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ថ្ងៃ��ទី០៣ ខែ
�ិ�ុនា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង៩:១៨នាទីព្រ!ឹក
មិនឱ្យក្មយួ�សីឈ�រឿដ�ម្បីយុត្តUិម៌មនុសស្រឿ�ច�នដែតឯងរឿក�តរឿទ។ មនសិ��

រឿយ�ងមិន�ពមឱ្យរឿយ�ងរឿU្វ�រឿ��ងដែដលមិនសមទំនងបានរឿទ។ រឿយ�ង�តូវដែតរឿTជា
មួយក្មយួ�សី៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2823663734528369
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ថ្ងៃ��ទី០៤ ខែ
�ិ�ុនា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង១០:៥៦នាទីព្រ!ឹក
បញ្ញ្បីថា្ន្ក់៖

សុតមយបញ្ញ្  សា្ដ្ប់រឿគនិយាយ ពន្យល់អំពីUម៌រឿ��យក្បាលរឿយ�ង
គិតមិនយល់  ប៉ុដែន្តចាំ  អ្នកខ�ះចាំរឿអ�យមហដែសនចាំ  គម្ពី��ពះច្នៃ�តបិដកចាំ
គ្ម្នសល់ ខ�ះចំាយ្៉ាងចដែម�ក ចំាគួ�ឱយ្ស�រឿស�� ចំាមានលក្ខ�:ពិរឿសស8ច់
រឿ8យដែឡកពីរឿគ ចំាគ្ម្នន�ណាដូច ចំារឿនាះចំា រឿនះគឺសុតមយបញ្ញ្  រឿទាះ
ចំាតិចចំារឿ�ច�ន  ឬរឿ�ច�នខ្ល្ំងប៉ុណា|្ក៏រឿ8យ ក៏រឿTដែតជាសុតមយបញ្ញ្  គឺជា
បញ្ញ្ដែដលពុំអាចសដែមjងពីUម្មជាតិ ឬUម្មរឿទសនាបានរឿឡ�យ រឿ�Lះក្នុងផ�ូវ
អា�ម្ម�៍ពំុបានLល់�តូវសភាពរឿ�្ដ្�តជាក់ អា�កក់ ល្អ យ្៉ាងរឿម៉ចៗរឿនាះរឿទ
ដូរឿច្នះរឿត�និយាយពីអា�ម្ម�៍�បាប់រឿគយ្៉ាងរឿមច៉រឿbរឿក�ត  មានដែតនិយាយតាម
ចំារឿនាះរឿ��យ ដល់ដែតអ្នកLល់�តូវក្នងុអា�ម្ម�៍ រឿគសួ�ពីអា�ម្ម�៍ដែដលLល់
�តូវតំាង�បឈ�ដែភ្នក  អ្នកខ�ះភាគរឿ�ច�នដែមនដែទន ខឹងរឿគថារឿគ�បទូសjនឹងខ�ួន
អ្នកមានសីលនិយាយUម៌អាr៌ តាមពិត ចិត្តដែដលកំពុងដែតនិយាយUម៌រឿនះ
ជាចិត្តន�ករឿ�បត តិ�ចា្ឆន្ ឬតិចបំផុតជាសត្វសួគ៌ថា្នក់ទាបៗបំផុតដែតបុ៉រឿណា|ះ្។
ឱ្យគ្នព្ន្យល់លម្អតិយ្៉ាងរឿមច៉រឿbរឿក�ត រឿប�គ្ននិ្យាយតាមចំា�្នងឹ។ រឿប�គ្ននិ្យាយ
ពន្យល់គឺរឿចះដែតគិតនឹករឿV�ញរឿនះដូចជាទំនង រឿចះដែតនិយាយរឿb រឿ8យមាន
Lក្យខុសខ�ះ�តូវខ�ះ  ដែតខុសពីអា�ម្ម�៍ដែដលខ�ួនមានទាំងអស់។  រឿនះគឺជា
សភាពសុតមយបញ្ញ្  ដែដលអ្នករឿទសនាUម៌�ពះពុទ្ធទាំងអស់រឿល�រឿ0កនា
រឿពលបច�ុប្បន្នរឿ�ប�វា។

ចិនា្ត្មយបញ្ញ្ ជាសភាពដែដលវិញ្ញ្��បស់ចិត្តវិលចូលរឿbក្នុង
ខ�ួក្បាលរឿដ�ម្បីគិតៗៗៗរឿ��យយល់។ សភាពរឿនះ គឺជាសភាពចិត្តដែដលអាច
សដែមjងUម៌  ឬUម្មជាតដិែដល�ពះពុទ្ធ�តាស់ដឹងបានខ�ះដែដ�  បានគ�ួសម�គន់
រឿប�ជាងសុតមយបញ្ញ្ ដែដលជាចិត្តសដែមjងUមម៌និបានរឿសាះដែតមjង។ សភាព
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វិញ្ញ្�ច្នៃនចិត្តវិលពីរឿបះដូង ដែដលជា�បភពច្នៃនចិត្តមករឿU្វ���ជាមួយនឹងទា្វ្�
មរឿនា គឺខួ�ក្បាលរឿដ�ម្បីគិតរឿ��យយល់ គឺចិនា្ត្មយបញ្ញ្។ ចិនា្ត្មយបញ្ញ្
គឺជាបញ្ញ្�បស់ចិត្តក្នុងដំណាក់�លគិតរឿV�ញរឿនះ មាន�បរឿយាជន៍ស�មាប់
វិញ្ញ្�ចិត្តក្នុងដំរឿ���រឿbចាប់ជាតិជាr្មី។ ប៉ុដែន្តវាមិនដែមនជាសភាពច្នៃនចិត្ត
ដែដលល្អដែដលរឿយ�ងរឿ~ថា ចិត្តល្អចិត្តមានបញ្ញដ្ែដលជាថា្នក់្ភាវនាមយបញ្ញ្
រឿនាះរឿទ។

ភាវនាមយបញ្ញ្ រឿ��យពីដំណាក់�លច្នៃនចិត្តវិលរឿចញពីរឿបះដូង
មករឿU្វ���ជាមួយខ�ួក្បាលរឿ��យយល់  រឿ��យក៏វិលចូលរឿbក្នុងរឿបះដូងវិញ
រឿ��យក៏វិលចូលក្នងុខួ�ក្បាលរឿទ\ត រឿ��យគិតរឿទ\តៗជារឿ�ច�នដង រឿនាះសភាព
ច្នៃនចិត្តដែដលដុះបញ្ញ្ រឿ8យសា�ដំរឿ�����គិត�ន់ដែតច្បាស់រឿឡ�ងៗក្នុងផ�ូវ
អា�ម្ម�៍ រឿនះគឺភាវនាមយបញ្ញ្ គឺសភាពច្នៃនចិត្តផ្ទ្ល់ដែតមjង មិនដែមនចិត្ត
ដែដលរឿU្វ���ជាមួយនឹងខួ�កប្ាលរឿ��យយល់ ដែដលជាចិនា្ត្មយបញ្ញ្រឿនាះរឿទ។
រឿនះគឺជាចិត្តអ្នកដែដលអាចសដែមjងUម៌ដែដល�តាសដ់ងឹរឿ8យ�ពះសមា្មស្ម្ពទុ្ធបាន
រឿនាះរឿ��យ។

