ��តនា�ួមគ្ន្
យ�ូលង់  ច្នៃដឱប�តកង ចិត្ត�តបាញ់�ក។ រឿទាះរឿTទីណាដឹងថាខ�ួនមាន ទីដ៏
សខុសានjស�មាប់ពួន�ជក ចិត្តរឿTដែតស្កប់រឿពលដែដលនឹកភ្នក រឿbដល់ជ�មក
ដែដលខ�នួមានរឿនាះ។ ដែតរឿស្នហរឿភទមានដែតភ័យ មានដែត�ពួយ មានដែតខ្លច្ក្បត់
ខ្ល្ចលួចមានr្មីចាប់ចំ�ុចរឿខ្សាយគ្ន្រឿbវិញរឿbមកទុករឿU្វ�ចំ�ុចរឿខ្សាយ
មិនដឹងជារឿ~ថាទំនាក់ទំនងជារឿស្នហយ្៉ាងរឿមច៉រឿទ  មិនដឹងជារឿ~ទំនាក់ទំនង
រឿនះថាជាកjី�ស0ញ់យ្៉ាងរឿម៉ចរឿទ  គឺជាអា�ម្ម�៍រឿភទ�បសស់ត្វដែតប៉រុឿណា|ះ្
ដូរឿច្នះ��បានរឿភទមិនដែមនជារឿសចកjីសុខដែដលចតិ្តមានជ�មករឿនាះរឿទ  គឺចតិ្ត
រឿTដែតឈ�កណា្ដល្រឿភ�`ងដែតមា្នក់្ឯង គ្មន្ទីសុខសាន្តស�មាប់�ជករឿទ។ រឿស្នហ
រឿភទក៏ចិត្តគ្ម្នជ�មកដែដ� គឺជាអា�ម្ម�៍�បស់�យ មានសុវត្ថិភាពជីវិតកជ៏ា
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អា�ម្ម�៍បរឿង្ក�តរឿឡ�ងរឿ8យ�យដែដ� ចិត្តមិនទាន់មានជ�មករឿទ មាន�ូប
ចុក�គប់�គន់ក៏ជាអា�ម្ម�៍�បស់�យដែដ� បានសុី�គប់�គន់រឿ��យក៏ជីវិត
គ្ម្នជ�មកដែដ� ដូរឿច្នះជីវិតរឿជាគជ័យដែដលរឿគបរឿ�ង\ន រឿ��យមនសុស្រឿផ្អ�លរឿ�\ន
រឿពញពិភពរឿ0ក  មិនដែមនជា���កជ�មកមកឱ្យចិត្តរឿទ  រឿជាគជ័យដែដល
មនុសស្�បឹងចង់ងប់ រឿ��យមានមនុសស្តិចតួចបំផុតដែដលបានទទួលរឿជាគជ័យ
រឿនាះ ដែតវាមិនដែមនជារឿជាគជ័យ�បស់ចិត្តដែដលកំពុងដែតរឿ�សកឃា្លន្ជ�មករឿនាះរឿទ
ចិត្តរឿTដែត�ង� ចិត្តរឿTដែតករឿណា្ដច្កដែ�្ដងមា្នក់្ឯងរឿល�រឿ0កដ៏Uំល្វឹងរឿល្វ�យ
ដែតដដែដល។  អី៊ចឹងរឿត�អ្វដីែដលជា��ង�ដែដលចិត្តបានរឿU្វ�  និងបានទទួលពិត
�បាកដ?  គឺ��ង�ដែដលបរឿ�ម�ចិត្ត�ស0ញ់ និងចិត្តអា�ិតគឺមរឿនាសរឿ��តនា
រឿនះរឿ��យដែដលចិត្តបានរឿU្វ�ស�មាប់ចិត្ត រឿ��យជាជ�មកដ៏កក់រឿ�្ដ្ច្នៃនបុគ្គល
ទំាង¢យ ដែដលបានទទួលរឿសចក្តសុីខពីមរឿនាសរឿ��តនា�បស់រឿយ�ង រឿ��យ
រឿពលដែដលរឿយ�ងបានទទួលទឹកចិត្តរឿមតា្ត្ ក�ុណា�បស់អ្នកដច្នៃទ រឿពលរឿនាះ
ចិត្តបានទទួលជ�មកយ្៉ាងកក់រឿ�្ដ្ច្នៃនជីវិត�បស់ចិត្ត។  ក្នងុរឿពលបច�ប្ុបន្ន  កជ៏ា
