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ថ្ងៃ��ទី២៥ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង៣:៥៤នាទីវេទ�បភ្លឺ
ចក្រ�វាលនេ�ះ ម�ិធំឯណានេល�សពីទំហំ�ូ�អាតូមមួយនេ�ះនេទ�្មយួ តែត

នេ�យការដឹងរបស់ម�សុ្ស វាក្រចឡំថាធំ ឬនេក្រច�� តែតធម្មជាតិនេ�ះទាំងអស់តែដល
នេយ�ងនេ0ថានេក្រច��ហ្នងឹ គឺតែតមួយ នេហ�យមួយគឺទំាងអស់ហ្នងឹឯង។ ចក្រ�វាលហ្នងឹ
វាគ្ម�្នេល�សពីមួយ�ូ�អាតូមហ្នងឹនេទ តែតពិភពនេ8�នេ�ះវាដឹងនេ�យចិត្ត គឺចិត្ត
នេ�ះនេហ�យតែដលបនេង:�តធំតូច មុ�នេក្រកាយ ខ្ល្ំងនេ=្>យ តិចនេក្រច�� ការពិតវាគ្ម�្
black hole តែដលមា��មា្ល្ងំខ្ល្ងំអស្ចរ្្យស្អនីេ�ះនេទ គឺចិត្តវាដឹងអ៊ីចឹងនេទនេត� ឱ្យតែត
មា�ទំ�ញរ�ចង់តែប�ធាតុ (ធាតុក្រតង់ហ្នឹងពសូនំេIនេJម�ុស្ស) តែដលធាតុនេ�ះ
គឺនេK�្នុង�ូ�អាតូម  នេ�ះធាតុតែដលរ�តែប�នេ�យទំ�ញនេ�ះ មា�អារម្មណ៍
ថា វាមា�ទំ�ញខ្ល្ំងមហិមានេហ�យ។ នេប�មិ�ឱ្យវាមា�អារម្មណ៍ថា មា��មា្ល្ងំ
ខ្ល្ងំអស្ចរ្្យយ្៉ងនេមQច នេប��មា្ល្ងំនេ�ះអាចនេធR�ឱ្យ=្ល�ួនៃ�ធាតុនេ�ះ គឺម�ុសស្ តែដល
ដឹងថាមា��មា្ល្ងំទាញនេ�ះ រតែហ��ច់នេចញពីគ្នន្េ=Vច=Vរី8យរលត់នេJនេហ�យ
ហ្នងឹ។ វាដឹងនេ�យធាតុ=្លួ�វា �ំណត់យ�ថាខ្ល្ំងនេ=្>យហ្នឹងនេទ វាមិ�តែម�ជា
នេសច�្តីពិតនេទ ដូចជាម�ុស្>�ំណត់ថា នេអស្ក្វា៉្ទ័រមា��មា្ល្ំងមហិមា តែតនេប�
នេអស្កវ្៉្ាទ័រជាម�ុស្សវិញ នេហ�យមា��មា្ល្ំងបQ�ុម�ុស្សម�បុ�វា នេ�ះនេអស្កវ្៉្ាទ័រ
គ្ម្�ទទួលថាមា�ថាមពលខ្ល្ំងស្អីម�បុ�វាផង តែតនេប�ម�ុស្សនេJនេក្រប��មា្ល្ងំនេល�
ក្រសនេមាចនេJនេម�ល នេ�ះចិត្តក្រសនេមាច�ំណត់ថា មា��មា្ល្ំងដ៏មហិមាម�បុ�
ទង្គចិវា �មា្ល្ំង black hole គឺវាខ្ល្ំងអស្ច្រ្យសក្រមាប់ម�ុស្សគឺអី៊ចឹង។ នេមQចនេយ�ង
ហ្៊�ថា�ូ�អាតូមតូច នេ�ះជាការនេក្របaបនេធaបរបស់ចិត្តនេត� វាមា�ស្អីម��ំណត់
ថាធំតូចឱ្យនេល�សពីចិត្តហ្នងឹ �្មយួនេម�លតែត�ូ�ឡា�តូចនេគនេធR�សក្រមាប់ថត�ុ�នេម�ល
នេគ��់វាឱ្យនេប���្នុងក្រ�ុងសិប្ប�ិមិត្តនេម�ល វាថាវាធំតែដរណា តែតនេយ�ងថាវាតូច។
មា�ស្អី�ំណត់ថាធំឬតូចនេក្រeពីចិត្តហ្នឹង មា្ច្ស់=្លួ�នេគមា�អារម្មណ៍ថានេគធំតែដរ
នេមQចនេយ�ងថានេគតូចអ៊ីចឹង។ ពួ�ម�ុស្សតូចៗ �ិងឡា�តូចៗ នេប��បរ�្នុងក្រ�ុង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 1
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សប្ប�ិមិត្តដ៏តូច តែតពួ�នេគមា�អារម្មណ៍ គឺមា�ចិត្តហ្នឹង�ណំត់ថាព�ួ នេគធំតែដរ
នេគមា�តែមQក្រតវាស់ទំហំសក្រមាប់ពួ�នេគតែដរនេត�។ ក្រពះពុទ្ធសតែមhងថា ពិភពនេ8�
នេ�ះបនេង:�តនេឡ�ងនេ�យចិត្តនេទ ឱ្យតែតធម៌ផVុយគឺចិត្តអ្ន�បនេង:�តនេឡ�ងនេទវាមិ�មា�
�្នងុធម្មជាតិនេទ។ ការពិតមា�តែតញ័រៗហ្នឹង នេត�មា�ស្អីនេក្រeពីធាតុញ័រៗហ្នងឹនេJ។
ចក្រ�វាលហ្នងឹគឺមួយអាតូមហ្នងឹនេត� តែតចិត្តនេទ វាបនេង:�តថាធំឬនេក្រច��ហ្នងឹ៕
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ថ្ងៃ��ទី១៨ ខែ
សីហា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១១:៣៩នាទីព្រ%ឹក
ជាធម្មតា  ម�ុស្សនេKអញ  នេម្លQlះនេហ�យងាយក្រចឡំណាស់  មិ�បា�

ម�អញ ឬនេធR�នេដ�ម្បីឱ្យ អសអ់ញ ម�ិងាយឱ្យម�ុស្សនេធR�នេទ តែតធម្មជាតិនេ�ះ នេទាះ
អ្ន�ចង់បា�ម�អញយ៉្ងណា�៏នេ�យ �ូ�អាតូមមិ�មា�ជវីិតនេ�ះ �ូ�អាតូម
បនេង:�តជាអញនេ�ះ អត់រវល់�ឹងអាណិតម�ុស្សអីនេទ គឺវាមិ�បា�ម�ម�ុស្សតាម
ការចង់បា�របស់ម�ុស្សនេទ។ ពិភពនេ8�នេ�ះ នេប�គ្ម្��្តីក្រសឡាញ់នេ�យនេស្មះ្-
ក្រតង់ តែដលជា�្តីក្រសឡាញ់នេក្រqះនេr�ញតនៃម្លនេទ ពតិជាពិភពនេ8�ដ៏គរួឱ្យនេ=s�ម
រនេអ�មណាស់ នេសះ�នេក្រកាះណាស់ នេក្រqះវានេពញនេក្របaបនេ�យភាពអាតា្ម្ �ិយម
�ិងភាពងងឹតសូ�្យឈឹង។ �្តកី្រសឡាញ់ម�ុស្សក្របុស�ិងក្រសី បច្ចប្ុប�្ននេ�ះ នេសV�រតែត
ទាំងអស់ ជាការក្រសឡាញ់នេគ ទុ�បនេក្រម�ឱ្យអញ មិ�តែម��្តកី្រសឡាញ់តែដលផ្តល់ឱ្យ
នេក្រqះនេr�ញតនៃម្លនេ�ះនេទ។  �្តកី្រសឡាញ់តែដលភាគីមា្ខង្ផ្តលឱ្់យ  ភាគីមា្ខ្ងនេទaត
ក្រតូវយល់ឱ្យក្រតូវ ថាភាគីមា្ខ្ងនេគផ្តល់ឱ្យនេយ�ងយ៉្ងពិតក្របា�ដ នេពលនេ�ះចិត្ត
បដិទា�ៈ�ឹងនេ��តនេឡ�ងនេ�យខ�មិ�បា�នេឡ�យ គ្ម�្នេទចិត្តអំ�ួតថា=្ល�ួក្រគ�់នេប�
បា�ជានេគម�ក្រសឡាញន់េឡ�យ។ ចិត្តបដិទា�ៈនេ�ះ �ឹងបា�នេJជានេហតុផ្តល់ឱ្យ
ភាគមីា្ខ្ងនេទaត ហូរនេចញ�ូវចិត្តផ្តល់ឱ្យមិ�នេចះរីងស្ងតួ។ នេ�ះជា �្តកី្រសឡាញ់ផ្តល់
ឱ្យ�្នុងទំ��់ទំ�ងគូនេស្នហ៍។ វាជាក្របនេភទ�្តកី្រសឡាញ់មួយ�្នងុចំនេណាម�្តកី្រស-
ឡាញន់េផ្សងនេទaត  តែដលនេធR�ឱ្យពិភពនេ8�ក្រសស់បកំ្រពង  ជា�តែ�្លងតែដលជ�់ចិត្ត
ចង់រស់នេK។  ម�ុស្សនេក្រeពីការយល់ក្រតូវតែដលជាទិ�្ន�័យល្អចូលតាមការគតិ-
ពិចារណា  នេKមា�នេរ}ងសំខ�់មួយនេទaតទា�់ទង�ឹងនេរ}ងទិ�្ន�័យ ក្រតូវនេ�ះតែដរ
គឺ�ក្រមាស់ ឬការជាប់ស្អិត�ូវទិ�្ន�័យក្រតូវដ�់ជាបយ់៉្ងនេក្រ~នេJ �្នុងចិត្ត គឺការ
គិតជាញយៗ កា្ល្យជាអ្ន�ទមា្ល្ប់គិត ចូលចិត្តគិត ការគិតនេ�ះ សក្រមាប់នេយ�ង
គឺឆ្ង្ញ់ណាស់ រស់=Rះការគិត រស់មិ�នេ��តនេទ។ នេពលនេ�ះ  ម�ុស្សគតិរា�់ៗ
ចូលចិត្តតែតការសប្បាយជាក្របចំា នេទាះមា�លុយ មា�សក្រមស់យ្៉ងណា មិ�អាច
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 3
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ទា�់ចិត្តនេយ�ង យ�ចិត្តដ៏=sស់របស់នេយ�ង ឱ្យនេធR�ជាគូនេស្នហ៍ របស់នេគបា�នេទ។
នេយ�ងមា�អារម្មណ៌ថា  ចិត្តនេយ�ង=sស់ហួសពីចិត្តអ្ន�ម�ឱ្យនេយ�ងក្រសឡាញ់
នេ0មិ�ឮនេទ៕
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ថ្ងៃ��ទី០២ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១០:៤៣នាទីយប់
អញជាការមា�នេ�យអារម្មណ៍ភា�់ក្រចឡំនេទ  នេក្រqះតែតអារម្មណ៍ថា

មា�អញឬមា�អតា្តន្េ�យអារម្មណ៍ក្រចឡំនេ�ះ ម�ុស្សនេធR�សពRយ៉្ងនេដ�ម្បីឱយ្បា�
ម�អញតែដលគ្ម�្ឬនេ�យអារម្មណ៍ក្រចឡំនេ�ះ។ គួរឱ្យសនេងRគសតRណាស់៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2592625934298818
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ថ្ងៃ��ទី០៥ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១២:០០នាទីថ្ងៃ��
អ្ន�មា�នេភ្ល�ងនេទa�មួយនេដ�ម វានេ�ះនេJស្អត្ អ្ន��៏ចំណាយនេពល �ិង