ចណំាំ៖ សុតមយបញ្ញ្  គឺ  អាងដែតគម្ពី�  សួ�អីក៏អាងដែតគម្ព�ីៗៗៗ
មិនឱ្យគ្ន្អាងរឿល�ចំាគម្ពី�យ្៉ាងរឿម៉ច  រឿប�គ្ន្មិនយល់ផង ដូរឿច្នះវា�តូវអាងរឿល�
��ចាំគម្ពី��្នុងរឿ��យ។ តាម�តឹម�តូវ  គម្ពី��្នុងទុករឿដ�ម្បីរឿម�លឱ្យយល់ គឺ
ចិនា្ត្មយបញ្ញ្ រឿ��យស�្ជឹងរឿល���យល់រឿនាះ ឱ្យផុសរឿចញច្បាស់រឿឡ�ងៗ
ក្នុងផ�ូវអា�ម្ម�៍  នឹងបានរឿbជាបញ្ញ្�បស់ចិត្តឬចិត្តកត�្ញូ  ដែដលចិត្តរឿនះ
នឹងបន្តកំរឿ��តក្នុងទីខ្ពស់រឿbៗ សព្វទានំUម្មទានំ ជិនាតិ។

ក្មួយៗពិនិត្យរឿម�ល�រឿប\បរឿU្វ�បុ�្យរឿU្វ�ទាន�បស់អ្នករឿជ�  និងអ្នកដឹក
នំារឿU្វ�ក្នុងជំរឿន��ពះពុទ្ធសាសនាសព្វច្នៃr_រឿនះរឿម�ល៍! រឿត�យ្៉ាងរឿម៉ចដែដ�?

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2824686084426134
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ថ្ងៃ��ទី០៥ ខែ
�ិ�ុនា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង១២:៤២នាទីថ្ងៃ��ព្រ*ង់
មនុស្សមានទា្វ្�វិញ្ញ្�៦ 

