
េនះ បណុ ចលូ ថំីេលកទី១េហយ ងំពី សក ជេរ ៉
យ ៉ ប់េផមមក។ ពយល់ េយង ក់ៗច ស់ ន
េសចកីសង មឹចំេ ះអីមយួេ កងុចិត គប់ៗ មនិ នេឡយ។ 
 លពី មំនុ បេទសជប៉នុ នេ ះធម តិ បនប ប់ដចូ
ខ លព់ ះុេលខ១៥ ខ ល់ព ះុេលខ១៩ េដមែដលេធឱ មនុស
េ ចនរងេ ះ។អកខះេ ក៏ នេ ះ កែ់បកេគហ ន អកខះ
េទ តេ ក៏ខចូ តផលដំ ំ ដំុះ អកខះេទ តេ ក៏ជបួ រ ច់
ទឹក ច់េភងេហយរស់េ កងុជីវ ពលំ កលំបនិ េហយអកែដល
មិន ន់ ច រជីវ ពឱ មក ធម េឡងវញិ នេ េឡយក៏
នេ ចន។ខុំ ពះករុ ពសមូចលូរួមរែំលកទកុេហយនងិ

សូមចូលរមួរែំលកេសចកលីំ ករបសអ់ក ងំអស់ផង។
បេទសជប៉ុន បេទសែដលសបំូរេ េ យេ ះធម តិ 

។េយង ក់ៗ តវែតយកបទពិេ ធនែ៍ដល នឆង តម់កេហយ
មកេ ប រ បកបេ យ បសទិ ពេដម េី ត មេ េពលែដល ន
សនេកតេឡងេទ តដចូ តវេ ត មប រនូវរបស់របរស ប់
រ រេ ះ សន ឬែឆកេមលពីក មឹតេ ះ ក់េ ទកីែនង

ែដលរស់េ េ លគជឺួយខួនឯង និង ជយួ េ វញិេ មកដូច
ជួយ គ រខនួឬអកែដលរសេ់ ជតិ ងខនួេហយបនឱ រ រ
ជួយខួនឯងនងិជយួ េ វញិេ មកេនះេ ទ ប់េដម េីធ ៉ង

ឱ ររងេ ះប ប់មក នតូចបំផតុ។ ពិេសសេ ះ
មហន យធម តិថីៗ េនះទទួលឥទិពលពកីេ សីតណុ ពែផនដី

ពះសង នី ណូ៉ និជិកុ 

ពះ ប នរហី ូកូេសៃក  

< ពធម ( កសួរ និច ល)> New Year’s Message

គឺ ងំពWីCRPកេកតេឡង នរយៈេពល៥០ េំហយ 
េពលរលំកឹេឃញេឡងវញិដល់េសចកី របស់ ពះ បនិកៃក

សូ ៉ ឱំ េយងរេំភបចិត ងំ
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លំ ប់ពភិពេ ក ដូេចះកំរតឹៃនមហន យ នែ់តេឡងធេំ ៗ 
េហយ រែ ប បលៃន ស តែុបបេនះេគ ចសនិ នខស់
ន ចប លមកពីសកម ពរបសម់នសុ ែតមង។េ កុង
ពសម រូសប យ បេទសជប៉នុ នផលិតរបស់េ ចន ជល េ ប

របសេ់ ចន ជល និងេ លរបសក់៏េ ចន ជលែដរ។េយង នចលូ
មកដល់ចណុំចែដល តវែតបូរទស នៈនិងគំនតិេហយ។ 

មំនុេ ឯ បេទស លមឺ៉ង់ ន រព រ បជុំ WCRP រ
បជុសំនិ ពៃនអក ស ពិភពេ ក ែដល ម សនិ ត
ពិភពេ កេលកទី១០។េហយ េំនះក៏ គ មប់ខបួ៥០ ៃំន 
WCRP ែដរ។ របេងតនិង រអភិវឌ  WCRPឱ នលតូ ស់រកី
ចេ មន គឺ េសចកី ដម៏ុះមត់របស់ ពះ បនិកៃកសូ ។៉
ដូេចះរយៈ លកនះសតវត ែដល WCRP ប ពតឹេ នេនះពតិ
េធឱ ខុំ ពះករុ ព នេសចកីរេំភប ង៉ លេ ។ 
ម សនិ តេលកេនះ ន រទទលួនងិសហ បតិបត រពី