��ង�បរឿ�ម�មរឿនាសរឿ��តនាយ្៉ាងដែផ្អមដែល�ម  បានទទលួទឹកចិត្តរឿមតា្តក្�ណុា
�បសអ់្នកដច្នៃទ ករ៏ឿយ�ងបានរឿសចកjសីខុយ្៉ាងច្នៃr�r្ន�ូ  រឿ��យរឿពលដែបកអត្ថិភាព
ពីមនុស្សរឿb  ក៏ចិត្ត�បរឿភទរឿយ�ងរឿនះនឹងរឿbចុតិបដិសន្ធិក្នុងទីដ៏សុខសាន្តគឺ
�ព�្មរឿ0ក រឿ�Lះចិត្តរឿយ�ងមាន�ព�្មវិហ�Uម៌គឺUម៌�បស់�ព�្ម។

ពូកំពុងដែតរឿ�\បចំអាងទឹករឿនះស�មាប់ពួករឿក្មងៗ កូនរឿ®អិលឌីភីរឿb
រឿលង  ពូអង្គយុសម�ងឹរឿម�លអាងដែ�លទឹករឿនះ  �សច្នៃមរឿV�ញសួនច្បា�រឿTជំុវិញ
អាងទឹក រឿដ�មរឿឈ�ដែដល�តូវ8ំរឿTប�ិរឿវ�ជុំវិញ និងផ្ទះដែដល�តូវសាងសង់
ស�មាប់ពួកអិលឌីភីមករឿលងរឿ8យមានកjសុីខក្នងុចិត្តខ្ល្ងំណាស់ រឿនះ គឺ��ង�
បរឿ�ម�មរឿនាសរឿ��តនា គដឺែផ្អមដែល�មក្នងុផ�វូអា�ម្ម�៍ជាងមនុស្សដែដល កំពុង
�បរឿដញតាម�ករឿ0កUម៌រឿនាះឆ្ង្យណាស់។ ពូគិតរឿV�ញថា ឱ!ជីវិត�បស់
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 194
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ពួករឿគរឿអ�យអីក៏ងងឹតខ្ល្ំងរឿម�ះ! រឿគកំពុងរឿដញតាម�ករឿសចកjីសុខមកឱ្យជីវិត
រឿ��យ  ដែតរឿទាះបីរឿគបានរឿ0កUម៌ទាំងរឿនាះក៏រឿ8យ  ក៏បច�ុប្បន្នចិត្ត�បស់
រឿគមិនបានសុខ រឿ��យរឿពលដែបកធា្ល្យអត្ថិភាពជាមនុស្ស ចិត្តរឿនះនឹងដែចក
រឿជ�ងគ្ន្  ខ�ះន�ក  ខ�ះរឿ�បត  ខ�ះត�ិចា្ឆ្ន  ខ�ះរឿទវតាថា្ន្ក់ទាបរឿដ�មក¨នា្ទ្ងដែខត
រឿទវតាជំនាងផ្ទះមួយៗ ដែតទុគ្គតិភពរឿ�ច�នគរឿគករឿL�Lស ផ�ូវរឿbសួគ៌ទក់ៗ
ផ�វូរឿbន�កសឹក�រឿ0ង�បិល ឱ!  ក្មួយៗរឿអ�យ!  អ្វដីែដលពូកំពុងដែតបង្ហ្ញ ផ�ូវ
ក្មយួៗរឿនះ  គឺជារឿសចក្តសុីខក្នងុបច�ប្ុបន្ន  រឿ��យនិងបានសុខរឿbអនាគតខងមុខ
រឿ��យណា៎ក្មួយ។ �ពះពុទ្ធសដែមjងថា ភ�ឺពីរឿពលឥឡូវ ភ�ឺរឿbរឿពលខងមុខ។
សូមក្មយួៗរឿ�ប�ជីវិតឱ្យបានសុខក្នងុបច�ប្ុបន្ន និងសុខរឿbអនាគតខងមុខ រឿ8យ
យិតរឿយាងមនសុស្រឿbតាមឧបនិស្ស័យ�បស់ពួករឿគឱ្យអស់លទ្ធភាព�បស់ក្មយួៗ
ផងរឿbចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2798511003710309
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