ទា្វ្�វិញ្ញ្� គទឺា្វ�្�បសច់តិ្ត រឿ�Lះចិត្តមាន�ចនាសម្ពន័្ធបួន គរឺឿវទនា
សញ្ញ្  សង្ខ្�  និងវិញ្ញ្�។ រឿវទនា សញ្ញ្  សង្ខ្�ច្នៃនចិត្តអ្នកណា ក៏ដចូដែត
រឿវទនា សញ្ញ ្សង្ខ្��បស់ចិត្តអ្នកណាដែដ� ដែដលខសុគ្ន្គឺវិញ្ញ្�។ វិញ្ញ្�
�បស់ចិត្តអ្នកខ�ះចាស់�្ល្ខ្ល្ំងឬតិច  ដែតវិញ្ញ្ញ�បស់ចិត្តអ្នកខ�ះគឺរឿខ្សាយខ្ល្ំង
ណាស់។ ដឹងរឿខ្សាយ គឺដឹងរឿខ្សាយរឿ��ងខុសរឿ��ង�តូវ គឺវិញ្ញ្�អកត�្ញូ  គឺ
វិញ្ញ្�មិនភា្ញក់្ដឹងខុសដឹង�តូវក្នងុផ�វូអា�ម្ម�៍រឿទ ដល់វិញ្ញ�្អកត�្ញរូឿនះ
វិលចូលមកទា្វ�្ខួ�ឬទា្វ�្មរឿនារឿដ�ម្បីគិត  រឿU្វ�ឱយ្ចិត្តរឿនាះមនិដឹងខសុមនិដងឹ�តូវ
អី៊ចឹងក៏ចិត្តរឿនាះនិយាយសភាពមិនដឹងខុសមិនដឹង�តវូ មិនដឹងស្អជីាស្អីរឿនាះ
រឿចញមកខងរឿ��អី៊ចឹងមក។  ចិត្តដែដលមានវិញ្ញ្�កត�្ញូដឹងខុសដឹង�តូវ
ដឹងឆ្គងឬមិនឆ្គងក្នងុផ�វូអា�ម្ម�៍ គឺវិញ្ញ�្ដែដលពូដែកឆ្លត្វាងច្នៃវតាមទា្វ�្មរឿនា
រឿនះឯង មិនដែមនពូដែកតាមទា្វ្�ដែភ្នកឬទា្វ្��តរឿច\ករឿទ។ មនុសស្រឿម�លមិនរឿV�ញ
រឿគរឿ~ថាខ្វក់្ដែភ្នក សា្តប់្មិនឮសំរឿឡងរឿគរឿ~ថាr�ង់ ឯមនុស្សខ្ជលិគិតឬគ្មន្
បញ្ញ្គិតឬវិញ្ញ្�ចាប់សញ្ញ្�បស់Uម្មជាតិមិនបាន  រឿគរឿ~អ្នករឿនាះថាជា
មនុស្សខ្វ្ក់ខួ�  គឺវិញ្ញ្�យល់Uម្មជាតិមិនបានឬវិញ្ញ្�ចាប់Uម្មសញ្ញ្
មិនបាន គឺទា្វ្�ខួ�វាខ្វ្ក់ឬទា្វ្�មរឿនាវាខ្វ្ក់ ឬរឿV�ញ�Lលៗ �ពិលៗមិនច្បាស់
រឿសាះ។  មនុសស្ដែដលចិត្តរឿយ�ង�ស0ញ់ ឬរឿមតា្ត្ចំរឿLះ  គឺក្នងុផ�វូអា�ម្ម�៍
រឿយ�ងរឿគ�ពរឿគ រឿ~ថារឿគ�ព�ស0ញ់ ដរូឿច្នះក្នុងផ�វូអា�ម្ម�៍រឿយ�ង មិនដែមន
Idol  រឿនាះរឿទ។  Idol  គឺក្នងុអា�ម្ម�៍រឿយ�ង�តឹមដែតចូលចិត្តនូវចំ�ុចណាមួយ
ដូចជារឿ�ច\ងពីរឿរះ  សដែម្តងសមនឹងចិត្តរឿយ�ង  រឿយ�ងក៏ចូលចតិ្ត �ប8ល់ពូដែក
ពូដែករឿលងបាល់ទាត់ បាល់រឿបាះពូដែក រឿយ�ងចូលចិត្ត គឺចូលចិត្តអារឿនះ មីរឿនះ
អារឿនាះ មីរឿនាះ មិនដែមនអា�ម្ម�៍រឿមតា្ត្ គអឺា�ម្ម�៍រឿគ�ព�ស0ញ់រឿនាះរឿទ។
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 320
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អា�ម្ម�៍ចលូចិត្តវាជាអា�ម្ម�គ៍�ំទ  ប៉ុដែន្តមិនដែមនអា�ម្ម�៍រឿមតា្ត្  គឺសភាព
ចិត្តរឿគ�ពទឹកចិត្តរឿនាះរឿទ  អ៊ីចឹងបានជាអ្នកខ�ះ  រឿយ�ងសា្ដ្ប់រឿbឆ្គងណាស់
ដែដលគត់និយាយថា ខ*ុំគំ�ទអិលឌីភីរឿត� អិលឌីភីល្អរឿត�  ចាំខ*ុំរឿបាះរឿឆ្ន្តឱ្យ។
ខឹម វាសនាគត់និយាយ�តូវរឿត� គត់និយាយល្អរឿត� ខ*ុំគំ�ទគត់រឿត�។ អ្នកខ�ះ
និយាយថា អាតា�្នឹងនិយាយល្អ ខ*ុំចូលចិត្តអាតា�្នឹង អា�ត្តិរឿ��យចាំ
រឿបាះរឿឆ្ន្តឱយ្អាតា�្នឹង។  អ្នកខ�ះរឿV�ញមុខពូ�ត់�បច្នៃញ៉គ្ន្មកសុrំត  អ្នកខ�ះ
ដែ�សកឮៗថា  អូ!  my  Idol!�តម់កសុំពូrតឱយ្�បច្នៃញ។៉  ពូសម�ងឹរឿម�ល�្វងូពួក
អស់រឿនាះ រឿ��យគិតក្នងុចិត្តថា កូនមីអត់ពូជគ្ម្នដែម៉ឪ�បរឿ§រឿនះ  ចិត្តពួកវា
គ្មន្Uម៌រឿមតា្ត្ គឺចិត្តមិនដែដលរឿចះរឿគ�ពទឹកចិត្តអ្នកណារឿទ សុទ្ធដែតជា�បរឿភទ
ចិត្តសត្វថា្ន្ក់ទាបរឿ��យ។ ខ�ះរឿគជួបពូតាមផ�ូវរឿ8យច្នៃចដន្យ រឿគរឿស�ចញញឹម
ញដែញម8កពូ់រឿ��យ�បាបពូ់ថា ពុកដែមប៉ងប្អនូខ*ុំ  "ចូលចិត្ត" ពូណាស់ សព្វច្នៃr_
រឿV�ញគត់សា្ដប់្ដែតពូរឿទ អ្នកខ�ះចង្អលុរឿbដែមឪ៉រឿគដែដលអង្គយុញញឹមមករឿម�ល
សកម្មភាពកូនដែដលមានចំរឿLះពូ រឿ8យទឹកមុខញញឹមព�Lយ ខ�ះចុចក��ក់
¢នចុះរឿ��យរឿស�ច8ក់ពូ។  ពូរឿV�ញសភាពទំាងអស់រឿនះ ពូគិតថារឿនះសុទ្ធ
ដែតជា�បរឿភទចិត្តអកត�្ញរូឿ��យ។ រឿនះរឿប�រឿគដឹងថារឿគបានជួប�ពះពុទ្ធ រឿគមខុ
ដែតរឿកះកូន រឿកះរឿ®រឿគឱ្យមកថា្វ្យបង្គំ�ពះពុទ្ធ រឿគគិតថាអំរឿព�ដែបបរឿនះរឿ��យ
ជាទឹកចិត្តរឿគ�ព�ពះពុទ្ធរឿនាះ ដែតរឿនះមិនដែមនជាទឹកចិត្តរឿមតា្ត្ដែដលរឿគ�ព
�ស0ញ�់ពះពុទ្ធរឿនាះរឿទ គឺចិត្តរឿដ�ម្បី�បរឿយាជន៍ផ្ទល់្ខ�នួ�បសរ់ឿគរឿទ មិនដែមន
ជាទឹកចិត្តរឿមតា្តដ្ែដលជាទឹកចិត្តផjល់ឱ្យរឿ8យកjីរឿគ�ព�ស0ញ់រឿនាះរឿទ។ ក្នុង
ចិត្តរឿគ គឺរឿគគំ�ទពូ គឺ��គំ�ទរឿនះបានជា�បរឿយាជន៍�បស់ពូ  ដែតរឿគមិនដឹង
ទឹកចិត្តពូជាអ្នកផjល់ឱ្យរឿគរឿនាះរឿទ  រឿគគ្ម្នចិត្តរឿមតា្ត្រឿដ�មប្ីស្ទង់ចិត្តរឿមតា្ត្�បស់
ពូរឿទ។ ចិត្តដែដលរឿU្វ�រឿដ�ម្បី�បរឿយាជន៍ផ្ទល់្ខ�នួ ជាចិត្តសត្វថា្នក់្ទាបមានទុគ្គតិភព
ជារឿដ�ម ឯទឹកចិត្តរឿគ�ព�ស0ញ់គឺរឿមតា្ត្ជាចិត្តសត្វ�ព�្ម ជាចិត្តសត្វថា្ន្ក់
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 321
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ខ្ពស់ណាស់ ដូរឿច្នះបានជាពូនិយាយថា មនុស្សដែដលជាសមាជិកអិលឌីភី�តូវ
ដែតជាមនុស្សមានចិត្តរឿមតា្ត្ គឺសមា្គ្ល់រឿ8យទឹកចិត្តរឿគ�ពទឹកចិត្តពូណាស់
រឿ�Lះទឹកចិត្តពូជាទឹកចិត្តខ្ពស់ជាងរឿគ អ្នកដែដលមានវិញ្ញ្�ដឹង�តូវរឿគ�ព
ទឹកចតិ្ត�ូ�រឿចញ ឬទឹកចិត្តផjល់ឱ្យ�បស់ពូខ្ល្ំងណាស់។ រឿប�មនុសស្�ចឡំចូល
អិលឌីភីរឿ8យ�ប��ណាមួយ ឱ្យដែតក្មយួៗសមា្គល់្រឿV�ញថា អត់មានទឹកចិត្ត
រឿគ�ពទឹកចិត្តពូរឿទ  គឺរឿTក្នុងអិលឌីភីមិនបានយូ�រឿទ  រឿ�Lះចិត្តរឿគមិនដឹង
ទឹកចិត្តពូ ដូរឿច្នះចិត្តមិនដឹង ស្ទង់មិនបានទឹកចិត្តពូរឿទ គឺចិត្តរឿស្ម�ៗ  រឿឈ��យៗ U្មងឹៗ
អត់មរឿនាសរឿ��តនា  អត់ចិត្តរឿគ�ពគឺមនុស្សគ្ម្នទឹកចិត្តរឿមតា្ត្រឿនាះរឿ��យ។
ក្មួយៗរឿម�លចំនួនអ្នកគំ�ទអិលឌីភីរឿម�ល៍! រឿត�មានចំនួនតិចប៉ុណា|្រឿប�រឿ�ប\ប
រឿU\បរឿbនឹងចំនួន�បជាពល�ដ្ឋដែខ្ម�ទំាងអស់ អី៊ចឹងរឿ��យបានជាអិលឌីភីមិន
ឈ្នះរឿឆ្ន្តរឿនាះ មិនដែមនមកពីអិលឌីភីមិនល្អរឿទ�បមិនឈ្នះរឿឆ្ន្តរឿនាះរឿទ គឺ
ទឹកចិត្តអ្នកល្អដែដលរឿចះស្ទង់Uម្មជាតិចិត្តល្អ�បស់ចិត្តរឿគបានវាមានចំនួនដែត
ប៉ុ�្ណឹង។ ដល់អ៊ីចឹង រឿត�ក្មួយៗនឹករឿV�ញដល់Lក្យថា ផ�ូវរឿbសួគ៌ទក់ៗ ផ�ូវ
រឿbន�ក�រឿ0ង�សិលរឿ��យឬរឿT? គឺដំរឿ���វាអ៊ីចឹងណា៎។