កសងួ របរេទស លមឺ៉ង់ ។ម សនិ តេនះមិន តឹមែតរតឹ
ចំណងមតិ ពរ ងអក ស ែតប៉ុេ ះេទកប៏៉ែុនពីមយួ េំ
មួយ ចំណំងមតិ ពរ ងរ ភិ លៃន បេទសនីមយួៗ និងអង
រសហ ប តិក៏ នេឡង នែ់តរងឹ េំ ៗេហយ តសនឹង
នែ់តទលូំទូ យេ ផងែដរ។ ពលងឹរបស់ៃកសូ ន៉ិង

េរ មច ងដៃទេទ តដ៏េ ចនច ស់ េ តកអរមនិ នេឡយ។
េ កងុកមុងេពលែដលេគ រពម សនិ តេ ះស ជិកៃន

រហី កូូេសៃកែដល បថម នៃដេសដ(ូ ពះវ ិ រធ)ំនិង គប់ ពះ
វ ិ រទូ ងំ បេទស ន ំ បងួសងួ ពះពទុ ស់ឱ េ ក
ជួយខុំ ពះករុ ព។ខនួខុំ ពះករុ ល់ នចូល
រួមរួមកុងម សនិ ត ងំ រមណ៍ដឹងគណុចំេ ះទឹកចិតដ៏
បេសររបសអ់ក ងំអស់ ែដរ។ 

  រពិត ស់េដម ឱី សនិ ព ចេកត នេឡង ន
លែ់ត ន រជែជកបូរេ បល់ កុង តអនរ តិេហយេលស

ពីេនះេ េទ តែបបឯកេទសផងែដរ។ក៏ប៉ែុន មលូ នគែឺតងែតេធ
ឱ នសនិ ពេ កងុ បេទសនីមយួៗនងិតបំន់ ពម ងំេ កងុ
គ រនមីួយៗសិន។ដំបងូេឡង តវែតឱ នេសចកសីុខេ កុង
គ រេ យស ជិ គ រ ក់ៗ នេសចកសីខុកុងចិតេ ល
េ មជេំន េ េល ស នងិ រចិ ឹមចតិមនុស ធម៌េ កងុខួ
ន។េយង ក់ៗែតងែតប ក់ េ វញិេ មក ថីមង ជីវ ព
ែដល នជំេន េ េល ស េំយងេ រកសនិ ព។

េលសពីេនះេ េទ ត េំនះ េ ែខសី  កី អូ ពំីកនងឹ
រពេឡងេ តកូ ូ េលកទី២េហយនឹង នជនបរេទស េ ចន

ចូលមក បេទសជប៉ុន។កងុមយួ ំៗ ជនបរេទសែដលមកេលងជ
ប៉ុន នចនំួនពី៣០០០មុនឺេ ៤០០០មុឺន ក។់ដេូចះេដម ីនងឹ ឱ
េគ លព់ីវចិិ ត ពនិង ពកកេ់ របសជ់ប៉នុ,េយង ងំអស់
ស ជកិៃនរហី ូកូេសៃកនងឹចលូរួមចែំណកេ យទទលួេគ

េ យមុខញញឹម ទន់ភន ់នងិកកេ់ ។

កេកតេឡង នរយៈេពល៥០ េំហយ កែនងែដលេយងេដក
េដរេហរអងយុ ងំអស់េ ះេហយគឺ ទកីែនង បតិបត

េហយ រ រធំតចូ ែដលេយងេធ ពឹក ចេ ះគឺ ៌ ពះ
ពុទ 

ប ប់េ េនះខុំ ពះករុ ពសូមប ញពីទសិេ ៃន
២ំ០២០របសេ់យងដចូតេ េនះ។
ធម តិនងិេ កេយងេនះេដរេ មខុ បកបេ េ យ រៃឆ

បឌតិនងិ រែ ប បល ស់បរូ នចិ នឈប់ ទឹងមួយដេងមេឡ
យ។េហយេយង ក់ៗ កដ៏ូេចះែដរមិន តវឈបេ់ស ម ទឹងេឡយ
េ ះ បឈមនឹងអីក៏េ យ តវែតខតិខំេ ះ យេ យទកឹ
ចិតថី ស ង សស់ យ នចិ លដូចធម តែិដរ។

េំនះរហី ូកេូសៃកេយង ន យុគ មប៨់២ េំហយ។ ត
គឹះដ៏រងឹ ែំដល ប់គង់វង់រហតូដល់ នៃថេនះក ង នមក
េ យ រែត រខិតខំ បងឹែ បងអសព់ីសមត ពមិន ល់ៃថមនិ