�មា្ល្ំង�្នុងជីវិតអ្ន� តែថរ�្>នេភ្ល�ងនេទa�នេ�ះ នេក្រqះអ្ន�ក្រសឡាញ់វា។ នេភ្ល�ងនេទa�
តែដលនេ�ះបំភ្លតឺែត=្ល�ួឯង មិ�បា�យ�នេJបំភ្លអឺ្ន�ដនៃទ ជានេភ្ល�ងនេទa�តែដលមិ�មា�
ក្របនេយជ�ន៍េសះនេឡ�យ។ នេទa�តែដលនេពញចតិ្ត�ឹងភាពជានេទa�របស់=្ល�ួ នេពញ
ចិត្ត�ឹងព�្លឺរបស់=្លួ�វាៗក្របឹងតែថរ�្>=្លួ�របស់វានេពញមួយជីវិតវានេK�្នុងប�Vប់
មួយ។ ចុងនេក្រកាយ នេទa�របសអ់្ន�  បា�ក្រតឹមតែតបនំេពញចិតhតែដលក្រសឡាញ់ព�្លឺ
នេភ្ល�ងនេទa�យ៉ង្វ�់វរីបសអ់្ន� នេហ�យអ្ន�ម�ិបា�នេក្រប�នេទa�របសអ់្ន�ឱ្យបា�ក្រតឹម-
ក្រតូវ នេ�យយ�វាម�នេធR�អRីតែដលនេទa�អាចនេធR�បា� ឱ្យមា�ក្របនេយជ�៍ ឬឱ្យមា�
តនៃម្លសម�ឹងអ្ន�បា�ចំណាយ�មា្ល្ំងកាយ �ិងចំណាយចិត្តក្រសឡាញ់នេទa�
យ៉្ងងប់ងល់នេសះ។ នេត�អ្ន�មា��មា្ល្ំងចិត្តតែថរ�្>នេភ្ល�ងនេទa�នេ�ះតែដរឬនេទ នេប�
ចុងនេក្រកាយនេទa�តែដលអ្ន�ក្រសឡាញង់ប់ងល់នេ�ះ វា�ឹងនេ�ះអសន់េហ�យរ8យ
នេJយ្៉ងនេ�ះនេ�ះ?  នេទa�នេក្របaបដូចជារូបអ្ន� នេប�ទីបញ្ចប់នៃ�នេទa� នេទa��ឹងនេ�ះ
រ8យអស់ នេ�យគិតៗនេJរ�តនៃម្លអីមិ�នេr�ញផង នេត�អ្ន�នេKមា��មា្ល្ងំចិត្ត
តែថរ�្>វាតែដរឬនេទ?  នេត�អ្ន�នេKមា��មា្ល្ងំបនេង:�តនេទa�នេ�ះជាប�្តប�្ទប់្តែដរឬនេទ?

ម�ុស្សក្រសឡាញ់ភាពជា=្ល�ួ  នេទាះ=្ល�ួជាម�ុស្សម�ិបា�ការដលម់�សុស្ផងគ្ន្
�៏នេគនេKតែតនេពញចិត្ត�ឹងប�្តពូជអាតា្ម�ិ្យមរបស់=្ល�ួ  គ្ម�្បា��ឹ�ស្អប់=្ល�ួតែដល
នេ��តម�ចនៃក្រងដល់តែផ�ដីនេក្រqះចង់រស់ក្រសួល �ិងបនេក្រម�តែតតណា្ហ្=្ល�ួតែតបQនុេណា�ះ្។
នេប�អ្ន�នេr�ញមា�ម�ុស្សទូទំាងពិភពនេ8�នេ�ះ �ំពុងសប្បាយ�ឹងតែថនេហ�យ �ិង
បនេង:�តនេទa�ថ្មបី�្តយ្៉ងជ�់ចតិ្ត  នេត�អ្ន��ឹងមា�អារម្មណយ្៉៍ងនេមQចនេJ?  ពិភព-
នេ8�នេ�ះដឹ��ំមុ=នេ�យភាពវនេងRង �ិងភាពអាតា្ម្�ិយមតែដលនេ��ត ម�ពី
ការភា�់ក្រចឡំថាអតា្ត្នេ�ះតែម�ៗនេJណា។