ងកមកLកយ្ idol ឯរឿ�ះវិញ  រឿត�ក្មួយៗមានអា�ម្ម�៍រឿbរឿ�ប�Lក្យ
រឿនះចំរឿLះទឹកចតិ្តអ្នកផjល់ឱយ្រឿគនូវត�មុយជីវតិ ក្នងុ���ស់រឿT�តឹម�តូវយ្៉ាង
រឿមច៉រឿក�តរឿទ? ទឹកចិត្តផjល់ឱ្យណ៎ាក្មយួ! គឺអ្នកផjល់ឱ្យនូវបញ្ញ្ សព្វទានំ Uម្មទានំ
ជិនាតិ គឺអ្នកផjល់ឱ្យៗៗៗគឺទឹកចិត្តរឿមតា្ត្ ក�ុណា រឿ��យផjល់ឱ្យនូវបញ្ញ្ ទាល់
ដែតចិត្តអ្នកផjល់ឱ្យរឿនាះ  មានបដែន្ថមនូវចិត្តកត�្ញូរឿល�ចិត្តរឿមតា្ត្  និងក�ុណា
រឿនាះរឿទ\តរឿទ�បបាន។ ទឹកចិត្តអ្នកផjល់ឱ្យដែដលមានលក្ខ�ៈដែបប�្នងឹ រឿត�រឿយ�ង
មានអា�ម្ម�៍ថាទឹកចិត្តរឿនះជាidol�បស់រឿយ�ងរឿក�តរឿទ?  ចុះរឿប�សាមីខ�ួនរឿគ
ដែដលជាអ្នកបរឿ�ង\នរឿគរឿ~ខ�នួរឿគថាជា idol  រឿត�ក្មយួៗយល់យ្៉ាងរឿមច៉? គឺមនុស្ស
ដែដលគ្មន្ចិត្តរឿមតា្តរ្ឿនាះរឿ��យ រឿ��យរឿប�គ្មន្ចិត្តរឿមតា្ត ្រឿត�មានលក្ខ�ៈជាអ្នក
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 322
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បរឿ�ង\នរឿមរឿ�\នជវីតិដល់រឿគបានដែដ�ឬរឿទ? អី៊ចងឹមានដែត Idol�្នុងរឿ��យ។ រឿត�
ក្មួយៗយល់រឿទ? សូមក្មួយៗ�បឹងស��ឹងគិតឱ្យLក្យច្នៃនអា�ម្ម�៍ពូទាំងអស់
រឿនះផុសរឿឡ�ងក្នងុផ�វូអា�ម្ម�៍�បស់ក្មយួ រឿដ�ម្បីឱ្យបានរឿbជាភាវនាមយបញ្ញ្
�បស់ចិត្តក្មួយៗផងរឿbចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2825688110992598
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ថ្ងៃ��ទី០៩ ខែ
�ិ�ុនា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង១០:១២នាទីយប់
មនុស្សដែតងដែតនិយាយថា មនុស្សរឿយ�ងមា្ន្ក់ៗមានចិត្តខុសគ្ន្  អ្នក

ឯងយល់យ្៉ាងរឿនះ រឿគយល់យ្៉ាងរឿនាះរឿb អ្នកឯងចូលចិត្តដែបបរឿនះ រឿគចូល
ចិត្តដែបបរឿនាះរឿb  រឿត�ក្មួយៗមានដឹងអា�ម្ម�៍អ្នកនិយាយរឿនះ  រឿគមាន……

អា�ម្ម�៍យា៉្ងរឿម៉ចរឿទ?  កុំទាន់អានសំរឿ��ពូរឿbមុខរឿទ\ត  បិទសំរឿ��ពូ
បន្តរឿbរឿទ\តរឿនះទុកសិន រឿ��យរឿ�ប�វញិ្ញ�្ដឹង�បសក់្មួយៗស្ទង�់កចិត្ត�បស់
អ្នកនិយាយរឿbរឿម�ល៍! រឿត�ចិត្ត�បស់អ្នកនិយាយរឿនះមានលក្ខ�ៈយ្៉ាងរឿមច៉?