ល់យប់ៃន ពះ បនកិៃកសូ ,៉ គ៉សីូ ,៉េរ មច ង ក់
ដឹក នំងិពុទបរសិ័ទ ងំ យេ ះឯង។ 

េយង ងំ យនឹង បតបិតនូវ រតី ទីេនះគឺ ទីកែនង
បតបិត  េដម សីងគណុេ កអក នគណុ ងំេ ះវញិ។
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េដម ឱី ទសិេ ប ំ ំ ន ជត បេ កងុដងួចតិអក ងំ
អស់  ព ននិ យនវូេសចកសីឹងែតដែដលៗបី ំ
ប់ៗ មកេហយ។ េំនះ ពសមូជូនចណុំចថីមយួចនំួន ន
ក  រតី ទីេនះគឺ ទីកែនង បតបិត បែនម។ 
អក ងំអស់ ក៏ បេហយែដរ គឺ ដបំូងេគៃនកណ ពះ

ធម៌ពណ៌េខ វ តង ់
ទស នៈេ េលទកីែនង បតិបត ។េបនិ យពី ទី

កែនង បតិបត អក ងំអស់ ែតងែតនកឹដល់ ពះវ ិ ធំ ឬ ពះ
វ ិ រ េ មស តែ់ដលអករស់េ ។ក៏ប៉ែុន មពតិេ ទី
េនះគឺ ទីកែនង បតិបត នន័យ ទែីដលអករសេ់ ឬកែនង
ែដលកំពងុេ  ទែីដលខនួអកកពំុងឈរ េ លគឺ ទី ក៏េ យ
ក៏ ពះវ ិ រែដរ។

េគេ ចនែតនិ យ បដូចេ នឹងកី ចំ បស់ុឹម៉ុ ។ ពះវ ិ រឬ
កែនងស ប់ បតិបត រសកិ ពះធម៌េ កងុតបំន ់គឺ បដចូ ន
េ នងឹកែនង ត់កី សុឺម៉។ុរឯីៃសេវ ន បកួត បែជង េ ប ប
បដចូេ នឹងេគហ នឬ គ រ កែនងេធ រ េរ ន និង
សងមរស់េ ។ 
 េ កុងជីវ ពរស់េ េរ ង ល់ៃថ ែតងែត នេហតុ រណ៍េផ
ងៗេកតេឡង។េ យ រែតេ ឯ កែ៏តងែត នមនសុ អតទត
បុគល,េដម ីេ គយល់ េ វញិេ មក ឬក៏អត់ឱនសេ ស
េដម កីុំឱ នវ ិ តេកតេឡងេ ះមិនែមន រ យ សលនឹងេធ
េឡយ។

េ េពលែដលេយងជបួ បទះនងឹមនសុ ែដលមិន តវ តុ
មយួនងឹេយង ឬក៏ តវេគេ ល ក អសុរសមកេល ឬក៏េគេធ

មិនេឃញមិនេអេពនងឹេយង េដមេយងែតងែតឈឺចតិមនិសខុមិន
សប យកុងចិតេឡយ។ 
 ក៏ប៉ែុន តិ មនុស  េ េពលែដលជួប បទះនូវ ពមិនេសរ ីឬ
ពមិន សលចតិ មនុស ែតងែតចងជ់មះនងិេរ បំ ស់។ បសិនេប
នឧបសគមក ងំឬេសចកលីំ កអមីួយេទមនសុ ច ស់ មិន
ចអភិវឌ ខនួឯងឱ េឡងេ េលខស់ នេទ។
ដូេចះែតងែតគិត េ េពលែដលជបួទុកលំ ក តវែតទទលួ

េ យសទុចតិេ យគិត  ៖សមូអរគុណេ យ នផលន់ូវ
ឧបនសិ យ័ស ប់ឱ ខុំ នអភវិឌ ខួនឯងឱ នរកីចំេរ ន។ ឬក ៏
កែនងេនះេហយែដលខុំ តវខំ បងឹ េហយខំជមះឧបសគឱ អសព់ី
សមត ព។េនះេហយែដលេ រតី ទីេនះគឺ ទីកែនង
បតបិត េ ះ។

ពិេសសចំេ ះឧ សកឧ សិ ែដលសុសំលីេ ផះ តវ

គិត ល់ទេងឬេហតុ រណ៍ែដលេកតេឡងេ កុងជីវ ពរស់េ
ល់ៃថរបសអ់កគឺសទុែត រេរ នសូ តនិង រ តហ់កឹហនឺចេំរ 