ម�ុស្សនេក្រqះតែត=្ល�ួ មិ�មា�សមត្ថភាពអាចតាមទា�់ការផ្លស់្ប្តរូគ្នន្ៃ�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 6
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អាតូម �ិងថាមពលតែដលការផ្លស្់ប្តូរគ្ន្នេ�ះនេ��តជា=ណៈ នេ�ះម�ុស្ស�៏នេ��ត
អារម្មណ៍ថាអញ �ិងនេពលនេវ8អ៊ីចឹងម�។ នេផ្ត�មពីអារម្មណ៍ថាមា�អញ �ិង
នេពលនេវ8អី៊ចឹងម�ហ្នងឹ ម�ុសស្�៏មា�អារម្មណ៍ថា មា�វត្ថុ សតR សពRសរនេព�
តែដលម�ុសស្ដងឹបា� ដឹងនេ�យវិញ្ញណ្ទំាងក្របំាមួយរបស=់្ល�ួ ទំាងរបសត់ែដល
ម�ុស្សសមា្គ្ល់ថាមា�ក្រសប់�្នុងធម្មជាតិ  �ិងរបស់តែ�នៃ�្ននេ�យស្ន្នៃដម�ុស្ស
អី៊ចឹងម�តែដរ។ តែតតាមការពិត របស់ទំាងនេ�ះជាការដឹងក្រចឡំនេទ នេក្រqះជារបស់
តែដលនេ��តពីអារម្មណ៍ថាមា�អញនេហ�យអារម្មណ៍ថាមា�អញនេ�ះគឺជាអារម្មណ៍
ក្រចឡំនេទ។  នេត�នេយ�ងអាចយ�ការដឹងនៃ�ម�ុស្សតែដលក្រគ�់តែត=្ល�ួឯងនេ�ះគ្ម�្ផង
តែត=្ល�ួក្រចឡំតែបរជាដឹងក្រចឡំថាមា�តែបបនេ�ះ ជាបា�ការនេ��តតែដរឬនេទ? នេប�ម�ុស្ស
ឬចិត្តតាមសច្ចៈនៃ�ធម្មជាតិទា�់ គឺតាមទា�់ការផ្លស់្ប្តរូគ្នន្ៃ�អាតូម �ិងថាមពល
តែដលការផ្លស់្ប្តរូគ្នន្េ�ះនេ��តជា=ណៈ នេមQ្លះម�ុស្ស ឬចិត្ត�ឹងតែលងមា�អារម្មណ៍
ថាមា�អញ តែដលក្រពះពុទ្ធនេ0ចិត្តនេ�ះថានេ8�ុត្តរចិត្ត ចំតែណ�ចិត្តតែដលនេK�្នងុ
ស្ថ្�ភាពវនេងRងថាមា�អញ  ក្រពះពុទ្ធនេ0ថា  នេ8�ិយចិត្ត។  ម�ុស្សសពRនៃថ្ង
មា�អារម្មណ៍ធុញក្រទា�់�ឹងភាពដតែដលៗ  តែដល=្លួ�សមា្គល់្ដឹង�្នងុថា្ន�់្ចិត្ត=្ល�ួ
គកឺ្រពឹ�8្ង្ចៗ គួរឱ្យធុញណាស់ វាហ�់ដូចមិ�ផ្ល្ស់ប្តូរនេJជាថ្មនីេសះ។ ចិត្ត
ម�ុស្សសមា្គ្លន់េKថា្ន្�់ចិត្តតែដលទទួលបា�អារម្មណប៍Qណុ្ណឹង នេក្រqះ តែភ្ន�បា�
សមា្គ្លថ់ា អ៊ីចឹង។ មា�ក្រពឹ� មា�8្ង្ច មា�យប់ គឺមិ�ដតែដលនេទ នេក្រqះយប់
មា�ក្រពឹ�ម�ជំ�ួស នេពលយប់មា��ណា្តល្យប់ ឬក្រពឹ�ម�ជំ�ួសវា តែតធម្មជាតិ
តែដលនេ8�ិយចិត្តសមា្គល្់ដឹងមិ�ទា�វ់ិញ គឺនេK�ឹងថ:ល ់ឥតតែក្របក្របួលផ្លស់្ប្តរូ
ប�្តិចនេសះនេឡ�យ។  ការផ្ល្ស់ប្តូរតែក្របក្របួល  ការនេ��តនេឡ�ង  ការវិ�សនេJវិញ
ទាំងនេ�ះ ចាំបាច់ណាស់ក្រតូវការនេពលនេវ8នេទ�បដនំេណ�រវា  អាចក្របក្រពឹត្តនេJបា�
ចុះនេប�ធម្មជាតិនេ�ះមិ�មា�នេពលនេវ8ផងហ្នងឹ  នេត�ដំនេណ�រការផ្ល្ស់ប្តូរតែក្របក្របួល
នេ��តនេឡ�ង �ិងវិ�សដូចជាការស្លប្ន់េ��តមា�នេ�យរនេបaបណាបា�នេJ?អ៊ីចឹង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 7
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នេហ�យបា�ក្រពះពុទ្ធ �ិងក្រពះអរហ�្តទំាងឡាយ នេ8�តែប�ធា្លយ្=�្ធ តែតមិ�ស្លប់្
នេទ នេក្រqះអារម្មណ៍ថាមា�អញនេ�ះ ជាអារម្មណ៍ម�ុស្ស នេ8�មិ�តែម�ម�ុស្ស
នេទ អស់មា�អារម្មណ៍ក្រចឡំថាមា�អញ ឬអារម្មណ៍ជាម�ុស្សនេ�ះ តំាងពី=ណៈ
តែដលនេ8�ក្រតាស់ដឹងនេម្លQះ។ អី៊ចឹងអារម្មណ៍តែដលម�ុស្សសមា្គល់្ ដឹងថាដតែដលៗ
នេ�ះ ការពិតគឺនេKក្រទឹងមួយ�តែ�្លង អត់រំ�ិលសូម្បីតិច�៏អត់តែដរ នេល�សអារម្មណ៍
ដតែដលៗ តែដលម�ុស្សទទួលដឹងនេ�ះនេទaត។ នេក្រqះតែតនេហតុហ្នឹងនេហ�យ នេទ�ប
ក្រពះពុទ្ធក្រទង់ក្រតាស់សតែមhងថា ម�ុស្សយល់ធម៌រស់នេKមួយនៃថ្ង ក្របនេស�រជាងម�ុស្ស
តែដលរស់នេKអស់រយនៃ�ឆ្ន្តំែតមិ�យល់ធម៌ មា��័យថា នេប�គ្ម្�នេពលនេវ8ផង
នេត�រស់យូរតែដលម�ុស្សដឹងក្រចឡំ នេហ�យមិ� បា�នេធR�ក្របនេយជ�៍ដល់ម�ុស្សជំ��់
នេក្រកាយ នេត�នេKរស់យូរមា�តនៃម្លអR។ី

=ណៈជាល�្ខណៈពិតរបស់ធម្មជាតិ នេក្រqះវាជាចំណុចតែដលអាតូម
រលត់បាត់នេJបា�ជានេហតុ�ំឱ្យនេ��តថាមពល នេហ�យ=ណៈ�៏ជាចំណុចតែដល
ថាមពលរលត់ជានេហតុ�ំឱ្យនេ��តអាតូម។ =ណៈមិ�តែម�ជារយៈនេពលនេទ នេក្រqះ
វាមា�តែតចំណុចតែតមួយ=ុសពីនេពលនេវ8  វាមា�ចាប់ពីពីរ=ណៈនេឡ�ងនេJ
នេហ�យវាពុំមា�ពិត�្នុងធម្មជាតិនេទ  តែតមនេ�រម្មណ៍របសម់�ុស្ស  បនេង:�តនេ�យ
ស�្មតទ�ុនេក្រប�វាសក្រមាប់បញ្ជ្�់នេពលនេវ8តែដល=្ល�ួចង់�ិយយតែតបQនុេណា�ះ្៕  
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ថ្ងៃ��ទី១២ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៦:១៨នាទីល�ាច
ការឱ្យក្រពះសង្ឃតែដលជាការឱ្យដ៏ក្រតឹមក្រតូវ ឬការក្របនេគ�ដ៏ក្រតឹមក្រតូវ គឺការ

ក្របនេគ�នេ�យ�្តីនេគរព។ នេដ�មប្ីទាញឱយ្បា�ចិត្តនេគរព ភាគីខងទទួលក្រតូវមា�
គុណធម៌ទាញឱ្យបា�ចិត្តនេគរពរបស់ភាគីអ្ន�ឱ្យ វានេក្របaបដូចតែ=្សនេភ្ល�ងមួយតែដល
��់ អាច��់បា� ទាល់តែតមា�ចរ�្តនេភ្ល�ងនេK�្នងុតែ=្សនេភ្ល�ងនេ�ះ នេប�គ្ម�្ចរ�្តនេភ្ល�ងនេទ
�ច់ខតតែ=្សនេភ្ល�ងមិ�អាច��់បា�នេឡ�យ ដូចគ្ន្�ឹងក្រពះសង្ឃ  នេប�នេ8�គ្ម�្
គុណធម៌នេទ មិ�អាចទាញចិត្តនេគរពពីអ្ន�ដនៃទបា�នេឡ�យ ការក្របនេគ�ដ៏ក្រតឹមក្រតូវ
គឺការក្របនេគ�នេ�យចិត្តនេគរព។  ម្យ៉្ងនេទaត  នេយ�ងក្រតូវដឹងថា  នេដ�ម្បីកា្ល្យជា
ក្រពះសង្ឃ នេ8�ក្រតូវបំនេពញ�ិច្ចបួ�នេ�យខ��ិច្ចមួយណា�៏មិ�បា�៖