គឺរឿគចង់និយាយថា មនុសស្មានខ�ួកប្ាលមួយគឡីបូខំីដូចគ្ន្រឿទ ដូរឿច្នះរឿយ�ង
កុំគិតថារឿយ�ងឆ្ល្តជាងរឿគរឿនាះ  រឿត���គិតដែបបរឿនះ�តវូឬរឿទ?  ច�ន្តរឿភ��ងបាន
ចូលផ្ទះនមីួយៗ ច�ន្តរឿភ��ងមានលក្ខ�ៈប៉ះឆក់ៗ រឿនះជាលក្ខ�ៈ�បស់ច�ន្ត
រឿភ��ង បុ៉ដែន្តច�ន្តរឿភ��ងខ�ះចូលផ្ទះបំភ�បឺានដែតអំពូលពី�បីបុ៉រឿណា|ះ្  រឿ�ប�ឆ្ន្ំងអុ៊តភា្ល្ម
រឿភ��ងរឿនាះ�លត់ភ�ឹប ដែតច�ន្តរឿភ��ងចូលផ្ទះខ�ះ រឿ�ប�បានម្៉ាសីុ�តជាក់ច្នៃម្ភសាមសិប
ច�ន្តរឿភ��ងដូចគ្ន្ក៏ពិតដែមន គឺប៉ះឆក់ៗដូចគ្ន្ដែមន ដែតច�ន្តរឿភ��ងចូលផ្ទះខ�ះ�បំា
អំដែព  ចូលផ្ទះខ�ះដប់អំដែព  ច្នៃម្ភ  សាមសិប  ដែសសិប  ហសិបអំដែពជារឿដ�មគឺ
កមា្ល្ំងរឿភ��ងខុសគ្ន្។ មនុសស្គឺគ្ម្នអ្វីរឿ��ពីសម្បកមួយ រឿ��យនិងចិត្តដែដល
ក្នុងចិត្តរឿនាះមានវិញ្ញ្�ជាUម៌ដឹងរឿទ។ សម្បក�យជាUម៌មិនដឹង រឿពល
រឿយ�ងងប់រឿb  សមប្ក�យរឿTរឿចាលរឿល�ដែផនដី  និងចតិ្តជាUម៌ដឹងដែដលចិត្ត
រឿនាះមាន�ចនាសម្ពន័្ធបួន គឺរឿវទនា សញ្ញ្ សង្ខ�្ និងវិញ្ញ�្។ រឿវទនា សញ្ញ្
សង្ខ�្�បស់មនុស្សមា្ន្ក់ៗគឺដូចគ្ន្  ដែដលខុសគ្ន្គឺវិញ្ញ្�។ វិញ្ញ្�អ្នកខ�ះ
ដឹងខុស ដឹង�តូវតិចតួចណាស់ វិញ្ញ្�ចិត្តខ�ះដឹងខុស ដឹង�តូវចាស់�្ល្ល្អ
ណាស់។  ចិត្តមនុស្សខុសគ្ន្គឺខុសវិញ្ញ្�រឿនះរឿ��យ  មិនដែមន�គន់ដែតចតិ្ត
រឿយ�ងចូលចិត្តដែបបរឿនះ រឿគចូលចិត្តដែបបរឿនាះ ចិត្តរឿយ�ងបានរឿbគិតរឿU្វ���នឹង
ខួ�ក្បាលដែបបរឿនះ ចិត្តរឿគបានរឿbគិតរឿU្វ���នឹងខួ�ក្បាលដែបបរឿនាះ គឺវាខុសគ្ន្
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 324
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មានលក្ខ�ៈដែបបរឿនះរឿនាះរឿទ គឺវិញ្ញ្��បស់អ្នកខ�ះដឹងឆ្គងតិច ដឹង�តូវតិច
វិញ្ញ្�អ្នកខ�ះរឿទ\តដឹងខុស�តូវ  ដឹងឆ្គង  ឬមិនឆ្គង  ចាស់�្ល្ល្អណាស់។
រឿយ�ងមិនអាចយកវិញ្ញ�្ច្នៃនចិត្ត�បស់រឿយ�ងរឿbរឿ�ប\បរឿU\បនឹងវិញ្ញ្�ដឹង
�បស�់ពះសមា្ម្សម្ពុទ្ធបានរឿទ។ មនុសស្គឺសម្បក រឿ��យនិងចិត្ត។ សម្បកមាន
ទម_ន់៧០ ៨០គីឡូដូចៗគ្ន្ ចំដែ�កចិត្តដែដលមានវិញ្ញ្�ដឹងដែដលសភាព
�បស់មនុស្សល_ង់រឿម�លរឿbរឿV�ញថាដចូៗដែតគ្ន្ បុ៉ដែន្តតាមដែភ្នកមរឿនា�បស់អ្នក
ដែដលយល់Uម៌រឿម�លដឹងថា វិញ្ញ្�ដឹង�បស់ចិត្តអ្នកខ�ះដឹងតិចតួចណាស់
ដែតវិញ្ញ្�ដឹង�បស់អ្នកខ�ះ ដឹងខុសដឹង�តូវ ដឹងឆ្គង ឬមិនឆ្គងខ្ល្ំងដែមនដែទន
ដូចជាវិញ្ញ្�ដឹង�បស់�ពះសមា្ម្សម្ពុទ្ធជារឿដ�ម។ វិញ្ញ្�ដឹង�បស់រឿ0កគឺ
ដឹងខ្ល្ងំណាស់ រឿ��យចិត្តរឿនះជាអ្នកច្នៃច្ន�ូបរឿដ�ម្បីឱ្យចិត្តរឿនះដរំឿ�����គតិបាន
ដូរឿច្នះ�ូបដែដលរឿយ�ងរឿម�លរឿV�ញថាមានទម_ន់៧០  ៨០គីឡូដូចគ្ន្រឿនាះ  ប៉ុដែន្ត
សភាពច្នៃន�ូបរឿនាះមិនដចូគ្នរ្ឿទ គឺ�ូបខ�ះអន់ មិនដែមនសម្ផស្សស�មស់អន់រឿនាះរឿទ
គឺ�ូបវាអន់ ខួ�វាអន់ ដែ�្សនវាអន់ ប៉ុដែន្ត�ូបខ�ះវាល្អមិនដែមនសម្ផស្សល្អរឿទ ប៉ុដែន្ត
សាច់ខ�ួ  ឬដែ�្សនគឺល្អខ្ល្ំង  ល្អខ្ល្ំងណាស់  ខុសគ្ន្  មានលំ8ប់លំរឿ8យ
សណា្ឋន្ល្អ ល្អបនា្ទប់្ និងល្អខ្ល្ងំណាស់�កអ្វមីក�បដូចមិនបានរឿទគឺសភាព�ូប
គឺកមា្ល្ងំធាត�ុ្នងឹល្អខ្ល្ងំណាស់ r្វីត្បតិដែតសភាពខងរឿ��រឿយ�ងរឿម�លរឿV�ញ
៧០ ៨០គីឡូដូចគ្ន្ ប៉ុដែន្តសភាព�ូបរឿនាះគឺល្អខុសគ្ន្ខ្ល្ំងណាស់ កម្មជ្ជ�ូប គឺ
ចិត្តអ្នករឿU្វ��បូរឿឡ�ង។ �តង់រឿនះរឿ��យ ដែដលចាស់ៗជំនាន់មុនគត់និយាយថា
«រឿU្វ�ដែ�សឱ្យរឿម�លរឿÕ្ម្  ទុក8ក់កូនរឿ®ឱ្យរឿម�លរឿÞសនា្ដ្ន»។ រឿប�រឿV�ញច�ិត
ឫកLសនា្ដ្ន ពូជពង្សវង្ស�តកូលជាមនុស្សមិនល្អ សូម�បយ័ត្ន�បដែយងឱ្យ
ដែមនដែទន រឿត�ក្មួយៗយល់រឿទ?  �តង់ចំ�ុចរឿនះ រឿពលពូពន្យល់ដល់ចំ�ុច
រឿនះរឿ��យ រឿត�ក្មួយៗយលយ់ា៉្ងរឿម៉ចចំរឿLះទស្សនៈមនសុ្សរឿយ�ងមានខ�ួកប្ាល
មួយគីឡូបីខំដូចគ្ន្រឿទរឿនាះ? ទស្សនៈរឿនះរឿគចង់និយាយថា មនុស្សរឿយ�ងគ្មន្
អរយិបុគ្គលអ្នកបភំ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 325
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អ្នកណា�បរឿស��ជាងអ្នកណារឿនាះរឿទ រឿប�រឿយ�ងខិតខំរឿbវាគង់ដែតបានដូចដែត
គ្ន្រឿនាះរឿទ កុំរឿម�លងយខ�ួនឯង។ ស�មាប់ពូ  រឿពលឮអ្នកណានិយាយLក្យ
រឿនះ ជាពិរឿសស�គូរឿជាគជ័យដែដលរឿគឧស្សា�៍និយាយLក្យរឿនះណាស់ ពូ
សា្ដ្ប់រឿ��យគតិក្នុងចតិ្តថា «អាឡប់»  វាគ្ម្នដឹងស្អីរឿទ ខ្ពស់ដែតសញ្ញ្ប័�ត ដែត
វិញ្ញ្�ដឹងឡប�់កទិសតំបន់អីមិនរឿV�ញរឿទ រឿនះបានចំជាឡប់ដែមន រឿប�មិន
ឡប់យ្៉ាងរឿមច៉រឿb រឿប�ខួ�ក្បាលវាខ្វក់្រឿម�លមិនរឿV�ញដំរឿ����ប�ពឹត្តរឿb�បស់
Uម្មជាតិផង�្នងឹ។ វិញ្ញ�្ដឹងឡប់�បរឿភទ�្នងុ ងប់ពីមនុស្សភា្លម្ ន�ក រឿ�បត
តិ�ចា្ឆន្រឿប�កទា្វ�្ចំាសា្វគ្មន៍ដែតមjង។ សភាពកមា្ល្ងំណ៎ា! មិនដែមនសភាពធាតុរឿទ
វាមានលំ8ប់លំរឿ8យ ខ្ពស់ទាបជាងគ្ន្ច្បាស់0ស់តាមរឿ�តុផលកមា្ល្ំង
មិនដែមនជាសភាពធាតុរឿទ ដែដលវានិយាយថាមនុស្សដូចដែតគ្នរ្ឿទ ឱ្យដែតរឿយ�ងខំ
ឱយ្ដែតរឿយ�ងផjល់ឱ�សគឺរឿយ�ងអាចរឿU្វ�បានដូចដែតគ្ន្រឿទ  កុំរឿម�លងយខ�ួនឯង
រឿនាះអាអ្នកនិយាយ�្នឹងវាដឹងគំងៗក្នុងសភាពមនុស្សរឿក�តពីធាតុ  អ្វីៗជុំវិញ
រឿក�តពីធាតុ  តាមពិតអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងរឿ0ករឿក�តមកពីកមា្ល្ំងរឿទ  ដូរឿច្នះក្នុង
ខួ�ក្បាល�បស់អ្នក រឿពលរឿV�ញអ្វីៗ�តូវនឹករឿbដល់សភាពកមា្ល្ំងភា្ល្ម ឱ្យដែត
គិតថាជាធាតុ គឺគំងៗ ខុសៗ ឡប់ៗ រឿនាះក្បាលអ្នកមិន�ស់�រឿវីក មនិគិត�តូវ
តាមដំរឿ���ទំនង�បស់Uម្មជាតិរឿឡ�យ ដូរឿច្នះរឿ��យបានជាពូនិយាយថាមុន
នឹងចាបរ់ឿផj�មពនយ្ល់រឿ��ងទំាងអស់រឿbឱយ្មនុស្សយល់ រឿ��ងដំបូងរឿគដែដល�តូវ
ពន្យល់មនុស្ស គឺ«កមា្ល្ំង»  �តូវពន្យល់ឱ្យមនុស្សរឿក�តសទា្ធ្ថា ពិភពរឿ0ក
រឿនះ  អ្វីៗទំាងអស់�ួមទំាងខ�ួនរឿយ�ងផងរឿក�តមកពីកមា្ល្ងំ  គឺកមា្ល្ងំណ៎ាក្មយួ។
�ពះពុទ្ធក៏សដែមjងពីរឿ��ងពិភពរឿ0ករឿនះរឿក�តមកពីកមា្ល្ំង ឬកម្មមុនដំបូងរឿគ
ដែដ�។ សូ�តដែដល�ពះសមា្ម្សម្ពុទ្ធសដែមjងមុនរឿគរឿ��យពី���តាស់ដឹង�បស់
�ពះអង្គគឺ«Uម្មចក្កប្បវត្តនសូ�ត»។  �លណាក្នុងផ�ូវមរឿនា�បស់មនុស្សចាប់
បានថា ពិភពរឿ0ករឿនះរឿក�តមកពីកមា្ល្ំង គឺខួ�ក្បាល�បស់រឿគចាប់រឿផj�មវិល
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�តូវរឿ��យណាក្មួយ!  ដូរឿច្នះរឿប�គិតតាមសភាពកមា្ល្ំង  រឿត�មនុស្សរឿយ�ងអាច
ដូចៗដែតគ្ន្បានរឿទ  អាចរឿគរឿចះរឿនះ  រឿយ�ងរឿចះរឿនាះ  អាចច្នៃវឆ្ល្តដូចគ្ន្ឱ្យដែត
រឿយ�ងមានឱ�សដូចគ្ន្រឿនាះដែដ�រឿទ? រឿនះជា��ដឹងក្នុងមរឿនា�ម្ម�៍ថាពិភព
រឿ0ករឿនះ  អ្វីៗរឿក�តមកពីធាតុគឺវាគំងអ៊ីចឹងណា៎ក្មួយ។  សភាពធាតុដែដល
វិញ្ញ្�ដឹងចាប់បានរឿល�នជាងរឿគ  គឺវិញ្ញ្�ដឹងតាមដែភ្នក  អ៊ីចឹងរឿ��យ
បានជារឿគនិយាយថាមនុស្សល_ង់រឿម�លដែតនឹងដែភ្នក ដែភ្នកភ�ឺៗដែមនពិត រឿម�ល
រឿV�ញជិតៗរឿ��ងអាយ ដែភ្នករឿU្មចរឿម�លរឿV�ញឆ្ង្យ សព្វទិសសាយមិនរឿសស
សល់។ ��ដឹងថាពិភពរឿ0ករឿនះរឿក�តមកពីកមា្ល្ំង  គឺជាដំរឿ����ប�ពឹត្តរឿb
�បស់Uម្មជាតិដែដល�តូវដឹងរឿ8យទា្វ្�មរឿនា  ឯ��ដងឹ�ចឡំថា ពិភពរឿ0ក
រឿនះរឿក�តមកពីធាតុ គឺវិញ្ញ�្ដឹង ដឹងតាមទា្វ�្ដែភ្នក ដែភ្នកណាក្មយួ បុ៉ដែន្តពិភព
រឿ0ករឿនះរឿដ�ម្បីដឹង��ពិត�តូវរឿ�ប�ទា្វ�្មរឿនា ដូរឿច្នះរឿ��យរឿទ�ប�ពះសមា្ម្សម្ពុទ្ធ
ស�រឿស��អត្ថិភាពជាមនុស្ស  រឿ�Lះមានទា្វ្�ខួ�ដែដលអាចចាប់Uម្មសញ្ញ្បាន
បុ៉ដែន្តមនុសស្ខ្វក់្ខួ�ដូចដែតសត្វធាតុអី៊ចឹងណ៎ាក្មយួ។ រឿត�ក្មយួៗយល់រឿទ? វិញ្ញ�្
ដឹងតាមទា្វ�្ខួ��បស់ពូ �គន់ដែតវិញ្ញ�្ដឹងតាមទា្វ�្�តរឿច\កពូឮរឿគនិយាយថា
មនុស្សរឿយ�ងវាមានចិត្តខុសៗគ្ន្ រឿម៉ចចង់ឱ្យរឿគរឿU្វ�តាមរឿយ�ង? ខួ�ពូដឹងភា្ល្ម
រឿនះគឺសភាពចិត្តមនុស្សរឿភ��រឿ��យ គឺវាដឹងថាពិភពរឿ0ករឿនះរឿក�តមកពីធាតុ
គឺវិញ្ញ្�ដឹងវា ដឹងពិភពរឿ0ករឿនះតាមទា្វ�្ដែភ្នក។ ពិភពរឿ0កដឹងតាមទា្វ្�
ដែភ្នកមិនអាចដឹងសភាពពិត ឬដរំឿ���Uម៌បានរឿទ �តូវដែតវិញ្ញ្�ដឹងតាមទា្វ្�
ខួ�រឿទ�បអាចវិញ្ញ្�ចាប់Uម្មសញ្ញ្បាន  រឿ��យយល់ពីដំរឿ����ប�ពឹត្តរឿb
�បស់Uម្មជាតិបានណា៎ក្មួយ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2829793737248702
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ថ្ងៃ��ទី១០ ខែ
�ិ�ុនា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង១២:៥៣នាទីថ្ងៃ��ព្រ*ង់
មនុស្សដែដលគ្ម្នUម៌រឿមតា្ត្ក្នុងចិត្ត រឿគគ្ម្នសា្គ្ល់អា�ម្ម�៍រឿគ�ព