នធម៌ ងំអស់។ នអី ពិេសសេទេ ះ នែ់តជួបមនសុ
េហយនិ យ េលងធម  េធ រ រេ កងុេ ងច កឬប៊យុរ ៉ូ ឬ
លកដ់ូរ ឬេ េរ នេ េរ ន,េធមបូឬេ សជតូសំ ត ។ល។
និង។ល។ តវេធេ យហតច់ត់មយួៗមិនេធឱ រួចែតពីៃដ េដម ីឱ
យេ ទ ប់លចំេ ះខួន។ រេធែបបេនះ ឱំ យនងិចិត
នតុល ពល។
កុងចេំ មទីកែនង បតបិត ងំ យ ពិេសស គ រឬផះ

សែម ងគឺ ទីកែនងែដលមនសុ ក់ៗ ចនិ យឬេធអី ម
ចំណង់ចតិរបសខ់ួន ងទី ៗ។េ យ រែតគតិ អកផះ
មនសុ ជតិសទិនងឹ លច់ិត ច ស់េហយ ំ ច់អែី កងរែអង
ចិត េ ះកេ៏ ទទលួនូវ ក ទេ ះេ ះេ កមិនសមរម មក
េលក៏ ន។កុង លៈេទសៈែបបេនះ រទប់ចតិ េហយខបំំេភចអត
ទតៈ ព បតិបត មធម៌ ពះពទុគឺ កិច រលំ កហសួពី រ
ន។ដេូចះេហយេទប ន េគ  គ រឬផះសែម ងគឺ ទកីែនង
ស ប់កេកតេឡងនូវ ព មនុស ។ 
 េ ជំ ន់េអដូ ន ពះ គមយួ ពះអង ពះសង ងនិ យរនី
ៃហ ដំបងូ គឺ ពះ គសុីដ ូប៊ូ ន់ ងេធវបិ ស ហ ិនេ ក ន
បន ល់កំ ព ែបប ៌ មយួ ៖  

ក ៌  អត់ នអនីឹង តវឆល់េទ។គឺអីៗ ែដលអកេធ ពកឹ
ចេ ះឯង។  
នន័យ ៖មនសុ េ ចនៗគតិ ៌ ៃន ពះពុទ ស

ខង់ខស់ ជលេពក ពិ កយល់ ស់។ក៏ប៉ែុនមនិ តវ រមនឹង ក
េ ះេទ។ចូរដឹង អែីដលអកេធ ពឹក ច ប េំ ះេហយ

៌ ៃន ពះពុទ ស េ ះ។ កំ ព ែបប ៌ េនះ
ឧ ហរណ៍ដ៏ បេសរមួយស ប់ប ញ ង៉ច សព់ីនយ័ៃន ក

 ទីេនះ ទីកែនង បតិបត េ ះ។ 
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គំនិតែដលចង់រេំ ះអកដៃទមុនេពលរេំ ះខួនគឺ នេសច
កីទុកចិតេ កុងមនុស គប់   

ចុះេតអីេ ែដល តវនឹងឬក៏េឆយតបេ នងឹធម៌ ពះពទុេ ះ?
ពនឹងពន លឱ់ នេក ះក យបនិច។

រហី កូូេសៃកេយងយក ពះគមបីទុមសូ តមកេធ គមីេ ល។
េហយគមី ពះបទុមសូ តេនះបេ ង នេយង ថព៌ី ឥរ ិ បថៃន
ពះេ ធិសត ។ 

ពះេ ធិសត គឺមនសុ ែដល នចតិចង់ សដ់ឹងេហយ
មយួនងឹ េ ះែដរចង់ជយួអកដៃទឱ រចួ កផុតពទីុក។ ទឹកចិត

លែដលេ ះ េ ដល់ ក៏មនិេភចេ ះេគេ ឥរ ិ បថ
ៃន ពះេ ធសិត ។និ យឱ សល ប់េ គេឺយង តវេរ នធម៌
ពះពុទឱ េចះ េំហយអនុវតនូវចិតេម ករុ និងស នចតិ
ចំេ ះអកដៃទឱ ដចូ ពះស សមុទេ កេធ។  

ន ក ទំេន មមួយែចង  េ ះខួនឯងឆងមិន នផ់ុត 
ឱ អកដៃទឆងេ មុនសនិ ។ នន័យ ឱ នេសចកី ឱ
អកដៃទេគ សដ់ឹងមុនខួនចុះ។ទេងេនះ ទេងែដលៃថ ងេគ
ងំអសេ់ កុងចំេ មឥរ ិ បទ ៃន ពះេ ធិសត។ 

 េយង ក់ៗែតងែតគិត ចង់ឱ ខួនឯង នេ ច សងផ់ុតពីទកុ
សិនេបមនិដូេចះេទ េ រកជយួអកដៃទមនិេកតេទ។អកខះ ចគិត