១- ក្រតូវបិណ្ឌបាក្រតរាល់នៃថ្ងនេដ�ម្បីយ�អាហរមួយនេពល នេហ�យសក្រមាប់តែត
មួយនៃថ្ង នេប�បណិ្ឌមិ�បា�នេទ យ�ទឹ�8ងបាក្រតនេហ�យឆ�់នេJ

២- ក្រតូវនេក្រប�សំពត់បង្សុ�ូល គឺសំពត់ឬក្រ�ណាត់តែដលនេគរំុស�សព
៣- រស់នេKតាមគល់នេឈ�
៤- នេក្រប�ក្របាស់ថា្ន្តំែដលក្រតំានេ�យទឹ�មូក្រត

នេពលដឹងថាក្រពះសង្ឃក្រតូវការរបស់តែបបហ្នឹងនេហ�យ អ្ន�ឱ្យ�៏ក្រតូវដឹងថា
ក្រតូវក្របនេគ�តែតរបស់តែបបហ្នឹងតែដរ  នេហ�យនេក្រqះតែតបា�ដឹង�ូវគុណធម៌របស់
អ្ន�បួសតែបបហ្នងឹនេហ�យ អ្ន�ឱ្យក្រតូវឱ្យ ឬក្របនេគ�នេ�យចិត្តនេគរព ឬនេយ�ងនេ0ថា
ចិត្តបុណ្យ មិ�តែម�ឱ្យឬក្របនេគ�នេដ�ម្បីបា�បុណ្យនេទ គឺឱ្យនេ�យចិត្តបុណ្យ សូម
បញ្ជ្�់ម្តងនេហ�យម្តងនេទaតថា  ឱ្យឬក្របនេគ�នេ�យចិត្តបុណ្យ មិ�តែម�ឱ្យនេដ�ម្បី
បា�បុណ្យនេទ។ ឱ្យឬក្របនេគ�នេ�យចិត្តនេគរព គឺឱយ្ឬក្របនេគ�នេ�យចិត្តបុណ្យ។
ឱ្យនេ�យចិត្តនេគរព ឬចិត្តអាណិត គឱឺ្យនេ�យចិត្តបុណ្យដូចគ្ន្ តែតការឱ្យ ឬការ
ក្របនេគ�ក្រពះសង្ឃសម័យក្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធ  មា�តែតការក្របនេគ�នេ�យចិត្តនេគរព
តែតមួយមុ=បQនុេណា�ះ្ ចុះនេត�ការក្របនេគ�ក្រពះសង្ឃសម័យបច្ចុប្ប�្ន ជាការក្របនេគ�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 9
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នេ�យចិត្តនេគរព  ឬចិត្តអាណិត ឬនេ�យចិត្តចង់បា�បុណ្យ? នេប�ការក្របនេគ�
នេ�យចិត្តចង់បា�បុណ្យ មិ�តែម�ជាទនេងR�នៃ�ចិត្តបុណ្យនេទ គឺទនេងR�នេចញពីចិត្ត
អាតា្ម្�ិយម ទនេងR�មា�របូភាពដូចជាទនេងR�បណ្ុយ  តែតម�ិតែម�នេចញពីចិត្តបុណ្យ
នេទ ម�ុសស្គឺចិត្ត ក្រគបអ់្ន�សស�មិ�តែដលនេធR�បណុ្យម្តងណានេឡ�យ។ ក្រពះពទុ្ធ
សតែម្តងថា ក្រពះសង្ឃជាឧត្តមនេភទ គឺមា��័យថា ក្រពះសង្ឃក្រតូវតែតជាម�ុស្សមា�
គុណធម៌ជាងក្រគហស្ថ  �្នុង�័យថា គុណធម៌របស់ក្រពះសង្ឃ  អាចទាញបា�
ចិត្តនេគរពរបស់ក្រគហស្ថ។ តាមលំអា�នេ�ះ អ្ន�អាចយ�នេJ�្លះុនេម�លក្រពះសង្ឃ
បច្ចុប្ប�្ននេ�ះ  នេត�មា�មួយអង្គណា  មា�គុណធម៌ទាញបា�ចិត្តនេគរពរបស់
ក្រគហស្ថនេទ? តែតនេប�មិ�បា�បុណ្យដូចតែដលគត់យល់នេ�ះនេទ នេត�គត់ក្របនេគ�
ឬទំ�ុ�បក្រមុងអRីដល់ក្រពះសង្ឃតែដរឬនេទ?  នេត�នេ�ះជាចិត្តនេគរព ឬចិត្តចង់បា�
បុណ្យ? ម�ុស្សគឺចិត្ត។ នេក្រqះតែតដឹងថាម�ុស្សម�ិងាយមា�ចិត្តបុណ្យ គឺចិត្ត
អាណិត �ិងចិត្តនេគរពនេ�ះនេហ�យ នេទ�បពួ�ក្របវ័ញ្ច8ភមា�ល្បិចនៃច្នq�្យរបស់
ក្រពះពុទ្ធពីការនេធR�នេ�យចិត្តបុណ្យនេJជានេធR� នេដ�ម្បីបា�បុណ្យនេJវិញ។ ម�ដល់
ក្រតង់នេ�ះ =្ញុ�ឹំ�នេr�ញដល់ដនំេណ�រចិត្តក្រពះបាទធមា្ម្នេស� គឺជិត៣០០ឆ្ន្ំនេក្រកាយ
ក្រពះពុទ្ធបរិ�ិq្វ�្ ក្រ�ុមព�ួនេចារ�្នងុសណំា�់ក្រពះពុទ្ធ បា�រ�ីដុះ�លយ៉ង្ខ្ល្ំង
នេទស�ក្របវញ័្ច8ភqសនេពញនៃផVក្របនេទសតែដលក្រពះបាទធមា្មន្េស�ក្រគបក់្រគង។
ក្រពះបាទធមា្ម្នេស�នេដ�ម្បីទប់ស្ក្ត់ពួ�នេចារក្របវ័ញ្ច8ភ�្នុងសំណា�់ក្រពះពុទ្ធ
កាលជំ��់នេ�ះ បា�សមា្ល្បព់�ួនេចារ�្នងុសំណា�់ក្រពះពុទ្ធទំាងនេ�ះយ្៉ងរងា្គល្
រហូតជាប់នេ¦្មះ្�្នងុក្របវត្តសិស្ត្រស្ត  នេហ�យក្រពះអង្គ�៏ជាអ្ន�ផ្តចួនេផ្ត�មឱ្យមា�សងា្គយ្
�នេល��ទីបី  នេដ�ម្បីសមា្អត្នេផV¨ងផ្ទត់្ក្រពះពុទ្ធវច�ៈនេឡ�ងវិញ  នេក្រqះក្រពះពុទ្ធវច�ៈ
ក្រតូវបា�ពួ�ក្របវ័ញ្ច8ភនៃច្នបនេញ្ចញបញ្ចូល តក្រមូវតាមចិត្តនេ�ងក្របវ័ញ្ចរបស់
ពួ�នេគ។  ស�ម្មភាពក្រពះបាទធមា្ម្នេស�នេពលនេ�ះ  គឺនេដ�ម្បីនេបាសសមា្អ្ត
ស្ថ្ប័�សង្ឃ �ិងនេផV¨ងផ្ទ្ត់ក្រពះពុទ្ធវច�:នេឡ�ងវិញ។ ជិត៣០០ឆ្ន្ំនេសះក្រពះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 10
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ពុទ្ធវច�ៈ  ក្រតវូបា�នេចារ�្នុងសណំា�ក់្រពះពទុ្ធបំនៃភ្លនេក្រច��ដលថ់ា្ន�់្ហ្នងុនេJនេហ�យ
ចុះទក្រមាំម�ដល់ឥឡូវ ជាង២៥០០ក្រពះវស្>នេJនេហ�យ នេត�ក្រពះពុទ្ធវច�ៈក្រតូវ
ពួ�នេចារ�្នុងសំណា�់ក្រពះពុទ្ធបំនៃភ្លយ៉្ងណានេJ? អំណឹះនេក្រកាយម� ក្រពះបាទ
ធមា្ម្-នេស�បា�កា្ល្យជានេសតាប�្នបុគ្គល។  ក្រពះពុទ្ធបា�ក្របនេម�លនេម�លថា
"q�់�ណា្ត្ល៥០០០ក្រពះវស្>  នេមនេរa�ដអ៏ស្ចរ្្យរបសក់្រពះអង្គ�ឹងបា�ភ្លឺក្រជះ
ក្រសលះម្តងនេទaត"៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2601318373429574
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        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី១៣ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៩:៥៤នាទីយប់
នេ8�ក្រគូ គួច សុងហ�់ មិ�យល់ធម៌ឬនេមនេរa�តែដលក្រពះពុទ្ធបនេក្រងa�

នេទ។ ស្ត្ប់សមhដ៏ី=្លរីបស់គត់�នេពលនេ�ះ  �៏នេយ�ងសមា្គល់្បា�ថាគត់មិ�យល់
ធម៌នេទ  អ៊ីចឹងនេហ�យបា�ជាគត់វិបស្ស�អស់នេពលដ៏យូរក្របតែហល២៤ឆ្ន្ំនេJ
នេហ�យ តែតគត់មិ�បា�សនេក្រមចធម៌អRីនេទ សូម្បីថា្ន្�់នេសតា។ �្នងុr្លបីវីនេដអូនេ�ះ
គត់�ិយយនេរ}ងជាតិនេក្រកាយ នេត�ម�ុស្សមា�ជាតិនេក្រកាយឬ?  នេត�គត់បា�យល់
q�្យក្រពះពុទ្ធក្រទង់សតែម្តងថា  “ អ្ន�ណាយល់ថាសតRស្ល្ប់នេហ�យនេ��តម�វិញ
�ិងស្លប់្នេហ�យសូ�្យ គឺជាការយល់=ុស  តែដរ ” ឬនេទ? តាមការ�ិយយរបស់គត់
នេ�ះ គឺសតRស្ល្ប់នេហ�យនេ��តម�វិញតែតម្តង។ ក្រតង់ហ្នឹងជាចំណុចមួយធំតែដល
នេធR�ឱ្យ=្ញុំសមា្គ្ល់បា�ថា  គត់មិ�យល់ធមន៌េទ។  ការ�ិយយរបស់គត់ គឺសតR
ស្លប់្នេហ�យនេ��តម�វិញ១០០% នេប�ចងដ់ឹងចប្ាស់អ្ន�នេJសួរគត់ពីនេរ}ងហ្នឹងចះុ
មិ�=ុសនេទ។  �្នុងr្លីបនេ�ះ  គត់�ិយយថា  ក្របជាពលរដ្ឋតែ=្មរយល់ក្រពះពុទ្ធ
សស�ច្បាស់8ស់ណាស់  តែតមិ�បា�បដិបត្ត។ិ  អូ!  ក្របជាពលរដ្ឋតែ=្មរយល់
ក្រពះពុទ្ធសស�ច្បាស់8ស់! គត់ដឹងថាក្របជាពលរដ្ឋតែ=្មរយល់ក្រពះពុទ្ធសស�
មិ�ច្បាស់8ស់នេទ តែតគត់ជាប់នេ8�ធម៌ខ្លច្មហជ�តែ=្មរ។ គត់នេក្រប�q�្យក្រពះ-
ពុទ្ធទូ�្ម�្នេក្របa�ក្របនេI ក្រពះពុទ្ធសស� គត់ជាប់ជាតិមុ=ជាតិនេក្រកាយ គត់ជាប់
នេ8�ធម៌  នេហ�យ=្លួ�គត់�៏បា�នេក្រប�q�្យ  =្ញុំសូមទ�ូ្ម្�តែដរនេK�្នុងr្លីបនេ�ះ។
អី៊ចឹងនេហ�យបា�ជានេKមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្ស�  គត់ហមនេគម�ិឱយ្�ិយយនេរ}ង
�នេយបាយ នេធR�ដូច�នេយបាយអាក្រ��់ខ្ល្ំងណាស់ តាម ពិតអ្ន��នេយបាយ
សប្បុរសប្តរូជីវិតនេដ�ម្បីនេសច�្តសុី=មួយក្របនេទស នេហ�យមា� តែតម�ុស្សអញតូចនេទ
នេទ�បអាចប្តរូជីវិតដូរយ�នេសច�្តសុី=ឱ្យម�ុស្សមួយក្របនេទសបា�។  ចុះម�ុស្សជាប់
នេ8�ធម៌ដូចគត់ នេត�អាចនេធR�ការងារប្តរូជីវិតនេដ�ម្បីនេគបា�តែដរឬនេទ? អ៊ីចឹងនេហ�យ
បា�ជា ស8វិបស្ស�សម្បូរម�ុស្សក្របនេភទគត់នេKក្រតួតក្រតា�តែ�្លងសំខ�់ៗ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 12