អា�ម្ម�៍ដែដលទទួលបាន រឿTរឿពលដែដលបានលះបង់ឱ្យមនស្ុសដែដលចិត្តរឿគ�ព
�ស0ញ់រឿនាះរឿទ។ រឿគគ្មន្រឿមតា្តចិ្ត្តរឿbស្ទង់រឿដ�ម្បីដឹងរឿទ រឿពលដែដលវិញ្ញ្�
រឿគដឹងតាមដែភ្នក  រឿV�ញចិត្តមនុស្សមា្នក់្ឱ្យរឿ8យមិនសា្តយ្�សរឿណាះនវូ�បស់
ណាមួយរឿbឱ្យអ្នកណាមា្នក់្ រឿគរឿbជាឆ_ល់ថារឿមច៉ក៏រឿភ��រឿbឱ្យ�បស់ខ�នួរឿbរឿគ
អី៊ចឹង មិនរឿសាកសា្តយ្រឿទឬ? រឿគមិនអាចយល់អា�ម្ម�៍�បស់ចិត្តសត្វថា្នក់្ខ្ពស់
បានរឿទ។ រឿមតា្ត្ជាចិត្ត�ព�្ម៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2830350490526360
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ថ្ងៃ��ទី១១ ខែ
�ិ�ុនា ឆ្នាំ២០២០ មេ�លាមេ��ាង១២:៥៨នាទីថ្ងៃ��ព្រ*ង់
ចំរឿLះចិត្តក្មួយៗដែដលមានបញ្ហ្  គឺចិត្តក្មួយគ្ម្នរឿមតា្ត្  ដូរឿច្នះចង់