នែ់តេរ ងខនួឯងែតមួយសងឹែតវណកេ េហយេ ឱ គតិអី
ដល់េរ ងអកេផ ងេ ះ។

ក៏ប៉ែុនចិតែដលចង់េ ច សងអ់កដៃទ ងរបូខនួឯងមនិែមន
លែ់តខេំរ នសូ តហឹកហឺនសុសំីលយូរ រលំ កលំបនិេទប
ចេកតទឹកចិតេ ះ នេ ះេឡយ នរ កក់៏ នទកឹចិត

េ ះ ងំពកីំេណ តមកែដរ។ 

បសនិេបខួនឯង ល់ បល់ំ កកុង រសេ មចចិតមិនដឹង
តវេ ជសេរ សយកផូវ េដរ ឬក៏ ប់ នទកុកងលអ់កេ ះកន៏ងឹ
ចយលដ់ឹងពីទកុនងិកងលរ់បស់អកដៃទេហយ នស នចិត

ចង់ជយួរែំលកទកុកងល់េ ះែដរេហយ។ ចិត ៖ គួរឱ ណិត
ស ់ចង់ជយួ ត់ ស់ នឹងេកតេឡងេ យធម ត។ិេ េពល

ែដលដុះនូវចិតេនះេហយមនុស ែតងែតេភចគតិេរ ងខនួឯងេហយ
ជួយេគមនុ។  

ពិេសសគចឺិត ។ បសនិេបេឃញកនូ កច់ូលេ កុងទឹក
សឹង េ ះបី ខួនេចះែហលទកឹឬមនិេចះ អក យច ស់ នឹង
េ តទឹកេ ជយួ សង់កនូ មមិនែលងេឡយ។ ធម េគែតង
ែតគតិ ៖ ខនួឯងមិនេចះែហលទកឹផងេតេ តចលូទកឹេ ជយួ
កូនមុចិនងឹេកត? េហតែុតចង់សេ ះជីវតិកនូេពកអក យអត់
នេពលគិតែវង យេទ េ កេ តទឹកេ រកកូនមនុេហយ។

មពតិេ មនុស េយង ក់េបេមលែតពី ងេ េ េឃញ
ខុស  កប៏៉ែុន តពុិតេ កុងជេ ចិតគឺដចូ ែត ងំអសហ់ងឹ។
នរ ក់កច៏ងរ់ស់េ ឱ នន័យនរ កក់៏ នបណំងចង់
នសុភមងលែដរ។េហយ ក់ៗ នបណំងពីកងុ កឪ៍េបះដូង

មិនចង់េ ះ បែកក មួយនរ េទ ចង់រស់េ េ យសុខកុម
រម មួយេគ មយួឯង។

ក៏ប៉ែុន បសិនេប ក់ៗ នែ់តរស់េ យេបក ត់ចហំធងុឥត
គិតអេីទេ ះ អី ងំេនះមនិ ចសេ មចេ នេទ។ដូេចះេយង
ងំអស់ តវែតខំេរ នឱ េចះធម៌ ពះពទុឱ ច ស់ តឹម តវេហយ

យកមកេធ គំនតិេ កងុជីវ ពរសេ់ ល់ៃថរបសេ់យងេ យ
េធទេងដែដលៗឱ េ ទ ប់ ត គះឹៃនរច បទរស់េ របស់
េយង។

៌ ពះពុទ នកណំត់ ពែំដន ចប់ តមឹេនះឬ តមឹេ ះេទ។
េ ះ គិត េចះធម៌ ពះ នបនិចបនួចេហយកកី៏េ យជួន ល
ឱ ែត នអីបនិចេកតេឡង ក៏ ងំ េ មនសុ អតទតៈបគុល 
េ កវេ ធ េហយតបបែ៉បស៉ ងំៗេ េគេ ឯងវញិ េដម។េ
េពលែបបេនះេយង តវែបរេ យ កេឡកេមលមកកងុខនួឯងវញិ
មងេហយបណុះចិតថី ស ងមយួ េធឱ ជីវតិមួយប៉ បិចៗរបស់
ខួនមយួៃថៗ នន័យ នខឹម រ។េ ះេហយ វធិពី មរបស់
ពួកេយង។  

ទីេនះ ទីកែនង បតិបត --គិត និច ល ន
ជីវតិរស់េ គឺ ន រតស៊ូេរ នសូ ត-។ កងុរយៈេពលមយួ េំ
មុខេនះចូរេយងព ម បតិបតឱ ន ប់ខនួ។  

ែសតកេូស េលខ៥ ែខមក  ២ំ០២០
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