        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ណាស់។  ពូដឹងថា  មា�LDPនេក្រច��ណាស់នេJវិបស្ស��ឹងមិ�នេពញចិត្តq�្យពូ
នេ�ះ តែតមិ�ជាថRីនេទ សនេក្រមចនេល��្មួយចុះ ពូក្រគ�់តែតបំនេពញ តួ�ទីរបស់ពូនេទ។
ម�ុស្សមុ�វិបស្ស� ក្រតូវយល់នេមនេរa�បរិយត្តិឱ្យក្រតូវសិ� ថាអញនេ�ះគ្ម្�នេទ
គឺជាអារម្មណ៍ភា�់ក្រចឡំនេទ  តែតជានេសច�្តីពិតថា ម�សុ្សមា�ការដឹងថា មា�
=្លួ�នេ�ះជាការពិតរបស់នេយ�ងឬរបស់នេ8�ិយចិត្ត។  ដូនេច្នះនេយ�ងវិបស្ស�
នេ8�ិយចិត្តនេ�ះឱ្យតែលងភា�់ក្រចឡំ  នេហ�យកា្លយ្នេJជានេ8�ុត្តរចិត្តនេ�យតែលង
ភា�់ក្រចឡំថាមា�អញ។ ពូ�ឹងរ�នេពលផ្>យផ្ទ្ល់ �ិយយ ពីនេរ}ងនេ�ះនេដ�ម្បី
សមា្អ្តអRតីែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តងទុ�ឱ្យម�ុស្សពិចារណារ�ក្របនេយជ�៍តាមបញ្ញ្
របស់នេគចុះ៕
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        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី១៤ ខែ
តុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០២:៣៦នាទីរវេស�ល

=្ញុ�ឹំងប�ក្រសយពីចិត្តនេ8�ក្រគូ គួច សងុហ�់ តែដលបា�សរនេសរ�ូវ
សំនេណរនេ�ះ។ នេ8�ក្រគូ គួច សុងហ�់ នេKជាប់នេ8�ធម៌យ្៉ងច្បាស់ក្រ�តែឡត
គត់ចង់�ិយយ�ូវq�្យទំាងអស់នេ�ះណាស់  តែតនេ�យសរគត់ជាប់�ឹងនេ8�
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        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ធម៌ គត់មិ�ហ្៊��ិយយq�្យទំាងនេ�ះនេទ តែបរជា�ិយយថា ដ�ក្រសង់នេJវិញ
នេ�ះមួយ។  មួយនេទaត  គត់បា�ក្របដូចក្រគូអាចារ្យបនេក្រងa�ធម៌ដូចឪពុ�មា្ដយ្
នេយ�ង នេត�ចិត្តក្រគូអាចារ្យបនេក្រងa�ធម៌=្លះ ដូចចិត្តឪពុ�មា្ដ្យនេយ�ងតែដរឬនេទ?  នេត�
នេ8�ក្រគូ គួច សងុហ�់ ជាក្រគូអាចារ្យបនេក្រងa�ធម៌ឬ? ក្រតង់នេ�ះក្រតូវសួរគត់ឱ្យ
ច្បាស់  នេប�គត់នេ�្ល�យថាជាក្រគូជំ�ួយ  នេត�ក្រគូជំ�ួយជាក្រគូតែដរឬនេទ?  នេប�គត់�ិយយ
ថាមិ�តែម�ជាក្រគូនេទ  គត់ក្រគ�់តែតជួយនេរaបចំចាត់តែចងនេKមណ្ឌលវិបស្ស�
នេទ ចុះនេហតុអីបា�ជាគត់នេចាទនេយ�ងថា នេយ�ងមិ�ដឹងគុណក្រគូអី៊ចឹង? នេទាះក្រគូ
�៏នេ�យ នេប�គ្ម្�ចិត្តជួយនេទ �ុំយ�នេ¦្ម្ះជាក្រគូម�បាំង នេដ�ម្បី�ំុឱ្យនេគ�ិយយ
�ូវចំណុចអវិជ្ជមា�របស់=្លួ� តែដលនេគបា�នេម�លនេr�ញ? តែតនេប�គត់�ិយយថា
មិ�តែម�ជាក្រគូជំ�ួយនេទ  គត់ក្រគ�់តែតជួយនេរaបចំចាត់តែចងនេKមណ្ឌលវិបស្ស�
បQុនេណា�្ះ ទាំងនេមនេរa� �ិងបនេច្ច�នេទស គឺនេ8�ក្រគូនេហ្គឥ្�Vកា នេ�ះq�្យតែដល
គត់�ិយយថា មិ�ដឹងគុណក្រគូ  រឹតតែតមិ�ក្រតឹមក្រតូវនេទaតនេហ�យ  នេក្រqះគត់
មិ�តែម�ជាក្រគូផងហ្នឹង។  នេត�នេ8�ក្រគូ គួច សុងហ�់ អាចមា�ចិត្តដូចចិត្តឪពុ�
មា្តយ្នេយ�ងតែដរ ឬនេទ?