រឿU្វ�អ្វីមួយ  ក្មួយគ្ម្នអា�ម្ម�៍រឿមតា្ត្រឿbរឿU្វ�រឿ8យអា�ម្ម�៍រឿទ  ក្មួយដែតងដែត
យកក្បាលរឿbគិតថាគួ�ឬមិនគួ� មិនរឿU្វ�រឿចញពីអា�ម្ម�៍រឿទ សកម្មភាពដែដល
គ្មន្ចិត្តដឹកនំារឿU្វ�  រឿម�លរឿ8យដែភ្នកខួ�រឿV�ញថាស_តួៗ  �ឹងៗ  អត់មរឿនាសរឿ��តនា
រឿ��យមនុសស្ដែដលចិត្តអត់Uម៌រឿមតា្ត្ រឿU្វ�អ្វីៗរឿbរឿល�មនុស្សដែដលខ�ួនរឿគគិតថា
រឿគ�ព មិនមានអា�ម្ម�៍រឿគ�ពរឿទ គឺគិតនឹងក្បាលថា�តូវរឿគ�ព រឿគរឿU្វ�សកម្មភាព
រឿគ�ពរឿb  រឿគគិតថា�្នឹងរឿ��យជាចិត្តរឿគ�ពគឺចិត្តរឿមតា្ត្រឿនាះ  ដែតមិនដែមន
ចិត្តរឿមតា្ត្រឿទ  ជាសកម្មភាពរឿគ�ពរឿ8យរឿ�ប�ក្បាលគិតរឿទ  មិនដែមនអា�ម្ម�៍
មរឿនាសរឿ��តនាឬអា�ម្ម�៍រឿគ�ពតច្នៃម�រឿនាះរឿទ រឿគមិនដឹងចិត្តខ�នួរឿគរឿទ ដូចជា
អ្នកខ�ះរឿគថាសា្លក្បកស្រឿU្វ�អសលុ់យរឿ�ច�នរឿម�ះ  អស់��ូតដល់រឿbបីមុឺនដុ0្ល្�
តាមរឿគគិតថាអស់យ្៉ាងរឿ�ច�នពី�មឺុនដុ0្ល�្ ពួកកប្ាលដែដករឿគលឱ្យរឿចះគិតផង
កំុរឿចះដែតថាតាមរឿមនិយាយអី៊ចឹងរឿនាះ។ ឥឡូវរឿយ�ងយកខួ�ក្បាលរឿbគិតគឺយក
សភាពបញ្ញ្សុទ្ធរឿbគិតខុស�តវូ ពូក៏មិនបានចូលលុយក្នុង��រឿល�កសា្ល្កUំ
រឿនះដែដ�  រឿ��យពូក៏មិនបាន�គប់�គង់ចំណាយចំ�ូលលុយរឿនះដែដ�  គឺសមាជិក
LDP មានទឹកចិត្តណា៎! គឺទឹកចិត្តចូលលុយគ្ន្រឿដ�ម្បីរឿU្វ�សា្ល្ករឿឡ�ង រឿ��យចូល
លុយគ្ន្រឿដ�ម្បីរឿU្វ�សា្ល្ករឿឡ�ង រឿនះគឺជាទឹកចិត្តខ្ពង់ខ្ពសណ់ាស់ គ្ម្នអ្នកណាមក
�កសុីរឿកងចរំឿ�ញក្នុងចរំឿណាមគ្ន្ឯង�្នឹងរឿទ។ រឿពលរឿយ�ងហមាតន់យិាយ
រឿ��ងច�ូំលចំណាយ គជឺា���បមាrទឹកចតិ្តមនុស្សរឿ�ច�នគ្នណ្ាស់ រឿU្វ�មនិ
រឿក�តរឿទ។ ប៉ុដែន្តរឿប�គិតថាអ្នកណាមួយ�ន់លុយ ចំ�ូលចំណាយរឿ��យរឿកង
តាមពិតវាមិនសមរឿទ ដែតពូឱ្យគិតថាអ៊ីចឹងរឿbចុះ រឿTដែតគិតថាខ្ល្ចណាស់
ខ្ល្ច�បមាrទឹកចិត្តមនុសស្ដែតមា្ន្ក់�្នុងរឿទ\ត ខ្ល្ចទឹកចិត្តរឿគល្អ រឿគរឿសា្ម្ះ�តង់
រឿ��យរឿយ�ងរឿbសួ�នំាក្នងុទ�មង់មិនទុកចិត្ត រឿនាះវានងឹរឿU្វ�ឱយ្បះ៉Lល់ដល់ទឹក
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ចិត្តរឿគរឿនាះខ្ល្ំងណាស់ រឿយ�ងជាអ្នករឿU្វ�កំ�ុសរឿល�រឿគមុន រឿU្វ�មិនរឿក�តរឿទខុស
ណាសជ់ា���បមាrទឹកចិត្តUណំាស់ រឿគរឿU្វ�ខុសរឿល�រឿយ�ង�គន់រឿប�ជាងរឿយ�ង
រឿU្វ�ខុសរឿល�រឿគ ប៉ុដែន្តមនុស្សរឿ�ច�នគ្ន្ណាស់ សុទ្ធដែតជាមនុស្សល្អរឿTក្នុងបក្ស
LDPរឿយ�ងរឿTក្នងុរឿខត្តនីមួយៗដែដលរឿU្វ�សា្លក្Uំៗរឿនាះ ដូរឿច្នះតំណាងឱ្យមនុស្ស
ល្អយា៉្ងរឿ�ច�នដែបបរឿនះ  មិនអាចរឿbជាមនុស្សអា�កក់បានរឿទ  វាខុសទំនង
វាខុសរឿ�តុផល។