សរុបម�វិញ គត់ជាក្រគូ�៏នេ�យ តែតនេប�គត់មិ�មា�ចិត្តជួយនេទ នេ�ះ
គត់មិ�តែម�ជាក្រគូនេឡ�យ  នេហ�យការតែដលគត់យ�q�្យជាក្រគូម�ស្ទ�់្ ម�រំាង
ម�បំាង នេដ�ម្បី�ុំឱ្យនេគម�វាយក្របហរ=្លួ� ច្បាស់ណាស់ ទនេងR�តែបបនេ�ះជាទនេងR�
របសម់�ុស្ស=ូច។ អញ្ចងឹនេហ�យបា�ជាវិបស្ស�ជាងនៃម°ឆ្ន្នំេហ�យ នេKតែតនេធR� ទនេងR�
តែដលនេចញពីចិត្តមិ�ល្អហ្នងុ៖

- យ�ក្របព�្ធ=្លួ�ឯងម�ឱ្យនេគនេគរព  នេ�យក្រគ�់តែតមា�ឋា�:  ជា
ក្របព�្ធនេ8�ក្រគូ

- ហមនេគមិ�ឱ្យ�យិយ�នេយបាយ  នេធR�នេម�លតែត�នេយយបាយហ្នឹង
អាក្រ��់ណាស់ចឹង។ �នេយយបាយក្រតឹមក្រតូវ គឺជានេរ}ងជួយម�ុស្ស

អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 15



        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

មួយក្របនេទស ចិត្តអ្ន��នេយបាយសនេស្ត្រងា្គ្ះ មា�ចិត្តធំជាងចិត្តអ្ន�
វិបស្ស�ឆ្ង្យណាស់  ហ៊្�លះបង់ជីវិត=្លួ�នេដ�ម្បីដូរម�វិញ�ូវ
នេសច�្តសុី=របស់ម�ុស្សមួយក្របនេទស។ នេម�លក្រពះអា��Vនេម�ល នេ8�
អាចបដិបត្តិនេដ�ម្បីរួចរំនេ�ះតាំងពីជួបក្រពះពុទ្ធដំបូងនេម្លQះ តែតនេ8�
មិ�បា�បដិបត្តិ  នេក្រqះនេ8�រវល់នេKជួយ�ិច្ចការក្រពះពុទ្ធ នេត�អ្ន�
ណាហ៊្��ិយយថាទឹ�ចិត្តរបស់ក្រពះអា��Vអ�់ជាងក្រពះអរហ�្ត
នេផ្សងៗនេទaត? នេ�ះមិ��ិយយដល់ការវិបស្ស�=ុសតែដលម�ុស្ស
ទូនេJ រួមទំាងនេ8�ក្រគូ គួច សុងហ�់ �ំពុងតែតនេធR�នេ�ះផង នេ�ះនេយ�ង
�ិយយតែតវិបស្ស�ក្រតូវ វិបស្ស�នេក្របaបដូចការព្យបាលជំងឺអ៊ីចឹង
គឺជាការនេ�ះក្រសយនេរ}ង=្លួ�ឯងនេទ  នេប�នេយ�ងរវល់តែតនេ�ះក្រសយ
នេរ}ងនេគ  នេហ�យមិ�បា�នេ�ះក្រសយនេរ}ង=្លួ�ឯង  គឺនេJវិបស្ស�
នេត�គុណធម៌នេយ�ងវាអ�់ជាងអ្ន�នេJវីបស្ស�នេ��តនេទ? នេJមិ�រួចនេទ។

- ម�ុស្សមា�ស�្ត្�ចិត្តអសប្បុរស  មា�តួ�ទីសំខ�់ៗនេKមជ្ឈ-
មណ្ឌលវិបស្ស�តែដលគត់ក្រគប់ក្រគង នេប�នេម�លគត់មិ�យល់  នេម�ល
តែតម�ុស្សតែដលក្រតូវនេជ�ង�ឹងគត់នេJ ស្គ្ល់គត់នេហ�យ សម្ូបីតែតអ្ន�
តំាង=្ល�ួជាLDPតែដលនេJវិបស្ស�នេហ�យមា�សមា�ចិត្ត�ឹងគត់
នេក្រeពីអ្ន�ក្រចឡំនេចញ គឺមា�ស�្ត�្ក្របតែហល�ឹងគត់តែដរ។

- ចប់វគ្គវិបស្ស�១០នៃថ្ង គត់ឱ្យសិស្សនេចញទំាងអស់ មិ�តែដលមា�ចិត្ត
គិតថា មា�សិស្ស=្លះបា�ចូលដល់ទីជនេក្រ²នេKនៃថ្ងទី៧ ឬ៨ ឬ៩ ឬ
នៃថ្ងទី១០នេសះនេឡ�យ។ �ូ�សិស្ស=្លះនេK�្នងុរយ:នេពលវគ្គ=្លី១០នៃថ្ង  គឺ
នេK�្នុងដំណា�់កាលវះកាត់នេKនេឡ�យ នេក្របaបដូចអ្ន�ជំងឺមា្ន�់្តែដល
ក្រតវូនេពទ្យវះកាតន់េហ�យម=ុរបួសខង�្នុងមិ�ទា�ន់េដរភ្ជិត នេហ�យក្រតវូ
ក្រគូនេពទ្យបនេណ¶ញនេចញពីនេពទ្យអី៊ចឹង។ នេប�ជួប�ូ�សិស្ស�្នងុ�រណីនេ�ះ
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អ្ន�ទទួល=ុសក្រតូវវគ្គវិបស្ស�ហ្នឹងនេចាទគ្ន្ថា សិស្សនេ�ះតែប� មិ�
ស្ត្ប់បងា្គប់្ក្រគូ នេធR�=ុសបនេច្ច�នេទសជានេដ�ម នេដញគ្នន្េចញនេហ�យនេចាទ
គ្ន្តែបបនេ�ះ នេត�នេ�ះ ឬតែដល�ិយយថា ក្រគូអាចារ្យមា�ចិត្តដូចជា
មា្តយ្ឪពុ�នេ�ះ? អ្ន�ក្រគប់ក្រគងគ្ម�្ចិត្តនេមតា្ត្ �រុណាដល់សិស្ស ល្ងង់
ងាប់ក្រ�ឡា  មិ�នេល��សំនេណ�  ឬបញ្ហន្េ�ះនេJកា�់អ្ន�មា�សមត្ថ�ិច្ច
នេ�ះក្រសយនេសះ។

- អាចប�តែក្របនេរ}ងនេក្របត�រ�  យ�ម��ិយយ�្នុងចិត្តនេដ�ម្បីប�្ល្ច
នេគនេ��ត ស្ត្ប់នេហ�យហួសតែតចិត្ត ក្រគ�់តែតនេរ}ង�រ�នេក្របតគត់យល់
ម�ិបា�ផង �ិយយតែតនេK�្នុងនេរ}ងជនំេ�} នេត�គត់អាចជាអ្ន�យល់
ធម៌នេ��តតែដរនេទ?

នេ�ះ=្ញុនំេល��ការនេម�លនេr�ញក្រតួសៗរបស់=្ញុំ  ម��ិយយបQុណ្ណឹងសិ�ចុះ
នេពលមា�នេពល=្ញុ�ឹំង�ិយយប�្ត៕

 fb.com/veasna.khem.56/posts/2603161339911944
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