ស�ុបមក ពូចង�់បាបព់ីចិត្តពូថា ��មនិទុកចតិ្តចំរឿLះទឹកចតិ្តមនសុស្
ដែដល��លះបងដ់ែបបរឿនះគឺជា���បមាrUណំាស់ អី៊ចងឹរឿ��យមនុស្សដែដល
សដែមjងថារឿគឆ្ល្ត រឿចះសួ�រឿចះនំារឿ��ងលុយរឿល�កសា្ល្ករឿTតាមរឿខត្ត ស�មាប់
ទា្វ្�មរឿនាពូ  ពូថាអាអស់�្នឹងឡប់រឿទ  អាអស់�្នឹងមនុស្សខូចរឿទ។  មនុស្ស
ដែដលគ្ម្នUម៌រឿមតា្ត្ក្នុងចិត្តរឿbr�ឹងចិត្តលះបង់�បស់ចិត្តសត្វថា្ន្ក់ខ្ពស់រឿទ កុំរឿU្វ�
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ឯង�គន់រឿប�  តាមពិតអាឡប់រឿទ អាខូចរឿទ ជាចិត្តខ្ពស់បំផុតតិ�ចា្ឆ្ន ឬដល់
ថា្នក់្ន�ក រឿ�បតរឿទ\តផង អារឿអ�យអា! រឿនះជាឧទា���៍ខ�ះច្នៃនសម្បកមនុស្ស
ចិត្តជាសត្វថា្ន្ក់ទាប គ្ម្នចិត្តរឿមតា្ត្ស្ទង់រឿដ�ម្បីដឹងចិត្តសត្វថា្នក្់ខ្ពស់រឿទ រឿ��យ
បនា្ទ្ប់ពីស្ទង់ដឹងរឿនាះ ខ�នួនឹងមានចិត្តរឿគ�ពទឹកចិត្ត�បស់រឿគ។

វិUីរឿ8ះ�សាយ គឺ�តូវយកចិត្តកត�្ញគឺូសភាពគិតតាមខួ� ដែតមិនដែមន
មិនដងឹថាចតិ្តខ�នួគ្ម្នរឿមតា្ត្រឿនាះរឿទ  គឺទទ់លួសា្គល់្ថាចតិ្តខ�ួនគ្មន្Uមរ៌ឿមតា្ត្
ពិត�បាកដដែមន  រឿ��យរឿចះដែតដែស្វងយល់នូវអា�ម្ម�៍រឿមតា្ត្រឿនាះថាវាមាន
សភាពយ្៉ាងរឿមច៉ក្នងុផ�វូអា�ម្ម�៍ រឿម�លទឹកចិត្តរឿគរឿ��យព្យយាមយល់អា�ម្ម�៍
រឿមតា្ត្ បន្តិចម្តងៗ អា�ម្ម�៍រឿមតា្ត្រឿនះនឹងដុះក្នុងផ�ូវចិត្តក្មួយរឿ��យ។ រឿមតា្ត្
ប�្ដះុវារឿ8យចិត្តកត�្ញណ៎ូាក្មយួ។  កត�្ញជូាUម៌រឿម�្វងូច្នៃនកុសលUមទំ៌ាង
¢យឱ្យដុះចុះរឿbក្នុងចិត្តសត្វ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2831294660431943
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